وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة األندلس
كلية اآلداب والعلوـ اإلنسانية

قسم الدراسات اإلسالمية

أّجُ االتفاق ّاالختالف يف احلله الظرعٕ
بني اإلماو ابً حزو الظاٍرٖ ّاإلماو الظْكاىٕ
يف كتابَٔنا ( :اإلحلاو ) ّ (إرطاد الفحْل)

بحث مقدـ لنيل درجة الماجستير فِي أصوؿ ِ
الفقو
إعداد الطالب
عمر عبد الملك عبد الصغير الصوفي
إشراؼ

الدكتور /مطيع بن محمد شبالة

العػاـ الجامعػي  ٕٖٓٙػ ٕٖٓٚىػ ٕٓٔٚ - ٕٓٔٙ/ـ

كلمة الشكر والتقدير
َّ
َّاس»(ُ) ،كيف ركاية « :ىم ٍن ىٍَف
انطبلقنا من قولو صلى اهلل عليو كسلم« :ال يى ٍش يك ير الل ىو ىم ٍن ال يى ٍش يك ير الن ى
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يى ٍش يكر الن ى
ىجىز ىاؾ اللَّوي ىخٍيػنرا فىػ ىق ٍد أىبٍػلى ىغ ًيف الثػَّنى ًاء»(ّ).
أشكر هلل عز كجل الذم أنار ِف الدرب ،كفتح ِف أبواب العلم ،كأمدٓف بالصرب كاإلرادة ،فلو الشكر
كالفضل كاٞننة أكالن كآخران كظاىران كباطنان ،مث أتوجو بالشكر اٛنزيل ٛنامعة األندلس للعلوـ كالتقنية؛ ٣نثلة
برئيسها األستاذ الدكتور /أ٘ند ١نمد برقعاف رئيس اٛنامعة ،مث أتوجو بالشكر لكلية اآلداب كالعلوـ
اإلنسانية ٣نثلة بعميدىا األستاذ الدكتور /عبد اهلل عبد الر٘نن بكًن ،مث أتوجو بالشكر لعميد الدراسات
العليا الدكتور٪ /نٍن قطراف كما أتوجو ِنالص الشكر كالتقدير كالعرفاف كاالمتناف لرئيس قسم الدراسات
اإلسبلمية يف اٛنامعة الدكتور /مطيع ١نمد شبالة اٞنشرؼ على ىذه الرسالة ،كالذم بذؿ جهده يف
توجيهي كتذليل ما اعرتضين من صعوبات كمشكبلت ،فأرشدٓف إُف اٞنراجع ،ككضح ِف العويصات من
اٞنسائل ،فجلى ِف اٝنفي ،كأعطآف األكقات البلزمة كاإلضافية؛ إلكماؿ اٞنبلحظات كالنقاط اٟنامة،
كأشكر لو مبلحظاتو الدقيقة اليت أبداىا؛ إلٕناـ ىذه الرسالة كالذم كاف ّنثابة األب الركحي الذم ينًن
ِف الطريق فشكر اهلل لو كأمده بالصحة كالعافية كأسبل عليو نعمو إنو كِف ذل كالقادر عليو.
كما أف خالص شكرم كتقديرم لؤلساتذة أعضاء ٛننة اٞنناقشة كاٜنكم ،األستاذ الدكتور١ /نمد
بن عبد الواحد الشجاع ،أستاذ الفقو اٞنقارف َنامعة صنعاء كلية األداب ،كاألستاذ الدكتور٘ /نيد فرحاف
العفيف أستاذ الفقو اٞنقارف َنامعة صنعاء ،على قبوٟنم لتحكيم ىذه الرسالة كتقو٬نها ،ككلي أذاف كاعية
لقبوؿ اٞنبلحظات كتعديلها.
كال يفوتين يف اٝنتاـ أف أشكر كل من أعانين كشجعين على إٕناـ ىذا البحث ،من اٞنشايخ
كاألساتذة كاألخوة كأىل بييت.

(ُ) ركاه أبو داكد يف سننو ،،باب يف شكر اٞنعركؼ ُٕٓ/ٓ ،رقم .ُُْٖ :كصححو األلبآف نفس اٞنصدر
(ِ) ركاه الرتمذم يف سننو ،،باب ما جاء يف الشكر ٞنن أحسن إلي  .ٖٖ/ٔ ،كقاؿ حسن.
(ّ) ركاه الرتمذم يف سننو ،باب ما جاء يف اٞنتشبع ّنا َف يعطو .ُٖٓ/ٔ ،كقاؿ :ىذا حديث حسن جيد غريب.
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اإلى ػػداء

أىدي ىذا البحث المتواضع الى والداي وجميع وأىلي وكل من
أعانني خاصة وجميع المسلمين عامة
العال أف يكوف
ً
سائال المولى عز وجل بأسمائو الحسنى وصفاتو ُ
خالصا لوجهو الكريم.
ً

ْ

ملخص الرسالة
اٜنمد اهلل رب العاٞنٌن ،كالصبلة كالسبلـ على أشرؼ األنبياء كاٞنرسلٌن ،كعلى آلو
كصحبو أٗنعٌن .كبعد:
هتدؼ الرسالة إُف بياف أكجو االتفاؽ كاالختبلؼ بٌن اإلماـ علي بن ١نمد بن حزـ
الظاىرم ،كاإلماـ ١نمد بن علي الشوكآف؛ من خبلؿ كتابيهما( :اإلحكاـ يف أصوؿ
األحكاـ) ،ك(إرشاد الفحوؿ) (يف اٜنكم الشرعي)
نساؿ اهلل أف ينفع هبا كاتبها كقارئها.
أخًنا اٝنإنة :ذكرت فيها أىم نتائج البحث كالتوصيات.
ك ن
كآخر دعوانا أف اٜنمد اهلل رب العاٞنٌن.

ٓ

Message summary:
Praise be to Allah, the Lord of the Worlds, and peace and blessings
be upon His Prophets and Messengers, and his family and his
companions.
After:
The message aims to demonstrate the agreement and disagreement
between the Imam Ali ibn Muhammad ibn Hazm virtual and Imam
Muhammad Ibn Ali Shawkaani through their books provisions in
the asset provisions and guidance stallions in the Islamic canon.
We ask Allah to benefit the author and the reader.
Finally Conclusion: it stated that the most important research
results and recommendations.
And Praise be to Allah, the Lord of the worlds.
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

املكـدمـــــــ٘
إف اٜنمد هلل ٥نمده كنستعينو كنستغفره كنعوذ بػاهلل مػن شػركر أنفسػنا كمػن سػيمات أعمالنػا مػن يهػده
اهلل فبل مضل لو كمػن يضػلل فػبل ىػادم لػو كأشػهد أف ال إلػو إال اهلل كحػده ال شػري لػو كأشػهد أف ١نمػدا
عبده كرسولو.
ﭧﭐﭨ ﭐﱡﭐ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱠ [ىود]ُُٖ :
أما بعد:
فكما ىو معلوـ فإف غاية علم األصوؿ ىو معرفة األحكاـ الشػرعية الػيت ىػي منػاط السػعادة الدنيويػة
كاألخركية(ُ).
كأصوؿ الفقو علم عظيم قػدره ،كبػٌن شػرفو كف،ػره ،إذ ىػو قاعػدة األحكػاـ الشػرعية كأسػاس الفتػاكل
كمعادا(ِ) .
الفرعية اليت هبا صبلح اٞنكلفٌن ن
معاشا ن
كأل٨نية ىذا النوع من العلم رغبت أف يكوف ِف جهد اٞنقل فيو؛ كذل باست،راج ما ذكػره اإلمامػاف،
اإلمػاـ أبػو ١نمػػد علػي بػػن أ٘نػد بػػن حػزـ يف كتابػو (اإلحكػػاـ يف أصػوؿ األحكػػاـ) ،كاإلمػاـ ١نمػػد بػن علػػي
الشوكآف يف كتابو (إرشاد الفحوؿ إُف ٓنقيق اٜنق من علػم األصػوؿ ) مػن أدلػة األحكػاـ ،كاٞنقارنػة بينهمػا
اتفاؽ كاختبلؼ كمناقشة.
أىمية الموضوع:
تتل،ص أ٨نية اٞنوضوع يف النقاط اآلتية:
ُ -أف الكتابػػة فيمػػا اتفقػػا فيػػو مػػن مسػػائل اٜنكػػم الشػػرعي ،كمػػا اختلفػػا فيػػو؛ يسػػهل علػػى الباحػػث
الرجوع إُف اٞنسألة  ،كمعرفو ما يذىب إليو كل منهما.
ِ -كجػػود مسػػائل اٜنك ػم الشػػرعي يف مػػوركث اإلمػػامٌن بكث ػػرة كذل ػ ؛ لػػتمكن اإلمػػامٌن مػػن علػػم
األصوؿ ،كرسوخهما فيو ،مع استقبلليتهما يف العرض كاٞنناقشة كالرتجيح.
ّ -اٜنكم الشرعي من أىم اٞنباحث األصولية اليت تشكل ركنػا أساسػيا مػن أركػاف علػم أصػوؿ الفقػو
بػػل ىػػو ٖنرتػػو كمػػا ذكػػره الغ ػزاِف(ّ) كلػػذل لػػزـ بيػػاف مػػا قالػػو اإلمػػاـ ابػػن حػػزـ كاإلمػػاـ الشػػوكآف ر٘نػػة اهلل
عليهما.
(ُ) اإلحكاـ :اآلمدم جُٕ/
(ِ) هناية السوؿ :اإلسنوم ص.ٓ:
(ّ) اٞنستصفى :الغزاِف ُٖ/
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أسباب اختيار الموضوع:

ىناؾ ٗنلة أسباب دفعتين إُف اختيار ىذا اٞنوضوع ،من أ٨نها ما يأيت:

ُ -توسيع معرفيت هبذا العلم ،ككيفية ٓنرير مسائلو ،كتقرير دالئلو كمناقشتها.
ِ -الثركة األصولية يف ىاذين الكتابٌن.
ّ -يعترب ىذا النوع من العلم كسيلة أساس يف فهم كتاب اهلل.
ْ -ال يوجد من ُنث كٗنع بٌن ما كتبو اإلماماف يف اٜنكم الشرعي من قبل حسب اطبلعي.
أىداؼ البحث
يهػػدؼ البحػػث إُف بيػػاف أكجػػو االتفػػاؽ كاالخػػتبلؼ بػػٌن اإلمػػامٌن يف اٜنكػػم الشػػرعي ،كذكػػر بع ػ
األمثلة الفقهية يف ذل .
الدراسات السابقة:

إنػػو مػػن خػػبلؿ تتبعػػي للدراسػػات السػػابقة ،كمػػا ألػػف يف ذل ػ  ،كس ػ اِف لػػبع اٞنت،صصػػٌن داخػػل
اليمن كخارجو ،كالنظر يف فهارس اٞنكتبات؛ كجدت أنو َف يتطرؽ أحػد مػن البػاحثٌن للجمػع بػٌن مػا كتبػو
اإلماـ ابن حزـ الظاىرم ك اإلماـ الشوكآف حوؿ مباحث اٜنكم الشرعي كاٞنقارنة فيما كتبو كل منهما.
منهجية البحث:
سأتبع يف البحث اٞنػنهج االسػتقرائي كذلػ باسػتقراء رأم اإلمػامٌن ابػن حػزـ كالشػوكآف حػوؿ اٜنكػم
الشرعي كاٞنػنهج التحليلػي كذلػ بتحليػل أقوٟنمػا يف اٜنكػم الشػرعي كأيفػر ذلػ يف الفػركع الفقهيػة حسػب
االستطاعة.
خطوات البحث:
ُ -دراسة اٜنكم الشرعي دراسة كافية ،كطريقيت:
ذكػػرت مػػا قالػػو علمػػاء األصػػوؿ يف اٞنسػػألة مث ذكػػرت رأم اإلمػػاـ ابػػن حػػزـ  -مث ذكػػرت رأم اإلمػػاـ
الشوكآف.
مث ذكرت األمثلة التطبيقية علػى اٞنسػألة كخػرتت مػن األمثلػة التطبيقيػةؤ الػيت تكػوف أكضػح كأبػٌن مػا
أمكن.
كبلمػػا يف كتػػاا الدراسػػة اكتفيػػت ّنػػا قػػرره أىػػل الشػػأف يف ذل ػ
فػػإف َف أجػػد ٟنمػػا ن
كتاا الدراسة إُف بع كتب اإلمامٌن يف بع اٞنسائل للفائدة.
ِػ ذكر اٞنناقشة كالرتجيح يف اٞنسألة ككجو االتفاؽ كاالختبلؼ بٌن اإلمامٌن.

كقػػد أخػػرج عػػن
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ملتزما برتقيم اٞنصحف العثمآف.
ّ -عزكت اآليات القرآنية إُف سورىا ن
ْ -خرجػػت األحاديػػث مػػن مظاهنػػا فػػإف كػػاف اٜنػػديث يف الصػػحيحٌن اكتفيػػت بعػػزكه إليهمػػا ،كإف
ػاقبل درجتػػو مػػن حيػػث القبػػوؿ كالػػرد ،مسػػتعيننا بػػأقواؿ أىػػل العلػػم يف
كػػاف يف غًن٨نػػا عزكتػػو إُف مصػػدره نػ ن
ذل .
ٓ -ترٗنت لؤلعبلـ الذين كرد ذكرىم يف البحث إال من َف أجد لو ترٗنو.
ٔ -ذكػػرت بيانػػات اٞنرجػػع مػػن اٛنػػزء كالصػػفحة كاسػػم اٞن لػػف ،مث ذكػػرت بيانػػات اٞنرجػػع كاملػػة يف
فهرس البحث.
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خطة البحث
كسيشمل مقدمة ،كٕنهيد ،كيفبليفة فصوؿ ،كخإنة.
التمهيد :كفيو مبحثاف:
المبحث األوؿ :التعريف باإلمامٌن كفيو مطلباف:
المطلب األوؿ :التعريف باإلماـ ابن حزـ:
حياتو الش،صية
حياتو العلمية
المطلب الثاني :التعريف باإلماـ الشوكآف.
حياتو الش،صية.
حياتو العلمية.
المبحث الثاني :التعريف بكتاا اإلمامٌن ( اإلحكاـ ،كإرشاد الفحوؿ) كفيو مطلباف:
المطلب األوؿ :التعريف بكتاب اإلحكاـ.
المطلب الثاني :التعريف بكتاب إرشاد الفحوؿ.
الفصل األّل :أّجُ االتفاق ّاالختالف يف احلله ّفُٔ ثالث٘ مباحح:
المبحث األوؿ :أكجو االتفاؽ كاالختبلؼ يف اٜنكم كفيو يفبليفة مطالب:
المطلب األوؿ :تعريف اٜنكم لغة كاصطبلحا.
المطلب الثاني :تعريف اٜنكم الشرعي عند الفقهاء اصطبلحان.
المطلب الثالث :أقساـ اٜنكم الشرعي.
المبحث الثاني :أكجو االتفاؽ كاالختبلؼ يف اٜنكم التكليفي كفيو مطلباف:
اصطبلحا.
المطلب األوؿ :تعريف التكليف لغة ك
ن

المطلب الثاني :أكجو االتفاؽ كاالختبلؼ يف أقساـ اٜنكم التكليفي كفيو ٘نسة فركع:

الفرع األكؿ :الواجب.
الفرع الثآف :اٞنندكب.
الفرع الثالث :احملرـ.
الفرع الرابع :اٞنكركه.
الفرع اٝنامس :اٞنباح.

المبحث الثالث :أكجو االتفاؽ كاالختبلؼ يف اٜنكم الوضعي كفيو ٙنسة مطالب:
المطلب األوؿ :تعريف اٜنكم الوضعي.
َُ

المطلب الثاني :سبب تسميتو باٜنكم الوضعي.
المطلب الثالث :أقساـ اٜنكم الوضعي عند األصوليٌن.
الفرع األكؿ :السبب.
الفرع الثآف :الشرط.
الفرع الثالث :اٞنانع.
الفرع الرابع :الصحة.
الفرع اٝنامس :البطبلف كالفساد.
المطلب الرابع :اٞنقارنة بٌن اٜنكم التكليفي كالوضعي
الفصل الجاىٕ :أّجُ االتفاق ّاالختالف يف احلاكهّ ,احمللْو فُّٔ ,فُٔ مبحجاٌ:
المبحث األوؿ :الحاكم وفيو أربعة مطالب:
اٞنطلب األكؿ :تعريف اٜناكم كاٞنراد بو.
اٞنطلب الثآف :التحسٌن كالتقبيح العقليٌن.
اٞنطلب الثالث :األصل يف األشياء قبل كركد الشرع.
اٞنطلب الرابع :مسألة شكر اٞننعم.
المبحث الثاني :أوجو االتفاؽ واالختالؼ في المحكوـ فيو ,وفيو:
أكالن :تعريف احملكوـ فيو.
يفانيان :شركط احملكوـ فيو.

يفالثان :التكليف ّنا ال يطاؽ.

الفصل الجالح :أّجُ االتفاق ّاالختالف يف احمللْو علُٔ ّفُٔ ست٘ مباحح:
المبحث األوؿ :في المحكوـ عليو وفيو أربعة مطالب:
اٞنطلب األكؿ :تعريف احملكوـ عليو.
اٞنطلب الثآف :شركط التكليف.
اٞنطلب الثالث :تكليف الكفار بفركع الشريعة.
اٞنطلب الرابعٖ :نرة اٝنبلؼ بتكليف الكفار بفركع الشريعة.
المبحث الثاني :األىلية وعوارضها وفيو مطلباف:
اٞنطلب األكؿ :تعريف األىلية.

اٞنطلب الثآف :يف أقساـ األىلية كفيو فرعاف:
الفرع األكؿ :أىلية الوجوب.
ُُ

الفرع الثآف :أىلية األداء.
المبحث الثالث :حاالت اإلنساف بالنسبة لألىلية بنوعيها وفيو مطلباف:
اٞنطلب األكؿ :حاالت اإلنساف بالنسبة لؤلىلية.
اٞنطلب الثآف :أدكار اإلنساف بالنسبة لؤلىلية.
المبحث الرابع :عوارض األىلية وفيو مطلباف:
اٞنطلب األكؿ :تعريف العوارض.
اٞنطلب الثآف :أنواع العوارض إٗناالن.

المبحث الخامس :أنواع العوارض السماكية تفصيبلن كفيو تسعة مطالب:
اٞنطلب األكؿ :اٛننوف.
اٞنطلب الثآف :الصغر.
اٞنطلب الثالث :اٞنعتوه.
اٞنطلب الرابع :النسياف.

اٞنطلب اٝنامس :النوـ.
اٞنطلب السادس :اإلغماء.
اٞنطلب السابع :اٜني كالنفاس.
اٞنطلب الثامن :اٞنرض.
اٞنطلب التاسع :اٞنوت
المبحث السادس :العوارض المكتسبة وفيو سبعة مطالب:
اٞنطلب األكؿ :اٛنهل.

اٞنطلب الثآف :السكر.
اٞنطلب الثالث :اٟنزؿ.
اٞنطلب الرابع :السفو.
اٞنطلب اٝنامس :السفر.
اٞنطلب السادس :اٝنطأ.
اٞنطلب السابع :اإلكراه.
الخاتمة :وفيها:
ما ستتضمنو من أىم النتائج كالتوصيات.
الفهارس الفنية البلزمة للبحث ،كىي:
ُ -فهرس اآليات.

ُِ

ِ -فهرس األحاديث.
ّ -فهرس األعبلـ.
ْ -فهرس اٞنصادر كاٞنراجع.
ٓ -فهرس اٞنوضوعات

ُّ

الفصل التنَٔـــدٖ
ّفُٔ مبحجاٌ:
املبحح األّل :التعرٓف باإلمامني
املبحح الجاىٕ :التعرٓف بلتابٕ اإلحلاوّ ,إرطاد الفحْل

ُْ

املبحح األّل :التعرٓف باإلمامني
ّفُٔ مطلباٌ

املطلب األّل :التعرٓف باإلماو ابً حزو الظاٍرٖ.
املطلب الجاىٕ :التعرٓف باإلماو الظْكاىٕ

ُٓ

المطلب األوؿ :التعريف باإلماـ ابن حزـ الظاىري
أوال :اسمو ونسبو(ُ):
ً
ىو :علًي بن أ٘ند ب ًن ً
سعيد ب ًن حزـ بن غالب بن صاٌف بػن خلػف بػن معػداف بػن سػفياف بػن يزيػد
ى ي
(ّ)
(ِ)
ً
ب .
ال ىفا ًرًسي ن
أصبل ،اليى ًزيدم بالوالء نسبة ليزيد بن أا سفياف األموم  ،مث ال يق ٍرطي ي
ؼ(ْ).
أما كنيتو :فأبو ١نمد ،كهبا عي ًر ى

ثانيًا :مولده وأسرتو:
يكلً ىد اإلماـ أبو ١نمد ابن حزـ يف قيػ ٍرطيبةى يوـ األربعاء آخر يوـ من شهر رمضاف سنة ّْٖىػ(ٓ).
كشرؼ كر و
أما عن أسرة أا ١نمد ابن حزـ؛ فهو سليل بيت ًعز و
ئاسة ،فوالده ىػو أبػو عمػر أ٘نػد بػن
ى ي
سعيد بن حزـ بن غالب األندلسي كاف ًمن أىل العلم كاألدب كالببلغة ،معركفنػا برجاحػة عقلػو ،كحسػن

تدبًنه ،قيل إنو تيويف يف حدكد ََْىػ ،كقيل َِْ:ىػ(ٔ).
دعى :أبا بكر بن أ٘ند بن سعيد بن حزـ ،كذكػر أنػو مػات
أخا يي ى
كقد ذى ىكىر أبو ١نمد ابن حزـ أف لو ن
عاما(ٕ).
يف طاعوف قرطبة سنة َُْىػ ،كىو حينها ابن ايفنٌن كعشرين ن
كذيك ًر يف بع كتب الرتاجم كالتاريخ كاألدب ايفناف من أسرة ابن حزـ من أبناء عمومتو ك٨نا:

األوؿ :عبد الوىاب بن أ٘ند بن عبد الر٘نن ،أبو اٞنغًنة ابن حزـ الوزير الكاتب ،كاف صاحب علم

كأدب(ٖ).

(ُ) تػرجم لئلمػاـ ابػن حػزـ كثػًن مػن اٞنػ رخٌن القػدامى كاحمل ىػديفٌن ،كمػن ىػذه الػرتاجم :جػذكة اٞنقتػبسَّٖ:؛ الػذخًنة يف ١ناسػن
أىػل اٛنزيػرةُٕٔ/ُ:؛ الصػلة البػن بشػكواؿَٔٓ /ِ:؛ بيػاف الػوىم كاإليهػاـْٔٓ /ٓ :؛ اللبػاب يف هتػذيب األنسػاب/ّ:
ُِْ؛ اٞنعجػب يف تل،ػيص أخبػار اٞنغػرب للمراكشػي ،صْٔ :؛ كفيػات األعيػافِّٓ /ّ :؛ العً ىػرب يف خػرب مػن غػرب/ّ:
ُِْ ،سػًن أعػبلـ النػببلء ،ُْٖ /ُٖ:اإلحاطػة يف أخبػار غرناطػةٖٕ ،ُْٔ /ْ :؛ نفػح الطيػب مػن غصػن األنػدلس
الرطيبِٕٕ/؛ األعبلـِْْٓ/؛ معاَف الثقافة اإلسبلمية لعبد الكرٔف عثماف ،ص.ّْٔ:
(ِ) ىػو :يزيػد بػن أا سػفياف صػ،ر بػن حػرب ،أبػو خالػد األمػوم ،أخػو اٝنليفػة معاكيػة بػن أا سػفياف ،كػاف يزيػد أحػد فضػبلء
الصػحابة مػن مسػلمة الفػتح ،كىػو أحػد أمػراء األجنػاد بالشػاـ ،مػات يف خبلفػة عمػر يف طػاعوف ىعمػواس سػنة ُٖى ػ انظػر:
اإلصابة.ٖٔٓ /ٔ :
(ّ) نسبة ل يقيرطىبة كىي مدينة عظيمة يف ببلد األندلس ،كانػت مق نػرا ٞنلػوؾ بػين أميػة .كقرطبػة تقػع اليػوـ يف إسػبانيا .أمػا األنػدلس
فيطلق على القسم اإلسبلمي من إسبانيا من جنوهبا .انظر :فتوح البلداف ،صَٔٗ :؛ معجم البلداف.ِّْ /ْ:
(ْ) جذكة اٞنقتبس ،َّٖ :كفيات األعياف ،ِّٓ /ّ :سًن أعبلـ النببلء.ُْٖ /ُٖ :
(ٓ) كفيات األعياف ،ِّٓ /ّ:تاريخ اإلسبلـ ،َْْ /َّ:نفح الطيب.ٕٖ /ِ :
(ٔ) اإلكماؿ البن ماكوال ،َْٓ /ِ:جذكة اٞنقتبس ،ُِٔ :كفيات األعياف.ِّٖ /ّ :
(ٕ) طوؽ اٜنمامة :ص.ِٓٗ :
(ٖ) انظر :مطمح األنفس :ص ،َِِ :الذخًنة يف ١ناسن أىل اٛنزيرة ،ُِّ /ُ:اٞنغي ًرب يف يحلى اٞنغى ًرب.ّٕٓ /ُ:

ُٔ

والثاني١ :نمد بن ٪نٍن بن حزـ ،أبو الوليد اٞنغرا ،أحد أعياف أىل األدب ،ككاف من أحلى الناس

شعرا يف زمنو ،تويف بعد ََٓىػ(ُ).
ن

أكالد أا ١نمد ابن حزـ فقد ذيك ًر يف كتب السًن كالرتاجم أف لو يفبليفة من الولد كىم:
أما عن ن
ً
نبيهػا فاض نػبل أديبنػا ذكينػا
ٔ -ال ىف ٍ
بن علي بن أ٘ند بن سعيد بػن حػزـ ،أبػو ىرافػع القػرطب ،كػاف ن
ض يل ي
الزَّالقة(ِ)سنة ْٕٗىػ(ّ).
كثًنا ،كتويف يف معركة َّ
يقظنا ،ككتب ِنطو ن
علما ن
ً
ػنن
ٍٕ -
ب بن علي بن أ٘ند بن سعيد بن حػزـ ،أبػو سػليماف القػرطب ،ذيك ىػر أنػو كػاف علػى ىس ى
اٞنص ىع ي
ىسلى ًف ًو ًمن طلب العلم ك٘نلو ،كنقل بع أىل الرتاجم عن بعػ اٞنػ رخٌن أهنػم أخطػأكا يف ىج ٍعلً ًهػم اٚنػو:
ط ،كالَّصوايب أنو اٞنصعب(ْ).
داكد ،كقاؿ :إنيوي ىغلى ه
ٖ -يىع يق يوب بن علي بن أ٘ند بن سعيد بن حزـ ،أبو أسامة كاف من أىل النباىة كاالستقامة ،كىو
ىسليً يل بيت علم كجبللة ،تويف سنة َّٓىػ(ٓ).
كاف ما مضى ىو ما استقصيتو عن أسرة أا ١نمػد ابػن حػزـ ،كَف أعثػر علػى آخػرين مػن أسػرتو فػاهلل
أعلم.
ثالثًا :حياتو العلمية ومناصبو.

ً
كجاهو كتىػىرؼ،
علما بأنو قد تىػىرََّّب يف بيت عز ى
كاف أكؿ طلب أا ١نمد ابن حزـ للعلم ىو يف صغره ،ن
ً
ً
اسػةى
كمػع ذلػ َف يشػغلو كػل ذلػ عػن طلػب العلػم ،كًّنثٍ ًػل ذلػ يفػاخر ابػن حػزـ ،فػإف الع َّػز كاٛنى ى
ػاه كاليرئى ى
ؼ عن طلب العلم ،كمع توفر ذلكم العز كالرئاسة لدل ابن حزـ إال أهنػا َف تصػرفو تلكػم الصػوارؼ
ص ىوا ًر ي
ى
(ٔ)
عن مقصده األعظم كىو عيليو ال ىق ٍد ًر يف الدنٍياى كاآلخرة  ،فكاف أكؿ ما بدأ بو ابػن حػزـ مػن طلػب العلػم

يف صػغره ىػو قػراءة القػرآف ،كركايػة الشػعر ،كتعلػم اٝنػط ،كػل ذلػ علػى أيػدم نسػاء يف قصػر أبيػو مػن

ىدت الن يسػاىء ،كعلمػت مػن أسػرارىن مػا ال يكػاد
اٛنوارم كالقريبات ،يقوؿ ابن حزـ عن ذل " :كلقد شػاى ي
ً
ػاؿ إال
ػت الير ىج ى
بيت يف يح يج ًورى َّن ،كنى ىش ي
أت بٌن أيديهن ،كَف أعػرؼ غػًنىن ،كال ىجالىس ي
يعلمو غًنم؛ ألٓف ير ي

(ُ) انظر:الذخًنة يف ١ناسن أىل اٛنزيرة ،ٖٓٗ /ْ:اليمغ ًرب يف يحلى اٞنغى ًرب ،ِْْ /ُ:الوايف بالوفيات.ُِٖ /ٓ:
(ِ) الزالقة :بفتح أكلو كتشديد الثآف ،كيقاؿ :بطحاء الزالقة ؛ كىي إحدل أراضي غرب األندلس قريبنا مػن مدينػة قرطبػة ،كعلػى
ىػذه األرض كقعػة شػهًنة ٚنيػت باسػم تلكػم األرض كقػد كانػت بػٌن يوسػف بػن تاشػفٌن كملػ اإلفػرنج.كتقػع اليػوـ يف
إسبانيا .انظر  :معجم البلداف.ُْٔ /ّ:
(ّ) انظر :الصلة البن بشكواؿ ،ٕٖٔ /ِ:كفيات األعياف ،ِّٗ /ّ:تاريخ اإلسبلـ ،ِٕٕ /ِّ:الوايف بالوفيات.ُْ /ِْ:
(ْ) انظر :التكملة لكتاب الصلة .ُٖٕ /ِ:
(ٓ) انظر :الصلة البن بشكوؿ.ٖٖٗ /ّ:
(ٔ) انظر :نفح الطيب.ٕٕ/ِ:

ُٕ

(ُ)
ً
كد ٍربنىػين يف
ػًنا مػن األشػعارَّ ،
كأنا يف حد الشباب كح ى
ٌن تىػبىػقَّل ىكج ًهي ،ي
كى َّػن ىعلَّمنىػين ال يق ٍػرآف ،ى
كرَّكينى ًػين كث ن
اٝنط"(ِ).
ػادئ العلػوـ ،ي ً
ف بػاألدب كالشػعر حػى
فػأكؿ تعلػيم ابػن حػزـ كمػا ظهػر ٣نػا مضػى ىػو تىػعلي يمػو مب ى
كشػغ ى
أيكل ًع هبما ،فصار لو نصيب كافًر من علم اللغة ،كإقراض الشيع ًرً ،
كصناى ىع ًة اٝنطابة ،مث تبل ذلػ ٚنػاع أا
ٍ
ه ىه
(ّ)
١نمػد ابػن حػزـ للحػديث قبػل األربعمائػة  ،فػركل عػن بعػ مشػا٫نو موطػأ مالػ  ،كاٞندكنػة ،كبعػ
اٞنسانيد ،كفيو دليل على أنو كاف مالكي اٞنذىب ،مث ٓنوؿ شافعينا ،كأقاـ عليو زمننا ،مث ٓنوؿ إُف مذىب

أىل الظاىر فأقبل على قراءة العلوـ ،كتقييد اآليفار كالسنن ،كنافح عن مذىبو حى لقي اهلل(ْ).
كَف تػذكر مصػادر ترٗنػة أا ١نمػد ابػن حػزـ يف اٜنػديث عػن أعمالػو ،كإ٧نػا كانػت تي ًش يػًن إُف تىػ ىولييػو
الػوزارة ،كقػد ذى ىك ىػرت بعػ مصػادر ترٗنتػو أف أبػا ١نمػد ابػن حػزـ قػد تػوُف الػوزارة ألحػد أمػراء بػين أميػة يف
زمانو باألندلس كىو اٝنليفة عبد الر٘نن اٝنامس (اٞنستظهر باهلل)(ٓ) ،مث إف اٝنليفة قيتًل ،كاعت يق ىل ابن حزـ
على إيفر ذل كأكدع السجن ،مث بعد خركجو أصبح كز نيرا لل،ليفة ىشاـ بن ١نمػد -اٞنعتػد بػاهلل ،)ٔ(-كٞنػا
كزًى ىػد يف أمرىػا ،كأقبػل علػى العلػم بًػن ىف و
س يمتىػلى يه ىف وػة،
أطػيح هبشػاـ نػىبىػ ىذ ابػن حػزـ الػوزارة ،كتػرؾ أمػر السياسػة ى
مشتغبل بتعليم الطػبلب ،كتصػنيف الكتػب حػى أصػبح مػن كبػار العلمػاء
ب عليو ،مث صار
ن
ىكتىػفىَّرغ لو كأى ىك َّ
(ٕ)
٥نوا من أربعمائة ٠نلد،
بلغت
أهنا
علي
بن
الفضل
ابنو
بذل
أخرب
كما
تصانيفو
لغت
ب
كقد
،
صنفيٌن
اٞني ى
ن
كتشتمل على قرابة ٖنانٌن ألف كرقة(ٖ).
ابعا :مذىبو
رً

أصل ابن حزـ ما يعرؼ عادة باٞنذىب الظاىرم ،كىو مػذىب يػرف القيػاس الفقهػي الػذم يعتمػده
َّ
الفقػػو اإلسػػبلمي اٞنػػذىب ،كين ػادم بوجػػوب كجػػود دليػػل شػػرعي كاضػػح مػػن القػػرآف أك مػػن السػػنة لتثبيػػت
(ُ) يقاؿ :تى َّبقلىػت األرض ،كبىػ ىقلىػت إذا ظهػر بقلهػا ،كيقػاؿ :بىػ ىق ىػل كجػو الغػبلـ كتىػبىػ َّقػل إذا ظهػر شػعره كنبتػت ٜنيتػو .انظػر ::لسػاف
العرب ُُ.ِٕ/
(ِ) انظر :طوؽ اٜنمامة :ص.ُٔٔ :
(ّ) انظر :جذكة اٞنقتبس ،َّٖ:تاريخ اإلسبلـَْْ/َّ:
(ْ) انظر :اٞنعجب يف تل،يص أخبار اٞنغرب ،ْٔ:تاريخ اإلسبلـ ،َْٓ/َّ:لساف اٞنيزاف.ُٖٗ/ْ:
(ٓ) عبد الر٘نن بن ىشاـ بن عبد اٛنبار بن عبد الر٘نن الناصػر .كِف اٝنبلفػة بقرطبػة يف الثالػث عشػر مػن رمضػاف سػنة ُْْى ػ،
كقتل يف نفس العاـ لثبلث بقٌن من ذم القعدة .انظر ::جذكة اٞنقتبس .ص  ،ِٓ :نفح الطيب.ّْٔ /ُ:
(ٔ) أبو بكر ىشاـ بن ١نمد بن عبد اٞنل بن عبد الر٘نن الناصر ،بويػع باٝنبلفػة بقرطبػة شػهر ربيػع األكؿ سػنة ُْٖى ػ ،كبقػي
مرتددا بالثغور يفبليفة أعواـ إال شهرين ،مث يخلًػع ف،ػرج مػن قرطبػة ،كقتػل سػنة ِْٖى ػ ،ككػاف آخػر خلفػاء بػين أميٌػة .انظػر::
ن
جذكة اٞنقتبس .ص.ِٕ:
(ٕ) انظر :معجم األدباء ،ْٕٓ /ّ:الوايف بالوفيات ،ّٗ /َِ:لساف اٞنيزاف.ُٗٗ /ْ:
(ٖ) انظر :الصلة ،َٔٓ /ِ:كفيات األعياف ،ِّٔ /ّ:سًن أعبلـ النببلء.ُٖٕ /ُٖ:

ُٖ

حكػػم مػػا ،لكػػن ىػػذه النظػػرة االختزاليػػة ال تػػويف ابػػن حػػزـ حقػػو فػػالكثًن مػػن البػػاحثٌن يشػػًنكف إُف أنػػو كػػاف
صاحب مشركع كامل إلعادة تأسيس الفكر اإلسبلمي من فقو كأصوؿ فقو.
مػػا عػػدا ذلػ يف

ككػػاف اإلمػػاـ ابػػن حػػزـ ينػػادم بالتمسػ بالكتػػاب كالسػػنة كإٗنػػاع الصػػحابة ،كرفػ
دين اهلل ،ال يقبل القياس كاالستحساف كاٞنصاٌف اٞنرسلة اليت يعتربىا ١ن الظن(ُ).
ككاف النػاس تضػرب اٞنثػل يف لسػاف ابػن حػزـ ،فقيػل عنػو" :سػيف اٜنجػاج كلسػاف ابػن حػزـ شػقيقاف"(ِ)،
فلقد كاف ابن حزـ يبسط لسانو يف علماء األمػة كخاصػة خػبلؿ مناظراتػو مػع اٞنالكيػة يف األنػدلس ،كىػذه اٜنػدة

نفورا يف قلوب كثًن من العلماء عن ابن حزـ كعلمو كم لفاتو(ّ) ،ككثر أعداؤه يف األندلس.
أكريفت ن
أيضػا كثػًن احملالفػة
منهجا متأيفنرا بالفبلسفة ،لكنػو ن
كأما منهجو يف علم أصوؿ الفقو فقد ٥نى ابن حزـ ن
لسلف األمو.
ك٣نا يتضح جلينا يف مذىب ابن حزـ االستدالِف ،أخذه ّنذىب االستصػحاب ،كخاصػة استصػحاب
جدا ،كىو عمدتو يف االستدالؿ غالبنا.
الرباءة األصلية فهو يكثر منو ن
كالسمة الظاىرة على منهج ابػن حػزـ يف الرتجػيح كاالسػتدالؿ ،أنػو ٬نيػل إُف األخػذ بالنسػخ أكثػر منػو
إُف اٛنمػػع بػػٌن النصػػوص ،كإف كػػاف يف كثػػًن مػػن األحيػػاف يوافػػق الصػواب يف اٜنكػػم بالنسػػخ ،كىػػو يف ىػػذا
علػػى خػػبلؼ طريقػػة شػػيخ اإلسػػبلـ ابػػن تيميػػة ،فػػإف السػػمة الغالبػػة علػػى مػػنهج شػػيخ اإلسػػبلـ أنػػو ٬نيػػل إُف
اٛنمع أكثر منو إُف القوؿ بالنسخ.
ىػذا كالشػافعية كاٜننابلػػة بشػكل عػػاـ ٬نيلػوف إُف اٛنمػػع بػٌن النصػػوص ،بينمػا األحنػػاؼ ٬نيلػوف أكثػػر
ػًنا عن ػػد اٞنت ػػأخرين؛ بس ػػبب ٓنس ػػينهم لؤلحادي ػػث الض ػػعيفة
للنس ػػخ ،لك ػػن اٛنم ػػع ب ػػٌن األحادي ػػث زاد كث ػ ن
اٞنعارضػػة لؤلحاديػػث الصػػحيحة ،كْنػػد ذل ػ بشػػكل كاضػػح يف شػػرح اٞننػػاكم بػػل قػػد ْنػػده عنػػد األحنػػاؼ
قوال بالنسخ.
كما يف الفتح البن اٟنماـ كغًنه ،كلو أهنم أكثر ن
ىذا كأحسن طريقة للت،لص من تعارض األحاديث ىو االعتماد على الصحيح فقط.
خامسا :مشايخو وتالميذه
ً

أ -من أبرز مشايخو

درس أبػو ١نمػد ابػن حػزـ علػى ىجػم ىغ ًفػ وًن مػن علمػاء عصػره ،أخػذ عػنهم علػم اٜنػديث ،كمعرفػة
الرجاؿ ،كالفقو ،كاألدب ،كاٞننطق ،كى الء العلماء األجبلء كثػر ،كلػيس اٞنقػاـ مقػاـ استقصػائهم يف ىػذه
العي ىجالىة ،لذل استغنيت بذكر أشهرىم عن إيراد ٗنلتهم؛ فكاف منهم:
(ُ) انظر اإلحكاـ :ابن حزـ ٖٗٗ/
(ِ) انظر :سًن أعبلـ النببلء لئلماـ الذىب ُٖ.ُٗٗ/
(ّ) انظر :كفيات األعياف البن خلكاف.ِّٓ /ّ :

ُٗ

ُ  -اٜنسٌن بن علي الفاسي ،ككاف ّنثابة اٞن دب البن حزـ ،كالقػدكة الصػاٜنة لػو يف الػديي ًن كاٝنلػق
َّ
يفًنا بالغنا ،فكاف سببنا يف صبلح حالو ،كاستقامتو كعفتو(ُ).
كالعلم ،فىأيفىر يف ش،ص ابن حزـ تأ ن

ِ  -أ٘ند بن ١نمد بن أ٘ند ،أبو عمر ،ككاف من أكؿ شيوخ ابػن حػزـ الػذين ٚنػع علػيهم ابػن حػزـ
العلم ،ككاف ىخيػىرا فاضبل عاِف اإلسناد ،كىو أحد أكرب مشايخ ابن حزـ ،تويف سنة َُْىػ(ِ).
ّ ٪ -نٍن بن عبد الر٘نن بن مسعود ،أبػو بكػر القػرطب ،اٞنعػركؼ بػابن كجػو اٛننػة ،كػاف ىديػنىػا ىخيػ نػرا
اٝنز ،كقد عي يمىر ىد ٍىىر نًا ،تويف سنةَِْىػ(ّ).
يفقة ،التزـ صنعة َّ

ْ  -عبد اهلل بن ١نمد بن يوسف القرطب القاضي الشهًن بػابن الفرضػي ،أحػد اٜنفػاظ الػذين أخػذ
عػنهم ابػن حػزـ اٜنػديث بقرطبػة ،لػو مػن اٞنصػنفات(:تػاريخ العلمػاء كالػركاة باألنػدلس) ،تػويف سػنة:
َّْىػ(ْ).
بالص ٌػواؼ ،إمػاـ
أيضػا َّ
األزدم ،أبػو القاسػم اٞنصػرم ،كيعػرؼ ن
ٓ  -عبػد الػر٘نن بػن ١نمػد بػن خالػد ى
(ٓ).
حافظ ،عاَف بالرجاؿ ،كاألدب ،كالنسب ،تيويف سنةَُْ :ىػ
ٔ  -عبػد الػر٘نن بػن عبػد اهلل بػن خالػد اٟنمػذآف ،اٞنعػركؼ بػأا القاسػم ابػن اٝن َّػرا ًز ال ىػوٍىىرآف ،رجػل
(ٔ).
صاٌف ،صاحب يسنةَّ ،كاف يتكسب بالتجارة ،تويف سنةُُْ :ىػ

ٕ  -عبد اهلل بن ١نمد بن ربيع التميمي ،أبػو ١نمػد ابػن بػىنػوش ،كػاف مػن أىػل العلػم١ ،نػديفنا عػدال،
ىديناى قانتنا ،تويف سنةُْٓ :ىػ(ٕ).
ٖ ١ -نمد بن اٜنسن اٞن ٍذ ًح ًجي ،الشهًن بابن الكتآف ،لو مشاركة قوية يف علم األدب كالشعر ،كلو
ى
تقػدـ يف علػوـ الطػب كاٞننطػق ،ككػبلـ يف اٜنكمػة ،ككػاف شػيخ ابػن حػزـ يف اٞننطػق ،تػويف ٥نػو سػنة
َِْىػ(ٖ).
ً
أسػا
ٗ  -أ٘ند بن ١نمد بن عبد اهلل القرطب ،أبو عمر الطَّلى ىمٍنكي ،كػاف مػن أىػل العلػم كالضػبط ،ر ن
أسا يف السنةَّ ضبطنا كحفظنا ،سي نفا على أىل البدع ،تويف سنة ِْٗىػ (ٗ).
يف القرآف قراءة كإعرابنا ،ر ن
َُ ١ -نمد بن سعيد بن ١نمد ،اٞنعركؼ بأا عبد اهلل ابن نػىبىات القرطب ،كاف يفقة صاٜننا ،معتنينػا

(ُ) طوؽ اٜنمامة :ابن حزـ ص ،ِّٕ:جذكة اٞنقتبس :اٞنيورقي ص ،ُّٗ:كيف كتاب الصلة :البن بشكواؿ.ِِٖ /ُ:
(ِ) جذكة اٞنقتبس :ص ،َُٕ:سًن أعبلـ النببلء :الذىبُٕ ،ُْٖ /تاريخ اإلسبلـ :الذىب ِٖ.ّٕ/
(ّ) الصلة:ابن بشكواؿ ّ ،ّٗٓ/سًن أعبلـ النببلء.َِْ/ُٕ:
(ْ) طوؽ اٜنمامة :ص ،ِِٔ :جذكة اٞنقتبس ،ِْٓ :كفيات األعياف :ابن خلكاف.َُٓ/ّ:س
(ٓ) طوؽ اٜنمامة :ص ،َِٔ :ترتيب اٞندارؾ  ،ِِّ /ِ:تاريخ اإلسبلـ.َِْ/ِٖ:
(ٔ):الصلة ،ْٕٓ /ِ:تاريخ اإلسبلـ.ِٕٖ/ِٖ:س
(ٕ) انظر :الصلة ،َِْ/ِ:تاريخ اإلسبلـ.ّْٕ/ِٖ ::
(ٖ) انظر :تاريخ اإلسبلـ.َْٔ/َّ :
(ٗ) انظر :ترتيب اٞندارؾ :اليحصب ِ ،ُِّ/معرفة القراء الكبار ،ّٖٓ /ُ:العرب يف خرب من غرب :الذىب ّ.َُٕ/

َِ

بػالعلم ،جيػد اٞنشػاركة ،مػن أىػل السػنَّة ،قيػل:إنػو مػات بعػد سػنة ََْى ػ ،كأرخ بعضػهم كفاتػو سػنة
ِْٗىػ(ُ).
الصػفَّار ،قاضػي قرطبػة،
١نمػد بػن مغيػث ،اٞنعػركؼ بػأا الوليػد ابػن َّ
ُُ  -يػونس بػن عبػد اهلل بػن ٌ
قائبل للشعر النفيس يف معآف الزىد،
احملدث الفقيو ،كاف كثًن الركاية ،كافر اٜنظ من علم اللغة كالعربية ،ن
بليغنا يف خطبو ،تويف سنة ِْٗىػ (ِ).
ب -من أبرز تالميذه

تتلمذ على يد أا ١نمد ابن حزـ ع هدد من العلماء بػرغم نػبػذ كثًوػًن ًمػن علىم ً
ػاء عصػره لػو ،كتىػ ٍزىي ًػدىم
ى
ىٍ
يى
ػاؤه الثبليفػة:أبػو الفضػل رافػع ،كأبػو سػليماف اٞنصػعب ،كأبػو
يف األخذ عنو ،ككاف يف أكائل من أخذ عنػو أبن ي
أسامة يعقوب ،كقد مضى ذكرىم أيفناء التعريف بأسرة ابن حزـ.
ومن هؤالء التالميذ:
ُ  -اٜنسٌن بن ١نمد ،أبػو الوليػد الكاتػب ،الشػهًن بػابن ال ىف َّػراء ،مػن أىػل قرطبػة ،كمػن شػيوخ أىػل
األدب(ّ).
ِ-ص ً
اعد بن أ٘ند بن عبد الر٘نن ،أبو القاسم اٛنىيَّ ًآف األندلسي ،قاضػي طيٍليطىلػة(ْ) ،كػاف متحيرينػا
ى

يف أمػوره ،كلػو عػدة مصػنفات منهػا  :طبقػات األمػم ،كمقػاالت أىػل اٞنلػل كالنحػل ،كغًنىػا ،تػويف سػنة
ِْٔىػ(ٓ).
ّ  -عمر بن ىحيَّاف بن خلف بن ىحيَّاف ،أبو القاسم القرطب ،كاف من أىل النب ًل كالذكاء ،كاٜنفظ

مقتوال سنة ْْٕىػ(ٔ).
كاليقظة ،كالفصاحة الكاملة ،تويف ن
ْ ١ -نمد بن أا نصر بػن عبػد اهلل ،أبػو عبػد اهلل األزدم اٜنميػدم ،اإلمػاـ األيفػرم اٞنػتقن ،صػاحب
إمامػا تقينػا ىكًرعػا يمتىبَّ ىح نػرا يف فنػوف عػدة ،صػنف اٛنمػع بػٌن الصػحيحٌن،
ابػن حػزـ ،ي
كشػهر بصػحبتو ،كػاف ن

كجذكة اٞنقتبس يف ذكر كالة األندلس ،تويف سنة ْٖٖىػ(ٕ).

(ُ) انظر :اإلكماؿ البن ماكوال ،ْْْ/ُ:جذكة اٞنقتبس :ص ،َٔ:األنساب ،ِْٓ/ٓ:تاريخ اإلسبلـ .ِٕٔ/ِٗ:
(ِ) انظر :جذكة اٞنقتبس :ص ،ّْٖ :الصلة .ُٖٗ/ّ:
(ّ) انظر :جذكة اٞنقتبس :ص  ،ُِٗ:التكملة لكتاب الصلة :ابن األبار ُ.َِِ /
(ْ) طلىٍيطىلىة :مدينة كبًنة بببلد األندلس ،ىي منها باٞنركز ،كىي مدينة حصينة منيعة ،سكاهنا أخبلط من العرب كالرببر كاٞنواِف،
كىي قاعدة مل الركـ  ،كتقع اليوـ يف إسبانيا .انظر ::معجم البلداف  ،ّٗ /ْ:الركض اٞنعطار:ص.ُّٖ :
(ٓ) انظر:الوايف بالوفيات ،ُّٓ /ُٔ :األعبلـ.ُٖٔ /ّ:
(ٔ) انظر :الصلة البن بشكواؿ.ٖٓٔ /ِ :
(ٕ) انظر :الصلة البن بشكواؿ ،ُٖٖ /ّ:سًن أعبلـ النببلء.َُِ /ُٗ :

ُِ

ٓ  -عبد اهلل بن ١نمد بن عبد اهلل بن العرا ،أبو ١نمد اٞن ىعاف ًرم من أىل إشبيلية(ُ) ،كىػو كالػد أا
ى
بكر ابن العرا القاضي اٞنالكي(ِ) صاحب عارضة األحوذم كأحكػاـ القػرآف ،كػاف أبػو ١نمػد ابػن العػرا
أديبنػا مػن أىػل النباىػة ،كاٛنبللػة ،كالوجاىػة ،كقػد صػحب ابػن حػزـ كأكثػر السػماع عنػو ،تػويف سػنة
ّٕٔىػ(ّ).
سادسا :كتبو ومؤلفاتو
ً

إف أبا ١نمد ابن حزـ قد نػىبى ىذ أمر السياسة بعػد أف خػاض غمارىػا ،كسػرب أغوارىػا ،فعلػم أهنػا ىم ٍشػغىلىةه
ػب علػى ذلػ  ،كقػد أحصػى ابنػو الفضػل
عن العلم؛ كلذا َف يوٟنا
اىتماما ،مث إنو تفرغ للعلػم كالتػأليف كأى ىك َّ
ن
م لفػات أبيػو فػإذا ىػي قيػىرابػةي أربعمائػة ٠نلػد يف ٥نػو ٖنػانٌن ألػف كرقػة ،ىػذا مػع جػودة مصػنفات ابػن حػزـ،
كطوؿ نػى ىف ًسػو ر٘نػو اهلل ر٘نػة كاسػعة ،كابػن حػزـ كمػا ذكػر مرتٗنػوه يمتىػ ىفػن ين ،فلػم تقػف مصػنفاتو علػى علػم
كاحػد؛ بػل تعػددت م لفاتػو يف عػدة فنػوف؛ فمنهػا م لفاتػو يف االعتقػاد ،كيف التفسػًن ،كاٜنػديث كاأليفػر،
كالفقو كأصولو ،كاللغة كاألدب ،كالتاريخ كاألنساب ،كغًنىا من الفنوف.
ػوع منهػا ،كلسػت مستقصػينا ،بػل اكتفػي بأشػهرىا،
كما سأكرده ىنا ىو أشهر م لفات ابن حزـ اٞنطب ً
كقد استقصتها كتب الرتاجم كالرتاث اليت تعين هبذا اإلماـ.
ومن أشهر مصنفات ىذا اإلماـ ما يلي:
أوال :مصنفاتو في علوـ االعتقاد:
ً
ُ-

األصوؿ كالفركع من قوؿ األئمة.

ِ-
ّ-
ْ-

البياف عن حقيقة اإل٬ناف.
التل،يص لوجوه الت،ليص.
التوقيف على شارع النٌجاة باختصار الطريق.

ٓ-
ٔ-
كبياف.

حكم من قاؿ إف أركاح أىل الشقاء مع ٌذبة إُف يوـ الدين.
الد َّرة يف ٓنقيق الكبلـ فيما يلزـ اإلنساف اعتقاده كالقوؿ بو يف اٞنلية كالن يحلىة باختصار

(ُ) إشبيلية :مدينة قد٬نة من أعظم مدف اٛنزيرة األندلسية كتقع غػرا قرطبػة ،كإشػبيلية مدينػة شػبو ُنريػة كػاف يػزعم بعضػهم أهنػا
قاعدة مل الركـ قبل طليطلة .كتقع إشبيلية اليوـ يف إسبانيا .انظر :معجم البلداف ،ُٗٓ /ُ:الركض اٞنعطار .ٖٓ:
(ِ) ١نمػد بػن عبػد اهلل بػن ١نمػد ،أبػوبكر ابػن العػرا اٞنعػافرم ،قاضػي إشػبيلية باألنػدلس ،كختػاـ علمائهػا ،كآخػر حفاظهػا كمػا
حكاه بع مرتٗنيو ،من مصنفاتو:اٞنسال  ،كأحكاـ القرآف ،كالعواصم من القواصم ،كغًنىا ،تويف سنة ّْٓىػ
(ّ) انظر:التكملة لكتاب الصلة ،ِٓٗ /ِ:سًن أعبلـ النببلء ،َُّ /ُٗ:الوايف بالوفيات.َّٕ /ُٕ:

ِِ

ٕ-
ٖ-

الرد على ابن النغي ًريلىة(ُ) اليهودم.
َّ
الَّرد على ً
الكن ٍدٌم(ِ) الفيلسوؼ.

الريد على أىل األىواء الفاسدة.
ٗ -الرسالة الباىرة يف َّ
َُ -السياسة ،أك اإلمامة كالسياسة يف قسم سًن اٝنلفاء.
ُُ -اٞنفاضلة بٌن الصحابة.
ثانيًا:مصنفاتو في علوـ القرآف:

التواتير.
٠نيء َّ
ُِ -القراءات اٞنشهورة يف األمصار اآلتيية ى
ثالثًا :مصنفاتو في سيرة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم.
ُّ -جوامع السًنة ،أك السًنة النبويٌة.
ُْ -حجة الوداع.

ابعا :مصنفاتو في علوـ الحديث:
رً

الع ىدد.
ُٓ -أٚناء الصحابة الركاة كما لكل كاحد من ى

ُٔ -أصحاب الفتيا من الصحابة كمن بعدىم على مراتبهم يف كثرة الفتيا.
خامسا :مصنفاتو في الفقو وأصولو والمنطق:
ً
ُٕ -اإلمامة.
ُٖ -كتاب اٛنامع من كتابو اٞن ىجلَّى.
ي
ُٗ -كتاب اٛنامع من كتابو اإليصاؿ.
َِ -الغًناىءي اٞن ٍل ًهي :أمباح ىو أـ ١نظور؟
ي
ُِ -اٞن ىحلَّى باآليفار يف شرح اجمللَّى باالختصار.
ي
ِِ -مراتب اإلٗناع يف العبادات كاٞنعامبلت.
ِّ٤ -ناسة الكلب.
ِْ -اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ.
ِٓ -اإلعراب عن اٜنًنة كااللتباس اٞنوجودين يف مذاىب أىل الرأم كالقياس.
ِٔ -مل،ص إبطاؿ القياس كالرأم كاالستحساف كالتقليد كالتعليل.

(ُ) إٚناعيل بن يوسف بن النغريلة ،يهودم من بيت مشهور يف اليهود بغرناطة ،استوزره أحد ملوؾ غرناطة ،فاستهزأ باٞنسلمٌن،
فقتلو بع عماؿ اٞنل دكف إذنو.انظر ::اٞنغي ًرب يف يحلًي اٞنغى ًرب .ُُْ /ِ:
(ِ) يعقػوب بػن إسػحاؽ بػن الصػبٌاح الكنػدم ،فريػد عصػره يف اٞننطػق كالفلسػفة ،كالطػب كالفلػ  ،يقػاؿ لػو :فيلسػوؼ العػرب.
انظر :الفهرست البن الندٔف :ص ،ّٕٓ :سًن أعبلـ النببلءُِ.ّّٕ /

ِّ

ِٕ -منظومة قواعد أصوؿ فقو الظاىريٌة.
ِٖ -النبذة الكافية يف أصوؿ الدين.
ِٗ -التقريب ٜند اٞننطق.
سادسا:مصنفاتو في األدب.
ً
ً
َّ -طىيوؽ اٜنى ىم ىامة يف األليىفة كاأليالؼ.
سابعا :مصنفاتو في علم النفس:
ً
ُّ -مداكاة النفوس.
ِّ -معرفة النفس بغًنىا كجهلها بذاهتا.
ثامنًا :مصنفاتو في التاريخ والنسب:

ّّ -اختصار اٛنمهرة.
ّْ -أٚناء اٝنلفاء اٞنهديٌن كاألئمة أمراء اٞن منٌن كأٚناء الوالة.
ّٓ -أمهات اٝنلفاء.
ّٔ-
ّٕ-
ّٖ-
ّٗ-

ٗنل فتوح اإلسبلـ.
ٗنهرة أنساب العرب.
ٗنهرة نسب الرببر.
فضل األندلس كذكر رجاٟنا.

َْ -قطعة من نسب ال يف ٍرس.
ُْ -نقط العركس يف تواريخ اٝنلفاء.
تاسعا:مصنفاتو في فنوف مختلفة سوى ما تقدـ:
ً

ِْ -أَف اٞنوت كإبطالو.
الرد على اٟناتف من بػي ٍع ود.
َّّْ -
ْْ -رسالتاف أجاب فيهما عن رسالتٌن سمل فيهما س اؿ تعنيف.

ْٓ -مراتب العلوـ ككيفية طلبها كتعلق بعضها ببع .
كيرتبط ّنصنفات ابن حزـ حاديفة خطًنة طاٞنا تكررت باألندلس؛ كلما ضاؽ أىلها بأحد ٣نن
٫نالفهم من العلماء ،كىي إحراؽ كتبو عبلنية بإشبيلية ،بيد أهنا َف تفقد من جراء ذل  ،كٞنا فعلوا ذل
َّ
كثًنا ،حى قاؿ يف بع أشعاره:
بكتبو تأَف ن
ػرم كأن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػين
أَف ت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر أن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػين ظاى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٌ

علػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدا ح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى يق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوـ دلي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل

ال يش ػ ػ ػ ػ ػػتمن حاس ػ ػ ػ ػ ػػدم إف نكب ػ ػ ػ ػ ػػة عرض ػ ػ ػ ػ ػػت

فالػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدىر لػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيس علػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى حػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ ّن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرتؾ

ِْ

ػورا ٓن ػ ػ ػ ػ ػػت منفعػ ػ ػ ػ ػ ػ وػة
ذك الفض ػ ػ ػ ػ ػػل ك ػ ػ ػ ػ ػػالترب ط ػ ػ ػ ػ ػ ن

كتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارةن يف ذرل تػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاج عل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى مل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ

كمن شعره يصف ما أحرؽ اٞنعتضد بن عباد لو من الكتب يقوؿ فيو:
ف ػ ػ ػ ػ ػػإف ٓن ًرقػ ػ ػ ػ ػ ػوا القرط ػ ػ ػ ػ ػػاس ال ٓنرقػ ػ ػ ػ ػ ػوا ال ػ ػ ػ ػ ػػذم

تض ػ ػ ػ ػ ػ ٌػمنو القرط ػ ػ ػ ػ ػػاس ب ػ ػ ػ ػ ػػل ى ػ ػ ػ ػ ػػو يف ص ػ ػ ػ ػ ػػدرم

يس ػ ػ ػ ػ ػ ػػًن مع ػ ػ ػ ػ ػ ػػي حي ػ ػ ػ ػ ػ ػػث اس ػ ػ ػ ػ ػ ػػتقلٌت رك ػ ػ ػ ػ ػ ػػائب

كين ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػزؿ إف أن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػزؿ كييػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدفن يف ق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػربم

رؽ ككا ٌغػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ وػد
دع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوٓف م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن إحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراؽ ٌ

كقول ػ ػ ػوا بعل ػ ػ ػ وم كػ ػ ػػي يػ ػ ػػرل النػ ػ ػػاس مػ ػ ػػن يػ ػ ػػدرم

كإال فع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػودكا يف اٞنكات ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػب ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍدأ نة

فك ػ ػ ػ ػ ػ ػػم دكف م ػ ػ ػ ػ ػ ػػا تبغ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوف هلل م ػ ػ ػ ػ ػ ػػن س ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرت

كػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذاؾ النصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارل ٪نرقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوف إذا ىعلىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت

(ُ)

أكفه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػم الق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرآف يف م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدف الثغ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر .

ككاف لو ٗناعة من تبلميذه النجباء الذين قدركا فكره ،كحافظوا على كتبو اليت كانوا ٬نتلكوهنا
بنس،ها ،كنشرىا بٌن الناس؛ كلذا فعندما أحصاىا ابن مرزكؽ اليحصب(ِ)كىو من اٞنتأخرين كجدىا
ٖنانٌن ألف كرقة ،كىو نفس إحصاء أا رافع الفضل يف القرف اٝنامس اٟنجرم /اٜنادم عشر اٞنيبلدم.
ويمكن أف نرجع أسباب ىذه الحادثة في اآلتي:
أوال :يفقػػة ابػػن حػػزـ بنفسػػو عنػػد منازلػػة كبػػار فقهػػاء اٞنالكيػػة ،كعػػدـ تػػردده يف تس ػػفيو آراءىػػم طاٞن ػػا
ً

خالفت ما يراه ح نقا.

ثانيًػػا :تنديػػده بواليػػة خلػػف اٜنصػػرم(ّ) لل،بلفػػة بإشػػبيلية ،كمبايعتػػو علػػى أنػػو ىشػػاـ اٞن يػػد(ْ) سػػنة

ِّٓىػ َُّّ/ـ يف عهد ١نمػد بػن إٚناعيػل القاضػي(ٓ) كالػد اٞنعتضػد بػن عبػاد(ٔ) ،فعنػدما حػل بإشػبيلية
(ُ) انظر :تاريخ اإلسبلـ :الذىب َّ .ُْٔ /
(ِ) أبػػو ١نمػػد عبػػد اهلل بػػن ١نمػػد بػػن مػػرزكؽ اليحصػػب الظػػاىرم األندلسػػي نزيػػل مصػػر كدفػػٌن دمشػػق ،كانػػت لػػو عنايػػة عظيمػػة
بتحصيل كتب أا ١نمد بن حزـ الظاىرم كرسائلو .انظر :االجتهاد كاجملتهدكف باألندلس كاٞنغرب ِ ُٔ /
(ّ) خلػػف اٜنصػػرم ،بعػػد نيػػف كعش ػرين سػػنة مػػن مػػوت ىشػػاـ اٞن يػػد بػػاهلل ،فػػادعى أنػػو ىشػػاـ ،فبويػػع كخطػػب لػػو علػػى منػػابر
األنػػدلس يف أكقػػات شػػى ،كسػػفكت الػػدماء كتصػػادمت اٛنيػػوش يف أمػػره ،كأقػػاـ ىػػذا الػػذم أدعػػى أنػػو ىشػػاـ يف األمػػر ني نفػػا
كعشرين سنة .انظر :تاريخ اإلسبلـ لئلماـ الذىب ِٗ .ُّٗ /
(ْ) ىشػاـ اٞن يػػد بػاهلل ابػػن اٞنستنصػر صػػاحب االنػػدلس ،بػايعوه صػػبيا ،فقػاـ بتشػػييد الدكلػػة اٜناجػب اٞننصػػور ١نمػد بػػن أا عػػامر،
فكاف من رجاؿ الدىر رأيا كحزما ،كدىاء كشجاعة كإقداما .انظر::سًن أعبلـ النببلء لئلماـ الذىب ُٕ .ُِّ /
(ٓ) الظافر ١نمد بن إٚناعيػل القاضػي ،كِف القضػاء بإشػبيلية فأحسػن السياسػة مػع الرعيػة كاٞنبلطفػة هبػم ،فرمقتػو القلػوب .انظػر::
كفيات األعياف ٓ .ِِ /
(ٔ) عباد بن ١نمد بن إٚناعيل ،ابن عباد الل،مي ،أبو عمرك ،اٞنلقب باٞنعتضد باهلل :صاحب إشبيلية ،يف عهػد ملػوؾ الطوائػف.
كاف يف أياـ أبيػو يقػود جيشػو لقتػاؿ بػين االفطػس كغػًنىم .ككِف األمػر بعػد كفاتػو سػنة ّّْى ػ فتلقػب  -كأبيػو باٜناجػب.
انظر :األعبلـ للزركلي ّ .ِٕٓ /

ِٓ

أكقع بو اٞنعتضد أشد إيقاع ٞنا صدر منو من إيفارة الناس حوؿ ١نمد بن إٚناعيل رأس األسرة العبادية.
ثالثًػػا :معارضػػة فقهػػاء اٞنالكيػػة لػػو ،كسػػعيهم لػػدل السػػلطاف لئليقػػاع بػػو كإيفػػارة العامػػة ضػػده ،كمػػن مث

التقت أغراضهم مع ما كاف يرمى إليو اٞنعتضد ،فكانت كاقعة إحراؽ كتبو على مسمع كمرأل من الناس.

ابعػا :نزعػة ابػن حػزـ األمويػة كدعوتػو إلعػادة حكػم األمػويٌن يف الوقػت الػذم قطػع فيػو معظػم ملػػوؾ
رً

ػتقبلال سياسػػينا ،كاقتصػػادينا،
الطوائػػف كػػل صػػلة باألمويػػة األندلسػػية ،كحػػاكؿ كػػل كاحػػد مػػنهم أف ٪نقػػق اسػ ن
كاجتماعينػػا ،كيفقافينػػا ،خاصػػة اٞنعتضػػد الػػذم مػػا كافػػق علػػى خدعػػة أبيػػو بعػػد كفاتػػو ّنبايعػػة خلػػف اٜنصػػرم
بإشػبيلية علػى أنػػو ىشػاـ اٞن يػػد؛ إال ليصػبغ الشػػرعية علػى ١ناكلتػػو االسػتقبللية ،كلًنضػػى أصػحاب النزعػػات
األموية بإمارتو ،فلما ٓنقق لو ذل أعلن كفاة اٝنليفة اٞنزعوـ.
خامسا :أف ابن حزـ َف يكن ينظػر إُف أمػراء عصػره كمػنهم اٞنعتضػد نظػرة إكبػار فهػو كزيػر ابػن كزيػر،
ً

كمػػا كػػاف لػػو أف ينظػػر إلػػيهم أكثػػر مػػن نظرتػػو إُف مػػن دكنػػو أك مػػن ليسػوا أكػػرب منػػو ،كىػػم يػػأنفوف مػػن ذلػ
ػيبل ال يشػػمخ براسػػو عليػػو كال علػػى غػػًنه ىػػي إح ػراؽ
األمػػر الػػذم دفػػع اٞنعتضػػد إُف تػػدبًن م ػ امرة ْنعلػػو ذلػ ن
كتبػػو ،كبػػالرغم مػػن ىػػذه اٞنػ امرة الػػيت أٞنػػت بػػابن حػػزـ فلػػم يتحقػػق للمعتضػػد مػػا كػػاف يصػػبو إليػػو مػػن كسػػر
كربيائػػو كإذاللػػو ،بػػل ظػػل الرجػػل يشػػمخ ّنكانتػػو كعلمػػو كعقلػػو ىنػػا كىنػػاؾ دكف ضػػعف كال ذلػػة ،لكنػػو آيفػػر
الس ػػبلمة كغ ػػادر إش ػػبيلية إُف قريت ػػو ( من ػػت )؛ ليش ػػم ال ػػيت ك ػػاف ٬نتلكه ػػا كي ػػرتدد عليه ػػا ،كظ ػػل هب ػػا ٬ن ػػارس
التصنيف كالتدريس حى كافتو اٞننية.
عاشرا :وفاتو
ً

تػويف اإلمػاـ أبػو ١نمػد ابػن حػزـ ر٘نػو اهلل يف بلػدة لٍبىلػة(ُ) ،ككانػت كفاتػو آخػر النهػار مػن يػوـ األحػد
ػهرا(ِ) ،كلػيس
لليلتػٌن بقيتػا مػن شػهر شػعباف عػاـ ْٔٓى ػ ،ككػاف عمػره إذ ذاؾ ايفنتػٌن كسػبعٌن سػنة إال ش ن
كمػػا ذىػػب الػػبع مػػن أف كفاتػػو كانػػت سػػنة ْٕٓىػ ػَُْٔ/ـ ،كال ْٓٓىػ ػَُّٔ/ـ(ّ)؛ ألف أبػػا رافػػع
كلػػد ابػػن حػػزـ ىػػو الػػذم كتػػب التػػاريخ الػػذم ذكرنػػاه ،كىػػو األعلػػم مػػن أم أحػػد بتػػاريخ كفػػاة كالػػده ،فضػ نػبل
عن أف معظم من ترجم البن حزـ ذكركا سنة كفاتو كما ذكرىا ابنو الفضل (ْ).
كىػو الػراجح ٞنػػا تقػدـ ألف كلػػد ابػن حػزـ ىػػو األعلػم كألف معظػػم مػن تػرجم البػػن حػزـ قػػد ذكػركا ىػػذا
التاريخ.
(ُ) لٍبىلة :مدينة قد٬نة غرا األندلس ،كىي من اٞندف الكبار ،كتقع غرب إشبيلية كقرطبة ،كقد نزٟنا العرب أكؿ ما دخلها طػارؽ
بن زياد .كتقع اليوـ يف إسبانيا .ينظر :معجم البلدافَُ/ٓ،؛ الركض اٞنعطار:ص.َٕٓ :
(ِ) انظر :الذخًنة يف ١ناسن أىل اٛنزيرة :الشنرتيين ُ ،ُٖٔ /الصلة :البن بشكوؿ ،َٔٔ/ِ:كفيات األعياف ،ِّٖ /ّ:العًىرب
يف خرب من غرب ،ُِْ /ّ:سًن أعبلـ النببلء.ُُِ/ُٖ ،
(ّ) انظر :معجم األدباء :ياقوت.َِْ/ُِ :
(ْ) انظر :البداية كالنهاية :ابن كثًن ٔ.ٓٔٗ/

ِٔ

المطلب الثاني :التعريف باإلماـ الشوكاني
أوال :اسمو ونسبو
ً

ىو ١نمد بن علي بن ١نمد بن عبد اهلل الشوكآف مث الصنعآف(ُ).
كالشوكآف :نسبة إُف (عدٓف شػوكاف) أك إُف (ىجػرة شػوكاف)(ِ) ،ك٨نػا اٚنػاف لقريػة كاحػدة بينهػا كبػٌن
صنعاء دكف مسافة يوـ ،كإليها نسب كالده ،كىػي نسػبة علػى غػًن قيػاس؛ ألف النسػب إُف اٞنضػاؼ يكػوف
(ّ)
صرح بو أحد تبلميذه.
،كما
إُف صدره ،كنسبة غًن حقيقية
ٌ
كالصنعآف :نسبة إُف صنعاء ،إذ فيها نشأ ،كفيها تويف كدفن ،ر٘نو اهلل تعاُف.

ثانيًا :مولده ونشأتو

كلد هبجرة شوكاف(ْ) يف كسط هنار اإليفنٌن ِٖ مػن شػهر ذم القعػدة سػنة ُُّٕى ػ ،كنشػأ يف بيػت

كالػػده بصػػنعاء ،ككػػاف أبػػوه قاضػػينا كعاٞنػػا ،كمعركفنػػا بالطيبػػة كالصػػبلح ،فػرتٌَّب االبػػن علػػى العفػػاؼ كالطهػػارة،
ن
التفرغ لطلب العلم ،مكفيًّا يف بيت أبيو من ٗنيع أسباب اٜنياة ككسائل الرزؽ.
ك ٌ
العلمي الواسع بقراءة القرآف ،كحفظو على ٗناعة من اٞنعلمٌن ،كختمو علػى الفقيػو
كقد ابتدأ ٓنصيلو
ٌ

حسػػن بػػن عبػػد اهلل اٟنبػػل ،كجػ ٌػوده علػػى ٗناعػػة مػػن مشػػايخ القػػرآف بصػػنعاء ،مث انتقػػل إُف حفػػظ كثػػًن مػػن
اٞنتػػوف ،ك ػػ(األزىار) لئلمػػاـ اٞنهػػدم يف الفقػػو ،ك (٢نتصػػر الف ػرائ ) للعصػػيفرم ،ك (اٞنلحػػة) للحري ػػرم ،ك
(الكافي ػ ػػة) ،ك (الش ػ ػػافية) الب ػ ػػن اٜناج ػ ػػب ،ك (الته ػ ػػذيب) للتفت ػ ػػازآف ،ك (الت،ل ػ ػػيص يف عل ػ ػػوـ الببلغ ػ ػػة)
للقزكيين ...كغًنىا(ٓ).
بالسػػماع كالطلػػب علػػى العلمػػاء البػػارزين يف الػػيمن حػػى
كقػرأ عػػدة كتػػب يف التػػاريخ كاألدب ،مث شػػرع ٌ
كل ما عندىم من كتب تشمل العلوـ الدينية كاللسانية كالعقلية كالرياضػية كالفلكيػة ،ككػاف يف ىػذه
استوىف ٌ
العلمي كالتدريس ،فهػو يلقػي علػى تبلميػذه مػا تل ٌقػاه بػدكره عػن مشػا٫نو ،حػى
اٞنرحلة ٩نمع بٌن التحصيل
ٌ
طبلب العلػم ،فكانػت دركسػو اليوميػة تزيػد علػى
تفرغ إلفادة ٌ
إذا استوىف كل ما عرفو أك ٚنع عنو من كتب ٌ
(ُ) انظر :البدر الطالع ّنحاسػن مػن بعػد القػرف السػابع تػأليف العبلمػة ١نمػد بػن علػي الشػوكآف ،دار اٞنعرفػة – بػًنكت ُ،ُِٓ/
صْٕٔ.
(ِ) قاؿ عنها يف البدر الطالع ُ" :ُْٖ /كىذه اٟنجرة معمورة بأىل الفضل كالصبلح كالدين من قدٔف األزماف."..
العبلمة حسٌن بن ١نسن السبعي األنصارم ،ك ىػو تلميػذ اإلمػاـ الشػوكآف :كنسػبة صػاحب الرتٗنػة إُف شػوكاف ليسػت
(ّ) يقوؿ ٌ
حقيقيػة؛ ألف كطنػو ككطػن سػلفو كقرابتػوّ ،نكػاف عػدٓف شػوكاف ،بينػو كبينهػا جبػل كبػًن مسػتطيل ،يقػاؿ لػو" :ىجػرة شػػوكاف"
فمن ىذه اٜنيثية كاف انتساب أىلو إُف شوكاف .كاهلل أعلم .انظػر :البػدر الطػالع ،ُْٖ/ُ:الشػوكآف رائػد عصػره:د /حسػن
عبد اهلل العمرم :ص.َِ:
(ْ) كانت كالدتو أيفناء رحلة قاـ هبا األبواف إُف موطنهما األصلي ،ككانا قد استوطنا صنعاء من قبل.
(ٓ) البدر الطالع ْ ، ُِٓ/الشوكآف مفسرا ص١ ،َٔ :نمد بن علي الشوكآف كجهوده يف الرتبية ص.ّٖ:

ِٕ

عشػػرة دركس يف اليػػوـ يف فنػػوف متعػ ٌددة ،مثػػل :التفسػًن ،كاٜنػػديث ،كاألصػػوؿ ،كاٞنعػػآف ،كالبيػػاف ،كاٞننطػػق،
كتق ٌدـ لئلفتاء كىو يف ٥نو العشرين من عمره ،كَف يعرتض عليو شيوخو يف ذل (ُ).
ثالثًا :حياتو العلمية ومناصبو

ػرم ،كقػػد ظهػػر ىػػذا يف
ٕنتػػاز حيػػاة الشػػوكآف العلميػػة باٛنػػد كاٞنثػػابرة ،كاٜنيويػػة كالنشػػاط ،كالػػذكاء الفطػ ٌ
اتٌساع يفقافتو ،كعمق تفكًنه ،كتص ٌديو لئلصبلح كاالجتهاد ،كقد ٞنسنا ىذا من خبلؿ نشأتو ،حيػث ٗنػع
بٌن الدراسة كالتدريس ،كما كفٌق بٌن إلقاء الدركس اليومية العديدة كالتأليف.

كمػػن الثابػػت أنػػو َف يرحػػل يف طلػػب العلػػم ،بػػل كػػاف ٓنصػػيلو مقتصػ نػرا علػػى علمػػاء صػػنعاء؛ لعػػدـ إذف
بالسػػماع كاإلجػػازة كالقػراءة لكػػل مػػا كقعػػت عليػػو يػػده مػػن
أبويػػو لػػو يف السػػفر منهػػا ،كقػػد عػ ٌػوض عػػن ذلػ
ٌ
كل ما عند علماء اليمن من كتب كمعػارؼ ،كزاد يف قراءتػو اٝناصػة
الكتب يف ٢نتلف العلوـ ،كما استوىف ٌ
على ما ليس عندىم.
كَف يقتصػػر الشػػوكآف ر٘نػػو اهلل تعػػاُف يف حياتػػو العلميػػة منػػذ شػػبابو كحػى كفاتػػو علػػى اٛنمػػع كاحملاكػػاة،
مثل الكثًن من علماء عصره ،بل دعا إُف يفورة عارمة يف نبذ التعصػب كالتقليػد ،كالنظػر يف األدلػة ،كالعػودة
السنة.
إُف ىدم الكتاب ك ٌ

دائمػػا يف مواجهػػة ٓنػ ٌدم الشػػانمٌن لػػو
كىػػذا اٞنوقػػف العلمػػي اٞنتميٌػػز أكسػػبو ٓنفػ نػزا زائػ نػدا ،كاستحضػ نػارا ن
األمػة اإلسػبلمية مػن
من اٞنقلدين كاٜناسدين ،كجعلو يف طليعة اجمل ٌددين اجملتهدين الذين أسهموا يف إيقاظ ٌ
سباهتا العميق ،يف العصر اٜنديث.
كرغػػم زىػػده يف اٞنناصػػب ،كانعزالػػو عػػن طػ ٌػبلب الػػدنيا كرجػػاؿ اٜنكػػم كالسياسػػة ،كتفرغػػو للعلػػم ،فػػإف
الدنيا جاءتػو صػاغرة ،كاختػًن للقضػاء العػاـ يف صػنعاء ،كىػو يف السادسػة كالثبليفػٌن مػن عمػره ،مث ٗنػع بػٌن
متمتعػػا
القضػػاء كالػػوزارة ،فأصػػبح متولينػػا شػ كف الػػيمن الداخليػػة كاٝنارجيػػة ،كسػػار يف النػػاس بأحسػػن سػػًنة ،ن
بش،صػػية قويػػة ،كٚنعػػة طيبػػة ،مضػػي نفا إُف أ٠نػػاد أمتػػو اٞنسػػلمة ْنربػػة فريػػدة فػػذةْ ،نمػػع بػػٌن العلػػم كالعمػػل،

كاٜنكم كالعدالة(ِ).

ابعا :مذىبو وعقيدتو
رً

ػدم ،كقػػد حفػػظ أشػػهر كتػػب اٞنػػذىب،
كػػاف مػػذىب الشػػوكآف يف مطلػػع حياتػػو العلميػػة اٞنػػذىب الزيػ ٌ

كألٌػػف فيػػو كتبنػػا ،كبػػرع يف مسػػائلو كأحكامػػو حػػى أصػػبح قػػدكة ،مث طلػػب اٜنػػديث كفػػاؽ فيػػو أىػػل زمانػػو مػػن
السنٌة.
الزيدية كغًنىم٣ ،نا جعلو ٫نلع ربقة التقليد ،كيدعو إُف االجتهاد كمعرفة األدلة من الكتاب ك ٌ
(ُ) انظر :البدر الطالع ِ ،ُِٖ-ُِٕ/اإلماـ الشوكآف كاالجتهاد كالتقليد ص١ ،ٖ:نمػد بػن علػي الشػوكآف كجهػوده يف الرتبيػة
ص.ْٖ:
(ِ) انظر :مقدمة فتح القدير ،للشوكآفُ.ٔ/

ِٖ

االجتهادم اٞنتميز يف رسػالة ٚنٌاىػا( :القػوؿ اٞنفيػد يف حكػم التقليػد) ،كيف كتػاب
كيظهر ىذا اٞنوقف
ٌ
فقهػ ٌػي كبػػًن ٚنٌػػاه( :السػػيل اٛنػ ٌػرار اٞنتػػدفق علػػى حػػدائق األزىػػار) تكلٌػػم فيػػو عػػن عيػػوف اٞنسػػائل الفقهيػػة عنػػد

ػحح مػػا ىػػو مقيٌ ػد باألدلػػة ،كزيٌػػف مػػا َف يكػػن عليػػو دليػػل ،فقػػاـ عليػػو اٞنقلػػدكف كاٞنتعصػػبوف
الزيديػػة ،كصػ ٌ
٩نادلونػػو ،كيصػػاكلونو ،كيتهمونػػو هبػػدـ مػػذىب أىػػل البيػػت ،كلكنػػو بقػػي يفابتنػػا علػػى موقفػػو ال يتزحػػزح عنػػو،
السػػحابة يف مناقػػب القرابػػة كالصػػحابة) ،كأظهػػر فيػػو
كألٌػػف كتابػنػا ٗنػػع فيػػو ١ناسػػن أىػػل البيػػت ٚنٌػػاهٌ :
(در ٌ
ػودهتم ٣نػػا دفػػع عنػػو هتمػػة التعصػػب حيػػاؿ مػػذىب بعينػػو ،كأ ٌف
كجػػوب ١نبٌػػة أىػػل البيػػت ،كلػػزكـ مػواالهتم كمػ ٌ
ٗنيعا.
دعوتو إُف االجتهاد تشمل أىل اٞنذاىب ن
السػػلف ،مػػن ٘نػػل صػػفات اهلل تعػػاُف ال ػواردة يف
أمػػا عقيػػدة الشػػوكآفٌ ر٘نػػو اهلل تعػػاُف فكانػػت عقيػػدة ٌ
السنة الصحيحة على ظاىرىا من غًن تأكيل كال ٓنريف ،كلو رسالة يف بياف ذل اٚنهػا( :التحػف
القرآف ك ٌ

السلف).
ّنذىب ٌ
كقػػد دعػػا إُف جانػػب ذل ػ إُف نبػػذ كػػبلـ اٞنتكلم ػػٌن ،كتطهػػًن عقيػػدة التوحي ػػد مػػن مظ ػػاىر الش ػػرؾ،
كٔنليص ما دخل على حياة الناس كتدينهم من البدع كاٝنرافات.
(ُ)
الوِف)(ِ).
حديث
على
الوِف
ٌ
كيظهر ىذا جلينا يف كثًن من كتبو ،كِناصة كتابو( :قطر ٌ
خامسا :مشايخو وتالميذه
ً

لق ػػد كفان ػػا الش ػػوكآف ر٘ن ػػو اهلل تع ػػاُف م كن ػػة ى ػػذا البح ػػث ،كألٌػػف كتابنػػا يف مش ػػا٫نو كتبلمي ػػذه ٚنٌػػاه:
(اإلعبلـ باٞنشايخ األعبلـ كالتبلميذ الكراـ) ،كترجم لبعضهم يف كتابو( :البدر الطالع).
أ -من أبرز مشايخو:

ُ -كالده علي بن ١نمد الشوكآف ،اٞنتوىف سنة ُُُِىػ.
ِ -السيد عبد الر٘نن بن قاسم اٞندآف ،اٞنتوىف سنة ُُُِىػ.
ّ -العبلمة أ٘ند بن عامر اٜندائي ،اٞنتوىف سنة ُُٕٗىػ.
ْ -السيد العبلمة إٚناعيل بن اٜنسن بن أ٘ند بن اإلماـ القاسم بن ١نمد ،اٞنتوىف سنة َُِٔىػ.
ٓ -العبلمة القاسم بن ٪نٍن اٝنوالٓف ،اٞنتوىف سنة َُِٗىػ.
ٔ -العبلمة عبد اهلل بن إٚناعيل النهمي ،اٞنتوىف سنة َُِٖىػ.
ٕ -العبلمة اٜنسن بن إٚناعيل اٞنغرا ،اٞنتوىف سنة َُِٖىػ.
ٖ -السيد اإلماـ عبد القادر بن أ٘ند بن شرؼ الدين ،اٞنتوىف سنة َُِٕىػ.
ٗ -السيد العبلمة علي بن إبراىيم بن علي بن إبراىيم بن أ٘ند بن عامر ،اٞنتوىف سنة َُِٕىػ.
الوِف :اسم منو  .كانظر :فقو اللغة للثعالب.ِٔ / ُ :
الوِف :قاؿ يف القاموس :الوِف :اٞنطر بعد اٞنطر ،ك ٌ
(ُ) ٌ
(ِ) انظر :مقدمة فتح القدير ،للشوكآف.ٕ/ُ،

ِٗ

َُ -السيد العارؼ ٪نٍن بن ١نمد اٜنويت ،اٞنتوىف سنة ُِْٕىػ.
ُُ -القاضي عبد الر٘نن بن حسن األكوع ،اٞنتوىف سنة َُِٔىػ.
ب -من أبرز تالميذه:

ُ -السيد ١نمد بن ١نمد بن زبارة اٜنسين اليمين الصنعآف ،اٞنتوىف سنة ُُِٖىػ.
ِ١ -نمد بن أ٘ند السودم ،اٞنتوىف سنة ُِِٔىػ.
ّ١ -نمد بن أ٘ند مشحم الصعدم الصنعآف ،اٞنتوىف سنة ُِِّىػ.

ْ -السػػيد أ٘نػػد بػػن علػػي بػػن ١نسػػن بػػن اإلمػػاـ اٞنتوكػػل علػػى اهلل إٚناعيػػل بػػن القاسػػم ،اٞنتػػوىف سػػنة
ُِِّىػ.
ٓ -السيد ١نمد بن ١نمد بن ىاشم بن ٪نٍن الشامي مث الصنعآف ،اٞنتوىف سنة ُُِٓىػ.
ٔ -عبد الر٘نن بن أ٘ند البهكلي الضمدم ،اٞنتوىف سنة ُِِٕىػ.
ٕ -أ٘ند بن عبد اهلل الضمدم ،اٞنتوىف سنة ُِِِىػ.
ٖ -علي بن أ٘ند ىاجر الصنعآف ،اٞنتوىف سنة ُِّٓىػ.
ٗ -عبد اهلل بن ١نسن اٜنيمي مث الصنعآف ،اٞنتوىف سنة َُِْىػ.
َُ -القاضي ١نمد بن حسن الشجين الذمارم ،اٞنتوىف سنة ُِٖٔىػ.
ُُ -ابنو القاضي أ٘ند بن ١نمد الشوكآف ،اٞنتوىف سنة ُُِٖىػ.
سادسا :كتبو ومؤلفاتو:
ً

ٗنع اإلماـ الشوكآف ر٘نو اهلل تعاُف يف ش،صػيتو العلميػة الفػ ٌذة يفبليفػة أمػور(ُ) ،رشػحتو إُف أف أصػبح
علما مػن أعػبلـ اٞنسػلمٌن ،كمػن اجملػددين الػذين يبعػثهم اهلل علػى رأس كػل قػرف كاح نػدا مػنهم٪ ،نفػظ لؤلمػة
دينها ،ك٩ندد ركح العزة كاجملد فيها ،كىذه األمور الثبليفة ىي:
ُ -سعة التبحر يف العلوـ على اختبلؼ أجناسها.
ِ -كثرة التبلميذ احملققٌن الذين ٪نيطوف بو ،كيسجلوف كبلمو ،كيتناقلوف كتبو كأفكاره.
ّ -سعة التأليف يف ٢نتلف العلوـ كالفنوف.
كيهمن ػػا يف ى ػػذه الفق ػػرة أف نتع ػػرؼ عل ػػى الكت ػػب اٞنطبوع ػػة ال ػػيت تركه ػػا الش ػػوكآف ترايفنػػا خال ػ نػدا لؤلم ػػة

اإلسػػبلمية ،تنهػػل منهػػا العلػػم كاٞنعرفػػة ،كْنػػد فيهػػا الفكػػر الصػػائب اٞنسػػتنًن كسػػط ظػػبلـ اٛنمػػود كالتعصػػب
كالتقليػػد٣ ،نػػا ي كػػد أف اهلل تعػػاُف ٪نفػػظ دينػػو كيعلػػي كلمتػػو ،يف كػػل األمصػػار كيف ٗنيػػع العصػػور علػػى ألسػػنة
العلماء العاملٌن ،كبأقبلـ اٞن لفٌن الناهبٌن(ِ).
(ُ) انظر :أَند العلوـ :صديق خاف ّ. َُِ /
مفسرا ص١ ،ٗٗ-ِٖ:نمد بن علي الشوكآف كجهوده الرتبوية ص.ٗٗ :
(ِ) انظر :اإلماـ الشوكآف ن

َّ

ونستعرض ىنا بعض مصنفات اإلماـ الشوكاني:

ُ( -إرشاد الثقات إُف اتفاؽ الشرائع على التوحيد كاٞنعاد كالنبوات) ٓنقيق إبراىيم ىبلؿ  -دار

النهضة العربية  -القاىرة ،سنة ُّٓٗىػ.
ِ( -أمناء الشريعة)  -مع ٠نموعة رسائلٓ ،نقيق إبراىيم ىبلؿ -دار النهضة العربية – القاىرة -
سنة ُّٓٗىػ.
ّ( -القوؿ اٞنفيد يف أدلة االجتهاد كالتقليد)  -تصحيح إبراىيم حسن  -طبعة مصطفى الباا
اٜنلب  -القاىرة ُّْٕىػ.
ْ( -السيل اٛنرار اٞنتدفق على حدائق األزىار) ٓ -نقيق قاسم غالب أ٘ند كآخركف  -طبعة
مصطفى الباا اٜنلب  -القاىرة َُّٗىػ.
ٓ( -إرشاد الفحوؿ إُف ٓنقيق اٜنق من علم األصوؿ)  -اٞنطبعة اٞننًنية  -القاىرة سنة ُّْٕىػ.
ٔ( -البدر الطالع ّنحاسن من بعد القرف السابع) القاىرة  -مطبعة السعادة  -سنة ُّْٖىػ.
ٕٓ( -نفة الذاكرين يف شرح عدة اٜنصن اٜنصٌن لئلماـ اٛنزرم) طبعة مصطفى اٜنلب  -سنة
َُّٓىػ.
ٖ( -الدرارم اٞنضيمة يف شرح الدرر البهية)  -القاىرة  -مطبعة اٞنعاىد  -سنة َُّْىػ.
ٗ( -الدر النضيد يف إخبلص كلمة التوحيد)  -اٞنطبعة اٞننًنية  -القاىرة سنة ُّّْىػ ،كطبعة
اٞننار  -سنة َُّْىػ.
َُ( -شرح الصدكر بتحرٔف رفع القبور)  -اٞنطبعة اٞننًنية  -سنة ُّْٕق.
ُُ( -الدكاء العاجل يف دفع العدك الصائل) القاىرة  -اٞنطبعة اٞننًنية  -سنة ُّّْىػ ،مطبعة
السنة احملمدية – القاىرة ُّٔٔ -ىػ.
ُِ( -الفوائد اجملموعة يف األحاديث اٞنوضوعة) – القاىرة  -مطبعة السنة احملمدية  -سنة
َُّٖىػ.
ً
ُّ( -فتح الٍ ىق ًدي ًر ٍ ً
يرايىًة من التفسًن) مطبعة مصطفى الباا اٜنلب –
اٛنىام يع بىػ ٍ ى
ٌن فىػ ًَّين اليرىكايىة ىكالد ى
القاىرة  -سنة ُّْٗىػ.
ُْ( -نيل األكطار شرح منتقى األخبار) مطبعة مصطفى الباا اٜنلب  -القاىرة  -سنة
ُّْٕىػ.
ُٓ( -قطر الوِف على حديث الوِف) القاىرة  -دار الكتب العربية  -سنة ُٕٗٗـ.
(در السحابة يف مناقب القرابة كالصحابة) مطبوع بتحقيق د .حسٌن العمرم دار الفكر-
ٌُٔ -

دمشق ُْٖٗ -ـ.
مطبوعا كاطلعنا عليو ،كىناؾ كتب كرسائل كفتاكل ،كأُناث كأجزاء ال
ىذا ما تيسر ذكره ٣نا رأيناه
ن

ُّ

تزاؿ ٢نطوطة ،ذكرىا تبلميذ الشوكآف ،كالعلماء ،كاٞن لفوف ٣نن ترجم لو ،كبعضها أشار إليها اٞن لف
نفسو يف بع كتبو ،كقد أكصلها السيد ١نمد صديق حسن خاف يف (أَند العلوـ) إُف عدد سور القرآف

(ُُْ)(ُ).

سابعا :وفاتو
ً

تويف الشوكآفٌ يف ِٔ ٗنادل اآلخرة من سنة َُِٓىػ -كدفن بصنعاء ،كقد كاف تويف قبلو بشهر
علي بن ١نمد ،كىو يف العشرين من عمره ،ككاف نابغة ،كعبقرينا ف نذا كأبيو ،فاحتسب األب
كاحد ابنو ٌ

جزعا كال حزنا .ر٘نهما اهلل تعاُف ،كأسكنهما فسيح جنٌاتو ،كٗنعنا هبما ٓنت لواء
كتصرب ،كَف يظهر ن
ٌ
(ِ)
ً
ً
ً
صلَّى اللَّوي ىعلىٍيو ىك ىسلَّ ىم .
سيدنا ىر يسوؿ اللَّو ى
احدا من عظمائها كعبقرينا
عموما كاليمن
خصوصا ك ن
ن
كبوفاة اإلماـ الشوكآف فقدت األمة اإلسبلمية ن

كبًنا من كبار اٞنصلحٌن يف تاريخ األمة اإلسبلمية ،كلكنها سنة اهلل يف خلقو ،فبل
من عباقرهتا
ن
كمصلحا ن
تدكـ الدنيا ألحد .ىذا كقد صلي عليو باٛنامع الكبًن بصنعاء كدفن يف مقربة خز٬نة(ّ).
كيف عصر اٛنمهورية العربية اليمنيةٞ ،نا رأت اضطر نارا إُف توسيع الطريق العامة اٞنمتدة غربنا إُف عصر
كشرقنا إُف باب اليمن؛ لتلتقي طريق صنعاء اٜنديدة بطريق صنعاء تعز كٕنر على مقربة خز٬نة ،كقد كافق
أف قرب شيخ اإلسبلـ الذم ما زاؿ معركفنا جاء على ٢نطط الطريق ،فاجتمع العلماء كقرركا نقل رفات
جثماف اإلماـ الشوكآف ،ككاف نقلو يف موكب جنائزم رائع إُف حرـ مسجد الفليحي اٞنعركؼ يف صنعاء
القد٬نة ،كقد كاف من بٌن الذين ٟنم الشرؼ يف نقل رفات جثماف اإلماـ الشوكآف شي،نا فضيلة العبلمة
القاضي١ :نمد بن اٚناعيل العمرآف.
صلي على اإلماـ الشوكآف بعد تكفينو كٓننيطو من جديد ،كأقيمت لو ما بٌن صبلة اٞنغرب
كقد ي
كالعشاء يف اٞنسجد اٞنذكور حفلة تأبٌن كبًنة حضرىا العلماء كالوجهاء كالوزراء كغًنىم ،ككاف ىذا
اٜندث يف شهر ذم اٜنجة سنة ُّٖٔىػ اٞنوافق ُٕٔٗـ .فرحم اهلل شيخ اإلسبلـ ١نمد بن علي
سعيدا حينا كميتنا.
الشوكآف فقد كاف ن

(ُ) انظر :كتاب (أَند العلوـ) ّ ، َُِ /كٞنعرفة تويفيق نسبة تل الكتب لئلماـ الشوكآف كغًنىػا مػن كتبػو انظػر :البػدر الطػالع
ِ ،ِِّ-ُِٗ/كللمزيػػد مػػن االطػػبلع علػػى كتػػب اإلمػػاـ الشػػوكآف اٞنطبوعػػة انظ ػػر :كتػػاب (مصػػنفات اإلمػػاـ الشػػوكآف
كموارده دراسة ٓنليلية شاملة) لعبد الر٘نن العيزرم – دار ابن حزـ بًنكت الطبعة األكُف – ُِْٖقََِٕ-ـ.
(ِ) نيل األكطار ِ ،َِّ-ِٕٗ/الشوكآف مفسران ص.ِٕ:
(ّ) مقربة مشهورة يف صنعاء عاصمة اٛنمهورية اليمنية أكقفها ابن اٞننذر اٜنمًنم ككانت تسمى قد٬ننا "اٞنضمار".

ِّ

املبحح الجاىٕ :التعرٓف بلتابٕ اإلحلاوّ ,إرطاد الفحْل
ّفُٔ مطلباٌ:

املطلب األّل :التعرٓف بلتاب اإلحلاو
املطلب الجاىٕ :التعرٓف بلتاب إرطاد الفحْل

ّّ

المطلب األوؿ :التعريف بكتاب اإلحكاـ
كتاب( :اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ) كتاب يف أصوؿ الفقو من تأليف ابن حزـ ،يبحث يف
األلفاظ كما يتعلق هبا ،كاألدلة الشرعية ،كالكبلـ يف األخبار كأحكامها يف فصل مطوؿ ،كعرض لؤلكامر
كالنواىي الواردة يف القرآف كالسنة ،كالعموـ كاٝنصوص ،كاٛنمع كاالستثناء ،كالكناية بالضمًن ،كاإلشارة
كاإلعجاز كالتشبيو ،كالنسخ كاٞنتشابو ،مث تكلم يف ختاـ الكتاب عن مبحث اإلٗناع.
كيعترب من أىم مراجع كتب أىل السنة كاٛنماعة يف أصوؿ الفقة؛ ٞنا فيو من قوة يف األخذ بالدليل،
كتفصيبل ،فكاف
ككعادة ابن حزـ قوم اٜنجة كالربىاف ،إال أنو خالف كتابو كالذم ينفي القياس ٗنلة
ن
يعمل بالقياس اٛنلي من باب أنو داللة النص ،كال يعتربه من باب القياس ،ككاف ذل جلينا يف كتابو
احمللى ،كمن أمثلة ذل

رد ابن حزـ ر٘نو اهلل على مثبيت القياس كاستدالٟنم باآلية الكر٬نة ﴿ :ﲗ ﲘ

ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﱠ [اإلسراء .]ِّ:قالوا" :فما عدا األؼ مقيس
على األؼ ...إُف أف قاؿ :فأما قولو﴿ :ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﱠ فما فهم أحد قط يف لغة العرب ،كال
العقل أف قولو( :أؼ) يعرب بو عن القتاؿ كالضرب ،كلو َف يأت إال ىذه اآلية ما حرـ ٟنا إال قوؿ أؼ
فقط" .. .مث قاؿ :لكن اقتضى سياؽ اآليتٌن كل بر ٟنما قل أك كثر ،ككل رفق ،كاجتناب كل إساءة،
كبذل حرـ الضرب كغًنه؛ ال بالنهي عن (أؼ) ،كلو كاف قوؿ( :أؼ) مغنينا ٞنا كاف حاجة إُف ما

بعده"(ُ).
فثبت عنده بر الوالدين كاإلحساف إليهما كعدـ إيذائهما بداللة النص األخرل.
كباٛنملة فإف كتاب( :اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ) من أىم كأيفبت كتب أصوؿ الفقو اإلسبلمي،
فهو غين بأدلة الكتاب كالسنة ،بل إنو كتاب حاكؿ فيو ابن حزـ إلزاـ متطريف اٞنذىبية بالرجوع للكتاب
كالسنة كالسلف الصاٌف.
منهجو في الكتاب:
كعرض ابن حزـ يف ىذا الكتاب مباحث أصوؿ الفقو كاق نفا عند القضايا اليت اختلف فيها
معتمدا على ٓنرير القواعد األصولية ،كذكر أدلتها من الكتاب كالسنة ،كشواىد اللغة كاٞننطق؛
األصوليوف
ن
باعتبار أف إجادة اللغة كسيلة لفهم النصوص كاستنباط األحكاـ ك ٓندث عن الصفات اليت ٩نب توفرىا
يف اجملتهد كاٞنفيت.
كثًنا من فركع الفقو كمذاىب الفقهاء كاألصوليٌن.
ك ذكر ن

(ُ) انظر٢ :نتصر إبطاؿ القياس ص.َّ-ِّ:

ّْ

المطلب الثاني :التعريف بكتاب إرشاد الفحوؿ
كتاب( :إرشاد الفحوؿ إُف ٓنقيق اٜنق من علم األصوؿ) أحد كتب أصوؿ الفقو ،ألفو اإلماـ
الشوكآف ُُّٕىػَُِٓ ،ىػ ،قصد اٞن لف يف م لفو بياف الراجح يف أصوؿ الفقو من اٞنرجوح ،كأكضح
فيو السقيم من الصحيح يف مسائل علم األصوؿ؛ ليكوف العاَف األصوِف على بصًنة من علمو ،كقد رتبو
اإلماـ الشوكآف ،كٗنع فيو خبلصة علم األصوؿ ،كبناه على مقدمة كسبعة مقاصد ،كخإنة.
أما اٞنقدمة فتعريف بعلم األصوؿ كاألحكاـ الشرعية كاٞنبادئ اللغوية يف األصوؿ.
وأما المقاصد السبعة فهي:

ُ -القراف الكرٔف كفيو أربعة فصوؿ.
ِ -السنة كفيها أحد عشر مبحثنا.
ّ-
ْ-
ٓ-
ٔ-

اإلٗناع كفيو عشركف مبحثنا.
األكامر كالنواىي كالعموـ كاٝنصوص.
القياس كفيو سبعة فصوؿ.
االجتهاد كفيو فصبلف.

ٕ -التعادؿ كالرتاجيح كفيو يفبليفة مباحث.
أما الخاتمة ففي حكم األصل في األشياء.

كمنهجو أف ٪نقق اٞنبدأ األصوِف ،مث يذكر مذاىب علماء األصوؿ فيها مع نسبة كل قوؿ إُف

صاحبو ،كأدلة كل مذىب مع ترجيح ما يراه مناسبنا.
كأعتقد أٓف ال أكوف مبالغنا إذا قلت بأف كتاب( :إرشاد الفحوؿ إُف ٓنقيق اٜنق من علم األصوؿ)،
من أىم الكتب اليت ألفت يف ىذا العلم يف العصور اٞنتأخرة.
كقد ألفو صاحبو بقصد ٕنحيص مسائل ىذا العلم ،كبياف الراجح منها كاٞنرجوح ،كما يصح
االستدالؿ بو كما ال يصح ،كما بٌن يف كتابو أف ىناؾ ما ٩نب أف يستبعد من علم األصوؿ كمقدمة
اٞننطق كحركؼ اٞنعآف.
ومن أىم مميزات منهجو في كتبو ما يلي:
أوال :اشتمل كتاب( :إرشاد الفحوؿ) على آراء اٞنتقدمٌن كاٞنتأخرين من الفقهاء كاألصوليٌن من
ً
ٗنيع الفرؽ اإلسبلمية ،كَف يعتمد فيو على كتب اآلخرين ،كَف يل،ص فيو آراء من سبقو ،إال بالقدر
الذم يستطيع معو مناقشة اآلراء ،كاألدلة يف اٞنسائل اٝنبلفية ،كقد  م لو االستقصاء يف البحث،
قوال ،فيورد القوؿ
كاالستقراء للمذاىب ،حى كصل يف بع اٞنسائل إُف أف يذكر فيها بضعة كيفبليفٌن ن
كأدلتو ،كيناقش تل األدلة ،كيورد االعرتاضات ،كاإلجابة عليها إجابة مقنعة صر٪نة ،مع ذكر الشواىد
ّٓ

كاألمثلة ،كالتعليل كالقيود كاحملرتزات ،كيوازف بينها مث يرجح ،كىكذا.
هنج كاضح كطريقة مثلى يف التأليف كالبحث ،كخاصة يف طريقة اٞنتكلمٌن من حيث
فهو ُنق ه

االستكثار من األدلة كاالحتجاج ،كٓنقيق اٞنذاىب كتفريع اٞنسائل ،يشهد بذل كل من قرأ شيمنا من
ىذا الكتاب.
كثًنا ما يذكر اإلماـ الشوكآف اختبلؼ األصوليٌن يف التعريفات ،فيورد تعريفات كثًنة للشيء
ثانيًا :ن

اٞنعرؼ ،كيذكر االعرتاضات الواردة على التعريف ،كاإلجابة عليها ،كما فعل يف تعريف أصوؿ الفقو،
َّ
كتعريف العلم ،كالدليل ،كالنظر ،ك٥نو ذل .
كىو يف الغالب يبدأ بأقول التعاريف كأرجحها ،فًنتبها على ىذا األساس ،مث يورد بقية التعريفات
مثبل  -غًن جامع كغًن مانع ،أك كونو يستلزـ
بصفة التمري (كقيل) ،كيعرتض عليها بكوف التعريف  -ن

احملاؿ كالدكراف أك التسلسل أك اجتماع النقيضٌن ،أك يكوف االعرتاض على التعريف بسبب التناق ،
ك٥نو ذل .
كيشًن إُف التعريف الراجح بعده مباشرة بقولو( :كىو اٜنق) ،كإذا كاف التعريف الراجح ىو األكؿ
كَف يشر إليو مباشرة يقوؿ( :كاألكؿ أكُف)".
كىذا منهجو حى يف ذكر األقواؿ كاٞنذاىب الواردة يف كل مسألة.
ثالثًآ :نرير ١نل النػزاع كالغالب على منهج اإلماـ الشوكآف سواء يف كتاب( :إرشاد الفحوؿ) أك يف

غًنه أنو ٪نرر ١نل النػزاع ،كخاصة إذا كانت اٞنسألة متشعبة ،كٓنتاج إُف ىذا التحرير قبل البحث يف
أقواؿ العلماء كأدلتهم.
كىذا منهج سوم٪ ،ندد ١ناؿ االتفاؽ ك١ناؿ االختبلؼ ،حى تنحصر األمور اليت ٩نرم فيها
النػزاع ،كبالتاِف تكوف األدلة كفق ىذا اٞننهج.
كقد كتب اإلماـ الشوكآف ىذا الكتاب بعد أف بلغ من النضوج الفكرم كالعلمي ،كبات عبلمة
اليمن ك٠نتهده اٞنطلق دكف منازع ،ككاف حينها قد جاكز اٝنمسٌن من عمره ،ر٘نو اهلل.
ابعا :قوة ش،صيتو ،كاليت تتمثل يف ٕنحيصو لآلراء كترجيح بعضها أك ردىا ،كتكوين رأم خاص
رً

جدا يف( :إرشاد الفحوؿ) ،بل كيف سائر كتب اإلماـ ،ر٘نو اهلل.
بو ،كىذا كثًن ن

خامسا :اٛنمع بٌن علم األصوؿ كعلم اٜنديث ،كقد كاف اإلماـ الشوكآف من كبار احملديفٌن يف
ً
كسندا ،دراية كركاية عناية بالغة ،كألف العديد من الكتب العظيمة يف ىذا
عصره ،كاعتىن باٜنديث متننا ن
العلم ،كمن أ٨نها( :نيل األكطار شرح منتقى األخبار) ،ك (نػييزيؿ من اتقى بكشف أحواؿ اٞننتقى) ،كىو
٢نتصر لنيل األكطار ،ك(الفوائد اجملموعة يف األحاديث اٞنوضوعة) ،ك(إٓناؼ األكابر بإسناد الدفاتر)،
كىو ٠نموع أسانيده ،ك٥نو ذل .
كمن اٞنعلوـ أف علم (أصوؿ الفقو) يبحث يف األدلة الشرعية اليت تستنبط منها األحكاـ ،كيف كيفية
ّٔ

االستنباط ،كيف أحواؿ من يستنبط ىذه األدلة كىو اجملتهد ،...األمر الذم يقتضي أف يكوف الباحث
ٞنسائل علم األصوؿ على جانب كبًن من اٞنعرفة باٜنديث الشريف كعلومو ،حى يتمكن من اٜنكم
على األحاديث اليت يستدؿ هبا على قضية من القضايا ،كيعرؼ درجة اٜنديث الذم يستدؿ بو ،كأحواؿ
الركاة ،كما إُف ذل  ،باإلضافة إُف ٔنريج اٜنديث ،كذكر الكتب اليت ركتو.
سادسا :اٞنوضوعية كالبعد عن التعصب ،كىذه ٚنة بارزة يف منهج اإلماـ الشوكآف ،فهي صفة
ً
ْنعل للعاَف مكانتو اٞنرموقة بٌن العلماء ،حيث يكوف ىدؼ العاَف من كراء ُنثو ىو معرفة اٜنق أينما
كاف ،كحيثما كجد ،كلقد كاف اٟندؼ األكؿ إلمامنا ىو الوصوؿ إُف اٜنق ،كال يعنيو أنو مذىب
جدا ،كمنها:
ش،ص معٌن ،مهما كانت منزلتو ،كاألمثلة على ذل كثًنة ن
يرل الشوكآف عدـ إمكانية كقوع اإلٗناع ،كينكر االحتجاج بو ،كمع ذل فإنو ينقل آراء العلماء
نقبل دقي نقا ،كيرجح من ىذه
كأدلتهم يف مسألة اإلٗناع السكويت – كىو من أضعف أنواع اإلٗناع – ن
اجحا فيقوؿ" :البحث اٜنادم عشر يف اإلٗناع السكويت ،كىو :أف يقوؿ بع أىل
اآلراء ما يراه ر ن
االجتهاد بقوؿ ،كينتشر ذل القوؿ يف اجملتهدين من أىل ذل العصر ،فيسكتوف كال يظهر منهم
اعرتاض كال إنكار"(ُ).
األدلة بسياؽ تشعر من خبللو أن

كفيو مذاىب مث ذكر ايفين عشر مذىبنا بأدلتها ،كناقش تل
أماـ أحد أنصار اإلٗناع كم يديو.
كالذم يظهر كاهلل أعلم أنو يقوؿ عن اإلٗناع٬ :نكن تصوره كال ٬نكن كقوعو(ِ).

(ُ) انظر :إرشاد :الشوكآف ُ .ِِّ /
(ِ) اٞنصدر نفسو ُ ُٗٓ/كما بعدىا

ّٕ

الفصل األّل :أّجُ االتفاق ّاالختالف يف احلله
ّفُٔ ثالث٘ مباحح:

املبحح األّل :احلله
املبحح الجاىٕ :احلله التللٔفٕ
املبحح الجالح :أّجُ االتفاق ّاالختالف يف احلله الْضعٕ

ّٖ

املبحح األّل :احلله
ّفُٔ ثالث٘ مطالب:

املطلب األّل :تعرٓف احلله لػ٘ ّاصطالحًا
املطلب الجاىٕ :تعرٓف احلله الظرعٕ اصطالحًا
املطلب الجالح :أقشاو احلله الظرعٕ

ّٗ

واصطالحا
المطلب األوؿ :تعريف الحكم لغة
ً

أوال :تعريف الحكم لغة:
ً

الحكم لغة :مصدر حكم ٪نكم كٗنعو :أحكاـ،كلو عدة معاف متعددة منها:
القضاء كالفصل ٞننع العدكاف(ُ) .كمنو قولو تعاُف[ :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ][النساء.]َُٓ :
حكما كحكومة،
يقاؿ :حكمت عليو بكذا أم :منعتو من خبلفو ،كقد حكم عليو باألمر ٪نكم ن

أم :قضى.
جاء يف لساف العرب قولو" :كالعرب تقوؿ :حكمت ،كأحكمت ،كحكمت ّنعىن :منعت كرددت،
كمن ىذا قيل للحاكم بٌن الناس حاكم؛ ألنو ٬ننع الظاَف من الظلم(ِ).
كقاؿ صاحب اٞنصباح اٞننًن :اٜنكم :القضاء كأصلو اٞننع يقاؿ حكمت عليو بكذا إذا منعو من
خبلفو فلم يقدر على اٝنركج من ذل (ّ).كمنو اٜنكمة بالكسرة؛ َّ
ألهنا ٕننع الرجل عن إتياف القبيح (ْ).
كيطلق اٜنكم كيراد بو :العلم كالفقو ،كمنو قولو تعاُف[ :ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ][مرٔف:
ُِ].
جاء يف النهاية :اٜنكم :العلم كالفقو كالقضاء بالعدؿ(ٓ).
كيأيت اٜنكم ّنعىن اإلتقاف ،يقاؿ :أحكم األمر يعين :إذا أتقنو كضبطو(ٔ).
كإذا نظرنا إُف ىذه اٞنعآف؛ ٤ند أهنا متقاربة ،فالقضاء ىو منع اٞنت،اصمٌن من االعتداء ،كال يكوف
كرد األمور إُف نصاهبا.
إال بالعلم كالفقو؛ ليصل إُف إتقاف األحكاـٌ ،
اصطالحا:
ثانيًا :تعريف الحكم
ً

اصطالحا :ىو إسناد أمر آلخر ،إ٩نابنا أك سلبنا (ٕ).
والحكم
ً

(ُ) انظر :النهاية :ابن األيفًن ُ.ُْٗ/
(ِ) انظر :لساف العرب :ابن منظور ُِ.ُُْ/
(ّ) انظر :اٞنصباح اٞننًن :الفيومي ُ.ُْٓ/
(ْ) انظر :التل،يص :العسكرم ُ.ّّْ/
(ٓ) انظر :النهاية :ابن األيفًن ُ.ُْٗ/
(ٔ) انظر :معجم الصواب :د /أ٘ند ٢نتار ُ.ُُٖ/
(ٕ) انظر :شرح ٢نتصر الركضة :الطويف ُ.ُُٕ/

َْ

اصطالحا
المطلب الثاني :تعريف الحكم الشرعي
ً

أوالً تعريف الحكم الشرعي عند األصوليين:

اٞنقصود بو على قوؿ أكثر األصوليٌن ىو :خطاب الشارع اٞنتعلق بأفعاؿ اٞنكلفٌن باالقتضاء أك
الت،يًن (ُ).
كأضاؼ ابن اٜناجب(ِ)( :أك الوضع)(ّ).
اٞنر ًضي ،عند أكثر األصوليٌن اٞنتقدمٌن كاٞنعاصرين ،كأقلها
كهبذه اإلضافة يكوف ىذا التعريف ىو ٍ
كسدادا (ْ).
مشوال
انتقادا ،كأكثرىا ن
ن
ن
كىناؾ ١ناكالت عدة ،لكثًن من األصوليٌن لوضع تعريف جامع مانع ،للحكم الشرعي ،إال أهنا َف
تسلم من االنتقادات كالقصور(ٓ).
كمن خبلؿ النظر يف التعريف اللغوم للحكم مع التعريف االصطبلحي٤ ،ند الرتابط الواضح بٌن
اٞنعنيٌن ،كذل أف خطاب الشرع اٞنتعلق بأفعاؿ اٞنكلفٌن باالقتضاء أك الت،يًن أك الوضع ىو ما قضى
اهلل تعاُف بو عل ى عباده ،كىو شرعو الذم أتقنو سبحانو كأنزلو لعباده ،كال ْند فيو تناق  ،كال اختبلؼ؛
يقوؿ اهلل تعاُف[ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈﮉ]{النساء.}28:
كيظهر من ىذا اٞنعىن اللغوم لكلمة (حكم) أننا إذا قلنا :حكم اهلل يف اٞنسألة :الوجوب معناه :أنو
سبحانو كتعاُف قضى فيها بالوجوب ،كمنع اٞنكلف من ٢نالفتو.
(كالشرعي) ،نسبة إُف الشريعة كأصل الشريعة يف كبلـ العرب :مورد الشاربة اليت يشرعها الناس

فيشربوف منها كيستقوف(ٔ).

(ُ) انظر :احملصوؿ :الرازم ُ ،ٖٗ/شرح تنقيح الفصوؿ :القرايف ُ. ٕٔ/
(ِ) عثمػػاف بػػن عمػػر أا بكػػر بػػن يػػونس اٞنعػػركؼ بػػابن اٜناجػػب أبػػو عمػػركٗ ،نػػاؿ الػػدين كػػردم األصػػل كلػػد يف إسػػنا .كنشػػأ يف
كفقيهػا مػن
القاىرة .كدرس بدمشق كٔنرج بو بعػ اٞنالكيػة .مث رجػع إُف مصػر فاسػتوطنها .كػاف مػن كبػار العلمػاء بالعربيػة ،ن
بارعػػا يف العلػػوـ األص ػولية ،متقنػػا ٞنػػذىب مال ػ بػػن أنػػس .ككػػاف يفقػػة حجػػة متواضػ نػعا عفي نفػػا .انظػػر :بغيػػة
فقهػػاء اٞنالكيػػة ،ن
الوعاة :السيوطي ُِّْ/ػ ُّٓ.
(ّ) انظر :هناية السوؿ :اإلسنوم ُ.َِ/
(ْ) انظر :البحر احمليط :الزركشي ُ، ُٓٔ/إرشاد الفحوؿ :الشوكآف ُ ،ُٖ/الوجيز :زيداف صِٓ.
(ٓ) انظر :اإلحكاـ :اآلمدم (ُ. )ٗٓ/
(ٔ) تاج العركس :الزبيدم ُِ. َِٔ/

ُْ

والشريعة في االصطالح ىي :ما شرع اهلل لعباده من الدين(ُ).

قاؿ ابن تيمية (ِ) ر٘نو اهلل" :كالشريعة إ٧نػا ىػي كتػاب اهلل كسػنة رسػولو .كمػا كػاف عليػو سػلف األمػة

يف العقائد كاألحواؿ كالعبادات كاألعماؿ كالسياسات كاألحكاـ كالواليات كالعطيات"(ّ).
شرح التعريف مع بياف المحترزات:

قولو( :خطاب) :اسم جنس كىو مصدر خاطب ،كاٞنػراد ىنػا:اٞن،اطػب بػو؛ ال معػىن اٞنصػدر الػذم
ىو توجيو الكبلـ للم،اطب ،فهو من إطبلؽ اٞنصدر على اسم اٞنفعوؿ(ْ).
خطاب الشارع :بإضافتو إُف الشارع ،خرج بو خطاب غًن الشارع ،إذ ال حكم إال للشارع(ٓ).
كاٞنراد ِنطاب الشارع ىنا :أمره كهنيػو ،كخػربه كمػا تفػرع عنػو مػن كعػد ككعيػد ،كتعليػق علػى سػبب أك
شرط ك٥نو ذل .
كىػػو يشػػمل مػػا عػػرؼ مػػن كبلمػػو اٞنقػػركء الػػذم أكحػػاه إُف رس ػولو صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم سػواء أكػػاف
قرآنػػا أـ سػػنة ،كمػػا عػػرؼ مػػن فعػػل الرسػػوؿ صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم ،كمػػا عػػرؼ مػػن سػػائر األدلػػة فإهنػػا عائػػدة
إُف الوحي اٞنتلو ،أك غًن اٞنتلو ،كما ىو عائد إليهما ،أك إُف أحد٨نا فهو ّننزلتهما(ٔ).
كال ٬نكن تفسًن اٝنطاب ىنا بأنو :كبلـ اهلل بلفظو كمعنػاه؛ ألنػو حينمػذ ال يشػمل إال اٝنطػاب الػوارد
يف القػػرآف؛ في،ػػرج مػػا دلػػت عليػػو السػػنة ،كمػػا دؿ عليػػو اإلٗنػػاع كالقيػػاس كغًن٨نػػا مػػن األدلػػة؛ ألف لفظهػػا
ليس من اهلل(ٕ).
محترزات التعريف
خرج بقولو( :اٞنتعلق بأفعاؿ اٞنكلفٌن) ٙنسة أشياء:
"اٝنطاب اٞنتعلق بذات هلل ،كصفتو ،كفعلو ،كبذات اٞنكلفٌن ،كاٛنماد"(ٖ).

(ُ) انظر :تيسًن التحرير :أمًن بادشاه ُ.ٓ/
(ِ) شيخ اإلسبلـ تقي الدين أبو العباس أ٘ند بن ىعٍبد اٜنلػيم بػن ىعٍبػد السػبلـ بػن ىعٍبػد اهلل بػن تيميػة اٜنػرآف ،صػاحب التصػانيف
ًمٍنػ ىها :الفتاكل الكربل  ،تويف سنة ِٖٕ ى انظر :مرآة اٛنناف ْ ،َِٗ/كطبقات اٜنفاظ.َِٓ :
(ّ) انظر :الفتاكم :ابن تيمية ُٗ.َّٖ/
(ْ) شرح الكوكب :ابن النجارُ ،ّّْ/اإلهباج :السبكي ُ.ّْ/
(ٓ) انظر :شرح الكوكب :ابن النجار ُ.ّّٓ/
(ٔ) انظر :شرح ٢نتصر الركضة :الطويف ُ،ِِٓ/أصوؿ الفقو :السلميُ.ِْ/
(ٕ) انظر :أصوؿ الفقو :السلمي ُ.ِْ/
(ٖ) انظر :شرح الكواكب :ابن النجارُ ّّٓ/اإلهباج :السبكيُ.ْْ/

ِْ

فاألوؿ :ما تعلق بذاتو٥ ،نو قولو تعاُف[ :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ] [آؿ عمراف.]ُٖ :
الثاني :ما تعلق بصفتو٥ ،نو قولو تعاُف[ :ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ][البقرة.]ِٓٓ :
الثالث :ما تعلق بفعلو٥ ,نو قولو تعاُف[ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ] [الزمر.]ِٔ :
الرابع :ما تعلق بذات المكلفين٥ ،نو قولو تعاُف[ :ﯝﯞ ﯟ ﯠ][األعراؼ.]ُُ :
الخامس :ما تعلق بالجماد٥ :نو قولو تعاُف[:ﭠ ﭡ ﭢ ] [الكهف.]ْٕ :

كاٞنراد بفعل اٞنكلف األعم من القوؿ كاالعتقاد ،فتدخل عقائد الدين كالنيات يف العبادات.
كاٞنراد (باٞنكلفٌن)" :من قاـ بو التكليف ،كىو البالغ ،العاقل ،الذاكر ،غًن اٞنكره الذم يفهم
اٝنطاب ،كَف ٪نل دكف تكليفو أم حائل كبلغتو الدعوة"(ُ).
كتنجيزا بعد كجودىم على الصفة اليت يصح معها
فيتعلق هبم اٝنطاب تعل نقا معنوينا قبل كجودىم،
ن

تكليفهم بشرائع اإلسبلـ.
اضا على قولو( :بأفعاؿ اٞنكلفٌن) ٝنركج األحكاـ اٞنتعلقة بأفعاؿ
ىذا كقد أكرد بعضهم اعرت ن
الصبياف ،كذكر أف األكُف أف يقاؿ( :بأفعاؿ العباد).
كأجيب عن ذل " :بأف األحكاـ اليت يتوىم تعلقها بفعل الصب إ٧نا ىي يف اٜنقيقة متعلقة بفعل

الوِف ،فيجب على الوِف أداء اٜنقوؽ من مالو ،كيستحب لو أف يأمره بفعل الصبلة ليتعود عليها"(ِ).
كقوٟنم( :باالقتضاء أك الت،يًن) :بياف ٛنهة التعلق ،كاالقتضاء معناه الطلب ،كىو إما طلب فعل أك
جازما فهو اإل٩ناب ،أك غًن جازـ فهو الندب ،كطلب الرتؾ إف كاف
طلب ترؾ ،كطلب الفعل إف كاف ن

جازما فهو التحرٔف ،كإال فهو الكراىة.
ن
(ّ)
(كالت،يًن) أم:الت،يًن بٌن الفعل كالرتؾ ك معناه اإلباحة .
كهبذا القيد( :باالقتضاء أك الت،يًن) ٔنرج اٝنطابات اٞنتعلقة بأفعاؿ اٞنكلفٌن؛ لكن ال على جهة
الطلب أك الت،يًن؛ كالقصص اٞنبينة ألحواؿ اٞنكلفٌن كأفعاٟنم ،كاألخبار اٞنتعلقة بأعماٟنم ،كقولو تعاُف:
[ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ] [الصافات ،)ْ(]ٗٔ :كقولو(" :أك الوضع) الوضع ىو :اٛنعل كىو

(ُ) انظر :التحبًن شرح التحرير :اٞنرداكم ِ ،ٕٕٗ/ركضة الناظر :ابن قدامة ُ.ََُ/
(ِ) انظر :شرح التلويح :التفتازآف ُ ،ِٓ/التحبًن شرح التحرير :اٞنرداكم ِ.ٕٖٗ/
(ّ) انظر :ركضة الناظر :ابن قدامةُ.ٗٗ/
(ْ) انظر :شرح التلويح :التفتازآف ُِِ./

ّْ

قيد يف التعريف إلدخاؿ ما قد ٫نرج عن اٜند بدكنو من أفراد احملدكد ،كىو أقساـ خطاب الوضع من
السببية ،كالشرطية ،كاٞنانعية ك٥نوىا؛ فإهنا أحكاـ شرعية َف تستفد إال من الشرع ،كليس فيها طلب كال

جامعا ألفراد احملدكد ،كإال كاف غًن جامع" (ُ).
ٔنيًن ،فوجب ذكر ىذا القيد ليصبح التعريف ن
كقد ذكر اآلمدم" :بأف خطاب الشارع إما أف يكوف متعل نقا باالقتضاء أك الت،يًن ،أك ال يكوف،
فإف تعلق بأحد٨نا فهو اٜنكم التكليفي ،كإف َف يتعلق بواحد منهما فهو اٜنكم الوضعي"(ِ).
كعلى ىذا فإف من َف يذكر ىذا القيد من األصوليٌن يف تعريف اٜنكم ،فلعلو أراد تعريف نوع كاحد
من اٜنكم كىو اٜنكم التكليفي كَف يعرؼ مطلق اٜنكم الشرعي.
كأما من أغفلو بناء على أف خطاب الوضع يرجع إُف كلميت (االقتضاء كالت،يًن) ضمننا
(ّ)
مثبل إال طلب الفعل عنده ،كال معىن
معلبل ذل بأنو ال معىن ٞنوجبية الدلوؾ ن
كالبيضاكم  ،كمن كافقو ن

ٞنانعية اٜني إال حرمة الصبلة معو ،كال معىن لصحة البيع إال إباحة االنتفاع باٞنبيع ك٥نو ذل فهو
بعيد؛ ألف اٞنفهوـ من اٜنكم الوضعي ىو تعلق شيء بشيء آخر كربطو بو أم :ربط الشارع بٌن أمرين،
مثبل بٌن الورايفة ككفاة ش،ص؛ فتكوف كفاتو سببنا لورايفة آخر كىكذا.
كأف يربط ن
كقد رد اإلسنوم(ْ) على البيضاكم كمن تبعو الدعول بأف خطاب التكليف يتضمن خطاب الوضع،
كذكر أف الصواب ما سلكو ابن اٜناجب من زيادة قيد آخر يف اٜند كىو الوضع فيقاؿ :باالقتضاء أك
الت،يًن أك الوضع (ٓ) .كعلى كل حاؿ فإف ىذا اٝنبلؼ ال تظهر لو ٖنرة علمية سواء رجع خطاب
الوضع إُف االقتضاء أك الت،يًن ضمننا أك َف يرجع ،بل ال بد لو من زيادة قيد الوضع ،فإنو يبقى خبلفنا
لفظينا؛ ألف أحكاـ خطاب الوضع ال ينكرىا أحد بل ىي أحكاـ شرعية متعارؼ عليها؛ ألهنا َف تعلم

ٕناما كاألحكاـ التكليفية.
إال بوضع الشارع ن

(ُ) انظر :شرح التلويح :التفتازآف ُِِ/ػ ِّ اٞنهذب :النملةُ.ُِٗ/
(ِ) اإلحكاـ :اآلمدم ُٗٔ/
(ّ) عبد اهلل بػن عمػر بػن ١نمػد بػن علػي ،ناصػر الػدين ،أبوسػعيد ،البيضػاكم ،الشػًنازم ،الشػافعي ،كالبيضػاكم نسػبة إُف البيضػاء
قريػة مػػن عمػػل شػًناز .فقيػػو ،مفسػػر ،أصػػوِف١ ،نػػدث ،كِف قضػاء القضػػاة بشػًناز ،مػػن تصػػانيفو " :منهػػاج األصػػوؿ إُف علػػم
الوص ػػوؿ " ،ك " الغاي ػػة القص ػػول يف دراس ػػة الفت ػػول " يف ف ػػركع الفق ػػو الش ػػافعي ،ك " أنػ ػوار التنزي ػػل كأسػ ػرار التأكي ػػل " كى ػػو
اٞنشهور بتفسًن البيضاكم ،ك " شرح مصابيح السنة " للبغوم .انظػر :طبقػات الشػافعية ٓ  ،ٓٗ /كالبدايػة كالنهايػة ُّ /
َّٗ ،كمرآة اٛنناف ْ  ،َِِ /كمعجم اٞن لفٌن ٔ . ٕٗ /
(ْ) عبػػد الػػرحيم بػػن اٜنسػػن بػػن علػػي بػػن عمػػر اإلسػػنوم ،ذك التصػػانيف اٞنشػػهورة اٞنفيػػدة ،منهػػا هنايػػة السػػوؿ ،كلػػد سػػنة أربػػع
كسبعمائة كتويف سنة ِٕٕق .طبقات الشافعية :شهبة ّ ،ٗٗ/الدرر الكامنة :ابن حجر ّ.ُْٕ/
(ٓ)انظر :هناية السوؿ :اإلسنومَُِ/

ْْ

وعليو فالراجح :أف يزاد قيد الوضع يف التعريف ليشمل اٜنكم الوضعي صراحة ال ضمننا ،كيسلم

من االعرتاض.

ثانيا :تعريف الحكم الشرعي عند الفقهاء:
اختلفت عبارات الفقهاء يف تعريف اٜنكم الشرعي كل حسب تعبًنه ،كبياف ذل كما يلي:
منهم من عرفو بأنو :مدلوؿ خطاب الشرع ،كبذل يشمل األحكاـ اٝنمسة(ُ).
كضعا(ِ).
كمنهم من عرفو بأنو :أيفر خطاب اهلل تعاُف اٞنتعلق بأفعاؿ اٞنكلفٌن؛ ن
ٔنيًنا أك ن
اقتضاء أك ن

كعلى ىذا التعريف فبل فرؽ بٌن اٞندلوؿ كاأليفر؛ ألهنم نظركا إليو من ناحية متعلقو كىو :فعل

اٞنكلف.
كيتضح من تعريفهم ىذا أهنم جعلوا أيفر اٝنطاب ،كمدلولو ،ىو اٜنكم ،كَف ٩نعلوا اٝنطاب نفسو
حكما ،كما ىو صنيع ٗنهور األصوليٌن.
ن
كيتضح لنا ىذا اٞنعىن باٞنثالٌن التاليٌن:
األوؿ :كجوب الصبلة -كىو اٜنكم -أيفر ٝنطاب الشارع يف قولو تعاُف[ :ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ] [اإلسراء.]ٕٖ :
الثاني :حرمة الزنى -كىو اٜنكم -أيفر ترتب على قولو تعاُف[ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ][اإلسراء]ِّ :؛ فاٜنكم يف ىاتٌن اآليتٌن عند الفقهاء ىو :الوجوب كاٜنرمة،
أما اٜنكم فيهما عند ٗنهور األصوليٌن فهو النص نفسو.
كالسبب يف اختبلؼ التعريفٌن :أف علماء األصوؿ نظركا إليو من ناحية مصدره ،كىو اهلل تعاُف؛ إذ
خطاب ،أما الفقهاء فإهنم نظركا إليو من ناحية متعلقو ،كىو فعل
اٜنكم صفة لو ،فقالوا :إف اٜنكم
ه
اٞنكلف ،فقالوا :إف اٜنكم مدلوؿ اٝنطاب كأيفره (ّ).

(ُ) انظر :شرح التحرير :اٞنرداكم ِ ،َٕٗ/شرح الكوكب :ابن النجار ُ. ّّّ/
(ِ) انظر :شرح الكواكب :ابن النجار ُ ،ّّّ/شرح اٞنعتمد :حبش ُ. َٕ/
(ّ) انظر :شرح الكواكب :ابن النجار ُ. ّّّ/

ْٓ

ثالثا :تعريف الحكم الشرعي عند اإلمامين:
أوال :تعريف الحكم عند اإلماـ ابن حزـ:
ً
قاؿ ر٘نو اهلل تعاُف" :ىو إمضاء قضية يف شيء ما ،كىو يف الدين ٓنرٔف أك إ٩ناب ،أك إباحة
مطلقة ،أك بكراىة ،أك باختيارات"(ُ).
ثانيًا :تعريف الحكم عند اإلماـ الشوكاني:

قاؿ ر٘نو اهلل تعاُف" :اٝنطاب اٞنتعلق بأفعاؿ اٞنكلفٌن باالقتضاء أك الت،يًن أك الوضع"(ِ).
كىذا ىو تعريف ٗنهور االصوليٌن ،كىو أحسن التعاريف؛ ألنو جامع للحكم التكليفي ،كاٜنكم
الوضعي.
أوجو االختالؼ واالتفاؽ بين اإلمامين في تعريف الحكم الشرعي:

اقتصر كثًن من علماء األصوؿ على قوٟنم يف التعريف( :باالقتضاء أك الت،يًن) دكف التعرض

للحكم الوضعي ،كىو :السبب ،كالشرط ،كاٞنانع ،كالصحة كالبطبلف ك٥نو٨نا ،ككجهوا ذل بواحد من
أمرين:
األوؿ :بأف خطاب الوضع ليس ُنكم.
الثاني :بأف االقتضاء ،كالت،يًن يشمل اٜنكم الوضعي ضمننا؛ ألف نصب الشارع السبب لوجوب

أمر ما كالدليل على كجوده عند كجود سببو.
كالتزـ بعضهم زيادة كلمة( :أك كضع)؛ ليشمل التعريف نوعي اٜنكم ،كاهلل أعلم.
فعلى القوؿ بأف خطاب الوضع ليس ُنكم يكوف ١نل االتفاؽ بٌن اإلمامٌن يف تعريف اٜنكم
الشرعي ىو :إدخاؿ اٜنكم التكليفي يف التعريف.
كيكوف ١نل االختبلؼ إخراج اإلماـ ابن حزـ اٜنكم الوضعي من التعريف.
كعلى القوؿ بأف االقتضاء ،كالت،يًن يشمل اٜنكم الوضعي ضمننا ،يكوف إدخاؿ اٜنكم الوضعي

يف التعريف عند ابن حزـ ضمننا ،كعند الشوكآف لفظنا.
أثر الخالؼ :كٞنا كاف اٝنطاب كما ترتب عليو متبلزمٌن؛ َف يكن لبلختبلؼ بٌن اإلمامٌن أيفر
عملي إال يف التسمية ،كذل أمر ىٌن؛ إذ إف اٞنآؿ عند اٛنميع كاحد كما ترل.

(ُ) اإلحكاـ :ابن حزـ ُ. ْٗ/
(ِ) اإلرشاد :الشوكآف ُ. ِٓ/

ْٔ

المطلب الثالث :أقساـ الحكم الشرعي
وقع خالؼ بين العلماء في تقسيم الحكم الشرعي على قولين:

القوؿ األوؿ :أف اٜنكم الشرعي قسم كاحد ال يتعدد؛ ُنيث إنو يشمل معىن االقتضاء كالت،يًن ،كاٜنكم

الوضعي راجع إُف ما يسمى باٜنكم التكليفي؛ فبل تقسيم إ نذا للحكم.

القوؿ الثاني :أف اٜنكم الشرعي ينقسم إُف قسمٌن :تكليفي ،ككضعي ،كىذا ىو الذم جرل عليو أكثر

األصوليٌن ،كما سبق اإلشارة إليو.
كقد قسم اآلمدم اٜنكم الشرعي إُف يفبليفة أقساـ:
األوؿ :التكليفي أك االقتضائي.
الثاني :الت،يًنم.

(ُ)

الثالث :الوضعي .
كىذا التقسيم ىو الذم يقتضيو التعريف لكل من ٨نا؛ إال أننا جرينا ىنا على رأم ٗنهور األصوليٌن من تقسيم
احدا َف
اٜنكم الشرعي إُف حكم تكليفي ككضعي؛ ن
قسما ك ن
تقليبل ألقساـ اٜنكم بقدر اإلمكاف ،كألف الذم جعلهما ن
يدخل الوضع يف أحكاـ التكليف إال بتكلف؛ حيث جعل خطاب التكليف صر٪ننا ،كخطاب الوضع ضمنينا ،كقد
تقدـ توضيح ذل .
كقد سبقت اإلشارة إُف أقساـ اٜنكم الشرعي عند اإلمامٌن.

(ُ) انظر ::اإلحكاـ :اآلمدم ُ. ٗٔ/

ْٕ

املبحح الجاىٕ :احلله التللٔفٕ
ّفُٔ مطلباٌ:
املطلب األّل :تعرٓف التللٔف لػ٘ ّاصطالحًا
املطلب الجاىٕ :أقشاو احلله التللٔفٕ

ْٖ

واصطالحا
المطلب األوؿ :تعريف التكليف لغة
ً

التكليف لغة  :ىو مصدر من كلف تكلف ،كتكلف الشيء إذا تكلفو على مشقة ،كيقاؿ :فبلف
يتكلف ألخواتو ال يكلف ،كالتكاليف إذا شق على نفسو قرل كضيافة ،ككلف األمر كتكلفوْ :نشمو على
مشقة كعسرة (ُ).
كال يكلف :الولوع بالشيء مع شغل قلب كمشقة ،كالتكليف :األمر ّنا يشق علي  ،كقد كلفو
تكلي نفا كتكلفو تكل نفا :اذ ْنشمو على مشقة كعلى خبلؼ عادة(ِ).
اصطالحا :يرجع اختبلؼ األصوليوف يف معىن التكليف إُف اختبلفهم يف اٞنراد من
التكليف
ً
التكليف ،كبياف ذل كما يلي:

شرعا :ىو إلزاـ ما فيو كلفة كمشقة(ّ) .كى الء قد جعلوا التكليف
فمنهم من قاؿ" :إف التكليف ن
كبل من
مشتمبل على نوعٌن من أقساـ األحكاـ التكليفية اٝنمسة ،ك٨نا :الوجوب كالتحرٔف ،كأخرجوا ن
ن
الندب كالكراىة؛ إذ ال إلزاـ يف طلب اٞنندكب كال يف النهي عن اٞنكركه"(ْ).
كمنهم من قاؿ :إف التكليف" :ىو طلب ما فيو كلفة كمشقة"(ٓ) .كى الء قد عدكا الندب كالكراىة
من التكليف إُف جانب اإل٩ناب كالتحرٔف.
أما اإلباحة فقد ذكر بع العلماء دخوٟنا يف األحكاـ التكليفية من باب التغليب(ٔ).
اصطبلحا ٬نكن تعريف اٜنكم التكليفي ضمن تعريف اٜنكم
كمن خبلؿ تعريف التكليف لغة ك
ن

الشرعي ،فيقاؿ :ىو خطاب اهلل تعاُف اٞنتعلق بأفعاؿ اٞنكلفٌن ،باالقتضاء ،أك الت،يًن(ٕ).
ً
ً
التغليب ،كإال
بامتثالو كلفة ،كقد جرت تسميتو( :تكليفيًّا) على
كٚنيي اٜنكم( :تكليفيًّا)؛ ألنو يقع
فإف ما خًن فيو الشارع ليس فيو تكليف يف اٜنقيقة(ٖ).

(ُ) لساف العرب :ابن منظور ٗ. َّٕ/
(ِ) تاج العركس :الزبيدم ِْ. ِّّ/
(ّ) الفركؽ :للقرايف ُ. ُٕٕ/
(ْ) اٞنصدر نفسو ُ. ُٕٕ/
(ٓ) اٞنن،وؿ :الغزاِف ُ ،ٕٖ/اٞنهذب :النملة ُ. ِْٕ/
(ٔ) اإلرشاد :الشوكآف ُ. ِٔ/
(ٕ) انظر :احملصوؿ :الرازمُ ،ّٗ/شرح ركضة الناظر :الطويف ُ ،ََُ/شرح التلويح :التفتازآف ُ. ِِ/
(ٖ) اإلرشاد :الشوكآف ُ. ِٔ/

ْٗ

المطلب الثاني :أقساـ الحكم التكليفي
قس ػػم ٗنه ػػور األص ػػوليٌن اٜنك ػػم التكليف ػػي إُف ٙنس ػػة أقس ػػاـ ،كى ػػي :اإل٩ن ػػاب كالن ػػدب كالتح ػػرٔف
جازمػػا أك غػػًن جػػازـ؛ فػػإف كػػاف األكؿ فهػػو
كالكراىػػة كاإلباحػػة؛ كذل ػ ألف طلػػب الفعػػل إمػػا أف يكػػوف ن
جازمػا أك غػًن جػازـ ،فػإف كػاف األكؿ
اإل٩ناب ،كإف كػاف الثػآف فهػو النػدب ،كطلػب الكػف إمػا أف يكػوف ن

فه ػػو التحػػرٔف ،كإف ك ػػاف الثػػآف فه ػػو الكراىػػة ،كإف ك ػػاف اٝنطػػاب متعل نقػػا بالفع ػػل علػػى كج ػػو الت،يػػًن فه ػػو
اإلباحة.
كقد زاد اٜننفية إُف ىذه األقساـ قسمٌن آخرين ،ك٨نا :الكراىة التحر٬نية كالفرض(ُ).
أقساـ الحكم التكليفي عند اإلماـ ابن حزـ:
كافػػق اإلمػػاـ ابػػن حػػزـ ٗنهػػور أىػػل العلػػم يف تقسػػيم اٜنكػػم التكليفػػي إُف ٙنسػػة أقسػػاـ ،كعػػرب عنهػػا
ّنراتب الشريعة.
قػػاؿ ر٘نػػو اهلل" :مراتػػب الشػريعة ٙنسػػة :حػراـ ،كفػػرض ،كىػػذاف طرفػػاف ،مث يلػػي اٜنػراـ اٞنكػػركه ،كيلػػي
الفرض الندب ،كبٌن الندب كالكراىة كاسطة كىي اإلباحة"(ِ).
أقساـ الحكم التكليفي عند اإلماـ الشوكاني:
جازمػا،
جازمػا ،أك ال يكػوف ن
قاؿ ر٘نو اهلل" :فاألحكاـ التكليفية ٙنسة؛ ألف اٝنطػاب إمػا أف يكػوف ن

جازمػػا فإمػا أف يكػوف طلػػب الفعػل ،كىػو اإل٩نػػاب ،أك طلػب الػرتؾ ،كىػػو التحػرٔف ،كإف كػاف غػػًن
فػإف كػاف ن

جػػازـ؛ فالطرفػػاف إمػػا أف يكونػػا علػػى السػػوية ،كىػػو :اإلباحػػة ،أك يػػرتجح جانػػب الوجػػود ،كىػػو النػػدب ،أك
يرتجح جانب الرتؾ ،كىو الكراىة ،فكانت األحكاـ ٖنانية(ّ)ٙ ،نسة تكليفية (ْ).
كعلى ىذا يكوف أقساـ اٜنكم التكليفي ١نل اتفاؽ بٌن اإلمامٌن.
فاٞنطلوب فعلو قسماف :الواجب ،كاٞنندكب.
كاٞنطلوب الكف عن فعلو قسماف :احملرـ كاٞنكركه ،كاٞنً،ن بٌن فعلو كتركو ىو القسم اٝنػامس كىػو:
اٞنباح ،كسنفرد كل قسم من ىذه األقساـ اٝنمسة ببياف إف شاء اهلل.
(ُ) انظر :شرح الكوكب :ابن النجار ُ. ّْٓ/
(ِ) اإلحكاـ :ابن حزـ ّ. ٕٔ/
(ّ) اٞنقصود بالثمانية :أقساـ اٜنكم الوضعي ،كاٜنكم التكليفي ،يفبليفة للوضعي كٙنسة للتكليفي.
(ْ) اإلرشاد :الشوكآف ُ. ِٓ/

َٓ

الفرع األوؿ :الواجب
واصطالحا
أوالً :تعريف الواجب لغة
ً
الواجب لغة :يطلق على عدة و
معاف ،كذل كما يأيت :السقوط كالوقوع كالوجبة :السقطة مع
اٟندة .ككجب كجبة :سقط إُف األرض(ُ) ،قاؿ تعاُف[ :ﯖ ﯗ ﯘ]{احلج}63:؛ قيل:
معناه" :سقطت جنوهبا إًُف األىرض؛ كيف حديث الضحية« :فلما كجبت جنوهبا»(ِ) أم :سقطت إُف
قياما معقلة"(ّ).
األرض ،ألف اٞنستحب أف تنحر اإلبل ن
كيأيت معىن الوجوبّ :نعىن اٞنوت(ْ) .كيف اٜنديث« :أف النب صلى اهلل عليو كسلم جاء يعود
عبد اهلل بن يفابت(ٓ) فوجده قد غلب ،فاسرتجع ،كقاؿ :غلبنا علي يا أبا الربيع! فصاح النساء كبكٌن،
فجعل ابن عتي (ٔ) يسكتهن ،فقاؿ :رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم :دعهن ،فإذا كجب فبل تبكٌن
باكية ،فقالوا :كما الوجوب؟ قاؿ :إذا مات» (ٕ).
كيأيت ّنعىن :الوجبة :كىي :األكلة يف اليوـ كالليلة .قاؿ يفعلب(ٖ) :الوجبة" :أكلة يف اليوـ إُف مثلها
من الغد ،يقاؿ :ىو يأكل الوجبة" (ٗ).
كما أف الواجب يأيت ّنعىن الثبوت كاللزكـ كالتأكيد؛ فوجب البيع كجوبنا ،إذا حق(َُ).
ً ً
ب على كل ١نتلًم»(ُُ).
كيف اٜنديث« :غسل اٛنمعة كاج ه

(ُ) انظر :لساف العرب :ابن منظور ُ. ْٕٗ/
(ِ) ركاه أ٘ند يف اٞنسند :حديث عبد اهلل بن قرط  ،ِْٕ/ُّ ،برقم َُٕٓٗ ،كصححو شعيب األرن كط نفس اٞنصدر.
(ّ) انظر :النهاية يف غريب األيفر :ابن األيفًن ٓ. ُْٓ/
(ْ) انظر :لساف العرب ُ ،ْٕٗ /تاج العركس :الزبيدم ْ. ّّٔ/
(ٓ) عبد اهلل بن يفابت األنصارم ،أبو الربيع ،تويف على عهد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كيف حياتو .انظػر :االسػتيعاب :ابػن
عبد الرب ّ ،ٖٕٓ/أسد الغابة :ابن حجر ّ. ُٖٗ/
بدرا ،مات سنة إحػدل كسػتٌن
(ٔ) جابر بن عتي كقيل :جرب بن عتي بن قيس بن اٜنارث ،صحاا جليل اختلف يف شهوده ن
كىو ابن إحدل كتسعٌن انظر :أسد الغابة :ابن حجرُ ،ْْٗ/هتذيب التهذيب ُ. ُّٔ/
(ٕ) ركاه أ٘ند يف اٞنسند ،حديث جابر بن عتي  َُٔ/ّٗ ،ػ برقم ،ُِّٕٓ :كصححو شعيب األرن كط نفس اٞنصدر.
(ٖ) أ٘ند بن ٪نٍن بن يزيد ،اإلماـ العبلمة اللغوم النحوم أبو العباس الشيبآف البغدادم إماـ الكوفيٌن ،لػو مصػنفات كثػًنة منهػا:
كتاب الفصيح ،كمعآف القرآف .تويف سنة ُِٗ .ديواف اإلسبلـ :ابن الغزم ِ. ّٓ ،ِٓ/
(ٗ) انظر :احملكم كاحمليط األعظم :اٞنرسي ٕ.ُٕٓ/
(َُ) انظر٠ :نمل اللغة :ابن فارس ُ. ُٕٗ/
(ُُ)أخرجو أ٘ند يف اٞنسند ُِٓ/ُٖ ،كصححو شعيب األرن كط نفس اٞنصدر.

ُٓ

قاؿ ابن األىيفًن(ُ)" :قاؿ اٝنطاا(ِ) :معناه :كجوب االختًيار كاالستحباب ،دكف كجوب الفرض
الرجل لصاحبو :حق ى علي كاجب"(ّ).
كاللزكـ؛ كإ٧نا شبهو بالواجب تأكيدا ،كما يقوؿ
ي
(ْ).
كّنعىن الرجفة كاالضطراب :قاؿ يف اٞنصباح اٞننًن" :ككجب القلب كجبنا ككجيبنا رجف"
كقاؿ يف ٠نمل اللغة" :ككجب القلب كجيبنا ،إذا اضطرب"(ٓ).
ىذه أىم اٞنعآف اللغوية للواجب.
كإذا نظرنا إُف تعريف الواجب عند األصوليٌن فإننا سنجد أف عباراهتم اختلفت يف التعبًن عنو،
ويمكن أف نجملها في أربعة أقواؿ:
القوؿ األوؿ :تعريف الواجب باعتبار صيغتو ،كمن األمثلة على ذل  :ما عرفو الغزاِف" :ىو اٞنقوؿ
فيو :افعلوه أك ال ترتكوه"(ٔ).
كذكر ابن النجار عن ابن عقيل أنو عرؼ الواجب بأنو(" :إلزاـ الشرع) ،كأما العقاب كالثواب فهي
من أحكامو كمتعلقاتو"(ٕ).
القوؿ الثاني :بينما ٤ند آخرين عرفوا الواجب ببع لوازمو من الثواب كالعقاب ،كمن أمثلة ذل :
"ىو ما ٩نب برتكو عقاب أك ما تعرض تاركو للعقاب ،كيثاب على فعلو" ،ككذا عدة تعاريف ذكرىا

الغزاِف(ٖ) .كقاؿ بعضهم" :ما أشعر بأنو يعاقب على تركو".
قاؿ الغزاِف ر٘نو اهلل" :كأكثر ىذه اٜندكد تعرض للوازـ كالتوابع"(ٗ).

(ُ) اٞنبارؾ بن ١نمد بن ١نمد بن عبد الكرٔف بن عبد الواحد أبو السعادات ،كاتػب فاضػل ،لػو معرفػة تامػة بػاألدب ،كنظػر حسػن
يف العلػوـ الشػػرعية ،مػػن مصػػنفاتو جػػامع األصػوؿ ،ككتػػاب البػػديع يف النحػػو ،ككتػػاب يف علػم اٜنػػديث .كلػػد بػػاٛنزيرة اٞنعركفػػة
َنزيرة ابن عمر سنة أربع كأربعٌن كٙنس مائة ،تويف سنة َٔٔىػ .انظر :أنباه الركاة :القفطػي ّ ،َِٔ/سػًن أعػبلـ النػببلء:
الذىب ُٔ.ْٔ/
(ِ) أبػو بكػػر أ٘نػد بػػن علػي بػػن يفابػػت بػن أ٘نػػد ،الفقيػو اٜنػػافظ أحػد األئمػػة اٞنشػػهورين كاٞنصػنفٌن اٞنكثػرين كاٜنفػاظ اٞنػػربزين ،كلػػد
سنة ِّٗىػ ،تويف ّْٔىػ .انظر :تاريخ دمشق :ابن عساكر ٓ. ُّ/
(ّ) :النهاية يف غريب األيفر :ابن األيفًن ٓ. ُِٓ/
(ْ) :اٞنصباح اٞننًن :الفيومي ِ. ْٖٔ/
(ٓ)٠ :نمل اللغة :ابن فارس ُ. ُٕٗ/
(ٔ) :اٞنستصفى :الغزاِف ُ. ْٓ/
(ٕ) :شرح الكوكب :ابن النجار ُ. ّْٗ/
(ٖ) ١نمد بن ١نمػد بػن ١نمػد أبػو حامػد الغػزاِف بتشػديد الػزام .نسػبتو إُف الغػزاؿ (بالتشػديد) ،ككػاف أبػوه غػز ناال ،أك ىػو بت،فيػف
الزام نسبة إُف (غزالػو) قريػة مػن قػرل طػوس .فقيػو شػافعي أصػوِف ،مػتكلم ،متصػوؼ .رحػل إُف بغػداد ،فاٜنجػاز ،فالشػاـ،
فمصر كعاد إُف طوس .من مصنفاتو :البسيط؛ كالوسيط ؛ كالوجيز؛ كاٝنبلصػة ككلهػا يف الفقػو؛ كهتافػت الفبلسػفة؛ كإحيػاء
علوـ الدين .انظر :طبقات الشافعية ْ  ،َُٖ - َُُ /كاألعبلـ :للزركلي ٕ ِْٕ /؛ كالوايف بالوفيات ُ . ِٕٕ /
(ٗ) انظر :اٞنستصفى :الغزاِفُ. ِّ/

ِٓ

القوؿ الثالث :حاكؿ أصحاهبا أف ييعيرفوا الواجب ،بتعريف ٩نمع بٌن الصيغة كاللوازـ ،كيلم كل ما

٬نكن دخولو ٓنت اسم الواجب ،كمن امثلة ذل ما يلي:

شرعا من بع الوجوه"(ُ) ،كىذا التعريف لقي
تعريف القاضي أا بكر الباقبلٓف" :ىو ما يذـ تاركو ن
استحساف بع األصوليٌن ،كذكر الزركشي(ِ)" :أنو اٞن،تار عند اٞنتأخرين"(ّ).
قصدا مطل نقا"(ْ).
شرعا تاركو ن
كقاؿ البيضاكم :ىو "ما ذـ ن
القوؿ الرابع :تعريف الواجب باعتبار النظر إُف جهة الثبوت ،كىذا تعريف اٜننفية ،قالوا" :ىو ما
يفبت بدليل ظين ،كالفرض ما يفبت بدليل قطعي"(ٓ).
ثانيًا :تعريف الواجب عند اإلماـ ابن حزـ.
قاؿ ر٘نو اهلل" :الفرض ما استحق تاركو اللوـ كاسم اٞنعصية هلل تعاُف كىو الواجب كالبلزـ
كاٜنتم"(ٔ).
ثالثًا :تعريف الواجب عند اإلماـ الشوكاني.
قاؿ ر٘نو اهلل" :ما ٬ندح فاعلو ،كيذـ تاركو ،على بع الوجوه"(ٕ).
وجو اإلتفاؽ بين التعريفين:
(ٖ)
أف اإلمامٌن عرفا الواجب ُنكمو إال أف اإلماـ الشوكآف زاد يف التعريف على بع الوجوه .
كقد أخذ ٗنهور األصوليٌن بتعريف البيضاكم؛ كذل لعدة أمور ،منها:
ٔ  -أف التعبًن بقولو( :ما ذـ) خًن من التعبًن بلفظ( :ما يعاقب)؛ ٛنواز العفو عن تاركو.
(شرعا) :أم :ما كرد ذمو يف كتاب اهلل سبحانو كتعاُف ،أك سنة رسولو صلى اهلل عليو
ٕ  -قولو :ن
(ٗ)
كآلو كسلم ،أك يف إٗناع األمة ،كألف الذـ ال يثبت إال بالشرع -خبلفنا ٞنا قالتو اٞنعتزلة  ،-كاحرتز بو
عن اٞنندكب كاٞنكركه كاٞنباح؛ ألنو ال ذـ فيها.
(ُ) انظر :احملصوؿ :الرازم ُ. ٗٓ/
(ِ) أ٘ن ػػد بػػن اٜنس ػػن ،اٞنع ػػركؼ ب ػػابن الزركشػػي ،ش ػػهاب ال ػػدين ،فقيػػو مش ػػارؾ يف بع ػ العل ػػوـ ،درس باٞندرس ػػة اٜنسػػامية .م ػػن
تصانيفو " :شرح اٟنداية " .انظر ::الفوائد البهية ص ،ُٔ :كمعجم اٞن لفٌن ُ . ُِٗ /
(ّ) انظر :البحر احمليط :الزركشي ُ. ِّْ/
(ْ) انظر :اٞننهاج مع شرح األصفهآف ُ. ٓٓ/
(ٓ) انظر :أصوؿ السرخسي ُ. ُُُ ،َُُ/
(ٔ) اإلحكاـ :ابن حزـ ُ. ّْ/
(ٕ) اإلرشاد :الشوكآف ُ. ِٔ/
(ٖ) فػبل يػػرد الػػنق بالواجػب اٞن،ػػًن ،كبالواجػػب علػى الكفايػػة ،فإنػػو ال يػذـ يف األكؿ ،إذا تركػػو مػػع اآلخػر ،كال يػػذـ يف الثػػآف إال
إذا َف يقم بو غًنه.
(ٗ) ىػػم أصػػحاب كاصػػل بػػن عطػػاء الغػزاؿ الػػذم اعتػػزؿ ٠نلػػس اٜنسػػن البصػػرم ،كيسػػموف بأصػػحاب العػػدؿ كالتوحيػػد ،كىػػم فرقػػة
خالفػػت أىػػل السػػنة كاٛنماعػػة بػػبع االعتقػػادات ،منهػػا :خلػػق أفعػػاؿ العبػػاد ،كجػػوب الصػػبلح كاألصػػلح علػػى اهلل ،خلػػق
القرآف الكرٔف .انظر :اٞنلل كالنحل :الشهرستآف ُ ، ّْ /التعريفات ص. ِِٖ:

ّٓ

ٖ  -قولو( :تاركو) :احرتز بو عن اٜنراـ ،فإنو ال يذـ إال فاعلو.
(قصدا) :احرتز بو عما إذا مضى من الوقت قدر فعل الصبلة ،مث تركها بنوـ أك
ٗ  -قولو:
ن
قصدا ،فأتى هبذا القيد إلدخاؿ ىذا يف اٜند.
شرعا تاركها؛ ألنو ما تركها ن
نسياف ،كمع ذل َف يذـ ن

٘  -قولو( :مطل نقا) عائد إُف الذـ ،كذل أنو قد تل،ص أف الذـ على الواجب اٞنوسع ،كعلى
اٞنً،ن ،كعلى الكفاية من كجو دكف كجو ،كالذـ على الواجب اٞنضيق كاحملتم ،كالواجب على العٌن من
كل كجو؛ فلذل قاؿ( :مطل نقا)؛ ليشمل ذل كلو بشرطو ،كلو َف يذكر ذل لورد عليو من ترؾ شيمنا

من ذل (ُ).
كاألقرب يف تعريف الواجب ىو أف يقاؿ :ما طلب فعلو على كجو اٜنتم كاللزكـ؛ ألف اٜنكم على
الشيء فرع عن تصوره؛ كٟنذا قاؿ يف شرح التحرير" :إف حده ُنكمو يأباه احملققوف"(ِ) ،كاستحسن ىذا
القوؿ شارح الكوكب اٞننًن(ّ) .كاهلل أعلم.
ثانيًا :صيغ الواجب عند األصوليين:

قد تقدـ ذكر الراجح يف تعريف الواجب بأنو :ما طلب فعلو على كجو اٜنتم كاللزكـ؛ كذل نظ نػرا ٞنػا

تقتضػػيو أسػػاليب التعريػػف ،كعلػػى ىػػذا فكػػل مػػا دؿ علػػى ذل ػ فهػػو مػػن األسػػاليب كالصػػيغ الدالػػة علػػى
الوجوب ،كفيما يأيت بياف ألىم ىذه الصيغ(ْ):
أوال :الصيغ المتفق على داللتها ,وىي:
ً

ُ -ص ػ ػ ػ ػ ػػيغة األم ػ ػ ػ ػ ػػر بلف ػ ػ ػ ػ ػػظ اإلنش ػ ػ ػ ػ ػػاء ،بفع ػ ػ ػ ػ ػػل األم ػ ػ ػ ػ ػػر (افٍػ ىع ػ ػ ػ ػ ػ ٍػل) كقول ػ ػ ػ ػ ػػو تع ػ ػ ػ ػ ػػاُف[ :ﮛ
ﮜ]{البقرة.}36:
ِ -الفع ػ ػ ػ ػ ػػل اٞنض ػ ػ ػ ػ ػػارعي اٞنق ػ ػ ػ ػ ػػرتف ب ػ ػ ػ ػ ػػبلـ األم ػ ػ ػ ػ ػػر كقول ػ ػ ػ ػ ػػو تع ػ ػ ػ ػ ػػاُف[ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂﮃ]{النساء.}9:
ّ -اسم ً
فعل األمر كقولو تعاُف[ :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ] {ادائدة.}501:
(ُ) انظر :شرح الكوكب :ابن النجار ُ. ّْٕ ،ّْٔ/
(ِ) انظر :شرح التحرير :اٞنرداكم ِ. ِْٖ/
(ّ) انظر :شرح الكوكب :ابن النجار ُ. ّْٗ/
(ْ) انظ ػػر :أص ػػوؿ السرخس ػػي ُ ،ُْ/ش ػػرح التحري ػػر :اٞن ػػرداكم ِ ،ّٖٓ - ْٖٖ/الع ػػدة :ألا يعل ػػى ُ ،ِِْ/اٞنعتمػ ػػد ألا
اٜنسٌن البصرم ُ. ٔٔ/

ْٓ

ْ -اٞنصدر النَّائب عن فعل األمر ،كقولػو تعػاُف[ :ﯠ ﯡ ] {البقررة ،}26:تقػديره:
كأحسنوا.
ثانيًا :الطلب بلفظ األمر الصريح٥ ,نػو قولػو تعػاُف[ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ] {النحل.}90:
ثالثًا :الطلب بلفظ اإليجاب ,أو الفػرض ,أو الكتػب أو غيػر للػك مػن األلفػاظ المترادفػة٥ ,نػو

قولو[ :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ]{األحزاب.}10:

ابعػػا :أي أسػػلوب فػػي لغػػة العػػرب يفيػػد اإللػزاـ ,كقولػػو تعػػاُف[ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
رً
﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ] {آل عمران.}99:
صيغ الوجب عند ابن حزـ:

ٔ -صيغة األمر بلفظ اإلنشاءً ،
بفعل األم ًر (افٍػ ىع ٍل) قاؿ ر٘نو اهلل" :كال خبلؼ بٌن اٞنسلمٌن يف

أنو ال فرؽ بٌن كجوب طاعة قوؿ اهلل عز كجل[ :ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ] {النور.)ُ("}13:

كقاؿ" :األكامر الواجبة ترد على كجهٌن :أحد٨نا :بلفظ افعل أك افعلوا ،كالثآف :بلفظ اٝنرب؛ إما
َن ملة فعل كما يقتضيو من فاعل أك مفعوؿ ،كإما َنملة ابتداء كخرب؛ فأما الذم يرد بلفظ افعل أك افعلوا
فكثًن كاضح ،مثل :قولو تعاُف[:ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ]
{البقرة- ...}36:إُف أف قاؿ -:قاؿ علي :فبل طريق لوركد األكامر كالشرائع الواجبة إال على ىذين
الوجهٌن"(ِ).
ٕ -اسم فعل األمر ,قاؿ ر٘نو اهلل" :ككل لفظ كرد بعليكم فهو فرض"(ّ).

(ُ) اإلحكاـ :ابن حزـ ِ. ِِ/
(ِ) اٞنصدر نفسو ّ. ّّ/
(ّ)اإلحكاـ :ابن حزـ ّ. ّٖ/

ٓٓ

ٖ -المصدر النائب عن فعل األمر ,قاؿ ر٘نو اهلل" :قاؿ اهلل تعاُف[ :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ] {حممد ، }3:قاؿ أبو ١نمد :كاٛنواب بأف اهلل تعاُف إ٧نا قاؿ ىذا يف اٞنتمكن منهم من
الكفار ،كىذا فرض ببل ش  ،كال ٪نل خبلفو"(ُ).
٘ -الفعل المضارعُ المقترف بالـ األمر ،قاؿ ر٘نو اهلل" :كاألمر باٞنعركؼ كالنهي عن اٞننكر
فرضاف على الناس قاؿ تعاُف[ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ] {آل عمران.)ِ("}503:
 -ٙالتصريح بلفظ الفرض ,قاؿ ر٘نو اهلل" :قاؿ اهلل[ :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥﮦ ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﮲
﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ] {التوبة ،}30:فقالوا :ليست فريضة ٟن الء ،فمن أضل ٣نن
جعل اٝنطبة كالصياـ يف االعتكاؼ فرضا ،كَف يأت بو أمر كال ندب ،كأسقط إ٩ناب ما ٚناه اهلل تعاُف
فريضة"(ّ).
 -ٚالتصريح بلفظ األمر أو الكتب ,قاؿ ر٘نو اهلل" :األكامر الواجبة ترد على كجهٌن :أحدىما:
بلفظ افعل أك افعلوا .والثاني :بلفظ اٝنرب إما َنملة فعل كما يقتضيو من فاعل أك مفعوؿ ،كإما َنملة

ابتداء كخرب.

كأما الذم يرد بلفظ اٝنرب ،كَنملة فعل كما يقتضيو كقولو[ :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ] {النساء ،}12:ككقولو تعاُف[ :ﭣ ﭤ
ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ]
{البقرة- ...}526:إُف أف قاؿ -:قاؿ علي :فبل طريق لوركد األكامر كالشرائع الواجبة إال على ىذين

(ُ) اٞنصدر نفسو ٕ. ٗٓ/
(ِ) اٞنصدر السابق ٓ. ُِٕ/
(ّ)اإلحكاـ :ابن حزـ ّ.ِٓ/

ٔٓ

الوجهٌن"(ُ).
 -ٛالتصريح بلفظ اإليجاب ,قاؿ ر٘نو اهلل" :كإ٧نا أكجبنا غسل اٛنمعة ُنديث آخر فيو لفظ
اإل٩ناب"(ِ).
 -ٜالتصريح بلفظ اقترف بو( :على) ,قاؿ ر٘نو اهلل" :قولو تعاُف[ :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ ﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸
﮹ ﮺ ﮻ ] {البقرة ،}863:فإ٧نا نأخذ يف مقدار متعة اٞنطلقة ّنا أكجبو الربىاف"(ّ).
 -ٜأسلوب يفيد الوجوب في لغة العرب ,قاؿ ر٘نو اهلل" :قاؿ اهلل تعاُف[ :ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ]{آل عمران}99:؛ ففي اآلية عموـ الناس ،كإ٩ناب عمل خاص عليهم ،كىو السفر
إُف مكاف كاحد نفسو بعينو من سائر األماكن كىو مكة"(ْ).
ٓٔ -فعلو صلى اهلل عليو وسلم إف كاف يحمل معنى األمر والنهي ,قاؿ ر٘نو اهلل" :كذل ما
أمرا بشيء؛ فهو على الوجوب ،كإزالتو صلى اهلل عليو
كاف من أفعالو عليو السبلـ هنينا عن شيء ،أك ن
(ٓ)
فعبل؛ فهو أمر البن عباس للوقوؼ عن
كسلم ابن عباس عن يساره ،كرده إُف ٬نينو ،فهذا كإف كاف ن
٬نينو ،كهني لو عن الوقوؼ عن يساره ،كإ٧نا الفعل اجملرد ىو الذم ليس فيو معىن األمر"(ٔ).

ٔٔ -األمر المطلق ,قاؿ ر٘نو اهلل" :إف أكامر اهلل تعاُف كلها على الفرض حى يأيت نص ،أك
إٗناع أنو ليس فرضا"(ٕ).

(ُ) اإلحكاـ :ابن حزـ ّ.ّّ/
(ِ) اٞنصدر نفسو ّ.ّٔ/
(ّ) اٞنصدر السابق ّ.ُٖٓ/
(ْ) اإلحكاـ :ابن حزـ ِ. ِٔ/
ً
ػب صػلى اهلل عليػو كسػلم العبػاس بػن ىعٍبػد اٞنطلػب القرشػي اٟنػامشي ،كلػد
(ٓ) حرب األمة البحػر ،أبػو العبػاس ىعٍبػد اهلل ،ابػن عػم النَّ ٌ
قىػٍبػ ىػل اٟنجػػرة بسػػنتٌن ،كتػػويف سػػنة ٕٔ ى ،ىكقًٍيػ ىػل ٖٔ :ى  .انظػػر :معجػػم الصػػحابة ،البػػن ق ػػانع ٖ ،َِٗٓ/كسػػًن أعػػبلـ
النببلء ّ ،ّٓٗ ، ُّّ/كاإلصابة ِ. َّّ/
(ٔ) اإلحكاـ :ابن حزـ ْ. ُٓ/
(ٕ) اإلحكاـ :ابن حزـ ّ. ُّ/

ٕٓ

ٕٔ -ترتيػػب العقوبػػة علػػى فعػػل المعصػػية ,قػػاؿ ر٘نػػو اهلل" :قػػاؿ اهلل تعػػاُف[ :ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮟ]{العنكبرروت ،}32:قػػاؿ
أبو ١نمد :يف ىذه اآلية كفاية يف إ٩ناب ّنا َف تقم عليو حجة"(ُ).
صيغ الوجوب عند اإلماـ الشوكاني.
صيغة األمر المطلقة ,بعد أف عرض أقواؿ أىل العلم يف صيغة األمر اٞنطلقة قاؿ ر٘نو اهلل" :كإذا
تقرر ل

ىذا عرفت أف الراجح ما ذىب إليو القائلوف بأهنا حقيقة يف الوجوب ،فبل تكوف لغًنه من

اٞنعآف إال بقرينة"(ِ).
أوجو االتفاؽ بين اإلمامين ىي :أف صيغة األمر اٞنطلقة تكوف للوجوب.
أوجو االختالؼ بين اإلمامين ىي:
ُ  -أف اإلماـ ابن حزـ يرل أف األمر للوجوب إال لصارؼ من نص أك إٗناع ،كأما اإلماـ
الشوكآف فًنل أف األمر للوجوب إال لقرينة.
نصا أك قاعدة عامة ،أك غًن٨نا ٣نا يذكره أىل العلم.
قلت :كقد تكوف القرينة ن

يقوؿ ابن حزـ" :بأف ٗنيع أىل الظاىر ذىبوا إُف القوؿ بأف كل أكامر القرآف كالسنن كالنواىي على

الوجوب يف التحرٔف أك الفعل ،حى يقوـ دليل على صرؼ شيء من ذل

إُف ندب ،أك كراىية ،أك

إباحة ،فنصًن إليو"(ّ).
لكن مع ذل للمنهج الظاىرم طابعو اٝناص بو ،فهو يضيق من األدلة اليت ٔنرج نصوص األكامر
كالنواىي عن موجبها ،بينما غًنه من الفقهاء يوسعوف يف ذل  ،كيبدك ذل يف الفركع.
ِ -انفرد اإلماـ ابن حزـ ببقية الصيغ.
كالذم يظهر :أف الراجح ىو ما ذىب إليو اإلماـ الشوكآف من أف األمر للوجوب إال لقرينة.

(ُ) اٞنصدر نفسو ُ. ِِ/
(ِ) اإلرشاد :الشوكآف ِْٕ .
(ّ) انظر :اإلحكاـ :ابن حزـ ّ. ِ/

ٖٓ

ثالثًا :إطالقات الواجب عند اإلمامين

إطالقات الواجب عند ابن حزـ:
بعد أف عرؼ ابن حزـ الواجب قاؿ ر٘نو اهلل" :كىو الواجب كالبلزـ كاٜنتم"(ُ).
إطالقات الواجب عند الشوكاني:

َف يذكر ر٘نو اهلل يف اإلرشاد سول أف الفرض يرادؼ الواجب(ِ) ،كإف كاف قد استعمل لفظ البلزـ

كاٜنتم يف النيل فقاؿ ر٘نو اهلل" :كترؾ الواجب سببنا للعقاب؛ فإذا كاف يعاقب بسبب ترؾ البع

أف يفعلو"(ّ) ،كقاؿ ر٘نو اهلل" :كمن ٗنلة أدلتهم

(ْ)

ما قالو اٞنهدم

(ٓ)

لزمو

يف البحر :إنو ال حتم يف غًن

إٗناعا؛ فتعٌن فيها لؤلمر"(ٔ) .كىذا كجو االتفاؽ يف إطبلقات الواجب عند اإلمامٌن.
الصبلة ن
إجماال
ابعا :تقسيمات الواجب
ً
رً

الواجب لو حسب اعتبارات مختلفة أربعة تقسيمات(ٕ):

التقسيم األوؿ :تقسيمو باعتبار ذاتو أمُ :نسب الفعل اٞنكلف بو ،كىو على قسمٌن:
القسم األوؿ :الواجب اٞنعٌن.
القسم الثاني :الواجب اٞنً،ن.
التقسيم الثاني :تقسيمو باعتبار كقت أدائو ،كىو على قسمٌن:
القسم األوؿ :الواجب غًن اٞن قت ،كىو الواجب اٞنطلق.
القسم الثاني :الواجب اٞنقيد.

التقسيم الثالث :تقسيمو باعتبار ٓنديد الشارع للمكلَّف فيو كعدـ ٓنديده ،كىو على قسمٌن:
القسم األوؿ :الواجب احملدَّد.
(ُ) اإلحكاـ :ابن حزـ ُ. ّْ/
(ِ) اإلرشاد :الشوكآف ُ. ِٔ/
(ّ) نيل األكطار :الشوكآف ِ. َِّ/
(ْ) القائلوف بوجوب الصبلة بعد التشهد األخًن.
(ٓ) أ٘نػػد بػػن ٪نػػٍن بػػن اٞنرتضػػى بػػن اٞنفضػػل ابػػن منصػػور اٜنسػػين ،مػػن سػػبللة اٟنػػادم إُف اٜنػػق؛ عػػاَف بالػػدين كاألدب ،مػػن أئمػػة
الزيديػػة بػػاليمن ،كبويػػع باإلمامػػة بعػػد م ػػوت الناصػػر ،مػػن مصػػنفاتو :البحػػر الزخػػار ،كلػػد سػػنة ٕٕٓ كت ػػويف سػػنة َْٖى ػػ.
األعبلـ :الزركلي ُ. ِٔٗ/
(ٔ) نيل األكطار :الشوكآف ِ. ُّّ/
(ٕ) انظ ػػر :هناي ػػة الوص ػػوؿ :اب ػػن الس ػػاعايت ُ ،ْٖ/اإلحك ػػاـ :اآلم ػػدم ُ ،ََُ/اٞنستص ػػفى :الغػ ػزاِف ُ ،ُِٓ/هناي ػػة الس ػػوؿ:
اإلسنوم ُ ، ٕٗ/شرح التحرير :اٞنرداكم ِ. ّٖٓ/

ٗٓ

القسم الثاني :الواجب غًن احملدَّد.
التقسيم الرابع :تقسيمو باعتبار فاعلو أم :باعتبار اٞن،اطبٌن بو ،كىو على قسمٌن:
القسم األوؿ :الواجب العيين.
القسم الثاني :الواجب الكفائي.
تقسيمات الواجب عند اإلماـ ابن حزـ:
التقسيم األوؿ :الواجب باعتبار ذاتو ،أمُ :نسب الفعل اٞنكلف بو ،كىو على قسمٌن:
القسم األوؿ :الواجب اٞنعٌن ،قاؿ ر٘نو اهلل" :ككذل كل عمل مرتبط بوقت ١ندكد الطرفٌن

كأكقات الصلوات ،كما جرل ىذا اجملرل؛ فبل ٩نوز أداء شيء من ذل قبل دخوؿ كقتو"(ُ).

القسم الثاني :الواجب اٞنً،ن ،قاؿ ر٘نو اهلل" :ككل أمر بت،يًن فواجب علينا ٘نلو على

الت،يًن"(ِ).

التقسيم الثاني :تقسيمو باعتبار كقت أدائو ،كىو على قسمٌن:
القسم األوؿ :الواجب غًن اٞن قت ،كىو الواجب اٞنطلق قاؿ ر٘نو اهلل" :فإف قاؿ قائل :فلم أجز م

صياـ كفارة اليمٌن ،كقضاء رمضاف غًن متتابع ،ككذل صياـ متعة اٜنج ،ككذل غسل األعضاء يف
الوضوء ،كالغسل من اٛننابة كاٛنمعة؛ فأجز م كل ذل غًن متتابع؟ قيل لو كباهلل تعاُف التوفيق :إنا َف
نفارؽ أصلنا الذم ذكرنا ،كال خالفنا النص يف شيء من ذل ؛ ألف اهلل تعاُف إ٧نا أكجب يف الكفارة
يوما فقد صاـ بع فرضو،
يفبليفة أياـ ،كمعىن يفبليفة أياـ :يوـ ،كيوـ ،كيوـ ،كلكل يوـ حكمو؛ فإذا صاـ ن
قائما بنفسو ،كالصياـ شيء آخر غًن اٞنبادرة (ّ).
كأدل من ذل
ن
فرضا ن
القسم الثاني :الواجب اٞنقيد .كىو على قسمٌن:

القسم األوؿ :الواجب اٞنضيَّق ،قاؿ ر٘نو اهلل" :أما األمر اٞنرتبط بوقت ال فسحة فيو فغًن جائز
تعجيل أدائو قبل كقتو كال تأخًنه عن كقتو؛ كذلكم ما ذكرنا قبل ىذا من صياـ شهر رمضاف" (ْ).
اٞنوسع ،قاؿ ر٘نو اهلل" :كما كاف مرتبطنا بوقت فيو مهلة فقد جاء النص
القسم الثاني :الواجب َّ
بإباحة تأخًنه إُف آخر كقتو"(ٓ).
التقسيم الثالث :تقسيمو باعتبار ٓنديد الشارع للمكلَّف فيو كعدـ ٓنديده ،كىو على قسمٌن:

(ُ) اإلحكاـ :ابن حزـ ّ. ّٓ/
(ِ) اٞنصدر نفسو ّ. ِّ/
(ّ) اإلحكاـ :ابن حزـ ّ. ْٕ ، ْٔ/
(ْ) اٞنصدر نفسو ّ. ّٓ/
(ٓ) اٞنصدر السابق ّ. ْٔ/

َٔ

القسم األوؿ :الواجب احملدَّد ،قاؿ ر٘نو اهلل" :كالنوع الثالث كاٜنج فإنو مرتبط بوقت من العاـ

١ندكد "(ُ).

القسم الثاني :الواجب غًن احملدَّد ،قاؿ ر٘نو اهلل تعاُف..." :كإطعاـ اٛنائع مى عاد جوعو عاد

كجوب إطعامو"(ِ).

التقسم الرابع :الواجب باعتبار فاعلو ،أم :باعتبار اٞن،اطبٌن بو ينقسم إُف قسمٌن:
القسم األوؿ :الواجب العيين.

قاؿ ر٘نو اهلل تعاُف" :قاؿ أبو ١نمد :فإ٧نا أكجب النب صلى اهلل عليو كسلم اإل٬ناف بو على من ٚنع
بأمره صلى اهلل عليو كسلم ،فكل من كاف يف أقاصي اٛننوب كالشماؿ كاٞنشرؽ كجزائر البحور كاٞنغرب،
كأغفاؿ األرض من أىل الشرؾ فسمع بذكره صلى اهلل عليو كسلم ففرض عليو البحث عن حالو كإعبلمو
كاإل٬ناف بو"(ّ).
أبدا حى يكوف ما
القسم الثاني :الواجب الكفائي ،قاؿ ر٘نو اهلل تعاُف" :فالقتاؿ يفابت علينا ن
ذكرنا ،كحسبنا أنو فرض على الكفاية" (ْ).
تقسيم الواجب عند اإلماـ الشوكاني:
قاؿ ر٘نو اهلل" :كينقسم الواجب إُف :معٌن ،ك٢نًن ،كمضيق ،كموسع ،كعلى األعياف ،كعلى
الكفاية"(ٓ).
فعلى ىذا يكوف تقسيم الواجب ١نل اتفاؽ بٌن اإلمامٌن.
مفصال عند األصوليين:
تقسيمات الواجب
ً

التقسيم األوؿ :الواجب باعتبار ذاتو ،أمُ :نسب الفعل اٞنكلف بو ينقسم إُف قسمٌن:
اٞنعٌن :كىو الفعل الذم طلبو الشارع ،دكف ٔنيًن بينو كبٌن غًنه.
القسم األوؿ :الواجب َّ

أم :أنو الذم تعٌن اٞنطلوب بو بشيء كاحد ال خيار للمكلف يف نوعو ،فبل ٬نكن أف تربأ ذمتو
كىو اٞنطالب بو إال إذا فعلو بعينو ،كىو الغالب يف الوجبات الشرعية ،كال يوجد ما ىو خبلؼ ذل إال
يف القليل النادر.
ومن أمثلتو :الصلوات اٞنفركضة ،كصياـ رمضاف ،كالزكاة ،كاٜنج ،كأداء الديوف ،كالوفاء بالعهد ،أك

نذر عتق ىذا العبد ،ك٥نو ذل ٣نا ال تربأ الذمة إال بأدائو كفق ما عينو الشارع كبينو ،سواء كاف مطل نقا أك
(ُ) اإلحكاـ :ابن حزـ ّ.ْٔ/
(ِ) اٞنصدر نفسو ّ.ْٕ/
(ّ) اإلحكاـ ٓ.ُُٕ/
(ْ) اٞنصدر نفسو ّ.ُٕ/
(ٓ) االرشاد :الشوكآف ُ.ِٔ/

ُٔ

مقدرا ،أك غًن مقدر ،كعينينا أك كفائينا ،ما داـ اٞنطلوب معيننا ال
م قتنا ،ن
موسعا أك مضي نقا ،كسواء كاف ن
ٔنًن فيو"(ُ).
اٞنً،ن :كىو أف ٫نًنه الشرع بو و
احد ال بعينو.
القسم الثاني :الواجب َّ
فمثاؿ ما خًن فيو بٌن أمرين ٔنًن اإلماـ يف األسرل بٌن اٞنن كالفدل ،قاؿ تعاُف[ :ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ ﮑﮒﮓﮔ ﮕﮖ ﮗﮘ ﮙ
ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ ]
{حممد.}3:
مسألة :إلا ورد األمر بأشياء على وجو التخيير ,ىل تكوف كلها متعلقة للوجوب أـ ال؟
اختلف األصوليوف فيما إذا كرد األمر بأشياء على كجو الت،يًن ،كالكفارات ،ىل تكوف كلها
متعلقة للوجوب أك ال؟ أم :ىل يكوف الواجب كاحد منها ال بعينو؟ فأم كاحد من خصاؿ الكفارة فعلو
اٜنانث أجزأه ،أك أف ٗنيعها كاجب؟ اختلف العلماء في للك على ثالثة أقواؿ:
احدا منهما ال بعينو ،فيجب على
القوؿ األوؿ :إف متعلق الوجوب يف الواجب اٞنً،ن يقتضي ك ن
ٗنيعا.
اٞنكلف اإلتياف بأحدىا ،كال ٩نوز اإلخبلؿ هبا ن
كإليو ذىب األشاعرة(ِ) كأكثر الفقهاء كاختاره ابن اٜناجب كالبيضاكم(ّ).
كنقل الباقبلٓف(ْ) إٗناع سلف األمة كأئمة الفقهاء عليو(ٓ).

(ُ) انظػػر :هنايػػة السػػوؿ :ابػػن السػػاعايت ُ ّٔ/شػػرح ٢نتصػػر الركضػػة :الطػػويف ُ ِٕٗ/مباحػػث اٜنكػػم عنػػد األص ػوليٌن :مػػدكور
صّ.
(ِ) ىم أصحاب أا اٜنسن على بن إٚناعيػل األشػعرم ،كىػم فرقػة مػن أىػل السػنة كاٛنماعػة ،كٟنػم أقػواؿ ٔنػالف أقػواؿ اٞناتريديػة
ػث
ٌن ىحػ َّػى نػىٍبػ ىعػ ى
َكىمػػا يكنَّػػا يم ىع ػ يذبً ى
منهػػا :أف الناشػػش يف شػػاىق عػػاؿ إذا َف ي ػ من ال ٪ناسػػبو اهلل؛ ألنػػو لػػيس آٖنػػا لقولػػو تعػػاُف :ى
ىر يس نوال} كاٞناتريدية خالفوىم فقالوا ٪ناسبو اهلل ألف الرسوؿ يف اآلية اٞنراد بػو العقػل .انظػر :اٞنلػل كالنحػل ُٓ ْٗ /نفػة اٞنريػد
َّ. ُّ-
(ّ) انظر :اإلحكاـ :اآلمدم ََُُ/احملصوؿ:الرازمِ ،ُٓٗ/اٞنسودة يف أصوؿ الفقو :آؿ تيميػة ُ ،ِٕ/التمهيػد يف الت،ػريج:
اإلسنوم ُ ،ٕٗ/التحبًن شرح التحرير :اٞنرداكم ِ.َٖٗ/
كبلمػا كتصػني نفا يف الكػبلـ يقػاؿ
(ْ) ١نمد بن الطيب أبوبكر الباقبلٓف رأس اٞنتكلمٌن على مذىب الشافعي كىػو مػن أكثػر النػاس ن
إنػػو كػػاف ال ينػػاـ كػػل ليلػػة حػػى يكتػػب عشػرين كرقػػة مػػن مػػدة طويلػػة مػػن عمػػره فانتشػػرت عنػػو تصػػانيف كثػػًنة انظػػر :البدايػػة
كالنهاية ُُ .ٔٓ /
(ٓ) انظر :البحر احمليط :الزركشيُ.ِْٕ/

ِٔ

واستدؿ الجمهور بطائفة من األدلة منها:
ُ -لو قاؿ الشارع للمكلف ،أك السيد لعبده ،أكجبت علي

خياطة ىذا الثوب ،أك بناء ىذا

البيت ،أيهما فعلت أيفبت عليو يفواب ما أكجبت علي  ،كىو يفواب كاجب كاحد ،كأف تركت اٛنميع
عاقبت عقاب ترؾ كاجب كاحد ،كلست أكجب اٛنميع ،كال أجوز ترؾ اٛنميع ،كإ٧نا أكجب كاحد ال
بعينو ،أم كاحد أردت ،فإف قاؿ ذل
٪نيلو

(ُ)

َف يرتتب عليو ١ناؿ ،إذ ىو كبلـ معقوؿ ،ليس يف العقل ما

شرعا َف يقع دليل ذل
كلوَف ٩نز ن

قولو تعاُف[ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ]

{ادائدة.}29:
فإنو ال ٫نلو إما أف يقاؿ :أف اهلل تعاُف أكجب ٗنيع اٝنصاؿ اليت ذكرىا ،أك َف يوجب شيمنا ،أك

أحدا ال بعينو(ِ).
احدا بعينو ،أك ن
أكجب ما ٫نتاره اٞنكلف ،أك أكجب ك ن
كاألقساـ األربعة باطلة ،فيتعٌن القسم األخًن كىو اٞنطلوب.

القوؿ الثاني :إف متعلق الوجوب يف الواجب اٞنً،ن ،يقتضي كجوب الكل على الت،يًن ،كىذا قوؿ
اٞنعتزلة

(ّ)

كمنهم اٛنبائي(ْ) ،كابنو(ٓ) ،كنسب لبع

أصحاب أا حنيفة (ٔ) ،كنقل عن ابن

(ُ) انظر :هناية الوصوؿ :ابن الساعايت ِ ،ِٖٓ/شرح ٢نتصر الركضة :الطويفُ. ِّٖ/
(ِ) انظر :هناية الوصوؿ يف دراية األصوؿ :األرموم ِ.ِٖٓ/
(ّ) ىػػم أصػػحاب كاصػػل بػػن عطػػاء الغػزاؿ الػػذم اعتػػزؿ ٠نلػػس اٜنسػػن البصػػرم ،كيسػػموف بأصػػحاب العػػدؿ كالتوحيػػد ،كىػػم فرقػػة
خالفػػت أىػػل السػػنة كاٛنماعػػة بػػبع

االعتقػػادات منهػػا :خلػػق أفعػػاؿ العبػػاد ،كجػػوب الصػػبلح كاألصػػلح علػػى اهلل ،خلػػق

القرآف الكرٔف .انظر :اٞنلل كالنحل ُ ّْ /التعريفات ص.ِِٖ:
أسػا يف علػم الكػبلـ فأخػذ ىػذا العلػم عػن أا
(ْ) ١نمد بن عبػد الوىػاب بػن سػبلـ ،أبػو علػي ،اٛنبػائي ،البصػرم ،اٞنعتػزِف ،كػاف ر ن
أيضػا
يوسف يعقوب بن عبػد اهلل السػحاـ البصػرم ،كأخػذ عنػو ابنػو أبػو ىاشػم اٛنبػائي كالشػيخ أبػو اٜنسػن األشػعرم .كىػو ن
مفسػػر .نسػػبتو إُف جػػب (مػػن قػػرل البصػػرة) ،كإليػػو نسػػبة الطائفػػة اٛنبائيػػة ،مػػن تصػػانيفو :تفسػػًن القػػرآف ،البدايػػة كالنهايػػة

ُُ ،ُِٓ/كالنجوـ الزاىرة ّ  ،ُٖٗ /كمعجم اٞن لفٌن َُ  ،ِٔٗ /كاألعبلـ ٕ .ّٔ /
(ٓ) عبػػد السػػبلـ بػػن ١نمػػد بػػن عبػػد الوىػػاب ،اٛنبػػائي ،شػػيخ اٞنعتزلػػة ،كابػػن شػػي،هم ،مػػن كبػػار األذكيػػاء ،تػػويف ُِّىػػ ،مػػن تصػػانيفو
"اٛنامع الكبًن"" ،العرض"" ،اٞنسائل العسكرية" كغًنىا ا .انظر ::سًن أعبلـ النببلء ُٓ ،ّٔ /شذرات الذىب ِ.ِٖٗ /
اٜنى ًػديٍث ،تػويف سػنة
اؿ ٪نػٍن ابػن معػٌن :ىكػا ىف أبػو ىحنًٍيػ ىفػة يفقػة يف ٍ
(ٔ) النعماف بن يفابت التيمي الكويف موُف بين تيم اهلل بن يفعلبة ،قى ى
َُٓ ى  .انظر :تاريخ بغداد ُِّّٓ/

ّٔ

خويز(ُ) منداد اٞنالكي(ِ).
واستدؿ أصحاب ىذا القوؿ بأدلة منها:

قبحا
ُػ أف األحكاـ تابعو ٞنا يدركو العقل يف الفعل من حسن أك قبح ،كالعقل إ٧نا يدرؾ حسننا أك ن
يف الفعل اٞنعٌن ،فغًن اٞنعٌن ال يتعلق بو حسن كال قبح ،فبل يصح متعلق اإل٩ناب(ّ).
فيجاب :بعدـ التسليم بأف حسن أك قبح األفعاؿ موضوع العقاب كالثواب ٣نا ال يدركو العقل ،كإ٧نا

تدرؾ بالشرع.
المذىب الثالث :إف الواجب معٌن عند اهلل تعاُف غًن معٌن عند اٞنكلف ،كيسمى ىذا قوؿ

الرتاجم؛ ألف األشاعرة تنسبو اُف اٞنعتزلة ،كاٞنعتزلة تنسبو اُف األشاعرة ،كٗنيعهم متفقوف على فساده

كبطبلنو(ْ).
عرؼ قائليو(ٓ).
كالصواب :أنو ال يي ى
رأي اإلماـ ابن حزـ:

قاؿ ر٘نو اهلل::قاؿ علي :كاختلفوا يف األشياء إذا خًن اهلل عز كجل بينها ،كأكجب على اٞنً،ن أف
يقصد أيها شاء فيفعلو ككفارة األ٬ناف ،فقاؿ قوـ :ىي كلها كاجبة ،فإذا فعل أحدىا سقط سائرىا ،مث
خطأ ىذا القوؿ فقاؿ :كىذا خطأ فاحش لوجهٌن:
أحدىما :إف (أك) ال توجب تساكم ما عطف هبا كاجتماعو ،كإ٧نا يوجب ذل الواك كالفاء كمث،
ىذا ما ال ٩نهلو من لو أدْف بصر باللغة العربية.
فرضا فإ٧نا يسقط بأف يفعل ،ال
والثاني :أهنا لو كجبت كلها ٞنا سقطت بفعل بعضها ،كما لزـ ن

بأف يفعل غًنه ،كىذا شيء يعلم بالضركرة؛ ألف ما أكجب اهلل تعاُف علي عملو فلم يرد من أف تقيم

(ُ) ١نمد بن أ٘ند بن عبد اهلل ،ابن خويز منداد ،أبوعبد اهلل البصرم اٞنالكي كػاف ٩نانػب علػم الكػبلـ كينػافر أىلػو ،ك٪نكػم علػى
الكل أهنم من أىل األىواء ،تتلمذ على األهبرم ،كلو كتب كثًنة يف األصوؿ كالفقو ،كتكلم فيو أبوالوليد الباجي ،تػويف سػنة
َّٗى ػ ػ  .انظ ػػر :لس ػػاف اٞني ػ ػزاف ، ُِٗ/ٓ :ال ػػديباج اٞن ػػذىب يف معرف ػػة أعي ػػاف علم ػػاء اٞن ػػذىب للقاض ػػي برى ػػاف ال ػػدين
ِ.ِِٗ/
(ِ) انظ ػػر :ش ػػرح التحري ػػر :اٞن ػػرداكم ِ ّٖٗ/التمهي ػػد يف ٔنػ ػريج الف ػػركع عل ػػى األص ػػوؿ :اإلس ػػنوم ُ ، ٕٗ/الع ػػدة :ألا يعل ػػى
ُ ،َِّ/اإلحكاـ :اآلمدم ََُُ/
(ّ) انظر :أصوؿ الفقو :ز ىًن ُ. ٖٗ/
(ْ) انظر :احملصوؿ :الرازم ِ ،َُٔ/رفع اٜناجب :السبكي ُ ،َٖٓ/هناية السوؿ :اإلسنوم ُ.ّٕ/
(ٓ) رفع اٜناجب :السبكي ُ.َٖٓ/

ْٔ

مقامو غًنه إال بنص كارد يف ذل  ،كإال فأنت عاص إف َف تفعل الذم أمرت بو ،فلو أكجب تعاُف عليو
عتق رقبة َف ٫نرج منها بكسوة ،كىذا الذم ال يعقل سواه ،مث ذكر القوؿ الثآف فقاؿ ر٘نو اهلل" :كذىب
احدا ٣نا خًن فيو تعاُف ال بعينو ،كلكن أيها شاء اٞنً،ن،
قوـ إُف أنو تعاُف إ٧نا أكجب يف ذل شيمنا ك ن
عيارا على ربنا عز كجل ،كال يف العقل ما ٬ننع من أف يريد اهلل
ك٥نن ال ننكر ىذا؛ ألف عقولنا ليست ن
تعاُف إ٩ناب ما شاء إُف اٞنوجب عليو ،فإذا فعل اٞنً،ن اٞنكفر أم :الكفارات اليت خوطب هبا شاء فقد

أدل فرضو كىو الذم سبق يف علم اهلل عز كجل أنو بو يسقط عنو اإلمث"(ُ).
رأي اإلماـ الشوكاني:
َف أجد لو شيمان يف اٞنسألة ،كىذا كجو االنفراد من ابن حزـ.
الراجح:

ال خبلؼ بٌن القولٌن األكلٌن كما بٌن ذل اإلماـ الرازم(ِ) بقولو" :كاعلم أنو ال خبلؼ يف اٞنعىن
بٌن القولٌن؛ ألف اٞنعتزلة قالوا :اٞنراد من قولنا الكل كاجب على البدؿ ،ىو إنو ال ٩نوز للمكلف
كوال إُف اختياره ،كالفقهاء عنوا
اإلخبلؿ َنميعها ،كال يلزمو اٛنمع بينها ،كيكوف فعل كل كاحد منها مو ن
بقوٟنم( :الواجب كاحد ال بعينو) ىذا اٞنعىن بعينو فبل يتحقق اٝنبلؼ أصبل(ّ).
كيقوؿ د١ /نمد سبلـ مدكور(ْ)" :إف اٝنبلؼ كلو شكلي ال أيفر لو من ناحية العمل ،إذا اٞنكلف
مطالب بإحدل ىذه اٝنصاؿ ال ١نالة ،كلو ترؾ اٛنميع أمث عند اٛنميع ،كلو فعل اٛنميع أيفيب"(ٓ).
التقسيم الثاني :الواجب باعتبار كقتو كزمن أدائو ينقسم إُف قسمٌن:

القسم األوؿ :الواجب غير المؤقت ،كىو :الواجب اٞنطلق ،كىو الذم َف ٪ندد لو الشارع كقتنا ألدائو.

(ُ) اإلحكاـ :ابن حزـ ّ.ٕٔ/
(ِ) ١نمد بن عمر بن اٜنسٌن بن اٜنسػن ،الػرازم ،ف،ػر الػدين ،أبوعبػد اهلل ،اٞنعػركؼ بػابن اٝنطيػب .مػن نسػل أا بكػر الصػديق
رضي اهلل عنو .كلد بالرم كإليها نسبتو ،كأصلو من طربستاف .فقيو كأصوِف شافعي ،مػتكلم ،نظػار ،مفسػر ،أديػب ،مشػارؾ
يف أن ػواع مػػن العلػػوـ منحػػو اهلل قػػدرة فائقػػة يف التػػأليف كالتصػػنيف ،فكػػاف فريػػد عصػػره .اشػػتهرت مصػػنفاتو يف اآلفػػاؽ كأقبػػل
النػػاس علػػى االشػػتغاؿ هبػػا .منهػػا :احملصػػوؿ يف أصػػوؿ الفقػػو تػػويف سػػنة َٔٔىػػ .انظػػر :الفػػتح اٞنبػػٌن ِ ،ْٗ - ْٕ/األعػػبلـ
للزركلي ٕ.َِّ/
(ّ) انظر :احملصوؿ :الرازم َُِٔ ،ُٓٗ/
(ْ) معاصر َف أجد لو ترٗنو.
(ٓ)انظر :مباحث اٜنكم عند األصوليٌن :مدكور صٖٔ.

ٓٔ

سبيبل ،كقضاء رمضاف ٞنن أفطر بعذر،
ومن أمثلتو :اٜنج ،عند من يرل كجوبو على الرتاخي ٞنن استطاع إليو ن
(ُ)

ككفارة اليمٌن؛ عند اٜننث .
كحكم ىذا الواجب :أف اٞنكلف ال يذـ على تأخًن فعلو لو كقت االستطاعة إُف غًنه من األكقات ،بل يكوف
(ِ)

اٞنكلف ٢نًن يف أدائو مدة عمره ،كأف األمر فيو على الرتاخي على الصحيح عند اٜننفية
(ّ)

التأخًن  ،ك كلو مات قبل األداء يأمث برتكو

ماَف يغلب عليو فواتو عند

(ْ)

.

القسم الثاني :الواجب اٞن قت :كىو الذم حدد لو الشارع كقتنا ألدائو.

وىو نوعاف:

النوع األوؿ :الواجب اٞنضيَّق :كىو ما ال يسع كقتو أكثر من فعلو.

مثل :صياـ رمضاف ،فأف الشهر ال يتسع لصوـ آخر غًن صوـ رمضاف ،أك صوـ يوـ منو ،فاليوـ يبدأ من الفجر
الصادؽ إُف غركب الشمس ،كىذا الوقت الذم حدده الشارع للصياـ ىو نفس الوقت الذم ي دم فيو الصياـ فبل
(ٓ)

يتسع لغًنه ،كٟنذا ٚني مضي نقا؛ ألف الوقت يضيق عن فعل غًن ما عينو الشارع  .كيطلق عليو اٜننفية اسم
(ٔ)

(اٞنعيار) .

كالوجب اٞنضيف يتعٌن كقتو دكف حاجو إُف تعٌن نية حٌن أدائو يف كقتو ،ك٩نزل فيو مطلق النية،

بل إف اٜننفية يركف أف الفرض يسقط بأدائو مع نية النفل ،أك كاجب آخر؛ ألف الفرض متعٌن فيو(ٕ).

متسعا ألكثر من فعلو كالصلوات اٝنمس
النوع الثاني :الواجب َّ
اٞنوسع :كىو ما كاف الوقت فيو ن
فإف كقتها يتسع ألدائها ،كال أداء غًنىا من جنسها.
كنظرا إُف أف الزمن يف الواجب اٞنوسع يتسع للواجب كلغًنه ،فإنو ال يصح أداء الواجب إال بالنية
ن
(ٖ)
كالقصد إليو بذاتو ليميزه عن غًنه من النوافل كالواجبات .
كيطلق ىذا النوع عند اٜننفية اسم (الظرؼ)(ٗ).
الواجب ذك الشبهٌن أك اٞنشكل :كىذا الواجب لو شبو باٞنضيق من ناحية ،كشبو باٞنوسع من
ناحية أخرل؛ كٟنذا أطلقوا عليو اسم الواجب ذا الشبهٌن .كقد مثلوا لو بفريضة اٜنج ،فإف لو ش نبها
(ُ) انظر :تيسًن التحرير :أمًن بادشاه ِ.ُٖٕ/
(ِ)انظر :أصوؿ السرخسي ُ ، َّ/تيسًن التحرير ِ.ُٖٕ/
(ّ) كشف األسرار :الب،ارم ُ ،ِٓٓ/تيسًن التحرير ِ.ُٖٖ/
(ْ) كشف األسرار :الب،ارم ُ.ِٓٓ/
(ٓ) انظر :أصوؿ السرخسي ُ.ّٔ/
(ٔ) انظر :أصوؿ السرخسي ُ َّ/تيسًن التحرير :أمًن بادشاه ِ َِٕ/فواتح الر٘نوات :األنصارم ُ.ٔٗ/
(ٕ) اٞنصادر السابقو
(ٖ) انظر :أصوؿ الفقو :ألا زىرة ص ِّ
(ٗ) انظر :تيسًن التحرير :أمًن بادشاه ُ ُٖٖ/فواتح الر٘نوت :األنصارم ُٔٗ/

ٔٔ

كشبها باٞنضيق ،أما شبهو باٞنوسع؛ فؤلف أعماؿ اٜنج ال تستغرؽ أشهر اٜنج ،كىي شواؿ كذك
باٞنوسع ،ن
القعدة ،كعشر من ذم اٜنجة ،على رأم اٛنمهور فاٞندة تتسع للحج كلغًنه ،كأما شبهو باٞنضيق؛ فؤلف
كقتو ال يتسع إال ٜنج كاحد كالصوـ(ُ).
كحكم ىذا النوع من الواجب أنو يتأدل ّنطلق نية اٜنج ،كليس معىن ذل أنو يسقط اشرتاط نية
التعيٌن فيو ،فإف الوقت قابل ألداء الفرض كالنفل فيو ،فكاف ال بد من تعيٌن نية الفرض ليصًن م دل؛
لكن ىذا التعيٌن يستفاد من داللة اٜناؿ ،فإف اإلنساف يف العادة ال يتحمل اٞنشقة العظيمة مث يشتغل

بأداء حجة أخرل قبل حجة اإلسبلـ (ِ).

التقسيم الثالث :الواجب باعتبار ٓنديد الشارع للمكلَّف فيو كعدـ ٓنديده.
ينقسم إُف قسمٌن:

القسم األوؿ :الواجب احملدَّد.
القسم الثاني :الواجب غًن احملدَّد.
َّ
المحدد :فهو الذم حدد لو الشارع كقت ألدائو.
أما الواجب
مثل :زكاة األمواؿ حدد نصاهبا ،كصياـ رمضاف حدد كقتو ،كاٜنج حدد زمانو كمكانو كالنذر إذا
١نددا.
كاف ن
كيتميز ىذا النوع من الواجب بأنو يثبت ديننا يف ذمة اٞنكلف ،كال تربأ ذمتو إال بأدائو ،أك إسقاط
اٞنطالب بو(ّ).

مقدارا معيننا ،بل طلبو بغًن ٓنديد ٞنقداره
وأما الواجب غير المحدد :فهو الذم َف ي
يعٌن لو الشارع ن

الذم تربأ الذمة بأدائو.كترؾ ٓنديده لنظر اٞنكلف كإمكانو.

مثل :إطعاـ اٛنائعٌن ،كإغايفة اٞنلهوؼ(ْ).
كحكم ىذا الواجب أنو ال يثبت ديننا يف الذمة ،كال يكلف بو اٞنكلف قضاء ،إذ اٞنطالبة إ٧نا تكوف
بشيء مقدر معلوـ(ٓ).
التقسيم الرابع :الواجب باعتبار فاعلو ،أم :باعتبار اٞن،اطبٌن بو ينقسم إُف قسمٌن:
القسم األوؿ :الواجب العيين.

(ُ) انظر :أصوؿ السرخسي ُ ،ِْ/كشف األسرار :الب،ارم ُ ِْٖ/تيسًن التحرير َُِِ/
(ِ) انظر :أصوؿ السرخسي ُ. ْْ/
(ّ) انظر :اٜنكم التكليفي :البيانوٓف ص ُّٕ
(ْ) انظر :اٞنوافقات :الشاطب ُ،ِْٕ/مباحث اٜنكم عند األصوليٌن :مدكور صُٖ.
(ٓ) انظر :اٞنصدرين السابقٌن.

ٕٔ

القسم الثاني :الواجب الكفائي.
فالواجب العيني ىو" :ما يلزـ كل كاحد إقامتو ،كال يسقط عن البع

بإقامة البع كاإل٬ناف باهلل

ك٥نوه"(ُ).
كعرؼ كذل " :بأنو منظور بالذات إُف فاعلو"(ِ).
كٚنيي بالواجب العيين؛ ألف الفعل الذم تعلَّق بو ا ًإل٩ناب منسوب إُف العٌن كالذات؛ باعتبار أف
ي
ذات الفاعل مقصودة.
فهذا الواجب يلزـ اإلتياف بو من كل كاحد من اٞنكلفٌن بعينوُ ،نيث ال تربأ ذمتو إال بفعلو.

أما الواجب الكفائي يف اللغة فقد كرد يف اٞنصباح اٞننًن" :كفى الشيء يكفي كفاية فهو كاؼ،
إذا حصل االستغناء بو عن غًنه .كاكتفيت بالشيء ،استغنيت بو ،أك قنعت بو ككل شيء ساكل شيمنا
حى صار مثلو فهو مكافش لو"(ّ).
وفي االصطالح :عرؼ بأنو" :ما يقصد حصولو من غًن نظر بالذات إُف فاعلو"(ْ).
كأنو :كاجب ٪نصل الغرض منو بفعل بع

اٞنكلفٌن ،أم بع كاف(ٓ).

كقيل :إ نو منحتم قصد حصولو من غًن نظر إُف فاعلو ،إما ديين كصبلة اٛننازة ،أك دنيوم
كالصنائع احملتاج إليها(ٔ).
عاما ،كالصبلة على اٞنيت ،كتغسيلو ،كتكفينو ،كرد
مثل :اٛنهاد يف سبيل اللَّو إف َف يكن النفًن ن

السبلـ ،ك٥نو ذل .
كٚنيي بالواجب الكفائي؛ ألنو منسوب إُف الكفاية كالسقوط ففعل البع كاؼ يف ٓنصيل
ي
اٞنقصود منو ،كاٝنركج من عهدتوِ ،نبلؼ فرض العٌن؛ فإنو ال بد من فعل كل عٌن ،أم :ذات ،فلذل
ٚني فرض عٌن(ٕ).

(ُ) انظر :التعريفات :اٛنرجآف صُٓٔ .
(ِ) انظر :التوقيف على مهمات التعريف :اٞنناكم ص ِٗٓ.
(ّ) انظر :اٞنصباح اٞننًن :الفيومي ِ. ّٕٓ/
(ْ) انظرٗ :نع اٛنوامع بشرح اٛنبلؿ كحاشية البنآف ُ ُّٖ/التوقيف على مهمات التعريف صِٗٓ.
(ٓ) انظر :حاشية اٛنرجآف على شرح العضد على ٢نتصر ابن اٜناجب ُ.ِّْ/
(ٔ) انظر :تيسًن التحرير :أمًن بادشاه ِ.ُِّ/
(ٕ) انظر :هناية السوؿ :اإلسنوم ُ.ْْ/

ٖٔ

الفرؽ بين الفرض والواجب اختلف األصوليوف في الفرؽ بينهما على قولين

القوؿ األوؿ :ذىب اٛنمهور من األصوليٌن إُف عدـ التفريق بٌن الفرض كالواجب(ُ) ،كىو قوؿ

اٞنالكية كالشافعية كٗنهور اٜننابلة(ِ).
واستدؿ الجمهور باآلتي:

ُ -أف الفرض كالواجب استويا يف اٜند ،فوجب أف يستويا يف احملدكد(ّ).

ِ  -أف يف ٔنصيص لفظ الواجب على اٞنظنوف ،كالواجب على اٞنقطوعٓ ،ن ٌكم ظاىر ،كليس أكُف
من العكس ،من حيث إف الوجوب ال تردد فيو؛ ألف الوجوب يف اللغة عبارة عن السقوط ،من قول :
كجب اٜنائط (إذا سقط) ،ككجبت الشمس (إذا سقطت) ،كاٞنقطوع بو ال تردد فيو فهو أليق ،أما
الفرض فهو عبارة :عن التقدير ،من قول  :فرض اٜناكم النفقة (إذا قدرىا) ،كالتقدير يكوف تارة
بالواجبات كتارة باٞنندكبات(ْ).
ّ  -قالوا إ ف اٜننفية الذين فرقوا بٌن الفرض كالواجب ،قد نقضوا أصلهم ،فنصوا أف مسح ربع
فرضا مع أهنا تثبت بأدلة ظنية(ٓ).
فرض ،كما جعلوا الوضوء من الفصد ن
الرأس ،كالقعدة يف آخر الصبلة ن
القوؿ الثاني :قالوا :بالتفريق بٌن الفرض كالواجب.

كىذا قوؿ اٜننفية(ٔ) ،كركاية يف مذىب أ٘ند(ٕ) ،اختارىا ابن شاقبل(ٖ) ،كاٜنلوآف(ٗ)،

(ُ) انظر :الوصوؿ :ابن برىاف(ُ.)ٕٖ /
(ِ) انظر :اٞنستصػفى :الغػزاِف ُ ،ّٓ/احملصػوؿ :الػرازم ُ ،ٕٗ/اإلحكػاـ :اآلمػدم ُ ٗٗ/اٞنسػودة :آؿ تيميػة صَٓ ،شػرح
الركضة:الطويف ُّٕ/
(ّ) انظر :الوصوؿ :ابن برىاف (ُ.)ٕٖ/
(ْ) اٞنصدر نفسو (ُ.)َٖ/
(ٓ) انظر :البحر احمليط :الزركشي ُ.ِِْ/
(ٔ) انظر :أصوؿ السرخسي ُ ،َُُ/فواتح الر٘نوت ،األنصارم (ُ.)ِٓ/
أبوعٍبػد اهلل ،أحػد األعػبلـ ،صػاحب اٞنػذىب ،لىػوي:
(ٕ) أ٘ند بن ي١نى َّمد بن ىحٍنبىل بن ىبلؿ بن أسػد الشػيبآف اٞنػركزم يمثَّ البغػدادم ،ى
اٞنسند ،ك الزىد ،ك العلل ،كغًنىا ،تويف سنة ُِْ ى  .انظر :حلية األكلياء ٗ ُُٔ/ك ُِٔ ،كطبقات اٜننابلة ُ.َُ/
أسػا يف األصػوؿ كالفػركع (ت ّٗٔىػػ) .انظػر:
(ٖ) أبو إسحاؽ إبراىيم بن أ٘ند بن عمػر البغػدادم البػزار ،شػيخ اٜننابلػة،كاف ر ن
طبقات اٜننابلة ،ابن أا يعلى ِ ،ُِٖ/السًن :الذىب ُٔ.ِِٗ/
(ٗ) ١نمػػد بػػن علػػي بػػن ١نمػػد اٜنل ػوآف فقيػػو ،أصػػوِف ،مػػن أىػػل بغػػداد مػػن تصػػانيفو :كفايػػة اٞنبتػػدم يف الفقػػو٢ ،نتصػػر العبػػادات،
كمصػػنف يف أصػػوؿ الفقػػو .مػػات ًيف ذم اٜنجػػة سػػنة َٓٓى ػػ .انظػػر :طبقػػات اٜننابلػػة ،يعلػػى ِ،ِٕٓ/كمعجػػم اٞن ػ لفٌن:
كحالة (ُُ.)َٓ/

ٗٔ

(ُ)(ِ)

كرجحها القاضي أبو يعلى
كقد اختلفت عبارات ى الء يف التفريق بٌن الفرض كالواجب ،على النحو اآليت:
اعتقادا ،كيكفر
فأكثر األحناؼ على أف :الفرض ما يفبت بدليل مقطوع بو ،كىو موجب للعلم
ن
جاحده ،كموجب للعمل بالبدف كالتارؾ لو عاصينا ،كالواجب ما يفبت بدليل غًن مقطوع بو ،كىو غًن
قطعا ،كإف كاف يفابت من جهة لزكـ العمل(ّ).
موجب االعتقاد ن
أما أ٘ند فقد نقلت عنو يفبلث ركايات يف التفريق بٌن الفرض كالواجب:
ٕناما.
أحدىا :كقوؿ اٜننفية ن

سهوا.
وثانيها :أف الفرض :ما ال يسقط ن

وثالثها :الفرض :ما لزـ بالقرآف ،كالواجب ما كاف بالسنة ،كىذا ىو ظاىر كبلـ أ٘ند يف أكثر

شاقبل(ْ).
نصوصو ،كقد حكاىا ابن ن
وأدلة ىذا القوؿ مايأتي:

علل اٜننفية كمن كافقهم قوٟنم بالتفريق بٌن الفرض كالواجب ،كجود الفرؽ بينهما من جهة اللغة،
فالفرض يف اللغة ّنعىن التقدير ،قاؿ تعاُف[ :ﯨ ﯩ ﯪ]{البقرة ،}869:أم :قدر م ،فهو
اسم مقدر ٞنا ال ٪نتمل الزيادة كالنقصاف ،كيأيت ّنعىن القطع ،كما يف قولو[ :ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ][ النور ،]ُ :فيكوف ّنعىن اٞنقطوع بو.
أما الواجب فهوّ :نعىن الساقط قاؿ اهلل تعاُف[ :ﯖ ﯗ ﯘ][احلج ]63:أم:
سقطت على األرض كلذا كاف أقل رتبة من الفرض(ٓ).
كعلى ىذا األساس بين اٜننفية تفريقهم ،كفرعوا عليو كفر من أنكر الفرض دكف الواجب ،إُف غًن
ذل ٣نا سبق يف حكاية قوٟنم.

(ُ) اإلمػػاـ اٜنػػافظ أبػػو يعلػػى أ٘نػػد بػػن علػػي بػػن اٞنثػػىن التميمػػي اٞنوصػػلي ،صػػاحب (اٞنسػػند ) ،ك (اٞنعجػػم) تػػويف سػػنة َّٕ ى.
انظر :كسًن أعبلـ النببلء ُْ ُْٕ/ك ُٕٗ ،كمرآة اٛنناف ِ.ُٖٕ-ُٖٔ/
(ِ) انظر :العدة :أبو يعلى ِ ،)ّٕٔ/اٞنسودة:آؿ تيمية صَٓ
(ّ) انظر :أصوؿ السرخسي ُ ، َُُ/كشف األسرار :الب،ارم.َّّ/ِ :
(ْ) انظر :اٞنسودة :آؿ تيمية (صَٓ ).
(ٓ) انظر :أصوؿ السرخسي ُ ،ُُِ/كشف األسرار :الب،ارم.َّّ/ِ:

َٕ

مقطوعا بو من الفرض؛
كقد نوقش اٜننفية :بأنكم أخطأ م يف الوضع ،فإف الوجوب أليق ّنا كاف
ن
من حيث إف الوجوب ال تردد فيو؛ ألف الوجوب يف اللغة :السقوط ،من قول ( :كجب اٜنائط) يعين:
إذا سقط( ،ككجبت الشمس) :إذا سقطت ،كاٞنقطوع بو ال تردد فيو فهو أليق.
أما الفرض فهو التقدير ،من قول ( :فرض اٜناكم النفقة) :إذا قدرىا ،كالتقدير يكوف تارة
بالواجبات ،كتارة باٞنندكبات (ُ).
وبناء على ما سبق يظهر اآلتي:
أوال :أف قوؿ اٛنمهور أصح من قوؿ اٜننفية؛ ألف قوؿ اٜننفية غًن مطرد.
ً
ثانيًا :يلزـ منو أف اٜنكم الواحد كاجب بالنسبة لنا ،كفرض بالنسبة للصحاا الذم ٚنعو من النب

صلى اهلل عليو كآلو كسلم.

إال أف الطالب كجد أف ىناؾ نقاط التقاء اتفق عليها القوالف ،فمن ذل أهنم متفقوف على تفاكت
مراتب الواجب ،كأف بعضو مقطوع بو ،كبعضو مظنوف(ِ).
كمن ذل
يكفر(ّ).

أيضا أهنم متفقوف على أف منكر القطعي يكفر ،كجاحد ما يفبت بالدليل الظين ال
ن

فظهر أف اٝنبلؼ لفظي ،كىو ٠نرد اصطبلح ،كال مشاحة يف االصطبلح ،كلذل

جزـ بكوف

اٝنبلؼ لفظينا ٗناعة من احملققٌن كاآلمدم(ْ) ،كالزركشي من الشافعية(ٓ).

أما ما رتبو اٜننفية من فركع ،بناء على ىذه التفرقة ،كجواز ترؾ قراءة الفآنة يف الصبلة ،كغًنىا من
الفركع ،فإهنم بنوا ىذه الفركع على أصوؿ أخرل عندىم؛ ال على التفرقة نفسها ،كقوٟنم :بأف الزيادة
على النص نسخ ،كالنسخ ال يثبت عندىم ِنرب الواحد كما نص على ىذا ٗنع من علمائهم،

(ُ) انظر :الوصوؿ :ابن برىاف ُ. َٖ /
(ِ) انظر :اٞنستصفى :الغزاِف ُ ّٓ/الوصوؿ :ابن برىاف ُ.َٖ -ٕٗ/
(ّ) انظر :البحر احمليط :الزركشي ( ُ )َِْ/كشف األسرار :الب،ارم ِ.َّّ/
(ْ) علي بن أا علي بن ١نمد بن ساَف الثعلػب ،كيف األعػبلـ (التغلػب) كىػو كىػم ،أبػو اٜنسػن ،سػيف الػدين اآلمػدم .كلػد بآمػد
مػن ديػػار بكػر .أصػػوِف باحػث .كػػاف حنبلينػػا  ،مث ٓنػوؿ إُف اٞنػػذىب الشػافعي .قػػدـ بغػػداد كقػرأ هبػػا القػراءات .حسػػده بعػ
الفقهاء كنسبوه إُف فساد العقيدة كالتعطيل كمذىب الفبلسػفة .ف،ػرج منهػا إُف الػببلد الشػامية ،كتػويف بدمشػق .تػويف سػنة:
ُّٔ ى .انظر :كفيات األعياف ّ ،ِْٗ-ِّٗ/كسًن أعبلـ النببلء ِِ ،ّْٔ/كشذرات الذىب ٓ.ُْٔ-ُْْ/
(ٓ) انظر :اإلحكاـ :اآلمدم ُ ٗٗ/البحر احمليط :الزركشي ُ.ِِْ/

ُٕ

كالسرخسي(ُ) كغًنه(ِ).
فتحصل من ىذا أف اٝنبلؼ لفظي .كاهلل أعلم.
رأي اإلماـ ابن حزـ:

يوا فق مذىب اٛنمهور كما ىو ظاىر من كبلمو ،قاؿ ر٘نو اهلل " :فمن أضل ٣نن جعل اٝنطبة

أمرا ،كال ندبنا ،كأسقط إ٩ناب ما ٚناه اهلل تعاُف فريضة"(ّ).
كالصياـ يف االعتكاؼ ن
فرضا ،كَف يأت بو ن
رأي اإلماـ الشوكاني:

يوافق مذىب اٛنمهور ،قاؿ ر٘نو اهلل بعد ذكره ألقساـ الواجب" :كيرادفو الفرض عند اٛنمهور،
كقيل :الفرض ما كاف دليلو قطعينا ،كالواجب ما كاف دليلو ظنينا كاألكؿ أكُف"(ْ).
كعلى ىذا تكوف اٞنسألة ١نل اتفاؽ بٌن اإلمامٌن.

(ُ) السرخسي ىو١ :نمد بن أ٘ند بن أا سهل اٞنعركؼ بشمس األئمة السرخسي الفقيو اٜننفي األصوِف ،ككنيتو أبػوبكر ،ككػاف
السرخسػي مػػن أئمػػة األحنػاؼ اٞنشػػهورين بػػبل نػزاع ،كمػػن م لفاتػػو اٛنليلػة يف الفقػػو اٜننفػػي اٞنبسػوط يف يفبليفػػٌن جػػزءنا ،كلػػو يف
األصوؿ كتابو اٞنشهور أصوؿ السرخسي ،تويف السرخسي سنة ّْٖ ق على األشهر.
(ِ) انظر :أصوؿ السرخسي (ُ ) ُُِ/كشف األسرار :الب،ارم.ُُُ،ُٗٔ/ّ :
(ّ) اإلحكاـ :ابن حزـ ّ.ِٓ/
(ْ) اإلرشاد :الشوكآف ُ.ِٔ/

ِٕ

الفرع الثاني :المندوب
واصطالحا:
أوال :تعريف المندوب لغة
ً
ً

أ ػ تعريف المندوب لغة :الدعاء إُف الفعل ،كاٜنث إليو ،قاؿ قري
ال يسألوف أخاىم حٌن يندهبم
كالنائبة :اٞنصيبة العظيمة (ِ).

بن أنيف(ُ).

يف النائبات على ما قاؿ برىا نا.

اصطالحا :قيلت يف معناه االصطبلحي عدة تعريفات ٦نتار منها:
ب ػ تعريف المندوب
ً
شرعا طلبنا غًن جازـ(ّ).
ما يفبت طلبو ن
محترزات المندوب:

ُ  -قولو( :ما) موصولة ّنعىن الذم كاٞنراد الفعل الذم أمر بو ...إٍف.
ِ  -قولو( :يفبت طلبو) خرج بو احملرـ كاٞنكركه؛ ألهنما يفبت طلب تركهما.
ّ  -قولو ( :الشارع ) خرج بو ما كاف األمر فيو من غًن الشارع.
ْ  -قولو ( :طلبنا غًن جازـ ) حرج بو الواجب بأقسامو ،ألف الواجب األمر فيو على كجو اإللزاـ.
تعريف المندوب عند اإلماـ ابن حزـ:
ىو" :أمر بت،يًن يف الرتؾ إال أف فاعلو مأجور ،كتاركو ال آمث كال مأجور"(ْ).
تعريف المندوب عند اإلماـ الشوكاني:
"ما ٬ندح فاعلو ،كال يذـ تاركو"(ٓ).
أوجو االختالؼ:
أف اإلماـ ابن حزـ عرؼ اٞنندكب بتعريف ٩نمع بٌن الصيغة كاٜنكم ،كاإلماـ الشوكآف عرفو
ُنكمو.

(ُ) الشاعر ىو :قريط بن أنيػف العنػربم ،كالبيػت مػن القصػيدة لػو يهجػو هبػا قومػو ،ك٬نػدح بػين مػازف الػذين اسػتنقذكا إبلػو بعػد أف
ٔنلى عنو قومو .انظر :شرح ديواف اٜنماسة :للتربيزم ُ.ّ /
(ِ) انظر :لساف العرب :ابن منظور ُ ،ْٕٕ/اٞنصباح اٞننًن :الفيومي ِ.ٕٓٗ/
(ّ) انظر :اإلهباج :السبكي ُ ِٓ/اٜنكم التكليفي :البيانوٓف صُِٔ.
(ْ) اإلحكاـ :ابن حزـ ُ.ّْ/
(ٓ) اإلرشاد :الشوكآف ُ.ِٔ/

ّٕ

ثانيًا :صيغ المندوب وأساليبو:

ُ -األمر الصريح إلا وجدت قرينة تصرفو من الوجوب إلى الندب.
فمن القرائن اٞننصوصة أف اهلل تعاُف يف آية اٞنداينة ،طلب كتابة الدين بقولو تعاُف:
[ﭚ]{البقرة ،}828:فهذا األمر للندب كليس للوجوب ،كالقرينة الصارفة ىي :أف اهلل
قاؿ ،بعد ذل [ :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ] {البقرة ،}826:كىذه قرينة على أنو َف يرد بالكتابة
الوجوب ،كإ٧نا ىي أمر مرغب فيو كمندكب إليو (ُ).
كمن القرائن غًن اٞننصوص عليها ،قولو تعاُف[ :ﭶ ﭷ ﭸ ]{النور ،}66:ككجو
ذل  :أف القواعد الشرعية العامة يف اٞنلكية ،تدؿ على أف اٞنال حر يف تصرفو يف ملكو ،ال سلطاف

عليو إال السلطاف العاـ ،فطلب اٞنكاتبة منو ١نموؿ على الندب يف ذل (ِ).
ِ  -ومن أساليب الندب غير األمر ما يأتي:
ٔ  -التصريح بالندب ,أو السنة ,أو الطاعة ,أك غًن ذل

من األلفاظ اٞنفيدة بظاىرىا

الندب(ّ) .كقولو صلى اهلل عليو كسلم « :كسننت لكم قيامو»(ْ) يقصد رمضاف.

ٕ  -التصريح باألفضلية الوارد من الشارع ,كقولو يف غسل اٛنمعة« :كمن اغتسل فالغسل

أفضل»(ٓ).)ٔ(،

ٖػ استخداـ صيغ الترغيب المختلفة ،مثل (حبذا) ،كقولة صلى اهلل عليو كسلم «حبذا
اٞنت،للوف من أميت يف الوضوء كالطعاـ»(ٕ) ،أك (نعم) كقولو تعاُف[ :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ]{البقرة ،}895:كمن ذل ( :لو)٥ ،نو قولو عليو الصبلة السبلـ« :لربيرة

(ٖ)

حيث أعتقت

(ُ) انظر :الفصوؿ يف األصوؿ :اٛنصاص ْ ُٗ/الذحًنة :القرايف َُ ،ُِٓ/مباحث اٜنكم عند األصوليٌن صّٗ
(ِ) انظر :الربىاف :اٛنويين َُٗ ،احملصوؿ الرازم ِ ّٗ/اٜنكم التكليفي :البيايوٓف ص ُٖٕ.
(ّ) انظر :احمليط الربىآف :بن مازىة ُ ْٓٔ/اٛنواىر النًنةً َّ :
م ُ.ٕٗ/
ىى
الزبًيد ٌ
(ْ) ركاه ابن ماجة يف سننو ،باب ما جاء يف قياـ الليل ػ ِ ّٓٓ/برقم ُِّٖ :كضعفو شغيب األرن كط ،نفس اٞنصدر.
(ٓ) ركاه الرتمػ ػػذم يف سػ ػػننو كغػ ػػًنه ،بػ ػػاب يف الوضػ ػػوء يػ ػػوـ اٛنمعػ ػػة ، ّٔٗ/ِ ،بػ ػػرقم ْٕٗ :كحسػ ػػنو األلبػ ػػآف :صػ ػػحيح اٛنػ ػػامع
ِ.َُّٔ/
(ٔ) انظر :اٞنبسوط :السرخسي ُ ٖٗ/اٜناكم الكبًن :للماكردم ُ.ِّٕ/
جدا .نفس اٞنصدر.
(ٕ) ركاه أ٘ند يف اٞنسند َٓٗ/ّٖ :برقم ِِّٖٓ :كقاؿ شعيب األرن كط :سنده ضعيف ن
(ٖ) بريرة :موالة عائشة بنت أا بكر الصديق ،كانت موالة لػبع بػين ىػبلؿ فكاتبوىػا ،مث باعوىػا مػن عائشػة .االسػتيعاب :ابػن
عبد الرب ْ ،ُٕٗٓ/اإلصابة :ابن حجر ٖ.َٓ/

ْٕ

كفارقت زكجها مغيثنا(ُ) ككاف رقي نقا« :لو راجعتو»(ِ) ،فإف ىذا اللفظ يشعر بالرغبة يف بقاء الزكجية.
صيغ الندب عند اإلماـ ابن حزـ:
ٔ -األمر الصريح إلا وجدت قرينة تصرفو من الوجوب إلى الندب ,قاؿ ر٘نو اهلل بعد ذكره

خبلؼ أىل العلم ىل األكامر يف الكتاب كالسنة ٓنمل على الوجوب أك الوقف " :كذىب قوـ من
الطوائف اليت ذكرنا كٗنيع أصحاب الظاىر إُف القوؿ بأف كل ذل على الوجوب يف التحرٔف أك الفعل
حى يقوـ دليل على صرؼ شيء من ذل إُف ندب أك كراىة أك إباحة؛ فتصًن إليو قاؿ علي كىذا ىو
الذم ال ٩نوز غًنه"(ّ).
ٕ  -كل أمر ورد بأنو صدقة.
قاؿ ر٘نو اهلل" :كل أمر كرد بأنو صدقة فهو ندب؛ ألنو علينا إ٩ناب ،كلنا صدقة ،إ٧نا معناىا
فرضا(ْ).
فرضا إال أف ي مر بقبوٟنا فيكوف حينمذ ن
اٟنبة ،كليس قبوؿ اٟنبة ن
ٖ  -أف يرد استثناء يعقبو في تخيير المأمور.

قاؿ ر٘نو اهلل" :ك٣نا ٓنل بو األكامر علػى النػدب ،أف يػرد اسػتثناء يعقبػو يف ٔنيػًن اٞنػأمور(ٓ) مثػل قولػو تعػاُف:

[ﯧ ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ]{البقرة.}820:

ٗ  -التصريح باألفضلية الواردة من الشارع.

قاؿ ر٘نو اهلل " :فإف قالوا فأكجبوا اٛنهاد فرضا على النساء ،قيل ٟنم كباهلل تعاُف التوفيق لوال قوؿ
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم لعائشة إذ استأذنتو يف اٛنهاد ،لكن أفضل اٛنهاد حج مربكر ،لكاف
فرضا ،كلكن هبذا اٜنديث علمنا أف اٛنهاد على النساء ندب ال فرض؛ ألنو عليو السبلـ
اٛنهاد عليهن ن
َف ينهها عن ذل  ،كلكن أخربىا أف اٜنج ٟنن أفضل منو"(ٔ).)ٕ(،

(ُ) زكج بريرة ،كىو موُف أا أ٘ند بن جحش األسدم .اإلصابة :ابن حجر ٖ.َٓ/
(ِ) ركاه الب،ارم يف صحيحو :باب شفاعة النب صلى اهلل عليو كسلم يف زكج بريرة ٕ ْٖ/برقم.ِّٖٓ :
(ّ) اإلحكاـ :ابن حزـ ّ.ِ/
(ْ) اٞنصدر نفسو ّ.ّٖ/
(ٓ) اٞنصدر السابق ّ.ّٖ/
(ٔ) اإلحكاـ :ابن حزـ ّ.ُٖ/
(ٕ) ركاه الب،ارم يف صحيحو :باب فضل اٛنهاد كالسًن ، ُٓ/ْ ،برقم.ِْٕٖ :

ٕٓ

٘  -استخداـ صيغ الترغيب المختلفة

قاؿ ر٘نو اهلل تعاُف" :كأما صورة الندب ،فهو أف يرد اللفظ ّندح الفاعل أك للفعل ،كقولو تعاُف:

[ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ] {التوبة ،}502:فكاف ذل

حضا على مثل فعلهم ،كىو
ن

االستنجاء باٞناء ،كمثل إخباره صلى اهلل عليو كسلم« :ال حوؿ كال قوة إال باهلل كنز من كنوز اٛننة»،
كما أشبو ذل  ،فما جاء باللفظ الذم ذكرنا فهو ندب ال إ٩ناب"(ُ).
صيغ الندب عند اإلماـ الشوكاني:
َف يذكر شيمان إال عند قولو" :قاؿ الرازم(ِ) :قاؿ األصوليوف :صيغة افعل مستعملة يف ٙنسة عشر

كجها :للندب كقولو[ :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ] {النور ،}66:كيقرب منو التأديب ،كقولو
صلى اهلل عليو كسلم البن عباس« :كل ٣نا يلي »(ّ)؛ فإف األدب مندكب إليو ،كإف كاف قد جعلو
مغايرا للمندكب"(ْ).
بعضهم ن
قسما ن
محل االتفاؽ :أف اإلمامين يريا أف األمر الصريح قد يصرؼ إلى الندب بقرينو ,كما ىو

منصوص من كالـ اإلماـ ابن حزـ ,وظاىر من كالـ اإلماـ الشوكاني.
محل االنفراد :انفرد ابن حزـ ببقية الصيغ
ثالثًا :صيغ الندب وما بينهما من عالقة

كردت عن العلماء صيغ متعددة للتعبًن عن اٞنندكب ،منها أنو مرغب فيو ،كمستحب ،كنفل،
كتطوع ،كإحساف ،كسنة.

(ُ) اإلحكاـ :ابن حزـ ّ. ّٔ/
(ِ) ١نمد بن عمر بن اٜنسٌن بن اٜنسػن ،الػرازم ،ف،ػر الػدين ،أبوعبػد اهلل ،اٞنعػركؼ بػابن اٝنطيػب .مػن نسػل أا بكػر الصػديق
رضي اهلل عنو .كلد بالرم كإليها نسبتو ،كأصلو من طربستاف .فقيو كأصوِف شافعي ،مػتكلم ،نظػار ،مفسػر ،أديػب ،مشػارؾ
يف أنػواع مػػن العلػػوـ ،منحػػو اهلل قػػدرة فائقػػة يف التػػأليف كالتصػػنيف ،فكػػاف فريػػد عصػػره .اشػػتهرت مصػػنفاتو يف اآلفػػاؽ كأقبػػل
الناس على االشتغاؿ هبػا .منهػا :احملصػوؿ يف أصػوؿ الفقػو تػويف سػنة َٔٔىػػ .انظػر :الفػتح اٞنبػٌن ِ ،ْٗ - ْٕ/األعػبلـ:
للزركلي ٕ.َِّ/
(ّ) ركاه الب،ارم ،باب األكل ٣نا يليو  ، ٖٔ/ٕ ،برقم ، ّٕٕٓ :كمسلم :باب أداب الطعاـ ،ُٓٗٗ/ّ ،برقم.َِِِ :
(ْ) اإلرشاد :الشوكآف ُ.ِْٓ/

ٕٔ

كقيل :ال يقاؿ سنة إال فيما يدكـ عليو ،كالوتر كركاتب الفرائ (ُ).
كظاىر كبلمهم أهنا من األلفاظ اٞنرتادفة(ِ) ،كنقل عن أا إسحاؽ الشًنازم(ّ) أف ىذه الكلمات

ألقاب ال أصل ٟنا كال تعرؼ يف الشرع ،كال ٩نوز أف يقاؿ إال فرض كسنة ال غًن(ْ).
لكن الواقع أف الفقهاء استعملوا تل الكلمات ،كلكن ال يبدك أهنا متساكية يف معانيها عندىم،
كمن اآلراء اليت ذكرت يف ذل :
أوال :جعل بعضهم المندوب ثالثة أقساـ:
ً
القسم األوؿ :ما يعظم أجره يسمى سنو.
القسم الثاني :ما يقل أجره فيسمى نافلة.

القسم الثالث :ما يتوسط بٌن األمر اٞنتقدمٌن فيسمى فضيلة كرغيبة(ٓ).

كعلى ىذا يكوف اٞنندكب أعم ىذه الكلمات ،فبينو كبٌن السنة عموـ كخصوص مطلق ،فكل
سنة مندكب ،كليس كل مندكب سنة ،ككذل األمر بالنسبة إُف النافلة كالفضيلة كالرغبة.
ثانيًا :إف لفظ السنة أعم من اٞنندكب ،فهو يتناكؿ الواجب كما يتناكؿ اٞنندكب ،أم :أنو يتناكؿ
كل ما علم أك ظين ندبيتو أك كجوبو ،بقولو أك فعلو صلى اهلل عليو كسلم ،ككذل يقاؿ :اٝنتاف من
السنة ،كال يراد بو أنو غًن كاجب ،ككذل يقاؿ« :النكاح سنيت ،فمن َف يعمل بسنيت فليس مين »(ٔ)،
كليس اٞنراد من النكاح اٞنندكب كحده ،بل يشمل ذل النكاح الواجب ،أك اٞنطلق أم القدر اٞنشرتؾ
بٌن كالواجب كاٞنندكب(ٕ).

ثالثًا :إف لفظ السنة أخص من النفل كاٞنندكب ،إذ ىو كل ما دكاـ صلى اهلل عليو كسلم على فعلو

من اٞنندكبات ،أك حرص على فعلو غًن مرة؛ ألهنا مأخوذ من السنن ،كىي الطريقة ،كال يقاؿ ٞنا فعل مرة

(ُ) انظػػر :احملصػػوؿ :الػرازم ُ ،َُْ ، َُّ/هنايػػة الوصػػوؿ :ابػػن السػػاعايت ِ ّٔٔ /اإلهبػػاج ُ ،ٕٓ/البحػػر احملػػيط :الزركشػػي
ُ.ّٕٕ/
(ِ) انظرٗ :نع اٛنوامع بشرح احمللى كحاشية البنآف ُ.ٖٕ/
(ّ) إبراىيم بن علي بن يوسف ،أبو إسحاؽٗ ،ناؿ الدين الشًنازم .كلد بفًنكز آباد (بليدة بفارس) نشأ ببغداد كتػويف هبػا .أحػد
األعػػبلـ ،فقيػػو شػػافعي .كػػاف منػػاظرا فصػػيحا كرعػػا متواضػػعا .انتهػػت إليػػو رئاسػػة اٞنػػذىب ،بنيػػت لػػو النظاميػػة كدرس هبػػا إُف
حػػٌن كفاتػػو ،مػػن تصػػانيفو " :اٞنهػػذب " يف الفقػػو " ،كالنكػػت " يف اٝنػػبلؼ ،ك " التبصػػرة " يف أصػػوؿ الفقػػو .انظػػر :تػػاريخ
بغداد :اٝنطيب البغدادم ُِ ،ِّ/طبقات الفقهاء :الشًنازم ُ.ُ/
(ْ) انظر :البحر احمليط :الزركشي ُ ،ّٕٗ/شرح الكوكب اٞننًن :ابن النجار ُ.َْْ ،َّْ/
(ٓ) انظر :شرح الكوكب اٞننًن :ابن النجارُ.َْٓ ،َْْ/
(ٔ) ركاه ابن ماجو كغًنه ،باب ما جاء يف فضل النكاح ْٓ/ّ :برقم ،ُْٖٔ :كصححو األلبآف يف الصحيحة ٓ.ْٕٗ/
(ٕ) انظر :هناية الوصوؿ :ابن الساعايتِ.ّٖٔ/

ٕٕ

مكررا (ُ).
كاحدة أنو على طريقة لفاعلو ،بل ال يقاؿ ذل إال إذا كقع ن

ابعا :إف ىذه الكلمات بينها اختبلؼ ،كقد نقل عن القاضي حسٌن(ِ) التفريق بينها على الوجو
رً
اآليت:
ُ -السنة :ما كاضب عليو النب صلى اهلل عليو كسلم كاٞنستحب ما فعلو مرة أك مرتٌن.
ِ  -كعند اٞنالكية أف النافلة أقل رتبة من السنة ،فالسنة :ما كاظب عليو النب عليو الصبلة
كالسبلـ ،كالنافلة :ليست كذل (ّ).
ّ  -إف التطوع ماَف يرد ِنصوصو نقل ،يفعلو اإلنساف ابتداءِ ،نبلؼ النوافل كالسنن ٣نا كرد النص
بشأهنا(ْ).
خامسا :إف السنة اٞنطلقة ،كما لو قاؿ الراوي" :من السنة كذا ،فإهنا تتناكؿ سنة النب صلى اهلل
ً

عليو كسلم خاصة ،عند اإلماـ الشافعي(ٓ).

وعند الحنفية تتناكؿ سنة النب صلى اهلل عليو كسلم ،كسنة غًن النب صلى اهلل عليو كسلم على

أساس أف السلف كانوا يقولوف سنة العمرين (ٔ).
والسنة عند الحنفية نوعاف:

النوع األوؿ :سنة اٟندل كتركها يوجب إساءة ككراىية كاٛنماعة كاآلذاف كاإلقامة ك٥نوىا.
النوع الثاني :سنة الزكائد ،كتركها ال يوجب ذل كسنن النب عليو الصبلة كالسبلـ يف لباسو كقيامو
كقعوده.
كأما النفل فهو عندىم ،دكف سنن الزكائد(ٕ).
سادسا :كيرل بع
ً

العلماء أف النفل كالتطوع لفظاف مرتادفاف ،ك٨نا ما عدا الفرائ  ،كأف السنة،

(ُ) انظر :هناية الوصوؿ :ابن الساعايتِ.ّٖٔ/
(ِ)أبو على اٜنسٌن بػن ١نمػد اٞنػركزم ،كبػًن القػدر ،مرتفػع الشػأف ،غػواص علػى اٞنعػآف الدقيقػة ،كالفػركع اٞنسػتفادة األنيقػة ،كىػو
من أجل أصحاب القفاؿ اٞنركزم ،لػو التعليػق الكبػًن ،كمػا أجػزؿ فوائػده ،كأكثػر فركعػو اٞنسػتفادة ،تػوىف ،بعػد صػبلة العشػاء
ليلػػة األربعػػاء الثالػػث كالعشػرين مػػن احملػػرـ سػػنة ايفنتػػٌن كسػػتٌن كأربعمائػػة .انظػػر :هتػػذيب األٚنػػاء كاللغػػات :النػػوكم ُ، ُْٔ/
ُٓٔ.
(ّ) انظر :اإلهباج :السبكي ُ.ٕٓ/
(ْ) اٞنصدر نفسو.
(ٓ) ي١نى َّمد بن إدريس بن العباس بن عثماف بن شافع بن السػائب القرشػي اٞنطلػب ،فقيػو العصػر ،صػاحب اٞنػذىب ،لىػوي ":األـ " ك
اٜنىػ ًػديٍث " كغًن٨نػػا ،تػػويف ّنصػػر سػػنة َِْ ى  .انظػػر :مػػرآة اٛننػػاف ِ ُُ/ك ُِ ،ككفيػػات األعيػػاف ُّْٔ/
" اخػػتبلؼ ٍ
كُٓٔ.
(ٔ) انظر :شرح التلويح :التفتازآف ِ.ِْٗ/
(ٕ) اٞنصدر نفسو.

ٖٕ

كاٞنستحسن ،ك٥نو ذل من األلفاظ اآلخر فهي أنواع ٟنا(ُ).
ثامنًا :يرل اٞنالكية ما ارتفعت رتبتو يف األمر ،كبالغ الشرع يف الت،صيص منو؛ يسمى سنة ،كما
تطوعا كنافلة ،كما توسط بٌن ىذين فضيلة كمرغبنا فيو(ِ).
كاف يف أكؿ ىذه اٞنراتب ن
رأي ابن حزـ:
بعد تعريفو للمندكب قاؿ ر٘نو اهلل" :كىو االئتساء كاٞنستحسن كاٞنستحب ،كىو االختيار ،كىو كل
تطوع كنافلة"(ّ).
رأي اإلماـ الشوكاني:
بعد تعريفو للمندكب قاؿ ر٘نو اهلل" :كيقاؿ لو مرغب فيو ،كمستحب ،كنفل ،كتطوع ،كإحساف،
كسنة(ْ).
تل أىم األقواؿ يف بياف معآف الكلمات اليت ذكرىا بعضهم أهنا مرتادفة ،كالبع اآلخر ذكر أهنا
ليست كذل  ،كفرؽ بينهما.
كلكن الذم يظهر :أف ما ذكركه من تعريفات ،كفركؽ إ٧نا ىي اجتهادات ال تستند إُف أدلة قوية
ٓنسم الكبلـ يف ذل  ،كاٝنبلؼ فيها لفظي فيما يظهر ،كاهلل أعلم.
ابعا :ىل يدخل المندوب في التكاليف؟
رً

اختلف األصوليوف في ىذه المسألة على قولين:

القوؿ األوؿ :اٞنندكب ليس من التكاليف.

كىو قوؿ اٜننفية كأكثر الشافعية كابن ٘نداف(ٓ) من اٜننابلة ،كرجحو ٗنع من احملققٌن ،منهم إماـ

(ُ) انظر :البحر احمليط :الزركشي ُ.ّٕٖ/
(ِ)انظر :البحر احمليط :الزركشي ُ.ّٕٖ/
(ّ) اإلحكاـ :ابن حزـ ُ.ّْ/
(ْ) اإلرشاد :الشوكآف ُ.ِٔ/
(ٓ) ٤نم الدين أبوعبداهلل أ٘ند بن ٘نػداف بػن شػبيب بػن ٘نػداف النمػًنم اٜن ٌػرآف اٜننبلػي ،الفقيػو ،األصػوِف،نزيل القػاىرة كصػاحب
الصػػغرل ك الرعايػػة الكػػربل يف الفقػػو كغػػًن ذل ػ  .ككِف نيابػػة القض ػػاء
التصػػانيف .كصػػنٌف تصػػانيف كثػػًنة ،منهػػا :الرعايػػة ٌ
بالقاىرة .تويف ٓٗٔىػ انظر :شذرات الذىب ،ابن العمادٕ.ْٕٖ/

ٕٗ

اٜنرمٌن(ُ) كاآلمدم ،كابن اٜناجب ،كالسبكي(ِ) ،كغًنىم(ّ).
واستدلوا باآلتي:
أوال  :أف التكليف ٓنميل ما فيو كلفة كمشقة ،كال مشقة يف اٞنندكب ،فإف اٞنندكب يثاب على
ً

فعلو ،كال عقاب يف تركو(ْ).

ثانيًا :كيشهد ٟنذا القوؿ حديث األعراا حٌن سأؿ النب صلى اهلل عليو كآلو كسلم عن حق

اهلل تعاُف يف اليوـ كالليلة ،فقاؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلمٙ« :نس صلوات كتبهن اهلل على عباده يف
اليوـ كالليلة ،فقاؿ األعراا :كاهلل ال أزيد عليهن كال أنقص منهن ،فقاؿ النب صلى اهلل عليو كسلم:

«أفلح إف صدؽ»(ٓ)(ٔ).

القوؿ الثاني :أف اٞنندكب مكلف بو .كإُف ىذا ذىب أبو إسحاؽ اإلسفراييين

كىو قوؿ اٜننابلة(ٖ).

(ٕ)

من الشافعية،

(ُ) عبػػد اٞنل ػ بػػن عبػػد اهلل بػػن يوسػػف بػػن ١نمػػد اٛنػػويين ،أبػػو اٞنعػػاِف ،اٞنلقػػب ضػػياء الػػدين اٞنعػػركؼ بإمػػاـ اٜنػػرمٌن .مػػن أعلػػم
أصحاب الشافعي .كلد يف جوين ،جاكر ّنكة أربع سنٌن كباٞندينة يدرس كيفيت ،ك٩نمػع طػرؽ اٞنػذىب ،فلهػذا قيػل لػو إمػاـ
اٜنػػرمٌن .كتػػوُف اٝنطابػػة ّندرسػػة النظاميػػة ّندينػػة نيسػػابور ،كفػػوض إليػػو األكقػػاؼ كبقػػى علػػى ذل ػ يفبليفػػٌن سػػنو تػػويف سػػنة:
ْٖٕىػ .انظر :ترٗنتو يف طبقات الشافعية الكربل ٓ ،ُٔٓ/سًن أعبلـ النببلء ُٖ.ْٖٔ/
(ِ) عبد الوىاب بن علي بػن عبػد الكػايف بػن ٕنػاـ السػبكي ،أبػو نصػر ،تػاج الػدين أنصػارم ،مػن كبػار فقهػاء الشػافعية .بػرع حػى
فػػاؽ أقرانػػو ،.ككِف القضػػاء بالشػػاـ ،كمػػا كِف هبػػا خطابػػة اٛنػػامع األمػػوم .كػػاف السػػبكي شػػديد الػرأم ،قػػوم البحػػث٩ ،نػػادؿ
اٞن،ػػالف يف تقري ػر اٞنػػذىب ،ك٬نػػتحن اٞنوافػػق يف ٓنريػػره ،مػػن تصػػانيفو" :طبقػػات الشػػافعية الكػػربل" ؛ ك "ٗنػػع اٛنوامػػع" يف
أص ػػوؿ الفق ػػو؛ انظ ػػر :طبق ػػات الش ػػافعية الب ػػن ىداي ػػة اهلل اٜنس ػػيين صَٗ:؛ كش ػػذرات ال ػػذىب ٔ ُِِ /؛ كاألع ػػبلـ ْ /
ِّٓ.
(ّ) انظ ػػر :الربى ػػاف :اٛن ػػويين (ُ )ُْ/اإلحكاـ:اآلم ػػدم ُ ،ُُِ/رف ػػع اٜناج ػػب ع ػػن ٢نتص ػػر اب ػػن اٜناج ػػب ُ ،ُٓٔ/ش ػػرح
الكوكب :ابن النجار ( ُ ،)َْٓ/فواتح الر٘نوت :األنصارم ( ُ.) ٗٓ/
(ْ) انظر :اإلحكاـ :اآلمدم (ُ )ُُِ/رفع اٜناجب عن ٢نتصر ابن اٜناجب ُ.ُٓٔ/
(ٓ) ركاه الب،ارم ،كتاب اإل٬ناف ،باب الزكاة مػن اإلسػبلـ ُٖ/ُ ،بػرقم ،ْٔ :كمسػلم ،كتػاب اإل٬نػاف ،بػاب بيػاف الصػلوات الػيت
ىي أحد أركاف اإلسبلـ ُ َْ/برقم.ُُ :
(ٔ) انظر :الوصوؿ :ابن برىاف (ُ.)ٕٓ/
(ٕ) إبراىيم بن ١نمد بن إبراىيم بن مهراف أبو إسحاؽ اإلسفراييين نسبتو إُف إسػفرايٌن كىػي بلػدة بنػواحي نيسػابور .فقيػو كأصػوِف
شػػافعي .قيػػل إنػػو بلػػغ رتبػػة االجتهػػاد ككػػاف شػػيخ أىػػل خراسػػاف يف زمانػػو .مػػن تصػػانيفو :اٛنػػامع يف أصػػوؿ الػػدين .انظػػر:
طبقات الفقهاء للشًنازم صَُٔ ،كشذرات الذىب ّ  ،َِٗ /كاللباب ُ .ّْ /
(ٖ)انظػ ػػر :الربىػ ػػاف:اٛنويين ُ ،ُْ/الوصػ ػػوؿ :ابػ ػػن برىػ ػػاف ُ ،ٕٓ/اٞنسػ ػػودة :آؿ تيميػ ػػة صّٓ ،شػ ػػرح الكوكػ ػػب :ابػ ػػن النجػ ػػار
ُ.َْٓ/

َٖ

واستدلوا باآلتي:
أوال :أف فعل اٞنندكب رغبة يف الثواب فيو مشقو كفعل الواجب ،كتركو فيو مشقة لفوات الثواب
ً

اٛنزيل بفعلو ،كرّنا كاف أشق من الفعل.

ثانيًا :أف ٔنصيص الفعل بوعد الثواب ٪نث العاقل على الفعل كىذا من الكلفة(ُ).
وقد أجيب على أدلة ىذا القوؿ بما يلي:

نظرا؛ ألنو ليست تل اٞنشقة يف نفس الفعل كالرتؾ(ِ).
ُ٩ -ناب عن دليلهم األكؿ :بأف فيو ن
ِ -ك٩ناب عن دليلهم الثآف :أف حرماف الثواب على ترؾ فعل اٞنندكب ليس عقوبة داخلة يف
طويبل يواظب على اٞنندكبات ،ال يقاؿ أنو كلف العبادة
دىرا ن
مراتب العقوبات ،كلو أف انسانا أطاع اهلل ن
طوؿ دىره؛ ألف ىذا يلزـ منو أف اهلل كلف عباده ما ال هناية لو من اٞنندكبات ،كما ال هناية لو ال يكوف
داخل ٓنت التكليف؛ ألنو يشرتط فيو العلم ّنا كلف بو(ّ).
كليس ٟنذا اٝنبلؼ ٖنرة مرتتبة عليو كاهلل أعلم.
رأي اإلماـ ابن حزـ:
َف أجد لو شيمنا يف اٞنسألة.
رأي اإلماـ الشوكاني:

يرل أف اٞنندكب ليس من التكليف قاؿ ر٘نو اهلل تعاُف" :كتسمية اٝنمسة تكليفية تغليب؛ إذ ال
تكليف يف اإلباحة بل كال يف الندب ،كالكراىة التنزيهية عند اٛنمهور (ْ) ،كىذا كجو االنفراد.
الراجح فيما يظهر القوؿ األكؿ .كاهلل أعلم.

(ُ)انظر :اٞنن،وؿ :الغزاِف ،كاٞنهذب :النملة ُ. ِْٓ/
(ِ) انظر :الفائق :أا يعلى ُ.ِْٖ/
(ّ) انظر :الوصوؿ :ابن برىاف ( ُ. )ٕٕ/
(ْ) اإلرشاد :الشوكآف ُ.ِٔ/

ُٖ

الفرع الثالث :الحراـ
واصطالحا
أوالً :تعريف الحراـ لغة,
ً

كحرمة :امتنع فعلو .كحرمت
تعريف الحراـ لغة :يفيد اٞننع ،يقاؿ حرـ الشيء يح ٍرنما ،ي
كح يرنماٍ ،
أيضا.
كحرما :امتنع فعلها ن
الصبلة من باا يقرب ،كتعب ،حر ناما ،ن
احملرـ ذات الرحم من القرابة اليت ال ٪نل تزكجها (ُ).
كاٜنرمة ما ال ٪نل انتهاكو ،ك ٍ
اصطالحا :كقد قيلت يف معناه االصطبلحي أقواؿ ،منها ماىي ضد ما ذكر يف
تعريف الحراـ
ً

الواجب من التعريفات.
كيوجو إليها من النقد ما يوجو إُف ضدىا ،أم :تعريف الواجب ٣نا سبق ذكره.
شرعا بوجو ما من حيث ىو فعل
كاختار اآلمدم أف يقاؿ يف تعريفو .ما ينته فعلو سببنا للذـ ن

لو(ِ).
شرعا فاعلو(ّ).
كعرفو البيضاكم :بأنو :ما يذـ ن
ك٬نكن أف يقاؿ يف ىذه التعريفات ما قلناه يف تعريف الواجب.
تعريف الحراـ عند اإلماـ ابن حزـ:

قاؿ ر٘نو اهلل" :اٜنراـ" :ىو ما استحق فاعلو اللوـ كاسم اٞنعصية هلل تعاُف"(ْ).
تعريف الحراـ عند اإلماـ الشوكاني:
قاؿ ر٘نو اهلل" :اٜنراـ :ما يذـ فاعلو ك٬ندح تاركو"(ٓ).
كجو االتفاؽ أهنما عرفا احملرـ ُنكمو  ،كىو من ٗنلة اٞنردكد عند بع
يعرؼ اٜنراـ بأنو :ما طلب تركو على كجو اٜنتم كاإللزاـ .كاهلل أعلم.

احملققٌن؛ كٟنذا فاألكُف أف

ثانيًا :صيغ الحراـ

للتحرٔف أساليب كصيغ ٢نتلفة ،نذكر منها ما يأيت:

أوال :صيغ النهي الموضوعة للداللة على طلب الكف عن الفعل ،إف َف يصرفها عنو صارؼ
ً
(ُ) انظر :اٞنصباح اٞننًن :الفيومي ُ ،ُُّ/شرح ٢نتصر الركضة :الطويف ُ.ّٓٗ/
(ِ) اإلحكاـ :اآلمدم ُ.ُُّ/
(ّ) انظر :اإلهباج :السبكي ُ ،ٖٓ/هناية السوؿ :اإلسنوم ُ.ِْ/
(ْ) اإلحكاـ :ابن حزـ ُ.ّْ/
(ٓ) اإلرشاد :الشوكآف ُ.ِٔ/

ِٖ

من قرينة كما شاهبها .كالصيغة اٞنوضوعة لذل ىي:
ٔ -الفعل المضارع المسبوؽ بػ (ال) الناىية٥ ,نو قولو تعاُف :ﭐﱡﭐ ﲺ ﲻ ﲼ

ﲽ ﲾﲿﱠ [آؿ عمراف ،]َُّ:كىي الصيغة الوحيدة اٞنوضوعة يف اللغة.
ٕ -صيغ أخرى لم توضع في اللغة للداللة على النهي ,ولكنها تفيده ,كىي كثًنة منها:
أ  -لفظ ( التحرٔف ) كمشتقاهتا ،كقولو تعاُف :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱠ [اٞنائدة.]ّ:
ب  -نفي اٜنل أك اٛنواز .كقولو تعاُف :ﱡﭐ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ

ﲡ ﲢ ﲣ ﱠ [النساء.]ُٗ:
ج  -صيغة النهي اٞنقرتف بقرينة تفيد لزكـ الرتؾ مثل قولو تعاُف:ﭐﱡﭐ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ
ﲬ ﱠ [األنعاـ.]ُُٓ:
ﲭ
ﲦ ﲧﲨ ﲩ ﲪ ﲫ
د  -أف تكوف صيغة األمر تدؿ على االجتناب ،مثل قولو تعاُف :ﱡﭐ ﲹ ﲺ ﲻ
ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﱠ [اٜنج.]َّ:
ىػ  -ترتيب الشارع العقوبة على الفعل ،سواء كانت العقوبة يف الدنيا أـ يف اآلخرة مثل قولو تعاُف:
ﱡﭐﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ
ﲈ ﲉ ﲊ ﲋﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﱠ [النور.]ْ:
ك  -كصف الفعل بأنو من الكبائر ،أك ما شابو ذل من األمور احملرمة كاٞنمنوعة يف الشرع ،كقولو
صلى اهلل عليو كسلم « :أال أنبمكم بأكرب الكبائر يفبليفا :اإلشراؾ باهلل.)ُ( »...
ز  -ذـ الفاعل كلعنو٥ ،نو قولو صلى اهلل عليو كسلم « :لعن اهلل الراشي»(ِ).
كمهما يكن من أمر فإف الصيغ يف ذل كثًنة ،تفهم من سياؽ الكبلـ ،كمناسباتو(ّ).

(ُ) ركاه الب،ػػارم ،بػػاب مػػا قيػػل يف شػػهادة الػػزكر ّ ُِٕ/بػػرقم ، ِْٔٓ :كمسػػلم :بػػاب بيػػاف الكبػػائر كأكربىػػا ُٗ/ُ ،بػػرقم:
ٕٖ.
(ِ) ركاه أ٘ند يف اٞنسند ،مسند أا ىريرة ُٓ ٖ/برقم ، َُِٗ :كصححو شعيب األرن كط كآخركف نفس اٞنصدر.
(ّ) انظػػر :فصػػوؿ البػػدائع :الفنػػارم ِ ،ِِ/اٞنستصػػفى :الغ ػزاِفُ ،َُِ /العػػدة :ألا يعلػػى ُ ُُُ/الفكػػر السػػامي :الثعلػػب
ُ،ُُٗ،ِٖ/اٜنكم الشرعي الباحسٌنُّٕ .ُّٖ ،

ّٖ

صيغ الحراـ عند اإلماـ ابن حزـ:
ٔ  -الفعل المضارع المسبوؽ بػ ( ال ) الناىية.
قاؿ ر٘نو اهلل" :كبرىاف ضركرم كىو أنو إف كانت لفظة( :افعل) موضوعة لغًن اإل٩ناب إال بدليل
أيضا لفظة( :ال تفعل) موضوعة لغًن التحرٔف إال بدليل ٫نرجها إُف التحرٔف،
٫نرجها إُف اإل٩ناب ،ككانت ن
ككاف كلتا اللفظتٌن تعطي (افعل إف شمت) أك (ال تفعل إف شمت) فقد صار كال بد من اٞنفهوـ من (ال
تفعل) ىو اٞنفهوـ من (افعل) ،كىذا ال يقولو ذك مسكة عقل"(ُ).

كقاؿ ر٘نو اهلل" :قاؿ تعاُف[ :ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ]{البقرة ،}503:فصح أف اتباع الظاىر فرض
كأنو ال ٪نل تعديو أصبل"(ِ).
ٕ  -لفظ التحريم.
قاؿ ر٘نو اهلل" :قاؿ اهلل عز كجل[ :ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ]{البقرة ،}89:كقاؿ تعاُف[ :ﭑ ﭒ
ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ]{األىعام ،}559:فصح هباتٌن
نصا عليو
اآليتٌن ،أف كل شيء يف األرض ،ككل عمل فمباح حبلؿ ،إال ما فصل اهلل تعاُف لنا ٓنرٔف اٚنو ن
يف القرآف ،ككبلـ النب صلى اهلل عليو كسلم اٞنبلغ عن ربو عز كجل ،كاٞنبٌن ٞنا أنزؿ عليو ،كيف إٗناع األمة
كلها اٞننصوص على اتباعو يف القرآف ،كىو راجع إُف النص على ما بينا قبل ،فإف كجدنا شيمنا حرمو
النص بالنهي عنو أك اإلٗناع باٚنو حرمناه"(ّ).
ٖ  -نفي الحل.
قاؿ ر٘نو اهلل" :عن النب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ« :ال ٪نل المرأة أف تسأؿ طبلؽ أختها
لتستفرغ صحفتها»(ْ) فقاؿ :فصح أف اشرتاط اٞنرأة يف نكاحها طبلؽ غًنىا٣ ،نن ىي يف عصمة

(ُ) اإلحكاـ :ابن حزـ ّ.ٖ/
(ِ) اٞنصدر نفسو ّ.ّْ/
(ّ) اٞنصدر السابق ٖ.ُّ/
(ْ) ركاه الب،ارم ،باب الشركط اليت ال ٓنل يف النكاح ٕ ، ُِ/برقم.ُِٓٓ :
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الناكح ٟنا ،أك طبلؽ من يتزكجها بعد أف تزكجها ،باطل كحراـ منهي عنو"(ُ).
ٓ  -صيغة النهي.
قاؿ ر٘نو اهلل" :كقد هنى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم عن مهر البغي كحلواف الكاىن كٖنن
الكلب(ِ) ،ككسب اٜنجاـ؛(ّ) ف،رج كسب اٜنجاـ عن التحرٔف ُنديثو عليو الصبلة كالسبلـ« :أطعمو
(ٓ).
رقيق (ْ) كناضح »
صيغ النهي عند اإلماـ الشوكاني:
ٔ -النهي المجرد عن القرائن.
قاؿ ر٘نو اهلل تعاُف" :اختلفوا يف معىن النهي اٜنقيقي ،فذىب اٛنمهور إُف أف معناه اٜنقيقي ىو

التحرٔف ،كىو اٜنق"(ٔ).
اتفق اإلمامٌن على أف النهي اجملرد يفيد التحرٔف ،كانفرد اإلماـ ابن حزـ ببقية الصيغ.
ثالثًا :تقسيمات الحراـ

للحراـ تقسيمات متعددةُ ،نسب االعتبارات اٞن،تلفة ،كفيما يأيت ما ذكر من تقسيمات كىي
ليست يف ٗنيع اٞنذاىب بل بعضها خاص ّنذىب اٜننفية.
أوال :تقسيمو من حيث تعين المنهي عنو إلى:
ً

ٔ  -الحراـ المعين.

ٕ  -الحراـ غير المعين أو المبهم.
ثانيًا :تقسيمو من حيث قوة الدليل إلى:

ٔ  -الحراـ.

يما.
ٕ  -المكروه تحر ً

كىذا ٣نا اختص بو مذىب اٜننفية كما سيأيت.
ثالثًا :تقسيمو من حيث ما فيو من القبح إلى:

(ُ) اإلحكاـ :ابن حزـ ٓ.ِِ/
(ِ) ركاه الب،ػػارم ،بػػاب ٖنػػن الكلػػب ّ ، ْٖ/بػػرقم ،ِِّٕ :كمسػػلم ،بػػاب ٓنػػرٔف ٖنػػن الكلػػب ،كحلػواف الكػػاىن ،كمهػػر البغػػي،
كالنهي عن بيع السنور ّ ُُٖٗ/برقم.ُٕٓٔ :
(ّ) ركاه أ٘ند يف اٞنسند :مسند أا ىريرة  ، ِْٗ/ُٔ ،برقم ،َُْٖٗ :كصححو شعيب األرن كط كأخركف نفس اٞنصدر.
(ْ) ركاه ابن حباف كغًنه :ذكر إباحة إعطاء اٜنجاـ أجرتو ُنجمو  ٖٓٓ /ُُ ،كصححو شعيب األرن كط نفس اٞنصدر.
(ٓ) اإلحكاـ :ابن حزـ ْ.ّٖ/
(ٔ) اإلرشاد :الشوكآف ُ.ِٕٗ/
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ٔ  -حراـ لذاتو ,أو لعينو.
ٕ  -حراـ لغيره.
كفيما يأيت بياف ٟنذه األقساـ:
الفرع األوؿ :تقسيمو من حيث تعٌن اٞننهي عنو ،حراـ اٞنعٌن كحراـ غًن معٌن:
أوال :الحراـ المعين :ىو ما كاف النهي فيو متوجها إُف أمر كاحد ،كقولو تعاُف[ :ﮊ ﮋ
ً
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ] {اإلرساء،}68:كقولو تعاُف[ :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ] [اإلرساء ،]66:كأمثاؿ ذل كتحرٔف أكل اٞنيتة ،كالكذب ،كالظلم ،كالشرؾ
باهلل٣ ،نا توجو فيها ٓنرٔف الشارع إُف أمر بعينو(ُ).
ثانيًا :الحراـ المخير :ىو ما حرـ الشارع فيو كاحد مبهما من أمور معينة .كىذا القسم من اٜنراـ

مفركض يف مقابلة الواجب اٞنً،ن ،أم أنو كما ٩نوز أف يوجب الشارع كاحدا ال بعينو من أمور معينو،
حدا ال بعينو من أمور معينة.
فإنو ٩نوز أف ٪نرـ كا ن

كىذه كجهة نظر ٗنهور العلماء الذين ذىبوا إُف جواز أف يكوف الوجوب متعلق بواحد ال بعينو،
ك،صاؿ الكفارة ،كلكن اٞنعتزلة(ِ) ذىبوا إُف ٓنرٔف الكل ،كما ذىبوا إُف ذل يف الواجب اٞنً،ن(ّ).
كمنشأ اٝنبلؼ ،كما صوره القرايف(ْ) يعود إُف أف األشياء عند ٗنهور العلماء ال ٓنسن كال تقبح
لصفاهتا ،بل بالشرع ،كعند اٞنعتزلة القائلٌن بالتحسٌن كالتقبيح العقليٌنٓ ،نسن كتقبح لصفاهتا ،فإذا خًن
بينهما فقد استويا يف اٞنفسدة فيرتؾ اٛنميع ،كما أف االستواء يف اٞنصلحة يوجب اٛنميع (ٓ).
(ٔ)
أصبل.
كخالف القرايف يف ىذه اٞنسألة ،كمنع من صحة الت،يًن يف اٜنراـ  ،ن

(ُ) انظر :األحكاـ :اآلمدم ُ٢ ،ُُْ/نتصر اٞننتهى شرح العضد ِ ،ِ/كهناية الوصوؿ ِ ،ُٕٔ/الفػائق :أا يعلػى ُ،ُّْ/
البحر احمليط :الزركشي ُ. ِْٕ/
(ِ) ىػػم أصػػحاب كاصػػل بػػن عطػػاء الغػزاؿ الػػذم اعتػػزؿ ٠نلػػس اٜنسػػن البصػػرم ،كيسػػموف بأصػػحاب العػػدؿ كالتوحيػػد ،كىػػم فرقػػة
خالفػػت أىػػل السػػنة كاٛنماعػػة بػػبع االعتقػػادات منهػػا :خلػػق أفعػػاؿ العبػػاد  ،كجػػوب الصػػبلح كاألصػػلح علػػى اهلل ،خلػػق
القرآف الكرٔف .انظر :اٞنلل كالنحل ُ ّْ /التعريفات ص.ِِٖ:
(ّ) انظػػر :األحكػػاـ :اآلمػػدم ُ٢ ،ُُْ/نتصػػر اٞننتهػػى شػػرح العضػػد ِ ،ِ/كهنايػػة الوصػػوؿ ِ ،ُٕٔ/الفػػائق ُ ،ُّْ/البحػػر
احمليط :الزركشي ُ. ِْٕ/
(ْ) شهاب الدين أبو العباس أ٘ند بن أا العبلء إدريس بن عبد الر٘نن القرايف ،أحد األعبلـ اٞنشػهورين كاألئمػة اٞنػذكرين انتهػت
إليػو رئاسػة الفقػو علػى مػذىب مالػ ر٘نػو اهلل تعػاُف كجػد يف طلػب العلػوـ فبلػغ الغايػة القصػول فهػو اإلمػاـ اٜنػافظ كالبحػػر
انظر :الديباج اٞنذىب يف معرفة أعياف علماء اٞنذىب ُ .ِٔ/
(ٓ) انظر :نفائس األصوؿ :القرايف ْ.ُُِٕ/
(ٔ) انظر :القواعد :ابن اللحاـ ُ.ِّٔ/
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كقاؿ" :إف النهي عن الت،يًن ال يتصور ،كم يتصور إ٩ناب أحد األمور على الت،يًن"(ُ).
كاستدؿ لرأم اٛنمهور القائلٌن أف احملرـ كاحد ال بعينو بأدلة منها:
ٔ  -لو لزـ الكف عن اٛنميع ،كما ذىب إُف ذل بع

لكن التاِف باطل؛ ألف اٞنسألة مفركضة فيما فيو ٔنيًن(ِ).

اٞنعتزلةَ ،ف يكن يف اٞنسألة ٔنيًن،

ٕ  -القياس على الواجب اٞنً،ن؛ فإنو ال ٩نب فعل الكل ،فكذل

احملرـ اٞنً،ن ال ٬ننع من

الكلَ ،نامع دفع الضرر الناشش من إ٩ناب الكل ،أك منع الكل(ّ).
كأجيب :بعدـ التسليم بصحة القياس ،لوجود الفارؽ بينهما ،ففي الواجب اٞنطلوب منع اٝنلو ،كيف
احملرـ اٞنطلوب منع اٛنمع(ْ).
كاحتج القائلوف بتحرٔف اٛنميع ،إضافة إُف ما يقابل ما ذكركه يف الواجب اٞنً،ن ،بقولو تعاُف:
[ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ] [اإلىسان.)ٓ(]83:
ككجو الداللة منهما أهنا تقتضي ٓنرٔف طاعة كل كاحد منهما ،ال ٓنرٔف أحد٨نا يف ( :أك ) ىنا
ّنعىن الواك.
كأجيب :بأف مقتضى اآلية ٓنرٔف طاعة كاحد ال بعينو ،لكن التحرٔف للجميع يفبت بدليل آخر
منفصل عن اآلية(ٔ).
تحريما
ثانيًا :تقسيمو من حيث قوة الدليل إلى حراـ ومكروه
ً

كىذا التقسيم خاص باٜننفية ،فهم الذين قسموه ،من حيث قوة الدليل إُف حراـ كمكركه ٓنر٬ننا،
كما فعلوا ذل يف التفريق بٌن الفرض كالواجب.
يما :ىو ما طلب تركو على كجو اٜنتم كاإللزاـ بدليل ظين ،يف مقابلة اٜنراـ الذم
فالمكروه تحر ً
طلب تركو على كجو اٜنتم كاإللزاـ بدليل قطعي(ٕ).
(ُ) انظر :نفائس األصوؿ :القرايف ْ.َُِٕ/
(ِ) انظر :هناية الوصوؿ :ابن الساعايت ِ. ُٖٔ/
(ّ) انظر :هناية الوصوؿ ِ ،ُٖٔ/الفائق :أبو يعلى ُ.ُْْ /
(ْ) انظر :فواتح الر٘نوت :األنصارم ُ. َُُ/
(ٓ) انظر :اإلحكاـ :اآلمدم ُ ،ُُْ/كهناية الوصوؿ ِ ،ُٖٔ/البحر احمليط ُ.ِّٕ/
(ٔ) علػػق الشػػيخ عبػػد الػػرزاؽ عفيفػػي ر٘نػػو اهلل بقولػػو( :الظػػاىر أف اٞنعػػىن ال تطػػع كػػل مػػن كػػاف مرتكبػػا لػػئلمث أك الكفػػر يف إٖنػػو أك
كفره ،فإف تعليق النهي بكل من الوصفٌن يدؿ على أف كبل منهما علة مستقلة التحرٔف ،موجبة اٜنذر مػن كػل منهمػا علػى
الس ػواء فليسػػت (أك) للت،يػػًن ،بػػل للتنويػػع ،أم :لبيػػاف نػػوعٌن مػػن اإلج ػراـ ،كػػل منهمػػا يوجػػب اٜنػػذر ٣نػػن ارتكبػػو ،كٓنػػرٔف
طاعتو فيو) .انظر :ىامش (ّ) من اإلحكاـ :اآلمدم ُ.ُُْ/
(ٕ) انظر :تيسًن التحرير :اٞنرداكم ِ.ُّٓ/
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مثل لبس اٜنرير كالذىب على الرجاؿ الثابت باٜنديث (ُ).
ثالثًا :تقسيمو من حيث ما فيو من القبح

كقد قسم اٜنراـ من ىذه اٛنهة إُف قسمٌن :اٜنراـ لذاتو ،كاٜنراـ لغًنه ،كقد نظركا إُف أف اٞننهي ال
ضررا ال ش فيو (ِ) .كتبع ٞنا تقدـ.
يكوف إال ن
قبيحا شرعيا ،كمتضمنا ن
وفيما يأتي بياف موجز لهذين القسمين:

القسم األوؿ :المحرـ لذاتو
كيسمى احملرـ لعينو :كىو ما كاف التحرٔف فيو مفسدة يف ذات الفعل ٞنا فيو من ضرر كأكل اٞنيتة،
كشرب اٝنمر ،كفعل الزنا ،كقتل النفس اليت حراـ اهلل إال باٜنق ،ككالسرقة ،كغًن ذل ٣نا ٬نس ما أطلقوا

عليو الضركريات اٝنمس ،فاٜنراـ لذاتو ىو ما ٬نس الضركرم يف كاحد من ىذه األمور اٝنمسة(ّ).
أصبل إذ منشأ اٜنرمة فيو عٌن احملل
كىذا النوع من اٜنراـ حرمة الشارع لذاتو ابتداء فهو غًن مشركع ن
باطبل؛ لعدـ صبلحية احملل لظهور حكم الشرع فيو ،فبل
نفس ،فالتعاقد على شيء من ىذا احملرـ يكوف ن
باطبل كال ترتتب عليو
يرتتب عليو حكم شرعي كال يصلح أف يكوف سببنا شرعينا ،فإذا فعلو اٞنكلف كقع ن

مثبل ال يرتتب عليو يفبوت النسب ،كال اإلرث ،كالسرقة ال يرتتب
أيفار ١نمودة أك منفعة مقصودة ،فالزنا ن
عليها اٞنل  ،كبيع اٞنيتة ال يرتتب عليو ما يرتتب على البيع الصحيح اٞنشركع (ْ).
ثانيًا :المحرـ العارض

كيسمى احملرـ لغًنه :كىو ما كاف النهي عنو ال لذاتو ،كإ٧نا هني عنو ،إما لوصف الزـ للمنهي عنو
قبيحا ،أك جملاكرة للمنهي عنو يف بع األحياف ،كمنف عنو يف أحياف أخرل(ٓ).
غًن منف عنو صًنه ن
فمثاؿ ما نهي عنو لوصف الزـ غير منفك :صوـ يوـ العيد؛ فإف الصوـ يف نفسو عبادة ،فبل

١نرما من ىذه اٛنهة ،كلكنو حرـ يف يوـ العيد؛ ألف يوـ العيد كما قالوا :يوـ ضيافة هلل تعاُف الزـ
يكوف ن
فاسدا ،كال
للصوـ لزكـ الوصف فيو بسببو داخل يف تعريف الصوـ ،ككصف اٛنزء كصف للكل ،فصار ن
يلزـ بالشركع (ٔ).
ومثاؿ ما نهي عنو لمجاور :النهي عن البيع كقت النداء لصبلة اٛنمعة ،فالنهي كرد ٞنعىن
(ُ) انظر :شرح الكوكب اٞننًن :ابن النجار ُ.ُْٖ/
(ِ) انظر :أصوؿ السرخسي ُ.َٖ/
(ّ) انظر :أصوؿ الفقو :الا زىرة صِْ.
(ْ) انظر :شرح التلويح :التفتازآف ِ ،ُِٓ/أصوؿ الفقو :خبلؼ صُُْ.
(ٓ) انظر :كشف األسرار :الب،ارم ُ.ِِٕ/
(ٔ) انظر :شرح نور األنوار على اٞننارٞ :نبلجيوف ُ.ُِْ/
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االشتغاؿ بالبيع عن السعي إُف الصبلة ،كىذا ٩ناكر البيع ،كال يتصل بو اتصاؿ الصفة؛ ٛنواز انفكاكو
عنو.
كمثاؿ ذل النهي عن الصبلة يف األرض اٞنغصوبة فالنهي كارد ٞنعىن يف الغصب ،كىو ٠ناكر
تصبل هبا اتصاؿ الصفة (ُ).
للصبلة ،كليس م ن
كحكم ىذا النوع من احملرـ (احملرـ لغًنه) جملاكر :أنو صحيح عند اٛنمهور(ِ)؛ كذل ألف القبح ٞنا
أصبل
كاف باعتبار فعل آخر ال يعود للصبلة نفسها كال للبيع ،كال للوطء؛ َف ي يفر يف مشركعية الفعل ال ن
كال كص نفا(ّ).

مسألة :حكم الصالة في األرض المغصوبة

قاؿ النوكم(ْ)ر٘نو اهلل تعاُف" :الصبلة يف األرض اٞنغصوبة حراـ باإلٗناع"(ٓ).
واختلفوا فيما إلا صلى ,ىل تصح صالتو أـ ال؟ إلى قولين:

القوؿ األوؿ :ذىب اٛنمهور من الشافعية كاٞنالكية كاٜننفية كأ٘ند يف ركاية إُف صحة الصبلة (ٔ)،

كاستدلوا بأف جهة اٞنعصية غًن جهة الطاعة؛ فالنهي ال يعود إُف الصبلة(ٕ).

القوؿ الثاني :ذىب اإلماـ أ٘ند يف ركاية ،كاإلماـ الشافعي يف أحد قوليو،إُف أف الصبلة ال

تصح(ٖ).
كاستدلوا بأف الصبلة عبادة أتى هبا على الوجو اٞننهي عنو ،فلم تصح ،كصبلة اٜنائ كصومها؛
مطيعا ّنا ىو عاص بو،
كذل ألف النهي يقتضي ٓنرٔف الفعل ،كاجتنابو ،كالتأيفيم بفعلو ،فكيف يكوف ن
٣نتثبل ّنا ىو ١نرـ عليو ،متقربنا ّنا يبعد بو ،فإف حركاتو كسكناتو من القياـ كالركوع كالسجود أفعاؿ
ن

(ُ) انظر :كشف األسرار :الب،ارم ُ.ُّْ/
(ِ) انظر :اإلحكاـ :اآلمدم ُ.ُُٓ/
(ّ) انظر :أصوؿ السرخسي ُ.ُٖ/
(ْ) اإلمػػاـ اٜنػػافظ األكحػػد القػػدكة شػػيخ اإلسػػبلـ علػػم األكليػػاء ،أبػػو زكريػػا ٪نػػٍن بػػن شػػرؼ بػػن مػػرم اٜنزامػػي اٜنػػورآف الشػػافعي،
صػػاحب التصػػانيف النافعػػة ،فمنهػػا :اٞننهػػاج ،كشػػرح مسػػلم ،كاألذكػػار ،كريػػاض الصػػاٜنٌن ،كاألربعػػٌن حػػديثنا ،ك اإلرشػػاد يف
علػػوـ اٜنػػديث ،كالتقريػػب ،كالتيسػػًن ،مولػػده يف احملػػرـ سػػنة إحػػدل كيفبليفػػٌن كسػػتمائة ،كتػػويف أربػػع كعشػرين شػػهر رجػػب سػػنة
ست كسبعٌن كستمائة . ،انظر :تذكرة اٜنفاظ :الذىب ْ ،ُْٕ/فوات الوفيات :صبلح الدين ْ.ِْٔ/
(ٓ) اجملموع :النوكم ّ.ُْٔ/
(ٔ) انظر :اٞنبسوط :للسرخسي ِ ،ٖٖ/اجملموع :النوكم ّ ،ُْٔ/اٞنغين :البن قدامة ِ.ٓٔ/
(ٕ) انظر :اٞنصدرين السابقٌن
(ٖ) انظر :اٞنغين :ابن قدامة ِ.ٓٔ/
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اختيارية ،ىو عاص هبا منهي عنها(ُ).
الراجح:

الذم يظهر أف الصبلة صحيحة؛ ألف النهي ال يعود إُف الصبلة ،فهي صبلة صحيحة ال معىن
ببطبلهنا ،كالنهي ال يعود إليها فاٛنهة منفكة.
مأجورا يف آف كاحد ،فهو آمث بكونو قد اغتصب األرض كىو مواقع
كال مانع من أف يكوف آٖننا
ن
لبلغتصاب مشتغل بو ،مأجوران لصبلتو.
إطالقات الحراـ عند اإلماـ ابن حزـ:

بعد تعريفو للحراـ ،قاؿ ر٘نو اهلل" :كىو احملظور ،كالذم ال ٩نوز ،كاٞنمنوع"

(ِ).

إطالقات الحراـ عند اإلماـ الشوكاني:
بعد تعريفو للحراـ ،قاؿ ر٘نو اهلل" :كيقاؿ :لو احملرـ ،كاٞنعصية ،كالذنب ،كاٞنزجور عنو ،كاٞنتوعد
عليو ،كالقبيح"(ّ).
أوجو االتفاؽ بين اإلمامين:

من نظر إُف صيغ احملرـ عند ابن حزـ ،مع ما ذكرنا من إطبلقات احملرـ عنده٩ ،ند أف ال خبلؼ

بٌن اإلمامٌن يف إطبلقات احملظور.
كالناظر يف ىذه األلفاظ ٩ند أهنا تشرتؾ يف معىن كاحد ،كإف اختلفت يف اللفظ .كاهلل أعلم.

(ُ) انظر :اٞنغين :ابن قدامة ِ.ٓٔ/
(ِ) اإلحكاـ :ابن حزـ ُ.ّْ/
(ّ) اإلرشاد :الشوكآف.

َٗ

الفرع الرابع :الكراىة
واصطالحا
أوالً :تعريف الكراىة لغة
ً

كمكرىػة،
كمكرىػة ي
تعريف الكراىة لغة" :كػراه يكػره كراىػة ،ككػره الشػيء ىك نرىػا كيك نرىػا ككراىػة ككراىيػة ى

كٗنع اٞنكركه مكاره كالشيء اٞنكركه ضد احملبوب ككره األمر أك اٞننظر كراىية قبيح فهو كريو" (ُ).

"كامرأة مستكرىة أم :غصبت نفسها فأكرىت على ذل  ،ككره إليػو األمػر تكر نيهػا أم :صػًنه كر نيهػا

إليػػو ،نقػػي

حببػػو إليػػو ،كأمػػر كريػػو أم :مكػػركه ،ككجػػو كػػره ككريػػو أم :قبػػيح ،كىػػو مػػن ذلػ ؛ ألنػػو يكػػره.

كأتيت كراىٌن أف تغضب أم :كراىية أف تغضب .كجمت على كراىٌن أم كره"(ِ).
اصطالحا:
تعريف الكراىة
ً

كلتعريف الكراىة يف االصطبلح عدة تعاريف منها:
أوال :تعريػػف الكراىػػة عنػػد الحنفيػػة :فاٜننفيػػة فرق ػوا بػػٌن مػػا يفبػػت بػػدليل قطعػػي ،كمػػا يفبػػت بػػدليل
ً

ظين ،كبناء على القطعي كالظين فرقوا بٌن التحرٔف ككراىة التحرٔف ،فجعلوا ما يفبت النهي عنػو بػاٛنزـ بػدليل
مكركىا ٓنر٬ننا ،كما يفبت النهي عنو بصػيغة غػًن جازمػة
١نرما ،كما يفبت النهي عنو باٛنزـ بدليل ظين
ن
قطعي ن
(ّ)
ػطلحا مركبنػػا للكراىػػة ،ليفرقػوا بػػٌن القسػػمٌن علمينػػا كعملينػػا(ْ) فمػػن
ػ
ص
م
ا
و
ػت،دم
ػ
س
فا
،
فهػػو مكػػركه تنز نيهػػا
ن
تعاريفهم:

جازمػػا بػػدليل
ٔ – تعريػػف كراىػػة التح ػريم اصػ ً
ػطالحا" :خطػػاب الشػػارع الطالػػب تػػرؾ الفعػػل طلبنػػا ن

ظين"(ٓ) .كىي تقابل الواجب عندىم يف الثبوت (ٔ).
كاٞنكركه ٓنر٬ننا متعلق الكراىة التحر٬نية:

جازما بدليل ظين"(ٕ).
ٕ – تعريف المكروه
اصطالحا" :ما يفبت النهي عنو ن
ً
شرعا هنينا ن

ٖ  -تعريف كراىة التنزيو:

(ُ) انظر :اٞننجد يف اللغة كاألعبلـ٠ :نموعة من األساتذة صِٖٔ.
(ِ) انظر :لساف العرب :ابن منظور ُّ.ّٓٓ/
(ّ) انظر :تيسًن التحرير ِ.ُّٓ/
ػادا ،كعملينػػا :أم :العمػػل اٞنرتتػػب علػػى االعتقػػاد .انظػػر :التقريػػر كالتحبػػًن ،ّٕٔ/ِ :حاشػػية ابػػن
(ْ) اٞنقصػػود بعلمينػػا :أم :اعتقػ ن
عابدين ُ.ٗٓ/
(ٓ) انظر :فواتح الر٘نوت :األنصارم ُ ،ْٖ/الوجيز :زيداف صْٔ.
(ٔ) انظر :أصوؿ الفقو:أبو زىرة ص ُْ.
(ٕ) انظر :اٜنكم التكليفي :البيانوٓف ص َِٓ.

ُٗ

وكراىػػة التنزيػػو لغػػة" :مػػن نػػزه ّنعػػىن بعػػد ،كالتنػػزه التباعػػد ،كاالسػػم النزىػػة ،كمكػػاف نػػزه كنزيػػو ،كأىرض نىزىػػة
كنىًزهىة بعيدة ٍعذبة اٞناء ،كنا ًزه النفس عفيف ،كنىزه نٍفسو عن القبيح ى٥ناىا ،كالنَّزاىة البعد عن السوء"(ُ).
اصطالحا :فكراىة التنزيو عندىم" :خطاب الشارع الطالب ترؾ الفعل طلبنا غًن جازـ"(ِ).
أما
ً

كاٞنكركه تنز نيها متعلق الكراىة التنزيهية.
شرعا هنينا غًن جازـ"(ّ).
ك
اصطبلحا" :ما يفبت النهي عنو ن
ن
ثانيًا :تعريف الكراىة عند الجمهور:

اضطرب األصوليوف من اٞنتكلمٌن يف ٓنديد معىن الكراىة.
ػًنا مػن األصػوليٌن اعتػرب الكراىػة علػى النقػي
كالسبب يف ذلػ أف كث ن

مػن النػدب ،كَف يسػلم آخػركف

ٟنم بذل ؛ ٞنا يرتتب على قوٟنم من أف ترؾ فعل اٞنندكب يكوف من قبيل اٞنكركه ،مػع العلػم أنػو لػيس كػل
مكركىا ،كلقد ظهر أيفر ىذا االضطراب يف تعريفات األصوليٌن ،وللك من خالؿ:
ترؾ للمندكب يعترب
ن
ٔ  -التعريف باألثر كىو" :اٝنطاب اٞنفيد أف ترؾ الفعل أفضل من فعلو"(ْ).

ٕ ػ التعريف بالحكم" :ما مدح تاركو كَف يذـ فاعلو"(ٓ).
تعريف الكراىة عند اإلماـ ابن حزـ:

قاؿ ر٘نو اهلل تعػاُف" :كالكراىػة هنػي بت،يػًن يف الفعػل إال أف علػى تركػو يفوابنػا ،كلػيس يف فعلػو أجػر كال

إمث"(ٔ).

تعريف الكراىة عند الشوكاني:
قاؿ ر٘نو اهلل تعاُف" :ما ٬ندح تاركو ،كال يذـ فاعلو"(ٕ).
كجو االختبلؼ أف اإلماـ ابن حزـ عرؼ اٞنكركه بتعريف ٩نمع بٌن الصػيغة كالػبلزـ كاإلمػاـ الشػوكآف
عرفو ببلزـ.

والتعريف المختار" :خطاب الشرع اٞنقتضي ترؾ الفعل اقتضاء غًن جازـ"(ٖ).

(ُ) انظر :لساف العرب :ابن منظور ُّ.ْٖٓ/
(ِ) انظر :فواتح الر٘نوت :األنصارم ُ ،ْٖ/الوجيز :زيداف صْٔ.
(ّ) انظر :أصوؿ الفقو :أبو زىرة ص َْ.
(ْ) كىو مستفاد من تعريفهم للمكركه بأنو" :ما تركو خًن من فعلو" .انظر :اللمع يف أصوؿ الفقو :الشًنازم صٔ.
(ٓ) انظر :شرح الركضة :الطويف ُ.َِٔ/
(ٔ) اإلحكاـ :ابن حزـ ُ.ّْ/
(ٕ) اإلرشاد :الشوكآف ُ.ِٔ/
(ٖ) انظر :شرح الكوكب الساطع :السيوطي ُ ،ُٖ/شرح الكوكب اٞننًن :ابن النجار. ُّْ/ُ :
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محترزات التعريف:
(اٞنقتضي ترؾ الفعل) :اٞنقتضي كالطالب ّنعىن كاحد ،كخرج بذل اإل٩ناب كالندب؛
ألهنما طلب فعل ،كاإلباحة ألهنا ٔنيًن(ُ).
كمتعلق الكراىة اٞنكركه كىو" :ما طلب الشرع تركو طلبنا غًن جازـ"(ِ).

ٕنام ػػا م ػػع الكراى ػػة التنزيهي ػػة عن ػػد اٜننفي ػػة
ك٣ن ػػا س ػػبق يتض ػػح أف تعري ػػف الكراى ػػة عن ػػد اٛنمه ػػور يتف ػػق ن
(الفقهاء) فبل خبلؼ يف التعريف ،كال التطبيقات الفقهية عليو.
أمػػا تعريػػف الكراىػػة التحر٬نيػػة فهػػي ١نػػل اٝنػػبلؼ ،كاٝنػػبلؼ مبػػين علػػى التقسػػيم الػػذم قسػػمو اٜننفيػػة
للكراىة.
ثانيًا :صيغ الكراىة

لقػد اسػتفاد األصػوليوف حكػم الكراىػػة عػن طريػق الصػيغة الػيت كرد هبػػا اٝنطػاب ،فكػل مػا كػاف منهػػي
عنػو هنينػػا غػػًن جػػازـ فهػو للكراىػػة ،كىػػذا متفػػق عليػو عنػػد األصػوليٌن ،كإف اختلفػوا أحيا نػا يف ٓنديػػد مػػا ىػػو

غػػًن جػػازـ ،كقػػد يسػػتفاد النهػػي غػػًن اٛنػػازـ مػػن الصػػيغة نفسػػها عنػػدما يػػرد اللفػػظ بػ ػ (كػػره ،ال آكػػل ،ال
أحب ،كَف يعزـ علينا) ،أك من طريق غًن طريػق الصػيغة كصػرؼ النهػي بقرينػة عػن حقيقتػو يف الداللػة علػى
التحرٔف إُف الداللة على الكراىة ،أك ببع الطرؽ األخرل اليت يفبتت هبا الكراىة.
أوال :لفظ (كره) :يدؿ على الكراىة ّنعناىا اٜنقيقي الذم ىو دكف اٜنراـ(ّ) كذل :
ً

ُ  -يف قولو صلى اهلل عليو كسلم« :إف اهلل تعاُف يرضى لكم يفبليفنا ،كيكره لكم يفبليفنا فًنضػى لكػم
ٗنيع ػػا ،كال تفرقػ ػوا ،كأف تناص ػػحوا م ػػن كاله اهلل
أف تعب ػػدكه كال تش ػػركوا ب ػػو ش ػػيمنا ،كأف تعتص ػػموا ُنب ػػل اهلل ن
أمركم ،كيكره لكم قيل كقاؿ ،ككثرة الس اؿ ،كإضاعة اٞناؿ»(ْ).
ِ  -عػػن أا بػػرزة األسػػلمي(ٓ) رضػػي اهلل عنػػو أف النػػب صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم« :كػػاف يسػػتحب أف

(ُ) انظر :شرح الكوكب الساطع :السيوطي ُ.ُٖ/
(ِ) انظر :أصوؿ الفقو :أبو زىرة ص َْ.
(ّ) كلفػػظ( :كػػره) ٪نمػػل حقيقػػة علػػى الكراىػػة انظػػر :النػػوكم :شػػرح صػػحيح مسػػلم ٓ ُْٔ/ككػػذل عنػػد اٜننفيػػة إذ أف ىػػذه
الصيغة تدلل على الكراىة التنزيهية عندىم .انظر :حاشية ابن عابدين ُ.ٕٓٔ/
(ْ) ركاه مسلم ،باب النهي عن كثرة اٞنسائل من غًن حاجة ،كالنهي عن منع كىات ،كىو االمتنػاع مػن أداء حػق لزمػو ،أك طلػب
ما ال يستحقو ّ ، َُّْ/برقم.ُُٕٓ :
(ٓ) نضلة بن عبيد بن اٜنارث ،أبو برزة األسلمي ،أسلم أبو برزة قد٬ننا ،كشهد فتح مكػة ،مث ٓنولػو إُف البصػرة ،ككلػده هبػا ،مث غػزا
خراساف ،تويف سنة َٔىػ .االستيعاب :ابن عبد الربْ ،ُْٗٓ /أسد الغابة :ابن حجر ٔ.ِٖ/

ّٗ

ي خر العشاء اليت تدعوهنا العتمة ،ككاف يكره النوـ قبلها ،كاٜنديث بعدىا»(ُ).
كاللفظ ىنا ١نموؿ على الكراىة كىذا ما ذىب إليو أكثر أىل العلم(ِ).

ثانيًا :لفظ (ال آكل) كالصيغة فيو غًن جازمة(ّ) :كذل يف قولو ( ال آكل متكمنا)(ْ).

ثالثًػػا :لفػػظ (ال أحػػب) :كىػػو لفػػظ غػػًن جػػازـ يف النهػػي؛ كذلػ يف قولػػو صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم :مػػن

حديث عن زيد بن أسلم(ٓ) ،عن رجل من بين ضمرة ،عن أبيو :أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسػلم سػمل

عن العقيقة(ٔ) ،فقاؿ« :ال أحب العقوؽ» ،فكأنو إ٧نا كره االسم ،كقػاؿ« :مػن كلػد لػو كلػد ،فأحػب أف
ينس عن كلده ،فليفعل»(ٕ).
فالصيغة كانت غًن جازمة؛ لذل قاؿ صلى اهلل عليو كسلم (ال أحب) كَف يقل ىذا حػراـ ،كىػذا مػا
فهمو الصحابة رضواف اهلل عليهم بدليل قوؿ الراكم :كأنو كره االسم.
ابعا :لفظ (نهانا ولم يعزـ علينا) :فعن أـ عطيػة(ٖ) رضػي اهلل عنهػا قالػت" :هنينػا عػن اتبػاع اٛننػائز
رً

كَف يعزـ علينا"(ٗ).

فجمهػػور العلمػػاء ذىب ػوا إُف أف اٞنعػػىن َف يعػػزـ كيشػػدد علين ػػا يف النه ػػي؛ فهػػي صػػيغة غػػًن جازمػػة يف
النهي ،فتدؿ على الكراىة (َُ).
(ُ) ركاه ابن خز٬نة يف صحيحو ،باب كراىية النوـ قبل صبلة العشاء كاٜنديث بعدىا بذكر خرب ٠نمل غًن مفسر .ُٕٖ/ُ ،
(ِ) انظر :فتح البارم :ابن حجر ِ.ْٗ/
(ّ) انظر :فتح البارم :ابن حجر ٗ.ُْٓ/
(ْ) ركاه الب،ارم ،باب األكل متكمنا ِٕ/ٕ .برقم.ّٖٓٗ :
(ٓ) موُف عمر بن اٝنطاب ،كيكىن أبا أسامة ،يفقة عاَف ككاف يرسل ،مات زيد بن أسلم باٞندينة قبل خركج ١نمد بػن عبػد اهلل بػن
حسن بسنتٌن .كخرج ١نمد بن عبد اهلل سنة ٙنس كأربعٌن كمائة .الطبقات الكربل :ابن سعد ٓ.ُّْ/
(ٔ) العقيقة :الذبيحة الػيت تػذبح عػن اٞنولػود .كأصػل العػق :الشػق كالقطػع .كقيػل للذبيحػة عقيقػة ،ألهنػا يشػق حلقهػا .النهايػة :ابػن
األيفًن ِّٕٔ/
(ٕ) ركاه أ٘ند :مسند عبد اهلل بن عمر بن العاص  ُِْ/ُُ ،برقم ِّٖٔ :كحسنو شعيب األرن كط كغًنه نفس اٞنصدر.
(ٖ) أـ عطيػػة نسػػبية بنػػت اٜنػػارث ،تعػػد أـ عطيػػة يف أىػػل البصػػرة ،كانػػت مػػن كبػػار نسػػاء الصػػحابة رض ػواف اهلل علػػيهم أٗنعػػٌن،
ككانػػت تغػػزك كثػًنا مػػع رسػػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػو كسػػلمٕ ،نػػرض اٞنرضػػى ،كتػػداكم اٛنرحػػى ،كشػػهدت غسػػل ابنػػة رسػػوؿ اهلل
صػلى اهلل عليػػو كسػلم ،كحكػػت ذلػ فأتقنػت .حػػديثها أصػػل يف غسػل اٞنيػػت ،ككػاف ٗناعػػة مػػن الصػحابة كعلمػػاء التػػابعٌن
بالبصػرة يأخػػذكف عنهػػا غسػل اٞنيػػت .انظػػر :االسػػتيعاب يف معرفػة األصػػحاب:ا بػػن عبػػد الػربْ ،ُْٕٗ /أسػػد الغابػػة :ابػػن
ٕ.ِٔٗ/
(ٗ) ركاه الب،ػػارم ،بػػاب اتبػػاع النسػػاء اٛننػػائز  ، ٕٖ/ِ ،بػػرقم ،ُِٕٖ :كمسػػلم ،بػػاب هنػػي النسػػاء عػػن اتبػػاع اٛننػػائز،ْٔٔ/ِ ،
برقم.ّٖٗ :
(َُ) انظر :شرح صحيح مسلم :النوكم ٕ.ِ/

ْٗ

خامسا :صيغة النهي
ً

كاختلفوا يف معىن النهي اٜنقيقػي فػذىب اٛنمهػور إُف أف معنػاه اٜنقيقػي ىػو التحػرٔف ،كرد فيمػا عػداه

٠نازا ،كقيل :أنو حقيقة يف الكراىة ،كقيل مشرتؾ بٌن التحرٔف كالكراىة؛ فبل يتعٌن أحد٨نا إال بدليل(ُ).
ن
كقالػت اٜننفيػة :إنػو يكػوف للتحػرٔف إذا كػاف الػدليل قطعينػا ،كيكػوف للكراىػة إذا كػاف الػدليل ظنينػا كمػا
سبق.
كقد يستدؿ على الكراىة بصيغة النهي إذا اقرتنت بقرينة ٕننع اٜنمل على التحرٔف ،مثل :قولػو تعػاُف:
[ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ] فالقرين ػػة ال ػػيت ص ػػرفت ى ػػذا النه ػػي
من داللتو على التحػرٔف إُف داللتػو علػى الكراىػة(ِ)قولػو تعػاُف[ :﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿
﯀ ﯁ ﯂     ][ادائدة.]505:
صيغ الكراىة عند اإلماـ ابن حزـ:
ُ  -لفظ (ال آكل) كالصيغة فيو غًن جازمة.
قاؿ ر٘نو اهلل" :تركو عليو السبلـ الشيء ػ كَف ينػو عنػو كال أمػر بػو فهػو عنػدنا مبػاح مكػركه ،كمػن تركػو

أجر ،كمن فعلو َف يأمث ،كَف ي جر كمن أكل متكمنا(ّ).
ِ -نسخ التحرٔف ببل جناح ،أك بت،فيف انتقل إُف أقرب اٞنراتب إليو كىي الكراىة(ْ).
ّ  -النهي عن الشيء مث اإلقرار بو ،كعدـ إنكاره.

قػػاؿ ر٘نػػو اهلل" :كأمػػا إف كػػاف قػػد تقػػدـ يف ذلػ الشػػيء هنػػي فقػػط ،مث رآه صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم ،أك
علمو فأقره؛ فإ٧نا بٌن أف ذل النهي على سبيل الكراىة فقط"(ٓ).
صيغ الكراىة عند الشوكاني:
َف أجد لو شيمنا يف اٞنسألة .كىذا كجو االنفراد.

(ُ) انظر :اإلهباج :السبكيِ.ٕٔ/
(ِ) انظر :الوجيز يف أصوؿ الفقو :زيداف صّٕ ،علم أصوؿ الفقو :خبلؼ ُ.ُُْ/
(ّ) اإلحكاـ :ابن حزـ ْ.ٕٓ/
(ْ) اٞنصدر نفسو ْ.ُٖ/
(ٓ) اٞنصدر السابق ْ.ُُٓ/

ٓٗ

أثر االختالؼ في صيغ الكراىة على الفروع
مسألة :اتباع النساء للجنائز
صػػورة اٞنسػػألة :كىػػذا الفػػرع مرتتػػب علػػى االخػػتبلؼ يف الصػػيغة ،كذل ػ يف قػػوؿ أـ عطيػػة رضػػي اهلل
عنهػػا " :يهنينػػا عػػن اتبػػاع اٛننػػائز كَف يعػػزـ علينػػا"(ُ) فمػػنهم مػػن ٘نػػل ىػػذه الصػػيغة علػػى الكراىػػة التحر٬نيػػة،
كمنهم من ٘نلها على الكراىة ،كإلي بياف ذل :
المذىب األوؿ :ذىب أكثر اٜننفية إُف أف اتباع النساء للجنازة مكركه كراىة ٓنر٬نية(ِ).

الم ػػذىب الث ػػاني :ذىػػب ٗنه ػػور العلمػػاء إُف أف اتبػػاع النسػػاء للجن ػػائز مك ػػركه(ّ) ،كاٞنالكيػػة خص ػوا

الكراىة بالشابة اليت ٫ناؼ منها الفتنة ،أك اليت ال تكوف ابنةن أك أختنا أك نأما للميػت ،أمػا اٞنسػنة فػبل كراىػة

يف حقها (ْ).

سبب الخالؼ :كاختبلفهم مرجعو للصيغة كفهمهػم ٞنعناىػا ،فػاٛنمهور ٘نلػوا الصػيغة علػى معػىن َف

يشدد علينا يف اٞننع فهي عندىم للكراىة ،كاٜننفية أكلوىا (َف يعزـ علينا) أمَ :ف يػذكرنا ك٪نثنػا علػى زيػارة
القبور؛ فالزيارة عندىم مكركىة كراىة ٓنر٬نية ،خاصة كأف باقي األدلة ت يد ذل .
أدلة الحنفية :استدلوا باألحاديث اليت جزمت بالنهي عن اتباع اٛننائز كمنها:

الدليل األوؿ :عن أا ىريرة رضي اهلل عنو« :أف رسوؿ اهلل لعن زكارات القبور»(ٓ).
الػػدليل الثػػاني٘ :نلػوا حػػديث أـ عطيػػة علػػى اٞنعػػىن القاضػػي بأنػػو َف يػػذكرنا ك٪نثنػػا علػػى اتبػػاع اٛننػػازة

كما فعل مع الرجاؿ لذل ظل النهي يفابتنا يف حقو(ٔ).
أدلة الجمهور:

ال ػػدليل األوؿ :اس ػػتدلوا ُن ػػديث أـ عطي ػػة« :هنان ػػا كَف يع ػػزـ علين ػػا» ّنع ػػىن :أن ػػو َف يش ػػدد علين ػػا يف

النهي ،كاستندكا لركايات كثًنة ت يد مػا ذىبػوا إليػو منهػا مػا ركتػو عائشػة(ٕ) رضػي اهلل عنهػا قالػت« :كيػف
(ُ) ركاه الب،ػػارم ،بػػاب اتبػػاع النسػػاء اٛننػػائز  ، ٕٖ/ِ ،بػػرقم ،ُِٕٖ :كمسػػلم ،بػػاب هنػػي النسػػاء عػػن اتبػػاع اٛننػػائز،ْٔٔ/ِ ،
برقم.ّٖٗ :
(ِ) انظر :حاشية ابن عابدين ِ. ِِّ/
(ّ) انظر :اٞنغين :ابن قدامة ِ ،ّٓٔ/اجملموع :للنوكم ٓ. ِٕٕ/
(ْ) انظر :اٞندكنة :اإلماـ مال ُ ِِٔ/ػ ِّٔ القوانٌن الفقهية :ابن جزم ص ٔٔ.
(ٓ) ركاه الرتمػػذم يف سػػننو ،بػػاب مػػا جػػاء يف كراىيػػة القبػػور للنسػػاء ّ ،ِّٔ/بػػرقم ، َُٓٔ :كقػػاؿ عنػػو الرتمػػذم كىػػذا حػػديث
حسن صحيح نفس اٞنصدر .
(ٔ) انظر :حاشية ابن عابدين ِ.ِِّ/
ً
ً
ً
ػب صػػلى اهلل عليػػو
ػب صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم كأمهػػا أـ ركمػػاف ،تزكجهػػا النَّػ ٌ
(ٕ) أـ اٞنػ منٌن ىعائ ىشػػة بنػػت أا بكػػر الصػػديق زكج النَّػ ٌ
ػحابىة ِ،)ِّْٗ( ِٖٔ/
كسػلم قىػٍبػ ىػل اٟنجػػرة بسػػنتٌن ،توفيػػت سػػنة ٕٓ ى .انظػػر :أسػػد الغابػػة ٓ ،َُٓ/كْنريػػد أٚنػػاء َّ
الصػ ى
كاإلصابة ْ. ّٓٗ/

ٔٗ

أقوؿ يا رسوؿ اهلل إذا زرت القبور ،قاؿ :قوِف السبلـ على أىل الديار مػن اٞنػ منٌن كاٞنسػلمٌن ،كيػرحم اهلل
اٞنستقدمٌن منا كاٞنستأخرين كإنا إف شاء اهلل بكم لبلحقوف»(ُ).
الدليل الثاني٘ :نلوا األحاديث اليت جاءت بػالتحرٔف اٛنػازـ علػى مػا كػاف قبػل أف يػ ذف ٟنػن ،كمػنهم
من ٘نل ذل على من تتبع اٛننازة فتصرخ كتنوح(ِ).
ٗنيعػػا أكُف مػػن العمػػل ببعضػػها كتػػرؾ بع ػ  ،كاهلل
ورأي الجمهػػور أقػػوى ،كفيػػو ٗنػػع لؤلدلػػة ،كالعمػػل باألدلػػة ن
أعلم.
ثالثًا :إطالقات الكراىة عند اإلمامين
إطالقات الكراىة عند اإلماـ ابن حزـ:
تطلق الكراىة عند اإلماـ ابن حزـ على أمرين:
األوؿ :على مػا هنػي عنػو هنػي تنزيػو ،كىػو الػذم أشػعر فاعلػو أف تركػو خػًن مػن فعلػو ،كىػذا مفهػوـ مػن
صيغ الكراىة عند ابن حزـ.
الثػاني :علػى تػرؾ األكُف كىػذا مػأخوذ مػن قولػو ر٘نػو اهلل" :كأمػا صػبلة العيػدين كالػوتر ،كركعتػا الفجػػر،
كاٞنبيت لياِف مىن ّنىن؛ فليست فرائ  ،كلكنها تطوع يكره تركها"(ّ).
إطالقات الكراىة عند اإلماـ الشوكاني:
قػػاؿ ر٘نػػو اهلل" :كيقػػاؿ باالش ػرتاؾ علػػى أمػػور يفبليفػػة :علػػى مػػا هنػػي عنػػو هنػػي تنزيػػو ،كىػػو الػػذم أشػػعر
فاعلو أف تركو خًن من فعلو ،كعلى ترؾ األكُف ،كرتؾ صبلة الضحى ..إٍف"(ْ).
ابعا :ىل تثبت الكراىة بترؾ المندوب؟
رً

مكركىا(ٓ).
القوؿ األوؿ :نيقل عن بع األصوليٌن أف ترؾ اٞنندكب يعترب
ن
مكركىا ،كإ٧نا يعتػرب خػبلؼ األكُف(ٔ)،
القوؿ الثاني :اٞنعتمد عند األكثرين أف ترؾ اٞنندكب ال يعترب
ن
خاصةن يف اٞنندكبات اٞنشهورة؛ كقياـ الليل كصبلة الضحى(ٕ).

(ُ) ركاه مسلم يف صحيحو ،باب ما يقاؿ عند دخوؿ القبور كالدعاء ألىلو  ، ٔٔٗ/ِ ،برقم ْٕٗ.
(ِ) انظر :فتح البارم :ابن حجر ّ ،ُْٗ/عمدة القارئ :العيىن ٖٓ ،ٔٗ/نفة األحوذم :اٞنباركفورم ْ.ُّٔ/
(ّ) اإلحكاـ :ابن حزـ ّ.ٕٗ/
(ْ) اإلرشاد :الشوكآف ُ.ِٔ/
(ٓ) انظر :اٞنن،وؿ :الغزاِف ُ ،َِٕ/البحر احمليط :الزركشي ُ.ّٕٕ/
(ٔ) اٞنكركه ما كرد فيو هني مقصود كخبلؼ األكُف ِنبلفو  .انظر :البحر احمليط :الزركشي ُ.ُِّ/
(ٕ) انظر :البحر احمليط :الزركشي ُ ،ّْٗ/حاشية ابن عابدين :ابن عابدين ُ.ُِّ/

ٕٗ

رأي اإلماـ ابن حزـ:
يػػرل أنػػو مػػن اٞنكػػركه قػػاؿ ر٘نػػو اهلل" :كأمػػا صػػبلة العيػػدين ،كالػػوتر ،كركعتػػا الفجػػر ،كاٞنبيػػت ليػػاِف مػػىن
ّنىن؛ فليست فرائ

كلكنها تطوع يكره تركها"(ُ).

رأي اإلماـ الشوكاني:
يرل أنو من اٞنكركه كما سبق ،كىذا كجو االتفاؽ.
دليل القوؿ األوؿ" :أنو ال فرؽ بٌن اٞنكػركه كخػبلؼ األكُف ،كاٞننػدكب ضػد اٞنكػركه ،كمػا الواجػب

ضد اٜنراـ كما ىو معركؼ ،لذل فكل مندكب يعترب تركو مكركه"(ِ).

مكركىػػا؛ كذلػ ألف اسػػتغراؽ األكقػػات بالنوافػػل
دليػػل القػػوؿ الثػػاني :قػػالوا" :تػػرؾ اٞننػػدكب ال يعتػػرب
ن

مكركىػا ،كإ٧نػا اٞنكػركه مػا كرد فيػو هنػي مقصػود يفيػد الكراىػة ،أمػا تػرؾ
مندكب ،كلكػن تػرؾ ذلػ ال يعتػرب
ن
اٞنندكب فهو خبلؼ األكُف"(ّ).

مكركىػػا،
ال ػراجح :مػػا ذىػػب إليػػو أصػػحاب القػػوؿ الثػػآف؛ إذ بالفعػػل لػػيس كػػل تػػرؾ للمنػػدكب يعتػػرب
ن

فاستغراؽ األكقات باٞنندكبات مندكب ،كال يعترب ترؾ استغراؽ األكقات باٞنندكبات مكركه ،كاهلل أعلم.
خامسا :ىل يدخل المكروه في التكاليف ؟
ً

اختلف األصوليوف على قولٌن ،كما اختلفوا يف اٞنندكب ،كما قيل ىناؾ يقاؿ ىنا.

رأي اإلماـ ابن حزـ:
َف أجد لو شيمان يف اٞنسألة.
رأي اإلماـ الشوكاني:
يرل أنو ليس من التكليف ،قاؿ ر٘نو اهلل تعاُف " كتسمية اٝنمسة تكليفية تغليػب؛ إذ ال تكليػف يف

اإلباحة بل كال يف الندب ،كالكراىة التنزيهية عند اٛنمهور(ْ) .كىذا كجو االنفراد.

(ُ) اإلحكاـ :ابن حزـ ّ.ٕٗ/
(ِ) انظر :البحر احمليط :الزركشي ُ.ّٕٕ/
(ّ) انظر :اٞنن،وؿ :الغزاِف ُ.َِٕ/
(ْ) اإلرشاد :الشوكآف ُ.ِٔ/

ٖٗ

الفرع الخامس :المباح
واصطالحا
أوال :تعريف المباح لغة
ً
ً

المباح لغة :مشتق من اإلباحة ،كىػي اإلظهػار ،يقػاؿ :بػاح الشػيء ظهػر ،كبػاح بسػره :أظهػره ٍبو نحػا،

كحا كب كحة :أظهره.
كب ن
"كيطلق كيراد بو اإلطبلؽ ،كاإلذف ،يقاؿ :أُنت الشيء :أحللتو ل "(ُ).

اصطالحا :منهم من عرفو بتعريف فيو إهبماـ فقاؿ" :ما استول طرفاه"(ِ).
المباح
ً

كمنهم من عرفو ُنكمو فقاؿ" :ما ال يثاب على فعلو كال يعاقب على تركو"(ّ).
كقيل" :ما خبل من مدح أك ذـ"(ْ).
كعرفو اآلمدم بقولػو" :مػا دؿ الػدليل السػمعي علػى خطػاب الشػارع بػالت،يًن فيػو بػٌن الفعػل كالػرتؾ

من غًن بدؿ"(ٓ).
كبياف ١نرتزات تعريفو على الوجو اآليت:
فالقيد األكؿ ،فاصل لو عن فعل اهلل تعاُف.

كالقيد الثآف ،أم :من غًن بدؿ ،خرج بو الواجب اٞنً،ن ،كالواجب اٞنوسع يف أكؿ الوقت.
كعرفو البيضاكم" :بأنو ما ال يتعلق بفعلو كتركو مدح كال ذـ"(ٔ).
تعريف المباح عند اإلماـ ابن حزـ:

قاؿ ر٘نو اهلل" :ىو ما تركو كفعلو سواء إف فعلو َف ي جر كَف يأمث كإف تركو َف ي جر"(ٕ).

تعريف المباح اإلماـ عند الشوكاني:

قاؿ ر٘نو اهلل "اٞنباح :ما ال ٬ندح على فعلو ،كال على تركو"(ٖ).
كجػو االخػػتبلؼ أف اإلمػػاـ ابػن حػػزـ عػػرؼ اٞنبػػاح بتعريػف ٩نمػػع فيػػو بػػٌن الصػيغة كالػػبلزـ ،كأمػػا اإلمػػاـ
الشوكآف فقد عرفو ُنكمو بػ (البلزـ).

(ُ) انظر :لساف :ابن منظور ِ ُْٔ/القاموس احمليط :الفًنكز آبادل ُ ُِْ/اٞنصباح اٞننًن :الفيومي ُ.ٔٓ/
(ِ) التعريفات :اٛنرجآف ُ.ُٗٔ/
(ّ) التوقيف على مهمات التعريف :اٞنناكم ص ِٓٗ.
(ْ) شرح الكوكب :ابن النجار ُ.ِِْ /
(ٓ) اإلحكاـ :اآلمدم ُ.ُِّ/
(ٔ) انظر :هناية السوؿ :اإلسنوم ُ.ِٓ/
(ٕ) اإلحكاـ :ابن حزـ ْ.ُٖ/
(ٖ) اإلرشاد :الشوكآف ُ.ِٔ/

ٗٗ

الراجح:

الذم يظهر أف أرجحها تعريف اآلمدم؛ ٝنلوه عن كثًن من االعرتاضات اٞنثارة حوؿ التعريفات.

أما التعريف األوؿ يف تعريف اٞنباح كىو ما استول طرفاه.

فقػػد أجيػػب عليػػو :بأنػػو تعريػػف غػػًن مفصػػح عػػن اٞنػراد ،كمػػا أنػػو غػػًن مػػانع مػػن دخػػوؿ كػػل مػػا اسػػتول
طرفاه ،كإف َف يكن من اٞنباح(ُ).
وأمػػا التعريػػف الثػػاني :فيجػػاب عنػػو بأنػػو تعريػػف بػػاٜنكم ،كىػػو غػػًن مرضػػي عنػػد بعػ

احملققػػٌن مػػن

أىل العلم.

وأما تعريف اإلماـ البيضاوي :فقػد انتقػده اإلمػاـ اإلسػنوم بعػد شػرحو ،بػأف قولػو( :كال ذـ) :أفسػد
التعريف ،كلو حذفو َف يرد عليو شيء ٝنركج األحكاـ األخرل من دكنو.
كقػػاؿ :إف ( كال ذـ ) زيػػادة يف اٜنػػد ،كاٜنػػدكد تصػػاف عػػن اٜنشػػو كالتطويػػل ،كمػػا انتقػػده بقولػػو :إف
اٞنبػػاح قسػػم مػػن أقسػػاـ اٞنكلفػػٌن ،كعلػػى ىػػذا فأفعػػاؿ غػػًن اٞنكلفػػٌن كالنػػائم ،كالسػػاىي ،ليسػػت مػػن اٞنبػػاح،
مػػع أف اٜنػػد صػػادؽ عليهػػا ،فهػػو علػػى ىػػذا غػػًن مػػانع ،كمػػا انتقػػده بأنػػو َف يقيػػد اٞنػػدح كالػػذـ بأنػػو غػػًن
شرعي ،كما قيده غًنه من األحكاـ(ِ).

وأما تعريف المباح عند اإلمامين :فيجاب عنو بأنو تعريف بغًن اٜند كما سبق اٛنواب.
ثانيًا :صيغ المباح

ىنػػاؾ عػػدة أسػػاليب كصػػيغ كردت عػػن الشػػارع تعػػرؼ منهػػا إباحػػة الفعػػل ،لػػيس منهػػا لفػػظ اٞنبػػاحَ ،ف
يرد على الشارع استعماؿ ىذه الصيغة .كمن الصيغ كاألساليب على اإلباحة ما يأيت:
ٔ -أف يػػنا الشػػارع ص ػراحة علػػى نفػػي الحػػرج ،كقولػػو تعػػاُف[ :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ] [النور.]35:
فقد رفع اٜنرج عن ى الء يف ترؾ اٛنهاد ،كأبيح ٟنم الت،لف صراحة ،كمن ذل قولو صػلى اهلل عليػو
كسلم للسائل الذم حلق قبل أف يذبح « :افعل كال حرج »(ّ).
ٕ  -أف يػػنا الشػػارع علػػى نفػػي الجنػػاح ,كقولػػو تعػػاُف[ :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
(ُ) انظر :اٜنكم الشرعي  /د .يعقوب الباحسٌن صّٕٔ .ّٖٔ ،
(ِ) انظر :هناية السوؿ :اإلسنوم ُ.ِٓ/
(ّ) ركاه الب،ارم ،باب الفتيا كىو كاقف على الدابة كغًنىػا ُ ِٖ/بػرقم ّٖ  ،كمسػلم :بػاب مػن حلػق قبػل النحػر ،أك ٥نػر قبػل
الرمي ِ ، ْٖٗ/برقم.َُّٔ :

ََُ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ] [البقرة.]863:
ٖ  -أف يػ ػ ػ ػ ػػنا الشػ ػ ػ ػ ػػارع علػ ػ ػ ػ ػػى إباحػ ػ ػ ػ ػػة الفع ػ ػ ػ ػ ػػل ,مثػ ػ ػ ػ ػػل قولػ ػ ػ ػ ػػو تع ػ ػ ػ ػ ػػاُف[ :ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ][ادائدة.]1:
ٗ  -صػ ػػيغة األمػ ػػر إلا اقت ػ ػراف بهػ ػػا مػ ػػا يصػ ػػرفها إلػ ػػى اإلباحػ ػػة ,كقولػ ػػو تعػ ػػاُف :ﱡﭐ ﲬ ﲭ
ﲮ ﱠ[اٞنائػػدة ،]ِ:فالقرينػػة الػػيت صػػرفت األمػػر مػػن داللتػػو علػػى الوجػػوب إُف داللتػػو علػػى اإلباحػػة
منع الفعل قبل األمر.
٘  -استصػػحاب البػراءة أو اإلباحػػة األصػػلية ,فػػإذا َف يػػرد نػػص مػػن الشػػارع علػػى حكػػم عقػػد ،أك
تصرؼ على فعل من األفعػاؿ ،كَف يقػم دليػل شػرعي آخػر علػى حكػم فيػو ،كػاف ىػذا العقػد ،أك التصػرؼ،
مباحا بالرباءة األصلية؛ ألف األصل يف األشياء اإلباحة ،كقػد دؿ علػى ذلػ قولػو تعػاُف[ :ﯬ
أك الفعل ن
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ] [البقررررررة ،] 89:ف،لػ ػػق مػ ػػا يف األرض لبلنتفػ ػػاع بػ ػػو ،كال
مباحا ،كغًنىا من األساليب كالصيغ.
يصح االنتفاع إال إذا كاف ن

كىناؾ أساليب غًن صر٪نة تدؿ على اإلباحة ،أك تفيد اإلباحة كقولو صلى اهلل عليو كسػلم« :صػلوا
قبل اٞنغرب مث قاؿ ٞنن شاء »(ُ) فلفظ (ٞنن شاء) قرينة تدؿ على أف األمر ىنا مقصود بو اإلباحة.
كمن أساليب اإلباحة :استنكار ٓنرٔف اٞنباح كقولػو تعػاُف[ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ] [األعراف.]68:
كمػػن أسػػاليب اإلباحػػة :النهػػي عػػن التحػػرٔف كقولػػو تعػػاُف[ :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ] [ادائدة ،]29:كغًنىا من الصيغ(ِ).
صيغ المباح عند اإلماـ ابن حزـ:
ٔ  -صػػيغة األمػػر إلا اقتػػرف بهػػا مػػا يصػػرفها إلػػى اإلباحػػة ،كمثػػل ٟنػػا بقولػػو تعػػاُف [ :ﯝ ﯞ

(ُ) ركاه أبوداكد ،باب الصبلة قبل اٞنغرب ِ ِٔ/برقم ُُِٖ :كصححو األلبآف نفس اٞنصدر.
صػػرم ُ ٕٕ/العػػدة :ألا يعلػػى ُ،ُِٗ/
(ِ) انظػػر :البحػػر احملػػيط :الزركشػػي ُ ّٕٔ/اٞنعتمػػد يف أصػػوؿ الفقػػو :أبػػو اٜنسػػٌن البى ٍ
الوجيز :زيداف ْٓ.

َُُ

ﯟﯠ][اٞنائدة ،]ِ :فقاؿ" :األمر لئلباحة؛ ألف صارؼ األمر من الوجوب لئلباحة اإلٗناع"(ُ).
ٕ -استصحاب البراءة أو اإلباحة األصلية ,قاؿ ر٘نػو اهلل" :قػاؿ اهلل تعػاُف[ :ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ] [البقررررة ،]89:ف ػػبل ن ػػص أكث ػػر مع ػػآف كال أعل ػػم م ػػن ى ػػذا ،كفي ػػو إباح ػػة
النساء ،كاٞنآكل كلها ،ككل ما يف األرض"(ِ).
ٖ  -النه ػػي ع ػػن تحػ ػريم م ػػا أح ػػل اهلل .ق ػػاؿ ر٘ن ػػو اهلل" :ق ػػاؿ اهلل تع ػػاُف[ :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ] {ادائرردة ،}29:فبػػٌن اهلل تعػػاُف أف كػػل شػػيء حػػبلؿ لنػػا إال مػػا نػػص
على ٓنر٬نو"(ّ).
ٗ  -إقرار النبي صلى اهلل عليو وسلم الشيء وعدـ إنكاره يدؿ على اإلباحة.

قاؿ ر٘نو اهلل" :كأما إقراره عليو السبلـ على ما علم ،كترؾ إنكاره إياه ،فإ٧نػا ىػو مبػيح لػذل الشػيء

فقط ،كغًن موجب لو كال نادب إليو"(ْ).

صيغ اإلباحة عند اإلماـ الشوكاني:
َف يذكر شيمان إال عند قولو قػاؿ الػرازم :قػاؿ األصػوليوف" :كلئلباحػة مثػل قولػو تعػاُف[ :ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ] [احلاقة.)ٓ(]83:
المناقشة والترجيح
ينػاقش اإلمػاـ ابػن حػزـ يف قولػو" :كأمػا إقػراره عليػو السػبلـ علػى مػا علػم ،كتػرؾ إنكػاره إيػاه؛ فإ٧نػا ىػو
مبػػيح لػػذل الشػػيء فقػػط ،كغػػًن موجػػب لػػو كال نػػادب إليػػو؛ أف ىػػذ ا لػػيس علػػى إطبلقػػو ،إ٧نػػا قػػد يكػػوف
إقػراره للشػػيء يػػدؿ علػػى اإلباحػػة ،كػػإقراره للحبشػػة باللعػػب باٞنسػػجد(ٔ) ،كقػػد يكػػوف إقػراره للشػػيء تشػر نيعا

(ُ) اإلحكاـ :ابن حزـ ّ.َُْ/
(ِ) اٞنصدر نفسو ّ.ُْْ/
(ّ) اٞنصدر السابق ٖ.ُْ/
(ْ) اإلحكاـ :ابن حزـ ِ.ٔ/
(ٓ) اإلرشاد ُ.ِْٓ/
(ٔ) ركاه مسلم ،باب الرخصة يف اللعب الذم ال معصية فيو يف أياـ العيد  ، َٔٗ/ِ ،برقم.ِٖٗ :

َُِ

لو ،كػإقراره لعمػرك بػن العػاص(ُ) الػذم صػلى بػالقوـ يف غػزكة ذات السبلسػل جنبنػا بعػد أف تػيمم مػن شػدة
الربد"(ِ).
إطالقات المباح عند اإلماـ ابن حزـ:

بعد تعريف اإلباحة ،قاؿ ر٘نو اهلل :كىو اٜنبلؿ(ّ).
إطالقات المباح عند اإلماـ الشوكاني:

قاؿ ر٘نو اهلل" :يقاؿ للمباح :اٜنبلؿ ،كاٛنائز ،كاٞنطلق"(ْ).
قلػػت :مػػن نظػػر إُف صػػيغ اٞنبػػاح عنػػد ابػػن حػػزـ ،مػػع مػػا ذكرنػػا مػػن إطبلقػػات اٞنبػػاح عنػػده٩ ،نػػد أف ال
خبلؼ بٌن اإلمامٌن يف إطبلقات اٞنباح ،كاهلل أعلم.
ثالثًا :أقساـ المباح

للمبػػاح تقاسػػيم متنوعػػة باعتبػػارات ٢نتلفػػة ،غػػًن أٓف سػػأكتفي بػػذكر أشػػهر التقسػػيمات ،فػػأقوؿ :قسػػم
العلماء اٞنباح إُف يفبليفة أقساـ كىي:
القسم األوؿ :ما صرح الشارع فيو بالتخيير ،كأف يقوؿ( :إف شمتم فافعلوه ،كإف شمتم فاتركوه).

كمثالو قولو صلى اهلل عليو كسلم للمسافر« :إف شمت فصم ،كإف شمت فأفطر»(ٓ).

القسػم الثػػاني :مػػالم يػػرد فيػػو عػػن الشػػارع دليػػل سػػمعي بػػالتخيير ,لكػػن صػرح الشػػارع بنفػػي اٜنػػرج
عن فعلو كتركو.

القسم الثالث :مالم يرد فيو عن الشارع شيء فيبقى على البراءة األصلية(ٔ).

(ُ) عمرك بن العاص بن كائل بن ىاشم السػهمي ،أسػلم سػنة ٖنػاف قبػل الفػتح ،كأمػره رسػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػو كسػلم علػى سػرية
٥نو الشاـ ،ككُف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم عمرك بن العاص على عماف ،فلػم يػزؿ عليهػا حػى قػب رسػوؿ اهلل صػلى
اهلل علي ػػو كس ػػلم ،كعم ػػل لعم ػػر كعثم ػػاف كمعاكي ػػة رض ػػي اهلل ع ػػنهم ،ت ػػويف س ػػنة ِْىػ ػػ .انظ ػػر :االس ػػتيعاب :اب ػػن عب ػػد ال ػػرب
ُُّْْ/ػ ُُْٖ.
(ِ) ركاه أبوداكد كغًنه ،باب إذا خاؼ اٛننب الربد أيتيمم؟ ُ ،ِٗ/برقم ّّْ :كصححو األلبآف نفس اٞنصدر.
(ّ) اإلحكاـ :ابن حزـ ُ.ْْ/
(ْ) اإلرشاد :الشوكآف ُ.ِٔ/
(ٓ) ركاه الب،ػ ػػارم ،بػ ػػاب الصػ ػػوـ يف السػ ػػفر كاإلفطػ ػػار  ، ّّ/ّ ،بػ ػػرقم ُّْٗ :كمسػ ػػلم ،بػ ػػاب الت،يػ ػػًن يف الصػ ػػوـ كالفطػ ػػر يف
السفر ٕٖٗ/ِ،برقم.ُُُِ :
(ٔ) انظر :اٞنستصفى :الغزاِف ُ ،َٔ/ركضة الناظر :ابن قدامة ُ.ُُّ/

َُّ

ابعا :ىل المباح من التكليف؟
رً
اختلف األصوليوف على قولٌن:

الق ػػوؿ األوؿ :م ػػذىب ٗن ػػاىًن األص ػػوليٌن ،كرجح ػػو ٗن ػػع م ػػن احملقق ػػٌن م ػػنهم ،إم ػػاـ اٜن ػػرمٌن ،كاب ػػن

عقيل(ُ) كاآلمدم ،كالزركشي ،كغًنىم أنو ليس من التكليف(ِ).
كاستدلوا :أف التكليف ٓنميل ما فيو كلفػة كمشػقة ،كاٞنبػاح لػيس فيػو ذلػ  ،بػل فيػو اٝنيػار بػٌن الفعػل
كالرتؾ ،من غًن ضرر يلحقو يف العاجل كاآلجل(ّ).

الق ػػوؿ الث ػػاني :ق ػػالوا :اٞنب ػػاح م ػػن التك ػػاليف ،كى ػػذا الق ػػوؿ منس ػػوب ألا إس ػػحاؽ اإلس ػػفراييين م ػػن

الشافعية(ْ).

كاستدؿ على ذل :
أوال :أف اٞنرء يفتقر يف معرفة اٞنباح إُف نوع كلفة كمشقة ،ذكر ذل عنػو ابػن برىػاف؛ مث قػاؿ" :كىػذا
ً

مباحػػا ،ىػػل ىػػو مػػن قبيػػل التكػػاليف أـ ال؟ أمػػا
زلػػة مػػن كبػػًن؛ كذل ػ ألف اٝنػػبلؼ يف اٞنبػػاح اٞنعلػػوـ كونػػو ن
النظر كاالستدالؿ ،فهو من قبيل طلب العلم كىو فرض على الكفاية"(ٓ).
إذنا :فالعلم ُنكم اٞنباح خارج عن نفس اٞنباح.
مباحا؛ أم تكليف اعتقاد اإلباحة فيو.
كاستدؿ كذل بأف معىن كونو ن
مباحا بل كاجب(ٔ).
كرد :بأف اعتقاد اإلباحة ليس ن

كهبذا يظهر أف ما ذىب إليو أبو إسحاؽ اإلسفراييين غًن صحيح ،بل كصفو إماـ اٜنرمٌن بأنػو ىف ىػوة
ظاىرة(ٕ) .كاهلل أعلم
رأي اإلماـ ابن حزـ:

َف أجد لو شيمان يف اٞنسألة.
(ُ) اإلمػػاـ ،العبلمػػة ،البحػػر ،شػػيخ اٜننابلػػة ،أبػػو الوفػػاء علػػي بػػن عقيػػل بػػن ١نمػػد بػػن عقيػػل بػػن عبػػد اهلل البغػػدادم ،الظفػػرم،
اٜننبلي ،اٞنػتكلم ،صػاحب التصػانيف ،تػويف يف يفػآف عشػر ٗنػادل األكُف مػن سػنة يفػبلث عشػرة كٙنسػمائة كدفػن مػن الغػد
بباب حرب انظر :إكماؿ اإلكماؿ :البن نقطوْ ،ُٖٓ/سًن أعبلـ النببلء :الذىبُٗ.ّْْ/
(ِ) انظر :الربىاف :اٛنويين ُ،ُْ/اٞنسودة :آؿ تيمية ُ ،ّٔ/شرح الركضة :الطويف ُ ،ِْٔ/البحر احمليط ،الزركشي ُ.ّٖٔ/
(ّ) انظر :الوصوؿ :ابن برىاف ُ. ٕٕ/
(ْ)انظر :شرح ٢نتصر الركضة :الطويف ُ ،ِْٔ/اإلحكاـ :اآلمدم ُ.ُِٔ/
(ٓ)انظر :الوصوؿ :ابن برىاف (ُ ) ٕٕ/البحر احمليط :الزركشي. )ّٕٖ/ُ( ،
(ٔ)انظر :البحر احمليط :الزركشي ُ.ّٖٔ/
(ٕ)انظر :الربىاف :اٛنويين (ُ.)ُْ/

َُْ

رأي اإلماـ الشوكاني:

يرل أف اٞنباح ليس من التكليف ،قاؿ ر٘نو اهلل" :كتسمية اٝنمسة تكليفية تغليب؛ إذ ال تكليػف يف

اإلباحة"(ُ) .كىذا كجو االنفراد ،إال أف الكل متفقوف على أف اٞنبػاح ال يرتتػب علػى فعلػو يفػواب ،كال علػى
تركػػو عقػػاب٣ ،نػػا دعػػا كثػػًن مػػن األصػػوليٌن إُف القػػوؿ بػػأف اٝنػػبلؼ لفظػػي ،كمػػن ى ػ الء ال ػرازم كاآلمػػدم
كالطويف(ِ) كالزركشي(ّ).
كيف ختػاـ ىػذا اٞنبحػث ٩نػػدر بنػا التنبيػو إُف إشػػكاؿ قػد يػرد ،كىػػو أنػو قػد يقػػوؿ قائػل :العلمػاء جعلػوا
األحكاـ التكليفية ٙنسة ،فكيف أخرجتم اٞنندكب ،كاٞنكركه ،كاٞنباح من التكاليف؟
فاٛنواب :أف معىن جعل العلماء األحكػاـ التكليفيػة ٙنسػة ،أم :أهنػا أحكػاـ ٔنػتص بػاٞنكلف ،فػإف
فعلػػو يوصػػف باإلباحػػة أك التحػػرٔف أك الوجػػوب ،أمػػا غػػًن اٞنكلػػف كالنػػائم كالناسػػي كاجملنػػوف ،فػػبل توصػػف
أفعاٟنم بذل  ،فهذا معىن كوهنا من أحكاـ التكليف(ْ).
كقيل :أف ذل من باب التغليب(ٓ).

(ُ) اإلرشاد ُ.ِٔ/
(ِ) أبو الربيع سليماف بن عبد القوم بن الكرٔف الطويف الصرصرم ،فقيو حنبلي ،من العلماء .كلد بقرية طػوؼ  -أك طوفػا – مػن
مص ػػنفاتو (بغي ػػة الس ػػائل يف أمه ػػات اٞنس ػػائل) يف أص ػػوؿ ال ػػدين ،ك (اإلكس ػػًن يف قواع ػػد التفس ػػًن  -خ) يف دار الكت ػػب ،ك
(الريػاض النػواظر يف األشػباه كالنظػائر) كغًنىػا كثػًن كلػد يف سػنة ٕٓٔق كتػويف يف سػنة ُٕٔى ػ األعبلـ:الزركلػي ّ ُِٕ/ػ
ُِٖ.
(ّ)انظػػر :احملصػػوؿ :ال ػرازم (ِ )ُِّ/اإلحكػػاـ :اآلمػػدم ُ ُِٔ/شػػرح الركضػػة ،الطػػويف (ُ )ِْٔ/البحػػر احملػػيط ،الزركشػػي
(ُ. ) ّٖٔ/
(ْ)انظر :اٞنسودة :آؿ تيمية صّٔ .
(ٓ) انظر :اإلرشاد :الشوكآفُ.ِٔ/

َُٓ

املبحح الجالح :أّجُ االتفاق ّاالختالف يف احلله الْضعٕ
ّفُٔ أربع٘ مطالب:
املطلب األّل :تعرٓف احلله الْضعٕ لػ٘ ّاصطالحًا
املطلب الجاىٕ :سبب تشنٔتُ باحلله الْضعٕ
املطلب الجالح :أقشاو احلله الْضعٕ
املطلب الرابع :املكارى٘ بني احلله التللٔفٕ ّالْضعٕ

َُٔ

واصطالحا.
المطلب األوؿ :تعريف الحكم الوضعي لغة
ً

أوال :تعريف الحكم الوضعي لغة:
ً

أما اٜنكم فقد سبق بياف معناه كاٞنراد منو يف موضعو.
أما الوضعي في اللغة :ضد الرفع مأخوذ من الوضع ،كالوضع يف اللغة يطلق على ع ٌدة معاف.

كضعا كىي كاضعو ،كلدتو.
المعنى األوؿ :يطلق على الوالدة ،يقاؿ :كضعت اٜنامل الولد تضعو ن

المعنى الثاني  :يطلق على اإلسقاط ،يقاؿ :كضع عنو الدين كالدـ كٗنيع أنواع اٛنناية يضعو

كضعا :إذا أسقطو عنو.
كضعا ،أم :اختلقو.
المعنى الثالث :يطلق ّنعىن االختبلؽ كضع الشيء ن

المعنى الرابع :يطلق على الرتؾ ،يقاؿ :كضعت الشيء بٌن يديو :أم :تركتو بٌن يديو(ُ).

ثانيًا :الحكم الوضعي في االصطالح:

فقد اختلفت عبارات األصوليٌن يف تعريفو ،فبعضهم مقل كبعضهم مكثر كلكن أقرب ىذه

التعريفات إُف الصحة ىو" :خطاب اهلل اٞنتعلق َنعل الشيء سببنا لشيء آخر ،أك شرطنا لو ،أك مانعا
صحيحا ،أك فاسدا ،أك رخصة ،أك عز٬نة ،أك أداء ،أك إعادة ،أك قضاء إُف غًن
منو ،أك كوف الفعل
ن
ذل " .كىذا التعريف الشامل ىو الذم أشار إليو اآلمدم يف اإلحكاـ(ِ).
كىو الذم يفهم من كبلـ ابن قدامة(ّ) يف الركضة (ْ).
تعريف ابن حزـ للحكم الوضعي:

َف أجد لو تعري نفا.

تعريف الشوكاني للحكم الوضعي:

قاؿ ر٘نو اهلل" :كأما الوضع :فهو السبب ،كالشرط ،كاٞنانع"(ٓ).
كىذا كجو االنفراد.

(ُ) انظر :احملكم احمليط االعظم :اٞنرسي ِ ِٗٔ ،ِْٗ/اٞنعجم الوسيط :د/أ٘ند ٢نتارِ.َُّٗ/
(ِ) انظر :اإلحكاـ :اآلمدم.ٗٔ/ُ :
ػربا مفتينػػا مصػػن نفا ذا فنػػوفُ ،نػ نػرا ال ينػػزؼ ،انتهػػت إليػػو معرفػػة
(ّ) عبػػد اهلل بػػن أ٘نػػد بػػن ١نمػػد بػػن قدامػػة أبػػو ١نمػػد ،كػػاف إمامػػا حػ ن
مذىب أ٘ند كَف يكن يف كقتو أحد أعلم منو كال أفقو منو يف سائر اٞنذاىب ،كمن تصػانيفو :كتػاب اٞنغػين يف الفقػو ،ككتػاب
الكايف كغًنىا كمولده يف شعباف سنة إحػدل كأربعػٌن كٙنسػمائة كتػويف تػويف يػوـ عيػد الفطػر سػنة عشػرين كسػتمائة  .انظػر:
تاريخ بغداد :اٝنطيب البغدادم ُٓ ُِّ ، ُِِ/سًن أعبلـ النببلء :الذىب ُٔ.ُْٗ/
(ْ) انظر :ركضة الناضر :ابن قدامة ُ.ُٖٖ ،ُٕٓ/
(ٓ) اإلرشاد :الشوكآف ُ.ِٓ/

َُٕ

المختار األوؿ  :كىو ما سنمشي عليو يف ىذا البحث؛ ألنو كما يبدك أٗنع ألصناؼ اٜنكم

الوضعي ِنبلؼ ما اقتصر عليو بعضهم حٌن عرفها مكتفينا بذكر األسباب ،كالشركط ،كاٞنوانع؛ لكوهنا

كليات اٜنكم الوضعي اٞنتفق عليو.
شرح التعريف:

قولو يف التعريف" :خطاب اهلل تعاُف" :اٝنطاب يف اللغة مصدر خاطب ٫ناطب خطابنا ك٢ناطبة:
كىو توجيو الكبلـ ٥نو الغًن لئلفهاـ"(ُ).
٠نازا ،كأصبح عند
كاٞنراد بو ىنا :اٞن،اطب بو ،فهو من باب إطبلؽ اٞنصدر ،كإرادة اسم اٞنفعوؿ بو ن
األصوليٌن حقيقة عرفية يف نفس الكبلـ اٞنوجو ال الفعل.
كاٝنطاب :جنس يف التعريف يشمل كل خطاب ،كبإضافتو إُف اهلل تعاُف ٫نرج خطاب غًنه من

حكما؛ حيث ال حكم إال للشارع(ِ).
جن أك انس أك مبلئكة ،فإف خطاباهتم ال تسمى ن
كقولو( :اٞنتعلق َنعل شيء سببنا لشيء آخر ...إٍف) أم :الذم كضعو الشارع ،كجعلو عبلمة على
أمورا ٚنيت أسبابنا كشركطنا كموانع ،كغًن ذل
معرفة حكمو ،كمعىن ذل أف الشارع كضع ،أم :شرع ن
تعرؼ عند كجودىا أحكاـ الشرع من إيفبات أك نفي؛ ألف األحكاـ توجد بوجود األسباب كالشركط،
كتنتفي بوجود اٞنوانع ،أك انتفاء األسباب كالشركط ،كما سيتبٌن ذل عند تعريف ىذه األمور يف
مواضعها من البحث إف شاء اهلل.
كحاصلو أف اٜنكم الوضعي ىو الوصف اٞنتعلق باٜنكم التكليفي ،كىذا الوصف إما أف يكوف سببنا
كأكقات الصبلة؛ حيث إهنا سبب لوجوهبا على اٞنكلف.
أك يكوف شرطنا كالطهارة يف الصبلة :فهي شرط من شركط الصبلة ال تصح الصبلة إال هبا.
مانعا :كالدين ٬ننع كجوب الزكاة ،كإف بلغ النصاب ،كحاؿ عليو اٜنوؿ ،أك يكوف
أك يكوف ن

فاسدا ال يرتتب عليو شيء ،أك يكوف رخصة كحل اٞنيتة للمضطر،
صحيحا يرتتب عليو حكمو ،أك ن
ن
كجواز التلفظ بكلمة الكفر عند اإلكراه ،كأشباه ىذه األمور ٣نا سنذكره يف مواضعو القادمة بإذف
اهلل(ّ).

(ُ) انظر :االهباج :السبكي ُ ّْ/شرح ٢نتصر التحرير :الطويفُٗ. ّ/
(ِ) انظر :رفع اٜناجب عن ٢نتصر ابن اٜناجب ُ.ِْٖ/
(ّ) اٞنهذب :النملة ُ. ِّٖ ،ُّٖ/

َُٖ

المطلب الثاني :سبب تسميتو بالحكم الوضعي
حكما فيها ْنوز كتساىل؛ إذ اٜنكم الشرعي خطاب الشارع،
ً
أوال :إف تسمية اٜنكم الوضعي ن
أمرا أك هنينا ،كىذا ىو اٜنكم التكليفي ،أما نصب الشارع عبلمات للداللة
كاٝنطاب يتضمن كال بد ن
على حكمو ،فهذه العبلمات من أسباب كشركط كموانع؛ إ٧نا ىي بياف كإظهار ٟنذا اٜنكم ،كإخبار
كإعبلـ بوجوده أك انتفائو.
نوعا من أنواع اٜنكم الشرعي أمر اصطبلحي،
حكما ،كجعلو ن
كعلى كل فتسمية خطاب الوضع ن
كال مشاحة يف االصطبلح

.

ثانيًا :العلماء يطلقوف على ىذا النوع اٜنكم الوضعي أك خطاب الوضع كما يطلقوف عليو خطاب

األخبار ،أما كجو تسميتو ِنطاب الوضع فبلف الشارع ،إ٧نا قصد منو أف يكوف عبلمة لشيء آخر بأف
مانعا أك غًن ذل فهو إ نذا :موضوع كضعو الشارع معرفنا لشيء آخر.
يكوف سببنا ،أك شرطنا ،أك ن
أمورا ٚنيت أسبابنا
قاؿ اإلماـ الطويف " :أما معىن الوضع فهو :أىف الشرع كضع ،أىم :شرع ن
ىحكاـ الش ٍَّرع من إًيفٍبات أك نفي ،فاألحكاـ تيوجد بوجود األسباب
كشركطنا كموانع تعرؼ عند
ى
كجودىا أ ٍ

كالشركط ،كتنتفي لوجود الٍمانع كانٍتفاء ٍاألسباب كالشركط"(ُ).
كأما كجو تسميتو ِنطاب اإلخبار؛ فؤلنو ٠نرد إخبار يفيدنا بوجود األحكاـ التكليفية ،أك انتفائها
إخبارا ،كيف ىذا اٞنعىن يقوؿ الطويف يف شرحو
ٔنيًناِ ،نبلؼ خطاب التكليف ،فإنو إنشاء كليس ن
طلبنا أك ن
ٞن،تصر الركضة " :أما معىن اإلخبار فهو أف الشرع بوضع ىذه األمور أخربنا بوجود أحكامو ،أك انتفائها
عند كجود تل األمور كانتفائها ،ككأنو قاؿ مثبل :إذا كجد النصاب الذم ىو سبب كجوب الزكاة
كاٜنوؿ الذم ىو شرطو ،فاعلموا أٓف قد أكجبت عليكم أداء الزكاة ،كإف كجد الدين الذم ىو مانع من
كجوهبا ،فاعلموا أٓف َف أكجب عليكم الزكاة.
ككذا الكبلـ يف القصاص كالسرقة كالزْف ،ككثًن من األحكاـ؛ بالنظر إُف كجود أسباهبا كشركطها،
كانتفاء موانعها كعكس ذل (ِ).
احدا.
كهبذا االعتبار يكوف اٞنعىن يف معىن الوضع ،كمعىن اإلخبار ىذا مرتادفٌن كّنعىن ك ن

(ُ) انظر :شرح ٢نتصر الركضة :الطويفُ.ُِْ/
(ِ) اٞنصدر نفسو .

َُٗ

المطلب الثالث :أقساـ الحكم الوضعي
٣نػػا سػػبق ذكػػره يف تعريػػف اٜنكػػم الوضػػعي يتبػػٌن لنػػا أقسػػامو عنػػد ٗنهػػور األصػػوليٌن كأهنػػا علػػى تلػ
األص ػػناؼ اٞن ػػذكورة ال ػػيت اش ػػتمل عليه ػػا التعري ػػف كى ػػي :الس ػػبب ،كالش ػػرط ،كاٞن ػػانع ،كالص ػػحة كالفس ػػاد،
كالرخصػػة كالعز٬نػػة ،كاألداء كالقضػػاء كاإلعػػادة ،غػػًن أف ىػػذه األقسػػاـ كمػػا ذكرنػػا ليسػػت ١نػػل اتفػػاؽ عنػػد
علماء األصوؿ ٗنيعهم.
فاآلم ػػدم يف (اإلحك ػػاـ) أش ػػار إُف" :أف أن ػ ػواع اٜنك ػػم الوض ػػعي ى ػػي :الس ػػبب ،كالش ػػرط ،كاٞن ػػانع،

كالصحة ،كالفساد ،كالعز٬نة ،كالرخصة ،كاألداء ،كاإلعادة ،كالقضاء"(ُ).
أم ػػا اإلم ػػاـ الش ػػاطب(ِ) ر٘ن ػػو اهلل يف اٞنوافق ػػات حص ػػرىا يف س ػػبعة أنػ ػواع كى ػػي :الس ػػبب ،كالش ػػرط،
كاٞنانع ،كالصحة ،كالبطبلف ،كالعز٬نة ،كالرخصة(ّ).
كالنملة(ْ) :يقوؿ كاٜنػق عنػدم" :أف أنػواع اٜنكػم الوضػعي ٙنسػة فقػط كىػي :السػبب ،ك الشػرط ،ك
اٞنػ ػػانع ،كالعز٬نػ ػػة ،كالرخصػ ػػة ،أمػ ػػا العلَّػ ػػة ،كالصػ ػػحة ،كالفسػ ػػاد ،كالتقػ ػػديرات الشػ ػػرعية ،كاٜنجػ ػػاج ،كاألداء،
كاإلعادة ،كالقضاء ،فهي تدخل ضمن السبب ،كال ٔنرج عنو"(ٓ).
فظهر أف أقساـ اٜنكم الوضعي َف تكن ١نل اتفاؽ عند علمػاء األصػوؿ ٗنػيعهم ،بػل قػد اختلفػوا يف
أحكاما عقلية أك شرعية؟
بعضها ىل تكوف من قبيل اٜنكم الوضعي ،أك التكليفي ،أك ىل تكوف
ن
أقساـ الحكم الوضعي عند ابن حزـ:

َف أج ػػد ل ػػو كبلم ػػا منصوص ػػا يف أقس ػػامو ،لك ػػن ي ػػذكر يف مع ػػرض كبلم ػػو الس ػػبب ،كالش ػػرط ،كاٞن ػػانع،
كالصحة كالبطبلف ،كما سيأتينا الكبلـ على ىذه األقساـ يف موضعو إف شاء اهلل.
أقساـ الحكم الوضعي عند الشوكاني:

قاؿ ر٘نو اهلل" :كأما الوضع :فهو السبب ،كالشرط ،كاٞنانع"(ٔ).
كسنفرد كل قسم من ىذه األقساـ اٝنمسة ببياف إف شاء اهلل.

(ُ) اإلحكاـ :ابن حزـُ.ٗٔ/
(ِ) إبراىيم بن موسى بن ١نمد الل،مي الغرناطي الشهًن بالشاطب :أصوِف حافظ .من أىل غرناطة .كاف من أئمة اٞنالكيػة .مػن
كتبو (اٞنوافقات يف أصوؿ الفقو ) تويف َٕٗق انظر :األعبلـ :الزركلي ُ ٕٓ/معجم اٞن لفٌن :كحالة ُ.ُُٖ/
(ّ) انظر :اٞنوافقات :الشاطب ـ.ٕ/
(ْ) معاصر َف أجد لو ترٗنة.
(ٓ) اٞنهذب :النملةُ.ّٖٖ/
(ٔ) اإلرشاد :الشوكآف ُ.ِٓ/

َُُ

الفرع األوؿ :السبب
واصطالحا:
تعريف السبب لغة
ً

أوال :الس ػػبب ف ػػي اللغ ػػة :عب ػػارة عم ػػا ٬نك ػػن التوص ػػل ب ػػو إُف مقص ػػود م ػػا ،كمن ػػو ٚن ػػي اٜنب ػػل س ػػببنا،
ً
كالطريق سببنا؛ إلمكاف التوصل هبما إُف اٞنقصود(ُ).
داال على معاف من أىمها ما يأتي:
ويرد السبب عند اإلطالؽً ,

ٔ  -يػػأتي بمعنػػى الطريػػق ,كمنػػو قولػػو تعػػاُف[ :ﭜ ﭝ ﭞ ] [الكه ر  ،]21:أم :طري نقػػا،
فالطريق سبب للوصوؿ إُف اٞنكاف اٞنقصود بواسطة اٞنشي ،أك على راحلة.
ٕ  -يػػأتي بمعنػػى البػػاب ,كمنػو قولػػو تعػػاُف يف قصػػة فرعػػوف[ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ][غافر ،]69:أم :أبواب السماكات كاألرض.
أيضا قوؿ الشاعر:
كمنو ن
كمن ىاب أسباب اٞننايا ينلنو
فإف األسباب ىنا ّنعىن :األبواب.

كلو ناؿ أسباب السماء بسلم

ٖ  -يػػأتي بمعنػػى الحبػػل ,كمنػػو قولػػو تعػػاُف[ :ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ
ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ] [احلج ،]51:أمُ :نبل إُف السماء(ِ).
ٗ  -ويأتي بمعنى القرابة والمودة ,ىكيػي ىقاؿ :ىم ًاِف إًلىٍي ىسبىب طى ًريق(ّ).
٘  -ويأتي بمعنى الشفيع ,كمنو قوؿ الشاعر:
مػ ػ ػػا أنػ ػ ػػت بالسػ ػ ػػبب الض ػ ػ ػػعيف
ف ػ ػ ػكإ٧نا
ػاليوـ حاجتن ػ ػ ػػا إلي ػ ػ ػ ػ كإ٧ن ػ ػ ػ ػػا

٤نػ ػ ػ ػ ػ ػػاح األم ػ ػ ػ ػ ػ ػػور بق ػ ػ ػ ػ ػ ػػوة األس ػ ػ ػ ػ ػ ػػباب
يرجػ ػػى الطبي ػ ػػب لق ػ ػػوة األكص ػ ػػاب(ْ).

اٜنيػاة(ٓ) ،كإ٧نػا
٘  -يأتي بمعنى الحيػاة ,يقػاؿ :قطػع اهلل بػو السػبب ،أم :قطػع اهلل سػببو ال ًػذم ًيف ٍ

ٚني ذل كلو سببنا؛ ألنو يتوصل بو إُف اٞنقصود.
كخبلصة ما تقدـ :أف السبب يطلق على كل ما يتوصل بو إُف مقصود ما.

(ُ) انظر :لساف العرب :ابن منظور ُ،ْٓٗ/االحكاـ :اآلمدم ُ.ُِٕ/
(ِ) انظر :أصوؿ السرخسي ِ َُّ/كشف األسرار :الب،ارم ْ ُٔٗ/فصوؿ البدائع :الفنارم .ِٔٓ/
(ّ) انظر :اٞنعجم الوسيط :د/أ٘ند الزيات كغًنه ُ.ُُْ/
(ْ) انظر :اٞننتحل :الثعالب ُ.ِٕ/
(ٓ) اٞن،صص :اٞنرسي ّ.ّٖٗ/

ُُُ

ثانيًػػا :تعريػػف السػػبب فػػي االصػػطالح :أمػػا معػػىن السػػبب عنػػد علمػػاء األصػػوؿ فقػػد كقػػع يف تعريفػػو

خبلؼ.

دؿ ال ػػدليل الس ػػمعي عل ػػى كون ػػو معرفن ػػا ُنك ػػم
فق ػػد عرف ػػو اآلم ػػدم" :ك ػػل كص ػػف ظ ػػاىر منض ػػبط ٌ
شرعي"(ُ).
كٞنػػا كػػاف األصػوليوف يطلقػػوف السػػبب علػػى العلػػة الشػػرعية الكاملػػة حػ ٌدكه ُنػ ٌدىا؛ ألف العلَّػػة يف معػػىن
العبلمة اٞنظهرة للحكم؛ إذ أهنا ال توجب اٜنكػم لػذاهتا ،بػل بإ٩نػاب اللَّػو تعػاُف ٟنػا؛ فأشػبهت السػبب مػن
ىذه الناحية فقالوا( :ما يلزـ من كجوده الوجود كمػن عدمػو العػدـ لذاتػو) كىػذا التعريػف ينطبػق علػى معػىن
العلة الكاملة"(ِ).
فيما يأتي بياف محترزات ىذاف التعريفاف.
أوال :التعريف األوؿ:
ً

ٔ  -قولو( :كصف) الوصػف ىػو اٞنعػىن القػائم بػالغًن ،كىػو كػالنجس يشػمل كػل كصػف سػواء كػاف

كجودينا ،أك عدمينا ،كبو احرتاز عن الذكات؛ فإهنا ال تكوف أسبابنا.
ِ – قولو( :ظاىر) :احرتز عػن الوصػف اٝنفػي الػذم ال ٬نكػن للمكلػف االطػبلع عليػو؛ كالرضػا يف
البيع فأنو ال يصلح أف يكوف معرفنا للحكم فبل يكوف سببنا ،كلذا أقيم مقاـ ذل اإل٩ناب كالقبوؿ.
دائما كاٞنشػقة فإهنػا تت،لػف؛ كلػذا علػق
ّ  -قولو( :باٞننضبط) عن السبب اٞنت،لف الذم ال يوجد ن

١نددا.
سبب القصر على السفر دكف اٞنشقة ،فالسبب ال بد ،أف يكوف ن
(دؿ الدليل السػمعي علػى كونػو معرفػا للحكػم) احػرتاز عمػا ال يكػوف يفابتنػا بػدليل شػرعي
ّ – قولوٌ :
من كتاب أك سنة؛ كاألسباب العقلية(ّ).
ثانيًا :التعريف الثاني فهو كما يلي:

ٔ  -قولنا( :ما يلػزـ مػن كجػوده الوجػود) احػرتاز مػن الشػرط ،فالشػرط ال يلػزـ مػن كجػوده كجػود كال
عدـ.
ِ  -قولنػا( :كمػن عدمػو العػدـ) احػرتاز مػػن اٞنػانع ،فػإف عػدـ اٞنػانع ال يلػػزـ منػو شػيء ،كمػا تقػوؿ( :الػ ٌدين

مانع من الزكاة ) فإذا َف يكن عليو دين؛ ال يلزـ أف ْنب عليو الزكاة؛ الحتماؿ فقره مع عدـ ال ٌدين.
ّ – كقولنا( :لذاتو) ىذا احرتاز من مقارنة السبب بفقداف الشرط ككجود اٞنانع(ْ).

(ُ)اإلحكاـ :اآلمدمُ.ُِٕ/
(ِ) انظر :الفركؽ :للقرايف ُ.َٔ/
(ّ) انظر :اٜنكم الوضعي عند األصوليٌن :اٜنمًنم ص ٕٔ .ٕٕ ،
(ْ) انظر :شرح تنقيح الفصوؿ :القرايف ُ ،ُٖ/شرح ٢نتصر الركضة :الطويف ُ.ّْْ/

ُُِ

تعريف السبب عند اإلماـ ابن حزـ:
قػػاؿ ر٘نػػو اهلل" :السػػبب فهػػو كػػل أمػػر ،فعػػل اٞن،تػػار فعػ نػبل مػػن أجلػػو لػػو شػػاء َف يفعلػػو؛ كغضػػب أدل

إُف انتصار"(ُ).

تعريف السبب عند اإلماـ الشوكاني:
قػػاؿ ر٘نػػو اهلل السػػبب" :ىػػو جعػػل كصػػف ظػػاىر منضػػبط مناطنػػا؛ لوجػػود حكػػم ،أم :يسػػتلزـ كجػػوده

كجوده"(ِ).
الػػذم يظهػػر أف اإلمػػاـ الشػػوكآف موافػػق للتع ػريفٌن السػػابقٌن ،إال أنػػو َف يػػزد كلمػػة (لذاتػػو) الػػيت ىػػي
احرتاز من مقارنتو لوجود السبب ،أك كجود اٞنانع كما سبق.
أما تعريف اإلماـ ابن حزـ فقد عرؼ السبب ببع أقسامو ،كاهلل أعلم.
أقساـ السبب:
كينقسم السبب إُف عدة أقساـ باعتبارات ٢نتلفة من أ٨نها:
أوال :من ناحية قدرة المكلف على فعلو فإنو ينقسم إلى قسمين:
ً

القسػػم األوؿ :سػػبب مػػن فعػػل اٞنكلػػف كمقػػدكره :كىػػو مػػا كػػاف داخػ نػبل ٓنػػت كسػػبو كطاقتػػو؛ حيػػث

يسػػتطيع فعلػػو ،أك تركػػو ،مثػػل كػػوف النكػػاح سػػببنا يف حصػػوؿ التػوارث بػػٌن الػػزكجٌن ،كٓنػػرٔف اٞنصػػاىرة ،كحػػل
االستمتاع ،ككالبيع الذم يرتتب عليو مل العٌن اٞنبيعة للمشرتم ،كمل الثمن للبائع  ،كقد يكػوف منهينػا

مباحا ،كالسفر سببنا يف إباحة القصر(ّ).
عنو ،كالقتل عدكانا سبب يف كجوب القصاص ،كقد يكوف ن

حكمػا تكليفينػا؛ كػزكاؿ
القسم الثاني :سبب ليس يف مقدكر اٞنكلػف فعلػو ،سػواء كػاف اٞنرتتػب عليػو ن

الشػػمس بالنسػػبة لوجػػوب صػػبلة الظهػػر ال ػوارد يف قولػػو تعػػاُف[ :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ] [اإلرساء ،]92 :أم :لوق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت زكاؿ
حكما كضعينا ،كاٞنوت الذم ىو سبب النتقاؿ اٞنلكية إُف الوارث(ْ).
الشمس ،أـ كاف اٞنرتتب عليو ن

(ُ) اإلحكاـ :ابن حزـ ٖ.ََُ/
(ِ) اإلرشاد :لشوكآف ُ.ِٕ/
(ّ) انظر :اٞنوفقات :الشاطب ُ ََّ /ركضة الناظر َُُُ/مباحث اٜنكم :مدكور صُّٕ ،أصوؿ الفقو :خبلؼ َُُ.
(ْ) انظر :اٞنوفقات :الشاطب ُ ،ِٖٗ/حاشية ركضة الناظر ُ َُُ/أصوؿ الفقو :حبلؼ َُٗ.

ُُّ

ثانيًا :تقسيم السبب من حيث كونو سببًا لحكم تكلفي أو وضعي إلى قسمين:

القسػػم األوؿ :سػػبب يترتػػب عليػػو حكػػم تكليفػػي ،س ػواء أكػػاف ذل ػ مػػن فعػػل اٞنكلػػف؛ كالقتػػل
العم ػػد الع ػػدكاف ،فإن ػػو س ػػبب ٜنك ػػم تكليف ػػي ،كى ػػو إ٩ن ػػاب القص ػػاص ،أـ ك ػػاف يف غ ػػًن مق ػػدكره :ك ػػدلوؾ
الشمس ،فإنو سبب ٜنكم تكليفي ،كىو إ٩ناب الصبلة(ُ).
القسم الثاني :سبب ال يترتب عليو حكم تكليفي ،سػواء أكػاف مػن فعػل اٞنكلػف؛ كعقػود الػزكاج،
من حيث ترتب اٜنل كزكالو ،أـ كػاف لػيس مػن فعػل اٞنكلػف؛ كػاٞنوت الػذم يرتتػب عليػو اإلرث فػإف شػيمنا
حكما تكليفينا(ِ).
من ذل ال يعترب ن
ثالثًا :وينقسم باعتبار المشروعية وعدمها إلى قسمين:

القسم األوؿ :السبب الممنوع :كىو مػا يػ دم إُف اٞنفسػدة يف نظػر الشػارع أص نػبل ،كإف أدل إُف

تبعا.
اٞنصلحة ن
تبعػا،
كمثاؿ ذل  :النكاح الفاسد فإنو سبب ٣ننػوع؛ ألنػو ربػاط غػًن شػرعي ،كإف أدل إُف اٞنصػلحة ن

كإٜناؽ الولد بأبيو نسبنا ،ككثبوت اٞنًناث ،كغًن ذل من األحكاـ.

القسم الثاني :السبب المشروع :كىػو مػا يػ دم إُف اٞنصػلحة يف نظػر الشػارع أص نػبل ،كإف أدل إُف

تبعا(ّ).
مفسدة ن
كمثػػاؿ ذل ػ اٛنهػػاد فإنػػو ي ػ دم إُف إعػػبلء كلمػػة اهلل ،كإُف مػػا فيػػو مػػن مصػػلحة األمػػة ،كإف اسػػتتبع
ىبلؾ بع

األنفس ،كضياع شيء من األمواؿ ُنسب الظاىر(ْ).

تقسيم السبب عند ابن حزـ:
َف أجػػد لػػو تقسػػيما كاضػػحا للسػػبب ،كإف كػػاف يقػػوؿ بالسػػبب قػػاؿ ر٘نػػو اهلل تعػػاُف" :قػػاؿ أبػو ١نمػػد:
فػػإف قػػاؿ قائػػل :أنػػتم تنكػػركف القػػوؿ بالعلػػل كتقولػػوف باألسػػباب ،فمػػا الفػػرؽ بػػٌن األم ػرين .فػػاٛنواب كبػػاهلل
تع ػػاُف التوفي ػػق :أف الف ػػرؽ ب ػػٌن العل ػػة ،كب ػػٌن الس ػػبب ،كب ػػٌن العبلم ػػة ،كب ػػٌن الغ ػػرض ،ف ػػركؽ ظ ػػاىرة الئح ػػة
أصبل (ٓ).
حكما بالقياس ن
كاضحة ،ككلها صحيحة يف بابو ،ككلها ال توجب ن
تعليبل يف الشريعة كال ن

(ُ) انظر :اٞنوفقات :الشاطب ُ َُْ/غاية الوصوؿ :السنيكي ُ ٔ/أصوؿ الفقػو :خػبلؼ َُُ ،مباحػث اٜنكػم :مػدكور ص
ُّٖ.
(ِ) انظر :اٞنوافقات :الشاطب ُ ،ََّ/أصوؿ الفقو :خبلؼ َُُ ،مباحث اٜنكم :مدكور ص ُّٖ.
(ّ) انظر :اٞنوفقات :الشاطب ُ ّٕٔ /األ٧نوذج :فاضل عبد الر٘نن صّْ مباحث اٜنكم :مدكور صُّٗ.
(ْ) انظر :اٞنوفقات :الشاطب ُ.ّٕٔ/
(ٓ) اإلحكاـ :ابن حزـ ٖ.ٗٗ/

ُُْ

تقسيم السبب عند الشوكاني:
قسم اإلماـ الشوكآف السبب إُف قسمٌن :سبب معنوم ،كسبب حسي.
قػػاؿ ر٘نػػو اهلل" :كينقسػػم السػػبب باالسػػتقراء إُف الوقتيػػة؛ كػػزكاؿ الشػػمس لوجػػوب الصػػبلة ،كاٞنعنويػػة؛
كاإلسكار للتحرٔف ،ككاٞنل للضماف ،كاٞنعصية للعقوبة(ُ).
كبلم ػػا ٠نم ػ نػبل ،كلئلم ػػاـ
أكج ػػو االتف ػػاؽ :إف اإلم ػػامٌن يق ػػوالف بالس ػػبب ،فاإلم ػػاـ اب ػػن ح ػػزـ كج ػػد ل ػػو ن
مفصبل.
الشوكآف
ن

(ُ) اإلرشاد :الشوكآف ُ.ِٕ/

ُُٓ

الفرع الثاني :الشرط
واصطالحا:
تعريف الشرط لغة
ً

أوال :الشػ ػػرط فػ ػػي اللغػ ػػة :بتسػ ػػكٌن ال ػ ػراء :إل ػ ػزاـ شػ ػػيء كالتزامػ ػػو يف البيػ ػػع ك٥نػ ػػوه ،كٗنعػ ػػو شػ ػػركطنا
ً
(ُ)
كشرائط. .
كالشرط بفتح الراء :العبلمة .كاٛنمع أشػراط ،كمنػو قولػو تعػاُف[ :ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ] [حممد ،]52:أم :أعبلمها(ِ).
كمنو ٚني الشرط؛ ألهنم جعلوا ألنفسهم عبلمة يعرفوف هبا(ّ).
اصطالحا:
ثانيًا :تعريف الشرط
ً

لقػػد تنوعػػت عبػػارات األصػػوليٌن يف تعريػػف الشػػرط ،كمػػن أبػػرز ىػػذه التعريفػػات كأشػػهرىا يفبليفػػة ،كقػػد
كحدا منها؛ لشهرتو ككثرة استعمالو بٌن األصوليٌن.
اخرتت ن
" كىػػو كصػػف ظػػاىر منضػػبط يلػػزـ مػػن عدمػػو عػػدـ اٜنكػػم ،كال يلػػزـ مػػن كجػػوده كجػػود اٜنكػػم ،كال

عدـ لذاتو(ْ) ،كيزاد عليو قيد( :ككاف خارجا عن حقيقة الشيء)"(ٓ).
تعريف الشرط عند اإلماـ ابن حزـ:

قاؿ ر٘نو اهلل" :الشرط تعليق حكم ما بوجوب آخر كرفعو برفعو"(ٔ).
تعريف الشرط عند اإلماـ الشوكاني:

قاؿ ر٘نو اهلل" :الشرط :ىو مػا كػاف عدمػو يسػتلزـ عػدـ اٜنكػم ،فهػو كصػف ظػاىر منضػبط ،يسػتلزـ
ذل  ،أك يستلزـ عدـ السبب؛ ٜنكمة يف عدمو ،تنايف حكمة اٜنكم أك السبب"(ٕ).
يبلحظ على التعريف األكؿ كتعريف الشوكآف أهنا تكاد تتفق على حقيقة الشػرط ،إال أف الشػوكآف
َف يػػزد يف التعريػػف (كال عػػدـ لذاتػػو) ،أمػػا ابػػن حػػزـ فقػػد عػػرؼ الشػػرط بػػبع
كىذا كجو االختبلؼ.

أقسػػامو ،كىػػو الشػػرط اٞنعلػػق

(ُ) انظر :تاج العركس :الزبيدمُٗ.َْْ/
(ِ) انظر :لساف العرب :ابن منظورٕ.ِّٗ/
(ّ) مقاييس اللغة :ابن فارس ّ.َِٔ/
(ْ) انظر :شرح الكوكػب :ابػن النجػار ُ ،ِْٓ/ركضػة النػاظر :ابػن قدامػة ُ ،ُٕٗ/اإلرشػاد :الشػوكآفُ،ِٕ/األصػل اٛنػامع:
السيناكٓف ِ.ُٓ/
(ٓ)انظر :شرح الكوكب ُ ِْٓ/الشرح الكبًن :العثيمٌنُ.ُٔ/
(ٔ) اإلحكاـ :ابن حزـ ُ.ْْ/
(ٕ) اإلرشاد :الشوكآف ُ.ِٕ/

ُُٔ

شرح التعريف األوؿ:

قولػػو يف التعريػػف( :ىػػو مػػا يلػػزـ مػػن عدمػػو عػػدـ اٜنكػػم) أم :يلػػزـ مػػن عػػدـ الشػػرط عػػدـ اٞنشػػركط،

كالوضػػوء الػػذم ىػػو شػػرط لصػػحة الصػػبلة ،فػػإذا انعػػدـ ىػػذا الشػػرط انعػػدمت الصػػبلة اٞنتوقفػػة عليػػو بقولػػو
تعػ ػ ػػاُف[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ][ادائدة ،]3:فالوضػوء شػرط لصػحة الصػبلة ،فػإذا
َف يتوضأ َف تصح صبلتو ،كهبذا القيد احرتز عن اٞنانع ،فإنو ال يلزـ من عدمو شيء.
كقولو( :كال يلزـ من كجود الشرط كجود اٞنشركط ،كال عدـ كجوده) :فقد يتوضأ اإلنسػاف كال يصػلي
كال يلزـ من كجوده عدمها ،كىذا قيد االحرتاز عن السبب فإنو يلزـ من كجوده كجود.
كقولو( :لذاتو) :احرتاز من مقارنة كجوده كجود السػبب ،فيلػزـ الوجػود ،كلكػن لػيس ذلػ لذاتػو؛ بػل
ألجل السبب ،أك قياـ اٞنانع ،فيلزـ العدـ ألجل اٞنانع ال لذات الشرط(ُ).
خارجػا عػن حقيقػة الشػيء) :فللتفرقػة بػٌن الشػرط كالػركن ،فػالركن داخػل ماىيػة الشػيء؛
قولو( :ككػاف ن
فقراءة الفآنة ركن من الصبلةِ ،نبلؼ الوضوء فهو شرط لصحتها(ِ).
أقساـ الشرط:
وينقسم الشرط إلى عدة أقساـ باعتبارات مختلفة:
أوال :باعتبار مصدره :وينقسم إلى قسمين:
ً

القسػػم األوؿ :الشػػرط الشػػرعي كىػػو" :مػػا كػػاف توقػػف اٞنشػػركط علػػى كجػػود الشػػرط ُنكػػم الشػػارع

كجعلو ،كيشمل ىػذا النػوع ٗنيػع األمػور الػيت اشػرتطها الشػارع يف العبػادات كالعقػود كالتصػرفات ،كالوضػوء
الذم جعلو شرطنا لصحة الصبلة ،كحوالف اٜنوؿ الذم اشرتطو يف الزكاة ك٥نوىا"(ّ).
قاؿ الشاطب" :كىذا اٞنقصود بالذكر"(ْ).

القسم الثاني :الشرط الجعلي وىو :الذم يكوف اشرتاطو بتصرؼ اٞنكلف كإرادتو.
وىذا النوع ينقسم إلى قسمين:

(ُ) انظر :شرح الكوكب :ابن النجار ُ.ِْٓ/
(ِ) انظر :الشرح الكبًن :العثيمٌن ُ.ُّٔ/
(ّ) انظر :اٞنوافقات :الشاطب ُ ،ُّْ/التقرير كالتحبًن :ابن أمًن حاج ّ ،ُِْ/الفركؽ :القرايف ُٓٗ/
(ْ) اٞنوافقات :الشاطب ُ.ُّْ/

ُُٕ

ُ  -الشرط اٞنعلق :كىو األمر الذم ٩نعل اإلنساف تصرفو كالتزامو معل نقا؛ ُنيػث إذا َف يتحقػق ذلػ
األمر ال يتحقق ذل التصرؼ كااللتزاـ.
ػثبل إليقػاع الطػبلؽ علػػى زكجتػو ،أك شػركط الواقػف أك الواىػػب
مثالػو :الشػركط الػيت يشػرتطها الػػزكج م ن
أك اٞنوصػػي؛ فػػإف تعليػػق الطػػبلؽ ،أك الوقػػف شػػرط مقتضػػاه :أف يتوقػػف كجػػود الطػػبلؽ ،أك الوقػػف علػػى
كجود الشرط ،كيلزـ من عدمو عدمو.
ِ  -الشرط اٞنقيد أك اٞنقرتف ،كىو :االلتزاـ يف العقد بأمر من األمور التز ناما زائ نػدا علػى صػيغة العقػد،

دارا على أف يسكنها سنة.
كمثالو :أف يبيع
ن
ش،صا آلخر ن
كال ٩نوز عند الفقهاء تعليق ٗنيع العقود كالتصرفات بالشرط(ُ).
ثانيًا :أقساـ الشرط بالنظر إلى ما يتعلق بو:

ضا إلى قسمين:
وىو بهذا االعتبار ينقسم أي ً

القسػػم األوؿ :الشػػرط المكمػػل للسػػبب :كىػػو مػػا يكػػوف مقوينػػا ٞنعػػىن السػػببية فيجعػػل أيفػػره مرتتبنػػا

منتفعػػا بػػو ،كمقػػدكر علػػى
عليػو ،أك ىػػو كػل معػػىن يكػػوف عدمػػو ٢نػ نػبل ّنعػػىن السػببية ،كشػػركط اٞنبيػػع يف كونػػو ن
تسليمو(ِ) ،كككػوف القتػل عم نػدا عػدكا نا بالنسػبة القصػاص ،فالقتػل العمػد سػبب للقصػاص ،كلكونػو عم نػدا
عػػدكا نا شػػرط للسػػببية ،كعقػػد الػػزكاج سػػبب ٜنليػػة النكػػاح ،ككجػػود الشػػاىدين شػػرط للسػػببية ،كاٜن ػرز يف
السرقة شرط لوجوب القطع(ّ).
القسػػم الثػػاني :الشػػرط المكمػػل للمسػػبب الػػذي يقػػوي حقيقػػة المسػػبب وركنػػو وىػػو :كػػل معػػىن
٢نبل ّنقصود اٜنكم ،مع بقاء السببية ،كالقب
يكوف عدمو ن

يف البيع للمل التاـ(ْ).

والشػػرط :مػػن حيػػث ىػػو شػػرط ال ٩نػػب علػػى اٞنكلػػف فعلػػو؛ ألنػػو حكػػم كضػػعي ،كقػػد يعػػرض لػػو مػػا

٩نعلػػو كاجبنػػا ،كذل ػ إذا كػػاف الواجػػب ال يػػتم إال بالشػػرط كىػػو مقػػدكر للمكلػػف ،ففػػي ىػػذه اٜنالػػة ٩نػػب
حكما كضعينا.
حكما تكليفينا كليس ن
فعل الشرط؛ ألنو يكوف ن
ثالثًا :أقساـ الشرط من حيث عالقتو بالمشروط.
وىو بهذا االعتبار ينقسم أيضا إلى ثالثة أقساـ:

القس ػػم األوؿ :أف يك ػػوف مكم ػ نػبل ٜنكم ػػة اٞنش ػػركط ،كمقوينػػا ٟن ػػا ،عل ػػى كج ػػو ٬نن ػػع أم مناف ػػاة ٟن ػػذه

اٜنكمة.

(ُ)انظر :التقرير كالتحبًن :ابن أمًن حاج ّ ،ُِْ/شرح ٢نتصر التحرير :الطويف ِٓ .ُُ/
(ِ)انظر :هناية الوصوؿ :ابن الساعايت ِ.َٖٔ/
(ّ) انظر :اٞنوافقات :الشاطب ُ ّْٖ/مباحث اٜنكم :مدكور صُْٕ.
(ْ) انظر :هناية الوصوؿ :ابن الساعايت ِ.ُٖٔ ، َٖٔ /

ُُٖ

كمػن ذلػ  :اشػرتاط الصػػياـ يف االعتكػاؼ ،عنػػد مػػن يػػرل ذلػ  .فػإف االعتكػػاؼ ٣نػػا يقػػوم كيعضػػد
معىن الصياـ.
القسم الثاني :أف يكوف الشرط غًن مبلئم ٞنقصػود اٞنشػركط ،ك ال مكمػل ٜنكمتػو ،كمػا إذا اشػرتط

أف يتكلم يف الصبلة إذا أحب ،أك اشرتط على الزكجة عدـ اإلنفاؽ عليها.

القسػػم الثالػػث :أف ال يظهػػر يف الشػػرط منافػػاة ٞنشػػركطو ،كال مبلءمػػة لػػو ،كىػػذا الشػػرط كمػػا يقػػوؿ
الشػػاطب١ :نػػل نظػػر فهػػل يلحػػق بػػاألكؿ ،أم :اٞنكمػػل ٜنكمػػة اٞنشػػركط ،مػػن جهػػة عػػدـ اٞننافػػاة ،أك يلحػػق
بالثآف ،أم :غًن اٞنبلئم ٞنقصود اٞنشركط ،من جهة عدـ اٞنبلءمة.
كيػػذكر الشػػاطب :أف القاعػػدة اٞنسػػتمرة يف أمثػػاؿ ىػػذا ،التفرقػػة بػػٌن العبػػادات كاٞنعػػامبلت فمػػا ىػػو مػػن
العب ػػادات ال يكتف ػػي في ػػو بع ػػدـ اٞنناف ػػاة دكف أف تظه ػػر اٞنبلءم ػػة؛ ألف األص ػػل يف العب ػػادات التعب ػػد ،دكف
االلتفات إُف اٞنعآف ،كال ٠ناؿ للعقوؿ يف اخرتاع التعبدات ،فكذل حكم الشركط اٞنتعلقة هبا.
كمػػا كػػاف مػػن العاديػػات ،أك اٞنعػػامبلت ،يكتفػػي فيهػػا بعػػدـ اٞننافػػاة؛ ألف األصػػل فيهػػا االلتفػػات إُف
اٞنعآف ،دكف التعبد ،كاألصل فيها اإلذف حى يقوـ الدليل على خبلفو(ُ).
أقساـ الشرط عند ابن حزـ:

يذكر يف أيفناء كبلمو الشرط الشرعي كالشرط الفاسد.
قاؿ ر٘نو اهلل" :كال ٪نل ألحد أف يزيػد شػرطنا َف يػأت بػو اهلل تعػاُف ،فقػد قػاؿ عليػو الصػبلة كالسػبلـ:
«كػػل شػػرط لػػيس يف كتػػاب اهلل فهػػو باطػػل كلػػو كػػاف مائػػة شػػرط»(ِ) ،فمػػن شػػرط يف العػػدؿ يف الش ػهادة
خاصة أف يكوف غًن معركؼ بالغلط فقد زاد شرطنا ليس يف كتاب اهلل عز كجل فهو مبطل"(ّ).
أقساـ الشرط عند الشوكاني:

قاؿ ر٘نو اهلل" :كالشرط ينقسم إُف أربعة أقساـ :عقلي ،كشرعي ،كلغوم ،كعادم"(ْ).

كالذم يظهر ال خبلؼ بٌن اإلمامٌن؛ ألف بقية الشركط الػيت ذكرىػا اإلمػاـ الشػوكآف ال بػد أف ترجػع
إُف الشرع ،إما نصان أك إ٬ناء ،أك إشارة  ،كإال كانت باطلة ،فظهر أال خبلؼ بٌن اإلمامٌن ،كاهلل أعلم.

(ُ) ىذه األقساـ الثبليفة ذكرىا اإلماـ الشاطب انظر :اٞنوفقات ُ.َْْ/
(ِ) ركاه ابن ماجو يف سننو كغًنه ،باب اٞنكاتب  ، ّٓٔ /ّ ،برقم ُِِٓ ،كصححو شعيب األرن كط نفس اٞنصدر.
(ّ) اإلحكاـ :ابن حزـ ُ.ُْٖ/
(ْ) اإلرشاد :لشوكآف ُ.ّٕٔ/

ُُٗ

الفرع الثالث :المانع
واصطالحا:
تعريف المانع لغة
ً

أوال :المانع لغة :ىػو اسػم فاعػل مػن اٞننػع ،كىػو ٓنػوؿ بػٌن الرجػل كبػٌن الشػيء الػذم يريػده ،يقػاؿ:
ً

منعا فهو ٣ننوع منو ١نركـ(ُ).
منعتو األمر ن

ػطالحا :فقػػد عرفػػو ابػػن السػػبكي(ِ) بقولػػو" :ىػػو الوصػػف الوجػػودم الظػػاىر
ثانيًػػا :تعػػرؼ المػػانع اصػ ً

اٞننضبط اٞنعرؼ لنقي اٜنكم"(ّ).
كعرفو القرايف بقولو" :ما يلزـ من كجوده العدـ ،كال يلزـ من عدمو كجود ،كال عدـ لذاتو"(ْ).
تعريف المانع عند اإلماـ ابن حزـ:
َف أجد لو تعري نفا.

تعريف المانع عند اإلماـ الشوكاني:

قػػاؿ ر٘نػػو اهلل" :ىػػو كصػػف ظػػاىر منضػػبط ،يسػػتلزـ كجػػوده حكمػػة ،تسػػتلزـ عػػدـ اٜنكػػم ،أك عػػدـ
السبب ،كوجود األبوة ،فإنو يستلزـ عدـ يفبوت االقتصاص لبلبػن مػن األب؛ ألف كػوف األب سػببنا لوجػود

االبن ،يقتضي أف ال يصًن االبن سببنا لعدمو(ٓ) .كىذا كجو االنفراد.
وفيما يلي شرح للتعريفين:
التعريف األوؿ:

قولو يف التعريف( :الوصف) أم :ىو اٞنعىن القائم بالذات.
كقولو( :الوجودم) :احرتاز عن عدـ الشػرط ،فإنػو لػيس كصػ نفا كجودينػا ،بػل ىػو عػدمي ،كمػن أطلػق
عليو لفظ اٞنانع فعلى جهة التسامح.
قولػػو (الظػػاىر) :قيػػد يف التعريػػف كىػػو ٢نػػرج لل،فػػي ،فػػإف الشػػارع َف يعلػػق أحكامػػو مػػن حيػػث إيفباهتػػا
بواسطة األسباب كالعلل ،كانتفاؤىػا بواسػطة اٞنوانػع بأكصػاؼ خفيػة كػي ال تضػطرب األحكػاـ ،فػبل بػد يف
(ُ) انظر :لساف العرب :ابن منظورٖ ،ّّْ/اٞنصباح اٞننًن :الفيوميِ.َٖٓ/
(ِ) عبد الوىاب بن علي بػن عبػد الكػايف بػن ٕنػاـ السػبكي ،أبػو نصػر ،تػاج الػدين أنصػارم ،مػن كبػار فقهػاء الشػافعية .بػرع حػى
فػػاؽ أقرانػػو ،ككِف القضػػاء بالشػػاـ ،كمػػا كِف هبػػا خطابػػة اٛنػػامع األمػػوم ،كػػاف السػػبكي شػػديد الػرأم ،قػػوم البحػػث٩ ،نػػادؿ
اٞن،ػػالف يف تقريػػر اٞنػػذىب ،ك٬نػػتحن اٞنوافػػق يف ٓنريػػره ،مػػن تصػػانيفو :طبقػػات الشػػافعية الكػػربل ؛ ك ٗنػػع اٛنوامػػع يف أصػػوؿ
الفقو؛ انظر :طبقات الشافعية البن ىداية اهلل اٜنسيين ص ،َٗ:كشذرات الذىب ٔ  ،ُِِ /كاألعبلـ ْ .ِّٓ /
(ّ) انظر :شرح ٢نتصر ابن اٜناجب :األصفهآفُ ،َْٔ/الفركؽ :للقرايف ِ.ُٕٓ/
(ْ) الفركؽ :القرايف ُ.َٔ/
(ٓ) اإلرشاد :الشوكآف ُ.ِٕ/

َُِ

ظاىرا.
اٞنانع أف يكوف ن
كقولو( :اٞننضبط) :خرج بػو اٞنضػطرب ،فػإف الشػارع ال يعلػق أحكامػو باألكصػاؼ اٞنضػطربة؛ ألهنػا ال
تنضبط الختبلفها باختبلؼ األحواؿ كاألش،اص كاألزماف.
كقولػػو (اٞنعػػرؼ لنقػػي اٜنكػػم) أم :الػػذم يكػػوف عبلمػػة علػػى رفػػع اٜنكػػم .كمثػػاؿ ذل ػ  :القتػػل يف
ب ػػاب اإلرث ،فإن ػػو م ػػانع م ػػن كج ػػود اإلرث اٞنس ػػبب ع ػػن القراب ػػة أك غًنى ػػا ،كذل ػ ػ ٜنكم ػػة ،كى ػػي ع ػػدـ
استعجاؿ الوارث موت موريفو بقتلو(ُ).
شرح التعريف الثاني:
قولو (ما يلزـ من كجوده العدـ) :احرتاز من السبب فإنو يلزـ من كجوده الوجود.
قولو (كال يلزـ من عدمو كجود كال عدـ) :احرتاز من الشرط فإنو يلزـ من عدمو العدـ.
قولو (لذاتو) :احرتاز من مقارنة عدـ اٞنانع لوجود سبب آخػر ،فإنػو يلػزـ الوجػود ،ال لعػدـ اٞنػانع ،بػل
لوجػػود السػػبب اآلخػػر ،أك مقارنػػة عػػدـ اٞنػػانع عػػدـ الشػػرط ،فإنػػو يلػػزـ العػػدـ ،لكػػن لػػيس ذلػ العػػدـ ذاتػػو؛
بل لعدـ الشرط(ِ).
أقساـ المانع

من التعريفٌن السابقٌن للمانع يتبٌن لنا أف اٞنانع قسماف :مانع للحكم كمانع للسبب (ّ).
القس ػػم األكؿ :م ػػانع للحك ػػم :ى ػػو الوص ػػف الظ ػػاىر اٞننض ػػبط ال ػػذم يل ػػزـ م ػػن كج ػػوده ع ػػدـ اٜنك ػػم

(ْ).كهبذا اٞنعىن جاء تعريف األصوليٌن لو ،ومن أمثلتو ما يأتي:

ٔ  -قتل الوارث لمورثو عدوانًا ،فإنػو مػانع مػن اٞنػًناث ،كإف ٓنقػق سػببو ،كىػو القرابػة أك الزكجيػة

كتوافرت شركطو ،كىي ٓنقق موت اٞنورث قبل موت الوارث ،كآناد الدين.
كقد نقل اإلٗناع على ذل (ٓ).

ٕ  -أبػػوة القاتػػل للقتيػػل ,فإهنػػا مانعػػة مػػن يفبػػوت القصػػاص عنػػد اٛنمهػػور مػػن الفقهػػاء(ٔ)كإف ٓنقػػق

سببو ،كىو القتل العمد العدكاف ،كتوافرت شركطو.
كاسػػتدلوا بقػػوؿ النػػب صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم« :ال يقػػاد الوالػػد بالولػػد»(ٕ) .كألف النػػب صػػلى اهلل عليػػو
(ُ)انظر :حاشية العطار ُ.ُّٕ/
(ِ)انظر :الفركؽ :القرايف ُ ،َٔ/شرح تنقيح الفصوؿ :القرايف ُ.ِٖ/
(ّ) انظر :شرح الكوكب :ابن النجارُ ْٕٓ/ػ ْٖٓ ،األصل اٛنامع :السيناكٓف ُ.ُٓ/
(ْ) انظر نفس اٞنصادر .
(ٓ) انظر :التمهيد :ابن عبد الرب ِّ.ّْْ/
(ٔ) انظر :اٞنغين :ابن قدامة ٖ ِٖٓ/اجملموع :النوكم ُٖ ّّٔ/احمليط الربىآف ٓ.ّٕٗ/
(ٕ) ركاه الرتمذم كغًنه ،باب ما جاء يف الرجل يقتل ابنو يقاد منو أـ ال  ُٖ/ْ ،برقم ،ََُْ :كصححو األلبآف .نفس اٞنصدر.

ُُِ

كسػػلم قػػاؿ« :أنػػت كمال ػ ألبي ػ »(ُ) كقضػػية ىػػذه اإلضػػافة ٕنليكػػو إيػػاه ،فػػإذا َف تثبػػت حقيقػػة اٞنلكيػػة
بقيػػت اإلضػػافة شػػبهة يف درء القصػػاص؛ ألنػػو يػػدرأ بالشػػبهات ،كألنػػو سػػبب إ٩نػػاده فػػبل ينبغػػي أف يتسػػلط

بسببو على إعدامو(ِ).
كقاؿ ابن عبد اٜنكم(ّ) كابن اٞننذر(ْ) :يقتل بو ،لظاىر ،آم القرآف كاألخبار اٞنوجبة للقصاص(ٓ).
كقاؿ مال (ٔ) :إف قتلو حذفنا بالسيف ك٥نوه َف يقتل بو ،كإف أضجعو فذُنػو أك شػق بطنػو٣ ،نػا يعلػم
أنو تعمد القتل أقيد بو(ٕ).
رأي اإلماـ ابن حزـ.
َف أجد لو شيمنا يف اٞنسألة.

رأي اإلماـ الشوكاني:

يرل أنو ال يقتل الوالد بالولد ،لوجود النص يف ذل .
فبعػػد أف ضػػعف تعليػػل اٛنمهػػور ،القػػائلٌن بػػأف الوالػػد سػػبب يف كجػػود الولػػد ،فػػبل يكػػوف الولػػد سػػبب
لعدمػ ػػو ،قػ ػػاؿ ر٘نػ ػػو اهلل :كلكنػ ػػو كرد الش ػ ػػرع بعػ ػػدـ يفبػ ػػوت القصػ ػػاص لف ػ ػػرع م ػ ػػن أص ػ ػػل( (ٖ) .كىػ ػػذا كج ػ ػػو
االختبلؼ.
اٞنناقشة كالرتجيح.
الذم يظهر أف الراجح ىو قوؿ اٛنمهور؛ لقوة دليلهم.
ػتدال بعمػػوـ األدلػػة ،أف دليػػل اٛنمهػػور خػػاص كاٝنػػاص
ك٩نػػاب علػػى مػػن قػػاؿ بقتػػل الوالػػد بالولػػد مسػ ن

(ُ) ركاه أبوداكد يف سننو كغًنه ،باب يف الرجل يأكل من ماؿ كلده  ،ِٖٗ/ّ ،برقم.َّّٓ:
(ِ) انظر :اجملموع :النوكم ُٖ. ّّٔ /
(ّ) ١نمد بن عبد اهلل بن عبد اٜنكم ،اإلماـ شيخ اإلسبلـ أبوعبد اهلل اٞنصرم الفقيو ،قاؿ ابن خز٬نػة :كػاف أعلػم مػن رأيػت علػى
أدٔف األرض ّنػػذىب مال ػ  ،كأحفظهػػم لػػو ،كلػػد سػػنة ايفنتػػٌن كٖنػػانٌن كمائػػة ،لػػو تصػػانيف كثػػًنة منهػػا :كتػػاب يف الػػرد علػػى
الشافعي ،ككتاب أحكػاـ القػرآف ،ككتػاب الػرد علػى فقهػاء العػراؽ ،كغػًن ذلػ  .تػويف سػنة ٖنػاف كسػتٌن كمػائتٌن .سػًن أعػبلـ
النببلء َُ ُّٖ ، ُّٕ/
(ْ) أبػػو بكػػر ١نمػػد بػػن إب ػراىيم بػػن اٞننػػذر النيسػػابورم ،فقيػػو ٠نتهػػد ،مػػن اٜنفػػاظ ،كصػػاحب التصػػانيف ك ػػاإلشراؼ يف اخػػتبلؼ
العلماء ،ككتاب اإلٗناع ،ككتػاب اٞنبسػوط ،كغػًن ذلػ  .كلػد يف حػدكد مػوت أ٘نػد بػن حنبػل .كتػويف ُّٗىػػ .انظػر :سػًن
أعبلـ النببلء :الذىب ُُ.ََّ/
(ٓ) انظر :اإلقناع :ابن اٞننذر ُ.ُّٓ/
أبوعٍبد اهلل اٞندٓف٤ ،نم السنن كإماـ دار اٟنجػرة صػاحب اٞنوطػأ كاٞنػذىب اٞنعػركؼ ،تػويف
(ٔ) مال بن أنس بن مال األصبحي ،ى
سنة ُٕٗ ى  .انظر :حلية األكؿ ياء ٔ ،ُّٔ/كهتذيب الكماؿ ٕ ،) َِّٔ ( ٔ/كالتقريب (ِْٓٔ).
(ٕ) انظر :اٞندكنة :اإلماـ مل ْ ،ٓٓٗ/منح اٛنليل ٗ.ّٗ/
(ٖ) اإلرشاد :الشوكآف ُِٕ/

ُِِ

يقضي على العاـ ،أما تعليل اٛنمهور فضعيف كما قاؿ الشوكآف.
القسم الثاني :مانع للسبب.

كىو الوصف الظاىر اٞننضبط الذم يلزـ من كجوده عدـ السبب(ُ).
ومن أمثلتو ما يأتي:

ُ  -كجود الدين على من مل نصابنا من األمواؿ اليت ْنب فيهػا الزكػاة ،فػإف ملػ النصػاب سػبب

لوجوب الزكاة ،ألف مل النصاب مظنة الغىن ،كالغين مطالػب بعػوف الفقػًن ،ككجػود الػدين علػى مػن ملػ
نصابنا مانع من ٓنقق ىػذا السػبب؛ ألف مػا يقابػل الػدين مػن اٞنػاؿ لػيس ٣نلوكػا للمػدين علػى اٜنقيقػة ،نظػرا
لتعلق حقوؽ الدائنٌن بو.
وىذه المسألة اختلف فيها أىل العلم على ثالثة أقواؿ:

القوؿ األوؿْ :نب الزكاة على اٞندين مطل نقا ،فالدين ال ٬ننع من أداء كجوب الزكػاة يف األمػواؿ علػى

اإلطبلؽ ،كىو قوؿ ربيعة بن أا عبد الر٘نن(ِ) ،كالشافعي يف اٛنديد(ّ).
أدلة أصحاب القوؿ األوؿ:

اسػػتدلوا بعمػػوـ األدلػػة مػػن الكتػػاب كالسػػنة الدالػػة علػػى كجػػوب الزكػػاة مطل نقػػا مػػن غػػًن تفريػػق بػػٌن مػػاؿ

كآخر ،كإف ىذه األدلة َف تفرؽ بٌن اٞندين كغػًن اٞنػدين كقولػو تعػاُف[ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ][التوبة.]َُّ:
كما بيده مالو ٩نوز فيو تصرفو فوجب أف يستحق األخذ منو(ْ).
ككذل فإف جهة الدين متعلقة بالذمة ،كجهة الدين متعلقة باٞناؿ فبل تعارض بينهما(ٓ).

الق ػػوؿ الث ػػاني :ال زك ػػاة عل ػػى اٞن ػػدين مطل نق ػػا ح ػػى يف ػػي بدين ػػو ،فال ػػدين م ػػانع م ػػن أداء الزك ػػاة ،كى ػػذا

مذىب اٜننابلة يف اٞنشهور(ٔ).

(ُ) انظر :شرح ٢نتصر ابن اٜناجب :األصفهآفُُ.َْٔ/
(ِ) أبو عثماف ربيعة بن أا عبد الػر٘نن فػركخ اإلمػاـ ،مفػيت اٞندينػة ،كعػاَف الوقػت ،اٞنشػهور بربيعػة الػرأم ،يفقػة فقيػو مشػهور مػات
سنة ُّٔىػ على الصحيح السًن :الذىب ٔ ِْٗ ، ِْٖ/تاريخ أربل :ا ًإلربلي ِ.ّٖٓ/
(ّ) البياف يف مذىب اإلماـ الشافعي :العمرآف ّ ،ُْٕ/اٞنغين البن قدامة ّ.ٕٔ/
(ْ) انظر :اٜناكم :اٞناكردم ّ.َُّ/
(ٓ) انظر :البياف يف مذىب اإلماـ الشافعي :العمرآف ّ.ُْٔ/
(ٔ) انظر :اٞنغين :ابن قدامة ّ.ٕٔ/

ُِّ

استدؿ أصحاب القوؿ الثاني:

ُ -حديث معػاذ(ُ) رضػي اهلل عنػو السػابق ،كفيػو قولػو صػلى اهلل عليػو كسػلم« :ت خػذ مػن أغنيػائهم
كترد على فقرائهم»(ِ).
وجو الداللة :أف ىذا اٜنديث نص على أف الزكاة ت خذ من األغنياء ،كاٞندين ليس منهم.

ِ -أيفر عثماف بن عفاف(ّ)رضي اهلل عنو حيث قاؿ" :ىذا شهر زكاتكم فمػن كػاف عليػو ديػن فليػ ده
حى ٔنرجوا زكاة أموالكم"(ْ).
وجو الداللة :أف عثماف رضي اهلل عنو قػدـ قضػاء الػدين علػى إخػراج الزكػاة ،كقػد قىػاؿ ذلػ ّنحضػر

من الصحابة فلم ينكركه ،فدؿ على اتفاقهم عليو(ٓ).

القوؿ الثالثْ :نب الزكاة على اٞندين يف اٝنارج من األرض فقط كىو مذىب اٜننفية.
أدلة أصحاب القوؿ الثالث:
بأف اٝنػارج مػن األرض م نػة ماليػة سػببها األرض كالنفقػة سػببها القرابػة كىػذه قاعػدة عنػدىم ،كأصػل
من أصوٟنم يف كثًن من مسائل الزكاة(ٔ).
القػػوؿ الرابػػع :التفريػػق بػػٌن األم ػواؿ الظػػاىرة ،كاألم ػواؿ الباطنػػة ْنػػب الزكػػاة علػػى اٞنػػدين يف األم ػواؿ

الظاىرة كالزركع كالثمار كاٞنواشي كغًنىا ،كال ْنػب عليػو يف األمػواؿ الباطنػة كالػذىب كالفضػة ،كىػذا قػوؿ

اٞنالكية(ٕ).

أدلة أصحاب القوؿ الرابع:

ُ -إف األمواؿ الظاىرة تنمو بنفسها ،أما األمواؿ الباطنة فإهنا تنمو بالتصرؼ.
ػدرا كأحػ نػدا،
(ُ) معػػاذ بػػن جبػػل بػػن عمػػرك بػػن أكس األنصػػارم ،ىػػو أحػػد السػػبعٌن الػػذين شػػهدكا العقبػػة مػػن األنصػػار ،كشػػهد بػ ن
كاٞنشاىد كلها مػع رسػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػو كسػلم ،مػات بناحيػة األردف يف طػاعوف عمػواس سػنة ٖنػاف عشػرة االسػتيعاب:
ابن عبد الرب ّ ،َُْٓ/أسد الغابة :ابن حجر ٓ.ُٖٕ/
(ِ) ركاه الب،ارم ،باب كجوب الزكاة  ، َُْ/ِ ،برقم ُّٗٓ :كمسػلم :بػاب الػدعاء إُف الشػهادتٌن كشػرائع اإلسػبلـَٓ/ُ ،
برقم ُٗ.
(ّ) أبوعبػػد اهلل عثمػػاف بػػن عفػػاف بػػن أا العػػاص بػػن أميػػة بػػن عبػػد مشػػس بػػن عبػػد منػػاؼ القرشػػي األمػػوم٩ .نتمػػع ىػػو كرسػػوؿ اهلل
صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم يف عبػػد منػػاؼ ،كىػػو ذك النػػورين ،كأمػػًن اٞن ػ منٌن .أسػػلم يف أكؿ اإلسػػبلـ  .أسػػد الغابػػة :ابػػن حجػػر
ّ.ُْٖ ، َْٖ/
(ْ) أخرجو مال  ،باب الزكاة يف الدين  ،ِٓٗ/ُ ،برقم ،ٖٔٔ :قاؿ األلبآف :كسنده صحيح اإلركاء ّ.َِٔ/
(ٓ) انظر :اٞنغين :ابن قدامة ّ.ٕٔ/
(ٔ) بدائع الصنائع :الكاسآف ِ.ٔ/
(ٕ) انظر :شرح ٢نتصر خليل :اٝنرشي ِ َِِ/اٞنغين :ابن قدامة ّ.ٕٔ/

ُِْ

ِ -إف األمواؿ الظاىرة ال ٔنفى على الفقراء كاٞنساكٌن فتتعلق هبا ِنبلؼ األمواؿ الباطنة.
ّ -أف السػعاة يف عهػػد النػػب صػلى اهلل عليػػو كسػػلم ،كعهػػد اٝنلفػاء مػػن بعػػده كػانوا يأخػػذكف زكػػاة مػػا

ظهر من األمواؿ كال يسألوف عما خفي منها(ُ).
كالػػذم يظهػػر رجحػػاف القػػوؿ الثػػآف ،كقػػد رجػػح ىػػذا القػػوؿ ابػػن رشػػد حيػػث قىػػاؿ" :كاألشػػبو بغػػرض
(ِ)
الشرع إسقاط الزكاة عن اٞندين لقولو صلى اهلل عليو كسلم« :ت خذ من أغنيػائهم كتػرد علػى فقػرائهم»
كاٞندين ليس بغين"(ّ) .كاهلل أعلم
ويجاب على من قاؿ بوجوب الزكاة:
أف الزكاة إ٧نا ت خذ من األغنياء الذين ليسػوا ُناجػة إُف الزكػاة ،كىػذا ُناجػة إُف الزكػاة ،كال صػدقة إال
عن ظهر غىن.
أما عدـ استفصاؿ السعاة بناء على األصل ،فإف األصل ىو براءة الذمػة مػن الػديوف؛ كألف مػن عليػو
علي دين ،فهم َف يكونوا يستفصلوف ٟنذا ،بناء على األصل.
دين فإنو ٫نرب بذل كيقوؿ :إف ٌ
كأم ػػا ك ػػوف الفق ػراء تتش ػػوؼ نفوس ػػهم إُف اٞن ػػاؿ ،فحاج ػػة ص ػػاحب اٞن ػػاؿ أكُف م ػػن حاج ػػة غ ػػًنه ،ف ػػإف
صػػاحب اٞنػػاؿ متشػػوفة نفسػػو لقضػػاء دينػػو كإبػراء ذمتػػو ،كىػػو ١نتػػاج إُف ىػػذا اٞنػػاؿ الػػذم ي خػػذ منػػو ،فكػػاف
أكُف من غًنه .كاهلل أعلم.
أقساـ المانع عند اإلماـ ابن حزـ:
القسم األوؿ :مانع للحكم.

قػػاؿ ر٘نػػو اهلل" :أمػػا مػػا أٗنعػوا عليػػو كقولػػو« :ال مػًناث لقاتػػل»(ْ) ك«ال كصػػية لػوارث»(ٓ) فيجػػوز
قطعا ،كيصًن ذل كالت،صيص باٞنتواتر(ٔ).
ٔنصيص العموـ بو ن
القسم الثاني :مانع للسبب.

ق ػػاؿ ر٘ن ػػو اهلل" :قول ػػو تع ػػاُف[ :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

(ُ) انظر :اٞندكنة :مال ُ.ِّٕ/
(ِ) ركاه الب،ارم ،باب كجوب الزكاة  ، َُْ/ِ ،برقم ُّٗٓ :كمسػلم :بػاب الػدعاء إُف الشػهادتٌن كشػرائع اإلسػبلـَٓ/ُ ،
برقم ُٗ.
(ّ) انظر :بداية اجملتهد :ابن رشد ِ.ٕ/
(ْ) ركاه الرتمػػذم يف سػػننو كغػػًنه ،بػػاب مػػا جػػاء يف إبطػػاؿ م ػًناث القاتػػل (ْ )ِْٓ/بػػرقم ، َُِٗ :بلفػػظ «القاتػػل ال يػػرث »
كصححو األلبآف نفس اٞنصدر.
(ٓ) ركاه الرتمذم كغًنه ،باب ما جاء ال كصية لوارث  ،ّْْ/ْ ،برقم ُُِِ :كصححو األلبآف نفس اٞنصدر.
(ٔ) اإلحكاـ :ابن حزـ ُ.ّٖٗ/

ُِٓ

ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴ ]
{التوبة ،}13:قاؿ أبو ١نمد :كىذا بياف جلي على أف السبب اٞنانع من قبوؿ نفقاهتم ىو الكفػر ،فػإذا
ارتفع ذل ارتفع السبب اٞنانع من قبوؿ نفقاهتم(ُ).
أقساـ المانع عند اإلماـ الشوكاني:

ذكػػر القسػػمٌن ،قػػاؿ ر٘نػػو اهلل :كاٞنػػانع :ىػػو كصػػف ظػػاىر منضػػبط ،يسػػتلزـ كجػػوده حكمػػة ،تسػػتلزـ
عػػدـ اٜنكػػم ،أك عػػدـ السػػبب ،كوجػػود األبػػوة ،فإنػػو يسػػتلزـ عػػدـ يفبػػوت االقتصػػاص لبلبػػن مػػن األب؛ ألف
كوف األب سببنا لوجود االبن ،يقتضي أال يصًن االبن سببنا لعدمو.
كأم ػػا اٞن ػػانع ال ػػذم يقتض ػػي كج ػػوده حكم ػػة ٔن ػػل ُنكم ػػة الس ػػبب ،فكال ػػدين يف الزك ػػاة ،ف ػػإف حكم ػػة
فضبل يواسى بو ،ىػذا علػى قػوؿ
السبب ،كىو الغىن مواساة الفقراء من فضل مالو ،كَف يدع الدين يف اٞناؿ ن
من قاؿ أف الدين مانع(ِ).
فعلى ىذا تكوف ىذه األقساـ ١نل اتفاؽ بٌن اإلمامٌن.

(ُ) اإلحكاـ :ابن حزـ ٓ.ُُٔ/
(ِ) اإلرشاد :الشوكآف ُ.ُِ/

ُِٔ

الفرع الرابع :الصحة
واصطالحا
تعريف الصحة لغة
ً

أوال :تعريػػف الصػػحة فػػي اللغػػة :خػػبلؼ السػػقم كىػػو اٞنػػرض .يقػػاؿ :رجػػل صػػحيح خبلفػػو م ػري
ً

كٗنعو أصحاء ،كالصحة يف البدف :ىي حالة طبيعية ْنرم أفعالو معها على اجملػرل الطبيعػي ،كيقػاؿ :صػح
القوؿ إذا طابق الواقع ،كالصحيح اٜنق كىو خبلؼ الباطل(ُ).
ػطالحا :فقػػد اختلفػػت عبػػارات األصػػوليٌن يف تعريفهػػا ،إال أف أسػػلم ىػػذه
ثانيًػػا :تعريػػف الصػػحة اصػ ً

(ِ)

التعريفػػات ىػػو تعريػػف ابػػن السػػبكي ،كالػػذم يقػػوؿ فيػػو" :كقػػوع الفعػػل ذك الػػوجهٌن موافقػػا أمػػر الشػػرع"
كأصػػل ىػػذا التعريػػف ىػػو تعريػػف اٞنتكلمػػٌن لصػػحة العبػػادة إال أف ابػػن السػػبكي حػػرره كزاده دقػػة يف اٛنمػػع،
شامبل؛ لصحة العبادة كصحة العقد ،كغًن٨نا من التصرفات الشرعية.
كاٞننع حى أصبح تعري نفا
مستقبل ن
ن
أقساـ الصحة
قسم األصوليوف الصحة باعتبار إطبلقاهتا إُف يفبليفة أقساـ ،كىي:
ُ  -الصحة الشرعية :كاٞنراد منها ما أذف الشارع يف اإلقداـ على الفعل اٞنتصف هبا.
كعدما.
ِ  -الصحة العقلية :كاٞنراد منها إمكاف الشيء ن
كجودا ن
ّ -الصحة العادية :كاٞنراد منها ما كاف مواف نقا ٞنا جرت بو العادة(ّ).

(ُ) انظر :لساف العرب :ابن منظور ِ ،َٕٓ/اٞنصباح اٞننًن :الفيومي ُ.ّّّ/
(ِ) ٗنع اٛنوامع :السبكي ُ ،ٗٗ/التوقيت على مهمات التعريف :اٞنناكم ُ.ُِِ/
(ّ) انظر :شرح الكوكب :ابن النجار ُ.ِْٕ/

ُِٕ

الفرع الخامس :البطالف والفساد
تعريف البطالف والفساد

أوال :تعريػػف الفسػػاد لغػػة :التلػػف كالعطػػب كاالضػػطراب كاٝنلػػل كاٛنػػدب كالقحػػط(ُ) .يقػػاؿ :فسػػد
ً

فسودا من باب قعد فهو فاسد ،كاٛنمع فى ٍس ىدل ،كاالسم الفساد ،كاٞنفسدة الضرر(ِ).
الشيء ن
كالبطبلف كالبيطػوؿ كالبيطػل مػن قػوٟنم :بطػل الشػيء ،إذا فسػد ،كمػا سػقط حكمػو فهػو باطػل ،كٗنعػو

طبل ،أم :ىدر ،كأبطل جاء بالباطل(ّ).
بواطل كقيل أباطيل ،على غًن قياس .كذىب دمو بي ن
كالباطػل كالفاسػد كالسػاقط ضػد الصػحيح ،كضػد اٜنػق ،كىػو مػا ال يفبػات لػو مػن اٞنقػاؿ كالفعػاؿ عنػػد
الفحص(ْ).
اصطبلحا :ىناؾ فرقنا بٌن منهجي اٜننفية ،كٗنهور العلماء ،يف ٓنديد معنا٨نا.
يفانينا :تعريف الفساد
ن

٦نتػػار مػػن تعريفػػات اٛنمهػػور تعريػػف ابػػن السػػبكي حيػػث عرفهػػا بقولػػو٢" :نالفػػة الفعػػل ذم الػػوجهٌن،
كقوعػػا الشػػرع"(ٓ) ،كالوجهػػاف ٨نػػا موافقػػة الشػػرع ك٢نالفتػػو(ٔ)؛ فالباطػػل أك الفاسػػد يقػػع ٢نال نفػػا ،كالصػػحيح
ن
مواف نقا.
محترزات التعريف:

فقولو٢( :نالفة الفعل) :أم عدـ مطابقتو ،كاتفاقو.
كقول ػػو( :ذم ال ػػوجهٌن) :أراد ب ػػو احملتم ػػل ٞنوافق ػػة الش ػػرع ،ك٢نالفت ػػو ،ف ػػالبطبلف ٬نث ػػل كج ػػو اٞن،الف ػػة،
كالصحة ٕنثل كجو اٞنوافقة.
كقولو( :الشرع) :أم :إف ٢نالفة الفعل ذم الوجهٌن ،ىػي ٢نالفػة أكامػر الشػرع ،سػواء كانػت اٞن،الفػة
أركانو أك أحدىا ،أك شركطو أك أحدىا(ٕ).
يفانينا :أما علماء اٜننفية فقد فرقوا بٌن الفاسد كالباطل كجعلػوا الفاسػد كسػطنا بػٌن الصػحيح كالباطػل،

ِنبلؼ اٛنمهور الذين جعلوا الفاسد مرادفنا للباطل(ٖ).

(ُ) انظر :اٞنعجم الوسيط :د/أ٘ند الزيات ِ.ٖٖٔ/
(ِ) انظر :اٞنصباح اٞننًن :الفيومي ِ.ِْٕ/
(ّ) انظر :اٞنصباح اٞننًن :الفيومي ُ ُٓ/لساف العرب :ابن منظور ُُ.ٓٔ/
(ْ) انظر :التوقيف على مهمات التعاريف :اٞنناكم ُ.ٔٗ/
(ٓ) انظرٗ :نع اٛنوامع كحاشية البنآف ُ َُٓ/غاية الوصوؿ :األنصارم ُ.ُٔ/
(ٔ) انظر :شرح ٗنع اٛنوامع :احمللي ُ.ٗٗ/
(ٕ) انظر :اٜنكم الشرعي :الباحسٌن ص َِٓ.
(ٖ) إال يف بع ػ اٞنسػػائل الفرعيػػة :كػػاٜنج ،كالنكػػاح ،كالوكالػػة ،كاٝنلػػع ،كاإلجػػارة .هنايػػة السػػوؿ :اإلسػػنومُ ِٖ/البحػػر احملػػيط:
الزركشي ِ.ِٕ ،ِٔ/

ُِٖ

فيما يأيت نذكر بع تعريفات اٜننفية:
أصبل ،ال بأصلو كال بوصفو(ُ).
ُ -قيل :الباطل ما ليس ّنشركع ن

ِ  -كالفاسد ما كاف مشركعا بأصلو غًن مشركع بوصفو(ِ).
ػركعا ال بأصػلو ،كال بوصػفو ،كأف الفاسػد مػا كػاف
يستفاد من تعريفات اٜننفية أف الباطل ما لػيس مش ن
مشركعا بأصلو غًن مشركع بوصفو.
ن
إذا نظرنػػا إُف تطبيقػػات ىػػذه اٞنفػػاىيم علػػى الفػػركع الفقهيػػة٤ ،نػػد أف اٝنػػبلؼ بػػٌن اٜننفيػػة ،كٗنهػػور
أىػػل العلػػم إ٧نػػا يقػػع يف اٞنعػػامبلت ،أمػػا العبػػادات فػػبل فػػرؽ يف اٜنكػػم بػػٌن الباطػل كالفاسػػد عنػػد اٛنميػػع(ّ)،
كأٜنقػوا بالعبػػادات عقػػد النكػػاح فػػبل فػػرؽ بػػٌن فاسػػده كباطلػػو ،إ٧نػػا ىػػو يف صػػبلحية الفاسػػد؛ ليكػػوف شػػبهة
اسػػتحبلؿ للمتعػػة يثبػػت معهػػا النسػػب كاٞنهػػر كالعػػدة ،ك٥نػػو ذل ػ  ،كإف َف يكػػن النكػػاح منعقػ نػدا ،كمػػا ىػػو
حاؿ النكاح من غًن شهود.
كأم ػػا الباط ػػل فل ػػيس ص ػػاٜننا ليك ػػوف ش ػػبهة يف اس ػػتحبلؿ اٞنتع ػػة ،كت ػػزكج الرج ػػل إح ػػدل ١نارم ػػو عاٞن ػػا
ن
قبحػػا مػػن الزنػػا احملػ  ،فػػبل ترتتػػب عليػػو آيفػػاره مػػن يفبػػوت نسػػب ،أك مهػػر ،ك٥نو٨نػػا بػػل
باٜنرمػػة ،فأنػػو أشػػد ن
ْنب عليو عقوبة اٜند(ْ).

كأما يف اٞنعامبلت ،من عقود كتصرفات ،فإف اٜننفيػة أجػركا فيهػا القسػمة يفبليفيػة ،أم :إف العقػود إمػا
ػركعا
اقعػػا يف أصػػل العقػػد ،بػػأف َف يكػػن مشػ ن
صػػحيحة ،أك باطلػػو ،أك فاسػػدة ،فالباطػػل ،مػػا كػػاف اٝنلػػل فيػػو ك ن
أص ػ نػبل ،ال بأص ػػلو كال بوص ػػفو(ٓ) .ك ػػأف يك ػػوف اٝنل ػػل يف الص ػػيغة ،أك العاق ػػدين ،أك اٞنعق ػػود علي ػػو ،أك غ ػػًن
دما ،أك مبلقيح ،أك مضامٌن(ٔ).
ذل  ،من ٠ننوف أك صب ال يعقل ،ككأف يكوف اٞنعقود عليو ميتة ،أك ن
كاٞنراد بأصل العقد ،أم :اإل٩ناب كالقبوؿ ،كاحملل.

ومعنى مشروعية الػركن :أال يعػرض لػو خلػل ،كمعػىن مشػركعية احملػل :أف يكػوف ٣نػا ٩نػوز العقػد عليػو

مقدكرا على تسليمو.
شرعا ،كأف يكوف
ن
ن

ػركعا بأصػػلو غػػًن مشػػركع بوصػػفو .كػػأف يكػػوف اٝنلػػل فيػػو
كأمػػا الفاسػػد فهػػم يريػػدكف بػػو ،مػػا كػػاف مشػ ن
كص نفا من أكصاؼ العقد ،كأف يكوف يف شرط من شركطو اٝنارجة عن ماىيتو كأركانو.

(ُ) انظر :كشف األسرار :الب،ارم ُ.ِٓٗ/
(ِ) انظر :كشف األسرار :الب،ارم ُ،ِٓٗ/اإلحكاـ :اآلمدم ُ ُُّ/منهاج الوصوؿ بشرح هناية السوؿ ُٖٓ/
(ّ) انظر :اٞنستصفى :الغزاِف ُ،ٕٔ/شرح ٢نتصر التحرير :اٜنازمي ُ.ّْٕ ، ّّٕ/
(ْ) انظر :األشباه كالنظائر :ابن ٤نيم ُ،ُِٗ/اٜنكم الوضعي عند االصوليٌن صُٕٖ.
(ٓ) انظر :كشف األسرار :الب،ارم ُ.ِٓٗ/
(ٔ) اٞنبلقػػيح مػػا يف بطػػوف اإلنػػاث مػػن األجنػػة ،كاٞنضػػامٌن مػػا يف أصػػبلب الػػذكور ،كقيػػل مػػا يف بطػػوف اإلنػػاث مػػن األجنػػة  .انظػػر:
معجم اٞنصطلحات كاأللفاظ الفقهية١ :نمود عبد الر٘ننّ.ّْٖ/

ُِٗ

كمثاؿ ذل بيع الربا ،فػإف أصػلو مشػركع مػن حيػث أنػو بيػع كال خلػل يف ركػن مػن أركانػو ،كلكنػو غػًن
مشركع بوصفو ،كىو ما تضمنو من زيادة ،أك فضل من غػًن عػوض ،فهػو فاسػ هد ال باطػل؛ لتضػمنو الزيػادة

اٞنذكورة ،كلو ألغيت الزيادة صح البيع.
ك٫نتلػػف الفاسػػد عػػن الباطػػل بػػأف الفاسػػد ترتتػػب عليػػو بعػ اآليفػػارِ ،نػػبلؼ الباطػػل الػػذم ال ترتتػػب
عليو آيفار ،فالبيع الفاسد يفيػد اٞنلػ اٝنبيػث إذا أتصػل بػو القػب  ،كالنكػاح الفاسػد يوجػب اٞنهػر كالعػدة،
كيثبت بو النسب ،إذا ٓنقق فيو الدخوؿ(ُ).
ومرد الخالؼ بين الجمهور والحنفية في مسألتين:
األولػػى :ىػػل هنػػي الشػػارع عػػن عقػػد معنػػاه عػػدـ االعتػػداد بػػو يف أحكػػاـ الػػدنيا ،مػػع اإلمث يف أحكػػاـ

اآلخرة ٞنن يقدـ عليو ،أـ أنو يعتد بو بع

االعتداد يف أحكاـ الدنيا مع اإلمث يف اآلخرة؟

الثانية :ىل النهي عن العقد ٝنلل يف أصلو ،كػالنهي عػن العقػد ٝنلػل يف أكصػافو دكف أركانػو؟ ّنعػىن:

أف النهي عنو يف اٜنالتٌن سواء ،كال يرتتب على كل منهما أم أيفر؟ أـ بينهما فرقنا؟
أما اٛنمهور ،فيقولوف عن اٞنسألة األكُف :إف هني الشارع عن عقد معناه عػدـ االعتػداد بػو إذا كقػع،
فبل ترتتب عليو آيفاره الشرعية ،كيلحق صاحبو اإلمث يف اآلخرة.
كيقولوف عن اٞنسألة الثانية :أف النهي عن اٜنالتٌن سواء ،فبل فرؽ بيت النهي عن عقػد ألمػر يتصػل
بأصػػل العقػػد كأركانػػو ،كبػػٌن النهػػي عػػن ألمػػر يتصػػل بأكصػػافو ،ففػػي اٜنػػالتٌن ال يعتػػرب العقػػد اٞننهػػي عنػػو كال
يرتتب عليو آيفاره.
أمػػا الحنفيػػة ,فيقولػػوف عػػن المسػػألة األولػػى :إف النهػػي يرتتػػب عليػػو اإلمث ،كلكػػن ال يرتتػػب عليػػو

دائما.
بطبلف العقد ن

اجعػػا إُف أمػػر يتصػػل بأركػػاف العقػػد ،كػػاف معنػػاه
ويقولػػوف عػػن المسػػألة الثانيػػة :إف النهػػي إف كػػاف ر ن

بطػػبلف العقػػد ،كعػػدـ اعتبػػاره إذا كقػػع ،كبيػػع اٞنيتػػة كبيػػع اجملنػػوف ،كإذا كػػاف النهػػي ألمػػر يتصػػل بأكصػػاؼ
باطبل كترتبت عليو بع اآليفار(ِ).
فاسدا ال ن
العقد ،كاف العقد ن
رأي اإلماـ ابن حزـ في الفساد والبطالف:

يظهر من كبلمو أنو ال يفرؽ بينهمػا قػاؿ ر٘نػو اهلل" :كذلػ أف اإلمسػاؾ عمػا يػنق الصػوـ بغػًن نيػة
قصػػد بػػذل إُف أداء الصػػوـ فاسػػد باطػػل ،ككػػذل نيػػة الصػػوـ دكف اإلمسػػاؾ عمػػا يػػنق الصػػوـ عمػ نػدا
فاسدا(ّ).
ن
باطبل ن
(ُ) انظر :اٞنستصفى :الغزاِف ُ،ٕٔ/أصوؿ الفقو :أبو زىرة صٕٖٔٔ ،
(ِ) انظر :اٞنستصفى :الغزاِفُ ،ٕٔ/شرح التلويح :التفتازآف ُ،َِْ/الوجيز :زيداف ِٔ.ّٔ ،
(ّ) اإلحكاـ :ابن حزـ ٓ.ُُٓ/

َُّ

رأي اإلماـ الشوكاني في الفساد والبطالف:

َف أجد لو شيمان ،كىذا كجو االنفراد عند اإلماـ ابن حزـ.
األثر الفقهي:

يظهر يف الكبلـ الذم مر سابقان بٌن اٛنمهور كاٜننفية.

ُُّ

المطلب الرابع :المقارنة بين الحكم التكليفي والوضعي
حػى يتميػػز كػل قسػػم مػن أقسػػاـ اٜنكػم الشػػرعي عػن اآلخػػر ،عقػدت ىػػذه اٞنقارنػة ،كإذا مػػا تفحصػػنا
تعريف كل من اٜنكم التكليفي ،كالوضعي؛ ظهرت لنا بع الفوارؽ بينهما ٬نكن تل،يصها ّنا يأيت:
ُ  -إف اٜنكػػم التكليفػػي خطػػاب طلػػب ،أك ٔنيػػًن ِنػػبلؼ اٜنكػػم الوضػػعي ال طلػػب فيػػو كال ٔنيػػًن،
كإ٧نػػا ىػػو خطػػاب إخبػػار كإعػػبلـ؛ جعلػػو الشػػارع عبلمػػة علػػى حكمػػو ،كربػػط فيػػو بػػٌن أمػرين؛ ُنيػػث يكػػوف
مانعا منو ،أك ٥نو ذل ؛ كلػذل يقػدـ التكليفػي علػى الوضػعي عنػد
أحد٨نا سببنا لآلخر ،أك شرطنا لو ،أك ن

التعارض.
فاألصػػل أف يقػػوؿ الشػػارع( :أكجبػػت ،أك حرمػػت علػػيكم ،أك افعل ػوا ،أك ال تفعل ػوا ،أك أرٗن ػوا ىػػذا
علمػػا علػػى القطػػع ،فهػػو علػػى
علمػػا علػػى الػػرجم ،كالسػػرقة ن
الػزآف ،أك اقطعػوا ىػػذا السػػارؽ) ،أمػػا جعػػل الزنػػا ن
خبلؼ األصل(ُ).
ِ  -إف اٜنك ػػم التكليف ػػي ال يتعل ػػق إال بفع ػػل اٞنكل ػػف ،كالوض ػػعي يتعل ػػق بفع ػػل غ ػػًن اٞنكل ػػف ،فل ػػو
أتلفت الدابة ،أك الصب ،أك اجملنوف ،أك النائم ،أك الناسي شيمنا؛ فبل بد من الضماف(ِ).
ّ -اٜنكم الوضعي ال يشرتط فيو العلم كالقدرة غالبنا ،كيشرتط يف التكليفي إال ما يستثىن(ّ).

ػردا عػػن الوضػػعي؛ خبلفنػػا للحكػػم الوضػػعي ،فإنػػو مػػن
ْ  -إف اٜنكػػم التكليفػػي ال يتصػػور كجػػوده منفػ ن
معا.
اٞنمكن انفراده عن اٜنكم التكليفي ،كما ٬نكن اجتماعهما ن

ومن أمثلػة انفػراد الحكػم الوضػعي عػن التكليفػي :أكقػات العبػادات ،كجعػل الشػارع البلػوغ شػرطنا
يف التكليػػف ،كمػػن أمثلػػة اجتماعهمػػا :كػػوف الػػزْف حر نامػػا ،كىػػو يف الوقػػت نفسػػو سػػبب لوجػػوب اٜنػػد علػػى
صاحبو.
ٓ  -إف اٜنكم التكليفي مقصود لذاتو أصالة ،حى يتحقػق امتثػاؿ اٞنكلػف بالعمػل بػو فع نػبل إف كػاف
ػًنا فيػػوِ ،نػػبلؼ الوضػػعي فلػػيس مقصػػود
طلبنػػا كترنكػػا ،إف كػػاف هنينػػا ،كاسػػتواء بػػٌن الفعػػل كالػػرتؾ ،إف كػػاف ٢نػ ن

ػثبل ،سػبب لػو ،أك شػرط لػو،
لذاتو ،كإ٧نا ىػو موضػوع مػن الشػارع؛ لرتتيػب اٜنكػم التكليفػي عليػو إذا ىػو م ن
أك مانع منو .فاٞنقصود من اٜنكم الوضعي ىو اٜنكم التكليفي(ْ).
ٔ – "إف خطػػاب الوضػػع يسػػتلزـ خطػػاب اللفػػظ ،أم :التكليفيػػة اٞنفيػػدة لؤلحكػػاـ الوضػػعية؛ كىػػذا
ِنػػبلؼ خطػػاب اللفػػظ ،أم :اٜنكػػم التكليفػػي ،فإنػػو ال يسػػتلزـ خطػػاب الوضػػع ،كمػػا لػػو قػػاؿ الشػػارع:
(ُ) انظر :شرح ٢نتصر الركضة :الطويف ُ ،ُْٓ/البحر احمليط :الزركشي ُ.ُِٕ/
(ِ) انظر :البحر احمليط :الزركشي ُ.ُُٕ /
(ّ) انظر :شرح ٢نتصر الركضة :الطويف ُ ،ُْٕ/البحر احمليط :الزركشيُ. ُِٕ/
(ْ) انظر :مباحث اٜنكم عند األصوليٌن :مدكور ص ُٔ.

ُِّ

(توض كا فقط) ،كَف يقل( :توض كا من حدث)؛ فإف ىذا خطاب لفظي يعقل ْنػرده عػن سػبب كضػع ،أك
غًنه"(ُ).
ٕ – "إف اٜنكػػم التكليفػػي متػػأخر يف مرتبتػػو عػػن اٜنكػػم الوضػػعي إف كػػاف مرتبنػػا عليػػو فػػبل يوجػػد إال
مانعػػا كالقتػػل مػػع اٞن ػًناث،
بوجػػوده ،س ػواء كػػاف سػػببنا كػػدخوؿ الوقػػت ،أك شػػرطنا لػػو كطهػػارة للصػػبلة ،أك ن
كىكذا"(ِ).
ٖ " -التكليفػػي ال يتعلػػق إال بالكسػػب كاٞنباشػػرة لفعػػل مػػن الشػػ،ص نفسػػوِ ،نػػبلؼ الوضػػعي فقػػد
أش،اصػػا فعػػل غػػًنىم ،كٟنػػذا لػػو قتػػل خطػػأ؛ كجبػػت الديػػة علػػى العاقلػػة ،فوجوهبػػا علػػيهم لػػيس مػػن
يعاقػػب
ن
بػػاب التكليػػف؛ السػػتحالة التكليػػف بفعػػل الغػػًن ،بػػل معنػػاه :أف فعػػل الغػػًن سػػبب لثبػػوت ىػػذا اٜنػػق يف
ذمتهم"(ّ).

(ُ) انظر :شرح ٢نتصر الركضة :الطويف ُ ،ُْٓ/البحر احمليط :الزركشيُ.ُّٕ/
(ِ)انظر :اٜنكم الشرعي بٌن النقل كالعقل  /د الغريآف ص ِّ .
(ّ)انظر :البحر احمليط :الزركشي ُ.ُُٕ/

ُّّ

الفصل الجاىٕ :أّجُ االتفاق ّاالختالف يف احلاكه ّاحمللْو فُٔ
ّفُٔ مبحجاٌ:

املبحح األّل :احلاكه
املبحح الجاىٕ :احمللْو فُٔ

ُّْ

املبحح األّل :احلاكه
ّفُٔ اربع٘ مطالب:
املطلب األّل :تعرٓف احلاكه
املطلب الجاىٕ :التحشني ّالتكبٔح العكلٔني
املطلب الجالح :األصل يف األطٔاء قبل ّرّد الظرع
املطلب الرابع :مشأل٘ طلر امليعه

ُّٓ

المطلب األوؿ :تعريف الحاكم
ىو اهلل سبحانو كتعاُف باتفاؽ العلماء من ٗنيع الطوائف كاٞنذاىب ،كدليل ذل قولو تعاُف :ﭐﱡﭐﲜ
ﲝ ﲞ ﲟﲠ ﲡ ﲢﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﱠﭐ[األنعاـ.]ٕٓ :
كأما الرسل فهم مبلغوف عن اٜناكم جل كعبل إُف الناس ،كما قاؿ سبحانو كتعاُف :ﭐﱡﭐ ﲀ ﲁ
ﲂ ﲃ ﲄﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﱠ [ اٞنائدة.]ٗٗ :
كالعلماء اجملتهدكف مستكشفوف ٜنكم اهلل تعاُف ،من خبلؿ النصوص القرآنية ،كاألحاديث النبوية،
كىذه القضايا ال خبلؼ فيها ،كإ٧نا اٝنبلؼ فيما يعرؼ بو حكم اهلل ،ىل ال بد من اٞنشرع ،أـ إف
العقل يدرؾ األحكاـ األحكاـ الشرعية؟ كىذه اٞنسألة ىي اٞنسماة ّنسألة (التحسٌن كالتقبيح العقليٌن).

ُّٔ

المطلب الثاني :التحسين والتقبيح العقليين
ػدال بػٌن اٞنعتزلػػة ،كغػػًنىم
أخػذت مسػػألة التحسػٌن كالتقبػػيح مسػاحة كاسػػعة يف مباحػث اٜنكػػم الشػرعي جػ ن

كردا ،كاإلم ػػاـ اب ػػن ح ػػزـ َف يتع ػػرض ٟن ػػا يف كتاب ػػو
م ػػن األص ػ ػوليٌن ،كق ػػد تن ػػاظر العلم ػػاء ،كٗنع ػ ػوا األدل ػػة إيفباتن ػػا ن
عابرا قد يفهم منو أنو يوافػق األشػاعرة ،لكػن تعػرض ٟنػا اإلمػاـ الشػوكآف يف كتابػو (إرشػاد
(اإلحكاـ) ،إال ن
كبلما ن
الفحوؿ) ،كال يكاد ٫نلو كتاب أصوؿ منها؛ ألف ٟنذه اٞنسألة أيفرىا يف أصوؿ كثًنة.
قاؿ ابن القيم(ُ)" :كال تغض طرؼ بصًنت عن ىذه اٞنسألة؛ فإف شأهنا عظيم كخطبها جسيم"(ِ).
كق ػػاؿ يف ش ػػرح التل ػػويح" :ى ػػذه اٞنس ػػألة م ػػن أمه ػػات مس ػػائل األص ػػوؿ ،كمهم ػػات مباح ػػث اٞنعق ػػوؿ
كاٞننقوؿ ،كمع ذل ىي مبنيػة علػى مسػألة اٛنػرب ،كالقػدر الػذم زلػت يف بواديهػا أقػداـ الراسػٌ،ن ،كضػلت
يف مباديها أفهاـ اٞنتفكرين(ّ).
أوال :تعريف الحسن والقبح .مث صورة اٞنسألة ،كأقواؿ العلماء ،مث رأم اإلمامٌن اتفاقنا كاختبلفنا.
ً
ُ – تعريف التحسين لغة :مأخوذ من اٜنسن كىو ضػد القػبح كنقيضػو ،يقػاؿ :حسػن الشػيء فهػو

حسن ،كٗنعو ١ناسن على غًن قياس ،كاحملاسن ضد اٞنساكئ(ْ).
حسن ،نعت ٞنا ي
حسن ،قاؿ األزىرم :ي
تعددت عبارات األصوليٌن يف التعريف هبما ،كذل ُنسب اختبلفهم يف ىذه اٞنسألة.

اصطالحا ،فقيل اٜنسن :ما أمر اهلل بو ،كالقبيح :ما هنى اهلل عنو (ٓ).
تعريف التحسين
ً

كقيل :اٜنسن :ىو النافع أك ما يعود علػى فاعلػو بػالنفع ،كالقبػيح :ىػو الضػار أك مػا يعػود علػى فاعلػو
بالضرر(ٔ).
ٕ  -تعريف التقبػيح لغػة :ضػد اٜنسػن يكػوف يف الصػورة كالفعػل ،كيقػاؿ :قبحػو اهلل٥ :نػاه عػن كػل
خػ ػػًن كقولػ ػػو تعػ ػػاُف :ﱡﭐ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﱠ [القص ػ ػػص ]ِْ:أم:
اٞننحيٌن عن كل خًن ،ك٩نمع على قبائح(ٕ).
كبعد ىذا التمهيد نأيت إُف رأم اإلمامٌن ابن حزـ كالشوكآف يف ىذه اٞنسألة.
(ُ) ١نمد بن أا بكر بن أيوب بن سعد بن جريز الزرعػي ،مث الدمشػقي الفقيػو األصػوِف ،اٞنفسػر النحػوم ،العػارؼ ،مشػس الػدين
أبوعبػد اهلل بػػن قػػيم اٛنوزيػة ،كلػػد سػػنة إحػدل كتسػػعٌن كسػػتمائة كتػويفُٕٓى ػ انظػػر :ذيػل طبقػػات اٜننابلػػةُُٕٓ، َُٕ/
توضيح اٞنشتبوْ.ِٖٗ/
(ِ) مفتاح دار السعادة :ابن القيم ِ.ّٖ/
(ّ) انظر :شرح التلويح :ابن النجار ُ.ُّّ/
(ْ) انظر :كتاب العٌن :اٝنليل ( ّ )ُّْ /لساف العرب :ابن منظور ُّ ُْ/تاج العركس :الزبيدمّْ ُْٖ/
(ٓ) انظر :ميزاف االصوؿ :للسمرقندم ُ.ّٕ/
(ٔ) انظر :الرد على اٞننطقيٌن ابن تيمية ُ ،َّْ/التحسٌن كالتقبيح للشهرآف ُ.َِٔ ،ُٕٕ/
(ٕ) انظر :كتاب العٌن :اٝنليل ّ ،ّٓ/كلساف العرب :ابن منظور ِ ،ِٓٓ/احملكم كاحمليط األعظم :اٞنرسي ّ.ِِ/

ُّٕ

رأي اإلمامين في المسألة.

ال خبلؼ عنػد اٛنميػع أف اٜنػاكم ىػو اهلل تعػاُف ال العقػل ،كأف اٜنػاكم الشػرع اتفاقنػا كمػا مػر سػابقا،

كمن قاؿ أف العقل ٪نسن أك يقبح إ٧نا يقصد بذل أنو يدرؾ حكم اهلل تعاُف.
ػافرا
كال نزاع يف كوهنما عقليٌن إذا كاف يقصػد هبمػا كػوف الشػيء مبلئػم للطبػع كإنقػاذ الغرقػى ،أك من ن
لو كاهتاـ الربمء.
كال ن ػزاع يف كوهنم ػػا عقلي ػػٌن ك ػػذل إف ك ػػاف ي ػراد هبم ػػا ك ػػوف الش ػػيء ص ػػفة كم ػػاؿ ك ػػالعلم ،أك ص ػػفة
النقص كاٛنهل(ُ).
مبلئمػػا لئلنسػػاف،
قػػاؿ ابػػن تيميػػة ر٘نػػو اهلل تعػػاُف" :كالعقػػبلء متفقػػوف علػػى أف ك ػوف بع ػ األفعػػاؿ ن
كبعض ػػها منافين ػػا ل ػػو إذا قي ػػل :ى ػػذا حس ػػن كى ػػذا قب ػػيح .فه ػػذا اٜنس ػػن كالق ػػبح ٣ن ػػا يعل ػػم بالعق ػػل باتف ػػاؽ

العقبلء"(ِ).
إ٧نا النزاع يف كوف العقل موجبنا للمدح أك الذـ الشرعيٌن.
قػػاؿ اإلمػػاـ الشػػوكآف يف (اإلرشػػاد) كىػػو ٪نػػرر موضػػع الن ػزاع" :ك١نػػل الن ػزاع بيػػنهم كمػػا أطبػػق عليػػو
ٗنهور اٞنتأخرين ،كإف كاف ٢نال نفػا ٞنػا كػاف عنػد كثػًن مػن اٞنتقػدمٌن ىػو كػوف الفعػل متعلػق اٞنػدح ،كالثػواب،
كعاجبل"(ّ).
آجبل
ن
كالذـ ،كالعقاب ،ن
كاختلف العلماء إُف عدة أقواؿ نبينها يف التاِف.

اختلف العلماء في للك على ثالثة مذاىب:
المػػذىب األوؿ :أف األفعػػاؿ متصػػفة بصػػفات حسػػنة كقبيحػػة؛ تعلػػم بالعقػػل ،كيرتتػػب عليػػو الث ػواب

كدا ٞنا أدركو العقل(ْ).
كالعقاب ،كالشرع يأيت مو ن
كىذا مذىب اٞنعتزلة(ٓ) كىو قوؿ ٗنهور اٜننفية ،ككثًن من أصحاب مال  ،كالشافعي ،كأ٘ند(ٔ).
(ٕ)

قاؿ القاضي عبد اٛنبار" :اٜنسن ال ينف عن الوجوب يف الوجبات الشرعية"
واختلفوا في للك على رأيين:

(ُ) انظر :شرح تنقيح الفصوؿ :للقرايف ُ ،ْٗ/الوصوؿ :البن برىاف ُ ،ٖٓ/ركضة الناضر :ابن قدامة ُ ُِٗ/
(ِ) انظر٠ :نموع الفتاكل :ابن تيمية ٖ.َّٗ/
(ّ) اإلرشاد :الشوكآف ُ.ِٖ/
(ْ) انظر :البحر احمليط:الزركشيُ ُُٗ/كاإلرشاد :للشوكآف ُ.ِٖ/
(ٓ) يقسػػم اٞنعتزلػػة األفعػػاؿ إُف يفبليفػػة أقسػػاـ :قسػػم يػػدرؾ بالعقػػل فقػػط ،كقسػػم يػػدرؾ بالشػػرع فقػػط ،كقسػػم يػػدرؾ بالشػػرع كالعقػػل
معا.
ن
(ٔ) منهاج النبوة :البن تيميةُ.ْْٗ/
(ٕ) انظر :شرح األصوؿ اٝنمسة:القاضي عبد اٛنبار ص ٕٔ.

ُّٖ

األوؿ :أف حسن األفعاؿ كقبحهػا لػذكاهتا ،ال لصػفات فيهػا تقتضػيهما ،كىػذا مػذىب قػدماء اٞنعتزلػة

كحسن الصدؽ ،كقبح الكذب.

الثاني :قوؿ اٞنتأخرين من اٞنعتزلة كٟنم يفبليفة مذاىب:

ا  -منهم من يرل أف اٜنيسن كالقبح لصفة.
ِ  -كمنهم من يرل أف اٜنسن للذات ،كالقبح للصفة.
ّ  -كمنهم مػن يػرل أف حسػن الفعػل كقبحػو لوجػوه كاعتبػارات أخػرل ،كاللطمػة لليتػيم إف كانػت باعتبػار
التأديب فهي حسنة ،كإف كانت باعتبار الظلم فهي قبيحة كىو قوؿ اٛنبائية(ُ) ،كالقاضي عبد اٛنبار(ِ).
كاستدؿ أصحاب ىذا القوؿ بأدلة نقلية ،كعقلية نبينها كما يلي:
أما األدلة النقلية:
أوال :استدلوا ّنا كرد من اآليات اليت عاتب اهلل فيها الكفار لػرتكهم التفكػر كالنظػر كالتػدبر بػالعقوؿ،
ً
فم ػػن ذلػ ػ ق ػػوؿ اهلل تع ػػاُف[ :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶
﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀﯁][األعرررررراف ،]521:كقول ػ ػػو تع ػ ػػاُف[ :ﭩ
ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ] [الروم ،]2:كلو كانوا معذكرين ٞنا عوتبوا ّنطلق الرتؾ(ّ).
ككػػذل اسػػتدلوا ّنػػا كرد اآليػػات الكثػػًنة اآلمػػرة بػػالتفكر كالتػػدبر ،كالػػيت نبػػو اهلل فيهػػا بػػدكر العقػػل يف
ذل منها قولػو تعػاُف[ :ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ] {فصرل ،}16::كَف يقػل نسػمعهم كنػوحي إلػيهم .كقػاؿ تعػػاُف:ﭐﱡﭐ
ﱙ ﱚ ﱛ ﱜﱝ ﱠ [الػػركـ ،]ٖ:كقػػاؿ تعػػاُف :ﱡﭐ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﱠ
[الػػذاريات ،]َِ:يف ش ػواىد ٟنػػا كثػػًنة؛ فثبػػت أف كجػػوب االسػػتدالؿ ال يتوقػػف علػػى الػػوحي ،كأف العػػذر
ينقطع بالعقل كحده إذ لو َف يكن بو كفاية اٞنعرفة ٞنا انقطع بو العذر(ْ).

(ُ) فرقة تنسب إُف ١نمد بن عبد الوىاب بن سبلـ اٛنبائي أبو علي :من أئمة اٞنعتزلة .األعبلـ :الزركلي ٔ.ِٓٔ/
(ِ) انظر :شرح االصوؿ اٝنمسة:القاضي عبد اٛنبار صْٕٓ ،أراء اٞنعتزلة االصولية :الضو٪ني صُٖٔ.
(ّ) انظر :كشف األسرار :الب،ارم ْ.ُِّ/
(ْ) انظر :كشف األسرار :الب،ارم ْ.ُِّ/

ُّٗ

وأما األدلة العقلية فقد ذكر اإلماـ الشوكآف بعضها كاٛنواب عليها(ُ).
المػػذىب الثػػاني :أف التحسػػٌن كالتقبػػيح شػػرعياف ال عقليػػاف ،كىػػو قػػوؿ األشػػعرم ،كنسػػب الزركشػػي

ىذا القوؿ ألكثر األئمة كمال  ،كالشافعي ،كالثورم(ِ) ،كأ٘ند(ّ).
قاؿ اآلمدم" :مذىب أصحابنا ،كأكثػر العقػبلء أف األفعػاؿ ال توصػف باٜنسػن كالقػبح لػذكاهتا ،كأف

العقل ال ٪نسن كال يقبح"(ْ).
قاؿ اٛنويين" :من أحكاـ الشرع التقبيح كالتحسػٌن ،ك٨نػا راجعػاف إُف األمػر كالنهػي؛ فػبل يقػبح شػيء
يف حكم اهلل تعاُف لعينو كما ال ٪نسن شيء لعينو"(ٓ).
القوؿ الثالث :كى الء توسطوا بٌن القولٌن ،كأخذكا من كل قوؿ َنانػب منػو ،فقػالوا :إف يف األشػياء

حسػػن كقػػبح ذايت يصػػلح ألف تنػػاط بػػو األحكػػاـ ،كالعقػػل يسػػتطيع إدراؾ ذلػ  ،لكػػن ال يرتتػػب علػػى ىػػذا
اإلدراؾ كجوب كال ٓنرٔف كال يفواب كال عقاب ،بل ذل متوقف على كركد الدليل الشرعي.
واستدلوا بالمنقوؿ والمعقوؿ:
فاٞننقوؿ :سيأيت ذكره إف شاء اهلل.
كأما اٞنعقوؿ :فقد ذكر اإلماـ الشوكآف بع أدلتهم ،كرجحها.
كقد ذىب إُف ىذا القوؿ مشايخ ِنارم من اٞناتريدية(ٔ) ،كبع اٜننفية ،كجزـ بو السجزم(ٕ) ،كالز٤نآف(ٖ)،
(ُ) اإلرشاد :الشوكآف ُ.ُّ ، ِٖ/
٠نمعػا علػى إمامتػو
إماما مػن أئمػة اٞنسػلمٌن ،كعلمػا مػن أعػبلـ الػدين ،ن
(ِ) سفياف بن سعيد بن مسركؽ ،أبوعبد اهلل الثورم ،كاف ن
ُنيث يستغىن عن تزكيتو ،مع االتقاف ،كاٜنفظ ،كاٞنعرفة ،كالضبط ،كالورع ،كالزىد كلد سنة ٕٗىػ كتػويف سػنة ُُٔى ػ تػاريخ
بغداد ٗ.ُّٓ/
(ّ) انظر :البحر احمليط :الزركشي ُ.ُٕٖ/
(ْ) انظر :اإلحكاـ :اآلمدمُ.ٕٗ/
(ٓ) انظر :الربىاف :اٛنويين ُ.ٖ/
(ٔ) ىي فرقو كبلمية تنتسب إُف أا منصور ١نمد بن ١نمػد بػن ١نمػود اٞناتريػدم اٞنتػويف سػنة ّّّىػػ ،لػو آراء كثػًنة كافػق هبػا األشػعرم،
كأخػػرل كافػػق اٞنعتزلػػة ،كأيفبػػت بعػ البػػاحثٌن أف آراء اٞناتريػػدم أقػػرب لؤلشػػعرم لكوهنمػػا أخػػذا مػػن ابػػن كػػبلب .اٞنوسػػوعة اٞنيسػػرة،
الندكة العاٞنية للشباب اإلسبلمي (ُ )ٗٓ/كتاب اٞناتريدية دراسة كتقؤف .أ٘ند بن عوض اهلل اٜنرا صُّٓ.ُٕٓ ،
(ٕ) أبػو نصػػر السػجزم عبيػػد اهلل بػػن سػعيد بػػن حػا م الػوائلي البكػػرم السجسػتآف ،إمػػاـ حػافظ ٠نػػود ،شػػيخ اٜنػرـٚ ،نػػع اٜنػػديث
كحدث بو خلق كثًن ،كىو راكم اٜنديث اٞنسلسل باألكلية صنف عدة مصػنفات كمنهػا( :اإلبانػة عػن أصػوؿ الديانػة) تػويف
ْْْىػ  .انظر :سًن أعبلـ النببلء ،الذىب (ُّ )َِٕ/كالطبقات الكربل ابن سعد (ٕ.)ِّٕ/
(ٖ) أبػػو القاسػػم سػػعد بػػن علػػي بػػن ١نمػػد الز٤نػػآف ،اٜنػػافظ الزاى ػد الػػورع ،الشػػافعي جػػاكر ّنكػػة كصػػار شػػيخ حرمهػػا ،كػػاف عارفنػػا
باٜنػػديث كركل عنػػو كثػػًنكف ،تػػويف سػػنو ُْٕىػ ػ انظػػر :طبقػػات الشػػافعية ،السػػبكي (ْ )ّٖٔ/كشػػذرات الػػذىب البػػن
العماد (ّ.)ّّٗ/

َُْ

كالزركشي ،كابن القيم(ُ).
قاؿ ابن تيمية" :كىذا أصح األقواؿ ،كعليو يدؿ الكتاب كالسنة"(ِ).
كزاد ابػػن تيميػػة يف إيضػػاح ىػػذا القػػوؿ ،فأبػػاف أف اٜنسػػن كالقػػبح عنػػد أصػػحاب ىػػذا القػػوؿ صػػفات
عارضػػة ،كتتنػػوع بتنػػوع أحوالػػو ،فقػػاؿ مػػا نصػػو" :كمػػن النػػاس مػػن يظػػن أف اٜنسػػن كالقػػبح صػػفات الزمػػة
للموصوؼ ،كأف كوف اٜنسن صفة ذاتيو لػو ىػذا معنػاه ،كلػيس األمػر كػذل  ،بػل قػد يكػوف الشػيء حسػننا
كبغيضػػا يف حػػاؿ ،كاٜنسػػن كالقػػبح
نافعػػا ك١نبوبػنػا يف حػػاؿ ،كضػ نػارا
ن
قبيحػػا يف حػػاؿ ،كمػػا يكػػوف ن
يف حػػاؿ ،ن
يرجع إُف ىذا ،ككذل يكوف حسننا يف حاؿ ،كسيمنا يف حاؿ باعتبار تغًن الصفات"(ّ).
كقػػاؿ ابػػن القػػيم" :كاٜنػػق الػػذم ال ٩نػػد التنػػاق إليػػو السػػبيل؛ أنػػو ال تػػبلزـ بينهمػػا ،كأف األفعػػاؿ يف
نفس ػػها حس ػػنة كقبيح ػػة ،كم ػػا أهن ػػا نافع ػػة كض ػػارة ،كالف ػػرؽ بينهم ػػا ك ػػالفرؽ ب ػػٌن اٞنطعوم ػػات كاٞنش ػػمومات

كاٞنرئيات ،كلكن ال يرتتب عليهما يفػواب كال عقػاب إال بػاألمر كالنهػي ،كقبػل كركد األمػر كالنهػي ال يكػوف
قبيحػػا موجبنػػا للعقػػاب مػػع قبحػػو يف نفسػػو ،بػػل ىػػو يف غايػػة القػػبح ،كاهلل ال يعاقػػب عليػػو إال بعػػد إرسػػاؿ
ن
الرسل ،فالسجود للشيطاف كاألكيفاف ،كالكػذب كالزنػا ،كالظلػم كالفػواحش ،كلهػا قبيحػة يف ذاهتػا ،كالعقػاب
عليها مشركط بالشرع(ْ).
كقػػاؿ ر٘نػػو اهلل تعػػاُف" :كقػػد غلػػط اٞنعتزلػػة يف إيفبػػات الػػتبلزـ بػػٌن األصػػليٌن ،كغلػػط األشػػعرية يف نفػػي
األصليٌن"(ٓ).
رأي اإلماـ ابن حزـ في التحسين والتقبيح العقليين.
قاؿ ر٘نو اهلل تعػاُف" :أنػو ال حسػن إال مػا فعػل اهلل تعػاُف ،كال قبػيح إال مػا هنػى اهلل عنػو ،كىػذا الػذم
ال ٩نوز غًنه"(ٔ).
كقاؿ ر٘نو اهلل" :ككػل ىػذا يبطػل أف يكػوف للعقػل ٠نػاؿ يف حظػر أك إباحػة أك ٓنسػٌن أك تقبػيح ،كأف
كل ذل منتظر فيو ما كرد من اهلل تعاُف يف كحيو فقط"(ٕ).
كالذم يظهر من كبلمو ،أنو يوافق األشاعرة  ،كاهلل أعلم.
(ُ) انظر :البحر احمليط :الزركشي ُ ُُٗ/فواتح الر٘نوت :األنصارم ُُْٔ/الرد على اٞننطقيػٌن :ابػن تيميػة ُ،ُِْ َِْ/
در تعارض العقل كالنقل :ابن تيميةٗ َٓ/مدارج السالكٌن :ابن القيمُ ِْٕ/مفتاح دار السعادة :ابن القيمِ.َُٓ/
(ِ) درء تعارض العقل كالنقل:البن تيمية ٖ.ّْٗ/
(ّ) الرد على اٞننطقيٌن :البن تيمية ُ.ِِْ/
(ْ) مدارج السالكٌن :البن القيم ُ.ِْٕ/
(ٓ) اٞنصدر نفسو.
(ٔ) اإلحكاـ :ابن حزـْ.ٕٓ/
(ٕ) اٞنصدر نفسوُ.ٓٔ/

ُُْ

رأي اإلماـ الشوكاني في التحسين والتقبيح العقليين.

بعػػد أف ذكػػر أنػػو ال خػػبلؼ يف كػػوف اٜنػػاكم الشػػرع بعػػد البعثػػة ،كبلػػوغ الػػدعوة ،كذكػػر أكجػػو االتفػػاؽ
بٌن األشاعرة كاٞنعتزلة فقاؿ" :كقد اتفق األشعرية كاٞنعتزلة على أف العقل يدرؾ اٜنسن كالقبح يف شيمٌن:
األوؿ :مبلءمة الغرض للطبع ،كمنافرتو لو ،فاٞنوافق حسن عند العقل ،كاٞننافر قبيح عنده.
الث ػػاني :ص ػػفة الكم ػػاؿ كال ػػنقص ،فص ػػفات الكم ػػاؿ حس ػػنة عن ػػد العق ػػل ،كص ػػفات ال ػػنقص قبيح ػػة

عنده"(ُ).
مث ذكر ما اعتمد عليو اٞنعتزلة ،كاألشاعرة ،من أدلة عقلية ،مث استطرد يف ذكرىا كاٛنواب عليها.
مث قاؿ" :كباٛنملة :فالكبلـ يف ىذا البحث يطوؿ ،كإنكار ٠نػرد إدراؾ العقػل لكػوف الفعػل حسػننا أك

قبيحػا مكػابرة ،كمباىتػة .كأمػػا إدراكػو لكػوف ذلػ الفعػػل اٜنسػن متعل نقػا للثػواب ،ككػػوف ذلػ الفعػل القبػػيح
ن
متعل نقا للعقاب فغًن مسلم.
كغاية ما تدركو العقوؿ أف ىػذا الفعػل اٜنسػن ٬نػدح فاعلػو ،كىػذا الفعػل القبػيح يػذـ فاعلػو ،كال تػبلزـ
بٌن ىذا ،كبٌن كونو متعل نقا للثواب كالعقاب(ِ).
كذكر بع

األدلة السمعية علػى رجحػاف القػوؿ الثالػث ،كىػو القػوؿ الوسػط فقػاؿ" :ك٣نػا يسػتدؿ بػو

عل ػ ػ ػ ػ ػ ػػى ى ػ ػ ػ ػ ػ ػػذه اٞنس ػ ػ ػ ػ ػ ػػألة يف اٛنمل ػ ػ ػ ػ ػ ػػة قول ػ ػ ػ ػ ػ ػػو س ػ ػ ػ ػ ػ ػػبحانو[ :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ]
{اإلرساء }51:كقول ػ ػ ػػو[ :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ][طررررره ،]563:كقولػ ػػو تعػ ػػاُف[ :ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ]
[النساء ،]531:ك٥نو ىذا(ّ).
أوجو االختالؼ بين اإلمامين:

كاف ػػق اإلم ػػاـ اب ػػن ح ػػزـ األش ػػاعرة يف ق ػػوٟنم فيم ػػا يظه ػػر ،كى ػػو اٞن ػػذىب الث ػػآف ،بينم ػػا كاف ػػق اإلم ػػاـ
الشوكآف اٞنذىب الثالث ،كىو اٞنذىب الوسط بٌن اٞنذىبٌن.
المناقشة والترجيح:

يظهر ٣نا سبق أف الراجح ىو القوؿ الوسط الذم أختاره اإلماـ الشوكآف ،كذل لعدة أمور منها:

(ُ) اإلرشاد :الشوكآف ُ.ِٖ/
(ِ) اإلرشاد :الشوكآف ُ.ُّ/
(ّ) اٞنصدر نفسو ُ.ُّ/

ُِْ

كقبحػا ،يسػتطيع العقػل إدراكهػا؛ كلػذل ٤نػد
ً
أوال :لداللة اٞننقوؿ ،كاٞنعقػوؿ علػى أف لؤلفعػاؿ حسػننا ن

أف اهلل تعػػاُف ينبهنػػا يف آيػػات كثػػًنة إُف أ٨نيػػة العقػػل ،ك٪نػػتج بػػو علػػى اٞنشػػركٌن كقولػػو تعػػاُف[ :ﭣ ﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ][ البقػػرة ،] ُٖ :ككصػػفهم بػػأهنم كاألنعػػاـ الػػيت ال تعقػػل ،كال ٕنيػػز اٜنسػػن مػػن
القب ػ ػػيح فق ػ ػػاؿ تع ػ ػػاُف[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ]
[األعراؼ ، ]ُٕٗ:كيضػرب األمثػاؿ العقليػة كاٜنسػية؛ لينبػو العقػوؿ علػى حسػن مػا أمػر بػو ،كقػبح مػا هنػى
عن ػ ػ ػ ػػو ،كذل ػ ػ ػ ػ كقول ػ ػ ػ ػػو تع ػ ػ ػ ػػاُف[ :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ
ﮜ ﮝ ﮞﮟ]{الروم.}82:
ثانيًػػا :إف معرفػػة اٜني ٍسػػن كالقػ ٍػبح معػػركؼ بػػالفطرة كمػػا قػػاؿ ابػػن القػػيم" :فػػإف اهلل سػػبحانو فطػػر عبػػاده

علػػى استحسػػاف الصػػدؽ ،كالعػػدؿ ،كالعفػػة ،كاإلحسػػاف ،كمقابلػػة الػػنعم بالشػػكر ،كفطػػرىم علػػى اسػػتقباح
أضػػدادىا ،كنسػػبة ىػػذا إُف فطػػرىم كعقػػوٟنم ،كنسػػبة اٜنلػػو كاٜنػػام إُف أذكاقهػػم ،ككنسػػبة رائحػػة اٞنس ػ

كرائحػ ػػة النػ ػػِّ إُف مشػ ػػا يمهم ،ككنسػ ػػبة الصػ ػػوت اٛنميػ ػػل كضػ ػػده إُف أٚنػ ػػاعهم ،ككػ ػػذل كػ ػػل مػ ػػا يدركونػ ػػو
ّنشاعرىم الظاىرة كالباطنة ،فيفرقوف بٌن طيبو كخبثو ،كنافعو كضاره"(ُ).
كلػػو كػػذل كػػبلـ رائػػع بػػديع ،بػػٌن فسػػاد كع ػوار قػػوؿ األشػػاعرة ،فػػألزمهم بقولػػو" :كحسػػب ّنػػذىب
فسادا استلزامو جواز ظهور اٞنعجزة على يد الكاذب كإنو لػيس بقبػيح ،كاسػتلزامو جػواز نسػبة الكػذب إُف
ن
أصدؽ الصادقٌن كأنو ال يقبح منو ،كاستلزامو التسوية بٌن التثليث كالتوحيد يف العقل كأنػو قبػل كركد النبػوة
ال يقػبح التثليػث كال عبػادة األصػػناـ ،كال مسػبة اٞنعبػود ،كال شػيء مػػن أنػواع الكفػر ،كال السػػعي يف األرض
بالفساد ،كال تقبيح شيء من القبائح أصبل (ِ) .كيف ىذا رد على األشاعرة.
لكػ ػ ػػن ترتػ ػ ػػب الث ػ ػ ػواب كالعقػ ػ ػػاب ،يكػ ػ ػػوف بالشػ ػ ػػرع لقولػ ػ ػػو سػ ػ ػػبحانو[ :ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭﯮ]{اإلرساء ،}51:كاآلية صر٪نة يف نفي التعػذيب قبػل بعثػة الرسػل .كلػو كػاف الػذـ يف الػدنيا
باطبل.
كالعقاب يف االخرة٣ ،نا يدركو العقل ،لكاف ذل
نقصا ٞنعىن اآلية فكاف ن
ن
(ُ) مدارج السالكٌن :ابن القيم ُ.ِْٓ/
(ِ) مفتاح دار السعادة :ابن القيم ِ.ِْ ،ُْ/

ُّْ

كقولػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو[ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ] {النساء ،}531:كىي كاضحة الداللة علػى اٞنعػىن؛ ألف اهلل تعػاُف نفػى أف تكػوف
للنػػاس حجػػة علػػى اهلل بعػػد إرسػػاؿ الرسػػل كاألنبيػػاء ،كلوكػػاف العقػػل كافينػػا لقطػػع اٜنجػػةَ ،ف تكػػن فائػػدة مػػن
التعليل اٞنذكور يف اآلية ،بأف الرسل لنفي احتجاج العصاة على اهلل بذل .
ككػػذل فػػإف ىػػذا الػػنص الكػػرٔف يقتضػػي نفػػي التعػػذيب ّنباشػػرة بعػ األفعػػاؿ كتػػرؾ بعضػػها قبػػل بعثػػة
الرسل ،كمذىب اٞنعتزلة يستلزـ تعذيب تارؾ األفعاؿ كمباشرة بعضها قبل بعثة الرسل ،ألف اٜنسػن كالقػبح
–علػى مػػذىبهم -يتحقػػق قبػػل البعثػػة ،كاٜنسػػن يف بعػ األفعػػاؿ مسػػتلزـ لكونػػو كاجبنػػا ،كالقػػبح يف بعضػػها

مسػػتلزـ لكونػػو حر نامػػا ،فيكػػوف بع ػ األفعػػاؿ قبػػل البعثػػة كاجبن ػا كبعضػػها حر نامػػا ،كتػػرؾ الواجػػب يقتضػػي
أيضا؛ في دم ذل يف النهاية إُف إيفبػات أحكػاـ
استحقاؽ العقاب ،كما أف فعل اٜنراـ يستوجب العقاب ن
شرعية ،قبل البعثة كىو ٢نالف ٞنقتضى اآلية الكر٬نة (ُ).
كىناؾ أدلة أخرل كثًنة ت يد اٞنعىن الوارد يف اآليتٌن اٞنتقدمتٌن.
كي يد ذل ما صرح بو شيخ اإلسػبلـ ابػن تيميػة ر٘نػو اهلل تعػاُف ،حيػث قػاؿ" :كأكثػر الطوائػف علػى
إيفبػػات اٜنسػػن كالقػػبح العقليػػٌن ،لكػػن ال يثبتونػػو كمػػا يثبتػػو نفػػاة القػػدر مػػن اٞنعتزلػػة كغػػًنىم ،بػػل القػػائلوف
بالتحسػػٌن كالتقبػػيح مػػن أىػػل السػػنة كاٛنماعػػة مػػن السػػلف كاٝنلػػف؛ كمػػن يقػػوؿ بػػو مػػن الطوائػػف األربعػػة
كغػػًنىم ،يثبتػػوف القػػدر كالصػػفات ك٥نو٨نػػا؛ ٣نػػا ٫نػػالف فيػػو اٞنعتزلػػة أىػػل السػػنة ،كيقولػػوف مػػع ىػػذا بإيفبػػات
أيضػا عػن أا حنيفػة نفسػو ،كىػو قػوؿ كثػًن مػن اٞنالكيػة
اٜنسن كالقبح العقليٌن ،كىذا قػوؿ اٜننفيػة كنقلػوه ن
كالشافعية كاٜننبلية.
فنفي اٜنسن كالقبح العقليٌن مطل نقا َف يقلو أحد من سلف األمة كال أئمتها ،بل ما ي خذ مػن كػبلـ
األئمػػة كالس ػػلف يف تعليػػل األحك ػػاـ ،كبيػػاف حكم ػػة اهلل يف خلقػػو كأم ػػره ،كبي ػػاف م ػػا فيم ػػا أم ػػر اهلل بػػو م ػػن
اٜنسػػن الػػذم يعلػػم بالعقػػل ،كمػػا يف مناىيػػو مػػن القػػبح اٞنعلػػوـ بالعقػػل ،ينػػايف قػػوؿ النفػػاة ،كالنفػػاة لػػيس ٟنػػم
حجة يف النفي أصبل"(ِ).
"كلػػو كػػاف حسػػن األشػػياء أك قبحهػػا ذاتيًّػػا ،لكػػاف الصػػدؽ حسػػننا يف كػػل األح ػواؿ ،كلكػػاف الكػػذب
قبيحا يف كل صوره ،مع أف ىذا ٢نالف للواقع"(ّ).
ن
كيف ىذا رد على اٞنعتزلة.

(ُ) انظر :ركضة الناظر :ابن قدامة ُ.ُُّ/
(ِ) الرد على اٞننطقيٌن :ابن تيمية ص ِْ .ُِْ ،
(ّ) انظر :ركضة الناظر :ابن قدامةُ.َُّ/

ُْْ

قاؿ ابن القيم ر٘نػو اهلل" :قػاؿ اٞنتوسػطوف مػن أىػل اإليفبػات مػا مػنكم أيهػا الفريقػاف إال مػن معػو حػق
كباطػػل ،ك٥نػػن نسػػاعد كػػل فريػػق علػػى حقػػو ،كنصػػًن إليػػو ،كنبطػػل مػػا معػػو مػػن الباطػػل كنػػرده عليػػو ،فنجعػػل

خالصا سائغنا للشاربٌن"(ُ).
حق الطائفتٌن مذىبا يفالثنا ٫نرج من بٌن فرث كدـ لبننا ن
لكن قد يشكل على بع ؛ ىذا الراجح ،ما ذىب إليو متقدموا اٞناتريدية ،فػًنكف أف أحكػاـ العقائػد
مػن اإل٬نػاف كمػا يتعلػق بػو٣ ،نػا يتطػابق فيػو حكػم الشػرع مػع مػا يدركػو العقػل ،فهػو ٣نػا يطالػب بػو اٞنكلػف،
كيثاب على فعل اٜنسن منو ،كترؾ القبػيح ،كلػو َف يكػن ىنػاؾ كتػاب كال رسػوؿ ،كىػم يتفقػوف مػع اٞنعتزلػة

يف ىػػذا القس ػػم ،ك٫نػػالفوهنم يف مطابق ػػة أحكػػاـ الش ػػرع ألحكػػاـ العق ػػل يف اٞنس ػائل الفرعي ػػة ،كي ػػرل بع ػ
األصوليٌن أف ىذا أقرب إُف الصواب.
كاستدؿ ى الء ّنا نقلوه عن أا حنفيػة ر٘نػو اهلل حيػث قػاؿ" :لػوَف يبعػث للنػاس رس نػوال ،لوجػب علػى

أيضػا" :ال عػذر ألحػد يف اٛنهػل ِنالقػو ٞنػا يػرل مػن خلػق السػموات
اٝنلق معرفتو بعقوٟنم ،كّنػا ركم عنػو ن
كاألرض ،كخلق نفسو  ،كإف كاف قد أجيب على كبلـ أا حنفية بشيء من التأكيل"(ِ).
لكػن قػػد دلػت بعػ النصػػوص علػى ذلػ  ،مثػػل حػديث أا ىريػػرة(ّ) رضػػي اهلل عنػو مرفوعػػا بلفػػظ:
«رأيت عمرك بن عامر(ْ) ٩نر قصبو يف النار ،ككاف أكؿ من سيب السائبة(ٓ)»(ٔ).
ففػي ذلػ دليػػل علػى أف مػػن َف يهتػدم بعقلػػو إُف اإل٬نػاف فإنػػو يعاقػب كيعػػذب ،كلػو كػػاف قبػل البعثػػة
النبوية.
كال عػػذاب إال بنػػاء علػػى تكليػػف ،كمصػػدر التكليػػف بالنسػػبة إُف ى ػ الء ىػػو العقػػل؛ إذ أهنػػم أدرك ػوا
حكم الشارع عن طريق العقل كخالفوه ،فاستحقوا لذل العقاب.

(ُ) مفتاح دار السعادة :ابن القيمِ.ٕٓ/
(ِ) انظر :التقرير كالتحبًن :ابن أمًن حاج ِ ،َٗ/تيسًن التحرير :أمًن بادشاه ِ. ُِٓ/
(ّ) عبد الر٘نن بن ص،ر أبو ىريرة ،كاف أكثػر الصػحابة حفظػا للحػديث كركايػة لػو .نشػأ يتيمػا ضػعيفا يف اٛناىليػة ،كقػدـ اٞندينػة
كرسػػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم ِنيػػرب ،فأسػػلم سػػنة ٕى ػ كلػػزـ صػػحبة النػػب ،فػػركل عنػػو ّْٕٓ حػػديثنا ،كلػػد ُِق كتػػويف
سنة ٗٓىػ .االستيعاب :ابن عبد الربْ َُٕٕ/أسد الغابة :ابن حجرّ.ْٕٓ/
(ْ) عمػػرك بػػن ٜنػػٍن بػػن حاريفػػة بػػن عمػػرك ابػػن عػػامر األزدم ،مػػن قحطػػاف :أكؿ مػػن غػػًن ديػػن إٚناعيػػل كدعػػا العػػرب إُف عبػػادة
األكيفاف .األعبلـ :الزركلي ٓ.ْٖ/
(ٓ) السػػائبة :الناقػػة ،كانػػت إذا كلػػدت عشػػرة أبطػػن كلهػػن إنػػاث ،سػػيبت ،فل ػم تركػػب ،كَف ٩نػػز ٟنػػا كبػػر .كقيػػل غػػًن ذل ػ انظػػر:
غريب األيفر :ابن قتيبة ُ.ِْٓ/
(ٔ) ركاه الب،ػػارم :بػػاب قصػػة خزاعػػة  ُْٖ/ْ ،كمسػػلم  ،بػػاب النػػار يػػدخلها اٛنبػػاركف كاٛننػػة يػػدخلها الضػػعفاء ُِِٗ /ْ ،
برقم.ِٖٓٔ :

ُْٓ

كحػػديث أنػػس(ُ) رضػػي اهلل عنػػو أف رجػ نػبل قػػاؿ« :يػػا رسػػوؿ اهلل أيػػن أا؟ قػػاؿ :يف النػػار ،فلمػػا قفػػى،
دعاه ،فقاؿ :إف أا كأباؾ يف النار»(ِ).
لكػػن ٬نكػػن أف ٩نػػاب ّنػػا أجػػب بػػو اإلمػػاـ النػػوكم ،فقػػاؿ يف شػػرح ىػػذا اٜنػػديث" :فيػػو :أف مػػن مػػات
علػػى الكفػػر فهػػو يف النػػار ،كال تنفعػػو قرابػػة اٞنقػربٌن ،كفيػػو :أف مػػن مػػات علػػى الفػػرتة علػػى مػػا كانػػت عليػػو
العرب من عبادة األكيفاف؛ فهو من أىل النار ،كليس ىذا م اخذة قبل بلوغ الػدعوة ،فػإف ىػ الء كانػت قػد
بلغتهم دعوة إبراىيم ،كغًنه من األنبياء صلوات اهلل تعاُف كسبلمو عليهم"(ّ).
كي يػػد ىػػذا قولػػو تعػػاُف[ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ]
[فررراطر ،] 83:ق ػػاؿ اب ػػن ح ػػزـ ر٘ن ػػو اهلل":فبط ػػل ى ػػذا أف تك ػػوف أم ػػة كقتن ػػا م ػػن ال ػػدىر َف يتق ػػدـ ف ػػيهم
نذير"(ْ).

قائمػػا حػديث األسػػود بػن سػريع(ٓ) :عػن رسػػوؿ اهلل صػػلى اهلل
لكػن يػػرد علػى ذلػ  ،كيبقػى اإلشػػكاؿ ن
عليػػو كسػػلم قػػاؿ« :أربعػػة ٪نتجػػوف يػػوـ القيامػػة :رجػػل أصػػم ال يسػػمع شػػيمنا ،كرجػػل أ٘نػػق ،كرجػػل ىػػرـ،
كرجل مات يف فرتة ،فأما األصم فيقوؿ :رب لقػد جػاء اإلسػبلـ كمػا أٚنػع شػيمنا ،كأمػا األ٘نػق فيقػوؿ :رب

جػػاء اإلسػػبلـ كمػػا أعقػػل شػػيما كالصػػبياف ٪نػػذفونين بػػالبعر ،كأمػػا اٟنػػرـ فيقػػوؿ :رب لقػػد جػػاء اإلسػػبلـ كمػػا
أعقل شيمنا ،كأما الذم مات يف الفػرتة فيقػوؿ :رب مػا أتػآف لػ رسػوؿ؛ فيأخػذ مػوايفيقهم ليطيعنػو ،فًنسػل
كسبلما»(ٔ) .كيف ىذا اٜنديث داللة علػى إيفبػات أىػل
بردا
إليهم أف ادخلوا النار فمن دخلها كانت عليو ن
ن
الفرتة.
ويمكن أف يجاب بما يلي:

األوؿ :إنكار أىل الفرتة كما نسب ذل إُف اإلماـ الطربم (ٕ).

قلت :كىذا أمر غًن مسلم لو مع جبللة قدره للحديث السابق.

(ُ) أنػػس بػػن مال ػ بػػن النضػػر ،خػػادـ رس ػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم كػػاف يتسػػمى بػػو ،كيفت،ػػر بػػذل  . ،انظػػر :أسػػد الغابػػة
ُ.ِْٗ/
(ِ) ركاه مسلم  ،باب بياف أف من مات علػى الكفػر فهػو يف النػار ،كال تنالػو شػفاعة ،كال تنفعػو قرابػة اٞنقػربٌن  ، ُُٗ/ُ ،بػرقم:
َِّ.
(ّ) انظر :شرح النوكم على مسلم ّ.ٕٗ/
(ْ) اإلحكاـ :ابن حزـ ُ.ٓٗ./
(ٓ) األسػػود بػػن سػريع بػػن ٘نػػًن بػػن عبػػادة بػػن النػزاؿ ،غػزا مػػع النػػب صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم ،يكػػىن أبػػا عبػػد اهلل ،نػػزؿ البصػػرة ،ككػػاف
قاصا شاعرا ١نسنا ،سنة ايفنتٌن كأربعٌن  .انظر :االستيعاب :ابن عبد الرب ُ ،ٖٗ/أسد الغابة ُ.ِِٗ/
(ٔ) ركاه أ٘ند يف اٞنسند ، ُِٖ/ِٔ ،برقم ، َُُّٔ :كصححو األلبآف يف التعليقات اٜنساف َُ.ّْٔ/
(ٕ) انظر :شرح قواعد األصوؿ كمعاقد الفصوؿ :اٜنازمي ٓ.ُٗ/

ُْٔ

الثاني :أف حكمهم يف الدنيا أهنم كفػار ،كلكػن ال ييقطػع بػدخوٟنم النػار ،إال مػا كرد يف بعضػهم مػن

أحاديػػث خاصػػة بتعػػذيبهم؛ لعلػػم اهلل تعػػاُف ّنصػػًنىم كإعبلمػػو نبيَّػػو صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم بػػذل  .لقولػػو
تعػػاُف[ :ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ] [اإلرساء ،] 51:فػػبل م اخػػذة إال بعػػد قيػػاـ اٜني َّجػػة
الرسالية(ُ).

الثالث :أنو ليس من الضركرم أف تبلغ النذارة كل فرد من أفراد كل أمػة ،بػل ٬نكػن أف يكػوف يف كػل

أمة من َف تبلغهم الدعوة ،حى يف ىذه األمة احملمديػة ،فمػن الػذم يسػتطيع أف يقػوؿ بػأف سػكاف القطػب
الشػػماِف ،كالقطػػب اٛننػػوا قػػد بلغػػتهم دعػػوة النػػب صػػلى اهلل عليػػو كآلػػو كسػػلم ،ال سػػيما قبػػل عصػرنا ىػػذا
الذم تيسرت فيو طرؽ التبليغ كالراديو كغًنه(ِ) .كىذا أحسنها كاهلل أعلم.

(ُ) انظر :جزء من شرح تنقيح الفصوؿ :الغامدم ِ.ِٗ/
(ِ) موسوعة األلبآف يف العقيدة ٓ.َٖٕ/

ُْٕ

المطلب الثالث :األصل في األشياء قبل ورود الشرع
تحرير محل النزاع:
أوالً :اتفق األصوليوف على تقسيم أفعاؿ العباد قبل كركد الشرع إُف قسمٌن رئيسيٌن ك٨نا:

القسم األوؿ :األفعاؿ االضطرارية :كىي األفعاؿ الضركرية البلزمة الستمرار حياة اإلنساف؛ مثل

التنفس كاألكل كالشراب .كىذه أٗنعوا على إباحتها(ُ).

كلكن القرايف ر٘نو اهلل قد اعرتض يف شرحو للمحصوؿ على إطبلؽ لفظ اإلباحة على ىذا القسم
من األفعاؿ ،كاعرتض على قوؿ الرازم" :ما يضطر إليو كالتنفس يف اٟنواء ،ك٥نوه؛ ال بد من القطع بأنو
غًن ٣ننوع منو" (ِ)  ،بأف ىذا القوؿ مفاده اإلباحة ،كىو خطأ؛ إذ ال ٩نوز أف يتعلق هبذا القسم من
األفعاؿ حكم شرعي البتة.
يقوؿ القرايف ر٘نو ا هلل "فالنازؿ (الساقط) من الشاىق ال يباح لو النزكؿ ،كال يتعلق بو حكم شرعي؛
بسبب القاعدة الشرعية؛ أف األحكاـ الشرعية ال تتعلق إال ّنا ٩نوز أف يفعلو اإلنساف كيرتكو"(ّ).
القسم الثاني :األفعاؿ االختيارية ،كىذه قسموىا إُف قسمٌن:
األوؿ :ما فيو داللة عقلية على حكمو.
الثآف :ما ليس فيو داللة عقلية على حكمو.
كمثلوا ٟنذا القسم بأكل الفاكهة ،كىذا القسم ىو موضوع النزاع ،كقد اختلفوا فيو على يفبليفة أقواؿ
كىي كاآليت:
القوؿ األوؿ :التحريم .كىو قوؿ معتزلة بغداد ،كبع

اإلمامية(ْ) ،كحكاه الباجي عن األهبرم

(ٓ)

اٜننفية كالشافعية ،كطائفة من

من اٞنالكية ،كبو قاؿ أبو علي بن أا

(ُ) إال عند ٠نوزم التكليف ما ال يطاؽ .انظر :شرح التلويح :التفتازآف ِ ،ُِٔ/احملصوؿ :الرازم ُ.ُٖٓ/
(ِ) انظر :نفائس االصوؿ يف شرح احملصوؿ :القرايفُ ُْٗ/ػ َِْ.
(ّ) اٞنصدر نفسو.
(ْ) اإلمامية اإليفنا عشرية :ىم تل الفرقة من اٞنسلمٌن الذين زعموا أف علينا ىو األحق يف كرايفػة اٝنبلفػة دكف الشػيٌ،ن كعثمػاف
كٚنػوا بػاإليفين
رضي اهلل عنهم أٗنعٌن ،كقد أطلق عليهم اإلمامية؛ ألهنم جعلوا من اإلمامػة القضػية األساسػية الػيت تشػغلهم ،ي
إماما دخل آخرىم السرداب بسامراء على حد زعمهم .اٞنوسوعة اٞنيسرة ُ.ُٓ/
عشرية؛ ألهنم قالوا بايفين عشر ن
(ٓ) ١نمد بن عبد اهلل بن ١نمد بن صاٌف ،أبو بكر ،األهبػرم ،اٞنػالكي .فقيػو أصػوِف١ ،نػدث ،مقػرئ .قػاؿ ابػن فرحػوف :كػاف يفقػة
ػهورا ،كانتهػػت إليػػو الرياسػػة يف مػػذىب مال ػ  ،مػػن تصػػانيفو :شػػرح ٢نتصػػر ابػػن اٜنكػػم ،ك الػػرد علػػى اٞنػػزٓف يف
أمينػػا مشػ ن
يفبليفػػٌن مسػػألة ،ك كت ػاب يف أصػػوؿ الفقػػو ،ك شػػرح كت ػػاب عبػػد اٜنكػػم الكبػػًن .انظػػر :تػػاريخ بغػػداد ٓ  ،ِْٔ /كالبدايػػة
كالنهاية ُُ ،َّْ/كشذرات اٞنذىب ّ . ٖٓ /

ُْٖ

ىريرة(ُ) من الشافعية ،كبع

اٜننفية كاٜننابلة(ِ).

القوؿ الثاني :اإلباحة :نسب الزركشي ىذا القوؿ إُف معتزلة البصرة ،كأىل الرم ،كأىل الظاىر،

كقاؿ ابن برىاف(ّ) إنو الصحيح عند اٞنعتزلة ،كبو قاؿ أبو علي ،كأبو ىاشم اٛنبائياف ،كأكثر اٜننفية
كالشافعية ،كأا اٜنسن التميمي ،كأا اٝنطاب من اٜننابلة(ْ).
القوؿ الثالث :الوقف .ذىب إليو بع

اٞنالكية كأبو بكر الصًنيف(ٓ) ،كغًنه من الشافعية ،كبع

اٜننابلة ،كبعص اٜننفية منهم أبو منصور اٞناتريدم(ٔ) ،كنقل عن االشعرم(ٕ) ،كنسب إُف عامة أىل
اٜنديث(ٖ).
واختلفوا في أسباب الوقف ,فقيل :أف األحكاـ من اإلباحة ،كاٜنظر إ٧نا ىي أمور شرعية ،كفرض
اٞنسألة خلوىا من الشرع فتنتفي ىذه األحكاـ.
قاؿ الرازم يف ىذا اٞنوطن يف احملصوؿ" :لنا أف قبل الشرع ما كرد خطاب الشرع؛ فوجب أال يثبت
شيء من األحكاـ؛ ٞنا يفبت أف ىذه األحكاـ ال تثبت إال بالشرع"(ٗ).
(ُ) اٜنسػػن بػػن اٜنسػػٌن بػػن أا ىريػػرة ،فقيػػو شػػافعي ،قػػاؿ فيػػو اٝنطيػػب البغػػدادم كػػاف أحػػد شػػيوخ الشػػافعيٌن ،كلػػو مسػػائل ًيف
الفػػركع ١نفوظػػة ،كأقوالػػو فيهػػا مسػػطورة .كتفقػػو علػػى ابػػن سػريج كأَّب إًسػػحاؽ اٞنػػركزل ،كصػػنف التعليػػق الكبػػًن علػػى ٢نتصػػر
اٞن ػػزٓف .ت ػػويف يف رج ػػب ع ػػاـ ّْٓىػ ػػ ،ت ػػاريخ بغ ػػداد ،اٝنطي ػػب ٕ َّٗ/طبق ػػات الش ػػافعية الك ػػربل ،الس ػػبكي (ّ)ِٓٔ/
طبقات الشافعية ،ابن قاضي شهبة (ُ. )ُِٔ/
(ِ) انظر :البحر احمليط:الزركشي ُ،َِٓ/بياف اٞن،تصر شرح ٢نتصر ابن اٜناج ُ. ُّٔ/
(ّ) أ٘ند بن علي بن برىاف ،أبو الفتح ،الشافعي ،فقيو بغدادم :تفقػو علػى الغػزاِف كالشاشػي ،كالكيػا اٟنراسػي ،كبػرع يف اٞنػذىب
كيف األصػػوؿ ككػػاف ىػػو الغالػػب عليػػو .قػػاؿ اٞنبػػارؾ بػػن كام ػػل :كػػاف خػػارؽ ال ػذكاء ال يكػػاد يسػػمع شػػيما إال حفظػػو .مػػن
تصانيفو :البسيط ،ك الوسيط ،ك الوجيز يف الفقػو كاألصػوؿ .انظػر :شػذرات الػذىب ْ  ،ُٔ /كابػن خلكػاف ُ ،ِٗ /
كاألعبلـ ُ .ُٕٔ /
(ْ) انظػػر :اٞنعتمػػد :أبػػو اٜنسػػٌن ِ ُّٓ/الربىاف:،إمػػاـ اٜنػػرمٌن ُ ُّ/قواطػػع األدلػػة :السػػمعآف ِ ْٖ/ركضػػة النػاظر :الطػػويف
(ُ )ُِّ/البحػػر احملػػيط ،الزركشػػي (ُ )ُٓٔ/شػػرح الكوكػػب ،ابػػن النجػػار(ُ .)ِّٓ/بيػػاف اٞن،تصػػر شػػرح ٢نتصػػر ابػػن
اٜناج ُ ُّٔ/التقرير كالتحبًن ِ.ٗٗ/
(ٓ) الفقيو األصوِف ي١نى َّمد بن ىعٍبد اهلل أبو بكر اٞنعركؼ بالصًنيف الشَّافًعً ٌي البغػدادم ،صػنف يف األصػوؿ فأجػاد ،تػويف سػنة َّّ
ى انظر :كفيات األعياف ْ ،ُٗٗ/كطبقات الشافعية ِ ،ُُٕ ،ُُٔ/كمرآة اٛنناف ِ.ِِْ/
(ٔ) ١نمػد بػػن ١نمػػد بػن ١نمػػود أبػػو منصػور اٞناتريػػدم :مػػن أئمػة علمػػاء الكػػبلـ ،لػو كتػػاب التوحيػػد ،ككتػاب اٞنقػػاالت ،ككتػػاب رد
أىل األدلة للكعب،ككتاب بياف أكىاـ اٞنعتزلة كغًنىا ،مات سنة يفبلث كيفبليفٌن كيفبلث مائة .اٛنوىرة اٞنضيمة ِ.َُّ/
(ٕ) علػػي بػػن إٚناعيػػل أبػػو اٜنسػػن األشػػعرم ،إمػػاـ اٞنتكلمػػٌن ،كىػػو بصػػرم ،انتقػػل إُف بغػػداد ،كلػػد سػػنة َِٔ كتػػويف سػػنة ِّْ.
طبقات الفقهاء الشافعية :ابن الصبلح ِ.َْٔ/
(ٖ) انظػػر :قواطػػع األدلػػة :السػػمعآفِ،ْٖ/التقريػػر كالتحبػػًن :أمػػًن حػػاجِ ٗٗ/تيسػػًن التحريػػر :أمػػًن بادشػػاه ِ ُٖٔ/احملصػػوؿ:
للرازمُ.ُٓٗ/
(ٗ) انظر :احملصوؿ :الرازم ُ.َُٔ، ُٓٗ/

ُْٗ

كقيل :معىن يرجع إُف تساقط األدلة ،قاؿ أبو إسحاؽ كما نقلو الزركشي عنو" :معىن الوقف عندنا
أنا إذا سربنا أدلة العقوؿ؛ دلتنا على أنو ال كاجب على أحد قبل الشرع يف الرتؾ كالفعل"(ُ).
رأي اإلماـ ابن حزـ:

بعد أف نقل اٝنبلؼ يف اٞنسألة ،حقق القوؿ بالوقف فقاؿ ر٘نو اهلل" :كقاؿ آخركف كىم ٗنيع أىل
الظاىر(ِ) ،كطوائف من أىل أصحاب القياس ،ليس ٟنا حكم يف العقل أصبلن ،ال ُنظر ،كال بإباحة،
كإف كل ذل موقوؼ على ما ترد بو الشريعة.
قاؿ أبو ١نمد" :كىذا ىو اٜنق الذم ال ٩نوز غًنه"(ّ).

رأي اإلماـ الشوكاني:

من نظر يف كبلـ اإلماـ الشوكآف٩ ،ند أف اإلماـ الشوكآف يتبىن أصل اٜنل كاإلباحة يف األشياء

فيما عجز العقل عن إدراكو فيما َف يرد فيو دليل ،سواء قبل الشرع أـ بعد الشرع كاستدؿ بقولو تعاُف:
[ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ
ﰎ ﰏ] {الدخان62 :ر  }69كقولو تعاُف[ :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳
﮴ ﮵﮶] [ادؤمنون ،]551:فقاؿ" :كالعبث ال ٩نوز على اٜنكمة ،فثبت أهنا ٢نلوقة
ٜنكمة ،كال ٔنلو ىذه اٜنكمة إما أف تكوف لعود النفع إليو سبحانو ،أك إلينا ،كاألكؿ باطل؛ الستحالة
االن تفاع عليو عز كجل ،فثبت أنو إ٧نا خلقها لينتفع هبا احملتاجوف إليها ،كإذا كاف كذل ؛ كاف نفع احملتاج
مطلوب اٜنصوؿ أينما كاف ،فإف منع منو فإ٧نا ىو ٬ننع منو لرجوع ضرره إُف احملتاج إليو ،كذل بأف ينهى
اهلل عنو ،فثبت أف األصل يف اٞننافع اإلباحة"(ْ).
أوجو االختالؼ بين اإلمامين:
اإلماـ ابن حزـ يرل مذىب الوقف ،كاإلماـ الشوكآف يرل مذىب اإلباحة.

(ُ) انظر :البحر احمليط :الزركشيُ.َِٕ/
(ِ) كىذا النص من اإلماـ ابن حزـ يدؿ على أف مذىب الظاىرية الوقف يف اٞنسألة ،كليس اإلباحة كما نسب اليهم.
(ّ) اإلحكاـ :ابن حزـ ُ.ِٓ/
(ْ) اإلرشاد :الشوكآف ِ.ِٖٓ/

َُٓ

المناقشة والترجيح:

الراجح فيما يظهر؛ ىو القوؿ باإلباحة؛ لقوة أدلتو ،كلقلة االعرتاضات عليو ،كقد ذكر اإلماـ

الشوكآف بع أدلتهم النقلية كالعقلية (ُ).
أما من قاؿ باٜنظر فقد ذكر اإلماـ ابن حزـ عمدة ما استدلوا بو فقاؿ" :كاحتج من قاؿ ُنظرىا،
بأف قاؿ األشياء كلها مل هلل عز كجل ،كال ٩نوز أف يقدـ على مل مال إال بإذنو"(ِ).
مث أجاب عليو فقاؿ" :كىذا ٕنويو ساقط؛ ألنو َف ٪نرـ اإلقداـ على مال غًننا بنفس العقل ،كإ٧نا

حرـ ما حرـ من ذل  ،كركد الشرع بتحر٬نو(ّ).
ككذل أجيب :إف ٓنرٔف التصرؼ ّنل الغًن؛ إ٧نا ىو بسبب اإلضرار بو ،كذل معدكـ يف حق
اهلل(ْ).
كأما ما استدؿ بو اإلماـ ابن حزـ ،كىو القائل بالوقف كمن كافقو ،فًند عليهم ّنا يلي:
ُ -أنو َف ٫نلو زمن عن شرع أبدان ،كالدليل على ذل أف اهلل ٞنا خلق آدـ قاؿ لو[ :ﯕ ﯖ
ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ
ﯦﯧ][البقرة ، ] 61:إذ أمره كهناه ،كالتكليف ىو اٝنطاب بأمر أك هني إُف أف يرث اهلل
األرض كمن عليها.
ِ -قولو تعاُف[ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄﮅ][فاطر ،] 83:فػ (إف) نافية ،ك (من) زائدة تأكيد صلة( ،كأمة) نكرة يف سياؽ النفي،
فاآلية تنصيص نص يف العموـ ،ال ٬نكن أف توجد أمة إال كفيها نذير.
ّ  -قولو تعاُف[ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ] [الذاريات( ،] 13:اإلنس)
يف اآلية اسم جنس ١نلل بػ (اؿ)؛ فيفيد العموـ ،فيكوف اٜنكمة يف خلق كل فرد ىو إ٩ناد العبادة ،كما
نزؿ الرسل إال لبياف ىذه العبادة ،فإذا خلق قوـ كَف ينزؿ إليهم رسوؿ يبٌن ٟنم أك َف يأت ٟنم رسوؿ
يبٌن ٟنم ما اٜنكمة اليت من أجلها خلقوا؟ ،فيكوف ىذا التقرير ٢نالف لآلية.
ْ  -قولو تعاُف[ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ] [القوامة.] 63:
(ُ) اإلرشاد :الشوكآف ِ.ِٖٕ ، ِْٖ/
(ِ) اإلحكاـ :ابن حزـُ.ُِٓ/
(ّ) اٞنصدر نفسو.
(ْ) الوصوؿ :ابن برىاف (ُ. ) ّٕ/

ُُٓ

قاؿ اٝنرزم(ُ) ر٘نو اهللَ" :ف ٔنل األمم من حجة هبذه اآلية"(ِ).
كعدـ خلو كقت عن شرع ىو ظاىر كبلـ اإلماـ أ٘ند ر٘نو اهلل تعاُف(ّ).

(ُ) أ٘نػػد بػػن نصػػر بػػن ١نمػػد ،أبػػو اٜنسػػن اٝنػػرزم ،الزىػػرم ،البغػػدادم ،مػػن قػػدماء اٜننابلػػة ،ككػػاف لػػو قػػدـ يف اٞننػػاظرة ،كمعرفػػة يف
األصػوؿ كالفػركع ،كمػن اختياراتػو :أنػػو ال ٠نػاز يف القػرآف ،ك٩نػوز ٔنصػيص الكتػػاب كالسػنة بالقيػاس ،كأف ليلػة اٛنمعػة أفضػػل
من ليلة القدر ،كأف اٞنين ٤نس ،تويف سنة َّٖىػ .تاريخ بغداد ٓ.ّّٗ/
(ِ) التحبًن شرح التحرير :أمًن حاج ِ.ٕٕٔ/
(ّ) التحبًن شرح التحرير :أمًن حاج ِ.ٕٕٔ/

ُِٓ

المطلب الرابع :مسألة شكر المنعم
تعريف الشكر لغة واصطالحاً.
الشكر لغة :بالضم عرفاف اإلحساف كنشره (ُ).
اصطالحاً :استعماؿ ٗنيع ما أنعم اهلل تعاُف على العبد فيما خلق ألجلو ،كصرؼ النظر إُف
مشاىدة مصنوعاتو؛ ليستدؿ على صانعها ،كالسمع إُف تلقي أكامره كإنذاراتو ،كاللساف إُف التحدث

بالنعم كالثناء اٛنميل على موليها(ِ).
تحرير محل النزاع:

ال نزاع أف شكر اٞننعم كاجب شرعان؛ لكماؿ فضلو كإحسانو كأمره بذل بقولو تعاُف[ :ﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ][البقرة ،]518:كغًنىا من اآليات إ٧نا النزاع يف كجوب
شكره عقبلن.
قاؿ اإلماـ الشوكآف" :فاٞنعتزلة كمن كافقهم أكجبوه بالعقل على من َف يبلغو الشرع ،كخالف يف
ذل ٗنهور األشعرية ،كمن كافقهم؛ ألهنم يقولوف ال حكم للعقل؛ كما تقدـ ٓنقيقو"(ّ).
فتبٌن من كبلـ اإلماـ الشوكآف أف اٞنعتزلة ،كمن كافقهم كبع اٜننفية كٗنع من الشافعية ،كأا
بكر القفاؿ الشاشي(ْ) ،كالصًنيف كغًن٨نا (ٓ) ،يركف أف الشكر للمنعم كاجب عقبلن.
كأدلتهم ىي أدلتهم يف التحسٌن كالتقبيح.
كذىب ٗنهور األصوليٌن من األشاعرة ،كغًنىم ،إُف أف شكر اٞننعم غًن كاجب بالعقل ،كإ٧نا يدرؾ

بالشرع(ٔ).
قاؿ اٛنويين" :ال يدرؾ كجوب شكر اٞننعم بالعقل عندنا"(ٕ).

(ُ) انظر :لساف العرب :ابن منظورْ ،ِّْ/القاموس احمليط ُ:الفًنكز آبادل  ،ُْٗ/تاج العركس :الزبيدمُِ.ِِْ/
(ِ) انظر :التقرير كالتحبًن :ابن أمًن حاج ِ.ٕٗ/
(ّ) االرشاد :الشوكآفِ.ِٖٕ/
(ْ) إسػػحاؽ بػػن إبػراىيم ،أبػػو يعقػػوب اٝنراسػػآف الشاشػػي :فقيػػو اٜننفيػػة يف زمانػػو .نسػػبتو إُف الشػػاش (مدينػػة ،كراء هنػػر سػػيحوف)
انتقػػل منهػػا إُف مصػػر ،ككِف القضػػاء يف بعػ أعماٟنػػا ،كتػػويف هبػػا ،لػػو كتػػاب :أصػػوؿ الفقػػو يعػػرؼ بػػأصوؿ الشاشػػي .انظػػر:
األعبلـ ،للزركليُ.ِّٗ /
(ٓ) انظر :قواطع األدلة :السمعآف ِ،ْٔ/كشف األسرار :الب،ارمُ،ُّٖ/البحر احمليط :الزركشيُ.ُٗٓ/
(ٔ) انظ ػػر :اٞنستص ػػفى :الغػ ػزاِف ُ،ْٗ/احملص ػػوؿ :الػ ػرازم ُ ُْٕ/اإلحك ػػاـ :لآلم ػػدمُ ٖٕ/التحب ػػًن ش ػػرح التحري ػػر :اٞن ػػرداكم
ِ.ِٕٗ/
(ٕ) الربىاف :اٛنويينُ.ُُ/

ُّٓ

كأدلتهم ىي أدلتهم يف التحسٌن كالتقبيح ،كقولو تعاُف [ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ][النساء ،]531:حيث جعل اهلل
حجة قائمة على الناس بعد مبعث الرسل.

قاؿ الشنقيطي(ُ)"فصرح بأف الذم تقوـ بو اٜنجة على الناس ،كينقطع بو عذرىم :ىو إنذار الرسل
ال نصب األدلة كاٝنلق على الفطرة"(ِ).
أما المعقوؿ :فقد استدلوا بو ،منها :أنو ال حكم لعقل بوجوب شكر اٞننعم ،فبل إمث يف تركو على

من َف تبلغو دعوة النبوة؛ ألنو لو كجب ،لوجب إما لفائدة ،أك ال فائدة ،كالقسماف باطبلف ،فالقوؿ
بالوجوب باطل؛ ألف تل الفائدة إما أف تكوف هلل تعاُف ،أك تكوف للعبد ،إما يف الدنيا ،أك يف اآلخرة،
كالكل باطل؛ فاألكؿ باطل؛ ألف اهلل سبحانو متعاؿ عن الفائدة ،كالثآف باطل؛ ألف الفائدة العائدة إُف
الغًن ،إما جلب اٞننفعة ،أك دفع اٞنضرة كال منفعة للعبد يف الدنيا ؛ ألنو تعب كمشقة عليو ،كال حظ
للنفس فيو ،كما كاف كذل ال يكوف لو فائدة دنيوية ،كأما انتفاع العبد بو يف اآلخرة؛ فؤلف أمور
اآلخرة من الغيب الذم ال ٠ناؿ للعقل فيو (ّ).
رأي اإلماـ ابن حزـ:

َف أجد لو كبلمان صر٪نان يف اٞنسألة ،لكن يفهم من قولو ر٘نو اهلل" :ككل ىذا يبطل أف يكوف للعقل

٠ناؿ يف حظر ،أك إباحة أك ٓنسٌن أك تقبيح ،كأف كل ذل منتظر فيو ما كرد من اهلل تعاُف يف كحيو
فقط"(ْ) ،أنو يوافق ٗنهور األصوليٌن ،ال سيما كأف بع األصوليٌن يرل اشرتاؾ بٌن اٞنسألتٌن ،كما بينو
قوؿ اإلماـ الرازم" :كقد جرت عادة أصحابنا أف يتكلموا بعد ىذه اٞنسألة يف مسألتٌن أخريٌن أحد٨نا

(ُ) ١نمػػد األمػػٌن بػػن ١نمػػد اٞن،تػػار بػػن عبػػد القػػادر اٛنكػػين ،مفسػػر كأصػػوِف كفقيػػو سػػلفي ،مػػن تبلميػػذه :ابػػن عثيمػػٌن ،مػػن
م لفاتو( :أضواء البياف يف تفسًن القرآف بالقرآف) ،ك منع جواز اجملاز ،ك منهج كدراسات آليػات األٚنػاء كالصػفات ،ك دفػع
إيهاـ االضطراب عن آم الكتاب ،ت ُّّٗىػ انظر :الوفيات :للزركليُ.َِٗ/
(ِ) أضواء البياف :الشنقيطيِ.ّْ/
(ّ) انظػػر :بيػػاف اٞن،تصػػر شػػرح ٢نتصػػر ابػػن اٜناجػػب :ألصػػفهآفُ ََّ/التحبػػًن شػػرح التحريػػر :اٞنػػرداكم ِ ،ُّٕ/االرشػػاد:
الشوكآفِ.ِٖٕ/
(ْ) اإلحكاـ.ٓٔ/ُ:

ُْٓ

أف شكر اٞننعم ال ٩نب عقبلن"(ُ) بل يرل بعضهم أف مسألة شكر اٞننعم ىي عٌن مسألة التحسٌن
كالتقبيح ،كما ذىب إُف ذل ابن برىاف(ِ) كشي،و اٟنراسي(ّ)"(ْ).
بل خطأ الزركشي من قاؿ أنو فرع ٟنا فقاؿ ر٘نو اهلل" :إف األصحاب جعلوا مسألة شكر اٞننعم،
كاألفعاؿ مفرعة على التحسٌن كالتقبيح كليس َنيد.
أما األوؿ :فؤلف الشكر ىو اجتناب القبيح كارتكاب اٜنسن ،كىو عٌن مسألة التحسٌن كالتقبيح.

فكيف يقاؿ :إهنا فرعها؟ كإُف ذل

أشار ابن برىاف يف األكسط فقاؿ" :ىذه اٞنسألة عٌن مسألة

التحسٌن كالتقبيح ،كال نقوؿ :ىي فرعها؛ إذ ال بد كأف يت،يل بٌن الفرع كاألصل نوع مناسبة ،كىي
ىي"(ٓ).
رأي اإلماـ الشوكاني:
لئلماـ الشوكآف يف ىذا اٞنصطلح ٓنقيق ابتداه بتحرير مراد اٞنعتزلة منو ،عند اإلطبلؽ قائبلن" :كمن
كاف مطلعان على م لفات اٞنعتزلة ،ال ٫نفى عليو أهنم إ٧نا ذكركا ىذا الدليل لبلستدالؿ بو على كجوب
النظر ،فقالوا :من رأل النعم اليت ىو فيها ،دقيقها كجليلها ،كتواتر أنواعها خشي أف ٟنا صانعان ٪نق لو

الشكر؛ إذ كجوب شكر كل منعم ضركرم ،كمن خشي ذل خاؼ مبلمان على اإلخبلؿ ،كتبعو على
اإلخبلؿ ضرر عاجل ،كالنظر كاشف للحًنة ،دافع لذل اٝنوؼ ،فمن أخل بالنظر حسن يف العقل
ذمو ،كىو معىن الوجوب ،فإذا نظر زاؿ ذل الضرر ،فيلزمو فائدة األمن من العقاب ،على التقديرين إما
بأف يشكر ،كإما بأف يكشف لو النظر أنو ال منعم ،فبل عقاب ،كىذا حاصل كبلمهم يف الوجوب

العقلي(ٔ).
مث حشد حججهم يف ذل أعين اٞنعتزلة ،كفصلها كانتصر ٟنا ،كذكر اعرتاضات اٞن،الفٌن فاعرتض
عليها كردىا قائبلن يف ختاـ ذل ( :جاءت األشعرية ّنعارضة ٞنا ذكرتو اٞنعتزلة) ،كال ٫نفاؾ أف ىذه
اٞنعارضة الركيكة ،كالتمثيل الواقع على غاية من الس،ف.

(ُ) انظر :احملصوؿ :الرازم ُ.ُّٗ/
(ِ) انظر :الوصوؿ :ابن برىافُ.ٕٔ/
(ّ) أبو اٜنسن علي بن ١نمد بن علي الطربم ،الفقيو الشافعي؛ كاف من أىل طربستاف ،كخرج إُف نيسػابور كتفقػو علػى إمػاـ اٜنػرمٌن
أا اٞنعاِف اٛنويين ،توُف تدريس اٞندرسة النظامية ببغداد إُف أف تويف َْٓىػ .انظر :كفيات األعياف :بن خلكاف ّ.ِٖٔ/
(ْ) انظر :اإلهباج :السبكي ُ. ٖٗ/
(ٓ) انظر :البحر احمليط :الزركشي ُ. َُِ/
(ٔ) اإلرشاد :الشوكآف ِ.ِٖٗ/

ُٓٓ

كقد اعرتض ٗناعة من احملققٌن على ما ذكره األشاعرة يف ىذه اٞنسألة ،منهم ابن اٟنماـ يف ٓنريره،
فقاؿ :كلقد طاؿ ركاج ىذه اٛنملة على هتافتها ،يعين ٗنلة االستدالؿ كاالعرتاض(ُ) ،مث قاؿ اإلماـ
الشوكآف" :مث ال ٫نفى على أحد أف النعمة اليت كجب الشكر عليها ىي على غاية العظمة عند الشاكر،
فإف أكٟنا كجوده ،مث تكميل آالئو ،مث إفاضة النعم عليو على اختبلؼ أنواعها"(ِ).
كلعل اإلماـ الشوكآف قد كافق اٞنعتزلة يف كجوب النظر ،كأف العقل يقضي كجوب شكر اٞننعم ،كىو
اهلل عز كجل على نعمة اإل٩ناد ،كنعمة اإلمداد ،قبل كبعد نعمة اٟندل كالرشاد ،كفقنا اهلل تعاُف لشكر
نعمو ،كدفع عنا ٗنيع نقمو(ّ).
الراجح:

إف مسألة شكر اٞننعم ،مسألة ناشمة عن مسألة التحسٌن كالتقبيح ،كالفرع يتبع األصل يف حكمو

عند اشرتاكهما يف العلة ،كقد اشرتكا ،فما اعرتض ىناؾ ،يعرتض ىنا.
يرتجح أف العقل يدرؾ أف اهلل سبحانو كتعاُف ىو صاحب الفضل كاإلنعاـ على ٗنيع عباده،
فيكوف مستوجبان للشكر كللمحامد كلها ،قاؿ تعاُف[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜﭝﭞ ﭟﭠﭡ ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ
ﭯﭰ][لقامن ،.] 80:إال أف ذل اإلدراؾ ال يرتتب عليو يفواب ،كال عقاب قبل كركد الشرع.
كلو أف اٞنعتزلة قالوا بأف العقل يدرؾ حسن شكر اٞننعم على إنعامو ،من غًن إ٩ناب كترتيب يفواب
كعقاب على ذل ؛ لكانوا مصيبٌن جدان فيما رأكه كذىبوا إليو ،كلكنهم غلطوا حٌن جعلوا الشكر قبل
٠نيء الشرع كاجبان ،فمن أداه استحق الثواب كمن تركو استحق العقاب.
كما ذل إال ألف الوجوب حكم ال يثبت إال بالشرع ،كالثواب كالعقاب ال يكوف إال على شيء
يفبت كجوب العمل بو ّنقتضى الشرع ،ال ّنقتضى العقل(ْ).
واألثر الفقهي في ىذه المسألة ,تكمن فيمن َف تبلغو دعوة الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ،ىل

يكوف آٖنان برتؾ الشكر ،أك ال؟

فالجمهور قالوا :إف من َف تبلغو الدعوة ،فإنو غًن آمث على ترؾ الشكر ،إذ سبيل الوجوب الشرع،

كَف يعلم بو.

(ُ) اٞنصدر نفسو ِ.ِٖٖ/
(ِ) اإلرشاد :الشوكآف ِ.ِٖٖ/
(ّ) اٞنصطلح األصوِف عند اإلماـ الشوكآف :فهد ىاجرصٕ.
(ْ) آراء اٞنعتزلة األصولية الضو٪ني صَِٔ.

ُٔٓ

كيف ذل يقوؿ الشيخ حسن العطار ر٘نو اهلل تعاُف(ُ)" :فبل إمث يف ترؾ الشكر على من َف تبلغو
دعوة نب"(ِ).
وعند المعتزلة :يكوف آٖنان ،إذ شكر اٞننعم سبحانو كاجب عليو بطريق العقل قبل كركد الشرع.

كيف ذل يقوؿ أبو موسى اٞنردار اٞنعتزِف(ّ) " :إف العقل يوجب معرفة اهلل تعاُف َنميع أحكامو،
كصفاتو قبل كركد الشرع ،كعليو أف يعلم أنو إف قصر كَف يعرفو ،كَف يشكره ،عاقبو عقوبة دائمة"(ْ).
وعند المتقدمين من الماتريدية :يكوف آٖنان يف األصوؿ ،غًن آمث يف الفركع.

(ُ) حسػػن بػػن ١نمػػد بػػن ١نمػػود العطػػار :مػػن علمػػاء مصػػر .أصػػلو مػػن اٞنغػػرب ،كمولػػده ككفاتػػو يف القػػاىرة .أقػػاـ زمننػػا يف دمشػػق،
كسكن أشكودرة (بألبانيػا) كاتسػع علمػو .كعػاد إُف مصػر ،فتػوُف إنشػاء جريػدة (الوقػائع اٞنصػرية) كلػد سػنة َُُٗ ـ كتػويف
سنة َُِٓىػ األعبلـ للزركلي ِ.َِِ/
(ِ) انظر :حاشية العطار على شرح اٛنبلؿ احمللي على ٗنع اٛنوامع ُ.ٖٕ/
(ّ) أبػو موسػػى عيسػػى بػػن صػػبيح اٞنلقػػب بػػاٞنرداز البصػػرم مػػن كبػار اٞنعتزلػػة أربػػاب التصػػانيف الغزيػػرة ،أخػػذ عػػن :بشػػر بػػن اٞنعتمػػر
كتزىػد ،كتعبػػد كتفػػرد ّنسػػائل ٣نقوتػػة مػػات سػػنة سػػت كعشػرين كمػػائتٌن انظػػر :سػػًن أعػػبلـ النػػببلء :الػػذىب ٖ ،ّّٓ/لسػػاف
اٞنيزاف :ابن حجر ْ.ّٖٗ/
(ْ) انظر :اٞنلل كالنحل :الشهرستآفُ.َٕ/

ُٕٓ

املبحح الجاىٕ :احمللْو فُٔ
ّفُٔ :
أّال :تعرٓف احمللْو فُٔ
ثاىٔا :طرّط احمللْو فُٔ
ثالجا :التللٔف مبا ال ٓطاق

ُٖٓ

أوال :تعريف المحكوـ فيو
تعريف احملكوـ فيو :كىو فعل اٞنكلف(ُ).

ثانيا :شروط المحكوـ فيو
شركط ترجع إُف الفعل اٞنكلَّف بو ،كىو احملكوـ فيو.
معدكما عند األمر بو لمبل يلزـ منو ٓنصيل اٜناصل.
أ -أف يكوف
ن
حاصبل بكسب اٞنكلف.
ِ  -أف يكوف
ن

معلوما حى يتسىن اإلتياف بو.
ّ  -أف يكوف ن
ْ -أف يكوف ٣نكننا :أم ال يكوف كاجب الوقوع كال ٣نتنع الوقوع عقل(ِ).
شروط المحكوـ فيو عند اإلماـ ابن حزـ:
ُ  -اف يكوف ٣نكننا قاؿ ر٘نو اهلل" :كالرسالة أف يأمر اهلل تعاُف نبينا بإنذار قوـ كقبوؿ عهده ،ككل
رسوال ،كالبياف كوف الشيء يف ذاتو ٣نكننا أف تعرؼ حقيقتو ٞنن أراد علمو،
رسوؿ نب ،كليس كل نب ن
كاإلبانة كالتبيٌن ،فعل اٞنبٌن كىو إخراجو للمعىن من اإلشكاؿ إُف إمكاف الفهم لو ُنقيقة"(ّ).
معلوما.
معلوما حى يتسىن اإلتياف بو ،ألنو ال يكوف ٣نكننا حيت يكوف ن
ِ -أف يكوف ن
شروط المحكوـ فيو عند اإلماـ الشوكاني:
ُ -أف يكوف ٣نكننا ،قاؿ ر٘نو اهلل" :إف شرط الفعل الذم كقع التكليف بو ،أف يكوف ٣نكننا ،فبل
٩نوز التكليف باٞنستحيل ،عند اٛنمهور ،كىو اٜنق"(ْ).
معلوما ،كصرح هبذا
معلوما حى يتسىن اإلتياف بو؛ ألنو ال يكوف ٣نكننا حيت يكوف ن
ِ  -أف يكوف ن
الشرط يف النيل فقاؿ" :ألف العلم شرط التكليف"(ٓ).
كىذا كجو االتفاؽ.

(ُ) فصوؿ البدائع :الفنارم ُ ،ِٖٖ/اٞنستصفى :الغزاِف ُ.ٔٗ/
(ِ) انظر :البحر احمليط :الزركشي ُ،َُٖ/ركضة الناضر :ابن قدامة ،أصوؿ الفقو :السلمي ُ.ْٕ/
(ّ) اإلحكاـ :ابن حزـ ُ.َْ/
(ْ) اإلرشاد :الشوكآف ُ.ِّ/
(ٓ) اإلرشاد :الشوكآف ٓ.َِِ/

ُٗٓ

ثالثا :التكليف بما ال يطاؽ
ذكر اإلماـ الشوكآف اختبلؼ أىل األصوؿ يف الفعل الذم كقع التكليف بو ،ىل يشرتط فيو أف
يكوف ٣نكننا؟
فقاؿ ر٘نو اهلل" :قالت األشاعرة(ُ) ال يشرتط ذل  ،كبالتاِف قالواَ :نواز التكليف ما ال يطاؽ
مطل نقا ،كفصل قوـ فقالوا٬ :نتنع يف اٞنمتنع لذاتو(ِ) ،ك٩نوز يف اٞنمتنع؛ المتناع تعلق قدرة اٞنكلف بو ،مث
حقق قوؿ اٛنمهور فقاؿ :ال ٩نوز التكليف باٞنستحيل ،عند اٛنمهور ،كىو اٜنق ،كقاؿ :كاٜناصل أف
قبح التكليف ّنا ال يطاؽ معلوـ بالضركرة ،فبل ٪نتاج إُف استدالؿ ،كاجملوز لذل َف يأت ّنا ينبغي
االشتغاؿ ب تحريره ،كالتعرض لرده؛ كٟنذا كافق كثًن من القائلٌن باٛنواز على امتناع الوقوع ،فقالوا٩ :نوز
التكليف ّنا ال يطاؽ ،مع كونو ٣نتنع الوقوع"(ّ).
مث قاؿ :ك٣نا يدؿ على ىذه اٞنسألة يف اٛنملة :قولو سبحانو[ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ
ﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃ ﰄ
ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ]{البقرة.]823:
(ْ)

كقد يفبت يف الصحيح :أف اهلل سبحانو قاؿ عند ىذه الدعوات اٞنذكورة يف القرآف" :قد فعلت"
كىذه اآليات ك٥نوىا إ٧نا تدؿ على عدـ الوقوع ،ال على عدـ اٛنواز ،على أف اٝنبلؼ يف ٠نرد اٛنواز ال

أصبل (ٓ).
يرتتب عليو فائدة ن
مث ذكر أدلة اٞن،الف كاٛنواب عليها ،فقاؿ ر٘نو اهلل :قاؿ اٞنثبتوف للتكليف ّنا ال يطاؽ :لو َف
يصح التكليف بو َف يقع ،كقد كقع ألف العاصي مأمور باإل٬ناف ،ك٣نتنع منو الفعل؛ ألف اهلل قد علم أنو
ال ي من ككقوع خبلؼ معلومو سبحانو ١ناؿ ،كإال لزـ اٛنهل ،كالبلزـ باطل ،فاٞنلزكـ مثلو.

(ُ) ىػم أصػحاب أا اٜنسػن علػػى بػن إٚناعيػل األشػعرم ،كىػػم فرقػة مػن أىػػل السػنة كاٛنماعػة كٟنػم أقػواؿ ٔنػالف أقػواؿ اٞناتريديػػة
ػث
ٌن ىحػ َّػى نىػٍبػ ىعػ ى
َكىمػػا يكنَّػػا يم ىع ػ يذبً ى
منهػػا أف الناشػػش يف شػػاىق عػػاؿ إذا َف ي ػ من ال ٪ناسػػبو اهلل ألنػػو لػػيس آٖنػػا لقولػػو تعػػاُف :ى
ىر يس نوال} كاٞناتريدية خالفوىم فقالوا ٪ناسبو اهلل ألف الرسوؿ يف اآلية اٞنراد بػو العقػل .انظػر :اٞنلػل كالنحػل ُٓ ْٗ /نفػة اٞنريػد
َّ.ُّ ،
(ِ) مثل أف يكوف الشيء موجودا معدكما.
(ّ) اإلرشاد :الشوكآف ُ. ِّ/
(ْ) ركاه مسلم ،باب بياف قولو تعاُفَ :كإف تبدكا ما يف أنفسكم أك ٔنفوه} [البقرة ُُٕ/ُ ]ِْٖ :برقم.ُِٔ :
(ٓ) اإلرشاد :الشوكآف ُ.ّّ/

َُٔ

كقالوا أيضا :بأنو لو َف ٩نز َف يقع ،كقد كقع فإنو سبحانو كلف أبا جهل باإل٬ناف ،كىو تصديق
رسولو يف ٗنيع ما جاء بو ،كمن ٗنلة ما جاء بو أف :أبا جهل ال يصدقو ،فقد كلفو بأف يصدقو يف أنو
ال يصدقو ،كىو ١ناؿ.
كأجيب عن الدليل األكؿ :بأف ذل ال ٬ننع تصور الوقوعٛ ،نواز كقوعو من اٞنكلف يف اٛنملة ،كإف
امتنع لغًنه ،من علم أك غًنه ،فهو يف غًن ١نل النزاع .كعن الثآف :بأنو َف يكلف إال بتصديق ،كىو
٣نكن يف نفسو ،متصور كقوعو ،إال أنو ٣نن علم اهلل أهنم ال يصدقونو ،كعلمو بالعاصي ،ىذا الكبلـ يف
التكليف ّنا ال يطاؽ ،كأما التكليف ّنا علم اهلل أنو ال يقع :فاإلٗناع منعقد على صحتو ككقوعو(ُ).
رأي اإلماـ ابن حزـ:
يرل بطبلف التكليف ّنا ال يطاؽ ،قاؿ ر٘نو تعاُف" :كالقوؿ بالتكرار باطل ألنو تكليف ما ال

يطاؽ"(ِ).
فتكوف اٞنسألة ١نل اتفاؽ بٌن اإلمامٌن.
كمن نظر يف أدلة الفريقٌن ،كما دار حوٟنما من نقاش يظهر لو ترجيح مذىب اٛنمهور .مث إف
األمثلة اليت أتى هبا القائلوف بالوقوع ،إ٧نا ىي للمستحيل من حيث علم اهلل بعدـ كقوعو ،ال من حيث
إمكاف كقوعو كاهلل أعلم.
أما فائدة الخالؼ:

فإف ىذه اٞنسألة ال ترتتب عليها فائدة ،كلذا قاؿ ابن برىاف بعد ذكره مسػألة التكليػف ّنػا ال يطػاؽ:

"كاعلػم أف الػذم قػػدمناه حػظ األصػػوؿ كاٜنقيقػة العقليػػة كمسػائل الفقػو ال تنبػػين عليػو ،فػػإف الفقهػاء أطلقػوا
قػػوٟنم بػػأف القػػائم قػػادر علػػى القعػػود ،كالكػػافر قػػادر علػػى اإل٬نػػاف ،فكػػل حالػػة تنػػايف إمكػػاف فهػػم اٝنطػػاب
فه ػػي منافي ػػة للتكلي ػػف"(ّ) ،كق ػػاؿ الش ػػوكآف" :عل ػػى أف اٝن ػػبلؼ يف ٠ن ػػرد اٛن ػ ػواز ال يرتت ػػب علي ػػو فائ ػػدة

أصبلن"(ْ).

(ُ) اإلرشاد :الشوكآف ُّّ/
(ِ) احمللى :ابن حزـ ّ.ْٕ/
(ّ)الوصوؿ (ُ.)ٖٖ/
(ْ)ارشاد الفحوؿ (ُ. )ِٕ/

ُُٔ

الفصل الجالح :أّجُ االتفاق ّاالختالف يف احمللْو علُٔ
ّفُٔ ست٘ مباحح:
املبحح األّل :احمللْو علُٔ
املبحح الجاىٕ :األٍلٔ٘ ّعْارضَا
املبحح الجالح :حاالت اإلىشاٌ باليشب٘ لألٍلٔ٘ بيْعَٔا
املبحح الرابع :عْارض األٍلٔ٘
املبحح اخلامص :أىْاع العْارض الشنآّ٘
املبحح الشادض :العْارض امللتشب٘

ُِٔ

املبحح األّل :احمللْو علُٔ
ّفُٔ أربع٘ مطالب:
املطلب األّل :تعرٓف احمللْو علُٔ
املطلب الجاىٕ :طرّط التللٔف
املطلب الجالح :تللٔف اللفار بفرّع الظرٓع٘
املطلب الرابع :مثرٗ اخلالف بتللٔف اللفار بفرّع الظرٓع٘

ُّٔ

المطلب األوؿ :تعريف المحكوـ عليو
احملكوـ عليو ىو الركن الرابع ،الذم أضافو ٗنهور أىل العلم ،إُف أركاف اٜنكم الشرعي(ُ).

تعريفو عند األصوليين :ىو اٞنكلف ,الذم تعلق حكم الشارع بفعلو(ِ).
تعريفو عند اإلماـ ابن حزـ.

َف يوجد لو تعريف بنصو ،لكن كما ىو معلوـ؛ ما ألف (اإلحكاـ) إال ليبٌن ماذا على احملكوـ عليو

من األحكاـ كماذا لو.
تعريفو عند اإلماـ الشوكاني.
قاؿ ر٘نو اهلل" :احملكوـ عليو كىو اٞنكلف"(ّ) .كىذا كجو االنفراد أم :انفراد الشوكآف بتعريف
احملكوـ عليو نصان.

(ُ) انظر :مرآة االصوؿ ُناشية اإلزمًنم ِ.ّٖٖ/
(ِ) انظر :شرح التلويح :التفتازآفِ. ُِّ/
(ّ) اإلرشاد :الشوكآف ُ.ّٔ/

ُْٔ

المطلب الثاني :شروط التكليف
شروط التكليف
تنقسم إلى قسمين:

القسم األوؿ :شركط ترجع إُف اٞنكلَّف ،كىو احملكوـ عليو.

أبدا كنقل
ٔ -الحياة :فبل بد أف يكوف اٞنكلف على قيد اٜنياة ،إذ ال ٬نكن تكليف اٞنيت ن
اإلٗناع عليو ،كإف جاز أف تبقي عليو آيفار التكليف.
ٕ  -كونو من الثقلين (اإلنس والجن)  ،فبل تكليف على ٗنيع اٜنيوانات كاٛنمادات ،كحكى

اإلٗناع عليو(ُ).

أما تكليف اٛنن فقد اتفق العلماء على تكليفهم باٛنملة ،ك اختلفوا يف تكليفهم بفركع الدين،
فقاؿ احملققوف :إهنم مكلفوف بالفركع يف ٗنلة ال على حد تكليف اإلنس هبا ،ألهنم ٫نالفوف اإلنساف
باٜند ك اٜنقيقة(ِ).
ك استدلوا على ذل بقولو تعاُف[ :ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ][الرمحن]69:
كغًنىا من اآليات.
إٗناعا ،كيستحيل تكليفو ؛ألنو ال يعقل األمر كالنهى.
ٖ -العقل :فاجملنوف ليس ّنكلف ن

عاقبل ،فا٨ننا للتكليف؛ ألف التكليف
قاؿ اآلمدم" :اتفق العقبلء على أف شرط اٞنكلف أف يكوف ن
خطاب ،كخطاب من ال عقل لو كال فهم ١ناؿ؛ كاٛنماد ،كالبهيمة"(ّ).
كلذل نقوؿ األصح يف الناسي كالساىي كالغافل عدـ التكليف؛ لعدـ فهم اٝنطاب.

(ْ)
عاقبل
كقاؿ مشس الدين األصفهآف " :فذىب ٗنهور احملققٌن إُف أف شرط اٞنكلف أف يكوف ن
يفهم اٝنطاب"(ٓ).
أمرا خفينا ال يدرؾ ،باٜنس ،كأنو يتدرج شيمنا فشينا ،ك٫نتلف من ش،ص آلخر ،ربط
كٞنا كاف العقل ن
الشارع التكليف بأمر ظاىر ١نسوس ،يشرتؾ فيو ٗنيع اٞنكلفٌن كىو البلوغ.

(ُ) انظر :البحر احمليط :الزركشيِ.ٓٔ/
(ِ) اٞنصدر نفسو ِ.َُٖ ، َُٕ/
(ّ) اإلحكاـ :اآلمدمُ.َُٓ/
(ْ) ١نمػػود بػػن عبػػد الػػر٘نن (أا القاسػػم) ابػػن أ٘نػػد بػػن ١نمػػد ،أبػػو الثنػػاء ،مشػػس الػػدين األصػػفهآف ،كػػاف عاٞنػػا بالعقليػػات .كلػػد
ن
سنةْٕٔ،كتويف سنة ْٕٗ .انظر :األعبلـ :للزركلي ٕ.ُٕٔ/
(ٓ) انظر :بياف اٞن،تصر شرح ٢نتصر ابن اٜناجب :مشس الدين األصفهآف ُ.ّّْ/

ُٓٔ

قاؿ التفتازآف" :كٞنا تفاكتت العقوؿ يف األش،اص تعذر العلم بأف عقل كل ش،ص ىل بلغ اٞنرتبة
اليت ىي مناط التكليف؟ فقدر الشارع تل اٞنرتبة بوقت البلوغ إقامة للسبب الظاىر مقاـ حكمو كما
يف السفر ،كاٞنشقة ،كذل ٜنصوؿ شرائط كماؿ العقل كأسبابو يف ذل الوقت بناء على ٕناـ التجارب
اٜناصلة باإلحساسات اٛنزئية ،كاإلدراكات الضركرية ،كتكامل القول اٛنسمانية من اٞندركة ،كاحملركة اليت
ىي مراكب للقوة العقلية؛ ّنعىن أهنا بواسطتها تستفيد العلوـ ابتداء ،كتصل إُف اٞنقاصد ،كّنعونتها يظهر
آيفار اإلدراؾ ،كىي مس،رة ،كمطيعة للقوة العقلية بإذف اهلل تعاُف فهي تأمرىا باألخذ ،كاإلعطاء،

كاستيفاء اللذات ،كالتحرؾ لئلدراكات قدر ما ترل من اٞنصلحة فتحصل الكماالت"(ُ).

أصبل؛ لقصور فهمو عن إدراؾ معاْف اٝنطاب(ِ).
ٗ  -البلوغ :فالصىب ليس مكل نفا ن
كسيأيت الكبلـ على البلوغ إف شاء اهلل.

٘ -الفهم :ألف اإلتياف بالفعل عل ى سبيل القصد ،كاالمتثاؿ يتوقف على العلم بو ،كىذا ال

٪ندث مع عدـ الفهم كما ال ٫نفى(ّ).
ك اٞنراد بالفهم من التكليف نفس التصور ال التصديق ،كإال لزـ الدكر(ْ) ،كلزـ عدـ تكليف
الكفار؛ لعدـ حصوؿ التصديق منهم.
قاؿ يف تيسًن التحرير" :مانعو تكليف احملاؿ ٠نمعوف على أف شرط التكليف فهمو ،أم :تصور
التكليف بأف يفهم اٞنكلف اٝنطاب قدر ما يتوقف عليو االمتثاؿ ،ال بأف يصدؽ بأنو مكلف ،كإال لزـ
الدكر كعدـ تكليف الكفار"(ٓ).
لكن يف تكليف الكفار بفركع الشريعة خبلؼ بٌن العلماء ،ك ىذا يقودنا إُف الكبلـ عن ىذه
اٞنسألة فيما سيأيت إف شاء اهلل.
مكرىا على الفعل ،كال على الرتؾ ،كالدليل على اشرتاط ىذا
 – ٙاالختيار :كىو أال يكوف ن

الشرط قولو تعاُف[:ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ]

(ُ) شرح التلويح :التفتازآف ِ.ُّٗ/
(ِ) انظر :البحر احمليط:الزركشي ِ.ٓٔ/
(ّ) اٞنصدر نفسو ِ.ْٔ/
مستحيبل ألنو يلزـ عليو كوف الشػيء الواحػد سػاب نقا علػى
(ْ) ىو توقف الشيء على ما توقف عليو إما ّنرتبة ،أك أكثر ،كإ٧نا كاف
ن
نفسو ،مسبوقنا هبا ،مثالو :قولنػا :زيػد أكجػد عم نػرا ،كعمػرك أكجػد زي نػدا ٓ .نفػة اٞنريػد صِٓ نقػل مػن إرشػاد الفحػوؿ َُِ/
ٓنقيق أ٘ند عزك عناية.
(ٓ) انظر :تيسًن التحرير :أمًن بادشاه ِ.ِّْ/

ُٔٔ

[النحل ،]503:فاآلية تدؿ على عدـ م اخذة من أكره على النطق بكلمة الكفر ،كإذا عذر يف النطق
بكلمة الكفر فمن باب أكُف عذره فيما عدا ذل من حقوؽ اهلل جل كعبل(ُ).
كأما حقوؽ اآلدميٌن فبل تسقط باإلكراه؛ ألف إ٩ناهبا من باب الربط بٌن األسباب كمسبباهتا(ِ).
مأمورا؛ ألنو لو َف يعلم َف يتصور منو قصد االمتثاؿ.
 - ٚعلمو بكونو ً

 - ٛبلوغ الدعوة :فقد اشرتط كثًن من العلماء ىذا الشرط؛ لي،رجوا من دائرة التكليف من َف

تبلغهم دعوة الرسل(ّ).

شروط التكليف عند اإلماـ ابن حزـ:
ٔ -الفهم :قاؿ ر٘نو اهلل" :فلوال أف يف كسعكم الفهم ألحكاـ القرآف ما أمركم بتدبره كلو ال أف

يف كسعكم الفهم لكبلـ النب صلى اهلل عليو كسلم ما أمره بالبياف عليكم كال أمركم بطاعتو"(ْ).

ٕ  -العقل :ألف الفهم ال يكوف إال بالعقل قاؿ ر٘نو اهلل " :كإ٧نا يف العقل الفهم عن اهلل

تعاُف"(ٓ).

ٖ  -الحياة :قاؿ ر٘نو اهلل" :فاٜني اٞن دم ىو اٞنكلف"(ٔ).
ٗ -البلوغ :قاؿ ر٘نو اهلل" :معىن ىذا أنو مى بلغنا األمر لزمنا ،كبرىاف ذل أف ذل ال يلزـ من

َف ٫نلق حى ٫نلق ،كال من َف يبلغ حى يبلغ"(ٕ).

ٗ -بلوغ الشريعة :قاؿ ر٘نو اهلل" :لكن اٞنبلمة كالوعيد مرفوعاف عمن َف يبلغو حى يبلغو فإذا

بلغتو فأطاع ٘ند كأجر كإف عصى ليم كاستحق الوعيد"(ٖ).
كقاؿ ر٘نو اهلل" :فصح كما أكردنا أنو ال نذارة إال بعد بلوغ الشريعة إُف اٞننذر ،كأنو ال يكلف أحد
ما ليس يف كسعو ،كليس يف كسع أحد علم الغيب يف أف يعرؼ شريعة قبل أف تبلغ إليو ،فصح يقيننا أف
من َف تبلغو الشريعة َف يكلفها"(ٗ).
(ُ) انظر :البحر احمليط :الزركشي ِ ،ْٕ/أصوؿ الفقو :السلمي ُ.ُٕ/
(ِ) انظر :شرح التلويح :التفتازآف ِ ،َُْ ، ََْ/أصوؿ الفقو :السلمي ُ. ِٕ ،ُٕ/
(ّ) انظػػر :البحػػر احملػػيط :الزركشػػيِ  ،ْٔ ،ْٓ/بيػػاف اٞن،تصػػر شػػرح ٢نتصػػر ابػػن اٜناجػػب :مشػػس الػػدين األصػػفهآف ُ،ّّْ/
شرح ٢نتصر الركضة :الطويفُ. ُِٖ/
(ْ) اإلحكاـ :ابن حزـ ٔ.ُِّ/
(ٓ) اٞنصدر نفسوُ. ِٗ/
(ٔ) اٞنصدر السابق ٓ.ُٖٓ/
(ٕ) اإلحكاـ :ابن حزـ ُ.ٔٓ/
(ٖ) اٞنصدر نفسو ْ. ُُٔ/
(ٗ) اٞنصدر السابق ُ.ُٔ/

ُٕٔ

مختارا غير مكره :قاؿ ر٘نو اهلل" :اٞنكره على الكفر ،فإف عبد بلسانو كَف يعبد
٘  -أف يكن
ً
بقلبو فلم ٫نرج بذل

عن اإل٬ناف ،قاؿ اهلل تعاُف[ :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ] [النحل ،]503:فإ٧نا راعى تعاُف عمل القلب فقط(ُ).
شروط التكليف عند اإلماـ الشوكاني:
قاؿ ر٘نو اهلل كىو يبٌن شرط التكليف" :اعلم أنو يشرتط يف صحة التكليف بالشرعيات فهم
اٞنكلف ٞنا كلف بوّ ،نعىن تصوره ،بأف يفهم من اٝنطاب القدر الذم يتوقف عليو االمتثاؿ ،ال ّنعىن

التصديق بو ،كإال لزـ الدكر ،كلزـ عدـ تكليف الكفار؛ لعدـ حصوؿ التصديق ٟنم"(ِ).
ككبلـ اإلماـ الشوكآف يدؿ على أف من شركط التكليف:

ٔ -حياة المكلف :فبل فهم من غًن حياة ،كا٧نا أعرض عن ذكره ،باعتبار أنو شرط طبيعي ال
حاجة لذكره ،كاهلل أعلم.
ٕ  -الفهم :كىذا قد صرح بو يف كبلمو السابق.
ٖ -العقل :ككذل

ال فهم من غًن عقل كقد أكضح ىذا يف النيل فقاؿ" :كإ٧نا أسقطنا حكم

اٞنعصية؛ لعدـ مناط التكليف كىو العقل"(ّ).

ٗ -البلوغ  ،قاؿ ر٘نو اهلل" :كرد الدليل برفع التكليف قبل البلوغ(ْ) ،كمن ذل

القلم عن يفبليفة»(ٓ).

حديث« :رفع

مختارا غير مكره  ،كَف أقف على ىذا الشرط يف (اإلرشاد) ،كإ٧نا كقفت عليو يف
٘  -أف يكوف
ً

كتابو (السيل اٛنرار) قاؿ ر٘نو اهلل" :كىكذا اشرتاط االختيار؛ ألف اٞنكره مرفوع عنو اٝنطاب ُنكم
الشرع"(ٔ).
فبعد ذكر شركط التكليف بٌن اإلمامٌن ،تبٌن أف شركط التكليف ١نل اتفاؽ بينهما.

(ُ) اإلحكاـ :ابن حزـ (ٓ.) ُٕٓ/
(ِ) إرشاد الفحوؿ :الشوكآف (ُ.) ّٔ/
(ّ) نيل األكطار :الشوكآف ُ.ِٖ/
(ْ) إرشاد الفحوؿ ُ.ّٕ/
حدا  َُْ/ْ ،برقم َُْْ :كصححو األلبآف نفس اٞنصدر.
(ٓ) ركاه أبوداكد ،باب يف اجملنوف يسرؽ أك يصيب ن
(ٔ) السيل اٛنرار :الشوكآف ُ.ّٖٔ/

ُٖٔ

المطلب الثالث :تكليف الكفار بفروع الشريعة
ٓنرير ١نل النزاع.

أوال :ال خبلؼ بٌن العلماء يف أف الكفار مكلَّفوف باإل٬ناف ،أم :مكلَّفوف بأصوؿ الشريعة ،كأف
ً

تركهم ٟنذه األصوؿ يوجب ٔنليدىم يف النار ،كما قاؿ تعاُف[ :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ] [ البينة.] ٔ :
ثانيًا :كال خبلؼ بٌن العلماء يف أف الكفار مكلَّفوف باٞنعامبلت كالبيع ،كالشراء ،كالرىن،
كاإلجارة.
ثالثًا :كال خبلؼ بٌن العلماء يف أف الكفار مكلَّفوف بالعقوبات كاٜندكد كالقصاص.

ابعا :اتفقوا كذل
رً
أسلموا(ُ).

على أنو ال يلزمهم فعل شيء حاؿ كفرىم ،كال يلزمهم القضاء إذا

خامسا :نقل السرخسي ،كغًنه :اإلٗناع على أف الكفار ٢ناطبوف بالشرائع فيما يتعلق
ً
باٞن اخذة يف اآلخرة كعلل ذل بقولو" :ألف موجب األمر اعتقاد اللزكـ كاألداء ،كىم ينكركف اللزكـ
اعتقادا ،كذل كفر منهم ّننزلة إنكار التوحيد(ِ) ،إال أف ابن ٤نيم اٜننفي(ّ) نفى اإلٗناع ٝنبلؼ
ن
(ٓ)
(ْ)
مشايخ ٚنرقند  ،فقد جزموا بعدـ عقاب الكفار على ترؾ اعتقاد الفركع .
إف خطاب الكفار باإل٬ناف بعد البعثة كائن باتفاؽ بٌن العلماء كما سبق ،برىانو أم :ذل االتفاؽ
(قاطع) أم :ال ظين؛ لكثرة أدلتو من الكتاب كالسنة كالنعقاد اإلٗناع عليو بٌن األمة ،كألف رسوؿ اهلل
صلى اهلل عليو كسلم أكؿ ما يدعو الناس إليو اإل٬ناف ،كإ٧نا َف نذكر شيمنا من أدلتو؛ ألهنا أظهر من أف
تذكر كأكثر من أف ٓنصر.

(ُ) انظػر :اٞنعتمػد يف أصػوؿ الفقػو :أبػػو اٜنسػٌن البصػرم ُ ِّٕ/هنايػة السػػوؿ :اإلسػنوم ُ ،ّٕ/القواعػد كالفوائػد:البن اللحػػاـ
ُ.ٕٕ/
(ِ) انظر :اٞنبسوط :السرخسيُ ،ّٕ/كشف األسرار :الب،ارم ْ  ،ِّْ/شرح التلويح :التفتازآف ْ.ُُْ/
(ّ) زين الدين بن إبراىيم بن ١نمد فقيو حنفي مصرم لو تصانيف منها األشباه كالنظػائر يف أصػوؿ الفقػو ،البحػر الرائػق ىف شػرح
كنز الدقائق كغًنىا تويف سنةَٕٗىػ  .انظر :األعبلـ للزركلي.
(ْ) ٚنرقند :مدينة مشهورة ّنا كراء النهر ،ليس على كجو األرض مدينة أطيب كال أنزه ،كال أحسن من ٚنرقنػد ،افتتحهػا قتيبػة بػن
مسلم الباىلي يف أياـ الوليد بن عبد اٞنل  .انظر :البلداف:لليعقوا ُ ،ُِْ/آيفار الببلد كأخبار العبادُ. ّٓٓ/
(ٓ) انظر :البحر احمليط :الزركشي ّ.ِٖٗ/

ُٗٔ

قاؿ يف التوضيح(ُ) :ذكر اإلماـ السرخسي ال خبلؼ يف أف الكفار ٫ناطبوف باإل٬ناف ،كالعقوبات
كاٞنعامبلت ،كبالعبادات يف حق اٞن اخذة يف اآلخرة؛ لقولو تعاُف[ :ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ
ﰞ ﰟﰠ][اددثر.]36:
(ِ)
شرحا لذل " :اعلم أف الكفار مخاطبوف بالثالثة:
كقاؿ التفتازآف يف التلويح ن

أيضا(ّ).
األوؿ :مطل ًقا
ً
إجماعا ,أما بالعبادات فهم ٢ناطبوف هبا يف حق اٞن اخذة يف اآلخرة اتفاقنا ن

إٗناعا إلمكاف ٓنصيل الشرط،
كقاؿ يف شرح الكوكب اٞننًن" :كما أهنم ٢ناطبوف باإل٬ناف كاإلسبلـ ن
كىو اإل٬ناف"(ْ).
يقصد أف ٓنصيل اإل٬ناف شرط لصحة العبادات منهم ،فوجب عليهم.
كالسبب يف تكليف الكفار باٞنعامبلت؛ أف اٞنعامبلت قي ً
صد هبا اٜنياة الدنيا ،فالكفار هبا أنسب؛

ألهنم آيفركا اٜنياة الدنيا على اآلخرة.
كالسبب يف تكليفهم بالعقوبات :أف العقوبات قصد هبا الزجر عن ارتكاب أسباهبا ،كالكفار أحق
بالزجر ،كأكُف بو من اٞن منٌن.
كاختلفوا يف ٢ناطبتهم فيما عد ذل من فركع الشريعة؛ كالصبلة كالزكاة كاٜنج كالصوـ من كل ما

يعترب اإل٬ناف شرطنا يف صحتو على أقواؿ أكصلها بعضهم إُف ٖنانية أقواؿ(ٓ) ،وأىمها ثالثة أقواؿ وبيانها

كاآلتي:

القوؿ األوؿ :أف الكفار ٢ناطبوف بفركع الشريعة مطل نقا ،أكامر كنواىي ،أداء كاعتقاد.

ذىب إُف ىذا القوؿ :العراقيوف من اٜننفية ،كىو قوؿ الكرخي(ٔ) كالرازم كابن ٤نيم من اٜننفية،

(ُ) شرح التلويح :التفتازآف ُ.ُُْ/
(ِ) مسػػعود بػػن عمػػر التفتػػازآف العبلمػػة الكبػػًن صػػاحب شػػرحي التل،ػػيص كشػػرح العقائػػد يف أصػػوؿ الػػدين ،كشػػرح الشمسػػية يف
اٞننط ػ ػػق ،كش ػ ػػرح التصػ ػ ػريف الع ػ ػػزم ك ػ ػػاف مول ػ ػػده س ػ ػػنة ُِٕ كم ػ ػػات يف ص ػ ػػفر س ػ ػػنة ِٕٗ ال ػ ػػدرر الكامن ػ ػػة :اب ػ ػػن حج ػ ػػر
العسقبلٓفٔ.ُُِ/
(ّ) شرح التلويح :التفتازآفُ.ُُْ/
(ْ) شرح الكوكب :ابن النجارُ.َِٓ/
(ٓ) انظر :البحر احمليط :الزركشي ِ.ُّّ ،ُِْ/
(ٔ) عبداهلل بن اٜنسٌن بن دالؿ بن دٟنم أبو اٜنسن الكرخي ،انتهت إليو رئاسة أصحاب أا حنيفة ،بعػد أا خػازـ كأا سػعيد
ػبورا علػى الفقػر ،أصػيب بالفػاًف كتػويف عػاـ َّْى ػ
الربدعي ،كعنو أخذ أبػوبكر الػرازم كغػًنه ،كػاف كثػًن الصػبلة كالصػوـ ص ن
انظر :اٛنواىر اٞنضية ،القرشي.ّّٕ/ُ :

َُٕ

كظاىر مذىب مال فيما حكاه القاضي عبد الوىاب ،كأبو الوليد الباجي(ُ) ،كرجحو الباجي
كالقرايف(ِ) من اٞنالكية ،كىو ظاىر مذىب الشافعي(ّ) ،كاألصح يف مذىب اٜننابلة ،كإُف ىذا ذىب
أكثر اٞنتكلمٌن من اٞنعتزلة ،كاألشاعرة (ْ).
كاستدلوا بأدلة كثًنة نقلية كعقلية سيأيت ذكر بعضها إف شاء اهلل تعاُف.

القوؿ الثاني :إف الكفار غًن ٢ناطبٌن بفركع الشريعة ال أداءنا كال اعتقادان.
كىذا قوؿ الب،ارم كمشايخ ٚنرقند من اٜننفية ،كرجحو ٗنهور اٜننفية ،كذىب إليو من اٞنالكية ابن

خويز منداد ،كأبو حامد اإلسفراييين(ٓ) من الشافعية ،كالقاضي عبداٛنبار(ٔ) من اٞنعتزلة(ٕ).
ك٣نا ٩ندر التنبيو عليو أف اٜننفية األكائل ،ال يوجد ٟنم نص ي٪نفظ يف ىذه اٞنسألة ،كلكن مسائلهم
تدؿ على ىذا القوؿ كما نبو على ذل السرخسي(ٖ).
كاستدلوا بأدلة عقلية كنقلية.
القوؿ الثالث :إف الكفار ٢ناطبوف بالنواىي دكف األكامر (ٗ).

(ُ) سػػليماف بػػن خلػػف ،اإلمػػاـ العبلمػػة اٜنػػافظ ،القاضػػي ،أبػػو الوليػػد ،مػػن آيفػػاره :االسػػتيفاء ،اإل٬نػػاء يف الفقػػو ،كغًن٨نػػا ،تػػويف:
ْْٕىػ ،انظر :أعبلـ النببلء ُٖ ،ّٓٓ /تذكرة اٜنفاظ ّ ،ُُٕٖ /معجم األدباء ُُ.ِْٔ /
(ِ) شػػهاب الػػدين أبػػو العبػػاس أ٘نػػد بػػن أا العػػبلء إدريػػس بػػن عبػػد الػػر٘نن الق ػرايف ،أحػػد األعػػبلـ اٞنشػػهورين كاألئمػػة اٞنػػذكورين
انتهت إليو رئاسة الفقو على مػذىب مالػ ر٘نػو اهلل تعػاُف ،كجػد يف طلػب العلػوـ فبلػغ الغايػة القصػول فهػو اإلمػاـ اٜنػافظ
كالبحر .انظر :الديباج اٞنذىب يف معرفة أعياف علماء اٞنذىب جُ صِٔ.
(ّ) ي١نى َّمد بن إدريس بن العباس بن عثماف بن شافع بن السػائب القرشػي اٞنطلػب ،فقيػو العصػر ،صػاحب اٞنػذىب ،لىػوي :األـ  ،ك
اٜنىػ ًػديٍث ،كغًن٨ن ػػا ،ت ػػويف ّنص ػػر س ػػنة َِْ ى  .انظ ػػر :م ػػرآة اٛنن ػػاف ِ ُُ/ك ُِ ،ككفي ػػات األعي ػػاف ُّْٔ/
اخ ػػتبلؼ ٍ
كُٓٔ.
(ْ) الربىاف :اٛنويين ُُٕ،/العدة:ألا يعلى ّ ،ّٓٗ/شرح تنقيح الفصوؿ :القرايف ُ ،ُِٔ/الواضح :ابن عقيل ّ.ُّْ/
(ٓ) أ٘نػػد بػػن ١نمػػد بػػن أ٘نػػد اإلسػػفرائيين ،أبػػو حامػػد نسػػبتو إُف إسػػفراف بكسػػر اٟنمػػزة بلػػدة ِنراسػػاف بنػواحي نيسػػابور .اسػػتوطن
ػغوال بػػالعلم حػػى صػػار إمػػاـ الشػػافعية يف زمنػػو ،كانتهػػت إليػػو رئاسػػة اٞنػػذىب .ككػػاف قػػد أفػػى كىػػو ابػػن سػػبع عشػػرة
بغػػداد مشػ ن
سنة.
ً
(ٔ) ىعٍبػػد اٛنبػػار بػػن أ٘نػػد بػػن ىعٍبػػد اٛنبػػار بػػن خليػػل األسػػد أبػػاذم ،أبػػو اٜنسػػن اٟنمػػذآف ،شػػيخ اٞنعتزلػػة صػػاحب التصػػانيف مٍنػ ىهػػا:
دالئل النبوة ك تىػٍنزيو القرآف عن اٞنطاعن ،تويف سنة ُْٓ ى .انظر :األنساب ُ ،ُُْ/كسػًن أعػبلـ النػببلء ُٕ-ِْْ/
ِْٓ ،كشذرات الذىب ّ. َِّ ،َِِ/
(ٕ) انظر :أصوؿ السرخسي ُ ،ْٕ/قواطع األدلة :السمعآفُ ُٖٕ/ركضة الناظر :ابن قدامػة ،البحػر احملػيط للزركشػي ُِِٕ/
التقرير كالتحبًن :ابن أمًن حاج ِ، ٖٖ/التحبًن شرح التحرير :اٞنرداكم ّ.ُُّٓ/
(ٖ) انظر :أصوؿ السرخسيُ ،ْٕ ،ٕٓ/فتح الغفار :ابن ٤نيم ُ.ْٖ/
(ٗ) ذكر الزركشي عن أا حامد اإلسفراييين أنػو نقػل االتفػاؽ علػى تكلػيفهم بػالنواىي ،كإ٧نػا اٝنػبلؼ يف تكلػيفهم بػاألكامر ،ككػذا
نقل االتفاؽ البندنيجي .كعلق على ذل الزركشي بقولو " :كىذه طريقة جيدة " .البحر احمليط :الزركشي (ُ.)َُْ/

ُُٕ

كىذا القوؿ ركاية عن أ٘ند كرجحو اٛنرجآف(ُ) من اٜننفية ،قالوا :كذل ألف االنتهاء ٣نكن يف
حالة الكفر ،كال يشرتط فيو التقرب ،فجاز التكليف هبا دكف األكامر ،فإف شرطها العز٬نة ،كفعل التقريب

مع اٛنهل باٞنقرب إليو ١ناؿ فامتنع التكليف هبا(ِ).
رأي اإلماـ ابن حزـ:

ذىب اإلماـ ابن حزـ إُف قوؿ ٗنهور أىل العلم ،فقاؿ" :الباب الثبليفوف يف لزكـ الشريعة اإلسبلمية
لكل م من ككافر يف األرض ككقت لزكـ الشرائع لئلنساف(ّ) مث استدؿ ر٘نو اهلل باآليت:
أوال :عموـ األدلة منها :قاؿ اهلل تعاُف :ﱡﭐ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ
ً
ﱌ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱠ [األعراؼ ، ]ُّ:فقاؿ ر٘نو اهلل:
ﱍ
ﱉﱊ ﱋ
"فأمر تعاُف بين آدـ ٗنلة كما ترل"(ْ).

كغًنىا من النصوص اليت تشمل الكافر كغًنه ،كال يستثىن منها الكافر إال بدليل ،كما أف الكفر
ليس برخصة مسقطة لل،طاب(ٓ).
ك٣نا استدؿ بو اٛنمهور قولو تعاُف[ :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶
﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ] [آل عمران.]99:
وجو الداللة :أف لفظ (الناس) اسم جنس معرؼ بأؿ االستغراقية ،فيشمل ٗنيع الناس ،كالكفار
من ٗنلة الناس ،كال يوجد مانع عقلي من دخوؿ الكفار يف ىذا اٝنطاب ،كاٞنانع العقلي ىنا ىو فقد
التحكم من الفعل ،كالكافر ٬نكنو أف ٪نج بأف يقدـ قبلو اإل٬ناف ،كما أف اٞنسلم احملدث يوصف
بالتمكن من الصبلة بأف يقديـ عليها الطهارة ،كال يوجد مانع شرعي كذل  ،ألنو لو كجد لعرفنا(ٔ).

أكالد ١نمػد بػن زيػد الػداعي
(ُ) السيد علي بن ١نمد بن علي اٜنسيين اٛنرجآف عاَف الشػرؽ ،كيعػرؼ بالسػيد الشػريف ،كىػو مػن ن
بينو كبينو يفبليفة عشر أبنا ،كلد سنة َْٕ اشتغل بببلده كقرأ اٞنفتاح علػى شػارحو ،ككػذا أخػذ شػرح اٞنفتػاح للقطػب عػن ابػن
م لفو تويف سنةُٖٔ انظر :البدر الطلع :الشوكآفُ.ْْٖ/
(ِ) انظػػر :العػػدة يف اصػػوؿ الفقػػو ألا يعلػػىِ َّٔ/البحػػر احملػػيط ،الزركشػػي ُ٢ .َُّ ،ُِٗ/نتصػػر التحريػػر شػػرح الكواكػػب
اٞننًنُ. َْٓ/
(ّ) اإلحكاـ :ابن حزـ ٓ.َُٖ/
(ْ) اإلحكاـ :ابن حزـ ٓ.َُٖ/
(ٓ) انظر :قواطع األدلة :للسمعآف ُ ،َُُ/العدة :ألا يعلى ِ ،ّّٔ/اٞنهذب :النملةُ.ّّٓ/
(ٔ) انظر :الوصوؿ :البن برىاف ُ،ْٗ/اٞنهذب :النملةُ. َّٓ/

ُِٕ

ضعف االستدالؿ هبا؛ ألف اٜنكم مقطوع بو ،كاٜنكم القطعي ال يثبت
لكن من أىل العلم من َّ
نصا ٞنا جاز ٔنصيصو(ُ).
نصا يف االستغراؽ بل ىو ظاىر؛ ألنو لو كاف ن
إال بدليل قطعي ،كالعموـ ليس ن
ك٬نكن أف يناقش بأف ىذه اآليات كإف كانت ظنية الداللة ،فإهنا على كثرهتا تفيد العلم ،على
خطاب الكافر بالفركع.
كاستدؿ ابن حزـ ر٘نو اهلل ،بقولو تعاُف[ :ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ
[ ﰡ ﰢ ﰣ ﰤ ﰥ ﰦ ﰧ ﰨ ﰩ ﰪ [ﰫ ﰬ ﰭ ﰮ ﰯ ]
[اددثر38:ر  ]33فقاؿ ر٘نو اهلل" :فنص تعاُف كما ترل أنو يعذب اٞنكذبٌن بيوـ الدين كىم الكفار
ببل ش على تركهم الصبلة كترؾ إطعاـ اٞنسكٌن"(ِ).
كقولو تعاُف[ :ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑﰒ ﰓ ﰔ ﰕ
أيضا على أف نوع الكفار
ﰖﰗ][احلاقة ]63-66:فقاؿ ر٘نو اهلل" :فنص تعاُف كما ترل ن
معذبوف؛ ألهنم َف يطعموف اٞنساكٌن"(ّ).

كقاؿ غًنه :أف اهلل تعاُف أخرب عنهم أهنم إ٧نا عاقبهم يوـ القيامة ،كسملوا عما عاقبهم ألجلو
فاعرتفوا بأهنم عوقبوا على ترؾ إقامة الصبلة ،كإطعاـ الطعاـ ،فدؿ على أف اٝنطاب متوجو إليهم
بالعبادات(ْ) .ألف اهلل تعاُف قاؿ[ :ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ][اإلرساء ،]51:كقد
جاءىم الرسوؿ بالفركع كما جاءىم باألصوؿ.
كنوقش" :بأف ىذه اآليات خرب عن ٗنلة أىل النار ،كمنهم اٞن من كمنهم الكافر ،فهذه اٝنصاؿ َف
ْنتمع يف حق كل ش،ص منهم ،كلكنها متفرقة ،فإنا نعلم أف منهم من يطعم اٞنسكٌن ،كيصدؽ بيوـ
الدين"(ٓ).
كقد تكفل ابن عقيل بالرد على ذل بقولو" :ألهنم كإف كانوا فرقنا من الكفار ،فقد أخرب أف
الكفار متواعدكف على ترؾ ىذه األمور اليت ىي من الفركع ،كإف كانوا فرقنا من أىل اإل٬ناف ،فبل ٬نكن؛
(ُ) انظر :الوصوؿ :البن برىاف ُ.ْٗ/
(ِ) اإلحكاـ :ابن حزـ ٓ.َُٗ َُٖ/
(ّ) اإلحكاـ :ابن حزـٓ.َُٗ/
(ْ) انظر :احملصوؿ :الرازم ِ.ِّٖ/
(ٓ) انظر :الوصوؿ :البن برىاف ُ.ٗٓ/

ُّٕ

ألف اهلل تعاُف يقوؿ :ﱡﭐ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱠ [اٞنديفر ،]ْٗ:كىذا راجع إُف ٗنيع
اٞنذكورين(ُ).
فإف قيل :ىذا حكاية عن قوؿ أىل النار؛ فبل حجة فيو.
كزجرا لغًنىم ،كلو َف يكن فيو حجة؛ َف يصح الردع كالزجر؛ كألنو
قيل :إ٧نا حكى ذل عنهم ن
ردعا ن

صحيحا؛ لوجب أف يعقبو بذـ كنكًن(ِ) ،كما قاؿ تعاُف :ﱡﭐ ﲷ ﲸﲹ ﲺ
لو يكن
ن

ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﱠ [النساء ،]َُِ:فإذا اعرتض معرتض فقاؿ :لو أهنا
كانت ْنب عليهم حاؿ شركهم ككفرىم ألكجبنا عليهم القضاء بعد اإلسبلـ ،كال قضاء عليهم بنص
حديث النب صلى اهلل عليو كسلم« :إف اإلسبلـ ٩نب ما كاف قبلو ،كإف اٟنجرة ْنب ما كاف

قبلها»(ّ).
ً
كرفعا للحرج ،كتألي نفا لقلوهبم.
فاٛنواب :أ ىف الشرع َف يوجب عليهم القضاء ٔنفي نفا عليهم ،ن
إ نذا :فهم ال ي مركف بفعلها حاؿ الكفر ،كال بقضائها إذا أسلموا ،كإ٧نا فائدة تكليفهم أهنم يعاقبوف
عليها يف ً
اآلخرة(ْ).

كاستدؿ ر٘نو اهلل بقولو تعاُف[ :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ] [ادائدة ،]1:فقاؿ" :فصح أف طعامنا حل ٟنم شاءكا أك أبوا"(ٓ).
كىذه أقول األدلة على قوؿ اٛنمهور.
كقد أشار إُف ذل القرطب(ٔ) بقولو تعاُف :ﱡﭐ ﲲ ﲳ ﲴﲵ ﱠ [ادائدة]1:؛ دليل على
أهنم ٢ناطبوف بتفاصيل شرعنا ،أم :إذا اشرتكا منا اللحم ٪نل ٟنم اللحم ،ك٪نل لنا الثمن اٞنأخوذ
منهم(ٕ).
(ُ) الواضح :ابن عقيل ّ.ُّٖ/
(ِ) انظر :العدة :ألا يعلىِ.ِّٔ/
(ّ) ركاه أ٘ند يف اٞنسنىد ،مسند عمرك بن العاص ِٗ ّْٗ/برقم .ُُّٕٖ :صححو األرن كط كغًنه نفس اٞنصدر
(ْ) انظر :البحر احمليط :الزركشي ِ ،ُٕٓ/شرح الورقات اٝنضًن ٓ.َِ/
(ٓ) اإلحكاـ :ابن حزـ ٓ.َُٗ/
(ٔ) ١نمد بن أ٘ند بن أا بكر بن فرح األنصارم اٝنزرجي اٞنالكي أبوعبػد اهلل القػرطب مصػنف التفسػًن اٞنشػهور الػذم سػارت بػو
الركباف ،كيف أسامي الكتب ،ككاف تفسػًنه اٞنػذكور مسػمى َنػامع أحكػاـ القػرآف ،كىػو كتػاب مػن أجػل الكتػب يف سػفرين،
اٞنتوىف . ُٕٔ :انظر :طبقات اٞنفسرين للداككدمُ.ِْٔ/
(ٕ) اٛنامع ألحكاـ القرآف :القرطب ٔ. ٕٗ/

ُْٕ

رأي اإلماـ الشوكاني:
حقق اإلماـ الشوكآف اٞنذىب األكؿ ،حيث قاؿ" :كاٜنق ما ذىب إليو األكلوف كبو قاؿ

اٛنمهور"(ُ).
فعلى ىذا تكوف ىذه اٞنسألة ١نل اتفاؽ بٌن اإلمامٌن.
مث ذكر ما ستدؿ بو اٛنمهور ،فمنها ما قد مر ساب نقا ،كمنها ما يأيت:

قاؿ ر٘نو اهلل" :كاستدلوا :بقولو سبحانو[:ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ][فصل.)ِ("]9::
ككجو الداللة :أف اهلل أكجب ٟنم الويل بسبب كفرىم ،كإخبلٟنم بالزكاة ،فدؿ على أهنم ٢ناطبوف
باإل٬ناف كإيتاء الزكاة ؛ ألنو ال يتوعدىم على ترؾ ما ال ٩نب على اإلنساف كال ٫ناطب بو(ّ).
كافرا كمشرنكا كتارؾ
كأجيب بأف اٞنراد بالزكاة يف اآلية ىي قوؿ ال إلو إال اهلل ،كألنو جعلو هبا ن

الصبلة ال يكوف مشرنكا(ْ).

ونوقش ىذا بما يأتي:

ُ -أف االتفاؽ للمفسرين يف أف معىن (الزكاة) يف ىذه اآلية ىي قوؿ( :ال إلو إال اهلل) ،غًن

صحيح ،بل اٝنبلؼ ،نقلو غًن كاحد من اٞنفسرين كالطربم(ٓ) كغًنه (ٔ).
ِ٘ -نل الزكاة على الشهادة ليس ُنقيقة ،بل اٜنقيقة إخراج اٞناؿ اٞنقدر اٞن،صوص ،على أنو إذا
٘نل على الشهادة كاف إعادة كتكرار ،فإف الكفر باآلخرة كفر ،فكاف ٪نملو على ترؾ الشهادة ،كأنو
قاؿ} :الذين ال ي منوف كىم باآلخرة كافركف{ ،كىذا تكرار غًن مستساغ؛ كلذا رجح الطربم ٘نل اللفظ
على حقيقتو ،كضعف القوؿ ُنملها على الشهادة(ٕ).

(ُ) اإلرشاد :الشوكآف ُ.ّْ/
(ِ) اإلرشاد :الشوكآف ُّْ/
(ّ) انظر :العدة :ألا يعليِ ،َّٔ/قواطع األدلة :للسمعآف ُ.َُُ/
(ْ) انظر :الوصوؿ :البن برىاف ُ.ٗٔ/
(ٓ) ١نمد بن جرير بن يزيد بن كثًن بن غالب أبو جعفر الطربم ،العاَف الكامل الفقيو اٞنقػرئ النحػوم اللغػوم اٜنػافظ األخبػارم.
جامع العلوـَ ،ف ير ىف فنونو مثلوٚ ،نع ببلده كببلد األعاجم كالعراؽ كالشاـ كمصر كاٜنجاز اٛن ٌػم الغفػًن ،كاسػتوطن بغػداد،
كصػػنٌف التصػػانيف الكبػػار؛ منهػػا تفسػػًن القػػرآف كلػػده سػػنة أربػػع أك ٌأكؿ سػػنة ٙنػػس كعش ػرين كمػػائتٌن ،كتػػويف سػػنة َُّىػ ػ
انظر :إنباه الركاةٗ :ناؿ الدين القفطيّ ٖٗ/طبقات الشافعية :للسبكيّ.َُِ/
(ٔ) انظر :جامع البياف :الطربم ُِ ،ُّْ، َّْ/تفسًن القرطب ُٓ.َّْ/
(ٕ) انظر :جامع البياف :الطربم ُِ ،ُّْ/الواضح :ابن عقيل ّ.ُّٔ/

ُٕٓ

كاستدلوا بقولو تعاُف[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ] [النحل،]22:فاآلية نصت على مضاعفة عذاب من ٗنع بٌن الكفر
كالقتل كالزنا ،فلو كاف الكافر غًن ٢ناطب بفركع الشريعة ٞنا كانت اٞنضاعفة ٟنا معىن(ُ).

كقاؿ يف شرح الكوكب" :أم :فوؽ عذاب الكفر ،كذل إ٧نا ىو على بقية عبادات الشرع"(ِ).
كنوقش بأف ىذا النص ال حجة فيو ،فإهنم ٢ناطبوف باٜنرمات؛ أل ٌف الكافر ٬نكنو االنتهاء عن
اٞننهيات(ّ).
كأجيب :إف قولكم أف الكافر ٬نكنو االنتهاء عن اٞننهيات ،إف عنيتم بو أنو يتمكن من تركها من
أيضا متمكن من فعل اٞنأمورات من غًن اعتبار النية ،كإف عنيتم بو أنو يتمكن من
غًن اعتبار النية ،فهو ن
االنتهاء عن اٞننهيات لغرض امتثاؿ قوؿ الشارع ،فمعلوـ أف ذل حاؿ عدـ اإل٬ناف متعذر؛ ألنو عبادة
يثاب العبد عليها(ْ).
جدا"(ٓ).
مث قاؿ اإلماـ الشوكآف ر٘نو اهلل" :كاآليات كاألحاديث يف ىذا الباب كثًنة ن
فظهر هبذا أف األدلة السمعية قوية يف داللتها على القوؿ األكؿ .كاهلل أعلم.
أما األدلة النظرية والعقلية:
ُ  -إف األمة أٗنعت على أف الكافر ٢ناطب باإل٬ناف بالرسل ،كإذا مات كَف ي من بالرسل عذب
يوـ القيامة على ترؾ اإل٬ناف بالرسل ،كترؾ اإل٬ناف باهلل ،كمعلوـ أنو ال يصح اإل٬ناف بالرسل إال بشرط
تقدـ اإل٬ناف باهلل ،مثل ما ال تصح الصبلة إال بعد تقدٔف اإل٬ناف ،كلكن قيل :كلفوا ذل بشرط تقدٔف
أيضا.
معرفة اهلل عليو ،كذل جاز أف يكوف مكل نفا بالعبادات هبذه الشريطة ن
قاؿ ابن السمعآف(ٔ)" :كىذا إلزاـ عظيم ،ىدـ عليهم ىذه القاعدة"(ٕ).
صبلحو إلفساد كل شبهة يتعلقوف هبا يف ىذه اٞنسألة"(ٖ).
كقاؿ ابن عقيل" :كيف قوتو
ي

(ُ) انظر :اٞنستصفى :للغزاِف ُ.ْٕ/
(ِ) شرح الكوكب اٞننًن :ابن النجارُ.َِٓ/
(ّ) انظر :ميزاف األصوؿ :للسمرقندم ُٖٗ.
(ْ) انظر :احملصوؿ :للرازم ِ ِْْ/اإلهباج شرح اٞننهاجُ :السبكي.ُْٖ/
(ٓ) اإلرشاد :الشوكآف ُ.ّْ/
ػافعي ،أبػػو اٞنظفػػر :مفسػػر ،مػػن العلمػػاء
(ٔ) منصػػور بػػن ١نمػػد بػػن عبػػد اٛنبػػار بػػن أ٘نػػد اٞنػػركزم السػػمعآف التميمػػي اٜننفػػي مث الشػ ٌ
باٜنديث .من أىل مرك ،مو نلدا ِْٔ ككفاةْٖٗ .األعبلـ :للزركليَّّٕ/
(ٕ) انظر :قواطع األدلة :السمعآف ُُُِ/
(ٖ) انظر :الواضح :ابن عقيل ّ.ُّٖ/

ُٕٔ

كاستدلوا باٞنعقوؿ :كىو أف الكافر ٢ناطب باإل٬ناف ،ك ىو شرط العبادة كمن خوطب بالشرط كاف
٢ناطبنا باٞنشركط ،فمن خوطب بالطهارة كاف ٢ناطبنا بالصبلة ،كالكافر ٢ناطب بالفركع؛ ألنو خوطب
باإل٬ناف قبلها فالعقل ال ٬ننع أف ٫ناطب الكافر بالفركع؛ ألنو ال ٬نتنع أف يقوؿ الشارع :بين اإلسبلـ على
ٙنس ،كأنتم مأموركف َنميعها ،كبتقدٔف اإلسبلـ من ٗنلتها  ،فهو كاحملدث ك اٛننب ال تصح منهما
الصبلة ،كمع ذل ْنب عليهما بشرط تقدٔف الوضوء ك االغتساؿ ك كذل يف إمكاف الكافر اإلقداـ
على اإل٬ناف ،كالذم ال تصح العبادات بدكنو ،كلكي يتوصل إُف كيفيتها عليو بس اؿ صاحب الشرع،
كمن ينوب منابو ،كعلى ذل

يتوجو اٝنطاب إليو ،إال أنو يسقط عنو أداء العبادات إذا أسلم بعفو

صاحب الشرع لقولو تعاُف[ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ] [األىفال ،]62:كلقولو عليو الصبلة كالسبلـ « :اإلسبلـ
(ُ)
معا(ِ).
٩نب ما قبلو» ك إذا مات على الكفر؛ فإنو يعاقب يف اآلخرة على ترؾ اإل٬ناف ،كالعبادات ن

أما القوؿ الثآف ،كالثالث ،فقد ذكر اإلماـ الشوكآف بع

أدلتهم كاٛنواب عليها(ّ).

(ُ) ركاه أ٘ند يف اٞنسنىد ،مسند عمرك بن العاص ِٗ ّْٗ/برقم .ُُّٕٖ :صححو األرن كط كغًنه نفس اٞنصدر
(ِ) انظر :اٞنستصفى :الغزاِفُ ،ّٕ/احملصوؿ :للرازمِ،ِّٖ/ركضة الناضر :ابن قدامةُ. ُّٔ/
(ّ) إرشاد الفحوؿ :الشوكآف ُ.ّٓ ّْ/

ُٕٕ

المطلب الرابع :ثمرة الخالؼ بتكليف الكفار بفروع الشريعة
أوال :في أحكاـ الدنيا:
ً
٣نا ْنب مبلحظتو أف الشائع بٌن العلماء أال ٖنرة ٟنذا اٝنبلؼ يف أحكاـ الدنيا ،فبل يصح أداء
كفارا ،كإذا أسلموا ال يطالبوف بالقضاء.
ىذه العبادة منهم ما داموا ن
كإ٧نا اٝنبلؼ يف العقاب األخركم ،فعلى رأم اٛنمهور :يستحق الكافر عقابٌن :عقابنا على ترؾ
احدا على ترؾ اإل٬ناف
اإل٬ناف ،كعقابنا على ترؾ الفركع الدينية ،كأما على رأم اٜننفية :فيستحق عقابنا ك ن
فقط.

شرعا بآيفار
ومنها :تنفيذ طبلؽ الكافر كعتقو كظهاره كإلزامو الكفارات كغًن ذل  ،أم :أنو يلتزـ ن

مثبل سبب ٜنرمة
ىذه األمور عند اٛنمهور خبلفنا للحنفية؛ ألنو غًن ٢ناطب بأحكاـ الفركع ،فالطبلؽ ن

الزكجة عند األكلٌن ،أما عند اٜننفية فليس سببنا للحرمة ،كذل
كفارة ليس ىو من أىلها.

ال يصح عندىم ظهاره؛ ألنو يعقب

ومنها :إذا قتل اٜنرا مسل نما؛ ففيو كجوب القود أك الدية خبلؼ مبين على ىذه القاعدة(ُ).

ومنها :أنو ىل ٩نوز لنا ٕنكٌن الكافر اٛننب من دخوؿ اٞنسجد؟ فيو خبلؼ مبين على ىذه
أيضا.
القاعدة ن

ومنها :أف اٞنرتد إذا أسلم لزمو قضاء الصلوات الفائتة يف أياـ الردة ،ككذا أياـ الصياـ الفائت يف

أياـ ال ردة عند اٛنمهور .كعند أا حنيفة ال يلزـ بقضاء شيء؛ ألف اٞنرتد ملحق بالكافر األصلي يف أنو
ال ٫ناطب بفركع الشرع.
ومنها :أف اٞنسلم إذا اجتمع عليو صلوات كزكوات فارتد ،مث أسلم َف تسقط عنو عند اٛنمهور،
كقاؿ أبو حنيفة رضي اهلل عنو :يسقط اٛنميع بردتو كبرئت ذمتو.
ومنها  :أف الكفار إذا استولوا على أمواؿ اٞنسلمٌن ،كأحرزكىا بدارىم ال ٬نلكوهنا عند اٛنمهور؛

ألهنا معصومة ١نرمة التناكؿ .كعند اٜننفية ٬نلكوهنا؛ ألف ٓنرٔف التناكؿ من فركع اإلسبلـ ،كىم غًن
٢ناطبٌن هبا؛ كٟنذا َف ٩نب عليهم القصاص بقتل اٞنسلمٌن ،كال ضماف ما أتلفوه من أمواٟنم.
معلبل بذل .
ومنها فركع كثًنة نقل عن ١نمد بن اٜنسن عدـ الوجوب فيها ن

كمذىب اٛنمهور فيها :الوجوب؛ كوجوب زكاة الفطر على الكافر يف عبده اٞنسلم ،ككجوب
االغتساؿ عن اٜني إذا كانت الكافرة زكجة ٞنسلم(ِ).
(ُ) قاعدة ىل الكفار ٢ناطبوف بفركع الشريعة.
(ِ) انظر :هناية السوؿ :اإلسنوم ُ ٕٓ/أصوؿ الفقو اإلسبلمي :الزحيليُ.َُٓ/

ُٖٕ

ثانيًا :في أحكاـ اآلخرة:

ٔ -كثرة عقابهم ,فهم يعاقبوف على ترؾ الفركع زيادة على عقاهبم على الكفر.
ٕ -الترغيب في اإلسالـ ،فإف الكافر إذا علم أنو ٢ناطب بالفركع ،كأنو يثبت يف حقو الوجوب

كاٜنظر ،كقد أتى منها بكبائر ،كالقتل كالظلم كالفساد يف األرض.
كأف إمث ذل الحق لو ،مث عرؼ أف اإلسبلـ ٩نب ذل كلو ،رّنا استشعر اٝنوؼ من عاقبة ما فعل
منها ،فدعاه ذل إُف اإلسبلـ اٟنادـ ٟنا.
ٖ -الحكم بتخفيف العذاب على الكافر بفعل بعض الخيرات ،كترؾ بع

أنو ٢ناطب هبا(ُ).

الشركر ،إذا عرؼ

(ُ) انظ ػػر :البح ػػر احمل ػػيط :الزركشػ ػيِ ،ُّٔ/التحب ػػًن ش ػػرح التحري ػػر :اٞن ػػرداكم :اب ػػن النج ػػار ّ ،ُْٗ/ش ػػرح ٢نتص ػػر الركض ػػة:
الطويفُ٢ ،ُِْ/نتصر التحرير :ابن النجارُ.َّٓ/

ُٕٗ

املبحح الجاىٕ :األٍلٔ٘ ّعْارضَا
ّفُٔ مطلباٌ:
املطلب األّل :تعرٓف األٍلٔ٘
املطلب الجاىٕ :أقشاو األٍلٔ٘

َُٖ

المطلب األوؿ :تعريف األىلية
قادرا على القياـ بعمل معٌن(ُ).
األىلية لغة :من أىل ي ىل ن
تأىيبل ،أم :أصبح صاٜننا ن
كيقاؿ :ىو أىل لكذا ،أم :جدير بو(ِ).

واصطالحا :فقد قسمو األصوليوف إُف قسمٌن ك٨نا :أىلية الوجوب كأىلية األداء
ً

ٔ  -أىلية الوجوب :كىي صبلحية اإلنساف لوجوب اٜنقوؽ اٞنشركعة لو كعليو(ّ).

أم :صبلحيتو؛ ألف تثبت لو حقوؽ ،كْنب عليو كاجبات ،كأساس يفبوهتا كجود اٜنياة .كتسمى
عند الفقهاء :الذمة كسيأيت الكبلـ عليها إف شاء اهلل.
ذكرا أـ أنثى ،كسواء
كىذه األىلية (أىلية الوجوب) يفابتة لكل إنساف بوصف أنو إنساف سواء أكاف ن
يضا؛ ألهنا
عاقبل أك ٠ننونا،
سفيها ،ن
أكاف جنيننا أـ ن
٣نيزا أـ بالغنا ،أـ ن
صحيحا ،أك مر ن
طفبل أـ ن
رشيدا أـ ن
ن
مبنية على خاصة فطرية يف اإلنساف(ْ).
واصطالحا
تعريف الذمة لغة
ً
الذمة في اللغة:

تطلق الذمة كال ٌذماـ يف اللغة على العهد كاألماف ،كالضماف كالكفالة ،كاٜنق ،ككلٌها و
معاف متقاربة،
ٌ
ٌ
و
الذـ،
كتضييعها
ه
كل حرمة يلزـ من تضييعها ٌ
مذموـ؛ كلذل تطلق كلمة (الذمة) ك (اٞنذمة) على ٌ
الذـ.
ذمةن؛ ألف نقضو كتضييعو يوجب ٌ
كيسمى العهد ٌ

ذمي معناه :لو عهد ،يٚنٌي بذل ؛ ألنو أيعطي األماف على ذمة اٛنزية اليت ت خذ منو(ٓ).
ه
كرجل ٌ
كٞنا كاف اإلنساف مطلوب بذمتو كعهده مطالبنا بالوفاء بو ،كاف العهد كالذمة منشأ الوجوب
كااللتزاـ ،فهو منشأ الوجوب لصاحب اٜنق الذم ىو اٞنطالب ،كمنشأ االلتزاـ بالنسبة إُف من عليو اٜنق
كىو اٞنطالب(ٔ).

(ُ) انظر :لساف العرب :ابن منظورُُ.َّ/
(ِ) انظر :القاموس احمليط :الفًنكز آبادل ُ ّٗٔ/معجم اللغة العربية اٞنعاصرة :د /أ٘ند ٢نتارُ.ُّٓ/
(ّ) انظر :كشف األسرار :الب،ارم ْ.ِّٖ/
(ْ) انظػػر :كشػػف األس ػرار :الب،ػػارم ْ ِّٕ/التقريػػر كالتحبػػًن :بػػن أمػػًن حػػاج ِ ،َُِ/علػػم أصػػوؿ الفقػػو :خػػبلؼُ،ُِٕ/
ُِٖ.
(ٓ) انظر :النهاية يف غريب اٜنديث كاأليفر :ابن األيفًن ِ ،ُٖٔ/لساف العرب :ابن منظورُِ ،ُِِ/مقاييس اللغة :ابػن فػارس:
ِ.ّْٔ ّْٓ /
(ٔ) انظر :اٜنق كالذمة:علي اٝنفيف صَُٖ.

ُُٖ

الذمة في االصطالح الشرعي العاـ:
عاما بمعنيين:
تطلق الذمة في الشرع إطالقًا ً

أحدىما :ما ذىب إليو بع العلماء ،من أف الذمة كصف اعتبارم ق ٌدره الشارع يف اإلنساف،
أىبل لئللزاـ كااللتزاـ؛ ألف اهلل تعاُف ٞنا خلق اإلنساف ٜنمل أمانة التكليف أكرمو بالعقل
يصًن بو ن
حق العصمة كاٜنرية كاٞنالكية ،كتثبت عليو
كالذمة؛ ليكوف هبما ن
أىبل لوجوب اٜنقوؽ لو ،كعليو فثبت لو ٌ

أىبل للوجوب لو كعليو.
حقوؽ اهلل تعاُف ،كاٜناصل :أف ىذا الوصف ّننزلة السبب لكوف اإلنساف ن

شرعا :ش،ص أك
والمعنى الثاني للذمة :ما ذىب إليو بعضهم ،من أف الذمة كالعهد يراد هبما ن
س كرقبة ٟنا ذمة كعهد.
نػى ٍف ه

فإذا قلنا :كجب يف ذمتو كذا ،أك يفبت يف ذمتو كذا ،فاٞنراد بو :كجب يف نفسو كذاتو ،أم :يف ١نل
١نبل لذل العهد ،فالرقبة تفسًن للنفس،
يفبت فيو العهد اٞناضي ،كىو النفس أك الرقبة باعتبار كوهنما ن
اٜناؿ ،مث شاع ىذا االستعماؿ فأصبح
احملل باسم ٌ
كالعهد تفسًن للذمة ،كىذا عند التحقيق من تسمية ٌ
حقيقة عرفية(ُ).
كسواء أكانت الذمة كص نفا أـ ذاتنا ،فإف أىلية الوجوب ال تثبت إال بالذمة؛ ألهنا ١نل الوجوب؛
كٟنذا يضاؼ إليها ،كال يضاؼ إُف غًنىا ،كٟنذا كانت خاصة ببين آدـ ف،صوا بالوجوب؛ لتحقق الذمة
فيهم دكف سائر اٜنيواف(ِ).

(ُ) انظ ػػر :قواط ػػع األدل ػػة :للس ػػمعآفِ َّٕ/أص ػػوؿ السرخس ػػي ،ّّّ/ِ :كش ػػف األسػ ػرار :الب ،ػػارم ْ ،ِّٗ ،ِّٖ/ش ػػرح
التلويح على التوضيح :التفتازآف  ، ِِّ/تيسًن التحرير :أمًن بادشاه ِ.ِْٗ/
(ِ) انظر :أصوؿ السرخسي ِ ّّّ/احملكوـ عليو :ىاشم النور صُّٔ.

ُِٖ

المطلب الثاني :أقساـ األىلية
الفرع األوؿ :أىلية الوجوب وىي :نوعاف:
النوع األوؿ :أىلية الوجوب الناقصة :كىي صبلحية اإلنساف ألف تثبت لو حقوؽ دكف أف ْنب

عليو كاجبات ،كىي خاصة باٛننٌن حى الوالدة فتثبت لو اٞنواريث كالوصايا كالنسب كالوقف ،كال ٩نب
عليو أم :كاجب.
كىذه تثبت للحمل بشرط أف ينفصل عن أمو حينا كلو للحظة(ُ).
كالعلة يف كوف اٜنمل تثبت لو أىلية كجوب ناقصة بالنظر إليو من كجهٌن:

أوال :أف اٛننٌن يف بطن أمو يعترب جزء منها ،فهو ينتقل بانتقاٟنا ،كيقر بقرارىا ،كيعتق بعتقها،
ً

تبعا ٟنا لو كانت أمة.
كيدخل يف البيع ن

مستقبل بنفسو؛ كذل من جهة التفرد باٜنياة ،فحياتو ستكوف لو كحده
ثانيًا :كيعترب فيو اٛننٌن
ن
كليست جزءنا من حياة أمو؛ ألنو متهيش لبلنفصاؿ عنها ليصبح إنسانا مستقبل بذاتو عنها ،فهو من ىذه
الناحية ستكوف لو أىلية كجوب خاصة بو (ِ).
النوع الثاني :أىلية الوجوب الكاملة :كىي صبلحية اإلنساف ألف تثبت لو حقوؽ ،كْنب عليو

نفسا
كاجبات ،كتثبت أىلية الوجوب الكاملة لئلنساف ّنجرد كالدتو حينا ،فبعد انفصالو عن أمو يصبح ن
أىبل للوجوب لو كعليو بإٗناع الفقهاء فيمتل ما
من كل كجو ،فتكوف لو ذمة مطلقة ،أم :يصًن ن

يشرتيو لو الوِف ،ك٩نب عليو الثمن ،كما يضمن ما ٪نديفو يف ماؿ الغًن ،فلو انقلب صب على ماؿ
إنساف فأتلفو ،فإنو يضمن ما أتلفو ،فيدفع قيمة ما تلف كليو أك كصيو؛ ألهنما ينوباف عنو يف مالو كما
يلزمو مهر امرأتو بعقد الوِف لو.
كأىلية الوجوب الكاملة تبلزـ اإلنساف منذ كالدتو إُف كفاتو ،بيد أف بع الفقهاء جعل للميت

أىلية كجوب كاملة ،إذا مات دائننا كمديننا ،فتكوف لو حقوؽ على دائنيو ،كعليو حقوؽ لدائنيو.
معا ،أما تركتو فست كؿ إُف
كىذا كبلـ ال كجو لو؛ ألف اٞنوت قضى على اإلنساف كعلى أىليتو ن
كريفتو ّنالو كما عليو ،فتكوف تركتو مشغولة بديوف غًنه حى يتم السداد(ّ).
فمناط أىلية الوجوب اإلنسانية ،من غًن احتياج إُف عقل أك ٕنيز.

(ُ) انظر :شرح التلويح ِ،ِّْ/شرح اٞنعتمد :الزحيلي ُ.ََُ/
(ِ) انظ ػػر :ش ػػرح التل ػػويح عل ػػى التوض ػػيح :التفت ػػازآف ِ ِّْ/اص ػػوؿ السرخس ػػيِ ّّْ ،ّّّ/تيس ػػًن التحري ػػر :أم ػػًن بادش ػػاه
ِ.َِٓ/
(ّ) انظر :أصوؿ السرخسي ِ. ّّّ/

ُّٖ

يقوؿ الغزاِف" :كىو يسمي أىلية الوجوب بأىلية يفبوت األحكاـ :فإف أىلية يفبوت األحكاـ يف
الذمة تستفاد من اإلنسانية"(ُ).
الفرع الثاني :أىلية االداء:
شرعا(ِ).
كىي صبلحية اإلنساف لصدكر األفعاؿ كاألقواؿ منو على كجو يعتد بو ن
١نبل صاٜننا ألف يتعلق بو اٝنطاب
فاألىلية صفة يف االنساف يقدرىا الشارع يف الش،ص ْنعلو ن
آمرا كناىينا ،كييل ًزيـ بتنفيذىا
التشريعي ،باعتبار أف الشارع فيما َّ
شرع إ٧نا ٫ناطب الناس باألحكاـ ن

كاحرتامها.
كلقد خلق العقل متفاكتنا ،فكم من صغًن يست،رج بعقلو ما يعجز عنو الكبًن؛ كٟنذا ال يناط
كثًنا؛ لقصور بع مراتبو عن
التكليف بكل قدر ،بأف يكلف كل من لو مقدار من العقل ن
قليبل أك ن

كتبعا العتداؿ البدف ،ككماؿ العقل ،كظهور العقل ليس
فهم اٝنطاب ،فالنفوس متفاكتة ُنسب الفطرة ،ن
لو حد معٌن كال ضابط ٪نكمو؛ ألنو أمر خفيٟ ،نذا جعل لو الشارع ضابطنا يعرؼ بو كماؿ العقل كىو
عاقبل
البلوغ؛ ألف البلوغ مظنة كماؿ العقل ،كاألحكاـ ال تناط إال بالبلوغ ،فكل من بلغ سن الرشد ن
ٓنمل أعباء التكليف الشرعي ،فالعقل معترب إليفبات أىلية اٝنطاب ،كىي أىلية األداء (ّ).

(ُ) انظر :اٞنستصفى :الغزاِف ُ.ٕٔ/
(ِ) انظر :شرح التلويح :ابن النجارِ ُِّ/أصوؿ الفقو :السلمي ا.ٕٗ/
(ّ) انظر :اإلهباج يف شرح اٞننهاج :السبكيُ ،ُٓٗ/تيسًن التحرير :أمًن بادشاه ِ . ِْٖ/

ُْٖ

املبحح الجالح :حاالت اإلىشاٌ باليشب٘ لألٍلٔ٘ بيْعَٔا
ّفُٔ مطلباٌ:
املطلب األّل :حاالت اإلىشاٌ باليشب٘ ألٍلٔ٘ األداء
املطلب الجاىٕ :أدّار اإلىشاٌ باليشب٘ لألٍلٔ٘

ُٖٓ

المطلب األوؿ :حاالت اإلنساف بالنسبة ألىلية األداء
ولو ثالث حاالت:
أصال ،كىذا ىو الطفل يف زمن طفولتو،
أصال ,أو فاقدىا ً
الحالة األولى :عديم األىلية لألداء ً

كاجملنوف يف أم سن كاف ،فكل منهما لكونو ال عقل لو؛ ال أىلية أداء لو ،كلكل منهما ال ترتتب عليو
آيفار شرعية على أقوالو ،كال على أفعالو ،فعقوده كتصرفاتو باطلة ،غاية األمر إذا جىن أحد٨نا على نفس،
أك ماؿ ي اخذ مالينا ال بدنينا ،فإف قتل الطفل أك اجملنوف ،أك أتلف ماؿ غًنه؛ ضمن دية القتيل أك ما
أتلفو ،كلكنو ال يقتص منو ،كىذا معىن قوؿ الفقهاء( :عمد الطفل أك اجملنوف خطأ)؛ ألنو ماداـ ال يوجد
العقل ،كال يوجد القصد؛ فبل يوجد العمد(ُ).
الحالة الثانية :أىلية األداء الناقصة :كىى صبلحية اإلنساف لصدكر بع

التصرفات دكف بع ،

عاقبل.
كمناط ىذه األىلية ىو التمييز حى يبلغ اإلنساف ن
أما غًن اٞنميز فبل تثبت لو أىلية أداء؛ ألنو يف حكم اجملنوف كتثبت للصب اٞنميز؛ لقصور عقلو
فمعىن ىذا أف أىلية األداء القاصرة تعتمد على العقل القاصرة.
كمناطو :سن التميز إُف البلوغ ،فالصب يف ىذه السن تصح منو بع التصرفات ،كترتتب عليها
أىبل لؤلداء من كجو ،لكن ال تتعلق بو التكاليف.
آيفارىا الشرعيةّ ،نعىن :أنو يصًن ن
ولهذا فقد قسم الفقهاء تصرفاتو المالية إلى ثالثة أقساـ:

١نضا ،فهذه يعتد هبا.
نفعا ن
ُ -التصرفات النافعة ن
١نضا ،فهذه تكوف باطلة.
ضررا ن
ِ -التصرفات الضارة ن
ّ  -التصرفات الدائرة بٌن النفع كالضرر ،كىذه تكوف موقوفة على إجازة كليو ،أك كصية.
أما تصرفاتو اٞنتعلقة بالعقيدة كالعبادة ،فلها أحكاـ أخرل ،ىذا كقد أٜنق اٞنعتوه بالصب يف
األحكاـ؛ ألف اٞنعتوه تتوفر عنده القدرة البدنية الكاملة ،أما العقلية فناقصة؛ كلذا فهو يكتسب أىلية
أيضا للسفيو كذم الغفلة(ِ).
أداء قاصرة ،كما أف األىلية القاصرة تثبت ن

الحالة الثالثة :أىلية األداء الكاملة :كىى صبلحية اإلنساف لصدكر األفعاؿ منو على كجو ييعتى ٌد
شرعا ،كتثبت ىذه األىلية للبالغ الرشيد؛ فيكوف صاٜننا؛ إلبراـ ٗنيع التصرفات من غًن توقف على
بو ن
إجازة غًنه"(ّ).

(ُ) انظر :كشف األسرار :الب،ارم ْ ،َِْ/علم أصوؿ الفقو :خبلؼُ ُّٕ/شرح اٞنعتمد :الزحيليُ.ََُ/
(ِ) انظر :كشف األسرار :الب،ارمْ ِْٖ /احملكوـ عليو صُِٖ .
(ّ) انظر :أصوؿ السرخسي ِ،َّْ/شرح التلويح ِ ،ُِّ/علم أصوؿ الفقو :خبلؼ ُ.ُّٔ/

ُٖٔ

المطلب الثاني :أدوار اإلنساف بالنسبة لألىلية
٬نر اإلنساف خبلؿ حياتو بعدة أدكار تتداخل فيها أىلية الوجوب ،كأىلية األداء ،منذ كالدتو ،إُف
ٕناـ عقلو ،حى كفاتو كىذه األدكار ىي:
ٔ  -دور الجنين
فاٛننٌن يف بطن أمو تكوف لو أىلية كجوب ناقصة ،أما أىلية األداء ،فبل كجود ٟنا بالنسبة للجنٌن.
ٕ  -دور االنفصاؿ الى التميز

كاٛننٌن مى انفصل عن أمو حينا تثبت لو ذمة كاملة ،كتكوف لو أىلية كجوب كاملة ،فتجب
اٜنقوؽ لو كعليو ،فما كجب عليو من حقوؽ بسبب أىلية الوجوب ،فإف كليو يقوـ باألداء عنو فيما
تصح فيو النيابة ،أما أىلية األداء فمنعدمة يف حق الصب يف ىذا الدكر لعدـ ٕنييزه؛ ألف التمييز بالعقل،
كىو َف يعقل بعد.
ٖ  -دور التميز الى البلوغ
كيبدأ ىذا الدكر ببلوغ الصغًن السنة السابعة ،كينتهي بالبلوغ ،كيف ىذا الدكر تثبت لو أىلية كجوب
تبعا لنقصاف عقلو ،كيرتتب على ىذه األىلية صحة األداء منو،
كاملة ،بينما تثبت لو أىلية أداء ناقصة؛ ن
ال الوجوب عليو.
ٗ  -دور ما بعد البلوغ

أىبل لتوجيو اٝنطاب إليو ،كتكليفو َنميع
عاقبل تثبت لو أىلية أداء كاملة ،كيكوف ن
إذا بلغ اإلنساف ن
التكاليف الشرعية< كتصح منو ٗنيع التصرفات كالعقود ،دكف توقف على إجازة من أحد ،إذا َف يكن
فيو سفو كما شابو ذل (ُ).

(ُ) انظر :الوجيز :زيداف ص ٕٖ.ُٗ ،

ُٕٖ

املبحح الرابع :عْارض األٍلٔ٘
ّفُٔ مطلباٌ:
املطلب األّل :تعرٓف العْارض لػ٘ ّاصطالحًا
املطلب الجاىٕ :أىْاع العْارض إمجالًا

ُٖٖ

واصطالحا
المطلب األوؿ :تعريف العوارض لغة
ً

األىلية الكاملة قد يعرت ىيها ما يزيلها ،أك ينقصها ،أك ي يفر فيها؛ بتغيًن بع

األحكاـ.

كتسمى تل اٞن يفرات بعوارض األىلية.

العوارض لغةٗ :نع عارضة ،أم :خصلة عارضة ،أك آفة عارضة ،من عرض لو كذا :إذا ظهر لو

أمر يصده على اٞنضي على ما كاف فيو ،كمنو ٚنيت اٞنعارضة معارضة؛ ألف كل كاحد من الدليلٌن يقابل
عارضا ٞننعو أيفر الشمس كشعاعها ،كٚنيت
اآلخر على كجو ٬ننعو عن إيفبات اٜنكم ،كيسمى السحاب ن

ىذه األمور اليت ٟنا تأيفًن يف تغيًن األحكاـ عوارض؛ ٞننعها األحكاـ اليت تتعلق بأىلية الوجوب أك أىلية
األداء عن الثبوت(ُ).
والعرض :من أحداث الدىر من اٞنوت كاٞنرض ،ك٥نو ذل ؛ قاؿ األصمعي(ِ) :العرض :األمر،

يعرض للرجل يبتلى بو ،قاؿ اللحيآف(ّ) :كالعرض ما عرض لئلنساف من أمر ٪نبسو من مرض أك
لصوص.
والعرض :ما يعرض لئلنساف من اٟنموـ كاألشغاؿ ،يقاؿ :عرض ِف يعرض ،كعرض يعرض لغتاف،
كالعارضة :كاحدة العوارض ،كىي اٜناجات ،كالعرض كالعارض :اآلفة تعرض يف الشيء ،كٗنع العرض
أعراض ،كعرض لو الش ك٥نوه من ذل (ْ).
اصطبلحا :ىي أمور تعرض لئلنساف ،فت يفر يف أىليتو بنوعيها ،إما باإلزالة ،كاٞنوت ،أك
العوارض
ن
تغيًنا يف بع األحكاـ مع بقاء أصل أىلية
بإزالة أىلية األداء كالنوـ ،كاإلغماء ،كبعضها يوجب ن
الوجوب ،كاألداء ،كالسفر(ٓ).
قاؿ يف (كشف األسرار)" :كٚنيت ىذه األمور اليت ٟنا تأيفًن يف تغيًن األحكاـ عوارض؛ ٞننعها
األحكاـ اليت تتعلق بأىلية الوجوب أك أىلية األداء عن الثبوت"(ٔ).

(ُ) انظر :كشف األسرار :الب،ارم ْ.ِِٔ/
(ِ) أبوسعيد عبد اٞنل بن قريب بن عبػد اٞنلػ  ،صػاحب اللغػة ،كالنحػو ،كالغريػب ،كاألخبػار ،كاٞنلػح سػنة سػت عشػرة كمػائتٌن.
تاريخ بغداد :اٝنطيب َُ ،َْٗ/التاريخ األكسط :الب،ارم.ّّٕ/ِ ،
(ّ) عب ػ ػػد الواح ػ ػػد ب ػ ػػن عل ػ ػػي ب ػ ػػن اٜنس ػ ػػٌن ،ك ػ ػػاف ببغ ػ ػػداد م ػ ػػن ركاة اللغ ػ ػػة ،ت ػ ػػويف س ػ ػػنة ٙن ػ ػػس عش ػ ػػرة كٙنس ػ ػػمائة .ت ػ ػػاريخ بغ ػ ػػداد
ُُ.ُُّ ، َُٕ/ٗ،ُِ/
(ْ) انظر :لساف العرب :ابن منظورٕ ُٔٗ /كانظر :هتذيب اللغة :األزىرمُ.َِٗ/
(ٓ) انظر :كشف األسرار :الب،ارم ْ ،ِِٔ/تيسًن التحرير :أمًن بادشاه ِٖٓ/ ِ،التقرير كالتحبًنِ. ُِٕ/
(ٔ) كشف األسرار :الب،ارم ْ.ِِٔ/

ُٖٗ

إجماال
المطلب الثاني :أنواع العوارض
ً
النوع األوؿ :العوارض السماوية" :كىو ما يثبت من قبل صاحب الشرع بدكف اختيار للعبد فيو؛
كٟنذا نسب إُف السماء فإف ما ال اختيار للعبد فيو ،ينسب إُف السماء على معىن أنو خارج عن قدرة
العبد نازؿ من السماء"(ُ).
عارضا كىي :اٛننوف ،كالعتو ،كالنسياف ،كالنوـ ،كاإلغماء ،كالرؽ،
كحصرىا العلماء يف أحد عشر ن
كاٞنرض ،كاٜني  ،كالنفاس ،كاٞنوت ،كقد تكلم عليها العلماء كبلمان مفصبلن  ،سيأيت الكبلـ عن شيء

من ذل .

النوع الثاني :العوارض المكتسبة :كىي ما كاف للعبد فيها كسب اختيار.

كالعوارض اٞنكتسبة ،تنقسم إُف قسمٌن:

ٔ  -مكتسب من نفس العبد ,وباختياره :كىو اٛنهل ،كالسكر ،كاٟنزؿ ،كالسفو ،كاٝنطأ،

كالسفر.

ٕ  -ومكتسب من غيره وىو :اإلكراه
كقدـ السماكم على اٞنكتسب؛ ألنو أظهر يف العارضيةٝ ،نركجو عن اختيار العبد كشدة تأيفًنه يف
تغيًن األحكاـ من اٞنكتسب ،ك٫نتلف تأيفًن العوارض يف األىلية باختبلؼ تل العوارض ،فبعضها يزيل
أىلية الوجوب كاٞنوت ،كبعضها يزيل أىلية األداء كالنوـ كاإلغماء ،كبعضها يغًن بع مع بقاء أىلية
(ِ)

الوجوب كاألداء كالسفر مثبلن
كىناؾ أمراف قد يدخبلف يف تعدد العوارض ،كقد ٫نرجاف عنهما ك٨نا:
ٔ – الكهولة
ٕ  -الشيخوخة
فإهنما يدخبلف يف تل العوارض مى فقد الكهل كالشيخ كعيهما ،كَف يدركا ما يقوالنو ،كيفعبلنو،
ك٫نرجاف ما داما متمتعٌن بقوا٨نا العقلية.
كىنال أشياء َف تذكر مع العوارض مع تغًن بع األحكاـ بوجود٨نا كىي :اٜنمل ،كاإلرضاع،
كالشي،وخة القريبة إُف الفناء؛ لدخوٟنا يف اٞنرض ،كذكر اٞنرض ذكر ٟنما(ّ).
ذكرا لكل من اٛننوف كاإلغماء؛ لكوهنما من
كاعرتض على ىذا أنو كاف ينبغي أف يكوف ذكر اٞنرض ن

(ُ) انظر :كشف األسرار ْ.ِّٔ/
(ِ) انظر :كشف األسرار :الب،ارم ْ ِّٔ/التقرير كالتحبًن :ابن أمًن حاج ِ. ُِٕ/
(ّ) انظر :كشف األسرار :الب،ارم ْ.ِّٔ/

َُٗ

األمراض ،كمع ذل فقد ذكرت مستقلة(ُ).
كأجيب بأف اٛننوف ،كاإلغماء ،كإف كانا من األمراض ،كمع ذل

ذكرا على استقبلؿ؛
فقد ن
الشتماٟنما على أحكاـ كثًنة تستوجب إفراد٨نا بالذكر حى تستبٌن تل األحكاـ(ِ).
كقد سبقت اإلشارة إُف أف ،اٛنهل من العوارض اٞنكتسبة ،مع أف الظاىر أنو يعد من العوارض

السماكية ؛ لكونو أصلينا ال اختيار للعبد فيو؛ لقولو تعاُف[ :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴ ]
[النحل.]92:
قاؿ ابن جرير" :يقوؿ تعاُف ذكره :كاهلل تعاُف أعلمكم ما َف تكونوا تعلموف من بعد ما أخرجكم
عقوال تفقهوف هبا ،كٕنيزكف هبا اٝنًن من الشر،
من بطوف أمهاتكم ،ال تعقلوف شيمنا كال تعلموف ،فرزقكم ن
كبصركم هبا ما َف تكونوا تبصركف ،كجعل لكم السمع الذم تسمعوف بو األصوات ،فيفقو بعضكم عن
بعضا من
بع ما تتحاكركف بو بينكم ،كاألبصار اليت تبصركف هبا األش،اص ،فتتعارفوف هبا ،كٕنيزكف هبا ن

بع "(ّ).

كقاؿ القرطب :قولو تعاُف[ :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ] [النحل ،] 92:ذكر أف من نعمو :أف
أطفاال ال علم لكم بشيء.
أخرجكم من بطوف أمهاتكم ن
وفيو ثالثة أقاويل:

أحدىا :ال تعلموف شيمنا ٣نا أخذ عليكم من اٞنيثاؽ يف أصبلب آبائكم.

الثاني :ال تعلموف شيمنا ٣نا قضى عليكم من السعادة كالشقاء.

الثالث :ال تعلموف شيمنا من منافعكم (ْ).
(ٓ)
كفرا أك إ٬نانا؛
كقاؿ ابن عبد الرب " :كيستحيل يف اٞنعقوؿ أف يكوف الطفل يف حٌن كالدتو يعقل ن

(ُ) انظر :كشف األسرار :الب،ارم ّ.ِّٔ/
(ِ) اٞنصدر نفسو.
(ّ) انظر :جامع البياف يف تأكيل القرآف :الطربمُٕ.ِٔٓ/
(ْ) انظر :اٛنامع ألحكاـ القراف :القرطب َُ.ُُٓ /
(ٓ) يوسف بن عبد اهلل بن ١نمد بن عبد الرب النمرم اٜنافظ شيخ علماء األنػدلس ،ككبػًن ١نػ ٌديفيها يف كقتػو ،كأحفػظ مػن كػاف هبػا
لسنة مأيفورة ،كمن ٠نموعاتو :كتػاب :التمهيػد ،كاالسػتيعاب ،كلػد سػنة ايفنتػٌن كسػتٌن كيفبلٖنائػة كتػويف ّْٔى ػ انظػر :ترتيػب
اٞندارؾ :اليحصب ٖ ،ُِٕ/بغية اٞنلتمس :العبلئي ُ.َْٗ/

ُُٗ

ألف اهلل أخرجهم يف حاؿ ال يفقهوف معها شيمنا ،قاؿ اهلل تعاُف[ :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ] {النحل،}92:
فمن ال يعلم شيمنا استحاؿ منو كفر أك إ٬ناف ،أك معرفة أك إنكار"(ُ).
اختيارا منو؛
قادرا على ٓنصيل العلم ،كإزالة اٛنهل ،كاف عدـ ٓنصيلو للعلم
ن
كلكن ٞنا كاف العبد ن
قادرا على ٓنصيلو ،كمن رضي باٛنهل ،كاكتسبو ،كذل الرؽ كاف ينبغي أف يذكر مع العوارض
لكونو ن
اٞنكتسبة؛ ألف العبد قادر على عدـ يفبوتو عليو باإلسبلـ؛ ألف الرؽ ال يضرب على اٞنسلم ابتداء ،كلكن
عجزا حكمينا سببو الكفر ،كيفبت جزاء عليو ،كما يفبت اٜند جزاء على الزنا ،كالقذؼ،
ٞنا كاف الرؽ ن

كالسرقة ،كال اختيار للعبد يف يفبوت ىذه األجزئة ،كبعد يفبوهتا ليست لو القدرة على إزالتها ،كاف الرؽ من
العوارض السماكية(ِ).
كبعد ىذا التمهيد سنبدأ بإذف اهلل تعاُف بالكبلـ على العوارض السماكية؛ ألف تأيفًنىا يف األىلية
أشد من اٞنكتسبة كما سبق.

(ُ) انظر :التمهيد :ابن عبد الرب ُٖ.َٕ/
(ِ) انظر :كشف األسرار :الب،ارم ْ. ِّٔ/

ُِٗ

املبحح اخلامص :أىْاع العْارض الشنآّ٘
ّفُٔ تشع٘ مطالب:
املطلب األّل :اجليٌْ
املطلب الجاىٕ :الصػر
املطلب الجالح :املعتِْ
املطلب الرابع :اليشٔاٌ
املطلب اخلامص :اليْو
املطلب الشادض :اإلغناء
املطلب الشابع :احلٔض ّاليفاض
املطلب الجامً :املرض
املطلب التاسع :املْت

ُّٗ

المطلب األوؿ :الجنوف
واصطالحا
أوال :الجنوف لغة
ً
ً

الجنوف لغة :اسم مفعوؿ ،جاءت على غًن قياس من جن الشيء ٩ننو جننا :سرته ،ككل شيء
سرت عن فقد جن عن  ،كجنو الليل ٩ننو جننا كجنونا كٚني اٛننٌن جنيننا الستتاره يف بطن أمو(ُ).
كقاؿ الز٢نشرم(ِ) يف أساس الببلغة :جنو سرته ،فاجِّ كاستجن َننة ،استرت هبا ،كاجِّ الولد يف
البطن ،كأجنتو اٜنامل ،ككاراه جناف الليل أم :ظلمتو ،كفبلف ضعيف اٛنناف كىو القلب ،كجنت األرض
بالنبات ،كال جن بكذا ،أم :ال خفاءى بو.
قاؿ سويد" :كال جن بالبغضاء كالنظر الشزر"(ّ).
كجاء يف اٞنعجم الوسيط كاٛننوف :زكاؿ العقل ،أك فساد فيو(ْ).
ٚني

كعليو ٚني اجملنوف ٠ننونا؛ ألنو قد أطبق على عقلو ،كأصلو من اٛنن :كىو السرت؛ كلذل
الرتس ٠نننا ،كالقرب جنننا.
اؿ اٞنقنع الكندم(ٓ)" :كالصاحب السوء ،كالداء العياء إذا ما رف يف اٛنسم ٩نرم ىاىنا كىنا
قى ى
يوما فبل تشهد لو جنننا"(ٔ).
فذاؾ إف عاش كن منو ّنعزلة ،أك مات ن

تعريف الجنوف اصطالحا :كال ٫نتلف معىن اٛننوف يف اللغة عنو يف االصطبلح كىو" :اختبلؿ

نادرا"(ٕ).
العقلُ ،نيث ٬ننع جرياف األفعاؿ كاألقواؿ على هنج العقل إال ن
كىناؾ تعريفات أخرل مقاربة ٟنذا التعريف منها:

تعريف التفتا زاني :اختبلؿ القوة اٞنميزة بٌن األمور اٜنسنة كالقبيحة؛ اٞندركة للعواقب ،بأف ال

(ُ) انظر :لساف العرب :ابن منظورُّ.ِٗ/
(ِ) ١نمػػود بػػن عمػػر بػػن ١نمػػد بػػن عمػػر العبلمػػة أبػػو القاسػػم الز٢نشػػرم اٝن ػوارزمي .النحػػوم ،اللغػػوم ،اٞنػػتكلم ،اٞنعتػػزِف ،اٞنفسػػر،
يلقب جار اهلل كلد يف رجب سنة سبع كستٌن كأربعمائة بز٢نشر ،قرية من قرل خػوارزـ ،مػات ليلػة عرفػة سػنة ٖنػاف كيفبليفػٌن
كٙنسمائة .انظر :تاريخ بغداد :لل،طيب ُِ ،ُِٕ/طبقات اٞنفسرين :للسيوطيُُُِ/
(ّ) انظر :أساس الببلغة :الز٢نشرم ُ. ُِٓ/
(ْ) انظر :اٞنعجم الوسيط :د /أ٘ند ٢نتار كغًنه ُ.ُُْ/
(ٓ) ١نمد بن عمًنة بػن أا مشػر بػن فرعػاف بػن قػيس بػن األسػود بػن عبػد اهلل الكنػدم شػاعر ،مػن أىػل حضػرموت .مولػده هبػا يف
(كادم دكعػػن) يعػػرؼ بػػاٞنقنع ألنػػو كػػاف أٗنػػل النػػاس كجهػػا ككػػاف إذا سػػفر اللثػػاـ عػػن كجهػػو أصػػابتو العػػٌن تػػويف سػػنةَٕق .
انظر :الوايف بالوفيات :الصفدمّ ،ُْٖ/األعبلـ :للزركلي ٔ.َِّ ، ُّٗ/
(ٔ) انظر :غريب اٜنديث :لل،طااِ.ِٕٔ/
(ٕ) انظر :تيسًن التحرير :مًن بادشاه ِ ِٓٗ/التقرير كالتحبًن :بن أمًن حاج ِ،ُّٕ/شرح التلويح :التفتازآفِ. ّّْ/

ُْٗ

يظهر آيفارىا كتتعطل أفعاٟنا(ُ).
كجاء يف البحر الرائق" :أنو اختبلؿ القوة اليت هبا إدراؾ الكليات"(ِ).

تعريف الشافعية" :ىو مرض يزيل الشعور من القلب مع بقاء اٜنركة كالقوة يف األعضاء"(ّ).

تعريف الجنوف طبيًا" :ىو حالة من االغرتاب ،كاالنفصاؿ عن الواقع ،أك انعداـ التفاعل مع
اجملتمع"(ْ).
كمن اٞنبلحظ أف اٞنعآف السابقة الشتقاؽ كلمة اٛننوف لغة ،كاليت جاءت ّنعىن االستتار ٬نكن من
خبلٟنا اإلشارة ،كاالستدالؿ إُف حقيقة أف اٛننوف حالة ت دم إُف سرت العقل؛ ُنيث ي دم إُف خلل
كفساد يف السلوؾ كاألقواؿ كاألفعاؿ.
ثانيًا :أنواع الجنوف

قسم الفقهاء اٛننوف باعتبارات ٢نتلفة على النحو التاِف:

ٔ  -التقسيم باعتبار األصالة والعروض :أم إما أف يكوف اٛننوف أصليا بصاحبو ،أك أنو طرأ
عليو كتفصيل ذل فيما يلي:
صغًنا فبلغ ٠ننونا لنقصاف جبل عليو دماغو خلقة ،كىذا
أصلي :كىو اٞنتصل بزماف الصبا ،بأف جن ن
٣نا ال يرجى زكالو كال ٬نكن عبلجو.
عاقبل مث يطرأ عليو اٛننوف ٝنركج مزاج الدماغ من االعتداؿ ،بسبب
عارض :بأف يبلغ الش،ص ن
خلط كآفة من رطوبة مفرطة أك يبوسة متناىية ،كىذا ٣نا ٬نكن عبلجو.
مستمرا
مبلزما لصاحبو
ٕ -التقسيم باعتبار االستمرار والطروء :أم :أف اٛننوف إما أف يكوف ن
ن
بو ،أك أنو يأتيو أحيانا ،كيغيب عنو أحيانا كتفصيل ذل فيما يلي:
الجنوف المطبق :كىو الذم ال يعقل صاحبو شيمنا ،أك ىو اٛننوف الكلي اٞنستمر ،كيستوم أف
عارضا لئلنساف ،أك أف يكوف مصاحبنا لو من يوـ كالدتو ،كيسمى باٛننوف اٞنطبق إما ألنو
يكوف
ن
يستوعب كل أكقات اجملنوف ،كإما لكونو ٠ننونا كلينا ال يفقو صاحبو شيمنا.
الجنوف المتقطع :كىو الذم ال يعقل صاحبو شيمنا كلكنو جنوف غًن مستمر ،فهو يصيب

ٕناما كإذا ارتفع عنو عاد إليو عقلو ،فهو يف نفس
الش،ص تارة كيرتفع عنو أخرل ،فإذا أصابو فقد عقلو ن
(ُ) انظر :شرح التلويح :التفتازآف ِ.ُّّ/
(ِ) انظر :البحر الرائق :ابن ٤نيم ٔ.ْٓ/
(ّ) انظر :فتح الوىاب :للسنيكيِ ٓٗ/حاشية اٛنملُ ٖٔ/إعانة الطالبٌن :البكرمُ.ْٕ/
(ْ) انظ ػػر :اٞنوس ػػوعة الطبي ػػة الفقهي ػػة  / ِٖٗ /أ٘ن ػػد ١نم ػػد كنع ػػاف  /الطبع ػػة األكُف َُِْىػ ػػ َََِ/ـ/دار النف ػػائس للطباع ػػة
كالنشر كالتوزيع – بًنكت.

ُٓٗ

اٛننوف اٞنطبق ال يفرتؽ عنو إال يف االستمرار(ُ).
٣نتدا ،كغًن ٣نتد(ِ).
كاٛننوف باعتبار ىذه التقاسيم قد يكوف ن
ثالثًا :أسباب الجنوف.

ُ -أف ٫نلق اإلنساف ناقص العقل ،فبل يصلح لقبوؿ ما أعد لقبولو من الفعل ،كذل كعٌن
األكمو ،كلساف األخرس ،كىذا ال يرجى زكالو.
ِ -كإما أف ٪نصل اٛننوف نتيجة لزكاؿ االعتداؿ بسبب خلط أك رطوبة أك يبوسو متناىية ،كىذا
يعاًف.
ّ  -كإما أف ٪نصل بسبب استيبلء الشيطاف ،كإلقاء اٝنياالت الفاسدة إليو ،كىذا ينجح فيو
األدكية اإلٟنية ،كالتداكم بالقراف ك٥نوه(ّ).
ابعا :أثر الجنوف في أىلية الوجوب
رً

كاٛننوف بنوعيو ال ي يفر يف أىلية الوجوب؛ ألهنا تثبت بالذمة ،كاٛننوف ال ينايف الذمة؛ ألهنا يفابت

مع استمرار اٜنياة يف اإلنساف كالذمة يفابتة لكل آدمي ،كلوكاف جنيننا يف بطن أمو ،كال تنتهي إال باٞنوت.
قاؿ البزدكم(ْ) يف (كشف األسرار)" :أف اٛننوف ال ينايف أىلية الوجوب؛ ألهنا تثبت بالذمة
كالصبلحية ٜنكم ال وجوب أم فائدتو اٞنقصودة منو كىو استحقاؽ يفواب اآلخرة كباحتماؿ األداء،
أيضا؛
كاٛننوف ال ينايف الذمة؛ ألهنا يفابتة لكل مولود من البشر على ما مر بيانو ،كال ينايف حكم الواجب ن
مسلما بعد جنونو ،فبل ينايف استحقاؽ يفواب اآلخرة ،كال ينايف
ألنو ال ينايف اإلسبلـ إذ اجملنوف يبقى ن
أيضا ،ألف األداء مرجو عنو باإلفاقة يف الوقت كخلفو ،كىو القضاء متوىم باإلفاقة خارج
احتماؿ األداء ن
الوقت ،كذل كاؼ للوجوب كما يف اإلغماء فثبت أنو ال ينايف أىلية الوجوب"(ٓ).
كبناءن عليو فاجملنوف يرث من غًنه ،كيتمل بأم سبب من أسباب اٞنل ؛ ألف اإلرث كاٞنل من
(ُ) انظػر :تيسػػًن التحريػر :أمػػًن بادشػاه ِ ،ِٓٗ/أيفػػر اٛننػػوف يف التصػرفات القوليػػة كالفعليػة يف الشػريعة اإلسػبلمية :ىشػػاـ النػػورم
صّْ.
(ِ) انظر :اٞنصدرين السابقٌن.
(ّ) انظر :تيسًن التحرير :أمًن بادشاه ِ ِٓٗ/التقرير كالتحرير :ابن أمًن حاج ِ. ُّٕ/
(ْ) علػي بػن ١نمػد بػن اٜنسػٌن ف،ػر اإلسػبلـ البػزدكم نسػبة إُف بػزدة كىػي :قلعػة حصػينة قريبػة مػن اٞندينػة اٞنعركفػة (نسػف) ،كلػػد
البزدكم سنة ََْىػ كتلقى العلم بسػمرقند حػى اشػتهر بتبحػره يف الفقػو كاألصػوؿ ،فعػد مػن حفػاظ اٞنػذىب اٜننفػي ،تػويف
البػػزدكم سػػنة ِْٖى ػ انظػػر :طبقػػات األصػوليٌن للشػػيخ عبػػد اهلل مصػػطفى اٞنراغػػي ُ ِّٔ/ط يفانيػػة ُّْٗى ػ  -الناشػػر
١نمد أمٌن ،كاألعبلـ :الزركلي ٓ - ُْٖ/بًنكت ُّٖٗىػ.
(ٓ) انظر :كشف األسرار :الب،ارم ْ.ِٔٗ/

ُٔٗ

باب الوالية ،كال كالية بدكف ذمة ،كاجملنوف لديو ذمة فتثبت لو الوالية(ُ).
أىبل لثواب اآلخرة ،مثاؿ ذل  :أف
كما يرتتب علي يفبوت أىلية الوجوب للمجنوف ،أنو يكوف ن

أيضا بعد
مسلما ن
مسلما مث جن ،فيبقي لو حكم الوجوب يف اآلخرة ،كىو يفواب اآلخرة ،كيبقي ن
يكوف ن
اٛننوف.
خامسا :اختالؼ العلماء في صياـ المجنوف
اٜننفية يذىبوف إُف أف الصائم إذا نول الصوـ قبل الفجر مث جن ،كىو على نيتو ٣نس نكا اليوـ كلو،

فإنو يصح صومو ،كال يقضي ذل اليوـ ،أما اليوـ الثآف فإنو ال يصح صومو فيو النعداـ النية (ِ).
قاؿ الكاسآف(ّ) يف البدا ئع" :لو نول الصوـ من الليل يف النهار ،مث جن أك أغمي عليو يصح
صومو يف ذل اليوـ"(ْ).
كقاؿ السرخسي يف اٞنبسوط" :قلنا لو نول الصوـ بالليل ،مث جن بالنهار جاز صومو عن الفرض يف
ذل اليوـ خبلفنا للشافعي ر٘نو اهلل تعاُف؛ ألف اٛننوف ال ينايف العبادة كال صفة الفرضية؛ فإف األىلية
أىبل لثواهبا كركن الصوـ بعد النية ىو اإلمساؾ ،كاٛننوف ال ينافيو"(ٓ).
للعبادة لكونو ن
فتبٌن من ذل أف اٜننفية" :يركف أف الصوـ يصح من اجملنوف؛ ألنو قد نول قبل الفجر ،فصحت
نيتو ،كزكاؿ الشعور بعد ذل ال ٬ننع صحة الصوـ كالنوـ ،فقد أٜنقوا العذر العارض ،كىو نول فيو
الصياـ من الليل ،كألف اٛننوف ال ينايف اإلمساؾ ،فإذا ظل ٣نس نكا صح صومو"(ٔ).
أما اٛنمهور من اٞنالكية كالشافعية كاٜننابلة(ٕ) فًنكف أنو إذا جن ٗنيع النهار من رمضاف ،فبل يصح
عاقبل ،قاؿ صلى اهلل عليو كسلم« :رفع
أىبل للعبادة ،كمن شرط الوجوب أف يكوف ن
صومو؛ ألنو ليس ن
القلم عن يفبليفة»(ٖ).كذكر منهم (اجملنوف حى يفيق).
كقالوا :إف الصوـ ىو إمساؾ مع النيةٜ ،نديث أا ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل صلى
(ُ) انظر :شرح التلويح :ابن النجارِ ،ُّّ/التقرير كالتحبًنِ ،ُّٕ/تيسًن التحريرِ.ِٓٗ/
(ِ) انظر :التقرير كالتحبًن :ابن أمًن حاج ِ ُّٕ/تيسًن التحرير :أمًن بادشاه َِِٔ/بدائع الصنائع :الكسآف ِ.ّٖ/
(ّ) أبػوبكر بػن مسػعود بػن أ٘نػػد ،الكاسػآف ،عػبلء الػدين ،ملػ العلمػاء .صػاحب كتػاب بػػدائع الصػنائع ،تػويف ٕٖٓى ػ  .انظػػر:
تاج الرتاجم :ابن قيطليوبغاُ ، ِّٖ/األعبلـ :للزركلي.
(ْ) بدائع الصنائع :السكآف ِ.ّٖ/
(ٓ) اٞنبسوط :السرخسي ّ.ٖٖ/
(ٔ) انظر :كشف األسرار :الب،ارم ْ ِْٖ/بدائع الصنائع :الكاسآف ِ ّٖ/اٞنبسوط :السرخسي ّ.ٖٖ/
(ٕ) انظر :الكػايف يف فقػو أىػل اٞندينػة :ابػن عبػد الػرب ُ ،ُّّ ، َّّ/الفقػو اٞنػالكي يف يفوبػو اٛنديػد ْٖٓ ،ُ/اجملمػوع :النػوكم
ٔ ّْٕ ، ّْٔ/اٞنغين :البن قدامة ّ.ُُٓ/
حدا  َُْ/ْ ،برقم ،َُْْ :كصححو األلبآف نفس اٞنصدر.
(ٖ) ركاه أبوداكد ،باب يف اجملنوف يسرؽ أك يصيب ن

ُٕٗ

اهلل عليو كسلم« :كل عمل ابن آدـ يضاعف ،اٜنسنة عشر أمثاٟنا إُف سبعمائة ضعف قاؿ اهلل عز
كجل :إالٌ الصوـ فإنو ِف كأنا أجزم بو ،يدع شهوتو كطعامو من أجلي»(ُ).

فوجو الداللة" :أف اهلل تعاُف أضاؼ ترؾ الطعاـ كالشراب إليو ،فإذا كاف مغمى أك ٠ننوف عليو ،فبل
يضاؼ اإلمساؾ إليو فلم ٩نزئو ،كألف النية أحد ركين الصوـ فبل ْنزئ كحدىا ،كما ال ٩نزل اإلمساؾ
كحده"(ِ).
"أما قياس اٜننفية على النائم ٩ناب عنو بالفرؽ بٌن النوـ اٛننوف ،فالنوـ جبلة ،كعادة ْنرم ٠نرل
الصحة اليت ال قواـ للبدف إالٌ هبا فالنوـ ال يزيل اإلحساس بالكلية ،فمى نبو انتبو فهو يفابت العقل،
ِنبلؼ اٛننوف ال ٪نس ُناؿ"(ّ).
رأي اإلماـ ابن حزـ:
َف أجد لو شيمان يف كتابو (اإلحكاـ) ،لكن كقفت على رأيو يف (احمللى).
قاؿ ر٘نو اهلل" :فإف من نول الصوـ كما أمره اهلل عز كجل مث جن؛ أك أغمي عليو فقد صح صومو
أصبل ،كباهلل
بيقٌن من نص كإٗناع؛ فبل ٩نوز بطبلنو بعد صحتو إال بنص أك إٗناع؛ كال إٗناع يف ذل
ن
تعاُف التوفيق"(ْ).
كىذا يدؿ على أف اإلماـ يرل أف من نول الصوـ من الليل مث جن أف صومو صحيح.
رأي اإلماـ الشوكاني:
َف أقف لو على شيء يف ىذه اٞنسألة.
كالذم يظهر أف الراجح ما ذىب إليو اٛنمهور ،أف من استمر اٛننوف معو كل النهار ،فإف صومو
غًن صحيح كعليو القضاء ،لؤلدلة اليت استندكا إليها ،كألف اٞنغمى عليو فاقد العقل كبزكؿ العقل يزكؿ
األداء.
سادساً :أثر الجنوف في أىلية األداء:
اٛننوف يزيل أىلية األداء؛ ألهنا تثبت بالعقل كالتمييز ،كاجملنوف فاسد العقل عدٔف التمييز.

(ُ) ركاه مسلم  ،باب فضل الصياـ  َٖٕ/ِ ،برقم.ُُُٓ :
(ِ) انظر :اجملموع :النوكم ٔ ّْٓ ّْٕ/اٞنغين :ابن قدامة ّ ،ُُٓ/الكايف يف فقو أىل اٞندينة ُ.َّّ/
(ّ) انظر :اٞنغين البن قدامة ّ ،ُُٓ/العدة شرح العمدة :هباء الدين اٞنقدسي ُ.ِْ/
(ْ) احمللى :ابن حزـ ْ.ّْٔ/

ُٖٗ

رأي اإلماـ ابن حزـ:
يرل أف اجملن وف غًن مكلف ،قاؿ ر٘نو اهلل" :فقد يفرتم اجملنوف كالنائم فبل ٪نداف"(ُ) كىذا يدؿ أف
اإلماـ يرل ،عدـ تكليف اجملنوف.
كأكضح ىذا الرأم يف احمللى ،فقاؿ" :كأما من بلغ ٠ننونا مطب نقا فهذا َف يكن قط ٢ناطبنا ،كال لزمتو
مرفوعا عنو القلم"(ِ).
الشرائع ،كال األحكاـ كَف يزؿ ن
رأي اإلماـ الشوكاني:

يرل أف اجملنوف غًن مكلف ،قاؿ ر٘نو اهلل" :إف اجملنوف غًن مكلف"(ّ).
كىذا كجو االتفاؽ بٌن اإلمامٌن.
أما أيفر اٛننوف يف العبادات فقد اختلف العلماء يف ذل  ،بناء على اختبلؼ أنواع اٛننوف.

فمنهم من َف ينظر إُف اختبلؼ أنواعو ،كأخذ بالقياس الذم جرل على أف اٛننوف مسقط ٛنميع
العبادات؛ كذل ألف اٛننوف مناؼ للقدرة اليت هبا يستطيع الش،ص إنشاء العبادات ،كأداؤىا بشركطها،
كأركاهنا اليت كضعها الشرع ،فإذا َف تتحقق القدرة َف تتحقق أىلية األداء؛ فيصًن اجملنوف غًن ٢ناطب فبل
٩نب عليو شيء.
قاؿ يف شرح التلويح" :كىو أم :اٛننوف يف القياس مسقط لكل العبادات؛ ٞننافاتو القدرة"(ْ).
كىذا قوؿ زفر( (ٓ)من اٜننفية كاإلماـ الشافعي ،ككذل قوؿ اٜننابلة" :أف اٛننوف يسقط كل
مثبل ،إذا أفاؽ اجملنوف يف بع
كثًنا ،ففي الصوـ ن
عارضا ،ن
العبادات ،سواء كاف اٛننوف أصلينا أك ن
قليبل أك ن
رمضاف َف ٩نب عليو قضاء ما مضى ،ككذا إذا أفاؽ قبل ٕناـ يوـ كليلةَ ،ف ٩نب عليو قضاء ما مضى من
الصلوات"(ٔ).
دليل ىذا القوؿ :أف اٛننوف معىن يزيل التكليف ،فلم ٩نب القضاء يف زمانو كالكفر كالصغر(ٕ).

(ُ) اإلحكاـ :ابن حزـٕ.ُْٔ/
(ِ) اٞنصدر نفسو.ّْٔ/ْ:
(ّ) اإلرشاد :الشوكآفُ.ّٕ/
(ْ) انظر :شرح التلويح :التفتازآفِ. ّّْ/
(ٓ) أبو اٟنذيل زفر بن اٟنػذيل بػن قػيس بػن سػلم العنػربم :صػدكؽ ،تػويف سػنة ُٖٓ ى  .انظػر :سػًن أعػبلـ النػببلء ٖ ّٖ/كّٗ،
كميزاف االعتداؿ ِٕٖٔ ،كشذرات الذىبُ.ِّْ/
(ٔ) انظػػر :بػػدائع الصػػنائع :الكاسػػآف ِ ،ٖٖ/اجملمػػوع :النػػوكمٔ ،ِْٓ/اٞنغػػين :ابػػن قدامػػة ّ ُّٔ/الشػػرح الكبػػًن علػػى اٞنقنػػع
ّ.ِِ/
(ٕ) انظر :اٞنغين :ابن قدامة ّ ،ُّٔ/الشرح الكبًن على اٞنقنع :ابن قدامة ّ.ِِ/

ُٗٗ

كما أف اٛننوف ينايف القدرة كاليت ٓنصل بقوة البدف ،كيزيل العقل ،الذم ال يتصور فهم اٝنطاب
بدكنو ،كالقدرة على األداء تفوت بفوات العلم باٝنطاب ،كبالتاِف تفوت أىلية األداء بفوات العقل

كالقدرة البدنية ،فلم تصح من اجملنوف العبادات(ُ).
كما أهنم قاسوا اٛننوف يف إسقاطو للعبادات على الصبا ،فاجملنوف عدٔف العقل ،كالصب ناقص العقل
يف بع أحوالو ،كعدٔف العقل يف أحواؿ أخرل حى يبلغ ،أما اجملنوف فقد يظل عدٔف العقل  ،حى كإف
بلغ سن الرشد فقد ٬نتد جنونو إُف ما بعد البلوغ ،كعليو إذا كاف الصغر ٬ننع الوجوب ،فإذا ما بلغ
الصب خبلؿ شهر رمضاف فليس عليو قضاء ما مضي من الصبلة كالصوـ ،فاٛننوف أكُف بإسقاط
العبادات (ِ).
القوؿ الثاني :يرل أبو حنيفة كصاحباه أبو يوسف(ّ) ك١نمد(ْ) :أف اٛننوف إذا َف ٬نتد فإنو يلحق

عفوا أم :ساقطنا كأف َف يكن فهو كالنوـ كاإلغماء يف إ٩ناب القضاء
بالنوـ استحسانا ،حيث جعلوه ن
بعد زكاؿ اٛننوف(ٓ).
األدلة:
دليلهم على االستحساف قولو تعاُف[ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟﮠﮡﮢﮣ ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ
ﮯﮰﮱ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹﮺﮻﮼﮽﮾
﮿ ﯀ ﯁ ﯂     ] {البقرة }521:فشهود
بع الشهر يكوف سببنا لوجوب ٗنيع الشهر ،مث إف اٛننوف عارض كالنوـ كاإلغماء ،كقد أعجزه عن
صوـ بع الشهر ،فيلزمو القضاء ،كقد أٜنق اٛننوف غًن اٞنمتد بالنوـ كاإلغماء؛ ألهنما ال ي دياف إُف
(ُ) كشف األسرار :الب،ارم ْ ،ِْٔ/التقرير كالتحبًن :ابن أمًن حاجِ.ُّٕ/
(ِ) انظػػر :اٞنبسػػوط للسرخسػػي ّ ،ٖٖ/بػػدائع الصػػنائع :الكاسػػآف ِ، ٖٖ/كشػػف األسػرار :الب،ػػارمْ ِْٔ/التقريػػر كالتحبػػًن:
بن أمًن حاج ِ. ُّٕ/
(ّ) أبػػو يوسػػف يعقػػوب بػػن إبػراىيم بػػن حبيػػب األنصػػارم الكػػويف قاضػػي القضػػاة،تويف سػػنة ُِٖ ى ،ىكيىػ ىػو أجػػل أصػػحاب أا
ىحنًٍيػ ىفة .انظر :كفيات األعياف ٔ ،ّٕٖ/كالعرب ُ ،ِٖٓ ،ِْٖ/كسًن أعبلـ النببلء ٖ.ّٓٓ/
(ْ) ١نمد بن اٜنسن بن فرقد ،أبوعبد اهلل الشيبآف ،صاحب أا حنيفة كإماـ أىل الرأم ،كاف الرشػيد كاله القضػاء كخػرج معػو يف
سفره إُف خراساف ،فمات بالرم ،كدفن هبا سنة تسع كٖنانٌن كمائة  .انظر :تاريخ بغداد :اٜنطيب ِ.َُٕ ،ُٔٗ/
(ٓ) انظر :جامع األسرار :الكاكي ْ ،ُِٖٓ/شرح التلويح :التفتازآف ِ.ِّّ/

ََِ

أصبل ،يف حق إ٩ناب القضاء على اٞنكلف،
حرج للمكلف بعد زكاٟنما ،فجعبل كأهنما َف يوجدا ن
ككذل اٛننوف غًن اٞنمتد ،جعل كأنو َف يوجد ،كلذا ٩نب عليو قضاء ما فاتو من الصوـ بعد زكاؿ
اٛننوف؛ ألف ذل ال ي دم إُف حرج عليو(ُ).

القوؿ الثالث :يرل اٞنالكية :أف من جن يف شهر رمضاف سواء كاف اٛننوف مستوعبنا أك غًن
مستوعب ،أنو يقضي الصوـ ،فقد كرد عن اإلماـ مال أنو يرل فيمن بلغ ٠ننونا ،فمكث سنٌن مث
أفاؽ ،فإنو يقضي صياـ تل السنٌن ،كقاؿ بع اٞنالكية إ٧نا ذل فيما قل من السنٌن مثل اٝنمس
صحيحا ،مث جن كدخل عليو رمضاف كىو كذل ،
ك٥نوىا ،أما ما طاؿ عدده فبل قضاء عليو ،كمن بلغ
ن
مث أفاؽ ،فإنو يقضي الصياـ ،كىذا ما عليو أكثر اٞنالكية (ِ).
كىناؾ قوؿ لئلماـ أ٘ند ،مثل قوؿ اإلماـ مال  ،يف كجوب قضاء الصوـ على اجملنوف ،كىو مذىب
اإلماـ الشافعي يف القدٔف ،ألف اٛننوف يزيل العقل فلم ٬ننع الوجوب كاإلغماء(ّ).
رأي اإلماـ ابن حزـ:

َف أجد لو شيء يف (اإلحكاـ) ،لكن كجدت لو يف (احمللى).

قاؿ ر٘نو اهلل" :كأما من بلغ ٠ننونا مطب نقا(ْ) فهذا َف يكن قط ٢ناطبنا ،كال لزمتو الشرائع ،كال
أصبل؛ ِنبلؼ قوؿ مال (ٓ) :فإذا عقل
مرفوعا عنو القلم؛ فبل ٩نب عليو قضاء صوـ ن
األحكاـ كَف يزؿ ن
فحينمذ ابتدأ اٝنطاب بلزكمو إياه ،ال قبل ذل "(ٔ).
رأي اإلماـ الشوكاني:

(ٕ)

يرل أف اجملنوف غًن مكلف فقاؿ" :إف اجملنوف غًن مكلف"
كىذا كجو االتفاؽ بٌن اإلمامٌن.
كالراجح فيما يظهر :القوؿ األكؿ؛ لقوة تعليلهم ،كٜنديث( :رفع القلم عن يفبليفة).

(ُ) انظر :اٞنبسوط للسرخسي ّ،ٖٖ/كشف األسرارْ ،ِْٔ/تيسًن التحريرِ ،ُّٓ/الفقو اإلسبلمي :الزحيلي ّ.َُّٕ/
(ِ) انظر :اٞندكنة ُ ِٕٕ/الكايف يف فقػو أىػل اٞندينػةُ٢ ُّّ ،َّّ/نتصػر اخػتبلؼ العلمػاء :للطحػاكمِ ُٔ/أسػهل اٞنػدارؾ
ُ ِْٗ ِْٖ/كالفقو اٞنالكي يف يفوبو اٛنديد ُ.ْٖٓ/
(ّ) انظر :اجملموع :للنوكمٔ ،ِْٓ/اٞنغين :البن قدامة ّ ،ُّٔ/الشرح الكبًن على اٞنقنع :ابن قدامة ّ.ِِ/
(ْ)
دائما ،يقاؿ :أطبق اهلل عليو اٜنمى كاٛننوف أم أدامهما .اٞنصباح اٞننًن :الفيومي ِّٔٗ/
أم ن
أبوعٍبد اهلل اٞندٓف٤ ،نم السنن كإماـ دار اٟنجػرة صػاحب اٞنوطػأ كاٞنػذىب اٞنعػركؼ ،تػويف
(ٓ) مال بن أنس بن مال األصبحي ،ى
سنة ُٕٗ ى  .انظر :حلية األكلياء ٔ ،ُّٔ/كهتذيب الكماؿ ٕ ،َِّٔ ، ٔ/كالتقريب.ِْٔٓ :
(ٔ) احمللى :ابن حزـ ْ.ّْٔ/
(ٕ) اإلرشاد :الشوكآفُ.ّٕ/

َُِ

سابعا :ردة المجنوف

اتفق العلماء على اشرتاط شرطٌن لصحة الردة:

األوؿ :العقل :فبل تصح ردة اجملنوف كالصب الذم ال يعقل؛ ألف العقل من شرائط األىلية يف

االعتقادات كغًنىا(ُ).
قاؿ ابن اٞننذر":أٗنع كل من ٪نفظ قولو من العلماء ىعلىى أف اجملنوف ًيف حاؿ جنونو إذا تكلم
بالكفر ،أنو مسلم كما ىكا ىف قبل ذىلً ى "(ِ).
كجاء يف بدائع الصنائع" :فبل تصح ردة اجملنوف كالصب الذم ال يعقل؛ ألف العقل من شرائط
األىلية خصوصا يف االعتقادات"(ّ).
أما إذا ارتد يف حالة إفاقتو ،فإف ردتو تصح ،كأما من ارتد صاحينا ،مث جن بعد ذل َف يقتل حاؿ

جنونو؛ ألنو يقتل باإلصرار على الرده بعد استتابتو ،كاجملنوف ال يوصف باإلصرار.
جاء يف الشرح الكبًن" :كال تصح ردة اجملنوف كال إسبلمو؛ ألنو ال قوؿ لو ،فإف ارتد يف صحتو مث
جن َف يقتل يف حاؿ جنونو؛ ألنو يقتل باإلصرار على الردة كاجملنوف ال يوصف باإلصرار ،كال ٬نكن

استتابتو"(ْ).
كجاء يف الذخًنة" :ال تنعقد ردة الصب كاجملنوف كال إسبلمهما"(ٓ).
رأي اإلماـ ابن حزـ:

يرل أف اجملنوف ال تصح منو الرده ،قاؿ ر٘نو اهلل" :فقد يفرتم اجملنوف ،كالنائم فبل ٪نداف"(ٔ) كىذا
.

يدؿ أف اإلماـ يرل عدـ صحة ردة اجملنوف
كأكضح ىذا الرأم يف احمللى ،فقاؿ" :كأما من بلغ ٠ننونا مطب نقا فهذا َف يكن قط ٢ناطبنا ،كال لزمتو
مرفوعا عنو القلم"(ٕ).
الشرائع ،كال األحكاـ كَف يزؿ ن
رأي اإلماـ الشوكاني:

يرل أف اجملنوف ال تصح منو الردة؛ ألنو غًن مكلف قاؿ ر٘نو اهلل" :إف اجملنوف غًن مكلف"(ٖ).

(ُ) انظر :الفقو اإلسبلمي كأدلتو :للزحيلي ٕ.ٕٖٓٓ/
(ِ) انظر :االقناع :ابن اٞننذر ِ.ِٖٓ/
(ّ) انظر :بدائع الصنائع :الكاسآف ٕ.ُّْ/
(ْ) انظر :الشرح الكبًن على مِّ اٞنقنع :ابن قدامةَُ.ٖٖ/
(ٓ) انظر :الذخًنة :للقرايفَُ. ٖٖ/
(ٔ) اإلحكاـ :ابن حزـٕ.ُْٔ/
(ٕ) اٞنصدر نفسو.ّْٔ/ْ:
(ٖ) اإلرشاد :الشوكآفُ.ّٕ/

َِِ

كمن ىذا النقل يدؿ على أف اإلماـ يرل عدـ صحة ردة اجملنوف.
ثامنا :أحواؿ المجنوف المالية.
يتضح ٣نا سبق أف اٛننوف ال ينايف أىلية الوجوب؛ ألهنا تثبت بالذمة ،لذل فاجملنوف تثبت لو أىلية
أيضا؛ ألف الذمة تثبت لكل آدمي ،كلو كاف جنيننا يف
الوجوب بوصفو إنسانا ،كبالتاِف تثبت لو ذمة ن
أىبل للتمل بطرؽ التمل اٞن،تلفة فهو يتمل بطريق
بطن أمو بشرط أف يولد حينا ،كىذه الذمة ْنعلو ن
اإلرث؛ ألف يفبوت اإلرث من باب الوالية ،كالوالية تثبت بالذمة ،كما أنو أىل لتمل األمواؿ اليت
يوصى هبا لو ،أك توىب لو إذا قبل كليو ذل "(ُ).
ككوف اٛننوف ال ينايف أىلية الوجوب ،فإف ٗنيع التصرفات اليت يباشرىا كِف اجملنوف عنو ،يفابتو يف
ذمة اجملنوف كملزـ هبا كما يثبت يف حقو ضماف اٞنتلفات ،فلو أتلف ماؿ إنساف ٩نب عليو الضماف كما

٩نب على الع اقل؛ ألف اجملنوف أىل ٜنكم كجوب اٞناؿ كىو األداء؛ ألف اٞناؿ ىو اٞنقصود يف حقوؽ
العباد دكف الفعل كاٞنقصود ٪نصل بأداء النائب(ِ).
جاء يف اٞنغىن" :كاٜنكم يف الصىب كاجملنوف كاٜنكم يف السفيو يف كجوب الضماف عليهما فيما ألقاه
من ماؿ غًن٨نا بغًن إذنو ،أك غصباه فتلف يف أيديهما ،أم :بتفريطهما ،كانتفاء الضماف عنهما فيما
حصل يف أيهما باختيار صاحبو كتسليطو ،كالثمن كاٞنبيع كالقرض كاالستدانة ،كأما الوديعة كالعارية ،فبل
ضماف عليهما فيما تلف بتفريطهما ،كإف أتلفاه ففي ضمانو كجهاف"(ّ).
كما يتحمل اجملنوف األعباء اٞنالية اليت ْنب عليو يف مالو ،كنفقة أقاربو كالدية اٞنرتتبة على قتلو لغًنه
عمدا أك خطنا ،ببل فرؽ؛ ألف عمد اجملنوف يف القتل خطأ كال يقتص منو لعدـ كجود عقلو الذم بو يكوف
ن
(ْ)
التكليف لقولو صلى اهلل عليو كسلم« :رفع القلم عن يفبليفة ...كذكر منها :اجملنوف حى يعقل » .
رأي اإلماـ ابن حزـ:
الذم يظهر من كبلمو أف اجملنوف يلزمو الضماف ،قاؿ ر٘نو اهلل تعاُف" :قاؿ علي ليس يف قولو عليو
السبلـ كرفع القلم عن يفبلث ما يوجب سقوط اٜنقوؽ عن أمواٟنم ،كإ٧نا فيو سقوط العبادات عن
أبداهنم"(ٓ).

(ُ) انظر :كشف األسرار :الب،ارم ْ ،ِٔٗ/شرح التلويح :التفتازآف ِ.ُّّ/
(ِ) انظر :كشف األسرار :الب،ارم ْ ،ِٔٗ/شرح التلويح :التفتازآف ِ ّّْ/جامع األسرار :الكاكي ْ. ُِٖٓ/
(ّ) اٞنغين :ابن قدامة ْ.ّّٓ/
حدا  َُْ/ْ ،برقم َُْْ :كصححو األلبآف نفس اٞنصدر.
(ْ) ركاه أبوداكد ،باب يف اجملنوف يسرؽ أك يصيب ن
(ٓ) اإلحكاـ ِ.ٕٓ/

َِّ

رأي اإلماـ الشوكاني:

بعد أف قرر أف الفهم من شرط التكليف ،قاؿ ر٘نو اهلل" :فتقرر هبذا أف اجملنوف غًن مكلف،

ككذل الصب الذم َف ٬نيز؛ ألهنما ال يفهماف خطاب التكليف ،على الوجو اٞنعترب ،كأما لزكـ أرش
جنايتهما ك٥نو ذل  :فمن أحكاـ الوضع ،ال من أحكاـ التكليف"(ُ).
كىذا كجو االتفاؽ بٌن اإلمامٌن.
تاسعاً :المسئولية الجنائية للمجنوف وعقوباتها.
١نبل للمس كلية اٛننائية ،كبالتاِف فهم غًن م اخذين
اتفق الفقهاء على أف الصبياف كاجملانٌن ليسوا ن
جنائينا ،فبل تقاـ عليهم اٜندكد ،كال القصاص ،إف ىم ارتكبوا ما يوجبها (ِ).
قاؿ الشًنازم" :كال ٩نب القصاص على صب كال ٠ننوف"(ّ).
كاستدلوا على ذل ّنا يلي:
ما ركتو عائشة رضي اهلل عنها عن النب صلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿ»:رفع القلم عن يفبليفة ،عن
النائم حى يستيقظ ،كعن الصب حى ٪نتلم ،كعن اجملنوف حى يفيق»(ْ).

قاؿ اٞنناكم(ٓ)" :رفع القلم عن يفبليفة ،كناية عن عدـ التكليف ،إذ التكليف يلزـ منو الكتابة ،فعرب
إشعارا بأف التكليف الزـ لبين آدـ ،إال لثبليفة ،كأف صفة الرفع ال تنف
بالكتابة عنو ،كعرب بلفظ الرفع ن
عن غًنىم :عن النائم حى يستيقظ من نومو ،كعن اٞنبتلى بداء اٛننوف حى يربأ منو باإلفاقة ،كعن
الصب كإف ميز حى يكرب"(ٔ).

(ٖ)
(ٕ)
أناسا ،فأمر
فيها
فاستشار
نت،
ز
قد
ّنجنونة
عمر
أتى
قاؿ:
عنهما
اهلل
رضي
كعن ابن عباس
ن

(ُ) اإلرشاد :الشوكآف ُ.ّٕ/
(ِ) انظر :كشف األسرار :الب،ارم ْ ،ِٔٗ/تيسًن التحرير ِ ،ِّٔ/الكايف يف فقػو أىػل اٞندينػة ِ ،َُٗٔ/جػامع األمهػات:
ابن اٜناجب ُ ،ُْٗ/الذخًنة :القرايف ُِ ِّٕ/منار السبيل :ابن ضوياف ِ.َِّ/
(ّ) اٞنهذب :الشًنازم ّ.َُٕ/
حدا  َُْ/ْ ،برقم َُْْ :كصححو األلبآف نفس اٞنصدر.
(ْ) ركاه أبوداكد ،باب يف اجملنوف يسرؽ أك يصيب ن
(ٓ) زيػػن الػػدين ١نمػػد اٞنػػدعو بعبػػد الػػرؤكؼ بػػن تػػاج العػػارفٌن بػػن علػػي اٞننػػاكم تػػوىف َُُّق انظػػر :معجػػم اٞن ػ لفٌن ْ،ُٗٔ/
كاألعبلـ ّ.ٔٓ/
(ٔ) في القدير :اٞنناكم ْ.ّٓ/
ً
ػب صػلى اهلل عليػو كسػلم العبػاس بػن ىعٍبػد اٞنطلػب القرشػي اٟنػامشي ،كلػد
(ٕ) حرب األمة البحػر ،أبػو العبػاس ىعٍبػد اهلل ،ابػن عػم النَّ ٌ
قىػٍبػ ىػل اٟنجػػرة بسػػنتٌن ،كتػػويف سػػنة ٕٔ ى ،ىكقًٍيػ ىػل ٖٔ :ى .انظػػر ::معجػػم الصػػحابة ،البػػن قػػانع ٖ ،َِٗٓ/كسػػًن أعػػبلـ
النببلء ّ ُّّ/ك ّٗٓ ،كاإلصابة ِ. َّّ/
ػهيدا رضػي اهلل عنػو كأرضػاه انظػر:
(ٖ) أمًن اٞن منٌن أبو حفص عمر بن اٝنطاب بن نفيل القرشػي العػدكم ،تػويف سػنة ِّ ى ش ن
الص ىحابىة َُ ،ُّْٖ/كأسد الغابة ْ.ِٓ/
معجم َّ

َِْ

هبا عمر أف ترجم ،فمر بو على علي بن أا طالب( (ُ)رضي اهلل عنو فقاؿ :ما شأف ىذه؟ قالوا٠ :ننونة
بين فبلف زنت ،فأمر هبا عمر أف ترجم ،قاؿ :ارجعوا هبا ،مث أتاه فقاؿ :يا أمًن اٞن منٌن ،أما علمت أف
القلم قد رفع عن يفبليفة :عن اجملنوف حى يربأ ،كعن النائم حى يستيقظ ،كعن الصب حى يعقل؟ قاؿ:
بلى ،قاؿ :فما باؿ ىذه ترجم؟ قاؿ :ال شيء ،قاؿً :
فأر ىس ىلها ،قاؿ :فجعل يكرب"(ِ).
فأرس ٍل ىهاٍ ،
ٍ
فػعمر رضي اهلل عنو لعلو رأل إف ىذا كاف يف حاؿ صحوىا ،كيف حاؿ سبلمتها من اٛننوف ،كأنو ٞنا
جيء هبا ،أك كلمو علي رضي اهلل عنو يف شأهنا فقاؿ( :إف القلم رفع) ،معناه :أف ذل قد حصل منها
حاؿ جنوهنا ،كاٜندكد تدرأ بالشبهات ،كىذه شبهة ،فعند ذل قاؿ عمر رضي اهلل عنو :ال شيء عليها،
مث أرسلها كتركها كَف ٪ن ٌدىا ،كىذا ىو الذم ٪نمل عليو ما جاء عن عمر ،فلما ذكر علي لو ذل  ،رأل
أف ىذا ٣نا تدرأ بو اٜندكد ،كترؾ إقامة اٜند عليها(ّ).
كألف اٜندكد كالكفارات تسقط بالشبهات فسقوطها باٛننوف من باب أكُف(ْ).
ككذل نقل اآلمدم كغًنه إٗناع العلماء على اشرتاط العقل كالفهم يف التكليف ،فبل مس كلية
جنائية على اجملنوف؛ لعدـ تكليفو(ٓ).
أضف إُف ذل أف العقوبة ال ْنب إال باٛنناية ،كمعلوـ أف فعل الصب كاجملنوف ال يوصف باٛنناية،

حى ْنب عليهما العقوبة(ٔ).
كمع كوف الصبياف كاجملانٌن غًن مس كلٌن جنائينا ،فإف ذل ال ٬ننع كِف األمر من معاقبتهما تأديبنا،
فبوسع اٜناكم أف يعاقبهما بالضرب ،أك بالتوبيخ ،أك يضعهما يف إصبلحية ،أك يف مدرسة خاصة ،أك
يضعهما ٓنت مراقبة خاصة ،إُف غًن ذل من الوسائل اليت ت دم إُف التأديب(ٕ).
رأي اإلماـ ابن حزـ:

يرل أف ال مسمولية جنائية على ٠ننوف ،قاؿ ر٘نو اهلل" :فقد يفرتم اجملنوف كالنائم فبل ٪نداف"(ٖ).
كأكضح ىذا الرأم يف احمللى ،فقاؿ" :كأما من بلغ ٠ننونا مطب نقا فهذا َف يكن قط ٢ناطبنا ،كال لزمتو

ػبلما مػػن الصػػبياف ،أبػػو اٜنسػػن علػػي بػػن أا طالػػب بػػن ىاشػػم القرشػػي
(ُ) أمػػًن اٞنػ منٌن ،رابػػع اٝنلفػػاء الراشػػدين ،كأكؿ النػػاس إسػ ن
ػحابىة ُ ،ِّٗ/اإلصػػابة يف ٕنيػػز الصػػحابة
ػهيدا سػنة َْ ى انظػػر ::أسػػد الغابػة ْْ ،ُٔ/نريػػد أٚنػػاء َّ
اٟنػامشي ،مػػات شػ ن
الص ى
ِ. َُٓ ، َٕٓ/
حدا  ،َُْ/ْ ،برقم ّْٗٗ :كصححو األلبآف نفس اٞنصدر.
(ِ) ركاه أبو دكاد ،باب يف اجملنوف يسرؽ أك يصيب ن
(ّ) انظر :شرح سنن أا داكد :العباد ٓ.ْٗٔ/
(ْ) انظر :كشف األسرار :الب،ارم ْ.ُِٕ/
(ٓ) اإلحكاـ :ابن حزـ ُ.َُٓ/
(ٔ) انظر :بدائع الصنائع :الكاسآف ٕ.ّٗ/
(ٕ) انظر :التشريع اٛننائي اإلسبلمي :عبد القادر عودة ُ.َْٔ/
(ٖ) اإلحكاـ :ابن حزـٕ.ُْٔ/

َِٓ

مرفوعا عنو القلم"(ُ).
الشرائع ،كال األحكاـ كَف يزؿ ن
رأي اإلماـ الشوكاني:

يرل أف اجملنوف غًن مكلف فقاؿ" :إف اجملنوف غًن مكلف"(ِ).
فدؿ من ىذا النقل أف ال مسمولية جنائية على اجملنوف.

عاشراً :الحجر على المجنوف.

للحجر أسباب متعدد ،كمن أحد ىذه األسباب اٛننوف ،كقد شرع اٜنجر ٞنصلحة احملجور عليو.
كسنتكلم عن اٜنجر بكبلـ ٢نتصر كما سيأيت:
تعريف الحجر:
الحجر لغة :اٜنجر مثلثة العٌن :اٞننع من التصرؼ ،كاٜناء كاٛنيم كالراء أصل كاحد مطرد ،كىو

اٞننع كاإلحاطة على الشيء(ّ).

مثبل:
الحجر في االصطالح :ىناؾ اختبلؼ يف التعريفات ،منها ن

قاؿ اٜننفية :عبارة عن منع ٢نصوص بش،ص ٢نصوص عن تصرؼ ٢نصوص أك عن نفاذه(ْ).
تصرفو فيما زاد على قوتو ،أك من
كقاؿ اٞنالكية" :ىو صفة حكمية توجب منع موصوفها من نفوذ ٌ
نفوذ تربعو بز و
ائد على يفلث مالو"(ٓ).
كقاؿ الشافعية" :منع من تصرؼ خاص بسبب خاص"(ٔ).

كقاؿ اٜننابلة" :ىو منع اإلنساف من التصرؼ يف مالو"(ٕ).
كالذم يظهر أف تعريف اٜننفية من أحسن التعاريف؛ ألنو تعريف دقيق ،كىو جامع مانع ،كمثلو
تعريف الشافعية.
الحكمة من مشروعية الحجر.

أمر اهلل عز كجل ُنفظ األمواؿ ،كجعل من كسائل ذل اٜنجر على من ال ٪نسن التصرؼ يف مالو
كاجملنوف ،أك يف تصرفو كجو إضاعة كالصب ،أك يف تصرفو كجو تبذير كالسفيو ،أك يف تصرفو إضرار ُنق
الغًن كاٞنفلس الذم أيفقلتو الديوف ،فشرع اهلل اٜنجر حفظنا ألمواؿ ى الء ،كرعاية ٞنصلحة احملجور عليو
(ُ) اٞنصدر نفسو.ّْٔ/ْ:
(ِ) اإلرشاد :الشوكآفُ.ّٕ/
(ّ) انظر :تاج العركس :الزبيدم َُ ،َّٓ/مقاييس اللغة :ابن فارس ِ.ُّٖ/
(ْ) انظر :حاشية ابن عابدين ٔ.ُّْ/
(ٓ) انظر :الشرح الكبًن :الدرديرم ّ.ِِٗ/
(ٔ) انظرٓ :نفة احملتاج :ابن حجر اٟنيتمي ٓ.ُٗٓ/
(ٕ) انظر :اٞنغين :ابن قدامةْ.ّّْ/

َِٔ

كدفعا للضرر عن اآلخرين ،كحفظنا ٜنقوقهم(ُ).
ُنفظ مالو كحقوقو ،ن
أقساـ الحجر:
ينقسم الحجر إلى قسمين:
األوؿ :حجر ٜنظ النفس :كاٜنجر على الصغًن كالسفيو ،كاٞنبذر ،كاجملنوف ،من أجل حفظ مالو.
الثاني :حجر ٜنظ الغًن :كاٜنجر على اٞنفلس من أجل حظ الغرماء ،ككاٜنجر على مري

اٞنوت ٜنظ الوريفة يف التربع بزيادة على الثلث.

ىمىرض

كاألصل يف اٜنجر عليهم قولو تعاُف[ :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ] [النساء.)ِ(]1:
٣نيزا أـ غًن ٣نيز،
قاؿ يف درر اٜنكاـ" :الصغًن كاجملنوف كاٞنعتوه ١نجوركف ن
أصبل ،سواء أكاف الصغًن ن
كاجملنوف ىو اجملنوف اٞنطبق ،كال حاجة يف اٜنجر على ى الء إُف حجر خصوصي كاٜنجر على السفيو.
كقد حجر اجملنوف؛ ألنو إذا كاف مطب نقا فهو عدٔف العقل ،كالصغًن غًن اٞنميز ،أما إذا كاف غًن مطبق فهو
١نجور أصبل يف حاؿ جنونو ،كَف يبق حاجة ٜنجر خصوصي؛ ألف تصرفاتو حينمذ غًن صحيحة ببل إذف
أصبل كتصح تصرفاتو"(ّ).
الوِف ،أما يف حاؿ صحوه كإفاقتو فهو غًن ١نجور ن
كقاؿ يف اجملموع شرح اٞنهذب" :كالضعيف ٩نمع الشيخ الكبًن الفآف كالصغًن اجملنوف ،فأخرب اهلل
تعاُف بأف ى الء ينوب عنهم أكلياؤىم فيما ٟنم كعليهم ،فدؿ على يفبوت اٜنجر عليهم"(ْ).

تبٌن لنا ٣نا سبق" :أف اٜنجر ٩نرم يف األقواؿ كال ي يفر يف األفعاؿ؛ كذل ألف األقواؿ معتربة
حسا فبل مرد
ن
شرعا ،إال أهنا سقطت يف حق اجملنوف بعارض اٛننوفِ ،نبلؼ األفعاؿ فإهنا مى كجدت ن
ٟنا ،كال يتصور اٜنجر عليها بعد كقوعها ،فلو أتلف ٠ننوف ماؿ أحد فبل تأيفًن للحجر ،كيلزـ الضماف من
لو مزؽ ٠ننوف يفوب أحد لزـ

مالو يف اٜناؿ؛ ألف األفعاؿ ال تتوقف على القصد الصحيح ،كذل
الضماف من مالو"(ٓ).
كعلى ذل تكوف عبارات اجملنوف ،كأقوالو غًن منعقدة ،كال نافذة ،كال يرتتب عليها أم أيفر ،فبل
تصح عقوده كال تقاريره ،كال شيء من أقوالو ٣نا تتعلق بالعبارة؛ ألف صحة الكبلـ تكوف بالعقل كالتمييز،
(ُ) انظر :قواعد األحكاـ :العز ابن عبد السبلـ ِ.ٕٗ/
(ِ) انظر :اٞنغين البن قدامة ْ. ّّْ/
(ّ) درر اٜنكاـ :أفندم ِ.ٖٔٔ/
(ْ) اجملموع :النوكم ُّ.ّْٓ/
(ٓ) درر اٜنكاـ :أفندم ِ.َٔٓ/

َِٕ

١نضا ،أما عبا
نفعا ن
كقد انعدما يف حق اجملنوف ،كما ال تنعقد عباراتو بإجازة الوِف حى لو كانت نافعة ن
راتو اٞنتعلقة بالوحدانية كصحة الرسالة ،فإنو ال ٪نكم بإسبلمو ،لعدـ كجود ركين اإل٬ناف لديو ،ك٨نا عقد
حجرا عن اإل٬ناف ،فاإل٬ناف ال ٪نجر عليو ،كإ٧نا
القلب ،كاإلقرار الصادر عن عقل كٕنييز ،كال يعد ىذا ن
ٓنجر عبارات اجملنوف(ُ).
كاجملنوف ١نجور لذاتوّ ،نعين أف اٛننوف مى طرأ على اإلنساف كاف سببنا للحجر عليو دكف توقف
متقطعا،
على حكم قضائي ،كعلى ىذا ال يعتد بأقواؿ اجملنوف من حٌن جنونو ،إال أف اٛننوف إذا كاف
ن
بأف كاف اجملنوف يفيق يف بع

األكقات ،فإف حكم تصرفاتو يف حاؿ إفاقتو تكوف كتصرفات العاقل(ِ).

رأي اإلماـ ابن حزـ:

َف أجد لو شيما يف (اإلحكاـ) ،لكن كجدت لو كبلما يف (احمللى).

قاؿ ر٘نو اهلل" :مسألة :ال ٩نوز اٜنجر على أحد يف مالو إال على من َف يبلغ ،أك على ٠ننوف يف
حاؿ جنونو ،فهذاف خاصة ال ينفذ ٟنما أمر يف ماٟنما ،فإذا بلغ الصغًن ،كأفاؽ اجملنوف جاز أمر٨نا يف
ماٟنما كغًن٨نا"(ّ).
رأي اإلماـ الشوكاني:
َف أجد لو شيما يف (اإلرشاد) ،لكن كجدت لو كبلما يف (السيل اٛنرار).
فقاؿ ر٘نو اهلل" :أما سببية الصغر للحجر كالرؽ كاٛننوف ،فاألمر كذل ؛ ألف الصغًن ال يتصرؼ
عنو كليو كما تقدـ ،كالعبد ال ٬نل شيمنا ،كال يتصرؼ يف شيء إال بإذف مواله ،كاجملنوف يتصرؼ عنو
كليو؛ ألنو ال يعقل ما فيو النفع كالضرر ،كقلم التكليف َف ٩نر عليو ماداـ ٠ننونا فجعل اٞنصنف عدـ
حجرا عليهم من جهة الشرع(ْ).
صحة تصرؼ ى الء ن
شرعا ن
وىذا وجو االتفاؽ بين اإلمامين.

كالراجح فيما يظهر :اٜنجر على اجملنوف.
أكالن :لقولو تعاُف[ :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ] [النساء]1:
كدفعا للضرر عن اآلخرين ،كحفظنا ٜنقوقهم.
يفانيا :رعاية ٞنصلحة احملجور عليو ُنفظ مالو كحقوقو ،ن

(ُ) انظر :كشف األسرار :الب،ارم ْ َِٕ/شرح التلويح :ابن النجار ِ.ّّّ/
(ِ) انظر :اٞنبسوط :للسرخسي ِْ ،ُّٔ/اٜناكم :اٞناكردم ٔ ،ّٖٓ/كشاؼ القناع :البهويت ّ.ِْٓ/
(ّ) احمللى :ابن حزـ ٕ.َُْ/
(ْ) السيل اٛنرار :الشوكآف ُ.َٖٖ/

َِٖ

الحادي عشر :زواؿ الحجر عن المجنوف
شرع اٜنجر توقينا من كقوع الضرر العائد تارة لذات احملجور ،كتارة لغًنه ،فإف من كجب حجره إذا

ترؾ بدكف حجر يضر بنفسو ،كقد يضر بغًنه.
لذا شرع اٜنجر يف حق اجملنوف لصاٌف اجملنوف نفسو؛ لعجزه عن التصرؼ يف مالو على كجو اٞنصلحة
حفظنا ٞنالو ،فإذ زاؿ جنونو ارتفع اٜنجر عنو.
الثاني عشر :زواؿ الحجر ,ىل يحتاج إلى حكم حاكم؟

اٛنمهور ال ٪نتاج إُف حكم حاكم؛ ألف اٛننوف ال يفتقر إُف اجتهاد؛ ألف ذل كاضح من معاملة
اجملنوف لغًنه ،كظهور تصرفاتو بٌن الناس؛ ألف اٜنجر كاف بسبب اٛننوف ،فإذا زاؿ اٛننوف زاؿ اٜنجر،
لزكاؿ علتو(ُ).
قاؿ ابن قدامة يف اٞنغين" :كال يعترب يف زكاؿ اٜنجر عن اجملنوف إذا عقل حكم حاكم ،بغًن خبلؼ،
كال يعترب ذل يف الصب إذا رشد كبلغ ،كهبذا قاؿ الشافعي ،كقاؿ مال  :ال يزكؿ إال ُناكم .كىو قوؿ
بع أصحاب الشافعي؛ ألنو موضع اجتهاد كنظر ،فإنو ٪نتاج يف معرفة البلوغ كالرشد إُف اجتهاد،
فيوقف ذل على حكم اٜناكم ،كزكاؿ اٜنجر عن السفيو.
فقلنا" :أف اهلل تعاُف أمر بدفع أمواٟنم إليهم عند البلوغ كإيناس الرشد ،فاشرتاط حكم اٜناكم زيادة
ٕننع الدفع عند كجوب ذل بدكف حكم اٜناكم ،كىذا خبلؼ النص؛ كألنو حجر بغًن حكم حاكم
فيزكؿ بغًن حكمو"(ِ).
كإذا كاف اٛننوف الطارئ أصابو بعد البلوغ؛ فإنو يرفع عنو اٜنجر ّنجرد اإلفاقة أما إذا كاف اٛننوف
أصلينا ،كأفاؽ قبل البلوغ ،فإف اٜنجر ال يرفع عنو ّنجرد اإلفاقة كالبلوغ ،كإ٧نا يتوقف علي إيناس الرشد
لقولو تعاُف[ :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅ
ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ] [النساء.)ّ(]3:
ىذا كالوالية على اجملنوف تكوف لؤلب ،أك كصيو ،أك اٜناكم عند انعدامها(ْ).
(ُ) انظ ػػر :البي ػػاف يف م ػػذىب اإلم ػػاـ الش ػػافعي :العم ػ ػرآف ٔ ََِ/درر اٜنك ػػاـ :م ػػنبل خس ػػرك ِ َِٕ/هناي ػػة احملت ػػاج :الرمل ػػي
ْ ّٓٔ/ركضة الطالبٌن :النوكمْ.ُٕٕ/
(ِ) اٞنغين :ابن قدامة ْ.ّْْ - ّّْ/
(ّ) انظر :اإلقناع :للماكردم ُ ،َُْ/هناية احملتاج ْ. ّٓٔ/
(ْ) انظر :هناية احملتاج :الرملي ْ ،ّٓٔ/الفقو على اٞنذاىب األربعة :اٛنزيرم ِ.ِّٖ/

َِٗ

المطلب الثاني :الصغر
واصطالحا.
أوال :تعريف الصغر لغة
ً
ً

الصغر في اللغة :مأخوذ :من صغر صغرا قل حجمو أك سنو فهو صغًن ،كاٛنمع :صغار.ضد

الكرب(ُ).
كيدخل يف معىن الصغًن :الطفل ،كاليتيم ،كالصب ،فجميعها تعرب عن فرتة الصغر.

طفبل حٌن يسقط من بطن أمو إُف أف ٪نتلم(ِ).
فالطفل الصغًن من أكالد الناس ،كالصب يدعى ن

واليتيم :ىو الذم مات أبوه فهو يتيم حى يبلغ ،فإذا بلغ زاؿ عنو اسم اليتم (ّ).
اصطالحا :ىو كصف يلحق اإلنساف منذ مولده إُف بلوغو اٜنلم(ْ).
واليتيم
ً

كصفة الصغر ليست الزمة ٞناىية اإلنساف؛ ألف الش،ص مهما كرب ،أك صغر يطلق عليو إنساف،
عارضا من
كٞنا َف تكن ىذه الصفة الزمة ٞناىية اإلنساف مع أهنا يفابتة بأصل اٝنلقة لكل إنساف ،كانت ن
صغًنا (ٓ).
عوارض األىلية اليت تقيد تصرفات من كاف ن
قاؿ التفتازآف" :إ٧نا جعل الصغر من العوارض مع أنو حالة أصلية لئلنساف يف مبدأ الفطرة؛ ألف
الزما ٞناىية اإلنساف إذ ماىية اإلنساف ال تقتضي الصغر فنعين بالعوارض على األىلية ىذا
الصغر ليس ن
اٞنعىن أم :حالة ال تكوف الزمة لئلنساف ،كتكوف منافية لؤلىلية ،كألف اهلل تعاُف خلق اإلنساف ٜنمل
أعباء التكاليف ،كٞنعرفة اهلل تعاُف ،فاألصل أف ٫نلقو على صفة تكوف كسيلة إُف حصوؿ ما قصده من
خلقو ،كىو أف يكوف من مبدأ الفطرة كافر العقل تاـ القدرة كامل القول ،كالصغر حالة منافية ٟنذه
األمور فتكوف من العوارض"(ٔ).
ثانيًا :حاؿ الصبي من والدتو إلى بلوغو.

ذىب األصوليوف إُف أف للصب من كالدتو إُف بلوغو دكرين:
الدكر األكؿ :دكر ما قبل التميز.
الدكر الثآف :دكر ما بعد التميز.
(ُ) انظر٢ :نتار الصحاح :الرازم ُ ُٕٔ/لساف العرب :ابن منظور ْ.ْٖٓ/
(ِ) انظر :لساف العرب :ابن منظور ُُ.َِْ/
(ّ) اٞنصدر نفسوُِ.ْٔٓ/
(ْ) انظر :كشف األسرار :الب،ارم ْ.ُِٕ/
(ٓ) انظر :كشف األسرار ْ ِّٔ/شرح التلويح :ابن النجارِ.ّّٓ/
(ٔ) شرح التلويح :ابن النجارِ.ّّٔ ، ّّٓ/

َُِ

أوال :تعريف التميز لغة:
ً

ميزا :عزلتو كفرزتو ،كامتاز القوـ :تنحى بعضهم عن
التمييز مصدر ميز ،يقاؿ مزت الشيء أميزه ن
كميزة :فصل بعضو عن بع (ُ).
ٕنيزا فا٧ناز ،ماز الشيء ن
بع  ،ككذل ميزتو ن
ميزا ى
المميز في االصطالح:

َف يبعد الفقهاء يف تعريفهم للمميز عن اٞنعىن اللغوم ،فعند الفقهاء الذم يعرؼ الضار من النافع،

كاٞنصلحة من غًنىا ،يف األمور العامة ،كيفرؽ بٌن البيع كالشراء فيعرؼ أف البيع ٫نرج اٞنبيع من اٞنل ،
كأف الشراء يرتتب عليو دخوؿ اٞنبيع يف اٞنل .
من تعريفات الفقهاء للمميز ما يلي:
ٔ -تعريف الحنفية" :ىو الذم يعقل البيع كالشراء بأف يعرؼ أف البيع سالب للمل  ،كالشراء

جالب لو ،كيقصد بالبيع كالشراء ٓنصيل الربح كالزيادة"(ِ).

ٕ -تعريف المالكية والشافعية بأنو" :ىو الذم يفهم اٝنطاب ك٪نسن رد اٛنواب كمقاصد

الكبلـ(ّ).

ٖ -تعريف الحنابلة" :ىو الذم يفهم اٝنطاب ،كيرد اٛنواب"(ْ) كىو قريب من تعريف اٞنالكية

كالشافعية.
١نددا.
كلعل تعريف اٜننفية ىو األدؽ؛ ألنو يتطلب إدرا نكا ن

٣نيزا ،فقد ذىب اٜننفية(ٓ) ،كٗنهور
إال أف من العلماء من جعل للتميز سننا مى بلغها الصب عد ن
اٜننابلة(ٔ) إُف ٓنديد سن للتميز بسن السابعة للحديث ،قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم« :مركا
أكالدكم بالصبلة كىم أبناء سبع سنٌن ،كاضربوىم عليها كىم أبناء عشر سنٌن ،كفرقوا بينهم يف
ن
اٞنضاجع»(ٕ).
كمع أف ىذا الرأم فيو ضبط كاستقرار لؤلحكاـ إال أنو بعيد عن الواقع ،فالتمييز ىو تل الصفات
اليت ْنتمع يف الصب ،كنستدؿ عليها من خبلؿ تصرفاتو ،ك٧نوه يف جسمو كعقلو ،فالتمييز قد يبكر يف
ش،ص بينما يتأخر يف آخر ،متأيفر يف ذل بالبيمة اليت يعيش فيها ،كاإلقليم الذم ينشأ فيو ،فاجملتمع

(ُ) انظر :لساف العرب :ابن منظور ٓ٢ ،ُّْ/نتار الصحاح ُ.َُّ/
(ِ) انظر :تبٌن اٜنقائق :الزيلعيٓ.ُِٗ ، ُُٗ/
(ّ) انظر :مواىب اٛنليل :الرعين ِ ِْٖ/اجملموع :النوكم ٕ.ِٖ/
(ْ) انظر :كشاؼ القناع :البهويت ُ. ِِٓ/
(ٓ) انظر :اٞنبسوط :السرخسي ِْ ُِٔ/حاشية ابن عابدين ْ.ِٕٓ/
(ٔ) انظر :اإلنصاؼ :اٞنرداكم ُ.ّٓٗ/
(ٕ) ركاه أبوداكد ،باب مى ي مر الغبلـ بالصبلة  ، ُّّ/ُ ،برقم .ْٗٓ :كقاؿ األلبآف :حسن صحيح ،نفس اٞنصدر.

ُُِ

الذم يعيش فيو الصب ،كاإلقليم الذم ينشأ فيو عامبلف مهماف يف زيادة كعي الصب أك نقصانو ،كما
أيضا إُف درجة االىتماـ بالطفل كتعليمو ،فطفل اىتم بو كالده منذ نشأتو ،كعلمو األشياء من
يعود ن
مبكرا عن طفل آخر َف يهتم بو كالده ،كىذا يظهر تدر٩نينا يف الطفل ،فليس من
حولو؛ يكوف ن
٣نيزا ن
عاما دكف مراعاة ظركؼ ذل الصب .أما إذا أنطنا التمييز
حكما ن
اإلنصاؼ أف هنمل ذل  ،ك٤نرم ن
٣نيزا ،كمى
بتل الصفات ،فقد انصفنا كل ش،ص كراعينا ظركفو ،فمى ٓنققت فيو تل الصفات عد ن
انتفت كاف غًن ٣نيز(ُ).
ثانيًا :تكليف الصغير غير المميز.

فالصغًن غًن اٞنميز ٬نتل أىلية كجوب كاملة منذ كالدتو حينا ،كهبا يكوف صاٜننا لثبوت اٜنقوؽ لو،
ككجوب بع اٜنقوؽ عليو ي ديها عنو كليو إذا كجبت عليو كإال فبل(ِ).
كأما أىليتو لؤلداء فهي معدكمة؛ فبل تصح منو أقواؿ أك أفعاؿ سواء كانت دينية أك بدنية؛ ألنو يف
حكم اجملنوف(ّ).
كالسبب يف عدـ تكليفو أف األداء يتعلق بقدرتٌن قدرة فهم اٝنطاب ،كذل بالعقل كقدرة العمل
بو ،كىي بالبدف ،كالصغًن الغًن ٣نيز عدٔف القدرتٌن(ْ).
رأي اإلماـ ابن حزـ:

يرل أف الصب الغًن ٣نيز غًن مكلف قاؿ ر٘نو اهلل" :قاؿ علي ليس يف قولو عليو الصبلة كالسبلـ:
(رفع القلم عن يفبلث )...ما يوجب سقوط اٜنقوؽ عن أمواٟنم ،كإ٧نا فيو سقوط العبادات عن

أبداهنم(ٓ).
إيضاحا يف احمللى فقاؿ ر٘نو اهلل" :كأما من َف يبلغ ،أك بلغ كىو ال ٬نيز ،كال يعقل ،أك
كزاد ذل
ن
٣نيزا؛ فه الء غًن ٢ناطبٌن"(ٔ).
ذىب ٕنييزه بعد أف بلغ ن
رأي اإلماـ الشوكاني:

يرل أف الصب الغًن ٣نيز غًن مكلف ،فبعد أف قرر أف الفهم شرط لصحة التكليف ،قاؿ ر٘نو اهلل:
"فتقرر هبذا أف اجملنوف غًن مكلف ،ككذل الصب الذم َف ٬نيز؛ ألهنما ال يفهماف خطاب التكليف،
(ُ) انظر :الصغًن بٌن أىلية الوجوب كأىلية األداء ،رسالة ماجستًن ؿ١/نمود بن سعود الكبيسي صٗ.
(ِ) انظر :كشف األسرار :الب،ارم ْ َِْ/التقرير كالتحبًن :ابن أمًن حاج ِ.ُٕٔ/
(ّ) انظر :اٞننثور يف القواعد :للزركشي ِ َُّ ، ِٗٓ/أصوؿ السرخسي ِ.َّْ/
(ْ) انظر :كشف األسرار :الب،ارم ْ.ِْٖ/
(ٓ) اإلحكاـ :ابن حزـ ِ.ٕٓ/
(ٔ) احمللى :ابن حزـ ٕ.ُٗٗ/

ُِِ

على الوجو اٞنعترب"(ُ).
وىذا وجو االتفاؽ بين اإلمامين.
كعدـ التكليف عند اإلمامٌن إ٧نا ىو يف التكاليف الشرعية ،أما التكليف اٞناِف فسيأيت ذكره؛ ألف
التكاليف تنقسم إلى قسمين:
ٔ -تكاليف شرعية :كقد سبق أف الصغًن غًن اٞنميز فاقد ألىلية األداء ،فبل يطالب بشيء من
التكاليف الشرعية قبل أف يعقل ،مثل اإل٬ناف كالعبادات البدنية كالصبلة كالصوـ كاٜنج ،كىذا
باالتفاؽ(ِ).
ٕ -تكاليف مالية :كزكاة األمواؿ فقد اختلف أىل العلم ،فذىب ٗنهور العلماء(ّ) إُف أف الزكاة
ت خذ من زكاة الصغًن الغًن ٣نيز إذا بلغ النصاب ،كحاؿ عليو اٜنوؿ؛ لقولو تعاُف[ :ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ] {البقرة ،}36:كقولو تعاُف[ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ][التوبة]506:
فهذا عاـ يشمل الكبًن كالصغًن كالعاقل كاجملنوف(ْ).
كألف زكاة األمواؿ حق للفقراء لقولو تعاُف[ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﮲
﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ] [التوبة ]30:فهو حق آلدمي فيجب إعطاء حقو ،كقد
(ٓ)

جاء ىذا عن النب إشارة ،قاؿ صلى اهلل عليو كسلم « :فليتجر بو ،كال يرتكو حى تأكلو الصدقة»
كال يصح ،كلكنو صح موقوفنا ،عن عمر(ٔ) كركم عن ابنو رضي عنهما(ٕ) ،كركم عن عائشة رضي اهلل
(ُ) اإلرشاد :الشوكآف ُ.ّٔ/
(ِ) انظر :كشف األسرار :الب،ارم ْ ُِْ/ركضة الناظر :ابن قدامةُ.ُْٓ/
(ّ) انظر :اجملموع :النوكمٓ ،ُّّ/مواىب اٛنليل :الرعيين ِ.ِِٗ/
(ْ) انظر٢ :نتصر خبلفيات البيهقي :الل،ميِ. ّْٖ/
(ٓ) السنن الكربل :البيهقي :باب من ْنب عليو الصدقة ُٕٗ/ْ ،برقم ّّٖٕ قاؿ البيهقي :كىذا مرسل.
(ٔ) السنن الكربل :للبيهقيُْٕٗ/كقاؿ البيهقي :ىذا إسناد صحيح كلو شواىد ،كعمػر أمػًن اٞنػ منٌن أبػو حفػص عمػر بػن اٝنطػاب بػن
ػحابىة َُ ،ُّْٖ/كأس ػػد الغاب ػػة
ػهيدا رض ػػي اهلل عن ػػو كأرض ػػاه انظ ػػر :معج ػػم َّ
نفي ػػل القرش ػػي الع ػػدكم ،ت ػػويف س ػػنة ِّ ى ش ػ ن
الص ػ ى
ْ.ِٓ/
اا اٛنليل ىعٍبد اهلل بن اٝنليفة الراشػد عمػر بػن اٝنطػاب بػن نفيػل القرشػي
(ٕ) السنن الكربل :البيهقي ْ ،ُُٖ/كابن عمر َّ
الص ىح ً ٌ
ػحابىة ،البػػن قػػانع
ػغًنا ،كىػػاجر مػػع أبيػػو ىكىَفٍ يبلػػغ اٜنلػػم ،تػػويف سػػنة ْٕ ى  .انظػػر :معجػػم َّ
الصػ ى
اٞنكػػي يمثَّ اٞنػػدٓف ،أسػػلم صػ ن
ٖ ،ُِٓ ،ِِٗٗ/كأسد الغابة ّ ،ّّٕ/كاإلصابة ِ.ُّْٕ/

ُِّ

عنها(ُ) ،كال يصح عن غًنىم خبلفو ،كالصب كاجملنوف ٫نرج عنهما كليهما(ِ).

الحنفية قالوا" :ال ْنب الزكاة يف ماؿ الصب كاجملنوف ،كال يطالب كليهما بإخراجها من ماٟنما؛

ألهنا عبادة ١نضة ،كالصب ،كاجملنوف ال ٫ناطباف هبا ،كإ٧نا كجب يف ماٟنما الغرامات كالنفقات؛ ألهنما من
حقوؽ العباد ،ككجب يف ماٟنما العشر كصدقة الفطر؛ ألف فيهما معىن اٞن نة ،فالتحقا ُنقوؽ العباد،
كحكم اٞنعتوه كحكم الصب ،فبل ْنب الزكاة يف مالو"(ّ).
رأي اإلماـ ابن حزـ:

ظاىر كبلمو يقوؿ بوجوب الزكاة ،قاؿ ر٘نو اهلل" :قاؿ علي ليس يف قولو عليو السبلـ كرفع القلم
عن يفبلث ما يوجب سقوط اٜنقوؽ عن أمواٟنم كإ٧نا فيو سقوط العبادات عن أبداهنم"(ْ).
كقد أكضح ىذا يف (احمللى) فقاؿ" :قاؿ اهلل[ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ] [التوبة ،]506:فهذا عموـ لكل صغًن ككبًن،
كعاقل ك٠ننوف ،كحر كعبد؛ ألهنم كلهم ١نتاجوف إُف طهرة اهلل تعاُف ٟنم كتزكيتو إياىم ،ككلهم من الذين
آمنوا(ٓ).
رأي اإلماـ الشوكاني.
َف أجد لو يف (اإلرشاد) ،لكن كجدت لو يف (الدرارم) ،حيث يرل أنو ال ٩نب الزكاة يف ماؿ
الصب قاؿ ر٘نو اهلل" :كباٛنملة فأمواؿ العباد ١نرمة بنصوص الكتاب كالسنة ،ال ٪نلها إال الرتاضي كطيبة
النفس ،أك كركد الشرع ،كالزكاة كالدية كاألرش كالشفعة ،ك٥نو ذل  ،فمن زعم أنو ٪نل ماؿ أحد من
مرفوعا فعليو الربىاف ،كالواجب على اٞننصف أف يقف موقف
عباد اهلل سيما من كاف قلم التكليف عنو ن
اٞننع حى يزحزحو عنو الدليل ،كَف يوجب اهلل سبحانو على كُف اليتيم كاجملنوف أف ٫نرج الزكاة من مالو،
كال أمره بذل كال سوغو لو ،بل كردت يف أمواؿ اليتامى تل القوارع اليت تتصدع ٟنا القلوب ،كترجف
لو األفمدة(ٔ).
كىذا كجو االختبلؼ.

(ُ) اٞنصدر نفسو ْ.ُُٖ/
(ِ) انظر :اٞنغين :ابن قدامة ِ.ْْٔ/
(ّ) انظر :بدائع الصنائع :الكسآفِ.ْ/
(ْ) اإلحكاـ :ابن حزـِ.ٕٓ/
(ٓ) احمللى :ابن حزـ ْ.ْ/
(ٔ) الدرارم اٞنضية :الشوكآف ِ.ُّٓ/

ُِْ

الراجح:

الذم يظهر أف الراجح قوؿ اٛنمهور لصحة ما استدلوا بو ،كألف كجوب الزكاة يف مالو ،ليس من

باب خطاب التكليف؛ كلكن من باب خطاب الوضع ،كاهلل أعلم.
أما بالنسبة ٜنقوؽ العباد ،فتجب على الصغًن غًن اٞنميز ٗنلة من اٜنقوؽ اٞنالية ،إذا توفرت
أسباهبا ،كذل من باب خطاب الوضع ال خطاب التكليف ي ديها عنو كليو(ُ).
كىي عوض ما اشرتاه لو كليو ،كما استأجره لو ،كما ْنب عليو نفقة األقارب من آباء كأخوة
ك٥نوىم؛ لكوهنا صلة تشبو اٞن ف ،كالصب أىل لوجوب اٞن ف عليو؛ ألف اٞنقصود منها سد حاجة
احملتاجٌن باٞناؿ ،كالنيابة ٣نكنة فيها؛ ألف أداء الوِف كأدائو يف حصوؿ اٞنقصود(ِ).
ثالثًا :تكليف الصغير المميز:

تقدـ أف اٜننفية ،كٗنهور اٜننابلة ،نصوا على أنو إذا بلغ الصب السابعة من عمره ،ككاف مدرنكا
ٞنعآف ألفاظ العقود ٬نكن تسميتو بالصغًن اٞنميز ،كأف يستمر على ىذا اٜناؿ إُف أف يبلغ.
أكالدكم بالصبلة لسبع »(ّ) ،كىذا ّنثابة
كاستدلوا ّنا يفبت عن النب صلى اهلل عليو كسلم« :مركا ن

األمر بالتمرين كالتدريب للصغًن ؛ ألجل أف يعتاد أداء الصبلة عند بلوغو ،ككماؿ عقلو ،فهو غًن
مكلف هبا ،كال بغًنىا من العبادات؛ لضعف قدرتو العقلية على الفهم ،كالبدنية على األداء ،فتثبت لو
أىلية أداء ناقصة؛ ألف أصل العقل كالتمكن من األداء موجوداف لكنهما غًن كاملٌن(ْ).
كلذل فإنو ٫ناطب باألحكاـ التكليفية مطل نقا؛ لذات األسباب اٞنتعلقة بالصب غًن اٞنميز(ٓ).

لكن ينبين على ىذه األىلية صحة األداء لبع التصرفات دكف لزكمها(ٔ).
كىناؾ حقوؽ يتعلق كجوب أدائها ّنالو أك بذمتو ،ك٫ناطب هبا كليو ،كالزكاة كالنفقات كضماف مأ
أتلف من األنفس كاألمواؿ(ٕ).
كال تشرع العقوبة ُنقو سواء كانت ٜنق من حقوؽ العباد كالقصاص ككحرماف اٞنًناث ،أك كانت
ٜنق من حقوؽ اهلل تعاُف كاٜندكد؛ لعدـ اكتماؿ أىليتو لوجوب اٛنزاء(ٖ).
(ُ) انظر :اٞننثور يف القواعد للزركشي ِ ،َُّ ، ِٗٓ/أصوؿ السرخسي ِ.َّْ/
(ِ) انظر :كشف األسرار :الب،ارم ْ،ُِْ/شرح التلويح :ابن النجار ِ.ِّٓ/
(ّ) ركاه أبوداكد ،باب مى ي مر الغبلـ بالصبلة  ، ُّّ/ُ ،برقم .ْٗٓ :كقاؿ األلبآف :حسن صحيح ،نفس اٞنصدر.
(ْ) انظر :أصوؿ السرخسيِ َّْ/كشف األسرار :الب،ارم ْ.ِْٖ/
(ٓ) انظر :كشف األسرار :الب،ارم ْ.ِْٓ/
(ٔ) انظر :كشف األسرار ْ ِْٗ/أصوؿ السرخسي ِ.ُّْ ،َّْ/
(ٕ) انظر :اإلحكاـ :اآلمدم ُ ُُٓ/ركضة الناظر :ابن قدامة ُ ُٓٓ/أصوؿ السرخسي ِ.ّْٔ/
(ٖ) انظر :كشف األسرار :الب،ارمْ ُِْ/شرح التلويح :ابن النجارِ.ِّٔ ، ِّٓ/

ُِٓ

أىبل للعقوبة ،إال أف ذل
ىذا كإف قلنا بأف الصب اٞنميز ليس ن
بالتأديب اٞنفوض إُف كِف األمرّ ،نا يتناسب كاٞنرحلة العمرية(ُ).

ال ٬ننع من أف تكوف عقوبتو

ابعا :ردة الصبي
رً

المذىب األوؿ :ذىب اٛنمهور إُف أف ردتو معتربة ،فإذا ارتد الصب أنبىن على ردتو ما يلي:

ُ ٪ -نرـ من اٞنًناث.

ِ  -تبٌن منو أمراتو اٞنسلمة.
ّ  -يعذب يف اآلخرة عذاب الكفار ،إال أنو ال يقتل ماداـ صبينا َف يبلغ فإذا بلغ استتيب ،فإف
تاب فبها ،كإال قتل؛ شأنو يف ذل شأف اٞنرتد البالغ(ِ).
المذىب الثاني :ذىب الشافعية ،كأبو يوسف ،كزفر إُف أنو ال ٪نكم بصحة ردتو يف حق أحكاـ
قياسا على
الدنيا ،كىو القياس ،كيصح يف أحكاـ اآلخرة؛ ألف الردة ضرر ١ن فبل تصح من الصب؛ ن
إعتاؽ عبده ،كطبلؽ امرأتو ك ىبتو مالو؛ بدليل لو أرتد يف الصبا فإنو ال يقتل ،كلو صحت ردتو؛
لوجب قتلو ،ككذل ال يصح عنو ما كاف ضرر يشوبو منفعة ،كالبيع ،كما كاف ضرر ١ن ؛ أكُف أف ال

يصح عنو(ّ).

رأي اإلماـ ابن حزـ:
ظاىر كبلمو ال تصح منو ردة؛ ألنو غًن مكلف.
قاؿ ر٘نو اهلل" :قاؿ علي ليس يف قولو عليو السبلـ كرفع القلم عن يفبلث ما يوجب سقوط اٜنقوؽ
عن أمواٟنم كإ٧نا فيو سقوط العبادات عن أبداهنم"(ْ).
إيضاحا يف (احمللى) فقاؿ ر٘نو اهلل" :كأما من َف يبلغ ،أك بلغ كىو ال ٬نيز ،كال يعقل ،أك
كزاد ذل
ن

٣نيزا؛ فه الء غًن ٢ناطبٌن"(ٓ).
ذىب ٕنييزه بعد أف بلغ ن
رأي اإلماـ الشوكاني:

ظاىر كبلمو ال تصح منو ردة؛ ألنو غًن مكلف.
فبعد أف قرر أف اجملنوف غًن مكلف ،ككذل الصب الذم َف ٬نيز قاؿ ر٘نو اهلل" :كأما الصب اٞنميز
(ُ) انظر :شرح التلويح :ابن النجار ِ.ِّٖ/
(ِ) انظر :بدائع الصنائع :الكسآفٕ ُّْ/حاشية ابن عابدين ْ ِٕٓ/الفقو اإلسبلمي كأدلتو :للزحيلي ٕ.ٕٖٓٓ/
(ّ) انظر :فصوؿ البدائع :الفنارم ُ ،َِّ/البحر الرائق :ابن ٤نيم ٖ ،ُْٓ/الفقو اإلسبلمي كأدلتو للزحيلي ٕ.ٕٓٓٗ/
(ْ) اإلحكاـ :ابن حزـ ِ.ٕٓ/
(ٓ) احمللى :ابن حزـ ٕ.ُٗٗ/

ُِٔ

فهو كإف كاف ٬نكنو ٕنييز بع

األشياء ،لكنو ٕنييز ناقص بالنسبة إُف ٕنييز اٞنكلفٌن"(ُ).

الراجح:
كالراجح ىو اٞنذىب الثآف كذل ألسباب منها:
أوالٜ :نديث رفع القلم عن يفبليفة منهم الصب ،فدؿ على رفع التكليف عنو.
ً

١نضا فقبلناه منو ،فبل نقبل ردتو؛ ألف فيو
نفعا ن
ثانيًا :إذا كاف الصحيح صحة إسبلمو؛ ألف فيو ن
ضرر ١ن عليو يف الدنيا كاآلخرة .كاهلل أعلم.
خامسا :الحجر على الصغير.
ً

أٗنع فقهاء اٞنذاىب على كجوب اٜنجر على اليتيم)(ِ) لقولو تعاُف[ :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ ﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼ
ﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍ
ﰎﰏ] [النساء ،] 3:فكاف سبب اٜنجر ىو الصغر ،جاء يف بداية اجملتهد" :الصغر ىو اٞن يفر
يف منع التصرؼ باٞناؿ ،بدليل تأيفًنه يف إسقاط التكليف ،كإ٧نا اعترب الصغر؛ ألنو الذم يوجد فيو السفو
غالبنا ،كما يوجد فيو نقص العقل غالبنا(ّ).
رأي اإلماـ ابن حزـ:

َف أجد لو على شيء يف (اإلحكاـ) ،لكن كقفت لو على كبلـ يف اٞنسألة يف (احمللى).
قاؿ ر٘نو اهلل" :مسألة :ال ٩نوز اٜنجر على أحد يف مالو إال على من َف يبلغ ،أك على ٠ننوف يف
حاؿ جنونو ،فهذاف خاصة ال ينفذ ٟنما أمر يف ماٟنما ،فإذا بلغ الصغًن ،كأفاؽ اجملنوف جاز أمر٨نا يف

ماٟنما كغًن٨نا"(ْ).

رأي اإلماـ الشوكاني:

َف أقف لو على شيء يف (اإلرشاد) ،لكن كقفت لو على كبلـ يف اٞنسألة يف (السيل اٛنرار).

قاؿ ر٘نو اهلل" :أما سببية الصغر للحجر كالرؽ كاٛننوف فاألمر يف ذل ؛ كذل ؛ ألف الصغًن ال
يتصرؼ عنو كليو كما تقدـ ،كالعبد ال ٬نل شيما كال يتصرؼ يف شيء إال بإذف مواله ،كاجملنوف يتصرؼ
(ُ) اإلرشاد :الشوكآف ُ.ّٕ/
(ِ) انظر :بدائع الصنائع :الكاسآف ٕ ،َُٕ/بداية اجملتهد :ابن رشد ْ ِٔ/مغين احملتاج :الشربيين ّ ُِّ/اٞنغين :ابػن قدامػة
ْ.ّّْ/
(ّ) انظر :بداية اجملتهد :ابن رشد ْ.ّٔ/
(ْ) احمللى :ابن حزـ ٕ.َُْ/

ُِٕ

عنو كليو؛ ألنو ال يعقل ما فيو النفع كالضرر كقلم التكليف َف ٩نر عليو ماداـ ٠ننونا ،فجعل اٞنصنف عدـ
حجرا عليهم من جهة الشرع"(ُ).
صحة تصرؼ ى الء ن
شرعا ن
كىذا كجو االتفاؽ بٌن اإلمامٌن.

ىل يحتاج حجر الصغير إلى حكم حاكم؟
يفبت بالنص أف حجر الصغًن يكوف لوِف الصغًن ،قاؿ تعاُف :ﱡﭐ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ
ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﱠﭐ[ النساء:

ٓ] كهبذا يكوف اٜنجر عليو تلقائينا؛ فبل ٪نتاج إُف حكم حاكم ،كىذا قوؿ أكثر أىل العلم(ِ).
سادسا :البلوغ.
ً

تعريف البلوغ لغة :ىو الوصوؿ ،يقاؿ :بلغ الشيء يبلغ بلو نغا كببل نغا :كصل كانتهى .كبلغ الصب:

احتلم كأدرؾ كقت التكليف ،كبلغت الفتاة ،كمنو قولو تعاُف[ :ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ] [النحل.]9:
وتأتي بلغ بمعنى :شارؼ على الوصوؿ .كما يف قولو تعاُف[ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ] [الطالق.)ّ( ]8:
أىبل للتكاليف الشرعية.
البلوغ
اصطالحا :انتهاء حد الصغر يف اإلنساف؛ ليكوف ن
ً
أك ىو :قوة ٓندث يف الصب٫ ،نرج هبا عن حالة الطفولية إُف غًنىا(ْ).

ما يعرؼ بو البلوغ:
ىناؾ عبلمات للبلوغ يشرتؾ فيها الذكر كاألنثى ،كعبلمات ٔنتص هبا األنثى ،كفيما يلي نبٌن ذل :
أوال :العالمات الذي يشترؾ فيها الذكر واألنثى:
ً

ٔ  -البلوغ بإنزاؿ المني :كىو خركج اٞنين يف نوـ أك يقظة َنماع أك غًنه(ٓ) .كيعرب عنو

(ُ) السيل اٛنرار :الشوكآف ُ.َٖٖ/
(ِ) انظر :بدائع الصنائع :الكسآف ٕ ُُٕ/اٜناكم الكبًن :اٞناكردم ٔ ّٖٓ/اٞنغين :ابن قدامة ْ.ّّٓ/
(ّ) انظر :لساف العرب :ابن منظور ٖ ،ُْٗ/تاج العركس :الزبيدم ِِ.ْْٓ/
(ْ) انظر :حاشية ابن عابدينٔ ُّٓ/شرح ٢نتصر خليل :لل،راشيٓ.ُِٗ/
(ٓ) انظر :أسىن اٞنطالب :السنيكي ِ.َِٔ/

ُِٖ

باالحتبلـ.
قاؿ يف الشرح الكبًن" :كاٜنلم أم :اإلنزاؿ مطلقا"(ُ).
كيف اٞنغين" :فكيفما خرج اٞنين يف يقظة أك مناـَ ،نماع ،أك احتبلـ ،أك غًن ذل  ،حصل بو
البلوغ"(ِ).
ال خبلؼ بٌن الفقهاء يف بلوغ الذكر كاألنثى بوجود ىذه العبلمة(ّ) ،كأدلتهم كما يلي:
أوال :الدليل من القرآف:
ً
أ  -قولو تعاُف[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ] [النور.]19:
ب  -قولو تعاُف[ :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ] [النور.]12:
فهاتاف اآليتاف تدالف على حصوؿ البلوغ باٜنلم أك االحتبلـ؛ كذل ال يكوف إال ِنركج اٞنين(ْ).
ثانيًا :الدليل من السنة:

قولو صلى اهلل عليو كسلم« :الغسل يوـ اٛنمعة كاجب على كل ١نتلم»(ٓ).

١نبل للتكليف.
وجو االستدالؿ :قولو صلى اهلل عليو كسلم« :على كل ١نتلم» فجعل االحتبلـ ن
ثالثًا :اإلجماع:

قاؿ اٜنافظ(ٔ) يف الفتح" :كقد أٗنع العلماء على أف االحتبلـ يف الرجاؿ كالنساء يلزـ بو العبادات
كاٜندكد كسائر األحكاـ"(ٕ).
رأي اإلماـ ابن حزـ:
قاؿ ابن حزـ ر٘نو اهلل" :كقد أخرب عليو الصبلة كالسبلـ يف حديث عائشة أف اٞنرأة ٓنتلم فصار
صحيحا يف اٞنرأة كالرجل"(ٖ).
االحتبلـ بلو نغا
ن
(ُ) انظر :الشرح الكبًن على اٞنقنع :ابن قدامة ّ. ِّٗ/
(ِ) انظر :اٞنغين :ابن قدامة ْ.ّْٓ/
(ّ) اٞنصدر نفسو ْ.ّْٓ/
(ْ) انظر :حاشيتا قليوا كعمًنةِ.ّْٕ/
(ٓ) ركاه الب،ارم ،باب كضوء الصبياف ،كمػى ٩نػب علػيهم الغسػل كالطهػورُُٕ/ُ ،بػرقم ،ٖٖٓ :كمسػلم :بػاب كجػوب غسػل
اٛنمعة على كل بالغ من الرجاؿ ِ َٖٓ/برقم.ْٖٔ :
ػ،اكم" :انتشػرت مصػنفاتو يف حياتػو كهتادهتػا اٞنلػوؾ ككتبهػا
(ٔ) أبو الفضل أ٘نػد بػن علػي بػن ١نمػد الكنػآف العسػقبلٓف ،قػاؿ الس ٌ
األك ػابر" أمػػا تص ػػانيفو فكث ػػًنة جليل ػػة ،منهػػا :ال ػػدرر الكامنػػة ،فػػتح الب ػػارم ،كغًنىػػا ،كل ػػد سػػنة ّٕٕ كت ػػويف سػػنة ِٖٓى ػ ػ
األعبلـ :الزركلي ُ.ُٕٗ ، ُٕٖ/
(ٕ) انظر :فتح البارم :ابن حجر ٓ.ِٕٕ/
(ٖ) اإلحكاـ :ابن حزـ ٓ.ُُٗ/

ُِٗ

رأي اإلماـ الشوكاني:

(ُ)

َف أجد لو يف (اإلرشاد) ،لكن كجدت لو يف (النيل) قاؿ ر٘نو اهلل" :كقد حكى صاحب البحر

اإلٗناع على أف االحتبلـ مع اإلنزاؿ من عبلمات البلوغ يف الذكر"(ِ) .كىذا كجو االتفاؽ.
ٕ  -البلوغ بالسن

اختلف الفقهاء يف سن البلوغ.
فقيلٕ :ناـ ٙنس عشرة سنة ،للذكر كاألنثى ،كىو مذىب الشافعية (ّ) ،كاٜننابلة(ْ).
كقيل :ببلوغ ٖنآف عشرة سنة للذكر .كىو مذىب اٜننفية(ٓ) ،كاٞنشهور من مذىب اٞنالكية(ٔ) كىناؾ
أقواؿ أخرل.
رأي اإلماـ ابن حزـ:

يرل البلوغ بتماـ تسع عشرة ،قاؿ أبو ١نمد" :فمن َف ينبت ،كال احتلم من رجل ،أك امرأة ،أك َف
عاما قمرية بساعة فقط لزمهم حكم البلوغ"(ٕ).
ٓن اٞنرأة ،فإذا ْناكزا تسعة عشر ن
رأي اإلماـ الشوكاني:

َف أجد لو يف (اإلرشاد) ،لكن كجدت لو يف (النيل)؛ حيث يظهر من تبويبو أنو يرل أف البلوغ
بتماـ ٙنس عشرة سنة ،كيأخذ ىذا من تبويبيو؛ حيث قاؿ :باب عبلمات البلوغ مث ذكر حديث ابن
عمر« :عرضت على النب صلى اهلل عليو كالو كسلم».
ككذل من رده على من تعقب على اٛنمهور ،استدالٟنم ُنديث ابن عمر رضي اهلل عنهما أف
البلوغ بتماـ ٙنس عشرة سنة بقولو( :كيرد ىذا التعقيب ما ذكرنا من الزيادة يف اٜنديث أعين قولو( :كَف
يرٓف بلغت)(ٖ) ،كقولو( :كرآٓف بلغت) (ٗ) ،كالظاىر أف ابن عمر ال يقوؿ ىذا ّنجرد الظن من دكف أف
(ُ) أ٘ند بن ٪نػٍن بػن اٞنرتضػى بػن اٞنفضػل ابػن منصػور اٜنسػين ،عػاَف بالػدين كاألدب ،مػن أئمػة الزيديػة بػاليمن ،مػن كتبػو :البحػر
الزخار  .كلد سنة ٕٕٓ كتويف سنة َْٖىػ األعبلـ :الزركلي ُ.ِٔٗ/
(ِ) نيل األكطار :الشوكآف ٓ.ِٖٗ/
(ّ) انظر :اٞنهذب :الشًنازم َُِّ/مغين احملتاج :الشربيين ّ ُِّ/أسىن اٞنطالب :السنيكي ِ.َِٔ/
(ْ) انظر :اٞنغين :ابن قدامةْ ،ّْٔ/الشرح الكبًن :ابن قدامة ْ،ُّٓ/كشاؼ القناع :البهويت ّ.ّْْ/
(ٓ) انظر :العناية شرح اٟنداية :أكمل الدين ٗ َِٕ/اٛنوىرة النًنةً َّ :
م ُ.ِْْ/
الزبًيد ٌ
(ٔ) انظر :حاشية الصاكم ّ.َْْ/
(ٕ) اإلحكاـ :ابن حزـ ٓ .َُِ/
(ٖ) ركاه ابن حباف ،ذكر اٝنرب اٞنػدح قػوؿ مػن زعػم أف ٕنػاـ ٙنػس عشػرة سػنة للمػرء ال يكػوف بلو نغػا ،ُّ/ُُ ،بػرقم ِْٖٕ،
كصححو شعيب األرن كط نفس اٞنصدر.
(ٗ) جاء عند ابن حباف بلفظ( :فأجازٓف) اٞنصدر نفسو.

َِِ

يصدر منو صلى اهلل عليو كسلم ما يدؿ على ذل (ُ) .كىذا كجو االختبلؼ.
المناقشة والترجيح:
الذم يظهر أف الراجح :قوؿ الشافعية كاٜننابلة؛ كذل ٞنا يأيت:
أوال :حديث ابن عمر قاؿ« :عرضين رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يوـ أحد يف القتاؿ ،كأنا ابن
ً

أربع عشرة سنة ،فلم ٩نزٓف ،كعرضين يوـ اٝنندؽ ،كأنا ابن ٙنس عشرة سنة ،فأجازٓف»(ِ).

كإف كاف قد أعرتض ابن حزـ على االستدالؿ هبذا اٜنديث بقولو" :فبل حجة ٟنم يف ذل ؛ ألف
النب صلى اهلل عليو كسلم َف يقل إٓف أجزتو لسنو ،ككاف عاـ اٝنندؽ باٞندينة ال خركج عليهم فيو ،فاهلل
أصبل ،كباهلل
أعلم ٞناذا أجازه ،إما ألهنم َف يسافركا عن موضعهم ،أك ألنو قد بلغ فبل حجة يف ذل
ن
دليبل على أنو قد كاف
تعاُف التوفيق ،كال هنى عليو السبلـ عن غزك األشداء من الصبياف فتكوف إجازتو ن
بلغ"(ّ).
كقاؿ يف (احمللى) عند ذكر حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما" :قاؿ علي :كىذا ال حجة لو فيو
لوجهٌن :أحد٨نا أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم َف يقل :إٓف أجزهتما من أجل أهنما ابنا ٙنس عشرة
سنة؛ كٟنذا ال ٩نوز ألحد أف يضيف إليو عليو الصبلة كالسبلـ ما َف ٫نرب بو عن نفسو ،كقد ٬نكن أف
٩نيز٨نا يوـ اٝنندؽ؛ وللك لعدة أسباب منها:
ُ  -أنو كاف يوـ حصار يف اٞندينة نفسها ،ينتفع فيو بالصبياف يف رمي اٜنجارة كغًن ذل  ،كَف
٩نزه يوـ أحد؛ ألنو كاف يوـ قتاؿ بعدكا فيو عن اٞندينة ،فبل ٪نضره إال أىل القوة كاٛنلد.
عاما ال بنص ،كال
ِ  -إنو ليس يف ىذا اٝنرب أهنما يف تل الساعة أكمبل ن
معا ٙنسة عشر ن
عاما الشهر
بدليل كما قاؿ الشافعي ،كال خبلؼ يف أنو يقاؿ يف اللغة ٞنن بقي عليو من ستة عشر ن
عاما ،فبطل التعلق هبذا اٝنرب ٗنلة .كباهلل تعاُف التوفيق(ْ).
كالشهراف :ىذا ابن ٙنسة عشر ن
ك٩ناب بأف فهم نافع(ٓ) ،كعمر بن عبد العزيز(ٔ) أكُف من فهم ابن حزـ.

(ُ) نيل األكطار :الشوكآفٓ.ِٖٗ/
(ِ) ركاه مسلم ،باب بياف سن البلوغ  َُْٗ /ّ ،برقم.ُٖٖٔ :
(ّ) اإلحكاـ :ابن حزـ ٓ.َُِ/
(ْ) احمللى :ابن حزـ ُ.َُٓ/
(ٓ) أبوعبد اهلل نافع بػن ىرمػز مػوُف ابػن عمػر مػن أئمػة التػابعٌن مػن أىػل اٞندينػة  ،إمػاـ يف العلػم  ،متفػق عليػو  ،صػحيح الركايػة ،
فمػػنهم مػػن يقدمػػو علػػى سػػاَف  ،كمػػنهم مػػن يقارنػػو بػػو ،مػػات باٞندينػػة سػػنة سػػبع عشػػرة كمائػػة .اإلرشػػاد :لل،ليلػػي ُ،َِٓ/
هتذيب األٚناء :النوكم ِ.ُِْ ،ُِّ/
(ٔ) اإلم ػػاـ ،اٜن ػػافظ ،العبلم ػػة ،اجملته ػػد ،الزاى ػػد ،العاب ػػد ،الس ػػيد ،أم ػػًن اٞنػ ػ منٌن ح نق ػػا ،أب ػػو حف ػػص القرش ػػي ،األم ػػوم ،اٞن ػػدٓف ،مث
ػهرا ،مػػات سػػنة إحػػدل كمائػػة  .طبقػػات
اٞنصػػرم ،اٝنليفػػة ،الزاىػػد ،الراشػػد ،أشػػج بػػين أميػػة ،.كانػػت خبلفتػػو سػػنتٌن كأشػ ن
الفقهاء :الشًنازم ُ ،ْٔ/السًن :الذىب ٓ.ُُْ/

ُِِ

لقوؿ نافع" :فقدمت على عمر بن عبد العزيز كىو إذ ذاؾ خليفة ،فحديفتو ىذا اٜنديث ،فقاؿ :إف
ىذا اٜند بٌن الصغًن كالكبًن ،مث كتب إُف عمالو أف يفرضوا ٞنن بلغ ٙنس عشرة سنة ،كما كاف دكف

ذل أف ٩نعلوه مع العياؿ"(ُ).
(ِ)
دليبل يف السن فكل عدد من
ك٩ناب كذل ّنا قالو ابن العرا " :فإف َف يكن حديث ابن عمر ن
السنٌن يذكر فإنو دعول ،كالسن اليت اعتربىا النب عليو الصبلة كالسبلـ أكُف من سن َف يعتربىا ،كال قاـ
يف الشرع دليل عليها(ّ).
ٖ – مما يعرؼ بو البلوغ (اإلنبات).
اختلف الفقهاء في أف اإلنبات عالمة للبلوغ على أقواؿ:
القوؿ األوؿ :ليس بعبلمة مطل نقا ،ال يف اٜنقوؽ الواجبة لل،الق ،كال يف حقوؽ اآلدميٌن .كىو

مذىب اٜننفية(ْ).

القوؿ الثاني :أف اإلنبات عبلمة مطلقة كىو مذىب اٜننابلة(ٓ).
القوؿ الثالث :إف البلوغ إ٧نا ٪نصل يف حق صبياف الكافر بإنبات العانة ،كال ٪نصل ذل

اٞنسلم على الصحيح عندىم ،كىو مذىب الشافعية(ٔ).

يف

رأي اإلماـ ابن حزـ:

يرل أف اإلنبات عبلمة مطلقة قاؿ ر٘نو اهلل" :قاؿ أبو ١نمد فمن َف ينبت ،كال احتلم من رجل أك

عاما قمرية بساعة فقط لزمهم حكم البلوغ"(ٕ).
امرأة ،أك َف ٓن اٞنرأة ،فإذا ْناكزا تسعة عشر ن
ايضاحا يف (احمللى) فقاؿ" :قاؿ علي :ال معىن ٞنن فرؽ بٌن أحكاـ اإلنبات ،فأباح سف الدـ
كزاد
ن
بو يف األسارل خاصة ،جعلو ىنال بلو نغا ،كَف ٩نعلو بلو نغا يف غًن ذل ؛ ألف من احملاؿ أف يكوف رسوؿ

اهلل صلى اهلل عليو كسلم يستحل دـ من َف يبلغ مبلغ الرجاؿ ،ك٫نرج عن الصبياف الذين قد صح هني
رجبل بالغنا غًن رجل كال
النب صلى اهلل عليو كسلم عن قتلهم ،كمن اٞنمتنع احملاؿ أف يكوف إنساف كاحد ن

(ُ) ركاه مسلم.َُْٗ /ّ :
(ِ) ١نمػػد بػػن عبػػد اهلل بػػن ١نمػػد بػػن عبػػد اهلل أبػػوبكر بػػن العػػرا ،اإلمػػاـ العػػاَف اٜنػػافظ اٞنسػػتبحر ،ختػػاـ علمػػاء األنػػدلس ،كأحػػد
أئمتهػا كحفاظهػا .مػن مصػنفاتو عارضػة األحػوذم ،كلػده ليلػة اٝنمػيس لثمػاف بقػٌن مػن شػعباف سػنة ٖنػاف كسػتٌن كأربعمائػة،
كتوىفْٓٔ :ىػ تاريخ دمشق :ابن عساكر ْٓ ،ِْ/الثقات :بن قيطٍليوبػيغىا ّٖٗٔ/
(ّ) انظر :أحكاـ القراف :ابن العرا ُ.ُْٖ/
(ْ) انظر :الدر اٞن،تار كحاشية ابن عابدينٔ ُّٓ/البناية يف شرح اٟنداية :العيىن ُُ.َُٗ/
(ٓ) انظر :اٞنبدع يف شرح اٞنقنع :ابن مفلح ْ َّٓ/اٞنغين البن قدامة ْ.ّْٓ/
(ٔ) انظر :اٞنهذب :للشًنازمِ َُّ/حاشيتا قليوا كعمًنة ِّْٕ/
(ٕ) اإلحكاـ :ابن حزـ ٓ.َُِ/

ِِِ

معا يف كقت كاحد(ُ).
بالغ ن

رأي اإلماـ الشوكاني:

َف أجد لو يف (اإلرشاد) ،لكن كجدت لو يف (النيل) ،حيث يظهر من كبلمو أنو يرل أف اإلنبات
يعد بلو نغا حيث قاؿ" :قولو( :فكاف من أنبت ...إٍف)(ِ)  ،استدؿ بو من قاؿ :إف اإلنبات من عبلمات
البلوغ ،كإليو ذىبت اٟنادكية.
كقيدكا ذل أف يكوف اإلنبات بعد التسع ،كتعقب بأف قتل من أنبت ليس من أجل التكليف؛ بل
لرفع ضرره؛ لكونو مظنة للضرر ،كقتل اٜنية ،ك٥نوىا ،كرد ىذا التعقب بأف القتل ٞنن كاف كذل ليس
ألجل الكفر ال لدفع الضررٜ ،نديث« :أمرت أف أقاتل الناس حى يقولوا :ال إلو إال اهلل»(ّ) كطلب
اإل٬ناف ،كإزالة اٞنانع منو فرع التكليف ،كي يد ىذا أف النب صلى اهلل عليو كسلم كاف يغزك إُف الببلد
البعيدة كتبوؾ ،كيأمر بغزك أىل األقطار النائية مع كوف الضرر ٣نن كاف كذل مأمونا ،ككوف قتاؿ الكفار
لكفرىم ىو مذىب طائفة من أىل العلم(ْ) .كىذا كجو االتفاؽ.
الراجح:
الذم يظهر أف الراجح ىو قوؿ من قاؿ إف اإلنبات عبلمة للبلوغ كذل لعدة أمور:

ٔ ٜ -نديث عطية القرظي(ٓ) قاؿ« :عرضنا على النب صلى اهلل عليو كسلم يوـ قريظة ،فكاف من

أنبت قتل ،كمن َف ينبت خلي سبيلو ،فكنت ٣نن َف ينبت ف،لي سبيلي» (ٔ).

ٕ  -جاء عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أنو قاؿ :كتب عمر إُف أمراء األجناد ،أف ال تقتلوا امرأة

كال صبينا ،كأف تقتلوا من جرت عليو اٞنواسي (ٕ).

ثانيًا :عالمات البلوغ التي تختا بها األنثى.

ٔ  -الحمل

(ُ) احمللى :ابن حزـ ُ.َُّ./
(ِ) ركاه ابػػن حبػػاف بلفػػظ( :انظػػركا فػػإف كػػاف أنبػػت الشػػعر فػػاقتلوه كإال فػػبل تقتلػػوه)  ،ذكػػر األمػػر بقتػػل مػػن أنبػػت يف دار اٜنػػرب
كاإلغضػػاء علػػى مػػن َف ينبػػت  ُْٓ/ٕ ،بػػرقم ، ُْٕٖ :كقػػاؿ شػػعيب األرن ػ كط :إسػػناده صػػحيح علػػى شػػرط الشػػيٌ،ن.
نفس اٞنصدر.
(ّ) ركاه الب،ػػارم ،بػػاب فضػػل اسػػتقباؿ القبلػػة ٖٕ/ُ :بػػرقم ِّٗ ،كمسػػلم :بػػاب األمػػر بقتػػاؿ النػػاس حػػى يقولػوا :ال إلػػو إال اهلل
١نمد رسوؿ اهلل  ُٓ/ُ ،برقم.َِ :
(ْ) نيل األكطار :الشوكآفٓ.ِٖٗ/
(ٓ) عطيػػة القرظػػي رأل رسػػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم كٚنػػع منػػو ،كنػػزؿ الكوفػػة ،كال يعػػرؼ لػػو نسػػب ،ركل عنػػو٠ :ناىػػد ،كعبػػد
اٞنل بن عمًن .أسد الغابة :ابن حجر ْ.ْْ/
(ٔ) ركاه الرتمذم ،باب ما جاء يف النزكؿ على اٜنكم  ُْٓ/ْ ،برقم ُْٖٓ :كقاؿ الرتمذم :ىذا حديث حسن صحيح.
(ٕ) مصنف ابن أا شيبة :من ينهى عن قتلو يف دار اٜنرب  ، ّْٖ/ٔ ،برقم. ُُّّٗ :

ِِّ

كاٜنمل ال يكوف إال مع إنزاؿ ،فيكوف دليل على البلوغ ؛ ألف اهلل تعاُف أجرل العادة أف الولد ال
٫نلق إال من ماء الرجل كماء اٞنرأة ،قاؿ تعاُف[ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ] [الطارق 1 :ر .]9
كما أخرب النب صلى اهلل عليو كسلم بذل يف األحاديث ،فمى ٘نلت حكم ببلوغها يف الوقت
الذم ٘نلت فيو(ُ).
قاؿ القرطب" :فأما اٜني كاٜنبل فلم ٫نتلف العلماء يف أنو بلوغ "(ِ).
ٕ – الحيض

قاؿ القرطب" :فأما اٜني كاٜنبل فلم ٫نتلف العلماء يف أنو بلوغ"(ّ).
كقاؿ ابن حجر" :كقد أٗنع العلماء على أف اٜني بلوغ يف حق النساء"(ْ).
كقد استدلوا على ذل بالسنة ،كمن ذل :
ُ  -ما ركم عن عائشة رضي اهلل عنها ،أف رسوؿ اهلل قاؿ« :ال يقبل اهلل صبلة حائ
ِنمار»(ٓ).
وجو الداللة  :أخرب عليو الصبلة كالسبلـ أف اٜنائ

ما كال تقبل على غًنىا (ٔ) .فك ىن باٜنائ
البلوغ ٞنبلزمة بينهما ،كعليو إٗناع األمة(ٕ).

إال

تلزمها األحكاـ ،كأف صبلهتا تقبل على صفة

عن البالغة؛ ألف اٜني

دليل البلوغ ،فذكر اٜني

كأراد بو

رأي اإلماـ ابن حزـ:
يرل أف اٜني عبلمة مطلقة قاؿ ر٘نو اهلل" :قاؿ أبو ١نمد :فمن َف ينبت كال احتلم من رجل أك
عاما قمرية بساعة فقط لزمهم حكم البلوغ"(ٖ).
امرأة ،أك َف ٓن اٞنرأة ،فإذا ْناكزا تسعة عشر ن
رأي اإلماـ الشوكاني:

َف أجد لو شيمنا يف اٞنسألة .كىذا كجو االنفراد عند ابن حزـ.
(ُ) انظر :اٞنغين :ابن قدامة ْ.ّْٔ/
(ِ) انظر :تفسًن القرطب ٓ.ّٓ/
(ّ) انظر :تفسًن القرطب ٓ.ّٓ/
(ْ) انظر :فتح البارم :ابن حجر ٓ.ِٕٕ/
(ٓ) ركاه أبوداكد :باب اٞنرأة تصلي بغًن ٙنار  ُّٕ/ُ ،برقم ُْٔ كصححو األلبآف .نفس اٞنصدر.
(ٔ) احمللى ُ.َُْ/
(ٕ) انظر :بدائع الصنائع :الكاسآف ُ.ُُٔ/
(ٖ) اإلحكاـ :ابن حزـ ٓ.َُِ/

ِِْ

المطلب الثالث :المعتوه
واصطالحا.
أوال :تعريف العتو لغة
ً
ً

كعتاىا بالفتح ،نقص عقلو من غًن جنوف أك دىش.
العتو لغة :عتو عتها ،من باب تعب ،ن

مدىوشا من غًن مس أك جنوف(ُ).
كاٞنعتوه :ىو من نقص عقلو ،كصار
ن

اصطالحا :آفة توجب خلبل يف العقل ،فيجعل صاحبو قليل الفهم ٢نتلط الكبلـ فاسد
العتو
ً
التدبًن ،فيشبو مرة كبلـ العقبلء ،كمرة كبلـ اجملانٌن ،كحكمو حكم الصب اٞنميز ككذا سائر أموره(ِ).
كقيل :ىو اختبلؿ بالعقل ُنيث ٫نتلط كبلمو فيشبو مرة كبلمو كبلـ العقبلء ،كمرة كبلـ اجملانٌن(ّ).
كقيل :آفة توجب اختبلؿ العقل آ نا فآ نا ،ال ٞنتناكؿ ُنيث ٫نتلط كبلمو فيشبو مرة بكبلـ العقبلء
كمرة بكبلـ اجملانٌن(ْ).
احدا ،كىو أف العتو
كيبلحظ من ىذه التعاريف ٢نتلف ألفاظها إال أف مدلوٟنا متفق على معىن ك ن
سليما ،فالعتو ضعف يف
عبارة عن مرض ي دم إُف اختبلؿ يف العقل فينتج عنو عدـ إدراؾ األمور إدرا نكا ن
العقل ي دم إُف ضعف يف اإلدراؾ كالفهم.
كينتج كذل أف أصل العقل موجود عند اٞنعتوه ِنبلؼ اجملنوف ال عقل عنده.
ثانيًا :أنواع المعتوه.

نوع ال يكوف معو إدراؾ كال ٕنييز ،كحكمو حكم اجملنوف ،كحكم الصغًن يف أكؿ أحوالو ،كىو ما

دكف السابعة.
كنوع يكوف معو إدراؾ كٕنييز ،كلكنو ال يصل إِف درجو إدراؾ الراشدين عادة ،كحكمو كالصب
اٞنميز يف ٗنيع أحكامو لوجود أصل العقل(ٓ).
فينتج من ذل أف اٞنعتوه ملحق باجملنوف أف غلب عليو فقد العقل كبالصب اٞنميز إف كاف يفقو
مثلو ،كىو يف اٞنس كلية مثلهما يف سقوط العقوبات البدنية ،كسقوط التكاليف الشرعية من عبادات
كغًنىا ،كيف كجوب الضماف للمتلفات ،كيكوف عمده خطأ كاجملنوف كالصغًن ،كْنب الدية على عاقلتو.
(ُ) انظر :لساف العرب :ابن منظور ُّ ٓ/اٞنصباح اٞننًن :الفيوميِ.ِّٗ/
(ِ) انظر :كشف األسرار :الب،ارم ْ.ِْٕ/
(ّ) انظر :كشاؼ اصطبلحات الفنوف :التهانوم ِ.ُُْٔ/
(ْ) انظر :مرآة األصوؿ :اٞننبل خسرك صِّٗ.
(ٓ) انظر :كشف األسرار :الب،ارم ْ ِْٕ/األشباه كالنظػائر :ابػن ٤نػيم ُ ،ِٕٕ/الفقػو اإلسػبلمي كأدلتػو :للزحيلػي َْْٔٗ/
احملكوـ عليو صُٖٓ.

ِِٓ

الفرؽ بين الجنوف والعتو
يقوؿ الدكتور عبد الكرٔف النملة ر٘نو اهلل تعاُف:يوجد بين المجنوف والمعتوه فروؽ إليك أىمها:
الفرؽ األوؿ :أف اٞنعتوه لو عقل ،كلكنو ضعيف عن إدراؾ كفهم اٝنطاب ،أما اجملنوف فإنو ال عقل لو.
أبدا.
٣نيزا ن
٣نيزا ،كقد يكوف غًن ٣نيزِ ،نبلؼ اجملنوف ،فبل يكوف ن
الفرؽ الثاني :أف اٞنعتوه قد يكوف ن

الفرؽ الثالث :اٞنعتوه ال يصاحبو هتيج كاضطرابِ ،نبلؼ اجملنوف فقد يصاحبو هتيج كاضطراب(ُ).
أما وجو االتفاؽ بين الجنوف والعتو:

ُ  -أف كل منهما ال عهدة عليو ،فبل يلزـ بشيء فيو ضرر ١ن ؛ فبل يصح طبلقو ،كال عتاقو،
كلو بإذف الوِف ،كال بيعو كال شراؤه لنفسو بدكف إذف الوِف.
جربا ٞنا استهل
ِ  -كذل يتفقاف يف كجوب ضماف اٞنتلفات من األنفس؛ ألف حق العبد شرع ن
من احملل اٞنعصوـ(ِ).
ثالثًا :أثر العتو في األىلية

اٞنعتوه ٬نتل أىلية كجوب كاملة؛ ألهنا تثبت لكل مولود من البشر ،أما أىلية األداء ،فهو ٬نتل
أىلية أداء ناقصة ،كالصب العاقل؛ ألف العتو ملحق بآخر أحواؿ الصبا يف كجود أصل العقل مع كجود
خلل فيو ،فكما أٜنق اٛننوف بأكؿ أحواؿ الصغر يف األحكاـ ،أٜنق العتو بآخر أحواؿ الصبا يف ٗنيع
األحكاـ(ّ).
١نضا،
نفعا ن
كتعين األىلية الناقصة :أف بع تصرفاتو تكوف صحيحة نافذة ،إذا كانت نافعة لو ن
١نضا ،كيتوقف بعضها على إذف الوِف أك إجازتو إذا كانت دائرة بٌن النفع
ضررا ن
كباطلة إذا كانت مضرة ن
كالضرر كما سيأيت(ْ).
ابعا :أثر العتو في توجيو الخطاب للمعتوه.
رً

فاٞنعتوه الذم يفهم خطاب الشارع ىل ىو مكلف؟
اختلف يف ذل على يفبليفة مذاىب:
المذىب األوؿ :أنو غًن مكلَّف مطل نقا.

كىو مذىب اٛنمهور؛ ألف خطاب التكليف موضوع عن اٞنعتوه كم كضع عن الصب اٞنميز،

(ُ) اٞنهذب :النملة ُ.ّّٓ/
(ِ) انظر :كشف األسرار :الب،ارم ْ ،ِْٕ/تيسًن التحرير :أمًن بادشاه ِ. ِّٔ /
(ّ) انظر :كشف األسرار :الب،ارم ْ ،ِْٕ/الكليات :الكفوم ُ. ّْٗ/
(ْ) انظر :التقرير كالتحبًن :ابن أمًن حاج ِ ُٕٔ/الوجيز :زيداف صٓٗ ،علم أصوؿ الفقو خبلؼُ.ُّٗ/

ِِٔ

أىبل لوجوهبا يف ذمتو؛ لعدـ أىليتو ألدائها؛ كذل لنقصاف عقلو ،كال
فتسقط عنو العبادات؛ ألنو ليس ن
٬نكن أف ي دىا عنو كليو ،لعدـ جواز النيابة يف العبادات.
قياسا على اجملنوف ،كعلى الصب غًن اٞنميز ،كاٛنامع :ضعف العقل عن إدراؾ حقائق
ككذل
ن
األمور ،كعن فهم خطابات الشارع على ما ىي عليو ،كىو اختيار عامة اٞنتأخرين(ُ).
المذىب الثاني :قوؿ منسوب اُف اإلماـ القاضي أا زيد(ِ) إُف أف حكم العتو كحكم الصبا ،إال

يف حق العبادات ،فإف الوجوب فيها ال يسقط عنو احتياطنا يف كقت اٝنطاب كىو البلوغ بالنسبة
للمعتوهِ ،نبلؼ الصبا ،فإنو كقت سقوط اٝنطاب قبل البلوغ(ّ).
كقد رد عليو بع األحناؼ بقولو" :لقد ظن بع أصحابنا أف العتو غًن ملحق بالصبا ،إ٧نا أٜنقو
باٞنرض حى ال ٬ننع كجوب العبادات ،كليس كما ظنوا ،بل العتو نوع جنوف؛ ٬ننع كجوب أداء اٜنقوؽ
ٗنيعا؛ ألف اٞنعتوه ال يقف على عواقب األمور ،كالصب الذم ظهر منو قليل عقل.
ن

وتحقيق للك :أف نقصاف العقل ٞنا أيفر يف سقوط اٝنطاب عن الصب ،فإف عدمو أيفر يف سقوط

اٝنطاب عن اجملنوف بعد البلوغ ٓنقي نقا للعدؿ ،حى ال ي دم إُف تكليف ما ليس يف الوسع ،كعلى ذل

نظرا
يسقط اٝنطاب عن اٞنعتوه ،كما يسقط عن الصب اٞنميز ٓنقي نقا للعدؿ ن
أيضا ،كىو نفي اٜنرج عنو ن
كمر٘نة عليو(ْ).
المذىب الثالث :أنو مكلَّف مطل ًقا ,كاستدلوا بأف اٞنعتوه قد كجو إليو اٝنطاب ،بدفع قيمة
اٞنتلفات ،كدفع أركش اٛننايات ،كبدفع الزكاة ،كلو َف يكن مكلَّفا ٞنا كجو إليو خطاب ،كٞنا أخذت تل

اٜنقوؽ من مالو.
جربا ٞنا استهل من احملل اٞنعصوـ ،كٟنذا قدر باٞنثل ،ككوف اٞنستهل
وأجيب :بأف الضماف شرع ن

معتوىا ال ينايف عصمة احملل؛ ألهنا يفابتة ٜناجة العبد إليو؛ لتعلق بقائو،
صبينا
معتوىا أم :بالغنا ن
معذكرا أك ن
ن
معصوما ،فيجب الضماف على
كقواـ مصاٜنو بو ،كبالصبا ،كالعتة ال يزكؿ حاجتو إليو عنو فبقي
ن
اٞنستهل  ،كال ٬نتنع بعذر الصبا كالعتوِ ،نبلؼ حقوؽ اهلل تعاُف فإهنا ْنب بطريق االبتبلء(ُ).

وأما وجوب الزكاة على المعتوه ,فيقاؿ يف اٛنواب عنو :إف كجوب تل الواجبات عليو ليس من
(ُ) انظر :كشف األسرار :الب،ارم ْ ِْٕ/التقرير كالتحبًن :ابن أمًن حاج ِ ُٕٔ/تيسًن التحرير :أمًن بادشاه ِ. ِّٔ/
فقيهػػا باحثنػػا .نسػػبتو إُف دبوسػػية
(ِ) عبػػد اهلل بػػن عمػػر بػػن عيسػػى ،أبوزيػػد :أكؿ مػػن كضػػع علػػم اٝنػػبلؼ كأبػػرزه إُف الوجػػود .كػػاف ن
(بػػٌن ِنػػارل كٚنرقنػػد) لػػو تأسػػيس النظػػر يف مػػا اختلػػف بػػو الفقهػػاء أبػػو حنيفػػة ،كصػػاحباه ،كمال ػ  ،كالشػػافعي ،ك تقػػؤف
األدلة  ،ككفاتو يف ِنارل سنة َّْ  .انظر :اٛنواىرة اٞنضية ِ ،ِِٓ/تاريخ اإلسبلـ :الذىب ٗ.ْٕٔ/
(ّ) انظر :كشف األسرارْ ِٕٓ ،ِْٕ/قواطع األدلة :السمعآف ِ ّٖٗ ، ّٖٖ/التقرير كالتحبًن :ابن أمًن حاج ِ.ُٕٔ/
(ْ) انظر :كشف األسرارْ ِٕٓ ،ِْٕ/قواطع األدلة :السمعآف ِ ّٖٗ ، ّٖٖ/التقرير كالتحبًن :ابن أمًن حاج ِ.ُٕٔ/
(ُ) انظر :كشف األسرارْ.ّْٕ/

ِِٕ

باب خطاب التكليف ،كإ٧نا ىو من باب خطاب الوضع؛ حيث إنو من قبيل ربط األحكاـ بأسباهبا،
تفضبل منو
فالشرع كضع أسبابنا تقتضي
أحكاما ترتتب عليهآ ،نقي نقا للعدؿ يف خلقو ،كمراعاة ٞنصاٜنهم ن
ن

سبحان و ،فهذه ال تكليف فيها ،فبلوغ اٞناؿ النصاب سبب لوجوب الزكاة يف ىذا اٞناؿ ،بعد حوالف
اٜنوؿ عليو ،سواء كاف مالكو صبينا أك بالغنا ،فإذا بلغ ذل اٞناؿ النصاب ،كحاؿ عليو اٜنوؿ ،فقد كجب
يف ذمة اٞنعتوه إخراج الزكاة(ُ).
الراجح:
كالذم يظهر رجحاف قوؿ اٛنمهور؛ لقوة أدلتهم ،كألف اٞنعتوه مثل الصب ،ككليهما ظهر منو قليل
من العقل ،فكما سقط اٝنطاب عن الصب بناء على نقصاف عقلو ،كجب أف يسقط عن اٞنعتوه كذل
لنقصاف عقلو.
أما العقوبات:

فالعقوبات ال تثبت يف حق اٞنعتوه؛ ألهنا إ٧نا شرعت للزجر كاٞن اخذة ،كال يفهمها إال كامل العقل،
كعلى ذل فإذا ارتكب اٞنعتوه جناية ،فإنو غًن مسموؿ جنائينا ،لكنو مسموؿ يف مالو إذا تعلق األمر

باٞناؿ ،فيضمن من مالو ،ككليو ي دم عنو ما ضمن(ِ).
خامسا :تصرفات المعتوه.

ّنا أف اٞنعتوه حكمو كحكم الصب اٞنميز ،فإف تصرفاتو النافعة لو تصح منو ،فيصح قبولو الوكالة
من غًنه ،يف كل تصرؼ يقبل النيابة ،لكن العتو ٬ننع العهدة ،أم :إلزاـ شيء فيو مضره ،فبل يطالب
اٞنعتوه يف الوكالة بالبيع كالشراء بتسليم اٞنبيع ،كنقد الثمن ،كال الرد للعيب ،كال ي مر باٝنصومة فيو ،كإُف
ىذا ذىب اٜننفية كاٞنالكية يف أحد القولٌن(ّ).
أما الحنابلة :فق الوا :يصح توكيل الصب يف كل تصرؼ ال يشرتط لو البلوغ ،فيصح من الصب
سائر اٞنعاكضات كالبيع كالشراء كالشركة بإذف كليو ،كتصح منو التصرفات ببل إذف من الوِف ،كالطبلؽ
كقبوؿ اٟنبة كالصدقة كقبضها.
أما التصرفات اليت يشرتط ٟنا البلوغ ،فبل ٩نوز أف يتوكل فيها كإف أذف لو الوِف مثل إ٩ناب النكاح؛

ألنو يشرتط لو البلوغ(ُ).
فاٜننابلة خالفوا اٜننفية كاٞنالكية يف اشرتاط إذف الوِف يف الوكالة يف بع

التصرفات كما خالفوىم

(ُ) اٞنهذب النملة.ِّٗ/ُ :
(ِ) انظر :كشف األسرار :الب،ارم ْ ،ِْٕ/شرح اٞننار :لعز الدين عبد اللطيف .َٗٓ/
(ّ) انظر :بدائع الصنائع :الكاسآف ٔ َِ/الشرح الكبًن للدردير ّ.ُْٗ/
(ُ) تفصيل مذىب اٜننابلة كشاؼ القناع :البهويت ّ ،ِّّ/ٓ ،ٓٗ/ٓ ،ّْٔ/مطالب أكِف النهى :الرحيباْف ِ.ُِٔ/

ِِٖ

يف إ٩ناب النكاح ،فلم ٩نوزكا للصب أف يتوكل فيو.
كاستدلوا ُنديث أـ سلمة(ُ) رضي عنهاٞ « :نا انقضت عدهتا بعث إليها أبو بكر(ِ) ٫نطبها عليو،
فلم تزكجو ،فبعث إليها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم عمر بن اٝنطاب ٫نطبها عليو ،فقالت :أخرب
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أٓف امرأة غًنل ،كأٓف امرأة مصبية ،كليس أحد من أكليائي شاىد ،فأتى
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  ،فذكر ذل لو  ،فقاؿ :ارجع إليها  ،فقل ٟنا :أما قول  :إٓف امرأة
غًنل  ،فسأدعو اهلل ل فيذىب غًنت  ،كأما قول  :إٓف امرأة مصبية ،فستكفٌن صبيان  ،كأما قول :
شاىدا ،كال غائب يكره ذل  ،فقالت البنها:
أف ليس أحد من أكليائي شاىد ،فليس أحد من أكليائ
ن
يا عمر(ّ) قم فزكج رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ،فزكجو»(ْ).
ونوقش :بأف يف ىذا اٜنديث نظر؛ ألف عمر كاف لو من العمر يوـ تزكجها رسوؿ اهلل صلى اهلل
عليو كسلم يفبلث سنٌن ،ككيف يقاؿ لو :زكج .كقد مات النب صلى اهلل عليو كسلم كلعمر تسع
سنٌن(ٓ).
متزكجا ،استفى النب صلى اهلل عليو كسلم عن مباشرة الصائم(ٔ).
كأجيب :بأنو كاف ن
رجبل ن
فعلى تصحيح اٜنديث ٬نكن أف ٩ناب:
قوٟنا لعمر( :قم فزكج) أف يكوف على كجو اٞنداعبة للصغًن ،كلو صح أف يكوف الصغًن قد زكجها،
فإف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ال يفتقر نكاحو إُف كِف ،قاؿ أبو الوفا بن عقيل :ظاىر كبلـ أ٘ند
أنو ٩نوز أف يتزكج رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم بغًن كِف؛ ألنو مقطوع بكفاءتو(ُ).
كعلى ضعفو فقد كفيا اٞن نة.
(ُ) ىند بنت أا أمية بن اٞنغًنة ،زكج النب صلى اهلل عليو كسلم ،توفيت سنة تسع كٙنسٌن  .انظر :معرفة الصػحابة :ابػن منػده
ُ ،ٗٓٔ/أسد الغابة ٕ.ِّٗ/
(ِ) خليفػػة ىر يسػ ٍػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم كصػػاحبو يف الضػػيق كالطريػػق كالغػػار ،ىعٍبػػد اهلل بػػن عثمػػاف بػػن عػػامر القرشػػي ،أبػػوبكر
الصػػديق بػػن أا قحافػػة ،كلػػد بىػ ٍعػ ىػد عػػاـ الفيػػل بسػػنتٌن كسػػتة أشػػهر ،كتػػويف سػػنة ُّ ى انظػػر :طبقػػات ابػػن سػػعد ّ،ُٔٗ/
الص ىحابىة ٖ ،ِٖٓٗ/كتاريخ ا ًإل ٍسبلىـ ٖٕ :عهد اٝنلفاء الراشدين ،كاإلصابةِ.ُّْ/
كمعجم َّ
(ّ) عمػػر بػػن أا سػػلمة بػػن عبػػد األسػػود القرشػػي اٞن،زكمػػي ،ربيػػب رسػػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم ،أمػػو أـ سػػلمة اٞن،زكميػػة أـ
اٞنػ منٌن ،يكػػىن أبػػا حفػػص .كلػػد يف السػػنة الثانيػػة مػػن اٟنجػػرة بػػأرض اٜنبشػػة ،كتػػويف سػػنة يفػػبلث كٖنػػانٌن .انظػػر :االسػػتيعاب:
ابن عبد الرب ّ ،َُُٔ ، ُُٓٗ /أسد الغابة :ابن حجر ْ.ُٔٗ/
(ْ) ركاه النس ػػائي :إنك ػػاح االب ػػن أم ػػو  ُٖ/ٔ ،ب ػػرقم ،ِّْٓ :كاٜن ػػاكم :اٞنس ػػتدرؾ ِ ُٗٓ/ب ػػرقم ِّْٕ :كق ػػاؿ اٜن ػػاكم:
صحيح اإلسناد.
(ٓ) انظر :تنقيح التحقيق :للذىب ِ.ُٕٕ/
(ٔ) اٞنصدر نفسو.
(ُ) انظر :التحقيق يف مسائل اٝنبلؼ :ابن اٛنوزمِ ،ِٔٔ/تنقيح التحقيق :للذىبِ.ُٕٕ/

ِِٗ

أيضا ّنا ركاه أنس رضي اهلل عنو َّ
أف أبا طلحةى(ُ)خطب َّأـ سلي وم(ِ) ،فقالت :يا أبا
كيستدؿ ٟنم ن
ً
طلحة ،ألست تعلم َّ
األرض٤ ،نرىا حبشي بين فبلف؟! قاؿ :بلى.
تنبت من
أف إٟن الذم تعبد؛ خشبةه ي
قالت :أفبل تستحي أف تعبد خشبةى من ً
نبات األرض؛ ٤نرىا حبشي بين و
فبلف؟! إف أنت أسلمت َف أرد
من من الصداؽ غًنه .قاؿ :حى انظر يف أمرم ،فذىب ،مث جاء فقاؿ :أشهد أف ال إلو إال اهلل ،ك َّ
أف
رسوؿ اهلل .قالت :يا أنس ،يزكج أبا طلحة (ّ).
١نم ندا ي
َّ
وأجيب على ىذا:

مسلما ،كالعقبة قبل اٟنجرة ،كقد مر رسوؿ اهلل صلى
ً
أوال :أنو ال خبلؼ أف أبا طلحة شهد العقبة ن

اهلل عليو كسلم ،كأنس بن مال ابن عشر ،فإف كاف زكج أمو فقد زكجها كىو ابن سبع أك ٖناف ،كمثل
ىذا ليس بوِف ،مث كاف ىذا قبل تقرير األحكاـ(ْ).
صحيحا إال أف قولو( :قالت :يا أنس ،زكج أبا طلحة)
ثانيًا :أف ىذا اٜنديث كإف كاف إسناده
ن
شاذ منكر ،كقد ركل النسائي(ٓ) ،كغًنه ىذا اٜنديث من ركاية جعفر بن سليماف(ٔ) عن يفابت(ٕ) عن
أنسا كاف كلينا ،كىو الصحيح(ٖ).
أنس ،كليس فيو أف ن
مذىب الشافعية:

يركف أف الصب ال ٬نل أف يتوكل عن الغًن ،ككجو عدـ الصحة :أف من شرط الوكيل أف تصح
مباشرتو ذل الفعل الذم توكل بو لنفسو ،فإذا َف تصح لو مباشرتو لو لنفسوَ ،ف يصح فيو أف يتوكل فيو
عن غًنه ،كالصب ال تصح منو ٗنيع التصرفات؛ ألنو ١نجور عليو ،فبل يصح أف يتوكل عن غًنه،
(ُ) زيػػد بػػن سػػهل بػػن األسػػود بػػن ح ػراـ ،أبػػو طلحػػة األنصػػارم اٝنزرجػػي النجػػارم عقػػب ،بػػدرم ،نقيػػب  .انظػػر :أسػػد الغابػػة
ِ.ِّٔ/
(ِ) الغميصػػاء األنصػػارية ،كقيػػل الرميصػػاء ،كىػػي أـ سػػليم بنػػت ملحػػاف ،أـ أنػػس بػػن مال ػ كىػػي بكنيتهػػا أش ػػهر .أسػػد الغابػػة
ٕ.َِٕ/
(ّ) اٞنستدرؾ :اٜناكم ُِٗٓ/كقاؿ :ىذا حديث صحيح على شرط مسلم.
(ْ) انظر :التحقيق يف مسائل اٝنبلؼ :ابن اٛنوزمِ.ِٕٔ/
(ٓ) أ٘ند بن شعيب بن علي بن سناف بن ُنر ،أبوعبد الر٘نن النسائي اٜنػافظ ،أحػد األئمػة األعػبلـ .صػنف السػنن ،كغًنىػا مػن
األدب ،كلو الرحلة الواسعة ،تويف سنة يفبلث كيفبلٖنائة  .انظر :تاريخ بغداد ُِ ،ِٓ/تاريخ ابن يونس ِ.ِْ/
(ٔ) أبػػو سػػليماف الضػػبعي البصػػرم .كػػاف ينػػزؿ يف بػػين ضػػبيعة فنسػػب إلػػيهم ،ركل عػػن :يفابػػت البنػػآف ،كأا عم ػراف اٛنػػوٓف ،كيزيػػد
الرش  ،كمال بن دينار ،كاٛنعد أا عثماف ،كطائفة كبًنة تويف سنة ٖناف كسػبعٌن كمائػة .انظػر :تػاريخ اإلسػبلـ :الػذىب
ُُ ٖٔ/ػ ُٕ.
(ٕ) يفابت بن أسلم ،أبو ١نمد البنآف البصرم ،أسند يفابػت عػن ابػن عمػر ،كابػن الػزبًن ،كأنػس كغػًنىم .ككػاف متعب نػدا كثػًن الصػبلة
كالصػػياـ سػػنة يفػػبلث كعش ػرين كمائػػة ،كقيػػل :سػػنة سػػبع كعش ػرين كمائػػة  .اٞننػػتظم :ابػػن اٛنػػوزم ٕ ُٖٖ/تػػاريخ اإلسػػبلـ:
الذىب ٖ.ِٖ/
(ٖ) انظر :تنقيح التحقيقْ.ِّّ/

َِّ

كاٞنعتوه ملحق بالصب يف األحكاـ؛ لذا ال تصح منو الوكالة عن الغًن(ُ).
كيبل بشرط أف يكوف مأموف َف
إال أهنم استثنوا بع التصرفات ،فأجازكا أف يكوف الصب فيها ك ن
٩نرب عليو الكذب ،كاستأنسوا لذل بتسامح السلف(ِ).
الراجح:

كالذم يظهر أف الراجح قوؿ الشافعية كاهلل أعلم.
أما تصرفات اٞنعتوه الضارة بو ،فهذه التصرفات ال ٬نلكها اٞنعتوه ،كلو أذف لو كليو؛ لعدـ صحة

تصرفو الضار ،كتربعو من مالو كإعتاؽ عبده كطبلؽ امرأتو؛ ألنو قد أٗنع أىل العلم على أف طبلؽ زائل
العقل بغًن سكر أك ما يف معناه؛ ال يقع كالعتو داخل فيها(ّ) للحديث قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو
كسلم« :كل طبلؽ جائز ،إال طبلؽ اٞنعتوه اٞنغلوب على عقلو»(ْ).
أما تصرفات اٞنعتوه الدائرة بٌن النفع كالضرر ،فإهنا توقف على إجازة الوؿ؛ فيوقف بيعو كشراؤه
كإجارتو على إذف كليو(ٓ).
سادسا :ضماف ما أتلفو المعتوه:
ً

إف للمعتوه أىلية كجوب تثبت لو حقوقنا ،كتلزمو بالوجبات؛ ألف يفبوت ىذه اٜنقوؽ كالوجبات ال
ٓنتاج إُف عقل كامل ،بل تثبت بالذمة ،كىي يفابتة للمعتوه ،التصافو باإلنسانية ،كىي يفابتة لكل آدمي،
كبناء على ذل  ،فإف اٞنعتوه ليس من أىل العهدة ،كالصب ،لكن ىذا ال يعين أنو يسقط عنو ضماف ما
يستهل من ماؿ الغًن؛ ألف ىذا الضماف ليس من العهدة اٞننفية عن اٞنعتوه؛ ألف اٞننفى عنو ىي عهدة
شرعا؛ ألنو من حقوؽ العباد ،كىي
ٓنتمل العفو يف الشرع ،أما ضماف اٞنتلف فإنو ال ٪نتمل العفو ن
معصومة احملل؛ كالعتو ال ينايف عصمة احمللِ ،نبلؼ حقوؽ اهلل تعاُف ،فإهنا ْنب بطريق االبتبلء كىو ما
يتوقف على كماؿ العقل كالقدرة(ُ).

(ُ) انظر :اجملموع :النوكم ُّ ّْٓ/اٞنهذب يف فقو اإلماـ الشافعي :الشًنازمِ.ُْٔ/
(ِ) انظر :اسىن اٞنطالب :السنيكي ِ ِْٔ/هناية الزين :اٛناكم ُ ُٕٖ/الصغًن بٌن أىلية الوجوب كأىلية االداءِْٔ.
(ّ) انظػػرٓ :نفػػة الفقهػػاء :السػػمرقندم ِ،ُٓٗ/اٞنغػػين البػػن قدامػػة ٕ ّٕٖ/الشػػرح الكبػػًن علػػى مػػِّ اٞنقنػػعٖ ِّٕ/مطالػػب أكِف
النهى :الرحيباْف ٓ.ُِّ/
مرفوعػا إال مػن
(ْ) ركاه الرتمذم ،باب ما جاء يف طبلؽ اٞنعتوه  ، ْٖٖ/ّ ،بػرقم ُُُٗ كقػاؿ الرتمػذم :ىػذا حػديث ال نعرفػو ن
حػػديث عطػػاء بػػن عجػػبلف ،كعطػػاء بػػن عجػػبلف ضػػعيف ذاىػػب اٜنػػديث  .لكػػن قػػد صػػح موق نفػػا كمػػا قالػػو األلبػػآف :اإلركاء
ٕ.ُُُ/
(ٓ) انظرٓ :نفة الفقهاء :السمرقندم ِ ،ُٓٗ/اٞنغين البن قدامػة ٕ ّٕٖ/الشػرح الكبػًن علػى مػِّ اٞنقنػع ٖ ِّٕ/مطالػب أكِف
النهى :الرحيباْف ٓ.ُِّ/
(ُ) انظر :كشف األسرار :الب،ارمْ ِْٕ/احملكوـ عليو :ىاشم النور صِِِ.

ُِّ

سابعا :الحجر على المعتوه.
ً

ٞنا كاف نقصاف العقل دليل على عجز اٞنعتوه ،كاف ال بد من كجود كالية علية ٕننعو من التصرؼ يف

مالو؛ ألف الوالية من باب النظر كالر٘نة باٞنعتوه ،كتكوف ىذه الوالية للوِف ،أك الوصي ،كىذه الوالية
حجرا
حجرا ن
عاما ٜنق نفسو ،حيث ٪نجر عن التصرؼ يف مالو كذمتو ،ن
تستدعي اٜنجر على اٞنعتوه؛ ن
عاما.
ن

كاألصل يف اٜنجر عامة ،ىو قولو تعاُف[ :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ] [النساء ،]1:كمى زاؿ العتو ،فإف اٜنجر يزكؿ عن
اٞنعتوه ّنجرد زكاؿ العتو ،كما يف الصب إذا رشد كبلغ؛ فإف اٜنجر يزكؿ عنو ببلوغو كرشده ،دكف حاجة
إُف حكم حاكم على الصحيح ،كىو مذىب الشافعي ،كقاؿ مال  :ال يزكؿ إال ُنكم حاكم كىو قوؿ
بع أصحاب الشافعي؛ ألنو موضع اجتهاد كنظر ،فإنو ٪نتاج يف معرفة البلوغ كالرشد إُف اجتهاد
فيوقف ذل على حكم حاكم كزكاؿ اٜنجر عن السفيو.
كيف قولو تعاُف[:ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅ
ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ]{النساء ،}3:أمر بدفع أمواٟنم إليهم عند
البلوغ كإيناس الرشد فاشرتاط حكم اٜناكم زيادة ٕننع الدفع عند كجود ذل حى ٪نكم اٜناكم كىذا
٢نالف لظاىر النص ،كألنو حجر يفبت بغًن حكم اٜناكم فيزكؿ بغًن حكمو ،ككذل
يزكؿ عنهم اٜنجر بزكاؿ سببو دكف حاجة إُف حكم حاكم(ُ).

اجملنوف كاٞنعتوه،

(ُ) انظر :اٞنغين:ابن قدامة ْ ّّْ/الشرح الكبًن على مِّ اٞنقنعْ.َُٓ/

ِِّ

المطلب الرابع :النسياف
واصطالحا.
أوال :تعريف النسياف لغة
ً
ً
النسياف لغة :نسي الشيءى نى ٍسينا كنً ٍسيىانا كنً ىسايىةن بكسرىن ،كنسوة :ضد حفظو .كأنشد ابن
خالويو(ُ) يف كتاب اللغات:
كال نسوة للعهد ،يا أـ جعفر
فلست بصراـ كال ذم مبللة
فالنسياف مشرتؾ بٌن معنيٌن:
ً
الشيء على ذىوؿ كغفلة ،كذل خبلؼ الذكر لوي.
أحدىما :ترؾ

والثاني :الرتؾ على تعمد كقصد .كىذا عليو أكثر اىل اللغة ،كعليو قولو تعاُف[ :ﯺ ﯻ

ذىوال.
ﯼ ﯽ]{البقرة ،}869:أم :ال تقصدكا الرتؾ كاإل٨ناؿ .كنسيت ركعة أم أ٨نلتها ن
كيف سورة براءة قولو تعاُف[ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ] {التوبة ،}39:أم :تركوا عبادتو فرتكهم يف
العذاب؛ ألف اهلل عز كجل ال ينسى ،كٞنا كاف النسياف ضربنا من الرتؾ كضعو موضعو(ِ).

اصطالحا :فقد ذكر لو األصوليوف كغًنىم تعريفات عدة إلي
النسياف
ً
كشف األسرار تعريفات متعددة َف ينسبها إُف قائلها ،منها:
ُ  -قيل ىو :معىن يعرتم اإلنساف بدكف اختيار ،فيجب لو الغفلة عن اٜنفظ.
ِ  -كقيل :عربة عن اٛنهل الطارئ.

بياهنا ،نقل صاحب

قاؿ :كيبطل اطراد ىذين التعريفٌن بالنوـ كاالغماء.
ّ  -كقيل إنو" :ىو جهل اإلنساف ٞنا كاف يعلمو ضركرة مع علمو بأمور كثًنة ؛ال بآفة
أصابتو"(ّ).
كعرفو ٗناعة من األصوليٌن منهم ابن ٤نيم" :بأنو عدـ االستحضار للشيء يف كقت اٜناجة(ْ).
كعرفو التفتا زآف" :كىو عدـ ما يف الصورة اٜناصلة عند العقل عما من شأنو اٞنبلحظة يف اٛنملة
كسهوا ،أك يكوف
أعم من أف يكوفُ ،نيث يتمكن من مبلحظتها أم كقت شاء ،كيسمى ىذا ن
ذىوال ،ن
(ُ) اٜنسػػٌن بػػن أ٘نػػد ابػػن خالويػػو اٟنمػػذآف إمػػاـ اللغػػة كالعربيػػة كغًن٨نػػا مػػن العلػػوـ األدبيػػة .تػػويف سػػنة َّٕىػ ػ طبقػػات الفقهػػاء
الشافعية :ابن الصبلح ُ.ْٓٓ/
(ِ) انظػػر :لسػػاف العػػرب :ابػػن منظػػور ُٓ ،ِِّ/القػػاموس احملػػيط ُ ُّّٖ /تػػاج العػػركس :الزبيػػدم َْ ْٕ /اٞنصػػباح اٞننػػًن:
الفيوميِ َْٔ/اٞنعجم الوسيطِ.َِٗ/
(ّ) انظر :كشف األسرار :الب،ارم ْ.ِٕٔ/
(ْ) انظر :تيسًن التحرير :أمًن بادشاه ِ.ِّٔ/

ِّّ

ُنيث ال يتمكن من مبلحظتها إال بعد ْنشم كسب جديد ،كىذا ىو النسياف يف عرؼ اٜنكماء(ُ).
كىذه اإلطبلقات اٞنتعددة للنسياف ٬نكن أف تكوف كلها كاردة فيو ،فهو يأيت بدكف اختيار اإلنساف؛
فيوجب لو الغفلة عما من شأنو أف يذكر ،كىو جهل من اإلنساف طارئ عليو ينتج عن عدـ استحضار
الشيء ،كمبلحظة ما ْنب مبل حظتو ،مث ىو قبل ىذا آفة فطرية يف اإلنساف تربر عدـ الكماؿ فيو ،كهلل
الكماؿ كحده.
كاذا كاف اٜناؿ ما ذكر ،فأف م دل ىذه التعريفات كاإلطبلقات كاحد مهما اختلف التعبًن ،كىو:
"الغفلة عن الشيء كعدـ التذكر" ٣نا حدا ببعضهم إُف القوؿ بأنو :أمر بديهي ال ٪نتاج إُف التعريف؛ إذ
كل إنساف يعرؼ ذل من نفسو ،كما سبق من إطبلقات للنسياف ،إ٧نا ىو من باب تفسًن الشيء
ببع أكصافو اٞنمكنة فيو(ِ) ،كاهلل أعلم.
ثانيًا :الفرؽ بين السهو والنسياف

السهو :أخف من النسياف؛ ألف النسياف ىو :زكاؿ الصورة عن اٞندركة كاٜنافظة معا ،فيحتاج و
حينمذ
ن
إُف سبب جديدِ ،نبلؼ السهو ،فإنو زكاؿ الصورة عن اٞندركة مع بقائها يف اٜنافظة ،فيتنبو بأدْف تنبو،
أما الغفلة فهي قريبة من السهو(ّ).
ثالثًا :أثر النسياف على األىلية

أف النسياف ال ينايف أىلية الوجوب؛ ألهنا يفابتة لكل مولود من البشر كما مر معنا ،كألف عدـ
االستحضار ال يوجب عدـ أىليتو ،فهي باقية ببقاء القدرة ككماؿ العقل فثبت للناسي كل اٜنقوؽ،
كااللتزامات اليت تثبت هبذه األىلية لغًن الناسي.
عذرا يف إسقاط حقوؽ العباد ،كالدليل على ذل ما يلي:
فعلم من ىذا أف النسياف ال يكوف ن
ُ  -نقل القرطب اتفاؽ الفقهاء على ذل (ْ).
ِ -قاؿ تعاُف[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ] {النساء.}98:
يف ىذه اآلية كجوب الدية ٞنن قتل خطأ كَف يعذر باٝنطأ كالنسياف أخو اٝنطأ يف كتاب اهلل كما ىو
معلوـ.
ّ  -أنو لو سقطت حقوؽ العباد بالنسياف ،الدعى كل منته أنو كاف ناسينا ٣نا يفضى إُف ضياع
اٜنقوؽ.
(ُ) انظر :شرح التلويح :ابن النجار ِ.ّّٓ/
(ِ) انظر :النسياف كأيفره١ :نمد الفيفي ُِ .ِِ ،
(ّ) انظر :تيسًن التحرير :مًن بادشاه ِ ِّٔ/اٞنهذب :النملة ُ.ّّٕ/
(ْ) تفسًن القرطب ّ.ِّْ/

ِّْ

عذرا يف سقوط اإلمث؛ ألف النسياف ٣نا ليس للعبد فيو
أما يف حقوؽ اهلل تعاُف ،فيعترب النسياف فيها ن

اختيار ،كيدؿ على سقوط اإلمث قولو تعاُف[ :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ]

{البقرة ،}823:قاؿ اهلل قد فعلت(ُ) ،كلقولو صلى اهلل عليو كسلم« :إف اهلل قد ْناكز عن أميت اٝنطأ،
كالنسياف ،كما استكرىوا عليو»(ِ).
كقد أٗنع أىل العلم على ذل

(ّ).

ابعا :أثر النسياف في أىلية األداء:
رً

عذرا يف حقوؽ العباد كما مر معنا ،أما يف حقوؽ اهلل تعاُف فقد اختلف أىل
أف النسياف ال يعد ن
العلم يف ذل على ما يلي:
فاألحناؼ قسموا النسياف فيما يتعلق بترتب الحكم على الفعل إلى نوعين:
النوع األوؿ :نسياف يقع فيو المرء بتقصير منو

عذرا كاألكل يف الصبلة ناسينا؛ ألف ىيمة الصبلة مذكرة لو ،فهذا الفعل يفسد الصبلة.
فهذا ال يعد ن

عذرا يف حق الشرع إذا َف يكن غفلة ،فأما إذا كاف
قاؿ يف (كشف األسرار)" :إ٧نا يصًن النسياف ن
عذرا كما يف حق آدـ عليو السبلـ ،ككنسياف اٞنرء ما حفظو ،مع قدرتو على
عن غفلة؛ فبل يكوف ن
تذكاره بالتكرار ،فإنو إ٧نا يقع فيو بتقصًنه فيصلح سببنا للعتاب ،كٟنذا يستحق الوعيد من نسي القرآف
بعد ما حفظو ،مع قدرتو على التذكار بالتكرار.
كٟنذا قاؿ أبو يوسف ر٘نو اهلل يف مسافر نسي اٞناء يف رحلو كتيمم كصلى أنو يعيد؛ ألف ىذا
نسياف صدر عن تقصًن؛ كألف رحل اٞنسافر معدف اٞناء عادة ّننزلة قربة عامرة فكاف مقصرا برتؾ الطلب
فبل يعذر هبذا النسياف(ْ).
النوع الثاني :أف ال يقع النسياف بتقصير اإلنساف ,كوجود داع إُف الفعل ،كذل كاألكل
كالشرب بالنسبة للصائم يف النهار ناسينا ،فإف الطبيعة تنزع إُف األكل ،كليس يف الصوـ ىيمة مذكرة لرتؾ
األكل ،كلقولو صلى اهلل عليو كسلم« :من نسى كىو صائم فأكل أك شرب ،فليتم صومو فإ٧نا أطعمو
اهلل كسقاه»(ٓ).
(ُ) ركاه مسلم ،باب بياف قولو تعاُفَ :كإف تبدكا ما يف أنفسكم أك ٔنفوه} [البقرة ،ُُٔ/ُ ]ِْٖ :برقم.ُِٔ :
(ِ) ركاه ابن ماجة كغًنه ،باب طبلؽ اٞنكره كالناسي  ، ٔٓٗ/ُ ،برقم َِّْ :كصححو األلبآف نفس اٞنصدر.
(ّ) انظر :اٞنوافقات :للشاطب ُ ِّٕ/الفركؽ :للقرايف ِ.ٕٕ/
(ْ)انظر :كشف األسرار :الب،ارم ْ.ِٕٕ/
(ٓ) ركاه الب،ػارم ،بػاب الصػائم إذا أكػل أك شػػرب ناسػينا  ُّ/ّ ،بػرقم ،ُّّٗ :كمسػلم :بػػاب أكػل الناسػي كشػربو كٗناعػػو ال
يفطر  ، َٖٗ/ِ ،برقم.ُُٓٓ :

ِّٓ

عذرا يف حقوؽ اهلل تعاُف ،كىذا قوؿ اٛنمهور من الشافعية ،كاٜننابلة
كىذا النسياف الذم يعد ن
كغًنىم(ُ).
كىذا يف اٞنفطرات دكف اٛنماع كاألكل كالشرب ،كاستدلوا ُنديث أا ىريرة(ِ) السابق.

وفيو دليالف:
أحدىما :أنو قاؿ« :فليتم صومو» فاقتضى أف مث صوـ يتم.
والثاني :قولو« :فإ٧نا أطعمو اهلل كسقاه» فأضاؼ الفعل إُف الرب سبحانو كتعاُف ،فدؿ على أنو ال

أيفر لذل الفعل بالنسبة إليو"(ّ).
(ْ)
صوما(ٓ).
قاؿ ابن دقيق العيد  :فأمر باإلٕناـ ،كٚني الذم يتم ن

ككذل إذا يفبت ىذا يف األكل كالشرب قسنا عليو ما عداه؛ ألنو يف معناه (ٔ).
ألف العلة كاحدة ،كىي ذىوؿ القلب عن استحضار كونو حالة صوـ.

القوؿ الثاني :قوؿ ربيعة كاٞنشهور عند اٞنالكية( (ٕ).

استدلوا على إ٩ناب القضاء بأف اٞنطلوب منو صياـ يوـ تاـ ،ال يقع فيو ىخ ٍرـ لقولو تعاُف[ :ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ] {البقرة ،}529:كىذا َف يأت بو على التماـ فهو و
باؽ عليو ،كلعل اٜنديث يف
صوـ التطوع ٝن ٌفتو ،كقد جاء يف الصحيحٌن« :من نسي كىو صائم فأكل أك شرب فليتم صومو»(ٖ).
فلم يذكر قضاء كال تعرض لو ،بل الذم تعرض لو سقوط اٞن اخذة ،كاألمر ّنضيو على صومو

(ُ) انظر :اٞنغين :ابن قدامة ّ .ُُّ/
ػًنا ،فػػاألقرب أف اٚنػػو يف اإلسػػبلـ عبػػدالر٘نن بػػن صػػ،ر ،مػػن اٞنكث ػرين يف
(ِ) اختلف ػوا يف اسػػم أا ىريػػرة ،كاسػػم أبيػػو اختبلفنػػا كثػ ن
اٜنػػديث ،تػػويف سػػنة ٖنػػاف كٙنسػػٌن كقيػػل :تسػػع كٙنسػػٌن .انظػػر :االس ػػتيعاب :ابػػن عب ػػد الػػرب ْ ،ُُٕٕ ، َُٕٕ/أسػػد
الغابة :ابن حجر ّ.ْٕٓ/
(ّ) انظر :شرح الزركشي على ٢نتصر اٝنرقي ِ.ْٖٓ/
(ْ) ١نمػػد بػػن علػػي بػػن كىػػب ،قػػاض مػػن أكػػابر العلمػػاء باألصػػوؿ٠ ،نتهػػد ،كلػػد سػػنة ٙن ػػس كعش ػرين كستمائةىػ ػ ،كتػػويف سػػنة
َِٕى ػػ ،م ػػن تص ػػانيفو :اإلمػػاـ يف ش ػػرح اإلٞن ػػاـ ،انظ ػػر :كش ػػف الظن ػػوف ُ ،ُٖٓ /شػػذرات ال ػػذىب ٔ ،ٓ /األع ػػبلـ ٔ/
ِّٖ.
(ٓ) انظر :إحكاـ األحكاـ :ابن دقيق العيد ِ.ُِ/
(ٔ) انظر :شرح الزركشي على اٝنرقيِ.ْٖٓ/
(ٕ) انظػػر :الكػػايف يف فقػػو أىػػل اٞندينػػة :ابػػن عبػػد الػػرب ُ ،ّّْ/مواىػػب اٛنليػػل يف شػػرح ٢نػػتص خليػػل ِ ِْٖ/الشػػرح الكبػػًن:
للدرديرُ ْْٓ/اٞنغين :البن قدامة ّ.ُُّ/
(ٖ) ركاه الب،ػارم ،بػاب الصػائم إذا أكػل أك شػػرب ناسػينا  ُّ/ّ ،بػرقم ،ُّّٗ :كمسػلم :بػػاب أكػل الناسػي كشػربو كٗناعػػو ال
يفطر  ، َٖٗ/ِ ،برقم.ُُٓٓ :

ِّٔ

كإٕنامو(ُ).
قاؿ القرطب" :ىذا ما احتج بو علماؤنا كىو صحيح ،لوال ما صح عن الشارع ،كقد جاء بالنص

الصريح الصحيح(ِ) ،عن النب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ« :من أفطر يف شهر رمضاف ناسينا فبل قضاء
عليو كال كفارة»(ّ).
كنوقش بأنو :تفرد بو ١نمد بن مرزكؽ(ْ) كىو يفقة عن األنصارم(ٓ) (ٔ).
يتفرد بو ابن مرزكؽ ،فتابعو ايفناف :أخوه إًبراىيم بن ١نمد بن مرزكؽ الثآف :أبو
كأجيب :بأنو َف َّ

حا م الرازم(ٕ).)ٖ(،
كاعتذر لئلماـ مال فقيل" :لعل مال نكا َف يبلغو اٜنديث ،أك أكلو على رفع اإلمث" (ٗ).
رأي اإلماـ ابن حزـ:

عذرا يف حقوؽ اهلل ،فقاؿ ر٘نو اهلل" :كأما اإلمث فساقط عن الناسي ٗنلة"(َُ).
يرل أف النسياف يعد ن
أما البطبلف فقاؿ ر٘نو اهلل" :فلهذا كلنصوص أخر َف يبطل الصوـ بفطر نسياف ،كال بطلت الصبلة
لعمل نسياف ،كىكذا كل نسياف إال نسيانا استثناه من ىذا النص نص آخر أك إٗناع"(ُُ).
كقاؿ" :كأما من نسي أنو صائم يف رمضاف ،أك يف صوـ فرض ،أك تطوع :فأكل ،كشرب ،ككطش،
كعصى؛ كمن ظن أنو ليل ففعل شيما من ذل فإذا بو قد أصبح؛ أك ظن أنو غابت الشمس ففعل شيمنا

(ُ) انظر :الذخًنة :للقرايفُِِٓ/
(ِ) انظر :تفسًن القرطبِ.ِّّ/
(ّ) ركاه ابػػن حبػػاف ،ذكػػر نفػػي القضػػاء كالكفػػارة علػػى اآلكػػل الصػػائم يف شػػهر رمضػػاف ناسػػينا  ِٖٕ/ٖ ،بػػرقم ُِّٓ  ،كقػػاؿ
اٜناكم :ىذا حديث صحيح على شرط مسلم  ،اٞنستدرؾ ُ. ٓٗٓ/
(ْ) ١نم ػػد ب ػػن م ػػرزكؽ ،أبوعب ػػد اهلل البػػاىلي البص ػػرم ،ق ػػدـ بغ ػػداد ،كحػػدث هب ػػا عػػن١ :نم ػػد بػػن عب ػػد اهلل األنصػػارم ،كأا ع ػػامر
العقػػدم ،كأا سػػعيد األصػػمعي ،كىػػانش بػػن ٪نػػٍن اجملاشػػعي ،تػػويف سػػنة ٙنسػػٌن كمػػائتٌن أك مػػا دكهنػػا .انظػػر :تػػاريخ بغػػداد
ّ ،ُْٖ/الويف بالوفيات :الصفدمٓ.ُُ/
(ٓ) ١نمػػد بػػن عبػػد اهلل األنصػػارم ،قػػاض مػػن الفقهػػاء العػػارفٌن باٜنػػديث ،كِف قضػػاء البصػػرة مث قضػػاء بغػػداد ،كرجػػع إُف البصػػرة
قاضيا فمات فيو اكلد ُُٖق كتويف سنة ُِٓىػ .انظر :مغين األخيار :الغيتاَّب ّ ،ْٓٔ/السًن :الذىبٖ.َِْ/
(ٔ) سنن الدار قطين ّ.ُِْ/
(ٕ) ١نمػػد بػػن إدريػػس بػػن اٞننػػذر بػػن داكد بػػن مه ػراف أبػػو حػػا م ال ػرازم ،إمػػاـ يف اٜنفػػظ كالفهػػم ،تػػويف سػػنة سػػبع كسػػبعٌن .تػػاريخ
أصبهاف :األصبهآف ِ.ِٕٔ/
(ٖ) انظر :تنبيو اٟناجد :اٜنويينُ.ّّٔ/
(ٗ) انظر :فتح البارم :ابن حجرْ.ُٓٓ/
(َُ) اإلحكاـ :ابن حزـ ٓ.َُٓ/
(ُُ) اإلحكاـ :ابن حزـ ٓ.َُٓ/

ِّٕ

من ذل فإذا هبا َف تغرب :فإف صوـ كل من ذكرنا تاـ"(ُ).
أما القضاء فقاؿ ر٘نو اهلل" :كقد جاء النص بوجوب قضاء الصبلة على الناسي ،كأما الصياـ فهو
مرتبط بوقت ١ندكد الطرفٌن فبل سبيل إُف نقلو إال بنص آخر"(ِ).
رأي اإلماـ الشوكاني:

َف أجد لو شيمنا (اإلرشاد) لكن كجدت لو يف (السيل) قاؿ ر٘نو اهلل :قولو« :فإ٧نا اهلل أطعمو
كسقاه»(ّ) ىو كناية عن عدـ اإلمث؛ ألف الفعل إذا كاف من اهلل كاف اإلمث منتفينا.
أما بطبلف الصياـ فقد قاؿ ر٘نو اهلل بعد ذكر األحاديث اليت تدؿ أف صوـ اآلكل كالشارب
صحيح قاؿ" :كقد ذىب إِف العمل هبذا اٛنمهور كىو اٜنق كمن قابل ىذه السنة بالرأم الفاسد فرأيو رد
عليو مضركب بو يف كجهو.
كقاؿ :كاعلم أف من فعل شيمنا من اٞنفطرات كاٛنماع ناسينا فلو حكم من أكل أك شرب ناسينا ،كال
فرؽ بٌن مفطر كمفطر.
كقاؿ :كأما قولو :كالقضاء ف،بلؼ ما كرد بو الدليل كما ذكرنا(ْ).
والراجح فيما يظهر :قوؿ اٛنمهور؛ لوجود النص اٝناص كالعاـ ،كقياس باقي اٞنفطرات على األكل
كالشرب صحيح كسليم ،كاهلل أعلم.

(ُ) اٞنصدر نفسو.
(ِ) اإلحكاـ :ابن حزـ ٓ.ُُٓ/
(ّ)ركاه الب،ػارم ،بػاب الصػػائم إذا أكػل أك شػرب ناسػػينا  ُّ/ّ ،بػرقم ،ُّّٗ :كمسػػلم :بػاب أكػل الناسػػي كشػربو كٗناعػػو ال
يفطر  ، َٖٗ/ِ ،برقم.ُُٓٓ :
(ْ) السيل اٛنرار :الشوكآف ُ.ِٖٓ/

ِّٖ

المطلب الخامس :النوـ
واصطالحا
أوال :النوـ لغة
ً
ً

النوـ لغة :اسم مصدر للفعل :ناـ ،يناـ .كىو يف أصل اللغة :اٟندكء ،كالسكوف ،يقاؿ :نامت

السوؽ :كسدت ،كالريح سكنت ،كالبحر ىدأ ،ككذل يقاؿ :استناـ إليو :سكن ،كالنوـ غشية يفقيلة
هتجم على القلب فتقطعو عن اٞنعرفة باألشياء ،كٟنذا قيل ىو آفة؛ ألف النوـ أخو اٞنوت ،كقيل النوـ يزيل
القوة كالعقل(ُ).

اصطالحا :عرؼ بتعريفات منها:
النوـ
ً

قيل :بأنو فرتة طبيعية ٓندث لئلنساف ببل اختيار منو ،كٕننع اٜنواس الظاىرة كالباطنة عن العمل مع
سبلمتها ،كٕننع استعماؿ العقل مع قيامو فيعجز اإلنساف عن أداء اٜنقوؽ(ِ).

كقيل النوـ :حالة طبيعية تتعطل معها القول بسبب ترقي الب،ارات إُف الدماغ(ّ).
كالعبلقة بٌن النعاس كالنوـ إف النوـ فيو غلبة على العقل بسقوط اٜنواس ،كالنعاس ليس فيو ذل
كإ٧نا فيو فتور اٜنواس (ْ).
ثانيًا :أثر النوـ على أىلية الوجوب

إف النوـ ال ي يفر على أىليو الوجوب؛ ألهنا إ٧نا تثبت على الذمة ،كاإلنسانية .كالنوـ ال ينايف ذل .
إال أف النوـ يوجب تأخًن خطاب األداء إُف حٌن زكاؿ النوـ ،كىو كقت االنتباه ،الحتماؿ األداء
مثبل أك احتماؿ خلفو كىو القضاء عند عدـ
بعد االنتباه ،كأف يصحو من النوـ يف كقت دخوؿ الصبلة ن
االنتباه يف الوقت ،بينما أصل الوجوب ال يسقط بالنوـ؛ ألف النوـ ال ٬نتد عادة ،فهو ال ٫نل بأىلية
الوجوب؛ ألهنا توجد بوجود الذمة كاإلسبلـ ،ك٨نا موجوداف يف النائم اٞنسلم ،كعليو فإف كجوب الصبلة
يفابت يف حق النائم كالناسي؛ بنص اٜنديث اٞنركم عن النب صلى اهلل عليو كسلم بقولو« :من نسي
صبلة ،أك ناـ عنها ،فكفارهتا أف يصليها إذا ذكرىا»(ٓ).
ك َّ
السفر(ٔ).
النب صلٌى اهلل عليو كسلٌم قضى صبلة الفجر حٌن ناـ عنها يف َّ
ألف َّ
فاٜنديثاف يشًناف إُف أف الصبلة كاجبة حالة النوـ ،لكن تأخر أدائها كاف لعذر النوـ ،ككذل لو

(ُ) انظر :لساف العرب :ابن منظورُِ ،ٕٓٗ/اٞن،تار الصحاح :الرازم ُ ،ِِّ/اٞنصباح اٞننًن :الفيوميِ. ُّٔ/
(ِ) انظر :كشف األسرار :الب،ارمْ.ِٕٖ/
(ّ) انظر :التعريفات :للجرجآفُ.ِْٖ/
(ْ) انظر :أسىن اٞنطالب شرح ركض الطالب :السنيكي ُ ٓٔ/اجملموع :النوكمِ.ُٔ ،ُٓ/
(ٓ) ركاه الب،ارم ،باب من نسي صػبلة فليصػل إذا ذكػر ،كال يعيػد إال تلػ الصػبلة ُ ُِِ/بػرقم ٕٓٗ :كمسػلم  ،بػاب قضػاء
الصبلة الفائتة ،كاستحباب تعجيل قضائها  ، ْٕٕ/ُ ،برقم ، ْٖٔ :كاللفظ ٞنسلم .
(ٔ) ركاه أبوداكد كغًنه ،باب يف من ناـ عن الصبلة ،أك نسيها  ، ُِِ/ُ ،برقم ْْٕ :كصححو األلبآف نفس اٞنصدر.

ِّٗ

انقلب نائم على ش،ص فقتلو فإف عليو الدية؛ ألف ىذا الفعل شبيو بالقتل اٝنطأ(ُ).
ثالثًا :أثر النوـ في أىلية األداء

إف خطاب التكليف ال ٫ناطب بو إال من كاف حاضر العقل حى يتمكن من فهم اٝنطاب ،كالنائم
صحيحا إال أف النوـ قد أيفر يف عقلو؛ ألف النوـ يسلب اإلرادة ،كاالختيار ،كالتميز
كإف كاف عقلو
ن
كالقدرة على فعل اٞنكلف بو ،فلو مر على النائم كقت الصبلة ،كىو نائم فقد سقط عنو اٞنطالبة بأدائها
إُف كقت االنتباه؛ لعدـ فهمو كقدرتو على االمتثاؿ ،لكن ٩نب القضاء عليو لقولو عليو الصبلة
كالسبلـ« :من ناـ عن صبلة أك نسيها فليصلها إذا ذكرىا» فإنو لو َف تكن الصبلة كاجبة ٞنا أمر
بقضائها(ِ).
رأي اإلماـ ابن حزـ:
بعد أف ذكر أف من صلى إُف غًن القبلة ،ككاف ٣نن َف يبلغو فرض اجتناب ذل  ،كال فرض القبلة
فصبلتو تامة ،فإف كاف ٣نن بلغو كل ذل فعليو اإلعادة ماداـ كقتها أما بعد الوقت فبل مث قاؿ" :حاشا
النائم كالناسي كالسكراف فإهنم خصوا بالنص فيهم"(ّ).
كىذا يدؿ على أف النائم مكلف عند ابن حزـ ،إال أف النوـ يوجب تأخًن خطاب األداء إُف حٌن
زكاؿ النوـ ،كىو كقت االنتباه لوجود النص .كقاؿ" :صح أمره بقضاء الصلوات من ناـ عنها"(ْ).
رأي اإلماـ الشوكاني:

َف أجد لو شيمنا يف (اإلرشاد) لكن كجدت لو يف (الدرارم).

قاؿ ر٘نو اهلل" :كأما كوف كقت صبلة من ناـ عنها أك سها ،ىو كقت الذكر فقد دلت على ذل
األحاديث الصحيحة كحديث أنس رضي اهلل عنو عند الب،ارم(ٓ) كمسلم(ٔ) ر٘نهما اهلل تعاُف كغًن٨نا،
كحديث أا ىريرة رضي اهلل عند مسلم ر٘نو اهلل تعاُف كغًنه ،كقد كرد ىذا اٞنعىن من غًن كجو"(ٕ).
كىذا يدؿ على أف النائ م مكلف عند الشوكآف ،إال أف النوـ يوجب تأخًن خطاب األداء إُف حٌن
(ُ) انظر :كشف األسرار :الب،ارم ْ ،ِٕٖ/شرح التلويح :ابن النجارِ.ّّٕ/
(ِ) انظر :كشف األسرار :الب،ارم ُُِْ/شرح التلويح :ابن النجار ِ ،ّّٔ/تيسًن التحرير :أمًن بادشاهُُّّ/
(ّ) اإلحكاـ :ابن حزـ ٓ.ُٓٔ/
(ْ) اإلحكاـ :ابن حزـ.ّٔ/ِ :
(ٓ) ١نمد بن إٚناعيل بن إبراىيم بن اٞنغًنة ،أبوعبػد اهلل اٛنعفػي الب،ػارم ،اإلمػاـ يف علػم اٜنػديث ،صػاحب اٛنػامع الصػحيح ،ك
التػػاريخ ،رحػػل يف طلػػب العلػػم إُف سػػائر ١نػديفي األمصػػار ،ككتػػب ِنراسػػاف ،كاٛنبػػاؿ ،كمػػدف العػراؽ كلهػػا ،كباٜنجػػاز كالشػػاـ
كمصر ،كلد يوـ سنة أربع كتسعٌن كمائة ،كتويف سنة ست كٙنسٌن كمائتٌن  .انظر :تاريخ بغداد ِٔ/
(ٔ) ىو اإلماـ العاَف الثقة اٞنصنف أبو اٜنسٌن مسلم بن اٜنجػاج بػن مسػلم بػن كرد بػن كرشػاف ،كلػد بعػد اٞنػائتٌن ،مػن مصػنفاتو:
اٛنامع الصحيح ،تويف سنة إحدل كستٌن كمائتٌن .انظر :تاريخ نيسابور :ابن البيع ُ.ّْ/
(ٕ) الدرارم :الشوكآف ُ.ِٕ/

َِْ

زكاؿ النوـ ،كىو كقت االنتباه لوجود النص .ىذا كجو االتفاؽ.
ابعا :تصرفات النائم الفعلية وعباراتو
رً
إذا انقلب النائم على إنساف فقتلو ،فإف حكم ىذا القتل يكوف خطناْ ،نب فيو الدية ،كالكفارة،
أما عب اراتوٞ :نا كاف النائم فاقد االختيار ،كاالختيار يكوف بالتمييز ،كالنائم ال ٕنييز لو ،فإف عباراتو
اٞنتعلقة بالبيع كالشراء ،كاإلسبلـ ،كالردة ،كالطبلؽ ،كالعتاؽ ،تبطل؛ النتفاء االختيار يف النوـ حى أف
كبلمو ّننزلة أٜناف الطيور ،كال يوصف ِنرب ،كال إنشاء ،كال يتصف بصدؽ ،كال كذب(ُ).
ويؤيد للك حديث رفع القلم ,فالنائم ممن رفع عنو القلم
رأي اإلماـ ابن حزـ:
يرل أف النائم ال يأخذ بعباراتو؛ لعدـ التكليف حاؿ نومو ،قاؿ ر٘نو اهلل" :فقد يفرتم اجملنوف كالنائم فبل
٪نداف"(ِ).
رأي اإلماـ الشوكاني:
َف أجد لو شيمنا يف اٞنسألة .كىذا كجو االنفراد.
خامسا :ىل النوـ ناقض للوضوء؟
ً
اختلف العلماء يف ىذه اٞنسألة على ٖنانية أقواؿ ذكرىا النوكم يف شرح مسلم:
(ّ)
القوؿ األوؿ :أف النوـ ال ينق الوضوء على أم حاؿ كاف ،كىذ ١نكي عن أا موسى
األشعرم ،كٗناعة من التابعٌن(ْ).
القوؿ الثاني :أف النوـ ناق بكل حاؿ ،كىو مذىب اٜنسن البصرم(ٓ) ،كأا عبيد القاسم بن
سبلـ(ٔ) ،كقاؿ ابن اٞننذر(ٕ) :كبو أقوؿ (ُ).
(ُ) انظر :كشف األسرار :الب،ارم ْ ،ِٕٖ/شرح التلويح :ابن النجارِ. ّّٔ/
(ِ) اإلحكاـ :ابن حزـٕ.ُْٔ/
(ّ) عبػػد اهلل بػػن قػػيس بػػن سػػليم ،مػػن الشػػجعاف الػػوالة الفػػآنٌن ،كأحػػد اٜنكمػػٌن اللػػذين رضػػي هبمػػا علػػي كمعاكيػػة بعػػد حػػرب
صفٌن .كاختلف يف تاريخ موتو .االستيعاب :ابن عبد الرب ْ ،ُٕٔ /أسد الغابة ّ.ّْٔ/
(ْ) انظر :شرح مسلم :النوكمْ ،ّٕ/طرح التثريب :العراقيِ.ْٗ/
(ٓ) اٜنسن بن أا اٜنسن يسار اإلماـ شيخ اإلسبلـ أبوسعيد البصرم :يقاؿ موُف زيد بػن يفابػت ،نشػأ باٞندينػة كحفػظ كتػاب اهلل
يف خبلفة عثماف ،كٚنعو ٫نطب مرات ،ككاف يوـ الدار بن أربع عشرة سنة ،مث كرب كالزـ اٛنهػاد كالزـ العلػم كالعمػل ،ككػاف
أحد الشجعاف اٞنوصوفٌن يذكر مع قطرم بن الفجاءة ،تويف سنة عشر كمائة .تذكرة اٜنفاظ :الذىب.
(ٔ) أبو عبيد القاسم بن سبلـ ،كبًن يقارف بأ٘ند بن حنبل يف العلػم ،غػًن أنػو ٫نتػار يف الفقػو ك٬نيػل إُف الكػوفيٌن يف أكثػره ،ككػاف
ساكن بغداد مات ّنكة سنة سبع عشرة كمائتٌن .االرشاد :لل،ليلي ِ.َٔٔ/
(ٕ) أبػػو بكػػر ١نمػػد بػػن إب ػراىيم بػػن اٞننػػذر النيسػػابورم ،فقيػػو ٠نتهػػد ،مػػن اٜنفػػاظ ،كصػػاحب التصػػانيف ك ػػاإلشراؼ يف اخػػتبلؼ
العلمػػاء ،ككتػػاب اإلٗنػػاع ،ككتػػاب اٞنبسػػوط ،كغػػًن ذلػ  .كلػػد يف حػػدكد مػػوت أ٘نػػد بػػن حنبػػل .كتػػويف ُّٗى ػ سػػًن أعػػبلـ
النببلء :الذىب ُُ .ََّ/تاريخ بغداد :اٝنطيب البغدادم ُٓ ُِّ - ُِِ/سًن أعبلـ النببلء :الذىب ُٔ.ُْٗ/
(ُ) انظر :شرح مسلم :للنوكمْ ،ّٕ/طرح التثريب :العراقيِ ،ْٗ/اإلقناع :البن اٞننذر ُ.ْٕ/

ُِْ

القوؿ الثالث :أف كثًن النوـ ينق

كمال  ،كأ٘ند يف إحدل الركيتٌن(ُ).

بكل حاؿ ،كقليلو ال ينق

ُناؿ ،كىذا مذىب ربيعة،

القوؿ الرابع :إف ناـ على ىيمة من ىيمات اٞنصلٌن كالراكع كالساجد كالقاعد كالقائم ال ينتق

مضطجعا أك مستلقينا على قفاه؛ انتق
كضوؤه ،سواء كاف يف الصبلة أـ َف يكن ،كإف ناـ
ن
مذىب أا حنيفة(ِ).

كضوؤه ،كىذ

جالسا ٣نكننا مقعدتو من األرض؛ َف ينتق  ،كإال انتق  ،سواء قل أك
القوؿ الخامس :إذا ناـ ن
كثر ،كاف يف الصبلة أك خارجها ،كىذا مذىب الشافعي(ّ) ،لكن يستحب عند الشافعي ،كأصحابو
خركجا من اٝنبلؼ(ْ).
الوضوء ن
رأي اإلماـ ابن حزـ:

ذىب إُف أف النوـ حدث كىو ناق للوضوء(ٓ).
قاعدا أك
كزاد
ايضاحا يف احمللى فقاؿ" :كالنوـ يف ذاتو حدث ينق الوضوء سواء قل أك كثر ،ن
ن
مضطجعا ،أيقن من حواليو
ساجدا كذل أك متكمنا أك
اكعا كذل أك
ن
ن
قائما ،يف صبلة أك غًنىا ،أك ر ن
ن

أنو َف ٪ندث أك َف يوقنوا"(ٔ).
رأي اإلماـ الشوكاني:

َف أجد لو شيمنا يف (اإلرشاد) ،لكن كجدت لو يف (النيل).

جالسا ٣نكننا مقعدتو من األرض َف ينق  ،سواء
قاؿ بعد ذكره القوؿ اٝنامس" :أف النائم إذا ناـ ن
قل أك كثر ،كسواء كاف يف الصبلة أك خارجها ،قاؿ ر٘نو اهلل ،كىذا أقرب اٞنذاىب عندم كبو ٩نمع بٌن
األدلة(ٕ).
كىذا ١نل اٝنبلؼ بٌن اإلمامٌن.
واستدؿ أىل القوؿ األوؿُ :نديث أنس قاؿ« :كاف أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم

ينتظركف العشاء اآلخرة حى ٔنفق رءكسهم مث يصلوف كال يتوضموف»(ُ).

(ُ) انظر :اٞندكنة :اإلماـ مال ُ ُُٗ/البناية شرح اٟنداية :العيىنُِٖٓ/شرح مسلم :للنوكم ْ.ْٕ/
(ِ) انظر :بدائع الصنائع :الكاسآفُ ،ُّ/احمليط الربىآف يف الفقو النعمآفُ.ٕٔ/
(ّ) انظر :ركضة الطالبٌن :للنوكمُ. ْٕ/
(ْ) اٞنصدر نفسو.
(ٓ) اإلحكاـ.ٖٓ ، ٕٓ/ْ :
(ٔ) احمللى.ُِِ/ُ:
(ٕ) نيل األكطار :الشوكآف ُ. ِِْ/
(ُ) ركاه أبو داكد كغًنه ،باب يف الوضوء من النوـ  ،ُٓ/ُ ،برقم ،ََِ :كصححو األلبآف نفس اٞنصدر.

ِِْ

ككذل جاء من ركاية شعبة عند مسلم « :يناموف مث يصلوف ...إٍف»(ُ).

واستدؿ أىل القوؿ الثانيُ :نديث صفواف بن عساؿ(ِ) رضي اهلل قاؿ« :كاف رسوؿ اهلل صلى
سفرا أف ال ننزع خفافنا يفبليفة أياـ ،كلياليهن إال من جنابة لكن من غائط
اهلل عليو كسلم يأمرنا إذا كنا ن
كبوؿ كنوـ»(ّ).
ووجو الداللة:
أف اٜنديث ذكر األحداث اليت ينزع منها اٝنف ،كىي اٛننابة كاألحداث اليت ال ينزع منها اٝنف،
كىي الغائط كالبوؿ كالنوـ؛ فأشعر ذل بأنو من نواق الوضوء؛ السيما بعد جعلو مقرتنا بالبوؿ
كالغائط؛ الذين ٨نا ناقضاف باإلٗناع (ْ).
كاستدلوا بالقياس على اإلغماء كاٛننوف.
أما دليل أىل القوؿ الثالث :أهنم نظركا إُف أدلة القوؿ األكؿ ،كالثآف فأردكا اٛنمع بينها.

مضطجعا»(ٓ).
ويستدؿ ألصحاب القوؿ الرابعُ :نديث «إ٧نا الوضوء على من ناـ
ن

وأما دليل القوؿ الخامس :أف النوـ ليس حدث يف نفسو ،إ٧نا ىو دليل على خركج الريح ،فإذا

ناـ غًن ٣نكن مقعدتو؛ غلب على الظن خركج الريح ،فجعل الشرع ىذا الغالب كاحملقق ،كأما إذا كاف
٣نكننا ،فبل يغلب على الظن اٝنركج كاألصل بقاء الطهارة (ٔ).
المناقشة والترجيح:

الذم يظهر أف الراجح القوؿ الثآف ،كأف النوـ ناق

مطل نقا؛ وللك ألسباب عدة منها:

دؿ ىذا اٜنديث الصحيح على أف النوـ ناق
أوالٜ :نديث صفواف بن عساؿ فقد ٌ
ً
اجملردة ،بل
حيث جعلو كالبوؿ ،كالغائط مساكينا ٟنما يف نق الطهارة ال من جهة داللة االقرتاف ٌ
فدؿ على أف األصل اعتباره
اٞنبٌن للحدثٌ ،
بداللتها اٞنشاركة يف الوصف كاٜنكم؛ ألنو يف سياؽ النص ٌ
ناقضا ،ككذل حديث علي رضي اهلل عنو أف النب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ« :العيناف ًككاء السو ،فإذا
ن
يف األصل

(ُ) ركاه مسلم ،باب الدليل على أف نوـ اٛنالس ال ينق الوضوء  ِْٖ /ُ ،برقم ّٕٔ.
عساؿ من بين زاىػر بػن عػامر بػن عويفبػاف بػن مػراد ،قػاؿ ابػن أا حػا م :لػو صػحبة مشػهور .االسػتيعاب :ابػن عبػد
(ِ) صفواف بن ٌ
الرب ِ ،ِْٕ/أسد الغابة :ابن حجر ّ ،ِٖ/اإلصابة :ابن حجر ّ. ّّٓ/
(ّ) ركاه الرتمذم كغًنه ،باب اٞنسح على اٝنفٌن للمسافر كاٞنقيم ُُٓٗ/برقم ، ٗٔ :كقاؿ :ىذا حديث حسن صحيح.
(ْ) انظر :عوف اٞنعبود كحاشية ابن القيم :العظيم آبادم ُ.َِْ/
(ٓ) ركاه أبػػو داكد كغػػًنه ،بػػاب يف الوضػػوء مػػن النػػوـ ِٓ/ُ ،بػػرقم َِِ حػػديث ضػػعفو ابػػن حنبػػل كأبػػو داكد .شػػرح صػػحيح
الب،ارم البن بطاؿ ُ َِّ/طرح التثريب:للعراقيِ َٓ/كذكر األلبآف أف لو أربػع علػل ضػعيف ا داكد ُ ُٔ/كقػاؿ فيػو
الب،ارم :ال شيء .العلل الكبًن :للرتمذمُ.ْٓ/
(ٔ) نيل األكطار :الشوكآف ُ.ِِْ/

ِّْ

نامت العيناف استطلق ال ًوكاء»(ُ).
فدؿ ىذا اٜنديث داللة كاضحة على أف العربة يف النوـ بالشعور الذم يدرؾ معو اإلنساف خركج
الريح ،فإذا غلبو النوـ على ذل نق على ظاىر ىذه السنة ،كمن ىنا ٌفرؽ بٌن النوـ الذم يزكؿ معو
أصبل يف نق طهارة الوضوء بزكاؿ اإلدراؾ كالشعور باٝنارج.
الشعور ،كعكسو ،كصارت ىذه السنة ن
كأ ٌكد ذل حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما يف الصحيحٌن ٞنا بات مع النب صلى اهلل عليو كسلم
عند خالتو ميمونة(ِ) رضي اهلل عنها قاؿ« :بت ليلة عند خاليت ميمونة ،فقاـ النب صلى اهلل عليو كسلم
من الليل ،فأتى حاجتو ،مث غسل كجهو كيديو ،مث ناـ ،مث قاـ فأتى القربة ،فأطلق شناقها ،مث توضأ
كضوء بٌن الوضوءين ،كَف يكثر ،كقد أبلغ ،مث قاـ فصلى»(ّ).
فدؿ ىذا اٜنديث على أف النوـ ناق ؛ ألف النب صلى اهلل عليو كسلم توضأ بعد ،كَف يذكر ابن
عباس رضي اهلل عنهما أنو دخل اٝنبلء ،كإف كاف النب صلى اهلل عليو كسلم تناـ عيناه ،كال يناـ قلبو،
كلكن ىذا على سبيل التشريع لسائر األمة.
أما أصحاب القوؿ األوؿ فيجاب عما استدلوا بو بجوابين:
أوال :ما أجاب بو ابن حزـ فقاؿ" :ما ركل أحد قط أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم رآىم
ً
نياما ،كال أعلم أهنم ناموا ،كإ٧نا جاء اٜنديث أنو عليو السبلـ أبطأ بالعشاء اآلخرة حى ناـ الناس ،كٚنع
ن
ٟنم غطيط ،كصاح عمر ناـ النساء كالصبياف ،فاٜنديث كما تسمع بٌن يف أهنم ناموا كىو عليو الصبلة
السبلـ غائب غًن حاضر ،كإ٧نا أعلمو عمر بنوـ النساء كالصبياف ،كىذاف الصنفاف ليس عليهم حضور

الصبلة يف اٛنماعة"(ْ).
قلت :ىذا اٛنواب فيو ضعف فيما يظهر؛ ألف الزمن زمن تشريع ،فلو كاف مثل ىذا ناق
اهلل نبيو صلى اهلل عليو كسلم.

ألخرب

ثانيًا :أف من الصحابة من ناـ فتوضأ ،كمنهم من نعس كَف ينم فلم يتوضأ ،كيدؿ ٟنذا حديث أنس

الذم جاء بلفظٔ( :نفق رؤكسهم ) ،كبلفظ « :يناموف مث يصلوف كال يتوض كف»(ٓ).
كما أخرجو اإلماـ أ٘ند كغًنه عن أنس ،قاؿ« :كاف أصحاب النب صلى اهلل عليو كسلم يضعوف

(ُ) راكه الدارمي ،باب الوضوء من النوـ ِٓٔ/ُ ،برقم ْٕٗ كحسنو األلبآف مشكاة اٞنصابيح ُ.َُّ/
(ِ) ميمونة بنت اٜنارث اٟنبللية ،زكج النب صلى اهلل عليو كسلم ،توفيت سنة ست كستٌن .انظر :االستيعاب :ابن عبػد الػربْ/
ُُْٗ ،أسد الغابة :ابن حجرٕ.ِِٔ/
(ّ) ركاه مسلم ،باب الدعاء يف صبلة الليل كقيامو ، ِٓٓ/ُ ،برقم.ّٕٔ :
(ْ) اإلحكاـ.ٕٓ/ْ :
(ٓ)ركاه مسلم ،باب الدليل على أف نوـ اٛنالس ال ينق الوضوء  ِْٖ /ُ ،برقم ّٕٔ.

ِْْ

جنوهبم فيناموف ،فمنهم من يتوضأ ،كمنهم من ال يتوضأ»(ُ).
فتبٌن من ىذه الركايات أف بعضهم ناـ ،كبعضهم نعس ،فالذم ناـ كتوضأ ،كالذم َف ينم َف
يتوضأ؛ ألف قولو (ٔنفق ) معناهٓ :نرؾ الرأس عند النعاس(ِ).

وأما الرد على أصحاب القوؿ الرابع :فاٜنديث الذم استدلوا بو ضعيف.
وأما الرد على أصحاب القوؿ الخامس :بأف اٞنظنة اٞنذكورة قد عارضتها مظنة اٜندث من النائم
كالشارع اعترب اٞنظنة الثانية ،فأكجب الوضوء من النوـ كما يف حديث صفواف بن عساؿ رضي اهلل عنو،
أحدا عن اآلخر ،كألقى اٞنظنة اليت
كعمم اٜنكم بٌن القاعد كالراكع كالساجد ،كغًنىم كَف ٫نص ن
ذكركىا ،فوجب إعماؿ ما أعملو الشارع كإلغاء ما ألغاه ،كاهلل أعلم.

(ُ) أخرجػػو اإلمػػاـ أ٘نػػد يف مسػػائل أا دكاد ُ ،ّْٗ/كأا يعلػػى يف مسػػندهٓ ،ْٕٔ/كإسػػناده صػػحيح كمػػا قالػػو األلبػػآف اإلركاء
ُ.ُْٗ/
(ِ) انظر :اٞن،تار الصحاح :الرازم ُ ِّٗ/تاج العركس :الزبيدم ّْ.ُِٕ/

ِْٓ

المطلب السادس :اإلغماء
واصطالحا.
أوال :تعريف اإلغماء لغة
ً
ً
اإلغماء لغة :مصدر أغمى على اٞنري

مبين للمفعوؿ ،كغمى أصل ىذه الكلمة مكوف من يفبليفة

حركؼ أصوؿ ىي :الغٌن كاٞنيم كاٜنرؼ اٞنعتل.
قاؿ ابن فارس(ُ) "الغٌن كاٞنيم كاٜنرؼ اٞنعتل يدؿ على تغطية كتغشية ،من ذل  :غميت البيت،
إذا سقفتو ،كالسقف غماء ،كمنو أغمي على اٞنري فهو مغمى عليو إذا غشي عليو (ِ).
كيف الصحاح" :تركت فبلنا غمى مثل قفا مقصور ،أم مغشينا عليو"(ّ).
تعريف اإلغماء في االصطالح.

نوعا ما،
اختلف الفقهاء يف تعريف اإلغماء إُف عدة تعريفات ٢نتلفة يف اللفظ متقاربو يف اٞنعين ن
فمنها:
قيل" :سهو يعرتم اإلنساف مع فتور األعضاء"(ْ).
وقيل" :ىو مرض يف الرأس"(ٓ).

كمن الفقهاء من جعل اإلغماء كالغشي ّنعىن كاحد(ٔ).
نوعا من اإلغماء فقاؿ" :ضرب من اإلغماء ،إال أنو دكنو"(ٕ).
كمن الفقهاء من جعل الغشي ن
ك٣نا ينبو عليو أف ما يذكره بع الفقهاء عند تعريف اإلغماء من أف القول اٞندركة تتعطل معو أك

أنو أم :اإلغماء يزيل عمل القول ،فإف مرادىم تعطيل اٜنركة اإلرادية.
كلذا عرفو بعضهم بقولو" :آفة تعرض للدماغ أك القلب بسببها تتعطل القول اٞندركة كاحملركة حركة
إرادية"(ٖ).
كبالنظر إُف التعريفات السابقة ٦نتار منها تعريف اٛنرجآف ،كىو أنو :فتور غًن أصلي ،ال ّن،در

ازم ،أبػو اٜنسػٌن :مػن أئمػة اللغػة كاألدب ،كلػد سػنة ِّٗى ػ كتػويف سػنة ّٓٗىػػ .انظػر:
(ُ) أ٘ند بن فارس بن زكريػا القػزكيين الػر ٌ
نزىة األلباء يف طبقات األدباء :األنبارم ُ ،ِّٓ/كفيات األعياف :ابن خلكاف ُ.ُُٗ ، ُُٖ/
(ِ) انظر :مقاييس اللغة :ابن فارس ْ.ِّٗ/
(ّ) ٢نتار الصحاح :الرازم ٔ.ِِْٗ/
(ْ) البناية شرح اٟنداية :العيىن ُ.ِٖٔ/
(ٓ) الفواكو الدكآف :النفراكم ُ.ُُْ/
(ٔ) انظر :حاشية الركض اٞنربع :العاصمي ٕ.ْْٖ/
(ٕ) فتح البارم :ابن حجر ُ.ُِٖ/
(ٖ) كشف اصطبلحات الفنوف كالعلوـ :التهانوم ُ ِّٓ/حاشية الركض اٞنربع ُ.ِْٓ/

ِْٔ

يزيل عمل القول.
محترزات التعريفات.
قولو( :غًن أصلي)٫ ،نرج النوـ ،كقولو( :ال ّن،در)٫ ،نرج الفتور باٞن،درات ،كقولو( :يزيل عمل
القول) ٫نرج العتو(ُ).
كجو الصلة بيت اٞنعين اللغوم كاالصطبلحي.
سرتا كتغطية ،إال أنو يف اٞنعىن اللغوم عاـ يف كل تغطية ،كيف اٞنعىن
كجو الصلة بينهما أف كل منهما ن
االصطبلحي خاص بسرت اٞنرض كتغطية العقل.
قاؿ يف اللساف" :كأصل التغمية :السرت كالتغطية؛ كمنو أغمي على اٞنري
اٞنرض سرت عقلو كغطاه(ِ).

إذا أغشي عليو ،كأف

ثانيًا :أثر اإلغماء على أىلية الوجوب.

إف اإلغماء ال ي يفر على أىليو الوجوب؛ ألهنا إ٧نا تثبت على الذمة .كاإلغماء ال ينايف ذل .

أثر اإلغماء على أىلية األداء:
من شرط يفبوت أىلية األداء كجود العقل كالتمييز ،فبل تثبت للمغمي عليو أىلية األداء؛ ألف اٞنغمي
عليو مغلوب على عقلو .فبل ٫ناطب اٞنغمي عليو باألداء ما داـ مغمي عليو.
كيشهد لذل حديث عائشة رضي اهلل عنو عن النب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ« :رفع القلم عن
يفبلث عن النائم حى يستيقظ ،كعن الصغًن حى يكرب ،كعن اجملنوف حى يعقل أك يفيق»(ّ).
كاٜنديث يدؿ على عدـ تكليف الصب كاجملنوف كالنائم؛ ما داموا متصفٌن بتل األكصاؼ،
ككذل ال إمث عليهم كال م اخذة ،كاٞنغمي عليو ،كإف َف يذكر معهم ،إال أف اٞنعىن الذم من أجلو سقط
التكليف عنهم ،كرفع من أجلو القلم عن م اخذاهتم موجود فيو ،فاٞنغمى عليو يرتدد بٌن النائم كاجملنوف،
فبالنظر إُف كوف عقلو َف يزؿ ،بل سرته اإلغماء فهو كالنائم ،كبالنظر إُف كونو إذا نبو َف يتنبو؛ فإنو يشبو
قياسا عليهما(ْ).
اجملنوف ،فلهذا يسقط عنو التكليف أيفناء اإلغماء ن
رأي اإلماـ ابن حزـ:

ذىب إُف أف اٞنغمى عليو غًن مكلف ،حيث قاؿ" :كما أسقط خصومنا موافقٌن لنا القضاء عن
اٞنغمى عليو"(ٓ).
(ُ) انظر :التعريفات :للجرجآف ُ.ِّ/
(ِ) انظر :لساف العرب :ابن منظور ُٓ.ُّٓ/
(ّ) تقدـ ٔنر٩نو.
(ْ) انظر :القواعد كالفوائد :ابن اللحاـ ُ ،ٕٓ/نيل األكطار :الشوكآف ُ.َّٕ/
(ٓ) اإلحكاـ ّ.ٔٓ/

ِْٕ

كضوحا ،قولو يف احمللى" :قاؿ علي :اٞنغمى عليو ال يعقل ،كال يفهم؛ فاٝنطاب
كيزيد ىذا اٞنعىن
ن
عنو مرتفع"(ُ).
لكن يشكل على ىذا قولو يف احمللى" :ككجدنا اٞنصركع ،كاٞنغمى عليو مريضٌن ببل ش ؛ ألف
اٞنرض ىي حاؿ ٢نرجة للمرء عن حاؿ االعتداؿ ،كصحة اٛنوارح ،كالقوة إُف االضطراب ،كضعف
اٛنوارح كاعتبلٟنا ،كىذه صفة اٞنصركع ،كاٞنغمى عليو ببل ش  ،كيبقى كىن ذل كضعفو عليهما بعد
اإلفاقة مدة ،فإذ ٨نا مريضاف فالقضاء عليهما بنص القرآف كباهلل تعاُف التوفيق .كليس قولنا بسقوط
الصبلة عن اٞنغمى عليو إال ما أفاؽ يف كقتو منها ،كبقضاء النائم للصبلة ٢نال نفا لقولنا
يضا
موافق؛ ألف ما خرج كقتو للمغمى عليو فلم يكن ٢ناطبنا بالصبلة فيو ،كال كاف أ ن
كلكن اهلل تعاُف أكجب على اٞنري عدة من أياـ أخر ،كَف يوجب تعاُف على اٞنري

ىا ىنا ،بل ىو
٢ناطبنا بالصوـ؛
قضاء صبلة،

كأكجب قضاء الصبلة على النائم ،كالناسي ،كَف يوجب قضاء صياـ على النائم ،كالناسي ،بل أسقطو
تعاُف عن الناسي ،كالنائم؛ إذ َف يوجبو عليو؛ فصح قولنا ،كاٜنمد هلل رب العاٞنٌن"(ِ).
كجو اإلشكاؿ :أف اإلماـ يرل أف اٞنغمي عليو ال يعقل ،كال يفهم؛ فاٝنطاب عنو مرتفع ،مث بعد
يضا ٩نب عليو قضاء الصياـ.
ذل يرل اٞنغمي عليو مر ن
رأي اإلماـ الشوكاني:

َف أجد لو رأم يف اٞنسألة .كىذا كجو االنفراد.
الراجح الذم يظهر :أف اإلغماء نوع مرض فيجب على اٞنغمى عليو القضاء ماَف يطل.
ثالثًا :ىل يعتبر اإلغماء مانع للصوـ؟

القوؿ األوؿ  :إذا َف يكن نول الصياـ من الليل كما لو أغمي عليو من قبل اٞنغرب؛ فبل يصح

صومو ،كاإلغماء مانع من الصوـ ،كإف كاف نول الصوـ من قبل الفجر كأغمي عليو ٗنيع النهار؛ فيصح
صومو ،كال يكوف اإلغماء مانع للصوـ .كىذا قوؿ اٜننفية ،كبع

الشافعية(ّ).

واستدؿ أصحاب ىذا القوؿ بما يلي:

" أنو إذا َف يكن نول الصوـ من الليل ،كأغمي عليو ٗنيع النهار؛ فبل يصح صومو ،كيعترب اإلغماء

مانع من الصوـ؛ ألنو َف يأت بالنية يف كقتها اٞنطلوب ،الذم ىو من بعد غركب الشمس ،كأما إف كاف
نول الصوـ مث أغمي عليو؛ فيصح صومو ،كلو أغمي عليو ٗنيع النهار؛ ألنو يف ىذه اٜنالة شبيو بالنائم،

(ُ) احمللى :ابن حزـ ِ. ٗ/
(ِ) احمللى :ابن حزـ ْ.ّٔٓ/
(ّ)انظ ػػر :بػ ػػدائع الصػ ػػنائع :الكاسػ ػػآف ِ ّٖ/اٞنبسػ ػػوط :السرخسػ ػػي ّ،َٕ/اٜنػ ػػاكم الكبػ ػػًن :اٞنػ ػػاكردم ّ٢ ُْْ/نتصػ ػػر اٞنػ ػػزٓف
ٖ.ُّٓ/

ِْٖ

فكما أف النائم طيلة النهار إذا نول الصوـ من الليل يصح صومو ،فكذل ىنا اٞنغمي عليو"(ُ).
القوؿ الثاني" :ال يصح صومو إذا أغمي عليو طيلة النهار ،كَف يفق خبللو ،كلو كاف نول الصياـ

من الليل ،كيكوف اإلغماء مانع من الصوـ ،كىو قوؿ اٞنالكية ،كاٜننابلة ،كاٞنذىب عند الشافعية"(ِ).

ودليلهم" :أف الصياـ يشرتط فيو نية كترؾ؛ فقد جاء يف اٜنديث« :يدع طعامو كشرابو كشهواتو

من أجلي»

(ّ)

فأضاؼ ترؾ الطعاـ كالشرب كالشهوة إُف الصائم ،كاٞنغمي عليو يف ىذه اٜنالة ،كإف

كجدت فيو النية ،لكن َف يتصور منو الرتؾ لؤلكل كالشرب كغًنىا؛ ألنو فاقد لعقلو يف ىذه اٜنالة ،فبل
يضاؼ اإلمساؾ كالرتؾ إليو ،فلم يصح صومو ،كما أف اإلمساؾ كحده بدكف نية مسبقة ال يكفي،
فكذل النية كحدىا ال تكفي(ْ).
كال يقاس على النائم ٗنيع النهار؛ للفارؽ بينهما فالنوـ ال يزيل اإلحساس بالكلية ،فمى نبو انتبو،
عارضا كليس
فهو يفابت العقل ،ك٪نصل النوـ عادة ،كاإلغماء يزيل العقل ،كإذا نبو ال ينتبو غالبنا ،كيعترب ن
بعادة ،فالن ائم مكلف فيصح منو الصوـ ،كاٞنغمى عليو غًن مكلف؛ فبل تصح منو نية فلم يصح منو
صومو(ٓ).
رأي اإلماـ ابن حزـ:

َف أجد لو شيمنا يف (اإلحكاـ) ،لكن كجدت لو يف (احمللى) ،حيث يرل أف من نول الصوـ مث
صحيحا ،فقاؿ بعد أف ذكر أف اجملنوف لو نول الصوـ ،مث جن
أغمي عليو ،كلو ٗنيع النهار أف صومو
ن
كلو ٗنيع النهار؛ أف صومو صحيح ،ككذل من أغمي عليو كما ذكرنا(ٔ).
رأي اإلماـ الشوكاني:

َف أجد لو شيمنا يف اٞنسألة.
الراجح فيما يظهر :القوؿ الثآف؛ لقوة ما استدلوا بو.
الفرؽ بين أثر النوـ وأثر اإلغماء.

أوال :النوـ فرتة طبيعية ٓندث لئلنساف(ٕ) ،كال ٫نلو منو بشر ،كال يزيل أصل القوة ،كلكنو يوجب
ً
(ُ) انظر :بدائع الصنائع :الكاسآف ِ ،ّٖ/اٞنبسوط :السرخسي ّ. َٕ/
(ِ)انظ ػػر :اٞندكن ػػة :اإلم ػػاـ مالػ ػ ُ ،ِٕٕ/القواع ػػد كالفوائ ػػد :اب ػػن اللح ػػاـ ُ ٖٓ/اٜن ػػاكم الكب ػػًن :اٞن ػػاكردمّ ُْْ/اٞنه ػػذب
للشًنازم َُّْ/
(ّ) ركاه الب،ارم ،باب قوؿ اهلل تعاُفَ :يريدكف أف يبدلوا كبلـ اهلل} [الفتح ،ُّْ/ٗ ]ُٓ :برقم.ِْٕٗ :
(ْ) انظر :اٞنهذب :الشًنازمُ ،َّْ/اجملموع :للنوكمٔ ّْٓ/اٞنغين البن قدامة ّ.ُُٓ/
(ٓ) انظر :اٞنهذب :الشًنازمُ ،َّْ/اجملموع :للنوكمٔ ّْٓ/اٞنغين :البن قدامةّ ،ُُٓ/الكايف يف فقو اإلماـ أ٘ندُْٖ/
(ٔ) احمللى :ابن حزـْ.ّّٔ/
(ٕ) انظر :البحر الرائق :ابن ٤نيم ُ ،ّٗ/كشف األسرار :الب،ارم ْ.ِٕٕ/

ِْٗ

العجز عن استعماؿ العقل ِنبلؼ اإلغماء فهو عارض يفوت االختيار كالقوة

(ُ)

ثانيًا :النائم يفابت العقل أيفناء نومو؛ ألنو إذا نبو انتبو ِنبلؼ اٞنغمي(ِ).

ثالثًا :النوـ يسرت العقل ،كاإلغماء يغمره(ّ).

ابعا :النوـ أخف من اإلغماء(ْ).
رً

خامسا :النوـ يكوف غالبنا باختيار اإلنساف ،بينما اإلغماء ينعدـ اختيار اإلنساف يف ٓنققو(ٓ).
ً

كبناء على االختبلؼ يف حقيقة كل من النوـ كاإلغماء ،كجد بع االختبلؼ يف أيفر٨نا على
التكليف ،كلكن ٞنا كاف اإلغماء غًن مزيل للعقل ،فإف من أغمي عليو مطالب بقضاء الصوـ باإلٗناع؛
لوجود أىليو الوجوب ،إال ما كاف من اٜنسن البصرل فًنل أنو ال يلزـ اٞنغمي عليو القضاء إذا امتد
اإلغماء ٗنيع الشهر؛ ألنو يرل أف سبب كجوب األداء َف يتحقق يف حقو لزكاؿ عقلو باإلغماء،
ككجوب القضاء يبتىن عليو ،فإذا َف يتحقق األداء سقط القضاء(ٔ).
كالراجح قوؿ األكثر؛ ألف اإلغماء نوع مرض يوجب تأخًن األداء إُف اإلفاقة ،بدليل قوؿ اهلل
تعاُف [ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ] {البقرة ،}523:كألف
اإلغماء ال يسبب زكاؿ العقل ،كإ٧نا يعجزه عن العمل إُف حٌن ،كاهلل أعلم.

(ُ) انظر :كشف األسرار :الب،ارم ْ. ِٕٗ/
(ِ) انظر :األشباه كالنظائر  /السيوطي ُ.ُِّ/
(ّ) انظر :إبراز اٜنكم :للسبكيُ.ِٗ/
(ْ) اٞنصدر نفسو.
(ٓ) انظر :كشف األسرار :الب،ارم ْ.ُِٖ/
(ٔ) انظ ػػر :كشػػف األس ػرار :الب،ػػارم ْ ُِٖ/بػػدائع الص ػػنائع :الكسػػآفِ ٖٗ/الكػػايف يف فق ػػو أى ػػل اٞندينػػة ُ َّّ/اجملم ػػوع:
النوكم ٔ ّْٓ/اٞنغين :ابن قدامة ّ.ُُٓ/

َِٓ

المطلب السابع :الحيض والنفاس
واصطالحا.
أوال :تعريف الحيض والنفاس لغة
ً
ً
الحيض والنفاس تعريفهما لغة:

تعريف الحيض لغة" :السيبلف :مأخوذ من قوٟنم :حاض الوادم :إذا ساؿ ،كحاضت الشجرة :إذا

ك١نيضا ،فهي :حائ
حيضا
ساؿ منها شبو الدـ كىو الصمغ األ٘نر ،يقاؿ :حاضت اٞنرأة ٓني
ن
ن
أيضا :الطمث كالعراؾ
كحائضة :إذا جرل دمها كٓنيضت أم :قعدت أياـ حيضها عن الصبلة ،كيسمى ن
كالضح كاإلعصار كاإلبار كالنفاس كالفراؾ كالدارس"(ُ).
النفاس لغة:
قاؿ يف تاج العركس" :النفاس بالكسر كالدة اٞنرأة"(ِ).

كيف اٞنصباح اٞننًن" :مأخوذ من النفس ،كىو الدـ ،كمن قوٟنم :ال نفس لو سائلة :ال دـ لو ٩نرم،
نفسا؛ ألف النفس اليت ىي اسم ٛنملة اٜنيواف قوامها بالدـ كالنفساء من ىذا"(ّ).
كٚني الدـ ن
اصطالحا:
تعريف الحيض
ً

ال ٬نكن أف نقدـ تعري نفا للحي يكوف ١نل اتفاؽ بٌن الفقهاء؛ الختبلفهم يف اشرتاط بع
األكصاؼ ،فبعضهم يرل أف اٜنامل قد ٓني  ،كبعضهم يرل أف الدـ قبل تسع سنوات حي ،
كبعضهم يراه دـ فساد.
لذا نقتصر على تعريف كاحد لكل مذىب ،كىي كما يلي:

ٔ  -تعريف الحنفية" :دـ ينفضو رحم امرأة سليمة من داء ك صغر"(ْ).

ٕ  -تعريف المالكية :عرفو ابن جزم(ٓ) من اٞنالكية فقاؿ" :ىو الدـ اٝنارج من فرج اٞنرأة ،اليت

٬نكن ٘نلها عادة ،من غًن كالدة كال مرض ،كال زيادة على األمد"(ٔ).

ٖ  -تعريف الشافعية :ىو الدـ اٝنارج من فرج اٞنرأة على سبيل الصحة من غًن سبب الوالدة يف

(ُ) انظر :القاموس احمليط :الفًنكز أبادل ُ ُْٔ/لساف العرب :ابن منظور ٕ.ُِْ/
(ِ) انظر :تاج العركس :الزبيدم ُٔ.ٕٓٔ/
(ّ) انظر :اٞنصباح اٞننًن :الفيومي ّ.ُٕٔ/
(ْ) انظر :تبٌن اٜنقائق :الزيلعي ُ ،ْٓ/البحر الرائق :ابن ٤نيم ُ.ََِ/
ػزم الكلػػب ،فقيػػو مػػن العلمػػاء باألصػػوؿ كاللغػػة .مػػن أىػػل غرناطػػة ،مػػن مصػػنفاتو
(ٓ) أبػػو القاسػػم ١نمػػد بػػن أ٘نػػد بػػن ١نمػػد بػػن جػ ٌ

الق ػوانٌن الفقهيػػة ،كتقريػػب الوصػػوؿ إُف علػػم األصػػوؿ ،كغًنىػػا .انظػػر :اإلحاطػػة يف أخبػػار غرناطػػة :ابػػن اٝنطيػػب ّ،ُِ/
ُّ ،األعبلـ :الزركلي ٓ.ِّٓ/
(ٔ) انظر :القوانٌن الفقهية :ابن جزم ص.ُّ:

ُِٓ

أكقات معلومة(ُ).

ٗ  -تعريف الحنابلة :عرفو البهويت(ِ)" :ىو دـ طبيعة كجبلٌة يرخيو الرحم يعتاد أنثى إذا بلغت،
يف أكقات معلومة"(ّ).
كيف كل مذىب تعريفات أخرل اقتصرنا على ما سبق ،كلعلى أكمل التعريفات تعريف البهويت.
قولو( :دـ جبلة كطبيعة) :بضم اٛنيم ككسره ،أم :سجية كخلقة جبل اهلل بنات آدـ عليو ٫نرج
بذل الدماء الطارئة ،كاالستحاضة ،كالنزيف؛ فإهنما دما مرض.
قولو  ( :ترخيو الرحم) :اٞنراد أنو ٫نرج من قعر الرحم ،ف،رج بذل

ما ٫نرج من أدْف الرحم

كاالستحاضة.
قولو( :يعتاد أنثى) :إشارة إُف أنو ليس بدـ فساد ،بل خلقو اهلل ٜنكمة غذاء الولد كتربيتو.
قولو( :إذا بلغت) :إشارة إُف أف دـ اٜني

عبلمة من عبلمات البلوغ.

قولو ( :يف أياـ معلومات ) :إشارة إُف أف دـ اٜني

يستمر مع اٞنرأة سنوات(ْ).

مستمراِ ،نبلؼ االستحاضة فقد
ال يكوف
ن

اصطالحا:
تعريف النفاس
ً

متصبل هبا.
اختلفت تعريفات الفقهاء؛ الختبلفهم يف حكم الدـ اٝنارج مع الوالدة ،أك قبلها ن

ُ  -تعريف اٜننفية" :ىو الدـ اٝنارج عقب الوالدة"(ٓ).
ِ  -تعريف اٞنالكية" :الدـ خرج للوالدة"(ٔ).
ّ  -تعريف الشافعية" :ىو الدـ اٝنارج بعد فراغ الرحم من اٜنمل"(ٕ).
ْ  -تعريف اٜننابلة" :ىو دـ ترخيو الرحم مع كالدة كقبلها بيومٌن أك يفبليفة مع أمارة كبعدىا إُف

ٕناـ أربعٌن يوما"(ٖ).

(ُ) انظر :مغين احملتاج :الشربيين ُ.ِٕٕ /
(ِ) منصور بن يونس بن صبلح الدين البهويت اٜننبلي شيخ اٜننابلػة ّنصػر ،كخإنػة علمػائهم ،رحػل النػاس إليػو مػن اآلفػاؽ ألجػل
أخذ مذىب اإلماـ أ٘ند رضى اهلل عنو ،من م لفاتو :شرح اإلقناع يفبليفة أجزاء ،كحاشية علػى اإلقػبلع ،كشػرح علػى منتهػى
اإلرادات للتقى الفتوحي ،كغًنىا ،تويف سنة َُُٓىػ انظر :خبلصة األيفر :اٜنموم ْ.ِْٔ/
(ّ) انظر :شرح منتهى اإلرادات :البهويت ُ.َُُ /
(ْ) انظر :اٞنبدع شرح اٞنقنع :ابن مفلح ُ ،ِِٓ/شرح منتهى اإلرادات :البهويت ُ.َُُ/
(ٓ) انظر :اٞنبسوط :السرخسي ّ.ُِِ/
(ٔ) انظر٢ :نتصر خليل ُ.ِٔ/
(ٕ) انظر :مغين احملتاج :الشربيين ُ.ِٕٕ/
(ٖ) انظر :كشاؼ القناع :البهويت ُ.ُِٖ/

ِِٓ

ثانيًا :أثر الحيض والنفاس في األىلية.
إف اٜني

كالنفاس ال يعدماف أىلية الوجوب ،كال أىلية األداء كذل ؛ لعدـ إخبلٟنما بالذمة،

كعدـ تأيفًن٨نا يف العقل ،كالتمييز .كمع ذل فإهنما مانعٌن من التكليف بع العبادات ،فالشارع قد
أسقط عن اٜنائ  ،كالنفساء أداء الصوـ ،كالصبلة  ،ككاف الظاىر أال يسقط عنهما األداء؛ لكماؿ
أىليتهما ،لكن ٞنا كانت الطهارة شرطنا ألداء الصبلة ،كاٜني  ،كالنفاس حديفاف يبطبلف الطهارة شأهنما
شأف بقية األحداث ،سقطت الصبلة عنهما أداء ،كقضاء.
أما الصوـ :فكاف الظاىر أال يسقط أداؤه عن اٜنائ  ،كالنفساء؛ ألنو يصح أداؤه مع كجود اٜندث،
كمن أصبح جنبنا يصح صومو ،كلكن جاء سقوط أداء الصوـ عنهما؛ لوركد النص الداؿ على ذل (ُ).
كلكن إذا طهرت اٜنائ  ،كالنفساء كجب عليهما قضاء الصوـ ال الصبلة؛ كذل النتفاء اٜنرج
يف قضاء الصوـ كيدؿ على قضاء الصوـ كعدـ قضاء الصبلة حديث معاذة « :إهنا سألت عائشة رضى
اهلل عنها :ما باؿ اٜنائ تقضى الصوـ كال تقضى الصبلة؟ فقالت :كاف يصيبنا ذل  -تعين اٜني -
مع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فن مر بقضاء الصوـ كال ن مر بقضاء الصبلة»(ِ).
كاٜنكمة يف ذل أف الصبلة تكثر فيشق قضاؤىا ِنبلؼ الصوـ(ّ).
ثالثًا :ىل يقع الطالؽ في الحيض.
اختلف العلماء يف ذل

على قولٌن:

القوؿ األوؿٗ :نهور أىل العلم من اٜننفية(ْ) كاٞنالكية(ٓ) كالشافعية(ٔ) كاٜننابلة(ٕ) أنو يقع ،حى

بالغ ابن عبد الرب(ٖ) فقاؿَ" :ف ٫نالف يف ذل إال أىل البدع كالضبلؿ"(ٗ).

القوؿ الثاني :عدـ الوقوع كىو قوؿ ٗنع من السلف منهم عكرمة(َُ) ،كسعيد ابن اٞنسيب ،كبو

(ُ) انظر :التقرير كالتحبًن :بابن أمًن حاج ِ ،ُٖٖ/تيسًن التحرير :أمًن بادشاه ِ ،َِٖ/اجملموع :النوكم ِ.ّْٓ/
دكف الصبلة  ، ِٔٓ/ُ ،برقم.ّّٓ :

(ِ) ركاه مسلم ،باب كجوب قضاء الصوـ على اٜنائ
(ّ) انظر :اجملموع :النوكم ِ.ّْٓ/
(ْ) انظر :فتح القدير :ابن اٟنماـ ٔ ،َْٔ/تبٌن اٜنقائق :الزيلعي ِ.ُّٗ/
(ٓ) انظر :اٞندكنة :اإلماـ مال ِ ٔ/الفواكو الدكآف :ألا زيد القًنكآف ، ّّ/ِ ،الشرح الكبًن :الدردير ِ.ّْٔ/
(ٔ) انظر :األـ :للشافعي ٓ٢ ُّٗ/نتصر اٞنزٓف ٖ ،ِٓٗ/اٜناكم :اٞناكردم َُ.ُُْ/
(ٕ) انظر :الكايف يف فقو اإلماـ أ٘ند :ابن قدامة ّ َُٕ/اٞنغين :البن قدامة ٕ. ّٔٔ/
(ٖ) يوسف بن عبد اهلل بن ١نمد بن عبد الرب النمرم اٜنافظ ،شيخ علماء األندلس ،ككبًن ١ن ٌديفيها يف كقتو ،كأحفظ مػن كػاف هبػا
لسنة مأيفورة .انظر :ترتيب اٞندارؾ :اليحصب ٖ.ُِٕ/
(ٗ) انظر :التمهيد :ابن عبد الربُٓ.ٓٗ/
(َُ) عكرمػػة بػػن عبػػد اهلل مػػوُف ابػػن عبػػاس ،كلػػد سػػنة ِٓ ،كػػاف مػػن أعلػػم النػػاس باٞنغػػازم ،تػػويف سػػنة َُٓ كقيػػل سػػنة َُْى ػ
حلية األكلياء ّ ،ِّٔ/كفيات األعياف ّ.ِٓٔ/

ِّٓ

قاؿ بع

اٜننابلة كاختاره ابن تيمية كابن القيم (ُ).

رأي ابن حزـ.

َف أجد لو شيمنا يف (اإلحكاـ) ،لكن كجدت لو يف (احمللى) ،حيث يرل عدـ كقوع الطبلؽ يف اٜني (ِ).
رأي اإلماـ الشوكاني.

َف أجد لو شيمنا يف (اإلرشاد) ،لكن كجدت لو يف (السيل) ،كغًنه ،حيث يرل عدـ كقوع الطبلؽ

يف اٜني (ّ).
كىذا كجو االتفاؽ بٌن اإلمامٌن.
المناقشة والترجيح:

الذم يظهر أف قوؿ اٛنمهور ىو الراجح؛ كذل ما يأيت:
أوال :حديث ابن عمر أنو طلق امرأتو كىى حائ  ،فسأؿ عمر النب صلى اهلل عليو كسلم عن
ً

ذل فقاؿ لو« :مره فلًناجعها ،مث ليرتكها حى تطهر مث ٓني  ،مث تطهر ،مث إف شاء أمس بعد ،كإف
شاء طلق قبل أف ٬نس؛ فتل العدة اليت أمر اهلل أف يطلق ٟنا النساء»(ْ).
وجو الداللة :أف النب صلى اهلل عليو كسلم أمر ّنراجعة زكجتو ،كاٞنراجعة ال تكوف إال بعد لزكـ
الزما ما قاؿ( :راجعها)؛ ألف من طلق كَف يقع عليها
الطبلؽ ،كلو َف يكن الطبلؽ يف اٜني ك ن
اقعا كال ن
الطبلؽ ال يقاؿ( :راجعها) ،فدؿ ىذا على كقوع الطبلؽ(ٓ).
دائما ىو الرجعة بعد الطبلؽ ،بل اٞنراجعة تطلق على
ونوقش :أف لفظ اٞنراجعة ال يلزـ أف يكوف ن

معاف منها:

أوال :مراجعة ،البدف فاٞنقصود بقولو ( :مره فلًناجعها ) أم :فلًناجع بدهنا(ٔ).
ً

وأجاب اإلماـ النووي من وجهين:

الوجو األوؿ :أف ٘نل اللفظ على اٜنقيقة الشرعية يقدـ على ٘نلو على اٜنقيقة اللغوية كما تقرر

(ُ) انظر :اإلنصاؼ :اٞنرداكم ٖ.ْْٖ/
(ِ) انظر :احمللى ٗ.ِّٖ ،ّٕٕ/
(ّ) انظر :الدرارم اٞنضية :الشوكآف ِ ،ِِِ/السيل اٛنرار ُ ،َْٓ/نيل األكطار ٔ.ِٔٔ/
(ْ) ركاه الب،ػػارم :بػػاب ٕ قػػوؿ اهلل تعػػاُفَ :يػػا أيهػػا النػػب إذا طلقػػتم النسػػاء فطلقػػوىن لعػػدهتن كأحصػوا العػػدة} [الطػػبلؽ.]ُ :
ٕ ، ُْ/بػػرقم ،ُِٓٓ :كمسػػلم ،بػػاب ٓنػػرٔف طػػبلؽ اٜنػػائ بغػػًن رضػػاىا ،كأنػػو لػػو خػػالف كقػػع الطػػبلؽ ،كيػ مر برجعتهػػا،
ِ ،َُّٗ/برقم.ُُْٕ :
(ٓ) انظر :اٞنبسوط للسرخسي ٔ ،ُٔ/البناية شرح اٟنداية :العيىن ٓ ِِٗ،/اٜناكم الكبًن :اٞناكردم َُ. ُُٔ/
(ٔ) انظر :الفتاكم :ابن تيمية ّّ.ِِ/

ِْٓ

يف أصوؿ الفقو(ُ).

الوجو الثاني :أف ابن عمر صرح يف ركايات مسلم كغًنه بأنو حسبها عليو طلقة(ِ).

كىناؾ كجو يفالث :كىو أف ٘نلها على مراجعة البدف يشكل عليو قولو صلى اهلل عليو كسلم « :مره
فلًناجعها ،مث ليمسكها حى تطهر» فاإلمساؾ بعد اٞنراجعة ال يقصد إمساؾ بدهنا ،كإ٧نا اإلبقاء على عقد
الزكجية ،كىذا األمر باإلمساؾ جاء بعد األمر باٞنراجعة ،فلو كانت زكجتو ألمكن إمساكها من غًن
مراجعو(ّ).
ثانيًا :أثر ابن عمر أنو قاؿ" :حسبت على بتطليقة"(ْ).
كجو الداللة من كجهٌن:

الوجو األوؿ :أف ابن عمر ىو صاحب القصة ،قد يفبت عنو أنو احتسب بتل الطلقة ،ككاف يرل

أهنا كاحدة(ٓ).

الوجو الثاني :أف ركاية ابن أا ذئب

فيجب اٞنصًن إليها(ٖ).

(ٔ)

عن نافع" :فجعلها كاحدة"

(ٕ)

نص يف موضع اٝنبلؼ،

أما االستدالؿ بركاية اا الزبًن " :فردىا علي ،كَف يرىا شيمنا"(ٗ) .فيجاب بأف ىذه الركاية شاذة؛
كذل لتفرد أبو الزبًن ،كخالفو بقية الركاة كىم أحفظ منو كأكثر(َُ).
الوجو الثالث :يفبت عن ابن عمر أنو عدىا طلقة.

ففي ركاية :قلت :فاعتددت بتل التطليقة اليت طلقت كىي حائ ؟ قاؿ" :ماِف ال أعتد هبا ،كإف
كنت عجزت كاستحمقت"(ُُ).
(ُ) انظر :شرح مسلم :النوكم َُ. َٔ/
(ِ) اٞنصدر نفسو.
(ّ) موسوعة أحكاـ الطهارة :الدبياف ٕ.ْْٖ/
(ْ) ركاه الب،ػػارم :بػػاب ٕ قػػوؿ اهلل تعػػاُفَ :يػػا أيهػػا الن ػب إذا طلقػػتم النسػػاء فطلقػػوىن لعػػدهتن كأحص ػوا العػػدة} [الطػػبلؽ]ُ :
ٕ ، ُْ/بػرقم ،ُِٓٓ :كمسػلم  ،بػػاب ٓنػرٔف طػبلؽ اٜنػػائ بغػًن رضػاىا ،كأنػػو لػو خػالف كقػػع الطػبلؽ ،كيػ مر برجعتهػػا،
ِ ، َُّٗ/برقم. ُُْٕ:
(ٓ) انظر :اٞنبسوط :السرخسي ٔ ،ُٕ/االستذكار :ابن عبد الرب ٔ.ُِْ/
(ٔ) ١نمػد بػن عبػد الػػر٘نن بػن اٞنغػًنة بػن اٜنػػارث ،اإلمػاـ ،شػيخ اإلسػبلـ ،أبػػو اٜنػارث القرشػي ،العػامرم اٞنػػدٓف ،الفقيػو ،كلػد سػػنة
َٖ كتويف سنة تويف سنة ُٗٓ  .سًن أعبلـ النببلء :الذىب ٔ ُٓٔ/معجم اٞن لفٌن :كحالة َُ.ُٕٓ/
(ٕ) مسند أا داكد الطيالسي ،ٖٔ/ُ :برقم ، ٖٔ :كصححو األلبآف يف اإلركاء ٕ.ُِٔ/
(ٖ) انظر :فتح البارم :ابن حجر ٗ.ّّٓ/
(ٗ) ركاه أبو داكد كغًنه :باب يف طبلؽ السنة ِ ، ِٓٔ/برقم.ُِٖٓ :
(َُ) انظر :التمهيد :ابن عبد الرب ُٓ ،ٔٔ/فتح البارم :ابن حجر ٗ.ّّٓ./
(ُُ) ركاه مس ػػلم ،ب ػػاب ٓن ػػرٔف ط ػػبلؽ اٜن ػػائ بغ ػػًن رض ػػاىا ،كأن ػػو ل ػػو خ ػػالف كق ػػع الط ػػبلؽ ،كيػ ػ مر برجعته ػػا ،َُٕٗ /ِ ،بػ ػرقم:
ُُْٕ.

ِٓٓ

المطلب الثامن :المرض
واصطالحا
أوال تعريف لغة
ً
ً

المرض لغة :قاؿ ابن منظور(ُ)" :السقم نقي

الصحة" ،كقاؿ الفيومي(ِ)" :حالة خارجة عن

الطبع ضارة بالفعل ،كيعلم من ىذا أف اآلالـ كاألكراـ أعراض عن اٞنرض"(ّ).
كقاؿ ابن األنبارم(ْ)  :أصل اٞنرض يف اللغة الفساد ،مرض فبلف فسد جسمو كتغًنت حالو،
كمرضت باٞنرض تغًنت كفسدت.
قالت ليلى األخيلية(ٓ):
أرضا مريضة
إذا ىبط اٜنجاج ن
كقاؿ آخر:
أَف تر أف األرض أضحت مريضة

تتبع أقصى دائها فشفاىا
(ٔ)

لفقد اٜنسٌن كالببلد اقشعرت

فللمرض معاف كثيرة في اللغة العربية ,ومن أىمها ما يأتي:
ٔ – السقم ,أم :نقي

الصحة.

ٕ – الضعف ،كمنو مرض الرجل يف األمر إذا ضعف فيو كَف يبالغ ،كعٌن مريضة النظر أم :فاترة

ضعيفة كريح مريضة إذا ىب ىبوهبا كما قاؿ :راحت ألربع الرياح مريضة ،أم :لينة ضعيفة حى ال
يعفى أيفرىا.
(ُ) ١نمػػد بػػن مكػػرـ بػػن علػػي بػػن أ٘نػػد األنصػػارم اإلفريقػػي مث اٞنصػػرم ٗنػػاؿ الػػدين أبػػو الفضػػل ،يعمػػر ككػػرب كحػػدث فػػأكثركا عنػػو
ككاف مغرل باختصار كتب األدب اٞنطولة ،قاؿ كلده قطب الدين :أنو ترؾ ِنطػو ٙنسػمائة ٠نلػدة ،مػن كتبػو :لسػاف العػرب
تويف سنةُُٕ .الدرر الكامنة :ابن حجر ٔ ،ُٓ/ديواف اإلسبلـ :ابن الغزم ْ. ِّٖ/
(ِ) أ٘ند بن ١نمػد الفيػومي مث اٜنمػوم ،نشػأ بػالفيوـ كاشػتغل كمهػر كٕنيػز ،كٗنػع يف العربيػة عنػد أا حيػاف ،صػنف يف ذلػ كتابنػا
ٚناه :اٞنصباح اٞننًن يف غريب الشرح الكبًن ،ككأنو عاش إُف بعد سنة َٕٕ  .الدرر الكامنة :ابن حجر ُ.ِّٕ/
(ّ) انظر :هتذيب اللغة :األزىرم ُِ  ،ِٔ/تاج العركس :الزبيدم ُٗ ، ٓٓ/لساف العرب :ابن منظور ٕ ، ُِّ/نزىػة األعػٌن
النواظر :ابن اٛنوزم ُ.ْٓٓ/
(ْ) ١نمػػد بػػن القاسػػم بػػن ١نمػػد بػػن بشػػار أبػػوبكر ابػػن األنبػػارم النحػػوم اللغػػوم األديػػب :كػػاف مػػن أعلػػم النػػاس بنحػػو الكػػوفيٌن،
كأكثرىم حفظنا للغة ،صنف كتبنػا كثػًنة يف علػوـ القػرآف ،كغريػب اٜنػديث ،كاٞنشػكل ،كالوقػف ،كاالبتػداء ،كلػد سػنة إحػدل
كسػػبعٌن كمػػائتٌن ،كتػػويف سػػنة ٖنػػاف كعش ػرين كيفبلٖنائػػة ،كقيػػل سػػبع كعشػػرين كيفبلٖنائػػة .انظػػر :معجػػم األدبػػاء :الركمػػي ٔ/
ُِْٔ ،تاريخ بغداد ّ.ّٗٗ/
(ٓ) ليلى بنت عبد اهلل األخيلية الشاعرة اٞنشهورة ،كانت من أشهر النساء ال يتقدـ عليهػا إال اٝننسػاء ،توفيػت يف عشػر الثمػانٌن
للهجرة .فوات الوفيات :صبلح الدينّ.ِِٔ/
(ٔ) انظر :نزىة االعٌن النواظرُ ،ْٓٓ/الزاىر يف معىن كلمات الناس :أبوبكر األنبارمُ.ْٕٔ/

ِٔٓ

ٖ -النقصاف ,قاؿ ابن األعراا(ُ)  :أصل اٞنرض النقصاف ،كمنو بدف مري  ،أم :ناقص القوة،

كقلب مري

ناقص الدين ،كمرض يف حاجيت ،إذا نقصت حركتو.

ٗ -الظلمة ,قاؿ األزىرم

(ِ)

عن بع

أصحابو :اٞنرض أظبلـ الطبيعة كاضطراهبا بعد صفائها،

قاؿ :كاٞنرض الظلمة كأنشد:
كليلة مرضت من كل ناحية

فما يضيء ٟنا مشس كال قمر.

٘  -الشك والنفاؽ ،كما قاؿ تعاُف[ :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ]
{البقرة.)ّ(}50:
اصطالحا :قيل" :حالة للبدف خارجة عن اجملرل الطبيعي"(ْ).
المرض
ً

كقيل :ما يعرض للبدف في،رجو عن االعتداؿ اٝناص ،يعين بو غًن اٛننوف كاإلغماء(ٓ).

ثانيًا :أثر المرض على أىلية الوجوب.

إف اٞنرض ال ينايف أىليو الوجوب؛ لثبوهتا بالذمة كاإلنسانية ،كعليو فهو أىل لوجوب اٜنقوؽ لو

كعليو.
ثالثًا :أثر المرض على أىلية األداء.

األصل أف اٞنرض ال ينايف أىلية اٜنكم ،أم :يفبوت اٜنكم ككجوبو على اإلطبلؽ ،سواء كاف من

حقوؽ اهلل أك العباد ،كال أىلية العبارة ،أم :التصرفات اٞنتعلقة باٜنكم ،إذ ال خلل يف الذمة كالعقل
اللذين ٨نا مناط األحكاـ؛ كٟنذا صح نكاح اٞنري  ،كطبلقو ،كإسبلمو ،كبيعو كشراؤه ،كتنعقد تصرفاتو
ماَف يكن مرض موت ،إًال أنو لىما ىكاف اٞنرض من أسباب العجز ،إلضعافو قوة البدف؛ شرعت العبادات
مثبل ٔنتلف صبلة اٞنري
منعا للحرج ،كدفع للمشقة ،ففي الصبلة ن
على اٞنري  ،حسب القدرة اٞنمكنة؛ ن
(ُ) أبوعبػػد اهلل ١نمػػد بػػن زيػػاد اٞنع ػػركؼ بػػابن األع ػراا ،كػػاف مػػن أكػػابر أئمػػة اللغػػة اٞنشػػار إلػػيهم يف معرفتهػػا ،كيقػػاؿَ :ف ٬نكػػن
للكوفيٌن أشػبو بركايػة البصػريٌن مػن ابػن األعػراا .ككػاف عاٞنػا يفقػة ،تػويف سػنة ايفنتػٌن كيفبليفػٌن كمػائتٌن .انظػر :نزىػة األلبػاء يف
ن
طبقات األدباء :األنبارم ُ.ُِِ ، ُٗٗ/
فقيهػػا شػػافعي اٞنػػذىب ،غلبػػت عليػػو اللغػػة
(ِ) أبػػو منصػػور ١نمػػد بػػن أ٘نػػد بػػن األزىػػر األزىػػرم ،اإلمػػاـ اٞنشػػهور يف اللغػػة؛ كػػاف ن
فاشتهر هبا ،صنف الكتاب اٞنشػهور يف اللغػة ،كىػو كتػاب هتػذيب اللغػة ،سػنة ايفنػٌن كٖنػانٌن كمػائتٌن .كتػويف يف سػنة سػبعٌن
كيفبلٖنائػػة .انظػػر :نزىػػة األلبػػاء يف طبقػػات األدبػػاء :األنبػػارم ُ ِّٕ/ػ ِّٖ ،كفيػػات األعيػػاف :ابػػن خلكػػاف ْ، ّّْ/
ّّٓ.
(ّ) انظػػر :هتػػذيب اللغػػة :األزىػػرم ُِ  ِٔ/تػػاج العػػركس :الزبيػػدم ُٗ ٓٓ/لسػػاف العػػرب :ابػػن منظػػورٕ ُِّ/نزىػػة األعػػٌن
النواظر :ابن اٛنوزم ُ.ْٓٓ/
(ْ) انظر :كشف األسرار :الب،ارم ْ.َّٕ/
(ٓ) انظر :التعريفات :للجرجآفُ.ُُِ/

ِٕٓ

قاعدا أك على جنب ،ك دليل ذل ما كرد عن النب
عن صبلة الصحيح ،فتصح صبلة اٞنري
قائما أك ن
ن
صلى اهلل عليو كسلم عن عمراف بن حصٌن(ُ)رضي اهلل عنو قاؿ« :كانت ا بواسًن فسألت النب صلى
فقاعدا فإف َف تستطع فعلى جنب»(ِ)،كما أٗنع أىل
قائما فإف َف تستطع ن
اهلل عليو كسلم فقاؿ :صل ن

جالسا؛ كألف الطاعة على حسب الطاقة قاؿ تعاُف :ﱡﭐﲦ
العلم على أف من ال يطيق القياـ لو أف يصلي ن

ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﲬﱠ[البقرة.)ّ(]ِٖٔ:
رأي اإلماـ ابن حزـ:

يرل أ ف اٞنري مكلف قاؿ ر٘نو اهلل" :فالنوع األكؿ كقضاء صياـ اٞنري
فذل الزـ يف أكؿ أكقات القدرة عليو"(ْ).

كاٞنسافر ألياـ رمضاف،

رأي اإلماـ الشوكاني:

َف أجد لو شيمنا يف اٞنسألة ،كىذا كجو االنفراد( أم :انفراد ابن حزـ بذكر اٞنسألة).
الحجر على المريض

كحكما ،ليس فيو
لكنو ٞنا كاف سبب اٞنوت بواسطة ترادؼ اآلالـ ،كاٞنوت عجز خالص حقيقة
ن
يشوب القدرة بوجو كاف اٞنرض من أسباب العجز أم :موجبنا لو بزكاؿ القوة كانتقاصها ،كٞنا كاف اٞنوت
علة ٝنبلفة الوريفة كالغرماء يف اٞناؿ؛ ألف باٞنوت يبطل أىلية اٞنل في،لفو أقرب الناس إليو ،كالذمة ٔنرب
مشغوال بالدين في،لفو الغرٔف يف اٞناؿ ،كاف اٞنرض من
باٞنوت ،فيصًن اٞناؿ الذم ىو ١نل قضاء الدين
ن
أسباب تعلق حق الوارث كالغرٔف ّنالو يف اٜناؿ؛ ألف اٜنكم يثبت بقدر دليلو(ٓ).
كعلى ىذا فاٞنرض من أسباب اٜنجر ،كىذا اٜنجر ال يثبت على اٞنري إال إذا اتصل اٞنرض
رجبل أعتق ستة ٣نلوكٌن لو عند موتوَ ،ف
باٞنوت ،كدليل ىذا اٜنجر حديث عمراف بن اٜنصٌن« :أف ن

يكن لو ماؿ غًنه ،فدعا هبم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فجزأىم أيفبليفنا ،مث أقرع بينهم فأعتق أيفنٌن
شديدا»(ٔ).
كأرؽ أربعة ،كقاؿ لو ن
قوال ن
وجو الداللة من الحديث  :أف تصرفات اٞنري

إ٧نا تنفذ من الثلث ،كلو كانت منجزة يف اٜناؿ كَف

(ُ) عمراف بن اٜنصػٌن بػن عبيػد يكػىن عمػراف أبػا ٤نيػد ،لػو صػحبة ،سػكن البصػرة ،حديثػو عنػد أىلهػا ،مػات بالبصػرة سػنة ايفنتػٌن
كٙنسٌن  .أسد الغابة ْ ،ِٔٗ/اإلصابة ْ.ْٖٓ/
قاعدا صلى على جنب  ْٖ/ِ ،برقم.ُُُٕ :
(ِ) ركاه الب،ارم :باب إذا َف يطق ن
(ّ) اٞنغين :ابن قدامة ِ.َُٔ/
(ْ) اإلحكاـ :ابن حزـ ّ.ْٔ/
(ٓ) كشف األسرار :الب،ارم ْ.َّٕ/
(ٔ) ركاه مسلم ،باب من أعتق شركا لو يف عبد  ،ُِٖٖ/ّ ،برقم.ُٖٔٔ :

ِٖٓ

تضف إُف ما بعد اٞنوت(ُ).
استنادا إُف ىذا اٜنديث ،كغًنه ،ذىب ٗنهور أىل العلم إُف :أنو ٪نجر على اٞنري
ك ن

كيقيد

تصرفاتو يف حدكد الثالث ٜنق الوريفة ،كٗنيع اٞناؿ ٜنق الدائنٌن إف كاف مدين ،كما زاد على الثلث؛ فإنو
يتوقف نفوذه على إجازة الوريفة(ِ).
رأي اإلماـ ابن حزـ:

َف أجد لو شيمنا يف (اإلحكاـ) ،لكن كجدت لو يف (احمللى).

فقد ذىب ابن حزـ إُف عدـ التفريق بٌن اٞنري كالصحيح يف التصرفات ،ك٨نا سواء ،كال فرؽ
ب ينهما ،فاٞنرض ال ي يفر يف أىلية اٞنري  ،كال كجو للحجر عليو ،كتقييد بع تصرفاتو؛ ألنو بالغ
مكلف ٢ناطب بأحكاـ الشريعة فحكمو حكم الصحيح.
مرضا ٬نوت منو ،أك اٞنوقوؼ للقتل ،أك اٜنامل ،أك اٞنسافر يف أموالو،
قاؿ ر٘نو اهلل" :فعل اٞنري
ن
كل من ذكرنا فكل ما أنفذكا يف أمواٟنم من ىبة ،أك صدقة ،أك ١ناباة يف بيع أك ىدية ،أك إقرار؛ كاف
كل ذل لوارث ،أك لغًن كارث ،أك إقرار بوارث ،أك عتق ،أك قضاء بع غرائمو دكف بع  ،كاف
عليهم دين أك َف يكن؛ فكلو نافذ من رؤكس أمواٟنم ،كما قدمنا يف األصحاء اآلمنٌن اٞنقيمٌن ،كال فرؽ

أصبل ،ككصاياىم كوصايا األصحاء كال فرؽ"(ّ).
يف شيء ن
رأي اإلماـ الشوكاني:

َف أجد لو شيمنا يف (اإلرشاد) ،لكن كجدت لو يف (النيل).

فبعد أف ذكر اٜنديث الذم استدؿ بو اٛنمهور كحديث قبلو قاؿ ر٘نو اهلل" :كاٜنديثاف يدالف على
أف تصرفات اٞنري إ٧نا تنفذ من الثلث ،كلو كانت منجزة يف اٜناؿ كَف تضف إُف ما بعد اٞنوت"(ْ).
وجو االختالؼ بين اإلمامين.
خالف اإلماـ ابن حزـ اٛنمهور ،بينما كافقهم اإلماـ الشوكآف.
ك٣نا سبق يظهر أف الراجح :قوؿ اٛنمهور؛ ٞنا سبق من أدلتهم النقلية كالعقلية.
ما ىو مرض الموت؟
َف تتفق كلمة ٗنهور الفقهاء على تعريف مرض اٞنوت ،كتفسًنه بعد اتفاقهم على أنو ال بد أف
(ُ) نيل األكطار :الشوكآف ٔ.ِٓ/
(ِ) انظػر :كشػف األسػرار :الب،ػارم ْ ،َّٕ/بػػدائع الصػنائع :الكاسػآف ْ ٗٗ /قػػرة عػٌن األخيػػار لتكملػة رد احملتػػار ٖ،ِْٖ/
اٞنوسوعة الفقهية الكويتية ّٔ َّٕ/شرح زاد اٞنستقنع :للشنقيطي ْ.ُٖٖ/
(ّ) احمللى :ابن حزـ ٖ.َّْ/
(ْ) نيل األكطار :الشوكآف ٔ.ِٓ/

ِٗٓ

يكوف مرض متصل باٞنوت ،حى يكوف سببنا م دينا إُف تعلق حقوؽ الوريفة ،كالغرماء ّناؿ اٞنيت.
فقيل" :الذم ال يقدر أف يقوـ إال أف يقيمو غًنه"(ُ).

وقيل" :أال يقدر على الشيء إال أف يهادل بٌن ايفنٌن"(ِ).
وقيل" :ىو اٞنرض الذم ٫ناؼ منو اٟنبلؾ غالبا كأف يكوف ُناؿ ال يقوـ ُنوائجو كما يعتاده

األصحاء"(ّ).

وقيل" :كل ما يستعد بسببو للموت باإلقباؿ على العمل الصاٌف"(ْ).

كالناظر يف كبلـ الفقهاء يف تعريفهم ٞنرض اٞنوت٩ ،ند أهنم َف ينصوا على حقيقة مرض اٞنوت،
كمفهوـ ،كإ٧نا ركزكا على ذكر أمارات مرض اٞنوت .كعبلماتو ،كأف القاسم اٞنشرتؾ بٌن معظمها ىو
االنطواء على يفبليفة شركط لتحقق مرض اٞنوت.
ُ  -أف يقعد اٞنرض اٞنري عن قضاء حاجتو.
ِ  -أف يغلب يف ذل اٞنرض كقوع اٞنوت.
فعبل خبلؿ مدة ١ندكدة.
ّ  -أف ينتهي ذل اٞنرض باٞنوت ن

قاؿ ابن قدامة" :لتحقق مرض اٞنوت ينبغي ٓنقق فيو شرطاف ٨نا:
األوؿ :أف يتصل ّنرضو اٞنوت ،كلو شفي مرضو الذم تصرؼ فيو بعد ذل

فتصرفو كتصرفو

الصحيح؛ ألنو ليس ّنرض اٞنوت.

الثاني :أف يكوف اٞنرض ٢نوفنا(ٓ).

سادسا :طالؽ المريض مرض الموت.
ً
إذا طلق اٞنري

امرأتو يف مرضو ،فإف طبلقو يقع باتفاؽ الفقهاء(ٔ) ،ك سواء كاف يف مرض صح

منو ،أك يف مرض اٞنوت ،ك ىو اٞنرض اٞن،وؼ ،إال أف الفقهاء اختلفوا يف مًناث اٞنطلقة طبلقنا بائننا يف
مرض اٞنوت إُف مذىبٌن:
المذىب األوؿ :يرل أف من طلق زكجتو يف اٞنرض اٞن،وؼ مرض اٞنوت ،مث مات من مرضو

ذل  ،ككاف طبلقو بائننا ،فإهنا ترث منو ،ىذا اٞنذىب صح عن عثماف(ٕ) ،كبو قاؿ أبو حنيفة كمال
(ُ) انظر :تبيٌن اٜنقائق :الزيلعي ِ.ِْٖ/
(ِ) اٞنصدر نفسو.
(ّ) انظر :العناية شرح اٟنداية :الركمي ْ.ُُٓ/
(ْ) انظرٓ :نفة احملتاج :بن حجر اٟنيتمي ٕ ، ُّ/هناية احملتاج :الرملي ٔ.ُٔ/
(ٓ) انظر :اٞنغين :ابن قدامة ٔ.َِِ/
(ٔ) انظر :البياف يف مذىب اإلماـ الشافعي :العمرآف ٗ.ِٓ/
(ٕ) انظر :السنن الكربل :البيهقي ٕ ،ّٓٗ/كقاؿ البيهقي كىذا إسناد موصوؿ .معرفة السنن كاأليفار ُُ. ّٖ/

َِٔ

كأ٘ند ،كقاؿ بو الشافعي يف القدٔف(ُ).
المذىب الثاني :ذىبوا إُف أف اٞنطلقة طبلقنا بائننا يف مرض اٞنوت ،ال ترث؛ ألهنا كالبائن يف
الصحة ،كألف الطبلؽ البائن يقطع اٞنًناث ،كال عربة بالقصد الباطن؛ ألف األحكاـ تبىن على الظاىر،
كاهلل يتوُف السرائر.
قاؿ هبذا اٞنذىب ابن الزبًن(ِ) ،ك اإلماـ الشافعي يف اٛنديد كىو الصحيح يف اٞنذىب(ّ).
رأي اإلماـ ابن حزـ.
َف أجد لو شيمنا يف (اإلحكاـ) ،لكن كجدت لو يف (احمللى) ،حيث يرل أهنا ال يفرث؛ ألهنا
أصبحت غًن زكجة لو(ْ).
رأي اإلماـ الشوكاني.

َف أجد لو شيمنا يف اٞنسألة.
المناقشة والترجيح:

أما ما استدؿ بو أصحاب القوؿ الثآف ففي استدالٟنم قوة ،لكن أقول منو فيما يظهر القوؿ األكؿ؛
كذل لآليت:
(ٓ)

كرث ٕناضر
ً
أوال :ألف عثماف رضي اهلل عنو َّ
الذم كاف قد طلقها يف مرضو ،فبتَّها ،ككاف ذل ّنحضر من الصحابة ،فلم ينكر عليو أحد إال ما صح
ث مبتوتة "(ٔ).
عن ابن الزبًن أنو قاؿ" :ك ٌأما أنا فبل أرل أف تى ًر ى

بنت األصبغ الكلبية من عبد الر٘نن بن عوؼ،

ثانيًا :من اٞنعقوؿ أف تطليقها ضرر ١ن  ،كىو يدؿ على قصده حرماهنا من اإلرث ،فيعاقب

(ُ) انظػر :فػتح القػدير الكمػاؿ :ابػن اٟنمػاـ ْ ،ُْٓ/البيػػاف يف مػذىب اإلمػاـ الشػافعي :العمػرآف ٗ ،ِٔ/الكػايف يف فقػو اإلمػػاـ
أ٘ندِ ،ُّّ/اٞنغين :البن قدامة ٔ ،ّٗٓ/الشرح الكبًن على مِّ اٞنقنع :أبو الفرج ٕ.ُُٖ/
(ِ) عبد اهلل بن الزبًن بن العواـ أبوبكر ،كقيل :أبو خبيب أبوه حوارم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليػو كسػلم ،كأمػو أٚنػاء بنػت أا بكػر
الصديق ،كخالتو عائشة ،كجده أبوبكر الصديق ،كعمتو خد٩نة ،كجدتو صفية ،ىو أكؿ مولود كلػد يف اإلسػبلـ للمهػاجرين
ػتكثارا ،كقتػػل
باٞندينػػة ،فحنكػػو رسػػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم ،كٚنػػاه عبػػد اهلل ،فكػػرب بػػررة الصػػحابة كاٞنسػػلموف ٞنولػػده اسػ ن
سنة يفبلث كسبعٌن يف مكة  .معرفة الصحابة :أا نعيم ّ.ُْٕٔ /
(ّ) انظر :البياف يف مذىب اإلماـ الشافعي :العمرآف ٗ.ِٓ/
(ْ) انظر :احمللى :ابن حزـ ٗ.ْْٗ/
(ٓ) ىي ٕناضر بنت األصبغ بن عمرك بػن يفعلبػة الكلبيػة ،زكج عبػد الػر٘نن بػن عػوؼ ك أـ كلػده سػلمة ،كانػت علػى تطليقتػٌن ،مث
طلقها عبد الر٘نن الطلقة الثالثة يف مرضو ،فوريفها عثماف رضي هلل عنو من عبد الر٘نن بن عوؼ بعػد كفاتػو  .تػاريخ دمشػق
/البن عساكر ٗٔ٢ ٕٗ/نتصر تاريخ دمشق :ابن منظور ٓ.ِّٗ ، ِّٖ/
(ٔ) أخرجو الشافعي ِ ، َٔ/كصححو األلبآف إركاء الغليل ٔ.َُٔ/

ُِٔ

بنقي قصده ،كما يرد قصد القاتل إذا قتل موريفو ُنرمانو من اإلرث؛ ألف من استعجل شيمنا قبل أكانو
دفعا للضرر
عوقب ُنرمانو ،كألنو قصد اإلضرار هبا فرد عليو قصده ،فرتث اٞنرأة حينمذ بسبب الزكجية ن
عنها ،كاهلل أعلم.

ِِٔ

المطلب التاسع :الموت
واصطالحا.
أوال :تعريف الموت لغة
ً
ً

تعريف الموت لغة" :ىو صفو كجوديو خلقت ضد اٜنياة ،يقاؿ :مات ٬نوت فهو ميت

كميت"(ُ).
قاؿ ابن فارس" :اٞنيم كالواك كالتاء أصل صحيح يدؿ على ذىاب القوة من الشيء"(ِ).
وفي االصطالح" :مفارقة الركح اٛنسد"(ّ).

كقيل" :بأنو عدـ اٜنياة عما من شأنو أف يكوف حينا"(ْ).
كىذا التعريف يشمل السقط ميتنا قبل أف تدب فيو الركح.
ثانيًا :أنواع الموت

اصطالحات الفنوف أف الموت نوعاف:
لكر صاحب كشف
ً

اٞنسمى ،كىو عند الفبلسفة انقضاء الرطوبة
النوع األوؿ :اٞنوت الطبيعي ،كيقاؿ لو ن
أيضا :األجل ٌ

الغريزية باألسباب البلزمة الضركرية.

النوع الثاني :اٞنوت االخرتامي ،أم :االستبطاِف كىو انطفاء اٜنرارة الغريزية ،ال بأسباب ضركرية،

بل بعارض كقتل أك خنق أك غًن٨نا(ٓ).
سبق أف ذكرنا إف أىلية الوجوب تثبت لكل آدمي كلو كاف جنيننا ،كال تزكؿ إال بوفاتو ،كىذا يدؿ

على أف اٞنيت ال تثبت لو أىلية الوجوب؛ النعداـ ذمتو اليت تبىن عليها تل األىلية.
لكن ىذا ليس على إطبلقو؛ ألنو لو ٘نل على إطبلقو لضاع كثًن من اٜنقوؽ اليت كانت يفابتة يف
ذمتو حاؿ اٜنياة ،كالديوف اليت تثبت عليو لغرمائو ،ككاٜنقوؽ اليت تثبت لو بعد كفاتو كتجهيزه.
فكاف ال بد من القوؿ بثبوت أىلية كجوب للميت ،كلكن بصفة استثنائية كيف نطاؽ ١ندكد؛
لتسوية اٜنقوؽ اليت ٟنا أسباب سابقة على اٞنوت ،ال إليفبات حقوؽ جديدة حصلت بعد اٞنوت.
فتبقى ىذه األىلية ُنسب ما تستوجبو الضركرة ،فإذا زالت تل الضركرة كاف اٞنيت عدٔف األىلية.

(ُ) انظر :كشف األسرار :الب،ارم ْ٢ ،ُّّ/نتار الصحاح :الفيوميُ.َُّ/
(ِ) انظر :مقاييس اللغة :ابن فارس ٓ.ِّٖ/
(ّ) انظرٓ :نرير ألفاظ التنبيو :للنوكمُ.ْٗ/
(ْ) انظر :حاشية الباجورم ُ. ْٕ/
(ٓ) انظر :كشف اصطبلحات الفنوف :التهانوم ِ.ُٖٔٔ/

ِّٔ

ثالثًا :أثر الموت في أىلية األداء

ال خبلؼ بٌن العلماء أف اٞنوت ىادـ التكليف؛ ألنو عجز كلي عن إتياف العبادات أداء كقضاء،

كألف اٞنيت قد ذىب من دار االبتبلء إُف دار اٛنزاء (ُ).
أما أيفر اٞنوت على حقوؽ اهلل تعاُف ،فالتكليف ُنقوؽ اهلل تعاُف يقتضى القدرة كاإلرادة من أجل
األداء ،كاٞنوت ينايف القدرة كاإلرادة ،لذا فاٞنوت ي دم إُف عدـ إمكانية أداء العبادات كالصوـ كالصبلة
كاٜنج(ِ).
كحيث أف اٞنيت انتقل من دار العمل إُف دار اٛنزاء فإنو ال يتوجو إليو تكليف.
لكن ١نل البحث ىل يطالب كليو بأداء شيء عنو من حقوؽ اهلل أـ ال؟
أما الصبلة اٞنفركضة فقد نقل اإلٗناع على :أهنا ال تصح فيها النيابة عن اٞنيت؛ ألهنا عبادة ١نضة.
كاستدلوا بقولو تعاُف[ :ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ] {النجم ،}69:كعلى ذل قوؿ
ابن عباس رضي اهلل عنو " :ال يصلي أحد عن أحد.)ّ("...

و
ضا عليو
قاؿ ابن عبد الرب ر٘نو اهلل " :أما الصبلة فإٗناع من العلماء أنو ال ييصليي أح هد عن أحد فىػ ٍر ن
تطوعا ال عن حي كال عن ميت ،ككذل الصياـ عن اٜني ال ٩نزئ صوـ أحد
من الصبلة ،كال يسنة ،كال ن
يف حياتو عن أحد ،كىذا كلو إٗناع ال خبلؼ فيو"(ْ).
لكن يقاؿ اٞنراد إٗناع األكثر؛ لوجود اٝنبلؼ.

وأما المعقوؿ :فؤلف ىذه العبادة تتعلق ببدف من كجبت عليو فبل يقوـ غًنه مقامو فيها(ٓ) ،كألف

اٞنقصود منها االبتبلء كاالختبار كإتعاب النفس كذل ال ٪نصل بالتوكيل(ٔ).
كقاؿ ١نمد بن عبد اٜنكم من اٞنالكية٩ :نوز أف يستأجر عن اٞنيت من يصلي عنو ما فاتو من
الصلوات ،كذىب بع

متأخرم الشافعية أف الوارث يصلي عن اٞنيت ما كجب عليو(ٕ).

رأي اإلماـ ابن حزـ:
يرل أف الصبلة ال تصح فيها النيابة عن اٞنيت:
قاؿ ر٘نو اهلل" :فإف قاؿ قائل إنو عليو السبلـ قد شبو ديوف اهلل تعاُف بديوف الناس يف كجوب
(ُ) انظر :فواتح الر٘نوات :األنصارم ُ.ُٕٓ/
(ِ) انظر :كشف األسرار :الب،ارم ْ.ُّّ/
(ّ) ركاه النسائي يف سننو الكربل ،ِٕٓ/ّ :كصحح إسناده ابن حجر يف التل،يص ِ.ْْٓ/
(ْ) انظر :االستذكار :ابن عبد الرب ّ .َّْ/
(ٓ) انظر :اٞنغين :ابن قدامة ٓ.ٕٔ/
(ٔ) انظر :مغين احملتاج :الشربيين ّ.ِّٔ/
(ٕ) انظر :مواىب اٛنليل يف شرح ٢نتصر خليل :الرعين ُ.ُِْ/

ِْٔ

قضائها ،كأنتم ال تقولوف بقضاء الصبلة عن اٞنيت ،فاٛنواب كباهلل تعاُف التوفيق" :إننا بتوفيق اهلل عز
كجل لنا أىل الطاعة ٟنذا اٜنديث كغًنه ،كقد نسب إلينا الباطل من ظن أننا ٦نص ىذا اٜنديث أك غًنه
ببل نص ،فنقوؿ :يقضى الصوـ كاٜنج كالصبلة اٞننذكرة كاٞننسية كاليت نيم عنها ،كأما الصبلة اٞنفركضة
أبدا،
عمدا ،فإف الذم فرط فيها ال يقدر على قضائها ن
عمدا كالصوـ اٞنفركض يف رمضاف اٞنرتكؾ ن
اٞنرتككة ن
كليس عليو صياـ يقضيو ،كال صبلة يقضيها ،كإ٧نا عليو إمث أمره فيو إُف ربو تعاُف فبل يقضى عنو
ذل "(ُ).
رأي اإلماـ الشوكاني.
َف أجد لو شيمنا ،كىذا كجو االنفراد

قياسا على قضاء الصوـ عن اٞنيت ،كالنفس هتاب ما صح
الترجيح :قوؿ ابن عبد اٜنكم فيو قوة؛ ن

عن عباس رضي اهلل عنو.

(ُ) اإلحكاـ :ابن حزـ ْ. ّٖ/

ِٓٔ

املبحح الشادض :العْارض امللتشب٘
ّفُٔ سبع٘ مطالب:
املطلب األّل :اجلَل
املطلب الجاىٕ :الشلر
املطلب الجالح :اهلزل
املطلب الرابع :الشفُ
املطلب اخلامص :الشفر
املطلب الشادض :اخلطأ
املطلب الشابع :اإلكراِ

ِٔٔ

المطلب األوؿ :الجهل
واصطالحا
أوال :تعريف الجهل لغة
ً
ً

الجهل لغة :قاؿ ابن فارس يف مادة (جهل)" :اٛنيم كاٟناء كالبلـ أصبلف :أحد٨نا خبلؼ

العلم"(ُ).
فاٛنهل نقي

فعبل بغًن العلم ،كمنو
جهبل كجهالة ،كاٛنهالة :أف تفعل ن
العلم ،يقاؿ" :جهل فبلف ن

اجملاىل ٗنع ٠نهل ،كيقاؿ للمفازة اليت ال علم هبا٠ :نهل(ِ).
كقاؿ ابن منظور يف مادة (جهل)" :اٛنهل نقي العلم ،كقد جهلو فبلف جهبل كجهالة ،كجهل
عليو كْناىل أظهر اٛنهل ،عن سيبويو"(ّ) (ْ).
كاٞنعركؼ يف كبلـ العرب جهلت الشيء إذا َف تعرفو(ٓ).
قاؿ الراغب(ٔ) :الجهل على ثالثة أقساـ:

ٔ -خلو النفس من العلم ،كمثالو :قوؿ خولة بنت حكيم

(ٕ)

امرأة عثماف

(ٖ)

رضي اهلل عنهما

قالت :خرج رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ذات يوـ ،كىو ١نتضن أحد ابين ابنتو كىو يقوؿ« :كاهلل

إنكم لتجبنوف كتب،لوف كْنهلوف كإنكم ٞنن ر٪ناف اهلل»(ٗ) أم :ييشغل هبم اآلباء عن طلب العلم ،كىذا
ىو األكؿ( :اٛنهل البسيط).
جهبل) ،قيل :ىو أف يعلم ما ال
ٕ – اعتقاد الشيء بخالؼ ما ىو عليو ,مثالو( :إف من العلم ن

٪نتاج إليو من دينو(.اٛنهل اٞنركب).

صحيحا أـ فاس ندا كقولو
اعتقادا
ٖ -فعل الشيء بخالؼ ما حقو أف يفعل ،سواء اعتقد فيو
ن
ن
(ُ) انظر :مقايس اللغة :ابن فارس ُ.ْٖٗ/
(ِ) انظر :لساف العرب :ابن منظور ُُ ،ُِٗ/هتذيب اللغة :األزىرم ٔ.ّٕ/
(ّ) عمرك بن عثماف بن قنرب أبو بشر ،كاف يطلب اآليفار كالفقو ،مث صحب اٝنليل بن أ٘ند ،فربع يف النحػو مػن مصػنفاتو :كتابػو
ػاكوال ْ ،َِْ/أخبػػار النحػػويٌن:
اٞنسػػمى :كتػػاب سػػيبويو ،ط يف النحػػو ،كلػػد سػػنة ُْٖكتػػويف َُٖىػ ػ اإلكمػػاؿ :ابػػن مػ ن
السًنايفُ.ّٖ/
(ْ) انظر :لساف العرب :ابن منظور ُُ.ُِٗ/
(ٓ) انظر :هتذيب اللغة :األزىرم ٔ.ّٕ/
(ٔ) العبلمة اٞناىر احملقق الباىر أبو القاسم؛ اٜنسٌن بن ١نمد بن اٞنفضل األصبهآف ،اٞنلقػب بالراغػب ،صػاحب التصػانيف ،كػاف
من أذكياء اٞنتكلمٌن َف أظفر لو بوفاة كال برتٗنة .سًن أعبلـ النببلء ُّ.ُّْ/
(ٕ) خولة بنت حكيم أـ شري امرأة عثماف بن مظعوف .أسد الغابة :ابن حجر ٔ.ّٗ/
(ٖ) عثماف بن مظعوف أبو السائب ،من سادة اٞنهاجرين ،كمن أكلياء اهلل اٞنتقٌن الذين فازكا بوفاهتم يف حيػاة نبػيهم فصػلى علػيهم
ككاف أبو السائب رضي اهلل عنو أكؿ من دفن بالبقيع سنة ايفنتٌن من اٟنجرة .انظر :االستيعابّ.َُّٓ /
(ٗ) ركاه الرتمذم كغًنه ،باب ما جاء يف حب الولد ُّٕ/ْ ،برقم َُُٗ :كضعفو.

ِٕٔ

جهبل.
تعاُف[ :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ] {البقرة ،}39:فجعل فعل اٟنزك ن
كقد يأيت اٛنهل ّنعىن ضد اٝنرب كقولو تعاُف :ﱡﭐ ﲖ ﲗ ﲘ ﱠ

[البقرة ،]ِّٕ:أم :الذم ليس عنده خربة(ُ).

الجهل في االصطالح :أكرد العلماء عدة تعريفات للجهل ٦نتار منها:

أصبل ،كيسمى اٛنهل البسيط ،أك أدرؾ على خبلؼ
ُ " -انتفاء العلم باٞنقصود بأف َف يدرؾ ن
ىيمتو يف الواقع كيسمى اٛنهل اٞنركب ،كىذا التعريف يشمل ٗنيع حاالت اٛنهل اليت ذكرىا أىل
العلم"(ِ).
تعريف الجهل عند ابن حزـ:

قاؿ ر٘نو اهللٛ" :نهل مغيب حقيقة العلم عن النفس"(ّ).

تعريف الجهل عند الشوكاني:

َف أقف لو على تعريف عاـ ،إ٧نا كقفت لو على تعريف للجهل البسيط ،فقاؿ ر٘نو اهلل" :كأما
اٛنهل البسيط :فهو مقابل للعلم كاالعتقاد ،مقابلة العدـ للملكة؛ ألنو عدـ العلم ،كاالعتقاد عما من

معتقدا"(ْ).
شأنو أف يكوف عاٞنا أك ن
كالذم يظهر أف ابن حزـ عرؼ اٛنهل كذل
اإلمامٌن.

باٛنهل البسيط ،فيكوف التعريف ١نل اتفاؽ بٌن

لمالا جعل الجهل من العوارض؟
جعل اٛنهل من العوارض اٞنكتسبة مع أنو أصلي ال اختيار لو فيو ،قاؿ اهلل تعاُف :ﱡﭐ ﲱ
ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﱠ [النحل ،]ٕٖ:باعتبار أف العبد قادر
على إزالتو بتحصيل العلم ،فكاف ترؾ ٓنصيل العلم باالختيار مع القدرة عليو ّننزلة اختيار اٛنهل
ككسبو(ٓ).

(ُ) انظر :اٞنفردات يف غريػب القػراف :األصػفهاْف صَِٗ ،تػاج العػركس :الزبيػدم ِٖ ،ِٓٓ/التوقيػف علػى مهمػات التعريػف:
اٞنناكم ُ ،ُّّ/دراسات يف السنة النبوية ُِ.ٖٗ/
(ِ) انظر :غاية الوصوؿ :السنيكي ُ.ِْ/
(ّ) اإلحكاـ :ابن حزـُ.ْٔ/
(ْ) اإلرشاد :الشوكآفُ.ِّ/
(ٓ) انظر :كشف األسرار :الب،ارم ْ.ِّٔ/

ِٖٔ

ثانيًا :أثر الجهل في األىلية:

أما أيفر اٛنهل يف األىلية فإف اٛنهل بقسميو ال ينايف األىلية بنوعيها ،إذ أف متعلق أىلية الوجوب
الذمة كاإلنسانية ،كمتعلق أىلية األداء العقل كالتميز ،كاٛنهل ال تأيفًن لو على ىذه اٞنقومات لؤلىلي،
افعا للتكليف عن اإلنساف أحيا نا ،ال لفقدانو األىلية؛ كلكن لت،لف بع
كلكن قد يكوف اٛنهل ر ن
شركط التكليف.
كبناء على ذل ليس ُنثنا من باب أف اٛنهل عذر مبيح يبيح الفعل ،بل من باب أنو عذر يصلح
يف بع اٜناالت كالظركؼ أف يعتد بو يف رفع اٞنس كلية.
قاؿ الزركشي" :إعذار اٛناىل ليس من باب الت،فيف ال من حيث جهلة؛ كٟنذا قاؿ الشافعي
خًنا من العلم؛ إذ كاف ٪نط عن العبد أعباء
رضي اهلل عنو :لو عذر اٛناىل ألجل جهلو لكن اٛنهل ن
التكليف ،كيريح قلبو من ضركب التعنيف؛ فبل حجة لعبد يف جهلو باٜنكم بعد التبليغ كالتمكٌن؛ لمبل
يكوف للناس حجة بعد الرسل"(ُ).
ثالثًا :أنواع الجهل

أنواع الجهل عند الحنفية:

عذرا وال شبهة ,وتحتو أنواع وىي:
النوع األوؿ :جهل ممقوت ال يصلح ً

ٔ  -جهل الكافر بذات اهلل تعالى وبوحدانيتو وصفات كمالو ,وكتبو ,ونبوة نبينا صلى اهلل
كجحودا ،ترفع عن اعتقاد اٜنق كاتباع اٜنجة ،كإنكار ىذه األمور كإنكار
عليو وسلم ،كذل مكابرة
ن
عذرا بأم كجو كاف(ِ).
احملسوس؛ كلذا َف ٩نعل جهل الكافر ن

ٕ  -جهل دوف جهل الكافر؛ ألنو ناشش عن شبو منسوبة إُف الكتاب كالسنة؛ كجهل صاحب

اٟنول (البدعة) يف صفات اهلل تعاُف الناتج عن اٞنكابرة العقلية ،كترؾ اٜنجة اٛنلية ،كاعتقادىم ىذا
عذرا يف اآلخرة ،كقد رد عليهم القرآف بآيات كاضحة كصر٪نة تدح حجتهم ،كتثبت
باطل ،ال يصلح ن
الصفات هلل تعاُف.
مكابرا ،كاف دكف جهل الكافر ،كَف يكفر ،للنهي عن تكفًن
كٞنا كاف صاحب اٟنول م نكال ال
ن
صاحب القبلة ،كيلزـ مناظرتو كالزامو قبوؿ اٜنق(ّ).
ٖ  -جهل الباغي :كىو اٞنسلم الذم خرج عن طاعة اإلماـ اٜنق ،ظانا أنو على اٜنق ،كاإلماـ
عذرا يف اآلخرة؛ ألف الدالئل كاضحة كوف اإلماـ العادؿ
على باطل بتأكيل فاسد ،كىذا اٛنهل ال يكوف ن
(ُ) انظر :اٞننثور يف القواعد الفقهية :الزركشي ِ.ُٔ/
(ِ) شرح التلويح :التفتازآف ِ.ّٖٓ/
(ّ) اٞنصدر نفسو ِ.ُّٔ ، َّٔ/

ِٗٔ

مكابرا
على اٜنق ،مثل اٝنلفاء الراشدين ،كمن سل طريقهم ،ككضوح ىذه الدالئل٩ ،نعل من ٩نحدىا ن
معاندا(ُ).
ن
ْ  -جهل من خالف يف اجتهاده صريح الكتاب كالسنة ،كإٗناع األمو كالقياس اٛنلي.
قياسا على مرتكؾ التسمية ناسينا فإنو ٢نالف لقولو تعاُف:
كمثلوا لذل ُ :نل مرتكؾ التسمية ن
عمدا ن
[ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ] {األىعام.)ِ(}585:

عذرا
عذرا يف حق اإلمث بسبب اٛنهل ،لكنو ال يكوف ن
كحكم ىذا النوع من اٛنهل فإنو كإف كاف ن
يف اٜنكم ،فبل ينفذ اٜنكم فيو ألنو باطل.
كىذه اٞنسائل الفرعية ١نل خبلؼ مشهور بٌن أىل العلم ،سواء من حيث اٜنكم ،أـ سرياف
االجتهاد فيها.
وعذرا يدرأ بو الحد والكفارة
النوع الثاني :جهل يصلح شبهة ً

إٗناعا ،بأف
كاٛنهل يف موضع االجتهاد الصحيح ،الذم ال ٫نالف كتابنا كال سنة مشهورة ،كال ن
صحيحا ،مبنينا على دليل شرعي من ظاىر
اجتهادا
يقع اٛنهل يف حكم ٬نكن أف يكوف اٛنهل فيو
ن
ن
كتاب أك سنة أك إٗناع أك قياس.
مثاؿ ذل يف القصاص :بأف يكوف للمقتوؿ كلياف< فيعفو أحد٨نا عن القتل ،مث يقتلو اآلخر
عمدا ،ظانا أف حق القصاص و
باؽ لو؛ إما لعدـ علمو بعفو صاحبو ،أك لعدـ علمو بأف عفو صاحبو
ن

مسقط للقصاص؛ فإنو ال يقتص منو ،الختبلؼ العلماء يف سقوطو بعفو أحد األكلياء ،ككذل كطش
جارية أبيو ،أك نكح زكجتو من بعده ظانا أهنما ٓنبلف لو(ّ).
عذرا لصاحبو :كىو اٛنهل باألحكاـ الشرعية الناشش عن
النوع الثالث :الجهل الذي يصلح ً
أحد األمور التالية:
ُ  -اٛنهل يف دار اٜنرب من مسلم َف يهاجر ألسباب مشركعة.
جاىبل كجوهبا
ِ  -أف يكوف حديث عهد باإلسبلـ فلم ي د الصوـ كالصبلة ك٥نو ذل ؛
ن

باإلسبلـ فبل إمث كال عقاب كال قضاء.
عذرا؛ ألف اٝنطاب النازؿ خفي يف حقو لعدـ بلوغو إليو حقيقة
كاٛنهل يف ىذه اٜنالة يصلح ن
عذرا ،ك٩نب عليو
تقديرا بالشهرة كاالستفاضة ،أما زفر من اٜننفية فًنل أف ذل ال يكوف ن
بالسماع ،كال ن
قضاء مدة اللبث بعد اٞنهاجرة؛ ألنو باإلسبلـ التزـ أحكامو لكنو قصر عنو خطاب األداء ٛنهلو بو،
(ُ) كشف األسرار :الب،ارم ْ ،ّّٕ/تيسًن التحرير :أمًن بادشاه ْ.ُِٗ/
(ِ) شرح التلويح :التفتازآف ِ ،ّّٔ/تيسًن التحرير :أمًن بادشاه ْ.ُِِ/
(ّ) انظر :فصوؿ البدائع :الفنارم ُ ،ِّْ ، ُّْ/كشف األسرار :الب،ارم ْ. ّّْ/

َِٕ

كذل ال يسقط القضاء إذا تقرر السبب كالنائم إذا انتبو قبل مضي الوقت ،ككل خطاب ترؾ كَف
ينتشر؛ فجهلو عذر جهل الشفيع بالشفعة ،أم :جهلو كعدـ علمو بسبب يفبوت الشفعة كىو البيع،
عذرا يف إيفبات حق الشفعة لو ،حى إذا ما علم بالبيع كلو بعد مدة ،فإف حقو يف الشفعة
فيكوف جهلو ن
جاىبل أنو قد ٔنمر فهو معذكر كال عقاب
ال يسقط اٛنهل بأعياف الوقائع كما لو شرب عصًن عنب ن
ك٥نو ذل (ُ).
أنواع الجهل عند المالكية.
ينقسم الجهل عند المالكية إلى قسمين:
شرعا ،كىو اٛنهل الذم يتعذر االحرتاز عنو عادة ،كمن األمثلة التوضيحية
األوؿ :جهل معفو عنو ً

على ذل ما سيأيت ذكره عند كبلـ القرايف.

الثاني :جهل ال يعذر فيو صاحبو؛ ألنو تقصًن كضرب من الت،لي عن الواجب.
وضابطو :كل ما ال ٬نكن للمسلم تركو كاالستغناء عنو ،ك٬نكن تعلمو بس اؿ العلماء عنو ،كال
مشقة يف علمو من أحكاـ الديانة كالشريعة اليت تتصل ُنياتو العادية ،كمن األمثلة التوضيحية على ذل
ما سيأيت ذكره عند كبلـ القرايف.
كضع اإلماـ القرايف ر٘نو اهلل تعاُف ضابطنا فيما يعفى ،كما ال يعفى من اٛنهاالت فقاؿ ر٘نو اهلل:
كضابط ما يعفى عنو من اٛنهاالت ،اٛنهل الذم يتعذر االحرتاز عنو عادة ،كما ال يتعذر االحرتاز عنو،
كال يشق َف يعف عنو.
فالجهل الذي يتعذر االحتراز عنو عادة ،فإف صاحب الشرع تسامح يف مثل ىذه اٛنهاالت،
فعفى عن مرتكبيها ،ولذلك صور:
أحدىا :من كطش امرأة أج نبية بالليل يظنها امرأتو أك جاريتو عفي عنو؛ ألف الفحص عن ذل ٣نا

يشق على الناس.

طاىرا فهذا جهل يعفى عنو؛ ٞنا يف تكرر الفحص عن ذل من
وثانيها :من أكل ن
٤نسا يظنو ن
طعاما ن

اٞنشقة كالكلفة ،ككذل اٞنياه النجسة ،كاألشربة النجسة؛ ال إمث على اٛناىل هبا.
ٙنرا يظنو جبلبنا؛ فإنو ال إمث عليو يف جهلو بذل .
وثالثها :من شرب ن

مسلما يف صف الكفار يظنو حربينا فإنو ال إمث عليو يف جهلو بو؛ لتعذر االحرتاز
ورابعها :من قتل ن

عن ذل يف تل اٜنالة ،كلو قتلو يف حالة السعة من غًن كشف عن ذل أمث.

وخامسها :اٜناكم يقضي بشهود الزكر مع جهلو ُناٟنم ال إمث عليو يف ذل ؛ لتعذر االحرتاز من

ذل عليو.

(ُ) انظر :كشف األسرار :الب،ارم ْ ،ّْٔ /غمز عيوف البصائر :اٜنموم ّ.َُّ/

ُِٕ

مث قاؿ القرايف :كقس على ذل ما كرد علي من ىذا النحو كما عداه فمكلف بو ،كمن أقدـ مع
اٛنهل فقد أمث.
كأما اٛنهل الذم ال يعذر صاحبو ،كىو الذم ال يتعذر االحرتاز عنو كال يشق ،فإف الشرع قد أخذ
خصوصا يف االعتقادات ،فإف صاحب الشرع قد شدد يف عقائد أصوؿ الدين
ّنثل ىذه اٛنهاالت
ن
عظيماُ ،نيث إف اإلنساف لو بذؿ جهده ،كاستفرغ كسعو يف رفع اٛنهل عنو يف صفة من
ن
تشديدا ن
صفات اهلل تعاُف ،أك يف شيء ٩نب اعتقاده من أصوؿ الديانات ،كَف يرتفع ذل اٛنهل ،فإنو آمث كافر
برتؾ ذل االعتقاد الذم ىو من ٗنلة اإل٬ناف ،ك٫نلد يف النًناف على اٞنشهور ،كصار اٛنهل لو ضركرينا ال
٬نكنو دفعو عن نفسو ،كمع ذل فلم يعذر بو حى صارت ىذه الصورة فيما يعتقد أهنا من باب تكليف
ما ال يطاؽ(ُ).
أنواع الجهل عند الشافعية.

كما أحسن تفصيل السيوطي(ِ) ر٘نو اهلل يف ىذا اٞنقاـ حيث يقوؿ" :اعلم أف قاعدة الفقو أف
النسياف كاٛنهل مسقط لئلمث مطل نقا ،كأما اٜنكم فإف كقعا يف ترؾ مأمور َف يسقط ،بل ٩نب تداركو ،كال
٪نصل الثواب اٞنرتتب عليو؛ لعدـ االئتمار ،أك فعل منهي ليس من باب اإلتبلؼ فبل شيء فيو ،أك فيو
صورة

إتبلؼ َف يسقط الضماف ،فإف كاف يوجب عقوبة كاف شبهة يف إسقاطها كخرج من ذل
نادرة"(ّ).
مشًنا إُف خبلؼ اٞنذىب فيها ،كما أكرد ما يستثىن من ذل كىو
كقد أكرد السيوطي صور كثًنة ن

كثًن.

أنواع الجهل عند الحنابلة:

قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ر٘نو اهلل تعاُف أيفناء كبلمو يف ذـ أصحاب الكبلـ" :كىذا إذا كاف يف

اٞنقاالت اٝنفية فقد يقاؿ :إنو فيها ٢نطش ضاؿ َف تقم عليو اٜنجة اليت يكفر صاحبها؛ لكن ذل يقع
يف طوائف منهم يف األمور الظاىرة اليت تعلم العامة كاٝناصة من اٞنسلمٌن أهنا من دين اٞنسلمٌن؛ بل
١نمدا صلى اهلل عليو كسلم بعث هبا ككفر ٢نالفها؛ مثل أمره بعبادة اهلل
اليهود كالنصارل يعلموف أف ن
كحده ال شري لو ،كهنيو عن عبادة أحد سول اهلل من اٞنبلئكة كالنبيٌن كالشمس كالقمر كالكواكب
كاألصناـ كغًن ذل ؛ فإف ىذا أظهر شعائر اإلسبلـ ،كمثل أمره بالصلوات اٝنمس ،كإ٩نابو ٟنا كتعظيم
(ُ) انظر :الفركؽ :للقرايف ِ.ُُٓ/
(ِ) اإلماـ اٜنافظ جبلؿ الدين عبد الر٘نن بن أا بكر السيوطي ،قاؿ عن نفسػو إنػو رزؽ التبحػر يف سػبعة علػوـ كىػي :التفسػًن،
كاٜنػػديث كالفقػػو ،كالنحػػو ،كاٞنعػػآف كالبيػػاف ،كالبػػديع ،كلػػد سػػنة تسػػع كأربعػػٌن كٖنا٧نائػػة ،تػػويف سػػنة إحػػدل عشػػرة كتسػػعمائة.
شذرات الذىب :ابن العماد َُ ،ٕٓ ، ْٕ/الكواكب السائرة :الغزمُ.ِِٕ/
(ّ) انظر :األشباه كالنظائر :السيوطي ُ.ُٖٖ/

ِِٕ

شأهنا ،كمثل معاداتو لليهود كالنصارل كاٞنشركٌن كالصابمٌن كاجملوس ،كمثل ٓنرٔف الفواحش كالربا كاٝنمر
كثًنا من رؤسائهم كقعوا يف ىذه األمور فكانوا مرتدين"(ُ).
كاٞنيسر ك٥نو ذل  ،مث ْند ن

قاؿ يف الدرر السنية" :فانظر إُف تفريقو بٌن اٞنقاالت اٝنفية ،كاألمور الظاىرة فقاؿ يف اٞنقاالت
اٝنفية اليت ىي كفر :قد يقاؿ :إنو فيها ٢نطش ضاؿَ ،ف تقم عليو اٜنجة اليت يكفر صاحبها ،كَف يقل
كثًنا من رؤكسهم كقعوا يف ىذه األمور ،فكانوا مرتدين ،فحكم
ذل يف األمور الظاىرة؛ بل قاؿ :مث ْند ن
بردهتم مطل نقا ،كَف يستثين اٛناىل"(ِ).
أنواع الجهل عند اإلماـ ابن حزـ:

ذكر بع أنواع العذر باٛنهل يف معرض كبلمو.
فبعد قولو" :كقد ظن قوـ مثل ىذا يف اٞننع من بيع أمهات األكالد ،كيف حل اٝنمر ،كيف إسقاط
ست قراءات كانت على عهد النب صلى اهلل عليو كسلم مباحة.
قاؿ ر٘نو اهلل تعاُف " :فمن َف تقم عليو اٜنجة يف بطبلف ىذا اٞنعتقد فهو معذكر باٛنهل ،كأما من
قامت عليو ،كٕنادل على مذىبو يف ذل فهو كافر مشرؾ مرتد حبلؿ الدـ"(ّ).
أنواع الجهل عند الشوكاني:
َف أجد لو شيمنا يف اٞنسألة .كىذا كجو االنفراد.
وخالصة ىذه األنواع:

بعد استعرض كبلـ الفقهاء يف حكم اٛنهل؛ ما يعذر كما ال يعذر٬ ،نكن أف نست،لص ما يأيت:

أوال :في دار الحرب :يعذر باٛنهل كيقبل ادعاؤه إذا كاف اٞنسلم نشأ يف دار اٜنرب ،كَف يعلم
ً

حكم ما أقدـ عليو أك امتنع عنو؛ ألف أحكاـ اإلسبلـ غًن شائعة يف مثل تل الدار.
ثانيًا :في دار اإلسالـ.

عذرا بأم حاؿ ،كما ال يقبل االدعاء بو.
ُ  -اٛنهل بأصوؿ الدين ال يعترب ن
عذرا.
ِ  -اٛنهل بضركريات الدين من صبلة كصياـ كحج كزكاة ال يعترب ن
ككذل احملرمات اٞنشهورة لدل عامة اٞنسلمٌن عاٞنهم كجاىلهم.
و
مغلوب على عقلو جهليو ،مثل:
غًن
قاؿ اإلماـ الشافعي" :العلم علماف :علم عامة ال يىسع بالغنا ى
صوـ شهر رمضاف ،كحج البيت إذا استطاعوه ،كزكاةن يف أمواٟنم،
الصلوات اٝنمس ،كأف هلل على الناس ى
نصا يف كتاب اهلل،
حرـ عليهم الزنا كالقتل كالسرقة كاٝنمر ،كىذا الصنف كلو من العلم موجود ن
كأنو ٌ
(ُ) الفتاكل :ابن تيمية ْ.ْٓ/
(ِ) الدرر السنية.ّٓٓ/َُ :
(ّ) اإلحكاـ :ابن حزـ ُ.ْٕ/

ِّٕ

عمن مضى من عوامهم٪ ،نكونو عن رسوؿ اهلل كال
عاما عند أىل اإلسبلـ ،ينقلو عوامهم َّ
كموجود ن
يتنازعوف يف حكايتو"(ُ).
كقاؿ اإلماـ السيوطي" :كل من جهل ٓنرٔف شيء ٣نا يشرتؾ فيو غالب الناسَ ،ف يقبل إال أف
يكوف قريب عهد باإلسبلـ ،أك نشأ ببادية بعيدة ٫نفى فيها مثل ذل "(ِ).
ّ  -يعذر باٛنهل كيقبل ادعاؤه إذا كاف اٞنسلم حديث عهد باإلسبلـ ،كَف يكن قد عاش يف دار
اإلسبلـ ،حيث تشيع معرفة أحكاـ اإلسبلـ الضركرية كالعامة.
اقعا يف أحكاـ ال يعلمها إال أىل العلم.
ْ  -يقبل كيعذر باٛنهل يف حق العامة ،إذا كاف ك ن
قاؿ القاضي حسٌن" :كل مسألة تدؽ ،كيغم معرفتها ،ىل يعذر فيها العامي؟ كجهاف،
أصحهما ،نعم"(ّ).

(ُ) الرسالة :الشافعي ُ.ّٕٓ/
(ِ) األشباه كالنظائر :السيوطي ُ.ََِ/
(ّ) األشباه كالنظائر :السيوطي ُ.ُُٗ/

ِْٕ

المطلب الثاني :السكر
واصطالحا.
أوال :تعريف السكر لغة
ً
ً

كسكرا ،فهو سكر ،كسكراف ،كاألنثى
السكر لغة" :السكر نقي الصحو ،سكر يسكر ،يسكرا ى
السكر :اٝنمر نفسها" (ُ).
السكرة غلبة اللذة ،ك ٌ
سكرانة كسكره ،كسكرل ،كاٛنمع سكارل كسكرل ك ٌ
اصطالحا :سركر يغلب على العقل ّنباشرة بع
السكر
ً

األسباب اٞنوجبة لو ،فيمنع اإلنساف عن

العمل ّنوجب عقلو من غًن أف يزيلو.

وقيل :ىو غفلة تلحق اإلنساف مع فتور يف األعضاء ّنباشرة بع

مرض كال علة ،كقيل :ىو معىن يزكؿ بو العقل عند مباشرة بع

األسباب اٞنوجبة ٟنا ،من غًن

األسباب اٞنزيلة (ِ).

ثانيًا :أثر السكر على أىلية الوجوب.

السكر ال ينايف أىلية الوجوب؛ لثبوهتا بالذمة ،كاإلنسانية ،ك٨نا يفابتاف للسكراف.
ثالثًا :أثره على أىلية األداء.

تستوجب أىلية األداء فهم اٝنطاب ،ككماؿ العقل ،كالتمييز ،فبل تكليف على من كاف ال يفهم
اٝنطاب ،أك كاف ناقص العقل كالتميز ،لكن ٞنا كاف السكر ال يزيل العقل ،كال ينقصو ،إذا ىي حالة
ٕننع استعماؿ العقل على الوجو الصحيح ،كٞنا كاف ذل ٪نصل بالسكر احملرـ كما ٪نصل بالسكر
باٞنباح.
اختبلؼ العلماء يف تكليف السكراف بناء على اختبلؼ ما حصل بو السكر ،فقسموا السكر
إلى نوعين:
النوع األوؿ :السكر بمباح ،كسكر اٞنضطر إلساغة اللقمة ،أك دفع عطش ،أك من أكره على
عضوا من جسمو إذا َف يشرب ،ككمن شرب اٝنمر ٪نسبها ماء ،ككالسكر
شرب اٝنمر بالقتل أك قطع ن
اٜناصل من األدكية أك األغذية اٞنت،ذة من غًن العنب.
كحكم السكراف يف ىذا النوع حكم اٞنغمي عليو فبل ٪ند بشرب اٝنمر ،كال يقع طبلقو ،كال تصح

سائر تصرفاتو ،ألنو كالنائم كاٞنغمى عليو ك عليو سائر الفقهاء(ّ).
النوع الثاني :السكر بمحرـ.

اختلف الفقهاء في االعتداد بأقواؿ السكراف على مذىبيين:
المذىب األوؿ :يرل أف السكراف ال يعتد بتصرفاتو القولية ،من طبلؽ كعتاؽ كعقود ،كالبيع
(ُ) انظر :لساف العرب :ابن منظور ْ.ِّٕ/
(ِ) انظر :كشف األسرار :الب،ارم ْ.ِّٓ/
(ّ) انظر :حاشية ابن عابدين ّ ،َِْ/مغين احملتاج :الشربيين ٓ ُٕٓ/اٜناكم الكبًن :اٞناكردم َُ.ُْٗ/

ِٕٓ

كالشراء،
ك٥نوىا ،كال إسبلمو كال ردتو ،كال أم تصرؼ قوِف كاف؛ ألف السكراف ال يدرم ما يقوؿ.

كىو ركاية عن اإلماـ أ٘ند كىو أحد قوِف الشافعي ،كاختاره الطحاكم(ُ) من اٜننفية ،كىو مذىب
طائفة من التابعٌن (ِ).
أدلة المذىب األوؿ:
استدلوا بقولو تعاُف[ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ]{النساء ، }36:كجو الداللة من اآلية :أف ىذه اآلية الكر٬نة دلت على أف السكراف ال يعلم
ما يقوؿ ،كإذا كاف ال يعلم ما يقوؿ كاف كمن يهذم ّنا ال يعلم فبل يلزمو شيء من األحكاـ ،ال
طبلؽ ،كال غًنه ،فهو ليس من ذكم األلباب كما يصدر منو غًن معترب(ّ).
واستدلوا بالسنة :كمن ذل

ما يفبت يف صحيح الب،ارم عنو عليو الصبلة كالسبلـ أنو أسقط

اٞن اخذة يف قوؿ السكراف ،كذل ما جاء يف الصحيحٌن من حديث ٘نزة (ْ)رضي اهلل عنو كأرضاه:
حبلال شرهبا يف أكؿ مقدمهم إُف اٞندينة ،ككاف علي رضي اهلل عنو قد أعد مهر
«أنو ٞنا كانت اٝنمر ن
فاطمة(ٓ) لكي يدخل هبا ،ككاف لو بعًن شا ًرؼ(ٔ) ،فأناخو بباب ٘نزة رضي اهلل عنو مث ذىب ،فشرب
ً (ٕ)
ب سناـ البعًن ،فجاء علي رضي اهلل
٘نزة فثمل يف شربو ،فغنتو اٛنارية ،فانتشى رضي اهلل عنو ،ى
فج ٌ
عنو كرأل ما ىالو ،فذىب يشتكي إُف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ،فجاء عليو الصبلة كالسبلـ
عمو ٘نزة فوِنو كقرعو ،فرفع ٘نزة رأسو إليو كقاؿ ٢ناطبنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم( :ما
ككقف على ٌ
أنتم إال عبي هد آلبائي) كٞنا قاؿ ىذه الكلمة تنبو عليو الصبلة كالسبلـ أنو سكراف ،كَف يكن يعلم أنو
السػنيٌة ،
(ُ) أبو جعفر أ٘ند بن ١نمد بن سبلمة الطٌ ٌ
حاكم اٜننفي ،شيخ اٜننفية ،الثقة الثبت ،صنٌف التصانيف ،منها :العقيػدة ٌ
كبػػرع يف الفقػػو كاٜنػػديث ،كلػػد سػػنة تسػػع كيفبليفػػٌن كمػػائتٌن تػػويف سػػنة إحػػدل كعش ػرين كيفبلٖنائػػة .انظػػر :شػػذرات الػػذىب
ْ ،َُٓ/اإلكماؿ :ابن ماكوال ّ.ٖٔ ، ٖٓ/
(ِ) انظرٓ :نفة الفقهاء :السمرقندم ِ ،ُٗٓ/اٜناكم الكبًن :اٞناكردم َُ ِّٔ/اجملموع :النوكم ُٕ.ّٔ/
(ّ) احمللى :ابن حزـ ٗ.ِْٖ/
(ْ) ٘نزة بن عبد اٞنطلب بن ىاشم بن عبد مناؼ أبو عمارة ،كاف عم النب صلى اهلل عليو كسلم ،كأخػاه مػن الرضػاعة ،أسػد اهلل
كأسد رسولو استشهد بأحد سنة ّىػ .انظر :معرفة الصحابة :أا نعيم ِ ،ِٕٔ/أسد الغابة ِ.ٕٔ/
(ٓ) فاطمة بنت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ،سيدة نساء العاٞنٌن ،على أبيها كعليها السبلـ ،اختلف يف تاريخ كفاهتػا ،فقيػل:
توفيت فاطمة بعد النب عليو الصبلة كالسبلـ ِنمس كسبعٌن ليلة .كقيػل بسػتة أشػهر إال ليلتػٌن .االسػتيعاب :ابػن عبػد الػرب
ْ.ُٖٖٗ /
(ٔ) الشرؼ ٗنع شارؼ ،كىى اٜنسنة من النوؽ .شرح الب،ارم :ابن بطاؿ ٔ.َٓٗ/
(ٕ) قاؿ األصمعيٖ :نل الرجل يثمل ٖنبل ،إذا سكر .فهوٖ :نل .هتذيب اللغة :األزىرم ُٓ.ٔٗ/

ِٕٔ

سكراف ،فلما قاؿ ىذه الكلمة -كما يف الركاية -رجع عليو الصبلة كالسبلـ القهقرل ،كَف ي اخذ ٘نزة
رجل للنب صلى اهلل عليو كسلم لكفر؛ ألف اٞنقصود هبا الس،رية
هبذه الكلمة؛ ألف ىذه الكلمة لو قاٟنا ه

كاٜنط من القدر ،فلما قاٟنا كىو يف حاؿ سكره َف ي اخذه النب عليو الصبلة كالسبلـ هبا» (ُ).
ماعزا ،كقد أقر على نفسو بالزنا ،كال فائدة من
كاستدلوا بأمر النب صلى اهلل عليو كسلم أف يستنكو ن
ىذا إال أف يرد إقراره ،ففيو أف إقراره كىو قوؿ من أقوالو ال يقبل حٌن كاف شاربنا لل،مر(ِ).

وبالمعقوؿ :كألنو زائل العقل أشبو اجملنوف كالنائم ،كألنو مفقود اإلرادة أشبو اٞنكره ،كألف العقل

شرط التكليف ،إذ ىو عبارة عن اٝنطاب بأمر أك هني ،كال يتوجو ذل إُف من ال يفهمو ،كال فرؽ بٌن
قاعدا ،كلو ضربت اٞنرأة بطنها
زكاؿ الشرط ّنعصية أك غًنىا ،بدليل أف من كسر ساقو جاز لو أف يصلي ن
فنفست سقطت عنها الصبلة ،كلو ضربت رأسو فجن ،سقط التكليف(ّ).
المذىب الثاني" :يرل االعتداد بتصرفات السكراف القولية كالفعلية ،حيث يقع طبلقو ،كسائر

تصرفاتو من بيع كشراء ك٥نوه ،كىذا مذىب اٜننفية ك الشافعية كاٞنالكية ،كبو قاؿ ٗناعة من الصحابة
كالتابعٌن ،إال أف ىناؾ بع االستثناءات ال سيما عند اٜننفية كاٞنالكية ،فعند اٞنالكية يركف صحة أقواؿ
السكراف ما عدا اإلقرار كالعقود(ْ) ،أما اٜننفية فقد استثنوا من أقواؿ السكراف الرده ،فإهنا ال تصح
عندىم من سكراف ،فإف ارتد كىو سكراف فبل تبٌن منو امرأتو ،كال يطبق عليو شيء من أحكاـ الرده
استحسانا ،إال أف أبا يوسف يرل صحة ردة السكراف ،ك قاؿ ١نمد بن اٜنسن ْنوز أفعالو كلها إال
اإلقرار يف اٜندكد ،فإنو ال ٩نوز.
فاٜننفية استثنوا من أقواؿ السكراف الردة ،كاإلقرار ّنا ٪نتمل الرجوع كاٜندكد ،كمنها :الزنا كشرب
أكال ،مث إذا صحا حد للقذؼ.
اٝنمر ما عدا القذؼ ،فإف من أقر بالقذؼ ٪ند للسكر ن
كٗنيع أصحاب ىذا اٞنذىب متفقوف على كقوع طبلؽ السكراف"(ٓ).
رأي اإلماـ ابن حزـ:
َف أجد لو شيمنا يف (اإلحكاـ) ،لكن كجدت لو يف (احمللى) ،حيث يرل أف السكراف غًن مكلف،
كيدؿ لذل قولو" :فصح أف السكراف غًن م اخذ ّنا يفعل ٗنلة ،كأما من فرؽ فلم يلزمو الردة ،كألزمو

(ُ) ركاه الب،ارم ، ِٖ/ٓ ،برقم ،ََّْ :انظر :إغايفة اللهفاف :ابن القيم ُ.ٓٓ/
(ِ) ركاه مسلم ،باب من اعرتؼ على نفسو بالزْف  ، ُُِّ/ّ ،برقم ُٔٗٓ :انظر :زاد اٞنعاد :ابن القيم ٓ.َُٗ/
(ّ) انظر :الشرح الكبًن على اٞنقنعٖ.ِّٗ/
(ْ) انظر :بداية اجملتهد :ابن رشد ّ. َُِ/
(ٓ) انظ ػػر :البحػػر الرائ ػػق :اب ػػن ٤نػػيم ّ ،ِٔٔ/ال ػػدر اٞن،تػػار :ابػػن عاب ػػدين ْ ،ِِْ/األـ :الش ػػافعي ٓ ،َِٕ/اٜنػػاكم الكب ػػًن:
اٞناكردم َُ.ِّٔ/

ِٕٕ

غًن ذل  ،فمتناق

القوؿ ،باطل اٜنكم بيقٌن ال إشكاؿ فيو ،كباهلل تعاُف التوفيق"(ُ).

رأي اإلماـ الشوكاني:
بعد أف قرر أف السكراف غًن مكلف قاؿ" :كأما طبلقو كأرش جنايتو ،كقيمة ما أتلفو ،فإنو ليس من
أحكاـ التكليف ،كإ٧نا ىو من أحكاـ الوضع"(ِ).
كظاىر كبلمو ىذا يدؿ على أف اإلماـ الشوكآف يرل كقوع طبلؽ السكراف.
لكن كبلمو يف (السيل اٛنرار) ،يدؿ على أف السكراف ال يقع طبلقو ،كال يأخذ بتصرفاتو القولية،
حيث قاؿ ر٘نو اهلل" :كأما قوؿ من قاؿ إنو يقع طبلقو عقوبة لو ،فقد كرد الشرع بأف عقوبتو اٜند ،كليس
أحكاما َف يأذف اهلل هبا ،كقد سكر ٘نزة رضي اهلل
لنا أف ٤نعل لو عقوبة من جهة انفسنا ،كنرتب عليها
ن
عنو قبل ٓنرٔف اٝنمر ،كقاؿ للنب صلى اهلل عليو كسلم ،كلعلي رضي اهلل عنو ٞنا دخبل عليو كىو سكراف:
ىل أنتم اال عبيد ألا ،فلو كاف لكبلـ السكراف حكم لكاف ىذا الكبلـ كفرا"(ّ).
الراجح الذي يظهر :القوؿ األكؿ؛ لصحة ما استدلوا بو من األدلة كىي:
أوال :لقوؿ النب صلى اهلل عليو كسلم كما يف سنن أا داكد« :ال طبلؽ كال ىعتىاؽ يف
ً
إغبلؽ»(ْ).
كمن شرب اٝنمر فقد انغلق عليو قصده فبل يدرم ما يقوؿ.
ثانيًا :أليفر عثماف أنو قاؿ " :ليس جملنوف كال لسكراف طبلؽ" (ٓ).

أحدا من الصحابة خالفو"(ٔ).
قاؿ ابن اٞننذر" :ىذا يفابت عن عثماف ال نعلم ن
أما استدالؿ اٛنمهور ُنديث« :كل طبلؽ جائز ،إال طبلؽ اٞنعتوه اٞنغلوب على عقلو».
قاؿ الرتمذم ع قب اٜنديث" :ال نعرفو إال من حديث عطاء عن ابن عجبلف ،كىو ذاىب
اٜنديث"(ٕ).
جدا"(ٖ).
كٟنذا قاؿ اٜنافظ ىف الفتح" :كىو ضعيف ن

(ُ) احمللى.ْٕٔ/ٗ :
(ِ) اإلرشاد :الشوكآف ُ.ّٖ/
(ّ) السيل اٛنرار :الشوكآفُ.َِْ/
(ْ) ركاه أب ػػوداكد :ب ػػاب يف الط ػػبلؽ علػػى غل ػػط  ، ِٖٓ/ِ ،ب ػػرقم ، ُِّٗ :كقػػاؿ اٜنػػاكم :ى ػػذا حػػديث صػػحيح علػػى ش ػػرط
مسلم ،اٞنستدرؾ ِ.ُِٔ/
(ٓ) ركاه الب،ارم معل نقا ٕ ْٓ/ككصلو ابن أا شيبة ْ ،ُٕ/كصححو األلبآف يف اإلركاء ٕ.ُُُ/
(ٔ) انظر :منار السبيل :ابن ضوياف ِ.ِِّ/
(ٕ) سنن الرتمذم :باب ما جاء يف طبلؽ اٞنعتوه ْٖٖ/ّ :برقم ُُُٗ .
(ٖ) انظر :فتح البارم :ابن حجر ٗ.ّّٗ/

ِٖٕ

لكنو صح موقوؼ عن علي رضي اهلل عنو (ُ).
والجواب من وجوه:
ُ -أف السكراف الذم ال يدرم ما يتكلم بو ىو معتوه ببل ش ؛ ألف اٞنعتوه يف اللغة :ىو الذم ال
عقل لو ،كمن ال يدرم ما يتكلم بو ،فبل عقل لو ،فهو معتوه بأم كجو كاف (ِ).
ِ -أنو ١نموؿ على حاؿ االختيار.
ّ  -أف يف استثناء اٞنعتوه لفقد القصد منها تنبيو على إٜناؽ السكراف هبما.
ْػ قوؿ صحاا عارضو قوؿ صحاا آخر ،كما مر عن عثماف رضي اهلل عنو.
أما ما استدلوا بو من أف الصحابة رضي اهلل عنهم أقاموا السكراف مقاـ الصاحي يف كبلمو ،فقالوا:
"إذا شرب سكر ،كإذا سكر ىذل ،كإذا ىذل افرتل ،كحد اٞنفرتم ٖنانوف"(ّ).
فضعيف ال يثبت ،قاؿ ابن حزـ" :كىو خرب مكذكب قد نزه اهلل عليا كعبد الر٘نن بن عوؼ منو،
كفيو من اٞنناقضة ما يدؿ على بطبلنو ،فإف فيو إ٩ناب اٜند على من ىذل ،كاٟناذم ال حد عليو"(ْ).
كأما قوٟنم :أنو مكلف ،كٟنذا ي اخذ َنناياتو.
أجاب ابن القيم بقولو" :باطل؛ إذ اإلٗناع منعقد على أف شرط التكليف العقل ،كمن ال يعقل ما
يقوؿ ،فليس ّنكلف.
مكرىا على شرهبا ،أك غًن عاَف بأهنا ٙنر،
ك ن
أيضا :لو كاف مكل نفا لوجب أف يقع طبلقو إذا كاف ن
كىم ال يقولوف بو"(ٓ).

(ُ) السنن الصغرل :البيهقي :باب طبلؽ السكراف كقاؿ صح موقوؼ ّ ُِْ/برقم ُِٗٔ.
(ِ) احمللىٗ.ْٕٓ/
(ّ) موطأ مال  :كتاب اٜند يف اٝنمر ْٓ/ِ :برقم.ُِٖٔ :
(ْ) احمللى :ابن حزـٗ.ْٕٓ /
(ٓ) انظر :زاد اٞنعاد :ابن القيم ٓ.ُّٗ/

ِٕٗ

المطلب الثالث :الهزؿ
اصطالحا
أوال :تعريف الهزؿ لغة
ً
ً

الهزؿ لغة :نقي

جادا.
اٛند ،يقاؿ :فبلف يهزؿ يف كبلمو :إذا َف يكن ن

قاؿ الز٢نشرم" :كاٟنزؿ كاللعب من كادم االضطراب ،كاٝنفة كما أف اٛند من كادم الرزانة
كالتماس "(ُ).
الهزؿ في االصطالح " :كىو أف يراد باللفظ معىن غًن اٞنعىن الذم كضع لو أم :يذكر اللفظ
ك٠نازا ،أما اٟنزؿ فليس
ن
قصدا ،كال يراد بو معناه اٜنقيقي كال اجملازم ،كىو ضد اٛند ،كاٛند يكوف حقيقة ن
ىذا كال ذاؾ"(ِ).
أثر الهزؿ على أىلية الوجوب
إف أىلية الوجوب تثبت للهازؿ؛ ألف مناط أىلية الوجوب الذمة ،كاإلنسانية كاٟنزؿ ال ينافيهما؛ لذا
تثبت للهازؿ تل األىلية اليت ّنوجبها يكوف للوجوب لو كعليو.
ثانيًا :أثر الهزؿ على أىلية األداء

كما ىو معلوـ أف أىلية األداء مناطها العقل ،كالتمييز ،كفهم اٝنطاب؛ لذا فإف اٟنزؿ ال ي يفر يف
أىلية األداء فبل يزيلها أك ينقصها.
ثالثًا :أثر الهزؿ على التصرفات

مانعا من ترتب اآليفار على تصرفاتوّ ،نعىن :أف اٟنازؿ إذا باشر بع
ىل يعد اٟنزؿ سببنا ن
التصرفات فهل ٪نكم بالصحة ،فرتتب عليو األحكاـ اليت كضع التصرؼ؛ إلفادهتا لو صدر ٣نن قصده،
أك ٪نكم على ىذا التصرؼ بعدـ الصحة بناء على أف اٟنازؿ ،كإف قصد اللفظ إال أنو غًن راض ّنا
يرتتب على اللفظ من اآليفار .كفرؽ بٌن االختيار ،كالرضاء ،فهو قد تلفظ باللفظ ٢نتار ،كلكنو غًن راض
ّنا يرتتب عليو؛ ألف الرضاء ىو :إيثار الشيء ،كاستحسانو كاالختيار :ىو القصد إُف الشيء كارادتو(ّ).
ولإلجابة على ىذا السؤاؿ نجيب باالتي:

قاؿ يف شرح التلويح "التصرفات (التصرفات اٟنازؿ) إما إنشاءات أك إخبارات أك اعتقادات؛ ألف
التصرؼ إف كاف إحداث حكم شرعي فإنشاء ،كإال فإف كاف القصد منها إُف بياف الواقع فإخبارات،
كإال فاعتقادات"(ْ).
(ُ) انظر :هتذيب اللغة :األزىرم ٔ  ،َٗ/لساف العرب :ابن منظورُُ ،ٔٗٔ/الفائق يف غريب اٜنديث :الز٢نشرمُ.ُُ/
(ِ) انظر :كشف األسرار :الب،ارم ْ ّٕٓ/شرح التلويح :ابن النجار ِ.ِّٕ/
(ّ) انظر :كشف األسرار :الب،ارم ْ ّٖٓ/شرح التلويح ِ. ِّٕ/
(ْ) انظر :شرح التلويح ِ.ّّٕ/

َِٖ

والتصرفات اإلنشائية :يقصد هبا إحداث حكم شرعي ،كعقد البيع الذم ينتج عنو مل اٞنشرتم

اٞنبيع ،كمل

البائع الثمن ،ككعقد الزكاج ينتج عنو حل االستمتاع ،كىذا اٜنل حكم شرعي ،كىذه

التصرفات تقع صحيحة إذا كانت مطابقة ٞنا جاء بو الشرع من شركط كأركاف.
أقساـ التصرفات اإلنشائية.
تنقسم إلى قسمين:
األوؿ :فمنها ما ٪نتمل النق

أم الفسخ كاإلقالة كالبيع كاإلجارة ك٥نو٨نا ،فيمكن أف تفسخ إذا

َف يتحقق فيها الشركط ،ك٬نكن أف ترد بالعيب مثبل ،فاٟنزؿ م يفر يف مثل ىذه التصرفات.
مثاؿ :إذا عقد البيع ،ككاف أحد اٞنتعاقدين فيو ىازنال ال يرتتب على ىذا البيع أيفاره من انتقاؿ اٞنبيع

عن مل البائع ،كانتقاؿ الثمن عن مل اٞنشرتم ،فبل يصح البيع النتفاء الرتاضي بانتفاء قصد اٟنازؿ،
كقد قاؿ اهلل تعاُف[ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ ]
{النساء .}89:كىذا قوؿ اٜننفية كاٞنشهور من مذىب اٜننابلة(ُ).
وىذا ىو الراجح فيما يظهر  ،لكن بشرط أف يكوف ىناؾ دليل ،أك قرينة تدؿ على اٟنزؿ يف البيع،

كقد قاؿ صلى اهلل عليو كسلم« :يفبلث جدىن جد ،كىزٟنن جد النكاح كالطبلؽ كالرجعة»(ِ) ،فدؿ
على أف اٛند جد ،كاٟنزؿ ىزؿ يف سواىن.
الثاني :كتصرفات ال ٪نتمل النق

أم :الفسخ كنكاح كالطبلؽ ،كالرجعة؛ فيثبت حكمها ،كلو

صدرت عن اٟنازؿ ،من غًن نظر إُف ٓنقق الرضا ،كاالختيار ،كقصد النتائج كاآليفار ،كما جاء من
حديث أا ىريرة قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم« :يفبلث جدىن جد كىزٟنن جد النكاح
كالطبلؽ كالرجعة»(ّ).
ألف اٟنزؿ ال ٬ننع من انعقاد السبب ،كإذا انعقد كجد حكمو ال ١نالة ،سواء رضي اٟنازؿ ّنا يرتتب
على لفظو أـ ال؛ ألف أحكاـ ىذه التصرفات ال تقبل الرتاخي عنها ،كال ٓنتمل الرد ،كلذل ال يثبت

(ُ) انظر :بدائع الصنائع :الكاسآف ٓ ،ُٕٔ/كشاؼ القناع :البهويت ّ ،َُٓ/شرح زاد اٞنستقنع :للحمدُّ.ٖ/
(ِ) ركاه الرتمػػذم :بػػاب مػػا جػػاء يف اٛنػػد كاٟنػػزؿ يف الطػػبلؽ ،ِْٖ /ّ ،بػػرقم ُُْٖ :كقػػاؿ اٜنػػاكم يف اٞنسػػتدرؾ :ىػػذا حػػديث
صحيح اإلسناد ِ.ُِٔ/
(ّ) ركاه الرتمػػذم :بػػاب مػػا جػػاء يف اٛنػػد كاٟنػػزؿ يف الطػػبلؽ ،ِْٖ /ّ ،بػػرقم ُُْٖ :كقػػاؿ اٜنػػاكم يف اٞنسػػتدرؾ :ىػػذا حػػديث
صحيح اإلسناد ِ.ُِٔ/

ُِٖ

فيها خيار الشرط(ُ)  ،كىذا مذىب اٜننفية ،كاألصح من مذىب الشافعية ،كاٜننابلة كاٞنشهور عند
اٞنالكية (ِ).
كقاؿ بع اٞنالكية كنسب للشافعي كىي ركاية عن مال " :ال يصح نكاح اٟنازؿ؛ ألف الفرج ١نرـ
فبل يصح إال َند (ّ) .ىذا يف النكاح.
كأما طبلؽ اٟنازؿ فجمهور الفقهاء على كقوعو(ْ) بل نقل ابن اٞننذر االٗناع على كقوعو(ٓ).
كخالف بع اٞنالكية(ٔ) كعزاه صاحب اٜناكم(ٕ) إُف داكد(ٖ) الظاىرم فلم يعدكه طبلقنا إال مع

النية استدالؿ بقوؿ النب صلى اهلل عليو كسلم« :كإ٧نا لكل امرئ ما نول»(ٗ) كىذا خطأ؛ لقوؿ النب
صلى اهلل عليو كسلم« :يفبلث جدىن جد كىزٟنن جد .النكاح كالطبلؽ كالعتاؽ»(َُ).
رأي اإلماـ ابن حزـ:
َف أجد لو يف (اإلحكاـ) ،لكن كجدت لو يف (احمللى) ،حيث ظاىر كبلمو أنو يرل كقوع طبلؽ
اٟنازؿ قاؿ ر٘نو اهلل" :نقوؿ :إف من نول الطبلؽ كَف يلفظ بو ،أك لفظ بو كَف ينوه فليس طبلؽ ،إال
حى يلفظ بو كينويو ،إال أف ٫نص نص شيما من األحكاـ بإلزامو بنية دكف عمل ،أك بعمل دكف نية؛
فنقف عنده ،كباهلل تعاُف التوفيق (ُُ).
كجو الشاىد قولو :إال أف ٫نص نص شيمنا من األحكاـ بإلزامو بنية دكف عمل ،أك بعمل دكف نية؛
فنقف عنده.

(ُ)انظر :فصوؿ البدائع :الفنارمُ ّْٖ/كشف األسرار :الب،ارمْ.ِّٔ/
(ِ) انظػػر :بػػدائع الصػػنائع :الكاسػػآف ِ ،َُّ/ركضػػة الطػػالبٌن :الن ػػوكم ٖ ،ْٓ/إعػػبلـ اٞن ػواقعٌن :ابػػن القػػيم ّ ،ََُ/البيػػاف
كالتحصيل :ابن رشد ٓ. ُّٓ/
(ّ) انظػػر :البنايػػة شػػرح اٟندايػػة :العيػػين ٓ ٗ/اعػػبلـ اٞنػواقعٌن ّ ََُ/البيػػاف كالتحصػػيل :بػػن رشػػد ٓ ُّٓ/الوسػػيط يف اٞنػػذىب:
الغزاِف ٓ.ّٖٔ/
(ْ) انظر :اٜناكم الكبًن :اٞناكردم َُ.ُْٓ/
(ٓ) انظر :اٞنغين :ابن قدامة ٕ.ّٕٗ/
(ٔ) انظر :منح اٛنليل شرح ٢نتصر خليل ْ.ْٓ/
(ٕ) انظر :اٜناكم الكبًن :اٞناكردم َُ.ُْٓ/
(ٖ) داكد بن علي بػن خلػف ،اإلمػاـ البحػر ،اٜنػافظ العبلمػة ،عػاَف الوقػت أبػو سػليماف البغػدادم ،رئػيس أىػل الظػاىر ،تػويف سػنة
َِٕىػ .من آيفاره :اإليضاح ،اإلفصاح  ،األصوؿ ،كغًنىا كثًن .انظر :سػًن أعػبلـ النػببلء ُّ ،ٕٗ /شػذرات الػذىب ِ/
ُٖٓ.ُٓٗ ،
(ٗ) ركاه الب،ارم :كيف كاف بدء الوحي إُف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم؟ ُ ٔ/برقم ،ُ :كمسػلم :بػاب قولػو صػلى اهلل عليػو
كسلم« :إ٧نا األعماؿ بالنية» ّ ،ُُٓٓ /برقم.َُٕٗ :
(َُ) تقدـ ٔنر٩نو ص ِٕٖ.
(ُُ) احمللى :ابن حزـ ٗ.ْٖٓ/

ِِٖ

قلت :قد كرد النص كما قد سبق؛ لكنو ر٘نو اهلل بٌن يف موضع أخر من كتابو (احمللى) أف اٜنديث
موضوع.
أيضا بآيفار فيها «يفبلث جدىن جد كىزٟنن جد :النكاح ،كالطبلؽ،
قاؿ ر٘نو اهلل" :كاحتجوا ن
كالرجعة» كىي أخبار موضوعة" (ُ) .فظهر أف اإلماـ يرل عدـ صحة طبلؽ اٟنازؿ.
رأي اإلماـ الشوكاني:

َف أجد لو شيمنا يف (اإلرشاد) ،لكن كجت لو يف (الدرارم) ،حيث يرل كقوع طبلؽ اٟنازؿ قاؿ
ر٘نو اهلل" :الطبلؽ كىو جائز من مكلف ٢نتار كلو ىازنال ،كأما كونو يقع من اٟنازؿ فلحديث أا
ىريرة"(ِ).
وىذا وجو االختالؼ بين اإلمامين.
الراجح :الذم يظهر أف الراجح ىو قوؿ اٛنمهور ٜنديث أا ىريرة رضي اهلل عنو.
أما استدالٟنم ُنديث «إ٧نا األعماؿ بالنيات »...فهو حديث عاـ ،خص ُنديث أا ىريرة رضي
اهلل عنو.

(ُ) احمللى ٗ.ْٔٓ /
(ِ) الدرارم اٞنضية :الشوكآف ِ.ُِِ/

ِّٖ

المطلب الرابع :السفو
واصطالحا.
أوال :تعريف السفة لغة
ً
ً

الس َفو لغة :اٝنفة ،كالتحرؾ ،كمنو تسفهت الرياح الغصن :إذا حركتو ،كاست،فتو(ُ).
َّ

السفو اصطال ًحا :ىو خفة تعرتم اإلنساف من الفرح كالغضب ،فتحملو على العمل ِنبلؼ
موجب العقل كالشرع مع قياـ العقل حقيقة(ِ).
ثانيًا :أثر السفو على أىلية الوجوب.

السفو ال ينفي أىلية الوجوب؛ ألف مناط أىلية الوجوب الذمة ،كاإلنسانية ،كالسفو ال ينايف ىذه
خلبل يف أىلية الوجوب ،فتجب للسفيو ،كعليو كل اٜنقوؽ اليت تثبت هبذه
االىلية ،فالسفو ال يوجب ن

األىلية(ّ).

ثالثًا :أثر السفو على أىلية األداء.

السفو كذل ال ينفي أىلية األداء؛ ألف مناطها العقل ،كالتميز ،كفهم اٝنطاب ،كالسفيو عاقل،
٣نيز ،لو القدرة على الفهم ،كعلى ذل فهو مكلف بأداء ٗنيع العبادات من صبلة كزكاة ،كصوـ كحج،

كما يصح نذره ك٬نينو ،كزكاجو كطبلقو ،كىو م اخذ ّنا يرتكبو من جنايات ،كّنا يقره على نفسو(ْ).
فإذا كاف السفو ال يعارض األىلية بنوعيها فكيف صح أف يقاؿ :أف السفو عارض من عوارض
األىلية؟
أجاب الفقهاء على ذل بقوٟنمٞ :نا كاف السفو ينتج عنو تبذير اٞناؿ ،كإضاعتو منع السفيو من
مالو ،كال يعطى لو من مالو ماَف ي نس منو الرشد(ٓ) لقولو تعاُف[ :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ] [النساء.]1:
رابعاً :الحجر على السفيو
اختلف الفقهاء يف اٜنجر على السفيو على قولٌن:
(ُ) انظر :لساف العرب :ابن منظور ُّ.ْٗٗ/
(ِ) انظر :كشف األسرار :الب،ارم ْ ،ّٔٗ/شرح التلويح :التفتازآف ِ. ُّٖ/
(ّ) انظر :كشف األسرارْ ،ّٔٗ/التقرير كالتحبًن :ابن أمًن حاج ِ َُِ/تيسًن التحرير :أمًن بادشاه ِ.ََّ/
(ْ) انظر :كشف األسرار ْ ،ّٔٗ/التقرير كالتحبًنِ َُِ/تيسًن التحريرِ.ََّ/
(ٓ) انظر :اٞنغين:ابن قدامة ْ ،ّّْ/كشف األسرار ْ. َّٕ ، ّٔٗ/

ِْٖ

القوؿ األوؿ٪ :نجر على السفيو اٞنبذر ٞنالو ،كىو قوؿ ٗنهور العلماء من اٞنالكية ،كالشافعية،

كاٜننابلة ،كأَّب يوسف ك١نمد من اٜننفية ،يركف اٜنجر على السفيو اٞنبذر ٞنالو(ُ).
أدلة الجمهور:

ُ  -قولو تعاُف[ :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ] [النساء ،]3:فدؿ على أنو إف
كبًنا.
كاف ن
سفيها ال يدفع إليو مالو ،فيفهم من ذل جواز اٜنجر عليو كلو كاف ن

ِ  -عموـ قولو تعاُف[ :ﯔ ﯕ ﯖ ] [النساء ]1:كاٞنراد بالسفهاء :البالغوف العقبلء،

كقد دلت ىذه اآلية على استحقاؽ اٜنجر من كجهٌن:
الوجو األوؿ مأخول من قولو تعاُف:ﱡﭐ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﱠ

[النساء ،]ٓ:أم :جعل لكم القياـ عليها.
الوجو الثاني :مأخوذ من قولو تعاُف :ﭐﱡ ﲬ ﲭ ﲮ ﭐﱠ [النساء ،]ٓ:كال ٩نوز أف

كُف(ِ).
يتوُف ذل إال ٌ

ّ  -قولو تعاُف :ﱡﭐ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱠ[البقرة ،]ِِٖ:فقد أيفبت الوالية على

السفيو ،كفرؽ بينو كبٌن اجملنوف ،كإيفبات الوالية على السفيو ال يتصور إال بعد اٜنجر عليو(ّ).
رجبل على عهد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم
ْ – حديث أنس بن مال رضي اهلل عنو« :أف ن
كاف يبايع كيف عقدتو ضعف(ْ) فأتى أىلو نب اهلل صلى اهلل عليو كسلم فقالوا :يا نب اهلل احجر على
فبلف فإنو يبايع كيف عقدتو ضعف فدعاه نب اهلل صلى اهلل عليو كسلم فنهاه عن البيع»(ٓ).
فدؿ ىذا اٜنديث على استحقاؽ اٜنجر على البالغ من كجهٌن:
أحدىما :أنو حجر عليو حجر مثلو بأف أيفبت لو اٝنيار يف عقوده كَف ٩نعلها منربمة.

والثاني :س اٟنم اٜنجر عليو كإمساؾ النب صلى اهلل عليو كسلم عن اإلنكار(ٔ).

ٓ  -أف عبد اهلل بن الزبًن رضي اهلل عنو أراد أف ٪نجر على خالتو عائشة فقاؿ :كاهلل لتنتهٌن

(ُ) انظر :كشف األسرار :الب،ارم ْ ،َّٕ/اجملموع :النوكم ُّ ،ّٖٔ/اٞنغين :ابن قدامة ْ.ِّٓ/
(ِ) انظر :اٞنغين :ابن قدامة ْ ،ّّْ/أحكاـ القراف :ابن العرا ُ.ُْٔ/
(ّ) انظر :اٜناكم الكبًن :اٞناكردم ٔ ،ّٓٓ/اجملموع :النوكم ُّ ّْٓ/كشف األسرار ْ. ُّٕ/
(ْ) أم يف رأيو كنظره يف مصاٌف نفسو .لساف العرب ّ ،ِٗٗ/النهاية يف غريب األيفر ّ.َِٕ/
(ٓ) ركاه أ٘ند يف اٞنسند ،مسند أنس بن مال رضي اهلل عنو  ،َُ/ُِ ،كصححو األرن كط كآخركف نفس اٞنصدر.
(ٔ) انظر :اٜناكم الكبًن :اٞناكردم ٔ.ّٓٔ/

ِٖٓ

عائشة ،أك ألحجرف عليها (ُ).
الداللة على الحجر من وجهين:
األوؿ :أف اٜنجر كاف معركفنا عند الصحابة.

١نرما ٞنا ىم بو ابن الزبًن رضي اهلل عنها.
الثاني :أنو لو كاف اٜنجر ن

(ِ)
بيعا فقاؿ علي :آلتٌن عثماف ،فؤلحجرف عليو ،فأعلم ذل ابن
ٔ  -أف عبد اهلل بن جعفر ابتاع ن

جعفر الزبًن(ّ) فقاؿ :أنا شريك يف بيعت  ،فأتى على عثماف فقاؿ :إف ابن جعفر قد ابتاع بيع كذا
فاحجر عليو ،فقاؿ الزبًن :أنا شريكو  ،فقاؿ عثماف :كيف أحجر على رجل شريكو الزبًن"(ْ).
وجو االستدالؿ :أف الزبًن بن العواـ كاف معركفنا باإلمساؾ كاالستصبلح ،فصارت شركتو شبهو
دليبل للفقهاء القائلٌن باٜنجر ،كانعقد إٗناع
تنفي استحقاؽ اٜنجر على البالغ ،ككانت ىذه الواقعة ن
الصحابة رضي اهلل عنهم كالتابعٌن على استحقاؽ اٜنجر على البالغ اٞنبذر(ٓ).
القوؿ الثاني :ال ٪نجر على اٜنر البالغ العاقل السفيو ،كىو قوؿ أبو حنيفة كزفر ،قاؿ أبو حنيفة:

مفسدا يتلف مالو فيما ال
مبذرا ن
"ال ٪نجر على اٜنر البالغ العاقل السفيو ،كتصرفو يف مالو جائز كإف كاف ن
غرض لو فيو كال مصلحة "(ٔ).
أدلة أصحاب القوؿ الثاني:
ُ  -قولو تعاُف :ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱈ ﱠ [آؿ عمراف ،]ِٗ:فلم
٩نز أف يكوف فعل ما ندب إليو يوجب اٜنجر عليو (ٕ).
رجبل كاف يف عقدتو ضعف ،كاف يبايع ،كأف
ِ  -استدلوا من السنة ّنا كرد يف اٜنديث« :أف ن
أىلو أتوا النب صلى اهلل عليو كسلم فقالوا :يا رسوؿ هلل احجر عليو ،فدعاه النب صلى اهلل عليو كسلم

(ُ) راكه الب،ارم :باب اٟنجرة ٖ ، َِ/برقم.َّٕٔ :
(ِ) عبػد اهلل بػن جعفػر بػن أا طالػػب القرشػي اٟنػامشي ،يكػىن أبػػا جعفػر .كلدتػو أمػو أٚنػاء بنػػت عمػيس بػأرض اٜنبشػة ،كىػػو أكؿ
مولود كلد يف اإلسبلـ بأرض اٜنبشة ،كتويف باٞندينة سنة ٖنانٌن  .االستيعاب :ابن عبد الرب ّ.ُٖٖ ، َٖٖ/
(ّ) الػزبًن بػػن العػواـ بػػن خويلػػد بػػن أسػد القرشػػي األسػػدم ،يكػػىن أبػػا عبػػد اهلل ،حػورم رسػػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم ،أكؿ مػػن
سل سي نفا ،استشهد سنة ست كيفبليفٌن  .انظر :االستيعاب :ابن عبد الرب ِ ،ُٓٔ ، ُْٓ/أسد الغابة ِ.َّٕ/
(ْ) ركاه الشافعي يف مسنده  ،باب اٜنجر  ، َُٔ/ِ ،برقم ،ٓٓٔ :كصححو األلبآف يف اإلركاء ٓ.ِّٕ/
(ٓ) انظر :كشف األسرار :الب،ارم ْ ، ُّٕ/اٜناكم الكبًن :اٞناكردم ٔ ، ّٓٔ/اجملموع :النوكم ُّ.ّٕٔ /
(ٔ) انظر :العناية شرح اٟنداية :أكمل الدين ٗ.ِٓٗ/
(ٕ) انظر :اٜناكم الكبًن :اٞناكردم ّٔٓٔ/

ِٖٔ

فنهاه ،فقاؿ :يا رسوؿ اهلل إٓف ال أصرب عن البيع فقاؿ« :إذا بايعت فقل ىاء ىاء(ُ) ،كال خبلبة»(ِ).
الشاىد من الحديث:
أف النب صلى اهلل عليو كسلم َف ٪نجر عليو ،على الرغم من طلب أىلو ذل  ،فلو كاف اٜنجر
مشركعا على من يغنب ٜنجر عليو.
ن
ّ  -أف اٜنر البالغ العاقل ،ال ٩نوز اٜنجر عليو؛ ألنو ٢ناطب ،كلو أىلية التصرؼ :كُنريتو تثبت
أىبل لو كيف ١نلو ،كال ٬نتنع نفاذ تصرفو إال ٞنانع ،كالسفو
ملكيتو ٞنالو ،فإذا صدر منو تصرؼ كاف ٣نن ىو ن
مانعا من التصرؼ؛ ألف السفو ال ينقص العقل(ّ).
ال يصلح أف يكوف ن
رأي اإلماـ ابن حزـ:

َف أجد لو شيمنا يف (اإلحكاـ) ،لكن كجدت لو يف (احمللى) ،حيث يرل عدـ اٜنجر على السفيو

قاؿ ر٘نو اهلل" :ال ٩نوز اٜنجر على أحد يف مالو إالٌ على من َف يبلغ ،أك على ٠ننوف حاؿ جنونو،
أمر يف ماٟنما ،فإذا بلغ الصغًن كأفاؽ اجملنوف؛ جاز أمر٨نا يف ماٟنما كغًن٨نا
فهذاف ٌ
خاصة ال ينفذ ٟنما ه
اٜنر كالعبد ،كالذكر كاألنثى ،كالبكر ذات األب ،كغًن ذات األب ،كذات
كال فرؽ ،سواء يف ذل كلٌو ٌ

كل من ذكرنا يف أمواٟنم من عتق ،أك ىبة ،أك بيع أك غًن ذل نافذ إذا
فعل ي
الزكج كاليت ال زكج ٟنا ،ي
كل أحد يف مالو إذا خالف اٞنباح أك الواجب ،كال فرؽ كال
كافق َّ
اٜنق من الواجب أك اٞنباح ،كمردكد فعل ي
اعرتاض ألب ،كال لزكج ،كال ٜناكم يف شيء من ذل إالٌ ما كاف معصية هلل تعاُف فهو باطل مردكد"(ْ).
رأي اإلماـ الشوكاني:

َف أجد لو شيمنا يف (اإلرشاد) ،لكن كجدت لو يف(السيل) ،حيث يرل اٜنجر على السفيو.
قاؿ ر٘نو اهلل" :كأعلم أف من ٗنلة أسباب اٜنجر السفو ،كسوء التصرؼ ،كعدـ إدراؾ ما فيو
مصلحة من مفسدة ،كما فيو ربح من خسر ،كقد قامت على ذل األدلة"(ٓ) .كىذا كجو االختبلؼ.
الراجح :كالذم يظهر أف الراجح ىو قوؿ اٛنمهور باٜنجر على السفيو؛ ألف يف اٜنجر عليو
حفظنا ٞنالو من الضياع ،ي يد ذل نص اآلية السابقة ،كما أف يف عدـ اٜنجر إٜناقنا للضرر بوريفة السفيو؛
خًنا من
ألف بإسرافو كتبذيره ،ن
تبديدا ٞنالو ،فبل يبقى لوريفتو شيء ،كالشرع قد حث على ترؾ الوريفة أغنياء ن
تركهم عالة على اآلخرين ،كما أف يف اٜنجر على السفيو درء للضرر عن عامة اٞنسلمٌن.

(ُ) قولو( :ىاء كىاء) ،قاؿ ابػن األيفػًن يف النهايػة ٓ :ِّٕ/ىػو أف يقػوؿ كػل كاحػد مػن البيعػٌن :ىػاء ،فيعطيػو مػا يف يػده ،كقيػل:
ىاؾ كىات ،أم :خذ كأعط.
معناه :ى
(ِ) ركاه الب،ارم :باب ما يكره من اٝنداع يف البيع برقم ،ُُِٕ :كمسلم :باب ما ٫ندع يف البيع برقم.ُّّٓ :
(ّ) انظر :قواطع األدلة :ابن السمعآف ِ ،ّٖٗ/كشف األسرار ْ.ُّٕ/
(ْ) احمللى :ابن حزـ ٕ.َُْ/
(ٓ) السيل اٛنرار :الشوكآف ُ.َٖٖ/

ِٕٖ

أما أدلة أا حنيفة ر٘نو اهلل ،فرغم كجاىتها إال أهنا ال تنه
الصحابة.

دليبل يف مواجهة النص كآيفار
ن

خامسا :استمرار الحجر على من بلغ سفيو.
ً

سفيها ،فإنو
القوؿ األوؿ :أٗنع العلماء ّنن فيهم الظاىرية ما عدا ابن حزـ ،على أف من بلغ ن
سفيها حجر عليو
يستمر اٜنجر عليو كما كاف قبل البلوغ ،حيث كاف
١نجورا لصغره ،فإذا ما بلغ ن
ن

لسفهو ،كيظل ٓنت كالية من كاف ٓنتو يف الصغر من أب أك كصي أك حاكم ،ك٬ننع عنو مالو إُف أف
ي نس منو الرشد(ُ).
أدلة الجمهور:
قولو تعاُف[ :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ] [النساء.]1:
وقد اختلف في قولو تعالى[ :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ] [النساء،]1:حوؿ اإلضافة ,على
قولين:
أكالده،
القوؿ األوؿ :أهنا حقيقة يف األكلياء ،كاٞنراد هنى الرجل ،أك اٞنكلف أف ي يت مالو سفهاء ن

عياال عليو.
فيضيعونو كيرجعوف ن

القوؿ الثاني :أف اٞنراد هنى األكلياء عن إيتاء السفهاء من أمواٟنم كإضافتها إُف األكلياء ،إ٧نا كاف

ألف األمواؿ مشرتكة بٌن اٝنلق ،حيث تنتقل من يد إُف يد ،كٔنرج من مل

إُف مل كقولو تعاُف:

بعضا ،فيقتل القاتل فيكوف قد قتل
[ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ] [النساء ]89:معناه :ال يقتل بعضكم ن
نفسو ،كذل

إذا أعطى اٞناؿ للسفيو فأفسده رجع النقصاف إُف الكل ،كالصحيح أف اٞنراد بو اٛنميع

لقولو تعاُف[ :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ][النساء ،]1:كىذا عاـ يف كل حاؿ(ِ).
القوؿ الثاني البن حزـ :أنو ال ٩نوز اٜنج ر على من بلغ ،كا٧نا يكوف اٜنجر فقط على من َف يبلغ
كعلى اجملنوف ،كرد يف احمللى البن حزـ" :ال ٩نوز اٜنجر على أحد يف مالو إال على من َف يبلغ ،أك على
٠ننوف يف حاؿ جنونو؛ فهذاف خاصة ال ينفذ ٟنما أمر يف ماٟنما ،فإذا بلغ الصغًن ،كأفاؽ اجملنوف جاز
أمر٨نا يف ماٟنما كغًن٨نا ،كال فرؽ ،سواء يف ذل كلو اٜنر ،كالعبد ،كالذكر ،كاألنثى ،كالبكر ذات األب
كغًن ذات األب ،كذات الزكج ،كاليت ال زكج ٟنا ،فعل كل ما ذكرنا يف أمواٟنم من عتق ،أك ىبة ،أك بيع،

(ُ) انظػػر :كشػػف األسػػرار :الب،ػػارم ْ ،َّٕ/تيسػػًن التحريػػر ِ ،ََّ/اٜنػػاكم الكبػػًن :اٞنػػاكردم ٔ ّْٖ/اٞنغػػين :ابػػن قدامػػة
ْ ،ّْْ/اإلقناع :ابن اٞننذرِ.َٓٔ/
(ِ) انظر :أحكاـ القراف :ابن العرا ُ ،ُُٔ/اٛنامع ألحكاـ القراف :القرطب ٓ.ّْ/

ِٖٖ

أك غًن ذل  :نافذ إذا كافق اٜنق من الواجب ،أك اٞنباح ،كمردكد فعل كل أحد يف مالو إذا خالف اٞنباح،
أك الواجب"(ُ).
كاستدؿ ابن حزـ على اٜنجر على اجملنوف كالصب ُنديث رفع القلم ،كبعموـ آيات الصدقة
كالنكاح ،كاليت َف ٫نرج منها إال الصب كاجملنوف(ِ).
رأي الشوكاني:

َف أجد لو شيمنا يف اٞنسألة.

كالراجح فيما يظهر القوؿ األكؿ.

سادسا :ىل يحتاج الحجر على السفيو إلى حكم حاكم أـ ال؟
ً
اختلف جمهور أىل العلم القائلوف بالحجر إلى قولين:

القوؿ األوؿ  :قوؿ اٞنالكية كالشافعية كاٜننابلة كأا يوسف من اٜننفية إُف " :أنو ال ٪نجر على

نظرا لو ،كبٌن
السفيو إال اٜناكم؛ ألف اٜنجر مرتدد بٌن نفع احملجور عليو بإبقاء ملكو يف مالو كحفظو لو ن
ضرر إىدار عباراتو يف مالو ،كال بد من ترجيح أحد اٛنانبٌن كذل ال يتم إال بالقضاء"(ّ).

القوؿ الثاني :قاؿ بو ١نمد بن اٜنسن من اٜننفية" :أف اٜنجر على السفيو يكوف بنفس السفو
عارضا بأف حدث البلوغ
سفيها ،أك ن
كبدكف حاجة إُف حجر القاضي ،سواء كاف السفو أصلينا ،بأف بلغ ن
نظرا للسفيو"(ْ).
ن
رشيدا مث سفو؛ ألنو ّننزلة الصبا كاٛننوف كالعتو يف يفبوت اٜنجر ن

الراجح ىو قوؿ الجمهور :بأف اٜنجر ال بد أف يكوف ُنكم اٜناكم ،لكي يعلم الناس بذل ،

فيتحاشوف التعامل مع احملجور عليو ،كألف التبذير ٫نتلف كٔنتلف جهات النظر فيو ،فيحتاج إُف اجتهاد
كٕنعن.

(ُ) احمللى :ابن حزـ ٕ.َُْ/
(ِ) اٞنصدر نفسو.
(ّ) انظر :كشف األسرار :الب،ارم ،ّْٕ/تيسًن التحرير :أمًن بادشاه ِ ،َِّ/اٜنػاكم الكبػًن :اٞنػاكردم ٔ ّّٔ/اٞنغػين :ابػن
قدامة ْ ،ّْْ/التهذيب يف اختصار اٞندكنة ّ.ِّٔ/
(ْ) انظر :كشف األسرار ْ ،ّْٕ/تيسًن التحرير ِ.َِّ/

ِٖٗ

المطلب الخامس :السفر
واصطالحا
وال :تعريف السفر لغة
أً
ً

السفر في اللغة" :من باب ضرب بفتحتٌن ىو :قطع اٞنسافة ،كىو مأخوذ من قوٟنم( :سفرت

سفرا) إذا كشفتو كأكضحتو؛ ألنو يوضح ما ينوب فيو كيكشفو"(ُ).
الشيء ن
يقاؿ" :سفرت اٞنرأة عن كجهها إذا أظهرتو ،كأسفر الصبح إذا أضاء"(ِ).

سفرا؛ ألنو يسفر عن كجوه اٞنسافرين ،كأخبلقهم ،فيظهر ما كاف خفينا فيها(ّ).
كٚني السفر ن

اصطالحا :تعددت تعريفات السفر إلى مذاىب:
تعريف السفر
ً

األوؿ :تعريف الحنفية :ىو اٝنركج على قصد مسًنة يفبليفة أياـ كلياليها فما فوقها بسًن اإلبل

كمشي األقداـ(ْ).

الثاني :تعريف المالكية :ىو قطع مسافة ٢نصوصة على كجو ٢نصوص لقصد شرعي(ٓ).

الثالث :تعريف الشافعية :ىو االنتقاؿ مع ربط القصد ّنقصد معلوـ(ٔ).

سفرا(ٕ).
الرابع :تعريف الحنابلة :ىو مفارقة مكاف اإلقامة على كجو يسمى ن

كىي تعريفات متقاربة من حيث اٞنعىن ،كمتفقة على قطع مسافة ١ندكدة ،أما تعريف اٜننفية فقد
حدد اٞنسافة ّنسًنة يفبليفة أياـ كلياليها ،كىذا التحديد ىو ١نل خبلؼ بٌن أىل العلم.
ك٬نكن أف ٦نلص من ىذه التعريفات بأف السفر الشرعي ىوٝ" :نركج عن عمارة موطن اإلقامة،

قاصدا مكانا يبعد مسافة يصح فيها قصر الصبلة"(ٖ).
ن

(ُ) انظر :اٞنصباح اٞننًن :الفيومي ُ.ِٕٖ/
(ِ) انظر :هتذيب اللغة :األزىرم ُِ ،ِٕٖ/اٞن،تار الصحاح ُ:الرازم .ُْٖ/
(ّ) انظر :هتذيب اللغةُِ.ِٕٗ/
(ْ) انظر :بدائع الصنائع :الكسآفُ ،ْٗ/اٟنداية :اٞنرغينآفُ.َٖ/
(ٓ) انظر :الفواكو الدكآف :النفراكم ُ.ِّٓ/
(ٔ) انظر :هناية احملتاج :الرملي ِ ،ُِٔ/ركضة الطالبٌن :النوكمُ.َّٖ/
(ٕ) انظر :تنبيو األفهاـ :العثيمٌن ِ. َُّ/
(ٖ) انظر :معجم لغة الفقهاء١ :نمد ركاس قلعجي  ،حامد صادؽ قنيب ُ.ِْٓ/

َِٗ

ثانيًا :أثر السفر في األىلية

السفر ال ينايف األىلية بنوعيها( :أىلية الوجوب ،ك أىلية األداء) كال ٫نل هبما؛ لبقاء القدرة

الظاىرة ،كالباطنة ،كال ٬ننع شيمنا من األحكاـ كالصبلة ك الصوـ ،ك الزكاة كاٜنج ك غًنىا ،لكنو جعل من
أسباب الت،فيف على اٞنسافر؛ ألنو مظنة اٞنشقة ،ألف اٞنشقة يف السفر ١نتملة ،لذل جعل السفر بعينو
علة للت،فيف على اٞنسافر ،ال نوع اٞنشقة فيو ،ك من الرخص اليت شرعت للمسافر ،القصر يف الصبلة
الرباعية ،ك الفطر يف رمضاف ،ك اٞنسح على اٝنفٌن يفبليفة أياـ ،كالتيمم ،كسقوط اٛنمعة ك العيدين ،ك
األضحية(ُ).

رأي اإلماـ ابن حزـ:

يرل أف اٞنسافر مكلف ،لكن السفر سبب من أسباب الت،فيف .قاؿ ر٘نو اهلل" :كقد خفف اهلل

تعاُف عن اٞنسافر فجعلها ركعتٌن"(ِ).
رأي اإلماـ الشوكاني:

َف أجد لو شيمنا يف اٞنسألة .كىذا كجو االنفراد.
ثالثا :رخا السفر

سيتم ىذ ا البحث عن مسألتٌن ،األكُف :ماىي رخص السفر ؟ كالثانية ما ىو نوع السفر الذم
يرتخص فيو؟ كقبل ذكر ىاتٌن اٞنسألتٌن بنوع من التفصيل ،ال بد من تعريف ٢نتصر ٞنعىن الرخصة لغة
اصطبلحا.
ك
ن

الرخصة لغة :الرخصة يف األمر خبلؼ التشديد فيو كتكوف ّنعىن الناعم ،كالرخصة ىي التسهيل يف

إرخاصا إذا يسره كسهلو(ّ).
األمر كالتيسًن ،يقاؿ رخص الشرع لنا يف كذا ترخيصا كأرخص
ن
اصطالحا:
الرخصة
ً

الرخصة ىو ما شرعو اهلل من األحكاـٔ ،نفيفا على اٞنكلف يف حاالت خاصة ،تقتضي ىذا
الت،فيف(ْ).
ماىي رخا السفر؟
أما رخص السفر فهي كاآليت:
الرخصة األكُف :قصر الصبلة الرباعية.

(ُ) انظر :كشف األسرار :الب،ارم ْ ّٕٔ/التقرير كالتحبًن :ابن أمًن حاج ِ.َِّ/
(ِ) اإلحكاـ :ابن حزـ ْ.ْٗ/
(ّ) الصحاح تاج :الفاراا ّ ،َُُْ/اٞنصباح اٞننًن :الفيومي ُ.ِِّ/
(ْ) علم أصوؿ الفقو :خبلؼ ُ.ُُِ/

ُِٗ

كىي أىم رخص السفر ،كاليت ال يشرتؾ فيها أحد مع اٞنسافر.
الرخصة الثانية :اٞنسح على اٝنفٌن يفبليفة أياـ بلياليهن.
الرخصة الثالثة :اٛنمع بٌن صبليت :الظهر كالعصر ،كاٞنغرب كالعشاء.
الرخصة الرابعة :ترؾ اٛنمعة.
كيشرتؾ مع اٞنسافر يف ىذه الرخصة العبد كاٞنرأة كاٞنري .
الرخصة اٝنامسة :صبلة النافلة على الراحلة.
الرخصة السادسة :الفطر يف رمضاف.
كيشرتؾ مع اٞنسافر يف ىذه الرخصة اٞنري  ،كاٞنرأة اٞنرضع كاٜنامل
فهذه أىم الرخص اٞنتعلقة بالسفر.
رابعاً :نوع السفر الذي يترخا فيو برخا السفر اختلف الفقهاء في للك على قولين.

القوؿ األوؿ :أنو ٩نوز األخذ برخص السفر إذا كاف السفر طاعة أك مباح ،فإف كاف سفر معصية

فبل ٩نوز فيو الرتخص ،كىذا القوؿ ىو القوؿ اٞنشهور للمالكية(ُ)كمذىب الشافعية (ِ) ،كاٜننابلة(ّ).

القوؿ الثاني :كىو جواز األخذ برخص السفر ،كإف كاف سفر معصية كىذا قوؿ

اٜننفية(ْ)كاٟنادم(ٓ) كالقاسم(ٔ) من الزيدية ،كبو قاؿ ٗنع من أىل العلم(ٕ).
دليل المذىب األوؿ:

تيسًنا ٟنم ،كإعانة ٟنم على طاعتو ،كألف يف ْنويز الرخص
أف اهلل شرع الرخص لعباده اٞن منٌن ن
تشجيعا لو ،كاالستمرار لو على
للعاصي يف سفره إعانة لو على معصيتو ،كذل ال ٩نوز كوف ذل يعد
ن
االستمرار يف اٞنعصية(ٖ).

(ُ) انظر :مواىب اٛنليل :الرعيين ِ.َُْ/
(ِ) انظر :اجملموع :للنوكمْ.ّْٔ/
(ّ) انظر :اٞنغين :ابن قدامة ِ.ُْٗ/
(ْ) انظر :بدائع الصنائع :الكسآفُ.ّٗ/
ػوم الرسػي :إمػاـ زيػدم .كلػد باٞندينػػة .ككػاف يسػكن أرض اٜنجػاز ،نشػػأ
(ٓ) ٪نػٍن بػن اٜنسػٌن بػن القاسػػم بػن إبػراىيم اٜنسػين العلػ ٌ
كرعػػا ،فيػػو شػجاعة كبطولػػة ،لقػػب باٟنػػادم إُف اٜنػق ،انتقػػل اُف الػػيمن ،كىػػو أكؿ مػن دعػػا إُف مػػذىب الزيديػػة،
فقيهػا عاٞنػنػا ن
كلد سنة َِِ كتويف ِٖٗىػ  .انظر :األعبلـ :الزركلي ٖ.ُُْ/
العلوم ،أبو ١نمد ،اٞنعركؼ بالرسي فقيو ،شاعر ،من أئمة الزيدية،كاف يسػكن جبػاؿ
(ٔ) القاسم بن إبراىيم بن إٚناعيل اٜنسين
ٌ
(قدس) من أطراؼ اٞندينة ،كلد سنة ُٗٔ ،كتويف ِْٔىػ ،بالرس قرب اٞندينة النبوية  .انظر :األعبلـ :الزركلي ٓ.ُُٕ/
(ٕ) انظر :البحر الزخار :اٞنهدم لدين اهلل ّ. ٔٗ/
(ٖ) انظر :اٞنغين :ابن قدامة ِ.ُْٗ/

ِِٗ

دليل المذىب الثاني:

استدلوا بعموـ ما كرد من آيات ،كأحاديث ذكرت فيو رخص السفر ،كقالوا بأف ما كرد من أدلة

الرخص َف يفرؽ بٌن سفر الطاعة كسفر اٞنعصية ،بل ىي عامة يف كل سفر(ُ).
رأي اإلماـ ابن حزـ:

يرل جواز األخذ برخص السفر ،كإف كاف سفر معصية.

َف أجد لو يف كتابو (اإلحكاـ) ،لكن كجد لو يف (احمللى) ،حيث يرل جواز الرتخص فيو.
قاؿ ر٘نو اهلل :مسألة الرجاؿ كالنساء يف أحكاـ اٞنسح على اٝنفٌن كتوقيت اٞندة.
كقاؿ ر٘نو اهلل" :مسألة :كالرجاؿ كالنساء يف كل ما ذكرنا سواء ،كسفر الطاعة كاٞنعصية يف كل
ذل سواء ،ككذل ما ليس طاعة كال معصية ،كقليل السفر ككثًنه سواء.
برىاف ذل عموـ أمر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كحكمو ،كلو أراد عليو الصبلة كالسبلـ
ٔنصيص سفر من سفر ،كمعصية من طاعةٞ ،نا عجز عن ذل "(ِ).
رأي اإلماـ الشوكاني:
َف أقف لو على شيء يف اٞنسألة.
والراجح:

من نظر إُف عموـ األدلة رجح القوؿ الثآف ،كمن نظر إُف تعليل القوؿ األكؿ رجح القوؿ األكؿ،

كاهلل أعلم بالراجح ،كإف كاف األخذ بقوؿ اٛنمهور احتياطا أكُف.

(ُ) انظر :بدائع الصنائع :الكسآفُ.ّٗ/
(ِ) احمللى.ّّّ/ُ:

ِّٗ

المطلب السادس :الخطأ
واصطالحا.
أوال :تعريف الخطأ لغة
ً
ً

الخطأ لغة :ىو ماَف يتعمد الفعل ،كٗنعو أخطاء :ضد الصواب ،يقاؿ( :خطأه ٔنطمة كٔنطيمنا) إذا

قاؿ لو :أخطأت كنسبو إُف اٝنطأ.

كيطلق اٝنطأ كيرد بو ما قابل الصواب ،كمنو تسمية الذنب خطيمة ،كقولو تعاُف[ :ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ] [اإلرساء ]65:كما يطلق كيراد بو ما قابل العمد ،كمنو قولو تعاُف:
[ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ] [البقرة.)ُ( ]823:
مثبل يشتمل على فعل
الخطأ في االصطالح :ىو على نوعٌن :كذل ألف الرمي إُف شيء ن
اٛنارحة ،كىو الرمي كفعل القلب كىو القصد فإف اتصل اٝنطأ باألكؿ فهو اٝنطأ يف الفعل ،كإف اتصل
بالثآف فهو اٝنطأ يف القصد.
صيدا فأصاب
األوؿ :الخطأ في الفعل :كىو أف يقصد ن
فعبل فيصدر منو فعل آخر ،كما لو رمى ن

إنسانا ،أك ينقلب كىو نائم على إنساف فيموت .كىو نوع كاحد(ِ).
كيستوم يف ذل اٝنطأ يف الفعل ،كاٝنطأ يف القوؿ ،كإ٧نا نصوا يف التعريف على اٝنطأ يف الفعل من
دكف القوؿ؛ ألف كبلمهم كاف يف باب اٛننايات؛ فكاف ذكر الفعل أغلب.
الثاني :الخطأ في القصد :كىو أف يقصد بفعلو شيمنا فيصادؼ فعلو غًن ما قصد مع آناد احملل،

وينقسم إلى قسمين:

صيدا
مسلما .مثاؿ :رجل رمى شيمنا يظنو ن
القسم األوؿ :أف يرمي ما يظنو ن
صيدا أك حربينا فيبٌن ن
مسلما معصوـ الدـ فهذا خطأ بالقصد.
ٌ
فتبٌن أنو ن

كافرا ،كىو أسلم خفية .ىذه أنواع اٝنطأ يف
القسم الثاني :أف يرمي ن
رجبل يف دار اٜنرب يظنو ن
القصد(ّ).
كأما يف االستعماؿ الشرعي ،فهو يأيت ّنعىن :العمد ،كقولو تعاُف[ :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈﮉ][اإلرساء ،]65:حيث قرأ ابن عامر[ :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ]
(ُ) انظر :تاج العركس :الزبيدمُ ،ُِْ/اٞنعجم الوسيط٠ :نموعة من العلماءُ.ِِْ/
(ِ) انظر :فتح القػدير :البػن اٟنمػاـَُ ُِّ/البحػر الرائػق :ابػن ٤نػيم ٖ َّّ/الفتػاكم :ابػن تيميػة َِ ِِ/شػرح زاد اٞنسػتقنع
لل،ليل ٔ.ٕٓ/
(ّ) اٞنصادر نفسها.

ِْٗ

[اإلرساء ،]65:كيأيت ّنعىن :غًن العمد ،كما يف آية القتل؛ حيث فيػيرؽ بٌن العامد كاٞن،طش ،كمن ىمثَّ
فإف اٝنطأ يف اصطبلح الشارع قد يصحبو التأيفيم ،كقد يتأخر عنو(ُ).
ثانيًا :أثر الخطأ على األىلية بنوعيها.

عذرا يف
اٝنطأ ال ينايف األىلية بنوعيها؛ لوجود العقل مع البلوغ رغم كقوع اٝنطأ ،لكنو جعل ن

سقوط حقوؽ اهلل تعاُف ،رغم جواز اٞن اخذة على اٝنطأ يف قولو تعاُف[ :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪ ﯫ][البقرة ،]823:كرغم أف اٝنطأ ال ي يفر على األىلية بنوعيها ،إال أنو جعل جناية من
حيث التقصًن ،كعدـ التثبت عند مباشرة التصرؼ ،لكنو ال يصل إُف درجة العمد(ِ).
ثالثًا :أقساـ الخطأ:.

ينقسم الخطأ في الحقوؽ التي يقع فيها المخطئ إلى قسمين:

ُ -خطأ يف حقوؽ اهلل.

ِ  -خطأ يف حقوؽ العباد.
أوال :أثر الخطأ في حقوؽ اهلل.
ً

عذرا يف سقوط حقوؽ اهلل تعاُف ،إذا صدر نتيجة عن اجتهاد ٣نن ىو أىل لو ،رغم
لقد عد اٝنطأ ن

أنو ال ٫نلو عن عدـ تثبيت كتقصًن ،لقولو عليو الصبلة كالسبلـ يف الصحيحٌن« :إذا حكم اٜناكم
فاجتهد فأصاب فلو أجراف ،كاذا حكم ،فاجتهد فلو أجر كاحد»(ّ).
قاؿ يف شرح مسلم :قاؿ العلماء" :أٗنع اٞنسلموف على أف اٜنديث يف حاكم عاَف أىل للحكم،
فإف أصاب فلو أجراف ،أجر باجتهاده ،كأجر بإصابتو ،كإف أخطأ فلو أجر باجتهاده ،إُف أف قاؿ :فأما
من ليس بأىل للحكم فبل ٪نل لو اٜنكم ،فإف حكم فبل أجر لو بل ىو آمث ،كال ينفذ حكمو سواء كافق
اٜنق أـ ال؛ ألف إصابتو اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعي فهو عاص يف ٗنيع أحكامو سواء كافق
الصواب أـ ال ،كىي مردكدة كلها ،كال يعذر يف شيء من ذل  ،كقد جاء يف اٜنديث يف السنن:

«القضاة يفبليفة قاض يف اٛننة كايفناف يف النار كقاض قضى على جهل فهو يف النار»(ْ).
مث أخذ يتكلم عن مسألة ىل كل ٠نتهد مصيب أـ اٞنصيب كاحد؟ إُف أف قاؿ" :كىذا االختبلؼ

(ُ) انظر :الفتاكم :ابن تيمية َِ.ِِ/
(ِ) انظر :كشف األسرار :الب،ارم ْ ،ُّٖ/شرح التلويح :ابن النجار ِ ،ّٖٖ/التقرير كالتحبًن ِ.َِٓ/
(ّ) ركاه الب،ػػارم ،بػػاب أجػػر اٜنػػاكم إذا اجتهػػد فأصػػاب أك أخطػػأ  َُٖ/ٗ ،بػػرقم ، ِّٕٓ :كمسػػلم ،بػػاب بيػػاف أجػػر اٜنػػاكم
إذا اجتهد فأصاب ،أك أخطأ  ُِّْ/ّ ،برقم ُُٕٔ.
(ْ) ركاه أبو داكد يف سننو كغًنه :باب يف القاضي ٫نطش ّ ِٗٗ /برقم ،ّّٕٓ :كصححو األلبآف نفس اٞنصدر.

ِٓٗ

إ٧نا ىو :يف االجتهاد يف الفركع ،فأما أصوؿ التوحيد فاٞنصيب فيها كاحد بإٗناع من يعتدم بو"(ُ).
رأي اإلماـ ابن حزـ:
قاؿ ر٘نو اهلل تعاُف" :ينقسم اٞن،طش اجملتهد قسمٌن ال يفالث ٟنما ،إما ٢نطش معذكر كما قلنا ،كإما
٢نطش غًن معذكر على ما شهد بو قوؿ اهلل تعاُف[ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ]{األحزاب }1:أف اٞن،طش اٞنعذكر :ىو الذم يتعمد اٝنطأ كىو الذم يقدر أنو على حق
اجتهاده كأف اٞن،طش كغًن اٞنعذكر :ىو من تعمد بقلبو ما صح عنده أنو خطأ ،أك قطع بغًن

اجتهاده"(ِ).

رأي اإلماـ الشوكاني:

بعد ذكره حديث« :أف اٜناكم إذا اجتهد فأصاب ،فلو أجراف ،كإف اجتهد فأخطأ فلو أجر»(ّ).
قاؿ" :فهذا اٜنديث يفيدؾ أف اٜنق كاحد ،كأف بع اجملتهدين يوافقو ،فيقاؿ لو :مصيب،
كيستحق أجرين ،كبع اجملتهدين ٫نالفو ،كيقاؿ لو ٢نطش ،فاٜنق الذم ال ش فيو ،كال شبهة أف اٜنق
كاحد ،ك٢نالفو ٢نطش مأجور ،إذا كاف قد كىف االجتهاد حقو ،كَف يقصر يف البحث ،بعد إحرازه ٞنا يكوف
٠نتهدا(ْ).
بو ن

مرفوعا« :إذا حكم اٜناكم فاجتهد مث أصاب فلو
كقاؿ يف (السيل) :بعد ذكره حديث أا ىريرة ن
أجراف ،كإذا حكم فاجتهد مث أخطأ فلو أجر»(ٓ).
قاؿ ر٘نو اهلل :فهذا اٜنديث قد دؿ داللة بينة أف للمجتهد اٞنصيب أجرين كللمجتهد اٞن،طش
أجرا ،فاٞن،الف للحق بعد أف اجتهد ٢نطش مأجور ،كىو يرد على من
أجرا ،فسماه ٢نطمنا كجعل لو ن
ن
ظاىرا(ٔ).
قاؿ :إنو مصيب ،كيرد على من قاؿ إنو آمث ن
ردا بيننا ،كيدفعو ن
دفعا ن
وىذا وجو االتفاؽ.

ابعا :أثر الخطأ في حقوؽ العباد.
رً
(ُ) انظر :شرح مسلم :النوكم ُِ.ُْ ،ُّ/
(ِ) اإلحكاـ :ابن حزـ ٖ.ُّٖ ، ُّٕ/
(ّ) ركاه الب،ارم ،بػاب أجػر اٜنػاكم إذا اجتهػد فأصػاب أك أخطػأ  َُٖ/ٗ ،بػرقم ، ِّٕٓ :كمسػلم  ،بػاب بيػاف أجػر اٜنػاكم
إذا اجتهد فأصاب ،أك أخطأ  ُِّْ/ّ ،برقم.ُُٕٔ :
(ْ) اإلرشاد :الشوكآف ِ. ِّّ ، ِِّ /
(ٓ) ركاه الب،ػػارم ،بػػاب أجػػر اٜنػػاكم إذا اجتهػد فأصػػاب أك أخطػػأ  َُٖ/ٗ ،بػػرقم ، ِّٕٓ :كمسػػلم ،بػػاب بيػػاف أجػػر اٜنػػاكم
إذا اجتهد فأصاب ،أك أخطأ  ُِّْ/ّ ،برقم.ُُٕٔ :
(ٔ) السيل :الشوكآف ُ.ُٖ/

ِٔٗ

عذرا كال شبهة يف سقوط حقوؽ العباد؛ ألهنا
لل،طأ أيفر يف حقوؽ العباد؛ ألف اٝنطأ ال يعد ن
١نرتمة ،كمبنية على اٞنشاحة كاٞنقاضاة ،فيجب عليو ضماف اٞنتلفات؛ ألهنا ٞنا كجبت على الصغًن
كاجملنوف من ماٟنما فعلى اٞن،طش أكُف.
كالذم عليو ٗنهور األئمة كالعلماء أف ضماف اٞنتلفات كالديات ،ككل ما يتعلق ُنقوؽ العباد ،ال
يسقط ُناؿ حى إهنم أطبقوا على أف اٝنطأ كالعمد يف أمواؿ الناس سواء (ُ).
رأي اإلماـ ابن حزـ:

قاؿ ابن حزـ" :كما أٗنعت األمة عليو من ضماف اٝنطأ يف إتبلؼ األمواؿ"(ِ).

رأي اإلماـ الشوكاني:

َف أجد لو شيمنا يف اٞنسألة .كىذا كجو االنفراد عند اإلماـ ابن حزـ.

صيدا ال قصاص
كيف باب العقوبات كالزكاجر يصلح اٝنطأ سببنا ٢نف نفا ،فمن رمى إنسا نا يظنو ن
بدال للمحل ال جزاء للفعل؛ ألف جزاء
عليو ،كإ٧نا ْنب عليو الدية؛ ألهنا من حقوؽ العباد فشرعت ن
الفعل القصاص لو صدر القتل عن عمد ،لكن جعل اٝنطأ سببنا للت،فيف يف القتل اٝنطأ ،حيث ْنب

الدية على العاقلة بطريق الصلة؛ ألف الصبلت مبنية على التوسع كالت،فيف ،كما يظهر الت،فيف يف
اٞندة ،فبل ْنب الدية يف اٜناؿ ،كإ٧نا على العاقلة كيف يفبلث سنٌن ٓنفيفا عليهم بسبب اٝنطأ ،ك٩نب
على القاتل الكفارة؛ ألف اٝنطأ ال ٫نلو من شائبة تقصًن؛ كلعظم قتل النفس بغًن حق(ّ).
خامسا :طالؽ المخطئ.
ً

يوقع األحناؼ طبلؽ من أراد كلمة ف،رجت كلمة الطبلؽ ،يوقعها قضاء  -أماـ القاضي -إقامة
للسبب الظاىر كىو البلوغ ،كالعقل مقاـ ذل األمر اٝنفي كىو القصد ،كأما ديانة فيما بينو كبٌن ربو،
فبل يقع عليو طبلقو كزكجتو حبلؿ لو .إغبلؽ لباب الرتاجع كادعاء اٝنطأ(ْ).
قاؿ يف كشف األسرار" :القصد أمر باطن ال يوقف عليو ،فبل يتعلق اٜنكم بوجوده حقيقة ،بل
يتعلق بالسبب الظاىر الداؿ عليو ،كىو أىلية القصد بالعقل كالبلوغ؛ نفينا للحرج كما يف السفر مع

اٞنشقة"(ٓ).

(ُ) انظر :البهجة يف شرح التحفة :الت يسوِف ِ ،ُْٕ/اٞننثور يف القواعد :الزركشي ِ.ُِِ/
(ِ) اإلحكاـ :ابن حزـ ٕ.ْٕ/
(ّ) انظػػر :التقريػػر كالتحبػػًن :ابػػن أمػػًن حػػاج ِ ،َِٓ/تيسػػًن التحريػػر :أمػػًن بادشػػاهِ ،َّٔ/فصػػوؿ البػػدائع :الفنػػارم ُّّٓ/
كشف األسرار :الب،ارم ْ.ِٔٗ/
(ْ) انظر :شرح التلويح :التفتازآف ِ ،ّٖٗ/غمز عيوف البصائر :اٜنموم ُ ْٖ/البحر الرائق :ابن ٤نيم ّ.ِّٔ/
(ٓ) انظر :كشف األسرار :الب،ارم ْ.ُّٖ/

ِٕٗ

كأما اٛنمهور من اٞنالكية كالشافعية ،كاٜننابلة )ُ(،فيشرتطوف القصد يف األلفاظ ،كال يوقعوف طبلؽ
اٞن،طش ،فهو كالنائم كاٞنغمى عليو ،ال يصح طبلقهما؛ النعداـ القصد فيهما ،كاٞن،طش كذل ال يصح
أيضا.
طبلقو؛ النعداـ القصد ن
رأي اإلماـ ابن حزـ:

َف أجد لو شيمنا يف (اإلحكاـ) ،لكن كجدت لو يف (احمللى).
قاؿ ابن حزـ" :مسألة :كمن طلق كىو غًن قاصد إُف الطبلؽ ،لكن أخطأ لسانو ،فإف قامت عليو

بينة؛ قضي عليو بالطبلؽ ،كإف َف تقم عليو بينة لكن أتى مستفتينا؛ َف يلزمو الطبلؽ"(ِ).
رأي اإلماـ الشوكاني:

َف أجد لو شيمنا يف اٞنسألة.

الراجح :كالذم يظهر أف طبلؽ اٞن،طش ال يقع؛ ألف اٞن،طش ال قصد لو يف الطبلؽ ،كلداللة

النص على ذل يف قولو عليو الصبلة كالسبلـ« :إف اهلل قد ْناكز عن أميت اٝنطأ ،كالنسياف ،كما
استكرىوا عليو»(ّ).
أما يف اٜنكم  -يف القضاء  -فاٝنبلؼ موجود ،كاألقرب أف يعمل بالقرائن ،كاهلل أعلم.

(ُ) انظػػر :اٞندكنػػة :مالػ ِ ،ُِٗ/الشػػرح الكبػػًن :الػػدرديرِ ،ّٔٔ/فػػتح البػػارم :ابػػن حجػػر ٗٓ َّٗ/نفػػة احملتػػاج :ابػػن حجػػر
اٟنيتمي ،اإلنصاؼ :اٞنرداكم ٖ ْٔٓ/اٞنغين :ابن قدامة ٕ.ّٖٔ/
(ِ) احمللى :ابن حزـ ٗ.ْٓٗ/
(ّ) ركاه ابن ماجة ،باب طبلؽ اٞنكره كالناسي  ٔٓٗ/ُ ،برقم َِّْ :كصححو األلبآف نفس اٞنصدر.

ِٖٗ

المطلب السابع :اإلكراه
واصطالحا.
أوال :تعريف اإلكراه لغة
ً
ً

اإلكراه في اللغة" :يقاؿ :قاـ على كره أم :على مشقة كأقامو على كره أم :أكرىو على القياـ،

شرعا ،قاؿ يف اللساف :أكرىتو٘ :نلتو على أمر ىو لو
طبعا أك ن
أك ىو ٘نل اإلنساف على أمر ال يريده ن
مكركىا؛ ألنو ضد احملبوب ،كامرأة مستكرىة :غصبت نفسها فأكرىت على ذل "(ُ).
كاره ،كٚني الشر
ن
إذنا :اإلكراه لغة" :ىو ٘نل الش،ص على فعل شيء يكرىو"(ِ).

كيتبٌن ٣نا سبق أف اإلكراه يف اللغة ال يتفق مع احملبة ،بل ينافيها ،ككما أف ٗنيع اٞنعآف تدؿ على أف
اإلكراه يكوف يف حالة إذا أكره ش،ص على شيء ال ٪نب القياـ بو.
اإلكراه في االصطالح :ىناؾ تعريفات كثًنة لئلكراه يف اصطبلح الفقهاء منها:
ُ – أف اإلكراه "اسم لفعل يفعلو اٞنرء بغًنه ،فينتفي بو رضاه ،أك يفسد بو اختياره من غًن أف
تنعدـ بو األىلية يف حق اٞنكره ،أك يسقط عنو اٝنطاب"(ّ).
ِ – "ىو عبارة عن الدعاء إُف الفعل باإلبعاد كالتهديد"(ْ).

ّ " -ما يفعلو باإلنساف ٣نا يضره؛ أك ي ٞنو من ضرب أك غًنه" (ٓ).
ْ " -اإلكراه":أف صًن الرجل يف يد من ال يقدر على االمتناع منو ،من سلطاف ،أك لص ،أك
اٞنكره ٫ناؼ خوفنا عليو ،داللة أنو أمر امتنع من قبوؿ ما أيمر بو،
متغلب على كاحد من ى الء ،كيكوف ى

يبلغ بو الضرب اٞن َف أكثر من إتبلؼ نفسو"(ٔ).
ىذه التعريفات كغًنىا ،كإف اختلفت كتنوعت عباراهتا ،فهي متفقة يف أف مصدر اإلكراه ىو
اإلنساف ،ك١نلو اإلنساف ،كل كنها اختلفت يف ٓنديد نوع اإلكراه اٞنعترب ،ىل ىو اإلكراه اٞنادم اٞنتمثل
بالضرب أك التعذيب أك أم فعل مادم آخر ،أـ ىو اإلكراه اٞنعنوم اٞنتمثل بالوعيد كالتهديد؟

حدا للم ىكره بو ،كىو اٞن يفر على الرضا ،كما ذكر يف
فالناظر يف تلكم التعاريف ٩ند أهنا َف تضع ن
التعاريف إ٧نا ىو إشارة إُف بع أدكات اإلكراه.
معاصرا" :ىو تأيفًن القادر اٞنباشر أك غًن اٞنباشر
كلذا يقاؿ :إف أقرب تعريف لو ،كإف كاف تعري نفا
ن
(ُ) انظر :لساف العرب :ابن منظور ُّ ،ّْٓ/اٞن،تار الصحاح :الرازم ،ِٔٗ/ُ ،تاج العركسّٔ.ْٖٕ ،ْْٖ/
(ِ) انظر :حاشية ابن عابدين ٔ ،ُِٖ/فتح القدير للكماؿ :ابن اٟنماـ ٗ.ِِّ/
(ّ) انظر :اٞنبسوط للسرخسي ِْ.ّٖ/
(ْ) انظر :بدائع الصنائع :الكاسآف ٕ.ُٕٓ/
(ٓ) انظر :التاج كاإلكليل ٞن،تصر خليل :العبدرم ٓ.ُِّ/
(ٔ) انظر :األـ :للشافعي ّ.َِْ/

ِٗٗ

على ش،ص مكلف ٜنملو على فعل أك قوؿ بواسطة ييظن معها ىبلؾ النفس ،أك تلف عضو منها ،أك
شرعا"(ُ).
ٜنوؽ مضرة مادية ،أك معنوية ٩نب دفعها ن
ثانيًا :أركاف اإلكراه.

منو.

ال يتحقق اإلكراه إال بتوفر األركاف اآلتية:
أوال :مك ِره (بكسر الراء ) :كىو ش،ص يصدر منو هتديد ٢نيف لغًنه ،ليمتثل ذل الغًن ما طلب
ً

مكره ( بفتح الراء ) :كىو الش،ص الذم يريد االمتثاؿ ألمر اٞنك ًره (بكسر الراء ) ال عن
ثانيًاَ :
طواعية ،بل خوفنا من أف ٪نيق بو كعيد اٞنك ًره (بكسر الراء ) إف َف ٬نتثل أمره.

اٞنكره ) ( بالفتح ) ،إذا أحجم عن اإلتياف ّنا أمر بو
ثالثًا :مكره بو :كىو شيء ٢نيف توعد بو ( ى

اٞنك ًره ( بالكسر).

ابعا :مكره عليو :كىو شيء يطلب من اٞنكره (بالفتح ) اإلقداـ عليو(ِ).
رً
ثالثًا :المعتمد من الشروط.

عددا من الشركط اليت يلزـ توافرىا لقياـ حالة اإلكراه ،كقد اختلف الفقهاء يف
لقد كضع الفقهاء ن
ً
باٞنكره (بفتح الراء)،
العديد منها كتل الشركط منها ما يتعلق باٞنكره (بكسر الراء) ،كمنها ما يتعلق ى
إٗناال فيما يلي:
كمنو ما يتعلق باٞن ىكره بو ،كمنها ما يتعلق باٞن ىكره عليو ،ك٬نكن إ٩نازىا ن
قادرا على تنفيذ ما ىدد بو ,كإال كاف ىذيانا ،كبناء عليو كاف أبو
األوؿ :أف يكوف المك ِره ً
حنيفة يقوؿ :ال إكراه إال من السلطاف؛ ألف غًن السلطاف ال يتمكن من ٓنقيق ما ىدد بو.
كأبو حنيفة عندما أفى هبذا َف يكن لغًن السلطاف من القوة ما يتحقق بو اإلكراه ،فأجاب بناء على

ما شاىده يف عصره.
كقاؿ الصاحباف كاألئمة الثبليفة(ّ)  :يتحقق اإلكراه من السلطاف كغًنه؛ ألف إٜناؽ الضرر بالغًن
٬نكن أف يتحقق من كل متسلط.
كقد خالف الصاحباف إمامهم؛ ألف يف زمنهم ظهر الفساد ،كصار األمر إُف كل متغلب ،كمن مث
أفتيا بأنو يتحقق اإلكراه من الكل ،كبذل يكوف االختبلؼ اختبلؼ عصر كزماف ال اختبلؼ حجة
كبرىاف(ْ).
(ُ) أحكاـ اإلكراه يف جرائم السرقة :اٟنيجة صُٗ.
(ِ) انظر :اٞنبسوط للسرخسي ِْ.َْ، ّٗ/

(ّ) اٞنراد بالصاحباف :أبو يوسف ك١نمد بن اٜنسن ،كاٞنراد بالثبليفة :مال كالشافعي كأ٘ند ر٘نة اهلل على اٛنميع.
(ْ) انظ ػ ػػر :اٞنبس ػ ػػوط للسرخس ػ ػػي ٗ ،ٓٗ/درر اٜنك ػ ػػاـ :أفن ػ ػػدم ِ ،َِٕ/الفق ػ ػػو اٞننهج ػ ػػي عل ػ ػػى م ػ ػػذىب اإلم ػ ػػاـ الش ػ ػػافعي:
العمرآفٕ ،ُٖٗ/الفقو اإلسبلمي :للزحيلي ٔ.ّْْْ/

ََّ

الثاني :أف يغلب على ظن المستكره أف المك ِره سينفذ تهديده لو لم يحقق ما أُك ِره عليو,

كأنو عاجز عن الت،لص من التهديد باٟنرب أك االستغايفة أك اٞنقاكمة .كال خبلؼ بٌن العلماء إذا كاف

عاجبل(ُ).
إيقاع ما ىدد بو ن

المكره المك ِره ,فبل يأيت بفعل غًن ما أكره عليو ،فلو أتى بغًن ما أكره
الثالث :عدـ مخالفة
َ
(ِ)
٢نتارا ،كمن أكره على طبلؽ امرأتو ،فأعتق عبده.
عليو كاف ن
طائعا ن
الرابع :أالّ يكوف المهدِّد بو ح ًقا للمكره ,يتوصل بو إُف ما ليس ح نقا لو كال كاجبنا(ّ).
المكره بو الخالص من المهدد بو(ْ).
الخامس :أف يترتب على فعل
َ

السادس :أف يكوف األمر الم َكره بو متضمنًا إتالؼ نفس ,أو عضو ,أو ماؿ ,أو متضمنًا ألى

غما يعدـ الرضا
بعض الناس الذين يهمو أمرىم ،كالتهديد ُنبس الزكجة ،أك الوالدين ،أك يلحق بو ن
ُنسب حالو ،فمن الناس من يغتم بكبلـ خشن ،كمنهم من ال يغتم إال بالضرب اٞنربح(ٓ).
ممتنعا عن الفعل الذي أكره عليو قبل اإلكراه؛ إما ٜنقو كبيع
السابع :أف يكوف المستكره
ً
مالو ،أك ٜنق ش،ص آخر كإتبلؼ ماؿ الغًن ،أك ٜنق الشرع كشرب اٝنمر كالزنا(ٔ).
الثامن :يشترط في المكره عليو أف يكوف معينًا ,فبل يقع اإلكراه على أمر حسي ،أم :أف
اإلكراه ال يصح إال يف أعماؿ اٛنوارح الظاىرة دكف القلبية ،فبل يصح اإلكراه على علم بشيء أك جهل
بو ،أك حب أك بغ

أك عزـ على شيء(ٕ).

التاسع :يشترط في اإلكراه على كلمة الكفر طمأنينة القلب باإليماف؛ بنص اآلية يف قولو
تعاُف [ :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ] [النحل.)ٖ(]َُٔ:
ثالثًا :أنواع اإلكراه:

قسم األصوليوف من األحناؼ اإلكراه إُف أنواع باعتبار قوتو ،كدرجة تأيفًنه ،كىي كما يلي:

(ُ) انظر :الفقو اٞننهجي على مذىب اإلماـ الشافعيٕ ُٗٗ/اٞنبسوط للسرخسيِْ.ّٗ/
(ِ)انظر :هناية اٞنطلب يف دراية اٞنذىب :اٛنويين ُٕٓ/ُْ ،الفقو اٞننهجي على مذىب اإلماـ الشافعي :العمرآفٕ.ََِ/
(ّ) انظر :الفقو اٞننهجي على مذىب اإلماـ الشافعيٕ.ََِ/
(ْ) اٞنصدر نفسو.
(ٓ) انظر :البحر الرائق :ابن ٤نيم ٖ ، ُٖ/العناية شرح اٟنداية :أكمل الدين ٗ ،ِّٗ/حاشية ابن عابدين ٔ.ُِٗ،َُّ/
(ٔ) انظر :ملتقى األُنر :اٜنىلىب ُ. ّٗ/
(ٕ) انظر :البحر احمليط :الزركشي ِ.ِٖ/
(ٖ) انظر :األشباه كالنظائر :السيوطي ُ.َُِ/

َُّ

النوع األوؿ :اإلكراه الملجئ ,كيسمى باإلكراه التاـ أك باإلكراه الكامل كىو النوع من اإلكراه

اٞنكره كاآللة يف يد
يوجب اإلجبلء كاالضطرار ن
طبعا ،كىذا اإلكراه يعد أعلى أنواع اإلكراه ،حيث ٩نعل ى
اٞنك ًره.
ومثالو :كالتهديد ّنا ٫ناؼ بو على نفسو ،أك عضو من أعضائو ،كيكوف بالقتل ،أك بقطع العضو

اٞنكره إُف مباشرة ما أكره عليو ،بغلبة ظنو أف يفوت أحدىم من قبل اٞنكره.
٣نا يضطر ى

كحكم ىذا النوع من اإلكراه :أنو يعدـ الرضا ،كيفسد االختيار(ُ).
كيعىن بالرضا :االرتياح إُف فعل الشيء كالرغبة فيو ،كاالختيار ىو ترجيح فعل الشيء على تركو أك
العكس(ِ).
النوع الثاني :اإلكراه الناقا (غير الملجئ) :ىو التهديد ّنا ال يضر النفس أك العضو ،كالتهديد
أيضا بالضرب اليسًن ،كالصفع لذكم
بالضرب الذم ال ٫ناؼ منو التلف ،أك باٜنبس أك القيد ،ك ن
األقدار ،كاٞنركءة ،ككل ما ٪نصل بو الغم كاٟنم ،كال ٪نصل بو لرعاع الناس أك بإتبلؼ بع اٞناؿ ،أك
بإٜناؽ الظلم كمنع الرتقية ،أك إنزاؿ درجة الوظيفة.
اٞنكره عليو بضرب ،أك قيد ،أك غًن٨نا ال
كٚني ىذا النوع بإكراه غًن ملجش؛ لكوف اٜنمل على ى
يفضي إُف فوات نفسو أك تلف عضو من أعضائو ،ك لتمكنو من الصرب على ما ىدد بو.
كحكمو :أنو يعدـ الرضا ،كال يفسد االختيار(ّ).
النوع الثالث :اإلكراه األدبي ,كىذا النوع يسمى لدل علماء القانوف باإلكراه األدا :كىو الذم

ال يعدـ الرضا ،كال يفسد االختيار ،كالتهديد ُنبس أحد األصوؿ ،أك الفركع ،أك األخ أك األخت
ك٥نوىم.
كحكمو :جعلو بعضهم إكر ناىا ،كأٜنقو باٞنلجش إذا كاف التهديد فيو بقتل من ذكر ،كبغًن اٞنلجش
إذا كاف التهديد فيو باٜنبس ،أك القيد ،ك٥نو٨نا ،بينما َف ٩نعلو البع اآلخر إكراىا مطل نقا(ْ).
غدا ،أك بضرب غًن مربح بأف
قاؿ يف كشف األسرار" :إف خوفو بعقوبة آجلة بأف قاؿ :ألضربن ن
قاؿ :ألضربن سوطنا أك سوطٌن أك ّنا ال يناؿ من بدنو بأف قاؿ :ألقتلن كلدؾ ،أك زكجت  ،فبل يكوف

(ُ) انظػ ػ ػػر :كش ػ ػ ػػف األس ػ ػ ػرار :الب ،ػ ػ ػػارم ْ ّّٖ،/ف ػ ػ ػػتح القػ ػ ػػدير :اب ػ ػ ػػن اٟنم ػ ػ ػػاـ ٗ ،ِّْ/التقريػ ػ ػػر كالتحب ػ ػ ػػًنِ ،َِٔ/تيس ػ ػ ػػًن
التحريرِ.َّٕ/
(ِ) انظر :اٞنوسوعة الفقهية الكويتية ٔ ،َُٔ/الفقو اإلسبلمي :للزحيلىْ.َّّٔ/
(ّ) انظر :كشف األسرارْ ّّٖ/شرح التلويح ِ ،َّٗ/حاشية نسمات األسحار ،ُٖٓ /كٓنققو الفقهاء ّ.ِّٕ/
(ْ) انظر :كشف األسرار ْ٠ ّٖٓ/نمع االهنر :شي،ي زاده ِ ،ِْٗ/الفقو اإلسبلمي :للزحيلي ْ.َّْٔ/

َِّ

إكر ناىا"(ُ).
قياسا ،كما قرر الكماؿ بن اٟنماـ(ِ) من اٜننفية ،أما
كمن جعلو إكر ناىا ،إ٧نا جعلو استحسانا ال ن
استحسانا فؤلنو ُنبسهم يلحق بو اٜنزف ،كاٟنم ما يلحق ُنبس نفسو أك أكثر ،فكما أف التهديد ُنبسو
قياسا)؛ ألنو ال يلحقو ضرر يف نفسو ،كإ٧نا الضرر
يعدـ الرضا ،فكذل التهديد ُنبس أحدىم ،أما (ال ن
يكوف بغًنه"(ّ).
أيضا حوؿ ىذا النوع من اإلكراه فقد جاء يف الركضة" :أف
كعند الشافعية كاٜننابلة كقع خبلؼ ن
اإلكراه إ٧نا ٪نصل بالت،ويف بعقوبة تتعلق ببدف اٞنكره ،في،رج عنو ما ال يتعلق ببدنو؛ كأخذ اٞناؿ،
كقتل الولد ،كالوالد ،كالزكجة ،كالضرب اٝنفيف.)ْ("...
أيضا" :كقيل:ال يكوف الت،ويف باٜنبس كما بعده إكر ناىا ،كطرد ىذا اٝنبلؼ يف
كجاء فيها ن

الت،ويف بقتل الولد كالوالد ،كالصحيح يف اٛنميع أنو إكراه(ٓ).
كبو قاؿ اٞناكردم(ٔ) من الشافعية ،حيث كرد يف اٜناكم ما يلي" :كأما اإلكراه بإدخاؿ الضرر،
كاألذل البٌن ،على اٞنكره كذل قد يكوف من أحد سبعة أكجو منها:
أف يكوف من بينهم بعضية ،كالوالدين ،كإف علوا ،كاٞنولودين ،كإف سفلوا ،فيكوف التهديد بقتلهم

إكراه؛ ألف البعضية تقتضي التمازج يف األحكاـ(ٕ).
كهبذا يتضح أف اإلكراه الذم يقع على أقارب اٞنكره كالوالد كالولد كالزكجة ،ككل ذم رحم ١نرـ،
يعد إكر ناىا على اٞنكره ،كىو ما يسمى عند األصوليٌن اٞنعاصرين باإلكراه األدا؛ ألف التهديد ُنبس
األب أك األـ ،أك حبس األخ أك األخت ليس أذل يناؿ جسمو فقط ،كلكنو أذل يناؿ نفسو
كإحساسو ،فهو كإف كاف مادينا بالنسبة ٟن الء األقارب ،إال أنو أذل أدا بالنسبة للمكره.

(ُ) انظر :كشف األسرار ْ.ّٖٓ/
(ِ) ١نمػػد بػػن عبػػد الواحػػد بػػن عبػػد اٜنميػػد السيواسػػي اإلسػػكندرم ،كمػػاؿ الػػدين ابػػن اٟنمػػاـ ،بػػرع يف الفقػػو كأصػولو كغًن٨نػػا مػػن
العلػوـ ،مػن تصػػانيفو :فػتح القػدير يف شػػرح اٟندايػة ،كالتحريػر يف أصػػوؿ الفقػو ،كاٞنسػايرة يف العقائػػد اٞننجيػة يف اآلخػرة ،تػػويف
سنة ُٖٔىػ .انظر :الفوائد البهية صَُٖ ُُٖ ،كشذرات الذىب ٕ ِٗٗ ،ِٖٗ/كاألعبلـ ٕ.ُّٓ ،ُّْ/
(ّ) انظر :التقرير كالتحبًن :ابن أمًن حاج ِ َِٔ/تيسًن التحرير ِ ،َّٕ/الفقو اإلسبلمي :للزحيلي ْ.َّْٔ/
(ْ) انظر :ركضة الطالبٌن :النوكم ٖ.َٔ/
(ٓ) اٞنصدر نفسو.
(ٔ) علي بن ١نمد بن حبيب ،أبو اٜنسن اٞناكردم :أقضى قضػاة عصػره .مػن العلمػاء البػاحثٌن ،صػاحب التصػانيف الكثػًنة النافعػة.
كلػػد يف البصػػرة ،كانتقػػل إُف بغػػداد .ككِف القضػػاء يف بلػػداف كثػػًنة ،ككػػاف ٬نيػػل إُف مػػذىب االعت ػزاؿ ،كلػػو اٞنكانػػة الرفيعػػة عن ػػد
اٝنلفػػاء ،نسػػبتو إُف بيػػع مػػاء الػػورد ،ككفاتػػو ببغػػداد .مػػن كتبػػو :أدب الػػدنيا كالػػدين ،كاألحكػػاـ السػػلطانية ،كاٜنػػاكم الكبػػًن .تػػويف
سنة َْٓ ى .انظر :اٞننتظم ٖ ،ََِ ،ُٗٗ/كسًن أعبلـ النببلء ُٖ ْٔ/ك ٓٔ ،كطبقات الشافعية ،لئلسنوم ِ.َِّ/
(ٕ) انظر :اٜناكم :اٞناكردمَُ.ِِّ/

َّّ

أما أنواع اإلكراه عند الشافعية ،فهم ال ٩ناركف اٜننفية يف تقسيمهم لئلكراه على النحو السابق،
كبل من اإلكراه اٞنلجش ،كغًن اٞنلجش؛ من اإلكراه غًن اٞنلجش.
فقد جعلوا ن

أما اٞنلجش عندىم فهو :من أكره على فعل شيء ُنيث ال ٩ند مندكحة أك مهربنا عن الفعل،
كذل عندىم مثل من ييلقى من شاىق على ش،ص فهو ال بد لو من الوقوع ،كال اختيار لو ،كال ىو
بفاعل ،كإ٧نا ىو آلة ١نضة كالسكٌن يف يد القاطع ،كيطلقوف عليو اٞنلجأ ،أما من أكره بالقتل على قتل
إنساف فهو اٞنكره عندىم (ُ).

كىذا التقسيم عند الشافعية قد أكرده صاحب البحر احمليط ،حيث فرؽ بينهما بقولو" :إال أف
العلماء رأكا يف كتبهم أف اٞنلجأ ليس ّن،اطب ،فظنوا أف اٞنلجأ كاٞنكره كاحد ،كليس كذل  ،بل اٞنلجأ
ك١نموال بأبلغ جهات
مدفوعا
ىو الذم ال ٫ناطب عندىم ،كىو الذم ال قدرة لو على الرتؾ بل يكوف
ن
ن

اٜنمل ،كمن شدت يداه كرجبله رباطنا كألقى على عنق إنساف ُنيث ال ٬نكنو االندفاع ،فهذا ليس لو
االختيار ،كأما اٞنكره فلو قصد كقدرة فكاف مكل نفا"(ِ).
كتابعهم اٜننابلة يف ذل  ،حيث كرد يف أعبلـ اٞنوقعٌن كاٞنكره نوعاف:
أحدىما :لو فعل اختيارم لكن ١نموؿ عليو.

والثاني :ملجأ ال فعل لو بل ىو آلة ١نضو(ّ).
ابعا :أثر اإلكراه على أىلية الوجوب
رً

تقدـ أكثر من مرة أف أىلية الوجوب إ٧نا تثبت بوجودىا بالذمة ،كاإلنسانية ،كاإلكراه ال ينافيهما.

خامسا :أثر اإلكراه على أىلية األداء
ً

اإلكراه ال ينايف أىلية خطاب التكليف؛ ألهنا بالعقل ،كالتميز ،كفهم اٝنطاب ،كاٞنكره أىل

لل،طاب كلكن ٞنا كاف اإلكراه يويفر يف قصد الش،ص ،كاختياره فقد اختلف الفقهاء في المكره ىل
ىو مكلف أو ال؟ على أقواؿ:
أوال :اإلكراه الملجئ
ً

تعريفو :عيرؼ بأنو الذم يسقط الرضا ،كالقدرة كاالختيار ،كإلقاء ش،ص من شاىق على ش،ص

ليقتلو (ْ).
كحكم ىذا النوع :أنو ال ٩نوز تكليفو باٞنكره عليو ،كما ال ٩نوز تكليفو بضده؛ ألف من شركط

(ُ) البحر احمليط :الزركشي ِ ،ّٕ/اٜنكم التكليفي :للبيوٓف.ِٕٓ/
(ِ) البحر احمليط :الزركشي ِ.ٕٕ/
(ّ) إعبلـ اٞنوقعٌن :ابن القيم ْ.ْٔ/
(ْ) انظر :األشباه كالنظائر :للسبكيُُِ/هناية السوؿ :اإلسنوم ُ. ٔٔ/

َّْ

التكليف أف يكوف الفعل مقدكر ا للمكلف.
كىناؾ قوؿ ضعيف يقوؿ َنواز تكليف اٞنلجش ،بناء على جواز التكليف ّنا ال يطاؽ ،كلضعف

ىذا القوؿ نقل االتفاؽ على منع تكليف اٞنكره عليو .قاؿ ابن التلمسآف(ُ) :كىذا القسم ال خبلؼ
فيو(ِ).
قاؿ الرازم" :اٞنشهور أف اإلكراه إما أف ينتهي إُف حد اإلٛناء ،أك ال ينتهي إليو ،فإف انتهى إُف
حد اإلٛناء امتنع التكليف؛ ألف اٞنكره عليو يعترب كاجب الوقوع ،كضده يصًن ٣نتنع الوقوع ،كالتكليف
بالواجب كاٞنمتنع غًن جائز"(ّ).

ثانيًا :اإلكراه غير الملجئ

اختلف األصوليوف حوؿ تكليف المكره إكر ًاىا غير ملجئ إلى ثالثة أقواؿ:

اٞنكره
القوؿ األوؿٗ :نهور العلماء يركف أف اإلكراه غًن اٞنلجش ال ٬ننع التكليف؛ ألف اإلنساف ى
إكر ناىا غًن ملجش يبقى لو قدرة ،كاختيار على الفعل أك الرتؾ ،كال استحالة يف تكليفو ،فهو ٫نتار إما
الفعل ،كإما ما ىدد بو ،فإذا قاؿ لو رجل :تشرب اٝنمر أك أقتل ٬ ،نكنو أال يشرب اٝنمر ،كالتكليف
مناطو القدرة كقد حصلت(ْ).
قاؿ ابن قدامة" :فأما اٞنكره فيدخل ٓنت التكليف؛ ألنو يفهم كيسمع كيقدر على ٓنقيق ما أمر بو
كتركو"(ٓ)  .كمقصود ابن قدامة يف اٞنكره الذم لو اختيار كىو غًن اٞنلجش ،كالدليل قولو" :كيقدر على
ٓنقيق ما أمر بو كتركو" كمعلوـ أف اٞنلجأ ال يستطيع ذل .
القوؿ الثاني :ذىبت اٞنعتزلة إُف أف اإلكراه ٬ننع التكليف يف عٌن اٞنكركه عليو دكف نقيضو ،فإهنم

يشرتطوف يف اٞنأمور بو أف يكوف ُناؿ يثاب على فعلو ،كإذا أكره على عٌن اٞنأمور بو فاإلتياف بو لداعي
اإلكراه ،ال لداعي الشرع فبل يثاب عليو ،كال ٬نتنع التكليف يف نقيضو؛ ألنو يكوف أبلغ يف إجابة داعي

الشرع(ُ).

(ُ) عبػػد اهلل بػػن ١نمػػد بػػن علػػي الفهػػرم ،شػػرؼ الػػدين ابػػن التلمسػػآف ،فقيػػو أصػػوِف مػػتكلم شػػافعي ،شػػرح اٞنعػػاَف يف أصػػوؿ الفقػػو،
كشرح اٞنعاَف يف أصوؿ الدين ،ككبل٨نا للف،ر الرازم .ت ْْٔىػ .انظر :طبقات الشافعية الكربل البن السبكي ٖ .َُٔ /
(ِ) انظر :هناية السوؿ :اإلسنوم ُ ،ٔٔ/ركضة الناضر :ابن قدامة ُ ،ٓ/األشباه كالنظائر للسبكيِ.ُُ/
(ّ) انظر :احملصوؿ :الرازم ِ.ِٕٔ/
(ْ) انظػػر :احملص ػػوؿ :اب ػػن الع ػػرا اٞن ػػالكيُ ،ِٓ/ركضػػة الن ػػاظر :اب ػػن قدامػػة ُ ،ُٖٓ/البحػػر احمل ػػيط :الزركشػػي ِ٢ ،ٕٓ/نتص ػػر
التحريػػر ُ ،َٖٓ/هنايػػة السػػوؿ :اإلسػػنوم ُ ،ٔٔ/القواعػػد كالض ػوابط الفقهيػػة :العبػػد اللطيػػف ُ ،ُٖٔ/اٞنهػػذب النملػػة
ُ.ّّْ/
(ٓ) انظر :ركضة الناظر :ابن قدامة ُ.ُٓٗ ، ُٖٓ/
(ُ) انظر :هناية السوؿ :اإلسنوم ُ ٔٔ/كانظر :بقية اٞنصادر السابقة ،الربىاف :اٛنويينُ.ُٕ/

َّٓ

كاٞنراد بنقي اٞنكره عليو ،أم :تركو ،كىو يثاب على الرتؾ مع اإلكراه ،كبنوا ذل على أصلهم يف
إيفابة اٞنكلف ،كاحملموؿ على الشيء ال يثاب.
كأجاب اٛنمهور أف ىذا األصل باطل فبل ٬نتنع التكليف من غًن إيفابة(ُ).
بأف اٞنكلَّف إذا فعل ما أيك ًره عليو كىو موافق للشرع ،كقصد كنول أنو فعلو لطاعة اللَّو ،ال لطاعة
اٞنك ًره (بكسر الراء) فإنو يثاب ،فيكوف ظاىر فعلو أنو طاعة للمك ًره (بكسر الراء) ،كباطنو أنو فعلو
طاعة هلل ،كقد قاؿ صلى اهلل عليو كسلم« :إ٧نا األعماؿ بالنيات» ،ككل ما يف األمر أنو ٫نر ج الفعل

صادرا عن اٞنكلف.
عن كونو ن
مكرىا عليو ،إذا كاف ن
خامسا :أثر اإلكراه في التصرفات
ً

أثر اإلكراه في التصرفات القولية عند الحنفية
قسم علماء اٜننفية التصرفات القولية الصادرة من اٞنكره إُف قسمٌن:
القسم األوؿ :تصرفات قولية غير قابلة للفسخ

فأيفر اإلكراه يف األقواؿ عند اٜننفية ،كطب نقا ألصلهم يف ذل  ،ىو :أف اٞنكره على األقواؿ ال يصلح

أف يكوف آلة لغًنه؛ ألف التكلم بلساف الغًن ال يصح ،فعلى ذل يقتصر حكم التصرؼ على اٞنكره.
فحكم ىذه التصرفات :أنو ال تأيفًن لئلكراه فيها من حيث نفاذىا ،فمن أكره على طبلؽ الزكجة،
أك عتق عبده ،يقع طبلقو ،كيعتق العبد ،سواء كاف اإلكراه ملجمنا ،أك غًن ملجش .فإذا قارف اإلكراه
إتبلؼ ماؿ ضمنو اٞنك ًره ( بكسر الراء ) فيضمن قيمة العبد عند عتقو باإلكراه.
كحجة اٜننفية يف ذل  :أف ىذه التصرفات يرتتب عليها أيفرىا ّنجرد اإلتياف هبا عن اختيار؛ ألف
الشارع اعترب التلفظ هبا قائما مقاـ إرادة معناىا كحكمها ،بدليل كقوعها من اٟنازؿ ،مع أنو َف يقصد
فاٞنكره (بفتح الراء) أكُف ،ألنو قصد إيقاعها كاختيار حكمها ،كإف كاف اختياره
حكمها ،كَف يرد معناىا ى
فاسدا إذا كاف اإلكراه ملجمنا.
ن

القسم الثاني :تصرفات قولية قابلة للفسخ:

كحكمها :أهنا تقع فاسدة مع كجود االنعقاد كال يرتتب عليها البطبلف ،سواء كاف ملجمنا أك غًن
ملجش ،فإف كاف اٞنكره عليو من العقود كالتصرفات الشرعية كاإلجارة كالبيع كالرىن ك٥نوىا؛ فسدت كَف
تبطل.
كحجتهم :أف اإلكراه يعدـ الرضا ال االختيار ،كالرضا شرط للصحة ال لبلنعقاد ،فتقع ىذه

التصرفات منعقدة إال أهنا فاسدة مث إف أحكاـ ىذه التصرفات القولية على النحو الذم بينا تثبت يف
اٞنكره(بفتح الراء) ال اٜنامل؛ ألنو ال ٬نكن نسبتها إُف اٜنامل؛ ألف اإلنساف ال ٬نكنو أف يتكلم
حق ى
(ُ) انظر :الربىاف :اٛنويينُ.ُٕ/

َّٔ

بلساف غًنه ،فبل ٬نكن جعل الفاعل آلة للحامل ،فبل ينسب القوؿ إليو ،فبل يثبت اٜنكم يف حقو.
اٞنكره ( بفتح الراء ) إذا أجاز
كقوؿ اٜننفية :إف أيفر اإلكراه يف ىذه التصرفات ىو الفساد ،يعين أف ى

التصرؼ بعد زكاؿ اإلكراه ،صح العقد ،لزكاؿ اٞنعىن اٞنفسد.
أما إف كاف اٞنكره عليو من اإلقرارات،كاف اٜنكم عدـ اعتبارىا؛ ألف اعتبار اإلقرار إ٧نا كاف لرتجيح
جانب الصدؽ فيو على جانب الكذب ،كال يتحقق ىذا مع كجود دليل العكس كىو اإلكراه على
اإلقرار ،إذ اإلكراه يف ىذه اٜنالة قرينة قوية على أف اٞنقر ال يقصد بإقراره الصدؽ فيما أقر بو ،بل قصد
دفع الضرر الذل ىدده بو اٞنك ًره (بكسر الراء) فبل يعترب (ُ).
أثر اإلكراه في التصرفات القولية عند الشافعية وغيرىم

كقاؿ ٗنهور األئمة" :إف اإلكراه يبطل مثل ىذه التصرفات فبل يقع طبلؽ اٞنكره ،كال بيعو ،كال أم

تصرؼ قوِف(ِ).
جاء يف األـ ،قاؿ الشافعي ":فإذا خاؼ ىذا؛ سقط عنو حكم ما أكره عليو من قوؿ ما كاف
بيعا ،أك إقر نارا لرجل ُنق أك حد ،أك إقر نارا بنكاح أك عتق ،أك طبلؽ ،أك إحداث كاحد
القوؿ شراء أك ن
من ىذا ،كىو مكره فأم ىذا أحدث كىو مكره َف يلزمو"(ّ).
كاستدلوا على ذل ّنا يلي:
اٞنكره (بفتح الراء ) حكم الكفر إذا نطق بكلمة الكفر،
ُ  -أف اهلل سبحانو كتعاُف أسقط عن ى

قاؿ تعاُف[ :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ] [النحل.]503:
قاؿ الشافعي " :كللكفر أحكاـ ،فلما كضعها اهلل تعاُف عنو سقطت أحكاـ اإلكراه على القوؿ
كلو؛ ألف األعظم إذا سقط سقط ما ىو أصغر منو"(ْ) ،أضف إُف ذل ما جاء يف اٜنديث الشريف
برفع اٜنكم عن اٞنكره ،فقد قاؿ صلى اهلل عليو كسلم« :إف اهلل كضع عن أميت اٝنطأ كالنسياف كما

استكرىوا عليو»(ُ).

(ُ) انظر :كشف األسرار :الب،ارم ْ ،َّٗ/شرح التلويح ِ ّٗٓ/كما بعدىا ،التقرير كالتحبًن ِ ،َِٖ/شػرح اٞننػار ِّٗٗ/
 ْٗٗ ،فواتح الر٘نوت :األنصارم ُ.ُّٗ/
(ِ) انظر :اٞنغين :ابن قدامة ٕ ، ِّٖ/القوانٌن الفقهية :ابن جزم ُ.ُُٓ/
(ّ) انظر :األـ :الشافعي ّ.َِْ/
(ْ) انظر :البحر احمليط :الزركشيِ.ْٕ/
(ُ) ركاه ابن ماجة ،باب طبلؽ اٞنكره كالناسي  ٔٓٗ/ُ ،برقم َِّْ :كصححو األلبآف نفس اٞنصدر.

َّٕ

ككذل ما كرد عنو صلى اهلل عليو كسلم قولو« :ال طبلؽ يف إغبلؽ»(ُ) ،كقد فسر اإلغبلؽ
باإلكراه(ِ) ،يعين أنو يغلق عليو اختياره.
دفعا لؤلذل عن نفسو غًن قاصد ٞنعناه ،كال مريد ٜنكمو،
اٞنكره (بفتح الراء) يأيت باللفظ ن
ِ  -أف ى
لغوا ّننزلة كبلـ اجملنوف كالنائم كمن ال قصد لو(ّ).
فينبغي أال يرتتب أيفر على قولو ،بل يكوف ن
رأي اإلماـ ابن حزـ:

اٞنكره على الكفر،
اٞنكره ال ي خذ بتصرفو القوِف ،قاؿ ر٘نو اهلل" :كمن ىذا الباب ن
أيضا ى
يرل أف ى
فإف عبد بلسانو كَف يعبد بقلبو فلم ٫نرج بذل عن اإل٬ناف(ْ).
إيضاحا قولو يف (احمللى)" :فاإلكراه على الكبلـ ال ٩نب بو شيء ،كإف قالو اٞنكره،
كيزيد ىذا
ن
كالكفر ،كالقذؼ ،كاإلقرار ،كالنكاح ،كاإلنكاح ،كالرجعة ،كالطبلؽ ،كالبيع ،كاالبتياع ،كالنذر ،كاإل٬ناف،

كالعتق ،كاٟنبة" (ٓ).

رأي اإلماـ الشوكاني:
َف أجد لو شيمنا يف (اإلرشاد) ،لكن كجدت لو يف (السيل).
قاؿ ر٘نو اهلل" :أقوؿ :األقواؿ كاألفعاؿ الصادرة على كجو اإلكراه ،قد دلت أدلة الشرع الكلية
كافرا،
كاٛنزئية ،على أنو ال يرتتب عليها شيء من األحكاـ ،فإف اهلل سبحانو َف ٩نعل من كفر ن
مكرىا ن
فقاؿ تعاُف[ :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
مبطبل للكفر
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ] {النحل ،}503:كإذا كاف اإلكراه ن
باهلل كاإلشراؾ ،فما ظن بغًنه"(ٔ) .كىذا كجو االتفاؽ
الراجح :القوؿ الثآف؛ ألدلتهم النقلية كالعقلية.

(ُ) ركاه ابن ماجو ،باب طبلؽ اٞنكره كالناسي ،َٔٔ/ُ ،برقم َِْٔ كحسنو األلبآف نفس اٞنصدر
(ِ) نيل األكطار :الشوكآف ٔ.ِٕٗ/
(ّ) انظر :كشف األسرار :الب،ارم ْ.ّٖٓ/
(ْ) اإلحكاـ :ابن حزـ ٓ.ُٕٓ/
(ٓ) احمللى :ابن حزـ ٕ.َِْ/
(ٔ) السيل اٛنرار :الشوكآف ُ.َُْ/

َّٖ

اخلامت٘
كفيها أىم النتائج كالتوصيات ،كاٞنقرتحات
أوال :نتائج البحث
ً
ىناؾ أكجو اتفاؽ كاختبلؼ بٌن اإلماـ ابن حزـ كاإلماـ الشوكآف.
فمن أكجو االتفاؽ:
ُػ ينقسم اٜنكم التكليفي عند اإلمامٌن إُف ٙنسة أقساـ.
ِ ػ عدـ تعريف األقساـ اٝنمسة ُندىا.
ّػ أف صيغة األمر اٞنطلقة للوجوب.
ْ ػ إطبلقات الواجب.
ٓػ أقساـ الواجب.
ٔ ػ إطبلؽ الفرض على الواجب كالعكس.
ٕ ػ النهي اجملرد عن القرائن للتحرٔف.
ٖ ػ أقساـ اٞنانع :ينقسم إُف قسمٌن.
ٗػ أف اجملنوف غًن مكلف ،ككذل الصغًن ،كالسكراف.
كمن أكجو االختبلؼ
ُػ تعريف اٜنكم الشرعي ،فالشوكآف يوافق ٗنهور األصوليٌن نصا بينما ابن حزـ قد يوافقهم
ضمنا.
ِػ يف مسألة التحسٌن كالتقبيح ،فابن حزـ يوافق األشاعرة ،كالشوكآف يوافق مذىب الوسط كىو
مذىب ابن تيمية
ّ ػ يف مسألة األصل يف األشياء قيل كركد الشرع ،ابن حزـ يوافق مذىب الوقف بينما الشوكآف
يوافق مذىب اإلباحة .كغًن ذل

َّٗ

ثانيًا :أىم التوصيات و المقترحات التي تخدـ ىذا البحث

عموما ،كتراث
ُ -أكصي قسم اإلسبلمية خصوصا كغًنىم عموما باالىتماـ برتاث األصوليٌن ن
خصوصا.
اإلمامٌن ابن حزـ كالشوكآف
ن
إٗناال ،خاصة ما صحب حقبة أئمة اليمن من الدعوة
ِ  -دراسة أيفر البيمة يف التفكًن االصوِف ن
إُف االجتهاد ،ككذا ابن حزـ قبلهم يف ناحية اٞنغرب العرا كاإلسبلمي.
ّ  -على من يتصدل للبحث األصوِف عن أحد األعبلـ ٓنرم الصواب فيما ينقل عنو ،كال
حكما فبل ٩نزـ فيو كإ٧نا يتبع عبارتو بقولو :كاهلل أعلم.
ينسب إليو ن
قوال َف يقل بو ،كإذا أصدر ن
المقترحات

ْ ػ أقرتح على طبلب الدراسات العلياء كغًنىم كجوبا ،أف تكوف أُنايفهم من جهدىم ،كال
يعتمدكف على غًنىم؛ ألهنا خيانة عظمى.
كيف اٝنتاـ :ىذا جهد بذلتو ،كأحسب أٓف بلغت بو اٟندؼ الذم رجوتو ،فإف أصبت فمن اهلل
كحده ،كإف أخطأت فمن نفسي كمن الشيطاف ،كىو جهد بشرم يعرتيو اٝنطأ كالنقصاف ،كاٜنمد اهلل
رب العاٞنٌن ،كصلى اهلل كسلم على سيدنا ١نمد كعلى آلو كأصحابو أٗنعٌن.

َُّ

الفَارض

فَارض اآلٓات الكرآىٔ٘
فَارض األحادٓح
فَرض األعالو
فَرض املْضْعات

ُُّ

فهارس اآليات القرآنية
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ُُِٖٗٔ ، ُِٗ ،

[ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ]

ٖٖ

ُٕٔ

[ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ]

َٗ

ٓٓ

[ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ]

َُٔ

ُٔٔ َّٖ ،َّٕ، َُّ، ُٖٔ،

اإلسراء
[ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ]

ُٓ

ُُِّْٕ ،ُْٕ ،ُّْ ،

﴿ﲗﲘﲙ ﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠﱠ

ِّ

ِْ

[ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ]

ُّ

ِْٗ

[ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ]

ِّ

ْٓ ٖٔ ،

[ﮔ ﮕ ﮖ ]

ّّ

ٖٔ

[ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ]

ٖٕ

ْٓ ُُّ ،

الكهف
[ﭠ ﭡ ﭢ ]

ْٕ

ّْ

[ﭜ ﭝ ﭞ ]

ٖٓ

ُُُ

مريم
[ﭕﭖﭗﭘﭙ ]

ُِ

َْ

طو
[ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻ]

ُّْ

ُِْ

الحج
[ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ]

ُٓ

ُُُ

ﱡﭐ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿﱠ

َّ

ّٖ

ُّٓ

اآلية
[ﯖ ﯗ ﯘ ]
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ّٔ

ُٓ َٕ ،

المؤمنوف
[ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵]

ُُٓ

َُٓ

النور
[ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ]

ُ

َٕ

ﱡﭐﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﱠ

ْ

ّٖ

[ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ]

ّّ

ْٕ ٕٔ ،

[ﮌ ﮍ ﮎ ]

َْ

ّٖ

[ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ]

ٕٓ

ٓٓ

[ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ]

ٖٓ

ُِٗ

[ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ]

ٗٓ

ُِٗ

[ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ]

ُٔ

ََُ

القصا
[ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ]

ِْ

ُّٕ

العنكبوت
[ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ]

ٖٔ

ٖٓ

الروـ
[ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ]

ٖ

ُّٗ

[ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ]

ِٖ

ُّْ

لقماف
[ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ]

َِ

ُٔٓ

األحزاب
[ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ]

ٓ

ٓٓ ِٗٔ ،

فاطر
[ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ]

ِْ

ُْٔ ُُٓ ،

ُّٔ

رقم اآلية

اآلية
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الصافات
[ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ]

ٔٗ

ّْ

الزمر
[ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ]

ِٔ

ّْ

غافر
(ﮒﮓﮔﮕ ﮖﮗﮯ ]

ّّٕٔ ،

ُُُ

فصلت
[ ﮈﮉﮊﮋ ﮌﮍﮎﮏﮔ ]

ٔ ٕ،

ُٕٓ

[ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ]

ّٓ

ُّٗ

الدخاف
[ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ]

ّٖػ ّٗ

َُٓ

محمد
[ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ]

ْ

ٔٓ ِٔ ،

[ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰉ ]

ُٖ

ُُٔ

الذاريات
ﱡﭐ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﱠ
[ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭐ

َِ

ُّٗ

ٔٓ

ُُٓ

النجم
ﰂﰃﰄﰅﰆ ﰇﰈ ]

ّٗ

ِْٔ

الرحمن
[ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ]

ّٗ

ُٓٔ

الطالؽ
[ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮠ ]

ِ

ُِٖ

الحاقة
[ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ]
[ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖﰗ]

ِْ

َُِ

ّّّْ-

ُّٕ

ُّٕ

رقم اآلية

اآلية
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المدثر
[ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ]

ِْ

َُٕ ُْٕ ،

ﱡﭐ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱠ

ْٗ

ُْٕ

القيامة
[ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ]

ّٔ

ُُٓ

اإلنساف
[ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ]

ِْ

ٕٖ

الطارؽ
[ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ]

ٓػ ٕ

ِِْ

البينة
[ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ]

ٔ

ُٗٔ

ُّٖ

فهارس األحاديث
راوي الحديث

درجة الحديث

رقم الصفحة

طرؼ الحديث

أنس

صحيح

ِٕٖ

عمرك بن العاص

صحيح

ِٔٗ

١نيصة

صحيح

ٖٓ

افعل كال حرج

ابن عمرك

صحيح

ََُ

أال أنبمكم بأكرب الكبائر

أبو بكرة

صحيح

ّٖ

أمرت أف أقاتل الناس

ابن عمر

صحيح

ِِّ

عمرك بن العاص

صحيح

ُِٓ

ابو ىريرة

صحيح

ّٗ

عمراف بن حصٌن

صحيح

ِٖٓ

ابن عباس

ضعيف

ِّْ

ابن عباس

صحيح

ُِٓ

أبو ىريرة

حسن

ُِٖ

ٙنس صلوات كتبهن اهلل

طلحة بن عبيد اهلل

صحيح

َٖ

دعهن ،فإذا كجب فبل تبكٌن باكية

عم جرب بن عتي

صحيح

ُٓ

رفع القلم عن يفبليفة

ابن عباس ،عائشة

صحيح

ُٕٗ َِّ،

قائما
صل ن

عمراف بن حصٌن

صحيح

ِٖٓ

عطية القرظي

صحيح

ِِّ

إذا بايعت فقل ىاء ىاء
إذا حكم اٜناكم
أطعمو رقيق

كناضح

إف اإلسبلـ ٩نب ما كاف قبلو
إف اهلل تعاُف يرضى لكم
رجبل أعتق ستة ٣نلوكٌن
أف ن
مضطجعا
إ٧نا الوضوء على من ناـ
ن
ت خذ من أغنيائهم

يفبلث جدىن جد

ِْٕ،
عرضنا على النب صلى اهلل عليو كسلم يوـ

قريظة
عرضين رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم
الس ًو
العيناف ًكىكاءي َّ
الغسل يوـ اٛنمعة كاجب

ابن عمر

صحيح

ُِِ

معاكية

حسن

ِّْ

أبو سعيد اٝندرم

صحيح

ُِٗ

فلما كجبت جنوهبا

عبد اهلل بن قرط

صحيح

ُٓ

بريده

صحيح

ِٓٗ

صفواف بن عساؿ

صحيح

ِّْ

القضاة يفبليفة
كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يأمرنا
سفرا
إذا كنا ن

ُّٗ

راوي الحديث

درجة الحديث
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طرؼ الحديث
كل طبلؽ جائز ،إال طبلؽ اٞنعتوه

أبو ىريرة

ضعيف

ُِّ

كل عمل ابن آدـ يضاعف

أبو ىرير

صحيح

ُٖٗ

ال أحب العقوؽ

عمرك بن شعيب عن
أبيو عن جده

حسن

ْٗ

ال كصية لوارث

عمرك بن خارجو

صحيح

ُِٓ

ال ٪نل المرأة تسأؿ

أبو ىريرة

صحيح

ْٖ

ال يقبل اهلل صبلة حائ

عائشة

صحيح

ِِْ

لعن اهلل الراشي

أبو ىريرة

صحيح

ّٖ

حبلال
ٞنا كانت اٝنمر ن
لو راجعتيو

٘نزة

صحيح

ِٕٔ

ابن عباس

صحيح

ٕٓ

ما انقضت عدهتا بعث إليها أبو بكر ٫نطبها

أـ سلمة

صحيح

ِِٗ

أنس

صحيح

ِْٓ

عمرك بن شعيب ،عن
أبيو

صحيح

ُُِ

أبو ىريرة

صحيح

ِّٕ

مره فلًناجعها مث ليرتكها
أكالدكم بالصبلة كىم أبناء سبع
مركا ن
من أفطر يف شهر رمضاف ناسينا

َِّ

فهارس األعالـ
االسم
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إبراىيم بن علي بن يوسف ،أبو إسحاؽٗ ،ناؿ الدين الشًنازم

ٕٕ

إبراىيم بن ١نمد بن إبراىيم بن مهراف أبو إسحاؽ االسفراييين

َٖ

إبراىيم بن موسى بن ١نمد الل،مي بالشاطب

َُُ

ابنو القاضي أ٘ند بن ١نمد الشوكآف

َّ

أبو إسحاؽ إبراىيم بن أ٘ند بن عمر البغدادم البزار

ٗٔ

أبو اٜنسن علي بن ١نمد بن علي الطربم

ُٓٓ

أبو الفضل أ٘ند بن علي بن ١نمد الكنآف العسقبلف

ُِٗ

أبو القاسم سعد بن علي بن ١نمد الز٤نآف

َُْ

جزم
أبو القاسم ١نمد بن أ٘ند بن ١نمد بن ٌ
أبو الوفاء علي بن عقيل بن ١نمد

ُّٓ
َُْ

أبو بكر ١نمد بن إبراىيم بن اٞننذر النيسابورم

ُِِ

أبو بكر ١نمد بن إبراىيم بن اٞننذر النيسابورم

ُِْ

حاكم
أبو جعفر أ٘ند بن ١نمد بن سبلمة الطٌ ٌ
أبو زكريا ٪نٍن بن شرؼ بن مرم

ِٕٔ
ٖٗ

أبو سليماف الضبعي البصرم

َِّ

أبو عبيد القاسم بن سبلـ

ُِْ

أبو عثماف ربيعة بن أا عبد الر٘نن فركخ

ُِّ

أبو ١نمد عبد اهلل بن ١نمد بن مرزكؽ اليحصب الظاىرم األندلسي

ِٓ

أبو منصور ١نمد بن أ٘ند بن األزىر األزىرم

ِٕٓ

أبو موسى عيسى بن صبيح اٞنلقب باٞنرداز البصرم

ُٕٓ

أبو نصر السجزم عبيد اهلل بن سعيد الوائلي البكرم السجستآف

َُْ

أبو يوسف يعقوب بن إبراىيم بن حبيب

ََِ

أبواٜنسن علي بن أا طالب

َِٓ

أبواٜنسٌن مسلم بن اٜنجاج بن مسلم

َِْ

أبوالربيع سليماف بن عبد القوم بن الكرٔف الطويف الصرصرم

َُٓ

أبوالعباس ىعٍبد اهلل بن عباس ،ابن عم النب

ٕٓ
ُِّ

االسم
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أبوبكر أ٘ند بن علي بن يفابت بن أ٘ند

ِٓ

أبوبكر الصديق بن أا قحافة

ُِٗ

أبوبكر بن مسعود بن أ٘ند ،الكاسآف

ُٕٗ

أبوسعيد عبد اٞنل بن قريب

ُٖٗ

أبوعبد اهلل عثماف بن عفاف بن أا العاص بن أمية

ُِْ

أبوعبد اهلل ١نمد بن زياد اٞنعركؼ بابن األعراا

ِٕٓ

أبوعبد اهلل نافع بن ىرمز موُف ابن عمر

ُِِ

أبوعبداهلل أ٘ند بن ٘نداف بن شبيب

ٕٗ

أبوعلى اٜنسٌن بن ١نمد اٞنركزل

ٖٕ

أبويعلى أ٘ند بن علي بن اٞنثىن

َٕ

أ٘ند بن اٜنسن ،اٞنعركؼ بابن الزركشي،

ّٓ

أ٘ند بن شعيب بن علي بن سناف بن ُنر

َِّ

أ٘ند بن ىعٍبد اٜنليم بن ىعٍبد السبلـ بن ىعٍبد اهلل بن تيمية اٜنرآف

ِْ

أ٘ند بن عبد اهلل الضمدم

َّ

أ٘ند بن علي بن برىاف

ُْٗ

ازم
أ٘ند بن فارس بن زكرياء القزكيين الر ٌ
أ٘ند بن ١نمد بن أ٘ند اإلسفرائيين

ِْٔ
ُُٕ

أ٘ند بن ١نمد بن أ٘ند ،أبو عمر

َِ

أ٘ند بن ي١نى َّمد بن ىحٍنبىل
أ٘ند بن ١نمد بن عبد اهلل القرطب ،أبو عمر الطَّلى ىمٍن ًكي

ٗٔ

أ٘ند بن نصر بن ١نمد ،أبو اٜنسن اٝنرزم

َِ
ُِٓ

أ٘ند بن ٪نٍن بن اٞنرتضى بن اٞنفضل

ٖٓ

أ٘ند بن ٪نٍن بن يزيد

ُٓ

إسحاؽ بن إبراىيم ،أبو يعقوب اٝنراسآف الشاشي

ُّٓ

إٚناعيل بن يوسف بن النغريلة

ِّ

األسود بن سريع بن ٘نًن
أـ اٞن منٌن ىعائً ىشة بنت أا بكر الصديق

ُْٔ
ٔٗ
ِِّ

االسم
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أـ سليم بنت ملحاف

َِّ

أـ عطية نسبية بنت اٜنارث

ْٗ

أمًن اٞن منٌن أبو حفص عمر بن اٝنطاب

َِْ

أنس بن مال بن النضر

ُْٔ

بريرة :موالة عائشة بنت أا بكر الصديق

ْٕ

ٕناضر بنت األصبغ بن عمرك بن يفعلبة

ُِٔ

يفابت بن أسلم ،أبو١نمد البنآف

َِّ

جابر بن عتي كقيل :جرب بن عتي بن قيس بن اٜنارث

ُٓ

جبلؿ الدين عبد الر٘نن بن أا بكر السيوطي

ِِٕ

اٜنسن بن أا اٜنسن يسار

ُِْ

اٜنسن بن اٜنسٌن بن أا ىريرة ،فقيو شافعي

ُْٗ

حسن بن ١نمد بن ١نمود العطار

ُٕٓ

اٜنسٌن بن أ٘ند ابن خالويو اٟنمذآف

ِّّ

اٜنسٌن بن علي الفاسي

َِ

اٜنسٌن بن ١نمد بن اٞنفضل ،الراغب األصبهآف

ِٕٔ

اٜنسٌن بن ١نمد ،أبو الوليد الكاتب ،الشهًن بابن ال ىفَّراء
٘نزة بن عبد اٞنطلب بن ىاشم بن عبد مناؼ

ُِ
ِٕٔ

خلف اٜنصرم

ِٓ

خولة بنت حكيم أـ شري

ِٕٔ

داكد بن علي بن خلف

ِِٖ

الزبًن بن العواـ بن خويلد بن أسد القرشي األسدم

ِٖٔ

زفر بن اٟنذيل بن قيس بن سلم العنربم

ُٗٗ

زيد بن سهل بن األسود بن حراـ

َِّ

زين الدين ١نمد اٞندعو بعبد الرؤكؼ

َِْ

سفياف بن سعيد بن مسركؽ

َُْ

سليماف بن خلف

ُُٕ

السيد أ٘ند بن علي بن ١نسن بن اإلماـ اٞنتوكل على اهلل

َّ
ِّّ

االسم
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السيد اإلماـ عبد القادر بن أ٘ند بن شرؼ الدين

ِٗ

السيد العارؼ ٪نٍن بن ١نمد اٜنويت

َّ

السيد العبلمة إٚناعيل بن اٜنسن بن أ٘ند بن اإلماـ القاسم بن ١نمد

ِٗ

السيد العبلمة علي بن إبراىيم بن علي بن إبراىيم بن أ٘ند بن عامر

ِٗ

السيد عبد الر٘نن بن قاسم اٞندآف

ِٗ

السيد ١نمد بن ١نمد بن زبارة اٜنسين اليمين الصنعآف

َّ

السيد ١نمد بن ١نمد بن ىاشم بن ٪نٍن الشامي مث الصنعآف

َّ

شهاب الدين أبوالعباس أ٘ند بن أا العبلء القرايف
صً
اعد بن أ٘ند بن عبد الر٘نن ،أبو القاسم اٛنىيَّ ًآف األندلسي
ى

ٖٔ

عساؿ
صفواف بن ٌ

ُِ
ِّْ

الظافر ١نمد بن إٚناعيل القاضي

ِٓ

عباد بن ١نمد بن إٚناعيل ،ابن عباد الل،مي

ِٓ

ىعٍبد اٛنبار بن أ٘ند بن ىعٍبد اٛنبار  ،أبو اٜنسن اٟنمذآف

ُُٕ

عبد الر٘نن بن أ٘ند البهكلي الضمدم

َّ

عبد الر٘نن بن ص،ر أبوىريرة

ُْٓ

عبد الر٘نن بن عبد اهلل بن خالد اٟنمذآف

َِ

األزدم ،أبو القاسم اٞنصرم
عبد الر٘نن بن ١نمد بن خالد ى

َِ

عبد الرحيم بن اٜنسن بن علي بن عمر اإلسنوم

ْْ

عبد السبلـ بن ١نمد بن عبد الوىاب

ّٔ

عبد اهلل بن أ٘ند بن ١نمد بن قدامة

َُٕ

عبد اهلل بن الزبًن بن العواـ أبوبكر

ُِٔ

عبد اهلل بن يفابت األنصارم

ُٓ

عبد اهلل بن جعفر بن أا طالب القرشي اٟنامشي

ِٖٔ

عبد اهلل بن عمر بن عيسى

ِِٕ

عبد اهلل بن عمر بن ١نمد بن علي ،ناصر الدين ،أبوسعيد ،البيضاكم

ْْ

عبد اهلل بن قيس بن سليم

ُِْ

عبد اهلل بن ١نسن اٜنيمي مث الصنعآف

َّ
ِّْ

االسم
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عبد اهلل بن ١نمد بن ربيع التميمي

َِ

عبد اهلل بن ١نمد بن عبد اهلل بن العرا

ِِ

عبد اهلل بن ١نمد بن علي الفهرم شرؼ الدين ابن التلمسآف

َّٓ

عبد اهلل بن ١نمد بن يوسف القرطب القاضي

َِ

عبد اٞنل بن عبد اهلل بن يوسف بن ١نمد اٛنويين

َٖ

عبد الواحد بن علي بن اٜنسٌن

ُٖٗ

عبد الوىاب بن أ٘ند بن عبد الر٘نن ،ابن حزـ الوزير

ُٔ

عبد الوىاب بن علي بن عبد الكايف بن ٕناـ السبكي

َٖ

عبداهلل بن اٜنسٌن بن دالؿ بن دٟنم أبو اٜنسن الكرخي

َُٕ

عثماف بن مظعوف أبوالسائب

ِٕٔ

عطية القرظي

ِِّ

عكرمة بن عبد اهلل موُف ابن عباس

ِّٓ

العبلمة أ٘ند بن عامر اٜندائي

ِٗ

العبلمة اٜنسن بن إٚناعيل اٞنغرا

ِٗ

العبلمة القاسم بن ٪نٍن اٝنوالٓف

ِٗ

العبلمة عبد اهلل بن إٚناعيل النهمي

ِٗ

علي بن أا علي بن ١نمد بن ساَف الثعلب

ُٕ

علي بن أ٘ند بن سعيد ،ابن حزـ

ُٔ

علي بن أ٘ند ىاجر الصنعآف

َّ

علي بن إٚناعيل أبو اٜنسن األشعرم

ُْٗ

علي بن ١نمد الشوكآف

ِٗ

علي بن ١نمد بن اٜنسٌن ف،ر اإلسبلـ البزدكم

ُٔٗ

علي بن ١نمد بن حبيب ،أبو اٜنسن اٞناكردم

َّّ

علي بن ١نمد بن علي اٜنسيين اٛنرجآف

ُِٕ

عمر بن أا سلمة بن عبد األسود القرشي

ُِٗ

عمر بن ىحيَّاف بن خلف بن ىحيَّاف ،أبو القاسم القرطب

ُِ

عمرك بن العاص بن كائل بن ىاشم السهمي

َُّ
ِّٓ

االسم
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عمرك بن عثماف بن قنرب أبو بشر

ِٕٔ

عمرك بن ٜنٍن بن حاريفة بن عمرك

ُْٓ

فاطمة بنت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ،سيدة نساء العاٞنٌن

ِٕٔ

بن علي بن أ٘ند بن سعيد بن حزـ
ال ىف ٍ
ض يل ي

ُٕ
ِِٗ

العلوم
القاسم بن إبراىيم بن إٚناعيل اٜنسين
ٌ
القاضي عبد الر٘نن بن حسن األكوع

َّ

القاضي ١نمد بن حسن الشجين الذمارم

َّ

قريط بن أنيف العنربم

ّٕ

ليلى بنت عبد اهلل األخيلية

ِٔٓ

مال بن أنس بن مال األصبحي

ُِِ

اٞنبارؾ بن ١نمد بن ١نمد بن عبد الكرٔف

ِٓ

اٞنبارؾ بن ١نمد بن ١نمد بن عبد الكرٔف بن عبد الواحد أبو السعادات

ِٓ

١نمد األمٌن بن ١نمد اٞن،تار بن عبد القادر اٛنكين

ُْٓ

١نمد بن أا نصر بن عبد اهلل ،أبو عبد اهلل األزدم اٜنميدم

ُِ

١نمد بن أ٘ند السودم

َّ

١نمد بن أ٘ند بن أا بكر بن فرح األنصارم أبوعبد اهلل القرطب

ُْٕ

١نمد بن أ٘ند بن أا سهل  ،مشس األئمة السرخسي

ِٕ

١نمد بن أ٘ند بن عبد اهلل ،ابن خويز منداد

ْٔ

١نمد بن أ٘ند مشحم الصعدم الصنعآف

َّ

ي١نى َّمد بن إدريس بن العباس بن عثماف

ٖٕ

١نمد بن إدريس بن اٞننذر أبو حا م الرازم

ِّٕ

١نمد بن إٚناعيل بن إبراىيم أبوعبد اهلل الب،ارم،
١نمد بن اٜنسن اٞن ٍذ ًح ًجي ،الشهًن بابن الكتآف
ى
١نمد بن اٜنسن بن فرقد ،أبوعبد اهلل الشيبآف

َِْ
ََِ

١نمد بن الطيب أبوبكر الباقبلٓف

ِٔ

١نمد بن القاسم بن ١نمد بن بشار أبوبكر ابن األنبارم

ِٔٓ

١نمد بن جرير بن  ،أبو جعفر الطربم

ُٕٓ

َِ

ِّٔ

االسم
١نمد بن سعيد بن ١نمد ،اٞنعركؼ بأا عبد اهلل ابن نػىبىات القرطب
١نمد بن عبد الر٘نن بن اٞنغًنة بن اٜنارث

ي١نى َّمد بن ىعٍبد اهلل أبو بكر اٞنعركؼ بالصًنيف

١نمد بن عبد اهلل األنصارل

رقم الصفحة
َِ
ِٓٓ
ُْٗ
ِّٕ

١نمد بن عبد اهلل بن عبد اٜنكم ،أبوعبد اهلل اٞنصرم

ُِِ

١نمد بن عبد اهلل بن ١نمد بن صاٌف األهبرم

ُْٖ

١نمد بن عبد اهلل بن ١نمد بن عبد اهلل أبوبكر بن العرا

ِِِ

١نمد بن عبد الواحد بن عبد اٜنميد السيواسي اإلسكندرم

َّّ

١نمد بن عبد الوىاب بن سبلـ ،أبوعلي ،اٛنبائي

ّٔ

١نمد بن علي بن ١نمد اٜنلوآف

ٗٔ

١نمد بن علي بن ١نمد بن عبد اهلل الشوكآف الصنعآف

ِٕ

١نمد بن علي بن كىب

ِّٔ

١نمد بن عمر بن اٜنسٌن بن اٜنسن ،ف،ر الدين ،الرازم

ٓٔ

١نمد بن عمًنة بن أا مشر بن فرعاف الكندم

ُْٗ

١نمد بن ١نمد بن ١نمد أبوحامد الغزاِف

ِٓ

١نمد بن ١نمد بن ١نمود أبو منصور اٞناتريدم

ُْٗ

١نمد بن مرزكؽ ،أبوعبد اهلل الباىلي

ِّٕ

١نمد بن ٪نٍن بن حزـ ،أبو الوليد اٞنغرا

ُٕ

١نمود بن عبد الر٘نن  ،أبو القاسم ابن أ٘ند بن ١نمد

ُٓٔ

١نمود بن عمر بن ١نمد بن عمر

ُْٗ

مسعود بن عمر التفتازآف

َُٕ

ب بن علي بن أ٘ند بن سعيد بن حزـ
ٍ
اٞنص ىع ي

ُٕ

معاذ بن جبل بن عمرك بن أكس األنصارم

ُِْ

منصور بن ١نمد بن عبد اٛنبار بن أ٘ند اٞنركزم السمعآف

ُٕٔ

منصور بن يونس بن صبلح الدين البهويت

ُِٓ

ميمونة بنت اٜنارث اٟنبللية

ِْْ

نضلة بن عبيد بن اٜنارث ،أبو برزة

ّٗ
ِّٕ

االسم

رقم الصفحة

النعماف بن يفابت التيمي الكويف

ّٔ

ىشاـ اٞن يد باهلل ابن اٞنستنصر صاحب االندلس

ِٓ

ىند بنت أا أمية بن اٞنغًنة

ِِٗ

كعمر بن عبد العزيز

ُِِ

٪نٍن بن اٜنسٌن بن القاسم بن إبراىيم اٜنسين

ِِٗ

٪نٍن بن عبد الر٘نن بن مسعود ،أبو بكر القرطب

َِ

يزيد بن أا سفياف ص،ر بن حرب

ُٔ

يعقوب بن إسحاؽ بن الصبٌاح الكندم

ِّ

يىع يق يوب بن علي بن أ٘ند بن سعيد بن حزـ
يوسف بن عبد اهلل بن ١نمد بن عبد الرب

ُٕ
ُُٗ

يوسف بن عبد اهلل بن ١نمد بن عبد الرب النمرم

ِّٓ

الصفَّار
١نمد بن مغيث ،أبو الوليد ابن َّ
يونس بن عبد اهلل بن ٌ

ُِ

ِّٖ

المصادر والمراجع

 -1أبجد العلوـ ,أبو الطيب ١نمد صديق خاف بن حسن بن علي ابن لطف اهلل اٜنسيين الب،ارم ً
القنَّوجي (اٞنتوىف:
َُّٕىػ ،الناشر :دار ابن حزـ ،الطبعة :الطبعة األكُف ُِّْىػ ََِِ -ـ.
ٕ -اإلبهاج في شرح المنهاج (منهاج الوصوؿ إِف علم األصوؿ للقاضي البيضاكم ،تقي الدين أبو اٜنسن علي بن
عبد الكايف بن علي ،الناشر :دار الكتب العلمية –بًنكت ،عاـ النشرُُْٔ :ىػ ُٗٗٓ /ـ
ٖ -أثر الجنوف في التصرفات القولية والفعلية في الشريعة االسالمية ،حساـ سهيل النورم /رسالة ماجسرت،
السنةَُِّ :ـ
ٗ -اإلحاطة في أخبار غرناطة١ ،نمد بن عبد اهلل بن سعيد السلمآف اللوشي األصل ،الغرناطي األندلسي ،أبو عبد
اهلل ،الشهًن بلساف الدين ابن اٝنطيب ،الناشر :دار الكتب العلمية ،بًنكت ،الطبعة :األكُفُِْْ ،ىػ
٘ -إحكاـ اإلحكاـ شرح عمدة األحكاـ ,ابن دقيق العيد ،الناشر :مطبعة السنة احملمدية ،الطبعة :بدكف طبعة
كبدكف تاريخ
 -ٙأحكاـ اإلكراه في جرائم السرقة ،اٟنيجة ،رسالة ماجستًنََِٖ ،
 -ٚاإلحكاـ في أصوؿ األحكاـ ،أبو اٜنسن سيد الدين علي بن أا علي بن ١نمد بن ساَف الثعلب اآلمدم،
احملقق :عبد الرزاؽ عفيفي ،الناشر :اٞنكتب اإلسبلمي ،بًنكت -دمشق -لبناف
 -ٛاإلحكاـ في أصوؿ األحكاـ ،أبو ١نمد علي بن أ٘ند بن سعيد بن حزـ األندلسي القرطب الظاىرم ،احملقق:
الشيخ أ٘ند ١نمد شاكر ،الناشر :دار اآلفاؽ اٛنديدة ،بًنكت
 -ٜآراء المعتزلة األصولية ،على بن سعد الضو٪ني ،الناشر :مكتبة الرشد ػ الرياض ،الطبعة :الثالثة َََِ/
ٓٔ -إرشاد الفحوؿ إلي تحقيق الحق من علم األصوؿ١ ،نمد بن علي بن ١نمد بن عبد اهلل الشوكآف اليمين،
احملقق :الشيخ أ٘ند عزك عناية ،دمشق  -كفر بطنا الناشر :دار الكتاب العرا ،الطبعة :الطبعة األكُف
ُُْٗىػُٗٗٗ /ـ
ٔٔ -إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل١ ،نمد ناصر الدين األلبآف ،الناشر :اٞنكتب اإلسبلمي –
بًنكت ،الطبعة :الثانية َُْٓىػُٖٗٓ /ـ
ٕٔ -أساس البالغة ،أبو القاسم ١نمود بن عمرك بن أ٘ند ،الز٢نشرم جار اهللٓ ،نقيق١ :نمد باسل عيوف السود،
الناشر :دار الكتب العلمية ،بًنكت – لبناف ،الطبعة :األكُفُُْٗ ،ىػ ُٖٗٗ /ـ
ٖٔ -االستذكار ،أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن ١نمد بن عبد الرب بن عاصم النمرم القرطب
ٗٔ -االستيعاب في معرفة األصحاب ،أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن ١نمد بن عبد الرب بن عاصم النمرم ،احملقق:
علي ١نمد البجاكم ،الناشر :دار اٛنيل ،بًنكت ،الطبعة :األكُفُُِْ ،ىػ ُِٗٗ /ـ

ِّٗ

٘ٔ -أسد الغابة في معرفة الصحابة  ،أبو اٜنسن علي بن أا الكرـ ١نمد بن ١نمد بن عبد الكرٔف بن عبد الواحد
الشيبآف اٛنزرم ،عز الدين ابن األيفًن ،احملقق :علي ١نمد معوض  -عادؿ أ٘ند عبد اٞنوجود ،الناشر :دار
الكتب العلمية ،الطبعة :األكُف ،سنة النشرُُْٓ :ىػ ُْٗٗ /ـ
 -ٔٙأسنى المطالب في شرح روض الطالب ،زكريا بن ١نمد بن زكريا األنصارم ،زين الدين أبو ٪نٍن السنيكي،
الناشر :دار الكتاب اإلسبلمي
 -ٔٚأسهل المدارؾ شرح إرشاد السالك ،جامعو أبو بكر بن حسن الكشناكم ،تأليف شهاب الدين الشيخ عبد
الر٘نن بن ١نمد بن عسكر اٞنالكي البغدادم ،الطبعة الثانية ،عيسى الباا اٜنلب كشركاه.
 -ٔٛاألشباه والنظائر  ،تاج الدين عبد الوىاب بن تقي الدين السبكي،الناشر :دار الكتب العلمية ،الطبعة :األكُف
ُُُْىػُُٗٗ -ـ
 -ٜٔاألشباه والنظائر ،عبد الر٘نن بن أا بكر ،جبلؿ الدين السيوطي ،الناشر :دار الكتب العلمية ،الطبعة :األكُف،
ُُُْىػَُٗٗ /ـ
ٕٓ -اإلصابة في تمييز الصحابة  ،أبو الفضل أ٘ند بن علي بن ١نمد بن أ٘ند بن حجر العسقبلٓفٓ ،نقيق :عادؿ
أ٘ند عبد اٞنوجود كعلى ١نمد معوض ،الناشر :دار الكتب العلمية – بًنكت ،الطبعة :األكُف ُُْٓ -ىػ
ٕٔ -األصل الجامع إليضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع ،اٞن لف :حسن بن عمر بن عبد اهلل
السيناكٓف اٞنالكي ،الناشر :مطبعة النهضة ،تونس ،الطبعة :األكُفُِٖٗ ،ـ
ٕٕ -أصوؿ السرخسي ،حملمد بن أ٘ند بن أا سهل مشس األئمة السرخسي ،الناشر :دار اٞنعرفة – بًنكت.
ٖٕ -أصوؿ الشاشي ،لنظاـ الدين أبو علي أ٘ند بن ١نمد بن إسحاؽ الشاشي ،الناشر :دار الكتاب العرا –
بًنكت.

ٕٗ -أص ُ ِ ِ
س ُع ال َف ِق ِيو َجهلَوُ ،لعياض بن نامي بن عوض السلمي ،الناشر :دار التدمرية ،الرياض -
ُ
وؿ الفقو الذي ال يَ َ
اٞنملكة العربية السعودية ،الطبعة :األكُفُِْٔ ،ىػ ََِٓ /ـ.

ٕ٘ -أصوؿ الفقو ،الدكتور كىبة الزحيلي ،الناشر :دار الفكر دمشق َُْٔ/قُٖٗٔ/ـ
 -ٕٙأصوؿ الفقو١ ،نمد بن أ٘ند أبو زىرة ،الناشر :مطبعة دار الثقافة العربية/مصر.
 -ٕٚأصوؿ الفقو١ ،نمد عفيفي الباجورم اٝنضرم ( تويف ُّْٓق ) ،اٞنكتبة التجارية مصر ،الطبعة
السادسة/سنةُّٖٗىػ.
 -ٕٛأضواء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف١ ،نمد األمٌن بن ١نمد اٞن،تار بن عبد القادر اٛنكين الشنقيطي،
الناشر :دار الفكر للطباعة ك النشر ك التوزيع بًنكت – لبناف ،عاـ النشرُُْٓ :ىػ ُٗٗٓ /ـ.
 -ٕٜإعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين ،أبو بكر (اٞنشهور بالبكرم) عثماف بن ١نمد شطا الدمياطي
الشافعي ،الناشر :دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوريع ،الطبعة :األكُفُُْٖ ،ىػ ُٕٗٗ /ـ

َّّ

ٖٓ -إعالـ الموقعين عن رب العالمين١ ،نمد بن أا بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اٛنوزيةٓ ،نقيق:
١نمد عبد السبلـ إبراىيم ،الناشر :دار الكتب العلمية – يًنكت ،الطبعة :األكُفُُُْ ،ىػُُٗٗ /ـ.
ٖٔ -األعالـ ٝ ،نًن الدين بن ١نمود بن ١نمد بن علي بن فارس ،الزركلي الدمشقي ،الناشر :دار العلم للمبليٌن،
الطبعة :اٝنامسة عشر  -أيار  /مايو ََِِ ـ.
ٕٖ -اإلقناع في الفقو الشافعي ،أبو اٜنسن علي بن ١نمد بن ١نمد بن حبيب البصرم البغدادم ،الشهًن باٞناكردم
ٖٖ -اإلقناع البن اٞننذر ،أبو بكر ١نمد بن إبراىيم بن اٞننذر النيسابورمٓ ،نقيق :الدكتور عبد اهلل بن عبد العزيز
اٛنربين ،الناشر( :بدكف) ،الطبعة :األكُفَُْٖ ،ىػ
ٖٗ -إكماؿ اإلكماؿ ١ ،نمد بن عبد الغين بن أا بكر بن شجاع ،أبو بكر ،معٌن الدين ،ابن نقطة اٜننبلي
البغدادم ،احملقق :د .عبد القيوـ عبد ريب النب ،الناشر :جامعة أـ القرل  -مكة اٞنكرمة ،الطبعة :األكُف،
َُُْ
ٖ٘ -اإلكماؿ في رفع االرتياب عن المؤتلف والمختلف في األسماء والكنى واألنساب ،لسعد اٞنل  ،أبو نصر
علي بن ىبة اهلل بن جعفر بن ماكوال ،الناشر :دار الكتب العلمية -بًنكت-لبناف ،الطبعة :الطبعة األكُف
ُُُْىػَُٗٗ-ـ.
 -ٖٙاألـ  ،الشافعي أبو عبد اهلل ١نمد بن إدريس بن العباس بن عثماف بن شافع بن عبد اٞنطلب بن عبد مناؼ
اٞنطلب القرشي اٞنكي ،الناشر :دار اٞنعرفة – بًنكت الطبعة :بدكف طبعة ،سنة النشرَُُْ :ىػَُٗٗ/ـ
 -ٖٚاإلنصاؼ في معرفة الراجح من الخالؼ ،عبلء الدين أبو اٜنسن علي بن سليماف اٞنرداكم الدمشقي الصاٜني
اٜننبلي ،الناشر :دار إحياء الرتاث العرا ،الطبعة :الثانية  -بدكف تاريخ.

-ٖٛ

األىلية وعورضهاٚ ،نًنة اٞنيدمة ،.رسالة ماجسرتََِٕ ،

 -ٖٜالبحر الرائق شرح كنز الدقائق ،زين الدين بن إبراىيم بن ١نمد ،اٞنعركؼ بابن ٤نيم الناشر :دار الكتاب
اإلسبلمي ،الطبعة :الثانية  -بدكف تاريخ.
ٓٗ -البحر الزخار الجامع لمذاىب علماء األمصار :أ٘ند بن ٪نٍن اٞنرتضى ٓ ،نقيق :د ١ /نمد أ٘ند تامر ،دار
الكتب العلمية – بًنكت ،الطبعة األكُف ُِِْىػََُِ /ـ.
ٔٗ -البحر المحيط في أصوؿ الفقو ،أبو عبد اهلل بدر الدين ١نمد بن عبد اهلل بن هبادر ،الناشر :دار الكتب،
الطبعة :األكُفُُْْ ،ىػُْٗٗ /ـ
ٕٗ -بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،أبو الوليد ١نمد بن أ٘ند بن ١نمد بن أ٘ند بن رشد القرطب الشهًن بابن رشد
اٜنفيد ،دار اٜنديث – القاىرة ،الطبعة :بدكف طبعة ،تاريخ النشرُِْٓ :ىػ ََِْ /ـ.
ٖٗ -البداية والنهاية  ،ألبو الفداء إٚناعيل بن عمر بن كثًن القرشي البصرم مث الدمشقي ،الناشر :دار إحياء الرتاث
العرا ،الطبعة :األكُف َُْٖىػ ُٖٖٗ /ـ.

ُّّ

ٗٗ -بدائع الصنائع ،عبلء الدين ،أبو بكر بن مسعود بن أ٘ند الكاسآف اٜننفي ،الناشر :دار الكتب العلمية،
الطبعة :الثانيةَُْٔ ،ىػُٖٗٔ /ـ.
٘ٗ -البدر الطالع بمحاسن من بعد القرف السابع ،حملمد بن علي بن ١نمد بن عبد اهلل الشوكآف اليمين ،الناشر:
دار اٞنعرفة – بًنكت.
 -ٗٙالبرىاف في أصوؿ الفقو ،لعبد اٞنل بن عبد اهلل بن يوسف بن ١نمد اٛنويين ،أبو اٞنعاِف ،ركن الدين ،اٞنلقب
بإماـ اٜنرمٌن ،الناشر :دار الكتب العلمية بًنكت – لبناف ،الطبعة :الطبعة األكُف ُُْٖىػ ُٕٗٗ /ـ.
 -ٗٚبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ،عبد الر٘نن بن أا بكر ،جبلؿ الدين ،احملقق١ :نمد أبو الفضل
إبراىيم ،الناشر :اٞنكتبة العصرية  -لبناف  /صيدا.
 -ٗٛالبلداف ،أ٘ند بن إسحاؽ (أا يعقوب) بن جعفر بن كىب بن كاضح ،الناشر :دار الكتب العلمية ،بًنكت،
الطبعة :األكُفُِِْ ،ىػ.
 -ٜٗبلغة السالك ألقرب المسالك المعروؼ بحاشية الصاوي ،أبو العباس أ٘ند بن ١نمد اٝنلويت ،الشهًن
بالصاكم اٞنالكي ،الناشر :دار اٞنعارؼ.
ٓ٘ -البناية شرح الهداية ،أبو ١نمد ١نمود بن أ٘ند بن موسى بن أ٘ند بن حسٌن الغيتاَّب اٜننفى بدر الدين العيىن،
الناشر :دار الكتب العلمية  -بًنكت ،لبناف ،الطبعة :األكُفَُِْ ،ىػ َََِ /ـ.
ٔ٘ -البياف في مذىب اإلماـ الشافعي ،أبو اٜنسٌن ٪نٍن بن أا اٝنًن بن ساَف العمرآف اليمين الشافعي ،احملقق:
قاسم ١نمد النورم ،الناشر :دار اٞننهاج – جدة ،الطبعة :األكُفُُِْ ،ىػ َََِ -ـ.
ٕ٘ -البياف والتحصيل  ،أبو الوليد ١نمد بن أ٘ند بن رشد القرطب ،حققو :د ١نمد حجي كآخركف ،الناشر :دار
الغرب اإلسبلمي ،بًنكت – لبناف ،الطبعة :الثانيةَُْٖ ،ىػ ُٖٖٗ /ـ
الرزاؽ اٜنسيين ،أبو الفي  ،اٞنل ٌقب ّنرتضى،
١نمد بن عبد ٌ
١نمد بن ٌ
ٖ٘ -تاج العروس من جواىر القاموسٌ ،
الزبيدم ،احملقق٠ :نموعة من احملققٌن ،الناشر :دار اٟنداية.
َّ
ٗ٘ -التاج واإلكليل لمختصر خليل١ ،نمد بن يوسف بن أا القاسم بن يوسف العبدرم الغرناطي ،أبو عبد اهلل
اٞنواؽ اٞنالكي ،الناشر :دار الكتب العلمية ،الطبعة :األكُفُُْٔ ،ىػُْٗٗ-ـ.
٘٘ -تاريخ دمشق ٘ ،نزة بن أسد بن علي بن ١نمد ،أبو يعلى التميمي ،اٞنعركؼ بابن القبلنسي ،احملقق :د سهيل
زكار ،الناشر :دار حساف للطباعة كالنشر ،لصاحبها عبد اٟنادم حرصوٓف – دمشق ،الطبعة :األكُف َُّْىػ/
ُّٖٗ ـ.
 -٘ٙتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية ِّ
الش ْلبِ ِّي ،عثماف بن علي بن ١نجن البارعي ،ف،ر الدين الزيلعي
اٜننفي ،اٜناشية :شهاب الدين أ٘ند بن ١نمد بن أ٘ند بن يونس بن إٚناعيل بن يونس ال يش ٍلًب ،الناشر :اٞنطبعة
الكربل األمًنية  -بوالؽ ،القاىرة ،الطبعة :األكُفُُّّ ،ىػ.

ِّّ

 -٘ٚالتحبير شرح التحرير في أصوؿ الفقو ،عبلء الدين أبو اٜنسن علي بن سليماف اٞنرداكم اٜننبلي ،احملقق:
د.عبد الر٘نن اٛنربين ،د .عوض القرٓف ،د .أ٘ند السراح ،الناشر :مكتبة الرشد  -السعودية  /الرياض.
 -٘ٛتحفة األحولي بشرح جامع الترمذي ،أبو العبل ١نمد عبد الر٘نن بن عبد الرحيم اٞنباركفورل ،الناشر :دار
الكتب العلمية – بًنكت.
 -ٜ٘تحفة الفقهاء١ ،نمد بن أ٘ند بن أا أ٘ند ،أبو بكر عبلء الدين السمرقندم الناشر :دار الكتب العلمية،
بًنكت – لبناف ،الطبعة :الثانيةُُْْ ،ىػ ُْٗٗ /ـ.
ٓ -ٙتحفة المحتاج في شرح المنهاج ،أ٘ند بن ١نمد بن علي بن حجر اٟنيتمي ،الناشر :اٞنكتبة التجارية الكربل
ّنصر لصاحبها مصطفى ١نمد ،الطبعة :بدكف طبعةُّٕٓ ،ىػ ُّٖٗ /ـ.
ٔ -ٙالتحقيق في أحاديث الخالؼ ٗ ،ناؿ الدين أبو الفرج عبد الر٘نن بن علي بن ١نمد اٛنوزم ،احملقق :مسعد
عبد اٜنميد ١نمد السعدٓف ،الناشر :دار الكتب العلمية – بًنكت ،الطبعة :األكُف .ُُْٓ ،
ٕ -ٙترتيب المدارؾ ،أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصب ،الناشر :مطبعة فضالة  -احملمدية ،اٞنغرب،
الطبعة :األكُف.
ٖ -ٙالتشريع الجنائي اإلسالمي مقارنًا بالقانوف الوضعي ،عبد القادر عودة ،الناشر :دار الكاتب العرا ،بًنكت.
ٗ -ٙتفسير الطبري ،اٞن لف١ :نمد بن جرير بن يزيد بن كثًن بن غالب اآلملي ،أبو جعفر الطربم ،احملقق :أ٘ند
١نمد شاكر ،الناشر :م سسة الرسالة ،الطبعة :األكُفَُِْ ،ىػ َََِ /ـ.
٘ -ٙتفسير القرطبي ،اٞن لف :أبو عبد اهلل ١نمد بن أ٘ند بن أا بكر بن فرح األنصارم اٝنزرجي مشس الدين
القرطب ،الناشر :دار الكتب اٞنصرية – القاىرة ،الطبعة :الثانيةُّْٖ ،ىػ ُْٗٔ /ـ.
 -ٙٙالتقرير والتحبير ،أبو عبد اهلل ،مشس الدين ١نمد بن ١نمد بن ١نمد اٞنعركؼ بابن أمًن حاج كيقاؿ لو ابن
اٞنوقت اٜننفي ،الناشر :دار الكتب العلمية ،الطبعة :الثانيةَُّْ ،ىػُّٖٗ /ـ
 -ٙٚالتلخيا الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ،أبو الفضل أ٘ند بن علي بن ١نمد بن أ٘ند بن حجر
العسقبلٓف ،الناشر :دار الكتب العلمية ،الطبعة :الطبعة األكُف ُُْٗىػُٖٗٗ .ـ.
 -ٙٛتلخيا تاريخ نيسابور ،أبو عبد اهلل اٜناكم ١نمد بن عبد اهلل بن ١نمد بن ٘ندكيو بن نيعيم بن اٜنكم الضب
الطهمآف النيسابورم اٞنعركؼ بابن البيع (اٞنتوىفَْٓ :ىػ).
ِ
ِ
أسم ِاء األشياء ،أبو ىبلؿ اٜنسن بن عبد اهلل بن سهل بن سعيد بن ٪نٍن بن مهراف
 -ٜٙالتَّلخيا في َمعرفَة َ
العسكرمٓ ،نقيق :الدكتور عزة حسن ،الناشر :دار طبلس للدراسات كالرتٗنة كالنشر ،دمشق ،الطبعة :الثانية،
ُٔٗٗ ـ.
ٓ -ٚتلخيا :أ٘ند بن ١نمد بن اٜنسن بن أ٘ند اٞنعركؼ باٝنليفة النيسابورم ،الناشر :كتاِنانة ابن سينا – طهراف.
ٔ -ٚالتلويح على التوضيح ،سعد الدين مسعود بن عمر التفتازآف (اٞنتوىفّٕٗ :ىػ) الناشر :مكتبة صبيح ّنصر.

ّّّ

الشافعي ،أبو ١نمدٗ ،ناؿ
ٕ -ٚالتمهيد في تخريج الفروع على األصوؿ ،عبد الرحيم بن اٜنسن بن علي اإلسنوم
ٌ
الدين احملقق :د١ .نمد حسن ىيتو ،الناشر :م سسة الرسالة – بًنكت ،الطبعة :األكُف.ََُْ ،

ٖ -ٚالتمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد ،أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن ١نمد بن عبد الرب بن عاصم
النمرم القرطبٓ ،نقيق :مصطفى بن أ٘ند العلوم ١ ،نمد عبد الكبًن البكرم ،الناشر :كزارة عموـ األكقاؼ
كالش كف اإلسبلمية – اٞنغرب ،عاـ النشرُّٖٕ :ىػ.
ٗ -ٚتنبيو األفهاـ في شرح عمدة األحكاـ١ :نمد صاٌف العثيمٌن  ،دار البصًن  ،مصر.
ِ
ب األَم ِ
اج ِد ،أبو إسحاؽ اٜنويين األيفرم حجازم ١نمد شريف،
٘ -ٚتنبِيو الهاجد إلَى َما وقع م َن النظر في ُكتُ ِ َ
الناشر :احملجة
 -ٚٙتنقيح التحقيق في أحاديث التعليق ،مشس الدين أبو عبد اهلل ١نمد بن أ٘ند بن عثماف بن قى ٍا٬ناز الذىب،
احملقق :مصطفى أبو الغيط عبد اٜني عجيب ،الناشر :دار الوطن – الرياض ،الطبعة :األكُف ُُِْ ،ىػ/
َََِ ـ
 -ٚٚتنقيح التحقيق في أحاديث التعليق ،مشس الدين ١نمد بن أ٘ند بن عبد اٟنادمٓ ،نقيق :سامي بن ١نمد بن جاد
اهلل كعبد العزيز بن ناصر اٝنبآف ،دار النشر :أضواء السلف – الرياض ،الطبعة :األكُفُِْٖ ،ىػ ََِٕ /ـ.
 -ٚٛتهذيب األسماء واللغات ،أبو زكريا ١نيي الدين ٪نٍن بن شرؼ النوكم ،عنيت بنشره كتصحيحو كالتعليق عليو
كمقابلة أصولو :شركة العلماء ّنساعدة إدارة الطباعة اٞننًنية.
 -ٜٚتهذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ ،يوسف بن عبد الر٘نن بن يوسف ،أبو اٜنجاجٗ ،ناؿ الدين ابن الزكي أا
١نمد القضاعي الكلب اٞنزم ،احملقق :د .بشار عواد معركؼ ،الناشر :م سسة الرسالة – بًنكت ،الطبعة :األكُف،
ََُْ – َُٖٗ.
ٓ -ٛتهذيب اللغة ١ ،نمد بن أ٘ند بن األزىرم اٟنركم ،أبو منصور ،احملقق١ :نمد عوض مرعب ،الناشر :دار إحياء
الرتاث العرا – بًنكت ،الطبعة :األكُفََُِ ،ـ.
ٔ -ٛالتهذيب في اختصار المدونة ،خلف بن أا القاسم ١نمد ،األزدم القًنكآف ،أبو سعيد ابن الرباذعي اٞنالكي،
دراسة كٓنقيق :الدكتور ١نمد األمٌن ،الناشر :دار البحوث للدراسات اإلسبلمية كإحياء الرتاث ،دا.
ٕ -ٛالتوقيف على مهمات التعاريف ،زين الدين ١نمد اٞندعو بعبد الرؤكؼ بن تاج العارفٌن بن علي بن زين
العابدين اٜندادم مث اٞنناكم القاىرم ،الناشر :عاَف الكتب ّٖ عبد اٝنالق يفركت-القاىرة ،الطبعة :األكُف،
َُُْىػَُٗٗ-ـ.
ٖ -ٛتيسير التحرير١ ،نمد أمٌن بن ١نمود الب،ارم اٞنعركؼ بأمًن بادشاه اٜننفي ،الناشر :دار الفكر – بًنكت
ٗ -ٛجامع األسرار يف شرح اٞننار١ ،نمد بن ١نمد بن أ٘ند الكاكي ،احملقق :فضل الر٘نن عبد الغفور األفغآف
الناشر :مكتبة نزار مصطفي نزار ،اٞنملكة العربية السعودية ،الطبعة األكُف ُُْٖ ق  ُٖٗٗ -ـ.

ّّْ

٘ -ٛجمع الجوامع بشرح جالؿ الدين المحلي /حاشية البناني ،تاج الدين عبد الوىاب بن علي السبكي،
الناشر :دار إحياء الكتب العربية  /عيسى الباا اٜنلب  /مصر.
 -ٛٙالجواىر المضية١ ،نمد بن عبد الوىاب بن سليماف التميمي النجدم ،الناشر :دار العاصمة ،الرياض ،اٞنملكة
العربية السعودية ،الطبعة :األكُف ّنصرُّْٗ ،ىػ ،النشرة الثالثةُُِْ ،ىػ.
 -ٛٚالجوىرة النيرة ،أبو بكر بن علي بن ١نمد اٜندادم العبادم ًَّ ً
م اليمين اٜننفي الناشر :اٞنطبعة اٝنًنية،
الزبيد ٌ
الطبعة :األكُفُِِّ ،ق
 -ٛٛحاشية الباجوري على الشرح المسمى فتح القريب اجمليب يف شرح الفاظ التقريب أك القوؿ اٞن،تار يف شرح
غاية االختصار /البن قاسم الغزم ،ابراىيم بن ١نمد الباجورم ،دار الكتب اإلسبلمية
 -ٜٛحاشية الجرجاني على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ،على بن ١نمد السيد الشريف اٛنرجآف،
نقل من اٜنكم الشرعي د/يعقوب الباحسٌن
ٓ -ٜحاشية الدسوقي على الشرح الكبير١ ،نمد بن أ٘ند بن عرفة الدسوقي اٞنالكي ،الناشر :دار الفكر.
ٔ -ٜحاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع ،عبد الر٘نن بن ١نمد بن قاسم العاصمي اٜننبلي النجدم ،الناشر:
(بدكف ناشر) ،الطبعة :األكُف ُّٕٗ -ىػ.
ٕ -ٜحاشية العطار على شرح الجالؿ المحلي على جمع الجوامع ،اٞن لف :حسن بن ١نمد بن ١نمود العطار
الشافعي ،الناشر :دار الكتب العلمية.
ٖ -ٜحاشيتا قليوبي وعميرة ،اٞن لف :أ٘ند سبلمة القليوا كأ٘ند الربلسي عمًنة ،الناشر :دار الفكر – بًنكت،
الطبعة :بدكف طبعةُُْٓ ،ىػُٗٗٓ-ـ.
ٗ -ٜالحاوي الكبير اٞن لف :أبو اٜنسن علي بن ١نمد بن ١نمد بن حبيب البصرم البغدادم ،الشهًن باٞناكردم،
احملقق :الشيخ علي ١نمد معوض  -الشيخ عادؿ أ٘ند عبد اٞنوجود ،الناشر :دار الكتب العلمية ،بًنكت –
لبناف ،الطبعة :األكُفُُْٗ ،ىػ ُٗٗٗ/ـ.
٘ -ٜالحكم التكليفي١ ،نمد أبو الفتوح ،البيانوم ،دار القلم.َُّٗ/
 -ٜٙالحكم الشرعي بين النقل والعقل ،الصادؽ عبد الر٘نن الغريآف ،شركة دار الغرب اإلسبلمي/بًنكت.ُٖٗٗ/
 -ٜٚالحكم الشرعي  ،د /يعقوب بن عبد الوىاب الباحسٌن ،الناشر :مكتبة الرشد ،الطبعة :الثانية ُّْٓىػ ػ
َُِْـ.
 -ٜٛالحكم الوضعي ،سعيد علي ١نمد اٜنمًنم ،الناشر :اٞنكتبة الفيصلية /مكة ،السنةَُْٓ :ىػ
 -ٜٜدرء تعارض العقل والنقل ،تقي الدين أبو العباس أ٘ند بن عبد اٜنليم ابن تيمية اٜنرآف اٜننبلي الدمشقي،
ٓنقيق :الدكتور ١نمد رشاد ساَف ،الناشر :جامعة اإلماـ ١نمد بن سعود اإلسبلمية ،اٞنملكة العربية السعودية،
الطبعة :الثانيةُُُْ ،ىػ ُُٗٗ /ـ.

ّّٓ

ٓٓٔ -الدراري المضية شرح الدرر البهية١ ،نمد بن علي بن ١نمد بن عبد اهلل الشوكآف اليمين ،الناشر :دار
الكتب العلمية ،الطبعة :الطعبة األكُف َُْٕىػُٖٕٗ /ـ.
ٔٓٔ -درر الحكاـ شرح غرر األحكاـ١ ،نمد بن فرامرز بن علي الشهًن ّنبل  -أك منبل أك اٞنوُف – خسرك،
الناشر :دار إحياء الكتب العربية.
ٕٓٔ-

الدرر السنية في األجوبة النجدية ،علماء ٤ند األعبلـ ،احملقق :عبد الر٘نن بن ١نمد بن قاسم ،الطبعة:

السادسةُُْٕ ،ىػُٗٗٔ/ـ
ٖٓٔ-

الدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنة ،أبو الفضل أ٘ند بن علي بن ١نمد بن أ٘ند بن حجر

العسقبلٓف ،احملقق :مراقبة ١ /نمد عبد اٞنعيد ضاف ،الناشر٠ :نلس دائرة اٞنعارؼ العثمانية  -صيدر اباد /اٟنند،
الطبعة :الثانيةُِّٗ ،ىػُِٕٗ /ـ
ٗٓٔ-

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى ،منصور بن يونس بن صبلح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى،

الناشر :عاَف الكتب ،الطبعة :األكُفُُْْ ،ىػُّٗٗ /ـ
٘ٓٔ-

الديباج المذىب  ،اٞن لف :إبراىيم بن علي بن ١نمد ،ابن فرحوف ،برىاف الدين اليعمرم ،الناشر :دار

الرتاث للطبع كالنشر ،القاىرة.
-ٔٓٙ

الذخيرة  ،أبو العباس شهاب الدين أ٘ند بن إدريس بن عبد الر٘نن اٞنالكي الشهًن بالقرايف ،احملقق :جزء

ُ١ :ُّ ،ٖ ،نمد ،جزء ِ :ٔ ،سعيد أعراب جزء ّ ١ :ُِ - ٗ ،ٕ ،ٓ -نمد بو خبزة الناشر :دار الغرب
اإلسبلمي -بًنكت ،الطبعة :األكُف ُْٗٗ ،ـ
-ٔٓٚ

لىب ,أبو حامد ١نمد بن ١نمد الغزاِف الطوسي ،احملقق :أ٘ند ١نمود إبراىيم ١ ،نمد ١نمد تامر ،الناشر:

دار السبلـ – القاىرة ،الطبعة :األكُف.ُُْٕ ،
-ٔٓٛ

رد المحتار على الدر المختار ،ابن عابدين١ ،نمد أمٌن بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي

اٜننفي ،الناشر :دار الفكر-بًنكت ،الطبعة :الثانيةُُِْ ،ىػُِٗٗ /ـ
-ٜٔٓ

الرد على المنطقيين  ،تقي الدين أبو العباس أ٘ند بن عبد اٜنليم بن عبد السبلـ بن عبد اهلل بن أا

القاسم بن ١نمد ابن تيمية ،الناشر :دار اٞنعرفة ،بًنكت ،لبناف
ٓٔٔ-

الرسالة  ،الشافعي أبو عبد اهلل ١نمد بن إدريس بن العباس بن عثماف بن شافع بن عبد اٞنطلب بن عبد

مناؼ اٞنطلب القرشي اٞنكي ،احملقق :أ٘ند شاكر ،الناشر :مكتبو اٜنلب ،مصر ،الطبعة :األكُف،
ُّٖٓىػَُْٗ/ـ
ٔٔٔ-

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب ،تاج الدين عبد الوىاب بن تقي الدين السبكي ،احملقق :علي

١نمد معوض ،عادؿ أ٘ند عبد اٞنوجود ،الناشر :عاَف الكتب  -لبناف  /بًنكت ،الطبعة :األكُفُٗٗٗ ،ـ -
ُُْٗىػ

ّّٔ

ٕٔٔ-

روضة الطالبين وعمدة المفتين ،أبو زكريا ١نيي الدين ٪نٍن بن شرؼ النوكم ،زىًن الشاكيش ،الناشر:

اٞنكتب اإلسبلمي ،بًنكت -دمشق -عماف ،الطبعة :الثالثةُُِْ ،ىػُُٗٗ/ـ
ٖٔٔ-

روضة الناظر وجنة المناظر ،أبو ١نمد موفق الدين عبد اهلل بن أ٘ند بن ١نمد بن قدامة ،الناشر :م سسة

الريٌاف للطباعة كالنشر كالتوزيع

ٗٔٔ-

زاد المعاد في ىدي خير العباد١ ،نمد بن أا بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اٛنوزية،

الناشر :م سسة الرسالة ،بًنكت  -مكتبة اٞننار اإلسبلمية ،الكويت ،الطبعة :السابعة كالعشركف ُُْٓ ،ىػ
ُْٗٗ/ـ
٘ٔٔ-

الزاىر في معاني كلمات الناس١ ،نمد بن القاسم بن ١نمد بن بشار ،أبو بكر األنبارم ،احملقق :د .حا م

صاٌف الضامن ،الناشر :م سسة الرسالة – بًنكت ،الطبعة :األكُفُُِْ ،ىػُِٗٗ/
-ٔٔٙ

١نمد
سنن ابن ماجة ،أبو عبد اهلل ١نمد بن يزيد القزكيين ،احملقق :شعيب األرن كط  -عادؿ مرشد َّ -

كامل قره بللي  -ىعبد اللٌطيف حرز اهلل ،الناشر :دار الرسالة العاٞنية ،الطبعة :األكُفَُّْ ،ىػ ََِٗ /ـ

-ٔٔٚ

سنن أبي داود ،أبو داكد سليماف بن األشعث بن إسحاؽ بن بشًن بن شداد بن عمرك األزدم

ال يس ًج ٍستآف ،احملقق١ :نمد ١نيي الدين عبد اٜنميد ،الناشر :اٞنكتبة العصرية ،صيدا – بًنكت

 -ٔٔٛسنن الترمذي١ ،نمد بن عيسى بن ىس ٍورة بن موسى بن الضحاؾ ،الرتمذم ،أبو عيسى ٓنقيق كتعليق:
أ٘ند ١نمد شاكر (جػ ُ )ِ ،ك١نمد ف اد عبد الباقي (جػ ّ) كإبراىيم عطوة عوض اٞندرس يف األزىر الشريف
(جػ ْ ،)ٓ ،الناشر :شركة مكتبة كمطبعة مصطفى الباا اٜنلب – مصر ،الطبعة :الثانيةُّٗٓ ،ىػ ُٕٗٓ /ـ
-ٜٔٔ

سنن الدارمي ،أبو ١نمد عبد اهلل بن عبد الر٘نن بن الفضل بن ىهبراـ بن عبد الصمد الدارمي ،التميمي

السمرقندمٓ ،نقيق :حسٌن سليم أسد الدارآف الناشر :دار اٞنغين للنشر كالتوزيع ،اٞنملكة العربية السعودية،
الطبعة :األكُفُُِْ ،ىػ َََِ /ـ
ٕٓٔ-

السنن الصغير للبيهقي ،أ٘ند بن اٜنسٌن بن علي بن موسى اٝني ٍسىرٍكًجردم اٝنراسآف ،أبو بكر البيهقي،

احملقق :عبد اٞنعطي أمٌن قلعجي ،دار النشر :جامعة الدراسات اإلسبلمية ،كراتشي ػ باكستاف ،الطبعة :األكُف،
َُُْىػُٖٗٗ /ـ
ٕٔٔ-

السنن الكبرى  ،أ٘ند بن اٜنسٌن بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي ،احملقق١ :نمد عبد القادر عطا،

الناشر :دار الكتب العلمية ،بًنكت – لبنات ،الطبعة :الثالثةُِْْ ،ىػ ََِّ /ـ
ٕٕٔ-

سير أعالـ النبالء ،مشس الدين أبو عبد اهلل ١نمد بن أ٘ند بن عثماف بن قى ٍا٬ناز الذىب ،الناشر :دار

اٜنديث -القاىرة ،الطبعةُِْٕ :ىػََِٔ-ـ.
ٖٕٔ-

السيل الجرار المتدفق على حدائق األزىار١ ،نمد بن علي بن ١نمد بن عبد اهلل الشوكآف اليمين،

الناشر :دار ابن حزـ ،الطبعة :الطبعة األكُف

ّّٕ

العكرم اٜننبلي ،أبو
ٕٗٔ -شذرات الذىب في أخبار من لىب ،عبد اٜني بن أ٘ند بن ١نمد ابن العماد ى
الفبلح ،حققو١ :نمود األرناؤكط ،الناشر :دار ابن كثًن ،دمشق – بًنكت ،الطبعة :األكُفَُْٔ ،ىػ ُٖٗٔ /ـ
ٕ٘ٔ-

شرح األصوؿ الخمسة ،عبد اٛنبار بن أ٘ند اٟنمدآف ،احملقق :الدكتور عبد الكرٔف عثماف ،الناشر:

مكتبة كىبة ،القاىرة ،الطبعة :األكُف ُّّٖق ُٓٔٗـ
-ٕٔٙ

شرح الزركشي ،مشس الدين ١نمد بن عبد اهلل الزركشي اٞنصرم اٜننبلي ،الناشر :دار العبيكاف ،الطبعة:

األكُفُُّْ ،ىػ ُّٗٗ /ـ
-ٕٔٚ

الشرح الكبير على متن المقنع ،عبد الر٘نن بن ١نمد بن أ٘ند بن قدامة اٞنقدسي اٛنماعيلي اٜننبلي،

أبو الفرج ،مشس الدين ،الناشر :دار الكتاب العرا للنشر كالتوزيع
-ٕٔٛ

الشرح الكبير لمختصر األصوؿ من علم األصوؿ ،أبو اٞننذر ١نمود بن ١نمد بن مصطفى بن عبد

اللطيف اٞننياكم ،الناشر :اٞنكتبة الشاملة ،مصر ،الطبعة :األكُفُِّْ ،ىػ َُُِ /ـ
-ٕٜٔ

شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع ،جبلؿ الدين السيوطي ،احملقق :أ.د١ .نمد إبراىيم

اٜنفناكم ،الناشر :مكتبة اإل٬ناف-اٞننصورة ،تاريخَُِْ :ق ػ َََِـ
ٖٓٔ-

شرح الكوكب المنير ،تقي الدين أبو البقاء ١نمد بن أ٘ند بن عبد العزيز بن علي الفتوحي اٞنعركؼ بابن

النجار اٜننبلي ،احملقق١ :نمد الزحيلي كنزيو ٘ناد ،الناشر :مكتبة العبيكاف ،الطبعة :الثانية ُُْٖىػ ُٕٗٗ /مػ
ٖٔٔ-

شرح المعتمد في أصوؿ الفقو ((نظمها كشرحها د ١نمد اٜنبش) مع مقدمة :للدكتور ١نمد الزحيلي

ٕٖٔ-

شرح المنار وحواشيو من علم األصوؿ :لعز الدين عبد اللطيف بن عبد العزيز بن مل

على مِّ

اٞننار.
ٖٖٔ-

شرح المنهاج ،األصفهآفٓ ،نقيق عبد الكرٔف النملة ،مكتبة الرشد ػ الرياض ،الطبعة :األكُفَُِْ ،ىػ ػ

ُٗٗٗـ.
ٖٗٔ-

شرح الورقات في أصوؿ الفقو ،م لف األصل :أبو اٞنعاِف اٛنويين اٞنلقب بإماـ اٜنرمٌن ،الشارح :عبد

الكرٔف بن عبد اهلل بن عبد الر٘نن بن ٘ند اٝنضًن
ٖ٘ٔ-

شرح تنقيح الفصوؿ ،أبو العباس شهاب الدين أ٘ند بن إدريس بن عبد الر٘نن اٞنالكي الشهًن بالقرايف،

احملقق :طو عبد الرؤكؼ سعد الناشر :شركة الطباعة الفنية اٞنتحدة ،الطبعة :األكُفُّّٗ ،ىػ ُّٕٗ /ـ
-ٖٔٙ

شرح جمع الجوامع ،جبلؿ الدين ١نمد ابن أ٘ند احمللي ،الناشر :دار إحياء الكتب العربية،مصر ،دكف

تاريخ
-ٖٔٚ

شرح ديواف الحماسة ،أبو على أ٘ند بن ١نمد بن اٜنسن اٞنرزكقي األصفهآف ،احملقق :غريد الشيخ

-ٖٔٛ

شرح سنن أبي داود ،عبد احملسن بن ٘ند بن عبد احملسن بن عبد اهلل بن ٘ند العباد البدر

-ٖٜٔ

شرح قواعد األصوؿ ومعاقد الفصوؿ ،أبو عبد اهلل ،أ٘ند بن عمر بن مساعد اٜنازمي

ّّٖ

ٓٗٔ-

شرح مختصر ابن الحاجب١ ،نمود بن عبد الر٘نن ،أبو الثناء ،مشس الدين األصفهآف ،احملقق١ :نمد

مظهر بقا ،الناشر :دار اٞندٓف ،السعودية ،الطبعة :األكُفَُْٔ ،ىػُٖٗٔ/ـ
ٔٗٔ-

شرح مختصر الروضة ،سليماف بن عبد القوم بن الكرٔف الطويف الصرصرم ،أبو الربيع٤ ،نم الدين،

احملقق :عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي ،الناشر :م سسة الرسالة
ٕٗٔ-

شرح مختصر خليل للخرشي١ ،نمد بن عبد اهلل اٝنرشي اٞنالكي أبو عبد اهلل ،الناشر :دار الفكر

للطباعة – بًنكت ،الطبعة :بدكف طبعة كبدكف تاريخ
ٖٗٔ-

بد ،التميمي ،أبو
صحيح ابن حباف بترتيب ابن بلباف١ ،نمد بن حباف بن أ٘ند بن حباف بن معاذ بن ىم ٍع ى

حا م ،الدارمي ،البيسيت ،احملقق :شعيب األرن كط ،الناشر :م سسة الرسالة – بًنكت ،الطبعة :الثانية– ُُْْ ،

ُّٗٗ
ٗٗٔ-

صحيح البخاري١ ،نمد بن إٚناعيل أبو عبداهلل الب،ارم اٛنعفي ،احملقق١ :نمد زىًن ،الناشر :دار طوؽ

النجاة ،الطبعة :األكُفُِِْ ،ىػ
٘ٗٔ-

صحيح مسلم ،مسلم بن اٜنجاج أبو اٜنسن القشًنم النيسابورم ،احملقق١ :نمد ف اد عبد الباقي،

الناشر :دار إحياء الرتاث العرا – بًنكت
-ٔٗٙ

الصغير بين أىلية الوجوب وأىلية األداء ،رسالة ماجستًن ؿ١/نمود بن سعود الكبيسي ،أـ القرل

ََُْق
-ٔٗٚ

طبقات الحنابلة ،أبو اٜنسٌن ابن أا يعلى١ ،نمد بن ١نمد ،احملقق١ :نمد حامد الفقي ،الناشر :دار

اٞنعرفة  -بًنكت
-ٔٗٛ

طبقات الشافعية الكبرى ،اٞن لف :تاج الدين عبد الوىاب بن تقي الدين السبكي ،الناشر :ىجر

للطباعة كالنشر كالتوزيع ،الطبعة :الثانيةُُّْ ،ىػ.
-ٜٔٗ

طبقات الشافعية ،أبو بكر بن أ٘ند بن ١نمد بن عمر األسدم الشهب الدمشقي ،تقي الدين ابن قاضي

شهبة ،احملقق :د .اٜنافظ عبد العليم خاف ،دار النشر :عاَف الكتب – بًنكت ،الطبعة :األكُفَُْٕ ،ىػ
ٓ٘ٔ-

طبقات المفسرين للداككدم١ ،نمد بن علي بن أ٘ند ،مشس الدين الداككدم اٞنالكي ،الناشر :دار

الكتب العلمية – بًنكت
ٔ٘ٔ-

طرح التثريب في شرح التقريب ،أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن اٜنسٌن بن عبد الر٘نن بن أا

بكر بن إبراىيم العراقي،أكملو ابنو :أ٘ند بن عبد الرحيم بن اٜنسٌن الكردم الرازيآف مث اٞنصرم ،أبو زرعة كِف
الدين ،ابن العراقي،
ٕ٘ٔ-

العبر في خبر من غبر ،مشس الدين أبو عبد اهلل ١نمد بن أ٘ند بن عثماف بن قى ٍا٬ناز الذىب ،الناشر :دار

الكتب العلمية – بًنكت.

ّّٗ

ٖ٘ٔ-

العدة شرح العمدة ،عبد الر٘نن بن إبراىيم بن أ٘ند ،أبو ١نمد هباء الدين ،الناشر :دار اٜنديث،

القاىرة ،الطبعة :بدكف طبعة ،تاريخ النشرُِْْ :ىػ ََِّ ـ
ٗ٘ٔ-

العدة في أصوؿ الفقو ،القاضي أبو يعلى١ ،نمد بن اٜنسٌن بن ١نمد بن خلف ابن الفراء ،حققو كعلق

عليو كخرج نصو :د أ٘ند بن علي بن سًن اٞنباركي ،األستاذ اٞنشارؾ يف كلية الشريعة بالرياض  -جامعة اٞنل
١نمد بن سعود اإلسبلمية
٘٘ٔ-

علم أصوؿ الفقو ،عبد الوىاب خبلؼ ،الناشر :مكتبة الدعوة  -شباب األزىر (عن الطبعة الثامنة لدار

القلم) ،الطبعة :عن الطبعة الثامنة لدار القلم
-ٔ٘ٙ

عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،أبو ١نمد ١نمود بن أ٘ند بن موسى بن أ٘ند بن حسٌن الغيتاَّب

اٜننفى بدر الدين العيىن ،الناشر :دار إحياء الرتاث العرا – بًنكت
-ٔ٘ٚ

العناية شرح الهداية١ ،نمد بن ١نمد بن ١نمود ،أكمل الدين أبو عبد اهلل ابن الشيخ مشس الدين ابن

الشيخ ٗناؿ الدين الركمي البابريت ،الناشر :دار الفكر ،الطبعة :بدكف طبعة كبدكف تاريخ
-ٔ٘ٛ

عوف المعبود شرح سنن أبي داود ،كمعو حاشية ابن القيم :هتذيب سنن أا داكد كإيضاح عللو

كمشكبلتو١ ،نمد أشرؼ بن أمًن بن علي بن حيدر ،أبو عبد الر٘نن ،شرؼ اٜنق ،الصديقي ،العظيم آبادم،
الناشر :دار الكتب العلمية – بًنكت ،الطبعة :الثانيةُُْٓ ،ىػ
-ٜٔ٘

العين ،أبو عبد الر٘نن اٝنليل بن أ٘ند بن عمرك بن ٕنيم الفراىيدم البصرم ،احملقق :د /مهدم اٞن،زكمي،

د /إبراىيم السامرائي ،الناشر :دار كمكتبة اٟنبلؿ
ٓ-ٔٙ

غمز عيوف البصائر في شرح األشباه والنظائر ،أ٘ند بن ١نمد مكي ،أبو العباس ،شهاب الدين

اٜنسيين اٜنموم اٜننفي ،الناشر :دار الكتب العلمية ،الطبعة :األكُفَُْٓ ،ىػُٖٗٓ /ـ
ٔ-ٔٙ

الفائق في أصوؿ الفقو ،أبو يعلى ١نمد بن اٜنسٌن الفراء البغدادم اٜننبلي ( اٞنتويف ْٖٓ)

ٕ-ٔٙ

فتح الباري شرح صحيح البخاري ،أ٘ند بن علي بن حجر أبو الفضل العسقبلٓف الشافعي ،الناشر:

دار اٞنعرفة  -بًنكت ،ُّٕٗ ،رقم كتبو كأبوابو كأحاديثو١ :نمد ف اد عبد الباقي
ٖ-ٔٙ

فتح القدير ،كماؿ الدين ١نمد بن عبد الواحد السيواسي اٞنعركؼ بابن اٟنماـ ،الناشر :دار الفكر،

الطبعة :بدكف طبعة كبدكف تاريخ
ٗ-ٔٙ

فتح الوىاب بشرح منهج الطالب ،زكريا بن ١نمد بن أ٘ند بن زكريا األنصارم ،زين الدين أبو ٪نٍن

السنيكي ،الناشر :دار الفكر للطباعة كالنشر ،الطبعةُُْْ :ىػُْٗٗ/ـ
٘-ٔٙ

فتوحات الوىاب بتوضيح شرح منهج الطالب اٞنعركؼ ُناشية اٛنمل ،سليماف بن عمر بن منصور

العجيلي األزىرم ،اٞنعركؼ باٛنمل ،الناشر :دار الفكر ،الطبعة :بدكف طبعة كبدكف تاريخ

َّْ

-ٔٙٙ

الفروؽ = أنوار البروؽ في أنواء الفروؽ ،أبو العباس شهاب الدين أ٘ند بن إدريس بن عبد الر٘نن

اٞنالكي الشهًن بالقرايف ،الناشر :عاَف الكتب ،الطبعة :بدكف طبعة كبدكف تاريخ
-ٔٙٚ

فصوؿ البدائع في أصوؿ الشرائع١ ،نمد بن ٘نزة بن ١نمد ،مشس الدين الفنارم (أك ال ىفنىرم) الركمي،

احملقق١ :نمد حسٌن ١نمد حسن إٚناعيل ،الناشر :دار الكتب العلمية ،بًنكت – لبناف ،الطبعة :األكُف،
ََِٔ ـ ُِْٕ -ىػ
-ٔٙٛ

فصوؿ البدائع في أصوؿ الشرائع١ ،نمد بن ٘نزة بن ١نمد ،مشس الدين الفنارم (أك ال ىفنىرم) الركمي،

احملقق١ :نمد حسٌن ١نمد حسن إٚناعيل ،الناشر :دار الكتب العلمية ،بًنكت – لبناف ،الطبعة :األكُف،
ََِٔ ـ ُِْٕ -ىػ
-ٜٔٙ

الفصوؿ في األصوؿ ،أ٘ند بن علي أبو بكر الرازم اٛنصاص اٜننفي ،الناشر :كزارة األكقاؼ الكويتية،

الطبعة :الثانيةُُْْ ،ىػُْٗٗ /ـ
ِ
اإلسالمي وأدلَّتُوُ اٞن لف :أ .د .ىكٍىبىة بن مصطفى الز ىحٍيلً ٌي ،الناشر :دار الفكر  -سوريَّة – دمشق،
ُّ
ٓ -ٔٚالف ْقوُ
الرابعة
الطبعةَّ :
ٔ -ٔٚالفقو المالكي في ثوبو الجديد ،حملمد بشًن الشقفة  ُُْٗ /ق ُٗٗٗ -ـ  /دار القلم  -دمشق.
ٕ -ٔٚالفقو المنهجي على مذىب اإلماـ الشافعي ،الدكتور يمصطفى اٝنً ٍن ،الدكتور يمصطفى البيغا ،علي
الش ٍرَني ،الناشر :دار القلم للطباعة كالنشر كالتوزيع ،دمشق ،الطبعة :الرابعةُُّْ ،ىػ ُِٗٗ /ـ
ٌ
ٖ-ٔٚ

العرا بن ١نمد اٜنجوم الثعالب اٛنعفرم
الفكر السامي في تاريخ الفقو اإلسالمي١ ،نمد بن اٜنسن بن ٌ

ٗ-ٔٚ

فواتح الرحموات بشرح مسلم الثبوت ،عبد العاِف ١نمد نظاـ الدين األنصارم صححو عبد اهلل ١نمود

الفاسي ،الناشر :دار الكتب العلمية -بًنكت-لبناف ،الطبعة :األكُف ُُْٔ -ىػُٗٗٓ -ـ
١نمد عمر دار الكتب العلمية ..بًنكت ،الطبعة األكُف ُِّْ ق ََِِـ
٘-ٔٚ

فواتح الرحموات ،عبد العلي ١نمد بن نظاـ الدين االنصارم اٟنندم /شرح مسلم الثبوت حملب اهلل بن

عبد الشكور البهارم اٟنندم  /الطبعة األكُف  ُُْٖ /ق  ُٖٗٗ -ـ  /دار إحياء،الرتاث العرا -بًنكت -
لبناف.
-ٔٚٙ

الفواكو الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ،أ٘ند بن غاّف (أك غنيم) بن ساَف ابن مهنا ،شهاب

الدين النفراكم األزىرم اٞنالكي ،الناشر :دار الفكر ،الطبعة :بدكف طبعة ،تاريخ النشرُُْٓ :ىػُٗٗٓ /ـ
-ٔٚٚ

فيض القدير شرح الجامع الصغير ،زين الدين ١نمد اٞندعو بعبد الرؤكؼ بن تاج العارفٌن بن علي بن

زين العابدين اٜندادم مث اٞنناكم القاىرم ،الناشر :اٞنكتبة التجارية الكربل – مصر ،الطبعة :األكُفُّٓٔ ،

ُّْ

-ٔٚٛ

القاموس المحيط ٠ ،ند الدين أبو طاىر ١نمد بن يعقوب الفًنكزآبادلٓ ،نقيق :مكتب ٓنقيق الرتاث يف

م سسة الرسالة ،الناشر :م سسة الرسالة للطباعة كالنشر كالتوزيع ،بًنكت – لبناف ،الطبعة :الثامنةُِْٔ ،ىػ/
ََِٓ ـ
-ٜٔٚ

قره عين األخيار لتكملة رد احملتار ،عبلء الدين ١نمد بن (١نمد أمٌن اٞنعركؼ بابن عابدين) بن عمر بن

عبد العزيز عابدين اٜنسيين الدمشقي ،الناشر :دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع ،بًنكت – لبناف
ٓ-ٔٛ

قواطع األدلة في األصوؿ ،أبو اٞنظفر ،منصور بن ١نمد بن عبد اٛنبار ابن أ٘ند اٞنركزل السمعآف

التميمي ،احملقق١ :نمد حسن ١نمد حسن اٚناعيل الشافعي ،الناشر :دار الكتب العلمية ،بًنكت ،لبناف،
الطبعة :األكُفُُْٖ ،ىػُٗٗٗ/ـ
ٔ-ٔٛ

قواعد األحكاـ في مصالح األناـ ،أبو ١نمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السبلـ بن أا القاسم بن

اٜنسن السلمي الدمشقي ،اٞنلقب بسلطاف العلماء ،راجعو كعلق عليو :طو عبد الرؤكؼ سعد ،الناشر :مكتبة
الكليات األزىرية – القاىرة ،طبعةُُْْ :ىػ ُُٗٗ /ـ
ٕ-ٔٛ

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير ،عبد الر٘نن بن صاٌف العبد اللطيف ،الناشر :عمادة

البحث العلمي باٛنامعة اإلسبلمية ،اٞندينة اٞننورة ،اٞنملكة العربية السعودية ،الطبعة :األكُفُِّْ ،ىػََِّ/ـ
ٖ-ٔٛ

القواعد والفوائد األصولية ,ابن اللحاـ ،عبلء الدين أبو اٜنسن علي بن ١نمد بن عباس البعلي

الدمشقي اٜننبلي ،احملقق :عبد الكرٔف الفضيلي الناشر :اٞنكتبة العصرية ،الطبعةَُِْ :ىػ ُٗٗٗ /ـ
ٗ-ٔٛ

القوانين الفقهية ،أبو القاسم١ ،نمد بن أ٘ند بن ١نمد بن عبد اهلل ،ابن جزم الكلب الغرناطي ،بدكف

طبعة كتاريخ نشر
٘-ٔٛ

الكافي في فقو أىل المدينة ،أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن ١نمد بن عبد الرب بن عاصم النمرم

القرطب ،احملقق١ :نمد ١نمد أحيد كلد مادي اٞنوريتآف ،الناشر :مكتبة الرياض اٜنديثة ،الرياض ،اٞنملكة العربية
السعودية ،الطبعة :الثانيةََُْ ،ىػَُٖٗ/ـ
-ٔٛٙ

كتاب التعريفات ،علي بن ١نمد بن علي الزين الشريف اٛنرجآف ،احملقق :ضبطو كصححو ٗناعة من

العلماء ،الناشر :دار الكتب العلمية بًنكت –لبناف ،الطبعة :األكُف َُّْىػُّٖٗ/ـ
-ٔٛٚ

١نمد صابر الفاركقي
كشاؼ
ً
اصطالحات الفنوف والعلوـ١ ،نمد بن علي ابن القاضي ١نمد حامد بن ٌ

-ٔٛٛ

كشاؼ القناع عن متن اإلقناع ،منصور بن يونس بن صبلح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى

اٜننفي التهانومٓ ،نقيق :د .علي دحركج
اٜننبلى ،الناشر :دار الكتب العلمية
-ٜٔٛ

كشف األسرار شرح أصوؿ البزدوي ،عبد العزيز بن أ٘ند بن ١نمد ،عبلء الدين الب،ارم اٜننفي،

الناشر :دار الكتاب اإلسبلمي ،الطبعة :بدكف طبعة كبدكف تاريخ

ِّْ

ٓ-ٜٔ

اللباب في تهذيب األنساب ،أبو اٜنسن علي بن أا الكرـ ١نمد بن ١نمد بن عبد الكرٔف بن عبد

الواحد الشيبآف اٛنزرم ،عز الدين ابن األيفًن،الناشر :دار صادر – بًنكت
ٔ-ٜٔ

اللباب في شرح الكتاب ،عبد الغين بن طالب بن ٘نادة بن إبراىيم الغنيمي الدمشقي اٞنيدآف اٜننفي،

حققو ،كفصلو ،كضبطو ،كعلق حواشيو١ :نمد ١نيي الدين عبد اٜنميد ،الناشر :اٞنكتبة العلمية ،بًنكت – لبناف
ٕ-ٜٔ

لساف العرب١ ،نمد بن مكرـ بن على ،أبو الفضلٗ ،ناؿ الدين ابن منظور األنصارم ،الناشر :دار

صادر – بًنكت ،الطبعة :الثالثة ُُْْ -ىػ
ٖ-ٜٔ

لساف الميزاف  ،ألبو الفضل أ٘ند بن علي بن ١نمد بن أ٘ند بن حجر العسقبلٓف ،الناشر :م سسة

األعلمي للمطبوعات بًنكت – لبناف ،الطبعة :الثانيةَُّٗ ،ىػ ُُٕٗ/ـ.
ٗ-ٜٔ

اللمع في أصوؿ الفقو ،أبو اسحاؽ إ براىيم بن علي بن يوسف الشًنازم ،الناشر :دار الكتب العلمية،

الطبعة :الطبعة الثانية ََِّ ـ ُِْْ -ىػ.
٘-ٜٔ

مباحث الحكم عند األصوليين ،د١/نمد سبلـ مدكور ،الناشر :دار النهضة مصر،سنة ُّٕٗ:ق

-ٜٔٙ

المبدع في شرح المقنع ،إبراىيم بن ١نمد بن عبد اهلل بن ١نمد ابن مفلح ،أبو إسحاؽ ،برىاف الدين،

الناشر :دار الكتب العلمية ،بًنكت – لبناف ،الطبعة :األكُفُُْٖ ،ىػ ُٕٗٗ /ـ.
-ٜٔٚ

المبسوط١ ،نمد بن أ٘ند بن أا سهل مشس األئمة السرخسي الناشر :دار اٞنعرفة – بًنكت ،الطبعة:

بدكف طبعة ،تاريخ النشرُُْْ :ىػُّٗٗ-ـ
 -ٜٔٛمجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر ،إبراىيم بن ١نمد بن إبراىيم اٜنىلىب اٜننفي ،احملقق :خرج آياتو
كأحاديثو خليل عمراف اٞننصور ،الناشر :دار الكتب العلمية  -لبناف /بًنكت ،الطبعة :األكُفُُْٗ ،ىػ/
ُٖٗٗـ
-ٜٜٔ

مجمل اللغة البن فارس ،أ٘ند بن فارس بن زكرياء القزكيين الرازم ،أبو اٜنسٌنٓ ،نقيق :زىًن عبد احملسن

سلطاف ،دار النشر :م سسة الرسالة – بًنكت ،الطبعة الثانية َُْٔ -ىػ ُٖٗٔ /ـ
ٕٓٓ-

مجموع الفتاوى ,تقي الدين أبو العباس أ٘ند بن عبد اٜنليم بن تيمية اٜنرآف ،احملقق :عبد الر٘نن بن

١نمد بن قاسم ،الناشر٠ :نمع اٞنل فهد لطباعة اٞنصحف الشريف ،اٞندينة النبوية ،اٞنملكة العربية السعودية،
عاـ النشرُُْٔ :ىػُٗٗٓ/ـ
ٕٔٓ-

المجموع شرح المهذب ،أبو زكريا ١نيي الدين ٪نٍن بن شرؼ النوكم ،الناشر :دار الفكر

ٕٕٓ-

المحصوؿ في أصوؿ الفقو ،القاضي ١نمد بن عبد اهلل أبو بكر بن العرا اٞنعافرم االشبيلي اٞنالكي،

احملقق :حسٌن علي اليدرم  -سعيد فودة ،الناشر :دار البيارؽ – عماف ،الطبعة :األكُفَُِْ ،ىػُٗٗٗ /ـ.

ّّْ

ٖٕٓ-

المحصوؿ  ،أبو عبد اهلل ١نمد بن عمر بن اٜنسن بن اٜنسٌن التيمي الرازم اٞنلقب بف،ر الدين الرازم

خطيب الرم ،دراسة كٓنقيق :الدكتور طو جابر فياض العلوآف ،م سسة الرسالة  -احملقق :الدكتور علي
العمًنآف ،الناشر :دار االٓناد األخوم  /مصرَُٗٗ /ـ.
ٕٗٓ-

المحكم والمحيط األعظم ،أبو اٜنسن علي بن إٚناعيل بن سيده اٞنرسي ،احملقق :عبد اٜنميد ىنداكم،

الناشر :دار الكتب العلمية – بًنكت ،الطبعة :األكُفُُِْ ،ىػ َََِ /ـ
ٕ٘ٓ-

المحكوـ فيو والمحكوـ عليو،ىاشم النور /رسالة ماجسرتَُّْ/ق ػ ُّٖٗـ

-ٕٓٙ

المحلى باآلثار ،أبو ١نمد علي بن أ٘ند بن سعيد بن حزـ األندلسي القرطب الظاىرم ،الناشر :دار

الفكر – بًنكت ،الطبعة :بدكف طبعة كبدكف تاريخ
-ٕٓٚ

المحيط البرىاني يف الفقو النعمآف ،أبو اٞنعاِف برىاف الدين ١نمود بن أ٘ند بن عبد العزيز بن عمر بن

ىم ىازةى الب،ارم اٜننفي ،احملقق :عبد الكرٔف سامي اٛنندم ،الناشر :دار الكتب العلمية ،بًنكت – لبناف ،الطبعة:

األكُفُِْْ ،ىػ ََِْ /ـ
-ٕٓٛ

مختار الصحاح ،زين الدين أبو عبد اهلل ١نمد بن أا بكر بن عبد القادر اٜننفي الرازم ،احملقق :يوسف

الشيخ ١نمد ،الناشر :اٞنكتبة العصرية  -الدار النموذجية ،بًنكت – صيدا ،الطبعة :اٝنامسة،
َُِْىػُٗٗٗ/ـ
-ٕٜٓ

مختصر المزني ،إٚناعيل بن ٪نٍن بن إٚناعيل ،أبو إبراىيم اٞنزٓف ،،الناشر :دار اٞنعرفة – بًنكت ،سنة

النشرَُُْ :ىػَُٗٗ/ـ
ٕٓٔ-

مختصر خالفيات البيهقي ،أ٘ند بن فىرح بن أ٘ند بن ١نمد بن فرح الل،مي اإلشبيلي ،شهاب الدين

الشافعي ،احملقق :د .ذياب عبد الكرٔف ذياب عقل ،الناشر :مكتبة الرشد  -السعودية  /الرياض ،الطبعة :األكُف،
ُُْٕىػُٕٗٗ /ـ
ٕٔٔ-

المخصا  ،أبو اٜنسن علي بن إٚناعيل بن سيده اٞنرسي ،احملقق :خليل إبراىم جفاؿ ،الناشر :دار

إحياء الرتاث العرا – بًنكت ،الطبعة :األكُفُُْٕ ،ىػ ُٔٗٗـ
ٕٕٔ-

مدارج السالكين ١ ،نمد بن أا بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اٛنوزية احملقق١ :نمد اٞنعتصم

باهلل البغدادم ،الناشر :دار الكتاب العرا – بًنكت ،الطبعة :الثالثةُُْٔ ،ىػُٗٗٔ /ـ
ٖٕٔ-

المدونة  ،مال

بن أنس بن مال

بن عامر األصبحي اٞندٓف ،الناشر :دار الكتب العلمية ،الطبعة:

األكُفُُْٓ ،ىػُْٗٗ /ـ
ٕٗٔ-

مرآة األصوؿ شرح مرقاة الوصوؿ اٞننبل ١نمد بن قراموز خسرك ،الناشر :اٞنكتبة األزىرية للرتاث /

مصر ،تاريخُِٖٓ :ق

ّْْ

ٕ٘ٔ-

مرآة الجناف وعبرة اليقظاف ،أبو ١نمد عفيف الدين عبد اهلل بن أسعد بن علي بن سليماف اليافعي،

الناشر :دار الكتب العلمية ،بًنكت – لبناف ،الطبعة :األكُفُُْٕ ،ىػ ُٕٗٗ /ـ
-ٕٔٙ

المستدرؾ على الصحيحين ،أبو عبد اهلل اٜناكم ١نمد بن عبد اهلل بن ١نمد بن ٘ندكيو بن نيعيم بن

اٜنكم النيسابورم اٞنعركؼ بابن البيعٓ ،نقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،الناشر :دار الكتب العلمية – بًنكت،
الطبعة :األكُفَُٗٗ - ُُُْ ،
-ٕٔٚ

المستصفى  ،أبو حامد ١نمد بن ١نمد الغزاِف الطوسيٓ ،نقيق١ :نمد عبد السبلـ عبد الشايف ،الناشر:

دار الكتب العلمية ،الطبعة :األكُفُُّْ ،ىػُّٗٗ /ـ ،الطبعة :الثانية َُُْىػ َُٗٗ /ـ
-ٕٔٛ

مسند اإلماـ أحمد بن حنبل ،أبو عبد اهلل أ٘ند بن ١نمد بن حنبل بن ىبلؿ بن أسد الشيبآف ،احملقق:

شعيب األرن كط  -عادؿ مرشد ،كآخركف ،الناشر :م سسة الرسالة ،الطبعة :األكُفُُِْ ،ىػ ََُِ /ـ
-ٕٜٔ

مسند اإلماـ الشافعي ،الشافعي أبو عبد اهلل ١نمد بن إدريس بن العباس بن عثماف بن شافع بن عبد

اٞنطلب بن عبد مناؼ اٞنطلب القرشي اٞنكي ،توُف نشره كتصحيحو كمراجعة أصولو على نس،تٌن ٢نطوطتٌن:
السيد يوسف علي الزكاكم اٜنسين ،السيد عزت العطار اٜنسيين ،الناشر :دار الكتب العلمية ،بًنكت – لبناف،
عاـ النشرَُّٕ :ىػ  ُُٗٓ -ـ
ٕٕٓ-

المسودة في أصوؿ الفقو ،آؿ تيمية [بدأ بتصنيفها اٛن ٌد٠ :ند الدين عبد السبلـ بن تيمية ،كأضاؼ

إليها األب :،عبد اٜنليم بن تيمية (تِٖٔ :ىػ) ،مث أكملها االبن اٜنفيد :أ٘ند بن تيمية ،احملقق١ :نمد ١نيي
الدين عبد اٜنميد
ٕٕٔ-

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،أ٘ند بن ١نمد بن علي الفيومي مث اٜنموم ،أبو العباس،

الناشر :اٞنكتبة العلمية – بًنكت
ٕٕٕ-

المصنف في األحاديث واآلثار ،أبو بكر بن أا شيبة ،عبد اهلل بن ١نمد بن إبراىيم بن عثماف بن

خواسيت العبسي ،احملقق :كماؿ يوسف اٜنوت ،الناشر :مكتبة الرشد – الرياض ،الطبعة :األكُفَُْٗ ،
ٖٕٕ-

مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ،مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي الناشر :اٞنكتب

اإلسبلمي ،الطبعة :الثانيةُُْٓ ،ىػُْٗٗ/ـ
سن اٛنيزآف ،الناشر :دار ابن
ٕٕٗ -معالم أصوؿ الفقو عند أىل السنة والجماعةَّ ،
حس ٌٍن بن ىح ٍ
١نمد ٍ
بن ى
اٛنوزم ،الطبعة :الطبعة اٝنامسةُِْٕ ،ىػ
صرم اٞنعتزِف احملقق :خليل اٞنيس،
ٕٕ٘ -المعتمد في أصوؿ الفقو١ ،نمد بن علي الطيب أبو اٜنسٌن البى ٍ
الناشر :دار الكتب العلمية – بًنكت ،الطبعة :األكُفَُّْ ،
-ٕٕٙ

معجم الصحابة ،أبو اٜنسٌن عبد الباقي بن قانع بن مرزكؽ بن كايفق األموم بالوالء البغدادم ،احملقق:

صبلح بن ساَف اٞنصرايت ،الناشر :مكتبة الغرباء األيفرية  -اٞندينة اٞننورة ،الطبعة :األكُفُُْٖ ،

ّْٓ

-ٕٕٚ

معجم الصواب اللغوي دليل اٞنثقف العرا ،الدكتور أ٘ند ٢نتار عمر ّنساعدة فريق عمل ،الناشر :عاَف

الكتب ،القاىرة ،الطبعة :األكُفُِْٗ ،ىػ ََِٖ/ـ
-ٕٕٛ

معجم المؤلفين  ،عمر بن رضا بن ١نمد راغب بن عبد الغين كحالة الدمشق ،الناشر :مكتبة اٞنثىن -

بًنكت ،دار إحياء الرتاث العرا بًنكت
-ٕٕٜ

المعجم الوسيط٠ ،نمع الل غة العربية بالقاىرة( ،إبراىيم مصطفى  /أ٘ند الزيات  /حامد عبد القادر /

١نمد النجار) ،الناشر :دار الدعوة
ٖٕٓ-

معجم لغة الفقهاء١ ،نمد ركاس قلعجي  -حامد صادؽ قنيبٌن الناشر :دار النفائس للطباعة كالنشر

كالتوزيع ،الطبعة :الثانيةَُْٖ ،ىػ ُٖٖٗ/ـ
ٖٕٔ-

مغني المحتاج إُف معرفة معآف ألفاظ اٞننهاج ،مشس الدين١ ،نمد بن أ٘ند اٝنطيب الشربيين الشافعي،

الناشر :دار الكتب العلمية ،الطبعة :األكُفُُْٓ ،ىػُْٗٗ/ـ
ٕٖٕ-

المغني البن قدامة  ،أبو ١نمد موفق الدين عبد اهلل بن أ٘ند بن ١نمد بن قدامة اٛنماعيلي اٞنقدسي مث

الدمشقي اٜننبلي ،الشهًن بابن قدامة اٞنقدسي ،الناشر :مكتبة القاىرة ،الطبعة :بدكف طبعة
ٖٖٕ-

مفتاح دار السعادة١ ،نمد بن أا بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اٛنوزية ،الناشر :دار

الكتب العلمية  -بًنكت
ٖٕٗ-

الملل والنحل ،أبو الفتح ١نمد بن عبد الكرٔف بن أَّب بكر أ٘ند الشهرستآف ،الناشر :م سسة اٜنلب

ٖٕ٘-

منار السبيل في شرح الدليل ،ابن ضوياف ،إبراىيم بن ١نمد بن ساَف ،احملقق :زىًن الشاكيش ،الناشر:

اٞنكتب اإلسبلمي ،الطبعة :السابعة َُْٗىػُٖٗٗ-ـ
-ٕٖٙ

المنتحل ،عبد اٞنل

بن ١نمد بن إٚناعيل أبو منصور الثعالب ،احملقق :الشيخ أ٘ند أبو علي ،الناشر:

اٞنطبعة التجارية  -عرزكزم كجاكيش – اإلسكندرية ،الطبعةُُّٗ :ىػ َُُٗ/ـ
-ٕٖٚ

المنثور في القواعد الفقهية ،أبو عبد اهلل بدر الدين ١نمد بن عبد اهلل بن هبادر الزركشي

-ٕٖٛ

المنجد في اللغة واألعالـ٠ ،نموعة من أساتذة اللغة ،الطبعة الثالثة كالثبليفوف ُِٗٗ ـ ،دار اٞنشرؽ-

بًنكت ،الناشر :كزارة األكقاؼ الكويتية ،الطبعة :الثانيةَُْٓ ،ىػُٖٗٓ/ـ
-ٕٖٜ

منح الجليل شرح مختصر خليل١ ،نمد بن أ٘ند بن ١نمد عليش ،أبو عبد اهلل اٞنالكي الناشر :دار

الفكر – بًنكت ،الطبعة :بدكف طبعة ،تاريخ النشرَُْٗ :ىػُٖٗٗ/ـ
ٕٓٗ-

المنخوؿ من تعليقات األصوؿ أبو حامد ١نمد بن ١نمد الغزاِف الطوسي،حققو كخرج نصو كعلق عليو:

الدكتور ١نمد حسن ىيتو ،الناشر :دار الفكر اٞنعاصر -بًنكت لبناف ،دار الفكر دمشق – سورية ،الطبعة:
الثالثةُُْٗ ،ىػ ُٖٗٗ/ـ

ّْٔ

ٕٔٗ-

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ،أبو زكريا ١نيي الدين ٪نٍن بن شرؼ النوكم ،الناشر :دار

إحياء الرتاث العرا – بًنكت ،الطبعة :الثانيةُِّٗ ،
ِ
وؿ ِ
ُص ِ
الف ْق ِو ال ُْم َق َار ِف ،عبد الكرٔف بن علي بن ١نمد النملة ،دار النشر :مكتبة الرشد
ب في عل ِْم أ ُ
ٕٕٗ -ال ُْم َه َّذ ُ
– الرياض ،الطبعة األكُفَُِْ :ىػُٗٗٗ/ـ.
ٖٕٗ-

المهذب في فقة اإلماـ الشافعي ،أبو اسحاؽ إبراىيم بن علي بن يوسف الشًنازم ،الناشر :دار الكتب

العلمية
ٕٗٗ-

الموافقات إبراىيم بن موسى بن ١نمد الل،مي الغرناطي الشهًن بالشاطب،شرح :عبد اهلل دراز /اٞنكتبة

التجارية الكربم/القاىرة/
ٕ٘ٗ-

الموافقات  ،إبراىيم بن موسى بن ١نمد الل،مي الغرناطي الشهًن بالشاطب ،احملقق :أبو عبيدة مشهور

بن حسن آؿ سلماف ،الناشر :دار ابن عفاف،الطبعة :األكُف ُُْٕىػُٕٗٗ /ـ
-ٕٗٙ

مواىب الجليل في شرح مختصر خليل ،مشس الدين أبو عبد اهلل ١نمد بن ١نمد بن عبد الر٘نن

الطرابلسي اٞنغرا ،اٞنعركؼ باٜنطاب الرعيين اٞنالكي ،الناشر :دار الفكر ،الطبعة :الثالثةُُِْ ،ىػُِٗٗ/ـ
-ٕٗٚ

موسوعة أحكاـ الطهارة لدبياف ١نمد الدبياف ،مكتبة الرشد ،الطبعة الثانيةُِْٔ ،

-ٕٗٛ

الموسوعة الطبية الفقهية  / ِٖٗ /أ٘ند ١نمد كنعاف  /الطبعة األكؿ م َُِْ ق  َََِ -ـ/دار

النفائس للطباعة كالنشر كالتوزيع –بًنكت.
-ٕٜٗ

موسوعة العالمة اإلماـ مجدد العصر محمد ناصر الدين األلباني ،أبو عبد الر٘نن ١نمد ناصر الدين،

صنىػ ىعوي :شادم بن ١نمد بن ساَف آؿ نعماف ،الناشر :مركز
بن اٜناج نوح بن ٤نايت بن آدـ ،األشقودرم األلبآف ،ى

النعماف للبحوث كالدراسات اإلسبلمية كٓنقيق الرتاث كالرتٗنة ،صنعاء – اليمن ،الطبعة :األكُف،

ُُّْىػ ََُِ/ـ
ٕٓ٘-

الموسوعة الميسرة في األدياف والمذاىب واألحزاب المعاصرة ،الندكة العاٞنية للشباب اإلسبلمي،

إشراؼ كٔنطيط كمراجعة :د .مانع بن ٘ناد اٛنهين ،الناشر :دار الندكة العاٞنية للطباعة كالنشر كالتوزيع ،الطبعة:
الرابعةَُِْ ،ىػ
ٕٔ٘-

موطأ اإلماـ مالك  ،مال

بن أنس بن مال

بن عامر األصبحي اٞندٓف صححو كرقمو كخرج أحاديثو

كعلق عليو١ :نمد ف اد عبد الباقي ،الناشر :دار إحياء الرتاث العرا ،بًنكت – لبناف ،عاـ النشر:
َُْٔىػ ُٖٗٓ/ـ
ٕٕ٘-

ميزاف األصوؿ في نتائج العقوؿ ،لعبلء الدين مشس النظر أبو بكر ١نمد بن أ٘ند السمرقندمٓ ،نقيق:

١نمد زكي عبد الرب  /الطبعة الثانية  ُُْٖ /ق  ُٖٗٗ -ـ  /إدارة الشموف اإلسبلمية بوزارة األكقاؼ كالشموف
اإلسبلمية  -قطر.

ّْٕ

ٖٕ٘-

ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ مشس الدين أبو عبد اهلل ١نمد بن أ٘ند بن عثماف بن قى ٍا٬ناز الذىب،

ٓنقيق :علي ١نمد البجاكم ،الناشر :دار اٞنعرفة للطباعة كالنشر ،بًنكت – لبناف ،الطبعة :األكُف،
ُِّٖىػ ُّٗٔ/ـ
ٕٗ٘-

النجوـ الزاىرة ،اٞن لف :يوسف بن تغرم بردم بن عبد اهلل الظاىرم اٜننفي ،أبو احملاسنٗ ،ناؿ الدين،

الناشر :كزارة الثقافة كاإلرشاد القومي ،دار الكتب ،مصر.
ٕ٘٘-

نزىة األعين النواظر يف علم الوجوه كالنظائرٗ ،ناؿ الدين أبو الفرج عبد الر٘نن بن علي بن ١نمد

اٛنوزم ،احملقق١ :نمد عبد الكرٔف كاظم الراضي ،الناشر :م سسة الرسالة  -لبناف /بًنكت ،الطبعة :األكُف،
َُْْىػُْٖٗ/ـ
-ٕ٘ٙ

نفائس األصوؿ في شرح المحصوؿ ،شهاب الدين أ٘ند بن إدريس القرايف ،احملقق :عادؿ اٜنمد عبد

اٛنود كعلي ١نمد معوض ،الناشر :مكتبة نزار مصطفى الباز ،الطبعة :الطبعة األكُف ُُْٔ ،ق
-ٕ٘ٚ

نهاية الزين في إرشاد المبتدئين١ ,نمد بن عمر نوكم اٛناكم البنتين إقليما ،التنارم بلدا الناشر :دار

الفكر – بًنكت ،الطبعة :األكُف
-ٕ٘ٛ

الشافعي ،أبو ١نمدٗ ،ناؿ
نهاية السوؿ شرح منهاج الوصوؿ ,عبد الرحيم بن اٜنسن بن علي اإلسنوم
ٌ

-ٕٜ٘

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ,مشس الدين ١نمد بن أا العباس أ٘ند بن ٘نزة شهاب الدين الرملي،

الدين ،الناشر :دار الكتب العلمية -بًنكت-لبناف ،الطبعة :األكُف َُِْىػُٗٗٗ -ـ.
الناشر :دار الفكر ،بًنكت الطبعة :ط أخًنة َُْْ -ىػُْٖٗ/ـ
ٓ-ٕٙ

نهاية المطلب في دراية المذىب ،عبد اٞنل بن عبد اهلل بن يوسف بن ١نمد اٛنويين ،أبو اٞنعاِف ،ركن

الدين ،اٞنلقب بإماـ اٜنرمٌن ،حققو كصنع فهارسو :أ .د /عبد العظيم ١نمود ال ٌديب ،الناشر :دار اٞننهاج
ٔ-ٕٙ

نهاية الوصوؿ إلى علم األصوؿ ،أ٘ند بن علي ابن الساعايت ،حققو د .سعد بن عزيز السلمي،

الناشر:معهد البحوث العلمية كإحياء الرتاث  /جامعة أـ القرل  /مكة ُُْٖ /ق ،الطبعة :مطبعة ١نمد علي
صبيح  /مصر َُُْ ػ ُُٖٗـ
ٕ-ٕٙ

النهاية في غريب الحديث واألثر٠ ,ند الدين أبو السعادات اٞنبارؾ بن ١نمد بن ١نمد بن ١نمد ابن

عبد الكرٔف الشيبآف اٛنزرم ابن األيفًن (اٞنتوىفَٔٔ :ىػ) ،الناشر :اٞنكتبة العلمية  -بًنكتُّٗٗ ،ىػُٕٗٗ/ـ،
ٓنقيق :طاىر أ٘ند الزاكم ١ -نمود ١نمد الطناحي
ٖ-ٕٙ

نور األنور في شرح المنار ,اٞنبل أ٘ند بن أا سعيد األميهوم اٞنعركؼ ّنبل جيوف ،الناشر :إمدادية ال

ئربيرم  /دكا  /البنغاؿ /تاريخ ُّْٖ :ػ ُِٔٗـ ،الناشر :كزارة األكقاؼ الكويتية ،الطبعة :الثانية،
َُْٓىػُٖٗٓ/ـ

ّْٖ

ٗ-ٕٙ

نيل األوطار ١،نمد بن علي بن ١نمد بن عبد اهلل الشوكآف اليمينٓ ،نقيق :عصاـ الدين الصبابطي،

الناشر :دار اٜنديث ،مصر ،الطبعة :األكُفُُّْ ،ىػُّٗٗ/ـ
٘-ٕٙ

الواضح في أصوؿ الفقو ،أبو الوفاء علي بن عقيل ،احملقق :عبد اهلل عبد احملسن الرتكي ،الناشر :بًنكت ػ

م سسة الرسالة ،الطبعة األكُف َُِْ ػ ُٗٗٗ
-ٕٙٙ

الوافي بالوفيات  ،لصبلح الدين خليل بن أيب

بن عبد اهلل الصفدم ،الناشر :دار إحياء الرتاث –

بًنكت ،عاـ النشرَُِْ:ىػَََِ -ـ.
-ٕٙٚ

الوجيز في أصوؿ الفقو ،عبد الكرٔف زيداف ،الناشر :م سسة الرسالة ،الطبعة :األكُف ُّْٓىػ.

-862

الوصوؿ الى الوصوؿ ،أ٘ند بن علي ابو الفتح ابن برىاف البغدادمٓ ،نقيق عبد اٜنميد علي ابو زنيد

مكتبة اٞنعارؼ ػ الرياض َُّْ ق ُّٖٗ ـ.

ّْٗ

فهرس الموضوعات
الموضوع

رقم الصفحة

كلمة الشكر كالتقدير

ّ

اإلى ػػداء

ْ

مل،ص الرسالة
Message summary

ٓ
ٔ

المقػدم ػ ػ ػ ػ ػػة

ٕ

خطة البحث

َُ
الفصل التنَٔـــدٖ

المبحث األوؿ :التعريف باإلمامين

ُْ
ُٓ

المطلب األوؿ :التعريف باإلماـ ابن حزـ الظاىري

ُٔ

المطلب الثاني :التعريف باإلماـ الشوكاني

ِٕ

المبحث الثاني :التعريف بكتابي اإلحكاـ ,وإرشاد الفحوؿ

ّّ

المطلب األوؿ :التعريف بكتاب اإلحكاـ

ّْ

المطلب الثاني :التعريف بكتاب إرشاد الفحوؿ

ّٓ

الفصل األّل :أّجُ االتفاق ّاالختالف يف احلله
المبحث األوؿ :الحكم
واصطالحا
المطلب األوؿ :تعريف الحكم لغة
ً

اصطالحا
المطلب الثاني :تعريف الحكم الشرعي
ً
المطلب الثالث :أقساـ الحكم الشرعي

المبحث الثاني :الحكم التكليفي
واصطالحا
المطلب األوؿ :تعريف التكليف لغة
ً
المطلب الثاني :أقساـ الحكم التكليفي
الفرع األوؿ :الواجب
اصطبلحا
أكالن :تعريف الواجب لغة ك
ن
يفانينا :صيغ الواجب عند األصوليٌن

يفالثنا :إطبلقات الواجب عند اإلمامٌن
ابعا :تقسيمات الواجب
رن

ّٖ
ّٗ
َْ
ُْ
ْٔ
ْٖ
ْٗ
َٓ
ُٓ
ُٓ
ْٓ
ٗٓ
ٗٓ

َّٓ

الموضوع
الفرع الثاني :اٞنندكب
اصطبلحا
أكال :تعريف اٞنندكب لغة ك
ن
ن

يفانينا :صيغ اٞنندكب كأساليبو

يفالثنا :صيغ الندب كما بينهما من عبلقة
ابعا :ىل يدخل اٞنندكب يف التكاليف
رن

الفرع الثالث :اٜنراـ

اصطبلحا
أكالن :تعريف اٜنراـ لغة ،ك
ن

يفانينا :صيغ اٜنراـ

يفالثنا :تقسيمات اٜنراـ

الفرع الرابع :الكراىة

اصطبلحا
أكالن :تعريف الكراىة لغة ك
ن

يفانيان :صيغ الكراىة

يفالثنا :إطبلقات الكراىة عند اإلمامٌن

ابعا :ىل تثبت الكراىة برتؾ اٞنندكب
رن

خامسا :ىل يدخل اٞنكركه يف التكاليف
ن

الفرع الخامس :اٞنباح

اصطبلحا
أكال :تعريف اٞنباح لغة ك
ن
ن

يفانينا :صيغ اٞنباح

يفالثنا :أقساـ اٞنباح

ابعا :ىل اٞنباح من التكليف
رن

رقم الصفحة
ّٕ
ّٕ
ْٕ
ٕٔ
ٕٗ
ِٖ
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ٖٓ
ُٗ
ُٗ
ّٗ
ٕٗ
ٕٗ
ٖٗ
ٗٗ
ٗٗ
ََُ
َُّ
َُْ

المبحث الثالث :أوجو االتفاؽ واالختالؼ في الحكم الوضعي

َُٔ

صطالحا
المطلب األوؿ :تعريف الحكم الوضعي لغة وا
ً

َُٕ

المطلب الثاني :سبب تسميتو بالحكم الوضعي
المطلب الثالث :أقساـ الحكم الوضعي
الفرع األوؿ :السبب
اصطبلحا
تعريف السبب لغة ك
ن
أقساـ السبب

الفرع الثاني :الشرط
اصطبلحا
تعريف الشرط لغة ك
ن

َُٗ
َُُ
ُُُ
ُُُ
ُُّ
ُُٔ
ُُٔ

ُّٓ

الموضوع

رقم الصفحة

أقساـ الشرط

ُُٕ

الفرع الثالث :اٞنانع

َُِ

اصطبلحا
تعريف اٞنانع لغة ك
ن
أقساـ اٞنانع

الفرع الرابع :الصحة
اصطبلحا
تعريف الصحة لغة ك
ن
أقساـ الصحة

الفرع الخامس :البطبلف كالفساد
تعريف البطبلف كالفساد
المطلب الرابع :المقارنة بين الحكم التكليفي والوضعي
الفصل الجاىٕ :أّجُ االتفاق ّاالختالف يف احلاكه ّاحمللْو فُٔ
المبحث األوؿ :الحاكم

َُِ
ُُِ
ُِٕ
ُِٕ
ُِٕ
ُِٖ
ُِٖ
ُِّ
ُّْ
ُّٓ

المطلب األوؿ :تعريف الحاكم

ُّٔ

المطلب الثاني :التحسين والتقبيح العقليين

ُّٕ

المطلب الثالث :األصل في األشياء قبل ورود الشرع

ُْٖ

المطلب الرابع :مسألة شكر المنعم

ُّٓ

المبحث الثاني :المحكوـ فيو

ُٖٓ

أوال :تعريف المحكوـ فيو

ُٗٓ

ثانيا :شروط المحكوـ فيو

ُٗٓ

ثالثا :التكليف بما ال يطاؽ

َُٔ

الفصل الجالح :أّجُ االتفاق ّاالختالف يف احمللْو علُٔ
المبحث األوؿ :المحكوـ عليو

ُِٔ
ُّٔ

المطلب األوؿ :تعريف المحكوـ عليو

ُْٔ

المطلب الثاني :شروط التكليف

ُٓٔ

المطلب الثالث :تكليف الكفار بفروع الشريعة

ُٗٔ

المطلب الرابع :ثمرة الخالؼ بتكليف الكفار بفروع الشريعة

ُٖٕ

المبحث الثاني :األىلية وعوارضها

َُٖ

ِّٓ

الموضوع

رقم الصفحة

المطلب األوؿ :تعريف األىلية

ُُٖ

المطلب الثاني :أقساـ األىلية

ُّٖ

المبحث الثالث :حاالت اإلنساف بالنسبة لألىلية بنوعيها

ُٖٓ

المطلب األوؿ :حاالت اإلنساف بالنسبة ألىلية األداء

ُٖٔ

المطلب الثاني :أدوار اإلنساف بالنسبة لألىلية

ُٕٖ
ُٖٖ

المبحث الرابع :عوارض األىلية
واصطالحا
المطلب األوؿ :تعريف العوارض لغة
ً

إجماال
المطلب الثاني :أنواع العوارض
ً
المبحث الخامس :أنواع العوارض السماوية

ُٖٗ
َُٗ
ُّٗ

المطلب األوؿ :الجنوف

ُْٗ

المطلب الثاني :الصغر

َُِ

المطلب الثالث :المعتوه

ِِٓ

المطلب الرابع :النسياف

ِّّ

المطلب الخامس :النوـ

ِّٗ

المطلب السادس :اإلغماء

ِْٔ

المطلب السابع :الحيض والنفاس

ُِٓ

المطلب الثامن :المرض

ِٔٓ

المطلب التاسع :الموت

ِّٔ

المبحث السادس :العوارض المكتسبة

ِٔٔ

المطلب األوؿ :الجهل

ِٕٔ

المطلب الثاني :السكر

ِٕٓ

المطلب الثالث :الهزؿ

َِٖ

المطلب الرابع :السفو

ِْٖ

المطلب الخامس :السفر

َِٗ

المطلب السادس :الخطأ

ِْٗ

المطلب السابع :اإلكراه

ِٗٗ
اخلامت٘

أوال :نتائج البحث
ً

َّٗ
َّٗ

ّّٓ

الموضوع
ثانيًا :أىم التوصيات و المقترحات التي تخدـ ىذا البحث
الفَارض

رقم الصفحة
َُّ
ُُّ

فهارس اآليات القرآنية

ُِّ

فهارس األحاديث

ُّٗ

فهرس األعالـ

ُِّ

فهرس المصادر والمراجع

ِّٗ

فهرس الموضوعات

َّٓ

ّْٓ

