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ح

 امللخص
 :احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل، وبعد

ي، فلقد تناولت يف هذا البحث موضوع "األحكام الفقهية املعللة سياسة: دراسة فقهية مقارنة". ولقد حوت هذه الدراسة على مقدمة وفصل متهيد
من اإلسهاب، حيث عرفت شروط قبوهلا  ءبشيوثالثة أبواب وخامتة. ولقد عرفت يف هذا البحث األحكام الفقهية تعريفا خمتصرا مث تعرضت للعلل 

 .وطرق إثباهتا والطرق املبطلة هلا، مث التعريف بالسياسة، واإلمامة، وشروطها، والطريق الشرعي النعقادها

ولقد حوت هذه الدراسة: األحكام الفقهية املعللة سياسة يف العبادات من الصالة والزكاة والصيام واحلج، وكذا األحكام الفقهية املعللة سياسة يف 
 .احلدود من حد السرقة وحد القتل واحلرابة واخلمر وحد الزنا واللواط والقضاء، واألحكام الفقهية املعللة سياسة يف أبواب النكاح واجلهاد واألموال

ولقد أوصيت يف هناية حبثي باهتمام الدارسني والباحثني مبدارسة أسفار السياسة الشرعية اليت  كتبها األئمة السابقون عليها ليستطيعوا تأصيل الواقع 
 .وختريج املسائل املعاصرة على كالم أئمتهم

كما أوصيت إخواين من الباحثني بالنظر والدراسة للنوازل اليت استجدت على األمة بعد ثورات ما يسمى ب"الربيع العريب" من مثل أسر اإلمام، وماذا 
جيب عليهم حنوه، وما العمل عند العجز عن ختليص اإلمام من أسره، وأيضا إعداد أحباث يف السياسة الشرعية توضح لألمة الرؤى املستقبلية، لئال 

 .نتصرف يف املواقف احملرجة بردود أفعال، فتكثر أخطاؤنا، ولتكن التصرفات على بصرية شرعية

 واهلل املوفق واهلادي إىل سواء السبيل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 



ط

 

Firstly, thanks to Allah, prayers and peace are upon Mohammad the messenger of Allah.  

In this research, I handled the juristic justified judgments, a policy: ‘’ A comparative juristic 

study’’. This study included an introduction, an introductory section, three chapters, and a 

conclusion. In this research, I defined the juristic judgments briefly, and then I explained the 

justifications in details, explaining their conditions of acceptance, methods to prove them, and 

methods of making them invalid. Then, I identified what is policy, Immama, its conditions 

and the lawful methods to achieve it. 

     This study also included the juristic justifies judgments policy in the worships including 

the Prayers, Zakat, Fasting, pilgrimage, and the juristic justified judgments  policy of Islam 

concerning the restrictions  including stealing, killing, Al- Heraba, drinking wine, committing 

adultery, sodomy, jurisdiction. I also introduced the juristic justified judgments policy in the 

chapters of Marriage, Jihad, and Money.   

     At the end of my research, I recommended my candidates and researchers to carry out 

researches on the books of scriptures of the policy of Shareia, which the Ex- Immams wrote 

about them to be able to be deep-rooted in reality to up-bring the contemporary issues on the 

tongue of their Immams.   

    Moreover, I recommended my brotherly researchers to over-look and study the events that 

are considered new to our nation especially after the revolutions of what is called ‘’ The 

Arabian Spring’’, events such as the capture of the Immam and to think about what should 

they do to set him free 

And what to do if the Immam cannot be set free. Finally, I also recommended the researchers 

to prepare researches in the policy of Shareia to explain to the nation   the prospective views 

to deal with the critical situations concerning the reactions that may be incorrect and cause 

mistakes that increase and attempt to have more lawful reactions.     

     Allah is the Prospering and the Guide to the right Path. 
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 المقدمة

 يهده من أعمالِنا، سيِّئات ومن أنفِسنا شرور من باهلل ونعوذُ  ونستغفرُه، ونستعيُنه حنمُده هلل، احلمد   ِإن  
 أن   وأشهد له، شريك   ال وحده اهلل ِإال إِله ال أن   وأشهد له، هادي فال يضِلل   ومن له، ُمِضل   فال اهلل

 .ورسوله عبده حممدا  

چ                        چ
(1). 

چ                             

                                چ
(2).

چ                               

                     چ
(3)  . 

 ،-عليه وسلم اهلل صلى -حممد   هديُ  اهلديِ  وأحسن   اهلل، كتابُ  احلديثِ  أصدق   فإن بعُد؛ أما "
 ".(4)النار يف ضاللة   ضاللٌة، وكل بدعة وكل بدعٌة، حمدثة   وكل   حمدثاهتا، األمورِ  وشر

 وبعد:
ويرجع ذلك  غاب عن كثري من طلبة العلم يف أمور كثرية،قد االجتهاد يف فقه السياسة الشرعية فإن 

 إىل أمرين:
كثريا  عن  ألن أغلب أنظمة احلكم يف بالد املسلمني قد ابتعدت والثاين:، طلبة العلمبتقصري  األول:

بدراسة  التمّسك بالشريعة منذ زمن ليس بالقليل، ومن مث اجتهت عناية الكثريين منهم إىل العناية

                                                           

 (.102( سورة آل عمران، آية: )1)
 (.1( سورة النساء، آية: )2)
 (.01-00( سورة األحزاب، آية: )3)
 (.1333حديث جابر، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع برقم )( من 14334( أخرجه أمحد يف املسند برقم )4)
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املسائل اليت تكثر احلاجة إليها عند الناس، ومن مث فإن كالمهم يف قضايا السياسة الشرعية يكون 
 . ما هو مدّون يف املراجع القدمية من غري نظر إىل ما استجد من أمور يف احلياةبرتديد 

وأردت أن أسري يف ركاب العلماء املخلصني مبدارسة هذا املوضوع الذي  -تعاىل–: استخرت اهلل ولذا
العلماء ـ"األحكام الفقهية املعللة سياسة"، واجتهدت جهدي يف مجع ما تناثر يف كتب  عنونته: بـــــــ

ومصنفات الفقهاء إليضاح تلك املباحث وإبرازها، وتوضيح مقاصد األحكام فيها، فأسأل اهلل تعاىل 
أن جيعلها خالصة لوجهه وأن تكون يف ميزان حسنايت وحسنات والدّي وشيوخي الذين قاموا على 

 تربييت وتعليمي، إنه مسيع جميب.

  أسباب اختيار الموضوع:
 ذا املوضوع إىل عدة أسباب من أمهها:يرجع أسباب اختياري هل

أنه ال يوجد فيما أعلم مصنف منفصل جيمع شتات هذا املوضوع بل هو مبثوث يف ثنايا  .1
 املصنفات اجلوامع.

 إبراز أمهية املقاصد يف بناء األحكام الشرعية العملية وعدم الوقوف على ظواهر النصوص. .2
 الكمال والتمام واإلحكام.حتقيق صالحية الشريعة لكل األزمنة واألمكنة مع  .3
أمهية الكالم وضبطه يف هذا املوضوع خاصة يف اآلونة األخرية اليت تكلم فيها الناس عن  .4

 السياسة كثريا.
 سائله وختريج فروعه وترجيح خمتلفهحماولة للمشاركة يف بناء صرح الفقه الشامخ بتحقيق م .3

 وإظهار دليله.
 ر.رجاء األجر واملثوبة من اهلل العلي القدي .6

 منهج البحث: 
 املنهج الذي اتبعته يف هذه الرسالة هو املنهج االستقرائي التحليلي.

 الدراسات السابقة:
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مل أقف على دراسة منفصلة عنيت باملقاصد السياسية يف املسائل الفقهية، وإن كان هناك كثري من 
 الدراسات واملصنفات قد كتبت يف السياسة ونوازهلا.

 طريقة بحث المباحث:

 .اليت تكون معللة سياسة، وأضع عنوانا مناسبا هلاأذكر املسألة  .1
 .له املبحث توطئأضع هتيئة للقارئ  .2
 أذكر حترير حمل النزاع يف املسألة لبيان أوجه االتفاق واالختالف فيها. .3
بذكر اآلراء الشرعية مع ذكر أصحاب هذه اآلراء من أصحاب املذاهب  ختالفاالأسرد  .4

 .املتبوعة
 .أو القياس أو املعقول ن أو السنةآاألدلة الشرعية الواردة يف القر  يسر يل منأذكر ما يت .3
 .؟وما الراجح فيها ؟هل هي معللة سياسيا أم المن دراسة كل مسألة  الرأي املختارأذكر  .6
 قوال حسب أسبقية وفاة أصحاهبا.ألالرتتيب عند ذكر ا .0
وإذا تعددت مراجع املذهب الواحد  للمذاهبويف املصادر أرتبها على حسب السبق الزمين  .8

 رتبتها على حسب وفيات مؤلفيها.
أوثق املصدر بذكر امسه كامال يف أول مرة يرد فيها، مث املؤلف، مث احملقق، مث املطبعة، مث  .9

من هذه املعلومات مل أنبه على ذلك، وإمنا أكتفي  ءشيالطبعة، مث سنة الطبع، وإن مل يوجد 
 بإغفاله.

 رآنية بذكر اسم السورة ورقم اآلية .عزو اآليات القأ .10
ختريج األحاديث النبوية خترجيا علميا سليما بذكر لفظ احلديث من دواوين السنة والراوي  .11

درجة احلديث إن  ال أذكر و  األعلى، ومن أخرج احلديث، والكتاب والباب، ورقم احلديث،
ر حكم الشيخ األلباين ، أو يف أحدمها وأما إن كان يف غريها فأكتفي بذككان يف الصحيحني

 .عليه إن وجد أو غريه إن مل يوجد
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عمل تراجم خمتصرة لألعالم الذين يرد ذكرهم يف البحث اقتصر فيها على االسم وسنة الوفاة  .12
 وأشهر مؤلفاته.

ترد يف البحث مستعينا يف ذلك باملعاجم اللغوية واملعاجم  اليتأشرح بعض الكلمات الغريبة  .13
 الفقهية.

 ترد يف البحث مستعينا يف ذلك مبعاجم البلدان. اليتأعرف باملعامل  .14
أضع عناوين لألبواب والفصول واملباحث واملطالب والفروع وترتيبها حسبما هو متبع عند  .13

 الفقهاء.
عمل خامتة أذكر فيها أهم النتائج يف البحث وما توصلت إليه من عمل والتوصيات اليت  .16

 استنتجتها من خالل البحث.
 عمل فهارس لآليات واألحاديث واآلثار الواردة يف البحث. .10

 قائمة املراجع.- أ
 فهرس اآليات القرآنية.- ب
 فهرس األحاديث النبوية واآلثار.- ت
 فهرس األعالم - ث
 فهرس املعامل.- ج
 فهرس املفردات اللغوية.- ح
 فهرس موضوعات البحث.- خ

 :مصادري في هذا البحث

وكتب التفسري  ،بفقه األحاديث وخالف العلماءوكتب احلديث اليت عنيت  ،كتب الفقه املختلفة  
إضافة إىل الدوريات احلديثة و قرارات  وكتب السياسة الشرعية ،اليت اشتهر مؤلفوها بالعناية بالفقه

 العلمية.اجملامع الفقهية وفتاوى اللجان 
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 خطة البحث:
 حيتوي هذا البحث على مقدمة وفصل متهيدي وثالثة أبواب وخامتة:

 أما المقدمة:

البحث والدراسات السابقة،  تفذكرت فيها أمهية املوضوع وأسباب اختياره، ومنهج البحث، وخطوا
 هبا. وأهم املصادر اليت استعنت

 .ماهية األحكام الفقهية والعلل والسياسةوأما الفصل التمهيدي: 
 :مباحث ثالثة على ويشتمل

 .الفقهية باألحكام التعريف .1
 .هلا املبطلة والطرق إثباهتا وطرق قبوهلا وشروط بالعلل التعريف .2
 .بالسياسة التعريف .3

 .الفقهية باألحكام التعريفالمبحث األول: 
 :ثالثة مباحث على ويشتمل

 .لها المبطلة والطرق إثباتها وطرق قبولها وشروط بالعلل التعريفالمبحث الثاني:
 ويشتمل على أربعة مطالب:

 تعريف العلة. المطلب األول:
 شروط العلة املقبولة. :المطلب الثاني

   طرق إثبات العلة.المطلب الثالث: 
 .الطرق املبطلة للعلةالمطلب الرابع: 
 .بالسياسة التعريفالمبحث الثالث:

 ويشتمل على ثالثة مطالب:
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 التعريف بالسياسة واإلمامة. المطلب األول:
 شروط اإلمامة.المطلب الثاني: 

 .لإلمامة الشرعي الطريقالمطلب الثالث: 
 العبادات. في سياسة المعللة الفقهية األول: األحكام الباب

 ويشتمل على أربعة فصول:
 .المعللة سياسة في باب الصالةالفقهية األحكام : الفصل األول

 :أربعة مباحثعلى  يشتملو 
 صالة اجلمعة بغري إذن اإلمام. .1
 الصالة على من قتل ببغي أو قطع طريق.  .2
 اجلماعة يف صالة الرتاويح. .3
 حكم إغالق املساجد. .4

 الفصل الثاني: األحكام الفقهية المعللة سياسة في باب الزكاة.
 ويشتمل على ثالثة مباحث:

 حق اإلمام يف جباية الزكاة. .1
 سهم املؤلفة قلوهبم.  .2
 إخراج الزكاة قيمة. .3

 يام.األحكام المعللة سياسة في باب الصالثالث: الفصل 
 ويشتمل على مبحثني:

 رؤية هالل رمضان. .1
 تعزير من أفطر يف هنار رمضان. .2

 الحج. األحكام الفقهية المعللة سياسة في باب الفصل الرابع:
 ويشتمل على ثالثة مباحث:
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 حتديد عدد احلجيج واملدة بني حجة وأخرى. .1
 .احلرم خارج اهلدي حلوم نقل .2
 تكرار العمرة يف السفرة الواحدة. .3

 الحدود والقضاء.المعللة سياسة في الفقهية األحكام الثاني: الباب 
 أربعة فصول: ويشتمل على

 .حد السارقالفصل األول: األحكام الفقهية المعللة سياسة في 
 ويشتمل على أربعة مباحث:

 حد سارق املصحف. .1
 .والطرار النباش يد قطع .2
 قطع يد السارق يف الثالثة واألشل. .3
 .العارية وجاحد املنتهب على احلد إقامة .4

 القتل والحرابة والخمر. ودحدالفصل الثاني: األحكام الفقهية المعللة سياسة في 
 ويشتمل على أربعة مباحث:

 قتل اخلّناق. .1
 قتل اجلماعة بالواحد. .2
  . احملدد بغري القتل يف القصاص .3
 .اخلمر حد يف األربعني ىعل الزيادة .4

 الزنا واللواط. يالفصل الثالث: األحكام الفقهية المعللة سياسة في حد
 ويشتمل على سبعة مباحث:

 .احملصن غري الزاين تغريب .1
 .للمحصن والرجم اجللد بني اجلمع .2
 .احملصنة غري الزانية املرأة نفي عدم .3
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 .الكتاب أهل رجم .4
 .اللواطة اعتاد من قتل .3
 نفي من تفتنت به النساء. .6
 .فيها الفسق اعتاد من علي البيوت هدم .0

 الفقهية المعللة سياسة في باب القضاء.الفصل الرابع: األحكام 

 ويشتمل على ستة مباحث:
 .مذهبه بغري القاضي حكم .1
 .سقوط احلد بالتقادم .2
 .والسياف اجلالد تضمني عدم .3
 .الزور بشاهد التشهري .4
 .واملبتدع والزنديق الساحر قتل .3
 .املفقود الزوج مبوت احلكم .6

 الجهاد والنكاح واألموال.المعللة سياسة في الفقهية األحكام الثالث: الباب 

 ثالثة فصول: ويشتمل على

 .الجهادالفصل األول: األحكام الفقهية المعللة سياسة في 

 ويشتمل على مخسة مباحث:
 قتل النساء يف احلرب. .1
 كلمة السر يف احلروب. .2
 .املسلمني غري مع العسكري احللف .3
 .احلربيني أسرى يف  احلكم .4
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 .املسلمني على التجسس .3
 النكاح.الفصل الثاني: األحكام الفقهية المعللة سياسة في 

 ويشتمل على ثالثة مباحث:
 التزوج من الكتابيات. .1
 طالق الثالث بلفظ واحد. .2
 تزوج من ال حيل له نكاحها من ذوات حمارمه. .3

 الفصل الثالث: األحكام الفقهية المعللة سياسة في األموال.
 :مباحث ثالثة على ويشتمل

 .املوات األرض إحياء .1
 .العامة للمصلحة التسعري .2
 .الناس بأرزاق اإلسالمية الدولة التزام .3

 الخاتمة:
بينت فيها أهم النتائج اليت وصلت إليها والتوصيات اليت خلصت هبا، مث ذكرت قائمة الفهارس 

 اخلاصة بالبحث
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 التمهيدي الفصل
 ماهية األحكام الفقهية والعلل والسياسة

 :ثالثة مباحث على ويشتمل
 التعريف باألحكام الفقهية. .5
 التعريف بالعلل وشروط قبولها وطرق إثباتها والطرق المبطلة لها. .4
 التعريف بالسياسة. .4
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 التعريف باألحكام الفقهية: لمبحث األول
 :وتقسيم تمهيد

چ:تعاىل قال كما املباركة الشاملة اخلالدة التامة الشريعة بتلك األمة هذه على اهلل من لقد  

                      چ
فلم ترتك شريعة  (1)

 الرسالة هبذه الرساالت ختم إناهلل تعاىل شاردة وال واردة إال ومشلتها ووضعت هلا حكما مفصال، 
 ومن. كلها احلياة مبتطلبات وافية الشريعة هذه تكون أن يستلزم هبا قبله من األنبياء رساالت ونسخ

 يقول ال ما وهو واجلور واحلرج بالضيق جاء الدين هذا أن كالمه من يلزم فإنه احلقيقة هبذه يؤمن مل

چ تعاىل: اهلل لقول ومضاد ،مسلم به            چ
 جاءت وكما(2)

 إال أعجمي على لعريب فيها فضل ال أجناسهم، اختالف على البشر لكل عامة اإلسالمية الشريعة
 إال واردة وال شاردة ترتك مل االجتماع ومناحي احلياة جوانب لكل شاملة رسالة كذلك فإهنا بالتقوى،

 الشريعة علماء قسم وقد.قاعدة أو أصل حتت مندرجة كانت أو حكما مشلتها أو خربا فيها ذكرت
 :هي أقسام أربعة إىل مجلته يف الدين
 .الدين أصول .1
 .بالضرورة الدين من علم ما .2
 .السلوك وقواعد باألخالق املتعلقة األحكام .3
 .التفصيلية األدلة من املكتسبة العملية الشرعية األحكام .4

 وهو البشر نشاطات معظم يتناول واسع باب وهو( بالفقه) املتأخرين اصطالح يف يعرف ما وهو
 :إىل ينقسم
 .سبحانه الصلة به وتوثق اهلل مع العالقة تنظم اليت العبادات .1

                                                           

 (.113( سورة األنعام، آية: )1)
 (.08( سورة احلج، آية: )2)
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 :مثل واملعامالت األحكام من كثري حتته يندرج األخري وهذا: املعامالت .2
 .وحقوق وطالق نكاح من يشمله مبا األسرة بتنظيم املتعلقة األحكام- أ

 شركات من عامة التجارية واألمور واحملرمة اجلائزة والبيوع والشراء كالبيع املعامالت أحكام- ب
 .ومبادالت

 .اإلسالمية الدولة ظل يف العدل وإقامة الناس بني املنازعات وفض والقضاء املرافعات أحكام- ت
 .إخل. . . واحلرب السلم أيام يف األخرى بالدول اإلسالمية الدولة عالقة تنظيم- ث
 .الشرعية احلدود من وغريها والقذف اخلمر وشرب والزنا الردة كحد والعقوبات احلدود- ج

 غائب علم إىل التوصل :الراغب وقال .الكمال ابن ذكره كالمه، من املتكلم غرض فهم" والفقه لغة:
 ."(1)العلم من أخص فهو شاهد، بعلم
 .التفصيلية أدلتها من العملية الشرعية باألحكام العلم هو: (2)االصطالح ويف

 .الدين أحكام منه يعرف مستنبط علم الفقه آخر وبوجه
 وأما األحكام فهي:

 يقدر فلم خالفه من منعته إذا بكذا عليه حكمت يقال املنع وأصله القضاء احلكم( : م ك ح)لغة:
 واجلمع بفتحتني وحكم حاكم فأنا بينهم فصلت القوم بني وحكمت ذلك من اخلروج على

 .(3)حكام

                                                           

 العابدين زين بن علي بن العارفني تاج بن الرءوف بعبد املدعو حممد الدين زين: املؤلف( التوقيف على مهمات التعاريف، 1)
 األوىل،: الطبعة، القاهرة -ثروت اخلالق عبد 38 الكتب عامل: الناشر، (هـ1031: املتوىف) القاهري املناوي مث احلدادي
 (.1/263، )م1990-هـ1410

 احلنفي الرومي القونوي علي أمري بن اهلل عبد بن قاسم: املؤلف، الفقهاء بني املتداولة األلفاظ تعريفات يف الفقهاء أنيس( 2)
، هـ1424-م  2004: تاريخال، الطبعة: بدون، العلمية الكتب دار: الناشر، مراد حسن حيىي: احملقق، (هـ908: املتوىف)
(1/116.) 
 ،(هـ000 حنو: املتوىف) العباس أبو احلموي، مث الفيومي علي بن حممد بن أمحد: املؤلف( املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري، 3)

 (.1/143التاريخ: بدون، )بدون،  ، الطبعة:بريوت – العلمية املكتبة: الناشر
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 فيتناول الوضع، أو التخيري أو باالقتضاء املكلفني بأفعال املتعلق اخلطاب: هو احلكمواصطالحا: 
 واحملظور، الواجب هذا يف فيدخل الرتك، جواز مع أو اجلزم، مع إما العدم، واقتضاء الوجود، اقتضاء

 .(1)اإلباحة فهو التخيري وأما واملكروه، واملندوب،
 .،....واملانع والشرط، السبب، فهو: الوضع وأما

 جازما كان فإن جازما، يكون ال أو جازما، يكون أن إما اخلطاب ألن :مخسة التكليفية فاألحكام
 .التحرمي وهو الرتك، طلب أو اإلجياب، وهو الفعل، طلب يكون أن فإما
 الوجود، جانب يرتجح أو اإلباحة، وهو السوية، على يكونا أن إما فالطرفان جازم، غري كان وإن
 وثالثة تكليفية مخسة مثانية، األحكام فكانت الكراهة، وهو الرتك، جانب يرتجح أو الندب، وهو

 .وضعية
هذا متهيد خمتصر يف تعريف الفقه واحلكم الفقهي، وملا كان الكالم يف العلة والسياسة حيتاج إىل شيء 

 :التايل النحو على وذلكمن اإلسهاب أفردت لكل منهما مبحثا منفصال، 
 إثباتها والطرق المبطلة لهاالتعريف بالعلل وشروط قبولها وطرق : المبحث الثاني

 فرع الشيء على احلكم وألن سياسة، املعللة الفقهية األحكام عن البحث هذا يف احلديث كان ملا
 البيان ليكتمل هلا املبطلة والطرق إثباهتا وطرق قبوهلا وشروط العلة مفهوم معرفة يلزم فإنه تصوره، عن

 :التالية األربعة املطالب خالل من املبحث هذا يف أتناوله ما وهو الفائدة، وتعم
 ويشتمل على عدة مطالب:

 المطلب األول: تعريف العلة.
 المطلب الثاني: شروط العلة المقبولة.
 المطلب الثالث: طرق إثبات العلة.  

                                                           

: املتوىف) اليمين الشوكاين اهلل عبد بن حممد بن علي بن حممد: املؤلف، األصول علم من احلق حتقيق إيل الفحول إرشاد( 1)
، فرفور صاحل الدين ويل والدكتور امليس خليل الشيخ: له قدم، بطنا كفر - دمشق عناية، عزو أمحد الشيخ: احملقق ،(هـ1230
 (.1/23، )م1999 - هـ1419 األوىل الطبعة: الطبعة، العريب الكتاب دار: الناشر
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 المطلب الرابع: الطرق المبطلة للعلة.
 تعريف العلة: المطلب األول:

 ألنه علة؛ املرض يسمى ومنه اختيار، بال احملل حال به فيتغري باحملل حيل معىن عن عبارة: (1)لغة   العلة
 يف والعلة معه، به احلكم جيب عما عبارة: وشريعة   الضعف، إىل القوة من الشخص حال يتغري حبلوله

 وجود عليه يتوقف ما هي: العلة .والضرب العروض يف كان إذا الثمانية، األجزاء يف التغيري: العروض
 .فيه مؤثر ا خارج ا ويكون الشيء

 أجزائها، من املاهية به تقوم ما: األول: قسمان وهي الشيء، ذلك عليه يتوقف ما: الشيء علة
 اخلارجي، بالوجود بأجزائها املتقومة املاهية اتصاف عليه يتوقف ما: والثاين املاهية، علة: وتسمى
 العلة وهي بالقوة، بل بالفعل املعلول وجود هبا جيب ال ألنه إما املاهية؛ وعلة الوجود، علة وتسمى
 أي املعلول، منها يوجد أن إما الوجود وعلة الصورية؛ العلة وهي وجوده، هبا جيب ألنه وإما املادية،
 ألجلها، املعلول يكون أن إما وحينئذ ال، أو الفاعلية، العلة وهي له، موجود ا املعلول يف مؤثر ا يكون
 .عدمي ا كان إن املوانع وارتفاع وجودي ا، كان إن الشرط وهي ال، أو الغائية، العلة وهي

 وأما العلة يف االصطالح فقد اختلفت تعريفات األصوليني فيها على عدة تعريفات:
 وهذا هو تعريف املعتزلة.  : هي الوصف املؤثر يف احلكم بذاته.(2)أوال: العلة
 : الوصف املؤثر يف احلكم جبعل الشارع له مؤثرا ال بذاته. وهذا التعريف منسوب (3)ثانيا: العلة

                                                           

 من مجاعة وصححه ضبطه: احملقق، (هـ816: املتوىف) اجلرجاين الشريف الزين علي بن حممد بن علي: املؤلف( التعريفات، 1)
 (.1/134، )م1983- هـ1403 األوىل: الطبعة، لبنان – بريوت العلمية الكتب دار: لناشر، االناشر بإشراف العلماء

( األنوار الساطعة يف طرق إثبات العلة اجلامعة، املؤلف: د. رمضان عبد الودود عبد التواب مربوك حممد اللخمي، نشر دار 2)
 (.10م، ص )1986-ه1406اهلدى للطباعة، القاهرة، التاريخ: 

، (هـ030: املتوىف) احلنفي البخاري الدين عالء حممد، بن أمحد بن العزيز عبد: املؤلف، البزدوي أصول شرح األسرار كشف(3)
 مجع على احمللي اجلالل شرح على العطار حاشية(، 3/338، )تاريخ وبدون ،طبعة بدون: الطبعة، اإلسالمي الكتاب دار: الناشر

 ،بدون: الطبعة، العلمية الكتب دار: الناشر، (هـ1230: املتوىف) الشافعي العطار حممود بن حممد بن حسن: املؤلف، اجلوامع
 أبو الشافعّي، اإلسنوي علي بن احلسن بن الرحيم عبد: املؤلف، الوصول منهاج شرح السول هناية(، 2/203، )تاريخ وبدون
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 .(1)للغزايل
 وهذا تعريف اآلمدي وابن احلاجب.  : الباعث على تشريع احلكم.(2)ثالثا: العلة
 : الوصف املعرف للحكم. وهذا قول البيضاوي، والرازي.(3)رابعا: العلة

 األئمة عليه باستثناء املعتزلة.وهو املختار من التعريفات لنص 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     

، م1999 -هـ1420 األوىل: الطبعة، لبنان-بريوت- العلمية الكتب دار: الناشر، (هـ002: املتوىف) الدين مجال حممد،
(3/24.) 
 مل الشافعي، الفقيه الطوسي الدين زين اإلسالم حجة امللقب الغزايل، أمحد بن حممد بن حممد بن حممد حامد أبو: الغزالي (1)

  و" الوسيط" كتاب أشهرها ، فنون عدة يف املفيدة الكتب وصنف بنفسه اشتغل مثله، عصره آخر يف الشافعية للطائفة يكن
"  الفقه أصول يف وله ، وأمجلها الكتب أنفس من وهو"  الدين علوم إحياء"  ومنها الفقه، يف"  اخلالص" الوجيز" البسيط"

 أبو: املؤلف، وفيات األعيان البن خلكان ومخسمائة مخس سنة اآلخرة مجادى عشر رابع االثنني يوم وتويفوغريها،  " املستصفى
، عباس إحسان: احملقق، (هـ681: املتوىف) اإلربلي الربمكي خلكان ابن بكر أيب بن إبراهيم بن حممد بن أمحد الدين مشس العباس
 (. 4/210) 1994 األوىل :الطبعة ،بريوت – صادر دار: الناشر

: املتوىف) اآلمدي الثعليب سامل بن حممد بن علي أيب بن علي الدين سيد احلسن أبو: املؤلف، األحكام أصول يف اإلحكام( 2)
(، 3/210، بدون طبعة، بدون تاريخ، )لبنان -دمشق -بريوت اإلسالمي، املكتب: الناشر، عفيفي الرزاق عبد: احملقق، (هـ631
 الدين مشس الثناء، أبو حممد، بن أمحد ابن( القاسم أيب) الرمحن عبد بن حممود: املؤلف، احلاجب ابن خمتصر شرح املختصر بيان

، م1986/  هـ1406 األوىل،: الطبعة، السعودية املدين، دار: الناشر، بقا مظهر حممد: احملقق، (هـ049: املتوىف) األصفهاين
(3/24.) 
 الري خطيب الرازي الدين بفخر امللقب الرازي التيمي احلسني بن احلسن بن عمر بن حممد اهلل عبد أبو: املؤلف، احملصول( 3)
 - هـ 1418 الثالثة،: الطبعة، الرسالة مؤسسة: الناشر، العلواين فياض جابر طه الدكتور: وحتقيق دراسة، (هـ606: املتوىف)

 (.1/319(، هناية السول شرح منهاج الوصول، )3/134، )م 1990
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 المطلب الثاني
 العلة شروط

للعلة شروط كثرية منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو خمتلف فيه، ومنها ما هو صحيح ومنها ما هو 
عند أكثر األصوليني، ولألصوليني يف ذلك تفريعات كثرية وسأورد يف هذا املطلب  اعتبارهمردود لعدم 

 أهم هذه الشروط:
: أن يكون الوصف مؤثرا يف احلكم. وذلك بأن يوجد احلكم عند وجود الوصف (1)الشرط األول

 وينعدم بانعدامه فيثبت احلكم مع وجود العلة وينعدم بانعدامها.
لتشريع القصاص، والزنا وصف مناسب لوجوب اجللد أو الرجم، والطعم مثاله: القتل وصف مناسب 
 وصف مناسب لتحرمي الربا.

: هو أن يغلب على ظن اجملتهد أن احلكم حاصل عند ثبوهتا ألجلها دون شيء (2)ومعىن تأثري العلة
 سواها.

 :(3)موضع تأثير العلة
 ى ثالثة مذاهب:اختلف األصوليون يف املوضع الذي يشرتط فيه تأثري العلة عل

: أن املوضع الذي يشرتط فيه تأثري العلة هو األصل الذي هو املقيس عليه؛ ألن العلة المذهب األول
 ( 4)تؤخذ من األصل، وإىل هذا ذهب أكثر الشافعية واختاره ابن الصباغ

                                                           

 (.33( األنوار الساطعة، ص )1)
: الناشر، (هـ094: املتوىف) الزركشي هبادر بن اهلل عبد بن حممد الدين بدر اهلل عبد أبو: املؤلف، الفقه أصول يف احمليط البحر( 2)

 (.0/168، )م1994 - هـ1414 األوىل،: الطبعة، الكتيب دار
 (.33(، األنوار الساطعة، ص )0/169، )الفقه أصول يف احمليط البحر( 3)
 )الكامل(، وكتاب )الشامل(، كتاب الشافعية، مصنف شيخ العالمة، اإلمام،، البغدادي حممد بن السيد عبد :الصباغ ابن (4)

 .شاذان بن علي وأبا القطان، الفضل بن احلسني بن حممد: ومسع .مائة أربع سنة: مولدهالسامل(.  والطريق العامل تذكرة) وكتاب
 .وآخرون السمرقندي، بن وإمساعيل التيمي، حممد بن وإمساعيل الغازي، نصر وأبو علي، القاسم أبو املسند ولده؛: عنه حدث

 مجادى عشر ثالث الثالثاء، يوم يف: نصر أبو الشيخ تويف الشريازي، إسحاق أبا يضاهي نصر أبو كان: السمعاين سعد أبو قال
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: أن املوضع الذي يشرتط فيه تأثري العلة هو أي أصل من األصول سواء أكان المذهب الثاني
 ، (1)األصل الذي هو املقيس عليه أم كان غريه، وإليه ذهب الشيخ أبو اسحق

 .(2)والقاضي أبو الطيب
: أن املوضع الذي يشرتط فيه تأثري العلة هو الفرع ألنه هو املقصود يف ثبوت احلكم المذهب الثالث

 ألصل.له؛ وألن األصل ثبتت علته بالنص أو اإلمجاع فال حاجة إىل اشرتاط التأثري يف ا
 : أن تكون العلة وصفا ظاهرا منضبطا، ألن تأثريها حلكمة مقصودة للشارع.(3)الشرط الثاني

: إن اإلمجاع منعقد على صحة تعليل األحكام باألوصاف الظاهرة املنضبطة املشتملة (1)قال اآلمدي
 على احلكم، كتعليل وجوب القصاص بالقتل العمد العدوان حلكمة الزجر.

                                                                                                                                                                                     

از بن عثمان بن أمحد بن حممد اهلل عبد أبو الدين مشس: املؤلف، النبالء أعالم سري.مائة وأربع وسبعني سبع سنة األوىل،  ق امي 
 (.18/464، )القاهرة -احلديث دار: الناشر، (هـ048: املتوىف) الذهيب

 سكن الدين؛ مجال امللقب أبادي الفريوز الشريازي، يوسف، بن علي بن إبراهيم إسحاق أبو الشيخ: الشيرازي اسحاق أبو( 1)
 وأبو البيضاوي اهلل عبد بن حممد اهلل عبد وأبو أمني بن حممد بن الوهاب عبد أمحد أبو منهم األعيان من مجاعة على وتفقه بغداد،
 معيدا   ورتبه جملسه، يف عنه وناب به، وانتفع كثريا ، الطربي الطيب أبا القاضي وصحب وغريهم الكرخي عمر بن منصور القاسم

 الصباغ ابن نصر أليب فوالها يفعل، فلم يتوالها، أن سأله ببغداد، مدرسته امللك نظام بىن وملا ببغداد، وقته إمام وصار حلقته، يف
 اآلخرة مجادى من والعشرين احلادي األحد، ليلة مات أن إىل هبا يزل ومل فتوالها، ذلك إىل أجاب مث يسرية، مدة الشامل صاحب

 (.1/29، ، )الزمان أبناء وأنباء األعيان وفيات، وأربعمائة وسبعني ست سنة
 الشافعي الفقيه الطربي الطيب أبو القاضي عمر بن اهلل عبد بن طاهر بن اهلل عبد بن طاهر: الطبري الطيب أبو القاضي( 2)

 سنني الفقه عنه عقلتو  إليه اختلفت اخلطيب قال املذهب صحيح اخللق حسن حمققا والفروع باألصول عارفا صادقا ثقة كان
 ال ومل فقال الشيخ أيها جبوارحك متعت لقد عمر وقد شيخنا الطيب أيب للقاضي قلت الشامي بكران ابن بكر أبو القاضي قال
 الوضوء ينقض املين خروج أن غرائبه ومن املذهب يف وجه صاحب الطربي وكان ،قال كما أو قط منها بواحدة اهلل عصيت وما

 وأربعني مثان سنة طربستان بآمل الطيب أبو القاضي وولد .إسالما صالته كانت احلرب دار يف صلى إذا الكافر أن ذلك ومن
 بن أيبك بن خليل الدين صالح: املؤلف، بالوفيات الوايف، عقله خيتل ومل وسنتني مائة عن وأربعمائة مخسني سنة وتويف وثالمثائة

 عام، بريوت – الرتاث إحياء دار: الناشر، مصطفى وتركي األرناؤوط أمحد: احملقق، (هـ064: املتوىف) الصفدي اهلل عبد
 (.16/231، )م2000 -هـ1420:النشر

 (.0/168، )الفقه أصول يف احمليط البحر( 3)
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 سالمة العلة عن الرد واملعارض الراجح. :(2)الشرط الثالث
والذي يبطل الوصف الذي هو علة ويرده هو النص أو اإلمجاع، فإذا دل النص أو اإلمجاع على 
إبطال التعليل بالوصف فال يصح التعليل به وكذلك إذا عارض النص أو اإلمجاع يف احملل حكما 

 باطال. خالف ما أثبته الوصف املعلل به كان التعليل بالوصف
مثال: التعليل بالوصف الذي أثبت حكما يف الفرع خمالفا للنص تعليل صحة نكاح املرأة نفسها 
مبلك بضعها، فيصح نكاحها قياسا على صحة بيعها جبامع امللك فيهما، وقد دل النص على بطالن 

 عليه اهلل صلى - اهلل رسول قال: قالت عائشة عنفهذا الوصف وهو قوله صلى اهلل عليه وسلم.
 بها دخل فإن - مرات ثالث - باطل فنكاحها مواليها إذن بغير نكحت امرأة أيما: "- وسلم

 ."(3)له ولي ال من ولي فالسلطان تشاجروا فإن منها، أصاب بما لها فالمهر
مثاله: التعليل بالوصف الذي دل اإلمجاع على بطالن التعليل به قياس إسقاط صالة املسافر على 

جبامع املشقة احلاصلة يف السفر فيهما واملسافر ال جيب عليه الصوم إمجاعا فال جتب الصالة صومه 
عليه قياسا على الصوم وهذا التعليل باطل ألنه أثبت حكما يف الفرع دل اإلمجاع على بطالنه، فقد 

 أمجعت األمة على وجوب أداء الصالة على املسافر.
االطراد، فيشرتط يف العلة اطرادها، ومعىن االطراد هو كلما وجدت العلة وجد  :(4)الشرط الرابع

احلكم مرتبا عليها فيشرتط يف الوصف املعني سالمته عن النقض والكسر، والنقض هو ختلف احلكم 
عن العلة مع وجودها، فإذا ختلف عن العلة كان دليال على بطالهنا وعدم اعتبار الوصف علة. 

 العلة أوصاف من وصف إسقاط عن عبارة واجلدليني األصوليني من األكثرين عند وهو (3)الكسرو 

                                                                                                                                                                                     

 (.3/203( اإلحكام يف أصول األحكام، )1)
 (.43(، األنوار الساطعة، ص )0/101، )الفقه أصول يف احمليط البحر( 2)
 (.1840(، وصححه األلباين يف إرواء الغليل برقم )2083( أخرجه أبو داود، كتاب النكاح، باب الويل برقم )3)
 (.43(، األنوار الساطعة، ص )0/101، )الفقه أصول يف احمليط البحر( 4)
 (.330-0/349، )الفقه أصول يف احمليط البحر( 3)
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 من ومنهم. العلة حد يف أخذه ميكن ال مما احملذوف يكون أن بشرط االعتبار عن وإخراجه املركبة
 ذلك معها يوجد وال آخر، موضع يف العلة تلك معىن يوجد حكم على بعلة يستدل بأنه فسره

 فيقال ولدي، ألنه له وهبت: ويقول شيئا لولده فيهب ولد، ولد وله ولد، له يكون أن مثاله.احلكم
 .فيه موجود الولد معىن ألن ولدك، بولد عليك فينكسر: له

 االنعكاسالعكس وهو انتفاء احلكم النتفاء العلة. وقد اختلف األصوليون يف  :(1)الشرط الخامس
 الذي هو ختلف احلكم بتخلف علته على أربعة مذاهب:

: العكس ليس بشرط ألن املقصود من العلة إثبات احلكم هبا وقد ثبت وال يلزم من (2)املذهب األول
 إنتفائها انتفاء احلكم الثابت هبا وبه قال اجلمهور واختاره الرازي.

عقلية ألن عدم التأثري يف نفيها وارتفاعها : العكس شرط يف العلل الشرعية كالعلل ال(3)املذهب الثاين
 .(4)املاورديدليل على عدم التأثري يف وجودها وبه قال 

: أن العكس شرط يف العلل الشرعية املستنبطة وليس بشرط يف العلل الشرعية (3)املذهب الثالث
 املنصوصة.

 قال الغزايل.: العلل إذا تعددت للحكم فال يشرتط فيها العكس، وبه (1)املذهب الرابع
                                                           

 (.48( األنوار الساطعة، ص )1)
 (.3/261(، احملصول، )48، ص )السابق( 2)
 (.8/213( البحر احمليط يف أصول الفقه، )3)
 الفقهاء وجوه من كان الشافعي؛ الفقيه باملاوردي، املعروف البصري، حبيب بن حممد بن علي احلسن أبو: الماوردي (4)

 حافظا وكان ببغداد، اإلسفرايين حامد أيب الشيخ عن مث بالبصرة،  الصيمري القاسم أيب عن الفقه أخذ كبارهم، ومن الشافعية
 ببلدان القضاء إليه وفوض. باملذهب التامة واملعرفة بالتبحر له وشهد إال أحد يطالعه مل الذي"  احلاوي"  كتاب فيه وله للمذهب

" "  احلاوي"  غري التصانيف من له"  بغداد تاريخ"  صاحب بكر أبو اخلطيب عنه وروى الزعفراين درب يف بغداد واستوطن كثرية،
 سياسة"  و"  الوزارة قانون"  و"  السلطانية األحكام"  و"  والدنيا الدين أدب"  و"  والعيون النكت"  و"  الكرمي القرآن تفسري
 الثالثاء يوم وتويف.به الناس وانتفع واألدب الفقه أصول يف وصنف ذلك، وغري خمتصر، وهو املذهب، يف"  اإلقناع"  و"  امللك
 .(284-3/283وفيات األعيان البن خلكان ) سنة، ومثانون ست وعمره وأربعمائة،، مخسني سنة األول ربيع شهر سلخ

 (.49( األنوار الساطعة، ص )3)
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، وهو عدم العلة يستلزم عدم احلكم، االنعكاسواحلاصل: أن بعض األصوليني قد اشرتط يف العلة 
 وليس للحكم إال علة واحدة ألنه لو جاز تعدد العلل للحكم الواحد للزم التناقض وهو حمال.

علق عليها احلكم  أن ال تكون علة احلكم يف األصل املقيس عليه غري العلة اليت: (2)الشرط السادس
يف الفرع، فال بد من أن تكون العلة يف األصل الذي ثبت حكمه بنص أو إمجاع هي العلة اليت علق 

 عليها احلكم يف الفرع حيت يتحقق الوصف اجلامع بني األصل والفرع.
أن ال تكون العلة خمتلفا فيها يف الفرع أو يف األصل مع وجود اإلمجاع من : (3)الشرط السابع

صمني على حكم األصل، إذا وقع االختالف يف العلة يف الفرع أو يف األصل فال يصح القياس، اخل
 فال بد أن تكون أوصاف العلة مسلمة عند اخلصمني.

أال توجب العلة يف الفرع حكما آخر غري حكم األصل، فإذا اقتضت العلة يف  :(4)الشرط الثامن
 صل خرجت عن كوهنا علة.الفرع حكما آخر غري احلكم الذي اقتضته يف األ

مثال: قياس سقوط الزكاة يف أموال الصبيان على سقوط اجلزية عن أمواهلم جبامع الصغر فيهما فهذا 
 قياس باطل ووصف الصغر ليس علة جامعة بني األصل والفرع.

أن ال يوجب الوصف الذي هو علة حكمني متضادين وذلك بأن ينقلب على : (3)الشرط التاسع
ت هبا حكما مضادا للحكم الذي أثبته هبا املعلل، فإذا ثبت بالعلة حكمان متضادان بطل املعلل فيثب

                                                                                                                                                                                     

 (.3/38، )احلاجب ابن خمتصر شرح املختصر بيان( 1)
 (.31( األنوار الساطعة، ص )2)
 (.32)، ص السابق( 3)
 مث احلنفي التميمي السمعاين املروزي أمحد ابن اجلبار عبد بن حممد بن منصور املظفر، أبو: املؤلف، األصول يف األدلة قواطع( 4)

، لبنان بريوت، العلمية، الكتب دار: الناشر، الشافعي امساعيل حسن حممد حسن حممد: احملقق، (هـ489: املتوىف) الشافعي
 (.3/321(، احملصول للرازي، )2/168، )م1999/هـ1418 األوىل،: الطبعة

 األوقاف وزارة: الناشر، (هـ300: املتوىف) احلنفي اجلصاص الرازي بكر أبو علي بن أمحد: املؤلف، األصول يف الفصول( 3)
 (.4/169، )م1994 - هـ1414 الثانية،: الطبعة، الكويتية
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التعليل هبا؛ ألنه الوصف الذي هو علة شاهد على احلكم فإذا ثبت التضاد يف شهادته بطلت شهادة 
 الوصف على احلكم.

مثاله: الشاهد إذا شهد للمدعي بثبوت احلق الذي هو موضوع الدعوى على املدعى عليه، وشهد 
 برباءته منه بطلت شهادته لوجود التضاد والتناقض فيها.عليه للمدعي 

أال يتأخر ثبوت العلة عن حكم األصل ألن احلكم إمنا شرع ألجلها، فلو جاز : (1)الشرط العاشر
عن حكم األصل لكان احلكم ثابتا بغري علة وهو باطل، وهذا الشرط تأخر الوصف الذي هو علة 

 يف العلة املستنبطة، أما العلة املنصوصة فهي ثابتة بثبوت النص املوجب للحكم. 
 مثال: قياس جناسة عرق الكلب واخلنزير على جناسة لعاهبما جبامع االستقذار فيهما.

نون باجلنون فيقاس عليه الكبري البالغ الذي عرض له مثال آخر: تعليل ثبوت الوالية على الصغري اجمل
 اجلنون فتثبت الوالية عليه باجلنون، وهذا التعليل باطل ألن والية األب ثابتة بوصف الصغر.

أن تكون معينة؛ ألن نقل احلكم وتعديته من األصل إىل الفرع ال يكون : (2)الشرط الحادي عشر
مة غري معينة ال يصح رد الفرع إىل األصل باملبهم، وقيل: يصح إال بواسطة العلة فإذا كانت العلة مبه

التعليل بالوصف املبهم إذا كان أحد أمرين كما نقول: علة الربا يف الرب إما الكيل أو اجلنس أو 
 الطعم.

                                                           

 (هـ016:  املتوىف) الدين جنم الربيع، أبو الصرصري، الطويف الكرمي بن القوي عبد بن سليمان:  املؤلف، الروضة خمتصر شرح( 1)
 (.3/314، )م 1980/  هـ 1400 األوىل، ، الطبعة:الرسالة مؤسسة ، الناشر:الرتكي احملسن عبد بن اهلل عبد احملقق:

 املعروف الفتوحي علي بن العزيز عبد بن أمحد بن حممد البقاء أبو الدين تقي: املؤلف، املنري الكوكب شرح( خمتصر التحرير 2)
 هـ1418 الثانية الطبعة: الطبعة، العبيكان مكتبة: الناشر، محاد ونزيه الزحيلي حممد: احملقق، (هـ902: املتوىف) احلنبلي النجار بابن

 (.4/89م، )1990 -
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أن يكون دليل العلة شرعيا، فلو مل يكن طريق إثبات العلة هو الشرع يف : (1)الشرط الثاني عشر 
:أن (2)ملا كان القياس شرعيا وال احلكم الثابت به شرعيا، قال الزركشي يف البحر القياس الشرعي

 يكون طرق إثباهتا شرعيا كاحلكم، ذكره اآلمدي يف جدله.
 أن تكون العلة موجودة حقيقة أو تقديرا. :(3)الشرط الثالث عشر

 مثال العلة املقدرة: امللك، فإنه علة يف صحة العتق وإجزائه يف الكفارة.
أن ال تكون العلة عدما يف احلكم الثبويت، وهذا الشرط فيه خالف بني  :(4)الشرط الرابع عشر

 الشافعية واحلنفية:
املذهب األول: جيوز تعليل احلكم الثبويت بالوصف العدمي إذا كان ذلك الصوف العدمي مناسبا 

 عليها، وإليه ذهب الشافعية.للحكم الوجودي، كتعليل حترمي أكل مرتوك التسمية لعدم ذكر اسم اهلل 
 املذهب الثاين: ال جيوز تعليل احلكم الوجودي بالعدمي وإليه ذهب مجهور احلنفية.

 .اخلمر إباحة علة اإلسكار عدم: كقولنا
  رجع على حكم األصل باإلبطال سواءيف العلة املستنبطة أن ال ت اشرتطوا: (3)الشرط الخامس عشر 

عدم رجوعها على حكم  ةاملستنبطكان اإلبطال إبطاال للكل أم للبعض؛ ألنه لو مل يشرتط يف العلة 

                                                           

 املوقت ابن له ويقال حاج أمري بابن املعروف حممد بن حممد بن حممد الدين مشس اهلل، عبد أبو: املؤلف، والتحبري التقرير( 1)
 (.3/133، )م1983 - هـ1403 الثانية،: الطبعة، العلمية الكتب دار: الناشر، (هـ809: املتوىف) احلنفي

 (.2/113(، إرشاد الفحول، )0/180( البحر احمليط يف أصول الفقه، )2)
 (.4/191( كشف األسرار شرح أصول البزدوي، )3)
: املتوىف) املالكي السيناوين اهلل عبد بن عمر بن حسن: املؤلف، اجلوامع مجع سلك يف املنظومة الدرر إليضاح اجلامع األصل( 4)

(، البحر 2/112(، إرشاد الفحول، )2/126، )م1928 األوىل،: الطبعة، تونس النهضة، مطبعة: الناشر، (هـ1340 بعد
 (.0/188احمليط، )

: املتوىف) الرومي( الف ن ري أو) الفناري الدين مشس حممد، بن محزة بن حممد: املؤلف، الشرائع أصول يف البدائع فصول( 3)
 - م 2006 األوىل،: الطبعة، لبنان – بريوت العلمية، الكتب دار: الناشر، إمساعيل حسن حممد حسني حممد: احملقق، (هـ834

 (.3/68)(، بيان املختصر شرح خمتصر ابن احلاجب، 2/369، )هـ 1420
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األصل باإلبطال، ألدى ذلك إىل العمل باملرجوح وترك الراجح والعمل باملرجوح دون الراجح باطل،  
  .يصوم بل لسهولته الكفارة يف يعتق ال بأن امللك على كاحلكم

 إن به خاصا حمله من جزءا وال احلكم، حمل احلكم علة تكون ال أن: (1)الشرط السادس عشر
 حكم حمل الفرع يف يتحقق أن ميتنع إذ حينئذ، باألصل الفرع إحلاق المتناع؛  متعدية العلة كانت
 .والفرع األصل احتاد يلزم وإال به، اخلاص جزؤه أو األصل

 طرق إثبات العلة: المطلب الثالث
 ذكرها اإلمام الرازي يف احملصول وجعلها عددا كثريا،  ولذا: متعددةإلثبات العلة طرق 

 سينتظم عرض هذا املطلب يف عدة فروع:
 الفرع األول: النص.

 اإليماء. الفرع الثاني:
 الفرع الثالث: اإلجماع.
 الفرع الرابع: المناسبة.

 الفرع الخامس: السبر والتقسيم.
 الفرع السادس: الشبه.

 الدوران.الفرع السابع: 
 الفرع الثامن: الطرد.

 الفرع التاسع: تنقيح المناط.
 

 النص: الفرع األول
 وينحصر الكالم يف النص  إىل عدة مسائل:

                                                           

 (.3/33( بيان املختصر شرح خمتصر ابن احلاجب، )1)
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 . تعريف النص: األولى
 فالن إىل احلديث( نص) و امليم، بكسر العروس( منصة) ومنه رد وبابه رفعه الشيء( نص):(1)لغة

 .منتهاه شيء كل( نص) و. إليه رفعه
إليه اإلمام  بما ذه، وهو حمتملة أو قاطعة كانت سواء ظاهرة العلية على داللته تكون ما: اصطالحا

على العلية من كتاب أو سنة ولو بطريق  لما دفالنص عنده:  (3)احلاجب ابن. وأما (2)الرازي
 .(4)االلتزام
 أقسام النص: الثانية:

على معناه داللة قطعية من غري احتمال، وألفاظه: كي، إذا، ألجل   لما د: هو (3): النص القاطعأوال
 مثاله:  كذا، من أجل كذا، لسبب كذا، ملوجب كذا، لعلة كذا.

چقوله تعاىل:  .1                            

                                  

                           چ
(1). 

                                                           

: احملقق، (هـ666: املتوىف) الرازي احلنفي القادر عبد بن بكر أيب بن حممد اهلل عبد أبو الدين زين: املؤلف، الصحاح خمتار( 1)
، م1999/  هـ1420 اخلامسة،: الطبعة، صيدا – بريوت النموذجية، الدار - العصرية املكتبة: الناشر، حممد الشيخ يوسف

(1/312.) 
 (.3/193( احملصول للرازي، )2)
 دار، السبكي الكايف عبد بن علي بن الوهاب عبد النصر أيب الدين تاج:  املؤلف، احلاجب ابن خمتصر عن احلاجب رفع( 3)

 (.4/310، )األوىل:  الطبعة، ه 1419 - م 1999 - بريوت/  لبنان - الكتب عامل:  النشر
اللفظ املفرد يدل على معناه: باملطابقة أو التضمن  أو االلتزام، فإذا دل اللفظ على متام املعىن فهي داللة املطابقة مثاله  (4)

"إنسان" على احليوان الناطق، وإن دل على جزء املعىن فهي داللة التضمن مثاله "إنسان" على حيوان فقط أو ناطق فقط، وإن 
 األسد"  ولفظ الضحك، على"  اإلنسان"  لفظ داللة مثل"  التزام داللة"  يسمى وهذا له، زمال معناهحارج عن  ءدل على شي

 .الشجاعة على" 
 (.3/193( احملصول للرازي، )3)
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چقوله تعاىل:  .2                            

                         چ
(2). 

لفظ "كي" موضوعة يف اللغة للداللة على التعليل، ومل تستعمل فيما عداه فكان  وجه الداللة:
 حيتمل غريه. نصا قاطعا ال

 صلى- اهلل رسول زمن األضحى حضرة البادية أهل من أبيات أهل (3)دف قالت: عائشةعن  .3
 بما تصدقوا ثم ثالثا ادخروا " -وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول فقال -وسلم عليه اهلل

 ضحاياهم من األسقية يتخذون الناس إن اهلل رسول يا قالوا ذلك بعد كان فلما. "بقى
 أن هنيت قالوا. " ذاك وما" -وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول فقال الودك منها وحيملون

 فكلوا دفت التي الدافة أجل من نهيتكم إنما " فقال. ثالث بعد الضحايا حلوم تؤكل
  ."(4)وتصدقوا وادخروا

 ومع وسلم عليه اهلل صلى النيب حجر يف جحر من رجل اطلع :قال (3)سعد بن سهل عن .4
 به لطعنت تنظر أنك أعلم لو : "فقال رأسه به حيك (1)يمدر  وسلم عليه اهلل صلى النيب
  ."(2)البصر أجل من االستئذان جعل إنما عينك في

                                                                                                                                                                                     

 (.0( سورة احلشر، أية )1)
 (.30( سورة األحزاب، آية )2)
 هنا واملراد املصر منهم يرد من األعراب ودافة الدال بكسر يدف ودف خفيفا سريا مجيعا يسريون قوم الفاء بتشديد :الدافة( 3)

 شرف بن حيىي الدين حميي زكريا أبو: املؤلف، احلجاج بن مسلم صحيح شرح املنهاج،للمواساة األعراب ضعفاء من ورد من
 (.13/130)1392 الثانية،: الطبعة، بريوت – العريب الرتاث إحياء دار: الناشر، (هـ606: املتوىف) النووي

 إىل وإباحته نسخه وبيان اإلسالم أول يف ثالث بعد األضاحي حلوم أكل عن النهى من كان ما بيان :بابأخرجه مسلم،( 4)
 (.3213، رقم )شاء مىت

 يف له. سنة مئة حنو عاش. املدينة أهل من .مشاهريهم من صحايب،: ساعدة بين من األنصاري، اخلزرجي :سعد بن سهل( 3)
 الدمشقي الزركلي فارس، بن علي بن حممد بن حممود بن الدين خري: ملؤلفم، ااألعاله(،91تويف )، حديثا 188 احلديث كتب

 (.3/143، )م 2002 مايو/  أيار - عشرة اخلامسة: الطبعة، للماليني العلم دار: الناشر، (هـ1396: املتوىف)
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، أو هو الدليل من مرجوحا   احتماال   غريها احتمال مع العلة على دل الذي: (3): النص الظاهرثانيا
مرجوحا،  احتماالالكتاب والسنة الدال على العلية بوضع اللفظ للتعليل مع احتمال غري التعليل 

 حروفه: الالم، مث الباء، مث إّن.
 أمثلته:

چقال تعاىل:  .1                      چ
(4).  

چتعاىل: قال  .2                            

       چ
(3). 

 أن الالم هنا ظاهرة يف التعليل بوضعها، إمنا كانت الالم من أمثلة النص الظاهر يف وجه الداللة:
 -التعليل ومل تكن من قبيل النص القاطع ألمرين:

األول : أهنا استعملت يف غري التعليل فقد جاءت الالم للملك مثل قول الرسول صلى اهلل عليه 
 ".(6)أنت ومالك ألبيكوسلم "

                                                                                                                                                                                     

ء: المدرى (1) ن ان كبعض فـ ُهو   غ ريه، أ و احل  ِديد من كاملسلة، الطّرف حمدد ش ي   من املشكل كشف، أطول أ نه ِإال   ال مش ط أ س 
 حسني علي: احملقق، (هـ390: املتوىف) اجلوزي حممد بن علي بن الرمحن عبد الفرج أبو الدين مجال: املؤلف، الصحيحني حديث
 (.2/266ال يوجد، ) :النشر سنة، الرياض – الوطن دار: الناشر، البواب

 (.6241بدء الوحي، باب: االستئذان من أجل البصر، رقم )( أخرجه البخاري، كتاب 2)
:  حتقيق ،السبكي الكايف عبد بن علي:  املؤلف، للبيضاوي األصول علم إىل الوصول منهاج على املنهاج شرح يف اإلهباج( 3)

 (.3/03ه، )1404، األوىل الطبعة، بريوت – العلمية الكتب دار:  الناشر،  العلماء من مجاعة
 (.14سورة طه، آية، )( 4)
 (.64( سورة النحل، آية، )3)
 (.838صححه األلباين يف اإلرواء برقم )و  ،(2291برقم ) ،ولده مال من للرجل ما: باب ،( أخرجه ابن ماجة6)
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الثاين: أن الالم تدخل على العلة فنقول: ثبت هذا احلكم لعلة كذا فلو كانت الالم نصا قاطعا 
يف التعليل لكان دخوهلا على العلة تكرار من غري فائدة والتكرار من غري فائدة عبث وهذا حمال 

 يف كالم الشارع. 

 چ .3                           

   چ
(1). 

  وجه الداللة:
استفيد التعليل من الباء وألن الباء قد تأيت لإللصاق أو لالستعانة أو غريمها والستعماهلا يف غري 

 التعليل كان استعماهلا ظاهرا فيه.

  چ قال تعاىل: .4                 چ
(2).  

 :وجه الداللة
من قبيل أمثلة النص الظاهر وألهنا تأيت للعلة وغريها فقد تأيت للتوكيد وغريه لذا كانت " إن" أن

 مرجوحا. احتماالدالالهتا على التعليل ظاهرة الحتمال غريه 
 
 

  

                                                           

 (.160( سورة النساء، آية، )1)
 (.20( سورة نوح، آية، )2)
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 اإليماء :الفرع الثاني
 :أوال: تعرف اإليماء

 مبعىن أشار إليه فمعناه: اإلشارة والتنبيه. ءالشي: مصدر أومأ يومئ إمياء إىل (1)لغة
 على العلية بالقرينة. لما د: (2)اصطالحا

چ تعاىل:مثاله: قال                               

       چ
(3). 

 وجه الداللة:  
 فالوصف املقرتن باحلكم هنا هو السرقة، واحلكم هو وجوب القطع وكالمها مذكوران يف الكالم.

 دخل قتادة، أبا أن - (3)قتادة أيب ابن حتت وكانت -(4)مالك بن كعب بنت كبشة عن .1
: كبشة قالت شربت، حىت اإلناء هلا فأصغى منه، فشربت هرة فجاءت وضوءا، له فسكبت

                                                           

 (.1/040، )الصحاح خمتار( 1)
 الطبعة، اجلوزي ابن دار:  الناشر، اجليزاين ح سن   بن حس ني   بن   حمم د:  املؤلف، واجلماعة السنة أهل عند الفقه أصول معامل( 2)

 (.1/440، )هـ1420 ، اخلامسة: 
 (.38( سورة املائدة، آية، )3)
 أهل من صفية وأمها. سلمة بن كعب بن غنم بن سواد بن كعب بن القني بن كعب أيب بن مالك بن: كعب بنت بشةك( 4)

 رافع بن رفاعة بن عبيد بنت محيدة عنها ابنتها روت واليت. سلمة بين من األنصاري ربعي بن قتادة أيب بن ثابت تزوجها. اليمن
 .(349-8/138، الطبقات الكربى )كبشة الزرقي

 الوالة األبطال من أيب صح: قتادة أبو السلمي، اخلزرجي األنصاري ربعي ابن( عمرو أو النعمان، أو) احلارث: قتادة أبو( 3)
 صلى النيب مع الوقائع شهد( . قتادة أبو فرساننا خري: )مسلم أخرجه حديث ويف( اهلل رسول فارس) له يقال وكان. بكنيته اشتهر

 وسلم عليه اهلل صلى النيب مواقف لرييه اليه أرسل املدينة، إمرة مروان بن امللك عبد ويل وملا. أحد وقعة من ابتداء وسلم عليه اهلل
 .(2/134ه( األعالم للزركلي )34) باملدينة ومات. معه صفني وشهد. مكة واله علي، اىل اخلالفة صارت وملا. وأراه معه فانطلق
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 اهلل صلى اهلل رسول إن: فقال نعم،: فقلت أخي؟ ابنة يا أتعجبني: فقال إليه، أنظر  فرآين
 ".(1)والطوافات عليكم الطوافين من إنها بنجس، ليست إنها": قال وسلم عليه

 وجه الداللة:
اقرتن باحلكم وهو الطواف فإنه مقرتن باحلكم وهو الطهارة املسئول  احلديثأن الوصف يف هذا 

عنها؛ فلو مل يقرتن الطواف الذي هو علة بالطهارة، لكان السؤال خاليا عن احلواب وهو بعيد 
  من النيب صلى اهلل علبه وسلم.

 :أقسام اإليماء ثانيا:
 . بالفاءترتيب الحكم على الوصف  :(2)القسم األول من أقسام اإليماء

وضابطه أن يذكر وصف وحكم وتدخل الفاء على الثاين منهما سواء أكان هو األول أم كان احلكم 
هو املذكور أوال، وسواء أكان يف كالم اهلل، أم يف كالم رسوله، أم يف كالم الراوي فإن املقصود هو 

الوصف الذي ترتب  دخول الفاء على الثاين منهما واقرتان هذا احلرف فيكون حينئذ داال على أن
 عليه احلكم علة له باإلمياء والتنبيه. 

 أنواع هذا القسم: ينقسم ترتيب الوصف على الفاء حبسب القسمة العقلية إىل أربعة أنواع:
 تقدم الوصف على احلكم يف كالم الشارع. .1

چ مثاله: قوله تعاىل:                             

    چ
چ ، وقوله تعاىل:(3)                    

                                  چ
(4). 

                                                           

 (.4202(، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع، )03( أخرجه أبو داود، باب: سؤر اهلرة، رقم )1)
 (.3/08( اإلهباج يف شرح املنهاج، )2)
 (.38آية: )( سورة املائدة، 3)
 (.4( سورة النور، آية: )4)
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 وجه الداللة:
يف هذه اآليات تقدم الوصف على احلكم، وذكر احلكم عقب الوصف مقرتنا بالفاء تنبيه على علية 

 ذلك الوصف، فوصف السرقة علة يف وجوب القطع، ووصف الزنا علة يف وجوب اجللد.
 وليس له فهي ميتة أرضا أحيا من " :قال سلم و عليه اهلل صلى النيب عن: (1)زيد بن سعيد عنو 

 ". (3)حق (2)ظالم لعرق
 : وجه الداللة

 يف احلديث ذكر الوصف علة يف احلكم فإحياء األرض علة يف التمليك.
 تقدم الوصف على احلكم يف كالم الراوي. .2

 من قام حني وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول سها: قال ،(4)حبينة بن مالك بن اهلل عبد عنمثاله:
دخلت الفاء على احلكم يف كالم  .(3)فرغ بعدما فسجد قيامه، يف يقعد أن ونسي الركعتني،

 الراوي وأن السهو علة يف سجود السهو.
 تقدم احلكم على الوصف يف كالم الشارع .3

                                                           

 املدينة، إىل هاجر. خيارهم من صحايب،: األعور أبو القرشي، العدوي نفيل بن عمرو بن : سعيد بن زيدزيد بن سعيد( 1)
 ذوي من وكان املبشرين العشرة أحد وهو .وسلم عليه اهلل صلى النيب هبا أرسله مهمة يف غائبا وكان بدرا إال كلها املشاهد وشهد
ه(، األعالم للزركلي، 31) باملدينة ووفاته مبكة، مولده. دمشق عبيدة أبو واله و .دمشق وحصار الريموك وشهد. والبسالة الرأي

(3/94.) 
 إزالته، والواجب ظلم، فهذا بذلك، األرض ليستحق: يعين بذلك، فيستحقها غريه أرض يف الرجل يغرس أن :الظالم العرق (2)

 . (13/339، شرح سنن أيب داود للعباد )يبقيه أن األرض صاحب مع اتفق إذا إال
 (. 10919(، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع، رقم )3003، رقم )املوات إحياء يف باب( أخرجه أبو داود،3)
 حليف، قصي بن مناف عبد بن املطلب بن احلارث بنت حبينة أمه، شنوءة أزد منهو عبد اهلل بن مالك  بن بحينة: اهلل عبد( 4)

، ومخسني بست الوفاة سنة بعضهم وحدد، املدينة على األخرية احلكم بن مروان والية أيام معاوية خالفة أواخر يف تويف. نوفل لبين
 (.1/38، )الفكر دار: الناشر، زكار سهيل: وحتقيق دراسة، خياط بن خليفة عمرو أيب: تأليف، الطبقات كتاب

، وصححه األلباين يف الصحيحة برقم (321، رقم )الركعتني يف أو اإلمتام بعد قام منمالك يف املوطأ، باب: أخرجه ( 3)
(1/638) . 
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 راحلته، عن وقع إذ بعرفة، واقف رجل بينما: قال -اعنهم اهلل رضي- عباس ابن عنمثاله:
 في وكفنوه وسدر، بماء اغسلوه": وسلم عليه اهلل صلى النيب قال – فأوقصته: قال أو - (1)فوقصته
 ."(2)ملبيا القيامة يوم يبعث فإنه رأسه، تخمروا وال تحنطوه، وال ثوبين،

 صلى- النيب أن يعلم أمل ؛فالنا اهلل قاتل: يقول -عنه اهلل رضي- عمر مسعت :قال عباس ابن عنو 
 ".(4)فباعوها(3)فجملوها الشحوم عليهم حرمت اليهود اهلل لعن :"قال -وسلم عليه اهلل

  وجه الداللة:
أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قد نبه على علة عدم قربانه طيبا وعلى عدم ختمري رأسه بقوله: فإنه 
يبعث يوم القيامة ملبيا فالعلة هي بعثه يوم القيامة ملبيا. وهذا الوصف متأخر عن احلكم بالفاء 

مي الشحوم على اليهود فإن الوصف قد جاء متأخرا عن احلكم ومقرتنا بالفاء ويف هذا وكذلك يف حتر 
 تنبيه على أنه علة.

 تقدم احلكم على الوصف يف كالم الراوي. .4
وهذا النوع ال مثال له واقع؛ ألن الراوي إمنا حيكي ما وقع؛ وألن األوصاف اليت هي علل يف 

 لفني وطبيعي أن حيدث الفعل أوال مث يقع احلكم مرتبا عليه.األحكام، كالزنا، والسرقة هي أفعال املك
 
 

                                                           

 والوقص عنقه فكسرت أوقعته ومعناه فأوقصته قال أو فوقصته اآلخر احلديث ويف وقصا فوقص احملرم حديث يف قوله :وقصته( 1)
 اليحصيب عياض بن موسى بن عياض الفضل أبو القاضي:  املؤلف، اآلثار صحاح على األنوار مشارق.الكسر القاف بسكون
 (.2/293، )الرتاث ودار العتيقة املكتبة:  النشر دار، املالكي السبيت

 (. 1263( أخرجه البخاري، باب: الكفن يف ثوبني، برقم )2)
 القاسم:  املؤلف، احلديث غريب. أيضا واجتملته أذبته إذا وأمجلته الشحم مجلت: يقال لغتان وفيه أذابوها يعين :جملوها (3)

، خان املعيد عبد حممد. د:  حتقيق، 1396 ، األوىل الطبعة، بريوت – العريب الكتاب دار:  الناشر، عبيد أبو اهلروي سالم بن
(3/400.) 
 (. 3201، برقم )إسرائيل بين عن ذكر ما باب( أخرجه البخاري، 4)
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 القسم الثاني من أقسام اإليماء: ذكر الحكم عقب حادثة.
 "ولم :"قال هلكت فقال رجل- وسلم عليه اهلل صلى- النيب أتى قال عنه اهلل رضي هريرة أيب عن
 شهرين فصم :قال -عندي ليس :قال-،رقبة فأعتق :"قال .رمضان يف أهلي على وقعت :قال

 ."(1)نامسكي ستين فأطعم قال -أستطيع ال :قال- ،متتابعين
أن النيب صلى اهلل عليه وسلم ذكر احلكم وهو إجياب العتق عقب علمه حبال األعرايب،  وجه الداللة:

حدث من الوقاع علة للحكم، وإال لكان سؤال األعرايب خاليا عن اجلواب  فدل ذلك على أن ما
 وهو ممتنع.

 القسم الثالث من أقسام اإليماء: ذكر الشارع وصفا مناسبا له من غير أن يصرح بالتعليل به. 
ألنه لو مل يكن موجبا للحكم خلال ذكره عن الفائدة وخلوه عن الفائدة عبث، والعبث من الشارع 

 حمال. وهو على أربعة أنواع:
 : ذكر الوصف ابتداء من غري أن يسبقه سؤال.النوع األول

 في ما"  :اجلن ليلة له قال -وسلم عليه اهلل صلى- النيب أن: مسعود بن اهلل عبد عن ه:مثال
 ."(3)طهور وماء طيبة تمرة"  :قال ،نبيذ :قال"  ؟(2)إداوتك

  وجه الداللة:
مثرة طيبة وماء طهور علة جلواز الوضوء به وقد ذكر هذا ابتداءا من غري  -صلى اهلل عليه وسلم-قوله 

 أن يسبقه سؤال فلو مل يكن ذكر هذا الوصف علة لكان ذكره من الرسول عبثا والعبث منه حمال. 
 : أن يقع السؤال يف معرض اإلشكال.النوع الثاني

                                                           

 (. 3368، برقم )والنفقة يده ذات يف زوجها املرأة حفظ باب( أخرجه البخاري، 1)
 حمّمد بن حمّمد:  املؤلف، القاموس جواهر من العروس تاج.للماء يتخذ جلد من صغري إناء وهي املطهرة،: بالكسر :اإلداوة( 2)
، بدون اهلداية دار:  الناشر، احملققني من جمموعة:  حتقيق، الز بيدي ، مبرتضى امللّقب ، الفيض أبو ، احلسيين الرزّاق عبد بنا

 (.20/32طبعة، بدون تاريخ، )
 (.  480(، وضعفه األلباين يف املشكاة برقم، )84) بالنبيذ الوضوء باب( أخرجه أبو داود، 3)



 

33



 فسكبت دخل قتادة، أبا أن - قتادة أيب ابن حتت وكانت - مالك بن كعب بنت كبشة عنمثاله: 
 إليه، أنظر فرآين: كبشة قالت شربت، حىت اإلناء هلا فأصغى منه، فشربت هرة فجاءت وضوءا، له

 إنها": قال وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول إن: فقال نعم،: فقلت أخي؟ ابنة يا أتعجبني: فقال
 ".(1)والطوافات عليكم الطوافين من إنها بنجس، ليست
 الداللة:وجه 

ذكر الطواف يف هذا احلديث علة لطهارة اهلرة فلو مل يكن للطواف واملخالطة تأثريا يف احلكم لكان 
 ذكره من غري فائدة وذكر الوصف من غري فائدة عبث، وهو منزه عنه عليه الصالة والسالم.

 : االستنطاق وهو أن يذكر الوصف يف حمل السؤال.النوع الثالث
: وقال فكرهه، ؟(3)بالسُّل ت البيضاء عن بن أىب وقاص سعد ُسئل: قال (2)عياش أيب زيد عن مثاله:
أ ل - وسلم عليه اهلل صلى - النيب مسعت : قالوا"  ؟يَبس إذا ينقص: "فقال بالتمر؟ الرطب عن ُيس 
 ".(4)إذن فال: "قال نعم،

 
 

                                                           

 (. 294(، وصححه األلباين يف صحيح ابن ماجة برقم، )03سؤر اهلرة  ) باب( أخرجه أبو داود، 1)
 تابعي ثالثة يف مسلم ذكره املدين زهرة بين موىل ويقال املخزومي ويقال الزرقي عياش أبو عياش بن زيد :زيد أبو عياش( 2)

 وعمران سفيان بن األسود موىل يزيد بن اهلل عبد وعنه وقاص أيب بن سعد عن يروي زهرة لبين موىل عياش أبو زيد وقال املدنيني
 املدينة تاريخ يف اللطيفة التحفة. حديثه حبان وابن خزمية وابن الرتمذي وصحح والدارقطين حبان ابن وثقه األسلمي أنس أيب بن

: املتوىف) السخاوي حممد بن عثمان بن بكر أيب بن حممد بن الرمحن عبد بن حممد اخلري أبو الدين مشس: املؤلف، الشريفة
 (. 1/302) ،م1993/هـ1414 االوىل: الطبعة، لبنان– بريوت ،العلمية الكتب: الناشر، (هـ902

 حاشية، الشعري كقشر له قشر ال والشعري احلنطة بني حب :السلت. الرب هو السمراء أن كما. الشعري أي :البيضاء( 3)
 نور احلسن، أبو التتوي، اهلادي عبد بن حممد: املؤلف، ماجه ابن سنن شرح يف احلاجة كفاية=  ماجه ابن سنن على السندي

 (.2/30، )طبعة بدون بريوت، - اجليل دار: الناشر، (هـ1138: املتوىف) السندي الدين
(، وصححه األلباين 1223(، والرتمذي يف السنن، باب: النهي عن احملاقلة واملزابنة، )1344( أخرجه أمحد يف املسند برقم )4)

 يف صحيح الرتمذي. 



 

34



 وجه الداللة:
الوصف هو املذكور يف حمل السؤال بني علة منع بيع التمر بالرطب متساويا وهي النقصان، وهذا 

 والذي نطق به املسئول ورتب عليه النيب صلى اهلل عليه وسلم احلكم.
 : الوصف يف غري حمل السؤال.النوع الرابع

فيجيب عن نظريه تنبيها على أن يسأل عن الوصف  -ى اهلل عليه وسلمصل -وبيان ذلك أن النيب
سئول عنه يف حمل السؤال وبني نظريه الذي أجاب به احلكم بينهما واحد لوجود مجع يف الوصف امل

 النيب صلى اهلل عليه وسلم، ويطلق األصوليون على هذا النوع: الشبه يف أصل القياس.
 عليه اهلل صلى -اهلل رسول رديف عباس بن الفضل كان: قال أنه عباس، بن اهلل عبد عنمثاله: 
 -اهلل رسول فجعل إليه، وتنظر إليها، ينظر الفضل فجعل تستفتيه، خثعم من امرأة فجاءته -وسلم
 اهلل فريضة إن اهلل، رسول يا: فقالت ،(1)اآلخر الشق إىل الفضل وجه يصرف -وسلم عليه اهلل صلى
     عنه؟ أفأحج الراحلة، على يثبت أن يستطيع ال كبريا، شيخا أيب أدركت احلج يف عباده على
 .(2)الوداع حجة يف وذلك ،"قضيت فقد دين، أبيك على كان لو أرأيت عنه، حجي نعم،": قال

 وجه الداللة:
قد قرر حكما يشابه املسئول عنه، فكان ذكر النظري تنبيها على  -صلى اهلل عليه وسلم -أن النيب

 علية الوصف املسئول عنه.
 
 
 

                                                           

قائل إن وجه املرأة عورة جيب تغطيته ومنهم فيه داللة على اخلالف يف وجه املرأة، فقد اختلفت كلمة العلماء يف ذلك فمن ( 1)
 من قال: ليس بعورة ال جيب تغطيته.

حج املرأة عن الرجل ، رقم : (، وأصله يف البخاري، باب1182( أخرجه مالك يف املوطأ، باب احلج عمن حيج عنه، رقم )2)
(1833 .) 
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 القسم الرابع من أقسام اإليماء: التفريق بين أمرين في الحكم.
شيئني يف احلكم بذكر وصف ألحد الشيئني ليعلم بذلك أن علة التفرقة وهو أن يفرق الشارع بني 

هي الوصف املذكور، فلو مل يكن هذا الوصف علة للحكم الذي اقرتن به لكان ختصيصه بالذكر من 
 غري فائدة وهو عبث تنزه عنه الشارع يف كالمه وأنواعه:

اآلخر لعدم تناول  ءالشيلكالم دون : أن خيص الشارع أحد الشيئني باحلكم لذكره يف االنوع األول
 اخلطاب له.

 ."(1)ثال ير  القاتل":  قال -وسلم عليه اهلل صلى -اهلل رسول أن هريرة أيب عن مثاله:
 وجه الداللة:

فرق الشارع بني أمرين يف احلكم وهو القتل وعدمه، فذكر حكم القتل وهو احلرمان من املرياث 
املذكور فلو مل يكن وصف القتل علة للحرمان من اإلرث مل بسبب القتل وعلق احلكم على الوصف 

 يكن ذكر لفظ القاتل يف احلديث فائدة ولكان لغري معىن.
: هو أن يكون حكم األمرين مذكور يف اخلطاب بأن يذكر الشارع يف كل حكم وصف النوع الثاني

 وهذا التفريق يكون بإمور: حكمه اخلاص به.
 ألمرين بطريق الشرط.أوهلا: أن تكون التفرقة بني ا

 
 
 
 

                                                           

 . (4436األلباين يف إرواء الغليل برقم )، وصححه (2643، رقم )يرث ال القاتل :( أخرجه ابن ماجة، باب1)
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 بالذهب الذهب " :-وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول قال :قال(1)الصامت بن عبادة عن مثاله:
 بسواء سواء بمثل مثال بالملح والملح بالتمر والتمر بالشعير والشعير بالبر والبر بالفضة والفضة

  ."(2)بيد يدا كان إذا شئتم كيف فبيعوا األصناف هذه اختلفت فإذا بيد يدا
 ثانيها: التفرقة بالغاية.

چ مثاله: قوله تعاىل:                               

              چ
(3).

 ثالثها: التفريق باالستثناء، أي بواسطة أداة من أدواته. 

چ قوله تعاىل: مثاله:                           

                      چ
(4).

 رابعها: التفريق بواسطة أداة االستدراك.

 چ مثاله: قوله تعاىل:                      

   چ
(3). 

                                                           

 أحد وكان العقبتني شهد املدين الوليد أبو اخلزرجي األنصاري أهوم بن قيس بن عبادة بن الصامت :الصامت بن عبادة( 1)
 بن وجبري وأنس أمامة وأبو الوليد بن عبادة وحفيده الوليد ابنه عنه روى كلها واملشاهد الرضوان وبيعة وأحدا بدرا وشهد النقباء

 أيب بن الرمحن عبد: املؤلف، املوطأ برجال املبطأ إسعاف، معاوية خالفة يف بالشام مات الصحابة سادات من وكان وخلق نفري
ال يوجد ، الطبعة: بدون :النشر سنة، مصر – الكربى التجارية املكتبة: الناشر، (هـ911: املتوىف) السيوطي الدين جالل بكر،

 (.1/13طبعة، )
 (. 4140( أخرجه مسلم، باب الصرف وبيع الذهب، رقم )2)
 (. 222( سورة البقرة، آية )3)
 (. 230( سورة البقرة، آية )4)
 (. 89( سورة املائدة، آية )3)
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خامسها: استئناف ذكر أحد األمرين بذكر صفة من صفاته بعد ذكر اآلخر بشرط أن تكون تلك 
 الصفة صاحلة للعلية.

 سهم للرجل أسهم ثالثة جلاللر  أسهم -وسلم عليه اهلل صلى -اهلل رسول أن: عمر بنا عن مثاله:
 .(1)سهمان وللفرس

 القسم الخامس من أقسام اإليماء: نهي الشارع عن فعل قد يفوت ما تقدم وجوبه علينا. 
 أي أن الفعل يكون مانعا من حتقق الفعل الذي ثبت وجوبه.

چ مثاله: قوله تعاىل:                             

                 چ
(2).  

األنوار الساطعة وقد ذكرهتا ورة يف احملصول للرازي واملنهاج للبيضاوي، هذه هي أنواع اإلمياء املذك
 باختصار.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (. 1226وصححه األلباين يف اإلرواء، )، (12634( أخرجه البيهقي يف السنن الكربى، باب ما جاء يف سهم الرجل، رقم )1)
 (. 9( سورة اجلمعة، آية )2)
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 اإلجماع: الفرع الثالث
ع   أيضا ويقال جُم م عٌ  واألمر عليه عزم إذا األمر أمج  ع  : (1): لغةتعريف اإلجماع  تدعه وال أمرك أمجِ 

 چ :تعاىل اهلل قال منتشرا        چ
 .شركائكم وادعوا أي (2)

 على "بعد عصر النيب" عصر يف والسالم الصالة عليه حممد أمة من اجملتهدين اتفاق هو: (3)اصطالحا
 ا.كذ علته احلكم هذا أن على األمة جتمع أن هنا واملقصود.شرعي حكم

 :(4)أنواع اإلجماع
اختلفوا يف تعيينها، فاإلمجاع منعقد على أصل  قدإمجاع على أن احلكم معلل بعلة، و  النوع األول:

التعليل كإمجاعهم على أن حترمي الربا معلل، وإن اختلفوا يف العلة، هل هي الكيل والوزن، أم هي 
؛ ألن أصل العلة جممع رال يضيف عني العلة  االختالف، وهذا االدخارالقوت، أم هي االقتيات مع 

 عليه.
اإلمجاع على علة معينة حلكم معني، وهذا النوع هو املقصود هنا، فاإلمجاع املعترب من  النوع الثاني:

 مسالك العلة هو اإلمجاع على كون هذه العلة املعينة علة هلذا احلكم املعني.
 أي مثاله: اإلمجاع على تقدمي األخ الشقيق يف املرياث على األخ ألب والعلة هي امتزاج النسبني

نسب األم واألب جممع عليها يف تقدمي األخ الشقيق على األخ ألب، فيقاس عليها تقدميه يف النكاح 
 والصالة عليه.

 

                                                           

 (. 1/119( خمتار الصحاح، )1)
 (. 01( سورة يونس، آية )2)
:  املتوىف) الشافعي التفتازاين عمر بن مسعود الدين سعد:  املؤلف، الفقه أصول يف التنقيح ملنت التوضيح على التلويح شرح( 3)

، مـ 1996 - هـ 1416 األوىل الطبعة:  الطبعة، لبنان – بريوت العلمية الكتب دار:  الناشر، عمريات زكريا:  احملقق، (هـ093
(2/88 .) 
 (. 164( األنوار الساطعة، ص )4)
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 المناسبة: الفرع الرابع
ألنه خمال، أي يظن كون الوصف  -بكسر اهلمزة-املناسبة من الطرق العقلية، ويعرب عنها باإلخالة

 علة للحكم، ويعرب عنها باملصلحة وباالستدالل ورعاية املقاصد. 
 (1): لغةتعريف المناسبة

ُ
 موضوع تعبري -املناسب الوقت يف جاء" الئق الئم،وهو امل ناِسب:  من امل

: ُمناسب ا -ُمن سِجم: مناسب ل و نٌ  -املناسب املكان يف املناسب الر جل" مناسب احللّ  هذا - مناسب
 .موافق ا مالئم ا،

 اصطالحا: للمناسب معنيان يف اصطالح األصوليني:
 : مالو عرض على العقول تلقته بالقبول.(2)األول: املناسب
ما : عبارة عن وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب احلكم على وفقه حصوله (3)الثاين: املناسب

أن يكون مقصودا من شرع احلكم سواء كان احلكم إثباتا أو نفيا كان املقصود جلب مصلحة  حيصل
 أو دفع مفسدة.
 ينقسم املناسب باعتبارات خمتلفة إىل عدة أقسام.: (4)أقسام المناسب

 وإقناعي.: باعتبار ذاته إىل حقيقي أوال
: هو الذي ال تزول مناسبته بالتأمل فيه أي يبقى بعد البحث والتأمل أنه (3)المناسب الحقيقي

مناسب، فمناسبته للحكم ظاهرة وباقية؛ ألنه مناسب يف الواقع ونفس األمر فلم يظهر بعد تأمل 
 وفكر أنه غري مناسب.

 مثاله: اإلسكار، وصف مناسب لتحرمي اخلمر.
                                                           

الناشر: عامل ، هـ( مبساعدة فريق عمل1424املؤلف: د أمحد خمتار عبد احلميد عمر )املتوىف:  ( معجم اللغة العربية املعاصرة،1)
 (. 3/2199، )م 2008 -هـ  1429الطبعة: األوىل، ، الكتب

 (. 3/200( اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي، )2)
 (. 3/296، )السابق( 3)
 (. 193( األنوار الساطعة، ص )4)
 باجلامعة العلمي، البحث عمادة: الناشر، الشنقيطي الوهاب عبد بن حممود بن أمحد: املؤلف، احلكم لشرع املناسب الوصف( 3)

 (.193، ص )هـ1413 األوىل،: الطبعة، املنورة باملدينة اإلسالمية،
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 ب إلقامة حد اجللد أو الرجم.الزنا: وصف مناس
 البحث حق عنه حبث إذا لكنه مناسبا كونه األمر أول يف به يظن الذي فهو:(1)المناسب اإلقناعي

  . مناسب غري أنه يظهر
 .عليه (2)والسرجني الكلب وقياس بنجاستها والعذرة وامليتة اخلمر بيع حترمي الشافعية تعليل :مثاله
 احلاصل من ترتيب احلكم عليه إىل دنيوي وأخروي.: باعتبار املقصود ثانيا

 لإلنسان نفعا يف الدنيا. بما جيلهو : (3)المناسب الدنيوي
 مثاله: حد السرقة، فإن املنفعة املرتتبة على شرع احلكم عندها هي حفظ املال متعلقة باحلياة الدنيا.

هو ما جيلب لإلنسان نفعا يف اآلخرة، أو يدفع عنه ضررا حبيث يكون كل : (4)المناسب اآلخروي
 منهما متعلقا باآلخر. 

مثاله: تزكية النفس، فإنه مناسب لشرع العبادات من صالة وصوم وحج، ومنافع العبادات آخروية 
 وهي الثواب ومنع العقاب.

 عنه.: حبسب اعتبار الشارع له وعدمه إىل: معترب، ملغي، مسكوت ثالثا
 : وهو ما شهد الشرع باعتباره سواء كان بالنص أو باإلمجاع.(3)المناسب المعتبر

 مثاله: حترمي كل مسكر فإنه معترب بالشرع.
 
 

                                                           

 (.3/162( احملصول للرازي، )1)
رمها ، والسِّر ِقنيُ  السِّر ِجنيُ : )  نيسرج( 2) م لُ (  الزِّب لُ :  بكس   (.33/182، تاج العروس، )األ ر ضُ  به ُتد 
 النجار بابن املعروف الفتوحي علي بن العزيز عبد بن أمحد بن حممد البقاء أبو الدين تقي:  املؤلف، املنري الكوكب شرح( 3)
، م 1990 - هـ1418 الثانية الطبعة:  الطبعة، العبيكان مكتبة:  الناشر، محاد نزيه و الزحيلي حممد:  احملقق، (هـ902:  املتوىف)
 .ـ(4/201)
 (.1/193( الوصف املناسب لشرع احلكم، )4)
 (.3/88( شرح الكوكب املنري، )3)
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 :(1)المناسب الملغي
 الشارع يرتب ومل مصلحة، حتقيق عليه احلكم بناء يف أن يظهر الذي الوصف وهو: امللغي املناسب
اإلرث  يف والبنت االبن تساوي مثل اعتباره، إلغاء على دليل بأي الشارع ودل وفقه، على حكما

  .لردعه خاصة بعقوبة رمضان يف عمدا املفطر إلزام ومثل .القرابة يف املتساويه
 على شرعي دليل يدل ومل وفقه على حكما الشارع يرتب مل الذي الوصف هو: (2)المناسب المرسل

 ولكنه مصلحة؛ حيقق أن مناسب فهو اعتباره إلغاء على وال االعتبار، أنواع من نوع بأي اعتباره
 األصوليني اصطالح يف يسمى الذي هو وهذا إلغاء، ودليل اعتبار دليل عن مطلق أي مرسل

  . "املرسلة املصلحة"
 النقود وضرب الزراعية، األرض على اخلراج وضع تشريع الصحابة عليها بىن اليت املصاحل: مثاله

 الشارع من دليل يقم ومل عليها، بناء األحكام شرعوا اليت املصاحل من هذا وغري ونشره القرآن وتدوين
 .اعتبارها إلغاء على وال اعتبارها على

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 املؤسسة" املدين مطبعة: الناشر، (هـ1303: املتوىف) خالف الوهاب عبد: املؤلف، التشريع تاريخ وخالصة الفقه أصول علم( 1)
 (.01"، بدون طبعة، بدون تاريخ، ص )مبصر السعودية

 .السابق( 2)
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 السبر والتقسيم: الفرع الخامس
 تعريفه: لغة:

بـ ر  :  ر ب س:(1)السرب بارُ  و نصر وبابه غوره ما نظر اجلرح س   .اجلرح به يسرب ما بالكسر املِس 
 مثل مقسم واملوضع فانقسم أجزاء فرزته ضرب باب من قسما قسمته يقال: التجزئة.(2)التقسيم
 هذا فيقال والنصيب احلصة على أطلق مث بالكسر القسم واالسم مبالغة وقسام قاسم والفاعل مسجد
 .قسمي

اللفظني يف االصطالح على مسلك خاص من مسالك العلة مسوه: السرب  هذينوأطلق جمموع 
 والتقسيم، ويسميه املنطقيون: القياس الشرطي التفصيلي.

 فيتعني بعضها، وإبطال عليه، املقيس األصل يف األوصاف حصر وهو والتقسيم، السرب :(3)اصطالحا
 بل باإلمجاع، وال واإلثبات، النفي بني بالرتديد األوصاف حصر بيان املستدل يلزم وال .للعلية الباقي
 .سواها ما عدم واألصل ذكر، ما غري أجد فلم األوصاف عن حبثت: يقال أن يكفي

مثاله: علة حترمي الربا يف الرب يبحث فيها اجملتهد فيقول: حبثت عن أوصاف السرب فلم أجد ما يصلح 
لكن الكيل والقوت ال يصلحان عند التأمل للعلية يف بادئ الرأي سوى الطعم والكيل والقوت، 

 فتعني الطعم.
 أقسامه: 

: هو الذي يكون دائرا بني النفي واإلثبات حبيث يكون حاصرا جلميع (4)األول: التقسيم احلاصر
 أوصاف األصل فال جيوز العقل وصفا آخر غريها بل مينع ذلك.

                                                           

 (.1/326( خمتار الصحاح، )1)
 (.0/399( املصباح املنري، )2)
 (.3/102)( بيان املختصر شرح خمتصر ابن احلاجب، 3)
 حممد بن علي بن الكرمي عبد: املؤلف، (تطبيقية نظرية دراسة ودراستها ملسائله حترير) ال مقارن الفقه أصول علم يف املهذب( 4)

 (.3/2069، )م 1999 - هـ 1420: األوىل الطبعة، الرياض – الرشد مكتبة: النشر دار، النملة
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البكارة أو الصغر، أو غريمها، والثالث باطل  مثاله: والية اإلجبار يف النكاح. العلة فيها: إما أن تكون
باإلمجاع، فاحنصرت العلة يف وصف البكارة والصغر، ولكن وصف الصغر ال يصلح أن يكون علة 
لوالية اإلجبار يف النكاح؛ ألن هذا الوصف لو جاز التعليل به لثبتت والية اإلجبار على الثيب 

  تعني األول.الصغرية بوصف الصغر وهذا باطل وإذا بطل الثاين
 : وهو الذي ال يرتدد بني النفي واإلثبات.(1)الثاين: التقسيم املنتشر

مثاله: علة حترمي الربا يف غري النقدين، هي إما الطعم أو الكيل أو القوت أو املال. والكيل والقوت أو 
 املالية أوصاف باطلة ال تصلح علة حلرمة الربا، فتعني األول وهو الطعم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.3/00( اإلهباج يف شرح املنهاج، )1)
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 الشبه: الفرع السادس
 الصفر أرفع وهو لونه يف الذهب يشبه ما املعادن من بفتحتني الشبه(:  هـ ب ش) :(1)لغة تعريفه:
 .كرمي: مثل والشبيه أيضا والشبه

 هو الوصف الذي يظن به صالحيته للمناسبة من جهة ذاته. :(2)اصطالحا
 مثاله: السكر مع احلرمة، فإنه مناسب هلا بذاته.

 فيلحق فيه، األشياء لتعارض فأكثر أصلني بني دائرا فيه الفرع يكون الذي هو:(3)غلبة األشباهقياس 
 .بأوالها
 ما بالغة قيمته تؤخذ هل لكن بالقيمة، مضمون أنه شك وال ومال، آدمي فإنه املتلف العبدمثاله: 
 قيمة تؤخذ ال أو املالية، حلكم تغليبا ومالك، الشافعي مذهب وهو احلر، دية على زادت ولو بلغت
 .حنيفة أيب مذهب وهو اآلدمية حلكم تغليبا احلر دية على زيادة

 : (4)مراتب قياس الشبه
ما له أصل واحد يقاس عليه وال يوجد أصل آخر يعارضه مث قياس غلبة األشباه، فما شابه األصل يف 

األصل يف احلكم، فإنه مقدم على احلكم والصورة مقدم على ما شابه األصل يف أحدمها، مث ما شابه 
 ما شابه األصل يف الصورة مث ما شابه األصل يف الفرع وهذه هي املرتبة األخرية

 
 
 
 

                                                           

 (.4/431املصباح املنري، )( 1)
 (.391( األنوار الساطعة، ص )2)
 (.0/290( البحر احمليط يف أصول الفقه، )3)
 (.2/216( الربهان يف أصول الفقه، )4)
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 الدوران : الفرع السابع
 الفلك ودوران به طاف ودورانا دورا يدور البيت حول دار( :  ر و د) :(1)ةالدوران: لغتعريف 

 تعلقت كلما أي املسألة دارت قوهلم ومنه استقرار وال ثبوت غري من بعض إثر بعضها حركاته تواتر
 .وهكذا األول على يتوقف مث إليه فينقل غريه على احلكم ثبوت توقف مبحل

 وجهني يف يقع وذلك انتفائه عند وينتفى وصف ثبوت عند احلكم يثبت أن معناه:(2)اصطالحا
 فلما حراما يكن مل األمر أول يف مسكرا يكن مل ملا العصري نإف واحدة صورة يف ذلك يقع أن األول

 .احلرمة زالت املسكرية وزالت خال صار فلما احلرمة حدثت فيه اإلسكار وصف حدث
 الطرد: الفرع الثامن
 وال فذهب ط ر د هُ  ويقال بفتحتني أيضا ط ر دا   و نصر باب من أبعده ط ر د هُ : ( د ر ط):(3)تعريفه: لغة

 بإخراجه أمر باأللف السلطان وأط ر د هُ  وطرِيد مطرود وهو رديئة لغة يف إال افتعل وال انفعل فيه يقال
 واطرد عنا اذهب له وقال عنه نفاه وطرده طردا صريه غريه الرجل أط رد السكيت بنا قال بلده من

 .وجرى بعضا بعضه تبع اطرادا الشيء
 احلكم كان إذا للمناسب مستلزما وال مناسبا كونه يعلم مل الذي الوصف منه املراد:(4)اصطالحا

 .واجلريان االطراد من املراد هو فهذا النزاع حملل املغايرة الصور مجيع يف الوصف مع حاصال
: اخلل، فإنه مائع ال تبىن عليه القنطرة فال تزول النجاسة به كالدهن. وكذلك ماء الورد فإنه (3)مثاله

مائع ال تبىن عليه القنطرة فال تزول النجاسة به كالدهن، فكل من اخلل وماء الورد مائع كاملاء لكن ال 
تبىن عليه القنطرة فكل  تبىن القنطرة عليه وال يصاد السمك منه وال جتري السفينة فيه كالدهن فإنه ال

هذه األوصاف الثالثة وصف طردي، فبناء القنطرة واصطياد السمك وسري السفينة أوصاف طردية 
                                                           

 (.3/200( املصباح املنري، )1)
 (.3/200( احملصول للرازي، )2)
 (.403( خمتار الصحاح، ص)3)
 (.3/221( احملصول للرازي، )4)
 (.2/336العطار على شرح اجلالل احمللي على مجع اجلوامع، )( حاشية 3)
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ثبت معها احلكم وهو صحة إزالة النجاسة باملاء، وهذه األوصاف مل توجد بالدهن ومل تصح إزالة 
 النجاسة به فيقاس عليه اخلل وماء الورد.

 المناطتنقيح : الفرع التاسع
 نقحا العود نقحت( : ح ق ن)التنقيح لغة: التهذيب والتمييز، قال يف املصباح املنري:: (1)تعريفه: لغة

 ما استخرجت العظم ونقحت رديئه من جيده خلصت الشيء ونقحت عقده من نقيته نفع باب من
 .ذلك من الكالم وتنقيح وتكثري مبالغة بالتشديد ونقحت مخ من فيه

 احلديث يف وهو بعينها شجرة اسم أنواط وذات قال وبابه علقه الشيء ناط:  (ط و ن) :(2)املناط
 .البعد يفأي  الثريا مناط مين هو أو عين وهو

 تعيني غري من علة كوهنا على النصوص دل ما تعيني يف النظر هو املناط تنقيح:(3)واصطالحا
 .االعتبار يف هلا مدخل ال اليت األوصاف حبذف
 :شرطني توفر من املناط تنقيح يف بد ال: (4)شروطه
 خصوص حذف اجملتهد دور ويكون باألصل، خاص وصف عليه دااًل  النص يكون أن: أوهلما

 .معا   احلكم يف والفرع األصل يشرتك وحينئذ األصل،
 العلية يف له دخل ال ما حبذف اجملتهد ويقوم أخرى، أوصاف علية على النص يدل أن: ثانيهما
 .للحكم ِعل ة الباقي ليصبح

 

                                                           

 (.2/620( املصباح املنري، )1)
 (.688خمتار الصحاح، ص) (2)
، 1986 – 1400:  النشر سنة، ببلشرز الصدف:  الناشر، الربكيت اجملددي اإلحسان عميم حممد:  املؤلف، الفقه قواعد( 3)

 (.1/239، )كراتشي:  النشر مكان
 (.3/2009املهذب يف علم أصول الفقه، )( 4)
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 هلكت: فقال - وسلم عليه اهلل صلى - النيب إىل أعرايب أتى قد أنه: وهو األعرايب، حديث: (1)مثاله
 عليه اهلل صلى - النيب فقال صائم، وأنا امرأيت على وقعت: قال " ؟لك ما: " قال الل ه، رسول يا

 .......احلديث"(2) رقبة اعتق: "- وسلم
 كون"  و ،" زوجته املوطوءة كون" و" أعرابيا املواقع كون: " وهي أوصاف إىل النص أشار قد: فهنا

 أفسد كونه"  و ،" مكلف من رمضان يف حصل الوقاع كون"  و ،" معني رمضان يف حصل الوقاع
 هنار يف واقع كونه" :هو واحدا   وصفا إال الصفات هذه مجيع العلماء بعض فحذف ". حمرتما   صوما

 فقط، رمضان هنار يف واقع من على - الكفارة فأوجب الوصف، هبذا احلكم فخصص ،"رمضان
 وصفا إال األوصاف تلك مجيع حذفوا اآلخرين العلماء وبعض .قاصرة الِعل ة هذه فتكون غريه، دون

 احملرتم، الصوم أفسد من كل على الكفارة أوجبوا لذلك ،" حمرتما صوما   أفسد كونه"  هو؛ واحدا  
 ألي جيوز وال .متعدية هنا الِعل ة فتكون عذر، بال عمدا   والشرب، باألكل أو باجلماع، أفسده سواء
 . مقبول شرعي بدليل إال وصف أي حيذف أن كان مهما عامل

 :(3)والتقسيم والسبر المناط تنقيح بين الفرق
  :مذهبني على ذلك يف العلماء اختلف لقد

  .بينهما فرق يوجد أنه: األول المذهب
 .والتقسيم السرب طريق غري الِعل ة إلثبات طريقا جعلناه لذلك احلق، وهو العلماء، مجهور مذهب وهو

 :أقوال على الفرق وجه يف هؤالء واختلف
 بواسطة حمصورة وهي النص، ظاهر عليها دل   اليت األوصاف يف خاص املناط تنقيح أن: األول القول

 ما إال إلغاؤها مث للعلية، الصاحلة املستنبطة األوصاف يف خاص فإنه والتقسيم السرب أما الظاهر، هذا
.عندي احلق هو وهذا ِعل ة، أنه ادعي

                                                           

 (.3/2080، )املقارن ( املهذب يف علم أصول الفقه1)
يف مشكاة املصابيح  (، وصححه األلباين1601جاء يف كفارة من أفطر يوما من رمضان رقم ) ( أخرجه ابن ماجة، باب: ما2)

 (.3299رقم )
 (.2082-3/2081( املهذب يف علم أصول الفقه، )3)
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 يف اجتهاد فهو والتقسيم السرب أما معا، والتعيني احلذف يف اجتهاد املناط تنقيح إن: الثاين القول
 .الباقي فيتعني احلذف،

 واالستدالل اجلامع تعيني من فيه البد والتقسيم السرب إن: - بينهما الفرق وجه يف - الثالث القول
 .الِعل ة تعيني فيه جيب ال فإنه املناط تنقيح أما عليته، على
 .والتقسيم والسرب املناط، تنقيح بني الفرق بوجود القائلني العلماء مجهور أقوال هذه

 :احلقيقة يف املناط تنقيح ألن والتقسيم؛ السرب وبني املناط، تنقيح بني فرق ال أنه: الثاني المذهب
 .احلرمني اممإ مذهب وهو .بالسرب للِعل ة استخراج

 :(1)الفرق بين تنقيح المناط وتحقيق المناط وتخريج المناط
 حتقيق من جيتهد ولكنه األصل، يف واملناط الِعل ة وجود من حتقق قد اجملتهد أن: املناط حتقيقأوال: 

 .الصور وآحاد الفرع، يف وجودها
 بالتحقق اجملتهد فيقوم إمجاع، أو بنص، األصل حكم ِعل ة هو الوصف هذا أن على اتفق أنه: أي

 .- باألصل إحلاقه يراد الذي - الفرع يف الوصف هذا وجود من والتأكد
 الفرع يف وجودها من يتأكد ولكنه موجودة، األصل ِعل ة إن حيث سهلة؛ هنا اجملتهد وظيفة ؛إذن
 .اجتهاد بنوع
 أو هذه القب لة جهة تكون أن أما بالنص، معلوم الِقب لة استقبال إن حيث الِقب لة؛ يف االجتهاد: مثاله
 القب لة، وجوب يف - هنا - اجملتهد جيتهد ال إنه حيث ؛اجتهاد بنوع معلوم فهو االختالف عند تلك

 .ال؟ أم ِقب لة هي هل هذه يف جيتهد ولكنه
 يف باالجتهاد اجملتهد فيقوم صريح، غري نصا   العلة على الشارع ينص أن: (2)فهو املناط تنقيحثانيا: 
 جيتهد مث االجتهادات، من بأنواع أوصاف من هبا علق ما وحذف وإبرازها، األ صل حكم ِعل ة تعيني

 .بيانه سبق كما - الفرع يف الِعل ة هذه حتقق يف
                                                           

 (.340األنوار الساطعة، ص )( 1)
 (.3/2083( املهذب يف علم أصول الفقه، )2)
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 األصل ِعل ة إبراز يف جهدا   يبذل إنه حيث األول؛ النوع يف وظيفته من أصعب هنا اجملتهد ووظيفة
 .الفرع يف حتققها يف أخرى مرة جيتهد مث النوع، هذا يف وتعيينها

 جيتهد ولكنه عليها، جممعا أو عليها منصوص ألهنا األصل؛ ِعل ة يف اجملتهد جيتهد فال: األول النوع أما
 .الفرع يف حتققها يف فقط  
 وذلك كاملناسبة، املتقدمة الطرق ببعض للحكم معينة علة استخراج هو :(1)املناط ختريج ثالثا:

 .الربا حترمي إىل بالنسبة الكيل أو القوت أو الطعم كاستخراج
 .السابقني النوعني يف وظيفته من أصعب النوع هذا يف اجملتهد ووظيفة

 :ذلك بيان
 وجودها من فيتحقق جلية، هنا واضحة فهي عليها، جممع أو عليها منصوص األول النوع يف العل ة أن
 أما .فقط الفرع يف والِعل ة املناط وجود من يتحقق حيث ؛املناط بتحقيق مسي لذلك فقط الفرع يف

 من عدد وإىل إليها احلكم أضيف   حيث؛ صريح غري نصا   عليها منصوص فهي الثاين النوع يف العل ة
 يقوم مث سواها، ما وحذف وهتذيبها وتعيينها غريها عن بإبرازها اجملتهد فيقوم األخرى، األوصاف
 ". املناط تنقيح"  بـ مسي لذلك الفرع يف وجودها من بالتحقق

 
 
 

  

                                                           

 الدين مجال حممد، أبو الشافعّي، اإلسنوي علي بن احلسن بن الرحيم عبد: املؤلف، الوصول منهاج شرح السول هناية( 1)
 (.1/336، )م1999 -هـ1420 األوىل: الطبعة، لبنان-بريوت- العلمية الكتب دار: الناشر، (هـ002: املتوىف)
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 الطرق المبطلة للعلة: المطلب الرابع
 ويشتمل على عدة فروع:

 النقض. الفرع األول:
 الفرع الثاني: عدم التأثير وعدم العكس.

 الفرع الثالث: الكسر.
 الفرع الرابع: القلب.

 الفرع الخامس: القول بالموجب.
 الفرق. الفرع السادس:
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 النقض: الفرع األول
 املنقوض مبعىن ومحل قفل مثل والنقض قتل باب من نقضا البناء نقضت: (1)لغة تعريف النقض:

 الكسر على يقتصر وبعضهم هدم إذا املنقوض البناء اسم النقض قال الضم على األزهري واقتصر
 إذا أبرمه ما نقضت يقال ومنه برمه حللت أيضا نقضا احلبل ونقضت .نقوض واجلمع الضم ومينع

 .بنفسه هو وانتقض أبطلته
 .احلكم بدون الوصف إبداء وهو النقض: (2)اصطالحا

 النهار إمساك عن عبارة الصوم ألن ؛يصح فال عنها صومه أول تعرى النية يبيت مل من قولنا :ومثاله 
 منقوض ذكرت ما اخلصم فيقول بطالنه علة الصوم أول يف النية عن العراء فيجعل النية مع مجيعه
 .تبيت غري من يصح فإنه التطوع بصوم

 على أقوال: العلية يف قادحا يكون هل ضالنق يف الناس اختلف وقد:(3)حكمه
 .أصحابنا أكثر ذهب وإليه واإلمام البصري احلسني أيب اختيار وهو مطلقا يقدح أنه :أحدها
 .وأمحد ومالك حنيفة أيب أصحاب أكثر وعليه مطلقا يقدح ال :والثاين

 .الثالث صورها يف مطلقا املستنبطة ويقدح الست صورها يف مطلقا املنصوصة يف يقدح ال :والثالث
 مستنبطة أم منصوصة العلة كانت سواء مطلقا مانع وجد حيث ؛يقدح ال املصنف واختاره :بعاوالر 
 .مطلقا قدح مانع يكن مل فإن
 
 
 
 

                                                           

 (.2/621( املصباح املنري، )1)
 (.3/144( اإلهباج شرح املنهاج، )2)
 السابق.( 3)
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 عدم التأثير وعدم العكسالفرع الثاني: 
  .عنه يستغين ما الدليل يف يذكر أن وضابطه احلكم يف الوصف تأثري عدم أي :(1)التأثير عدم

 :(2)أقسامه
 أصال   فيه مناسبة ال طرديا   الوصف يكون أن وضابطه الوصف، يف التأثري بعدم املسمى وهو: األول
 فعدم كاملغرب الوقت على أذاهنا يقدم فال تقصر ال صالة مثال ، الصبح صالة يف احلنفي كقول
 .طرديا   بكونه الوصف علة انكار: القسم هذا وحاصل األذان، تقدمي يف طردي القصر
 علة غري األصل حلكم علة املعرتض ابداء: وضابطه األصل، يف التأثري بعدم املسمى هو: الثاين

 فال التعدد جواز يرى كان إذا أما واحد، حلكم العلة تعدد منع يرى املعرتض كون بشرط املستدل
 اهلواء، يف كالطري بيعه يصح فال مرئي غري بيع: الغائب بيع يف يقال أن مثاله، القسم، هذا يف يقدح
 الصحة عدم يف كاف التسليم عن العجز فان األصل، يف مرئي غري لكونه أثر ال املعرتض فيقول

 يف املعارضة مع يتداخل التأثري عدم هو الذي القادح هذا من النوع وهذا. الرؤية مع واقع وعدمها
 .تقدم كما األصل
 . احلكم يف التأثري بعدم املسمى وهو: الثالث

 . أخرى بعلة صورة يف احلكم يثبت بأن العكس عدم: (3)عدم العكس
: أن يدعي احلنفي عدم جواز تقدمي آذان الصبح على الوقت احملدد هلا شرعا، وأن هذا (4)مثاله

التقدمي باطل والدليل على هذه الدعوى قياس صالة الصبح على صالة املغرب يف بطالن تقدمي 
اآلذان وحرمة ذلك يف كل منهما على الوقت احملدد شرعا جبامع عدم جواز القصر فيهما. فيقول 

                                                           

: الناشر، (هـ1393: املتوىف) الشنقيطي اجلكين القادر عبد بن املختار حممد بن األمني حممد: املؤلف، الفقه أصول يف مذكرة( 1)
 (.363، ص )م 2001 اخلامسة،: الطبعة، املنورة املدينة واحلكم، العلوم مكتبة

 (.363( مذكرة يف أصول الفقه، ص )2)
 (.3/111( اإلهباج يف شرح املنهاج، )3)
 والنشر للتألف اهلدى دار: الناشراللخمي،  حممد مربوك التواب عبد الودود عبد رمضان0: داملؤلف، للعلة املبطلة الطرق( 4)

 (.63م، الطبعة: بدون، ص )1986، والتوزيع
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ذا الوصف الذي هو عدم القصر غري منعكس؛ ألن احلكم الذي هو بطالن تقدمي اآلذان الشافعي: ه
موجود يف صورة أخرى مغايرة لصورة حمل النزاع لعلة أخرى غري عدم مشروعية القصر، فالصورة 
األخرى هي صالة الظهر فإن اآلذان هلا قبل الوقت باطل لعلة أخرى غري عدم مشروعية القصر، هذه 

 خرى هي خمالفة حتديد الشارع بال سند.العلة األ
 وجه الجمع بين عدم التأثير وعدم العكس والفرق بينهما:

هو اشرتاك عدم التأثري وعدم العكس يف أن كل منهما فيه وجود احلكم : (1)وجه الجمع .5
 بدون الوصف الذي ادعى املستدل أنه علة هلذا احلكم.

احلكم بدون الوصف الذي ادعى املستدل أنه هو أن عدم التأثري فيه بقاء : (2)وجه الفرق .4
علة يف صورة حمل النزاع نفسها خبالف عدم العكس فإنه بقاء احلكم بدون الوصف يف صورة 

 أخرى يف غري صورة حمل النزاع.
 أقسام عدم التأثير:

 : عدم التأثري يف الوصف لكونه طرديا ال مناسبة فيه وال شبه.(3)األول
 الثنائية، كالصبح فإن عدم القصر وصف طردي فال جيوز تقدمي اآلذان مثاله: عدم قصر الصالة يف

 عليها. 
 : عدم التأثري يف األصل.(4)الثاين

مثاله: عدم الرؤية اليت علل به املعلل عدم جواز بيع الطري يف اهلواء وقاس عليه بيع الغائب فال جيوز 
 فإنه معدوم يف األصل.بيعه لعدم الرؤية فإن عدم الرؤية ال تأثري له يف احلكم 

 : عدم التأثري يف األصل والفرع.(3)الثالث
                                                           

 (.3/111اإلهباج يف شرح املنهاج، )( 1)
 (.2/199( هناية السول، )2)
 (.60( الطرق املبطلة للعلة، ص )3)
 (.2/121( الربهان يف أصول الفقه، )4)
 (.3/113( اإلهباج  يف شرح املنهاج، )3)
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مثاله: العدد يف االستجمار باحلجارة ثالثا قياسا على رمي اجلمار يف احلج جبامع أن كال منهما عبادة 
 مل يتقدمها معصية.

 : عدم التأثري يف الفرع دون األصل.(1)الرابع
 فال يصح هذا الزواج كما لو تزوجت من غري كفء. مثاله: زواج املرأة نفسها بدون إذن وليها

 : عدم التأثري يف احلكم.(2)اخلامس
مثاله: املرتدون إذا أتلفوا أموالنا فال ضمان عليهم؛ ألهنم مشركون فال جيب عليهم الضمان بوصف 

 الشرك، قياسا على تلف املشركني أموالنا يف دار احلرب.
 الكسر: الفرع الثالث

 وشاة فتكسر تكسريا وكسرته فانكسر كسرا أكسره كسرته( :  ر س ك) : (3)لغةتعريف الكسر: 
 القطعة والكسرة النطيحة مثل أيضا باهلاء وكسرية قوائمها إحدى كسرت إذا مفعول مبعىن فعيل كسري

 . وسدر سدرة مثل كسر واجلمع اخلبز من الكسرة ومنه املكسور الشيء من
 . اآلخر ونقض ينأاجلز  أحد ريثتأ عدم وهو الكسر:(4)اصطالحا

: يقول الشافعية: صالة اخلوف جيب أداؤها، ويستدلون على ذلك بقياس صالة اخلوف على (3)مثاله
 صالة األمن يف أن كال منهما صالة وعبادة جيب قضاؤها.

 العلة مركبة من جزأين:
 األول: خصوصية كوهنا صالة.

 الثاين: كوهنا عبادة جيب قضاؤها.

                                                           

 ( السابق.1)
 (.03( الطرق املبطلة للعلة، ص )2)
 (.8/96( املصباح املنري، )3)
 (.3/202ح املنهاج، )( اإلهباج يف شر 4)
 (.4/213( رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب، )3)
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فال تأثري فيه لبقاء احلكم يف احلج؛ حيث إنه جيب أداؤه فبقي احلكم، وهو أما كوهنا صالة  .1
 وجوب األداء يف احلج بعد زوال كون العبادة صالة.

وأما كون الصالة عبادة جيب قضاؤها فمنقوض بصوم احلائض فإن صوم احلائض عبادة جيب  .2
 دة جيب قضاؤها.قضاؤها وختلف احلكم الذي هو وجوب األداء يف صوم احلائض مع أنه عبا

 القلب: الفرع الرابع 
 مقلوب وكالم وجهه عن حولته ضرب باب من قلبا قلبته( :  ب ل ق) : (1)لغة تعريف القلب:

 أيضا قلبا لالبتياع الشيء وقلبت أسفله أعاله وجعلت حولته الرداء وقلبت وجهه عن مصروف
 .للزراعة األرض وقلبت اختربته لبطن ظهرا األمر وقلبت وباطنه داخله فرأيت تصفحته

 املعرتض يسلم أن إما خيلو ال مث عليه، يدل املستدل ذكره ما كون بيان عن عبارة وهو:(2)اصطالحا
 من وال املستدل مذهب على له داللة ال أنه يبني أو وجه من له يدل الدليل من املستدل ذكره ما أن

 .وجه
 و عليه اهلل صلى اهلل رسول قال: قالت عائشة مثاله: استدالل احلنفية على توريث اخلال حبديث

". فأثبت إرثه عند عدم الوارث، فيقول املعرتض: هذا دليل (3)له وارث ال من وارث الخال :"سلم
عليك ال لك؛ ألن معناه نفي توريث اخلال بطريق املبالغة، كما يقال: اجلوع زاد من ال زاد له، والصرب 

 زادا وال الصرب حيلة. حيلة له، أي ليس اجلوع حيلة من ال
 : (4)أقسام القلب

 األول: قلب يدل صراحة على بطالن مذهب املستدل، دون أن يتعرض ملذهب املعرتض.
مثاله: قول احلنفية مسح الرأس يف الوضوء ال يكون فيه أقل من الربع والدليل قياس مسح الرأس على 

 غسل الوجه.
                                                           

 (.0/463( املصباح املنري، )1)
 (.4/100( اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي، )2)
 (.3338(، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع، رقم )2104( أخرجه الرتمذي، باب: مرياث اخلال، رقم )3)
 (.109ص )( الطرق املبطلة للعلة، 4)
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املستدل فإن املعرتض يبطل مذهب املستدل بطريق الثاين: قلب يدل التزاما على بطالن مذهب 
 االلتزام.

مثاله: قول احلنفي: بيع الغائب صحيح مع عدم الرؤية، ويستدل على دعواه بقوله: بيع الغائب كعقد 
النكاح على الغائبة يف أن كل منهما صحيح مع عدم الرؤية، الشرتاكهما يف أن كال منهما عقد 

 معاوضة.
 إثبات مذهب املعرتض. الثالث: قلب يدل على

مثاله: قول املستدل يف بيع الفضويل هو عقد يف حق الغري بال والية عليه وال نيابة عنه فال يصح  
 كشرائه.

 القول بالموجب: الفرع الخامس
 فاملوجب. استحقه( استوجبه) و لزم( وجوبا) جيب الشيء( وجب: )ب ج و: (1)لغة التعريف:

 .املسبب بالفتح واملوجب السبب بالكسر
 أن النفي يف مثاله اخلالف، بقاء مع املستدل قول مقتضى تسليم وهو، باملوجب القول :(2)اصطالحا

 أن بينا لو مث غريه، عن مينعه ال ولكن: مسلم فيقول القصاص، مينع ال الوسيلة يف التفاوت: تقول
 عليها يسابق اخليل: قوهلم الثبوت ويف. الدليل متام ذكرناه ما يكن مل غريه، مانع وال قائم املوجب
 .التجارة زكاة يف مسلم: فنقول. كاإلبل هبا الزكاة فتجب

 
 
 
 
 

                                                           

 (.2/648(، املصباح املنري، )333( خمتار الصحاح، ص )1)
 (.1/346( هناية السول شرح منهاج الوصول، )2)
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 الفرق: الفرع السادس
 احلق بني وفرقت أبعاضه فصلت قتل باب من فرقا الشيء بني فرقت( :  ق ر ف) :(1)تعريفه: لغة

 .العالية اللغة هي هذه أيضا فصلت والباطل
 التعليل جيز مل حيث ؛يؤثر واألول مانعا، الفرع أو علة، األصل تعني جعل وهو الفرق،: (2)اصطالحا

 .قادحا املانع مع النقض جعل من عند والثاين بعلتني،
 :(3)أنواع الفرق

 األول: هو أن جيعل املعرتض تعني أصل القياس علة حلكمه.
الوضوء على التيمم، مثاله: أن يقول الشافعية الوضوء كالتيمم يف وجوب النية فيهما، فقد قاس 

 والتيمم جتب فيه النية فتجب يف الوضوء كذلك جبامع أهنما طهارة عن حدث.
فيقول املعرتض: هذا قياس مع الفارق، فإن العلة يف وجوب النية يف التيمم هي خصوصية التيمم اليت 

 ال تفارقه، وهذه اخلصوصية هي كون التيمم طهارة بالرتاب عن حدث. 
 شافعي يلغي الفرق الذي أبداه احلنفي.وهذا القول من ال

 : أن جيعل املعرتض تعني الفرع مانعا من ثبوت حكم األصل فيه.(4)الثاين
قياس احلنفي املسلم يف وجوب القصاص عليه إذا قتل ذميا، على الذمي الذي قتل ذميا مثله مثاله: 

 جبامع القتل العمد العدوان.
ن اخلصوصية اليت هي يف الفرع، وهي كونه مسلما، منعت فيقول املعرتض: هذا قياس مع الفارق؛ أل

 من وجوب القصاص على هذا املسلم، هذه اخلصوصية هي شرفه باإلسالم.
 :(3)شروط الفرق

                                                           

 (.0/104( املصباح املنري، )1)
 (.1/346( هناية السول شرح منهاج الوصول، )2)
 (.140( الطرق املبطلة للعلة، ص )3)
 (.148، ص )السابق( 4)
 (.149، ص )السابق( 3)
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األول: أن يوجد بني األصل والفرع فرق لوجه من وجوه الفرق، وإذا مل يوجد الفرق بني األصل والفرع 
 ن هو عني اجلامع.الك

الوصف الفارق الذي يكون قاطعا للوصف اجلامع بني األصل والفرع أن يكون الثاين: يشرتط يف 
 أخص من اجلامع حىت يتقدم عليه أو يكون مثله حىت يعارضه.

الثالث: يشرتط يف الفرق أن ال حيتاج الفارق إىل زيادة أمر يف جانب الفرع إذا عكسه، فإنه إذا ذكر 
 يف الفرع. زيادة كان مجعا بني معارضة يف األصل ومعارضة

 :(1)أركان الفرق
األول: اجلمع وهو: الوصف اجلامع بني األصل والفرع، فالركن هو وجود الوصف يف األصل، فإن 
املستدل يبحث أوال عن علة حكم األصل ويبحث عن وجودها يف الفرع، فإذا وجد الوصف يف 

 ، كان هو اجلامع.االعتباروجه من وجوه  األصل معتربا بأي
الفرق وهو قطع هذا اجلمع يف الفرع، مبعىن عدم وجود الوصف يف الفرع وذلك بإظهار الثاين: 

املعرتض وصفا آخر معارضا للوصف الذي جعله مستدل يف األصل علة للحكم امتنع التعليل به وإذا 
 امتنع التعليل به، امتنع تعدية احلكم من األصل إىل الفرع.

  
 

 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.130الطرق املبطلة للعلة، ص )( 1)
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 اسةالتعريف بالسي: المبحث الثالث
 فرع الشيء على احلكم وألن ؛سياسة املعللة الفقهية األحكام عن البحث هذا يف احلديث كان ملا 

تعريفها، وشروط اإلمامة، والطريق الشرعي هلا، والفرق و السياسة  مفهوم معرفة يلزم فإنه تصوره، عن
ومبا أن الكالم يف اإلمامة قد  الفائدة، وتعم البيان ليكتملبني اإلمامة عند املسلمني وعند غريهم، و 

 :التالية ثالثةال املطالب خالل من املبحث هذا يف أتناوله ما وهوعمت به البلوى وكثرت يف اإلعالم 
 المطلب األول: التعريف بالسياسة واإلمامة.

 المطلب الثاني: شروط اإلمامة.
 .لإلمامة الشرعي الطريقالمطلب الثالث: 

 المطلب األول
 بالسياسة واإلمامةالتعريف 

 وهي القيام على الشيء مبا يصلحه. به، قام: سياسة األمر وساس الرياسة،: (1)السوس:السياسة لغة
 الشارع من يقم مل اليت هي املرسلة املصلحة ألن ؛املرسلة باملصاحل العمل هي:(2)السياسة اصطالحا

 .إلغائها أو اعتبارها على دليل
للدولة اإلسالمية مبا يكفل املصاحل ودفع املضار مما ال يتعدى حدود  هي تدبري الشئون العامة أو"

 ".(3)الشريعة وأصوهلا الكلية، وإن مل يتفق وأقوال األئمة اجملتهدين
 :يلي ما التعريفات هذه من تعريفات، بعدة اصطالحا العلماء عرفها: اإلمامة

                                                           

: املتوىف) اإلفريقي يالرويفع األنصاري منظور ابن الدين مجال الفضل، أبو على، بن مكرم بن حممد: املؤلف ( لسان العرب،1)
 (.6/108، )هـ 1414 - الثالثة: الطبعة، بريوت – صادر دار: الناشر، (هـ011

 القلم دار: الناشر، (هـ1303: املتوىف) خالف الوهاب عبد: املؤلف، واملالية واخلارجية الدستورية الشئون يف الشرعية السياسة( 2)
 (.1/6، )م1988 -هـ 1408: الطبعة

( مدارك النظر يف السياسة بني التطبيقات الشرعية واالنفعاالت احلماسية، املؤلف: عبد املالك بن أمحد بن املبارك رمضاين 3)
ام العالمة: حممد ناصر الدين األلباين، والعالمة: عبد احملسن بن محد العباد البدر، الناشر: دار اإلمام اجلزائري، تقدمي وتقريظ: اإلم

 (.106م، ص)2004-ه1423أمحد، القاهرة، الطبعة السابعة
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 الدنيا وسياسة الدين حراسة يف النبوة خلالفة موضوعة اإلمامة" :قال حيث املاوردي ذكره ما .1
 ."(1)به

 مهمات يف والعامة باخلاصة تتعلق وزعامة تامة، رياسة اإلمامة" :اجلويين احلرمني إمام ويقول .2
 ".(2)والدنيا الدين

 واألوىل بالنبوة ونقض والدنيا الدين أمور يف عامة رياسة اإلمامة قوم قال: "(3)جييويقول اإل .3
 ."(4) األمة كافة على اتباعه جيب حبيث الدين إقامة يف الرسول خالفة هي يقال أن

 يف الشرعي النظر مقتضى على الكافة محل هي" :بقوله فيعرفها (3)خلدون ابن العالمة أما .4
 إىل الشارع عند كلها ترجع الدنيا أحوال إذ إليها، الراجعة والدنيوية األخروية مصاحلهم

                                                           

: املتوىف) باملاوردي الشهري البغدادي، البصري حبيب بن حممد بن حممد بن علي احلسن أبو: املؤلف، السلطانية األحكام( 1)
 (.1/13، الطبعة: بدون، التاريخ: بدون )القاهرة – احلديث دار: الناشر، (هـ430

 الدين، ركن املعايل، أبو اجلويين، حممد بن يوسف بن اهلل عبد بن امللك عبد: املؤلف، الظلم التياث يف األمم غياث الغياثي( 2)
، هـ1401 الثانية،: الطبعة، احلرمني إمام مكتبة: الناشر، الديب العظيم عبد: احملقق، (هـ408: املتوىف) احلرمني بإمام امللقب

(1/22.) 
 املطرزي مكسورة جيم مث احلروف آخر إسكان مث اهلمزة بكسر اإلجيي أمحد بن الغفار عبد بن أمحد بن الرمحن عبد:اإليجي (3)

 باألصلني عارفا املعقوالت يف إماما كان عنه اهلل رضي الصديق بكر أيب نسل من أنه يذكر الشريازي الدين عضد القضاة قاضي
 ويف احلاجب ابن خمتصر شرح الفقه أصول ويف وغريها املواقف كتاب الكالم علم يف له الفقه يف مشاركا والنحو والبيان واملعاين
 بن الوهاب عبد الدين تاج: املؤلف، الكربى الشافعية طبقات. وسبعمائة ومخسني ست سنة مات الغياثية القواعد والبيان املعاين

 والنشر للطباعة هجر: الناشر، احللو حممد الفتاح عبد. د الطناحي حممد حممود. د: احملقق، (هـ001: املتوىف) السبكي الدين تقي
 (.10/40، )هـ1413 الثانية،: الطبعة، والتوزيع

، 1990 ، األوىل الطبعة، بريوت – اجليل دار:  الناشر، اإلجيي أمحد بن الرمحن عبد الدين عضد:  املؤلف، املواقف كتاب(4)
 (.3/304، )عمرية الرمحن دد. عب:  حتقيق

: حجر بن وائل ولد من اإلشبيلي، احلضرمي الدين ويل زيد، أبو خلدون ابن حممد، بن حممد بن الرمحن عبد:ابن خلدون (3)
 وتلمسان وغرناطة فاس إىل رحل. بتونس ومنشأه ومولده إشبيلية، من أصله. البحاثة االجتماعي العامل املؤرخ، الفيلسوف
 وويل. برقوق الظاهر سلطاهنا فأكرمه مصر إىل توجه مث. تونس إىل وعاد ووشايات، دسائس واعرتضته أعماال، وتوىل واألندلس،

 الصورة، مجيل فصيحا، كان .القاهرة يف فجأة وتويف. وأعيد وعزل،. بالده بزي حمتفظا القضاة بزي يتزي ومل املالكية، قضاء فيها
 لتلقيه، خاصته وأركب سلطاهنا، له اهتز األندلس إىل رحل وملا .العالية للمراتب طاحما الضيم، عن عزوفا اللهجة، صادق عاقال،

 أوهلا جملدات، سبعة يف( ط - والرببر والعجم العرب تاريخ يف واخلرب املبتدأ وديوان العرب) بكتابه اشتهر .جملسه يف وأجلسه
 (.3/330، األعالم للزركلي )االجتماع علم أصول من تعد وهي( املقدمة)
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 وسياسة الدين حراسة يف الشرع صاحب عن خالفة احلقيقة يف فهي اآلخرة، مبصاحل اعتبارها
 .املعاين هذه حول تدور اليت التعريفات من ذلك غري إىل ".( 1)به الدنيا

 حكم طاعة اإلمام:
حرام، واألدلة على ذلك  واجبة، واخلروج عليه هتطاعاألصل يف الفقه اإلسالمي أن احلاكم املسلم 

 متضافرة أقتصر على شيء منها:

چ: تعاىل اهلل قال .1                      

 چ
(4). 

 .علينا املتأمرون األئمة وهم فينا، األمر أويل طاعة علينا اهلل فرضوجه الداللة: 
 البر فيليكم والة، بعدي م"سيليكقال:  وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أن هريرة أيب عن .2

 فإن وراءهم، وصلوا الحق، وافق ما كل في وأطيعوا لهم فاسمعوا بفجوره، والفاجر ببره،
 ."(3)وعليهم فلكم أساءوا وإن ولهم، فلكم أحسنوا

 تكون عليهم. وإساءهتموجوب طاعة أوىل األمر وأن إحساهنم يكون لرعيتهم  وجه الداللة:
 حدثنا فقلنا مريض وهو الصامت بن عبادة على دخلنا قال(4)أمية أىب بن جنادة عن .3

 دعانا فقال -وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول من مسعته به اهلل ينفع حبديث اهلل أصلحك

                                                           

( مقدمة ابن خلدون، وهي اجلزء األول من تاريخ ابن خلدون املسمى: ديوان املبتدأ واخلرب يف تاريخ العرب والرببر ومن عاصرهم  1)
سهيل زكار، الناشر: دار الفكر  -شحادةه(، حتقيق: خليل 808من ذوي الشأن األكرب، املؤلف: عبد الرمحن ابن خلدون )

 (.1/191م، )2001-ه1421بريوت، 
 (.39( سورة النساء، آية )2)
(، وضعفه األلباين يف ضعيف أىب داود حتت 1039، رقم )عليه والصالة معه الصالة جتوز من صفة باب، ( أخرجه الدار قطين3)

 (.94حديث رقم )
 البحر غزوات قائد كان. األموي العصر يف الغزاة كبار من. صحايب حبري، قائد: الزهراين األزدي مالك :أمية أبي بن جنادة( 4)

 معاوية أراد: حزم ابن قال. بالشام وتويف هـ 33 سنة فاحتا رودس جزيرة ودخل. مصر فتح شهد ممن وهو كلها، معاوية أيام
 (.2/140ه(، األعالم للزركلي،)80تويف ) جنادة ذلك فأىب بزياد، فعل كما أخا، استلحاقه
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 السمع على بايعنا أن علينا أخذ فيما فكان فبايعناه -وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول
 أن إال : "قال أهله األمر ننازع ال وأن علينا وأثرة ويسرنا وعسرنا ومكرهنا منشطنا يف والطاعة

 ."(1)برهان فيه اهلل من عندكم بواحا كفرا تروا
 حمققا منكرا منهم تروا أن إال عليهم تعرتضوا وال واليتهم يف األمور والة تنازعوا ال:(2)وجه الداللة

 اخلروج وأما كنتم حيثما باحلق وقولوا عليهم فأنكروه ذلك رأيتم فإذا اإلسالم قواعد من تعلمونه
 .ظاملني فسقة كانوا وإن املسلمني بإمجاع فحرام وقتاهلم عليهم
 من هبا قام فإذا العلم وطلب كاجلهاد الكفاية على ففرضها اإلمامة وجوب ثبت: (3)الخالفة حكم

 :فريقان الناس من خرج أحد هبا يقم مل وإن الكفاية على فرضها سقط أهلها من هو
 .لألمة إماما خيتاروا حىت االختيار أهل: أحدمها
 يف األمة من الفريقني هذين عدا من على وليس لإلمامة، أحدهم ينتصب حىت اإلمامة أهل: والثاين
 كل يعترب أن وجب اإلمامة فرض يف األمة من الفريقان هذان متيز وإذا مأمث، وال حرج اإلمامة تأخري
 .فيه املعتربة بالشروط منهما فريق

 : (4)المعتبرة في أهل الحل والعقدالشروط 
 :ثالثة فيهم املعتربة الشروط
 .لشروطها اجلامعة العدالة: أحدها
 .فيها املعتربة الشروط على اإلمامة يستحق من معرفة إىل به يتوصل الذي العلم: والثاين

 .وأعرف أقوم املصاحل وبتدبري أصلح، لإلمامة هو من اختيار إىل املؤديان واحلكمة الرأي: والثالث
 

                                                           

(، 0033"، رقم ) تنكروهنا أمورا بعدى سرتون :" - وسلم عليه اهلل صلى - النيب قول باب( متفق عليه، أخرجه البخاري،1)
 (.1009، رقم )املعصية يف وحترميها معصية غري يف األمراء طاعة وجوب اببومسلم،

 (.3/1469)( صحيح مسلم حتقبق عبد الباقي، 2)
 (.1/10( األحكام السلطانية للماوردي، )3)
 (.1/18( األحكام السلطانية للماوردي، )4)
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   :شروط اإلمامة: المطلب الثاني
 عليه اهلل صلى -الرسول حمل هبا القائم حيل إذ الدينية، املناصب أرفع: هي( اخلالفة) العظمى اإلمامة
 لعظم اإلمام، يف املطلوبة الشروط واشتدت كثرت ولذا به، الدنيا وسياسة الدين، صيانة يف -وسلم

 املتفق أما، فيها اختلف ما ومنها الشروط، هذه من شرطيته على األئمة اتفق ما ذلك فمن اخلطب،
 :               فهي عليه

 :اإلسالم .1
 الدين إقامة فمهمته هذا، تقتضي نفسها وظيفته ألن ؛مسلما يكون أن اخلليفة أو اإلمام يف يشرتط

 الصحيح وجهه على بذلك يقوم أن يستطيع وما اإلسالم، حدود يف الدولة سياسة وتوجيه اإلسالمي
 الدولة رئيس يكون أن وجب إذن األشياء طبائعبف واجتاهاته، مبادئه ويعرف باإلسالم يؤمن مسلم إال

 حيرم نفسه اإلسالم فإنالواقع ومنطق األشياء طبائع توجبه ما هو هذا كان واذا .مسلما اإلسالمية

 چ: تعاىل قوله يف ظاهر وذلك مسلم غري املسلمني أمر يلي أن           

        چ
 حرم فقد مؤمن غري يوالوا أن املؤمنني على اإلسالم حرم فإذا، (1)

چ :تعاىل وقوله .والية احلكم ألن ؛عليهم حاكما جيعلوه أن عليهم        

         چ
چ: وقوله. (2)         چ

(3)،  

 چ:وقوله                    چ
(4) . 

 
 

                                                           

 (.28( سورة آل عمران، آية )1)
 (.01( سورة التوبة، آية )2)
 (.03( سورة األنفال، آية )3)
 (.141( سورة النساء، آية )4)
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 :الذكورة .2
اخلطرية، واألعباء  هذا املنصب تناط به األعمال ألن ؛ذكرا يكون أن اخلليفة أو اإلمام يف يشرتط

اجلسيمة مما يتناىف مع طبيعة املرأة وأنوثتها، فاقتضت حكمة الشرع صرفها عنه، وعدم تكليفها به 
 كما.رمحة هبا، وشفقة عليها أوال ، وصونا  له هو ثانيا  من أن يوكل إىل من ال يستطيع القيام به فيضيع

 اهلل نفعين لقد: بكرة فعن أيب وسلم عليه هللا صلى - اهلل رسول بقول املرأة والية منع اإلسالم أن
 يفلح لن": قال كسرى ابنة ملكوا فارسا أن -وسلم عليه اهلل صلى -النيب بلغ ملا اجلمل، أيام بكلمة

 ."(1)امرأة أمرهم ولوا قوم
 :التكليف .3
 يصلحون ال واملعتوه واجملنون فالصغري عاقال، بالغا أي مكلفا يكون أن اخلليفة أو اإلمام يف يشرتط
 هلم تكون فكيفأنفسهم، على هلم والية ال وهؤالء الغري على والية اإلمامة ألن ؛الدولة لرئاسة
عن عائشة رضى اهلل عنها أن ف عليهم مسؤولية ال واملعتوه واجملنون الصغري أن كما ؟غريهم على الوالية

النائم حتى يستيقظ وعن عن  ،رفع القلم عن ثالثة :"قال -صلى اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
 أهل غري فهو نفسه عن للمسؤولية أهال يكن مل ومن ."(2)المبتلى حتى يبرأ وعن الصبى حتى يكبر

: عنهما اهلل رضي عمر بن اهلل عبد عنف التامة املسؤولية اإلمام وظيفة يف واألصل. غريه عن للمسؤولية
 وهو راع رعيته فاإلمام عن ولئومس راع كلكم" :يقول -وسلم عليه اهلل صلى -اهلل رسول مسع أنه

 راعية زوجها بيت في والمرأة رعيته عن ولئمس وهو راع أهله في والرجل رعيته عن ولئمس
 .  "(3) رعيته عن ولئمس وهو راع سيده مال في والخادم رعيتها عن ولةئمس وهي

                                                           

 (.0099رقم )، البحر كموج متوج اليت الفتنة باب( أخرجه البخاري،1)
 (.4398(، وصححه األلباين يف صحيح أىب داود )4400، رقم ).حدا يصيب أو يسرق اجملنون يف باب( أخرجه أبو داود،2)
 (.2208، رقم )بإذنه إال يعمل وال سيده مال يف راع العبد باب( أخرجه البخاري،3)
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 عبدا   وتعالى تبارك اهلل َيْستْرعي ال: "قال - وسلم عليه اهلل صلى - النيب أن عمر ابن عن: وقوله
 تبارك اهلل أمرَ  فيهم أقام القيامة، يوم عنها وتعالى تبارك اهلل سأله إال َكثُرْت، أو قَ لَّتْ  رعية ،

 ". (1)خاصة   بيته أهل عن يسأَله حتى أضاعه؟، أم وتعالى
 :(2)العلم .4
 يقوم ألنه ؛اإلسالم أحكام هو علمه عليه جيب ما وأول عاملا، يكون أن اخلليفة أو اإلمام يف يشرتط

 تقدميه يصح مل اإلسالم بأحكام عاملا يكن مل فإذا حدودها، يف الدولة سياسة ويوجه تنفيذها على
 التقليد ألن ؛مقلدا يكون أن اإلسالم بأحكام العلم من اإلمام يكفي ال أنه البعض ويرى. لإلمامة
 األوصاف يف الكمال تستدعي رأيهم يف اإلمامة ألن ؛جمتهدا يكون أن ويوجبون نقص عندهم

 يكفي وال .جمتهدا يكون أن يستلزم وال مقلدا اإلماميكون أن جييز اآلخر البعض ولكن واألحوال،
 علوم من بأطراف ملما عاملية ثقافة مثقفا يكون أن جيب بل اإلسالم، بأحكام عاملا اإلمام يكون أن

 وبالقوانني وأخبارها الدول بتاريخ علم على يكون وأن بعضها، يف متخصصا يكن مل إن عصره،
 .الدول خمتلف بني والتارخيية والتجارية السياسية والعالقات العامة واملعاهدات الدولية
 :(3)ةلاالعد .3

 يشرتط اليت املناصب كل على يشرف منصبا يتوىل ألنه ؛عدال يكون أن اخلليفة أو اإلمام يف ويشرتط
 .اخلالفة أو اإلمامة منصب يف العدالة تشرتط أن األوىل من فكان العدالة فيها

                                                           

، وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب، (4630رقم ) باجلنة املبشرين العشرة مسند ( أخرجه أمحد يف املسند،1)
(1966). 
 (.1/130(، اإلسالم وأوضاعنا السياسية، )1/19( األحكام السلطانية للماوردي، )2)
 (هـ438:  املتوىف) الفراء ابن خلف بن حممد بن احلسني بن حممد ، يعلى أبو القاضي:  املؤلف ،للفراء السلطانية األحكام( 3)

، م 2000 - هـ 1421 الثانية،:  الطبعة بريوت، - العلمية الكتب دار:  الناشر، الفقي حامد حممد:  عليه وعلق صححه
(1/20.) 
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 ما كل وعن والرذائل املعاصي عن والتخلي والفضائل بالفرائض التحلي هي (1)الفقهاء عند والعدالة
 إذا التكلف أن يرى البعض ولكن تكلفا، ال ملكة العدالة تكون أن بعضهم ويشرتط باملروءة، خيل
 . وخلقا ملكة أصبح التزم

 :الكفاية .6
 معاناة على قادرا وتوجيههم الناس قيادة على قادرا كفؤا يكون أن اخلليفة أو اإلمام يف ويشرتط
 ؛والكفاية هي اجلرأة والشجاعة والنجدة، (2)به أمر مبا قام فقد بالقسط قام فمن والسياسة، اإلدارة

 .حبيث يكون قيما بأمر احلرب والسياسة، والذبِّ عن األمة، أو مستعينا  بأهل الكفاية يف ذلك
 :(3)السالمة .0

 اليدين ومقطوع واألصم، األعمى إمامة تصح فال ،هاانعقاد شروطمن  أهنا إىل الفقهاء مجهور فذهب
 وجه على املسلمني مبصاحل القيام على قادر   غري ألنه ؛عليه طرأت إذا وينعزل ابتداء ، والرجلني
 يؤثر ما فكل الشرع، قواعد تقتضيه ما على املسلمني مبصاحل القيام: هو اإلمامة مقصد وألن ؛الكمال

چ:تعاىل قالوقد  اإلمامة، صحة يف شرطا   انتفاؤه كان النقص أو باإلبطال، املقصد هذا على  

       چ
 غريه، على له ومقدما   مرجحا   واجلسم العلم يف الزيادة فكانت ،(4)

 .الكربى اإلمامة أعظمها ومن القيادة، يف شرط اجلسم وسالمة العلم، أصل أن على ذلك فدل
 وهناك شروط أخرى خالفية كالنسب والقرشية وغريمها.

  

                                                           

 .(1/226الوسيط يف علوم احلديث، )( 1)
 (.1/130( اإلسالم وأوضاعنا السياسية، )2)
 (.1/138)(، اإلسالم وأوضاعنا السياسية، 1/3( األحكام السلطانية للماوردي، )3)
 (.240( سورة البقرة، آية )4)
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 لإلمامة الشرعي الطريق: لثالثالمطلب ا
 :(1)طرق بأربع اإلمامة وتثبت
 أىب بيعة ىف حدث كما، والعقد احلل وأرباب والفقهاء العلماء من والعقد احلل أهل باختيار: األول

ويكون االختيار من قبل أوىل احلل والعقد من  وسلم عليه اهلل صلى - الرسول وفاة أثر على بكر
العلماء واألعيان وأصحاب الرأي ملن يرون صالحيته لتويل أمر املسلمني بعد توفر الشروط املطلوبة، 
وهذا ما حدث من الصحابة رضي اهلل عنهم، بعد وفاة رسول اهلل صلى اهلل عليه فقد اختاروا أبا بكر 

  .ومسعوا له وأطاعوا (2)فة بين ساعدهالصديق وبايعوه باخلالفة يف سقي
ل عليه كالم أمحد أهنا انعقدت باختيار دوالتحقيق يف خالفة أيب بكر وهو الذي  :"(3)قال ابن تيمية

واالمامة تنعقد من وجهني: احدمها باختيار أهل احلل  :(4)يعلى بوأقال ". الصحابة ومبايعتهم له
 .والعقد
 عمر إىل عهد حيث لعمر بكر أىب اختيار يف حدث كما، يليه ملن السابق اإلمام باختيار: الثاني
 - وسلم عليه اهلل صلى - اهلل رسول خليفة بكر أبو عهد ما هذا، الرحيم الرمحن اهلل بسم: "بقوله
 إين، الفاجر فيها ويتقى الكافر فيها يؤمن اليت احلال يف باآلخرة عهده وأول الدنيا من عهده آخر عند

 علم فال وبد ل جار وإن، فيه ورأىي به علمي فذلك وع د ل بر   فإن اخلطاب بن عمر عليكم استعملت
 منقلب أي ظلموا الذين وسيعلم، اكتسب ما امرئ ولكل، أردت واخلري، بالغيب يل

                                                           

، الطبعة بريوت العريب، الكاتب دار: الناشر، عودة القادر عبد: ملؤلف، االوضعي بالقانون مقارنا   اإلسالمي اجلنائي التشريع( 1)
 (.600-2/606، )دوالتاريخ: ال يوج

 أمحد بن عمرو بن حممود القاسم أبو: املؤلف، واملياه واألمكنة اجلبال،حتتها جيتمعون كانوا باملدينة ظُلة: ساعدة بني سقيفة( 2)
 للنشر الفضيلة دار: الناشر، مشس عني جبامعة املدرس عوض التواب عبد أمحد/ د: احملقق، (هـ 338: املتوىف) اهلل جار الزخمشري

 .(14، ص )م 1999 - هـ 1319: النشر عام، القاهرة – والتوزيع
 الرمحن عبد: احملقق، (هـ028: املتوىف) احلراين تيمية بن احلليم عبد بن أمحد العباس أبو الدين تقي: املؤلف، الفتاوى جمموع( 3)

: النشر عام، السعودية العربية اململكة النبوية، املدينة الشريف، املصحف لطباعة فهد امللك جممع: الناشر، قاسم بن حممد بن
 (.33/48، )م1993/هـ1416

 (.1/23، )السلطانية األحكام( 4)
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 والعباسيني األمويني اخللفاء من وغريه معاوية فعل كما، لولده اإلمام يعهد أن ويصح".(1)ينقلبون
 .(2)وغريهم
 خيتاره أو بينهم من اجلديد اإلمام خيتارون معينة مجاعة يف شورى األمر السابق اإلمام جيعل :الثالث

 بينهم من فاختاروا الصحابة من ستة يف شورى األمر ترك حيث عمر فعل كما، والعقد احلل أهل
 .عثمان
 سبقه من مبوت وخلوه املنصب شغور وقت يف السلطة على املستويل هو: املتغلبالتغلب: و  :الرابع

 الناس على املتغلب يظهر حيث ؛والقهر بالتغلب .القائم السلطان على اخلارج أو ذلك، حنو أو
 ما ذلك ومثل، الرعية على طاعته وجتب اإلمامة له فتثبت إمام ا ويدعونه له يذعنوا حىت ويقهرهم

 حىت وأهلها البالد على واستوىل فقتله الزبري ابن على خرج حني مروان بن امللك عبد من حدث
 من رأى من": قالابن عباس عن النيب صلى اهلل عليه وسلم وعن .إمام ا ودعوه وكره ا طوع ا بايعوه
 "،(3)جاهلية ميتة مات إال فمات، شبرا الجماعة فارق من فإنه عليه فليصبر يكرهه شيئا أميره
 وأن معه، واجلهاد املتغلب السلطان طاعة وجوب على الفقهاء أمجع وقد:"(4)حجر ابن احلافظ قال

 ."الدمهاء وتسكني الدماء حقن من ذلك يف ِلما عليه اخلروج من خري طاعته
 ووجبت إمامته ثبتت وبيعته، إمامته، على املسلمون اتفق من أن األمر ومُجلة":(3)قدامة ابن وقال

 إليه قبله إمام بعده أو الن يب  بعهد إمامته ثبتت من معناه ويف واإلمجاع، احلديث من ذكرنا ِلم ا معونته
 وأمجع إليه، بكر أيب بعهد إمامته ثبتت وعمر بيعته، ع ل ى الصحابة بإمجاع إمامته ثبتت بكر أبا فإن

                                                           

، املنصور خليل:  حتقيق، .هـ206 الوفاة سنة ـ الدينوري قتيبة ابن مسلم بن اهلل عبد حممد أبو:  املؤلف، والسياسة اإلمامة( 1)
 .(1/22، )م1990 - هـ1418:  النشر سنة، بريوت ،العلمية الكتب دار:  الناشر

ليس معىن ذلك أن حدوث تولية األبناء يف بعض األزمان أن ذلك هو الطريق الشرعي لتولية األئمة، ويبقي اختيار أهل احلل ( 2)
 .والعقد هو األصل يف ذلك. 

 .تنكروهنا أمورا بعدي سرتون وسلم عليه اهلل صلى النيب قول بابأخرجه البخاري، (3)
 .(13/0( فتح الباري شرح صحيح البخاري )4)
 .(10/49( املغين البن قدامة، )3)
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 وأذعنوا له أقروا حىت   بسيفه الناس وغلب فقهره اإلمام على رجل خرج ولو قبوله، على الصحابة
 الزبري، ابن ع لى خرج مروان بن امللك عبد فإن عليه، واخلروج قتاله، حيرم إمام ا صار وتابعوه بطاعته

رم إمام ا فصار وكره ا، طوع ا بايعوه حىت   وأهلها البالد على واستوىل فقتله  ِلما وذلك عليه، اخلروج حي 
 ثبتت من على خرج فمن... أمواهِلم وذهاب دمائهم وإراقة املسلمني عصا شق من عليه اخلروج يف 

 . "قتاله وجب باغي ا الوجوه هذه بأحد إمامته
 ويل من كل أن وعلى املسلمني، ألئمة والطاعة السمع على وأمجعوا:"(1)األشعري احلسن أبو وقال
 جار بالسيف عليهم اخلروج يلزم ال وفاجر بـ ر   من طاعته وامتدت غلبة أو رضى   عن أمورهم من شيئ ا

 ويصلى طلبوها إذا الصدقات إليهم وتدفع البيت، معهم وحُيج العدو، معهم يغزوا أن وعلى عدل، أو
 ."واألعياد اجلمع خلفهم

 عبارة وهو الشورى، أهل أو األمة يف الرأي أويل من اإلجياب: قبولالو  باإلجياب إال العقد ينعقد وال
 ة وال يكون بالغصباألم يف الرأي أولو اختاره الذي اخلليفة جانب من والقبول اخلليفة، اختيار عن

 واختيار رضا عن تكون وإمنا غلبة أو انتهابا   أو غصبا   تكون ال الوالية أن على األدلة ومنوالقهر،

 چ: تعاىل اهلل قول االختيار، حق هلم ممن         چ
 أمر أنه عليه يطلق ما وأحق. (2)

 رضي اخلطاب بن عمر الراشد اخلليفة قول لذلك ويدل مجيعا ، تعنيهم ألهنا األمر؛ والية املسلمني،
 أن تغرة بايعه، الذي وال هو يبايع فال املسلمني من مشورة غري عن رجال   بايع من: "عنه تعاىل اهلل

 بتويل املسلمون ألزمه عندما الراشد، اخلليفة عنه، تعاىل اهلل رضي طالب أيب بن علي وهذا". (3)يقتال
 عن- الناس أيها يا: "خطبته يف هلم وقال املنرب صعد عنه، تعاىل اهلل رضي عثمان مقتل بعد األمر
 شئتم فإن أمر، على باألمس افرتقنا وقد أمرمت، من إال حق فيه ألحد ليس أمركم هذا إن -وإذن ءمال

                                                           

 .(4/63( رسالة إىل أهل الثغر، )1)
 .(38( سورة الشورى، آية )2)
 .(6830( أخرجه البخاري، رقم )3)
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 تويل أن فبني ،"(1)باألمس عليه فارقناك ما على حنن: فقالوا. أحد على أجد فال وإال لكم، قعدت
 غصب من هو ألجله واملقاتلة عليه والوثوب اختاروه، من إال أحد يتواله ال املسلمني أمر هو األمر
 إن إين: "قال" فالنا   بايعت لقد عمر مات قد لو" الناس أحد قول عمر بلغ فعندما حقوقهم، الناس
 قيام فجعل ،"(2)أمورهم يغصبوهم أن يريدون الذين هؤالء فمحذرهم الناس، يف العشية لقائم اهلل شاء

 يقاتل مبن فكيف ذلك، من وحذر ألمورها، غصبا   األمر، ويل باختيار األمة رأي متثل ال قلة أو واحد
 كرها ؟ لواليته يذعنون وجعلهم إلخافتهم مفرطة قوة من لديه ما يستخدم أو الناس ويقهر عليها

 واعتداء هلا وغصب األمة إلرادة إهدار ألهنا األمر؛ لتويل مشروعة طريقا   ليست احلكم على والغلبة
 لديه أن شعر من كل ؤوجتر  املسلمني بني وهتارج فوضى إىل يؤدي بشرعيتها واإلقرار حقوقها، على
 باب من فهذا للناس، وقهره تغلبه حتقق بعد املتغلب والية قبول وأما احلكم، على يسطو ألن قوة

 وكذلك غريها، يف يباح للضرورة أبيح ما وليس فقط، الضرورة حالة يف جيوز إمنا امليتة كأكل الضرورة؛
 .وضوابط بشروط وإمنا بإطالق، ليس وهو املتغلب، والية قبول

 للمنصب، صاحلا   يكن مل إذا اإلمام، عن شغوره أو الزمان خلو أو السلطة فراغ وقت عليها فاملستويل
 لإلمامة الصاحل الوحيد يكن مل أو الستيالئه، ملحة حاجة هناك تكن ومل بشروطه، متحقق غري  أو
 يف ممثلة األمة إىل رجوع غري من احلكم على االستيالء يف مبادرته فإن غريه؛ الصالح يف يشاركه بل

 األرض يف العلو يف برغبته ُيشعر أمورهم؛ مهمات يف إليهم الناس يرجع الذين والعقد احلل أهل
 وحاجة بيعة غري من بادره لو الشأن هلذا ينتهض الذي فإن: "اجلويين احلرمني إمام يقول بالفساد،

 يسمه وذلك استعالئه، إىل وتشوفه استيالئه، يف وغلوه باجرتائه، ذلك أشعر مستفزة، وضرورة حافزة،
 زالت مث حلاجة ثورته كانت وإن لفاسق، اإلمامة عقد جيوز وال بالفساد، األرض يف العلو بابتغاء

 واملصاولة، املطاولة من أيضا   فهذا بيعته، على والعقد احلل أهل محل حماوال   بعدته فاستمسك وحالت،

                                                           

 .(4/433( تاريخ الطربي، )1)
 .(6830( أخرجه البخاري، رقم )2)
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 تصورت فإذا. التفسيق يقتضي وغشم ظلم وهذا االضطرار، حبكم له العقد على االختيار أهل ومحل
 ".(1)يبايع أن جيز مل الصورة، هبذه احلالة

 كان إذا احلاكم، عن فراغه أو الزمان شغور عند احلكم على املستويل إقرار فيها جيوز اليت واحلالة
 يف له صاحلا   املستويل كان أو الصالح، يف غريه يشاركه ومل املنصب هلذا بالصالح متفردا   املستويل

 هلذا تدعوه فيها الرتاخي يصلح ال مستفزة أو ملحة حالة هناك كانت لكن غريه صاحلني وجود
 العسرة، ومتادت الفرتة، فطالت" للوالية، صاحل هو من اختيار عن االختيار أهل وتقاعس املسلك،
 ضم حماوال   نفسه، إىل داعيا   لإلمامة صاحل فتقدم اخللل، دواعي وظهرت اململكة، أطراف وانتشرت

 حيمل ال هذا فظهور وصفناه، من التامة بالعدة استظهر فإذا الغرر، دواعي من ظهر ما ورد النشر،
 حمذورة، وأمورا   فتنا ، غريه ونصب صرفه جير وكان ذلك، جرى فإذا واملروق، والعصيان الفسوق على

 وأهل الصالح أهل تتابع أو ،"(2)العاقدين أيدي له وتصفق السلم، إليه ويلقى يوافق، أن فالوجه
 هذه يف ميانع وال يدافع ال فإنه دماء، وإراقة فتنا   جير ذلك عن صرفه وكان ومتابعته طاعته على الشوكة
 :ألمرين احلالة
 .بنصبه متحقق الوالة نصب من املقصود أن يعين ما األمر، هذا لتويل صاحلا   كونه .1
 ثار إذا: "احلرمني إمام قال دماء، وإراقة وفساد فتنة من وممانعته مدافعته على يرتتب ما .2

 عليه ذلك حماولة جير وكان يستطع، مل عنهم يتحول أن أراد لو مجوع عليه تألبت مث حلاجة،
 االتساق استقراره ويف النطاق، احتماهلا عن يضيق وحمنا   تطاق، ال فتنا   الناس وعلى

 ".(3)تقريره فيجب اإلسالم؛ أهل ورفاهية واالنتظام،
 اخلارج أما: القائم الشرعي األمر ويل أو العادل السلطان على اخلروج هي الثانية التغلب وحالة
 بل ومدافعته مقاومته جتب حلدوده متجاوز باغ معتد ظامل فاسق فهو العادل السلطان على

                                                           

 .(238( غياث األمم يف التياث الظلم ص )1)
 .(230ص ) السابق( 2)
 .(238ص ) السابق(3)
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 رجل على جميع وأمركم أتاكم من": وسلم عليه اهلل صلى قال وقد وعدوانه، لظلمه ومقاتلته
 رأسه فاضربوا": رواية ويف ،"(1)فاقتلوه جماعتكم، يفرق أو عصاكم، يشق أن فأراد واحد،

 إذا به القيام املسلمني على ينبغي الذي الشرعي املوقف هو فهذا ،"(2)كان من كائنا   بالسيف
 السلطة، على ويستويل األمر على ويغلب قوة من يديه حتت ما يستغل أن الناس من أحد حاول

 خرج من وجه يف معه والوقوف نصرته احلقوق هذه ومن األمة، على حقوق له العادل فالسلطان
 ذا اخلارج كان وإن ومدافعته، مقاومته اجلميع على وجب األمر ويل على خارج خرج فإذا. عليه

 يسمعوا أن عليهم وامتنع عليهم هو من على طاعته سقطت فقد الناس من جمموعة على سلطان
 ومل قهرهم من ومتّكن جنوده على يتغلب أن أمره ويل على اخلارج استطاع فإن. لفسقه ويطيعوا له

 يرون العلم أهل فإن عليهم؛ بسلطانه وأقروا وأطاعوا الناس، له وأذعن ومصاولته، مدافعته ميكنهم
 املصلحة فيه تراعى مصلحي نظر وهذا واليته، إقرار األمة على احلفاظ باب من احلالة هذه يف

 :بشروط ذلك لكن لألمة، العامة
 الوقوف على يقدرون وال مدافعته يستطيعون ال حبيث جنوده ويغلب اإلمام املتغلب يقهر أن .1

 .مواجهته يف
 جاء كما إماما ، ويدعوه وكرها   طوعا   يبايعوه حىت عليه الناس جيتمع حبيث األمر له يستقر أن .2

 كالم يف جاء فقد مروان، بن امللك لعبد عنهما تعاىل اهلل رضي عمر بن اهلل عبد مبايعة يف
 على سيطرته أو له قوة وجود جملرد يبايع مل فهو" امللك عبد على الناس اجتمع حني: "الراوي
 وصف يف قدامة ابن ويقول عليه، الناس اجتمع حني بايع بل الدولة، من كثرية أجزاء

 ".وتابعوه بطاعته وأذعنوا له أقروا حىت   بسيفه الناس وغلب: "التغلب

                                                           

 (.4904( أخرجه مسلم، )1)
 .(4902، )السابق (2)
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 يقدر ما ذلك من ويفعل ذلك يف ساعيا   اهلل، شرع بتحكيم مقرا   مسلما   املتغلب يكون أن .3
 فإن املسلمني، بأمساء تسميه جملرد شرعي حاكم إنه حاكم عن يقال أن جيوز وال عليه،

 عن كلمة أي منه يظهر مل وهو والديه، اختيار من بل اختياره، وال عمله من ليست التسمية
 والتمكني اإلسالمي للخيار العداوة منه يظهر بل بعيد، من وال قريب من ال يعةالشر  حتكيم

 كان ولو اإلسالمي للخيار احنياز فيها اليت الدستور مواد لتغيري ويسعى والنصارى، للعلمانيني
 القنوات وإغالق مسوغ، بال القتل يف واإليغال املساجد ومهامجة اهلل بيوت وإغالق ضعيفا ،

 من تنصيب على املوافقة يف فليس وسجنهم؛ اإلسالميني على والقبض اإلسالمية، الفضائية
 ملا املتغلب إقرار على املوافقة أن مرّ  وقد للمسلمني، وال لإلسالم ال مصلحة أي وصفه هذا

 ظل يف إال تقام أن ميكن ال اليت املصاحل وإقامة الدماء وحقن البالد استقرار من ذلك جيلبه
 .ممكن أمر ويل

 مل إذا أما ينازعونه، وال عليه ويسكتوا به الناس يقبل أي املتغلب، للحاكم األمر يستتب أن .4
 بلده يف املسلمني من واسعة قطاعات به تعرتف ومل ينازعونه الناس زال وما األمر له يستتب
 بن عبدوس رواية يف أمحد قال األمر، له يستتب مل فهذا العامل؛ دول من العظمى والغالبية

 حيل فال املؤمنني، أمري ومسي خليفة صار حىت بالسيف عليهم غلب ومن: "العطار مالك
 :بطال ابن قال". فاجرا   أو كان برا   إماما ، يراه وال يبيت أن اآلخر واليوم باهلل يؤمن ألحد

 وأن واجلهاد، اجلمعات أقام ما الزمة، طاعته املتغّلب اإلمام أن على جممعون والفقهاء"
: (1)قال النووي ".الدمهاء وتسكني الدماء حقن من ذلك يف ملا عليه؛ اخلروج من خري طاعته

أما الطريق الثالث فهو القهر واالستيالء، فإذا مات اإلمام فتصدى لإلمامة من مجع  "
شرائطها من غري استخالف وال بيعة، وقهر الناس بشوكته وجنوده، انعقدت خالفته، لينتظم 

                                                           

 املكتب:  الناشر، (هـ606:  املتوىف) النووي شرف بن حيىي الدين حميي زكريا أبو:  املؤلف، املفتني وعمدة الطالبني روضة (1)
 (.10/46، )1403:  النشر سنة، بريوت، اإلسالمي



 

74



مشل املسلمني، فإن مل يكن جامع ا للشرائط، بأن كان فاسق ا أو جاهال  فوجهان أصحهما 
 ".اه وإن كان عاصي ا بفعلانعقادها ملا ذكرن

 أمثلة لتولي الخالفة:
 :بكر أبي بيعة

 بن سعد وأخرجوا ةساعد بين سقيفة يف األنصار اجتمع - وسلم عليه اهلل صلى - الرسول تويف ملا
 إىل عبيدة أبو  ومعهما وذهبا بكر، أبا فأخرب باخلرب اخلطاب بن عمر ومسع األمر، ليولوه عبادة

 ال واهلل: فقاال عبيدة، أبا أو عمر خيتاروا أن عليهم وعرض احلاضرين يف بكر أبو فخطب السقيفة
 يف - وسلم عليه اهلل صلى - اهلل رسول وخليفة املهاجرين أفضل وأنت عليك األمر هذا نتوىل

 وتتابع فبايعه، األنصار من سعد بن بشري سبقهما يبايعانه ذهبا فلما نبايعك، يدك أبسط الصالة،
 مث عامة، بيعة الناس وبايعه املنرب على بكر أبو جلس الغد كان فلما جانب، كل من فبايعوه الناس

 فقوموين ضعفت فإن خبريكم ولست عليكم وليت قد ينإ الناس أيها يا: "منها خطبة فخطبهم قام
 عليه أزيح حىت عندي القوي فيكم الضعيف خيانة والكذب أمانة الصدق فأعينوين أحسنت وإن
 يف اجلهاد قوم عال يد  اهلل شاء إن احلق منه آخذ حىت عندي الضعيف فيكم والقوي اهلل شاء إن حقه

 البالء عممهم إال قوم يف الفاحشة - شاعت قال أو - ظهرت وال بالفقر اهلل ضرهبم إال اهلل سبيل
 صالتكم إىل قوموا عليكم يل طاعة فال ورسوله اهلل عصيت فإذا ورسوله اهلل أطعت ما أطيعوين
 األمة، يف الرأي وأويل واألنصار املهاجرين باختيار إال تتم مل بكر أيب بيعة هي هذه ."(1)اهلل يرمحكم
 عليه اهلل صلى - الرسول وفاة بعد األمر جرى هذا ىله. عل وإقراره االختيار هلذا بكر أيب وبقبول
 .مجيعا الراشدون اخللفاء بويع الطريقة وهبذه - وسلم
 :عمر بيعة
 أيب عن ،خطابا للناس كتب مث عمر، تولية يف الصحابة من كثريا استشار بكر أبا الوفاة حضرت وملا

 موشومة وهي ممسكته هي عميس بنت وأمساء رفيف، أو كنيف من أشرف بكر أبا أن السفر،
                                                           

 (.20002معصية، رقم ) ( أخرجه عبد الرزاق يف مصنفة، باب: ال طاعة يف1)
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 وال رأي، جهد عن ألوت وال تلوت، وال ألوت ما اهلل فو عليكم؟ استخلف مبن أترضون: اليدين
 فهذا."(1) وأطعنا مسعنا: قالوا وأطيعوا، له فامسعوا اخلطاب، بن عمر عليكم استخلفت قرابة، ذا وليت

 على ومتوقفا به رضائهم على متوقفا اختياره وجيعل هلم خيتار فهو الناس على يفتات ال بكر أبو
 وإمنا إياه، ألزمهم ملا عمر تولية الناس رفض ولو يلزمه، أن وسعه ما عمر رفض ولو عمر، رضاء

 كان أنه ولوال هبم، ظنه حسن عند فكانوا اختياره وحبسن املسلمون به ووثق االختيار بكر أبو أحسن
 .فعلها ملا عمر اختيار يف للمسلمني واجتهد نصح أنه احلق يعلم
 :عثمان بيعة
 بن اهلل عبد عن: فيما رواه البخاري ومسلم فقال يستخلف، أن املسلمون منه طلب عمر طعن وملا

 هو من استخلف فقد أستخلف إن": قال تستخلف؟ أال لعمر قيل: قال ،-عنهما اهلل رضي -عمر
 فأثنوا "-وسلم عليه اهلل صلى -اهلل رسول مين، خري هو من ترك فقد أترك وإن بكر، أبو مين خري
 وال حيا أحتملها ال علي، وال يل ال كفافا، منها جنوت أين وددت راهب، راغب" :فقال عليه
 عليكم أشري أن أردمت إن": قال وملا طلب منهم أن يشري عليهم مبن يصلح للخالفة بعده". (2)ميتا

 رسول من مسعت ما مع للخالفة يصلحون الذين قريش رءوس: فقال ذلك، نريد إنا: فقالوا فعلت،
 نفيل بن عمرو بن زيد بن سعيد: منهم نفر، سبعة اجلنة أهل من أهنم يذكر وسلم عليه اهلل صلى اهلل
 بن الرمحن وعبد مناف، عبد ابنا وعلي عثمان، الستة ءوالنجبا فيهم، مدخله ولست أهلي، من

 عمر، بن اهلل عبد وأحضروا صهيب، بالناس ويصلي والزبري، وطلحة، الرسول، خال وسعد عوف،
 حقيقتها، على لنراها فيها فلننظر الوقائع هي هذه. " (3)عنقه فاجلدوا واحد وأىب مخسة أمجع فإن

 من ليختاروا أشخاص ستة هلم فاختار يستخلف أن عمر من طلبوا الناس أن فيها يطالعنا ما وأول
 هلم خيتار أن عمر من طلبوا الناس أن يوهم التارخيية الكتب وتعبري األمة، أمر يلي واحدا رجال بينهم

                                                           

 (.338( السنة ألىب بكر بن اخلالل، باب: جامع أمر اخلالفة بعد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، رقم )1)
 (.4810(، ومسلم، باب االستخالف وتركه، رقم )0218( متفق عليه أخرجه البخاري، باب االستخالف، رقم )2)
 (.363، رقم )بكر أليب علي ومرثية بكر أيب وفاة باب( السنة ألىب بكر اخلالل، 3)
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 ألن ؛بكر أبو فعل كما خيلفه من هلم يرشح أن إال منه يطلبوا مل احلقيقة يف ولكنهم بعده، اخلليفة
يصلح هلا،  من للخالفة يرشح أن ميلك وإمنا قبل من قررنا كما خلفه خيتار أن ميلك ال القائم اخلليفة

 إال األمر يلي أن يصح وما أشخاص ستة اختار ألنه ؛فيه شك ال ترشيحا عمر اختيار كان ولقد
 ترشيحا إال ليس هذا اختيارهم فإن بينهم من خيتاروا أن هلم ترك قد عمر كان وإذا منهم، واحد
 الستة هلؤالء الرأي كان ولو واحدا، بينهم من يرشحوا أن على للخالفة ستة رشح عمر أن أي ثانيا،
 ثالثة اجلند وأمراء واألشراف واألنصار املهاجرين يستشري أن إىل حاجة يف الرمحن عبد كان ملا فقط
 يف الناس جيمع ألن حاجة يف كان وملا األخرية، الليلة يف ينم مل أنه ذكر لقد حىت بلياليها أيام

 النعقدت غريهم دون الستة هلؤالء الرأي كان ولو عليه، يشريوا أن ويسأهلم الصالة بعد املسجد
 .مجيعا الناس يبايع ألن يدعو ما هناك كان وملا لسادسهم، منهم مخسة مببايعة اخلالفة

 :(1)علي بيعة
 يبايعوه، أن عليه يعرضون علي إىل واألنصار املهاجرين من الرسول أصحاب ذهب عثمان قتل وملا

 ،"املسجد ففي إذن": فقال مبايعته، على وصمموا مرارا عليه فرتددوا "أمركم يف يل حاجة ال" :فقال
 الناس ألن ؛يبايعوه مل الكثريين أن أال عليا بايعوا املدينة أهل مجهور أن ومع .وبايعوه الناس فاجتمع

 بايعا أهنما والزبري طلحة حجة كانت بل عليه انتقضوا من لبعض حجة تلك وكانت عليه، جيتمعوا مل
 رضا عن بيعة للناس عامة ببيعة إال تكون ال اخلالفة أن هذا من وظاهر .بيعتهما تصح فلم كارهني
 فقد امللك عبد بن سليمان إليه عهد حينما العزيز عبد بن عمر فهمه ما نفسه هو وهذا .واختيار
 بيته أهل جيمع بأن حياة بن رجاء وأمر خبامته، ختمه كتابا بذلك وكتب بعده من خليفة اختاره
 مسجد يف الناس رجاء مجع سليمان مات أن وبعد. فبايعوا امسه معرفة دون الكتاب يف ملن ليبايعوا

 الكتاب فض بايعوا فلما فبايعوا، املختوم الكتاب هذا يف مسي من على املبايعة منهم وطلب دابق

                                                           

 عز اجلزري، الشيباين الواحد عبد بن الكرمي عبد بن حممد بن حممد الكرم أيب بن علي احلسن أبو: املؤلف، التاريخ يف لكامل( ا1)
 األوىل،: الطبعة، لبنان – بريوت العريب، الكتاب دار: الناشر، تدمري السالم عبد عمر: حتقيق، (هـ630: املتوىف) األثري ابن الدين

 (.2/334، )م1990/  هـ1410
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 قد اين. العزيز عبد بن لعمر املؤمنني أمري سليمان اهلل عبد من الكتاب هذا:" فيه فاذا عليهم وقرأه
 فيطمع ختتلفوا وال اهلل واتقوا وأطيعوا له فامسعوا امللك عبد بن يزيد بعده ومن بعدي اخلالفة وليته
 قال العزيز عبد بن عمر بن العزيز عبد عن أيب أخربين قال املروزي حممد حيىي بن سهل عنف ،" فيكم

 ما فقال رجة أو هده لألرض مسع قربه من وخرج امللك عبد بن سليمان العزيز عبد بن عمر دفن ملا
 إىل قربوا عين حنوها وهلا مايل فقال لرتكبها إليك قربت املؤمنني أمري يا اخلالفة مراكب هذه فقيل هذه
 ولك مايل عين تنح فقال باحلربة يديه بني يسري الشرط صاحب فجاءه فركبها بغلته إليه فقربت بغليت

 إليه الناس واجتمع املنرب فصعد املسجد دخل حىت الناس معه وسار فسار ،املسلمني من رجل أنا إمنا
 من مشورة وال له طلبة وال فيه مين كان رأي غري من األمر هبذا ابتليت قد إين الناس أيها يا فقال

 واحدة صيحة املسلمون فصاح ألنفسكم فاختاروا بيعيت من أعناقكم يف ما خلعت قد وإين املسلمني
 ورضي هدأت قد األصوات رأى فلما والربكة باليمن أمرنا فل بك ورضينا املؤمنني أمري يا اخرتناك قد
 اهلل بتقوى أوصيكم وقال سلم و عليه اهلل صلى النيب على وصلى عليه وأثىن اهلل محد مجيعا الناس به

 من فإنه آلخرتكم فاعملوا خلف جل و عز اهلل تقوى من ليس شيء كل من خلف اهلل تقوى فإن
 ".(1)عالنيتكم الكرمي اهلل يصلح سرائركم وأصلحوا دنياه أمر وتعاىل تبارك اهلل كفاه آلخرته عمل
 :(2)العهد والية

 أن فاألصل واحدا، حكمها كان وإن الشيء بعض االستخالف عن العهد والية ختتلف
 فعل كما للخالفة يرشحه أي غريه فيستخلف اخلليفة، الوفاة حتضر عندما إال يكون ال االستخالف

 توجيه إال االستخالف من اخلليفة يقصد وال الوفاة، حضرهتما ملا إال يستخلفا مل فإهنما وعمر أبوبكر
 خيتار ال وأن االختيار، يف جهدا اخلليفة يألو ال أن على للخالفة الصاحل الرجل إىل والعقد احلل أهل

                                                           

 علي بن أمحد: احملقق، (هـ390: املتوىف) اجلوزي حممد بن علي بن الرمحن عبد الفرج أبو الدين مجال: املؤلف، الصفوة صفة( 1)
 (.2/114، )م2000/هـ1421: الطبعة، مصر القاهرة، احلديث، دار: الناشر

 والتوزيع، والنشر للطباعة الرسالة مؤسسة: الناشر، (هـ1303: املتوىف) عودة القادر عبد: املؤلف، السياسية وأوضاعنا اإلسالم( 2)

 .(1/139، )1981 - هـ 1401: النشر عام، لبنان – بريوت
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 بزمن وفاته قبل غالبا وحتدث وعافيته، صحته يف واخلليفة فتكون العهد والية أما. قرباه ذوي من
 وحفظ باخلالفة، القرىب ذوي ايثار إال العهد والية من يقصد وال اخلالفة، توليه أثر على أو طويل

 .األمة ملصلحة رعاية دون بعينها أسرة يف اخلالفة
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 الباب األول
 المعللة سياسة في العباداتالفقهية األحكام 

 تمهيد وتقسيم: 
ن هذا يف باب العبادات أو فة أحكام دينه ماسة وملحة سواء كاكانت حاجة املسلم إىل معر  ملا

تربط العبد بربه سبحانه قدمها الفقهاء على  اليتغريها من األبواب، وملا كانت العبادات هي 
   املعامالت، ابتدأت بالعبادات وقسمت الباب إىل أربعة فصول:   

 الفصل األول: األحكام الفقهية المعللة سياسة في باب الصالة.
 .الفصل الثاني: األحكام الفقهية المعللة سياسة في باب الزكاة

 ة سياسة في باب الصوم.الفصل الثالث: األحكام الفقهية المعلل
 الحج األحكام الفقهية المعللة سياسة في بابالفصل الرابع: 
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 الفصل األول
 المعللة سياسة الفقهية األحكام 

 في باب الصالة
 :أربعة مباحثويحتوى على 

 صالة الجمعة بغير إذن اإلمام. .5
 الصالة على من قتل ببغي أو قطع طريق.  .4
 التراويح.الجماعة في صالة  .4
 حكم إغالق المساجد. .3
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 صالة الجمعة بغير إذن اإلمام: المبحث األول
إىل أحكام،   اغرتابهحيتاج املسلم يف حياته أحيانا إىل القيام يف غري ديار اإلسالم، وحيتاج يف مكان 

املسلم يف ديار ، وهذا احلكم أيضا حيتاجه (2)اإلمام إلقامة صالة اجلمعة (1)من تلك األحكام: إذن
اإلسالم؛ حيث إنه ليس كل مسجد يصلح إلقامة شعرية اجلمعة، لذلك وغريه جاءت احلاجة ملعرفة 
هذا احلكم، لذلك وغريه جاءت احلاجة ملعرفة هذا احلكم، وملا كان هذا احلكم فيه خالف بني 

 العلماء احتاج ايل عرض تلك املسألة .
 :(3)تحرير محل النزاع

 يف وااختلفى وجوب اجلمعة وعلى صحة أدائها بعد أن يأذن هبا اإلمام األعظم، و اتفق العلماء عل
 : رأيني على اجلمعة إقامة يف اإلمام إذن اشرتاط

                                                           

 چ، قال تعاىل:ومسح له أباحأِذن، أي :  : مأخوذ من الفعلاإلذن( 1)               

   (.1/00، )معجم اللغة العربية املعاصرة(.28سورة النور، آية: ) چ 

 حني ، واسطة بال - وسلم عليه اهلل صلى - رسوله على الصالة - وتعاىل سبحانه - اهلل فرض : باملسجد اجلمعة صالة( 2)
 واعتاد ، عني فرض شروطها فيه توفرت من على اجلمعة فصالة ، باملساجد واجلماعة اجلمعة إقامة وشرع ، السماء إىل به عرج

 .تعاىل اهلل رمحهم - العلماء باتفاق وذلك ؛ عني فرض باملسجد عليه وجبت من على أداؤها فيكون ، باملساجد صالهتا املسلمون
 صلى - الرسول عهد من األمة وعمل ، األئمة إمجاع وخالف أخطأ فقد ، الشعار يظهر حبيث جتب كفاية فرض أهنا زعم ومن
 ؛ خطأ إليه ونسبته: "  - تعاىل اهلل رمحه - القيم ابن قال.  الشافعي إىل القول هذا نسب وقد ، هذا يومنا إىل - وسلم عليه اهلل

 واألوقاف اإلسالمية الشئون وزارة: الناشر، اخلضريي صاحل بن إبراهيم: املؤلف،  الشريعة يف املساجد أحكام. " به يقل مل ألنه
 (.1/60، )هـ1419 األوىل،: الطبعة، السعودية العربية اململكة - واإلرشاد والدعوة

 احلفيد رشد بابن الشهري القرطيب رشد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد الوليد أبو: املؤلف، املقتصد وهناية اجملتهد بداية( 3)
 (.1/100، )م 2004 - هـ1423: النشر تاريخ، طبعة بدون: الطبعة، القاهرة – احلديث دار: الناشر، (هـ393: املتوىف)
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 عند ورواية ،(2)والشافعية ،(1)املالكية رأي وهذا، اإلمام إذن لصحتها يشرتط ال أنه: األول الرأي

 .(3)احلنابلة
 .(3)احلنابلة عند ورواية، (4)احلنفية رأي وهذا، اإلمام إذن لصحتها يشرتط أنه: الثاني الرأي

 : األدل    ة
 اإلمام إذن طاشرتا عدم على وافقهم ومن املالكية االول الرأي اصحاب استدل: األول رأيال أدلة

 .والقياس املطهرة النبوية بالسنة اجلمعة لصحة
 :السنة أوال:

  - عنه، اهلل رضي عفان بن عثمان على دخل أنه ،(6)ياراخل بن عدي بن اهلل عبيد عن
                                                           

 الفكر دار: الناشر، (هـ1101: املتوىف) اهلل عبد أبو املالكي اخلرشي اهلل عبد بن حممد: املؤلف، للخرشي خليل خمتصر شرح( 1)
على مذهب السادة املالكية، املؤلف: حممد ة الفقهية اخلالص (،2/84،)تاريخ وبدون طبعة بدون: الطبعة. بريوت – للطباعة

 (.1/126بريوت،) –بدون تاريخ: العريب القروي، الناشر: دار الكتب العلمية  ، طبعه::بدون،
: احملقق، (هـ338: املتوىف) الشافعي اليمين العمراين سامل بن اخلري أيب بن حيىي احلسني ىب، ألالشافعي اإلمام مذهب يف لبيان( ا2)

 (.619-2/618، )م 2000 -هـ 1421 األوىل،: الطبعة، جدة - املنهاج دار: الناشر، النوري حممد قاسم
 (. 2/243، )قدامة البن املغين( 3)
بريوت، بدون طبعة،  –هـ(، نشر: دار املعرفة 483)املتوىف:  يالسرخساملبسوط، حملمد بن أمحد بن أيب سهل مشس األئمة ( 4)

 برهان املعايل ه ، أليبعن اهلل رضي حنيفة أيب اإلمام فقه النعماين الفقه يف الربهاين احمليط ، و(2/43م، )1993-هـ1414تاريخ: 
: ، نشراجلندي سامي الكرمي عبد ، حتقيق:(هـ616: املتوىف) احلنفي البخاري م از ة   بن عمر بن العزيز عبد بن أمحد بن حممود الدين

 (.2/69،) م 2004 - هـ 1424 األوىل،: لطبعة، البنان – بريوت العلمية، الكتب دار
 مث املقدسي اجلماعيلي قدامة بن حممد بن أمحد بن اهلل عبد الدين موفق حممد أىب ، لإلمام:أمحد اإلمام فقه يف الكايف( 3)

 - هـ 1414 األوىل،: الطبعة، العلمية الكتب دار: الناشر، (هـ620: املتوىف) املقدسي قدامة بابن الشهري احلنبلي، الدمشقي
 (.1/330،)م 1994

 روى وعثمان عمر عن يروي مناف عبد بن نوفل بين من القرشي عدى بن اخليار بن : عبيد اهلل بن عديعدي بن اهلل عبيد (6)
، مشس عبد بن أمية بن العاص أيب بن أسيد بنت قتال أم وأمه وتسعني مخس سنة مات الرمحن عبد بن ومحيد الزبري بن عروة عنه

، بن معاذ بن حبان بن أمحد بن حبان بن حممد: املؤلف، لثقاتا ، (هـ334: املتوىف) الُبسيت الدارمي، حامت، أبو التميمي، م ع بد 
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فقال: إنك إمام عامة، ونزل بك ما نرى، ويصلي لنا إمام فتنة، ونتحرج؟ فقال: -(1)وهو حمصور
  ،"الصالة أحسن ما يعمل الناس

".(2)وإذا أساءوا فاجتنب إساءهتم فإذا أحسن الناس، فأحسن معهم،

  : (3)الداللة وجه
 هذا أن مع الفتنة، إمام خلف اجلمعة صلى من على ينكر مل عنه الل ه رضي عفان بن عثمان أن

 يف اإلمام إذن وجوب عدم على يدل مما عفان، بن عثمان وهو األعظم اإلمام إذن بدون صلى اإلمام
 .(4)اجلمعة إقامة

 ثانيا: القياس.
 .(3)كالظهر اإلمام إذن هلا يشرتط فلم األعيان فرائض من اجلمعة صالة أن .1
 اإلمام إذن اشرتاط عدم يف مثلها فتكون الصلوات سائر تشبه صالة اجلمعة صالة أن .2

استدل احلنفية ومن وافقهم على اشرتاط إذن اإلمام لصحة  : الثاني الرأي دليل.(6)فيها
 على إمجاعا   ذلك فصار عصر كل يف األئمة إال اجلمعة صالة يقيم ال أنهو  اجلمعة باإلمجاع،

 .(0)اإلمام إذن بدون إقامتها جواز عدم
                                                                                                                                                                                     

، العثماين املعارف دائرة مدير خان املعيد عبد حممد الدكتور: مراقبة حتت، اهلندية العالية للحكومة املعارف وزارة: بإعانة طبع
 (.3/64، )1903=   ه 1393 األوىل،: الطبعة، اهلند الدكن آباد حبيدر العثمانية املعارف دائرة: الناشر

 (.1/306، معجم اللغة العربية املعاصرة، )عليه ضيقمو  سو بحم :محصور(  1)
 (.693( رواه البخاري، كتاب: األذان، باب: إمامة املبتدع واملفتون، برقم)2)
 بدر احلنفي يبالغيتا حسني بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حممود حممد أبو: املؤلف، البخاري صحيح شرح القاري عمدة( 3)

(، املغين البن 3/232، الطبعة: بدون، التاريخ: بدون، )بريوت – العريب الرتاث إحياء دار: الناشر، (هـ833: املتوىف) العيين الدين
 (. 2/243قدامة، مسألة: إذا مل يكن يف القرية أربعون رجال، )

 (. 2/243( املغين البن قدامة، )4)
 (.3/232( عمدة القاري، )3)
 (.2/24( املبسوط للسرخسي، )6)
 ( السابق.0)
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 استئذان غري من القرى يف اجلمعات يقيمون الناس ألن ؛يصح ال اإلمجاع من ذكرمتوه ما أن:  نوقش
 كاحلج. غريه حترمي على ال وقع ما جواز على إمجاعا   لكان ذلك إال يقع مل أنه صح لو مث ، أحد

 .فيه بشرط وليس األئمة يتواله
 الرأي المختار:

 إىل حيتاج ما ومناقشة أدلتها على واالطالع فيه الواردة األقوال ومعرفة املبحث اهذ يف النظر بعد
أنه ال تقام اجلمعة حىت يرجعوا إىل من هو موّكل  - بالصواب أعلم والل ه - يل تبني منها مناقشة

بالنظر يف اجلمعة؛ لئال يفتح للناس سبيل التالعب باجلمعة، فكل مجاعة سيفتحون يف مسجدهم 
مجعة، وقد وقع هذا بني األحياء، فإهنم رمبا يتنافسون، ورمبا يكون فتحهم للجمعة يف حّيهم أشبه ما 

فال يعتد باجلمعة إذا تعددت مساجدها من دون عذر، فلو أن  يكون باالستغناء عن احلي اآلخر،
وفعلوا ذلك بدون إذن، وبدون وجود فتوى ، أهل حي قالوا: نفتح مسجدا  عندنا ونصلي فيه اجلمعة

من عامل، أو الرجوع إىل املوكل بالنظر يف مثل هذه املساجد فإنه حينئذ ال يعتد هبذه اجلمعة وال 
ن بالتالعب واالحتيال، وقد قرر مجع من العلماء أنه لو أقدم أهل حي على جتزئ؛ ألهنا أشبه ما تكو 

النفرة من احلي اآلخر، أو على سبيل األنفة من الذهاب إىل  إحداث مجعة يف حيهم على سبيل
اجلمعة يف احلي اآلخر دون وجود عذر فإن مسجدهم مسجد ضرار، وال يعتد جبمعتهم، واجلمعة 

 يكن يف عهد النيب صلى اهلل عليه وسلم مجعتان، بل كانت يف مدينته للمسجد األول القدمي، ومل
صلوات اهلل وسالمه عليه مجعة واحدة، مع أنه كان األنصار يف قباء بينهم وبني املسجد ثالثة أو 

ومع ذلك مل يأمر النيب صلى اهلل عليه وسلم أهل العالية  أربعة أميال، وكانت طائفة منهم من العوايل،
دة، وأما إذا تعددت اجلمعة بغري إذن اإلمام مع مل يعرف إقامة مجعتني يف بلدة واحو عوا، أن جيمِّ 

جهالة الناس باألحكام فأرجو أن يعذروا يف ذلك لعدم وجود إمام أو كان الناس ببالد كفر لئال حيرموا 
 من إقامة شعائر اهلل.
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 (2)أو قطع طريق (1)الصالة على من قتل ببغي: المبحث الثاني
إن اإلسالم هو دين األمان واألمن ومل يرض اإلسالم ألهله يوما أن يكون الواحد منهم قاطع طريق 

 بغى لو" :عنهما اهلل رضي عباس ابن أو مرعب للناس يسلب األموال ويعتدي على العورات فقد قال
 حّرم قد وتعاىل سبحانه اهلل كان وإذا، "(3)دّكا   منهما الباغي وجل عز اهلل جلعل جبل، على جبل

، ذلك مجلة يف داخلٌ  البغي فإن ،-السّنة يف ثبت كما– حراما   الناس بني وجعله نفسه على الظلم
 صورة يف كان البشري التاريخ يف ُسّجل بغي   وأّول وثيقة، حمكمةٌ  عالقةٌ  الذنوب من وغريه البغي وبني

چقال تعاىل: أخيه على آدم ابين   أحد به قام الذي السافر االعتداء             

                 چ
 وجعلها أخيه، على الظامل األخ فبغى ،(4)

 داء"ي النبو  الوصف يف الدخول استحّقت حىت الناس يف اآلفة هذه واستطالت بعده، من باقية   ُسّنة  
 ، وفتنها الساعة أشراط بيان سياق يف -وسلم عليه اهلل صلى– النيب كالم يف واملذكور ،"(3)األمم

                                                           

، املقنع منت على الكبري الشرح .وشوكة منعة وهلم سائغ، بتأويل اإلمام طاعة عن خيرجون الذين القوم هم: البغي أهل( 1)
: الناشر، (هـ682: املتوىف) الدين مشس الفرج، أبو احلنبلي، اجلماعيلي املقدسي قدامة بن أمحد بن حممد بن الرمحن عبد: املؤلف

(، الطبعة: بدون، التاريخ: بدون، املنار صاحب رضا رشيد حممد: طباعته على أشرف، والتوزيع للنشر العريب الكتاب دار
(10/49.) 
: املؤلف، القدير فتح .الطريق وخييفون ويقتلوهنم الناس أموال يأخذون منعة وبال مبنعة تأويل بال اخلارجون: الطريق قطاع( 2)

، التاريخ: بدون: الطبعة، الفكر دار: الناشر، (هـ861: املتوىف) اهلمام بابن املعروف السيواسي الواحد عبد بن حممد الدين كمال
 ( . 6/99بدون، )

 املعروف القرشي األموي البغدادي قيس بن سفيان بن عبيد بن حممد بن اهلل عبد بكر أبو: املؤلف، الدنيا أيب البن البغي ذم( 3)
 اإلسالمية باجلامعة املساعد األستاذ خلف الرمحن عبد جنم الدكتور: عليه وعلق وحققه له قدم، (هـ281: املتوىف) الدنيا أيب بابن

 (.1/34) م 1988 - هـ 1409 األوىل،: الطبعة، السعودية – الرياض والتوزيع، للنشر الراية دار: الناشر، املنورة باملدينة
 (. 39( سورة: املائدة، آية رقم: )4)
 (.860(، وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة برقم )0311( أخرجه احلاكم يف املستدرك برقم )3)
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 : (1)قال ابن الرومي
 الطاغي النتقام ز م انا وارقب...  فخله ع ل ي ك بغى ُذو يعد ِإن

ذ ر    .ال ب اِغي ل ُدك   جبل على جبل...  بغى فـ ل و الوخيم ال ب غي من و اح 
 :(2)املأمون يتمثل هبذين البيتني وكان

 أعدله ال م ر ء فعال ف خري فاعدل...  مصرعه ال ب غي ِإن ال ب غي ص احب ي ا
 .وأسفله أعاليه ِمن هُ  ندك ال  ...  جبل على يـ و م ا جبل بغى فـ ل و

 ويصلى يغسل طريق قطع او ببغي قتل من فهل ، احملرمة االمور من الطريق وقطع البغي كان إذا لكن
 :يلي فيما عليه نتعرف ما هذا ، ال ام عليه

 تحرير محل النزاع:
، كما أهنم اتفقوا على أن قطع الطريق (3)اتفق العلماء على أن اخلروج على ويل األمر الشرعي ال جيوز

وإخافة الناس وسلب أمواهلم حرام، وأن من بغى أو قطع الطريق جاز لويل األمر رده مبا يردعه على 
 :(4)مقرر يف رد الصائلما هو 

 
 أهنما ال يغسالن وال يصلى عليهما، وإليه ذهب احلنفية.: (3)الرأي األول

                                                           

: املتوىف) العاين غازي آل حممود السيد حويش ماّل  بن القادر عبد: املؤلف، [النزول ترتيب حسب مرتب] املعاين يان( ب1)
 (.3/36، )م 1963 - هـ 1382 األوىل،: الطبعة، دمشق – الرتقي مطبعة: الناشر، (هـ1398

 ( السابق.2)
 (.13/0) فتح الباري شرح صحيح البخاري (3)
، الفقهاء لغة معجم، انظر:ماله أو عرضه أو نفسه يريد غريه على عاديا سطا من، وثب صال، من فاعل اسم: الصائل (4)

 -هـ1408 الثانية،: الطبعة ،والتوزيع والنشر للطباعة النفائس دار: الناشر، قنييب صادق حامد - قلعجي رواس حممد: املؤلف
 (.1/269م، حرف الصاد، )1988

 وحاشية الدقائق كنز شرح احلقائق تبيني (، و2/183، )عنه اهلل رضي حنيفة أيب اإلمام فقه النعماين الفقه يف الربهاين يط( احمل3)
 أمحد الدين شهاب: (، حاشيةهـ 043: املتوىف) احلنفي الزيلعي الدين فخر البارعي، حمجن بن علي بن عثمان: املؤلف، الشِّل يِبِّ 
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 يصلى عليهما غري اإلمام، وإال دفنوا بغري صالة، وهذا رأي املالكية. :(1)الرأي الثاني
 :يغسالن ويصلى عليهما، وهذا رأي الشافعية، واحلنابلة والظاهرية.(2) الرأي الثالث

 األدلة:
استدل احلنفية ومن وافقهم على أن الباغي وقاطع الطريق ال يغسالن وال يصلى  أدلة الرأي األول:

 عليهما باألثر:
 ".( 1)عليهم يصل ومل (3)اخلوارج يغسل مل" أنه - عنه تعاىل اهلل رضي - عن علي

                                                                                                                                                                                     

، القاهرة بوالق، - األمريية الكربى املطبعة: الناشر، (هـ 1021: املتوىف) الشِّل يِبُّ  يونس بن إمساعيل بن يونس بن أمحد بن حممد بن
 املدعو سليمان بن حممد بن الرمحن عبد: املؤلف، األحبر ملتقى شرح يف األهنر جممع (، و1/249، )هـ 1313 األوىل،: الطبعة

، تاريخ وبدون طبعة بدون: الطبعة، العريب الرتاث إحياء دار: الناشر، (هـ1008: املتوىف) أفندي بداماد يعرف، زاده بشيخي
(1/190.) 
 النفزي، الرمحن عبد( زيد أيب) بن اهلل عبد حممد أبو: املؤلف، اأُلمهاتِ  من غريها من املد و نة يف م ا على والزِّيادات الن وادر( 1)

 ،3 جـ، حجي حمم د/ الدكتور: 4 ،3 جـ، احللو حممد الفتّاح عبد/ الدكتور: 2 ،1 جـ :حتقيق (هـ386: املتوىف) املالكي القريواين،
 العزيز عبد حممد/ األستاذ الرتغي، املرابط اهلل عبد/ الدكتور: 6 جـ، الدباغ العزيز عبد حممد/ األستاذ: 13 ،11 ،10 ،9 ،0

 13 ،14 جـ، الدباغ العزيز عبد حممد/ األستاذ اخلطايب، أمحد/ الدكتور: 12 جـ، بوخبزة األمني حممد/ األستاذ: 8 جـ، الدباغ
، الذخرية(، 14/330،)م 1999 األوىل،: الطبعة، بريوت اإلسالمي، الغرب دار: الناشر، حجي حمم د/ الدكتور(: الفهارس)

 ،8 ،1 جزء :احملقق، (هـ684: املتوىف) بالقرايف الشهري املالكي الرمحن عبد بن إدريس بن أمحد الدين شهاب العباس أبو: املؤلف
 -اإلسالمي الغرب دار: الناشر، بوخبزة حممد: 12 - 9 ،0 ،3 - 3 جزء، أعراب سعيد: 6 ،2 جزء، حجي حممد: 13

 . (12/12،) م 1994 األوىل،: الطبعة، بريوت
، الكتب عامل: الناشر، (هـ406: املتوىف) الشريازي يوسف بن علي بن إبراهيم إسحاق أبو: املؤلف، الشافعي الفقه يف ( التنبيه2)

 يوسف بن علي بن إبراهيم إسحاق أبو: املؤلف، الشافعي اإلمام هفق يف املهذب (، و32-1/31الطبعة :بدون، التاريخ :بدون )
، قدامة البن ملغين(، و ا1/231، الطبعة: بدون، التاريخ: بدون، )العلمية الكتب دار: الناشر، (هـ406: املتوىف) الشريازي

، (هـ436: املتوىف) الظاهري القرطيب األندلسي حزم بن سعيد بن أمحد بن علي حممد أبو: املؤلف، باآلثار لىاحمل (، و2/398)
 (.3/399، التاريخ: بدون، )بدون: الطبعة بريوت – الفكر دار: الناشر

 ابن ومعاوية عنه، اهلل رضي طالب أيب بن علي طاعة عن خرجوا الفرق، من فرقة .اإلمام طاعة عن اخلارجة الطائفة: الخوارج( 3)
، معجم لغة عديدة فرقا صاروا مث واجلماعة، السنة أهل عقائد عن خمتلفة عقائد هلم صارت مث مستقلة، فرقة وشكلوا سفيان أيب

 ( .1/201الفقهاء، )
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 وجه الداللة:
أىب طالب رضي اهلل عنه وهو من هو يف أنه لو جاز الصالة عليهما ملا تركها أمري املؤمنني علي بن 

 العلم والدين ومن اخللفاء الراشدين املتبوعني.
استدل املالكية ومن وافقهم على أن الباغي وقاطع الطريق يصلى عليهما غري أدلة الرأي الثاني: 

 اإلمام بالقرآن والسنة والقياس:

 چ:تعاىل قوله أوال: القرآن:                        

             چ
(2). 

 :(3)وجه الداللة
 اإلمام صالة مالك ير مل وإمنا هلم، والعقوبة الزجر ملكان فذلك البدع أهل على الصالة مالك هكر 

 .حدا قتله من على
  السنة: ثانيا:

 ومل ،(3)مالك بن ماعز على يصل مل وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أن" :(4)األسلمي برزة أيب عن
 ".(1)عليه الصالة عن ينه

                                                                                                                                                                                     

 ( .1/190( جممع األهنر يف شرح ملتقى األحبر)1)
 (.84( سورة: التوبة، آية )2)
 (.1/233( بداية اجملتهد وهناية املقتصد، )3)
 أسلم بن سالمان بن مالك بن خزمية بن أنس بن دعبل بن الربيع بن محال بن احلارث بن عبيد بن نضلة :األسلمي برزة أبو( 4)

الثقات البن  ، وهراة سجستان بني احلرة بعد معاوية بن يزيد إمارة يف مات أهلها عند حديثه البصرة سكن حارثة بن أفصى بن
 (.3/419حبان، )

 الذي وهو قومه، بإسالم كتابا وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول له وكتب املدنيني، يف معدود: األسلمي مالك بن ماعز( 3)
 معرفة يف االستيعاب، واحدا حديثا ماعز بن اهلل عبد ابنه عنه روى. فرجم حمصنا وكان منيبا، تائبا بالزنا نفسه على اعرتف

 علي: احملقق، (هـ463: املتوىف) القرطيب النمري عاصم بن الرب عبد بن حممد بن اهلل عبد بن يوسف عمر أبو: املؤلف، األصحاب
 (.3/1334، )م 1992 - هـ 1412 األوىل،: الطبعة، بريوت اجليل، دار: الناشر، البجاوي حممد
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 وجه الداللة:
أن النيب صلى اهلل عليه وسلم ترك الصالة على ماعز زجرا ألمثاله ممن تراودهم نفوسهم باجلرأة على 

 البغاة وقطاع الطريق بل هم أوىل بذلك.اهلل تعاىل، فكذلك األمر يف 
 القياس:ثالثا: 

أن املنافقني قد أظهروا اإلسالم وقد هنينا عن الصالة عليهم زجرا هلم فكذلك البغاة وقطاع الطريق، 
 .بالشهادة تلفظهم مع املنافقني على الصالة ترك على العلماءإمجاع و 

 أدلة الرأي الثالث: 
يصلى عليهما بالقرآن  ن الباغي وقاطع الطريق يغسالن ووالظاهرية على أاستدل الشافعية واحلنابلة 

 والسنة واملعقول:

چ قوله تعاىل: أوال: القرآن:                            

  چ
(2) ، 

چ مع قوله تعاىل:                چ
(3). 

 وجه الداللة:
أهنم إخواننا وإن بغوا علينا وآية احلجرات أتت بعد آية بني اهلل فيها حال الفئة الباغية ومل ذلك من 

 باألصل.ومسها بإخوة اإلميان، فليس هناك ما مينع من الصالة عليهم مطلقا لويل األمر أو لغريه عمال 
 : ثانيا: السنة

 اهلل، إال إله ال: قال من على صلوا :"وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال: قال عمر، ابن عن
 ."(1)اهلل إال إله ال: قال من وراء وصلوا

                                                                                                                                                                                     

 ( .3186( وصححه األلباين يف صحيح أىب داود، رقم )3186، رقم )احلدود قتلته من على الصالة باب( رواه أبوداود، 1)
 (.10( سورة احلجرات، آية: )2)
 (.01) :( سورة: التوبة، آية3)
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 :الداللة وجه
 خيرج ال الطريق وقاطع والباغي الشهادة نطق من كل على بالصالة باألمر الصريح النص من واضح

 .ذلك عن
 المعقول: ثالثا:

مث إنه صاحب ذنب  والقصاص الزنا يف قتل كمن عليه والصالة غسله يسقط فلم حبق قتل مسلم أنه
 فهو أحوج إىل الصالة من غريه.

 :الرأي المختار
بعد عرض آراء األئمة والعلماء وأرباب املذاهب املتبوعة أرى والعلم عند ريب تبارك وتعاىل أن البغاة 

يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم؛ ألهنم من املسلمني وبغيهم بالتأويل الفاسد ال وقطاع الطريق 
خيرجهم عن حظرية اإلسالم ولكن ال يصلي عليهم أهل الفضل من األمراء، والعلماء، والدعاة، 

األمور  جزاء افتئاهتم علي والةو ، سياسة واملفتني، وقضاة املسلمني، وأهل الوجاهة، وأهل الفضل
 م عن فعل ذلكوزجرا لغريه

 
 (2)الجماعة في صالة التراويح: المبحث الثالث

وجعل أحب ما يتقرب العبد به إليه فرائضه، ولكن  ،سننا ض اهلل على الناس فروضا وسن هلمقد افرت 
جعل للسنن تلك املكانة العالية؛ حيث إنه جعل حمبته يف القرىب بالنوافل، وملا كانت للنوافل تلك 

العالية، والقمة السامقة من بني حماب اهلل تعاىل اعتىن املسلمون هبا أية عناية، وخصوا منها  ةاملكان
                                                                                                                                                                                     

، وضعفه األلباين يف ضعيف اجلامع (1062)  برقمقطينوالدار ، (13622يف املعجم الصغري برقم )( أخرجه الطرباين 1)
(3483.) 
 بعد الناس السرتاحة بالرتوحية ومسيت للجلسة، اسم األصل يف والرتوحية تروحيات، على أيضا وجيمع تروحيه، مجع:  التراويح( 2)

 وأهنا ركعات، أربع لكل اسم الرتوحية: ويقال الرتوحية، من آخرها يف ملا جمازا تروحيه ركعات أربع كل مسيت مث باجللسة، ركعات أربع
عمدة القاري شرح صحيح  .الرتاويح هبم صليت: أي بالناس، روحت( : املغرب) ويف. اجللسة وهي الراحة، إيصال األصل يف

 (.11/124البخاري، باب: فضل قيام رمضان، )
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قيام الليل مبزيد اهتمام، سيما إذا كان هذا يف رمضان؛ حيث شرف الزمان، ورضا الرمحن، وتنزل 
 الربكات، وقبول األعمال مع االحتساب، فيحصل الرضا ومغفرة الذنوب.    

 :(1)زاعتحرير محل الن
اتفق املسلمون من حيث اجلملة على مشروعية صالة الرتاويح، كما اتفقوا على أن مشروعيتها على 

 يف أم بيته يف منفردا صالهتا األفضل هل واختلفواالندب واالستحباب ال على احلتم واإلجياب.
 على ثالثة آراء: املسجد يف مجاعة

 ومجهور الشافعياألفضل أداء قيام الليل يف مجاعة يف املسجد، وإىل هذا القول ذهب  الرأي األول:
 .(2)وغريهم املالكية وبعض وأمحد حنيفة وأبو أصحابه

 الشافعية وبعض يوسف وأبو مالك ، وإليه ذهبالبيت يف فرادىأداؤها  األفضل الرأي الثاني:
 .(3)وغريهم

 .(3( )4)مجاعة بدعة، وإلية ذهب الرافضة: أن أداء الرتاويح يف الرأي الثالث
 :األدلة

                                                           

 (.124-2/123)( املغين البن قدامة، 1)
 أبو: املؤلف، ((واملطيعي السبكي تكملة مع)) املهذب شرح اجملموع(، و 6/39، )احلجاج بن مسلم صحيح شرح ملنهاج( ا2)

(، املغين البن 4/13، بدون طبعة، بدون تاريخ )الفكر دار: الناشر، (هـ606: املتوىف) النووي شرف بن حيىي الدين حميي زكريا
 (.2/403والذخرية للقرايف، )(، 2/23قدامة )

 املواق اهلل عبد أبو الغرناطي، العبدري يوسف بن القاسم أيب بن يوسف بن حممد: املؤلف، خليل ملختصر واإلكليل التاج( 3)
 (.2/306، )م1994-هـ1416 األوىل،: لطبعة، االعلمية الكتب دار: الناشر، (هـ8900: املتوىف) املالكي

 هناهم ملا علي بن زيد إمامهم رفضوا ألهنم بالرافضة ومسوا الصحابة يف الطعن تستحل الشيعة من فرقة روافض، ج: الرافضة( 4)
 (.1/218، معجم لغة الفقهاء، )عنهما اهلل رضي اخلطاب بن وعمر .بكر أيب سب عن

: املتوىف) النيسابوري السلمي بكر بن صاحل بن املغرية بن خزمية بن إسحاق بن حممد بكر أبو: املؤلف، خزمية ابن صحيح( 3)
 (.3/339، بدون تاريخ، )بريوت – اإلسالمي املكتب: الناشر، األعظمي مصطفى حممد. د: احملقق، (هـ311
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: استدل الشافعية ومن وافقهم على أن األفضل فعل صالة الرتاويح مجاعة يف أدلة الرأي األول
 املسجد بالسنة واألثر:

 أوال: السنة:
 الليل، جوف من ليلة ذات خرج وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أن: أخربته عائشة، أن ،(1)عروةعن 

 معه، فصلوا منهم، أكثر فاجتمع فتحدثوا، الناس، فأصبح بصالته، رجال فصلى املسجد، يف فصلى
 وسلم، عليه اهلل صلى اهلل رسول فخرج الثالثة، الليلة من املسجد أهل فكثر فتحدثوا، الناس، فأصبح
 قضى فلما الصبح، لصالة خرج حىت أهله عن املسجد عجز الرابعة الليلة كانت فلما بصالته، فصلوا
 أن خشيت لكني مكانكم، علي يخف لم فإنه بعد، أما": قال مث فتشهد، الناس، على أقبل الفجر
 "(2)عنها فتعجزوا عليكم، تفرض

 :(3)وجه الداللة
فعله صلى اهلل عليه وسلم دليل املشروعية ولوال خشية الفريضة والعجز عنها لظل يؤديها يف املسجد 

 ويصلى املسلمون بصالته.
 ثانيا: األثر:

 إىل رمضان يف ليلة اخلطاب بن عمر مع خرجت: قال أنه ،(1)القاري عبد بن الرمحن عبد عن
 فقال الرهط، بصالته فيصلي الرجل ويصلي لنفسه، الرجل يصلي متفرقون، أوزاع الناس فإذا املسجد،

                                                           

 بالدين، عاملا كان باملدينة السبعة الفقهاء أحد: اهلل عبد أبو القرشي األسدي العوام الزبري بن بن عروة :الزبير بن عروة( 1)
 فيها فتويف املدينة إىل وعاد. سنني سبع هبا وأقام فتزوج مصر إىل مث البصرة، إىل وانتقل ،الفنت من ءشي يف يدخل مل كرميا، صاحلا

 (.0/90للزركلي، ) األعالم ه(،93)
(، وأخرجه مسلم، باب الرتغيب يف 924( متفق عليه، أخرجه البخاري، باب: من قال يف خطبته بعد الثناء: أما بعد، برقم )2)

 (.108الليل، برقم )قيام 
 بتصحيحه عين، األرناؤوط القادر عبد الشيخ: راجعه، قاسم حممد محزة: املؤلف، البخاري صحيح خمتصر شرح القاري منار( 3)

 العربية اململكة - الطائف املؤيد، مكتبة السورية، العربية اجلمهورية - دمشق البيان، دار مكتبة: الناشر، عيون حممد بشري: ونشره
 (.3/243، )م 1990 - هـ 1410: النشر عام، السعودية
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 أيب على فجمعهم عزم مث أمثل، كان واحد قارئ على هؤالء مجعت لو أراين إين: اخلطاب بن عمر
 نعمت": عمر فقال قارئهم، بصالة يصلون والناس أخرى، ليلة معه خرجت مث: قال، كعب بن

 .("2)أوله يقومون الناس وكان، الليل آخر يريد، يقومون اليت من أفضل عنها تنامون واليت هذه، البدعة
 :(3)وجه الداللة

 الشعائر من ألنه ؛عليه املسلمني عمل واستمر عنهم اهلل رضي والصحابة اخلطاب بن عمر فعل
 .العيد صالة فأشبه الظاهرة

: استدل املالكية ومن وافقهم على أن األفضل صالة الرتاويح فرادى يف البيت أدلة الرأي الثاني
 بالسنة:

 
 من قال أنه حسبت: قال - حجرة اختذ وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أن: (4)ثابت بن زيد عن

 يقعد، جعل هبم علم فلما أصحابه، من ناس بصالته فصلى ليايل، فيها فصلى رمضان، يف - حصري
 فإن بيوتكم، في الناس أيها فصلوا صنيعكم، من رأيت الذي عرفت قد" :فقال إليهم فخرج
 ".(3)المكتوبة إال بيته في المرء صالة الصالة أفضل

                                                                                                                                                                                     

 الزبري بن عروة عنه روى املال بيت على عمر عامل وكان املدينة أهل يف عداده عمر عن يروي :القاري عبد بن الرحمن عبد( 1)
 (. 3/09، الثقات البن حبان، )سنة وسبعني مثان بن وهو ومثانني مثان سنة مات الرمحن عبد بن ومحيد

 (. 1/49(، وصححه األلباين يف صالة الرتاويح )209( أخرجه مالك يف املوطأ، باب: ما جاء يف قيام رمضان برقم )2)
 (.3/339، )خزمية ابن صحيح( 3)
 سعيد، أبو النجار، مالك بن غنم بن عوف بن عمرو بن لوذان بن زيد بن الضحاك بن : هو زيد بن ثابتثابت بن زيد( 4)

 ومخسني أربع ابن وهو ومخسني، مخس سنة تويف: السكن بن عثمان بن سعيد علي أبو احلافظ وقال، املدين خارجة أبو: ويقال
 أمساء يف الكمال هتذيب إكمال فقهاء الصحابة، من وكان األول، والصحيح .ومخسني أربع سنة: املديين بن علي وقال .سنة

، (هـ062: املتوىف) الدين عالء اهلل، عبد أبو احلنفي، احلكري املصري البكجري اهلل عبد بن قليج بن مغلطاي: املؤلف، الرجال
 األوىل،: الطبعة، والنشر للطباعة احلديثة الفاروق: الناشر ،إبراهيم بن أسامة حممد أبو - حممد بن عادل الرمحن عبد أبو: احملقق

 (.3/134، )م 2001 -   هـ 1422
 (.031)( أخرجه البخاري، باب: صالة الليل، برقم 3)
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 :(1)وجه الداللة
حض النيب صلي اهلل عليه وسلم على الصالة يف البيوت، وجعلها أفضل من صالة املسجد يف النوافل 
مع حرصه على أمته، فدل احلديث مبنطوقة ومفهومه على فضل أداء النوافل يف البيوت ومنها قيام 

 رمضان. 
 باحلديث:استدل الرافضة على بدعية صالة الرتاويح يف املسجد مجاعة أدلة الرأي الثالث: 

 إيمانا رمضان قام من": قال وسلم، عليه اهلل صلى اهلل رسول أن: عنه اهلل رضي هريرة أيب عن
 ".(2)ذنبه من تقدم ما له غفر واحتسابا،

  
 

 ذلك على األمر كان مث ذلك، على واألمر وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول فتويف: (3)شهاب ابن قال
 .عنهما اهلل رضي عمر خالفة من وصدرا بكر، أيب خالفة يف

 :(4)وجه الداللة
" قال شراح احلديث: ذلك على واألمر وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول فتويف قول ابن شهاب:"

، وإذا تويف رسول اهلل واجلماعة ال  رمضان قيام يف اجلماعة ترك على احلال استمر( ذلك على مراأل)
 تقام فيها فيكون إقامتها بعد بدعة.

                                                           

 (.2/124( املغين البن قدامة، )1)
 (.2009( أخرجه البخاري، كتاب: صالة الرتاويح، باب: فضل قيام رمضان، برقم )2)
 دون من أول: بكر أبو قريش، من كالب، بن زهرة بين من الزهري، ِشه اب بن اهلل عبد بن مسلم بن حممد: هو ابن شهاب( 3)

ه(، 124، ت )مسند نصفها حديث، ومئيت ألفني حيفظ كان. املدينة أهل من تابعي،. والفقهاء احلفاظ أكابر وأحد احلديث،
 ( .4/266، )ياألعالم للزركل

 احلليم عبد حممد بن احلي عبد حممد: املؤلف، (احلسن بن حممد برواية مالك ملوطأ شرح) حممد موطأ على املمجد التعليق( 4)
 جبامعة الشريف احلديث أستاذ الندوي الدين تقي: وحتقيق تعليق، (هـ1304: املتوىف) احلسنات أبو اهلندي، اللكنوي األنصاري
 (.1/624، )م 2003 - هـ 1426 الرابعة،: الطبعة، دمشق القلم، دار: الناشر، املتحدة العربية اإلمارات
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 الرأي المختار:
على آراء العلماء ودليل كل فريق رجحان مذهب اجلمهور وأن صالة الرتاويح،  االطالعيتبني يل بعد 

ترتاوح بني االستحباب يف أدائها يف املسجد، أو أدائها يف البيت وال يصل فيها األمر إىل التبديع، 
ملؤمنني عمر رضي اهلل عنه سياسة والتبديع قول الروافض، وفعلها يف املسجد مجاعة هو فعل أمري ا

وهو من اخللفاء الراشدين املتبوعني بأمر النيب عليه الصالة والسالم وكان ذلك مبحضر من الصحابة 
 ومل ينكر عليه منهم أحد فكان إمجاعا.
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 حكم إغالق المساجد: المبحث الرابع
وجل فهو مكان ال غىن للمسلمني للمسجد مكانة عظمى حس ا ومعىن، وأمهية بالغة يف دين اهلل عز 

عنه إذ هو حمل أداء شعائرهم التعبدية من الصالة واالعتكاف، وقراءة القرآن، وذكر اهلل تعاىل، وهو 
منطلق اهلداية والتوجيه، وميدان العلم والتعليم، ومنبت الرتبية والتثقيف، وينبوع العلم واملعرفة، وهو 

دان ختريج العلماء واألبطال والقادة واملفكرين، وهو ساحة النور املشع يف قلوب املؤمنني، وهو مي
التقاء املسلم بأخيه املسلم، على منهج اهلل تعاىل، وعلى عبادة اهلل تعاىل، فهذه الوظيفة العليا، بل 
الوظائف الكربى للمسجد تدل على أمهيته وعظم منزلته، ولذلك فضل اهلل املساجد، ورغب يف 

قال  وأشاد بعمارها واملهتمني فيها -حسيا ومعنوي ا  -زيل على بنائهاعمارهتا، وجعل األجر اجل

 چتعاىل:                           

                         چ
؛ وملا كان (1)

 ؟األمر من األمهية اختلف العلماء هل جيوز لويل األمر إغالق املسجد أم ال
 تحرير محل النزاع:
ام على ما يصلحها، واختلفوا يف أغالقها جوب عمارة املساجد وتطهريها والقياتفق العلماء على و 

 بعد الصالة فيها على رأيني:

خيف على ما فيه أو استغل استغالال غري  اإغالق املسجد بعد الصالة إذجيوز الرأي األول: 
 .(3)، واحلنابلة(4)، والشافعية(3)، واملالكية(2)صحيح، وهبذا أخذ احلنفية

                                                           

 ( .18( سورة التوبة، آية )1)
 (.1/360( فتح القدير )2)
 (.0/03للخرشي، )( شرح خمتصر خليل 3)
 (.2/108( اجملموع شرح املهذب، )4)
: املتوىف) احلنبلي البهوتى إدريس بن حسن ابن الدين صالح بن يونس بن منصور: املؤلف، كشاف القناع عن منت اإلقناع( 3)

 (.2/300، بدون طبعة، بدون تاريخ )العلمية الكتب دار: الناشر، (هـ1031
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 .(1)إغالقها؛ حيث إهنا مالذ املسلمني وبه قال بعض األحناف زال جيو : الرأي الثاني
 األدلة:

 رأيهم جبواز اغالق أبواب املساجد بالسنة واآلثار: : استدل اجلمهور علىدليل الرأي األول

 أوال: السنة:

 عباس ابن مساجد رأيت لو امللك عبد يا مليكة أيب ابن يل قال:  قال ، جريج ابن عن .1
  .(2)وأبواهبا

 وجه الداللة:

 من األبواب نكري؛ وألن اختاذ غري من الصحابة عهد يف تتخذ كانت األبواب أن على دليل هذا
 .وقت كل يف للمصلني مهيأ نظيفا منظما املسجد بقاء عوامل

 اهلل ورسول املنرب وجاه كان باب من اجلمعة يوم دخل رجال أن يذكر مالك بن عن أنس .2
 يا فقال قائما وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول فاستقبل خيطب قائم وسلم عليه اهلل صلى
 عليه اهلل صلى اهلل رسول فرفع قال يغيثنا اهلل فادع السبل وانقطعت املواشي هلكت اهلل رسول
 يف نرى ما واهلل وال أنس: قال "اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم": فقال يديه، وسلم

 فطلعت قال دار وال بيت، من سلع وبني بيننا وما شيئا وال (3)قزعة وال سحاب، من السماء
 رأينا ما واهلل قال أمطرت مث انتشرت السماء توسطت فلما الرتس مثل سحابة ورائه من

 وسلم عليه اهلل صلى اهلل ورسول املقبلة اجلمعة يف الباب ذلك من رجل دخل مث ستا الشمس
 اهلل فادع السبل وانقطعت األموال هلكت اهلل رسول يا فقال: قائما فاستقبله خيطب قائم

                                                           

 (.1/421، )العناية شرح اهلداية( 1)
 .(1/101، )واملساجد للكعبة والغلق األبواب ( أخرجه البخاري تعليقا، باب:2)
:  زكريا، احملقق بن فارس بن أمحد احلسني أبو:  اللغة، املؤلف مقاييس معجم .قزعة الواحدة املتفرقة، السحاب قطع: القزع( 3)

 .(3/84م )1909 - هـ1399:  الفكر، الطبعة دار:  هارون، الناشر حممد السالم عبد
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 علينا، وال حوالينا اللهم قال" مث يديه وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول فرفع قال ميسكها
 قال: "الشجر ومنابت واألودية (3)والظراب (2)واآلجام والجبال (1)اآلكام على اللهم

  .(4)الشمس يف منشي وخرجنا فانقطعت
 : الداللة وجه

 يف األبواب وجود على دل ؛ حيث" الباب ذلك من. . .  املنرب وجاه وكان باب من: " الشاهد
  وسلم. عليه اهلل صلى رسول اهلل مسجد

 الباب هذا تركنا لو: "- وسلم عليه اهلل صلى -اهلل رسول قال: قال عمر ابن نافع عن عن .3
 .(3)مات حىت عمر ابن منه يدخل فلم: نافع قال "للنساء

 : الداللة وجه
 منها بابا - وسلم عليه اهلل صلى - خصص وقد وسلم، أبوابا عليه اهلل صلى مسجده يف أن

 .مات حىت - عنه اهلل رضي - عمر ابن منه يدخل ومل للنساء،
استدل القائلون حبرمة غلق املساجد مطلقا بالقرآن وهم فريق من احلنفية بالقرآن  دليل الرأي الثاني:

 والسنة:
 

 

                                                           

 .(1/123اللغة، ) مقاييس معجم .قليال وارتفاعه الشيء جتمع وهي: األكمه( 1)
 .(1/63اللغة، ) مقاييس معجم .املتجمع الشجر منبت هي: األجمة( 2)
 بن محد سليمان أبو: املؤلف، احلديث غريبجبال، يكون أن يبلغ ومل األرض من ارتفع ما وهو الظرب مجع الظراب: الظرب( 3)

: أحاديثه وخرج، الغرباوي إبراهيم الكرمي عبد: احملقق، (هـ388: املتوىف) باخلطايب املعروف البسيت اخلطاب بن إبراهيم بن حممد
 .(2/33) م1982 - هـ1402: الطبعة، الفكر دار: الناشر، النيب رب عبد القيوم عبد

االستسقاء، رقم  ىف الدعاء باب (، ومسلم 1013اجلامع، رقم ) املسجد يف االستسقاء ( متفق عليه، أخرجه البخاري، باب4)
(2113.) 
 (.483(، وصححه األلباين يف صحيح أىب داود )462الرجال، رقم ) عن املساجد يف النساء اعتزال ( أخرجه أبو داود، باب3)
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 أوال: القرآن:

              چ:قوله تعاىل .1

                             

      چ
(1). 

 :وجه الداللة
 من مسجد يف - تعاىل - اهلل يذكر أن املسلمني من أحد منع حرم - وتعاىل سبحانه - اهلل أن

 اإلميانية عمارته وتعطيلُ  للتعبُّد، له القاصدين عن ومنُعه وإيصاُده املسجد فإغالق املساجد
 الصدود ِمن هو دينهم أمور   الناس وتعليمِ  القرآن، وقراءة اهلل بذكر واخللوة الصالة إقام يف املتمثِّلةِ 
 والتخريب. الظلم من ويـُع دُّ  شرع ا، هبا املأمورِ  العبادات تعطيل إىل املؤدِّي

 چ: قوله تعاىل .2                              

 چ
(2). 

  وجه الداللة:

 املسجد إغالق إذهنار   أو ليال   فيه للتحنُّث القاصدين ومنعُ  توقيُفها أو فيه العبادة قطعُ  ينبغي ال
الصالة فيه ومنع الذكر فيه بالغدو واآلصال إذ كيف يذكر فيه بالغدو واآلصال وهو  عن بالنهي أشبهُ 

 مغلق.

 

 
                                                           

 (.114( سورة البقرة، آية )1)
 (.36( سورة النور، آية )2)
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 ثانيا: السنة:

 زمان يف املسجد، يف وتدبر وتقبل تبول، الكالب كانت" :قال أبيه عن ،(1)اهلل عبد بن محزةعن 
 ".(2)ذلك من شيئا يرشون يكونوا فلم وسلم، عليه اهلل صلى اهلل رسول

 :(3)وجه الداللة

، فلم يكن من املعروف الصفة أهل مسكن وكان فيه، يأكلون وكانوا والوفود، الغرباء مبيت كان ألنه
 املشتهر عندهم أن تغلق املساجد.

 :الرأي الراجح
 شامل األحناف دليل ولكن - تعاىل اهلل شاء إن - الصواب هو اجلمهور قول أن لنا يتضح تقدم ومما
ويدخل يف تعاىل يف املسجد سواء كان املانع حاكما فمن دونه،  اهلل ذكر من أحد منع يف تسبب ملن

ا أثريًا  -أيض ا-معىن الظلم والتخريب  إلغاُء العمارة اإلميانية للمسجد بتصيريه متحف ا تارخيًيا أو معلم 
مهد د ا بالسقوط على  وُيستثىن من ذلك ما لو كان املسجد قدمي ا وحمل  ورود الزو ار وتردُّدهم عليه.

ملكان وجوب حفظ النفس إىل أن ييسِّر  -حبسب حال املسجد-املصلِّني، فال مانع من إغالقه مؤقـ ت ا 
إغالق املسجد يف غري وقت الصالة  أنهذا، ومعىن  اهلل إصالح ه وترميمه ومتتني  بنائه وتقوية  جدرانه.

                                                           

 أخيه بن وابن اهلل عبد أخوه وعنه وعائشة حفصة وعمته أبيه عن روى. عمارة أبو اخلطاب بن عمر بن اهلل عبد بن حمزة( 1)
 بن خال الرمحن عبد بن واحلارث شهاب بن مسلم بن اهلل عبد وأخوه والزهري عمر بن اهلل عبد بن اهلل عبيد بن بكر أيب بن خالد

 مدين العجلي وقال احلديث قليل ثقة كان سعد ابن وقال. وغريهم عقبة بن وموسىاملصري جعفر أيب بن اهلل وعبيد ذئب أيب
 هتذيب، سامل شقيق وهو املدينة أهل فقهاء يف سعيد بن حيىي عن املديين ابن وذكره الثقات يف حبان ابن وذكره ثقة تابعي

 دائرة مطبعة: الناشر، (هـ832: املتوىف) العسقالين حجر بن أمحد بن حممد بن علي بن أمحد الفضل أبو: املؤلف، التهذيب
 (.3/30) هـ1326 األوىل، الطبعة: الطبعة، اهلند النظامية، املعارف

 (.104، رقم )سبعا فليغسله أحدكم إناء يف الكلب شرب إذا باب( أخرجه البخاري، 2)
 حقائق عن الكاشف) بـ املسمى املصابيح مشكاة على الطييب شرح(، و 1/268( شرح ابن بطال على صحيح البخاري، )3)

 مصطفى نزار مكتبة: الناشر، هنداوي احلميد عبد. د: احملقق، (هـ043) الطييب اهلل عبد بن احلسني الدين شرف: املؤلف، (السنن
 (.3/482، )(الرياض - املكرمة مكة) الباز
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 متنع من املقصود ِمن بنائه وعمارته: كصيانة حمالِّ ألمر  طارئ  أو غرض  صحيح  أو حلاجة  مؤق تة  ال
املسجد من االمتهان مبنع دخول غري املتأهِّلني كاملشرك والكافر والكالب، واحلفاظ على أجهزته من 

إن أمكن  -مهما كانت حمقِّقة  ملصلحة املسجد-الضياع بالنهب والسرقة وحنومها، فإن  هذه املقاصد 
ويصوهنا من  -ولو باألجهزة احلديثة-نه بإقامة من حيرس بيوت  اهلل تعاىل دفُع الضرر واملفسدة ع

اآلفات وحيفظ حرمتها وآالهِتا، فال يُقبل تسويُغ غلِقها بعد تيسري إحقاق حفظها وصيانتها باحلراسة 
 واملراقبة، وتبقى على األصل الذي كان عليه األمُر األو ل على وفق السن ة مفتوحة .
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 الفصل الثاني
 األحكام الفقهية المعللة سياسة في باب الزكاة.

 ويشتمل على ثالثة مباحث:
 حق اإلمام في جباية الزكاة. .1
 . سهم المؤلفة قلوبهم .2
 .إخراج الزكاة قيمة .3
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 حق اإلمام في جباية الزكاة: المبحث األول
 الفريضة هذه على يقوم منظم، إداري جهاز ويتوالّه الدولة، عليه ُتشرف اجتماعي تنظيم هيالزكاة 

چ: تعاىل قولهل. هلم جتب من إىل وصرفا   عليهم، جتب ممن جباية الفّذة،          

      چ
 صلى للنيب ةموجّ  اآلية الكرمية يف اخلطاب أن على اإلسالم أئمة تفقا  (1)

 أكدته الكرمي، القرآن به جاء الذي وهذا. بعده من املسلمني أمر يتوىل من ولكل وسلم، عليه اهلل
 واخللفاء وسلم، عليه اهلل صلى الرسول عهد يف العمل عليه جرى الذي التارخيي والواقع النبوية السنة

، العربية اجلزيرة أطراف إىل (2)اجلُباة يبعث كان والسالم الصالة عليه نهإ حيث ؛بعده من الراشدين
 جيمعون الزكوات 

، مث يوزعها علي مستحقيها، واجلهاز اإلداري املنظم هلذا يسمون (3)من األموال الظاهرة والباطنة
 بالعاملني عليها وهلم حق يف الزكاة ولو كانوا أغنياء.

 :(4)تحرير محل النزاع
ا حق الفقري البد من وصوله إليه، اتفق أهل العلم على وجوب الزكاة، وأهنا أحد أركان اإلسالم، وأهن

 واختلفوا يف حق اإلمام يف جبايتها وتوزيعها على ثالثة آراء:

                                                           

 (.103( سورة التوبة، آية: )1)
راج جباية على ال قائم هو :الجابي( 2)  إبراهيم)، بالقاهرة العربية اللغة جممع: املؤلف، الوسيط املعجم .جباة على جيمع وحنوه اخل 

 (.1/106بدون طبعة، بدون تاريخ، ) ،الدعوة دار: الناشر، (النجار حممد/  القادر عبد حامد/  الزيات أمحد/  مصطفى
 ملحقةٌ  -" صدقة واجبها: "قلنا إن واملعادنُ . التجارة وعروض النقدان،: الباطنةُ و .واملعش رات املواشي،: الظاهرة األموال( 3)

 الظاهرة؛ من هي: قيل الفطر وصدقة، باملعادن، تلحق: وقيل ورفعا ، وضعا   خلفاء   ألهنا بالباطنة؛ بعضهم أحلقه والركازُ . بالظاهرة
  .مبلُغها عظمت مُجعت ولو جلمعها، السعاة يتعرض مل وهلذا بالكفارات، تلحق: وقيل الوقت، تواصل ومتعّلقها بنّي، وجوهبا ألن

: املتوىف) العيين الدين بدر احلنفي الغيتايب حسني بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حممود حممد أبو: املؤلف، اهلداية شرح لبنايةا
 (.3/392، )م 2000 - هـ 1420 األوىل،: الطبعة، لبنان بريوت، - العلمية الكتب دار: الناشر، (هـ833

 (.2/490)( املغين البن قدامة، 4)
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: أن للسلطان إرسال اجلباة جلبايتها وإن أىب  أرباهبا، وأن املزكي إذا أداها بنفسه يف (1)الرأي األول
 عن اإلمام أمحد. األموال الظاهرة، أخذها منه عنوة، وهذا رأي احلنفية، والشافعية، ورواية

إذا كان اإلمام إمام جور جاز إخفاء الزكاة منه، وأما إذا كان اإلمام عدل فأخرجها  :(2)الرأي الثاني
 فإهنا ال جتزئه وإليه ذهب املالكية.

: أن املزكي إذا أداها بنفسه أن ذلك جيزئه وال يشرتط أداؤها للسلطان، وهذا الراجح (3)الرأي الثالث
 من أقوال احلنابلة.  

 األدلة:
استدل احلنفية ومن وافقهم القائلون بوجوب دفع الزكاة لإلمام، وأن له أن يأخذها  أدلة الرأي األول:

 عنوة بالقرآن والسنة:
 أوال: القرآن:

 
 

                                                           

: املتوىف) احلنفي الدمشقي عابدين العزيز عبد بن عمر بن أمني حممد عابدين، ابن: املؤلف، املختار الدر على احملتار رد( 1)
، الدقائق كنز شرح الرائق لبحرا (، و2/312) م1992 - هـ1412 الثانية،: الطبعة، بريوت-الفكر دار: الناشر، (هـ1232
 بن حملمد الرائق البحر تكملة: آخره ويف، (هـ900: املتوىف) املصري جنيم بابن املعروف حممد، بن إبراهيم بن الدين زين: املؤلف
 الكتاب دار: الناشر، عابدين البن اخلالق منحة: وباحلاشية، (هـ 1138 بعد ت) القادري احلنفي الطوري علي بن حسني

 عثمان بن العباس بن إدريس بن حممد اهلل عبد أبو الشافعي: املؤلف، األم(، 2/249) تاريخ بدون - الثانية: الطبعة، اإلسالمي
 بدون: لطبعة، ابريوت – املعرفة دار: الناشر، (هـ204: املتوىف) املكي القرشي املطليب مناف عبد بن املطلب عبد بن شافع بن

 (.2/18، )م1990/هـ1410: النشر سنة، طبعة
: الطبعة، العلمية الكتب دار: لناشر، ا(هـ109: املتوىف) املدين األصبحي عامر بن مالك بن أنس بن مالك: املؤلف، املدونة( 2)

 (.3/103(، والذخرية للقرايف، )1/368) م1994 - هـ1413 األوىل،
 (.1/420( الكايف يف فقه اإلمام أمحد )3)
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 چقوله تعاىل:                              

        چ
(1).

 :(2)وجه الداللة
بعده أن اهلل أمر نبيه أن يأخذ منهم الصدقة الواجبة يف أمواهلم، فدل علي أن األمر ألولياء األمور من 

 بأن وسلم عليه اهلل صلى رسوله تعاىل اهلل أمر: "(3)صلي اهلل عليه وسلم، قال ابن كثري رمحه اهلل
 إىل" أمواهلم" يف الضمري بعضهم أعاد وإن عام وهذا هبا، ويزكيهم يطهرهم صدقة أمواهلم من يأخذ
 أحياء من الزكاة مانعي بعض اعتقد وهلذا سيئا؛ وآخر صاحلا عمال وخلطوا بذنوهبم اعرتفوا الذين
 وسلم؛ عليه اهلل صلى اهلل برسول خاصا هذا كان وإمنا يكون، ال اإلمام إىل الزكاة دفع أن العرب
 صالتك إن عليهم وصل هبا وتزكيهم تطهرهم صدقة أمواهلم من خذ" :تعاىل بقوله احتجوا وهلذا

 وقاتلوهم الصحابة، وسائر بكر أبو الصديق الفاسد والفهم التأويل هذا عليهم رد وقد "هلم سكن
 قال حىت -وسلم عليه اهلل صلى -اهلل رسول إىل يؤدوهنا كانوا كما اخلليفة، إىل الزكاة أدوا حىت

 -وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول -إىل يؤدونه- عناقا: رواية ويف- عقاال منعوين لو واهلل: (4)الصديق
  .منعه على ألقاتلنهم

 ثانيا: السنة:
 من قوما تأتي إنك" :قال -وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول بعثين: قال معاذا، أن عباس، ابن عن
 لذلك، أطاعوا هم فإن اهلل، رسول وأني اهلل إال إله ال أن شهادة إلى فادعهم الكتاب، أهل

 لذلك، أطاعوا هم فإن وليلة، يوم كل في صلوات خمس عليهم افترض اهلل أن فأعلمهم
                                                           

 (.103( سورة التوبة، آية )1)
: املتوىف) األندلسي الدين أثري حيان بن يوسف بن علي بن يوسف بن حممد حيان أبو: املؤلف، التفسري يف احمليط البحر (2)

 (.3/499، )هـ 1420: الطبعة، بريوت – الفكر دار: الناشر، مجيل حممد صدقي: احملقق (هـ043
 (.4/200تفسري ابن كثري، ) (3)
(.133(، ومسلم رقم، )0283متفق عليه، أخرجه البخاري، رقم ) (4)
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 أطاعوا هم فإن فقرائهم، في فترد أغنيائهم من تؤخذ صدقة عليهم افترض اهلل أن فأعلمهم
 ".(1)حجاب اهلل وبين بينها ليس فإنه المظلوم، دعوة واتق أموالهم، وكرائم فإياك لذلك،

 :(2)وجه الداللة
"تؤخذ"، "ترد" وردتا بصيغة املبين للمجهول؛ ألن الفاعل معلوم أال وهو  قوله صلي اهلل عليه وسلم:

 ويل األمر أو من ينوب عنه وهم السعاة.
استدل املالكية ومن وافقهم على وجوب دفع الزكاة لإلمام إن كان عادال وعدم  دليل الرأي الثاني:

 :وجوب دفعها مع أئمة اجلور بالقرآن

چقوله تعاىل:                             

                              

چ
(3).  

  :(4)وجه الداللة
يوثق  أن املكلف يؤدي أمر اهلل قدر استطاعته، وإذا مل يأت الساعي، أو كان اإلمام إمام جور ال

 بدينه وخيشى على صدقته أن ال تصل إيل مستحقيها فإنه واحلالة هذه جيزؤه إخراجها بنفسه.
استدل احلنابلة يف الراجح من أقواهلم على إجزاء أداء املزكي بنفسه لزكاته وليس  دليل الرأي الثالث:

 من الشرط أداؤها لإلمام باآلثار واملعقول:

                                                           

 ( واللفظ له.19-29(، ومسلم برقم)0302أخرجه البخاري برقم)( متفق عليه، 1)
: املتوىف) العثيمني حممد بن صاحل بن حممد: املؤلف، الصاحلني رياض شرح(، 8/238( عمدة القاري شرح صحيح البخاري، )2)

 ـ(2/499، )ه 1426: الطبعة، الرياض للنشر، الوطن دار: الناشر، ، هـ1421
 (.60)( سورة: التوبة، آية 3)
 بن املهدي بن حممد بن أمحد العباس أبو: املؤلف، اجمليد القرآن تفسري يف املديد البحر(، 3/443( البحر احمليط يف التفسري، )4)

 عباس حسن الدكتور: الناشر ،رسالن القرشي اهلل عبد أمحد: احملقق، (هـ1224: املتوىف) الصويف الفاسي األجنري احلسين عجيبة
 (.2/394، )هـ 1419: الطبعة، القاهرة – زكي
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 أوال: األثر:
 شهر هذا": يقول كان -عنه اهلل رضي -عفان بن عثمان أن ،(1)يزيد بن السائب عن .1

 ".(2)الزكاة منها فتؤدوا أموالكم، حتصل حىت دينه فليؤد دين، عليه كان فمن زكاتكم،
، عن رجل من قومه أن رجال سقطت عليه جرة من دير (3)عن عبد اهلل بن بشر اخلثعمي .2

مث قال: " خذ منها أربعة  اقسمها أمخاسا"" :فقال -رضي اهلل عنه -كوفة فأتى هبا عليابال
أمخاس ودع واحدا " مث قال: " يف حيك فقراء ومساكني؟ " قال: نعم قال: " خذها 

 . "(4)فاقسمها فيهم
، مال عندي: فقلت وقاص أىب بن سعد أتيت: " قال أبيه عن (3)صاحل أىب بن سهيل حديث .3

 هريرة وأبا عمر ابن فأتيت، إليه ادفعها: قال ترى؟ ما على القوم وهؤالء، زكاته إخراج وأريد
 ."(6)ذلك مثل: فقالوا عنهم اهلل رضي سعيد وأبا

 

                                                           

 يوم أبيه مع وكان اهلجرة، من األوىل السنة قبيل مولده. صحايبّ : الكندي سعيد بن : هو السائب بن يزيديزيد بن السائب( 1)
 22 له. الصحابة من هبا تويف من آخر وهو، املدينة سوق على عمر واستعمله، الوداع حجة وسلم عليه اهلل صلى النيب حج

 (.3/68ه( األعالم للزركلي)91) ، تحديثا
 (.089(، وصححه األلباين يف إرواء الغليل برقم )323باب: زكاة املال ، برقم )’، ( أخرجه مالك يف املوطأ2)
 الثوري عنه روى جرير بن عمرو بن زرعة وأيب محمة بن جبلة عن روى عمري والد كويف الكاتب :الخثعمي بشر بن اهلل عبد( 3)

 أبو: املؤلف، والتعديل اجلرحه(،140لشعبة، ت ) شيخ كاتب كانشيخ هو: فقال عنه وسألته ذلك يقول أيب مسعت وشعبة
 جملس طبعة: الناشر، (هـ320: املتوىف) حامت أيب ابن الرازي احلنظلي، التميمي، املنذر بن إدريس بن حممد بن الرمحن عبد حممد
، م 1932 هـ 1201 األوىل،: الطبعة ،بريوت – العريب الرتاث إحياء دار، اهلند – الدكن آباد حبيدر - العثمانية املعارف دائرة

(3/13.) 
 (.831(، وقال األلباين: ضعيف، اإلرواء برقم )0636( أخرجه البيهقي يف السنن، برقم )4)
 يف حبان ابن ذكره .اهلل وعبد وحممد صاحل أخو الغطفانية، جويرية موىل املدين يزيد أبو السمان ذكوان :صالح أبي بن سهيل( 3)
 .(6/130، إكمال هتذيب الكمال، )املنصور جعفر أيب والية يف ومات خيطئ كان: وقال ،"الثقات مجلة"
 (.804(، وصححه األلباين يف إرواء الغليل برقم )2133( أخرجه ابن زجنوية يف األموال برقم )6)
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 :(1)وجه الداللة
وموافقة الصحابة أنه البأس بإخراج املزكي  –أثر علي، وأثر عثمان، وأثر سعد -دلت اآلثار الثالثة

 بنفسه. زكاته
 ثانيا: المعقول:

 ؛قال أمحد: أعجب إيل أن خيرجها، وذلك ،إليه كويل اليتيمألنه نائب عن مستحقها فجاز الدفع 
 .ألنه على ثقة من نفسه

 الرأي المختار:
الزكاة ركن من أركان اإلسالم ومن أسسه العظام ولذا وضعت هلا األسس والركائز اليت تسري عليها من 

إليهم ،والبحث فيمن ذلك جبايتها والقيام علي توزيعها والبحث يف أحوال مستحقيها وإيصال احلق 
مينعها خبال هبا وضنا، وغري ذلك من األحكام اليت ترتبط بسياسة أمور العباد وقيام شؤهنم وحفظ 
حقوق الفقراء، لذا اقتضت حكمة اهلل تعايل أن يقوم ويل األمر بذلك منعا من مشاحة اخللق وإقامة 

ود بيت املال املنتظم الذي تطمئن لتلك الشعرية املباركة، وذلك كله عند وجود احلاكم الشرعي ووج
إليه األنفس من براءة الذمة، فإن عدم الوايل الشرعي فإن كل مزك يقوم على توزيعها علي مستحقيها 

 نيابة عنه.  أو اهليئات واجلمعيات اخلريية  بنفسه أو بإنابة من يثق به من األفراد
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.1/420( الكايف يف فقه اإلمام أمحد، )1)
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 المؤلفة قلوبهم (1)سهم: المبحث الثاني
فاملسلمون حماصرون باألعداء  -ا يف بداية عهد اإلسالمميزان القوى، وعدم تكافئهدعا اختالل 

األقوياء وعدد املسلمني يومئذ قليل، وبعضهم حديث عهد بكفر فكان من احلكمة إلدارة األمور 
أن يكون هناك ما يتألف قلوب الكافرين، ويثبت قلوب  -ولتسري الدعوة يف وجهها الصحيح

ني، وليس هناك ما يؤدي ذلك أكثر من املال عند أولئك الفقراء فكان سهم الضعفاء من املسلم
املؤلفة قلوهبم زمن النيب صلى اهلل عليه وسلم وصدرا من خالفة أيب بكر، فلما قويت شوكة اإلسالم 
وظهر على الدين كله مل يعد هناك حاجة إىل هذا السهم فأوقفه أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي 

 اهلل عنه.
 :(2)المؤلفة قلوبهم

 .اإلسالم على اإلمام يتألفهم الذين هم: املالكية عند، فواملودة ،باإلحسان قلوهبم املستمالة 
 على ليتألفهم يعطيهم والسالم الصالة عليه كان كفار قسم -1:أقسام ثالثة هم: (3)احلنفية عندو 

 فكان ،اإلسالم يف ضعف وفيهم أسلموا قسم -3،شرهم ليدفع يعطيهم كان قسم -2اإلسالم،
 يرجى صنف: فصنفان الكفار فأما، ومسلمون كفار،: ضربان هم: (4)الشافعية عند، و ليثبتوا يتألفهم
 يطلب قومهم يف شرف هلم قوم - أ :أصناف أربعة فهم املسلمون وأما، شره خياف وصنف خربه،

 نيتهم، لتقوى فيتألفون ضعيفة، اإلسالم يف ونيتهم أسلموا، قوم - ب، نظرائهم إسالم بتآلفهم
 د، قتاهلم على تألفهم بإعطائهم ويراد، قاتلوهم أعطوا إن الكفار، من قوم يليهم قوى - ج، ويثبتوا

 منهم أخذها على وقهروهم قاتلوهم هؤالء أعطي فإن ومينعوهنا، زكوات، عليهم قوم يليهم قوم -
                                                           

 الشرح غريب يف املنري املصباح سهما أعطيته باأللف له وأسهمت بالضم وسهمان وسهام أسهم واجلمع النصيب: السهم (1)
 (.1/298، )الكبري

 الثانية: الطبعة ،سورية – دمشق. الفكر دار: الناشر، حبيب أبو سعدي الدكتور: املؤلف، واصطالحا الفقهي لغة القاموس( 2)
 (.1/22، )م 1988 - هـ 1408

 (.2/239، )العناية شرح اهلداية (3)
 (.2/149، )فقه العبادات على املذهب الشافعي (4)
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 من لتجهيز ثقيلة مؤنه إىل اإلمام واحتاج الزكوات منهم يأخذوا مل يعطوا مل وإناإلمام،  إىل ومحلوها
 .وعشائرهم قومهم يف املطاعون السادة هم: (1)احلنابلة عند، و يأخذها
 :(2)محل النزاعتحرير 

اتفق أهل العلم على وجوب الزكاة، وأهنا أحد أركان اإلسالم، وأهنا حق الفقري البد من وصوله إليه، 
املنصوص عليهم يف آية التوبة، واختلفوا يف سهم املؤلفة قلوهبم وأنه ال يصلح أن يعطى أحد منها غري 

 هل هو باق، أم أنه قد انقطع مبوت النيب صلى اهلل عليه وسلم على ثالثة آراء:
، ورواية يف (3)أن سهم املؤلفة قلوهبم باق، وإليه ذهب احلنابلة يف راجح املذهب الرأي األول:

 .(4)املذهب املالكي
ورواية عند  ،(3)سهم املؤلفة قلوهبم قد نسخ وانقطع سهمهم، وإليه ذهب احلنفية أنالرأي الثاني: 

 .(6)املالكية
 

                                                           

 (.6/406، )املغين البن قدامة( 1)
 (.2/30( بداية اجملتهد وهناية املقتصد، )2)
 احلنبلي الصاحلي الدمشقي املرداوي سليمان بن علي احلسن أبو الدين عالء: املؤلف، اخلالف من الراجح معرفة يف اإلنصاف( 3)
 (.6/403(، املغين البن قدامة )3/228) تاريخ بدون - الثانية: الطبعة، العريب الرتاث إحياء دار: الناشر، (هـ883: املتوىف)
 (.2/210، )للخرشي خليل خمتصر شرح(، و 3/231( التاج واإلكليل ملختصر خليل )4)
، (هـ380: املتوىف) احلنفي الكاساين أمحد بن مسعود بن بكر أبو الدين، عالء: املؤلف، الشرائع ترتيب يف الصنائع بدائع( 3)

 (.1/296(، وتبيني احلقائق شرح كنز الدقائق )2/43(، )م1986 - هـ1406) الثانية،: الطبعة، العلمية الكتب دار: الناشر
: املتوىف) القرطيب النمري عاصم بن الرب عبد بن حممد بن اهلل عبد بن يوسف عمر أبو: املؤلف، املدينة أهل فقه يف الكايف( 6)

، السعودية العربية اململكة الرياض، احلديثة، الرياض مكتبة: الناشر، املوريتاين ماديك ولد أحيد حممد حممد: احملقق، (هـ463
 بن الرمحن عبد: املؤلف، مالك اإلمام فقه يف املسالك فر أ ش إىل السالك إرشاد(، و 1/323، )م1980/هـ1400 الثانية،: الطبعة
 بن إلبراهيم مفيدة تقريرات: وهبامشه، (هـ032: املتوىف) املالكي الدين شهاب حممد، أبو أو زيد أبو البغدادي، عسكر بن حممد

 (.1/38، بدون تاريخ )الثالثة: الطبعة، مصر وأوالده، احلليب البايب مصطفى ومطبعة مكتبة شركة: الناشر، حسن
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أن سهم املؤلفة قلوهبم للمسلمني منهم وهو خاضع لتصرف اإلمام، وهو رأي الرأي الثالث: 
 .(1)الشافعية
 األدلة:

 أدلة الرأي األول: 
 قلوهبم بالقرآن والسنة واملأثور:احلنابلة ومن وافقهم على بقاء سهم املؤلفة  استدل

 أوال: القرآن: 

چقوله تعاىل:                          چ
(2). 

 :  (3)وجه الداللة
السور نزوال فيبعد أن يكون أن اهلل تعاىل ذكرهم يف آية مصارف الزكاة وسورة براءة هي من آخر 

 احلكم منسوخا فيكون حكمهم باق.
 ثانيا: السنة:

 فبلغه آخرين، ومنع قوما فأعطى مال وسلم عليه اهلل صلى النيب أتى: قال ،(4)تغلب بن عمروعن 
 أعطي أعطي، الذي من إلي أحب أدع والذي الرجل، وأدع الرجل أعطي إني": فقال عتبوا، أهنم

 الغنى من قلوبهم في اهلل جعل ما إلى أقواما وأكل والهلع، الجزع من قلوبهم في لما أقواما
 عليه اهلل صلى اهلل رسول بكلمة يل أن أحب ما: عمرو فقال ،"تغلب بن عمرو منهم ،والخير

 ". (3)النعم محر وسلم
                                                           

: املتوىف) السنيكي حيىي أبو الدين زين األنصاري، زكريا بن حممد بن زكريا: املؤلف، الطالب روض شرح يف املطالب أسىن( 1)
 (.2/00(، واألم )1/393، )تاريخ وبدون ،طبعة بدون: الطبعة، اإلسالمي الكتاب دار: الناشر، (هـ926

 (.60( سورة التوبة، أية: )2)
 (.2/38( بداية اجملتهد وهناية املقتصد، )3)
 أىب بن احلسن عنه روى. البصرة أهل يف يعد قاسط، بن النمر من إنه: ويقال القيس عبد من: العبدي تغلب بن عمرو (4)

 (.3/1166ي، االستيعاب البن عبد الرب، )جؤاث أهل من هو: يقال ،األعرج ابن واحلكم احلسن،
 (. 0333( رواه البخاري، باب قوله تعاىل: إن اإلنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه اخلري منوعا حديث رقم)3)
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 :(1)وجه الداللة
وغريمها من أشراف  (3)وعيينة بن حصن ،(2)أن النيب صلي اهلل عليه وسلم، أعطى األقرع بن حابس

العرب فدل على بقاء سهم املؤلفة قلوهبم، ووكل يومها املهاجرين واألنصار إلمياهنم، وقد يكون يف 
 املسلمني يومها من هو أحوج منهم لذلك.

 ثالثا: األثر:
 اإلبل من بثالمثائة: قال أحسبه -عنه اهلل رضي -الصديق بكر أىب إىل جاء (4)حامت بن عدى أن" 
 الوليد بن خبالد يلحق أن وأمره، بعريا ثالثني -عنه اهلل رضي -بكر أبو فأعطاه؛ قومه صدقات من
 (3) حسنا بالء وأبلى، رجل ألف بزهاء فجاء، قومه من أطاعه مبن

                                                           

 أبو: حتقيق، (هـ449: املتوىف) امللك عبد بن خلف بن علي احلسن أبو بطال ابن: املؤلف، بطال البن البخاري صحيح شرح( 1)
 (. 10/333، )م2003 - هـ1423 الثانية،: الطبعة، الرياض السعودية، - الرشد كتبةم: النشر دار، إبراهيم بن ياسر متيم

 قدم. اجلاهلية يف العرب سادات من صحايب،: التميمي الدارميّ  اجملاشعي عقال بن حابس بن األقرع: هو حابس بن األقرع( 2)
. املدينة وسكن. والطائف مكة وفتح حنينا وشهد .فأسلموا( متيم من) دارم بين من وفد يف وسلم عليه اهلل صّلى اهلل رسول على
، اليمامة حىت وقائعه أكثر يف الوليد بن خالد مع وكان، بكر أيب خالفة يف اجلندل دومة إىل ورحل قلوهبم املؤلفة من وكان

 (.3/2ه(، األعالم للزركلي، )13) باجلوزجان واستشهد
 ذبيان بن فزارة بن عدي بن ثعلبة بن لوذان بن جوية بن عمرو بن بدر بن حذيفة بن حصن بن عيينة: هو حصن بن عيينة( 3)

، الصحابة معرفة يف الغابة أسد، الفتح بعد أسلم، مالك أبا: يكىن الفزاري غيالن قيس بن سعد بن غطفان بن ريث بن بغيض بن
: املتوىف) األثري ابن الدين عز اجلزري، الشيباين الواحد عبد بن الكرمي عبد بن حممد بن حممد الكرم أيب بن علي احلسن أبو: املؤلف
: النشر سنة، األوىل: الطبعة، العلمية الكتب دار: الناشر، املوجود عبد أمحد عادل - معوض حممد علي: احملقق، (هـ630

 (.4/318، )م1994 - هـ1413
 من صحايب، أمري،: طريف وأبو وهب أبو الطائي، احلشرج بن سعد بن اهلل عبد بن حامت بن عدي: هو حاتم بن عدي( 4)

 وكان. عليهم بركة وأعظمه طئي أرض يف مولود خري: األثري بنل ااوق. واإلسالم اجلاهلية يف طيئ رئيس كان. العقالء األجواد
 66 احملدثون أورد له عينه وفقئت. عليّ  مع والنهروان وصفني اجلمل وشهد الكوفة سكن مث العراق، فتح وشهد هـ 9 سنة إسالمه
 (.4/220ه(، األعالم للزركلي، )68، ت )املثل جبوده يضرب اّلذي الطائي حامت ابن وهو. سنة مئة من أكثر عاش. حديثا

من يعطى من املؤلفة قلوهبم من سهم الصدقات، وأورده األلباين يف إرواء الغليل حتت  أورده البيهقي يف السنن الكربى، باب:( 3)
 على سنده.(، وقال: مل أقف 896احلديث )
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استدل احلنفية ومن وافقهم على أن سهم املؤلفة قلوهبم قد نسخ وانقطع سهمهم  أدلة الرأي الثاني:
 بالسنة: 

 يا: فقاال -عنه اهلل رضي -بكر أيب إىل حابس بن واألقرع حصن، بن عيينة جاء: قال (1)عبيدة عن
 رأيت فإن منفعة، وال كأل فيها ليس سبخة أرضا عندنا إن -وسلم عليه اهلل صلى -اهلل رسول خليفة

 وحموه عليه عنه اهلل رضي عمر وإشهاد اإلقطاع، يف احلديث فذكر وحنرثها، نزرعها لعلنا تقطعناها أن
 يتألفكما كان -وسلم عليه اهلل صلى -اهلل رسول إن: " -عنه اهلل رضي -عمر فقال: قال إياه

 إن عليكما اهلل أرعى ال جهدكما فأجهدا فاذهبا، اإلسالم أعز قد اهلل وإن ذليل، يومئذ واإلسالم
 "  رعيتما
 صلى -اهلل رسول عهد على كانوا إمنا أحد، قلوهبم املؤلفة من يبق مل: قال أنه (2)الشعيب عن ويذكر

 أما: قال احلسن وعن الرشا، انقطعت -عنه اهلل رضي -بكر أبو استخلف فلما -وسلم عليه اهلل
 ."(3)اليوم فليس قلوهبم املؤلفة

 :(4)وجه الداللة

                                                           

 عريف وكان. وسلم عليه اهلل صّلى النيب ير ومل مكة، فتح أيام. باليمن أسلم. تابعي: املرادي :السلماني عمرو بن عبيدة( 1)
ه(، األعالم للزركلي، 02، ت )احلديث وروى وتفقه، الوقائع، من كثريا وحضر. عمر زمان يف املدينة إىل وهاجر. قومه

(4/199.) 
 ولد. حبفظه املثل يضرب التابعني، من راوية،: عمرو أبو احلمريي، الشعيب كبار، ذي عبد بن شراحيل بن عامر: الشعبي( 2)

 (.3/231ه(، األعالم للزركلي، )103) بالكوفة فجأة ومات ونشأ
 عن واالستغناء اإلسالم، ظهور عند إعطائهم وترك قلوهبم املؤلفة سهم سقوط :باب( أخرجه البيهقي يف السنن الكربى، 3)

 (.2/646(، وصححه األلباين يف ظالل اجلنة ختريج السنة البن أىب عاصم، )13189، برقم )عليه التألف
: املتوىف) احلنفي الفضل أبو الدين جمد البلدحي، املوصلي مودود بن حممود بن اهلل عبد: املؤلف، املختار لتعليل االختيار( 4)

 - احلليب مطبعة: الناشر، (سابقا الدين أصول بكلية ومدرس احلنفية علماء من) دقيقة أبو حممود الشيخ: تعليقات عليها (هـ683
 (.1/118، )م 1930 - هـ 1336: النشر تاريخ، (وغريها بريوت، - العلمية الكتب دار وصورهتا) القاهرة
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 يف الدنية نعطي ال: وقال - عنه اهلل رضي - بكر أيب زمن يف منعهم - عنه اهلل رضي - عمرأن 
 أعز فقد اليوم أما لكم، تألفا - وسلم عليه اهلل صلى - اهلل رسول يعطيكم كان شيء ذلك ديننا،

 والصحابة بكر أبو ذلك على ووافقه السيف، وبينكم فبيننا وإال اإلسالم على ثبتم فإن الدين، اهلل
 ا.إمجاع فكان

استدل الشافعية على أن سهم املؤلفة قلوهبم للمسلمني منهم خاضع لتصرف  أدلة الرأي الثالث:
 اإلمام باإلمجاع:

 التأليف عن وأغىن وأهله اإلسالم أعز تعاىل اهلل وألن السابق ذكره يف دليل الرأي الثاين؛ لإلمجاع
  فيبقى اجتهاد اإلمام يف هذا السهم واجتهاده منوط باملصلحة.

 الرأي المختار:
دراسة يتبني يل أن سهم املؤلفة قلوهبم خيضع ألحوال الناس وظروفهم، فهو قد شرع لغاية وهي بعد ال

تأليف قلوب أناس من املشركني هلم رياسة يف أقوامهم ليسلموا فيسلم بإسالمهم أقوامهم، فإذا 
ى وجدت يف األمة مثل تلك احلاالت أعملنا هذا السهم عمله ويكون هذا خاضعا لإلمام ورأيه. وأر 

 تتناسب وهذا السهم من تلك العبادة املباركة. اليتأن هناك بعض التطبيقات املعاصرة 
 بعض التطبيقات المعاصرة لسهم المؤلفة قلوبهم:

 .اإلسالمية الدعوة لصاحل اجملتمع توجيه يف تأثريهم أو إسالمهم يؤمل الذين قلوب تأليف .1
 .اجلدد املسلمني لرعاية مؤسسات إجياد يف املصرف هذا استخدام .2
 لتحقيق إسالمية جاليات حتوي واليت اإلسالمية، غري والدول احلكومات بعض قلوب تأليف .3

 .أرضها على إسالمية مشاريع إقامة تعارض اليت اإلسالمية غري الدول بعض أو هلا، األمن
 بعض تصيب اليت والنكبات للكوارث جتمع اليت التربعات يف قلوهبم املؤلفة سهم يف املشاركة .4

 .والفيضانات كالزالزل اإلسالمية غري الدول
 .واملسلمني اإلسالم إىل النظرة لتحسني الدعائية األمور يف قلوهبم املؤلفة سهم من جزء صرف .3
 .التبشري وسائل ومقاومة اإلسالمية الدعوة نشر .6
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 أخيرا:
 واستشارة العادل، األمر ويل من واع لتقدير حيتاج جمال أي يف الزكاة أموال من شيء صرف إن

 أو للجمعيات جاز اجلانب، هذا احلكومات أمهلت وإذا. واملشورة الرأي أهل املتخصصني العلماء
 املختلفة باألساليب املسلمني غري وتأليف الواجب هبذا القيام لألفراد، ال العامة، اإلسالمية املؤسسات

 .اجلدد سلمنيامل أموال ورعاية اإلسالمية الدعوة ونشر اإلسالم عن للدفاع
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 المبحث الثالث: إخراج الزكاة قيمة

 چ: تعاىل قال. مرات الصالة على وعطفها آية، من أكثر يف الزكاة تعاىل اهلل وجبأ   

                چ
(1). 

 چ: وقال                             

     چ
 صاحب نفس تزكية وهي الزكاة، أهداف بعض إىل اآلية هذه أشارت. (2)

 والبغض احلقد، من الفقري قلب تطهر أيضا وهي الفقراء، احتقار ومن الشح، من وتطهريها املال،
 .املال صاحب وبني بينه الصلة وتقوي واحلسد

 وحثا دفعها، يف ترغيبا املائة، من والعشرة والنصف، االثنني بني فرتاوحت نسبتها، اهلل خفف وقد

 چ: تعاىل فقال القيامة، يوم األليم بالعذاب هبا يبخلون الذين وتعاىل سبحانه اهلل وتوعد عليها،  

                                       

                                 چ
، فمن (4)

حبوث إخراجها وأحكامها من  تأمهية حق املال يف هذه الشريعة؛ لذا كان هذه األدلة وغريها يتبني
 األمهية مبكان من ذلك إخراجها قيمة.

 :محل النزاعتحرير 
 اتفقت كلمة الفقهاء على وجوب إخراج الزكاة من عينها مث اختلفوا يف إخراج قيمتها على رأيني:

                                                           

 (.43( سورة البقرة، آية )1)
 (.103( سورة التوبة، آية )2)
 (.180آية )( سورة آل عمران، 3)
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مراعاة  (1)قيمتها وهبذا أخذ اإلمام أبو حنيفةجيوز العدول عن عني الزكاة وإخراج  الرأي األول:
 إذا كان حلاجة أو مصلحة. (2)ملصلحة الفقري، وجوزها شيخ اإلسالم

، (3)جيوز إخراج الزكاة إال من أعيان األموال، وبه قال اجلمهور من املالكية ال الرأي الثاني:
 ، واحلنابلة. (4)والشافعية

 األدلة:
 أدلة الرأي األول:

ر ويف شاة، اإلبل من مخ  س ففي الغنم، وهي غريها، من خُتر ج قد اإلبل زكاة أن .1  شاتان ع ش 
 .(3)معروف هو كما

أنس رضي اهلل عنه: أن أبا بكر  حديث في ف آخر نوع أو النقدية القيمة جواز على النص .2
 من بلغت" :رضي اهلل عنه كتب له فريضة الصدقة اليت أمر اهلل رسوله صلى اهلل عليه و سلم 

عنده من اإلبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقه فإنها تقبل منه الحقة 
ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما . ومن بلغت عنده صدقة الحقة 
وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين 

الحقة وليست عنده إال بنت لبون فإنها تقبل درهما أو شاتين . ومن بلغت عنده صدقة 
من بنت لبون ويعطي شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت صدقة بنت لبون وعنده حقة 
فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين . ومن بلغت صدقته 

                                                           

 (.3/100(، املبسوط للسرخسي )1/203( جممع األهنر يف شرح ملتقي األحبر)1)
 (.23/82( جمموع الفتاوى )2)
، (هـ422: املتوىف) املالكي البغدادي الثعليب نصر بن علي بن الوهاب عبد حممد أبو: املؤلف، املالكي الفقه يف التلقني( 3)

 (.1/63، )م2004-هـ1423 األوىل: الطبعة، العلمية الكتب دار: الناشر، التطواين احلسين خبزة بو حممد أويس ايب: احملقق
 (. 3/429( اجملموع شرح املهذب، )4)
 (.2/136( املبسوط للسرخسي، )3)
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بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها 
 ".(1)عشرين درهما أو شاتين

 يف منكم آخذ لبيس أو خبميس ائتوىن": اليمن ألهل قالأنه  جبل بن معاذعن ي رو  ما .3
 . "(2)باملدينة للمهاجرين وخري عليكم أهون فهو الصدقة

 من أول ألن بذلك مسى ويقال أذرع مخسة طوله الذي الثوب هو هنا اخلميس :وجه الداللة
 الذرة بدل القماش يأخذ أن عليه أنك ر النيب أن ي ثبت ومل اليمن، ملوك أحد اخلمس هو عمله

 .والشعري
 في أغنوهم" :وقال، الفطر زكاة وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول فرض: قال، عمر ابن عن .4

  ".(3)اليوم هذا
 : وجه الداللة

 .جاز حاجاهتم س د   شيء فأي حاجتهم، يسد مبا يغنوا أن أراد

 چ: تعاىل اهلل قول .3                           

             چ
(4). 

 :وجه الداللة
 .، فالصدقة مطلقةشيء من شيئ ا خي ُص ومل 

 
 

                                                           

 (.1433( أخرجه البخاري رقم )1)
 (.309(، وصححه األلباين يف متام املنة ص)1933( أخرجه الدارقطين رقم )2)
 (.844(، وضعفه األلباين يف اإلرواء رقم )2133الدارقطين رقم )( أخرجه 3)
 (.103( سورة التوبة، آية )4)
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 أدلة الرأي الثاني:
 من الحب خذ ":وقال اليمن، إىل بعثه - وسلم عليه اهلل صلى - اهلل رسول أن جبل، بن معاذ عن

  "(1)البقر من والبقرة اإلبل، من والبعير الغنم، من والشاة الحب،
 احلال هذه يف ألنه ، القيمة أخذ إىل جتاوزه جيوز وال عنده، الوقوف جيب نص وهو: وجه الداللة

 احلديث به أمر ما خالف وهو إخل،... الشاة غري شيئا   الغنم ومن احلب، غري شيئا   احلب من سيأخذ
 الرأي المختار:

بعد الوقوف على اآلراء وأدلتها واملناقشات والردود يف هذا املبحث يتبني رجحان قول اجلمهور 
بوجوب إخراج الزكاة من جنسها، وقد تدعوا احلاجة إىل القيمة فعندها يعترب القول اآلخر للحاجة 

 الداعية إىل ذلك.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.1804(، وضعفه األلباين يف ضعيف ابن ماجة رقم )1814( أخرجه ابن ماجة رقم )1)
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 الثالثالفصل 
 ياماألحكام المعللة سياسة في باب الص

 ويشتمل على مبحثين:
 رؤية هالل رمضان. .5
 تعزير من أفطر في نهار رمضان. .4
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 رؤية هالل رمضان: المبحث األول
 اإلنسان ألن الشهر؛ بدء يف واضحا يكون ال كبري، خلل بسببه حيدث (1)املطالع اختالفملا كان 

 يؤدي ال ذلك فإن غريه به شعر لو وحىت به، يشعر وال اإلفطار أهل من حوله وم ن يصوم أن ميكن
، عيد يف مفطرا يصبح ألنه الشهر؛ آخر يف األمة بني التفريق ويقع اخللل يقع ولكن خلل، كبري إىل

 وجيتمع، والطُّرقات الشوارع يف ومهلال مكربا خيرج جدا، كبري خلل فيقع صيام؛ يف حوله من والناس
 منهم واحد فيهم خيطب، الساحات من ساحة يف جيتمعوا أن أجل من خيرجون، معه بعض الناس

 ألهنم وسلم؛ عليه اهلل صلى ورسوله اهلل يعصون وهؤالء عيد، يف اليوم حنن: يقول هبم، يصلي أن بعد
لذا لزم دراسة هذا املبحث جلمع   – معلوم هو كما - حمرم العيد يوم وصيام العيد، يوم يف يصومون

 كلمة املسلمني وسد باب الشقاق.
 جهة يف اهلالل طلوع موضع به ويريدون الفقهاء، يستخدمه تعبري فهو :(2)املطالع اختالفوأما 

 فيشاهده واألمصار البالد اختالف على يوم من أكثر الشهر، أول يف يرى اهلالل نإ حيث ؛املغرب
 فاختالف" املطالع اختالف" هو وهذا آخر، وقت يف غريه يف ويشاهدونه وقت، يف بلد يف الناس

 أو املسافة باختالف يكون إما هو مث ومشاهد، ملموس واقع أمر ألنه إلنكاره جمال ال أمر املطالع
 .والتغريب التشريق باعتبار يكون وإما اإلقليم،

 :(3)تحرير محل النزاع

                                                           

چ:تعاىل قوله القرنني ذي قصة يف جاء وقد، والظهور الطلوع موضع( وكسرها الالم بفتح: )مطلع( 1)         

   (.8/233،  )العرب لسان .الشرق جهة من املعمورة األرض منتهى منها وأريد چ 

، جزءا 43: األجزاء عدد، الكويت – اإلسالمية والشئون األوقاف وزارة: عن صادر، الكويتية الفقهية املوسوعة( ملخصا من 2)
 الطبعة: 38 - 24 األجزاء، الكويت – السالسل دار الثانية، الطبعة: 23 - 1 األجزاء، (هـ 1420 - 1404 من: )الطبعة
 (.38/113، )الوزارة طبع الثانية، الطبعة: 43 - 39 األجزاء، مصر – الصفوة دار مطابع األوىل،

: حتقيق، (هـ463: املتوىف) القرطيب النمري عاصم بن الرب عبد بن حممد بن اهلل عبد بن يوسف عمر أبو: املؤلف، الستذكار( ا3)
 (.3/283، )2000 – 1421 األوىل،: الطبعة، بريوت – العلمية الكتب دار: الناشر، معوض علي حممد عطا، حممد سامل
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 خمتلفون لكنهم حكما، أو حقيقة، اهلالل برؤية تثبت القمرية الشهور أن على جممعون األمة علماء
 الختالف اعتبارا تلزمهم الم أ املسلمني سائر الرؤية هذه تلزم هل بلد يف الرؤية ثبتت إذا بينهم فيما

 فيما الرؤية تراعى ال أنه أمجعوا قد عمر أبو: وقال ،خالفه على اإلمجاع الرب عبد ابن حكيو   املطالع؟
 وما الكبري كاملصر كان ما إال رؤيته له بلد كل وكذلك خراسان من كاألندلس البلدان من أخر

 ، فبعد اتفاقهم على وجوب الرؤية اختلفا يف املطالع على رأيني:املسلمني بالد من أقطاره تقاربت
مجيع ال عربة باختالف املطالع يف ثبوت الشهر فإذا ثبت رؤية هالل رمضان يف بلد لزم  الرأي األول:

 ،(2)، واملالكية(1)املسلمني يف مجيع البالد، وإليه ذهب احلنفية
 .(4)، وهو قول عند الشافعية(3)واحلنابلة 

 .(3)الشافعية عند األصحهو و  .رؤيتهم بلد أهل لكلأي أن  عاملطال اختالف اعتبارالرأي الثاني: 
 األدلة:

باختالف املطالع يف ثبوت الشهر فإذا ثبت على أنه ال عربة  استدل اجلمهوردليل الرأي األول: 
 رؤية هالل رمضان يف بلد لزم مجيع املسلمني يف مجيع البالد بالسنة:

                                                           

 علي بن عمار بن حسن: املؤلف، احلنفي الفقه يف األرواح وجناة اإليضاح نور(،3/393رد احملتار على الدر املختار) (1)
 2003 -هـ 1246: الطبعة، العصرية املكتبة: الناشر، مهرات أنيس حممد: احملقق، (هـ1069: املتوىف) احلنفي املصري الشرنباليل

 (.1/130، )م
 لكتابه الدردير الشيخ شرح هو الصغري الشرح) الصغري الشرح على الصاوي حباشية املعروف املسالك ألقرب السالك بلغة( 2)

ه بِ  املسالك أقرب املسمى م امِ  ِلم ذ  : املتوىف) املالكي بالصاوي الشهري اخللويت، حممد بن أمحد العباس أبو: املؤلف، (م اِلك   اإل ِ
 (.1/223) تاريخ وبدون طبعة بدون: الطبعة، املعارف دار: الناشر، (هـ1241

 العاصمي قاسم بن حممد بن الرمحن عبد: املؤلف، املستقنع زاد شرح املربع الروض حاشيةشرح (، 3/100( املغين البن قدامة )3)
 (.3/330، )هـ 1390 - األوىل: الطبعة، (ناشر بدون: )الناشر، (هـ1392: املتوىف) النجدي احلنبلي

 (.3/408( البيان يف مذهب اإلمام الشافعي، )4)
يـ ر ِميّ  عمر بن حممد بن سليمان: املؤلف، اخلطيب على البجريمي حاشية=  اخلطيب شرح على احلبيب فة( السابق، حت3)  الُبج 

 (.2/302، )م1993 - هـ1413: النشر تاريخ، طبعة بدون: الطبعة، الفكر دار: الناشر، (هـ1221: املتوىف) الشافعي املصري
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 عليه اهلل صلى القاسم أبو قال: قال أو: وسلم عليه اهلل صلى النيب قال  عنه، اهلل رضي هريرةعن أىب 
 ".(2)ثالثين شعبان عدة فأكملوا عليكم (1)غبي فإن لرؤيته، وأفطروا لرؤيته صوموا": وسلم

 :(3)وجه الداللة
أمر النيب صلى اهلل عليه وسلم متوجه لعموم األمة فدل بظاهره على أن الرؤية لألمة املتوجه إليها 

 اخلطاب واحد يكون بكلمة اإلمام.
 على أن لكل بلد رؤيتهم بالسنة واملعقول: الشافعيةاستدل أدلة الرأي الثاني: 

 أوال: السنة:
 فقضيت الشام، فقدمت: قال بالشام، معاوية إىل بعثته ،(3)احلارث بنت الفضل أم أن ،(4)كريب عن

 آخر يف املدينة قدمت مث اجلمعة، ليلة اهلالل فرأيت بالشام، وأنا رمضان علي واستهل حاجتها،
: فقلت اهلالل؟ رأيتم مىت: فقال اهلالل ذكر مث عنهما، اهلل رضي عباس بن اهلل عبد فسألين الشهر،

 لكنا: " فقال معاوية، وصام وصاموا الناس، ورآه نعم،: فقلت رأيته؟ أنت: فقال اجلمعة، ليلة رأيناه

                                                           

 (.3/342، النهاية يف غريب احلديث واألثر، )خفي أي:غبي( 1)
 (.1909وإذا رأيتموه فأفطروا، رقم احلديث، ) ( رواه البخاري، باب ول النيب صلى اهلل عليه وسلم: إذا رأيتم اهلالل فصوموا2)
 (.3/208( االستذكار البن عبد الرب، )3)
 والد: وهو عباس، بن اهلل عبد موىل املدين، احلجازي، موالهم، اهلامشي، القرشي، مسلم، أيب بن كريب رشدين، أبو: كريب( 4)

، الطربي جرير ابن اإلمام لرواة الصغري املعجم، ثقة الثالثة، من وتسعني، مثان سنة تويف كريب، بن وحممد كريب، بن رشدين
 ابن دار - األردن األثرية، الدار: الناشر، األثر احلميد عبد حسن علي: تقدمي، األثري الفالوجي زيادة حممد بن أكرم: املؤلف
 (.2/404، )القاهرة عفان،

 أم اهلاللية صعصعة بن عامر ابن هالل بن اهلل عبد بن  رويبة بن اهلزم بن جبري بن حزن بن احلارث بنت لبابة: هي أم الفضل( 3)
. العباس بين من وغريهم الرمحن، وعبد وقثم اهلل، وعبيد ومعبد، اهلل، وعبد الفضل، وأم املطلب، عبد بن العباس زوج وهي. الفضل

ه(، أسد الغابة 30، ت )الوليد بن خالد وخالة وسلم، عليه اهلل صلى النيب زوج ميمونة أخت وهي الكربى لبابة وهي
(6/233.) 
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 معاوية برؤية تكتفي ال أو: فقلت نراه، أو ثالثني، نكمل حىت نصوم نزال فال السبت، ليلة رأيناه
 ".(1)وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أمرنا هكذا ال،: فقال وصيامه؟

 وجه الداللة:
 رسول به أمر ملا امتثاال الشام، أهل برؤية االلتزام رفض عنهما اهلل رضي عباس ابن أن الداللة ووجه

 ألمر امتثاال بل منه اجتهادا ليس بأنه عنهما اهلل رضي عباس ابن صرح وقد.وسلم عليه اهلل صلى اهلل
 هذا ومثل: وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أمرنا هكذا: قال حيث وسلم عليه اهلل صلى الرسول
 .به يصرح مل وإن حيفظه دليل عن إال يرفعه أن ميكن ال إذ احملدثني عند مرفوع حديث مبثابة التعبري

 ثانيا: المعقول:
: "وإلزام مجيع البالد إذا رؤى يف بلد ضعيف .بقوله املطالع اختالف أن على السبكي اإلمام ويستدل

وسائر اخللفاء الراشدين مل ينقل أهنم كانوا إذا رأوا اهلالل يكتبون إىل  جدا؛ ألن عمر بن اخلطاب
 ".(2)اآلفاق ولو كان لزاما هلم لكتبوا إليهم لعنايتهم بأمور الدين

 الرأي المختار: 
 دخول ثبت فإذا املعتربة الفقهية املذاهب أهل من العلم أهل مجاهري لدى املطالع الختالف اعتبار ال

 حيث ؛البعد كل بعيدة البلدين بني املسافة تكون ال أن شريطة آخر بلد يف به يؤخذ بلد يف الشهر
 اآلن احملققني الفقهاء لدى الرأي املختار هو كما الليل أجزاء من جزء يف بينهما املشاركة تكون ال

 مقام تقوم أن ميكن" صغرية قرية" العامل من جعلت اليت احلديثة واالتصال اإلعالم وسائل خالل فمن
 أن على الفقهاء، واتفق دقائق بضع يف اليوم يتحقق وهذا اهلالل، رؤية بثبوت الشخصي اإلخبار

                                                           

 (.1080-28( رواه مسلم، باب: بيان أن لكل بلد رؤيتهم، برقم )1)
( العلم املنشور يف إثبات الشهور تصنيف العالمة الشهري القاضي تقي الدين علي بن عبد الكايف السبكي قاضي قضاة دمشق 2)

الشيخ حممد مجال الدين القامسي حفظه الباري ، أحلق يف الطبع بكتاب إرشاد رمحه اهلل، مع تعليقات مفيدة لألستاذ الفاضل  
األهلة بأمر مؤلفه أستاذنا الشيخ حممد خبيت قاضي اإلسكندرية اآلن وفقه رب الربية، وذلك مبطبعة )كردستان العلمية ( ، 

 (.1/13) ه،1329لصاحبها فرج اهلل زكي الكردي بدرب املسمط باجلمالية مبصر احملمية، سنة 
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 شوال، من أو رمضان من الغد بأن فحكم اهلالل رؤية بثبوت أمرا   أصدر إذا املسلم األعلى احلاكم
 اإلسالمية األقطار مجيع إىل هذا أمره ونُقل اجتهاده، يف املطالع باختالف عربة ال أن يرى وكان

 كلمة وتفرق للشقاق تفاديا   اخلالف، يرفع احلاكم حكم ألن ألمره؛ االمتثال وجب لواليته، اخلاضعة
 .األمة
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 من أفطر في نهار رمضان(1)تعزير: لمبحث الثانيا

چ: تعاىل قال ونساء، وشراب طعام من شاء ما اجلنة يف يُعطى لصائمُ ا          

            چ
 بن يعقوبُ  وقال، الصائمني يف نزلت :(4)وغريه (3)جماهدٌ  قال،(2)

 وقد الدنيا، يف إليكم نظرت طاملا أوليائي، يا: القيامة يوم ألوليائه يقول تعاىل اهلل أن بلغنا: (3)يُوسف
 وتعاطوا نعيمكم، يف اليوم كونوا بطونكم، وخفقت أعينكم، وغارت األشربة، عن شفاهكم قـ ل ص ت  
 لويل احلوراء تقول: (6)احلسن وقال، اخلالية األيام يف أسلفتم مبا هنيئ ا واشربوا وكلوا بينكم، فيما الكأس

 بني ما بعيد صائف يوم يف إليك نظر اهلل إن: الكأس تعاطيه العسل، هنر على معها متكئ وهو اهلل،
 ترك عبدي، إىل انظروا: وقال املالئكة، بك فباهى العطش، جهد من هاجرة   ظمأ يف وأنت الطرفني،

                                                           

 ألنه التعزير ومنه املنع،: الع ز ر: الكشاف ويف .احلد دون التأديب هو: الشرع ويف املنع، وهو والردع الرد: األصل يف: التعزير( 1)
 بوجه إليه القاضي نظر أو العنيف الكالم أو األذن تعريك أو بالصفع يكون وقد باحلبس يكون والتعزير .القبيح معاودة من منع

 (.1/62، )الفقهاء بني املتداولة األلفاظ تعريفات يف الفقهاء أنيس .الضرب أو عبوس
 (.24( سورة احلاقة، آية )2)
 القراء شيخ: الذهيب قال. مكة أهل من مفسر تابعي،: خمزوم بين موىل املكّي، احلجاج أبو جرب، بن جماهد: مجاهد( 3)

 مات كانت؟ وكيف نزلت فيم: يسأله آية كل عند يقف مرات، ثالث عليه قرأه عباس، ابن عن التفسري أخذ. واملفسرين
 (.3/208ه(، األعالم، )104)
 احلسن، بن رجب بن أمحد بن الرمحن عبد الدين زين: املؤلف، (احلنبلي رجب ابن اإلمام لتفسري اجلامع) التفسري روائع( 4)

 دار: الناشر، حممد بن اهلل عوض بن طارق معاذ أيب: وترتيب مجع، (هـ093: املتوىف) احلنبلي الدمشقي، مث البغدادي، الس المي،
 (.2/496، )م 2001 - 1422 األوىل: الطبعة، السعودية العربية اململكة - العاصمة

 يف يشاوره احلساب الكتاب من وزير،: الفرج أبو كلس، بن هارون بن إبراهيم بن يوسف بن يعقوب: هو يوسف بن يعقوب( 3)
 سنة) العبيدي الفاطمي"  املعز"  فخدم األقصى املغرب إىل انتقل مث( 336 سنة) أيامه يف فأسلم يهوديا، وكان. أموره أكثر

 بالشام ديوانه فواله اإلخشيدي، بكافور فاتصل مصر، إىل أنفذه مث. الشام إىل أبوه به وسافر. ببغداد ولد .أموره وتوىل( 363
 (.8/202للزركلي )ه(، األعالم 380، تويف )فكان به ووثق ومصر،

 الفقهاء العلماء أحد وهو .زمنه يف األمة وحرب البصرة، أهل إمام كان تابعي،: سعيد أبو البصري، يسار بن احلسن: الحسن( 6)
 عهد يف خراسان وايل زياد ابن الربيع واستكتبه طالب، أيب بن علي كنف يف وشب باملدينة، ولد. النساك الشجعان الفصحاء

 (.2/226ه(، األعالم للزركلي )110وتويف هبا ) البصرة وسكن معاوية،
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 لك فغفر له، غفرت قد أين أشهدكم عندي، فيما رغبة أجلي، من وشرابه وطعامه وشهوته، زوجته
 وآله عليه اهلل صلى اهلل رسول علينا خرج: قال ( 1)مسرة، بن الرمحن عبد عن، و وزوجنيك يومئذ،
 منع، حوضا ورد كلما عطشا يلهث أمتي من رجال رأيت! عجبا البارحة رأيت": فقال وسلم،
فيا عجبا كيف يعلم املسلم هذا األجر مث يغفل عن ذلك . "(2)وأرواه فسقاه رمضان صيام فجاءه

 ويتجرأ على حرمة الشهر وجياهر اهلل باملعاصي.
 تحرير محل النزاع:

اتفق العلماء على وجوب صوم رمضان، وحرمة الفطر فيه بال عذر، كما اتفقوا على جواز الفطر فيه 
مع العذر مث يقضي بعد زواله أو يفدي، مث اختلفت كلمتهم فيمن أفطر من غري عذر هل على ويل 

 األمر تعزيره أم ال على رأيني: 
 الرأي األول:

 .(3)، والشافعية(4)، واملالكية(3)وهبذا الرأي أخذ احلنفيةعلى حرمة الشهر يعزره ويل األمر  اجملرتئ

 الرأي الثاني:
                                                           

 أسلم .الوالة القادة من صحايب،: سعيد أبو القرشي، مشس عبد بن حبيب بن مسرة بن الرمحن عبد: سمرة بن الرحمن عبد (1)
 فتوحا، هبا ففتح خراسان وغزا سجستان، وويل. وغريمها وكابل سجستان وافتتح. البصرة وسكن مؤتة، غزوة وشهد مكة، فتح يوم
 (.3/300ه( األعالم للزركلي، )30)فيها فتويف البصرة إىل عاد مث
 الشجري احلسين زيد بن إمساعيل بن( املوفق) احلسني بن( باهلل املرشد) حيىي: ، املؤلفللشجري اخلميسية األمايل ترتيب( 2)

 حسن حممد: قيق، حت(هـ610: املتوىف) العبشمي القرشي أمحد بن حممد الدين حميي القاضي: رتبها، (هـ 499 املتوىف) اجلرجاين
(، 1360، برقم )م 2001 - هـ 1422 األوىل،: الطبعة، لبنان – بريوت العلمية، الكتب دار: الناشر، إمساعيل حسن حممد

 (.0129وضعفه األلباين، يف السلسلة الضعيفة برقم، )
 (.4/60( الدر املختار على حاشية ابن عابدين، )3)
: الناشر، (هـ1299: املتوىف) املالكي اهلل عبد أبو عليش، حممد بن أمحد بن حممد: املؤلف، خليل خمتصر شرح اجلليل منح( 4)

 (.9/333، )م1989/هـ1409: النشر تاريخ، طبعة بدون: الطبعة، بريوت – الفكر دار
 بدون: الطبعة، بريوت – الفكر دار: الناشر، عمرية الربلسي وأمحد القليويب سالمة أمحد: املؤلف، وعمرية قليويب حاشيتا( 3)

 (.2/89، )م1993-هـ1413 طبعة،
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ليس عليه تعزير، إمنا يقضي فيما يوجب القضاء ، أو يكفر فيما فيه الكفارة، وهبذا الرأي قال 
 فإنه الفرج يف جبماع أفطر من إال غري، ال القضاء أفطر من سائر وعلى:(1)احلنابلة، قال يف العمدة

 مل فإن مسكين ا، ستني فإطعام يستطع مل فإن متتابعني، شهرين فصيام جيد مل فإن رقبة، ويعتق يقضي
 .عنه سقطت جيد

 األدلة:
 استدل اجلمهور على تعزير املفطر يف هنار رمضان من غري عذر بالسنة: دليل الرأي األول:

 نائم أنا بينا: " يقول وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول مسعت: قال ،(2)الباهلي أمامة أيب عن .1
 ال إني: فقلت اصعد،: لي فقاال، وعرا جبال بي فأتيا، (3)بضبعي فأخذا رجالن أتاني إذ

 أنا إذا الجبل، سواء في كنت إذا حتى فصعدت، لك، سنسهله إنا: فقاال، أطيقه
 بي، انطلق ثم النار، أهل عواء هذا: قالوا األصوات؟ هذه ما: فقلت، شديدة بأصوات

 من: قلت: قال، دما أشداقهم تسيل أشداقهم، مشققة ،بعراقيبهم معلقين بقوم أنا فإذا
 ." (4)صومهم تحلة قبل يفطرون الذين هؤالء: قال هؤالء؟

 :وجه الداللة

                                                           

 دار: الناشر، (هـ624: املتوىف) املقدسي الدين هباء حممد أبو أمحد، بن إبراهيم بن الرمحن عبد: املؤلف، العمدة شرح لعدة( ا1)
 يف الصائم جامع :امة، باب(، املغين البن قد1/164، )م 2003 هـ1424: النشر تاريخ، طبعة بدون: الطبعة، القاهرة احلديث،

 (.3/134، )ساهيا أو عامدا فأنزل الفرج دون أو ينزل مل أو فأنزل الفرج
 من بطن وسهم السهمي، الباهلي أمامة أبو وهب، بن عجالن: وقيل احلارث، بن عجالن بن صدي :أبو أمامة الباهلي( 2)

 إحدى سنة وتويف الشام من محص سكن كنيته، عليه غلبت معن، بن قتيبة بن غنم بن ثعلبة بن عمرو بن سهم وهو باهلة،
 (.3/13، أسد الغابة )ومثانني

 عبد أمحد: حتقيق، اجلوهري محاد بن إمساعيل: تأليف، العربية وصحاح اللغة تاج الصحاح، أضباع واجلمع العضد،: الضبع( 3)
 (.3/1240، )م 1980 -  ه 1400 الرابعة: الطبعة، بريوت – للماليني العلم دار: الناشر، عطار الغفور

(، وصححه األلباين يف السلسلة 8006(، والبيهقي يف السنن الكربى، برقم )1986( رواه ابن خزمية يف صحيحه برقم )4)
 (.3931الصحيحة برقم )
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هذا الوعيد الشديد يف اآلخرة ملن يفطر يف هنار رمضان قبل موعد إفطاره دليل على أن املفطر يف 
 حدود اهلل، ومن يتعد حدود اهلل وجب على ويل األمر تأديبه.هنار رمضان بغري عذر قد تعدى 

 شرب وقد - عنه تعاىل اهلل رضي - علي إىل به جيء (1)الشاعر النجاشي أن أمحد روى .2
 فوق العشرين ضربه أنه الفتح يف ذكر لكن عشرين، الغد من ضربه مث رمضان يف اخلمر

 جبراءتك العشرين ضربناك: له قال أنه أخرى رواية يف جاء كما رمضان يف لفطره الثمانني
 .(2)رمضان يف وإفطارك اهلل على

 وجه الداللة:
أن عليا رضي اهلل عنه عزر من أفطر يف هنار رمضان بغري عذر بأن جلده عشرين جلدة لتجرئه على 
حرمة الشهر، وعلى رضي اهلل عنه من اخللفاء الراشدين املتبوعني فدل ذلك على أن من أفطر يف هنار 

 رمضان بغري عذر فإن لإلمام أن يؤدبه.
 استدل احلنابلة القائلون بعدم تعزير املفطر عامدا يف هنار رمضان بالسنة أيضا:دليل الرأي الثاني: 

 على وقعت هلكت،: فقال وسلم عليه اهلل صلى النيب رجل أتى: قال عنه، اهلل رضي هريرةعن أىب 
 ال: قال  "متتابعين شهرين فصم": قال يل، ليس: قال "رقبة أعتق": قال رمضان، يف أهلي

 املكتل العرق: إبراهيم قال - متر فيه بعرق فأيت أجد، ال: قال" مسكينا ستين فأطعم": قال أستطيع،
 منا، أفقر بيت أهل (3)البتيها بني ما واهلل مين، أفقر على: قال "بها تصدق السائل، أين": فقال -

 ".(4) إذا فأنتم": قال نواجذه، بدت حىت وسلم عليه اهلل صلى النيب فضحك
                                                           

. واإل سالم اجلاهلية يف اشتهر خمضرم، هجاء شاعر كعب، بن احلارث بين من مالك، بن عمرو بن قيس :الشاعر النجاشي( 1)
 رمضان يف السُّكر على عليّ  وضربه. لسانه بقطع عمر وهّدده .أهلها وهجا. الكوفة يف واستقر احلجاز، إىل انتقل جنران من أصله
 (.3/200األعالم، ).(40ت)

 (.3/349( فتح القدير للكمال بن اهلمام، )2)
 (.2/360، املصباح املنري، )السود احلجارة ذات األرض وهي احلرة :الالبة( 3)
 (.6080، برقم )والضحك التبسم :باب( أخرجه البخاري، 4)
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 وجه الداللة:
أن هذا الرجل الذي جترأ باهللكة على نفسه ملا عرض نفسه على النيب صلى اهلل عليه وسلم ما فرض 

 عليه إال الكفارة فقط ولو كان التعزير مشروعا لفعله النيب صلى اهلل عليه وسلم.
 الرأي المختار:

 وبصاحلي ورسوله اهلل حبق استخفاف باملعصية اجلهر يفو  جهر باملعصيةالفطر عمدا يف هنار رمضان 
 تذل املعاصي ألن ؛االستخفاف من السالمة هبا السرت ويف، هلم العناد من ضرب وفيه، املؤمنني

 اهلل حق متحض وإذا، حدا   يوجب مل إن التعزير ومن حد فيه كان إن عليه احلد إقامة ومن، أهلها
 والذي، اآلخرة يف يفضحه مل الدنيا يف سرته إذا فلذلك، غضبه سبقت ورمحته األكرمني أكرم فهو

 كبائر ومن شرعا   حرام عذر بدون رمضان هنار يف الفطر أن األمر وخالصة، ذلك مجيع يفوته جياهر
 أن ذلك فعل من على والواجب إمث على إمثا   ازداد فقد بالفطر اجملاهرة ذلك إىل انضم فإذا الذنوب

، وأن على والة األمور األخذ حبزم وقوة رمضان من أفطر ما يقضي وأن وتعاىل سبحانه اهلل إىل يتوب
 على يد اجملاهرين محاية حلوزة الدين، بتطبيق تلك التعزيرات على أوالئك اجملاهرين.
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 الفصل الرابع
 الحج األحكام الفقهية المعللة سياسة في باب

 ويحتوي على ثالثة مباحث:
 تحديد عدد الحجيج والمدة بين حجة وأخرى. .5
 .الحرم خارج الهدي لحوم نقل .4
 تكرار العمرة في السفرة الواحدة. .4
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 تحديد عدد الحجيج والمدة بين حجة وأخرى: المبحث األول
 واملصلحة عامة املفسدة كانت إذا خاصة املصاحل؛ جلب على مقدم املفاسد درء   أن فيه شك مما ال

 عدد يف عام كل الشديدة الزيادة نالحظ وحنن استيعابية، طاقة هلا شك بالاحلج  ومشاعر خاصة،
 بعض وفاة إىل األحيان بعض يف تؤدي اليت الشديدة املعاناة من للتخفيف يبذل ما كل مع احلجيج،
 النسك يف الناس وتدافع باالزدحام احلاصل احلرج رفع من بد ال فكان الزحام، شدة من احلجاج
السيما مع حطمة  والضيق واحلرج املشقة حصول مظانِّ  من الزحام فإن وعمرة، حج ا عموم ا؛

 احلرج رفعب الشرعية قاعدةلل إعماالف األموال؛ وتلف األنفس هالك إىل يفضي قد بل ،(1)الناس
اضطر أوىل األمر إىل سن تلك القواعد املنظمة ألداء املناسك،  الزحام حرج لدفع والتيسري والتوسعة

 فهل هذا مما جيوز لويل األمر سنه أم أنه مينع املسلمني عن البيت ويصدهم عن طاعة رهبم؟. 
 تحرير محل النزاع:

 اتفق أهل العلم على وجوب احلج على املسلمني مجيعا كما اتفقوا على وقفية املشاعر املقدسة وأنه ال
، واختلفوا يف القواعد املنظمة ألداء تلك -احلج أو العمرة-جيوز ألحد أن مينع مسلما من أداء نسكه

 الشعائر على رأيني:
 الرأي األول:

 املؤمتر إنابن باز جيوز لويل األمر حتديد عدد احلجاج، كما جيوز له وضع مدة بينية للحجاج.
 من الفرتة خالل اهلامشية، األردنية باململكة عمان، يف املنعقد اخلارجية، لوزراء عشر السابع اإلسالمي

 .م1988 مارس/ آذار 23 – 21 املوافق هـ1408 شعبان 0 – 3
 الرأي الثاني:

  حاكما وال حمكوما فإن البيت مملوك لعموم املسلمني. جيوز ألحد أن مينع أحدا عن البيت ال ال
 كالشيخ سعود الفنيسان عميد كلية الشريعة أم القري.

                                                           

 صحاح على األنوار مشارق .يكسره أي بعضا بعضهم حيطم حىت زمحتهم أي الطاء وسكون احلاء بفتح: الناس حطمة( 1)
 (.1/192، )اآلثار
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 األدلة:
 استدل أصحاب الرأي األول على جواز حتديد عدد احلجاج، ووضع ويل األمر أدلة الرأي األول:

 مدة بينية بني احلجة واألخرى بالسنة واألثر:
 أوال: السنة:

 سودة، وسلم عليه اهلل صلى النيب فاستأذنت املزدلفة نزلنا" :قالت عنها اهلل رضي عائشة عن .1
 وأقمنا ، الناس حطمة قبل فدفعت هلا، فأذن بطيئة، امرأة وكانت الناس، حطمة قبل تدفع أن

 وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول استأذنت أكون فألن بدفعه، دفعنا مث حنن، أصبحنا حىت
  ".(1)به مفروح من إيل أحب سودة، استأذنت كما

 وجه الداللة:
 أي الناس، حطمة ألجل دفعه؛ قبل مزدلفة من الدفع يف لسودة وسلم عليه اهلل صلى يبالن ذنإ

 أو واجب أو ركن مبزدلفة، املبيت نإ قيل سواء التخفيف يوجب الزحام أن يف صريحفيه ت زمحتهم؛
 .سنة

 وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول رأيت: قالت أمه، عن ،(2)األحوص بن عمرو بن سليمانعن  .2
 يسرته، خلفه من ورجل حصاة كل مع يكرب راكب وهو الوادي، بطن من اجلمرة يرمي

 عليه اهلل صلى النيب فقال الناس، وازدحم العباس، بن الفضل: فقالوا الرجل، عن فسألت

                                                           

(، 1681، برقم)القمر غاب إذا ويقدم ويدعون،( متفق عليه، رواه البخاري، باب: من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون باملزدلفة 1)
 واستحباب الناس، زمحة قبل الليل أواخر يف مىن إىل مزدلفة من وغريهن النساء من الضعفة دفع تقدمي استحباب : بابمسلم، 
 (.1290-293، )دلفةمبز  الصبح يصلوا حىت لغريهم املكث

 زياد أيب بن ويزيد غرقدة بن شبيب وعنه صحبة وهلما جندب وأم أبيه عن الكويف زدياأل :حوصاأل بن عمرو بن سليمان( 2)
از بن عثمان بن أمحد بن حممد اهلل عبد أبو الدين مشس: املؤلف، الستة الكتب يف رواية له من معرفة يف لكاشفا.ثقة  الذهيب ق امي 

 القرآن، علوم مؤسسة - اإلسالمية للثقافة القبلة دار: الناشر، اخلطيب منر حممد أمحد عوامة حممد: احملقق، (هـ048: املتوىف)
 (.1/463، )م 1992 - هـ 1413 األوىل،: الطبعة، جدة
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 حصى بمثل فارموا الجمرة رميتم وإذا بعضا، بعضكم يقتل ال الناس، أيها يا": وسلم
 ".(2(، )1)الخذف

 وجه الداللة:
بعضا، وأمر باستعمال مجرات  واضح من هني النيب صلى اهلل عليه وسلم عن قتل احلجاج بعضهم

 صغرية غري مبالغ فيها داللة على التخفيف على احلجاج.
 على الوداع حجة يف وسلم عليه اهلل صلى النيب طاف": قال عنهما اهلل رضي عباس ابن عن .3

 ".(3)نمبحج الركن يستلم بعري،
 وجه الداللة:

 عليه اهلل صلى عليه الناس لتزاحم دفع ا كان راكب ا وسلم عليه اهلل صلى النيب طواف بأن يشعر ما
 .وسلم

 ثانيا: األثر:
ل  م  ر   قد وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أن قومك يزعم: عباس البن قلت: قال ،(4)الطفيل أيب عن

(3) 
 رمل قد صدقوا،: " قال كذبوا، وما صدقوا، وما: قلت وكذبوا، صدقوا: قال سنة، ذلك وأن بالبيت

                                                           

 من أصغر اخلذف حصى: الشافعي قال، جمازا أطلق لكنه الصغار، احلصى واملراد، .الرمي حصى معناه: الخذف حصى( 1)
 (.1/113، القاموس الفقهي، )وعرضا طوال األمنلة

 (.1013(، وصححه األلباين يف صحيح أىب داود برقم )1966( أخرجه أبو داود، باب: رمي اجلمار، حديث رقم)2)
 (.1202-233، )للراكب وحنوه مبحجن احلجر واستالم وغريه، بعري على الطواف جواز :باب( أخرجه مسلم، 3)
 بن مناة عبد بن بكر بن ليث بن سعد بن حدي بن محيس بن جابر بن عمري بن اهلل عبد بن واثلة بن عامر: أبو الطفيل( 4)

 وكان سنني، مثان وسلم عليه اهلل صلى النيب حياة من أدرك أحد، عام ولد .أشهر بكنيته وهو الطفيل، أبو الليثي، الكناين كنانة،
 (.3/143ه(، أسد الغابة، )100ت ) مكة إىل انتقل مث الكوفة، يسكن

 ابن حاشية ومعه داود، أيب سنن شرح املعبود عون. العدو دون اخلطى تقارب مع املشي إسراع هو وامليم الراء بفتح :الرمل (3)
 شرف الرمحن، عبد أبو حيدر، بن علي بن أمري بن أشرف حممد: املؤلف، ومشكالته علله وإيضاح داود أيب سنن هتذيب: القيم
 (.3/236، )1413 الثانية،: الطبعة، بريوت – العلمية الكتب دار: الناشر، (هـ1329: املتوىف) آبادي العظيم الصديقي، احلق،
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 وأصحابه حممدا دعوا احلديبية زمن قالت قريشا إن بسنة ليس وكذبوا، وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول
  أيام، ثالثة مبكة فيقيموا املقبل، العام من جييئوا أن على صاحلوه فلما (1)النغف موت ميوتوا حىت
 عليه اهلل صلى اهلل رسول فقال (2)قعيقعان قبل من واملشركون وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول فقدم
 عليه اهلل صلى اهلل رسول أن قومك يزعم: قلت بسنة، وليس ،"ثالثا بالبيت ارملوا": ألصحابه وسلم
 وما صدقوا ما: قلت وكذبوا، صدقوا: فقال سنة، ذلك وأن بعريه على واملروة الصفا بني طاف وسلم

 وكذبوا بعريه، على واملروة الصفا بني وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول طاف قد صدقوا: قال كذبوا؟
 على فطاف عنه، يصرفون وال وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول عن يدفعون ال الناس كان بسنة، ليس
 ".(3) أيديهم تناله وال مكانه ولريوا كالمه ليسمعوا بعري

 وجه الداللة:
 يف األفضل أن مع غشوه، ملا عليه الناس الزدحام دفع ا وسلم عليه اهلل صلى ركب إمنا أنه يبني وهذا

 .العلم أهل بني خالف بال راجال   يكون أن الطواف
حاكما وال  جيوز ألحد أن مينع أحدا عن البيت ال استدل القائلون بأنه ال أدلة الرأي الثاني: 

 حمكوما فإن البيت مملوك لعموم املسلمني بالقرآن والسنة:
 أوال: القرآن:

چقوله تعاىل:  .1                                  

       چ
(4). 

                                                           

 (.9/338، لسان العرب )واإلبل الغنم أنوف من يسقط دود: معجمة والغني بالتحريك النغف،: نغف( 1)
 من سالحها فيه جتعل كانت جرمها ألن بذلك مسي قيل الغرب جهة من احلرم على مشرف جبل التصغري بصيغة :قعيقعان (2)

 غريب يف املنري ملصباحا.وغريه الرتسة أصوات حكاية القعقعة فارس ابن قال تصوت أي تقعقع فكانت واجلعاب والقسي الدرق
 (.2/310، )الكبري الشرح

 (.1640صحيح أىب داود برقم) (، وصححه األلباين يف1883( أخرجه أبو داود، باب: يف الرمل، برقم )3)
 (.90( سورة آل عمران، آية: )4)
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 وجه الداللة:
أن اهلل أوجب احلج ومل يشرتط له شرطا إال االستطاعة والسبيل كما قال صلى اهلل عليه وسلم الزاد 

 فعليه الدليل. -التأشرية-والراحلة فمن وضع شرطا آخر وهو إذن اإلمام

 چ قوله تعاىل: .2                     

                                 

   چ
(1). 

 وجه الداللة:
 وبالقوة املسلمني أغلبية منع مت قد هذه حالتنا ففي ، دنيوي أمر أجل من مساوي أمر تعطيل جيوزال 

 وحبجة اإلسالم أركان من أساسي ركن لكوهنا عليهم املفروضة احلج فريضة أداء من برضاهم وليس
 اختصروا فهم وهلذا ، احلجاج من كبري عدد على السيطرة من احلج شؤون على القائمني قدرة عدم

 نص دون من املؤمنني أغلب على احلج فريضة ألغوا فهم وبذلك هلم، مناسبا   يروه ملا طبقا   العدد
 كتاب أو سنة أو أثر صحيح. من شرعي

  ثانيا: السنة:
 أحدا تمنعوا ال مناف، عبد بني يا": قال وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ،(2)مطعم بن جبري عن

 ."(3)نهار أو ليل من شاء ساعة أية وصلى البيت بهذا طاف
 وجه الداللة:

                                                           

 (.23( سورة احلج، آية: )1)
 قريش علماء من كان صحايب،: عديّ  أبو القرشي، مناف عبد بن نوفل بن عدي بن : هو جبري بن مطعممطعم بن جبير( 2)

ا حديث 60 له. قاطبة والعرب لقريش قرشيّ  أنسب كان: اإلصابة ويف. النس ابني كبار من اجلاحظ وعده. باملدينة تويف. وسادهتم
 (.2/112ه(، األعلم للزركلي، )39)
 (.1894(، وصححه األلباين يف صحيح أىب داود برقم)1894، برقم )العصر بعد الطواف :باب( أخرجه أبو داود، 3)
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يف احلديث ما يشعر بإباحة البيت احلرام للحجاج واملعتمرين يف أي وقت من العام دون حتديد لعدد 
 منهم أو ملدة حمددة.

 الرأي المختار:
بينية بني احلجة يتضح مما سبق رجحان الرأي األول، وأن لويل األمر حتديد عدد احلجاج ووضع مدد 

واألخرى، ولقوة املصلحة نظرا لقوة هذا القول وسالمة أدلته عن املعارض؛ وألن دليل الفريق الثاين 
مناقش يف داللته؛ حيث إن اآلية عامة وقد يدخل يف االستطاعة التمكن من أداء النسك على الوجه 

 احلرام يف أي وقت كان. امليسر، واحلديث حيتمل أن الصالة ال تكره بعد الطواف يف املسجد
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 الحرم خارج (1)الهدي لحوم نقل: المبحث الثاني
 63 من اإلفادة متت حيث ؛هـ 1403 عام حج موسم يف للمشروع واملوسعة األوىل التجربة بدأت
 احلجاج من املتزايد لإلقبال نتيجة عام، بعد عاما ذلك بعد املشروع تطور مث الغنم، من رأس ألف
 أن منذ املشروع خالل من الذبائح من به املستفاد إمجايل بلغ حىت النحر، نسك أداء يف التوكيل على
 15009، 060 توزيع مت الغنم، من رأسا 352305068 حنو هـ 1411 عام إىل 1403 عام بدأ

 ذبيحة 2، 101، 001 توزيع مت وكما املقدسة، واملشاعر احلرم يف واحملتاجني الفقراء على منها رأسا
 اململكة يف جدة ومقره للتنمية اإلسالمي البنك قام وقد إسالمية، دولة 23 يف واحملتاجني الفقراء على

وكان يف هذا املشروع من اخلري ما فيه من  ،(2)الدول تلك إىل اللحوم هذه بنقل السعودية العربية
البقاع املقدسة من األوبئة الناجتة مساعدة املنكوبني بالكوارث يف شىت بقاع املعمورة، كما أنه طهر 

 عن الذبح العشوائي وتركه للتعفن وانتشار األمراض.
 :(3)تحرير محل النزاع

اتفق أهل العلم علي وجوب ذبح اهلدي يف احلرم حىت ساق النووي اإلمجاع على ذلك واختلفوا بعد 
 ذلك هل جيوز تفرقته خارج احلرم أم أنه خيتص بفقراء احلرم على رأيني:

                                                           

 :احلج يف الدماء أنواعو  .إليه وينقل يبعث، أي احلرام اهلل بيت إىل يهدى ملا اسم: الهدي( 1)
 .الفقراء ويطعم ويهدي احلاج منه يأكل والقران، التمتع دم -1
 .وحنومها املخيط لبس أو الرأس، كحلق اإلحرام حمظورات من شيئا   فعل ملن الفدية دم -2
 .املأكول الربي الصيد قتل ملن اجلزاء دم -3
 .يشرتط ومل البيت، عن أو النسك، إمتام عن ُحبس ملن اإلحصار دم -4
 .حيل أن قبل وطئ إذا الوطء دم -3

بدائع  .مكة فقراء ويطعمها يذحبها بل منها، يأكل ال النسك، لنقص جربان؛ دماء األخرية األربعة الدماء وهذه
 (.2/104الصنائع)

 .3/1993- 414 العدد( نقال عن جملة العريب الكويتية، 2)
 (.0/498( اجملموع شرح املهذب )3)
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، (2)، والشافعية(1)جيوز نقل حلوم اهلدي إىل خارج احلرم، وبه قال املالكية ال  الرأي األول:
 .(3)واحلنابلة

 تفريقه خيتص وال باحلرم يتعلق كله الذبحجيوز نقل حلوم اهلدي للفقراء يف شىت البقاع ،  الرأي الثاني:
 .(4)وبه قال أبو حنيفة بأهله،

 األدلة:
استدل اجلمهور على أنه ال جيوز نقل حلوم اهلدي إىل خارج احلرم بالقرآن  دليل الرأي األول:

 والسنة:
 أوال: القرآن:

چقوله تعاىل:  .1                     

     چ
 . احلرم:  وحمله(3)

چقوله تعاىل:  .2                          چ
(6). 

 :(0) وجه الداللة
 أن اهلل جعل للهدي حمال وهو البيت العتيق، وال يكون ذلك إال لفقراء احلرم فال جيوز نقلها؛

                                                           

 (.3/364للقرايف )( الذخرية 1)
 (.0/498(، اجملموع شرح املهذب )2/238( األم للشافعي )2)
 (.3/383( املغين البن قدامة )3)
 (هـ883: املتوىف) خسرو - املوىل أو الم أو - مبال الشهري علي بن فرامرز بن حممد: املؤلف، األحكام غرر شرح احلكام درر( 4)

 (.1/263، )تاريخ وبدون طبعة بدون: الطبعة، العربية الكتب إحياء دار: الناشر
 (.23( سورة: الفتح، آية رقم )3)
 (.33( سورة: احلج، آية رقم )6)
 (.0/300( البحر احمليط يف التفسري، )0)
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 زمان أو احلرم، وهو خمصوص مكان يف إال قربة يكون ال الدم وإراقة قربة، هو دم بإراقة التحلل ألنو 
 .قرب تكون ال والزمان املكان ذلك غري ففي النحر، أيام وهو خمصوص

 ثانيا: السنة:
 يا: فقال اهلدي صد حني وسلم عليه اهلل صلى النيب أتى أنه ،(1)األسلمي جندب بن جيةعن نا
: قال عليه، يقدر ال أودية يف به آخذ: قال "؟وكيف" :قال أحنره، فأنا معي به ابعث اهلل، رسول

 ".(2)احلرم يف حنره حىت به فانطلق إليه وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول فدفعه"
 :(3)وجه الداللة

أن ناجية قد أخذ اهلدي من مكان اإلحصار إىل احلرم ليذحبه فيه فمن باب أوىل هدي التمتع 
 .احلرم غري يف اهلدى حنر -وسلم عليه اهلل صلى -الرسول يكون أن ذكرناه مبا فانتفىوالقران،

 كله الذبحواستدل احلنفية على جواز نقل حلوم اهلدي للفقراء يف شىت البقاع ،  دليل الرأي الثاني:
 حلوم من نأكل ال كنا: قال اهلل، عبد بن جابرفعن  بالسنة: بأهله تفريقه خيتص وال باحلرم يتعلق
 قلت ،"وتزودوا كلوا": فقال وسلم، عليه اهلل صلى اهلل رسول لنا فأرخص مىن، ثالث فوق بدننا

 .(4)"نعم": قال املدينة؟ جئنا حىت" :جابر قال: لعطاء
                                                           

 جندب بن ناجية: ويقال كعب، بن جندب بن ناجية: ويقال جندب، بن كعب بن  ناجية :األسلمي جندب بن ناجية (1)
 مات: حامت أبو قال ،وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول بدن صاحب اخلزاعي، األسلمي، نسبه، يف ذلك غري: وقيل ،[ عمري بن]

 كثري بن عمر بن إمساعيل الفداء أبو: املؤلف، واجملاهيل والضعفاء الثقات ومعرفة والتعديل اجلرح يف التكميل، معاوية زمن باملدينة
 النعمان مركز: ناشرلا،  نعمان آل سامل بن حممد بن شادي. د: وحتقيق دراسة، (هـ004: املتوىف) الدمشقي مث البصري القرشي

 .(1/312، )م 2011 - هـ 1432 األوىل،: الطبعة، اليمن والرتمجة، الرتاث وحتقيق اإلسالمية والدراسات للبحوث
 (.4121( أخرجه النسائي يف الكربى، باب: هدي احملصر، برقم )2)
: املتوىف) الديوبندي مث اهلندي الكشمريي شاه معظم بن شاه أنور حممد( أمايل: )املؤلف، البخاري صحيح على الباري فيض( 3)

 البدر حاشية ووضع وحررها األمايل مجع) بداهبيل اإلسالمية باجلامعة احلديث أستاذ املريهتي، عامل بدر حممد: احملقق، (هـ1333
 (.3/290، )م 2003 - هـ 1426 األوىل،: الطبعة، لبنان – بريوت العلمية الكتب دار: الناشر، (الباري فيض إىل الساري

 النهي من كان ما بيان :باب(، ومسلم، 1019، برقم )يتصدق وما البدن من يأكل وما :باب( متفق عليه، أخرجه البخاري4)
 (.1902-30) ، برقمشاء مىت إىل وإباحته نسخه وبيان اإلسالم، أول يف ثالث بعد األضاحي حلوم أكل عن
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 :(1)وجه الداللة
أن النيب رخص يف ادخار حلوم األضاحي، ونقلها إىل املدينة، وهذا نص صريح يف موضع النزاع 

 فيجب املصري إليه.
 الرأي المختار:

 :أنواع ثالثة احلجاج يذحبه ما
 .احلرم خارج نقله وله الفقراء، ويطعم منه، ويأكل احلرم، يف يذبح القران أو التمتع هدي .1
 وال احلرم، لفقراء كله فهذا حمظور فعل أو ألذى، فدية أو لصيد، جزاء احلرم داخل يذبح ما .2

 .منه يأكل
 وله ذبح، حيث ؛يوزع فهذا غريمها أو جزاء، فدية أو اإلحصار، كهدي احلرم خارج يذبح ما .3

 .منه يأكل وال آخر، مكان إىل نقله
 عليهم اهلل رضوان الصحابة نقل وقد ، احلرم خارج إىل منه النقل جيوز فهذا ، والقران التمتع هديأما 
وأما اجلزاءات فهي لفقراء احلرم خاصة، وأما هدي اإلحصار فقد  ،املدينة إىل هداياهم حلوم من

 نقله إىل احلرم. يف مكان اإلحصار أواتفقت كلمة الفقهاء على أنه يوزع إما 
 
 

 الواحدة السفرة في العمرة تكرار: المبحث الثالث
 إذا فكانوا العمرة، تكلفة لغالء و بلداهنم لبعد واحدة مرة إال العمرة هلم تسىنت ال الناس من كثري

 هذا فعلوا فرمبا مثال، توفوا الذين لوالديهم بعمرة ليهلوا التنعيم إىل خرجوا مث حتللوا، هلم عمرة اعتمروا

                                                           

 - املعرفة دار: الناشر، الشافعي العسقالين الفضل أبو حجر بن علي بن أمحد: املؤلف، البخاري صحيح شرح الباري فتح( 1)
 الدين حمب: طبعه على وأشرف وصححه بإخراجه قام، الباقي عبد فؤاد حممد: وأحاديثه وأبوابه كتبه رقم، 1309 بريوت،
 (.9/333، )باز بن اهلل عبد بن العزيز عبد: العالمة تعليقات عليه، اخلطيب
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وتكثر األسئلة يف كل عام عن تكرار العمرة سيما يف رمضان؛ ، مرتني أو مرة - الواحدة السفرة يف -
حيث كثرة املعتمرين رغبة منهم يف اخلري بتكرار ذلك العمل الصاحل، إما ألنفسهم أو ألقارهبم من 

حيدوا يب لدراسة هذا املبحث لقطع مادة النزاع األموات، وتكثر النزاعات والفتاوى يف هذه املسألة مما 
 وللوصول إىل أرجح األقوال. 

 :(1)تحرير محل النزاع
اتفق أهل العلم على مشروعية العمرة، سواء كانت مع احلج متتعا أو قرانا، أو كانت منفردة يف غري 

 أيام احلج، ووقع اخلالف بينهم يف جوار تكرارها وكراهية ذلك على رأيني:
، وبعض (3)، وبعض احلنابلة(2)جيوز تكرار العمرة يف أوقات متقاربة، وهو رأي الشافعية األول: الرأي

 .(4)املالكية
، بل الطواف النفل خري منها، وهو الظاهر من العمرة بني املواالة تكره بل يستحب ال الرأي الثاني:

 .مرارا السنة يف يعتمر أن ألحد أرى ال: (6)، وقال مالك(3)قول احلنابلة
استدل الشافعية ومن وافقهم على جواز تكرار العمرة يف السفرة الواحدة بالقرآن  دليل الرأي األول:

 والسنة:
 
 
 

                                                           

 (.0/3( اجملموع شرح املهذب، )1)
 (.0/149، )السابق( 2)
 (.3/220( املغين البن قدامة، )3)
 (.4/113( االستذكار، البن عبد الرب، )4)
 (..3/220( املغين البن قدامة، )3)
 (..4/112، )الستذكار( ا6)
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 أوال: القرآن:

 چ قوله تعاىل:        چ
(1). 

 :(2)وجه الداللة
العمرة من حماب اهلل تعايل فهي من اخلري وال شك أن  -جنس اخلري -العموم يف األمر بفعل اخلري

 املأمور به، ولذا يستحب اإلكثار منها.
 ثانيا: السنة:

 العمرة إلى العمرة": قال وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أن: عنه اهلل رضي هريرة أيب عن .1
 ".(3)الجنة إال جزاء له ليس المبرور والحج بينهما، لما كفارة

 :(4)وجه الداللة
 العمرة تكفر الذنوب، وما كان هذا وصفه كان اإلكثار منه مستحب لتكفري ذنوب العبد.أن 

 أهل من فمنا الوداع، حجة يف وسلم عليه اهلل صلى النيب مع خرجنا: قالت عائشة، عن .2
 أحرم من": وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول فقال مكة، فقدمنا حبج، أهل من ومنا بعمرة،
 هديه، بنحر يحل حتى يحل فال وأهدى، بعمرة أحرم ومن ،فليحلل يهد، ولم بعمرة
 أهلل ومل عرفة، يوم كان حىت حائضا أزل فلم فحضت: قالت "حجه فليتم بحج، أهل ومن

 وأترك حبج وأهل وأمتشط، رأسي أنقض أن وسلم عليه اهلل صلى النيب فأمرين بعمرة، إال

                                                           

 (.00( سورة احلج، آية: )1)
:  املتوىف) الشنقيطي اجلكين القادر عبد بن املختار حممد بن األمني حممد:  املؤلف، بالقرآن القرآن إيضاح يف البيان أضواء( 2)

 (.6/330، )مـ 1993 - هـ 1413:  النشر عام، لبنان – بريوت التوزيع و النشر و للطباعة الفكر دار:  الناشر، (هـ1393
 (. 1003( أخرجه البخاري، كتاب: العمرة، باب: وجوب العمرة وفضلها، رقم )3)
 (.10/108( عمدة القاري شرح صحيح البخاري، )4)
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 الصديق، بكر أيب بن الرمحن عبد معي فبعث حجي، قضيت حىت ذلك ففعلت العمرة،
 " (1)التنعيم من عمريت مكان أعتمر أن وأمرين
 وجه الداللة:

أن النيب صلى اهلل عليه وسلم بعث عبد الرمحن إلعمار عائشة من التنعيم، وهذا دليل على صحة 
 تكرار العمرة من التنعيم. 

، بل العمرة بني املواالة تكره بل يستحب الاستدل احلنابلة ومن وافقهم على أنه  دليل الرأي الثاني: 
 الطواف النفل خري منها باآلثار واملعقول:

 أوال: األثر:
 - وسلم عليه اهلل صلى - النيب وألن. مرة إال السنة يف يعتمرون كانوا ما": (2)النخعي وقال .1

 ".(3) يفعله مل
 فلم: له قيل يعذبون؟ أو عليها يؤجرون أدري ما التنعيم، من يعتمرون الذين: (4)سطاوو  قال .2

 من جييء أن وإىل وجييء،، أميال أربعة إىل وخيرج بالبيت، الطواف يدع ألنه: قال يعذبون؟
 غري يف ميشي أن من أفضل كان بالبيت طاف وكلما طواف، مائيت طاف قد أميال أربعة
 كل يف يزد مل سفرات، أربع يف عمر أربع - وسلم عليه اهلل صلى - النيب اعتمر وقد، شيء
 سفر يف عمرتني بني مجع منهم أحدا أن يبلغنا ومل معه، ممن أحد وال واحدة، عمرة على سفرة
 قراهنا عمرة أن اعتقدت ألهنا التنعيم؛ من فأعمرها حاضت حني عائشة إال معه، واحد

                                                           

 (.319، رقم )والعمرة باحلج احلائض هتل كيف: باب( أخرجه البخاري،  1)
 رواية وصدق صالحا التابعني أكابر من: مذحج من النخعي، عمران أبو األسود، بن قيس بن يزيد بن إبراهيم: النخعي (2)

 (. 1/80ه(، األعالم للزركلي )96سنة ) احلجاج من خمتفيا مات. الكوفة أهل من. للحديث وحفظا
 وتقشفا للحديث، ورواية الدين يف تفقها التابعني، أكابر من: الرمحن عبد أبو اهلمدايّن، اخلوالينّ  كيسان بن طاووس :وسو طا (3)

ه(، األعالم للزركلي، 106، )حاجا تويف. اليمن يف ومنشأه ومولده الفرس، من أصله. وامللوك اخللفاء وعظ على وجرأة العيش، يف
(3/224 .) 
 (. 12031( أخرجه ابن أىب شيبة يف املصنف، برقم)4)
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 فأعمرها. حبجة أنا وأرجع وعمرة، حبج الناس يرجع اهلل، رسول يا: قالت وهلذا بطلت،
 .(1)تركه على اتفقوا ملا فضل هذا يف كان ولو. لذلك

 يوما عشر تسعة مبكة وسلم عليه اهلل صلى النيب أقام"  :قال عنهما، اهلل رضي عباس ابن عن .3
 ".(2)ركعتني يصلي
 وجه الداللة:

إقامة النيب عليه الصالة والسالم تلك املدة مبكة ومل يثبت أنه خرج إىل التنعيم لإلحرام بعمرة رغم 
 والزمن شهر رمضان، ولو كان سنة لفعلها صلى اهلل عليه وسلم.وجوده مبكة 

 ثانيا: المعقول:
أن السلف مل يكن هديهم الذهاب إىل التنعيم تكرارا ألداء العمرة املتكررة، ولو كان خريا لسبقونا 

 إليه.
 الرأي المختار:

ليل على ذلك عدمي، وأدلة رجحان القول بعدم تكرار العمرة ، والد والذي أراه والعلم عند اهلل تعاىل،
 رضي عائشة اعتمار نالقول اآلخر عمومات ال تصلح يف موضع النزاع، وال ختلوا من الشواغب، فإ

 اهلل رضي عائشة حكم يف كان مبن خاص ذلك وأن هلا عموم ال عني واقعة التنعيم من عنها اهلل
 الرمحن عبد أنكما أن الرواية مل تذكر  التنعيم بعمرة قضتها مث األوىل العمرة نقضت وهي قد ،عنها

 -اعتمر مع عائشة، وعليه: بكر أيب بن
فيجوز لويل األمر أن يسن من اللوائح واملواد املنظمة هلذا األمر خاصة مع الزحام الشديد الذي 

  نشاهده يف هذه األيام يف العمرات على طوال العام سيما ما يكون يف رمضان. 
 

                                                           

 (. 3/221( املغين البن قدامة )1)
 (.4298برقم ) ،الفتح زمن مبكة وسلم عليه اهلل صلى النيب مقام :باب( أخرجه البخاري، 2)
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 الثانيالباب 
 الحدود والقضاءالمعللة سياسة في الفقهية األحكام 

 أربعة فصول: ويشتمل على
 .حد السارقالفصل األول: األحكام الفقهية المعللة سياسة في 
 حد القتل والحرابة والخمر.الفصل الثاني: األحكام الفقهية المعللة سياسة في 

 واللواط. الفصل الثالث: األحكام الفقهية المعللة سياسة في حد الزنا
 الفصل الرابع: األحكام الفقهية المعللة سياسة في باب القضاء. 
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 األول الفصل
 .السارق حد في سياسة المعللة الفقهية األحكام

 ويشتمل على أربعة مباحث:
 حد سارق المصحف. .5
 .والطرار النباش يد قطع .4
 قطع يد السارق في الثالثة واألشل. .4
 .العارية وجاحد المنتهب على الحد إقامة .3
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 المصحف(1)المبحث األول: حد سارق
ملا كان املصحف هو كتاب اهلل تعاىل، وكثريا ما يوقفه الناس على أنفسهم وعلى ذويهم من األحياء 
أو األموات فإن الظن العام أن املصحف يقع حتت شيوع التملك  فيظن البعض حل أخذه دون 
معاوضة، ودون هبة، كثر أن خيرج الناس املصاحف من أماكن وقفها كاملساجد،  ومدارس التحفيظ، 
وحلق اإلقراء، مث يتملكه بقصد أو بغري قصد، وملا كان األمر كذلك قصدت إىل حترير املسألة مبعرفة 

 .(3)حىت يطبق احلد على سارقه وما هي شروط قطع يده (2)العلماء فيها، وهل للمصحف حرز آراء
 :(4)تحرير محل النزاع

 .ملك شبهة فيه للسارق يكون ال أن القطع فيه جيب الذى املسروق شرط من أن على العلماء اتفق
 واختلفوا يف سرقة املصحف على رأيني: 

                                                           

 بال مثله حرز من خفية الغري مال أخذ: هي والسرقة .لغريه ماال فأخذ حزر إىل مسترتا جاء من: العرب عند السارق: سارق( 1)
 (.23/243، )القاموس جواهر من العروس تاج .شبهة

 .والصناديق واخلزائن، واخليم، واحلوانيت، كالدور، بإذن، إال فيها الدخول من ممنوع لإلحراز، معدة بقعة كل هو: الحرز (2)
 .(1/83القاموس الفقهي، )

 :اآلتية الشروط توفرت إذا السرقة حد يف القطع جيب :السارق يد قطع شروط( 3)
 .ذميا   أو كان مسلما   خمتارا ، ،(العاقل البالغ وهو) مكلفا   السارق يكون أن .1
 .وحنومها مخر أو هلو، آلة بسرقة قطع فال حمرتما ، ماال   املسروق يكون أن .2
 .فصاعدا   دينار ربع قيمته ع رض أو فصاعدا ، الذهب من دينار ربع وهو نصابا ، املسروق املال يبلغ أن .3
 واالنتهاب واالغتصاب، كاالختالس، قطع فال كذلك يكن مل فإن .واالستتار اخلفية وجه على املال أخذ يكون أن .4

 .التعزير ففيها وحنوها،
 مال كل وحرز والعرف، العادة حبسب وخيتلف األموال، فيه حُتفظ ما: واحلرز .منه وخيرجه حرزه من املال يأخذ أن .3

 .وهكذا للغنم واملراح والدكاكني، والبنوك الدور يف األموال فحرز حبسبه،
 أحد يُقطع وال سفل، وإن ولده مال من وال علوا، وإن والديه مال من بالسرقة يُقطع فال السارق، عن الشبهة انتفاء .6

 .جماعة يف سرق م ن   وكذا اآلخر، مال من بالسرقة الزوجني
 .مباله منه املسروق مطالبة .0

 اململكة اجملتمع، أصداء دار: الناشر، التوجيري اهلل عبد بن إبراهيم بن حممد: املؤلفخمتصر الفقه اإلسالمي يف ضوء القران والسنة،
 ( .1/902، )م 2010 - هـ 1431 عشرة، احلادية: الطبعة، السعودية العربية

 (.1/614( جممع األهنر يف شرح ملتقى األحبر، )4)
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 ،(2)بكر أيب رأي وهو ،(1)احلنفية إليه ذهب. احلد عليه يقام ال املصحف سارق الرأي األول:
 احللية من املصحف على ما على احلنفية عند ذلك ويسري،(4)احلنابلة من (3)يعلى أيب والقاضي

  .املتبوع حكم وللتابع له، التابع حكم يف لكونه
 ،(0)احلنابلة وبعض ،(6)والشافعية ،(3)املالكية قال وبه املصحف، بسرقة القطع جيب إنهالرأي الثاني:

 .متقوم مال ألنه ؛(8)الظاهرية قول وهو
 األدلة:

استدل بعض احلنفية وبعض احلنابلة على عدم قطع يد سارق املصحف  دليل الرأي األول:
 باملعقول:

                                                           

 (.133-9/132(، واملبسوط للسرخسي، )0/02( بدائع الصنائع، )1)
 املأمون، بن الغنائم أيب من ومسع. احلديث طلب، احلنبلي بكر أبو اخلرميي اخلزاز القيم بن احلسني بن علي بن حممد: أبو بكر( 2)

 احلجة ذي سلخ األحد يوم تويف، يعلى أبا القاضي جالس وأظنه. والفقه احلديث خبطه وكتب. وغريهم والعشاري، واجلوهري،
 بن رجب بن أمحد بن الرمحن عبد الدين زين: املؤلف، احلنابلة طبقات ذيل، حرب بباب ودفن. وأربعمائة مثانني سنة من يوم آخر

 مكتبة: الناشر، العثيمني سليمان بن الرمحن عبد د: حملقق، ا(هـ093: املتوىف) احلنبلي الدمشقي، مث البغدادي، الس المي، احلسن،
 (.1/113، )م 2003 - هـ 1423 األوىل،: الطبعة، الرياض – العبيكان

 عنه، وعلق أبيه على تفقه فيمن احلسني أ بُو ذكره، الزاهد الفقيه يعلى أ بُو البغدادي، الكيايل بن محزة: يعلى وأب القاضي( 3)
 إنه: وقيل. صاحلا عبدا وكان واسعا، علما منه ومسع مواصال ، زمان ا الوالد إىل تردد صاحلا، رجال كان: ترمجته يف وقال .منه ومسع
 سابع األربعاء يوم تويف .الفنت عن معتزال للسانه، حافظا ومسجده، لبيته مالزما صاحلا، رجال كان، و األعظم االسم حيفظ كان
 (.1/80، ذيل طبقات احلنابلة، )وأربعمائة وسبعني إحدى سنة رمضان شهر من عشر

 (هـ884: املتوىف) الدين برهان إسحاق، أبو مفلح، ابن حممد بن اهلل عبد بن حممد بن إبراهيم: املؤلف، املقنع شرح يف املبدع( 4)
 (.0/432، )م 1990 - هـ 1418 األوىل،: الطبعة، لبنان – بريوت العلمية، الكتب دار: الناشر

 (.4/234، )املقتصد وهناية اجملتهد بداية(، و 4/336( املدونة، )3)
 إمساعيل، بن حيىي بن إمساعيل: املؤلف، (للشافعي باألم ملحقا مطبوع) املزين خمتصر(،  و 20/101( اجملموع شرح املهذب، )6)

 (.8/300،  )م1990/هـ1410: النشر سنة، بريوت – املعرفة دار: الناشر، (هـ264: املتوىف) املزين إبراهيم أبو
 احلراين، تيمية ابن حممد، بن اخلضر بن اهلل عبد بن السالم عبد: املؤلفل، حنب بن أمحد اإلمام مذهب على الفقه يف حملرر( ا0)

، مـ1984- هـ1404 الثانية الطبعة: الطبعة، الرياض -املعارف مكتبة: لناشر، ا(هـ632: املتوىف) الدين جمد الربكات، أبو
(2/138.) 
 (.12/323( احمللى باآلثار )8)
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 وأن لذلك، يقطع فال فيه والنظر القراءة أخذه يف يتأول اآلخذ أن القطع بعدم القائلني وحجة
 مما وهو - وجل عز - اهلل كالم املصحف من املقصود وأن تالوته، املعترب ألن له؛ مالية ال املصحف

 .بسرقته يقطع فال عنه، العوض أخذ جيوز ال
 .مبال ليس إذ حقا؛ فيه أحد لكل أن أو. بيعه جيوز ال أنه على بناء حنيفة أيب من هذا ولعل

استدل اجلمهور على قوهم بوجوب قطع يد سارق املصحف بعموم األدلة من دليل الرأي الثاني: 
 القرآن والسنة:
 أوال: القرآن:

چقوله تعاىل:                                  

 چ
(1). 

 :(2)وجه الداللة
 أن سرقة املصحف الذي تبلغ قيمته نصابا من حرز مثله يعد سرقة توجب احلد لعموم نص اآلية.

 ثانيا: السنة:
 يده، فتقطع البيضة يسرق السارق، اهلل لعن": قال وسلم، عليه اهلل صلى النيب عن هريرة، أيب عن

 ."يده فتقطع الحبل ويسرق
 ".(4) دراهم يسوى ما منها أنه يرون كانوا واحلبل احلديد، بيض أنه يرون كانوا": (3)األعمش قال

                                                           

 (.38( سورة املائدة، آية )1)
: املتوىف) الدمشقي مث البصري القرشي كثري بن عمر بن إمساعيل الفداء أبو: املؤلف، (كثري ابن) العظيم القرآن تفسري( 2)

 األوىل: الطبعة، بريوت – بيضون علي حممد منشورات العلمية، الكتب دار: الناشر، الدين مشس حسني حممد: احملقق، (هـ004
 (.3/90، )هـ 1419 -
 ومنشأه الرّي، بالد من أصله. مشهور تابعي،: باألعمش امللقب حممد، أبو بالوالء، األسدي مهران بن سليمان :األعمش( 3)

ه(، األعالم للزركلي، 148، مات سنة )حديث 1300 حنو يروي والفرائض، واحلديث بالقرآن عاملا كان. الكوفة يف ووفاته
(3/133.) 
 (.6083، رقم)يسم مل إذا السارق لعن :باب( أخرجه البخاري، 4)
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 :(1)وجه الداللة
نص احلديث على قطع السارق والذي يأخذ املصحف ال خيرج عن هذا الوصف فيجري عليه نفس 

 احلكم بالقطع.
 الرأي المختار:

يرتجح لدي أن سارق املصحف ال تقطع يده بتطبيق احلد عليه، ونظرا ملا يكتنف تلك السرقة من 
الشبه اليت تدفع احلد، وللعمومات اليت استدل هبا أصحاب القول اآلخر، ولكن هذا السارق يوضع 

 ات اهلل.لتأديبه سياسة سدا لذريعة الشر، وردعا لكل من تسول له نفسه باالعتداء علي حرم تعزيراله 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (1)والطرار (2)النباش يد قطع: المبحث الثاني

                                                           

 (.11/181، )مسلم صحيح شرح ملنهاج( ا1)
لسان  .ويسرقها األكفان ويستخرج القبور ينبش الذي هو: والنباش، الدفن بعد استخرجه: نبشا نبشه الشيء نبش :النباش( 2)

 (.6/330العرب، )
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 تلك باحلد، حسمه من بد فال األمة، جسم يف فساده صار تُرك إذا اجملتمع، يف فاسد عنصر السارق
 من بد ال تعطي وال تأخذ اليت الباغية اآلمثة إليه، االمتداد هلا جيوز ال ما إىل امتدت اليت الظاملة اليد

 أدلة جاءت وهلذا للخطر، واجملتمعات األفراد أمن تعرِّض اليت اآلفات من آفة السرقة إن، قطعها
 رسول أن: ذلك ومن اآلخرين أموال سرقة نفسه له تسول من تزجرو  السرقة من املسلم حتذر الشرع

 منها عظيمة أمور على اإلسالم يف الدخول أراد من على البيعة يأخذ كان وسلم عليه اهلل صلى اهلل
 وال تسرقوا وال ، شيئا باهلل تشركوا أال على بايعوني"  :بالسرقة الناس أموال على العدوان جتنب
"... (2)تزنوا  اليت احلدود هذه انتقاد خالل من التشويش حياولون لإلسالم املبغضني بعض إن,

 العالء أبو ذلك يف وأسوهتم العقوبة هذه كل تستحق ال السرقة جرمية أن حبجة العاملني رب شرعها
 :قائال احلد هذا على اعرتض الذي (3)املعري

 دينار ربع يف قطعت باهلا ما           ُوديت (4)عسجد مئني خبمس يد
 ، هانت خانت فلما مثينة، كانت أمينة كانت ملا: (3)املالكي الوهاب عبد القاضي فأجابه

 
 :املعري على الرد يف قوله (1)السخاوي اإلمام إىل ينسب كما

                                                                                                                                                                                     

 النفقات يقطع الذي وهو الطرار ومنه، والقطع الشق: الطرو  .ليأخذها أمواهلم عن يشقها أي الناس ثياب يطر الذي :الطرار( 1)
 (.2/032، )العربية وصحاح اللغة تاج الصحاح (.12/163الذخرية للقرايف، ) .أهلها من غفلة على ويأخذها

 (.3892، برقم )العقبة وبيعة مبكة، وسلم عليه اهلل صلى النيب إىل األنصار وفود باب( أخرجه البخاري، 2)
 حنيف كان .النعمان معرة يف ومات ولد. فيلسوف شاعر: املعري التنوخيّ  سليمان، بن اهلل عبد بن أمحد :المعري العالء أبو( 3)

 سنة بغداد إىل ورحل. سنة عشرة إحدى ابن وهو،الشعر وقال. عمره من الرابعة السنة يف فعمي صغريا باجلدريّ  أصيب اجلسم،
 (.1/130ه( األعالم للزركلي )449تويف ) ،أشهر وسبعة سنة هبا فأقام هـ398

 (.2/308. الصحاح تاج العربية وصحاح اللغة، )الذهب: العسجد (4)
 له املالكية، فقهاء من قاض،: حممد أبو البغدادي، الثعليب نصر بن علي بن الوهاب عبد :المالكي الوهاب عبد القاضي (3)

 أيب ب واجتمع النعمان مبعرة فمر الشام إىل ورحل( العراق يف) وبادرايا اسعرد، يف القضاء وويل ببغداد، ولد. باألدب ومعرفة نظم
 (.4/184ه(، األعالم للزركلي )422سنة ) فيها وتويف شهرته فعلت مصر، إىل وتوجه. العالء
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 (2)الباري حكمة فافهم اخليانة، ذل        وأرخصها أغالها، األمانة ِعز
 سائر على والرخاء واألمان األمن ينشر وأن وسوء، مكروه كل من والعباد البالد حيفظ أن اهلل نسأل
 .املسلمني بالد

 :(3)تحرير محل النزاع
الشروط وانتفت عنه املوانع عمال بظاهر اتفقت كلمة العلماء على قطع يد السارق الذي توافرت فيه 

التنزيل، ولآلثار القولية والفعلية املتواترة يف ذلك، مث اختلفت كلمتهم يف النباش والطرار، وسبب 
 اخلالف : هل اجليب والقرب يعدا حرزا أم ال؟

 ولذا: اختلفوا يف املبحث على رأيني: 
 الرأي األول:

 حتققت إذا النباش قطع إىل (0)احلنفية من يوسف وأبو، (6)نابلةواحل، (3)والشافعية، (4)املالكية ذهب
 .السرقة يف القطع شروط

 
 

 الرأي الثاني:
                                                                                                                                                                                     

 تبالقراءا عامل: الدين علم احلسن، أبو الشافعّي، السخاوي املصري اهلمداينّ  الصمد عبد بن حممد بن علي :السخاوي (1)
م ه(، األعال643سنة) بقاسيون ودفن فيها، وتويف دمشق، سكن( مبصر) صخا من أصله. نظم وله والتفسري، واللغة واألصول
 (.4/332للزركلي )

 بن صاحل/ الشيخ بإشراف املختصني من عدد: املؤلف، وسلم عليه اهلل صلى - الكرمي الرسول أخالق مكارم يف النعيم نضرة( 2)
، التاريخ: بدون، الرابعة: الطبعة، جدة والتوزيع، للنشر الوسيلة دار: الناشر، املكي احلرم وخطيب إمام محيد بن اهلل عبد

(10/4632.) 
 (.9/131غين البن قدامة، )مل( ا3)
 (.2/1083املدينة، )( الكايف يف فقه أهل 4)
 (.6/161( األم للشافعي، )3)
 (.10/202( اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، )6)
 (.4/108، )املختار لتعليل الختيار( ا0)
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 .مطلقا النباش على قطع ال: (1)وحممد حنيفة أبو وقال
 األدلة:

 :استدل اجلمهور على وجوب قطع النباش والطرار بالقرآن والسنةدليل الرأي األول: 
 أوال: القرآن:

 چقوله تعاىل:          چ
(2). 

 :(3)وجه الداللة
 سارق فالنباش هلم، حرزا بطنها فكان لألموات، كفاتا األرض جعل تعاىل اهلل بأن، حرز األرضأن 
 رز.احل من

 ثانيا: السنة:
 ومن حرقناه حرق من ":قال وسلم عليه اهلل صلى النيب أن عنه اهلل رضي عازب بن الرباءعن  .1

 ".(3)قطعناه نبش
 :(3)وجه الداللة

األكفان،  حرز يف به ويكتفى غريه، دون القرب، يف تركه إىل حيتاج الكفن فإن للكفن، حرز القرب ألن
 وليس هناك حرز عريف للكفن سوى القرب.

 يا لبيك: قلت" ذر أبا يا: "- وسلم عليه اهلل صلى - اهلل رسول يل قال: قال ،(1)ذر أيب عن .2
 فيه البيت يكون موت، الناس أصاب إذا أنت كيف: "فقال وسعديك، اهلل رسول

                                                           

 (.3/60( البحر الرائق شرح كنز الدقائق، )1)
 (.23( سورة املرسالت، آية: )2)
، دمشق – املعاصر الفكر دار:  الناشر، الزحيلي مصطفى بن وهبة د:  املؤلف، واملنهج والشريعة العقيدة يف املنري التفسري( 3)

 (.29/323، )هـ 1418 ، الثانية:  الطبعة
 باب(، وأشار الزيلعي يف نصب الراية إليه، 2622قطع العبد اآلبق والنباش، برقم ) باب:( أخرجه البيهقي يف السنن الصغري، 4)

 (.3/360السابع، )ال يقطع، احلديث  وما فيه يقطع ما
 (.0/3443( الفقه اإلسالمي وأدلته للزحيلي، )3)
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 عليك: "قال ورسوله، اهلل خار ما أو أعلم، ورسوله اهلل: قلت القرب، يعين" الوصيفب
 .(2)"تصبر: "قال أو" بالصبر

 وجه الداللة:
 والبيت بيتا، القرب مسى أنه احلديث من داود أيب استدالل موضع: (4) يف معامل السنن (3)اخلطايب قال

 أن: يريد العبد،: والوصيف .اليد فيه تقطع ما مبلغ سرقته بلغت إذا مقطوع احلرز من والسارق حرز،
 القرب قيمة تبلغ حىت ملوتاهم، احلفر عن بأنفسهم الناس ويشتغل القبور عن يضيق األرض من الفضاء

 .العبد قيمة
 القائلون بأنه ال قطع على نباش وال طرار بالسنة واألثر واملعقول:استدل احلنفية دليل الرأي الثاني: 

 
 
 

 السنة: أوال:

                                                                                                                                                                                     

 قدمي. كبارهم من صحايب،: ذر أبو خزمية، بن كنانة من غفار، بين من عبيد، بن سفيان بن جنادة بن جندب: أبو ذر( 1)
 بادية إىل وسلم عليه اهلل صلى النيب وفاة بعد هاجر. الصدق يف املثل به يضرب. خامسا وكان أربعة بعد أسلم يقال اإلسالم،

 أمواهلم، يف األغنياء مشاركة على الفقراء حتريض ديدنه وجعل دمشق فسكن عثمان، وويل وعمر بكر أبو تويف أن إىل فأقام الشام،
 أمواهلم األغنياء منع تقبيح يف رأيه نشر واستأنف فقدمها املدينة، إىل عثمان فاستقدمه عثمان إىل معاوية فشكاه هؤالء، فاضطرب

ه(، األعالم للزركلي 32)مات أن إىل فسكنها( املدينة قرى من) الربذة إىل بالرحلة عثمان فأمره منه، الشكوى فعلت الفقراء، عن
(2/140.) 
 (.2431وصححه األلباين يف اإلرواء برقم ) (،4409يف قطع النباش، برقم ) ( أخرجه أبو داود، باب:2)
 من( كابل بالد من) بست أهل من حمّدث، فقيه: سليمان أبو البسيّت، اخلطاب ابن إبراهيم بن حممد بن محد: الخطابي( 3)

ه(، األعالم 388، تويف )داود أيب سنن شرح يف جملدان،( ط - السنن معامل) له( اخلطاب بن عمر أخي) اخلطاب بن زيد نسل
 (.2/203للزركلي )

 باخلطايب املعروف البسيت اخلطاب بن إبراهيم بن حممد بن محد سليمان أبو: املؤلف، داود أيب سنن شرح وهو السنن، معامل( 4)
 (.3/313، )م 1932 - هـ 1331 األوىل: الطبعة، حلب – العلمية املطبعة: الناشر، (هـ388: املتوىف)
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"، واملختفي: (1)المختفي على قطع ال :"وسلم عليه اهلل صلىعن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال 
 .(2)املدينة أهل بلغة النباش هو

 وجه الداللة:
 صريح يف موضع النزاع جيب املصري إليه. نفي النيب صلى اهلل عليه وسلم القطع عن النباش نص

 ثانيا: األثر:
 .عنهما اهلل رضي عباس ابن ووافقه يده يقطع ومل فعزره بنباش أتى عنه اهلل رضي عليا أن روي

 ثالثا: المعقول:
 فتمكنت امليت، حاجة لتقدم للوارث وال حقيقة للميت ملك ال ألنهو  ؛امللك يف متكنت الشبهة ألن

 .للقطع املسقطة الشبهة
 الرأي المختار:

 سبيل على يده تقطع أن أمكن النبش اعتاد فإن السرقة، حد عليه يقام ال النباش بأن احلنفية صرح
 معىن زيادة فيه أن إال السارق غري آخر باسم خمتصا كان وإن ألنه ؛يده تقطع الطرار، السياسة
، وهو الرأي املختار والعلم عند القطع فيلزمه فعله يف منه حذق بزيادة السرقة يف مبالغ فهو السرقة،

 اهلل تعاىل.
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (: غريب.3/360( قال الزيلعي يف نصب الراية )1)
 (.3/303( فتح القدير للكمال بن اهلمام، )2)
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 (1)قطع يد السارق في الثالثة واألشل: المبحث الثالث
 يسخرون ،حد ها اليت اهلل حبدود املستهزئني أو الشرعية األحكام ومنكري الضالل دعاة بعض إن

 ذلك وأن اإلنسان، أعضاء من لعضو وإتالف وغلظة، جفوة فيه القطع أن ويرون السارق يد بقطع
 ال ومما، القاصر اخلاطئ نظرهم يف جمتمعه على وعالة أشل عضو ا يصري به إذ اجلرمية؛ مع يتناسب ال

 الكثرية الضارة آثارها وعن اجلرمية، معىن عن الغفلة عن ناشئ االعتقاد هذا أن ريب وال فيه شك
 القائل عرف لو إذ احلدود؛ وحد   األحكام وضع من مبعرفة الكامل اإلميان عدم عن بل عليها، املرتتبة

 ووقف مجة، منافع من أحكامه عليه اشتملت ما وعرف تامة، معرفة احلنيف الدين الكالم هذا ملثل
 احلد هذا إقامة على يرتتب ما وعلم العقوبات، هذه جعلت ألجلها اليت الشرعية، العلل حقيقة على

سلطان  (2)السالم عبد بن العز يقول، الكالم هذا مثل قال ملا احلاكمني أحكم شرعه الذي الشرعي
 لكوهنا ال تباح، أو هبا فيؤمر مفاسد املصاحل أسباب كانت رمبا ":(3)األحكام قواعد كتابه  يف العلماء

 وكاملخاطرة لألرواح، حفظ ا املتآكلة األيدي كقطع وذلك املصاحل، إىل مؤدية لكوهنا بل مفاسد،
 لكون بل مفاسد، لكوهنا مطلوبة ليست كلها الشرعية العقوبات وكذلك اجلهاد، يف باألرواح
 اجملاز قبيل من مصاحل مسيت وقد الطريق، وقاطع السارق يد كقطع شرعها من املقصودة هي املصلحة
 ".املسبب باسم السبب بتسمية

 

                                                           

 بضم شلت جيوز وال شلل: األوىل الالم مكسور وماضيه شالء، فهي شلال، تشل يده شلتدر مص بالتحريك: الشلل( 1)
معجم لغة  .عينه بقاء، مع بآفة أبدا العضو من املقصودة املنفعة بطالن، العمل عن العضو تعطل: قليلة لغة يف إال الشني،

 (.1/263الفقهاء، )
 بسلطان امللقب الدين عز الدمشقّي، السلمي احلسن بن القاسم أيب بن السالم عبد بن العزيز عبد: العز بن عبد السالم( 2)

 فتوىل دمشق، إىل وعاد، شهرا فأقام هـ 399 سنة بغداد وزار. دمشق يف ونشأ ولد. االجتهاد رتبة بلغ شافعيّ  فقيه: العلماء
 (.4/21ه(، األعالم للزركلي )660تويف ) األموي باجلامع اخلطابة مث الغزايل، بزاوية والتدريس اخلطابة

 السلمي احلسن بن القاسم أيب بن السالم عبد بن العزيز عبد الدين عز حممد أبو: املؤلف، األنام مصاحل يف األحكام قواعد( 3)
 األزهرية الكليات مكتبة: الناشر، سعد الرؤوف عبد طه: عليه وعلق راجعه، (هـ660: املتوىف) العلماء بسلطان امللقب الدمشقي،

 (.1/14م، )1991 - هـ 1414 منقحة، مضبوطة جديدة: طبعة، القاهرة –
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 تحرير محل النزاع:
اتفق العلماء على أن من سرق مرة قطعت ميينه، فإن عاد قطعت قدمه اليسرى، مث اختلفوا فيمن 

 الرجل إىل: وقيل اليسرى، اليد إىل القطع ينتقل فقيل شالء، اليد كانت أنتكررت منه السرقة ومن 
 بعد ذلك على رأيني:

 مث اليسرى يده مث اليسرى رجله مث اليمىن يده السرقة يف يقطع: (2)والشافعي (1)مالك الرأي األول:
 .وحبس وسجن ضرب ذلك بعد سرق فإن اليمىن رجله

 رجله قطعت الثانية سرق فإن اليمىن يده قطعت سرق إذا :(4)وأمحد ،(3)أبو حنيفة الرأي الثاني:
 .السجن واستودع يقطع مل الثالثة سرق فإن اليسرى
 األدلة:

 استدل مالك والشافعي على قطعهما بالسنة: دليل الرأي األول:
 يا: فقالوا ،"اقتلوه": فقال وسلم عليه اهلل صلى النيب إىل بسارق جيء: قال اهلل، عبد بن جابر عن

 يا: فقالوا ،"اقتلوه": فقال الثانية، به جيء مث فقطع،: قال ،"اقطعوه": فقال سرق، إمنا اهلل، رسول
 يا: فقالوا ،"اقتلوه": فقال الثالثة، به جيء مث فقطع،: قال ،"اقطعوه" فقال سرق، إمنا اهلل، رسول
 إمنا: اهلل رسول يا: فقالوا ،"اقتلوه": فقال الرابعة، به أيت مث ،"اقطعوه": فقال سرق، إمنا اهلل، رسول
 اجرترناه مث فقتلناه، به فانطلقنا: جابر قال ،"اقتلوه" :فقال اخلامسة، به فأيت ،"اقطعوه": قال سرق،

 . (3)احلجارة عليه ورمينا بئر، يف فألقيناه
                                                           

: املتوىف) القرطيب رشد بن أمحد بن حممد الوليد أبو: املؤلف، املستخرجةملسائل  والتعليل والتوجيه والشرح والتحصيل بيان( ال1)
 1988 - هـ 1408 الثانية،: الطبعة، لبنان – بريوت اإلسالمي، الغرب دار: الناشر، وآخرون حجي حممد د: حققه، (هـ320

 (.16/249، )م
 (.20/103( اجملموع شرح املهذب، )2)
 (.0/80( بدائع الصنائع، )3)
 (.2/139، )حنبل بن أمحد اإلمام مذهب على الفقه يف احملرر( 4)
 وقد له، أصل ال منكر، القتل حديث: الرب عبد ابن وقال(،4410، برقم )مرارا يسرق السارق يف :باب( أخرجه أبو داود، 3)

 (.4/190، التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري، )العلم أهل عند فيه خالف ال منسوخ احلديث هذا: الشافعي قال
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 وجه الداللة: 
أن من تكرر منه السرقة أن عليه جزاء فوق القطع وهو القتل، وهذا يدل داللة واضحة أن من تكرر 

 منه اإلجرام أن على ويل األمر تعزيره فوق احلد. 
 وأمحد على عدم قطعهما بالسنة أيضا: ةأبو حنيفاستدل دليل القول الثاني: 

 مسلم، امرئ دم يحل ال: " وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال: قال ،بن مسعود اهلل عبد عن
 بالنفس، والنفس الزاني، الثيب: ثالث بإحدى إال اهلل، رسول وأني اهلل إال إله ال أن يشهد

 ."(1) للجماعة المفارق لدينه والتارك
 وجه الداللة:

 وإن السارق دم يبيح الفقهاء من أحدا   أعلم وال. بجوا دمه عن فالوقوف الثالثة من بواحد ليس
 أن وهو دمه حييب أن الفقهاء بعض مذاهب على خيرج قد أنه إالّ  أخرى بعد مرة السرقة منه تكررت
  .األرض يف املفسدين من يكون

 الرأي المختار:
 وإن وجاوزه احلد مقدار على زاد وإن العقوبة نم رأى ما به ويبلغ املفسدين تعزير يف جيتهد أن لإلمام

 عن  رقللسا رجزلا حكمةفيه و رقلساا يدع طق وهو قةرلسا حد يف تشريعو ، قتل القتل رأى
 وقد يكون هناك مثة سراق ال وهكذا حتفظ األموال عليها دامإلقا نع أمثاله وردعقة، رلسامعاودة 
 على ركبي طرخ فيه وهذا بل يكررون هذه الفعلة الشنيعة مع إقامة احلد قةرلسا عن يرتدعون

 .لسلبيةا الظواهر هذه مثل جلعال اإلسالمية الشريعة ولذلك جاءت ،لمجتمعا
 
 

 
                                                           

 (.1606-23، برقم )املسلم دم به يباح ما :باب( أخرجه مسلم، 1)
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 (2)العارية وجاحد(1)المنتهب على الحد إقامة: المبحث الرابع
جاءت هذه الشريعة املباركة لتقيم ما اعوج من سلوكيات البشر فحدت حدودا وشرعت شرائع، 
ووضعت من التدابري الواقية لسد ذريعة اجلرمية، كما أهنا وضعت فوق تلك احلدود  ما عرف 
بالتعزيرات، وهي العقوبات غري املقدرة بيد ويل ألمر ما يردع به أوالئك اجلناة، من ذلك ما عرف يف 
الوقت احلاضر: "بالبلطجة"، وهو اإلنتهاب والغصب وكذلك إنكار العرايا رغم ما فيها من ارتفاق 
املعري باملستعري وذلك اإلنكار يدل على لؤم الطبع وسوء الطوية، مما حدا بالشارع إىل وضع عقوبات 

 لتلك اجلرائم حفاظا على أموال العباد. 
 تحرير محل النزاع:

-على تطبيق حد السرقة على من توافرت فيه شروط القطع ومن تلك الشروطاتفقت كلمة العلماء 
 مث اختلفت كلمتهم حول املنتهب وجاحد العارية هل عليه قطع أم ال على رأيني: -احلرز

 على قطع ال أنه: (6)أمحد عن رواية وهو ،(3)والشافعية ،(4)واملالكية، ( 3)احلنفية مذهب الرأي األول:
 .حرز من األخذ لعدم وذلك األمانة، أو العارية أو الوديعة منكر

                                                           

معجم لغة . وقهرا غلبة صاحبه من ءالشي آخذ، استلبه إذا ء،الشي انتهب من فاعل اسم، اهلاء وكسر امليم بضم: المنتهب( 1)
 (.1/463الفقهاء، )

 علمه مع أنكره: باحلق جحد/ احلق جحد، جمحود واملفعول جاحد، فهو وجحودا، جحدا جيحد،: د ح ج: جاحد العارية( 2)
 عار، طلبها ألنّ  العار إىل منسوب وقيل. العطية وهي العرية من مشتقة هي: العارية .علنا أنكره: دينه جحد -اجلميل جحد" به

 عوض، بغري املنافع متليك عن عبارة الشرع ويف. العارية يف لغة والعارة مشّددة النسبة ياء ألنّ  بالتشديد العارية يقال هذا فعلى
، والعلوم الفنون اصطالحات كشاف موسوعة(، 1/346معجم اللغة العربية املعاصرة، ) .العوض عن لتعريتها العارية مسّيت
 تقدمي، (هـ1138 بعد: املتوىف)  التهانوي احلنفي الفاروقي صابر حمّمد بن حامد حممد القاضي ابن علي بن حممد: املؤلف

 الرتمجة، اخلالدي اهلل عبد. د: العربية إىل الفارسي النص نقل، دحروج علي. د: حقيق، العجم رفيق. د: ومراجعة وإشراف
 (..2/1130) بريوت – ناشرون لبنان مكتبة: الناشر، زيناين جورج. د: األجنبية

 (..3/303( فتح القدير البن اهلمام )3)
 (.12/139( الذخرية للقرايف )4)
: املتوىف) الرملي الدين شهاب محزة بن أمحد العباس أيب بن حممد الدين مشس: املؤلف، املنهاج شرح إىل احملتاج هناية( 3)

 (.0/436، )م1984/هـ1404 - أخرية ط: الطبعة، بريوت الفكر، دار: الناشر، (هـ1004
 (.9/104( املغين البن قدامة، )6)
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 .(1)يقطع املنتهب وجاحد العارية، وإليه ذهب احلنابلة الرأي الثاني:
 األدلة:

 استدل اجلمهور على عدم قطع املنتهب وجاحد العارية بالسنة: دليل القول األول:
 مختلس وال منتهب، وال خائن، على ليس ":قال وسلم عليه اهلل صلى النيب عن جابر، عنف

 ".(2)قطع
 وجه الداللة:

واضح من ظاهر كالم النيب صلى اهلل عليه وسلم نفي القطع عن املنتهب  واخلائن ومنه جحد العارية؛ 
 ألهنا من أكرب اخليانة.

 استدل احلنابلة القائلون بقطع يد جاحد العارية واملنتهب بالسنة أيضا: دليل القول الثاني:
 عهد يف سرقت اليت املرأة شأن أمههم قريشا أن وسلم، عليه اهلل صلى النيب زوج عائشة، عن .1

 عليه اهلل صلى اهلل رسول فيها يكلم من: فقالوا الفتح، غزوة يف وسلم عليه اهلل صلى النيب
  وسلم؟

 هبا فأيت وسلم، عليه اهلل صلى اهلل رسول حب ،(3)زيد بن أسامة إال عليه جيرتئ ومن: فقالوا .2
 اهلل صلى اهلل رسول وجه فتلون زيد، بن أسامة فيها فكلمه وسلم، عليه اهلل صلى اهلل رسول
 رسول يا يل استغفر: أسامة له فقال ،"؟اهلل حدود من حد في أتشفع" :فقال وسلم، عليه
 هو مبا اهلل على فأثىن فاختطب، وسلم، عليه اهلل صلى اهلل رسول قام العشي، كان فلما اهلل،

                                                           

 ( السابق.1)
(، وقال حسن صحيح والعمل علي هذا عند 1448برقم ) واملنتهب واملختلس، اخلائن، يف جاء ما :باب( أخرجه الرتمذي، 2)

 (.3390أهل العلم، وصححه األلباين يف مشكاة املصابيح برقم )
 صّلى اهلل رسول وكان اإلسالم على ونشأ مبكة، ولد. جليل أيب صح: حممد أبو عوف، كنانة من حارثة، بن :زيد بن أسامة( 3)

 وأّمره املدينة، إىل وسلم عليه اهلل صّلى النيب مع وهاجر. واحلسني احلسن سبطيه إىل نظره إليه وينظر مجا حبا حيبه وسلم عليه اهلل
 انتقل مث فسكنه، القرى وادي إىل أسامة رحل اهلل رسول تويف وملا. موفقا مظفرا فكان عمره، من العشرين يبلغ أن قبل اهلل، رسول

ه(، 34، )معاوية خالفة آخر يف باجلرف، مات أن إىل فأقام املدينة إىل بعد وعاد ،املزه فسكن، معاوية، أيام يف دمشق إىل
 (. 1/291األعالم للزركلي)
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 الشريف فيهم سرق إذا كانوا أنهم قبلكم من الذين أهلك فإنما بعد، أما" :قال مث أهله،
 أن لو بيده، نفسي والذي وإني الحد، عليه أقاموا الضعيف فيهم سرق وإذا تركوه،
 .(1)يدها فقطعت سرقت، اليت املرأة بتلك أمر مث ،"يدها لقطعت سرقت محمد بنت فاطمة

 عليه اهلل صلى النيب فأمر وجتحده، املتاع تستعري (2)خمزومية امرأة كانت: قالت عائشة، عن .3
 عليه اهلل صلى اهلل رسول فكلم فكلموه، زيد، بن أسامة أهلها فأتى يدها، تقطع أن وسلم
 .(3)هحنو  ذكر مث فيها، وسلم
 وجه الداللة:

كان أن املخزومية كانت جتحد املتاع ، وقد جاءت الرواية الثانية توضح نوع سرقة املخزومية وإذا  
 رسول اهلل قد مسى جحد العارية سرقة فيكون قاطعا يف النزاع.

 الرأي المختار:
 منها هلم بد ال اليت آدم بين مصاحل من العارية فإن جدا، ظاهرة واملصلحة واحلكمة": (4)القيم ابنقال 

 الغري ميكن وال جمانا، أو بأجرة إما إليها وضرورته املستعري حاجة عند واجبة وهي عنها، هلم غىن وال
 يف فرق وال وعرفا،، وعادة شرعا العارية مبنع االحرتاز ميكن وال العارية، على يشهد أن وقت كل

 خبالف وهذا وجحدها، بالعارية إليه توصل من وبني بالسرقة غريه متاع أخذ إىل توصل من بني املعىن
                                                           

 (.1688-9، برقم )احلدود يف الشفاعة عن والنهي وغريه، الشريف السارق قطع :باب( أخرجه مسلم، 1)
 خمزوم بن عمرو بن اهلل عبد بن األسد عبد بن األسود بنت فاطمة الصحيح على املرأة واسمقال ابن حجر:  المخزومية:(  2)

 كافرا أبوها قتل وسلم عليه اهلل صلى النيب قبل سلمة أم زوج كان الذي اجلليل الصحايب األسد عبد بن سلمة أيب أخي بنت وهي
 (.12/88، فتح الباري، )املطلب عبد بن محزة قتله بدر يوم

 (.1688-10، برقم )احلدود يف الشفاعة عن والنهي وغريه، الشريف السارق قطع :باب( أخرجه مسلم، 3)
 اإلصالح أركان من: الدين مشس اهلل، عبد أبو الدمشقّي، الزرعي سعد بن أيوب بن بكر أيب بن حممد:  ابن قيم الجوزية( 4)

 أقواله، من ءشي عن خيرج ال كان حىت تيمية ابن اإلسالم لشيخ تتلمذ. دمشق يف ووفاته مولده. العلماء كبار وأحد اإلسالمي،
. بالعصي مضروبا مجل على به وطيف بسببه، وعذب وأهني دمشق، قلعة يف معه وسجن علمه، ونشر كتبه هذب اّلذي وهو

 و( ط - الشرعية السياسة يف احلكمية الطرق) و( ط - املوقعني إعالم)منها كثرية تصانيف أّلف. تيمية ابن موت بعد وأطلق
ه(، 031تويف ) (خ - الغناء مساع حكم عن الغطاء كشف)و. (ط - والتعليل واحلكمة والقدر القضاء مسائل يف العليل شفاء)

 (.6/36األعالم للزركلي )



 

163



 من الناس امتنع العارية جاحد ُقطع وإذا."(1)ائتمنه حيث فرط املتاع صاحب فإن ؛الوديعة جاحد
 ضرره فإن الناس بني املعروف لباب سد هذا ويف جحدها، على الناس جترأ تقطع مل وإذا جحدها،

 فاحلاجة: العارية وأما واحلفظ باألحراز السارق من االحرتاز ميكن إذ أكثر، أو السارق ضرر مثل
 من ذهب وهلذا. احلاجات أشد من بينهم فيما الناس وحاجة إليها، ماسة الضرورة تبلغ لكي الشديدة

، فأري أن يوضع هلما تعزيرا رادعا؛ حيث ال ينطبق عليهما وصف وجوهبا إىل العلماء من ذهب
 السرقة واهلل تعاىل أعلم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           

 (هـ031: املتوىف) اجلوزية قيم ابن الدين مشس سعد بن أيوب بن بكر أيب بن حممد: املؤلف، العاملني رب عن املوقعني إعالم( 1)
 (.2/48، )م1991 - هـ1411 األوىل،: الطبعة، وتبري  – العلمية الكتب دار: الناشر، إبراهيم السالم عبد حممد: حتقيق
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 الفصل الثاني
 القتل والحرابة والخمرحدود األحكام الفقهية المعللة سياسة في 

 ويشتمل على أربعة مباحث:
 الخّناق.قتل  .5
 قتل الجماعة بالواحد. .4
  . المحدد بغير القتل في القصاص .4
 .الخمر حد في األربعين ىعل الزيادة .3
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 المبحث األول: قتل الخناق

 :(1)أنواع اخلنق
أو  واحلنجرة اهلوائية املسالك تنسد حىت الرقبة على باليدين الضغط عند حيصل: باليد اخلنق .1

، انتحارا ثدحت أن ميكن وال جنائية، تكون اليدوي اخلنق حاالت ومعظم، اهلوائية القصبة
 العنق على القبض أو املزاح أثناء مقصودة غري عرضية بطريقة حدوثها النادر من أنه كما
 .باليد

 كافية مدة حوهلا يلف رباط بواسطة الرقبة على بالضغط يتم عنفي اختناق هو: باحلبل اخلنق .2
 اخلارجي بالضغط اهلوائية اجملاري النسداد نتيجة االختناق وحيدث، الوفاة حلدوث الزمن من

 العنق، حول ملتفا   احلبل جند ما غالبا  ، و ذلك يشبه ما أو حبل بواسطة الرقبة على الشديد
 باحلبل اخلنق حاالت معظمالعنق، و  حول حكامإب معقودة وهنايته لفة، أكثر له تكون وقد

 .انتحارية تكون ما ونادرا   جنائية،
 : الشنق .3
 تعليق طريق عن يتم اإلعدام وتنفيذ ".املوت حىت شنقا   اإلعدام:" احملكمة حكم صدور كثريا   نسمع
 .جزئيا   أو كامال   اجلسم تعليق يكون وقد .ذلك شابه ما أو حبل بواسطة الرقبة من احملكوم جسم
 على ضاغطا   واحلبل للخلف العقدة تكون أن وهو الشنق، نتيجة الوفاة حلدوث أسبابأربعة  وهناك
 .البلعوم دليس واخللف ألعلى للسان احللقي اجلزء احلبل فيدفع اجلسم، ثقل بواسطة الرقبة أمامية أعلى

 :فهي الشنق، نتيجة الوفاة حلدوث األخرى الثالثة األسباب أما
 الشريان بواسطة للمخ الواصلة الدموية الدورة انعدام نتيجة للمخ األوكسجني يف حاد نقص- أ

 ثقل أن هو املخ إىل الذاهب الدم توقف يف والسبب .الرقبة جانيب على املوجود السبايت
                                                           

معجم لغة الفقهاء،  .روح ذا كان عمن اهلواء مبنع اإلماتة، احللق عصر خنق، مصدر النون وسكون اخلاء بفتح: الخنق( 1)
(1/201.) 
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 الشريانان ومنها بالرقبة الرخوة األنسجة مجيع استطالة إىل بدوره يؤدي الرقبة من املعلق اجلسم
 التام، االنسداد إىل يصل قد جملرامها مفاجئ ضيق إىل الشريان استطالة وتؤدي .السباتيان
 وغيبوبة املخ يف( دم فقر)  األنيميا إىل ذلك ويؤدي للمخ، املتجهة الدموية الدورة فتتوقف

 .الفورية الوفاة إىل تنتهي اليت االختناق حدوث تسبق
 توقف إىل يؤدي مما التائه العصب على الضغط بالرقبة الرخوة األنسجة استطالة يصحب- ب

 .القلب يف مفاجئ
 احملتوي املستطيل النخاع ومتزق هتك إىل يؤدي مما الثانية، العنقية الفقرة بنتوء كسر حدوث- ت

 عند -القضائي الشنق حالة يف فقط حيصل وهذا .التنفسي واجلهاز الدموية الدورة مركز على
 .اإلعدام حكم تنفيذ

 تحرير محل النزاع:
آلة القتل، فإن كانت اآللة مما يقتل غالبا كاحملدد  (1)اتفقت كلمة الفقهاء  على أن من شروط القود

هذا الشرط، كالقتل باخلنق ملن اعتاده على  قصاص، مث اختلفت كلمتهم إذا ختلفوحنوه ففيها ال
 رأيني:

ود، وهبذا الق ويوجب بالتسبب قتل من اخلنق أناخلنق قتل عمد يوجب القصاص، و  الرأي األول:
 .(4)، واحلنابلة(3)ية،والشافع(2)الرأي أخذ املالكية

 .(3)اخلناق يقتل سياسة لسعيه بالفساد يف األرض، وهبذا الرأي قال احلنفية الرأي الثاني:
استدل مجهور أهل العلم على وجوب القود من اخلناق وأن قتله من  األدلة:دليل الرأي األول:

 التسبب بالسنة:
                                                           

 (.3/302، لسان العرب، )القتيل بدل القاتل وقتل القصاص: لقودا( 1)
 (.2/1096( الكايف يف فقه أهل املدينة، )2)
 (.6/0( األم للشافعي )3)
 (.3/308، )اإلقناع منت عن القناع كشاف( 4)
 (.2/211( الدر املختار وحاشية ابن عابدين، )3)
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: قالت بدرا، غزا ملا وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ،(1)األنصارية نوفل بن اهلل عبد بنت ورقة أم عن 
" :قال شهادة، يرزقين أن اهلل لعل مرضاكم، أمرض معك الغزو يف يل ائذن اهلل، رسول يا: له قلت
 قد وكانت: قال الشهيدة، تسمى فكانت: قال ،"الشهادة يرزقك تعالى اهلل فإن بيتك في قري
 وكانت: قال هلا، فأذن مؤذنا، دارها يف تتخذ أن وسلم عليه اهلل صلى النيب فاستأذنت القرآن قرأت

 فقام عمر فأصبح وذهبا، ماتت حىت هلا بقطيفة فغماها بالليل إليها فقاما وجارية هلا غالما دبرت قد
 فكانا فصلبا هبما فأمر هبما، ءفليجي رآمها من أو علم، هذين من عنده كان من: فقال الناس، يف

 .(2)باملدينة مصلوب أول
 وجه الداللة:

أن عمر رضي اهلل عنه طبق احلد على من خنق أم ورقة بنت عبد اهلل بن نوفل األنصارية، وفيه أن 
 اخلنق فيه القود.

يكون قصاصا وإمنا يكون سياسة بالسنة  استدل احلنفية على أن قتل اخلناق الدليل الرأي الثاني: 
 أيضا:

 ."(1)بالسيف إال قود ال": قال وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أن ،(3)بشري بن النعمان عن

                                                           

 وكان الشهيدة، ويسميها يزورها اهلل رسول كان صحبة، هلااألنصارية نوفل بن عومير بن احلارث بن: اهلل عبد بنت ورقة أم( 1)
 فكانا فصلبا هبما فأيت عمر خالفة يف دبرهتما كانت وجارية، هلا غالم فقتلها مؤذن، وهلا تؤمهم فكانت دارها، أهل تؤم أن أمرها
، التكميل يف اجلرح والتعديل الشهيدة نزور بنا انطلقوا: يقول كان حيث اهلل رسول صدق: عمر فقال باملدينة، مصلوبني أول

(4/330-338.) 
(، وصححه األلباين يف صحيح أىب 20282(، وأمحد يف املسند، برقم )391، برقم )النساء إمامة :باب( أخرجه أبو داود، 2)

 (.603داود برقم )
 أهل من. الصحابة أجالء من شاعر، خطيب، أمري،: اهلل عبد أبو األنصاري، اخلزرجي ثعلبة بن سعد بن :بشير بن النعمان( 3)

 وويل. معاوية مع"  صفني"  وشهد. الشام فنزل معاوية، إىل عثمان، بقميص( عثمان زوجة) نائلة وّجهته. حديثا 124 له. املدينة
 .محص وواله وعزله أشهر، تسعة الكوفة، على استعمله مث ملعاوية، اليمن وويل هـ 33 سنة) عبيد بن فضالة بعد بدمشق، القضاء
 خلي بن خالد فاتبعه هاربا، فخرج محص، أهل ومترد. الزبري البن النعمان فبايع معاوية، بن يزيد مات أن إىل فيها واستمر

 من رأسه إليه وسيق بقتله، دولته"  مروان"  افتتح: حزم ابن قال .اهلجرة بعد األنصار يف ولد مولود أول وهو. فقتله الكالعي
 (. 8/36ه(، األعالم للزركلي )63سنة ) محص
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 ."(2)أرش خطأ كل وفي،  خطأ فهو الحديدة سوى شيء كلويف رواية "
 وجه الداللة:

؛ ألنه من تعزيرا، واخلنق ليس كذلك، وإمنا يقتل بالسيف قتال كان إذاإال  القصاص جيب الأنه 
 املفسدين يف األرض بتكرار اخلنق منه.

 الرأي المختار: 
 الشك أن اخلناق يقتل قودا ال سياسة نظرا لقوة القول األول وصحة دليله، وضعف أدلة الرأي الثاين.

 قتل الجماعة بالواحد: المبحث الثاني
 انه:سبح اهلل وقول ،(3)بينهم يتخارجونه كبش عليهم: فقال ضبعا أصابوا قوم يف عباس ابن عن روي

چ                        چ
. قاتل لكل خطاب وهذا ،(4)

 ولوال بالواحد، اجلماعة قتل بدليل؛ والكمال التمام على نفسا قاتل الصيد القاتلني من واحد وكل
 أيب قصة ويف، قلناه ما فثبت ومنهم، منا إمجاعا بوجوبه قلنا وقد القصاص، عليهم وجب ما ذلك

 هل": للعمرة حمرمون وهم - وسلم عليه اهلل صلى - النيب سأهلم الوحشي، احلمار صيد يف طلحة
"؛ (3)إذا فكلوا": قال ال،: قالوا أحد؟ منكم عليه عاونه هل: قال ال،: قالوا "؟أحد منكم عليه دله
 الصيد تقتلوا ال: تعاىل لقوله؛ عليهم فيحرم صيده، يف شركاء لكانوا دلوا أو عاونوا لو: مفهومه ألن

 ونادوه راضني، كانوا ملا وهنا عليهم، حلرم شاركوا أو عاونوا فلو هلم، حل اشرتاكهم وبعدم حرم، وأنتم

                                                                                                                                                                                     

 (. 2229(، وضعفه األلباين يف اإلرواء برقم )2660( أخرجه ابن ماجة، باب: ال قود إال بالسيف، برقم )1)
 (. 4114(، وضعفه األلباين يف سلسلة األحاديث الضعيفة، برقم )3108( أخرجه الدارقطين، برقم)2)
 
 (. 2363( أخرجه الدارقطين، باب: املواقيت، رقم )3)
 (. 93)( سورة املائدة، آية 4)
 (. 1196-60( أخرجه مسلم، باب: حترمي الصيد للمحرم، )3)
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 فكانت اجلميع، باسم هذا كان وحده، فعقرها ذلك غري أو ،عطاؤهم أو عهودهم سواء وتعاطى،
 .(2)اجلاين مع (1)الربيئة وعقوبة بالواحد، اجلماعة قتل هذا من ويؤخذ اجلميع، باسم العقوبة

 تحرير محل النزاع:
واجب على من قتل نفسا أن يقتل هبا مث اختلفت كلمتهم  (3)اتفقت كلمة الفقهاء على أن القصاص

 يف قتل اجلماعة بالواحد على رأيني:
، به للقتل صاحلا منهم واحد كل فعل كان إذا وهذاأن اجلماعة تقتل بالواحد قصاصا  الرأي األول:

 .(0)، وهو قول يف مذهب أمحد(6)، والشافعية(3)، واملالكية(4)قال اجلمهور من احلنفيةوهبذا الرأي 
أن اجلماعة ال تقتل بالواحد لعدم املكافأة بينهما، ولكن عليهم الدية وهو مشهور  الرأي الثاني:
 .(9)وقد ذهب إليه الظاهرية ،(8)مذهب أمحد

 األدلة: 
 بالقران والسنة، واألثر: أن اجلماعة تقتل بالواحد قصاصااستدل اجلمهور على أدلة الرأي األول: 

 أوال: القرآن:

  چ:قوله تعاىل                  چ
(1). 

                                                           

، معجم اللغة العربية املعاصرة العدوّ  هلم ويرقب الطريق، هلم يرى مبسافة أمامهم يكون أي ربيئة، هلم صار: للقوم رب أ: الربيئة (1)
(2/841 .) 
 (. 8/343(، )1/442( أفدت هذه التوطئة من أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي، )2)
: املؤلف، والرسوم احلدود يف العلوم مقاليد معجم .احملض العمد يف القاتل على املقتول ألولياء وجب إزهاق حق: القصاص (3)

 - اآلداب مكتبة: الناشر، عبادة إبراهيم حممد د. أ: احملقق، (هـ911: املتوىف) السيوطي الدين جالل بكر، أيب بن الرمحن عبد
 (.1/38، )م 2004 - هـ1424 األوىل،: الطبعة، مصر/  القاهرة

 (. 3/29( االختيار لتعليل املختار، )4)
 (. 2/1096( الكايف يف فقه أهل املدينة، )3)
 (. 6/0( األم للشافعي، )6)
 ( . 3/308( كشاف القناع عن منت اإلقناع، )0)
 ( السابق. 8)
 (. 11/101( احمللى باآلثار البن حزم )9)
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 وجه الداللة:
 قتل إذا يقتل أنه علم من ؛ ألنغالبا أو قطعا القصاص تعطيل إىل يؤدي القول بعدم القصاص من

 من كل لكان للواحد، منهما يقتص ال االثنان كان ولو القتل، عن وزاجرا له رادعا ذلك يكون
 وبذلك؛  القتل عن رادع هناك يكن فلم معه، فقتله أعوانه من واحدا أخذ مسلما، يقتل أن أحب
 أنه منهم واحد كل على يصدق القتل على املتمالئني أن مع أصلها، من القصاص حكمة تضيع
 .مجيعهم على القذف حد لوجب واحدا قذفوا لو اجلماعة أن له ويدل فيقتل، قاتل،

 ثانيا: السنة:
 أهل أن لو": قال وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول عن يذكران هريرة وأىب اخلدري، سعيد أىبعن 

 ".(2)النار في اهلل ألكبهم مؤمن دم في اشتركوا واألرض السماء
 وجه الداللة:

النيب صلى اهلل عليه وسلم شركهم يف احلكم األخروي؛ فألن نشركهم يف احلكم الدنيوي أن 
 بالقصاص منهم من باب أوىل.

 ثالثا: األثر:
 صنعاء أهل فيها اشرتك لو": عمر فقال ،(3)غيلة قتل غالما أن عنهما، اهلل رضي عمر ابن عن

 ."(4)لقتلتهم
 وجه الداللة:

الصحابة وال يعلم له خمالف من الصحابة فكان إمجاعا واإلمجاع أن عمر  فعل ذلك مبحضر من 
 قاطع للشواغب.

                                                                                                                                                                                     

 (. 109( سورة البقرة، آية: )1)
 (. 3240(، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع، برقم )1398( أخرجه الرتمذي، باب: احلكم يف الدماء، برقم )2)
، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، قتله إليه صار فإذا موضع، إىل به فيذهب خيدعه أن وهو غيلة قتله: الغيلة( 3)
(3/1080 .) 
 (. 6896، برقم )كلهم منهم يقتص أو يعاقب هل رجل، من قوم أصاب إذا باب( أخرجه البخاري، 4)
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 دليل الرأي الثاني:
 :والقياس قرآنبال بالواحد اجلماعة قتل عدم على احلنابلة ومن وافقهم استدل
 :قرآنال أوال:

چ قوله تعاىل: .1                               

                                     

                             

                        چ
(1). 

 وجه الداللة:
 بني مساواة وال املساواة، هو والقصاص واملقتول القاتل بني املساواة شرط وتعاىل سبحانه اهلل أن

 املعتدين؛ على الظلم من فيه ملا به؛ يقتلون ال واحدا مجاعة قتلت فإذا وعقال، بداهة والواحد اجلماعة
 .له مساوين مجيعهم يكون فكيف للمقتول، مماثل منهم الواحد ألن

 چ : تعاىل هقولو              چ
(2).

 وجه الداللة:
 كانت ملا وإال بالواحد، اجلماعة تقتل وال الواحدة، بالنفس تقتل الواحدة النفس أن على اآلية تدل

 .يصح فال النص، خيالف وهذا بنفس، نفوس بل بنفس، نفس
 : القياس :ثانيا

                                                           

 (. 109-108( سورة البقرة، آية )1)
 (. 43( سورة املائدة، آية )2)
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 العدد يف فالتفاوت بالعبد، يؤخذ ال احلر أن بدليل القصاص، مينع باألوصاف التفاوت أن فوجهه
 مببدل أبدال تستوىف فال املقتول، مكافئ اجلناة من واحد كل فإن وأيضا، القصاص مينع بأن أوىل

 .(1)دواح ملقتول ديات جتب ال كما واحد،
 الرأي المختار:

 التعاون سبيل على إال عادة يوجد ال القتل ألن ؛الواحد اجلماعة قتل إذا القصاص فيه جيعل ما أحق 
 بغريه استعان غريه قتل رام من كل إذ القصاص باب النسد القصاص فيه جيعل مل فلو ،واالجتماع

ة، ولو مل يكن  احليا وهو القصاص له شرع ما تفويت وفيه نفسه عن القصاص ليبطل نفسه إىل لضمه
 كذلك لكان من باب املصلحة والسياسة، زجرا للجناة وسدا لذريعة الشر.

  (2)المحدد بغير القتل في القصاص: المبحث الثالث
على الدماء ما حافظت عليه الشريعة اإلسالمية، سواء كانت هذه ال تعرف البشرية شريعة حافظت 

ة من وضع البشر، ومل تعرف شريعة حممد صلى اهلل عليه وسلم دما هدرا يالشريعة مساوية حمرفة أو أرض
ما أهدره اهلل من احملاربني وحنوهم، ولذا وضعت تلك احلدود الرادعة مما جيعل حياة اجملتمعات  إال

چتعاىل:آمنة، قال                        چ
(3) .  

 :(4)تحرير محل النزاع
 يقتل مما احملد د ذلك وكان مبحدد، أحدا   قتل إذا القاتل على القصاص وجوب على الفقهاء اتفق

 عليه جيب هل الغليظة والعصا الكبري كاحلجر كبري مبثقل منه القتل حصل إذا فيما واختلفوا غالبا ،
 :رأيني على ؟ ال أم القصاص

                                                           

 الكتاب دار: الناشر، الشاذيل علي حسن: املؤلف، والقانون اإلسالمي الفقه بني مقارنة دراسة اإلسالمي الفقه يف اجلنايات( 1)
 (. 1/212، بدون تاريخ، )الثانية: الطبعة، اجلامعي

، مبحدد كان ما العمد القتل: ومنه املسنون، احلد ذو الطرف، احلاد الرقيق طرفه ءشي كل وحد والتشديد، بالضم: المحدد (2)
 (. 1/410معجم لغة الفقهاء، )

 (. 109( سورة البقرة، آية )3)
 (. 8/261ملغين البن قدامة )ا( 4)
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 حنيفة أبو اإلمام ذهب وإليه الكبري باملثقل منه القتل حصل إذا القاتل على قصاص ال الرأي األول:
 اهلل رمحهم(3)وطاوس، وعطاء ،والشعيب، (2)بن املسيبا السلف من بقوله قال وممن ،(1)اهلل رمحه

 .(4)مجيعا
، (0)وأمحد، (6)والشافعي، (3)مالك الثالثة األئمة قال وبه الكبري باملثقل القصاص جيب الرأي الثاني:

 وعمرو ،(10)ومحاد ،(9)سريين وابن ،الزهري السلف من القول هبذا قال وممن ،(8)حنيفة أيب وصاحبا
 .(2)وإسحاق ،(1)ليلى أيب وابن ،(11)دينار بن

                                                           

 (. 0/234( بدائع الصنائع )1)
 السبعة الفقهاء وأحد التابعني، سيد: حممد أبو القرشي، املخزومي وهب أيب بن حزن بن املسّيب بن سعيد: ابن المسيب( 2)

 عمر ألحكام الناس أحفظ وكان. عطاءا يأخذ ال بالزيت، التجارة من يعيش وكان والورع، والزهد والفقه احلديث بني مجع. باملدينة
 (. 3/102ه(، األعالم للزركلي، )94سنة ) باملدينة تويف. عمر راوية مسي حىت وأقضيته، اخلطاب بن
 ونشأ( باليمن) جند يف ولد. أسود عبدا كان. الفقهاء أجالء من تابعّي،: صفوان بن أسلم بنابن أىب رباح  عطاء عطاء:( 3)

 (. 4/233ه(، األعالم للزركلي، )106سنة ) فيها وتويف وحمدثهم، أهلها مفيت فكان مبكة
 (. 8/261ملغين البن قدامة، )ا( 4)
 (.12/321ذخرية للقرايف، )ال( 3)
 حبيب بن حممد بن حممد بن علي احلسن أبو: املؤلف، املزين خمتصر شرح وهو الشافعي اإلمام مذهب فقه يف الكبري احلاوي( 6)

، املوجود عبد أمحد عادل الشيخ - معوض حممد علي الشيخ: احملقق، (هـ430: املتوىف) باملاوردي الشهري البغدادي، البصري
 (. 12/33، )م 1999- هـ 1419 األوىل،: الطبعة، لبنان – بريوت العلمية، الكتب دار: الناشر

 (. 8/261غين البن قدامة، )امل( 0)
 ( السابق.8)
 أشراف من ،تابعي، بالبصرة الدين علوم يف وقته إمام: بكر أبو بالوالء، األنصاري البصري، سريين بن حممد: ابن سيرين( 9)

 بن أنس واستكتبه. الرؤيا وتعبري بالورع واشتهر احلديث، وروى وتفقه. صمم أذنه يف بزازا، نشأ. البصرة يف ووفاته مولده. الكّتاب
 (. 6/134ه(، األعالم للزركلي، )110، تويف )ألنس موىل أبوه وكان. بفارس مالك،

 مذهب أيديهم على انتشر ممن عراقي، فقيه: األزدي اجلهضمي زيد بن محاد بن إمساعيل بن إسحاق بن محاد: حماد( 10)
 233 سنة( هارون بن حممد) العباسي املهتدي يد على امتحن مث وسامراء، بغداد يف العباس، بين عند مكانة له كانت. مالك

 و كامل، غري الظاهرية يف( خ - النيب تركة) منها تصانيف، له. عنه بلغه لشيء سامراء، يف بغل على به وطيف بالسياط، وضرب
 (.. 2/201ه(، األعالم، )260،تويف)(املهادنة) و( الشافعيّ  على الرد)
. األبناء من األصل، فارسي. مكة أهل مفيت كان فقيه،: األثرم حممد أبو بالوالء، اجلمحيّ  دينار بن عمرو: عمرو بن دينار( 11)

 بالتشيع املدينة أهل واهتمه. ثبت ثقة: النسائي وقال. منه احلديث يف أثبت رأيت ما: شعبة قال. مبكة ووفاته بصنعاء، مولده
 (. 3/00ه(، األعالم للزركلي، )126تويف) حديث مخسمائة له: املديين ابن قال. ذلك الذهيب ونفي الزبري، ابن على والتحامل
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 األدلة:
 باملثقل منه القتل حصل إذا القاتل على قصاص الاستدل احلنفية على قوهلم: دليل الرأي األول: 

 عقول:وامل سنةبال الكبري
 .أوال: السنة

 السيف، إال خطأ شيء كل": وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال: قال بشري، بن النعمان عن
 اهلل رسول أن بشري، بن النعمان عن بشري، بن النعمان نتبعن آخر لفظ ويف"(3)أرش خطأ ولكل
 ."(4)أرش خطأ ولكل خطأ، الحديدة سوى شيء كل : "قال وسلم عليه اهلل صلى
 : الداللة وجه

 على فدل ، اخلطأ قبيل من احلديدة أو السيف بغري يقع قتل كل جعل وسلم عليه اهلل صلى النيب أن
 . باحملد د القتل حصل إذا إال جيب ال القصاص أن

 ثانيا: المعقول.
 لدى العمد قصد على يدل أن فيجب وأبلغها عقوبة أشد وهي القصاص هي عمدا   القاتل عقوبة إن

 عمل والقصد القصد، يعين العمد ألن احملد د؛ وهو عليه الداللة يف األقصى احلد   بالغٌ  هو ما القاتل
 يف املستعملة اآللة هو عليه ويدل عنه ينم فالذي وتعاىل، سبحانه اهلل إال عليه يطلع ال خفي قليب

                                                                                                                                                                                     

 أصحاب من فقيه، قاض،: الكويف األنصاري بالل ابن( داود: وقيل) يسار ليلى أيب بن الرمحن عبد بن حممد: ابن أبي ليلى( 1)
 مات. وغريه حنيفة أيب اإلمام مع أخبار له، .سنة 33 واستمر. العباس لبين مث أمية، لبين بالكوفة واحلكم القضاء ويل. الرأي

 (. 6/189عالم للزركلي، )، األبالكوفة
. عصره يف خراسان عامل: راهويه ابن يعقوب أبو املروزي، التميمي احلنظليّ  خملد بن إبراهيم بن إسحاق: اسحق بن راهويه( 2)

 والبخاري حنبل ابن أمحد اإلمام عنه وأخذ احلديث جلمع البالد طاف. احلفاظ كبار أحد وهو( خراسان قاعدة) مرو سكان من
 (.1/292(، األعالم للزركلي، )238،)هبا وتويف نيسابور استوطن، وغريهم والنسائي والرتمذي ومسلم

 (.26002( أخرجه أبو شيبة يف مصنفه برقم )3)
 (.4234يف ضعيف اجلامع برقم )(، وحكم عليهما بالضعف األلباين 13983( أخرجه البيهقي يف السنن الكربى برقم، )4)
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 آلة اجلاين فاستعمال عليه وبناء املشقة، مقام   السفرُ  يـُق ام مثلما القصد مقام قائمة هي فتكون اجلناية
 . (1)القصاص عليه جيب ال مث    ومن القتل قصده عدم على يدل للقتل األصل يف تـُع د   مل مثقلة

 معناه يف وما واحملدد السالح باستعمال عليه يتعرف كما القتل إىل القصد بأن و ِقش  ن المناقشة:
 يف الكبري املثقل فاستعماله حكمه يف وما الكبري كاملثقل غالبا يقتل ما باستعمال أيضا عليه يتعرف
 .للقتل قاصد أنه على يدل القتل

من القرآن  الكبري باملثقل يف القتل القصاص جيباستدل اجلمهور على أنه دليل الرأي الثاني: 
 والسنة:

 أوال: القرآن.

چ قوله تعاىل: .1                               

         چ
(2). 

 :  الداللة وجه
 الوجوب يقيِّد ومل عمدا   شخصا   قتل إذا اجلاين على اآلية هذه يف القصاص أوجب تعاىل اهلل أن

 . دليل بال عمل العموم هذا من املثق ل واستثناء أخرى دون بوسيلة

 چ :تعاىل قوله .2                             

                        چ
(3). 

 : الداللة وجه
 مثقل، أو مبحدد قتله حصل سواء ظلما   قريبه قتل إذا الدم لويل املطلق السلطان جعل تعاىل اهلل أن

 .بعض دون القاتلة الوسائل بعض على تقتصر ومل عامة فاآلية
                                                           

 (.6/100) ،الدقائق كنز شرح احلقائق تبيني( 1)
 (. 109( سورة البقرة، آية )2)
 (.33( سورة اإلسراء، آية )3)
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 ثانيا: السنة.
 يهودي فرماها: قال باملدينة، (1)أوضاح عليها جارية خرجت: قال مالك، بن أنسعن  .1

 اهلل صلى اهلل رسول هلا فقال رمق، وهبا وسلم عليه اهلل صلى النيب إىل هبا فجيء: قال حبجر،
 فرفعت "؟قتلك فالن": قال عليها، فأعاد رأسها، فرفعت "؟قتلك فالن" :وسلم عليه

 اهلل صلى اهلل رسول به فدعا رأسها، فخفضت "؟قتلك فالن": الثالثة يف هلا فقال رأسها،
 .(2)احلجرين بني فقتله وسلم عليه

 : الداللة وجه
 قتلها وإمنا مبحد د يقتلها مل أنه مع اجلارية بتلك اليهودي ذلك قتل وسلم عليه اهلل صلى النيب أن

 وسلم عليه اهلل صلى الرسول قتل ملا القصاص فيه جيب ال باملثقل القتل كان فلو احلجر، وهو مبثقل
 .اليهودي ذلك

 كان اليهودي أن علم والسالم الصالة عليه أنه حيتمل بأنه احلديث هذا احلنفية ناقش المناقشة:
ت لُ  كان شيء بأي غريه أو سوط أو بعصا قتل إذا الطريق قاطع فإن الطريق، قاطع  أو حدا   به يـُق 

 .(3)بالفساد األرض يف ساعيا   لكونه الطريق؛ كقاطع جعله أنه حيتمل
 له قتل من ":فقال وسلم، عليه اهلل صلى اهلل رسول قام مكة فتحت ملا: قال هريرة، أىب عن .2

 ".(4)يقاد أو يودى، أن إما: النظرين بخير فهو قتيل
 : الداللة وجه

 حصل سواء مطلقا   القتيل لويل والدية القصاص بني اخليار جعل وسلم عليه اهلل صلى الرسول أن
 .باملثق ل أو باحملد د القتل

                                                           

 (.2/636. لسان العرب )لبياضها بذلك مسيت أوضاح، واجلمع فضة، من حلي الوضح: أوضاح( 1)
 (.6800رقم ) ،بعصا أو حبجر قتل إذا( أخرجه البخاري، باب:2)
 (.6/100( تبيني احلقائق )3)
 (.4303رقم ) بالدية يرضى العمد ويل: باب( أخرجه أبو داود، 4)
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  بنا محل فقام ذلك، يف وسلم عليه اهلل صلى النيب قضية عن سأل أنهر، عم عن .3
 وجنينها، فقتلتها، مبسطح األخرى إحدامها فضربت امرأتني بني كنت :فقال(1)النابغة بن مالك

 ."(2)تقتل وأن بغرة جنينها يف وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول فقضى"
 : الداللة وجه
 املقتولة باملرأة القاتلة املرأة بقتل أمر وسلم عليه اهلل صلى النيب ألن النزاع؛ حمل يف نص احلديث هذا
 .احملدد بغري القصاص وجوب على دليل فهذا احملدد، بغري قتلها حصل وقد

 الرأي المختار: 
 بوجوب نقل مل لو وألننا أدلتهم؛ لقوة الرأي املختار؛ هو اجلمهور إليه ذهب الذي الثاين الرأي

 املثقل باستعمال حق بغري األبرياء أرواح إزهاق إىل سبيال   اجملرمون القتلة لوجد احملدد بغري القصاص
 فال عليهم، القصاص إقامة بذلك يفوت كما والزجر الردع حكمة بذلك فتفوت حكمه، يف وما

 اجلناة ألن حكمه؛ يف وما احملد د على القصاص قصر مع القصاص مشروعية من احلكمة تتحقق
 مثق لة، أو حمد دة كانت سواء قاتلة وسيلة بكل جيب القصاص أن علموا إذا إال يرتدعون ال القتلة
 وإشاعة اجملتمع على خطر فيه باملثقل قتل إذا اجلاين على القصاص وجوب بعدم القول أن كما

 .اآلالت من احملدد بغري القتل جرمية ارتكاب على اجملرمني للجناة وتشجيع أفراده بني للفوضى
 
 
 
 

                                                           

 بن طاخبة بن هند بن كثري بن احلارث بن كعب بن ربيعة ابن جابر بن النابغة بن مالك بن محل: النابغة بن مالك بن حمل( 1)
 النيب عن روى من تسمية يف احلجاج بن مسلم وذكره نضلة، أبا يكىن دار، هبا وله البصرة نزل اهلذيل مدركة بن هذيل بن حليان
 (.3/03، أسد الغابة )البصريني يف يعد وغريه، املدينة أهل من وسلم عليه اهلل صلى

 (.1983(، وصححه األلباين ف الصحيحة برقم )4302، رقم )اجلنني دية :باب( أخرجه أبو داود، 2)
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 (1)الخمر حد في األربعين ىعل الزيادة: المبحث الرابع
 مراحل حترمي اخلمر: مرت اخلمر بأربعة مراحل للتحرمي هي:

چ قال تعاىل: مرحلة املعاتبة أوال:                   

              چ
 ليقو ، اخلمر حترمي يف نزلت آية أول هذه،(2)

 وأيقظ اإلمياءة هبذه الناس أنظار لفت وتعاىل سبحانه فاهلل. واملنه العتاب بني مجعت :(3)الزخمشري
 املرحلة الثانية. لتقبل نفوسهم وهيأ شعورهم

چ تعاىل:قال  واإلجابة. السؤال مرحلة ثانيا:               

                  چ
 من ينقص ما كل هنا باإلمث واملراد ،(4)

 .اهلل ذكر عن والصد ،والبغضاء العداوة إلقاء من فيها وما شرهبا عند الدين
 إتيان عن منهي اخلمر بشرب يتأمث الذي املسلم .السكر حالة يف الصالة قرب عن النهي ثالثا:

 يدي بني يقفه الذي املوقف هبذا ولينتفع، يقول ما ليعلم، املسكر من تامة إفاقة يفيق حىت الصالة

چ ه.سبحان اهلل                             

  چ
 ال فكانوا الصالة أوقات يف اخلمر شرب املسلمون اجتنب اآلية هذه نزول وبعد .(3)

 . تلياهنما ما وبني الصالتني هاتني بني ما لبعد الصبح صالة وبعد العشاء صالة بعد إال يشربون
 .باالجتناب األمر رابعا:

                                                           

 بن حممد: املؤلف، اإلسالمي الفقه موسوعة .وحنومها مشروب أو مأكول من وغطاه العقل خامر ما لكل اسم: الخمر( 1)
 (.3/140، )م 2009 - هـ 1430 األوىل،: الطبعة، الدولية األفكار بيت: الناشر، التوجيري اهلل عبد بن إبراهيم

 (.60( سورة النحل، آية )2)
 (هـ338: املتوىف) اهلل جار الزخمشري أمحد، بن عمرو بن حممود القاسم أبو: املؤلف، التنزيل غوامض حقائق عن الكشاف( 3)

 (.2/610، )هـ 1400 - الثالثة: الطبعة، بريوت – العريب الكتاب دار: الناشر
 (.219( سورة البقرة، آية )4)
 (.219( سورة البقرة، آية )3)
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 اجلازم اإلهلي األمر نزل والتحرمي التحليل بني األمر وبقاء السابقة اآليات يف الرباين التمهيد بعد
 :تعاىل بقوله شامال   حترميا اخلمر بتحرمي

چ                                     

             چ
(1). 

 تحرير محل النزاع:
 إمنا احلد أنو  أمجع العلماء على حترمي اخلمر، وعلى أن من شرهبا فقد ارتكب كبرية من كبائر اإلمث،

، مث اختلفوا يف قدر احلد على إمث وال عليه، حد فال مكرها، شرهبا فإن لشرهبا، خمتارا شرهبا من يلزم
 رأيني:  

اجلمهور من احلنفية واملالكية ورواية عن اإلمام  قال وهبذا جلدة، مثانون أن احلد الرأي األول:
 .(2)أمحد

 .(3)أن احلد أربعون جلدة، وهبذا قال الشافعي، ورواية عن اإلمام أمحد الرأي الثاني:
 األدلة:

 ومن وافقهم على أن حد الشرب مثانني جلدة بآثار الصحابة: استدل احلنفيةدليل الرأي األول: 
 مث ،"والنعال باجلريد، اخلمر يف جلد وسلم عليه اهلل صلى اهلل نيب أن" مالك، بن أنس عن .1

 جلد يف ترون ما": قال والقرى، الريف من الناس ودنا عمر، كان فلما أربعني، بكر أبو جلد
 عمر فجلد": قال احلدود، كأخف جتعلها أن أرى: عوف بن الرمحن عبد فقال" اخلمر؟
 ".(4)مثانني

                                                           

 (.91( سورة املائدة، آية )1)
 (.9/161( املغين البن قدامة )2)
 (.12/324( السابق، والبيان يف مذهب الشافعي، )3)
 ( .1006-36( أخرجه مسلم، باب: حد اخلمر برقم )4)
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 عثمان ومعه فأتيته عنه اهلل رضي عمر إىل الوليد بن خالد أرسلين: قال (1)الكليب وبرة ابن عن .2
 وهم عنهم، اهلل رضي والزبري وطلحة وعلي عنهما، اهلل رضي عوف بن الرمحن وعبد عفان بن

 السالم عليك يقرأ وهو إليك أرسلين الوليد بن خالد إن: فقلت املسجد، يف متكئون معه
 هم: عنه اهلل رضي عمر فقال فيه؟ العقوبة وحتاقروا اخلمر، يف اهنمكوا قد الناس إن: ويقول
 افرتى، هذى وإذا هذى، سكر إذا نراه": عنه اهلل رضي علي فقال فاسأهلم، عندك هؤالء
 فجلد: قال ،قال ما صاحبك أبلغ: عنه اهلل رضي عمر فقال: قال "مثانون املفرتي وعلى
 .(2)مثانني عنه اهلل رضي عمر وجلد مثانني، عنه اهلل رضي خالد
 وجه الداللة:

وجه الداللة من احلديثني هو إمجاع الصحابة، فقد جلد عمر يف اخلمر مثانني مبحضر من الصحابة 
 وال يعلم له خمالف.
 استدل الشافعي ومن وافقه على أن حد اخلمر أربعني جلدة بالسنة و األثر: دليل الرأي الثاني:

 أوال: السنة:
 حنو جبريدتني فجلده اخلمر، شرب قد برجل أيت وسلم عليه اهلل صلى النيب أن:" مالك بن أنس عن 

 ".(3)أربعني
 
 
 

                                                           

 واألخبار بالتفسري عامل رواية نسابه. النضر أبو الكليب احلارث بن عمرو بن بشر بن السائب بن حممد: ابن وبرة الكلبي(  1)
 طبقات، باألنساب بالعلم الناس يتقدم وكان قضاعة، من وبرة ابن كلب: من وهو .تعاىل اهلل رمحه هـ 146 سنة م. العرب أيام

: املتوىف) حممد بن غيهب بن حيىي بن عثمان بن بكر بن اهلل عبد بن حممد بن زيد أبو اهلل عبد بن بكر: املؤلف، النسابني
 (.1/32، )م 1980 - هـ 1400 األوىل،: الطبعة، الرياض الرشد، دار: الناشر، (هـ1429

 (.2044(، وضعفه األلباين يف اإلرواء )10419عدد حد اخلمر، رقم ) ( أخرجه البيهقي يف معرفة السنن واآلثار، باب:2)
 (.1006-33( أخرجه مسلم، باب: حد اخلمر، رقم )3)
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 األثر: ثانيا:
 الصبح صلى قد (2)بالوليد وأيت عفان بن عثمان شهدت: قال ،(1)ساسان أبو املنذر بن حضنيعن 

 رآه أنه آخر وشهد اخلمر، شرب أنه محران أحدمها رجالن عليه فشهد أزيدكم،: قال مث ركعتني،
 حسن يا قم: علي فقال فاجلده، قم علي، يا: فقال شرهبا، حىت يتقيأ مل إنه: عثمان فقال يتقيأ،

  عليه، وجد فكأنه ،(3)قارها توىل من حارها ول: احلسن فقال فاجلده،
  (4)جعفر بن اهلل عبد يا: فقال

 عليه اهلل صلى النيب جلد": قال مث أمسك،: فقال أربعني، بلغ حىت يعد وعلي فجلده فاجلده، قم
 "(3)مثانني وعمر أربعني، بكر أبو وجلد ،"أربعني وسلم

 وجه الداللة:

                                                           

 من تابعّي،: اليقظان أبو أو ساسان أبو الر قاشي، الشيباينّ  الذهليّ  وعلة بن احلارث بن املنذر بن حضني: أبو ساسان( 1)
ه(، األعالم للزركلي 90، تويف )صفني يوم طالب أيب بن علي راية صاحب كان. الرأي ذوي ومن وشجعاهنم، ربيعة سادات

(2/263.) 
 .األموي وهب أبو قصي، بن مناف عبد بن مشس عبد بن أمية بن عمرو أيب بن أبان امسه: معيط أبي بن عقبة بن لوليدا( 2)

 حكيم أم وأمها مشس، عبد بن حبيب بن ربيعة بن كريز بنت أروى ألمه عفان بن عثمان أخو وهو كلثوم، وأم وعمارة خالد أخو
 صلى النيب عن روى .املصطلق بين صدقات على وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول وبعثه الفتح يوم أسلم املطلب، عبد بنت البيضاء

 وواله تغلب، بين صدقات عمر وواله .اهلمداين اهلل عبد موسى وأبو الشعيب، وعامر مضرب، بن حارثة: وعنه وسلم عليه اهلل
ه(، 40سنة ) هبا مات حىت الرقة فنزل علي بويع حىت باملدينة يزل فلم عزله مث سعد بعد وعشرين مخس سنة الكوفة عثمان

 (.106-2/103التكميل يف اجلرح والتعديل، )
 وغريه األصمعي قال العرب أمثال من مثل وهذا الطيب اهلينء البارد والقار املكروه الشديد احلار :قارها تولى من حارها ول( 3)

 (.11/219، شرح النووي على مسلم )اخلالفة إىل عائد والضمري ولذاهتا هنئتها توىل من وأوساخها شدهتا ول معناه
 وأسر أردفه وسلم عليه اهلل صلى النيب أن منده بن زكريا أبو ذكر .املدين اهلامشي جعفر أبو :طالب أبي بن جعفر بن اهلل عبد( 4)

 وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول تويف يوم وكان السخاء قطب: له يقال الذي وهو حليته يصفر كان: حبان ابن قال .حديثا إليه
 بعدمها من جفاه يزيد وابنه معاوية مات فلما ساعته من فرقه إال شيئا يعطى ال سخيا كان يقال: السكن ابن وقال .عشر ابن

، إكمال هتذيب الكمال، ومثانني أربع سنة تويف: خياط بن وخليفة املدائين وقال، مات حىت أيام إال عليه أتت فما فدعا
(0/208.) 
 (.1000-38( أخرجه مسلم، باب: حد احلمر، رقم )3)



 

182



 خالف ما على اإلمجاع ينعقد وال غريه، بفعل تركه جيوز ال حجة - وسلم عليه اهلل صلى - النيب فعل
 جيوز تعزير، أهنا على عمر من الزيادة فتحمل ،- عنهما اهلل رضي - وعلي بكر وأيب النيب، فعل

 .اإلمام رآه إذا فعلها
   الرأي المختار: 

 السائب عنذلك ف تعليل وورد التعزير، أنواع مجلة من الزيادة أن العلماء أقوال خالل من بدا والذي
 وصدرا بكر أيب وإمرة وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول عهد على بالشارب نؤتى كنا": قال يزيد، بن
 حىت أربعني، فجلد عمر، إمرة آخر كان حىت ،(1)وأرديتنا ونعالنا بأيدينا إليه فنقوم عمر، خالفة من
 ."(2)مثانني جلد وفسقوا عتوا إذا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

، يلبس ما لكل ويستعار والعباءة، كاجلبة الثياب، فوق يلبس ما: ورداوان رداءان مث وأردية، ورداوات رداءات ج: رداء (1)
 (.2/882معجم اللغة العربية املعاصرة )

 (.6009( أخرجه البخاري. باب: الضرب باجلريد والنعال، رقم )2)
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 الفصل الثالث
 الزنا واللواط يسياسة في حداألحكام الفقهية المعللة 

 ويشتمل على سبعة مباحث:
 .المحصن غير الزاني تغريب .5

 .للمحصن والرجم الجلد بين الجمع .4
 .المحصنة غير الزانية المرأة نفي عدم .4
 .الكتاب أهل رجم .3
 .اللواطة اعتاد من قتل .1
 نفي من تفتتن به النساء. .6
 .فيها الفسق اعتاد من علي البيوت هدم .7
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 (3)المحصن غير (2)الزاني (1)تغريب: األولالمبحث 
 :(4)بعض احلكم من تغريب الزاين

 ةدم واألصدقاء واألقارب األهل عن اإللزامي البعد ألن وذلك للزاين؛ اتأديب التغريب يف أ ن .1
 وال غريها، أو للنزهة قصرية فرتة باختيارهِ  يسافر م ن خبالف الفراق وأ مل الوحشة من فيه طويلة
عدم  إىل ويدعوه مبا يؤمله العاصي تأديب والتعازير احلدود يف الشرعية املقاصد من أن شك
 .املعصية إىل لعودةِ 

 الفعل هذا يف يقع جعله مما املعصية، هذه مواقعة من متنعه لديه هيبة جملتمعه يعد مل املغرب أ ن .2
 .سلوكه من لد،ويع فسهن فيه يراجع آخر مكان إىل نقله إىل فاحتاج الشنيع؛

 إىل فيه حيتاج مما املعصية هذه يف للوقوع له داعية تكون قد الزاين فيها يعيش اليت البيئة أن .3
 الذي الرجل قصة يف ولنا اهلل؛ إىل والرجوع التوبة صدق إىل يدعوه ما فيه جيد آخر ملكان   هلنق

 .ذلك على شاهد نفس مائة قتل
 ، الفاحشة إشاعة إىل يؤدي قد مما فعله حول وقال وقيل حديث حمل سيكون الزاين بلد أ ن .4

 احلياة واستقرت األنظار عن غاب ما فإذا...  الزاين توبة عدمو  االجتماعية، العالقات وفساد
 هدوء. بكل معهم هحيات ليمارس عاد

... بقتله أحدهم تعدي إىل يؤدي قد مما الزاين على وحنقا اظغي يتمايزون هبا املزين ذوي أ ن .3
 الصدر والغيظ.فشرع تغريبه ليذهب وحر 

 
                                                           

 املبارك السعادات أبو الدين جمد: املؤلفر، واألث احلديث غريب يف لنهايةا .اجلناية فيه وقعت الذي البلد عن النفي: لتغريبا( 1)
 بريوت، - العلمية املكتبة: الناشر، (هـ606: املتوىف) األثري ابن اجلزري الشيباين الكرمي عبد ابن حممد بن حممد بن حممد بن

 (.3/349، بدون طبعة، بدون تاريخ. )الطناحي حممد حممود - الزاوي أمحد طاهر: حتقيق، م1909 - هـ1399
 أو ذلك، من متكينه أو اإلسالم، دار يف وشبهته ملكه من خال قبل يف ماضيا أو حاال مشتهاة طائع مكلف وطء: الزنا (2)

 (.24/18املوسوعة الفقهية الكويتية، ) .متكينها
 (.3/213املوسوعة الفقهية، ) .مكلفان حران ومها صحيح بنكاح قبلها يف زوجته وطئ من هو: المحصن (3)
(4)http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=249122  ملتقى أهل احلديث  
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 تحرير محل النزاع:
 ، اجللد مع التغريب يف اختلفوا ولكنهم ، مائة جلد الزنا يف البكر حد أن املسلمني بني عليه املتفق

 على رأيني: احلد من ليس أو احلد من هو هل
 .(3)، وأمحد(2)، والشافعي(1)مام مالكالتغريب من احلد، إليه ذهب اإل الرأي األول:

 .(4)التغريب ليس من احلد، وإمنا هو إىل اإلمام، وإليه ذهب اإلمام أبو حنيفة الثاني:الرأي 
 األدلة:

 استدل اجلمهور على أن التغريب للزاين غري احملصن من احلد بالسنة واإلمجاع: دليل الرأي األول:
 السنة: أوال:

 األعراب من رجال إن: قاال أهنما عنهما، اهلل رضي (3)اجلهين خالد بن وزيد هريرة، أيب عن .1
 بكتاب يل قضيت إال اهلل أنشدك اهلل، رسول يا: فقال وسلم، عليه اهلل صلى اهلل رسول أتى
 رسول فقال يل، وأذن اهلل، بكتاب بيننا فاقض نعم منه، أفقه وهو: اآلخر اخلصم فقال اهلل،
 وإين بامرأته، فزىن هذا، على (6)عسيفا كان ابين إن: قال قل،: وسلم عليه اهلل صلى اهلل

 فأخربوين العلم، أهل فسألت ووليدة، شاة، مبائة منه فافتديت الرجم، ابين على أن أخربت
 اهلل صلى اهلل رسول فقال الرجم، هذا امرأة على وأن عام، وتغريب مائة جلد ابين على أمنا

 وعلى ،رد والغنم الوليدة اهلل، بكتاب بينكما ألقضين بيده نفسي والذي": وسلم عليه

                                                           

 (.12/98( الذخرية للقرايف، )1)
 السنيكي حيىي أبو الدين زين األنصاري، زكريا بن أمحد بن حممد بن زكريا: املؤلف، الوردية البهجة شرح يف البهية الغرر( 2)
 (.3/86، )تاريخ وبدون طبعة بدون: لطبعة، اامليمنية املطبعة: الناشر، (هـ926: املتوىف)
 (.10/103( اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، )3)
 (.4/86( اإلختار لتعليل املختار، )4)
سنة  املدينة يف تويف. حديثا 81 له .الفتح يوم جهينة لواء معه وكان. احلديبّية شهد. صحايب املدين :الجهنيّ  خالد بن زيد( 3)
 (.3/38، األعالم للزركلي )سنة 83 عنه(، 08)
 (.1/312، معجم لغة الفقهاء )عمله لتفاهة به املستهان األجري عسفاء، ج فكسر، بفتح: العسيف (6)
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 ،" فارجمها اعترفت فإن هذا، امرأة إلى أنيس يا اغد عام، وتغريب مائة، جلد ابنك
 .(1)فرمجت وسلم، عليه اهلل صلى اهلل رسول هبا فأمر فاعرتفت، عليها، فغدا: قال

 خذوا عني خذوا" – وسلم عليه اهلل صلى - اهلل رسول قال: قال الصامت بن عبادة رواه ما .2
 ".(2)سنة ونفي مائة جلد بالبكر البكر سبيال، لهن اهلل جعل قد عني

 وجه الداللة:
نص ظاهر صريح جيب املصري إليه عند التنازع بأن الزاين غري احملصن عليه تغريب عام، وأنه جزء من 

 احلد الذي شرعه اهلل.
 ثانيا: اإلجماع:

 .إمجاع ا فكان خمالف ا هلم نعلم ومل من بعده نو الراشد واخللفاء صلى اهلل عليه وسلم النيبغرب 
 استدل احلنفية على أن التغريب ليس من احلد بالقرآن واألثر: دليل الرأي الثاني:

 :أوال: القرآن

 چ :تعاىل قوله                   چ
(3) . 

 وجه الداللة:
 القرآين النص على زيادة احلديث يف الوارد التغريب فزيادة التغريب، دون فقط اجللد اآلية يف املذكور

 .الزيادة تلك تثبت فال الواحد، خبرب
 ثانيا: األثر:

 فلحق خيرب، إىل اخلمر يف (1)أمية بن ربيعة عنه اهلل رضي عمر غرب: قال املسيب، بن سعيد عن 
 ."(2)مسلما بعده أغرب ال" :عنه اهلل رضي عمر فقال فتنصر، هبرقل

                                                           

 (.2024( أخرجه البخاري. باب: الشروط اليت ال حتل يف احلدود، رقم )1)
 (.1690-12( أخرجه مسلم، باب: حد الزنا، رقم )2)
 (.2سورة النور، آية )( 3)
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 وجه الداللة:
ا يغرب ال رمبا بأنه ونوقش ،عنه يرجع أن لعمر حيق مل احلد من التغريب كان لوأنه   ، اخلمر يف أحد 

 . فيه الفتنة ربيعة أصابت الذي
 الرأي المختار:

 عن النور آية خلو من يلزم والوالرأي املختار هو القول األول لقوة أدلته وضعف دليل الرأي الثاين 
 العسيف قصة أن القوية احلجج ومن ،ذلك الرجم من خلوها من يلزم مل كما مشروعيته، عدم النفي،
 هريرة أبا ألن العسيف؛ قصة على متقدمة وهي اإلفك، قصة يف كانت ألهنا ؛النور آية بعد كانت

وهو راوي ن؛ ألنه ما أسلم إال يف العام السابع من اهلجرة، بزما اإلفك قصة بعد هاجر وإمنا حضرها،
 حديث العسيف.

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     

 مث وأسلم، وسلم، عليه اهلل صلى اهلل رسول أدرك القرشي اجلمحي مجح، بن حذافة بن وهب ابن: خلف بن أمية بن ربيعة( 1)
، عساكر البن دمشق تاريخ تصر، خمفتنصر بالروم حلق مث الشام، إىل احلد إقامة من خوفا   فهرب عمر، خالفة يف اخلمر شرب

: احملقق، (هـ011: املتوىف) اإلفريقي الرويفعي األنصاري منظور ابن الدين مجال الفضل، أبو على، بن مكرم بن حممد: املؤلف
: الطبعة، سوريا – دمشق والنشر، والتوزيع للطباعة الفكر دار: النشر دار، مطيع حممد مراد، احلميد عبد رياض النحاس، روحية

 (.8/200، )م1984 - هـ 1402 األوىل،
 (، وضعفه األلباين يف ضعيف النسائي.3606أخرجه النسائي يف السنن، باب: تغريب شارب اخلمر، رقم )( 2)
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 (3)للمحصن(2)والرجم(1)الجلد بين الجمع: المبحث الثاني
 لدرء مشروعة والزواجر املصاحل، من فات ما جللب مشروعة اجلوابرشرعت احلدود جوابر وزواجر ف

 ذلك يف يشرتط وال عباده، وحقوق اهلل حقوق مصاحل من فات ما جرب اجلوابر من والغرض املفاسد،
 والذكر والعلم واجلهل والعمد اخلطأ مع اجلرب شرع وكذلك آمثا، اجلرب عليه وجب من يكون أن

 عن له زجرا عاص على إال جيب ال معظمها فإن الزواجر خبالف ، والصبيان اجملانني وعلى والنسيان،
 شرب إذا احلنفي حد يف كما عدوان، وال إمث غري من للمفاسد دفعا الزواجر جتب وقد املعصية،

 هي هل الكفارات بعض يف اختلف وقد. هلم استصالحا الصبيان وتأديب البهائم، ورياضة النبيذ،
 رادع املشاق وحتميل األموال تفويت ألن ؛العصيان عن زواجر جعلها من فمنهم جوابر أم زواجر
 وليس بالنيات، إال تصح ال وقربات عبادات ألهنا ؛جوابر أهنا والظاهر والعدوان، اإلمث عن زاجر

 وإمنا للمزجور، فعال ليست إذ بقربات ليست فإهنا والتعزيرات احلدود خبالف زاجرا، اهلل إىل التقرب
 .(4)ونواهبم األئمة يفعلها

 تحرير محل النزاع:
اتفق أهل العلم على أن من أحصن مث وقع يف جرمية الزنا فإنه يرجم باحلجارة حىت املوت ذكرا كان أو 

 اختلفوا هل قبل الرجم جلد أم ال على رأيني:أنثى، مث 
 
 

                                                           

 اصطالحات يف كذا الرجم، هو احملصن حدّ  أنّ  من علم ملا مبحصن ليس مبن خيتصّ  حكم وهو اجللد ضرب هو: الجلد( 1)
 (.1/369كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، )  .مبحصن له ليس مبن خيتص حكم وهو اجللد، ضرب وهو، اجلرجاين السّيد

 (.1/220معجم لغة الفقهاء، ) .ميوت حىت باحلجارة رميه: الزاين رجم، باجلمار الرمي: الرجم( 2)
 يف دخل أي أعرق فالن يقال كما احلصن يف دخل أي أحصن إنه يقال احلصن يف والدخول املنع اللغة يف :اإلحصان( 3)

 .صحيح بنكاح مسلم حر بالغ بإنسان الوطء له حصل مسلما حرا بالغا عاقال امرأة أو رجال اإلنسان يكون أن الشرع ويف. العرق
 ق: املتوىف) نكري األمحد الرسول عبد بن النيب عبد القاضي: املؤلف، الفنون اصطالحات يف العلوم جامع=  العلماء دستور

 (.1/38، )م2000 - هـ1421 األوىل،: الطبعة، بريوت/  لبنان -، (هـ12
 (.1/108( قواعد األحكام يف مصاحل األنام، )4)
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 إحدى وهي ،(1)الظاهر أهل، احملصن الزاين حق يف والرجم اجللد وجوب إىل ذهب الرأي األول:
 .(2)اهلل رمحه أمحد اإلمام عن الروايات

 والتابعني الصحابة مجهور مذهب وهو فقط الرجم حده أن إىل(3)اجلمهور ذهب الرأي الثاني:
 .(4)أمحد عن األخرى والرواية األمصار وفقهاء
 األدلة:

أن حد الزاين احملصن اجللد مع الرجم بالقرآن،  استدل الظاهرية ومن وافقهم علىدليل الرأي األول: 
 والسنة، واألثر:
 أوال: القرآن:

 چ قوله تعاىل:      چ
(3). 

 وجه الداللة:
 وجاءت الزناة مجيع فيشمل والعموم، للجنس أل فإن ، الزانية والزاين،الكرمية اآلية يف الوارد العموم
 .اجللد على فيزاد الرجم وهو احملصن حق يف حكم بزيادة السنة

 ثانيا: السنة:
 له وتربد لذلك، كرب عليه أنزل إذا وسلم عليه اهلل صلى اهلل نيب كان: قال الصامت، بن عبادة عن 

 جعل فقد عني، خذوا": قال ،(0)عنه سري فلما كذلك، فلقي يوم، ذات عليه فأنزل: قال (6)وجهه

                                                           

 (. 12/103لى البن حزم، )احمل( 1)
 (.4/91( الكايف يف فقه اإلمام أمحد، )2)
 (. 13-20/14( اجملموع شرح املهذب، )3)
 (.1/393، )العمدة شرح العدة( 4)
 (.2( سورة النور، آية )3)
، شرح النووي على مسلم، الرماد كلون وصار تغري أي تربد ومعىن الراء وكسر الكاف بضم هو :وجهه وتربد لذلك كرب(6)
(13/89.) 
 (.38/201، تاج العروس، )للمبالغة والتشديد أزيل، أي: الخوف عنه سري( 0)



 

191



 جلد والبكر بالحجارة، رجم ثم مائة، جلد الثيب بالبكر، والبكر بالثيب، الثيب سبيال، لهن اهلل
 ".(1)سنة نفي ثم مائة،

   وجه الداللة:
 اهلل صلى اهلل رسول لو قنص صريح يف وجوب اجللد على الثيب قبل الرجم، فكان املصري إليه؛ ألن 

 كان أمر بيان هو وإمنا منه، حكم ابتداء ذلك يكن ومل وبيانه السبيل تفسري "عين خذوا: "وسلم عليه
 .لفظه من اجململ وفصل منه املبهم فأبان عليه منطويا   السبيل ذكر

 ثالثا: األثر:
 اهلل صلى اهلل رسول بسنة رمجتها قد": وقال اجلمعة، يوم املرأة رجم حني عنه اهلل رضي علي عن

 أجلدها: وقال اجلمعة، يوم ورمجها اخلميس، يوم شراحة جلد عليا أن" ويف رواية، ،"(2)وسلم عليه
 ."(3)وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول بسنة وأرمجها اهلل، بكتاب

 وجه الداللة: 
 عليا رضي اهلل عنه جلد املرأة يوم اخلميس ورمجها يوم اجلمعة واستدل على فعله بالقرآن والسنة.أن 

استدل اجلمهور على أن حد الزاين احملصن هو الرجم بالسنة القولية والفعلية  دليل الرأي الثاني:
 واملعقول:

 أوال: السنة:
 رسول يا فقال وسلم عليه اهلل صلى يبالن أتى أعرابي ا أن عن أىب هريرة وزيد بن خالد اجلهين، .1

 نعم -منه أفقه وهو اآلخر اخلصم فقال تعاىل، اهلل بكتاب يل قضيت إال باهلل أنشدك: اهلل
 إنّ : فقال: قل وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول فقال يل، وائذن تعاىل اهلل بكتاب بيننا فاقض

 مبائة منه فافتديت الرجم ابين على أن أخربت وإين بامرأته، فزىن هذا على عسيف ا كان ابين

                                                           

 (.1690-13( أخرجه مسلم، باب: حد الزنا، رقم )1)
 (.6812( أخرجه البخاري، باب: رجم احملصن، )2)
 (.839أمحد يف املسند، )( أخرجه 3)
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 امرأة على وأن عام وتغريب مائة جلد ابين على أنّ  فأخربوين العلم أهل فسألت ووليدة، شاة،
 اهلل، بكتاب بينكما ألقضينَّ  بيده نفسي والذي": وسلم عليه اهلل صلى فقال، الرجم هذا

 امرأة إلى أُنيس يا واغد عام، وتغريب مائة جلد ابنك وعلى عليك رد   والغنمُ  الوليدةُ 
 وسلم عليه اهلل صلى النيب هبا فأمر فاعرتفت عليها فغدا." (1)فارجمها اعترفت فإن هذا،

 .فرمجت
 وجه الداللة:

 ، مث إن العقوبة تنوعت باختالف حالة اجلاينارمجها مث اجلدها له يقل ومل برمجها أنه أمر
 ماعز ا فرجم زمانه، يف الرجم تكرر فقد وسلم عليه اهلل صلى النيب بفعل واستدلوا .2

 حد بأنّ  فقطعنا اجللد، وبني بينه مجع أنه أحدٌ  ي روِ  ومل معه أصحابه ورجم (3)،(2)والغامدية
 .غري ال الرجم إال يكن مل احملصن

 ثانيا: المعقول:
 فال بالرجم عليه حكمنا فإذا والتأديُب، الزجرُ  اجللد من الغرض إن: فقالوا أيض ا باملعقول واستدلوا

 هذا ألن؛ االنزجار وهو له احلد شرع الذي املقصود عن ي عرى اجللد ألن ؛اجللد إىل داع مثة يبقى
 إنسان على الغسل وجب إذا ومثله. الرجم وجود مع اجللد ينفع فال املوت حىت سريجم الشخص

 .الوضوء معه يدخل
 الرأي المختار:

                                                           

 (.2024( أخرجه البخاري. باب: الشروط اليت ال حتل يف احلدود رقم )1)
 حكامها أبية،: وقيل ،سبيعة امسها: قيل املهذب، يف تكررت عنها، اهلل رضى بالزنا، نفسها على أقرت اليت: الغامدية( 2)

 وتصحيحه بنشره عنيت، (هـ606: املتوىف) النووي شرف بن حيىي الدين حميي زكريا أبو: املؤلف، واللغات األمساء ذيب، هتاخلطيب
، لبنان – بريوت العلمية، الكتب دار: من يطلب، املنريية الطباعة إدارة مبساعدة العلماء شركة: أصوله ومقابلة عليه والتعليق

(2/360.) 
 (.1693-23( أخرجه مسلم، باب: من اعرتف على نفسه بالزنا، )3)
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 منسوخ الصامت بن عبادة حديث بأن الظاهرية أدلة عن أجابواالرأي املختار هو رأي اجلمهور و 
. منسوخ ا السابق اخلرب يكون أن فوجب جيلد، ومل رجم حيث وفعله وسلم عليه اهلل صلى النيب بقول
 بالبكرين خاصة اجلمهور يقول كما اآلية ألن ؛مسّلم فغري الكرمية اآلية يف بالعموم استدالهلم وأما

 وهذا جلدة مائة ال جلدة مخسون العبد حد نإ حيث منها واإلماء العبيد خروج بدليل عامة وليست
 ال له رأيٌ  هذا نأب رمجها مث جلدها حيث بشراحة رضي اهلل عنه علي فعل عن وأجابوا .العموم يدفع
 إمجاع يقاوم ال وكذلك وفعله، قوله من وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول عن الصحيح الثابت يقاوم
 بكر بأهنا أوال   فأخرب   اجللد بعد إال اإلحصان عنده يثبت مل أنه على محله وميكن الصحابة، من غريه

 زىن رجال   أن عنه اهلل رضي جابر رواه ما هذا ويشبه فرمجها متزوجة أي حمصنة بأهنا ُأخرب   مث فجلدها،
 لنا يتبني وهبذا، فرجم به فأمر حمصن أنه ُأخرب مث احل دّ  فجلد وسلم عليه اهلل صلى النيب به فأمر بامرأة،

 .أعلم واهلل الظاهرية أدلة وضعف اجلمهور أدلة قوة
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 المحصنة غير الزانية المرأة(1)نفي عدم: المبحث الثالث

چ: تعاىل لقوله اإلسالم يف الزنا عقوبات أول البيوت يف واإلمساك احلبس كان       

                          

                        چ
 أن على انعقد قد اإلمجاع إن مث، (2)

 جماهد فعن منسوخ، أنه إىل البعض فذهب ال؟ أم منسوخ هو هل األذى يف واختلفوا، منسوخ احلبس

چ:قال         
چ 

چ ،(3)                

                      چ
 فنسختهما األمر أول يف كان،(4)

 ال ألهنما اجللد؛ مع باق والتعبري فاألذى مبنسوخ ليس أنه إىل البعض وذهب. النور سورة يف اليت اآلية
 وفسقتما، فجرمتا: هلما فيقال بالتوبيخ يؤدبا أن والواجب. واحد شخص على حيمالن بل يتعارضان
 :تعاىل قوله هو والناسخ، (3)وجل عز اهلل أمر وخالفتما

چ                                 

                           چ
(6) .   

 جعل قد عني، خذوا عني، خذوا": قال وسلم عليه اهلل صلى النيب أن الصامت بن عبادة روى ومبا
 ".(1)والرجم مائة جلد بالثيب والثيب سنة، ونفي مائة، جلد بالبكر البكر. سبيال لهن اهلل

                                                           

 (.2/619املصباح املنري، ) .فانتفى األرض وجه عن دفعته رمى باب من نفيا احلصى نفيت، واإلبعاد والطرد التغريب: نفيال( 1)
 (.13( سورة النساء، آية )2)
 (.13( سورة النساء، آية )3)
 (.16( سورة النساء، آية )4)
 مشس اخلزرجي األنصاري فرح بن بكر أيب بن أمحد بن حممد اهلل عبد أبو: املؤلف، القرطيب تفسري=  القرآن ألحكام اجلامع( 3)

 الثانية،: الطبعة، القاهرة – املصرية الكتب دار: الناشر، أطفيش وإبراهيم الربدوين أمحد: حتقيق، (هـ601: املتوىف) القرطيب الدين
 (.80-3/83، )م 1964 - هـ1384

 (.2( سورة النور، آية )6)
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 تحرير محل النزاع:
اتفق أهل العلم على أن من وقع يف جرمية الزنا وهو غري حمصن أنه جيلد مائة جلدة، مث اختلفوا بعد 

 يف التعريب، وخاصة تغريب الزانية على رأيني:ذلك 
 الرأي األول:

 .املرأة دون التغريب خاص بالرجل أن يف وجه (3)ي، والشافع(2)مالك اإلمام مذهب
 الرأي الثاني:

يف قول واحلنابلة إال أهنم اشرتطوا هلا  (4) التغريب يكون للزاين والزانية على السواء، وهبذا قال الشافعية
 .(3) احملرم عند التغريب

 األدلة:
بالسنة  املرأة دون التغريب خاص بالرجل استدل املالكية ومن وافقهم على أن دليل الرأي األول:

 واملعقول:
 أوال: السنة:             

 رجل يخلون ال": يقول وسلم، عليه اهلل صلى النيب مسع: أنه عنهما، اهلل رضي عباس ابن عن 
 كذا غزوة يف اكتتبت اهلل، رسول يا: فقال رجل فقام ،"محرم ومعها إال امرأة تسافرن وال بامرأة،
 ".(6)امرأتك مع فحج اذهب": قال حاجة، امرأيت وخرجت وكذا،

 وجه الداللة:

                                                                                                                                                                                     

 (.1690-13رقم )( أخرجه مسلم، باب: حد الزنا، 1)
 (.8/390( التاج واإلكليل، )2)
 (.12/983( البيان يف مذهب الشافعي، )3)
 ( السابق.4)
 (.9/44( املغين البن قدامة، )3)
 (.3006، رقم )له يؤذن هل عذر، له كان أو حاجة، امرأته فخرجت جيش يف اكتتب من :باب( أخرجه البخاري، 6)
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من أركان اإلسالم  واضح من هني النيب صلى اهلل عليه وسلم عن سفر املرأة بغري حمرم حىت إىل ركن
 العظام.

 ثانيا: المعقول:
 ال ألهنا ؛وصيانة حفظ إىل حتتاج فهي الزنا، من ألكثر بالغربة تتعرض املرأة إن حيث باملصلحة وكذا
 هلا إغراء فيهالسابق، و  للحديث جائز، غري حمرم بغري فالتغريب حمرم، بغري أو مبحرم التغريب من ختلو

، ليس من تغريب إىل أفضى مبحرم كان وإن وتضييع،  أجرة الزانية وتكليف له، ذنب ال من ونفي بزان 
 التغريب يف اخلاص واخلرب الرجل، على ذلك زاد لو كما الشرع، به يرد مل مبا عقوبتها على زيادة احملرم

 رضي اهلل تعاىل عنهم. الصحابة فعل وكذلك الرجل، حق يف هو إمنا
 التغريب يكون للزاين والزانية على السواء ومن وافقهم على أناستدل الشافعية دليل الرأي الثاني: 

 بالسنة واملعقول:
 أوال: السنة:

 ولم زنى، فيمن أمر أنه": وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول عن عنه، اهلل رضي خالد بن زيد عن
 ".(1)عام وتغريب مائة، بجلد يحصن

 وجه الداللة:
، وختصيص احلكم بالذكور دون اإلناث واملرأة الرجل على ويقعان الثيب، خالف الباء بكسر والبكر

 ختصيص بال خمصص، وهو من التحكم بال دليل وهو باطل.
 ثانيا: المعقول:

 عن تفتنت أن وخافت حربية، أسلمت إذا اهلجرة كسفرة فكانت واجبة، س ف رة هذه ألن نغرهبا؛ أنا
 .وحدها خترج فإهنا دينها؛

 الرأي المختار:

                                                           

 (.2649، )والزاين والسارق القاذف شهادة :اب( أخرجه البخاري، ب1)
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عند اهلل وحده رجحان رأي من قال من أهل العلم باختصاص الرجال بالتغريب دون أرى والعلم 
 النساء ملا يف تغريبها من الفتنة املنهي عنها ولقوة أدلة هذا الرأي وسالمتها عن املعارض.

 (1)الكتاب أهل رجم: المبحث الرابع

 دون املسلمني غري بني احلكم مسألة يف الفقه من يستخلص والذي: (2)قال الطاهر بن عاشور
 قضت الذمة عهود وأن اإلسالم، سلطان حتت داخلون الذمة أهل أن على أمجعت األمة أن: حتكيم

. شرائعهم هلم حددت مبا بعض مع بعضهم بني اجلارية الشؤون يف مللهم تقتضيه ما على بإبقائهم
 :أقسام أربعة إىل تنقسم يأتوهنا اليت فاألمور ولذلك
 احلالل من هو مما وغريها وذحبه كصالته عبادته من الذمي بذات خاص هو ما: األول القسم
 فيه كان إذا إال بتعطيله هلم يتعرضون ال املسلمني أئمة أن يف العلماء بني اختالف ال وهذا. واحلرام
 .النفس كقتل عام فساد

 من كأنواع اإلسالم، يف واحلرام احلالل إىل الراجعة املعامالت من بينهم جيري ما :الثاين القسم
 عليها، يقرون أيضا وهذه. اإلسالم وحيرمها يستحلوهنا اليت واألعمال اخلمر وشرب والطالق األنكحة

 قال. الكتابية حتد وال املسلم حيد بكتابية مسلم زىن فإن الذميني، على الزنا حد يقام ال: مالك قال
 .جملسه اخلصم حيضر وال رسوال إليهم اإلمام يرسل وال: منداد خويز ابن

 وقد. واألعراض النفوس على واالعتداء كالسرقة املفاسد من غريهم إىل يتجاوزهم ما: الثالث القسم
 الفساد، على نعاهدهم مل ألنا ؛اإلسالم أحكام على جيري القسم هذا أن على األمة علماء أمجع

                                                           

، الشافعي اإلمام فقه يف ملهذبا .واجملوس والنصارى، اليهود، هم: حزم ابن وقال. والنصارى اليهود، هم :الكتاب أهل( 1)
(3/336.) 
 بن حممد بن الطاهر حممد:  املؤلف"، اجمليد الكتاب تفسري من اجلديد العقل وتنوير السديد املعىن حترير" والتنوير لتحرير( ا2)

، هـ 1984: النشر سنة، تونس – للنشر التونسية الدار:  الناشر، (هـ1393:  املتوىف) التونسي عاشور بنا الطاهر حممد
(6/206.) 
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  چ: تعاىل قال وقد     چ
 التظاهر ومن للمسلمني اخلمر بيع من مننعهم ولذلك ،(1)

 .باحملرمات
 كاجلنايات، :بعض على بعضهم اعتداء فيها اليت املعامالت من بينهم جيري ما: الرابع القسم

 أحدهم استعدى فإن هلم، نتعرض ال بينهم فيه تراضوا إذا القسم فهذا. الزوجني وختاصم والديون،
 االعتداء يف ألن ؛وجوبا فيه بينهم املسلم احلاكم يقضي: مالك فقال. املسلمني حباكم اآلخر على
 ال: حنيفة أبو وقال. وزفر وحممد، يوسف، وأبو الشافعي، قال وكذلك والفساد، الظلم من ضربا
 .معا اخلصمان يرتاضى حىت بينهم حيكم

 تحرير محل النزاع:
اإلسالم فال تقام احلدود اتفق أهل العلم على رجم الزاين احملصن، مث اختلفوا هل من شرط اإلحصان 

 إال غلى املسلمني على رأيني:
 واملسلم، الذمي على الرجم عقوبة تطبيق يف املساواة إىل ،(2)واحلنابلة ،الشافعية ذهب الرأي األول:

 .ذمية من متزوجا كان ولو
 يرجم ال متزوجا كان إذا الذمة أهل من الزاين بأن (4)ومالك ،(3)حنيفة أبو ذهب الرأي الثاني:

  .الرجم تطبيق يف اإلسالم الشرتاط
 األدلة:

 على الرجم عقوبة تطبيق يف املساواةاستدل الشافعية واحلنابلة فيما ذهبوا إيه من  دليل الرأي األول: 
 بالسنة: ذمية من متزوجا كان ولو واملسلم، الذمي

                                                           

 (.203( سورة البقرة، آية )1)
 (.9/40( املغين البن قدامة، )2)
 (.0/38( بدائع الصنائع، )3)
 دار: الناشر، (هـ1230: املتوىف) املالكي الدسوقي عرفة بن أمحد بن حممد: املؤلف، الكبري الشرح على الدسوقي حاشية( 4)

 (.4/320، )تاريخ وبدون طبعة بدون: الطبعة، الفكر
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 باب عند واليهودية اليهودي برجم -وسلم عليه اهلل صلي-اهلل رسول أمر: قال عباس ابن عن .1
 احلجارة، مس   يقيها عليها فحىن صاحبته على قام احلجارة م س   اليهوديّ  وجد فلما مسجده،

 .(1)منهما الزنا حتقيق يف لرسوله وجل عز اهلل ص ن ع   مما فكان مجيعا ، قُتال حىت
 زنيا قد منهم وامرأة برجل وسلم وآله عليه الّله صلى النيب أتوا اليهود أن )   : عمر ابن عنو  .2

 الرجم فيها إن كذبتم  : قال وخيزيان وجوههما(2)تسخم  : فقالوا كتابكم يف جتدون ما  : فقال
 إىل انتهى إذا حىت فقرأ هلم بقار وجاءوا بالتوراة فجاؤوا صادقني كنتم إن فاتلوها بالتوراة فأتوا

 يا قالوا أو  : فقال تلوح هي فإذا يده فرفع يدك ارفع  : له فقيل عليه يده وضع منها موضع
 وسلم وآله عليه الّله صلى الّله رسول هبما فأمر بيننا نتكامته كنا ولكنا الرجم فيها إن حممد
 . (3) بنفسه احلجارة يقيها عليها جينأ رأيته فلقد  : قال فرمجا

 من ورجال أسلم، من رجال وسلم عليه اهلل صلى النيب رجم" :يقول اهلل، عبد بن جابر وعن .3
  ."(4)وامرأته اليهود
 وجه الداللة:

 وألنرجم النيب، وكفى بفعله حجة، سيما وأن النيب رجم منهم عددا كما هو واضح من الروايات؛
 .احلد يف يستويا أن فيجب والذمي، املسلم من استوت ابالزن اجلناية

 يرجم ال متزوجا كان إذا الذمة أهل من الزايناستدل ابو حنيفة ومالك على أن دليل الرأي الثاني: 
 بالسنة: عندمها الرجم تطبيق يف اإلسالم الشرتاط

 اهلل صلى اهلل رسول فسأل نصرانية، أو يهودية يتزوج، أن أراد أنه ،(1)مالك بن كعب عن .1
 . "(2)تحصنك ال إنها: " وقال عنها فنهاه وسلم، عليه

                                                           

 (.1233(، وصححه األلباين يف اإلرواء رقم )2368( أخرجه اإلمام أمحد يف املسند رقم )1)
الصحاح تاج  ،سوده أي وجهه، اهلل وسخم. القدر سواد: بالضم والسخام،. األسود: واألسخم. السواد: السخمة :سخم( 2)

 (.3/1948اللغة وصحاح العربية، )
 (.10820( أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري رقم )3)
 (.1001-28( أخرجه مسلم، باب: رجم اليهود أهل الذمة يف الزنا، رقم )4)
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 فليس باهلل أشرك من:" وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال: قال عمر، ابن عن .2
 ."(3)بمحصن

 وجه الداللة:
اإلحصان من الشروط املتفق عليها لرجم الزاين، واألدلة  تدل على أن اإلسالم شرط يف اإلحصان، 

 فيكون شرطا لتطبيق حد الزنا وهو الرجم.
 الرأي المختار:

 الرأي الثاينمما سبق يتبني رجحان القول األول نظرا لقوة أدلته وسالمتها عن املعارض وضعف أدلة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     

 أهل من. الشعراء أكابر من صحايب،: اخلزرجي( والالم السني بفتح) السلمي األنصاري القني، بن عمرو بن مالك بن كعب (1)
 أصحاب من كان مث. الوقائع أكثر وشهد وآله عليه اهلل صلى النيب شعراء من اإلسالم يف وكان اجلاهلية، يف اشتهر. املدينة

 آخر يف وعمي حروبه، يشهد فلم علي نصرة عن قعد عثمان قتل وملا. نصرته على األنصار وحّرض الثورة، يوم وأجنده عثمان،
 (.3/228ه(، األعالم للزركلي، )30، تويف سنة )سنة وسبعني سبعا وعاش عمره

 (.16941( أخرجه البيهقي يف السنن الكربى، برقم )2)
 (.010(، وضعفه األلباين يف السلسلة الضعيفة رقم )16930( أخرجه البيهقي يف السنن الكربى، رقم )3)



 

211



 (2)اللواطة(1)اعتاد من قتل: المبحث الخامس
 البحر يف تعيش كانت اليت القرى تلك لوط؟ قوم قرى هالك سبب هو ما، (3)أهلك اهلل قوم لوط

 موطن ألنه احلية؛ الكائنات فيه تعيش ال ميت املكان وهذا الغربية، الضفة يف اآلن هو الذي امليت
 فاحشة يأتون كانوا ألف، مائة قرية كل يف قرى ست ،(4)سدوم قرى امسها قرى هناك كانت عذاب،

چ: اهلل قال وهلذا قبلهم، الفاحشة هبذه يأيت أحد كان وما العاملني، من الذكران إتيان       

                            چ
 حىت إليها سبقتهم وال(3)

 نفسها احليوانات أبدا ، كلبا   يركب كلبا   وال قردا   يركب قردا   وال محارا   يركب محارا   علمنا ما البهائم،
 اهلل أرسل ولذا الفعلة، هذه تفعل اهلل منهج عن ضلت إذا البشرية احليوانات لكن الفعلة، هذه تعاف
 فيها قرى  - الست القرى محل مث أجنحته، من جناحا   جربيل فغرس املالئكة، ومعه جربيل عليهم

 الكالب أصوات السماء يف املالئكة مسعت حىت وبيوهتم، وزروعهم حبرثهم -نسمة ألف ستمائة

چ:اهلل قال عليهم قلبها مث والقطط،                    

چ
(6). 

 تحرير محل النزاع:

                                                           

 إليه رجع: وعوادا معاودة، هله. عاود عادة صريه: ءالشي دانتابه. تعو : فالنا ءالشي .له عادة صار: كذا فالن اعتاد: اعتاد (1)
 (.1/263القاموس الفقهي، ) .عنه االنصراف بعد

معجم اللغة  .اللواط: اللوطية جنسيا شاذ الذكور؛ مباشرة من لوط قوم عمل يعمل من: لوط إىل منسوب اسم: اللواط( 2)
 (.3/2048العربية املعاصرة، )

 (.2/40، )تاريخ ابن خلدون :انظر( 3)
 معروفة حلب، أعمال من سرمني، هي: سدوم: املدائين وقال ،لوط قوم مدائن من مدينة: املعجمة بالذال وقيلسدوم:  (4)

 احلنبلي، البغدادي، القطيعي مشائل ابن احلق، عبد بن املؤمن عبد: املؤلف، مراصد االطالع على أمساء األمكنة والبقاع، عامرة
 (.2/000،  )ه 1412 األوىل،: الطبعة، بريوت اجليل، دار: الناشر، (هـ039: املتوىف) الدين صفيّ 

 (.80( سورة األعراف، آية )3)
 (.80( سورة األعراف، آية )6)
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وقع يف  اتفق العلماء على أن من ارتكب جرمية الزنا حمصنا أن عليه الرجم، مث اختلفت كلمتهم فيمن
 :اللواط واعتاده على ثالثة آراء

 الرأي األول:
 .(1)، وهو قول أىب حنيفةسياسة حمصن غري أو كان حمصنا اإلمام قتله اللواطة اعتاد من

 الرأي الثاني:
 .(4)أبو يوسف وحممدو ، (3)وأمحد،(2)مالك قول وهذا حيصن مل أو أحصن الرجم عليه

: حده حد الزنا متاما، فإن كان حمصنا وجب عليه الرجم، وإن كان غري حمصن وجب الرأي الثالث
 .(3)والشافعيعليه اجللد والتغريب وإليه ذهب 

 األدلة:
 اإلمام قتله اللواطة اعتاد رمحه اهلل تعاىل على أن من ةأبو حنيفاستدل اإلمام دليل الرأي األول: 

 بالسنة واملعقول: سياسة حمصن غري أو كان حمصنا
 أوال: السنة:

 من اهلل لعن اهلل، لغير ذبح من اهلل لعن": قال وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أن عباس، ابن عن 
 من اهلل لعن والديه، سب من اهلل لعن السبيل، عن األعمى كمه من اهلل لعن األرض، تخوم غير

 ".(6)لوط قوم عمل عمل من اهلل لعن مواليه، غير تولى
 وجه الداللة:

                                                           

 (.3/10( البحر الرائق شرح كنز الدقائق، )1)
 (.0/494الرب، )( االستذكار البن عبد 2)
 املعروف املروزي، يعقوب أبو هبرام، بن منصور بن إسحاق: املؤلف، راهويه بن وإسحاق حنبل بن أمحد اإلمام ( مسائل3)

: الطبعة، السعودية العربية اململكة املنورة، باملدينة اإلسالمية اجلامعة العلمي، البحث عمادة: لناشر، ا(هـ231: املتوىف) بالكوسج
 (.0/3401، )م2002 - هـ1423 األوىل،

 (.9/00( املبسوط للسرخسي، )4)
 .(12/360، البيان يف مذهب اإلمام الشافعي )(20/23( اجملموع شرح املهذب، )3)
 (.3462(، وصححه األلباين يف الصحيحة، رقم )8032( أخرجه احلاكم يف املستدرك، )6)
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أن النيب جعل فيه اللعن ومل جيعل فيه احلد ولو كان حد الزنا ينطبق على اللواط لبينه النيب صلى اهلل 
 عليه وسلم.

 ثانيا: المعقول:
 اجلدار، وهدم بالنار اإلحراق من موجبه يف عنهم اهلل رضي الصحابة الختالف بزنا ليساللواط 

 إضاعة فيه ليس ألنه؛ الزنا معىن يف هو وال ذلك وحنو األحجار بإتباع مرتفع مكان من والتنكيس
 من الزنا إىل والداعي الوجهني، أحد يف الداعي النعدام وقوعا أندر هو ولذا األنساب واشتباه الولد

 على أو السياسة على فمحمول به واملفعول الفاعل، بقتل األمر من احلديث يف ورد وما اجلانبني
 .(1)املستحل

  دليل الرأي الثاني:
 بالسنة واملعقول: حيصن مل أو أحصن الرجم عليهاستدل اجلمهور على أن من اعتاد اللواطة 

 أوال: السنة:
 ارجموا": قال لوط قوم عمل يعمل الذي يف وسلم عليه اهلل صلى النيب عن هريرة، أيب عن .1

 ".(2)جميعا ارجموهما واألسفل، األعلى
 قوم عمل يعمل وجدتموه من": وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال: قال عباس، ابن عن .2

 ".(3)به والمفعول الفاعل، فاقتلوا لوط،
 وجه الداللة:

لعموم القتل يف نصوص صرحية يف رجم اللوطي سواء فيه الفاعل واملفعول به، واحلديث األول خمصص 
 احلديث الثاين، أي أن القتل يكون بالرجم حىت املوت.

 ثانيا: المعقول:

                                                           

 (.3/18( البحر الرائق شرح كنز الدقائق، )1)
 .(6/10يف إرواء الغليل ) ه األلباينسنح(، و 2362، )لوط قوم عمل عمل من باب( أخرجه ابن ماجة، 2)
 (.2330(، وصححه األلباين يف اإلرواء برقم )4462، )لوط قوم عمل عمل فيمن :باب( أخرجه أبو داود، 3)
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 حراما متحض وجه على الكمال سبيل على مشتهى حمل يف الشهوة قضاء ألنه؛ الزنا معىن يف ألنه 
 .(1)املاء سفح لقصد

 :دليل الرأي الثالث
إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان، وإذا " عن أيب موسى، قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:

 "(2)أتت المرأة المرأة فهما زانيتان
  :وجه الداللة

 يف البكر والثيب، وألنه فرج جيب يف ، وقد تقرر حد الزىنزىن -صلى اهلل عليه وسلم  -مساه النيب 
 اإليالج فيه احلد، ففرق فيه بني البكر والثيب، كفرج املرأة.

 الرأي المختار:
سبق يتبني لنا رجحان قول اجلمهور لقوة أدلته ولوجود معىن الزنا يف اللواط فينسحب حكمه عليه  مما

 خاصة مع اعتياده وإدمانه.
 النساء به تفتتن من نفي: المبحث السادس

 نظرا حزينا؛ الوقت دائم اإلنسان جيعل واألصدقاء األهل عن البعد إذ شك، بال مؤثرة عقوبة النفي
 السؤال من خائفا أحدا، فيه يعرف ال الذي اجلديد اجملتمع هذا يف غريبا فيعيش. والناس املكان لتغري
. إليهم باشتياقه وتارة أقاربه، بفقد واحلسر؛ األمل جيد هذا ببعده وهو البلد، هذا إىل جميئه سبب عن
 وكيف أخطائه ومعرفة أفعاله ومراجعة للتفكري -الوقت لطول -مضطرا نفسه جيد كله ذلك مع وهو

 قد عيشهم نغص الذي الفاسد العضو إذ النفي؛ هبذا منتفع -أيضا -واجملتمع. مستقبال يتفاداها
 املصري هذا تذكر ما إذا اجملتمع، أفراد من نفسه له تسول من لكل تأديب أيضا هو مث عنهم، ابتعد
 وطأةحتت ويئن البعد، ويالت من يعاين الكسر، ذلك بعينه يرى وهو حمرم، على يقدم وكيف املر،

 .وموطنه بلده إىل يعود أن راجيا تائبا دمعه يسفح الغربة،

                                                           

 (.9/08( املبسوط للسرخسي، )1)
 .(2349(، وضعفه األلباين يف اإلرواء، )10033) ما جاء يف حد اللوطي :بابالبيهقي يف السنن الكربى،  ( أخرجه2)
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 يرى. وطرده بلده من أخرجه فالنا احلاكم نفى يقال وأبعده حناه نفيا الشيء نفى:لغة :(1)النفيف

 چ :تعاىل قوله يف بالنفي املراد أن واحلنابلة والشافعية املالكية    چ
 التشريد(2)

 حبسب الطرد هو األرض من النفي ألن بلد؛ إىل ليأووا الطرق قطاع يرتك فال والبالد، األمصار من
 املراد إن: (3)املالكية من العريب وابن واحلنابلة الشافعية من ومجاعة احلنفية وقال، العرب لغة يف املشهور

 .(4)آخر بلد وإىل حمال، األرض مجيع من النفي ألن احلبس؛ به
 ، ومل أقف على قول ثان يف املسألة. (6)، واحلنابلة(3)جيب نفي من يفنت النساء، وبه قال احلنفية

 األدلة:
 فسمعته خمنث، وعندي وسلم، عليه اهلل صلى النيب علي دخل عنها، اهلل رضي سلمة أمعن  .1

 فعليك غدا، الطائف عليكم اهلل فتح إن أرأيت اهلل، عبد يا: (0)أمية أيب بن اهلل لعبد يقول
 يدخلن ال": وسلم عليه اهلل صلى النيب وقال بثمان، وتدبر بأربع، تقبل فإهنا غيالن، بابنة

 ".(8)عليكن هؤالء
 وجه الداللة:

                                                           

 (.2/943( املعجم الوسيط )1)
 (.33( سورة املائدة، آية )2)
 (.4/240( بداية اجملتهد وهناية املقتصد، )3)
 (.9/131( املغين البن قدامة )4)
 (.9/43( املبسوط )3)
 (.4/203( اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل، )6)
 النيب زوج سلمة أم أخو املخزومي، كعب بن مرة بن يقظة بن خمزوم بن عمر بن اهلل عبد بن املغرية بن أمية أبي بن اهلل عبد( 0)

 والعرج السقيا بني فلقيه وسلم، عليه اهلل صلى اهلل رسول إىل هاجر مث املسلمني، على اخلالف شديد نوسلم. كا عليه اهلل صلى
 واملفرتق املتفق كتاب يف املذكورة والكىن األمساء ريد، جتشهيدا   الطائف يوم وقتل حنني، ووقعة مكة، فتح وشهد يده على فأسلم

 حازم أ يب  بن الفرج أيب بن القاسم أبو الفرّاء، ابن احلسني بن حممد بن حممد بن علي بن اهلل ُعبـ ي د: املؤلف، البغدادي للخطيب
 مركز: الناشر، نعمان آل سامل بن حممد بن شادي. د: وحتقيق دراسة، (هـ380: املتوىف) احلنبلي البغدادي، يـ ع ل ى أ يب  القاضي اب ن

 (.2/6، )م 2011 - هـ 1432 األوىل،: الطبعة، اليمن والرتمجة، الرتاث وحتقيق اإلسالمية والدراسات للبحوث النعمان
 (.4324( أخرجه البخاري، باب: غزوة الطائف، )8)
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نفي النيب صلى اهلل عليه وسلم من كان حمتمل الفتنة للنساء وصار مييز عورات النساء وكفى 
 بذلك على املبحث دليال.

 امرأة فإذا خالفته يف ليلة ذات يعسّ  اخلطاب بن عمر بينما: قال ،(1)بريدة بن الل ه عبد نع .2
 أصبح فلما (2)حّجاج بن نصر إىل سبيل من أو...  فأشرهبا مخر إىل سبيل من هل :تقول
 أن عمر فأمره وجها، وأصبحهم شعرا الناس أحسن من هو فإذا إليه، فأرسل عنه، سأل
: عمر فقال حسنا، فازداد يعتمّ  أن فأمره حسنا، فازداد جبهته فخرجت ففعل، شعره،(3)يطمّ 

 .(4)البصرة إىل وصرّيه، يصلحه مبا له فأمر ببلد، جتامعين ال بيده نفسي واّلذي ال
 :(3)وجه الداللة

 رآه فلما النساء به يفنت كان الذي مجاله ليزيل شعر نصر بن احلجاج بأخذعمر رضي اهلل عنه  أمر
 فاحشة وال ذنب منه يصدر مل فهذا البصرة إىل فنفاه ذلك غمه وجنتني الناس أحسن من ذلك بعد

 مما وطنه عن انتقاله فإن الفاتن مجاله بإزالة فأمر به يفتنت من النساء يف كان لكن عليها؛ يعاقب
 والعشق الفاحشة عليهم خياف الذين بني التفريق باب من وهذا معاقب أنه ويعلم وبدنه مهته يضعف

 . املعاقبة باب من وليس وقوعه قبل
 الخالصة:

                                                           

 واله: وقال الثقات مجلة يف حبان ابن هسليمان. ذكر  توأم قاضيها املروزي سهلة أبو األسلمي احلصيب بن بريدة بن اهلل عبد( 1)
 سنة مات سليمان وأن سليمان أخيه بعد القضاء ويل أنه املزي رمرو. وذك من قرية جباروسة ومات مرو قضاء املهلب بن يزيد

 (.0/236)، إكمال هتذيب الكمال، ومائة مخس
 وهو،  باجلمال موصوفا كان،  اخلطاب بن عمر أيام يف كان،  السلمي عالط بن احلجاج ابن هو: يقال الحجاج بن نصر( 2)

 علي احلسن أبو: املؤلف، واملخت ِلف املؤت ِلف، حجاج بن نصر إىل سبيل هل أم...  فأشرهبا مخر إىل سبيل من لفيه: ه يقال الذي
 بن اهلل عبد بن موفق: حتقيق، (هـ383: املتوىف) الدارقطين البغدادي دينار بن النعمان بن مسعود بن مهدي بن أمحد بن عمر بن

 (.4/2203، )م1986 - هـ1406 األوىل،: الطبعة، بريوت – اإلسالمي الغرب دار: الناشر، القادر عبد
 .(3/139، )احلديث غريب يف النهاية. ستأصلهاو  جزّه: أي: شعره ّطمّ ( 3)
 (.11/200، )اهلداية شرح لبناية( ا4)
 (.13/313، )الفتاوى جمموع( 3)
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 وليس هناك خالف بني العلماء يف ذلك أن هذا من تشريع عمر الذي شرعه سياسة ألمور الرعية،
 .على مر األزمان وعملت به األمة
 فيها(2)الفسق اعتاد من علي البيوت(1)هدم: المبحث السابع

 الربهان استدعى حبلب الكبرية املدرسة فتح ملا الشهيد الدين نور أن احلموي لياقوت األدباء معجميف 
 حي فيه يزاد الشيعة قاعدة على حبلب اآلذان وكان الدرس فيها فألقى زمانه يف احلنفية مامإ (3)البلخي

 وقت املنارة فصعدوا الفقهاء أمر ذلك البلخي مسع فلما البشر خري وعلى حممد العمل خري على
 رأسه على املنارة فوق من ألقوه منهم امتنع ومن املشروع اآلذان يؤذنوا املؤذنني مروا هلم وقال اآلذان
 املراسيم برزت وسبعمائة تسع سنة يف :(4)كثري ابن وقال .ذلك على يؤذن أحد يعد فلم ففعلوا

 وفرح ذلك ففعل احلانات وختريب اخلمور بإبطال الساحلية البالد نواب إىل بيربس املظفرية السلطانية
 خرب وسبعمائة وعشرين إحدى سنة يف :(3)العرب يف الذهيب وقال احلمد، وهلل كثريا فرحا املسلمون

 احلمد، وهلل عظمه من تعاىل اهلل إال بنائه على غرم ما يعلم وما  من ببغداد للفاحشة املعد البازار
 مخورها وأراق النبوذ خزانة السلطنة نائب ملك آل خرب وسبعمائة وأربعني ثالث سنة يف غريه وقال

                                                           

 (.3/2334معجم اللغة العربية املعاصرة، ). بناءها ليجدد داره هدم" هده نقضه، أسقطه،: البناء هدم: الهدم( 1)
. بالضم كالفسوق الفجور، هو أو سبحانه، احلق طريق عن واخلروج والعصيان وجل عز اهلل ألمر الرتك: بالكسر :الفسق( 2)

 (.26/302انظر: تاج العروس، ) .املعصية إىل امليل هو: وقيل
ببغداد ومسع من عمي واكثر الفقيه احلنفي الواعظ مسع احلديث  ن سعد اهلل أبو حممد البغداديعبد اهلل بن حممد ب: البلخي (3)

شيخنا أبا عبد اهلل  فية من يطلب احلديث إال ثالثةمن احلن والدي رمحه اهلل ما رأيتلدي ومسع منه الكثري وقال لنا مالزمة وا
الدمشقي وصاحبنا الفقيه أبا حممد البغدادي وتفقه ببلده ودرس مبسجد أسد الدين الذي قبلة  خي ورفيقنا أبا علي بن العزيزالبل

حسن ففيه  هو شديد التعصبامليدان وله اثر صاحل يف التحريض على قصد البالد املصرية واستنقاذها ممن كانت يف يده و 
 (.32/189تاريخ دمشق البن عساكر ) .االخالق وتوىل التدريس بالقاهرة يف مدرسة احلنفية مدة إىل أن مات مبصر يف أربع مائة

 علي: احملقق، (هـ004: املتوىف) الدمشقي مث البصري القرشي كثري بن عمر بن إمساعيل الفداء أبو: املؤلف( البداية والنهاية، 4)
 (.14/30، )م 1988 - هـ ،1408 األوىل: الطبعة، العريب الرتاث إحياء دار: الناشرشريي، 

از بن عثمان بن أمحد بن حممد اهلل عبد أبو الدين مشس: املؤلف، غرب من خرب يف لعرب( ا3) : احملقق، (هـ048: املتوىف) الذهيب ق امي 
 (.4/39، الطبعة: بدون، التاريخ: بدون، )بريوت – العلمية الكتب دار: الناشر، زغلول بسيوين بن السعيد حممد هاجر أبو
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 وسبعمائة وسبعني ثالث سنة يف :(1)الغمر أنباء يف  حجر ابن احلافظ وقال وفجور، فسق دار وكانت
 وبتحريق النهرين بني اليت الصفصاف األشجار بقطع وأمر اللهو أهل على الشام نائب منجك شدد

 اليت واحلوانيت األبنية وهدم اجلهة فوق الذي ومن منه املنكرات وأزال األعلى بالسوق الذي املكان
 والعلماء. جرا وهلم الصحابة عهد من وخلفا سلفا وامللوك اخللفاء دأب هذا زال وما قلت. هناك

 .نكري غري من بذلك يفتوهنم
 تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على أن الفاسق الذي اعتاد الفسق وكان فسقه دون احلد أنه يعزره اإلمام، مث اختلفوا يف 
 على رأيني:تعزيره 

 .(2)يهدم البيت على من اعتاد الفسق فيه وهو قول احلنفية الرأي األول:
، (4)، والشافعية(3)من اعتاد الفسق عقوبته إىل اإلمام تقديرها، وهو قول املالكية الرأي الثاني:

       .(3)واحلنابلة
 األدلة:

استدل احلنفية على أن يهدم البيت على من اعتاد الفسق فيه بالقرآن والسنة،  دليل الرأي األول:
 واألثر:

 أوال: القرآن:

                                                           

: احملقق، (هـ832: املتوىف) العسقالين حجر بن أمحد بن حممد بن علي بن أمحد الفضل أبو: املؤلف، العمر بأبناء الغمر إنباء( 1)
 هـ،1389:النشر عام، مصر اإلسالمي، الرتاث إحياء جلنة - اإلسالمية للشئون األعلى اجمللس: الناشر، حبشي حسن د

 (.1/16، )م1969
 (.2/400(، وجممع األهنر يف ملتقى األحبر)4/63( الدر املختار وحاشية ابن عابدين، )2)
 (.14/303( النوادر والزيادات على ما يف املدونة وغريها من األمهات، )3)
 (.12/333( البيان يف مذهب الشافعي، )4)
 (.0/424قنع، )( املبدع يف شرح امل3)
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چقوله تعاىل:                  

       چ
(1). 

 وجه الداللة:
النيب صلى اهلل عليه وسلم ملسجد الضرار الذي اختذ حلرب الدين مركزا، فيه داللة على هدم هدم 

 أماكن الفساد على املفسدين.
 ثانيا: السنة:

 آمر أن هممت لقد بيده نفسي ي"والذقال:  وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أن: هريرة أيب عن 
 إلى أخالف ثم الناس، فيؤم رجال آمر ثم لها، فيؤذن بالصالة، آمر ثم فيحطب، بحطب،

 أو ،(2)سمينا عرقا يجد أنه أحدهم، يعلم لو بيده نفسي والذي بيوتهم، عليهم فأحرق رجال،
 ".(4)العشاء لشهد ،(3)حسنتين مرماتين

 وجه الداللة:
 جيوز ال املعصية على اهلم ألن ؛اجلماعة عن يتخلف الذي بيت إحراق جواز على يدل وهذا بيوهتم

 املؤكدة سنةال ترك على البيت إحراق جواز علم فإذا معصية ألنه ؛وسلم عليه اهلل صلى الرسول من
 .املعصية آالت إحراق يف ظنك وما والفرض الواجب ترك يف البيت إحراق يف ظنك فما

 ثالثا: األثر: 

                                                           

 (.100( سورة التوبة، آية )1)
 (.3/220، النهاية يف غريب احلديث واألثر، )بالسكون العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم العرق:( 2)

 .(2/269، النهاية يف غريب احلديث واألثر، )وتفتح ميمه وتكسر ظلفيها، بني ما وقيل، الشاة ظلف :المرماة( 3)
(، وصححه األلباين يف حتذير الساجد من اختاذ القبور 10031يف مصنفه، باب: بيع اخلمر ، رقم )( أخرجه عبد الرزاق 4)

 (.1/49مساجد، )
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 بيته، فحرق اخلمر يف جلده كان وقد مخرا، ثقيف من رجل بيت يف عمر وجد: قالت (1)صفية عن
 ".(3)فويسق أنت بل": قال (2)رويشد: قال "امسك؟ ما": وقال

 وجه الداللة:
فعل عمر رضوان اهلل تعاىل عليه حبرق بيت املعصية وتغيري اسم الفاسق دليل على هدم بيوت الفسق 

 على الفاسقني.
 استدل اجلمهور على أن من اعتاد الفسق عقوبته إىل اإلمام تقديرها باملعقول: دليل الرأي الثاني:

إن التعزيرات مما ختص ويل األمر؛ حيث إهنا ختضع ملعايري وضوابط يقدرها ويل األمر على ما هو مقرر 
غريه األمر حسبما يراه تأديبا للفاسق وزجرا ل ا ترك تقدير جزاءاهتا لتقدير ويلبالسياسة الشرعية، لذ

 وتطهريا للمجتمع من الرزيلة وحسما ملادة الشر يف جمتمعات املسلمني.
 الرأي المختار:

ني زجرا هلم وتأديبا وحفاظا مما سبق يتبني رجحان قول احلنفية هبدم البيوت على الفاجرين الفاسق
 هر جمتمع املسلمني ولقوة أدلته وهو هدي السلف الصاحلني.على ط

 
 
 
 
 
 

                                                           

 وعدة ونافع سامل وعنها سلمة وأم وحفصة عائشة عن روت عمرو بن اهلل عبد امرأة الثقفية مسعود بن عبيد أبي بنت صفية( 1)
 (.1/33املوطأ، )، إسعاف املبطأ برجال وغريه العجلي وثقها

 اختذ وأنه ،"املدينة أخبار" يف شّبة بن عمر ذكره .مناف عبد بن نوفل بن عدي بين صهر. الثقفي مصغرا، مبعجمة :رويشد( 2)
 (.2/413، اإلصابة يف متييز الصحابة، )اخلمر شربه يف عمر مع قّصة وله عدي، بين من هبا اختط من مجلة يف باملدينة دارا

 (.10031الرزاق يف مصنفه، باب: اخلمر، رقم )( أخرجه عبد 3)
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 الفصل الرابع
 ألحكام الفقهية المعللة سياسة في باب القضاءا

 ويشتمل على ستة مباحث:
 .مذهبه بغير القاضي حكم .5
 .سقوط الحد بالتقادم .4
 .والسياف الجالد تضمين عدم .4
 .الزور بشاهد التشهير .3
 .والمبتدع والزنديق الساحر قتل .1
 .المفقود الزوج بموت الحكم .6
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 مذهبه بغير(1)القاضي حكم: المبحث األول
 مل ذلك ومع بعدهم وم ن - عنهم اهلل رضي - الصحابة الس لف عهد على موجود ا االختالف كان
 ولذا األفضل، واختيار احلقِّ  إصابة اجتهادهم يف غر ُضهم وكان للتباغض، وال للتعصب عاةدم يكن
 بدأ بعده وما اهلجري الرابع القرن ويف .رأي ا له ينتقص وال فيه، اختلف فيما اآلخر يعذر بعُضهم كان

 األخرى، العلوم من وغريه الفقه علم يف واخلالف اجلدل واشتد العلماء، بني يكثران والتعصب التقليد
 .والتوقف اجلمود إىل متأخرة عصور يف وصلت أن إىل تضعف، واالستنباط االجتهاد حركة وبدأت
 أو وتدريسها، كتبهم وشرح وأقواهلم، أئمتهم قواعد على التخريج (2)املذاهب علماء جهد وأصبح

 مستمسكا كان وإن األئمة، أقوال عن خيرج من على التشنيع إىل أحيان ا احلد هبم ووصل اختصارها،
 كانت وإن دينا ويأخذوها الناس، ليعتنقها توجد مل املذاهب هذه بأن نيكمدر  غري شرعية، بنصوص
 املذهب يف اخلالف جند ولذا، والصواب للخطأ قابلة واجتهادات ألصحاهبا، آراء هي اوإمن مرجوحة،
  املذهيب التعصُّب تفشي إىل أدى ا، ممواحدة مسألة يف واحد إلمام قول من أكثر   وجند الواحد،
 عن الناس أبعد الذي وهو اإلسالم،ذمه  الذي هو وهذا الدين، وفروع أصول هتدد خطرية،بصورة 

 .سنةوال الكتاب أصل
 تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على أن القاضي يقضي مبا علمه اهلل مع احليدة واإلنصاف، واختلفوا فيما إذا قضى بغري 
 مذهبه على رأيني:

 

                                                           

 (.1/303. القاموس الفقهي، )الشرع حبكم الناس بني يقضي من. قضاة( ج.)هلا احملكم لألمور، القاطع: القاضي( 1)
( العلماء عند) و أصل مذهب له يدرى ما ويقال حسنا مذهبا ذهب يقال إليه يذهب الذي واملعتقد الطريقة :المذهب( 2)

املعجم الوسيط  .مذاهب( ج) منسقة وحدة جيعلها ارتباطا ببعض بعضها ارتبط والفلسفية العلمية والنظريات اآلراء من جمموعة
(1/310.) 
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للقاضي أن يقضي مبا أداه إليه اجتهاده دون االلتزام مبذهب معني، وإليه ذهب  الرأي األول:
 .(2)، واملالكية(1)الشافعية

، (3)مبذهبه، بعلمه أو مبن هو أعلم منه يف مذهبه وإليه ذهب احلنفيةالقاضي يقضي  الرأي الثاني:
 .(4)واحلنابلة
 األدلة:

إليه من القاضي يقضي مبا أداه إليه  اما ذهبو استدل الشافعية واملالكية على  دليل الرأي األول:
 اجتهاده دون االلتزام مبذهب معني بالسنة:

 تقضي كيف": يل قال اليمن إىل وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول بعثين ملا: قال جبل بن معاذ عنف
 اهلل كتاب في يكن لم فإن": قال. وجل عز اهلل كتاب يف مبا أقضي: قلت قال "؟قضاء عرض إن
 قضى يكن لم فإن": قال وسلم، عليه اهلل صلى اهلل رسول به قضى مبا أقضي: قلت قال ؟"وجل عز
 وفق الذي هلل الحمد": وقال صدري فضرب: قال آلو، وال رأيي أجتهد: قلت: قال ؟"الرسول به

 " (1)اهلل رسول يرضي لما وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول رسول
 وجه الداللة:

 له جيز مل باجتهاده احلكم له جاز من كل وألن؛ أحدا يقلد أن رأيه اجتهاد بعد له ليس أنه على دل
 فليس االجتهاد آلة يف مشرتكني كل وألن ؛أعلم احلاكم كان إذا ما على قياسا غريه، باجتهاد احلكم

 له جيز مل جمتهد كل وألن ؛القبلة يف االجتهاد على قياسا منه أعلم كان وإن صاحبه تقليد ألحدمها

                                                           

 (.16/161( احلاوي الكبري، )1)
بن إدريس  ( اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي واإلمام، لإلمام القرايف شهاب الدين أيب العباس أمحد2)

، اعتىن به عبد الفتاح أبو غدة، الناشر: مكتبة املطبوعات اإلسالمية حبلب، 684، وتويف سنة 626املصري املالكي ولد سنة 
 (.1/90بدون طابعة، بدون تاريخ، )

 (.4/498( الدر املختار وحاشية ابن عابدين، )3)
 (.11/192( اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، )4)
 (.3030(، وضعفه األلباين يف املشكاة برقم )3392أخرجه أبو داود، باب: اجتهاد الرأي يف القضاء، )( 3)
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 على حرم املفيت على التقليد من حرم ما وألن؛ كاملفيت منه أعلم هو من تقليد له جيز مل مثله تقليد
 .النص مع كالتقليد احلاكم،

 استدل احلنفية واحلنابلة على قوهلم بأن القاضي يقضي مبذهبه باألثر واملعقول: دليل الرأي الثاني:
 أوال: األثر: 

 ذنيب ما:" قال عليا، وتركتم عثمان بايعتم كيف: عوف بن الرمحن لعبد قلت: قال ،(1)وائل أيب عن 
: فقال: قال وعمر، بكر أيب وسرية رسوله، وسنة اهلل، كتاب على أبايعك: فقلت بعلي بدأت قد
 ."(2)فقبلها عثمان على عرضتها مث": قال" استطعت فيما"

 وجه الداللة:
 أن مبايعة عبد الرمحن بن عوف لعثمان كانت على اتباع من سلفه من األئمة أىب بكر وعمر

 فلما أىب علي إال االجتهاد وقبل عثمان، كانت البيعة له.
 ثانيا: المعقول:

 أن مذهب إىل اعتزى ملن جيوز فال فيها املتبعون األئمة نييوتع الفقهاء مذاهب اليوم استقرت قد
 أن الشافعي أصحاب ومنع الشافعي، مبذهب حيكموا أن حنيفة أيب أصحاب فمنع بغريه حيكم

 على وأوجبوا املمايلة، إىل ذريعة ذلك القضاة جيعل وأن التهمة، ألجل حنيفة، أيب مبذهب حيكموا
 . (3)صاحبه مبذهب حيكم أن ملذهب منتحل كل

 الرأي المختار:
، وعدم الركون إىل التقليد إال يف احلاالت باالجتهادمما سبق يتضح رجحان القول القائل باألخذ 

 اخلاصة.
                                                           

 سكن نصرانية أمه وكانت صحبة له وليست وسلم عليه اهلل صلى النيب أدرك األسدي وائل أبو سلمة بن شقيق :وائل أبو( 1)
 عنه روى اهلل وعبد عمر عن يروي أعاده رجع وإذا نقضه غزا فإذا وفرسه هو فيه يكون خص له وكان عبادها من وكان الكوفة
 (.4/334، الثقات البن حبان. )اهلجرة من إحدى سنة مولده وكان اجلماجم بعد مات واألعمش منصور

 (.330( أخرجه أمحد يف املسند برقم )2)
 (.16/161احلاوي الكبري، ) (3)
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 سقوط الحد بالتقادم: المبحث الثاني
 الشخصية الدعاوى عن احلسبة دعوى فيه فتفرتق اجلرمية، إسقاط على وأثره (1)التقادم حيث من أما
 مهما فيها الدعوى سقوط على يؤثر ال التقادم أن الشخصية الدعاوى يف املقرر أن ذلك وجه، من

 غري أو سفر، أو مرض، أو باحلق، جهل من مقبول، لسبب إقامته عن التأخر كان إذا األمد، طال
 مخسة مضي بعد القاضي لدى هبا االدعاء حق سقط سبب، لغري إقامتها عن التأخر كان فإذا، ذلك
 وقضي مسعت به مقرا كان فإذ ،(2)للحق منكرا عليه املدعى كان إذا احلق، ثبوت على عاما عشر

 على ال فقط، االدعاء حق على يؤثر التقادم أن ذلك أكثر، أو عام مئة بعد ولو حبقه احلق لصاحب
 للشبهة يعد مل باحلق مقرا عليه املدعى كان فإذا اإلبراء، شبهة من التقادم يف ملا وذلك نفسه، احلق

 كما به، فتسقط احلسبة دعاوى على يسري السابقة بالشروط التقادم وهذا التقادم فيلغى مكان،
 .لالطوي بالتقادم ويسمى الشخصية، الدعاوى به تسقط

 تحرير محل النزاع:
اتفقت كلمة العلماء على أن صاحب احلق له أن يرفع الدعوى إذا كان ذلك مباشرة قبل تقادم 

 الزمان، مث اختلفت كلمتهم بطول الزمان على أربعة آراء:
 على مطلقا التقادم هلذا أثر ال أنه إىل ،(3)بلةاواحلن ،(4)والشافعية ،(3)املالكية فذهب الرأي األول:

 متاما، الشخصية اجلرائم مثل مثلها خالصا، أو غالبا فيها اهلل حق يكون اليت واجلرائم احلدود ثبوت
 بالزنا الشهادة رفعت فإذا سواء، حد على النكول أو اإلقرار أو بالبينة ذلك بعد فيه احلق ثبت سواء

                                                           

 على( النظام حيددها) طويلة مدة مرور: الدعوى تقادم .ءالشي وجود على الطويل الزمن مضي: قدم من الدال بضم: التقادم( 1)
 (.1/139معجم لغة الفقهاء، ) الدعوى مساع حق يسقط وبالتقادم .صاحبها حيركها أن دون الدعوى

 األقوال على يطلق للواقع، املطابق احلكم هو: املعاين أهل اصطالح ويف إنكاره، يسوغ ال الذي الثابت هو اللغة يف: الحق( 2)
 (.1/89، )التعريفات تابك .الباطل ويقابله ذلك، على اشتماهلا باعتبار واملذاهب، واألديان والعقائد

 (.4/342( املدونة، )3)
 (.12/329(، البيان يف مذهب اإلمام الشافعي، )0/39( األم للشافعي، )4)
 (.12/13( الشرح الكبري على منت املقنع، )3)
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 وعلى .ذلك غري أو السرقة أو بالشرب رفعت إذا وكذلك احلد، ونـُفِّذ قبلت، القاضي لدى القدمي
 .عليه العقوبة وتنفذ إقراره يقبل فإنه اجلرمية، تقادمت بعدما جبرميته اجملرم أقر لو نفسه احلكم

 ذلك بعد ثبت إذا بالتقادم تسقط الدعوى أن إىل (1)يوسف وأبو حنيفة أبو وذهب الرأي الثاني:
 على العقوبة وتنفذ به وحيكم اإلقرار ويقبل الدعوى، تسقط مل باإلقرار ثبت فإذا بالشهادة، احلق

 وكذلك التقادم، فيه يؤثر فال القذف حد أما خاصة، والزنا الشرب حلدي بالنسبة وهذا صاحبها،
 د.احل دون املال حق يف السرقة حد

 كل يف يوسف وأبو حنيفة أبو الشيخان إليه ذهب ما إىل (2)احلسن بن حممد وذهب الرأي الثالث:
 .باإلقرار الشرب حد ثبوت يف وخالفهما ذلك،

 ثبت سواء بالتقادم، احلدود مجيع سقوط وهو رابع، قول إىل (3)ليلى أيب ابن وذهب الرأي الرابع:
 .سواء حد على بالبينة أو باإلقرار ذلك بعد

 األدلة:
 احلدود ثبوت على مطلقا التقادم هلذا أثر ال أنهاستدل اجلمهور على قوله  دليل الرأي األول:

 باملعقول: واجلرائم
 الدعاوى إن إذ العبد، وحق تعاىل اهلل حق بني ذلك يف معترب فارق وجود عدم هؤالء ودليل

 .(4)احلسبة دعاوى فكذلك الفقهاء، باتفاق القصري التقادم هبذا تسقط ال الشخصية
 احلق ذلك بعد ثبت إذا بالتقادم تسقط الدعوى أناستدل احلنفية على  دليل الرأي الثاني:

 باملعقول أيضا: الدعوى تسقط مل باإلقرار ثبت فإذا بالشهادة،

                                                           

 السمرقندي الدين عالء بكر أبو أمحد، أيب بن أمحد بن حممد: املؤلف، الفقهاء حتفة(، 9/160( املبسوط للسرخسي، )1)
 (.3/196، )م 1994 - هـ 1414 الثانية،: الطبعة، لبنان – بريوت العلمية، الكتب دار: الناشر، (هـ340 حنو: املتوىف)
 (.3/29( البحر الرائق شرح كنز الدقائق، )2)
 (.3/209( فتح القدير للكمال بن اهلمام، )3)
(، الشرح الكبري على 12/329(، البيان يف مذهب اإلمام الشافعي، )0/39(، األم للشافعي، )4/342( انظر: املدونة، )4)

 (..12/13منت املقنع، )
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 املتهم وشهادة بالكذب، متهما الشاهد جيعل الشهادة أداء يف التأخري أن ذلك يف (1)احلنفية وحجة
 أمرين، بأحد مأمور احلدود هذه يف الشاهد أن فمحلها اهتامه شبهة أما احلد، هبا يقسط شبهة

 :تعاىل هلل حسبة كالمها
 .األرض يف للفساد منعا اهلل حلق إقامة تعاىل هلل حسبة الشهادة أداء: األول
 عنهما، اهلل رضي عمر عن عبد اهلل بن: وسلم عليه اهلل صلى بقوله عمال املؤمن على السرت: والثاين
 ومن يسلمه، وال يظلمه ال المسلم أخو المسلم": قال وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أن: أخربه
 من كربة عنه اهلل فرج كربة، مسلم عن فرج ومن حاجته، في اهلل كان أخيه حاجة في كان

 تعاىل اهلل حق على أمني واملؤمن" (2)القيامة يوم اهلل ستره مسلما ستر ومن القيامة، يوم كربات
 حىت االختيار عن مدة تأخر فإن أحدمها، فورا خيتار أن وواجبه السرت، أو اإلقدام يف واجملتمع،
 هبا تسقط شبهة وهذا ضغينة، أو حقد إثارة مظنة منه ذلك كان إقامتها على أقدم مث اجلرمية تقادمت
  ،(3)الثقفي اهلل عبيد بن حممد عنف عنه اهلل رضي عمر بذلك صرح وقد باحلد، شهادته

 أو رآها حيث هبا يشهد فلم شهادة عنده كانت من: " عنه اهلل رضي اخلطاب بن عمر كتب: قال
 ".(3(، )4)ضغن على يشهد فإمنا، علم حيث

 ال فيه الشهادة وألن ؛وجه من فيه العبد حق لكرب بالتقادم، فيه الشهادة تسقط فال القذف حد وأما
 عن يرفع عذر وهي اخلصومة لعدم فيه الشهادة عن الشاهد تأخر فكان خصومه، بغري تسمع

 والشرب، الزنا حبد له إحلاقا بالتقادم، يسقط فيه احلد فإن السرقة، حد وكذلك، الشبهة الشهادة
 حقوق على قياسا بالتقادم يسقط فال العبد، حق فهو املال وأما كل، يف تعاىل اهلل حق غلبة جبامع

                                                           

 (.3/209( فتح القدير للكمال بن اهلمام، )1)
 (.2442املسلم وال يسلمه، رقم )( أخرجه البخاري، باب: ال يظلم املسلم 2)
 خالد والية يف تويف: سعد ابن قال، األعور الكويف الثقفي عون أبو سعيد بن اهلل عبيد بن حممد :الثقفي اهلل عبيد بن محمد( 3)

 .(10/264، إكمال هتذيب الكمال، )أحاديث وله ثقة كانالقسري،   اهلل عبد بن
 (.6/2134اللغة وصحاح العربية، )، الصحاح تاج احلقد والضغينة :الضغن( 4)
 (.20390( أخرجه البيهقي يف السنن الكربى، باب ما جاء يف خري الشهداء رقم )3)
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 يف باإلقرار سقوطها لعدم بالنسبة وأما بالشهادة، العقوبة سقوط إىل بالنسبة هذا، األخرى العباد
 النفس على الكذب يعقل ال ألنه ؛اإلقرار يف متأتية غري الشهادة يف املتأتية الشبهة فألن قدمية، جرمية

 .تستحقها جرمية غري من العقوبة وحتمل
 : استدل حممد بن احلسن فيما فرق فيه بني الشرب وغريه باملعقول:الرأي الثالثدليل 
 تثبت ألهنا ؛األخرى احلدود سائر عن للشرب تفريقا القدمي، بالشرب يقبل ال اإلقرار إن وقال

 .له مسقطة شبهة فيه اإلقرار تأخر اعترب ولذلك باإلمجاع، ثبت الشرب وحد بالقرآن،
 ذلك بعد ثبت سواء بالتقادم، احلدود مجيع سقوطاستدل ابن أىب ليلى على  دليل الرأي الرابع:

 باملعقول: سواء حد على بالبينة أو باإلقرار
 شرعت الذي الردع مبعىن يذهب عليها املعاقبة وتأخري للزجر، شرعت إمنا العقوبات هذه أن وحجته

 .بذلك تسقط ولذلك أجله، من
 الرأي المختار:

 قول احلنفية بسقوط احلدود بطول املدة، نظرا لقوة دليلهم.مما سبق يتضح قوة 
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 (2)والسياف(1)الجالد تضمين عدم: المبحث الثالث
 وهذه العدل، مبدأ إنه الذرى، سامي القدر، شريف مبدأ   تؤسس اليت العظيمة، القرآنية القواعد من

 تلكم واإلنصاف، العدل باب يف أثرها لعظيم واألدباء؛ واحلكماء العلماء هبا استشهد طاملا قاعدة

  چ  :تعاىل قوله عليها دل ما هي      چ
(3). 

 خطيئة   أحدٌ  حيمل ال وأنه فشر، شر ا وإن فخري، خري ا إن بأعماهلم جيازون إمنا املكلفني أن: واملعىن
 ولعل، وحكمته وتعاىل تبارك اهلل عدل كمال من وهذا فيها، يدٌ  له يكن مل ما جريرت ه، وال أحد

 عن فعرب ـ ظهره على املرء حيمله ما وهو ـ احلمل هو الوزر ألن بالوزر؛ اإلمث عن التعبري من احلكمة
 .املؤمن نفس على ثقيال   يـُت ّخي لُ  ألنه ؛بالوزر اإلمث

 تحرير محل النزاع:
بعملهما؛ ألهنما من وسائل تطبيق شرع اتفقت كلمة الفقهاء أن اجلالد والسياف كليهما ال يأمثان 

 اهلل يف األرض، مث اختلفوا يف تضمينهما ما أتلفا بدون تعد على رأيني:
 . (6)، احلنابلة(3)، واملالكية(4)وهو رأي احلنفية ،ال يضمنا إال بالتعدي الرأي األول:

 

                                                           

معجم لغة  .وحنوه كاجللد القاضي يفرضها اليت اجلسدية العقوبات تنفيذ يتوىل الذي الالم، وتشديد اجليم بفتح :الجالد( 1)
 (.1/163الفقهاء )

 يف) والسيافة سيافة( ج) اجلناة أعناق ضرب السلطان يكلفه ومن السيوف وصانع السيف صاحب( السياف: )السياف( 2)
 (.1/468املعجم الوسيط، ) .بالسيوف املقاتلون( اجليش

 (.38( سورة النجم، آية )3)
 (.4/81( االختيار لتعليل املختار، )4)
 (.2/210( الشرح الكبري للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، )3)
 (.9/163املغين البن قدامة، )( 6)
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 اجلالد عتقداو  وجوبه اإلمام عتقدا ن، وإ(1)القتل ملباشرته يكفر ناستحب الشافعي له أ الرأي الثاني:
، ووافقه علي األخري (2)، ضمن يف أحد وجهي الشافعيةاستيفائه على اجلالد أكره فإن حظره

 .(3)احلنابلة
 األدلة:

 باملعقول: بالتعدياستدل اجلمهور على عدم تضمني اجلالد والسياف إال  دليل الرأي األول:
 أوجبناه لو وألنا ؛القصار كمعني به أمر ما جتاوز يتعمد ومل البدل، وجه على ال فعله يف مأذون ألنه
 .جلي ضرر وفيه ذلك من الناس المتنع عليه

 القتل ملباشرته يكفر ناستدل الشافعي على ما ذهب إليه من استحباب أ دليل الرأي الثاني:
 باملعقول:

 .ضمانه وجوب يعتقد ما استهالك على خمتارا إلقدامه
 الرأي المختار:

الرأي املختار عدم تضمني السياف وال اجلالد؛ ألنه ينايف مصاحل إقامة جدود اهلل تعاىل وليس هذا 
 .ءشيمن السياسة يف 

 
 
 
 
 

                                                           

 (4/166( أسىن املطالب يف شرح روض الطالب، )1)
 اجلويين، حممد بن يوسف بن اهلل عبد بن امللك عبد: املؤلف، (، هناية املطلب يف دراية املذهب13/422( احلاوي الكبري، )2)

: الناشر، الّديب حممود العظيم عبد/ د. أ: فهارسه وصنع حققه، (هـ408: املتوىف) احلرمني بإمام امللقب الدين، ركن املعايل، أبو
 (.10/422، )م2000-هـ1428 األوىل،: الطبعة، املنهاج دار

 (.3/339( شرح منتهى اإلرادات، )3)
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 الزور بشاهد(1)التشهير: المبحث الرابع
 : الشهادة قبول شروط
 :هي الشروط، بعض توافر من البد الشهادة تقب ل لكي

 شهادة الفقهاء بعض وأجاز املسلم، علي الكافر شهادة جتوز فال: مسلم ا الشاهد يكون أن .1
 الكافر، علي الكافر شهادة أما، فقط السفر أثناء الوصية حالة يف املسلم علي الكافر

 آخرون وقال. الفقهاء بعض أجازها فقد. الذمي علي( النصراين أو اليهودي) الذمي وشهادة
 اليهودي، علي اليهودي شهادة جتوز أنه مبعين أخري، ملة علي ملة أهل شهادة جواز بعدم

 .خمتلفتان ملتان ألهنما ؛النصراين علي اليهودي شهادة جتوز ال ولكن
 شهادة أما ،بالتقوى له واملشهود ونواهيه، اهلل بأوامر امللتزم وهو: عدال الشاهد يكون أن .2

  شهادته تقبل فال األخالق، بفساد أو بالكذب اشتهر ومن الفاسق

چ: تعايل قال .3                           

                    چ
(2).

 جبواز الفقهاء بعض وقال. اجملنون وال الصيب شهادة تقبل فال: عاقال بالغ ا الشاهد يكون أن .4
 .اجلراح يف مثله صيب علي الصيب شهادة

 كتبها، إن تقبل: وقيل شهادته، تقبل ال فاألخرس: الكالم علي قادر ا الشاهد يكون أن .3
 .الكالم حمل حتل اإلشارة مادامت باإلشارة تقبل: وقيل

 وكثرة احلفظ، بسوء عرف من أما: حيفظ ما وضبط احلفظ علي قادر ا الشاهد يكون أن .6
 فاخلطأ منه، تعمد دون شهادته يف أنقص أو فزاد استشهد فإن شهادته، تقبل فال السهو،

                                                           

 فيقال حملته إىل يبعثه سوقيا كان وإن فاحذروه الزور شاهد هذا وجدنا إنا ليقال حملته إىل رجال القاضي يبعث أن: التشهير( 1)
 (.1/202، )الفنون اصطالحات يف العلوم جامع=  العلماء دستور .ذلك

 (.6( سورة احلجرات، آية )2)
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 چ وهبتانا افرتاء الباطل شهادة:(1)الزور. و زور ا شهادته تعد وال استشهده من علي       

              چ
 أو كاذبة شهادة: الزور شهادة(2)

 .احلق وتنكر بالباطل جتزم غريها أو قضائية، سلطة أمام مضللة
 تحرير محل النزاع:

 اتفق أهل العلم على تفسيق شاهد الزور ووجوب تعزيره، مث اختلفوا يف كيفية تعزيره على ثالثة آراء:
 أنـواع من نوع أي ذلك إىل يضـاف وال املأل، على بتشهريه يكتفى: (3)حنيفة أبو قال الرأي األول:

 .الفتوى وعليه املذهب، مشهور كالظهار وهوألنه منكر من القول   ؛األخرى التعزيرية العقوبـات
 .(6)واحلنابلة ،(3)الشافعية مذهب وهو، وحيبس ضربا يوجع أنه: (4)أبو يوسف وحممد الرأي الثاني:

 شىت بأنواع ومؤاخذته الزور شاهد على التشديد ضرورة إىل :(0)املالكية فقهاء وذهب الرأي الثالث:
 قبوهلـا وعدم شهادته رد إىل إضافة ويسود وجهه وتشهري، وحبس، ضرب، من التعزيرية، العقوبات مـن
 .األرجح على أبدا

 األدلة:
 يضـاف وال ، املأل على بتشهريه يكتفىاستدل أبو حنيفة على أن شاهد الزور  دليل الرأي األول:

 باحلديث واألثر: األخرى التعزيرية العقوبـات أنـواع من نوع أي ذلك إىل
 أوال: الحديث:

                                                           

 (.2/1009( معجم اللغة العربية املعاصرة، )1)
 (.30( سورة احلج، آية )2)
 (.2/391( درر احلكام شرح غرر األحكام، )3)
 ( السابق.4)
 (.13/306( البيان يف مذهب اإلمام الشافعي )3)
 (.10/232( املغين البن قدامة، )6)
 0(8/390( النوادر والزيادات على ما يف املدونة وغريها من األمهات، )0)
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: فقال وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول خطبهم: قال جده، عن أبيه، عن ،(1)حكيم بن هبز عن
 . "(4)الناس يحذره حتى (3)كوههت   الفاسق؟ ذكر عن (2)ترعون متى حتى"

 وجه الداللة:
 . مثله عن ولغريه له زجرا الشهرة يف ألن

 األثر: ثانيا:
 فاعرفوه زور شاهد هذا إن: " فقال عشريته إىل به بعث زور شاهد أخذ إذا عنه اهلل رضي علي كان

: قال ضرب؟ فيه كان هل: احلسني بن لعلي قلت: الرمحن عبد قال، سبيله خلى مث"  وعرفوه، 
 ".(3)ال

 وجه الداللة:
 نص صريح يف تعريفه والتشهري به دون حبسه، وال ضربه.

 وحيبس ضربا يوجع استدل الشافعية واحلنابلة ومن وافقهم على أن شاهد الزور الرأي الثاني:دليل 
 باألثر:

 فالن هذا": يقول الليل إىل يوما للناس فوقفه زور، بشاهد عمر أتى: قال ،(1)عامر بن اهلل عبد عن
 ".(2)حبسه مث فاعرفوه، بزور شهد

                                                           

 عن أبيه، عن أحاديث عدة له. البصري، القشريي امللك عبد أبو، احملدث، اإلمام، حيدة بن معاوية ابن :حكيم بن بهز( 1)
 .وعدة، إبراهيم بن ومكي، واألنصاري، عاصم وأبو، أسامة وأبو، وروح، القطان وحيىي، احلمادان: وعنه .أوىف بن زرارة وعن، جده
 وقال. هبز يف خيتلفون: البخاري وقال. حجة عندي هو: أيضا داود أبو وقال. والنسائي، داود وأبو، وعلي، معني ابن وثقه

. بالشطرنج يلعب رأيته: بشري بن أمحد وقال، فيه اهلل أستخري ممن وهو كثريا خيطئ: حبان ابن وقال. شاذة نسخة هي: احلاكم
 (.6/360، )النبالء أعالم سري، ومائة اخلمسني قبل تويف: قلت، الزهري عنه روى: اخلطيب وقال. به حيتج ال: حامت أبو وقال

 (.2/909، معجم اللغة العربية املعاصرة، )وارتدع عنه كف: غيه عن الشخص ارعوى: ترعون( 2)
، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، للكثرة شدد ،األستار وهتك. فاهنتك  هتكه وقد. وراءه عما السرت خرق: الهتك( 3)
(4/1616.) 
 0(104(، وضعفه األلباين يف ضعيف اجلامع، )4302( أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط، رقم )4)
 0(20493( أخرجه البيهقي يف السنن الكربى، باب: ما يفعل بشاهد الزور، )3)
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 وجه الداللة:
 نص صريح يف التشهري به وحبسه.

 دليل الرأي الثالث: 
 مـن شىت بأنواع ومؤاخذته الزور شاهد على التشديد ضرورةاستدل املالكية ومن وافقهم على 

 قبوهلـا وعدم شهادته رد إىل إضافة ويسود وجهه وتشهري، وحبس، ضرب، من التعزيرية، العقوبات
 باألثر:

 يسخم أن الزور بشاهد أمر اخلطاب بن عمر أن"  أبيه، عن ،(3)حكيم بن األحوصعن  .1
 فال الزور، شاهد هذا إن: ويقال القبائل، يف به ويطاف عمامته، عنقه يف ويلقى وجهه،
  "(4)شهادة له تقبلوا

 وجه الداللة:
 منهم أحد عليه ينكر ومل - عنهم تعاىل اهلل رضي - الصحابة على خيفى ال التشهري هذا مثل

 .اإلمجاع حمل فحل
 زور شاهد على ظهر أنه، عنه اهلل رضي اخلطاب، بن عمر عن،  اخلدري سعيد أيب عن .2

 من نقبل ال فإنا،  الزور بشهود الناس تأسروا ال: " قال مث، سوطا عشر أحد فضربه
 ."(1)العدل إال الشهود

                                                                                                                                                                                     

 وقال.- وسلم عليه اهلل صلى - النيب عهد يف ولد كعب بن عدي بين حليف العنزي حممد أبو ربيعة بن عامر بن اهلل عبد( 1)
إكمال هتذيب  ،ومثانني تسع سنة يف ومات، أربع أو مخس ابن وهو - وسلم عليه اهلل صلى - النيب أدرك: احلافظ نعيم أبو

 (.8/3الكمال، )
 (.3261ما على القاضي يف اخلصوم والشهود، رقم ) يف السنن الصغرى، باب: ( أخرجه البيهقي2)
 يفضل عيينة ابن كان: علي لنا قال يونس، بن عيسى منه مسع وأنسا، أباه مسع الشامي، عمري بن حكيم بن األحوص( 3)

 املغرية بن إبراهيم بن إمساعيل بن حممد: املؤلف، الكبري التاريخ،األحوص عن يرو فلم حيىي وأما احلديث يف ثور على األحوص
 عبد حممد: مراقبة حتت طبع، الدكن – آباد حيدر العثمانية، املعارف دائرة: الطبعة، (هـ236: املتوىف) اهلل عبد أبو البخاري،

 (. 2/38بدون تاريخ، ) ،خان املعيد
 0(13394( أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه، باب: عقوبة شاهد الزور، رقم)4)
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 وجه الداللة:
 قول عمر يف رد شهادته لفسقه.

 الرأي المختار:
يتبني مما سبق من عرض آراء العلماء وأدلة كل فريق من أن األمر خاضع للسياسة فيزجر شهود الزور 

 وتعزيرهم مبا يردعهم كل حبسب حالته من الصيانة والفجور يف الشهادة. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     

 (.20492أخرجه البيهقي يف السنن الكربى، باب: ما يفعل بشاهد الزور، )( 1)
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 (3)والمبتدع(2)والزنديق(1)الساحر قتل: المبحث الخامس
من املعلوم أن الشريعة جاءت جبلب كل خري، ودفع كل شر، وشرعت من احلدود والتعازير  زواجر 
عن ارتكاب ما يهدم أصوهلا، واختذت من التدابري ما يضمن طهارة اجملتمعات من مثل تلك اآلفات 

املبحث كم أضرت باألمة وسوف نتعرض يف هذا   اليتالفتاكة كالسحر، والكهانة، والعلمنة، والزندقة، 
 لبيان ما الزاجر عن مثل تلك الطوام بالتايل:

 تحرير محل النزاع:
مث اختلفت   حرام وتعليمه تعلمه نالكبائر وأ من وهو حرام السحر عمل أن أمجع العلماء على

 كلمتهم هل يقتل أم ال، وهل إذا تاب قبلت توبته أم ال؟ 
 يقتضي ما فيه يكن مل وإذا، فال وإال كفر، الكفر يقتضي ما تضمن فإن ،حرام السحر الرأي األول:

وهبذا أخذ  والزنديق املنافق توبة تقبلو  توبته قبلت تاب فإن ،يقتل وال منه، واستتيب عزر، الكفر
 .(4)الشافعية

 واملبحث. قتله يتحتم بل توبته، تقبل وال يستتاب، وال بالسحر، يقتل كافر الساحر الرأي الثاني:
 .                 (6)، واحلنابلة(3)وهو قول املالكية الزنديق، توبة قبول يف اخلالف على مبين

 

                                                           

 صورة يف الباطل إخراج واخلداع، التمويه جمرى وجيري حقيقته، غري على ويتخيل سببه، خيفى أمر كل(ر ح س: )الساحر( 1)
 (.2/1041معجم اللغة العربية املعاصرة، ) .الساحر وممارسات فن األرواح، بواسطة اخلارقة القوى استخدام احلق،

 يتمسك ال الذي هو الزنديق أن الناس ألسنة على واملشهور .وزناديق زنادقة،( ج.)معرب يبالزندقة. فارس يؤمن من :الزنديق( 2)
 (.1/160القاموس الفقهي، ) .األديان يف طاعن: يملحد. أ بقوهلم هذا عن تعرب والعرب الدهر، بدوام ويقول بشريعة،

 اجلماعة بيان يف الرموز جامع يف كذا اعتقادا الّسّنة أهل خالف من ةأحدثه. وشريع إذا األمر ابتدع من لغة هو: المبتدع (3)
 (.2/1431اصطالحات الفنون والعلوم، ) فاألهواء. كشا وأهل البدع بأهل يسّمون نواإلمامة. واملبتدعو 

 (.19/243اجملموع شرح املهذب، )(، 1/293( األم، )4)
 (.12/33( الذخرية للقرايف،)3)
 (.0/494( املبدع يف شرح املقنع، )6)
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 ظاهر يستتاب يف وال سياسة الساحر قتل فيجب والزنديق الساحر توبة تقبل ال الرأي الثالث:
 .(1)مذهب احلنفية

 األدلة:
 وإال كفر، الكفر يقتضي ماإن تضمن سحره  استدل الشافعية على أن الساحر دليل الرأي األول:

 تقبلو  توبته قبلت تاب فإن ،يقتل وال منه، واستتيب عزر، الكفر يقتضي ما فيه يكن مل وإذا، فال
 ق بالسنة:والزندي املنافق توبة
 عليه اهلل صلى اهلل رسول أن بلغنا: قال قتل؟ العهد أهل من سحر من أعلى: سئل شهاب، ابن عن

 .(2)الكتاب أهل من وكان صنعه، من يقتل فلم ذلك له صنع قد وسلم
 وجه الداللة:

أن النيب صلى اهلل عليه وسلم، مل يقتل الساحر على الرغم من أنه من أهل الكتاب، وسحر رسول 
 اهلل صلى اهلل عليه وسلم.

 وال يستتاب، وال بالسحر، يقتل كافر الساحراستدل املالكية واحلنابلة على أن  دليل الرأي الثاني:
 ه بالسنة:قتل يتحتم بل توبته، تقبل

 ".(4)بالسيف ضربة الساحر حد": وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال: قال (3)جندب عن .1
 
 
 

                                                           

 (.4/63(، )1/44( الدر املختار وحاشية ابن عابدين، )1)
 ( أخرجه البخاري، باب: هل يعفى عن الذمي إذا سحر.2)
 مث الكوفة نزل اخلري جندب له يقال الذي وهو جبيله من وعلق العلقي اهلل عبد أبو البجلي سفيان بن: اهلل عبد بن جندب( 3)

 (.3/36، الثقات البن حبان، )مجيعا املصرين أهل عند فحديثه البصرة إىل منها حتول
 (.2699(، وضعفه األلباين يف ضعيف اجلامع برقم، )1460( أخرجه الرتمذي، باب: ما جاء يف حد الساحر، رقم )4)
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 اهلل صلى النيب زوج حفصة، أن،  بلغه أنه ،(1)زرارة بن أسعد بن الرمحن عبد بن حممد عن .2
 .(2)فقتلت، هبا فأمرت دبرهتا، كانت وقد سحرهتا، هلا جارية قتلت وسلم عليه

 الداللة:وجه 
 دلت اآلثار السابقة على قتل الساحر  بكل حال؛ ألنه زنديق.

 :باملعقول سياسة هقتل وجيب توبته تقبل لساحر الاعلى أن  احلنفيةاستدل  دليل الرأي الثالث:
 .وكل من كان كذلك يدفع شره بالقتلألن الساحر من املفسدين يف األرض 

 الرأي المختار:
 .القول بقتل الساحر بكل حال، لقوة أدلة هذا الرأي وسالمته عن املعارضيتبني مما سبق رجحان 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 عمرة وعمته سعيد وأيب جابر عن عمرة أخي ابن املدين األنصاري زرارة بن أسعد أو: سعد بن الرحمن عبد بن محمد( 1)
 علي بن احلسن بن عمرو بن وحممد مالك بن كعب وابن أسعد بن حيىي وخالة النعمان بن حارثة ابنة هشام أم ألمها وأختها

 وثقه كالذهيب واحد غري به وجزم العزيز عبد بن عمر زمان يف املدينة على واليا كان إنه: حامت أبو قال اهلل عبد بن وسامل واألعرج
 املدينة تاريخ يف اللطيفة التحفة، ومائة وعشرين أربع سنة تويف: وقال أبيه عمة عمرة بأن: وصرح سعد وابن حبان وابن النسائي
: املتوىف) السخاوي حممد بن عثمان بن بكر أيب بن حممد بن الرمحن عبد بن حممد اخلري أبو الدين مشس: املؤلف، الشريفة
 (.2/308، )م1993/هـ1414 األوىل: الطبعة، لبنان– بريوت ،العلمية الكتب: لناشر، ا(هـ902

(، وصححه األلباين يف إرواء الغليل حتت حديث، 2806( أخرجه مالك يف املوطأ، باب: الوصية يف املكاتب، رقم )2)
(1036.) 
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 التعزير بالقتل سياسة: المبحث السادس
 :التايل النحو على متعلقاهتا حسب التعزيرية العقوبات تصنف أن ميكن

 .والقتل كاجللد باألبدان، يتعلق ما .1
 اللهو آالت وإتالف وتكسريها، األصنام كإتالف والغرم، كاإلتالف باألموال؛ يتعلق ما .2

 .اخلمر وأوعية والطرب
 - قضى فقد عليه، الغرم إضعاف مع حرز غري من السارق كجلد منهما؛ مركب هو ما .3

 وغرمه باحلد: اجلرين يؤويه أن قبل املعلق الثمر من سرق من على - وسلم عليه اهلل صلى
 .التمر جتفيف موضع: واجلرين. مرتني

 .والنفي كاحلبس، اإلرادة، بتقييد يتعلق ما .4
  .(1)والزجر بالتوبيخ، النفوس كإيالم باملعنويات؛ يتعلق ما .3

 القاضي، باب إىل واجلر اإلعالم: وغريهم والقواد تجاركال األشراف فتعزير: مراتب أربع على والتعزير
 تفعل، فال كذا فعلت أنك بلغين يقول بأن فقط اإلعالم: والعلوية كالفقهاء األشراف أشراف وتعزير
 .واحلبس والضرب واجلر اإلعالم: األخساء وتعزير واحلبس، واجلر اإلعالم: كالسوقية األوساط وتعزير

 تحرير محل النزاع:
اتفق الفقهاء على أنه جيوز لويل األمر تعزير رعاياهم فيما مل يرد به نص من احلدود من اجلرائم، مث 

 اختلفت كلمتهم هل يصل هذا التعزير إىل القتل أم ال على رأيني: 
 
 
 
 

                                                           

 الشريف املصحف لطباعة فهد امللك جممع: الناشر، املؤلفني من جمموعة: املؤلف، والسنة الكتاب ضوء يف امليسر لفقه( ا1)
 (.1/380، بدون طبعة، )هـ1424:  الطبع سنة
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 اعتياد أو التكرار حال يف كما التعزير عقوبة تكون أن: (2)واملالكية ،(1)احلنفية أجاز الرأي األول:
 أي سياسة، القتل ويسمونه القتل، هي: احلنفية عند بغري حمدد القتل أو، الدبر يف املواقعة أو اإلجرام،

 .القتل يوجب اجلرمية جنس وكان فيه، املصلحة احلاكم رأى إذا
 ، أن التعزير ال يتجاوز احلد.(4)، واحلنابلة(3)ويرى الشافعية الرأي الثاني:

 األدلة:
 أو التكرار حال يف كما التعزير عقوبة تكون أناستدل احلنفية واملالكية على دليل الرأي األول: 

 بالسنة: القتل هي: احلنفية عند بغري حمدد القتل أو، الدبر يف املواقعة أو اإلجرام، اعتياد
 بأرض إنا اهلل، رسول يا: فقلت وسلم، عليه اهلل صلى اهلل رسول سألت: قال ،(3)احلمريي ديلم عنف

 برد وعلى أعمالنا على به نتقوى القمح، هذا من شرابا نتخذ وإنا شديدا، عمال هبا نعاجل باردة
 مثل له فقلت يديه، بني من جئت مث: قال "فاجتنبوه": قال نعم،: قلت "؟يسكر هل": قال بالدنا،
 لم فإن": قال تاركيه، غري الناس إن: قلت "فاجتنبوه": قال نعم،: قلت "؟يسكر هل": فقال ذلك،
 ". (6)فاقتلوهم يتركوه

 وجه الداللة:
نص من النيب صلى اهلل عليه وسلم على التعزير بالقتل ملن مل ينته عن شرب املسكر فكان املصري 

 إليه؛ ألنه صلى اهلل عليه وسلم هو احلجة عند املنازعة. 
 استدل الشافعية واحلنابلة على أن التعزير ال يتجاوز احلد بالقرآن والسنة: دليل الرأي الثاني:

                                                           

 (.4/63( الدر املختار وحاشية ابن عابدين، )1)
 (.4/333( الشرح الكبري للشيخ الدردير، )2)
 (.10/364( هناية املطلب يف دراية املذهب، )3)
 (.1/602( الروض املربع شرح زاد املستقنع، )4)
 بن محري ولد من وهو اهلوشع بن ديلم: ويقال ، فريوز بن ديلم: ويقال. ديلم أيب بن ديلم هو: الجيشاني الحميري ديلم( 3)

 اهلل عبد بن مرثد ورواه املصريون، عنه رواه األشربة، يف واحد حديث غري أعلم فيما عنه يرو ومل مصر سكن. صحبة له. سبأ
 (.2/463، االستيعاب يف معرفة األصحاب، )بشيء وليس احلمريي، ديلم غري اهلوشع بن ديلم إن: قيل وقد. اليزين

 (.18033( مسند اإلمام أمحد )6)
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 أوال: القرآن:

 چ  قوله تعاىل:                    چ
(1).

 وجه الداللة:
 هنى اهلل عن قتل النفس إال باحلق وقتل النفس يف التعزير ليس حقا.

 السنة:ثانيا: 
 يشهد مسلم، امرئ دم يحل ال: " وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال: قال اهلل، عبد عن .1

 الزاني، والثيب بالنفس، النفس: ثالث بإحدى إال اهلل، رسول وأني اهلل إال إله ال أن
 ."(2)للجماعة التارك الدين من والمارق

 وجه الداللة:
 دم املسلم حرام إال هبذه الثالث وليس التعزير منها فال يستحل الدم يف التعزير، والنص صريح. 

 فوق يجلد ال" :يقول وسلم عليه اهلل صلى النيب كان: قال عنه، اهلل رضي بردة أيب عن .2
 ".(3)اهلل حدود من حد في إال جلدات عشر
 وجه الداللة:

 ال يزاد على العشر يف اجللد إال يف احلدود أما يف التعازير فال يبلغ هذا احلد. 
 الرأي المختار:

مما ال شك فيه أن ذلك خاضع لتقدير اإلمام مبا يراه مصلحة للعباد كما أن التعازير ختتلف باختالف 
 شؤوهنم.اجلرم وحال من وقع فيه حسبما يراه اإلمام من سياسة العباد والقيام على 

 

                                                           

 (.33( سورة اإلسراء، آية )1)
 بالسن والسن باألذن واألذن باألنف واألنف بالعني والعني بالنفس النفس أن" :تعاىل اهلل قول :باب( أخرجه البخاري، 2)

   (.6808"، رقم )الظاملون هم فأولئك اهلل أنزل مبا حيكم مل ومن له كفارة فهو به تصدق فمن قصاص واجلروح
   (.6848كم التعزير واألدب، رقم ) :باب( أخرجه البخاري، 3)



 

231



 الثالثالباب 
 الجهاد والنكاح واألموالالمعللة سياسة في الفقهية األحكام 

 ثالثة فصول: ويشتمل على
 .الجهادالفصل األول: األحكام الفقهية المعللة سياسة في 
 النكاح.الفصل الثاني: األحكام الفقهية المعللة سياسة في 

 في األموال.الفصل الثالث: األحكام الفقهية المعللة سياسة 
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 األول الفصل

 الجهاد في سياسة المعللة الفقهية األحكام
 ويشتمل على خمسة مباحث:

 قتل النساء في الحرب. .5
 كلمة السر في الحروب. .4
 .المسلمين غير مع العسكري الحلف .4
 .الحربيين أسرى في  الحكم .3
 .المسلمين على التجسس .1
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 النساء في الحربقتل : المبحث األول
 الضارية املعارك يف والولدان والنساء والعجزة للضعفاء رعايته العظيمة وحماسنه اإلسالم تعاليم مسو من
 منصف لكل يؤكد ممل الكافرين، من اهلل أعداء وبني املسلمني، من اهلل جند بني رحاها تدور اليت

چ واهلداية والشفقة الرمحة أساسها اليت رسالته وعاملية تعاليمه ومشول الدين هذا عظمة   

       چ
 احلق نصرة سبيل يف وأرواحهم مهجهم يبذلون قوما وإن (1)

 النزال معرتك يف خاصة أعينهم نصب الرحيمة التعاليم هذه يضعوا أن يلزمهم كلمته وإعالء رايته ورفع
 اإلرشادات هذه عن اجملالدة وشدة املنازلة غمرة يف وهو املسلم اجلندي يغفلفقد القتال، والتحام

چ والغلظة والقسوة الشدة فيه يفرتض وقت يف اخلاصة الرمحة وهذه النبوية            

                        

چ
 وضع مقتضياهتا من اليت اإلسالمية العدالة تغيب ال الرهيب واملوقف العصيب الظرف هذا يف (2)

 وسلم عليه اهلل صلى الرسول يبادر هنا ومن هبا، الالئق موضعها يف الرمحة ووضع موضعها يف الشدة
 بال وتثبيتها إلقرارها أصله يف اجلهاد شرع اليت السامية املبادئ هبذه يلتزموا أن قواده إىل رسله بإرسال
 اهلل سبيل ويف اهلل باسم الغزو هو به ويذكرون إليه املسلمون اجلنود يوجه ما وأول إجحاف، وال ت ش فّ 

 هي هذه كانت وإذا تفرقه، أن ينبغي وال املسلم اجملاهد حس تفارق ال اليت التقوى حبلية والتحلي
 ال من قتل منع على الصريح التنصيص جند أن عجب فال الراشد اإلسالمي للغزو األساسية الصفات

 الرفيعة املعاين هذه تطبيق يتأتى وال وحنوهم، وشيوخ وأطفال ونساء ضعفاء من احلرب يف له شوكة
 صلى ومبحمد دينا وباإلسالم ربا   باهلل املؤمنني للجنود إال معانيها أمسى يف واإلنسانية بالرمحة ةاملفعم

 لتطبيق أهال أحسبهم فال اليقني وضعفاء الكفار من عاداهم من أما ورسوال، نبيا وسلم عليه اهلل
 .أذهاهنم يف خيطر أخاهلم وما ذلك

                                                           

 (.100( سورة األنبياء، آية )1)
 (.123( سورة التوبة، آية )2)
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 تحرير محل النزاع:
اتفق أهل العلم على حرمة قتل النساء واألطفال يف حالة عدم مشاركتهم يف قتل املسلمني، واختلفت  

 كلمتهم إذا ما اختذهم العدو ترسا هل تزول حرمة قتلهم أم تبقى على رأيني: 
 ال حبيث العدو هبم ترتس أو رأي، ذو فيهم كان أو الكفار مع القتال هؤالء باشر إذا الرأي األول:

 .(1)العلماء مجهور قول وهو قتلهم جيوز احلاالت هذه ففي عنه، انفصاهلم ميكن
 األحوال من حبال والصبيان النساء قتل جيوز ال أنه إىل (3)، واألوزاعي(2)مالك وذهب الرأي الثاني:

 والصبيان النساء معهم وجعلوا سفينة أو حبصن حتصنوا أو والصبيان بالنساء احلرب أهل ترتس لو حىت
 .حتريقهم وال رميهم جيز مل

 األدلة:
 ذو فيهم كان أو الكفار مع القتال هؤالء باشر إذااستدل اجلمهور على أنه  دليل الرأي األول:

 بالسنة: قتلهم جيوز احلاالت هذه ففي عنه، انفصاهلم ميكن ال حبيث العدو هبم ترتس أو رأي،
 الناس فرأى غزوة يف وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول مع كنا: قال ،(4)ربيع بن عن رباح .1

 امرأةى عل: فقال فجاء "؟هؤالء اجتمع عالم انظر": فقال رجال، فبعث شيء على جمتمعني
: فقال. رجال فبعث الوليد بن خالد املقدمة وعلى: قال "لتقاتل هذه كانت ما": فقال. قتيل

  ".(3)عسيفا وال امرأة يقتلن ال لخالد قل"
 :وجه الداللة 

                                                           

 (.9/313(، املغين )14/192(، احلاوي الكبري )0/101الصنائع، )( بدائع 1)
 (.6/140(، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، )1/466(، الكايف يف فقه أهل املدينة، )3/399( الذخرية للقرايف، )2)
 وأحد والزهد، الفقه يف الشامية الديار إمام: عمرو أبو األوزاع، قبيلة من األوزاعي، حيمد بن عمرو بن الرمحن عبد األوزاعي: (3)

 يف( السنن) كتاب له، فامتنع القضاء عليه وعرض .هبا وتويف بريوت وسكن البقاع، يف ونشأ بعلبّك، يف ولد. املرتسلني الكتاب
 (.3/320ه(، األعالم للزركلي )130، تويف )كلها عليها أجاب مسألة ألف بسبعني عنه سئل ما ويقدر( املسائل)و الفقه،

 رياح،: بعضهم فقال امسه يف واختلفوا وسلم عليه اهلل صلى النيب عن ورواية صحبة له،  الكاتب حنظلة أخو :ربيع بن رباح( 4)
 .(2/1028، )واملخت ِلف املؤت ِلف، صيفي بن املرقع عنه روى

 ( .001)(، وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة، 2669يف قتل النساء، رقم ) ( أخرجه أبو داود، باب:3)
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 .قتلها جلاز قاتلت لو أهنا مفهومههني النيب عن قتل النساء معلل بأهنا ما كانت لتقاتل، 
 عن أنه ألم : "فقال بالطائف، مقتولة امرأة رأى وسلم عليه اهلل صلى النيب أن عكرمة، عن .2

 اهلل رسول يا أنا: القوم من رجل قال".  المقتولة؟ المرأة هذه صاحب من النساء؟ قتل
 ."(1)توارى أن وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول هبا فأمر. فتقتلين تصرعين أن فأرادت أردفتها

 :وجه الداللة
إقرار النيب صلى اهلل عليه وسلم القاتل للمرأة ملا أرادت القتل، وأمره بدفنها دليل على اختالف 

 حكمها باختالف حاهلا.
 عليه اهلل صلى النيب يب مر: قال عنهم، اهلل رضي (2)جثامة بن الصعب عن عباس، ابن عن -3

 نسائهم من فيصاب املشركني، من يبيتون الدار أهل عن وسئل ،(4)بودان أو ،(3)باألبواء وسلم
 ".(3)وسلم عليه اهلل صلى ولرسوله هلل إال حمى ال": يقول ومسعته ،"منهم هم": قال وذراريهم

 وجه الداللة:
معهم ويصيبهم ما يصيبهم دليل على قتل احملاربة من  "هم منهم" يبيتون: قوله صلى اهلل عليه وسلم

 النساء.

                                                           

 ( .18103( أخرجه البيهقي يف السنن الكربى، باب: املرأة تقاتل فتقتل، رقم )1)
 بكر بن ليث بن عامر بن كعب بن عوف بن الشداخ يعمر بن اهلل عبد بن ربيعة ابن قيس بن يزيد وامسه جثامة بن الصعب( 2)

 ينزل الصعب نقريشا. كا جثامة وحالف سفيان، أيب أخت أمية، بن حرب بنت زينب أمه الليثي، الكناين كنانة، بن مناة عبد بن
 (. 3/19، أسد الغابة )عنه اهلل رضي بكر أيب خالفة يف وتويف احلجاز، أرض من واألبواء، ودان

 املدينة يلي مما اجلحفة وبني بينها املدينة، من الفرع أعمال من قرية: ممدودة وألف الواو وفتح السكون، مث بالفتح،: األبواء( 3)
،وسلم عليه اهلل صّلى النيب أمّ  آمنة قرب وباألبواء. املدينة من مّكة إىل املصعد وميني ره،آ ميني عن جبل: وقيل. ميال وعشرون ثالثة

 (. 1/19، )والبقاعـ األمكنة أمساء على االطالع مراصد
 ثنية وبني بينها منها، كيال عشر اثين بعد على مستورة، مدينة من بالقرب ومكة، املدينة بني موضع: والتشديد بالفتح :وّدان( 4)

 حممد بن حممد: املؤلف، والسرية السنة يف األثرية املعامل، كيال( 230) املدينة عن وتبعد األبواء، غزوة يف ذكره وجاء. هرشي
 (.1/296، ) هـ 1411 - األوىل: الطبعة، بريوت -دمشق - الشامية الدار القلم، دار: الناشر، ُشر اب حسن

(، ومسلم، باب: جواز قتل النساء 3012( أخرجه البخاري، باب: أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري، رقم )3)
 ( .1043-26والصبيان يف البيات من غري تعمد، )



 

236



  دليل الرأي الثاني:
 أهل ترتس لو حىت األحوال من حبال والصبيان النساء قتل جيوز ال أنهاستدل اإلمام مالك على 

 وال رميهم جيز مل والصبيان النساء معهم وجعلوا سفينة أو حبصن حتصنوا أو والصبيان بالنساء احلرب
  بالسنة: حتريقهم

 عليه اهلل صلى اهلل رسول مغازي بعض يف مقتولة امرأة وجدت: قال عنهما، اهلل رضي عمر ابن عنف
 رسول فأنكر" لفظ ويف ،" (1)والصبيان النساء قتل عن وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول فنهى" وسلم،

 ".والصبيان النساء قتل وسلم عليه اهلل صلى اهلل
 وجه الداللة:

هني صريح ومطلق عن قتل النساء يف احلرب سواء كن حماربات أم ال، واملرأة كانت يف الغزوة داللة 
 على إهنا كانت حتارب.

 الرأي المختار:
 فاملصري اجلمع أمكن ومىت األحاديث بني للجمع وذلك اجلمهور قول املبحث هذه يف والرأي املختار

من املصلحة والسياسة، وإال لترتس هبن العدو واختذوهن ، وملا فيه األحاديث جبميع للعمل أوىل إليه
 دروعا .

 
 

  

                                                           

 ( . 1044-23) (، ومسلم، باب: حترمي قتل النساء يف احلرب،3013( أخرجه البخاري، باب: قتل النساء يف احلرب، رقم )1)
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 في الحروب(1)كلمة السر: المبحث الثاني
 ننذرك إنا: حماربته يريدون ملن يقولون كأن حماربتهم، يريدون من إنذار احلروب يف العرب عادات من

 عالمات ومن والشجاعة، القوة سيماء من باحلرب اإلنذار أن يرون إذ بذلك، يفتخرون وهم. حبرب
 معه ويتواعدون عدوهم ينذرون وقد. والضعف اجلنب عالمات من املباغتة وأن. بالعدو املباالة عدم
 وحتاربوا املعني املكان يف التقوا األجل جاء فإذا. للحرب معني مكان ويف معني زمن يف االلتقاء على
. احلرب إىل الذهاب أو للقتال والتهيؤ التجمع حالة: أي، النفري حالة بإعالن عادة احلرب وتبدأ .فيه

 الطبول بدق أو خشب، من آلة أو حيوان قرن أو معدن من ببوق بالنفخ: أي. بالتبويق ذلك ويكون
 أو خطر ظهور أو عدو بدنو الناس إلعالم بالصياح أو خشب، من أعواد بضرب أو والدفوف
 حيتاج ما كل معه حامال   منه، متمكن القتال على قادر كل عندئذ فيتجمع ما، بغزو للقيام استعداد

، أو راكب ا للقتال، معدات من إليه  وقد. إليه به يوكل الذي بالعمل والقيام فيه، دوره ألخذ راجال 
 هلؤالء وليس خدمات من إليه حيتاجونه وما هلم الطعام بإعداد فيقمن. باملقاتلني النساء يلحق

 ملك ا فتكون أيديهم، يف تقع اليت واألسالب تصيبهم اليت الغنائم غري ومرتبات أجور من املقاتلني
 اجملتمع لقوانني وخمالفة جنب منه واالمتناع عليه، حمتم متمكن مواطن كل على واجب القتال ألن هلم؛

 قتل وإذا.القتال على بصربهم واملعروفون املقاتلني أشجع حيملها ورايات، ألوية: وللجيوش .وأعرافه
 الراية فسقوط رايتهم، عن الدفاع يف املقاتلون ويستميت. حبملها الشجعان من آخر قام الراية، حامال

 عن املقاتلني عزمية وخور القتال، عن وعجزهم أصحاهبا، هزمية معناه العدو، يد يف أو األرض على
 تكون أن والرايات والبيارق األعالم يف يشرتط والفرار. وال اهلزمية أمارات وتلك النهاية، يف القتال
ا لتكون الناس أشجع إىل ويسلموهنا الرؤساء، يعقدها احلرب، بدء عند تعقد فقد. متوارثة قدمية  سند 

. القتال احتدام عند هبا يتصاحيون قد بأمساء وتسمى. والقوة العون منه يستمدون ورمز ا للمحاربني
 من فذلك وعرضها، وطوهلا الراية لون أمر أما. القتال على فيها احلمية وبعث النفوس، إلثارة وذلك

                                                           

: سره اهلل هتك -السرية على حفاظا حنوها أو عسكرية ألغراض الناس من جمموعة بني عليها يتفق كلمة: السر كلمة( 1)
 (.2/1036معجم اللغة العربية املعاصرة، ) .به عامل: األمر هذا سر هو -للناس مساوئه كشف
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 عندهم، مكانتها وعلى العرب عند الراية أمهية على يدل ومما .القوم وزعماء واملشايخ الرؤساء شأن
 النزول يف هلا جيتمعون وكانوا "أًما للجيش حتتها جيتمعون اليت ورايتهم اجليش لواء" يسمون كانوا أهنم

 .العدو لقاء وعند والرحيل
 السر في السنة:كلمة 
 بكر أبا علينا وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أمر": قال أبيه، عن ،(1)سلمة بن إياسعن  .1

 أمت الليلة تلك شعارنا وكان نقتلهم، فبيتناهم املشركني من ناسا فغزونا عنه، اهلل رضي
 ".(3)املشركني من أبيات أهل سبعة الليلة تلك بيدي فقتلت": سلمة قال "(2)أمت

 فتنة، الزمان آخر يف يكون": قال وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أن طالب، أيب بن علي عن .2
 فإن شرارهم، سبوا ولكن الشام، أهل تسبوا فال املعدن، يف الذهب حيصل كما الناس حيصل
 لو حىت مجاعتهم، فيفرق السماء، من سبب الشام أهل على يرسل أن يوشك األبدال، فيهم

: يقول املكثر رايات، ثالث يف بييت أهل من خارج خيرج ذلك فعند غلبتهم، الثعالب قاتلهم
 سبع يلقون أمت، أمت أمارهتم ألفا، عشر اثنا هم: يقول واملقل ألفا، عشر مخسة هم

 املسلمني إىل اهلل ويرد مجيعا، اهلل فيقتلهم امللك، يطلب رجل منها راية كل حتت رايات،
 ".(4)ودانيهم وقاصيهم ونعمتهم، ألفتهم،

                                                           

 عشرة تسع سنة باملدينة مات إياس بن حممد وابنه عمار بن عكرمة عنه روى أبيه عن يروي األكوع بن سلمة بن إياس( 1)
 (.4/33، الثقات البن حبان، )ومائة

 اهلل عبد بن حممد بن علي بن حممد: املؤلف، األوطار يلن، انظر:اخلصم مبوت التفاؤل وفيه باملوت، أمر :أمت أمت( 2)
 - هـ1413 األوىل،: الطبعة، مصر احلديث، دار: الناشر، الصبابطي الدين عصام: حتقيق، (هـ1230: املتوىف) اليمين الشوكاين
 (.0/280، )م1993

 (.3930(، وحسنه األلباين يف مشكاة املصابيح، رقم )2638( أخرجه أبو داود، باب: يف البيات، رقم )3)
 (.3903( أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط، )4)
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 العدو، بيتكم إن : "يقول وسلم عليه اهلل صلى النيب مسع عمن ،(1)صفرة أيب بن املهلب عن .3
 ".(2)ينصرون ال حم: فقولوا

 املهاجرين شعار وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول جعل: "قالت عنها اهلل رضي عائشة، عن .4
 ".(3)اهلل عبيد بين واخلزرج اهلل عبد بين واألوس الرمحن عبد: بدر يوم

 كلمة السر في التاريخ:
 ناحية بالسراة أبىن أهل إىل زيد بن أسامة سرية فيها: "اهلجرة من عشرة احلادية السنة حوادث .1

 بكر أبو ومعه زيد أبيه قتل مكان الروم لغزو صفر من بقني ليال ألربع االثنني يوم (4)البلقاء
 عليه ودخل أسامة بعث أنفذوا يقول فجعل، وثقل ذلك فعوقهم، فمرض وغريمها وعمر
 تويف حىت تأخر مث وخرج فودعه اهلل بركة على اغد له فقال مفيقا أصبح وقد االثنني يوم أسامة
 يا شعارهم وكان الغارة عليهم فشن ليلة عشرين يف أبىن أهل إىل وصل حىت فخرج، اهلل رسول

 ".(3)أمت منصور

                                                           

 هذا: الزبري بن اهلل عبد فيه قال جواد، بطاش، أمري،: سعيد أبو العتكّي، األزدي سراق بن ظامل :صفرة أبي بن المهلب( 1)
 عينه وفقئت. الزبري بن ملصعب البصرة إمارة وويل. عمر أيام يف أبيه مع املدينة وقدم بالبصرة، ونشأ دبا، يف ولد. العراق أهل سيد

 تلك خراجه يف التصرف له يكون عنه جيليهم بلد كل أن له وشرط البالد، على غلبوا قد وكانوا األزارقة، لقتال وانتدب. بسمرقند
 واله مث. البالد يف بقيتهم وشرد كثريين فقتل هبم الظفر له مت وأخريا. األهوال منهم فيها لقي عاما عشر تسعة حيارهبم فأقام السنة،

 (.0/313األعالم للزركلي، ) ه(،83، )فيها ومات هـ 09 سنة فقدمها خراسان، والية مروان بن امللك عبد
 (.3090(، وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة ، رقم )1682( أخرجه الرتمذي، باب: ما جاء يف الشعار، رقم )2)
 (.2310( أخرجه احلاكم يف املستدرك على الصحيحني، رقم )3)
 مدينة هي: وقيل دقيانوس، مدينة أهنا ذكروا قدمية، آثار هبا عّمان: هلا يقال مدينة وعنده والرقيم، الكهف به بلد: البلقاء( 4)

، (هـ611: املتوىف) احلسن أبو اهلروي، علي بن بكر أيب بن علي: املؤلف، الزيارات معرفة إىل إلشارات، اأعلم واهلل أيضا، اجلبارين
 .ـ(1/23، )ه 1423 األوىل،: الطبعة، القاهرة الدينية، الثقافة مكتبة: الناشر

: املتوىف) املكي العصامي امللك عبد بن حسني بن امللك عبد: املؤلف، والتوايل األوائل أنباء يف العوايل النجوم مسط( 3)
 1419 األوىل،: الطبعة، بريوت – العلمية الكتب دار: الناشر، معوض حممد علي -املوجود عبد أمحد عادل: احملقق، (هـ1111

 (.2/308، )م 1998 - هـ
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 ضرب خرب (1)عقيل بن مسلم بلغ ا"مل :الكوفة مترد على للقضاء لألشراف زياد ابن استخدام .2
: وهي السر كلمة واستخدم بايعوه، الذين أصحابه يف ينادي أن أمر ،(2)عروة بن هانئ وجه

 آالف أربعة حصروا الذين عدد وكان إليه فاجتمعوا الكوفة أهل فتنادى أمت، منصور يا
 ".(3)رجل

 (4)حسنة ابن شرحبيل على األرمن من ألفا ثالثني يف األرمين جرجري ومحل": الواقدي قال .3
 يثبت ومل حسنة بن شرحبيل أصحاب فانكشف وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول وحي كاتب

 وهو األرمن على حيمل شرحبيل فجعل اخلمسمائة دون قومه من عصبة يف الروم لقتال غريه
 على ومحلوا إليه أصحابه فرتاجع قال الصرب الصرب املوت من فرار ال اإلسالم أهل يا: يقول

 األرمن يصبه مل ما األرمن من أصابوا حىت فيهم يضربون وجعلوا أعقاهبم على فردوهم األرمن
 الذي ما: هلم ويقول بالقتال يعنفهم فجعل أصحابه به ودار مكانه إىل شرحبيل فرجع منهم

 أما الرمحن وعباد القرآن وأهل الربرة احلماة وأنتم الكفرة هؤالء أمام اهنزمتم حىت أصابكم

                                                           

 مبكة، مقيما كان .والشجاعة والعلم الرأي ذوي من تابعي،: هاشم بن املطلب عبد بن طالب أيب بن عقيل بن مسلم( 1)
 إىل مسلم فرحل. له ويبايعون يدعونه كتبهم عليه وردت حني الكوفة أهل حال له ليتعرف علي بن( السبط) احلسني وانتدبه
 مث الناس، فمنعه فطلبه،( الكوفة أمري) زياد بن اهلل عبيد به فشعر بذلك، للحسني وكتب أهلها من 18000 بيعة فأخذ الكوفة
ه(، األعالم 60سنة ) وقتله زياد ابن عليه فقبض مكانه عرف أن يلبث ومل. فأخفته كندة من امرأة دار إىل فأوى عنه، تفرقوا

 (.0/222للزركلي، )
 قال الكويف املرادي الغطيفي يغوث عبد ابن قعاس بن عمرو بن -منران بن عروة ابن: ويقال فضفاض بن عروة بن هانئ( 2)

 (.03/346، تاريخ دمشق، )وسوف زعم: كلمتني كالمك من يل هب: البنه هانئ
 والنشر للطباعة املعرفة دار: الناشر، الص ال يب حممد حممد ع لي: املؤلف، االهنيار و ت داعيات االزدهارِ  ع واملُ  األموي ة الدول ة( 3)

 (.1/469، )م 2008 - هـ 1429 الثانية،: الطبعة، لبنان – بريوت والتوزيع،
 يف معدودا احلبشة مهاجرة من كان الرب عبد ابن قال الرمحن عبد أبو املطاع بن اهلل عبد وأبوه أمه وهي حسنة ابن شرحبيل( 4)

 (.16/03، )بالوفيات الوايف، للهجرة عشرة مثان سنة عمواس طاعون يف تويف الشام أرباع من ربع على أمريا وكان قريش وجوه
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چ:تعاىل قوله مسعتم                           

                چ
(1). 

 چ:تعاىل وقال                         

چ
 يوم مثل الشيطان من زلة وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول صاحب يا: فقالوا هتربون وأنتم(2)

 مما موقفه وكان مكانه ووقف خريا فجزاهم معك حنمل حىت فامحل معك حنن وها وحنني أحد
 خيل إىل (3)هبرية بن قيس ونظر للحفيظة التماسا يتحركوا مل مواقفهم لزموا وقد زيد بن سعيد يلي

 اهلل نصر يا شعارهم وكان بشعارهم وأصحابه هو ونادى معه مبن فحمل تراجعت وقد شرحبيل
 ذات معه مبن الوليد بن خالد ومحل وأحد بدر يوم شعارهم هذا وكان أمت أمت منصور يا انزل

  شديدا قتاال فقاتلوهم الشمال ذات من قيس ومحل اليمني
 من قربوا حىت عظيمة محلة محلوا لقد الوليد بن وخالد (4)املرقال بن وهاشم العوام بن الزبري در وهلل

 عن نزل ذلك إىل ماهان نظر فلما وخيامه ماهان سرادقات على الروم وتواقعت ماهان سرادقات
 فحمل زيد بن بسعيد عبيدة أبو وصاح القتال يطلبون فرتاجعوا وعنفهم بالروم وصاح هاربا سريره

 فبينما ذريعا قتال الروم يف يقتلون فأقبلوا أمت أمت منصور يا اهلل إال إله ال ينادي وهو معه مبن
 الثبات الناس أيها اقرب اهلل نصر يا انزل اهلل نصر يا: يقول قائال مسعوا إذ محلتهم يف املسلمون

                                                           

 (.16( سورة األنفال، آية، )1)
 (.111( سورة التوبة، )2)
 اجلاهلية، يف جبيلة سيد كان .الشعراء األبطال الشجعان من صحايب،: البجلي هالل ابن مبكشوح امللقب هبيرة بن قيس( 3)

 سعد مقدمة على العراق إىل سار. وغريها القادسية يف وعثمان، عمر زمن يف الفتوحات، يف مواقف له. شداد أبو كنيته. وفارسها
 (.3/209ه(، األعالم للزركلي، )30) إحداها يف فقتل علي، مع"  صفني"  معارك وحضر هناوند، قتال وشهد وقاص، أيب بن
 يف زهرة إىل نسبه ذكر تقدم وقد عمرو، أبا يكىن وقاص، أيب بن سعد أخي ابن الزهري القرشي وقاص أيب بن عتبة بن هاشم( 4)

 بن عتبة بن هاشم وسلم، عليه اهلل صلى اهلل رسول أصحاب من الكوفة نزل من تسمية يف: خياط بن خليفة قال سعد عمه باب
ه(، 30، تويف)باملرقال يعرف الفتح، يوم عتبة بن هاشم أسلم: عمر أبو قال. مثله عدي ابن اهليثم وقال. الزهري وقاص أيب

 (.1/1346االستيعاب)
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 وشدت قال يزيد ابنه رايته وحتت سفيان أبو هو فإذا الصارخ فتأملنا أسلم بن عامر قال الثبات
 أصحاب من اثبت الروم يف يكن ومل شديدا قتاال وقاتلوا يليهم من على بأمجعهم األمراء

 رشقوا إذا فكانوا رام ألف مائة وهم الرماة وأما أتاهم من مينعون أماكنهم يف ثبتوا فإهنم السالسل
 وانفصل هلكوا املسلمون لكان اهلل من واملعونة النصر فلوال الشمس يسرتون العرب حنو سهامهم
 ".(1)أكثرهم هلك قد واملشركون مستبشرين فرحني املسلمون

 من ليلة أول وهي األربعاء، ليلة أصحابه فواعد. اخلروج لزيد واستتبّ : "لزيد اخلروج استتباب .4
 أنّ  (2)عمر بن يوسف وبلغ .وعشرين إحدى سنة ويقال وعشرين، اثنتني سنة يقال. صفر
 املسجد يف الكوفة أهل جيمع أن وأمره ، الّصلت أىب بن حكم فبعث. اخلروج أزمع قد زيدا

 واملقاتلة، واملناكب، الّشرطة، وإىل العرفاء، إىل احلكم فبعث .فيه حيصرهم مثّ  األعظم،
 منه برئت فقد رحله يف أدركناه من" :يقول األمري أنّ  مناديه نادى مثّ . املسجد فأدخلهم

 وطلبوا بيوم، زيد خروج قبل الثالثاء يوم املسجد النّاس فأتى "األعظم املسجد ادخلوا. الذّمة
 دار من -الربد شديدة ليلة وكانت األربعاء ليلة فخرج. فيها يتنّقل كان اليت املواضع يف زيدا

 ونادوا القصب من الّنريان هرادىّ  فرفعوا. فيها طلب قد وكان  ،(3)إسحاق بن معاوية
 طلع حىّت  بذلك زالوا فما. آخر رفعوا هرديا الّنار أكلت وكّلما "أمت منصور يا" :بشعارهم

                                                           

، (هـ200: املتوىف) الواقدي اهلل، عبد أبو املدين، بالوالء، األسلمي السهمي واقد بن عمر بن حممد: املؤلف، الشام فتوح( 1)
 (.1/204، )م1990 - هـ1410 األوىل: الطبعة، العلمية الكتب دار: الناشر

 سنتني مدة واستقالال، نيابة قضاءها ويل. بغداد أهل من قاض،: نصر أبو األزدي، يوسف بن حممد بن عمر بن يوسف( 2)
 باللغة، عاملا كاتبا أديبا وكان. القضاء يف الناس أعرق من فهو. أيضا جده وأبو وجده هبا، قاضيا أبوه وكان هـ 329 - 320)

 ه(.336، )ببغداد ووفاته مولده. شاعرا
( علي بن زيد) وأعان الكوفة، سكان من كان. قومه أشراف من شجاع،: األنصاري ثابت بن زيد بن إسحاق بن معاوية( 3)

 (.0/260ه(، األعالم للزركلي، )122سنة ) معه الكوفة يف وقتل شديدا قتاال يديه بني فقاتل مروان، بين على خرج حني
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 يناديان أصحابه من آخر ورجال الّتبعى القاسم زيد بعث أصبحوا، فلّما. الفجر
 ."(1)بشعارهم

 أيب بن علي بن احلسني بن علي بن زيد مقتل ذكر: ومائة وعشرين اثنتني سنة دخلت مث .3
 .هبا وبيعته بالكوفة مقامه سبب ذكر قد احلسني، بن علي بن زيد قتل السنة هذه يف، طالب

 انطلق يتجهز، بالبيعة له الوفاء يريد كان من وأخذ للخروج، باالستعداد أصحابه أمر فلما
 يوجد، فلم زيد طلب يف يوسف فبعث فأخربه، عمر بن يوسف إىل البارقي سراقة بن سليمان
 الكوفة وعلى الكوفة، أهل وبني بينه جعله الذي األجل قبل فيتعجل يؤخذ أن زيد وخاف
 بنا اهلل عبيد ومعه القارة من الرمحن عبد بن عمرو شرطته وعلى الصلت، بن احلكم يومئذ

 أصحاب رأى فلما: قال باحلرية، عمر بن ويوسف الشام، أهل من ناس يف الكندي العباس
 من مجاعة إليه اجتمع أمره عن يبحث وأنه أمره، بلغه قد أنه عمر بن يوسف من علي بن زيد

 ما هلما، وغفر اهلل رمحهما: زيد قال وعمر؟ بكر أيب يف قولك ما اهلل، رمحك: وقالوا رءوسهم
 أحق كنا أنا ذكرمت فيما أقول ما أشد وإن خريا، إال فيهما يقول بييت أهل من أحدا مسعت

 عنه فدفعونا أمجعني، الناس من - وسلم عليه اهلل صلى - اهلل رسول من ذكرمت ما بسلطان
 فلم: قالوا. والسنة بالكتاب وعملوا الناس يف فعدلوا ولوا وقد كفرا، هبم عندنا ذلك يبلغ ومل

تدعو إىل قتاهلم؟ فقال: إن هؤالء ليسوا   فلم يظلموك، مل أولئك كان إذا هؤالء يظلمك
صلى  -كأولئك، هؤالء ظاملون يل ولكم وألنفسهم، وإمنا ندعوكم إىل كتاب اهلل وسنة نبيه 

وإىل السنن أن حتيا، وإىل البدع أن تطفأ، فإن أجبتمونا سعدمت، وإن أبيتم  -اهلل عليه وسلم 
ق اإلمام، يعنون حممدا الباقر، وكان قد فلست عليكم بوكيل. ففارقوه ونكثوا بيعته وقالوا: سب

مات، وقالوا: جعفر ابنه إمامنا اليوم بعد أبيه، فسماهم زيد الرافضة، وهم يزعمون أن املغرية 
 زيد، خروج قبل الصادق حممد بن جعفر أتت طائفة توكان .فارقوهمساهم الرافضة حيث 

                                                           

 القاسم أبو: احملقق، (هـ421: املتوىف) مسكويه يعقوب بن حممد بن أمحد علي أبو: املؤلف، اهلمم وتعاقب األمم ارب( جت1)
 (.3/142، )م 2000 الثانية،: الطبعة، طهران سروش،: الناشر، إمامي
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 زيد وكان .ذلك وكتموا فعادوا وسيدنا، أفضلنا واهلل فهو بايعوه: فقال زيد، ببيعة فأخربوه
 أن يأمره احلكم إىل فبعث عمر، بن يوسف ذلك وبلغ صفر، من ليلة أول أصحابه واعد
 معاوية دار يف زيدا وطلبوا فيه، فجمعهم فيه، حيصرهم األعظم املسجد يف الكوفة أهل جيمع

: ونادوا النريان فيها اهلرادي ورفعوا ليال، منها فخرج األنصاري، حارثة بن زيد بن إسحاق بن
 .(1)الفجر طلع حىت أمت، أمت منصور يا

 الخالصة:
بعد إيراد تلك األمثلة من السنة، وأمثاهلا من التاريخ يتبني أن كلمة السر بني اجملاهدين كان أمرا 

 معروفا على مر السنني وأنه ليس من مبتكرات الغرب كما قد يظن البعض.
 مع غير المسلمين(2)العسكريالحلف : المبحث الثالث

 موجهة املقاصد، تأليفية التوجه مشولية الطابع، كونية احملمدية الدعوة تكون بأن اإلهلية احلكمة قضت
 حتمل اإلقليمية، السماوية األديان أعقاب يف تأيت وأن ومغارهبا، األرض مشارق يف كافة الناس إىل
 وال هو، إال إله ال الذي الصمد األحد باهلل اإلميان توحي ركنيها يف التوحيد رسالة كلها البشرية إىل

 املوحد، اإلميان حببل واعتصامها الشرك نبذها يف األمة وتوحيد السماء، يف وال األرض يف له شريك

  چ.رشيد جمتمع إنشاء املشرتك سعيها ويف            

   چ
 قلوهبم وتأليف البشر توحيد على يعمل أن للدين السامية املقاصد من فكان(3)

 املفاهيم حول التفافهم بفضل ونواهيه ألوامره اإلذعان يف واشرتاكهم باهلل، اإلميان توحيد بفضل
 الكامل - اإلسالم دين والرسل، األنبياء لسان على املنزلة الكتب يف الواردة األساسية والقيم السامية

                                                           

 (.260-4/266، )التاريخ يف الكامل( 1)
 اجملال يف اجلماعات أو الدول من أكثر أو طرفني بني تعقد واالتفاق، والتكاتف التعاون على معاهدة: عسكري حلف( 2)

معجم اللغة العربية  ".اقتصادي/ انتخايب/ عسكري/ دفاعي حلف" اجملاالت من غريمها أو االقتصادي أو السياسي أو العسكري
 (.1/343املعاصرة، )

 (.92( سورة األنبياء، آية، )3)
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، دقيق بتشريع جاء - الشامل  والدنيوية، الدينية حياهتا يف البشرية حتتاجها اليت األمور كل مشل واف 
 وأوالده، الوالد بني أم ورعي ته، الراعي بني أكانت سواء الناس، بني العالقات تنظيم :ذلك مجلة ومن

 املسلم بني أم واملسلم، املسلم بني أم اجلريان، بني أم عامة، األقارب بني أم وزوجته، الزوج بني أم
 .واحلرب السِّلم حاليت ِ  يف الدُّول من بغريها الدولة أم املسلم، وغري
 ومعرفتها عليها بالوقوف فإنه ؛"املسلمني وغري املسلمني بني العالقة" األحكام تلك أهم من ولعل  
ملخالفيه.  معاملته وطريقة الدين، هذا مُسوِّ  مدى خالهلا من وي ظهر تلك، العالقة حقيقة لنا تظهر
 بينهم وتفاوتت الوحدة جادة عن الدنيا احلياة مقاصد هبم وزاغت السبل، هبم تفرقت قد الناس نولك

چ وقبائل وشعوبا وشتاتا، غثاء فعادوا والتقوى، اإلميان مراتب             

                        چ
 ويف(1)

 الوحي أنزل أجلها من الباقية الكون سنن من وسنة وتعاىل، سبحانه املوىل من قضاء االختالف هذا

چ السبل هبا وتقامست األمم، وتنافست الشعوب، وتفاوتت النبيون، وأرسل          

             چ
(2). 

 تحرير محل النزاع:
 بغري االستعانة جواز يف وااختلفاتفق الفقهاء على جواز االستعانة باملسلمني يف قتال العدو مث 

 علي رأيني: العدو قتال على املسلمني
 االستعانة جواز إىل ،(1)والشافعية املذهب من الصحيح يف (4)واحلنابلة ،(3)احلنفية ذهب الرأي األول:

 .احلاجة عند املسلم بغري

                                                           

 (.19( سورة يونس، آية، )1)
 (.118( سورة هود، آية، )2)
 (.10/23(، املبسوط للسراخسي، )4/148( رد احملتار على الدر املختار وحاشية ابن عابدين، )3)
 (.9/236( املغين البن قدامة، )4)
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 جتوز ال: (4)واجلوزجاين ،(3)املنذر ابن منهم العلم أهل من ومجاعة(2)املالكية وعند الرأي الثاني:
 .مبشرك االستعانة

 خيانتهم، ويأمن املسلمني يف رأيهم حسن اإلمام يعرف أن يشرتط بأنه (6)واحلنابلة (3)الشافعية وصرح
.مثل املسلمني من يؤمن ال مبن االستعانة منعنا إذا ألننا هبم؛ االستعانة جتز مل مأمونني غري كانوا فإن

 يكثر أن: وهو آخر، شرطا وآخرون (0)البغوي اإلمام شرط كما أوىل فالكافر واملرجف، املخذل
 وشرط، مجيعا مقاومتهم أمكنهم يغزوهنم، الذين إىل وانضموا هبم، املستعان خان لو حبيث ؛املسلمون
 .والنصارى كاليهود العدو، معتقد خيالفوا أن: املاوردي
 األدلة: 

 بالسنة: احلاجة عند املسلم بغري االستعانة جوازاستدل احلنفية ومن وافقهم على دليل الرأي األول: 

                                                                                                                                                                                     

: املتوىف) الشافعي الشربيين اخلطيب أمحد بن حممد الدين، مشس: املؤلف، املنهاج ألفاظ معاين معرفة إىل احملتاج مغين( 1)
 (.6/20، )م1994 - هـ1413 األوىل،: الطبعة، العلمية الكتب دار: الناشر، (هـ900

 (.1/323( املدونة، )2)
: الذهيب قال .مبكة احلرم شيخ كان. احلفاظ من جمتهد، فقيه: بكر أبو ،يالنيسابور  املنذر بن إبراهيم بن حممد :ابن المنذر( 3)

"  و"  واالختالف واإلمجاع السنن يف األوسط"  و الفقه، يف"  املبسوط"  منها. مثلها يصنف مل اليت الكتب صاحب املنذر ابن
، تويف " القرآن تفسري"  و منه األول"  العلماء اختالف"  و فقه، منه، الثالث اجلزء"  العلم أهل مذاهب على اإلشراف

 (.3/294ه(، األعالم للزركلي، )319)
 املخرجني املصنفني احلفاظ وأحد الشام حمّدث: إسحاق أبو اجلوزجاين، السعدي إسحاق بن يعقوب بن إبراهيم: الجوزجاني( 4)

. مدة منها كل يف وأقام الرملة مث البصرة مث مكة إىل رحل .فيها ومولده( خبراسان بلخ كور من) نجوز جا إىل نسبته. الثقات
 (. 181ه(، األعالم للزركلي )239سنة ) مات أن إىل فسكنها دمشق ونزل

 (.10/239، )املفتني وعمدة الطالبني روضة( 3)
 (.4/143( اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، )6)
مفسر.  حمدث، فقيه،:البغوي السّنة، مبحيي ويلقب حممد، أبو الف ر اء، ابن أو الفرّاء، حممد، بن مسعود بن احلسني البغوي:( 0)

 التأويل لباب) و احلديث، يف( السنة شرح) و الشافعية، فقه يف(  التهذيب) له. ومرو هراة بني خراسان، قرى من( بـ غ ا) إىل هنسبت
ه(، األعالم للزركلي، 310، )رومب تويف. ذلك وغري( الصحيحني بني اجلمع) و( السنة مصابيح) و التفسري، يف( التنزيل معامل يف
(2/239-260.) 



 

247



 فأسهم حربه يف اليهود من بناس استعان" :وسلم عليه اهلل صلى النيب أن الزهري، عن .1
 ".(1)هلم

 وجه الداللة:
 إذن النيب صلى اهلل عليه وسلم هلم باحلرب معه، بل وأسهم هلم من الغنيمة مما يؤكد جواز األمر.

 هل صفوان، يا: "قال -وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول أن: (2)صفوان بن اهلل عبدعن  .2
 إىل الثالثني بني ما فأعاره" عارية بل ال،: "قال غصبا؟ أم عارية: قال"  ؟سالح من عندك

 مجعت املشركون هزم فلما حنينا، -وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول وغزا درعا، األربعني
 قد إنا: "لصفوان - وسلم عليه اهلل صلى - اهلل رسول فقال ،أدرعا منها ففقد صفوان، دروع
 مل ما اليوم قليب يف ألن ؛اهلل رسول يا ال: قال"  ؟لك نغرم فهل أدراعا، أدراعك من فقدنا
 .(3)يومئذ يكن

 وجه الداللة:
استعار النيب صلى اهلل عليه وسلم أسلحة صفوان يوم حنني مما يدل على جواز االستعانة 

 باملشركني. 
 (3)معدان بن خالد ،إىل(2)زكريا أيب وابن، (1)مكحول مال: قال ،(4)عطية بن حسان نع .3

 ذي إىل بنا انطلق: جبري قال: قال اهلدنة، عن ،(4)نفري بن جبري عن فحدثنا معهم، وملت

                                                           

 (.6091(، وضعفه األلباين يف السلسلة الضعيفة، )281( أخرجه أبو داود يف املراسيل، باب: اجلهاد، رقم )1)
 حارب الزبري، بن اهلل عبد أصحاب من شجاع،. رئيسها وابن مكة رئيس: اجلمحيّ  خلف بن أمية بن صفوان بن اهلل عبد( 2)

 عبد إىل برأسه احلجاج فبعث الزبري، ابن مقتل يوم مبكة لوسلم. وقت عليه اهلل صلى النيب حياة يف ولد. يوسف بن احلجاج معه
 (.4/93ه(، األعالم للزركلي، )03،)مروان بن امللك

 (.131وصححه األلباين يف إرواء الغليل، رقم )(، 3363( أخرجه أبو داود باب: يف اجلهاد رقم )3)
 أيب بن وقال ثقة معني بن عن الدارمي وعثمان أمحد عن حنبل قال. الدمشقي بكر أبو موالهم احملاريب عطية بن حسان( 4)

 أحدا أدركت ما باهلل سعيدا أغر ما فقال األوزاعي ذلك فبلغ قدري هو العزيز عبد بن سعيد وقال قدريا كان معني بن عن خيثمة
 العشرين من مات من فصل يف األوسط يف البخاري وذكره القدر عليه يتوهم ممن كان اجلوزجاين وقال منه اعمل وال اجتهادا أشد
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: فقال اهلدنة، عن جبري فسأله فأتيناه: وسلم عليه اهلل صلى النيب أصحاب من رجل ،(3)خمرب
 أنتم فتغزون آمنا، صلحا الروم ستصالحون: " يقول وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول مسعت

 (6)بمرج تنزلوا حتى ترجعون ثم وتسلمون، وتغنمون، فتنصرون، ورائكم، من عدوا وهم

                                                                                                                                                                                     

 بن أمحد بن حممد بن علي بن أمحد الفضل أبو: املؤلف، التهذيب ذيب، هتزمانه أهل أفاضل من كان وقال ومائة الثالثني إىل
 (.2/231، )هـ1326 األوىل، :الطبعة، اهلند النظامية، املعارف دائرة مطبعة: الناشر، (هـ832: املتوىف) العسقالين حجر

ِلم أيب بن مكحول( 1)  من أصله. احلديث حفاظ من عصره، يف الشام فقيه: بالوالء اهلذيل اهلل، عبد أبو شاذل، بن شهراب ُمس 
 احلديث طلب يف ورحل وتفقه، وأعتق. إليها فنسب هذيل، من مبصر، المرأة موىل وصار وسيب، هبا ترعرع. بكابل ومولده فارس،

 (.0/284ه(، األعالم للزركلي، )112، )هبا وتويف. دمشق يف واستقر البلدان، من كثريا وطاف فاملدينة، العراق، إىل
 سنة مات الرابعة من عابد فقيه ثقة زيد وقيل إياس أبيه واسم الشامي حيىي أبو اخلزاعي زكريا أيب ابن اهلل عبد ابن أبي زكريا:( 2)

، (هـ832: املتوىف) العسقالين حجر بن أمحد بن حممد بن علي بن أمحد الفضل أبو: املؤلف، التهذيب تقريب، ومائة عشرة تسع
 (.1/303، )1986- 1406 األوىل،: الطبعة، سوريا – الرشيد دار: الناشر، عوامة حممد: احملقق

 النيب أصحاب من رجال سبعني ولقي يكرب معد بن واملقدام أمامة أيب عن يروي الكالعي كريب أيب بن معدان بن خالد( 3)
 الصالة اجلمعة يوم فحضر محص على واليا الوليد بن العباس قدم اهلل عباد خيار من وكان اهلل عبد أبو كنيته وسلم عليه اهلل صلى

 إن أخي بن يا فقال أتاه حىت الصفوف وشق خالد إليه فقام حرير ثوب العباس على إذا رآه فلما الصف يف معدان بن وخالد
 ال واهلل قلت ما وعمك فقال هذا من أخفى قلت هال عم يا فقال هذا لبس عن الرجال هنى وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول

 أينما بعطائهاحلقه بين يا إليه الوليد فكتب بذلك خيربه أبيه إىل العباس فكتب الطرطوس وسكن منها فخرج فيه أنت بلدا سكنت
، الثقات البن حبان، ومائة أربع سنة مات أن إىل مرابطا متعبدا بالطوس فأقام فنهلك بدعوة علينا يدعو أن نأمن ال فإنا كان

(4/196.) 
ه،03 تويف ثقة القصري وربيعة ومكحول الرمحن عبد ابنه وعنه وعبادة الدرداء وأيب خالد عن احلضرمي نفير بن جبير( 4)

از بن عثمان بن أمحد بن حممد اهلل عبد أبو الدين مشس: املؤلف، الستة الكتب يف رواية له من معرفة يف الكاشف  الذهيب ق امي 
 القرآن، علوم مؤسسة - اإلسالمية للثقافة القبلة دار: الناشر، اخلطيب منر حممد أمحد عوامة حممد: احملقق، (هـ048: املتوىف)

 (.1/290، )م 1992 - هـ 1413 األوىل،: الطبعة، جدة
 نفري، بن جبري: عنه روى .عنه وروى وسلم، عليه اهلل صلى النيب وخدم هاجر،. النجاشي أخي ابن ،الحبشي مخبر ذو( 3)

 املشاهري و و فيات اإلسالم تاريخه(، 60-31، )بالشام تويف .صليح بن ويزيد كريب، بن حدير الزاهرية وأبو معدان، بن وخالد
از بن عثمان بن أمحد بن حممد اهلل عبد أبو الدين مشس: املؤلف، و األعالم  بشار الدكتور: احملقق، (هـ048: املتوىف) الذهيب ق امي 

 (.2/486، )م 2003 األوىل،: الطبعة، اإلسالمي الغرب دار: الناشر، معروف عّواد
 .(1/340وصحاح العربية، )، الصحاح تاج اللغة الدواب فيه ترعى الذي املوضع: المرج (6)
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 فيغضب الصليب، غلب: فيقول الصليب، النصرانية أهل من رجل فيرفع تلول، ذي
 ."(1)للملحمة وتجمع الروم، تغدر ذلك فعند فيدقه، المسلمين، من رجل
 وجه الداللة:

جواز مشاركتهم، إخباره صلى اهلل عليه وسلم فيغزون مع املسلمني وينتصرون داللة صرحية على 
 واالستعانة هبم يف قتال العدو.

 بالسنة: مبشرك االستعانة جتوز الاستدل املالكية على أنه دليل الرأي الثاني: 
 بنار تستضيئوا ال" :وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال: قال مالك بن أنس عن .1

 ".(2)عربيا خواتيمكم على تنقشوا وال المشركين،
 :(3)وجه الداللة

 النار ألن ؛رأيهم وأخذ املشركني، مع احلرب عن كناية وهي لكم، ضوءا   املشركني جتعلوا ال أي
 كان ورمبا. التحالف عند توقدها اجلاهلية يف العرب كانت "التهويل نار"و احلرب، عن كناية

 الوسم، أو الشعار هي النار ألن ؛بشعارهم تتحلوا وال املشركني، راية حتت تكونوا ال :املقصود
 تتميز الذي ومسها أو شعارها ما أي العرب، أخا يا نارها، ما: اإلبل ضالة نشد ملن العرب فتقول

 النصح تلقي عن كناية هذا: العلماء بعض وقال. متالزمان ألهنما ؛مقصود املعنيني وكال! به
 للقتال حترمي فهو صح وإن وجيه، قول هذا املشركني، برأي تستنريوا ال: أي املشركني، من واملشورة

 النصح وتبادلوا معهم، حتالفوا إذا إال آخرين مع قوم يقاتل أن يعقل ال ألنه ؛أوىل باب من معهم
 .القتالية العمليات لتنسيق والتكتيكات واخلطط واملشورة

                                                           

(، وصححه األلباين يف ختريج مشكاة املصابيح، رقم 4292( أخرجه أبو داود باب: ما يذكر يف مالحم الروم، رقم )1)
(3612.) 
(، وضعفه األلباين يف 3209، رقم )عربيا خواتيمكم على تنقشوا ال وسلم عليه اهلل صلى النيب قول( أخرجه النسائي، باب:2)

 (.6220اجلامع، )ضعيف 
 (.0/263(، حاشية السيوطي على سنن النسائي، )8/100( حاشية السندي على سنن النسائي، )3)
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 وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول خرج: قالت أهنا وسلم عليه اهلل صلى النيب زوج عائشة، عن .2
 أصحاب ففرح وجندة، جرأة منه يذكر كان قد رجل أدركه (1)الوبرة حبرة كان فلما بدر، قبل

: وسلم عليه اهلل صلى اهلل لرسول قال أدركه فلما رأوه، حني وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول
 باهلل تؤمن": وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول له قال معك، وأصيب ألتبعك، جئت

 كنا إذا حىت مضى مث: قالت ،"بمشرك أستعين فلن فارجع،": قال ال،: قال "؟ورسوله
 كما وسلم عليه اهلل صلى النيب له فقال مرة، أول قال كما له فقال الرجل، أدركه بالشجرة

 له فقال بالبيداء، فأدركه رجع مث: قال ،"كبمشر  أستعين فلن فارجع،": قال مرة، أول قال
 عليه اهلل صلى اهلل رسول له فقال نعم،: قال "؟ورسوله باهلل تؤمن": مرة أول قال كما

 ".(2)فانطلق": وسلم
 أال: أحد يوم قالوا األنصار مع إن كان من بعض عن (3)األنصاري احلارث بن ثابت عن .3

 لنا حاجة ال": - وسلم عليه اهلل صلى - اهلل رسول فقال يهود؟ من حبلفائنا نستعني
 ".(4)فيهم
 وجه الداللة:

يف نفي النيب صلى اهلل عليه وسلم يف االستعانة  ااملصري إليهنصوص صرحية يف املبحث جيب 
 باملشركني يف حرب األعداء.

 الرأي المختار:
 فهو بشخصه، وليس بسالحه استعانة ألنه عائشة؛ حلديث معارضا   ليس بصفوان االستعانة حديث

 ليدهلما بكر؛ أيب مع املدينة إىل مكة منالديلي هلداية الطريق  -صلى اهلل عليه وسلم -كاستئجاره
                                                           

 عروة بئر وفيها العقيق، وادي على تطل اليت احلرة وهي. الباء تسكني بعضهم وجّوز .متواليات ثالث بفتحات :الوبرة حرة( 1)
 (.1/100األثرية يف السنة والسرية،) املعامل ،الغربية احلرة: هلا يقال وقد وقصره،

 (.1018-130كراهة االستعانة يف الغزو بكافر رقم ) ( أخرجه مسلم، باب:2)
 (.1/266، أسد الغابة، )املصريني يف يعد بدرا، شهد. األنصاري احلارث بن ثابت : هوالحارث بن ثابت( 3)
 (.6092األلباين يف السلسلة الضعيفة، رقم )(، وضعفه 240( أخرجه أبو جعفر الطحاوي يف مشكل اآلثار، )4)
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 جيوز ال أنه: وافقه ومن املنذر ابن قول حوله قيلت اليت األقوال تلك من الصوابو  .الطريق على
 :بشرطني قيدوه احلاجة عند باجلواز قالوا الذين وأن مطلقا ، االستعانة

 .املسلمني يف الرأي حسن الكفار من به املستعان يكون أن: أحدمها
 على الشرعية األحكام تطبيق يف هبم يستقل املسلمني من مجاعة معه هبم املستعني يكون أن: واآلخر
مث إن األمر خاضع لتقدير ويل األمر باملشاركة أو  .غالبني ال مغلوبني ليكونوا هبم استعان الذين

 رفضها.
 الحربيين (1)الحكم  في أسرى: المبحث الرابع

 بيئة من بانتشاهلا هلا إصالح هو وإمنا هلا، عقوبة وال غريها، بوزر هلا أخذ املرأة سيب مشروعية يف ليس
 أدران من ويطّهرها الشر، براثن من وينقذها اخلري، سبيل إىل يهديها إسالمي جمتمع يف وعيشها الشر،
 .والسالم باألمن فيها تتمتع حرة حلياة أهال   وجيعلها والضالل، الكفر

 منذ األرض أمم يف شائع والسيب جاء قد وإمنا العامل، إىل بالسيب جاء الذي هو ليس اإلسالم إن مث
 يف يؤخذ أن وبني مشروعة، حرب يف السيب يؤخذ أن بني األمم تلك عند فرق وال قدمية، أزمان

 احلر، اسرتقاق حرمة يف وشدد الباب، هذا اإلسالم فضيق وخيانة، وغدر احتيال أو ظامل، عدوان
 السيد بني العالقة هذه اإلسالم نظم مث املشروع، اجلهاد طريق من أخذ فيما والسيب الرق دائرة وحصر

 عتق يف الرتغيب طريق عن منه للتخلص الكثرية الطرق شرع أنه إىل إضافة وإمائه، عبيده، وبني
 املسبية املرأة إن مث .واملكاتبة الزكاة، ومصارف الكفارات، يف العتق تشريع وكذلك ابتداء، الرقاب
 ويباح يطاق، ال ما تكليف وعدم وكسوة، نفقة، من الشرعية األحكام من اليمني مللك ما هلا يثبت

 أم صارت بولد منه جاءت وإذا. أموره أخص يف ختالطه كزوجته له فراشا   فتكون ملالكها، وطؤها
 وملا إعفافها؛ من ذلك يف ملا هبا؛ مالكها استمتاع إباحة يف غضاضة فال موته، بعد عليه فتعتق ولد،

                                                           

 يف أسريا وأخذه عليه قبض :جنديا أسر، وأسري مأسور واملفعول آسر، فهو وإسارا، أسرا يأسر، أسر(ر س أ: )األسرى( 1)
 (.1/91. معجم اللغة العربية املعاصرة، )احلرب
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 ظلم عالقة وليست وإحسان، بر عالقة باملسبية السيد فعالقة مصلحتها، يف أحكام من به يتحصل
 .وإذالل

 تحرير محل النزاع:
، مث اختلفوا يف األسرى من يقتلون ال أهنم والصبية النساء من السبايا يف األصل أن على الفقهاء تفقا

 الرجال البالغني على ثالثة آراء:
 املن أو اسرتقاقهم، أو قتلهم، بني الكفار، أسرى من البالغني الرجاليف خمري اإلمام الرأي األول:

 .(2)واحلنابلة ،(1)الشافعيةوهبذا أخذ  نفس أو مبال مفاداهتم أو عليهم،
 عليهم واملن واالسرتقاق، القتل،: فقط أمور ثالثة على التخيري قصروا فقد (3)حلنفيةأما ا الرأي الثاني:

 بنا حممد عند إال باملال الفداء وال قيد، دون عليهم املن جييزوا ومل اجلزية، على ذمة أهل جبعلهم
 املسلمني بأسرى مفاداهتم وأما. للمال حباجة املسلمون كان إذا أو الكبري، للشيخ بالنسبة احلسن

 .عندهم خالف فموضع
 وإما يقتل، أن فإما: أشياء مخسة بني األسرى يف خيري اإلمام أن إىل (4)مالك وذهب الرأي الثالث:

 اجلزية، عليه ويضرب الذمة عليه يعقد أن وإما الفداء، فيه يأخذ أن وإما يعتق، أن وإما يسرتق، أن
 .اجلماعة مصلحة حيقق مبا اختياره يف مقيد واإلمام
 األدلة:

چ:تعاىلقوله دليل القتل: أوال:                      

                      چ
(1).

                                                           

 (.8/68( هناية احملتاج إىل شرح املنهاج، )1)
 (.4/130(، اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، )9/220قدامة، )( املغين البن 2)
 (.3/249(، تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق )0/119( بدائع الصنائع، )3)
 دار: الناشر، (هـ1230: املتوىف) املالكي الدسوقي عرفة بن أمحد بن حممد: املؤلف، الكبري الشرح على الدسوقي حاشية( 4)

 (.4/333(، التاج واإلكليل، )2/184، )تاريخ وبدون طبعة بدون: الطبعة، الفكر
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 وجه الداللة:

عاتب اهلل النيب صلى اهلل عليه وسلم على عدم قتل األسرى، وفيه داللة على وجوب قتل 
 األسرى.

 يقال قريش، من رجل رماه اخلندق، يوم (2)سعد أصيب: قالت عنها، اهلل رضي عائشة عن .1
 يف رماه لؤي بن عامر بن معيص بين من ،(3)قيس بن حبان وهو العرقة بن حبان له

 فلما قريب، من ليعوده املسجد يف خيمة وسلم عليه اهلل صلى النيب فضرب ،(4)األكحل
 عليه جربيل فأتاه واغتسل، السالح وضع اخلندق من وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول رجع

 اخرج وضعته، ما واهلل السالح، وضعت قد: فقال الغبار، من رأسه ينفض وهو السالم
 اهلل رسول فأتاهم  قريظة بين إىل فأشار" فأين: "وسلم عليه اهلل صلى النيب قال إليهم،
 أن: فيهم أحكم فإين: قال سعد، إىل احلكم فرد حكمه، على فنزلوا وسلم عليه اهلل صلى
 عن أيب، فأخربين هشام، قال أمواهلم تقسم وأن والذرية، النساء تسىب وأن املقاتلة، تقتل

 من فيك، أجاهدهم أن إيل أحب أحد ليس أنه تعلم إنك اللهم: قال سعدا أن: " عائشة
 احلرب وضعت قد أنك أظن فإين اللهم وأخرجوه، وسلم عليه اهلل صلى رسولك كذبوا قوم
 وإن فيك، أجاهدهم حىت له، فأبقين شيء قريش حرب من بقي كان فإن وبينهم، بيننا

 ويف يرعهم، فلم لبته من فانفجرت فيها، موتيت واجعل فجرهافا احلرب وضعت كنت
                                                                                                                                                                                     

 (.60( سورة األنفال، آية )1)
 أبا النبيت، يكىن بن اخلزرج بن احلارث بن جشم بن األشهل عبد بن زيد بن القيس امرئ بن النعمان بن معاذ بن سعد( 2)

 بدر، وشهد عمري، بن مصعب يدي على والثانية، األوىل العقبة بني باملدينة أسلم صحبة، هلا رافع، بنت كبشة وأمه. عمرو
 (.2/602، االستيعاب، )منه فمات جرحه انتقض مث شهرا فعاش بسهم اخلندق يوم ورمى واخلندق، وأحدا،

، املؤتلف واملختلف معاذ بن سعد رمى الذي هو لؤي بن عامر بن معيص بين من قيس بن حبان هو :العرقة بن حبان( 3)
 (.1/413)،  للدارقطين

، معجم اللغة العربية املعاصرة، البدن هنر ويسمى احلياة، عرق وهو حيقن، أو يفصد الذراع وسط يف وريد :األكحل( 4)
(3/1911). 
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 الذي هذا ما اخليمة، أهل يا: فقالوا إليهم، يسيل الدم إال غفار، بين من خيمة املسجد
 . " (1)عنه اهلل رضي منها فمات دما، جرحه يغذو سعد فإذا قبلكم؟ من يأتينا

 :وجه الداللة
نزل النيب صلى اهلل عليه وسلم على حكم سعد بن معاذ يف قتل أسارى بين قريظة، بل مدحه بأنه  

 وافق حكم اهلل من فوق سبع مساوات.
 ثانيا: دليل االسترقاق:

 وكنت فرس، له وكان البيت، خدمة الزبري أخدم كنت: قالت أمساء، أن ،(2)مليكة أيب ابن عن
 عليه وأقوم له أحتش كنت الفرس، سياسة من علي أشد شيء اخلدمة من يكن فلم أسوسه،

 ".(3)خادما فأعطاها سيب وسلم عليه اهلل صلى النيب جاء خادما، أصابت إهنا مث: قال وأسوسه،
 وجه الداللة:

 .إعطاء النيب أمساء خادما من السيب دليل على اسرتقاق األسرى
 دليل المن والفداء: ثالثا:

چ :قوله تعاىل .1                    چ
(4). 

 
 
 يوم اجلاهلية أهل فداء جعل" :وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ،رضي اهلل عنهما عباس ابن عن .2

 ". (1)أربعمائة بدر
                                                           

، رقم إياهم وحماصرته قريظة بين إىل وخمرجه األحزاب، من وسلم عليه اهلل صلى النيب مرجع ( أخرجه البخاري، باب:1)
(4122.) 
 قضاء الزبري ابن واله .الثقات احلديث رجال من قاض،: املكيّ  التيمي مليكة أيب بن اهلل عبيد بن اهلل عبد :مليكة أبي ابن (2)

 (.4/102ه(، األعالم للزركلي )110، تويف )الطائف
 (.2182-33( أخرجه مسلم، رقم )3)
 (.4( سورة حممد، آية )4)
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 دليل المن بغير عوض: رابعا:
 أسارى يف قال وسلم عليه اهلل صلى النيب أن: عنه اهلل رضي أبيه عن (2)جبري بن حممد عن .1

 ".(4)له لتركتهم النتنى هؤالء في كلمني ثم حيا، (3)عدي بن المطعم كان لو": بدر
 فجاءت جند، قبل خيال وسلم عليه اهلل صلى النيب بعث: قال عنه، اهلل رضي هريرةعن أىب  .2

 إليه فخرج املسجد، سواري من بسارية فربطوه ،(3)أثال بن مثامة له يقال حنيفة بين من برجل
 إن حممد، يا خري عندي: فقال "؟ثمامة يا عندك ما": فقال وسلم، عليه اهلل صلى النيب

 فرتك شئت، ما منه فسل املال تريد كنت وإن شاكر، على تنعم تنعم وإن دم، ذا تقتل تقتلين
 على تنعم تنعم إن: لك قلت ما: قال "؟ثمامة يا عندك ما": له قال مث الغد، كان حىت

 لك، قلت ما عندي: فقال "؟ثمامة يا عندك ما": فقال الغد، بعد كان حىت فرتكه شاكر،
: فقال املسجد، دخل مث فاغتسل املسجد، من قريب جنل إىل فانطلق" ثمامة أطلقوا": فقال

 وجه األرض على كان ما واهلل حممد، يا اهلل، رسول حممدا أن وأشهد اهلل، إال إله ال أن أشهد
 أبغض دين من كان ما واهلل إيل، الوجوه أحب وجهك أصبح فقد وجهك، من إيل أبغض

                                                                                                                                                                                     

 (.8600رقم )( أخرجه النسائي يف السنن الكربى، باب: الفداء، 1)
 أنس عن الكويف جحادة بن حممد سنة إىل عاش وعدة الزهري وعنه وعمه أبيه عن النوفلي مطعم بن :جبير بن محمد( 2)

 . (2/161ه(، الكاشف )13سنة ) مات صاحل ثقة الوارث وعبد شعبة وعنه وطائفة
 الفاء بكسر( الفجار) حرب يف وقائدهم اجلاهلية، يف نوفل بين رئيس: قريش من مناف، عبد بن نوفل بن :عدي بن المطعم( 3)

 وعاد الطائف أهل عن انصرف ملا وسلم عليه اهلل صّلى اهلل رسول أجار اّلذي وهو( م 391 هـ ق 33 سنة) اجليم وختفيف
 فتسلح بذلك، إليه فبعث فامتنعوا، مكة، دخول يف ليجريوه قريش حلفاء بعض إىل فبعث( حراء) بقرب ونزل مكة، إىل متوجها
 بالبيت وطاف مكة فدخل للدخول، وسلم عليه اهلل صّلى النيب يدعو من فأرسل املسجد، أتوا حىت هبم وخرج بيته وأهل املطعم
 فأجاره قريش، به وتعلقت معتمرا، مكة دخل وقد عبادة، بن سعد أجار اّلذي وآمنا. وه منزله إىل انصرف مث عنده، وصلى
 وله بدر، وقعة قبل ومات. كربه يف وعمي. هاشم بين على قريش كتبتها اليت الصحيفة مزقوا الذين أحد نوأطلقه. كا مطعم،

 . (0/232، األعالم للزركلي، )سنة وتسعون بضع
 (.3139، رقم )خيمس أن غري من األسارى على وسلم عليه اهلل صلى النيب من ما :باب( أخرجه البخاري، 4)
 أهل ارتد   وملا. شعر هاليمامة. ل أهل سيد كان صحايب،: أمامة أبو حنيفة، بين من اليمامي، النعمان بن :أثال بن ثمامة( 3)

 أهل من املرتدين فقاتل معه، ثبت ممن مجع يف احلضرمّي، بن بالعالء وحلق إسالمه، على هو ثبت( مسيلمة) فتنة يف اليمامة
 (.2/100ه(، األعالم للزركلي، )12، )ذلك بعيد وقتل. البحرين
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 بلدك، من إيل أبغض بلد من كان ما واهلل إيل، الدين أحب دينك فأصبح دينك، من إيل
 رسول فبشره ترى؟ فماذا العمرة، أريد وأنا أخذتين خيلك وإن إيل، البالد أحب بلدك فأصبح

 ال،: قال صبوت،: قائل له قال مكة قدم فلما يعتمر، أن وأمره وسلم عليه اهلل صلى اهلل
 اليمامة من يأتيكم ال واهلل، وال وسلم، عليه اهلل صلى اهلل رسول حممد مع أسلمت ولكن
 . ومّن صلى اهلل عليه وسلم على(1)وسلم عليه اهلل صلى النيب فيها يأذن حىت حنطة، حبة
  .(2)الربيع بن العاص أيب

 :الجزية وضرب الذمة خامسا: دليل عقد
ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ          چ چ  :قوله تعاىل

چک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
(3). 

 وجه الداللة:
إبقاء على األصل من اإلسالم أو القتل أو عقد الذمة مع ضرب اجلزية على من مل يؤمنوا من أهل 

 الكتاب.
 الرأي المختار:

 يف ونكاية قوة له من منهم فإن األسرى، بعض يف أصلح تكون قد، اخلصال هذه من خصلة كل
 أصلح، ففداؤه كثري، مال له الذي الضعيف ومنهم أصلح، فقتله عليهم، ضرر وبقاؤه املسلمني،

 أسراهم، بتخليص للمسلمني معونته أو عليه، باملن إسالمه يرجى املسلمني، يف الرأي حسن ومنهم
 كالنساء أصلح، فاسرتقاقه شره، ويؤمن خبدمته، ينتفع من ومنهم أصلح، عليه فاملن عنهم، والدفع

                                                           

 (.4302، رقم )أثال بن مثامة وحديث حنيفة، بين وفد :باب( أخرجه البخاري، 1)
 اهلل، رسول رالعبشمي. صهالقرشي كالب بن قصي بن مناف عبد بن مشس عبد بن العزى عبد ابن الربيع بن العاص أبو( 2)

: وقيل لقيط، وامسه صالته يف وسلم، عليه اهلل صلى النيب، حيملها كان اليت أمامة والد وهو زينب، بنته زوج وسلم، عليه اهلل صلى
 قبل أسلم .البطحاء جرو يدعى العاص أبو وكان خويلد، بنت هالة هي أمه خدجية، املؤمنني أم أخت ابن وهو ربيعة، أبيه اسم

 (.1/330، سري أعالم النبالء )أشهر خبمسة احلديبية
 (.29( سورة التوبة، آية )3)
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حسبما يراه من مصلحة املسلمني  إليه ذلك يفوض أن فينبغي باملصلحة، أعلم واإلمام والصبيان،
 االقتصادية أو السياسة.
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 التجسس على المسلمين: المبحث الخامس
 مفهوم وارتبط السنني، آالف منذ ُعرفت مسألة فهو العامل؛ على اجلديدة بالقضية ليس (1)التجسس
 والثانية، األوىل العامليتني احلربني يف فمثال البشرية، خاضتها اليت احلروب بكل وثيق بشكل التجسس

 يف وإسرائيل مصر بني احلرب خالل األمر وكذلك املتصارعة، الدول بني اجلواسيس آالف هناك كان
 طريقة حتولت احلديثة، االتصال تكنولوجيا وجود ومع يوم، بعد يوما يتطور املفهوم ظل. 03 أكتوبر

 ما كل ومعرفة املعلومات، على للحصول األعداء جمتمع يف ودجمهم أشخاص إرسال من التجسس
 حلفائها مع املتحدة الواليات فعلته ما وهو املكاملات، والتقاط التجسس أجهزة خالل من يقولونه
 الواليات على باجلديدة ليست التجسس فضيحة. األمريكية القومي األمن وكالة خالل من مؤخرا

 بدأت -األمريكيني معظم يصفها ما حبسب- األوىل األمريكية اجلاسوسة ،«هيل نيثان »فـ املتحدة؛
 مبهام للقيام طوعي بشكل جتنيدها مت مث ،القاري اجليش يف جندية كانت حيث ؛1006 عام عملها

 أجل من متخفية نيويورك إىل دخلت حيث الربيطانيني؛ عن املعلومات مجع أجل من استخباراتية
 عليها القبض مت أنه إال األمريكيني، إىل وإرساهلا الربيطانية الكتائب من معلومات على احلصول

 متثال هلا وُنصب االستقالل، حرب أبطال من األمريكيون واعتربها الربيطانيني، ِقبل من وإعدامها
 اليت الوحيدة الدولة هي أمريكا تكن مل. األمريكية املركزية االستخبارات ملقر العامة القيادة خارج
 ومنهم إجنلرتا، إىل جواسيسها ترسل الثانية، العاملية احلرب خالل أملانيا، كانت فقد جواسيس؛ ترسل
 هناك، ختريبية مبهام للقيام الربيطاين اجليش يف األمر بداية يف تطوع الذى ديكويسن، جوبريت فريتز
 استمرت. إلغراقها الربيطانية السفن يف القنابل زرع يف ختصص مث األملان، لصاحل املعلومات ومجع
 أصبح لكن ،03 أكتوبر وحرب الباردة، احلرب مثل احلروب من الكثري يف اجلواسيس حرب

 ترفع أن السهل من جعلت احلديثة االتصال فتكنولوجيا التجسس؛ جمال يف جمدين غري األشخاص

                                                           

 الشر، سر صاحب: واجلاسوس. الشر يف يقال ما وأكثر األمور، بواطن عن التفتيش: باجليم لتجسس،ا :التجسس( 1)
 عن البحث: باجليم وقيل لنفسه، يطلبه أن وباحلاء، لغريه، يطلبه أن باجليم، التجسس،: وقيل اخلري، سر صاحب: والناموس
 (.6/38لسان العرب، ) .األخبار معرفة تطلب يف واحد معنامها: وقيل االستماع، وباحلاء العورات،
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 مل. أخرى دولة يف كان لو حىت عليك، التجسس يريد من فيسمعها مكاملة، لتجري هاتفك مساعة
 الشبكة إىل التسلل أو املعلومات على للتجسس استخدامها ميكن أجهزة جمرد على األمر يقتصر
 املواطن يستخدمها اليت العادية التطبيقات استخدام جعل التكنولوجيا فتطور ما؛ لدولة األمنية

 تطلب حيث سهلة؛ فريسة املستخدم من جعل.. الدولة مؤسسات من ألي ينتمي ال الذى الطبيعي
 اإلذن مينحها وهو به، اخلاصة املعلومات مجيع إىل الولوج على املستخدم موافقة التطبيقات تلك

 التطبيقات من وغريمها ،"آب واتس"و "فايرب": أبرزها لعل كثرية، أمثلة التطبيقات تلك ومن طواعية،
 .(1)خطورهتا مدى إدراك دون املواطنون يستخدمها اليت

 تحرير محل النزاع:
، مث اختلفت كلمتهم حال أي على يقتل الدم مباح احلريب اجلاسوساتفقت كلمة الفقهاء على أن 

 حول اجلاسوس املستأمن أو الذمي أو املسلم على رأيني: 
 ألهل يكتب املسلم يف سحنون وقال يقتل، املستأمن اجلاسوس أن: (2)املالكية مذهب الرأي األول:

 حبسه ويطال نكاال جيلد: وقيل. كاحملارب لورثته دية وال يستتاب وال يقتل: املسلمني بأخبار احلرب
 يقتل: وقيل. جبهل يعذر أن إال: وقيل يتوب، أن إال يقتل: وقيل فيه، كان الذي املوضع من وينفى

 .ونكل ضرب فلتة كانت وإن لذلك، معتادا كان إن
 ذا كان وإن. قتله جيوز وال يعزر املسلم اجلاسوس أن: وطائفة (3)الشافعي ومذهب الرأي الثاني:

 عهد ينتقض ال أنه وعندهم حاطب، حلديث عنه عفي( اإلسالم خدمة يف كرمي ماض أي) هيئة
 غريه ويف األصح، يف ذلك األمان عهد يف عليهم شرط ولو املسلمني، عورات على بالداللة الذمي

 .بالشرط ينتقض

                                                           

 .10/2013/ 29( جريدة الوطن .تاريخ1)
 (.3/332(، النوادر والزيادات، )2/330( البيان والتحصيل، )2)
 (.19/342( اجملموع للنووي، )3)
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 من فيه ملا جاسوسا، آوى أو جتسس: ومنها بأشياء الذمة أهل عهد ينتقض أنه: (1)احلنابلة وعند
 .املسلمني على الضرر

 األدلة:
 بالقرآن والسنة: يقتل املستأمن اجلاسوس أناستدل املالكية على  دليل الرأي األول:

 أوال: القرآن:

چقال تعاىل:                              

                              

            چ
(2). 

 :(3)وجه الداللة
 الزور؛ وشاهد كالزنديق، عليه، كان مبا باستخفافه توبة له تقبل ال أنه إال احملارب حكم للجاسوس

 فساده يرفعان ال النفي أو القطع ألن ؛والصلب القتل يف إال احملارب، عقوبات من فيه اإلمام خيري وال
 .عنهم املسلمني على وعاديته األرض يف

 ثانيا: السنة:
 سفيان، أليب عينا وكان بقتله، أمر -وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول أن: (4)حيان بن فرات عن 

 يا: األنصار من رجل فقال، مسلم إين: فقال األنصار من حبلقة فمر األنصار، من لرجل وحليفا

                                                           

 (.3/33(كشاف القناع عن منت اإلقناع، )1)
 (.33( سورة املائدة، آية )2)
 (.2/330( البيان والتحصيل، )3)
 وائل بن بكر من العجلي عجل بن ربيعة بن ذهل بن ربيعة بن حية بن حبيب بن العزى عبد بن ثعلبة بن حيان بن فرات( 4)

 وكان حيان بن فرات منهم إمياهنم إىل أكلهم رجاال منكم إن وسلم عليه اهلل صلى النيب قال حرب بن سفيان أيب حليف ربيعة بن
 (.3/333)، الثقات البن حبان بالطرق الناس أهدى من
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 نكلهم رجاال منكم إن: "-وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول فقال مسلم إنين: يقول إنه اهلل، رسول
 ."(1)حيان بن فرات منهم إيمانهم، إلى

 قتله جيوز وال يعزر املسلم اجلاسوس أن استدل الشافعية ومن وافقهم علىدليل الرأي الثاني: 
 بالسنة:

 عليه اهلل صلى اهلل رسول بعثين: يقول عنه، اهلل رضي عليا مسعت: قال ،(2)رافع أيب بن اهلل عبيدفعن 
 ظعينة، بها فإن ،(1)خاخ روضة تأتوا حتى انطلقوا": قال ،(4)األسود بن واملقداد ،(3)والزبري أنا وسلم
 بالظعينة، حنن فإذا الروضة، إىل انتهينا حىت خيلنا بنا تعادى فانطلقنا ،"منها فخذوه كتاب ومعها
 الثياب، لنلقني أو الكتاب لتخرجن: فقلنا كتاب، من معي ما: فقالت الكتاب، أخرجي فقلنا

 (6)بلتعة أيب بن حاطب من فيه فإذا وسلم، عليه اهلل صلى اهلل رسول به فأتينا عقاصها، من فأخرجته
 رسول فقال وسلم، عليه اهلل صلى اهلل رسول أمر ببعض خيربهم مكة أهل من املشركني من أناس إىل
 امرأ كنت إين علي تعجل ال اهلل، رسول يا: قال ،"؟هذا ما حاطب يا": وسلم عليه اهلل صلى اهلل

 هبا حيمون مبكة قرابات هلم املهاجرين من معك من وكان أنفسها، من أكن ومل قريش، يف ملصقا

                                                           

 (.2236(، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع، رقم )2632، رقم )الذمي اجلاسوس يف :باب( أخرجه أبو داود، 1)
 أهل يف عداده هريرة وأيب كاتبه وكان طالب أيب بن علي عن يروي وسلم عليه اهلل صلى النيب موىل رافع أبي بن اهلل عبيد( 2)

 (.3/68، الثقات البن حبان )سعيد بن وبسر األعرج عنه روى املدينة
 سل   من وأول باجلنة، املبش رين العشرة أحد الشجاع، أيب الصح: اهلل عبد أبو القرشي، األ س دي خويلد بن العوام بن لزبيرا( 3)

ه(، األعالم 36تويف ) وغريمها وأحدا بدرا وشهد. سنة 12 وله أسلم وسلم عليه اهلل صلى النيب عمة ابن وهو. اإلسالم يف سيفه
 (.3/43للزركلي، )

 صحايب،: عمرو أبو أو معبد، أبو احلضرمّي، البهراين الكندي األسود، بابن ويعرف عمرو، بن املقداد المقداد بن األسود:( 4)
 اجلاهلية يف وكان، اهلل سبيل يف فرس على قاتل من أول وهو. اإلسالم أظهر من أول كانوا الذين السبعة أحد هو. األبطال من
 (. 0/282ه(،األعالم للزركلي )33سنة ) فيها ودفن إليها فحمل منها، مقربة على وتويف. املدينة وسكن. حضرموت سكان من

 (. 1/100املعامل األثرية يف السنة والسرية، ) .العقيق حدود من األسد محراء بقرب موضع:  خاخ روضة( 3)
 يف الرماة، أشدّ  من وكان وسّلم عليه اهلل صّلى اهلل رسول مع كلها الوقائع شهد صحايب، اللخمي بلتعة أبي بن حاطب( 6)

 يف ومات. اإلسكندرية صاحب املقوقس إىل بكتابه وسلم عليه اهلل صّلى النيب بعثة. واسعة جتارة له وكانت. الصحابة
 (. 2/139األعالم للزركلي، ) ه(30)املدينة
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 وما قرابيت، هبا حيمون يدا عندهم أختذ أن فيهم، النسب من ذلك  فاتين إذ فأحببت وأمواهلم، أهليهم
 د"لقوسلم:  عليه اهلل صلى اهلل رسول فقال اإلسالم، بعد بالكفر رضا وال ارتدادا، وال كفرا فعلت

 وما بدرا، شهد قد إنه : "قال املنافق، هذا عنق أضرب دعين اهلل رسول يا: عمر قال "،صدقكم
 ."(1)لكم غفرت فقد شئتم ما اعملوا: فقال بدر أهل على اطلع قد يكون أن اهلل لعل يدريك

 وجه الداللة:
 أن النيب صلى اهلل عليه وسلم، قبل قول حاطب ورد قول عمر وقبل منه العذر.

 الخالصة:
 أنه أصحها أقوال وللشافعية .يقتل إنه: واحلنابلة املالكية وبعض يوسف أبو فقال واملستأمن الذمي أما
 اجلاسوس وأما. العقد مبقصود خيل ال ألنه ؛املسلمني عورات على بالداللة الذمي عهد ينتقض ال

 وعند الشافعية، عند واملشهور املالكية وبعض وحممد يوسف أيب عند يقتل وال يعزر فإنه املسلم
 .يقتل أنه احلنابلة

 الرأي المختار:
 فعله لو ألنه ؛للعهد منه نقضا هذا يكون وال السجن، ويستودع عقوبة يوجع فإنه ذمي هذا فعل لو

 الطريق قطع لو أنه ترى أال. أيضا أمانه ناقضا يكون ال ذمي فعله فإذا أمانه، ناقضا به يكن مل مسلم
. أوىل فهذا بالنص ورسوله هلل حماربة الطريق قطع كان وإن للعهد، ناقضا به يكن مل املال وأخذ فقتل

 يف عقوبة يوجع أنه إال الطريق، قطع لو ما مبنزلة ألمانه ناقضا يصري ال فإنه مستأمن فعله لو وكذلك
، وكل هذه التعزيرات باملسلمني الضرر إحلاق بفعله وقصد له حيل ال ما ارتكب ألنه ؛ذلك مجيع

 خاضعة لتصرف اإلمام من حيثما يراه مصلحة
 
 

                                                           

 (.3000رقم )( أخرجه البخاري، باب: اجلاسوس، 1)
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 ثانيال الفصل
 النكاح. في سياسة المعللة الفقهية األحكام

 ويشتمل على ثالثة مباحث:
 التزوج من الكتابيات. .5
 طالق الثالث بلفظ واحد. .4
 تزوج من ال يحل له نكاحها من ذوات محارمه. .4
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 (1)التزوج من الكتابيات: المبحث األول
ن الدين مبادئ حفظ إن

 
 واحنلت املسلمون ضعف وما اإلسالمية، احلكومة على الواجبات أوجب مل

 تنظيم يف وتقدمها األجنبية برقي االفتتان   منشؤه كان ما كثريا الذي الذوبان، هبذا إال روابطهم
 األمر هلا يتم كان وقد القومية، وتقويض الِكيان هدم على تعمل الواقع يف وهي األبناء، وتربية البيوت

 وال فهم غري من- عليهم يقرءون من ذلك يف يؤازرهم اإلميان، ضعافِ  السفهاء هؤالء أيدي على

چ :تعاىل قوله -التشريع حلكمة إدراك وال تدبر              

                           

    چ
 وهي وحكومتها، أمتها خدمة يف أدوار من الكتابية الزوجة لعبت وكم(2)

 جسرا منه واختذت خدعته، غر مسلم رجل حتت حبياهتا وتنعم خبرياهتا، ترزق اإلسالم بالد يف مقيمة
 يف احلكم هذا تقييد على العمل إن .فيها قومها تركيز على والعمل بالده، نكبة إىل ظهره على ختطو

: تشريعه ويرجون املسلمني، بعض به ينادي مما وأوجبُ  ألزمُ  -باتا منعا منعه أو- اإلسالمي التشريع
 النداءات من ذلك إىل وما الطالق، وتقييد الزوجات، تعدد وتقييد للفتاة، الزواج سن حتديد من

 . املظلمة الغرب مدنية وراء سريا املسلمني؛ أبناء من كثري هلا ينشط اليت النادرة
 محل النزاع:تحرير 

اتفقت كلمة العلماء على جواز تزوج الكتابية يف ديار احلرب، واختلفوا يف تزوجها يف دار اإلسالم 
 على رأيني:

                                                           

اصطالحات الفنون  فاملنسوخة. كشا والكتب املنسوخة األديان ببعض تديّن الذي الكافر هو شرعا النسبة بياء :الكتابي( 1)
 (.2/1339والعلوم، )

 (.3( سورة املائدة، آية )2)
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 أرض يف الكتابية نكاح جواز وهو: (1)وغريهم األربعة األئمةمن  اجلمهور مذهب الرأي األول:
 .الكراهة مع اإلسالم،

وإىل هذا ذهب عمر، وابن عباس، .اإلسالم دار يف املسلم على بالكتابية الزواج حترمي الرأي الثاني:
 . (2)، وقالوا الكتابية مشركةعنهم اهلل رضي عمر بن اهلل عبدو 

 األدلة:
 بالقرآن  الكراهة مع اإلسالم، أرض يف الكتابية نكاح جوازاستدل اجلمهور على  دليل الرأي األول:

 والسنة واملعقول:
 أوال: القرآن:

چقوله تعاىل:                              

                                 

                           

                    چ
(3). 

 وجه الداللة:
 نص قرآين صريح يف حل نساء أهل الكتاب، فوجب املصري إليه.

 ثانيا: السنة:

                                                           

(، املغين 2/304الطالبني )(، روضة 2/304(، الشرح الصغري، )3/200(، بدائع الصنائع، )4/210( املبسوط للسرخسي، )1)
 (.0/129البن قدامة، )

 (.4/210( املبسوط للسرخسي، )2)
 (.3( سورة املائدة، آية )3)
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: قال هي؟ أحرام: فقال ذلك، يف عمر له فقال يهودية تزوج (1)حذيفة أن سريين، ابن عن .1
 ".(2)ففارقها املسلمني سيد ولكنك ال،"

 عليه اهلل صلى اهلل رسول فسأل نصرانية، أو يهودية يتزوج، أن أراد أنه مالك بن كعب عن .2
 ".(3)تحصنك ال إنها": وقال فنهاه، وسلم

 مل؟: إليه فكتب طلقها،: عمر إليه فكتب يهودية حذيفة تزوج: يقول سلمة بن شقيقعن  .3
 ".(4)منهن املومسات تعاطوا أن خفت ولكين ال": إليه فكتب هي؟ أحرام
 وجه الداللة:

 حذارا ، والنصرانية اليهودية نكاح - عنهم ورضي - عليهم اهلل رمحة وحذيفة لطلحة عمر كره وإمنا
 فأمرمها املعاين من ذلك لغري أو املسلمات، يف فيزهدوا ذلك، يف الناس هبما يقتدي أن من

 .بتخليتهما
  :لثالثا: المعقو 

 متيل قد – الرسل وبعض - اآلخر واليوم كتبه وبعض باهلل -اجلملة يف- آمنت وقد – الكتابية فإن
 .الوثنية إسالم رجاء من أقرب إسالمها فرجاء حقيقته، عرفت إذا اإلسالم إىل

 دليل الرأي الثاني:
 بالقرآن واألثر واملعقول: اإلسالم دار يف املسلم على بالكتابية الزواج حترمياستدل القائلون 

 
                                                           

 الشجعان الوالة من صحايب،: حسل لقب واليمان اهلل، عبد أبو العبسّي، جابر بن ِحسل بن حذيفة: حذيفة بن اليمان( 1)
ه(، األعالم 36تويف باملدائن سنة ) غريه أحد يعلمهم مل املنافقني، يف وسلم عليه اهلل صّلى النيب سر صاحب كان. الفاحتني

 .(2/101للزركلي )
باب: نكاح أهل  (، وعبد الرزاق يف مصنفه،018، )والنصرانية اليهودية نكاح باب( أخرجه سعيد بن منصور يف سننه، باب: 2)

 (.12060الكتاب )
(، 10060(، وعبد الرزاق يف مصنفه، باب: نكاح أهل الكتاب )013، )والنصرانية اليهودية نكاح باب، باب: السابق( 3)

 (.102وصححه علوي السقاف يف خترجيه ألحاديث ظالل القرآن، )
 (.016، )والنصرانية اليهودية نكاح باب( أخرجه سعيد بن منصور يف سننه، باب: 4)
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 أوال: القرآن:

 چقوله تعاىل:                        

 چ
(1). 

 وجه الداللة:
هني عن نكاح املشركات وهن على شركهن إال أن يؤمن، ونساء أهل الكتاب من املشركات؛ حيث 

 إهنن مل يؤمن.
 ثانيا: األثر:

 إال فطلقوهن طلقوهن: الكتاب أهل نساء من تزوجوا للذين عنه اهلل رضي اخلطاب بن عمر قال
: قال طلقها،  مخرة هي: قال حرام؟ أهنا تشهد: قال طلقها: عمر له فقال عنه، اهلل رضي حذيفة
 بعد كان فلما حالل، يل ولكنها مخرة، أهنا علمت قد: قال مخرة، هي: قال حرام؟ أهنا تشهد

 .يل ينبغي ال أمرا ركبت أين الناس يرى أن كرهت: قال عمر؟ أمرك حني طلقتها أال: له فقيل طلقها،
 ثالثا: المعقول:

 من منعها له وليس ويضاجعها، يقبلها وزوجها به، ولدها وتغذي واخلنزير باخلمر تتغذى وألهنا
 مقربة يف فتدفن حامل، وهي متوت وقد الكنيسة، إىل الذهاب من وال برائحته، تضرر ولو التغذي
 .الكفار

 الرأي المختار:
ويرتك عفيفات املسلمني أن يصدر ويل  نحل زواجهن، إال إنه إن كثر يف أبناء املسلمني من يتزوجه

 األمر أمرا باملنع من ذلك حفاظا علي بنات املسلمني من الزهد فيهن ووقوعهن يف العنوسة.
 

 الثالث بلفظ واحد (1)طالق: المبحث الثاني
                                                           

 (.221( سورة البقرة، آية )1)
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 عليها وساروا الناس فقهها لو النفس، ضبط وعلى الرتابط، على للحفاظ وطرق   مبناهج اإلسالم جاء
 احلياة واستقرت والشقاق، الطالق مسالك ولضاقت األسرية، املشكالت لقلت أنفسهم، هبا وألزموا

 عالجٌ  اإلسالم يف والطالق الطالق، مسالك يضيق اإلسالم إن. البيوتات أركان ومتاسكت الزوجية،
 فمن وكيفا ، كما   اخلبري ينصح وكما صحيح، بطريق   استعمل إذا إال غرضه يؤدي ال والدواء ودواء،
 واحلمقى اجلهلة من كثريا   تلحظ أن األسف كل له يُؤسف مما وإن نفسه، إال يلومن   فال خالف
 وربة أوالده وأم زوجته األمحق هذا به يهدد مصلت سيفٌ  كأنه أو عقوبة وكأنه الطالق إىل ينظرون

 ألهنا وإما ؛طعاما   تنجز مل ألهنا إما ؛حقرية وأشياء صغرية أمور يف به يتلفظ أو بالطالق، يهدد بيته،
 مائة أو عشرا ، أو ثالثا   طالقا   الناس، مع وخصوماته منازعاته يف الطالق يدخل تراه أو لباسا ، هتيئ مل
 للرجعة وال للصلح جيعل ومل هزوا ، اهلل آيات اختذ اآلخرة، وإمث الدنيا، شقاء عليه فيجتمع ألفا ، أو

 .احلاسدون به ومشت مشله، وفرق أهله، وخسر نفسه، وظلم ربه، أغضب موضعا ،
 تحرير محل النزاع:

اتفق العلماء على وقوع الطالق باملتفرق من األميان، مث اختلفوا يف وقوعه بثالث تطليقات بلفظ 
 واحد على رأيني:

 ،ومالك ،حنيفة أبو: األربعة األئمة قال وبه، ثالثا   يقع واحد بلفظ الثالث الطالق :(2)الرأي األول
 عباس، ابن:  والعبادلة ،وعلي ،وعثمان ،عمر به وأخذ واألوزاعي، ،ليلى أيب وابن ،وأمحد والشافعي

 .وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أصحاب من وغريهم مسعود، وابن عمرو، وابن عمر، وابن
 

 ثابتة صحيحة رواية يف عباس ابن قال القول وهبذا عال يقالطالق ثالثا بلفظ واحد  :(1)الرأي الثاني
 مسعود بن اهلل وعبد طالب، أيب بن وعلي عوف، بن الرمحن وعبد العوام، بن الزبري: به وأفىت عنه،

                                                                                                                                                                                     

القاموس  .نية مع ما بلفظ أو ظاهرة، كناية أو لفظ، بصريح الزوجة عصمة إزالة: وشرعا. والتخلية القيد، إزالة: ة: لغالطالق( 1)
 (.1/230الفقهي، )

 (.0/300(، املغين البن قدامة، )3/14(، املهذب، )4/89(، منح اجلليل شرح خمتصر خليل، )6/6( املبسوط للسرخسي، )2)
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 ابن اإلسالم وشيخ التابعني، من وغريمها وطاوس ،(2)عكرمة: به أفىت عنهم، رواية يف الصحابة من
 .القيم ابن وتلميذه تيميه،

 األدلة:
والسنة  نآبالقر  ثالثا   يقع واحد بلفظ الثالث الطالقاستدل اجلمهور على أن  دليل الرأي األول:

 :وقول الصحايب واملعقول
 :الكتاب أدلة: أوال

چ قوله تعاىل:                                   

                            

                              

  چ
(3). 

  :الداللة وجه
 ثالثا   طلق بأن للعدة يطلق مل من أن يف خالف ،وال عدة يتعقبه ما هو اهلل شرعه الذي الطالق أن

 ثالثا   طلق من عاقب تعاىل اهلل أن اهلل حلدود املتعدي نفسه الظامل هذا وعقوبة نفسه، ظلم فقد مثالُ 
 . اهلل حدود وتعدى نفسه فظلم اهلل يتق مل حيث ؛أمامه املخرج وسد عليه بإنفاذها

 : السنة أدلة:  ثانيا

                                                                                                                                                                                     

 (.0/300( املغين البن قدامة، )1)
 أشد من وأبوه هو كان. واإلسالم اجلاهلية يف قريش صناديد من: القرشي املخزومي هشام بن عمرو َجْهل أبي بن عكرمة( 2)

. بكر أليب األعمال وويل الوقائع، فشهد إسالمه، وحسن. مكة فتح بعد عكرمة وأسلم وسلم عليه اهلل صّلى للّنيبّ  عداوة الناس
 (.4/244األعالم للزركلي، ) .سنة 62 وعمره ، الريموك، يف واستشهد

 (.1( سورة الطالق، آية )3)
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 أحتل: وسلم عليه اهلل صلى النيب فسئل فطلق، فتزوجت ثالثا، امرأته طلق رجال أن عائشة، عن
       ".(1)األول ذاق كما عسيلتها يذوق حتى ال،": قال لألول؟

  :الداللة وجه
 من باب) ترمجة حتت اهلل رمحه البخاري ذكره ولذلك الثالث طالق إيقاع وهو احلديث من واضح
 (ثالثا   الطالق أجاز
 :قول الصحابي: ثالثا  
 وعثمان عمر به أخذ فلقد الصحابة أكثر قول ثالثا   الثالث بوقوع القول إن، فالصحابة أكثر قول أنه

 اهلل رسول أصحاب من وغريهم مسعود، وابن عمرو، وابن عمر، وابن عباس، ابن: والعبادلة وعلي
 .األربعة األئمة به وقال وسلم، عليه اهلل صلى
 .المعقول: رابعا

  .األمالك كسائر جمتمعا   فصح متفرقا   إزالته يصح ملك النكاح أن .1
 لغة ومفرقها جمموعها بني فرق وال ، غريه زوجا   تنكح حىت للمطلق حتل ال ثالثا   املطلقة أن .2

 .النكاح يف وشرعا  
 الثالث واعتبار ، صرحية من هو بل الطالق مسمى عن خيرج ال الواحدة على زاد ما إن .3

 . مسوغ بال باقيه دون عدده لبعض إعمال واحدة
 واإلمجاعبعدم وقوع الطالق الثالث بلفظ واحد بالقرآن والسنة  نالقائلو استدل  دليل الرأي الثاني:

 والقياس:
 .أوال: القرآن

 چ قوله تعاىل:               چ
(2). 

 
                                                           

 (.3261( أخرجه البخاري، باب: من أجاز طالق الثالث، )1)
 (.229( سورة البقرة، آية )2)
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 :  الداللة وجه
 جمموعة؛ ثالثا   أو طلقة منهما مرة كل يف طلق سواء مرة، بعد مرة هو اهلل شرعه الذي الطالق أن

 چ: تليها اليت اآلية يف تعاىل قال مث.(طلقتان يقل ومل) م ر ت انِ  :قال تعاىل اهلل ألن      

           چ
 حىت الثالثة املرة إياها بتطليقه عليه حترم زوجته بان فحكم (1)

 الطالق أن على فدل ، جمموعة بثالث أم واحدة بطلقة الثالثة املرة يف نطق سواء غريه، زوجا   تنكح
 .واحدة اعترب و مرة كان واحد لفظ يف بثالث نطق فإذا ، مرات ثالث على مفرقا   شرع

 .السنة :ثانيا 
 بكر، وأيب وسلم، عليه اهلل صلى اهلل رسول عهد على الطالق كان: " قال عباس، ابن عن .1

 قد الناس إن: اخلطاب بن عمر فقال واحدة، الثالث طالق عمر، خالفة من وسنتني
 ".(2)عليهم فأمضاه عليهم، أمضيناه فلو أناة، فيه هلم كانت قد أمر يف استعجلوا

 على الثالث الطالق يكن أمل" ،(4)هناتك من هات: عباس البن قال ،(3)الصهباء عن أىب .2
 كان فلما ذلك، كان قد": فقال "واحدة؟ بكر وأيب وسلم، عليه اهلل صلى اهلل رسول عهد

 ."(3)عليهم فأجازه الطالق، يف الناس تتايع عمر عهد يف

                                                           

 (.230( سورة البقرة، آية )1)
 (.1402-13( أخرجه مسلم، باب: طالق الثالث، رقم )2)
.للهجرة الثمانني قبل اهلل رمحه وتويف عباس وابن مسعود وابن علي عن يروي البكري الصهباء أبو صهيب: أبو الصهباء( 3)
 (.16/190، )بالوفيات لوايفا
 مجال: املؤلف، الصحيحني حديث من املشكل كشف،: خصال سوء مكروهة، قال ابن فارس: وال يقال يف اخلريالهنات (4)

 – الوطن دار: الناشر، البواب حسني علي: احملقق، (هـ390: املتوىف) اجلوزي حممد بن علي بن الرمحن عبد الفرج أبو الدين
 (.2/444، )الرياض

 (.1402-10( أخرجه مسلم، باب: طالق الثالث، رقم )3)
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 ينسخ مل أنه على واحدة طلقة واحد، بلفظ الثالث الطالق اعتبار على واضح:الداللة وجه
 إمضائه يف الصحابة استشار عمر وألن ؛عمر خالفة من سنتني بكر أيب عهد يف به العمل الستمرار

 .منسوخ أنه له تظهر أو علم حبديث العمل عن العدول يف أصحابه ليستشري عمر كان وما ثالثا ،
 املطلب بين أخو (1)يزيد عبد بن ركانة طلق: " قال عباس، ابن عن عباس، ابن موىل عكرمة، عن

: " وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول فسأله: قال شديدا، حزنا عليها فحزن واحد، جملس يف ثالثا امرأته
 فإنما: " قال نعم: قال"  ؟واحد مجلس في: " فقال: قال ثالثا، طلقتها: قال"  ؟طلقتها كيف
 كل عند الطالق أمنا يرى: " عباس ابن فكان فرجعها: قال"  شئت إن فأرجعها واحدة تلك
 ." (2)طهر
 . اإلجماع :ثالثا
 طلقة واحد بلفظ الثالث الطالق اعتبار على يزل مل األمر بأن وغريمها القيم وابن تيميه ابن ذكر وقد

 الفتوى من الصحابة عن روي ما وأن عمر، خالفة من ثالث أو وسنتني، بكر أيب عهد يف واحدة
 هلم كان أمرا   استعجلوا ملا وعقوبة، تعزيرا   ثالثا   عمر أمضاه ما بعد بعضهم من كان فإمنا ذلك خبالف

 عليه اهلل صلى النيب منع كما مستمرا   كليا   شرعا   ذلك جيعل أن الثالث بإمضاء عمر يرد ومل أناة، فيه
 أن مع تبوك غزوة عن ختلفهم على هلم عقوبة الزمن من مدة زوجاهتم من خلفوا الذين الثالثة  وسلم

 .التجار استغالل عند األسعار وحتديد اخلمر، شرب عقوبة يف وكالزيادة يسئن، مل زوجاهتم
 .سالقيا :رابعا
 أين شهادات أربع باهلل أشهد:  اللعان يف الزوج ،فقول اللعان شهادات على الثالث الطالق قياس
 إىل يعترب ال ثالثا   طالق أنتِ :  لزوجته قال لو فكذا أربعا ، ال واحدة شهادة إال تعترب ال تزين رأيتها
 إال يعترب مل اإلقرار تكرار عن العدد اسم بذكر مكتفيا   أربعا   بالزنا أقر: قال ولو ثالثا ، ال واحدة طلقة

                                                           

 خالفة إىل وبقي املدينة، سكن: نعيم أبو احلافظ قال .قصي بن مناف عبد بن املطلب بن هاشم بن يزيد عبد بن ركانة( 1)
 (.4/401، إكمال هتذيب الكمال، )وأربعني إحدى سنة: وقيل معاوية، أيام أول يف تويف: ويقال. عثمان

 (.20636(، وضعفه األلباين يف اإلرواء )2380( أخرجه أمحد يف املسند، رقم )2)
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 العدد باسم مكتفيا   ثالثا   طالق أنت: لزوجته قال لو فكذا اإلقرار، يف التكرار اعترب من عند واحدة
 التكرار عن فيه يكتفي ال القول تكرار فيه يعترب ما كل وهكذا واحدة، إال يعترب مل الطالق تكرار عن
 . املكتوبة الصلوات عقب والتكبري والتحميد كالتسبيح العدد اسم ذكر

 الرأي المختار:
  :يلي ملا وذلك واحدة طلقة الثالث طالق بوقوع القول هو بالصواب اعلم واهلل يرتجح الذي
 وسلم عليه اهلل صلى النيب عهد يف كان الذي هو القول هذا ن، مث إمرة بعد مرة إال تكون ال املرتان

 هو القول هذا أن مع .عنهما اهلل رضي عمر خالفة من وصدرا بكر أيب عهد يف الصحابة عليه مجعأو 
، وهذا كغريه خيضع لسياسة اهلوجاء التصرفات سببها اليت األسرية املشاكل من كثري حلل باألمة األرفق

 .الناس حسب صالحهم وطالحهم
 (1)تزوج من ال يحل له نكاحها من ذوات محارمه: المبحث الثالث

 وإن الذنوب، سائر دون كتابه يف واخلبث بالنجاسة واللواط والزنا الشرك وتعاىل سبحانه اهلل قرن
 لغلظها الثالثة الذنوب هذه خص -وجل عز -اهلل لكن ذلك، على تشتمل الذنوب مجيع كانت
 تعاىل، اهلل عند ممارسيها واستقذار فعلها، وبشاعة وشناعة تعاىل اهلل عند ومرتكبها فاعلها وقباحة

 الصالة عليه نبيه وأوامر سبحانه بأوامره مباالة وعدم اهلل، حلدود تعد من فيها ملا عباده، وعند

چ :تعاىل فقال صرحيا   وصفهم جاء الزناةو  والسالم،      

  چ
 جناسة من واللواطة الزنا يف ما بيان واملقصود": (3)-تعاىل اهلل رمحه =القيم بنا قال.(2)

 توحيده وتضعف القلب تفسد ألهنا ؛وذلك الشرك، دون ما الذنوب سائر من وأغلظ أكثر وخبث
                                                           

 . القاموسوقرابته لرمحه به التزوج حيرم الذي: والرجال النساء من -.تعاىل اهلل حرم ما: -.حمارم( ج. )احلرمة ذو: المحرم( 1)
 (.1/80الفقهي، )

 (.26( سورة النور، آية )2)
: املتوىف) اجلوزية قيم ابن الدين مشس سعد بن أيوب بن بكر أيب بن حممد: املؤلف، الشيطان مصايد من اللهفان غاثة( إ3)

 (هـ031
 (.1/63بدون تاريخ، )، بدون طبعة، السعودية العربية اململكة الرياض، املعارف، مكتبة: الناشر، الفقي حامد حممد: احملقق
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 كانت أغلب العبد يف الشرك كان فكلما شركا ، أكثرهم النجاسة هبذه الناس أحظى كان وهلذا جدا ،
 الذنوب يف فليس أبعد، منها كان إخالصا   أعظم العبد كان وكلما أكثر، فيه واخلبائث النجاسة هذه

 املؤدية األسباب كل وسلم عليه اهلل صلى النيب منع وهلذا ."الفاحشتني هاتني من والدين للقلب أفسد
 على فمرت استعطرت امرأة أيما ": وسلم عليه اهلل صلى فقال إليه، الدافعة الدوافع ومجيع الزنا، إىل
  ".(1)زانية فهي ريحها ليجدوا قوم

 تحرير محل النزاع:
 اتفق الفقهاء على حرمة نكاح ذوى الرحم واختلفوا فيما إذا وقع ذلك على رأيني:

 املهر بذلك عليه جيب لكن حرام علي أهنا علمت قال وإن احلد إقامة عليه جيب ال :(2)الرأي األول
 رضي (3)، والثوريحنيفة أبو فرأىالتعزير أنواع من يكون ما أشد هي عقوبة ويعاقب الولد به ويلحق

 .احلد تسقط شبهة العقد يف أن عنه اهلل
 عقد إذا:  فقالوا - احلنفية من حممد واإلمام يوسف وأبو واحلنابلة والشافعية املالكية :(4)الرأي الثاني

 نسب من حمرمة أو مثال وأخته كأمه حمارمه ذوي من كانت بأن نكاحها له حيل ال امرأة على رجل
 د.احل إقامة عليه جيب فإنه بالتحرمي عامل وهو العقد هذا يف وطأها مث رضاع أو

 األدلة:
 عليه جيب الاستدل أبو حنيفة ومن وافقه على أن من تزوج إحدى حمارمه أنه : (3)دليل الرأي األول

 باملعقول: احلد إقامة
                                                           

 (.2001(، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع، )3126ما يكره للنساء من الطيب، رقم ) ( أخرجه النسائي، باب:1)
 (.3/180وشرح الشليب، ) ق( تبيني احلقائق شرح كنز الدقائ2)
 يف املؤمنني أمري: اهلل عبد أبو مضر، من مناة، عبد بن ثور بين من الثوري، مسروق بن سعيد بن سفيان: سفيان الثوري( 3)

. فأىب احلكم، يلي أن على العباسي املنصور وراوده الكوفة، يف ونشأ ولد. والتقوى الدين علوم يف زمانه أهل سيد كان. احلديث
، مستخفيا فيها فمات البصرة إىل وانتقل. فتوارى املهدي، طلبه مث. واملدينة مكة فسكن هـ 144 سنة) الكوفة من وخرج

 (.3/104ه(، األعالم للزركلي، )161)
 (.9/36( املغين البن قدامة، )4)
 (.9/36( املغين البن قدامة، )3)
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 وبيان. وطئها مث الرضاع من أخته اشرتى لو كما احلد، يوجب فلم منه، الشبهة متكنت وطء ألنه
 حكمه يثبت مل فإذا لإلباحة، سبب هو الذي النكاح عقد وهو املبيح، صورة وجدت قد أنه الشبهة

 .بالشبهات يندرئ الذي للحد دارئة شبهة صورته بقيت اإلباحة، وهو
 كانت بأن نكاحها له حيل ال امرأة على رجل عقد إذال اجلمهور على أنه داست دليل الرأي الثاني:

 عامل وهو العقد هذا يف وطأها مث رضاع أو نسب من حمرمة أو مثال وأخته كأمه حمارمه ذوي من
  د بالسنة:احل إقامة عليه جيب فإنه بالتحرمي

 صلى اهلل رسول أرسلين": قال تريد؟ أين: فقلت الراية، ومعه خايل لقيت: قال ،(1)الرباء عن .1
 ".(2)أقتله أو عنقه، أضرب أن بعده من أبيه امرأة تزوج رجل إىل وسلم عليه اهلل

 به، والمفعَول الفاعل اقتلوا: "- وسلم عليه اهلل صلى - اهلل رسول قال: قال عباس ابن عن .2
 َمْحرم   ذات على وقع ومن البهيمة، على والواقع والبهيمةَ  لوط، قوم عمل في

  ".(3)فاقتلوه
 أخته اغتصب قد برجل (3)يوسف بن احلجاج أيت: قال ،(4)القرشي راشد بن صاحلعن  .3

 وسلم، عليه اهلل صلى اهلل رسول أصحاب من هنا ها من وسلوا احبسوه: فقال نفسها،

                                                           

 صّلى اهلل رسول مع وغزا صغريا مالفتوح. أسل أصحاب من أيب صح قائد: عمارة أبو اخلزرجي، احلارث بن عازب بن البراء( 1)
 أهبر فغزا هـ 24 سنة( بفارس) الري على أمريا جعله اخلالفة عثمان ويل اومل اخلندق. غزوة أوهلا غزوة، عشرة مخس وسلم عليه اهلل
 واعتزل الكوفة فسكن الزبري ابن مصعب أيام إىل وعاش. عنوة فافتتحها زجنان إىل وانتقل فملكها، قزوين مث وفتحها،( قزوين غريبّ )

 (.2/46ه(، األعالم للزركلي )01،)زمنه يف وتويف. األعمال
 (.2331(، وصححه األلباين يف إرواء الغليل، رقم )3331النسائي، باب: نكاح ما نكح اآلباء، رقم )( أخرجه 2)
 (.2332(، وضعفه األلباين يف إرواء الغليل، رقم )2020( أخرجه أمحد يف املسند، رقم )3)
 (.4/303)، الثقات البن حبان، قضاعة بن رفدة عنه روى عباس بن عن يروي القرشي راشد بن صالح( 4)
 إىل وانتقل( باحلجاز) الطائف يف ونشأ ولد. خطيب سفاك، داهية، قائد،: حممد أبو الثقفي، احلكم بن يوسف بن الحجاج( 3)

 عسكره، أمر امللك عبد قلده حىت يظهر زال ما مث شرطته، عديد يف فكان مروان بن امللك عبد نائب زنباع بن بروح فلحق الشام
 والطائف، واملدينة مكة امللك عبد فواله مجوعه، وفرق اهلل عبد وقتل كبري جبيش احلجاز إىل فزحف الزبري، بن اهلل عبد بقتال وأمره

 اإلمارة له وثبتت الثورة فقمع النجائب، على رجال تسعة أو مثانية يف بغداد إىل فانصرف فيه، قائمة والثورة العراق إليها أضاف مث
 واسط مدينة وبىن. سنة عشرين
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 من : "يقول وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول مسعت: فقال مطرف أيب بن اهلل عبد فسألوا
 ."(1)بالسيف وسطه فخطوا االثنتين الحرمتين تخطى

 
 :(2)وجه الداللة

 عامل احلد، أهل من والواطئ ملك، شبهة وال ملك غري من حترميه، على جممع امرأة، فرج يف وطء أنه
 صحيحة، كانت إذا شبهة تكون إمنا املبيح وصورة العقد، يوجد مل لو كما احلد، فيلزمه بالتحرمي،

 لو كما شبهة، تكن فلم ،الزنا إىل انضمت العقوبة، تقتضي جناية وفعله حمرم، باطل هاهنا والعقد
 املباحات، يف للملك سبب االستيالء فإن عليها، باالستيالء يبطل مث هبا، زىن مثا وعاقبه أكرهها،

 .بشبهة وليس
 الرأي المختار:

أبو حنيفة ومن مما الشك فيه رجحان قول اجلمهور نظرا لقوة أدلتهم، وضعف دليل ما استند عليه 
 وافقه.

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     

 (.2/168ه(، األعالم للزركلي، )93)تويف 
(، وضعفه األلباين يف السلسلة 3090( أخرجه البيهقي يف شعب اإلميان، باب: حترمي الفروج وما جيب من التعفف، رقم )1)

 ( .4302الضعيفة )
 (.9/33( املغين البن قدامة، )2)
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 ثالثال الفصل

 األموال. في سياسة المعللة الفقهية األحكام
 ويشتمل على ثالثة مباحث:

 إحياء األرض الموات. .5
 .العامة للمصلحة التسعير .4
 التزام الدولة اإلسالمية بأرزاق الناس. .4
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 (1)إحياء األرض الموات: المبحث األول
 تعطيل لفكرة مقاومته منطلق من وغريها والبناء بالزراعة وعمارهتا يراضاأل الستصالح اإلسالم يدعو

 يرفض فاإلسالم هبا االستفادة جمال عن وحبسها األموال بعض وجتميد عموما الطبيعية الثروات

چ :تعاىل اهلل يقول ،االكتناز                         

                   چ
 :تعاىل يقول و، (2)

چ         چ
(3)  . 

 هذه أهم و الدولة على و فرد كل على هبا يعود اليت العظيمة للفوائد لإلحياء يدعو اإلسالم و
 : الفوائد
 لو:  حيث بالفائدة يعود املصانع أو املباين إقامة أو بالزراعة وعمارهتا يراضاأل استصالح .1

 جديدة مساحات املوجودة الزراعية األراضي إىل يضيف فإنه للزراعة يراضاأل استخدمت
 عليها أقيم لو و ،الدولة و األفراد حاجات تشبع متنوعة جديدة حماصيل إضافة يف تساهم
 مبنتجات يأيت ينتاجإ مصدر املوات األرض من جيعل و الدولة يفيد ذلك فإن مصانع
 يف اإلسكان و السكان مشكلة حل يف يساهم سوف فإنه البناء يف استخدمت ولو، جديدة
 . الدولة

 الزراعية اجملاالت كافة يف متعددة عمالة فرص يتيح وعمارهتا األراضي هذه استصالح .2
 . البطالة ملكافحة وسيلة اإلحياء فيكون والعمرانية والصناعية

                                                           

 أرض على احلصول الفالح هذا يتمىن ألحد املك وليست أحد، هبا ينتفع ال السكان من خالية أرض:  الموات إحياء( 1)
(، معجم مقاليد 3/2136اللغة العربية املعاصرة، ) مبالعمارة. معج هلا مالك ال أرض متلك:  هي وخصبة. أ فيجعلها موات

 (.1/33العلوم يف احلدود والرسوم، )
 (.33( سورة التوبة، آية )2)
 (.1( سورة اهلمزة، آية )3)
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 من كبري عدد لتشمل األفراد بني امللكية دائرة من يوسع باإلحياء يقوم ملن امللكية حق تقرير .3
 ذل من بدال األراضي هذه يف سيعمل وحمتاج فقري وكل الرخاء يعم بالتايلو  اجملتمع أفراد

  واملسكنة احلاجة
 أطماع فرتد عامرة مجيعا اإلسالمية الدولة أراضي تصبح أن اإلحياء من أيضا اإلسالم يهدف .4

 الدول أطماع مواجهة يف الدولة أمالك حلماية وسيلة األرض عمارة و إحياء ألن ؛املغريين
 .األخرى

 أحياها من يقوم فسوف الدولة إليرادات جديد مصدر يضيف نهأ أيضا اإلحياء فوائد من .3
 اإليرادات حصيلة إىل يضيف وبذلك األرض طبيعة حسب عليه املقرر اخلراج أو العشر بدفع
 . اإلسالمية املالية السياسة عليها تعتمد اليت

 حق فله األرض حيي فمن واجلماعة الفرد معيشة مستوى لتحسني حقيقية دعوة اإلحياء .6
 على ويرتتب باإلحياء للقيام فرد لكل حافز امللكية وحق للفقهاء املختار الرأي حسب متلكها
  .الدولة داخل الفقر على وسيقضى وللدولة فرد لكل املعيشي املستوى حتسني ذلك

 تحرير محل النزاع:
اتفقت كلمة الفقهاء على جواز إحياء املوات يف اجلملة، مث اختلفت كلمتهم يف اعتبار إذن اإلمام يف 

 اإلحياء من عدمه على رأيني:
  اإلمام. بإذن إال اإلحياء زال جيو  نهأ يوسف حنيفة، وأبو أبو يرى :(1)الرأي األول
 إذنه، وذهب إليه اجلمهور. بغري أو اإلمام بإذن ملكه فهي موات ارض أحيا من :(2)الرأي الثاني

 األدلة:
اإلمام  باألثر  بإذن إال اإلحياء جيوز ال نهنيفة ومن وافقه على أاستدل أبو ح دليل الرأي األول:

 والنظر:
                                                           

 (.3/66املختار، )( االختيار لتعليل 1)
 (.3/441(، املغين البن قدامة، )3/208(، روضة الطالبني، )4/403( املدونة، )2)
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 أوال: األثر.
 ةبنا أن (1)مسلمة بن حبيب فبلغ اجلراح بن عبيدة أبو وعلينا دابق نزلنا: قال أمية أيب بن جنادة عن

 فقتله خيل يف وديباج وذهب ولؤلؤ وياقوت زمرد ومعه أذربيجان بطريق يريد خرج قربص صاحب
 صلى اهلل رسول فإن اهلل رزقنيه رزقا حترمين ال: حبيب فقال خيمسه، أن عبيدة أبو فأراد معه، مبا وجاء

 وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول مسعت إين حبيب يا: معاذ فقال للقاتل، السلب جعل وسلم عليه اهلل
  ."(2)إمامه نفس به طابت ما للمرء إنما" :يقول

 وجه الداللة:
 . ، وإال كان آخذا ما ليس له به حق مفتئتا على إمامهاإلمام بإذن إال يكون ال اإلحياء

 .(3)ثانيا: النظر
 أحق أيهما صاحبه، منع منهما واحد وكل واحدا موضعا خيتار أن منهما واحد كل أراد رجلني أرأيت

 حتيها ال: فقال فيها له حق ال أن مقر وهو رجل بفناء ميتة أرضا حييي أن رجل أراد إن أرأيت به؟
 فإذا الناس؛ بني فصال ههنا ذلك يف اإلمام إذن حنيفة أبو جعل فإمنا. يضرين وذلك بفنائي؛ فإهنا
 اإلمام منع وإذا .مستقيما جائزا اإلذن ذلك وكان حيييها، أن له كان إلنسان ذلك يف اإلمام أذن

 إذن مع فيه الضرار وال الواحد املوضع يف التشاح الناس بني يكن ومل جائزا، املنع ذلك كان أحدا
 .ومنعه اإلمام

                                                           

 وأيب الوليد بن خبالد بعضهم يقرنه الفاحتني، كبار من قائد: الرمحن عبد أبو القرشي، الفهري مالك بن مسلمة بن حبيب( 1)
تويف  الريموك فشهد بكر، أيب أيام يف جماهدا الشام إىل وخرج وسلم عليه اهلل صّلى اهلل رسول ورأى مبكة ولد. اجلراح بن عبيدة

 (.2/166ه(، األعالم للزركلي، )42)
(، والزيلعي يف نصب الراية، 3/331(، وضعفه اهليثمي يف جممع الزوائد، )3333( أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري ، رقم )2)
(3/430 .) 
 املكتبة:  الناشر،(هـ182:  املتوىف) األنصاري حبتة بن سعد بن حبيب بن إبراهيم بن يعقوب يوسف أبو:  املؤلف، اخلراج( 3)

 (.1/06بدون تاريخ، ) ،، بدون طبعةحممد حسن سعد ، سعد الرؤوف عبد طه:  حتقيق، للرتاث األزهرية
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 بغري أو اإلمام بإذن ملكه فهي موات ارض أحيا مناستدل اجلمهور على أنه  دليل الرأي الثاني:
 إذنه بالسنة:

 ليست أرضا أعمر من": قال وسلم عليه اهلل صلى النيب عن عنها، اهلل رضي عائشة عن .1
 ".(1)خالفته يف عنه اهلل رضي عمر به قضى" :عروة قال ،"أحق فهو ألحد

 له، فهي ميتة أرضا أحيا من": قال وسلم، عليه اهلل صلى النيب عن زيد، بن سعيد عن .2
 ".(2)حق ظالم لعرق وليس
 وجه الداللة:

 .اإلمام بإذن ال باإلحياء تثبت املوات كيةلم أن على دليل
 الرأي المختار:

أرى أنه البد من إذن اإلمام حسما ملادة النزاع، ونزعا لذريعة الشقاق بني املسلمني، وإصالحا 
 لسياسة الرعية، وتدبريا ألمور معاشهم.

 للمصلحة العامة(3)التسعير: الثانيالمبحث 
 نواحي لكل شاملة أحكامها وكانت العباد، مصاحل حيقق مبا جاءت الغراء اإلسالمية الشريعة إن

 الناس، مبعامالت يتصل ما الشريعة عاجلتها اليت اجلوانب هذه ومن آخر، دون جانبا   ختص وال احلياة،
 أحكاما   هلا وجعل واجلماعة، الفرد على تعود عظيمة آثار من هلا ملا فيها ورغ ب التجارة فشرع

 أفراد من فرد إال هو ما التاجر ألن وشرائه؛ بيعه يف -وجل عز- اهلل يراقب أن التاجر وأمر وضوابط،
 على خيفف الذي بالسعر الناس إليها حيتاج اليت السلع توفري  عليه وكان. أعضائه من وعضو اجملتمع
 .عليهم الظلم وإيقاع هبم، إضرار غري من مطالبهم هلم وحيقق متاعبهم الناس

                                                           

 (.2333( أخرجه البخاري، باب: من أحيا أرضا مواتا، رقم )1)
 (.1320(، وصححه األلباين يف إرواء الغليل، رقم )3003يف إحياء املوات رقم )( أخرجه أبو داود، باب: 2)
 ملصلحة كذا، بسعر إال بضاعتهم يبيعوا ال أن السوق أهل الدولة تأمر بأن وذلك. السعر تقدير. الشديد التوقد: التسعير( 3)

 (.1/102القاموس الفقهي، ) .النقصان أو عليه، الزيادة من فيمنعوا. تراها



 

282



 تحرير محل النزاع:
أطبقت كلمة الفقهاء على منع التسعري إذا كان لغري مصلحة راجحة، مث اختلفت كلمتهم إذا كان 

 التسعري ملصلحة عامه هل جيوز لويل األمر التسعري أم ال؟ على رأيني: 
التسعري، فال جيوز لويل األمر، أو اجلهات ذات االختصاص حتديد أسعار السلع  حيرم الرأي األول:

 .(2)، واحلنابلة(1)وهذا هو مذهب الشافعية، واخلدمات، ولو اقتضى ذلك مصلحة العامة
 جهات من ينيبه ومن املسلمني أمر لويل فيحق العامة، للمصلحة التسعري جواز الرأي الثاني:

 .وحاجتهم العامة مصلحة ذلك اقتضى إذا واخلدمات السلع أسعار حتديد على العمل االختصاص
، تيمية ابن اإلسالم شيخ اختارهو  ،(3)الشافعية عند قول وهو ،(4)واملالكية ،(3)احلنفية مذهب هو وهذا
 .(6)القيم وابن

 األدلة:
التسعري، فال جيوز لويل  حيرماستدل الشافعية واحلنابلة ومن وافقهم على أنه  دليل الرأي األول:

األمر، أو اجلهات ذات االختصاص حتديد أسعار السلع واخلدمات، ولو اقتضى ذلك مصلحة 
 ، بالقرآن والسنة:العامة

 
 
 

                                                           

 (.3/400(، احلاوي الكبري، )2/38( أسىن املطالب يف شرح روض الطالب، )1)
: املتوىف) احلنبلي البهوتى إدريس بن حسن ابن الدين صالح بن يونس بن منصور: ملؤلف، املستقنع زاد شرح املربع الروض( 2)

 املؤيد دار: الناشر، نذير حممد القدوس عبد: أحاديثه خرج، السعدي الشيخ وتعليقات العثيمني الشيخ حاشية: ومعه، (هـ1031
 (.1/318، بدون طبعة، بدون تاريخ)الرسالة مؤسسة -
 (.12/210(، البناية شرح اهلداية، )4/161( االختيار لتعليل املختار، )3)
 (.6/234( التاج واإلكليل ملختصر خليل، )4)
 (.3/333( البيان يف مذهب اإلمام الشافعي، )3)
 (.4/389املربع، )( حاشية الروض 6)
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 أوال: القرآن:

چ ىل:تعا هقول                             

       چ
(1) . 

 وجه الداللة:
أن اهلل تعاىل جعل الرتاضي شرطا  إلباحة التجارات، والتسعري يفوت ذلك، إذ إنه يتضمن إلزام  

 أصحاب السلع واخلدمات أن يبيعوا مبا ال يرضون.
 ثانيا: السنة:

 عن البيع إنما: "- وسلم عليه اهلل صلى - اهلل رسول قال: يقول اخلدري سعيد أىبعن  .1
 ."(2)تراض

  :الداللة وجه
 البائع وإجبار إلزام فيه إذ الشرط، هذا مع يتناىف والتسعري الرضا، وهو البيع شرط بيان فيه أن

 .يرضاه ال بسعر يبيع أن على
 إال مسلم امرئ مال يحل ال" :قال وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أن، مالك بن أنس عن .2

 "(3)نفسه بطيب

  وجه الداللة:
أن التسعري يتضمن أخذ األموال من غري طيب نفس من أصحاهبا فتدخل يف عموم ما هنى عنه 

 .الرسول صلى اهلل عليه وسلم

                                                           

 (.29( سورة النساء، آية )1)
 (.2323(، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع، رقم )2183( أخرجه ابن ماجة، باب: بيع اخليار، رقم )2)
 (. 2080-0663رقم ) صحيح اجلامع(، وصححه األلباين يف 2883، رقم )البيوعب: كت، دارقطين( أخرجه ال3)
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 اهلل، رسول يا: فقالوا وسلم، عليه اهلل صلى اهلل رسول عهد على السعر غال: قال أنس عن .3
 ربي ألقى أن ألرجو وإني الرزاق، الباسط، القابض، المسعر، هو اهلل إن" :فقال لنا، سعر

 ".(1)مال وال دم في بمظلمة يطلبني منكم أحد وليس

 من وجهين: هنا الداللةو 

 أنه صلى اهلل عليه وسلم مل يسعر، وقد سألوه ذلك، ولو جاز ألجاهبم إليه. أحدمها:

وألنه ماله فلم جيز منعه من بيعه مبا  ؛أنه صلى اهلل عليه وسلم علل بكونه مظلمة، والظلم حرام الثاين:
 .تراضى عليه املتبايعان

ووجه الظلم يف التسعري أن الناس مسلطون على أمواهلم، والتسعري حجر عليهم، وإجبار هلم على ما 
كما أن اإلمام مأمور برعاية مصلحة املسلمني، وليس نظره يف مصلحة  ال يرضون، وهذا ظلم هلم
 فمراعاة أحدمها ظلم لآلخر.،  من نظره يف مصلحة البائع بتوفري الثمناملشرتي برخص الثمن أوىل

 أمر لويل فيحق العامة، للمصلحة التسعري جوازاستدل احلنفية ومن وافقهم على  دليل الرأي الثاني:
 اقتضى إذا واخلدمات السلع أسعار حتديد على العمل االختصاص جهات من ينيبه ومن املسلمني

 بالسنة: وحاجتهم العامة مصلحة ذلك
 أعتق من": قال وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أن: عنهما اهلل رضي عمر بن اهلل عبد عن .1

 فأعطى عدل، قيمة عليه العبد قوم العبد ثمن يبلغ مال له فكان عبد، في له شركا
 ".(2)عتق ما منه عتق فقد وإال العبد، عليه وعتق حصصهم، شركاءه

  وجه الداللة:
اهلل عليه وسلم أمر بتقومي العبد املشرتك إذا أعتق أحد الشريكني نصيبه، فيقوم على أنه صلى 

 املعتق بقيمة املثل، وجيرب الشريك على البيع بالثمن احملدد.

                                                           

 (. 2894(، وصححه األلباين يف املشكاة رقم )1314جاء يف التسعري، رقم ) ( أخرجه الرتمذي، باب: ما1)
 (. 2322( أخرجه البخاري، باب: إذا أعتق عبد بني اثنني أو أمة، رقم )2)
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وإذا كان الشارع يوجب إخراج الشيء من ملك مالكه بعوض املثل حلاجة الشريك إىل إعتاق 
نصف القيمة، فكيف مبن كانت حاجته أعظم من ذلك، وليس للمالك املطالبة بالزيادة على 

ذلك النصيب؟ مثل حاجة املضطر إىل الطعام واللباس وغري ذلك، وهذا الذى  إعتاقاحلاجة إىل 
 .صلى اهلل عليه وسلم من تقومي اجلميع بقيمة املثل هو حقيقة التسعري  النيبأمر به 

 باملدينة، الزبيب يبيع بلتعة أيب ابن اخلطاب بن عمر وجد: قال (1)شعيب بن عمرو عن .2
 وأسواقنا، وأفنيتنا بأبوابنا، نفقال: "تبتاعو  مدين،: فقال" حاطب؟ يا تبيع ففقال: "كي

 يف فسريوا وإال سوقنا، يف تبع فال وإال صاعا، بع شئتم، كيف تبيعون مث رقابنا، يف تقطعون
  ".(2)شئتم كيف بيعوا مث واجلبوا، األرض

 : وجه الداللة
أمري املؤمنني عمر رضي اهلل عنه حلاطب بن أيب بلتعة رضي اهلل عنه بأن يبيع الصاع بدرهم أن أمر 

  .له سنة متبعة -كما هو معروف–نوع من التسعري، وعمر رضي اهلل عنه 
 الرأي المختار:

 جواز التسعري عند حتقق املصلحة، وفق ضوابط معينة جيمعها ضابطان:

 لتلك السلع. األول: وجود احلاجة العامة للناس

 وثانيهما: أال يكون سبب الغالء قلة العرض أو كثرة الطلب.

كما صدر بذلك قرار جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي جبدة يف دورته اخلامسة 
كانون األول )ديسمرب(   13إىل  10هـ /  1409مجادى األوىل  6إىل  1املنعقدة بالكويت من 

تدخل ويل األمر يف النشاط االقتصادي عند احلاجة ومن ذلك التسعري، فجاء  حيث أجاز ؛م1988
إال حيث جيد خلال  واضحا  يف السوق واألسعار، ناشئا من  ؛يف القرار: "ال يتدخل ويل األمر بالتسعري

                                                           

 مكة يسكن كان. احلديث رجال من: العاص بن عمرو بين من إبراهيم، أبو القرشي، السهمي حممد بن شعيب بن عمرو( 1)
 (.3/09ه(، األعالم للزركلي، )118)، بالطائف وتويف

 (. 14906( أخرجه عبد الرزاق يف املصنف، باب: هل يسعر؟ رقم )2)



 

286



عوامل مصطنعة، فإن لويل األمر حينئذ، التدخل بالوسائل العادية املمكنة، اليت تقضي على تلك 
 .شل، وأسباب اخللل والغالء والغنب الفاحالعوام

 التزام الدولة اإلسالمية بأرزاق الناس: المبحث الثالث
 :اإلسالمية الدولة يف اإلمام واجبات

 .األمة سلف عليه أمجع وما املستقرة أصوله على الدين حفظ .1
 .العلم يف تقدمها األمة تقدم أساس ألن ؛سبيل بكل واملعرفة لعلم نشرا .2
 .الدولة ألبناء الكرمية احلياة توفري على العمل .3
 .االنتهاك عن عباده حقوق وحتفظ ،االنتهاك على تعاىل اهلل حمارم لتصان احلدود إقامة .4
 .الدافعة والقوة، املانعة بالعدة الثغور حتصني .3
 من اإلسالم نشر الن ؛فيه الدخول من الناس ومنع إليه الدعوة بعد اإلسالم عاند من جهاد .6

 .اإلسالمية الدولة واجبات
 .نصا الشرع أوجبه ما على الصدقات جباية .0
 .املال بيت من العطايا تقدمي .8
 .الدولة لوظائف األكفاء اختيار .9

 ثروة أو مكسب أو ربح من اإلنسان به ينتفع الذي املعطى الشيء اسم: (1)واألرزاق مجع رزق والرزق
 مقسوم اخللق ورزق -العيش أسباب عنه منع: فالن رزق قطع -رزقا عليه أجرى" ذلك حنو أو

 چ ، رزقها تستويف حىت متوت لن نفسا فإن -اجلليل يقدرها مقادير... عليهم     

  (2)چ. 

 األدلة:

                                                           

 (.2/884( معجم اللغة العربية املعاصرة، )1)
 (.60( سورة البقرة، آية )2)



 

287



 املتوىف،  بالرجل يؤتى كان وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أن: عنه اهلل رضي هريرة أيب عن .1
 قال وإال صلى، وفاء لدينه ترك أنه حدث فإن ،"فضال لدينه ترك هل": فيسأل الدين، عليه

 بالمؤمنين أولى أنا": قال الفتوح، عليه اهلل فتح فلما ،"صاحبكم على صلوا": للمسلمني
 ماال ترك ومن قضاؤه، فعلي دينا، فترك المؤمنين من توفي فمن أنفسهم، من

 ".(1)فلورثته

 چ تال مث: " قال ذكرها، قصة يف عنه اهلل رضي اخلطاب بن عمر عن .2      

      چ
چ تال مث هلؤالء، هذه: " فقال ،" اآلية آخر إىل(2)              

              چ
 چ تال مث هلؤالء، هذا: " قال مث" ،  اآلية آخر إىل(3)   

                چ
 قرأ مث" ، "  اآلية آخر إىل(4)

چ        چ
چتال مث،  املهاجرون هؤالء: " قال مث، " اآلية آخر إىل (3)   

        چ
: قال األنصار، هؤالء: " فقال" ،  اآلية آخر إىل(6)

چوقرأ         چ
 ومل الناس، استوعبت فهذه: " قال اآلية، آخر إىل(0)

 إن أعش فإن رقيقكم، من متلكون ما إال حق، املال هذا يف وله إال املسلمني من أحد يبق

                                                           

 (. 2298، )يرجع أن له فليس دينا، ميت عن تكفل من :باب( أخرجه البخاري، 1)
 (.60)( سورة التوبة، آية 2)
 (.41( سورة األنفال، آية )3)
 (.0( سورة احلشر، آية )4)
 (.8( سورة احلشر، آية )3)
 (.9( سورة احلشر، آية )6)
 (.10( سورة احلشر، آية )0)
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 ومل حقه، يأتيه ومحري بسر الراعي حىت حقه سيأتيه إال املسلمني من أحد يبق مل اهلل شاء
 ".(1) جبينه فيه يعرق

 أو أعطيه حق املال هذا يف له إال مسلم األرض يف فليس وأخرجه عبد الرزاق وزاد فيه: " .3
 ".(2) حرمه

 حظ، قال أو حق املال هذا يف له إال املسلمني من أحد يبق فلموأخرجه النسائي بزيادة:" .4
: قال أو حقه، مسلم كل ليأتني اهلل شاء إن عشت ولئن أرقائكم، من متلكون من بعض إال

 ".(3)حظه
 ال لكم ما: ألهله فقال يبكي صبيا فسمع ليلة مر اخلطاب بن عمر أن" مالك،عن  .3

 فطمناه، وإنا يفطم حىت للمنفوس يفرض ال اخلطاب بن عمر إن: أهله فقال: قال ترضعونه؟
 اليوم ذلك من للمنفوس ففرض أقتله أن بيده نفسي والذي كدت: يقول وهو عمر فوىل قال
 . "(4)درهم مائة

 ال قطع علي من سرق من المال العام:
: فقال املال بيت من سرق رجل يف إليه كتب عنه اهلل رضي اخلطاب بن لعمر عامال أن روي .1

 عليه طالب أيب بن علي عن وروي .حق املال هذا يف وله إال أحد فال تقطعه، وال أرسله
  .(3)إمجاعا فكان هلما خمالف وال يقطعه، فلم اخلمس مخس من سرق رجال إن السالم

 بيت من سرق من" :مسعود وابن عمر لقول املال بيت من سرق مسلم على قطع ال: احلنابلة وقالت
 بيت من سرق من على ليس:" على عن وروى "حق املال هذا يف وله إال أحد من ما قطع فال املال

                                                           

 له إال املسلمني من أحد من ما: عنه اهلل رضي عمر املؤمنني أمري قول يف جاء ما( أخرجه البيهقي يف السنن الكربى، باب: 1)
 (.13003، رقم )املال هذا يف حق

 (.1243(، وصححه األلباين يف اإلرواء )0280( مصنف عبد الرزاق، باب: قسم املال، رقم )2)
(، وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة برقم 4434، رقم )اخلمس ومخس اخلمس، تفريق( سنن النسائي، باب: 3)
(2038.) 
 (.1/341( أخرجه مالك يف املدونة، )4)
 (.13/330، )الشافعي اإلمام مذهب فقه يف الكبري احلاوي( 3)
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 عجزنا فإذا لبعض، بعضنا اتسع ما سددهتا إال حاجة أدع أال على حريص إين" قال عمر قطع املال
 "(1)الكفاف يف نستوي حىت عيشنا يف تأسينا
 – النيب إىل فرفع سرق، اخلمس رقيق من عبدا   أن" – رضي اهلل عنهما – عباس ابن عن .2

 ".(2) بعضا   بعضه سرق اهلل مال: " وقال يقطعه، فلم - صلى اهلل عليه وسلم
 إنا: إليه فكتب وأرزاقهم، أعطيتهم الناس أعط أن: حذيفة إىل عمر كتب: " قال احلسن عن .3

 لعمر هو ليس عليهم، اهلل أفاء الذي فيؤهم إنه: عمر إليه فكتب كثري، شيء وبقي فعلنا قد
 ."(3)بينهم اقسمه عمر، آلل وال

 األجناد أمراء وعنده الشام قدم حني عمر إىل بالل جاء": قال ،(4)حازم أيب بن قيس عن .4
 بينك وليس اهلل، وبني هؤالء بني إنك: فقال عمر،هذا: عمر فقال عمر، يا عمر يا: فقال
 الذين هؤالء فإن مشالك؟ عن ومن ميينك؟ عن ومن يديك؟ بني من فانظر أحد، اهلل وبني

 حىت هذا جملسي من أقوم ال صدقت،: عمر فقال الطري، حلوم إال يأكلوا لن واهلل اؤكج
 يا لك تكفلنا: قالوا والزيت، اخلل من وحظهما بر مبديي املسلمني من رجل لكل يل تكفلوا

 ."(3)إذن فنعم: قال. وأوسع اخلري من اهلل كثر قد علينا، هو املؤمنني، أمري
. حاجة نظرك إىل بالناس: له فقالوا بقالئصه السوق حضر بكر أبو وىل وملا": مالك قال .6

 كل درمهني له ففرضوا فاجتمعوا املال، بيت من تأخذ: فقالوا ؟ايلعي على يسعى فمن: قال
: أسد رواية وىف: حبيب ابن قال. يستوعبه ومل فمات املال بيت يف ماله وضع مث ،فرضي يوم

 وقال ينفذه، ومل عام، وبعض ين عام يف درهم آالف أربعة أدخل الذى ماله من فأنفق
                                                           

 (.9/133( املغين البن قدامة، )1)
 (.2422(، ضعفه األلباين يف اإلرواء رقم )2390( أخرجه ابن ماجة ، باب: العبد يسرق رقم )2)
 (.11662( أخرجه يف كنز العمال يف سنن األقوال واألفعال، باب: األرزاق والعطايا، )3)
 صّلى النيب إىل ورحل اجلاهلية، أدرك. جليل تابعي: البجلي األمحسي احلارث بن عوف عبد بن قيس :حازم أبي بن قيس( 4)

ه(، األعالم للزركلي، 84، تويف )العشرة األصحاب عن وروى. الكوفة قيس وسكن. الطريق يف وهو فقبض، ليبايعه، وآله عليه اهلل
(3/200.) 
 (.11683سنن األقوال واألفعال، باب: األرزاق والعطايا، )( أخرجه يف كنز العمال يف 3)
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 املال بيت يف جعل الذى ماله إن: آخر حديث وىف. بعدى من للخليفة عىن وديها: لعائشة
 ."(1)بعده من أحد على يرحبوا ومل أىب على املسلمون فربح: عائشة فقالت. درهم أالف سبعة

 بن على ووىل: قال. وتنزها قصدا   ماله من النفقة يف قبله من منهاج على فكان عثمان وىل مث": قال
 "(2)شيئا   اهلل مال من ينفق أن فتنزه بالعراق طالب أىب
 على ال منه ينفق أن وتنزه بالعدل فيها فسار كله، بالفيء استأثر وقد العزيز عبد بن عمر ووىل": قال

 حىت بالسويداء له خنل غلة من ينفق وكان عطاء ، لولده وال لنفسه منه أخذ وال عياله على وال نفسه
 واملائتني الشهر يف دينار املائة يرتزق عمالك من العامل إن: له وقيل عياله وإىل إليه احلاجة خلصت
 أفرغ أن وأحب وسلم، عليه اهلل صلى نبيه وسنه اهلل بكتاب عملوا إن يسري هلم ذلك: فقال وأكثر،
 ".(3)وأهليهم مبعاشهم اهلم من قلوهبم

 الخالصة:
أن الثابت من السنة والتاريخ أن احلكومات اإلسالمية تقوم بإجراء األرزاق على رعاياهم، وليست 
النظم املعاصرة هي الىت ابتكرت ذلك بل إن اإلسالم سبقهم بذلك، مبظلة الكفالة فيا له من دين لو  

 كان له رجال، نسأل اهلل أن يعجل بالتمكني لدينه حبكم العباد. 
 
 

 

 

 

                                                           

 (.3/398( النوادر والزيادات على ما يف املدونة من األمهات )1)
 (.3/399( السابق )2)
 (.3/340( السابق )3)
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 الخاتمة

 احلمد هلل وحدة والصالة والسالم على من علمه ربه وبعد:
فقد عشت أياما طويلة دارسا هلذا املوضوع املبارك وبذلت فيه ومل آلو جهدي ومجعت فيه ما أعانين 

 اهلل عليه وخلصت إيل النتائج التالية:
 : أمهية املقاصد يف بناء احلكام الشرعية عليها.أوال

ليها األحكام اليت ختص األئمة يف سياسة رعاياهم، وأن هذا املقصد من ثانيا: السياسة وكيف بنيت ع
 مقاصد الشريعة قد مشل جل أبواب الفقه.

ثالثا: صالحية هذه الشريعة الغراء لكل األزمنة واألمكنة واتساعها ومشوهلا وعدم مجودها على ما 
 ور رعاياهم.دوحة اجتهادية يف مسايرة أمنوردت به النصوص بل جعلت لوالة األمور م

رابعا: درست يف هذا املوضوع ما يزيد على األربعني مبحثا يف شيت فروع الشريعة وتبني يل أنه يدخل 
 يف جل تلك األبواب ليفتح آفاق اجتهادية تظهر مجال هذه الشريعة.

خامسا: تبني يل من خالل هذه املدارسة أن هناك من املسائل ما عللها بعض األئمة بالسياسة وليس  
 لك، منها على سبيل املثال:كذ

 اجلماعة يف صالة الرتاويح. .1
 قتل اجلماعة بالواحد. .2
 .احملصن غري الزاين تغريب .3
 قتل النساء يف احلرب. .4
 التزوج من الكتابيات. .3

كما تبني يل أيضا أن هناك ما علل احلكم فيها بالسياسة وكان التعليل صحيحا منها على سبيل 
 املثال: 
 أو قطع طريق. الصالة على من قتل ببغي .1
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 سهم املؤلفة قلوهبم. .2
 تعزير من أفطر يف هنار رمضان. .3
 حتديد عدد احلجيج واملدة بني حجة وأخرى. .4
 .اخلمر حد يف األربعني ىعل الزيادة .3
 نفي من تفتنت به النساء. .6

أمهية دراسة العلة كمبحث أصويل يف غاية األمهية يف استنباط األحكام السرعية املستحدثة  سادسا:
 هلا على املنصوصة.قياسا 

 سابعا: ومما أوصى به:
كتبها األئمة السابقون عليها   اليتاهتمام الدارسني والباحثني مبدارسة أسفار السياسة الشرعية  .1

 ليستطيعوا تأصيل الواقع وختريج املسائل املعاصرة على كالم أئمتهم.
الألمة بعد ثورات ما أوصى إخواين من الباحثني بالنظر والدراسة للنوازل اليت استجدت على  .2

يسمى ب"الربيع العريب" من مثل أسر اإلمام، وماذا جيب عليهم حنوه، وما العمل عند العجز 
 عن ختليص اإلمام من أسره.

إعداد أحباث يف السياسة الشرعية توضح لألمة الرؤى املستقبلية، لئال نتصرف يف املواقف  .3
 رفات على بصرية شرعية.احملرجة بردود أفعال، فتكثر أخطاؤنا، ولتكن التص

كان من خلل فمين ومن الشيطان واهلل جل جالله  هذا وما كان من توفيق فمن اهلل وحده وما
 ورسوله ودينه من خطئي براء. 

 وما من كاتب إال سيفىن       ويبقى الدهر ما كتبت يداه
 فال تكتب بكفك غري شيء   يسرك يف القيامة أن تراه.

وظاهرا وباطنا وصلى اهلل وسلم على عبده ونبيه وخليله املصطفى وعلى آله واحلمد هلل أوال وآخرا 
 وصحبه والتابعني. 
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 فهرس اآليات
 الصفحة اآلية السورة اآلية م

5.                 556 34 البقرة 

4.  
         486 61 البقرة 

4.  
             99 553 البقرة 

3.  
                  575 578 البقرة ،

571 
1.           569 579 البقرة ،

574 
6.          597 411 البقرة 

7.               578 459 البقرة 

8.                 467 445 البقرة 

9.              46 444 البقرة 

51.            471 449 البقرة 

55.                 475 441 البقرة 

54.               46 447 البقرة 

54.                 66 437 البقرة 

53.               64 48 آل عمران 

51.                541 97 آل عمران 
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56.  
                 

    

 5 514 آل عمران

57.              556 581 آل عمران 

58.                  5 5 النساء 

59.          594 51 النساء 

41.           594 56 النساء 

45.                484 49 النساء 

44.                    

  

 578 34 النساء

44.                65 19 النساء 

43.                      64 535 النساء 

41.               461 1 المائدة 

46.          463 1 المائدة 

47.                81 49 المائدة 

48.                461 44 المائدة 

49.      413 44 المائدة 

41.               49، 48 48 المائدة 
 ،511 
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45.                575 31 المائدة 

44.           46 89 المائدة 

44.                579 95 المائدة 

43.            568 91 المائدة 

41.              55 551 األنعام 

46.              411 81 األعراف 

47.                 435 56 األنفال 

48.                 487 35 األنفال 
49.                 414 67 األنفال 

31.                  64 75 األنفال ،
64 ،89 

35.              64 74 األنفال 

34.            96 58 التوبة 

 416 49 التوبةڇ   ڇ  ڇ  ڇ          چ   .34
33.                478 41 التوبة 

31.         516 61 التوبة ،
555 ،
487 

36.              88 83 التوبة 

37.          514 514 التوبة ،
511 ،
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556 ،
558 

38.            

             

   چ
(). 



 418 517 التوبة

39.             435 555 التوبة 

11.               444 544 التوبة 

15.                431 59 يونس 

14.          48 75 يونس 

14.                  431 558 هود 

13.            411 73 الحجر 

11.                       46 63 النحل 

16.            578 67 النحل 

17.                571 44 اإلسراء ،
441 

18.  
              

 46 53 طه

19.            433 94 األنبياء 

61.              444 517 األنبياء 

65.         546 41 الحج 
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64.             445 41 الحج 

64.               549 44 الحج 

63.         534 77 الحج 

61.                   55 78 الحج 

66.         586 4 النور ،
589 ،
594 

67.           49 3 النور 

68.        474 46 النور 

69.           99 46 النور 

71.            41 47 األحزاب 

75.  
                   

       

 5 71 األحزاب

74.         69 48 الشورى 

74.             413 3 محمد 

73.           549 41 الفتح 

71.                    441 6 الحجرات 

76.           89 51 الحجرات 
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77.         458 48 النجم 

78.  
             43 7 الحشر ،

487 
79.           487 8 الحشر 

81.            487 9 الحشر 

85.            487 51 الحشر 

84.                47 9 الجمعة 

84.                   469 5 الطالق 

83.        546 43 الحاقة 

81.  
                47 47 نوح 

86.  
             513 41 المرسالت 

87.  
              478 5 الهمزة 
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 فهرس األحاديث واآلثار
 الصفحة طرف الحديث أو األثر م

 474 " ؟طلقتها كيف"   .5
 518 "اقطعوه": فقال سرق، إمنا اهلل، رسول يا: فقالوا ،"اقتلوه"  .4
 41 ."()ثال ير  القاتل"  .4
 443  "؟هؤالء اجتمع عالم انظر"  .3
 411  "؟ورسوله باهلل تؤمن"  .1
 63  رعيته عن ولئومس راع كلكم"   .6
 481 " حاطب؟ يا تبيع ففقال: "كي  .7
 76  "أمركم يف يل حاجة ال"   .8
 419 رويشد: قال "امسك؟ ما"  .9

 411  "؟مثامة يا عندك ما"  .51
 488 قطع فال املال بيت من سرق من"  .55
 487 "فضال لدينه ترك هل"  .54
 449  "فاجتنبوه": قال نعم،: قلت "؟يسكر هل"  .54
 441 "منهم هم"  .53
 73 عليكم وليت قد ينإ الناس أيها يا"  .51
 44 "  ؟ي بس إذا ينقص"  .56
 565 ؟اهلل حدود من حد يف أتشفع  .57
 هلكت فقال رجل- وسلم عليه اهلل صلى- النيب أتى  .58

  "ومل :"قال
44 
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 إخراج وأريد، مال عندي: فقلت وقاص أىب بن سعد أتيت  .59
 زكاته

517 

 591 اهلل بكتاب أجلدها  .41
 41 بقى مبا تصدقوا مث ثالثا ادخروا  .45
 الراحلة، على يثبت أن يستطيع ال كبريا، شيخا أيب أدركت  .44

     عنه؟ أفأحج
  "دين أبيك على كان لو أرأيت عنه، حجي نعم،": قال

43 

 414 واألسفل األعلى ارمجوا  .44
 امرأة تزوج رجل إىل وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أرسلين  .43

  أبيه
471 

 71 اخلطاب بن عمر عليكم استخلفت  .41
 437  حربه يف اليهود من بناس استعان  .46
 47  للرجل أسهم ثالثة جلاللر  أسهم  .47
 414 اخلندق يوم ()سعد أصيب  .48
 549 رقبة أعتق  .49
 45 ثوبني يف وكفنوه وسدر، مباء اغسلوه  .41
 558اليوم هذا يف أغنوهم  .45
 يصلي يوما عشر تسعة مبكة وسلم عليه اهلل صلى النيب أقام  .44

 ركعتني
531 

 471 لوط قوم عمل يف به، واملفعو ل الفاعل اقتلوا  .44
 517 اقسمها أمخاسا  .43
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 441 النساء؟ قتل عن أنه أمل  .41
 اهلل رضي بكر أبا علينا وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أمر  .46

 عنه
448 

 اليهودي برجم -وسلم عليه اهلل صلي-اهلل رسول أمر  .47
 مسجده باب عند واليهودية

598 

 71 بكر أبو مين خري هو من استخلف فقد أستخلف إن  .48
 483 املسعر هو اهلل إن  .49
 475 أناة فيه هلم كانت قد أمر يف استعجلوا قد الناس إن  .31
 581 اخلمر شرب قد برجل أيت وسلم عليه اهلل صلى النيب أن   .35
 449 العدو بيتكم إن  .34
 94  حجرة اختذ وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أن  .34
 اهلل رضي -الصديق بكر أىب إىل جاء ()حامت بن عدى أن  .33

 قومه صدقات من اإلبل من بثالمثائة: قال أحسبه -عنه
554 

 وجهه، يسخم أن الزور بشاهد أمر اخلطاب بن عمر أن  .31
 عمامته عنقه يف ويلقى

444 

 465 إمياهنم إىل نكلهم رجاال منكم إن  .36
 579 باجلريد اخلمر يف جلد وسلم عليه اهلل صلى اهلل نيب أن  .37
 444 فاعرفوه زور شاهد هذا إن  .38
 465 خاخ روضة تأتوا حىت انطلقوا  .39
 84 إنك إمام عامة  .11
 511 ال أن شهادة إىل فادعهم الكتاب، أهل من قوما تأيت إنك  .15
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  اهلل إال إله
 484 تراض عن البيع إمنا  .14
 481 إمامه نفس به طابت ما للمرء إمنا  .14
 591 مائة جبلد حيصن ومل زىن، فيمن أمر أنه  .13
 466، 598 حتصنك ال إهنا  .11
 44،  49 بنجس ليست إهنا  .16
 555 الرجل وأدع الرجل أعطي إين  .17
 558 لبيس أو خبميس ائتوىن  .18
 473  قوم على فمرت استعطرت امرأة أميا  .19
 58  باطل فنكاحها مواليها إذن بغري نكحت امرأة أميا  .61
 514  شيئا باهلل تشركوا أال على بايعوين  .65
 446 ذلك له صنع قد وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أن بلغنا  .64
 548 بضبعي فأخذا رجالن أتاين إذ نائم أنا بينا  .64
 489  أمراء وعنده الشام قدم حني عمر إىل بالل جاء  .63
 -بكر أيب إىل حابس بن واألقرع حصن، بن عيينة جاء  .61

 عليه اهلل صلى -اهلل رسول خليفة يا: فقاال -عنه اهلل رضي
 سبخة أرضا عندنا إن -وسلم

554 

 يوم املهاجرين شعار وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول جعل  .66
 بدر

449 

 413 أربعمائة بدر يوم اجلاهلية أهل فداء جعل  .67
 444 الفاسق؟ ذكر عن ()ترعون مىت حىت  .68
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 446 بالسيف ضربة الساحر حد  .69
 559احلب من احلب خذ  .71
 594، 586 سبيال هلن اهلل جعل قد عين خذوا عين خذوا  .75
 589 سبيال هلن اهلل جعل فقد عين، خذوا  .74
 94 املسجد يف فصلى الليل، جوف من ليلة ذات خرج  .74
 94 رمضان يف ليلة اخلطاب بن عمر مع خرجت  .73
 46 بالفضة والفضة بالذهب الذهب  .71
 أو عليها يؤجرون أدري ما التنعيم، من يعتمرون الذين  .76

  يعذبون؟
533 

 547 عجبا البارحة رأيت  .77
 598 أسلم من رجال وسلم عليه اهلل صلى النيب رجم  .78
 63 رفع القلم عن ثالثة  .79
 516  يده يقطع ومل فعزره بنباش أتى عنه اهلل رضي عليا أن روي  .81
 438 آمنا صلحا الروم ستصاحلون  .85
 41 الركعتني من قام حني وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول سها  .84
 والفاجر بربه، الرب فيليكم والة، بعدي م"سيليكقال:   .84

 بفجوره
65 

 الصبح صلى قد ()بالوليد وأيت عفان بن عثمان شهدت  .83
 ركعتني

585 

 89 اهلل إال إله ال: قال من على صلوا  .81
 544 لرؤيته وأفطروا لرؤيته صوموا  .86
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 543 بعري على الوداع حجة يف وسلم عليه اهلل صلى النيب طاف  .87
 467 عنه اهلل رضي حذيفة إال فطلقوهن طلقوهن  .88
 534 بينهما ملا كفارة العمرة إىل العمرة  .89
 5 اهلل كتابُ  احلديثِ  أصدق   فإن  .91
 حىت به فانطلق إليه وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول فدفعه  .95

 احلرم يف حنره
531 

 576 ؟قتلك فالن  .94
 النساء قتل عن وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول فنهى  .94

 والصبيان
446 

 ابن مساجد رأيت لو امللك عبد يا مليكة أيب ابن يل قال  .93
 وأبواهبا عباس

97 

 447 سحرهتا هلا جارية قتلت  .91
 591 وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول بسنة رمجتها قد  .96
 475 عمر عهد يف كان فلما ذلك، كان قد  .97
 567 الشهادة يرزقك تعاىل اهلل فإن بيتك يف قري  .98
 عليه اهلل صلى اهلل رسول أن قومك يزعم: عباس البن قلت  .99

 ل  م  ر   قد وسلم
543 

 511املسجد يف وتدبر وتقبل تبول، الكالب كانت  .511
 564 وجتحده املتاع تستعري ()خمزومية امرأة كانت  .515
 489 وأرزاقهم أعطيتهم الناس أعط أن: حذيفة إىل عمر كتب  .514
 573  السيف، إال خطأ شيء كل  .514
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 573، 568  خطأ فهو احلديدة سوى شيء كل  .513
 531 وتزودوا كلوا  .511
 عليه اهلل صلى اهلل رسول عهد على بالشارب نؤتى كنا  .516

 عمر خالفة من وصدرا بكر أيب وإمرة وسلم
584 

 413 البيت خدمة الزبري أخدم كنت  .517
 577  مبسطح األخرى إحدامها فضربت امرأتني بني كنت   .518
 513 موت الناس أصاب إذا أنت كيف  .519
 454 ؟قضاء عرض إن تقضي كيف  .551
 586 مسلما بعده أغرب ال  .555
 444  الزور بشهود الناس تأسروا ال  .554
 439 املشركني بنار تستضيئوا ال  .554
 411 فيهم لنا حاجة ال  .553
 516 املختفي على قطع ال  .551
 567 بالسيف إال قود ال  .556
 411 ببلد جتامعين ال بيده نفسي واّلذي ال  .557
 466 منهن املومسات تعاطوا أن خفت ولكين ال  .558
 441  جلدات عشر فوق جيلد ال  .559
 441، 519 مسلم امرئ دم حيل ال  .541
 484  مسلم امرئ مال حيل ال  .545
 593 بامرأة رجل خيلون ال  .544
 413 عليكن هؤالء يدخلن ال  .544
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 61 رعية   عبدا   وتعاىل تبارك اهلل ي س رت عي ال  .543
 471  عسيلتها يذوق حىت ال،  .541
 466 ففارقها املسلمني سيد ولكنك ال،  .546
 511 يده فتقطع البيضة يسرق السارق، اهلل لعن  .547
 45 الشحوم عليهم حرمت اليهود اهلل لعن  .548
 415 اهلل لغري ذبح من اهلل لعن  .549
 88 مالك بن ماعز على يصل مل  .541
 87 عليهم يصل ومل ()اخلوارج يغسل مل  .545
 84 الفتنة إمام خلف اجلمعة صلى من على ينكر مل  .544
544.  Error! Reference source not found. Error! 

Bookmar
k not 
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 63 امرأة أمرهم ولوا قوم يفلح لن  .543
 97اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم  .541
 571 لقتلتهم صنعاء أهل فيها اشرتك لو  .546
 41  عينك يف به لطعنت تنظر أنك أعلم لو  .547
 571  مؤمن دم يف اشرتكوا واألرض السماء أهل أن لو  .548
 98للنساء الباب هذا تركنا لو  .549
 411 حيا ()عدي بن املطعم كان لو  .531
 565 خائن على ليس  .535
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 598  كتابكم يف جتدون ما  .534
 454  بعلي بدأت قد ذنيب ما  .534
 44 نبيذ :قال"  ؟()إداوتك يف ما  .533
 533 مرة إال السنة يف يعتمرون كانوا ما  .531
 488 ترضعونه؟ ال لكم ما  .536
 489   بعضا   بعضه سرق اهلل مال  .537
 544 اجلمعة ليلة رأيناه: فقلت اهلالل؟ رأيتم مىت  .538
 456 يسلمه وال يظلمه ال املسلم أخو املسلم  .539
 74واحد رجل على مجيع وأمركم أتاكم من  .511
 534 فليحلل يهد، ومل بعمرة أحرم من  .515
 485، 41  له فهي ميتة أرضا أحيا من  .514
 599 مبحصن فليس باهلل أشرك من  .514
 4483  عبد يف له شركا أعتق من  .513
 485 أحق فهو ألحد ليست أرضا أعمر من  .511
 69 مشورة غري عن رجال   بايع من  .516
 557عنده من اإلبل صدقة اجلذعة من بلغت  .517
 476 االثنتني احلرمتني ختطى من  .518
 513 قطعناه نبش ومن حرقناه حرق من  .519
 68  عليه فليصرب يكرهه شيئا أمريه من رأى من  .561
 93 واحتسابا إميانا رمضان قام من  .565
 576 النظرين خبري فهو قتيل له قتل من   .564
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 456  رآها حيث هبا يشهد فلم شهادة عنده كانت من  .564
 414 الفاعل فاقتلوا لوط، قوم عمل يعمل وجدمتوه من  .563
 581 افرتى هذى وإذا هذى، سكر إذا نراه  .561
 544 سودة وسلم عليه اهلل صلى النيب فاستأذنت املزدلفة نزلنا  .566
 517  دينه فليؤد دين، عليه كان فمن زكاتكم، شهر هذا  .567
 444 فاعرفوه بزور شهد فالن هذا  .568
 37  " ؟لك ما: " قال الل ه، رسول يا هلكت  .569
 595، 581 اهلل بكتاب بينكما ألقضني بيده نفسي والذي  .571
 418 بحطب آمر أن مهمت لقد بيده نفسي ي"والذقال:   .575
 549 رمضان يف اخلمر شرب وقد  .574
 69 الناس أيها يا  .574
 543 بعضا بعضكم يقتل ال الناس، أيها يا  .573
 546 طاف أحدا متنعوا ال مناف، عبد بين يا  .571
 437 ؟سالح من عندك هل صفوان، يا  .576
 448 فتنة الزمان آخر يف يكون  .577

 فهرس األعالم
 الصفحة العلم م
 438 ابن أبي زكريا  .5
 573 ابن أبي ليلى  .4
 413 مليكة أبي ابن  .4
 56 الصباغ ابن   .3
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 574 ابن المسيب  .1
 436 ابن المنذر  .6
 574 ابن سيرين  .7
 93  ابن شهاب            .8
 564  ابن قيم الجوزية  .9

 581 ابن وبرة الكلبي  .51
 57 الشيرازي اسحاق أبو  .55
 475 أبو الصهباء  .54
 543 أبو الطفيل  .54
 416   الربيع بن العاص أبو  .53
 514 المعري العالء أبو  .51
 548 أبو أمامة الباهلي  .56
 88 األسلمي برزة أبو  .57
 539 أبو بكر  .58
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 511 أبو ذر  .41
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 قائمة المراجع
 القرآن الكريم. أوال:

 التفسير. ثانيا:

أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن، املؤلف : حممد األمني بن حممد املختار بن عبد  .1
للطباعة و النشر و هـ(، الناشر : دار الفكر 1393القادر اجلكين الشنقيطي )املتوىف : 

 م. 1993 -هـ  1413لبنان، عام النشر :  –التوزيع بريوت 
البحر احمليط يف التفسري، املؤلف: أبو حيان حممد بن يوسف بن علي بن يوسف بن  .2

هـ( احملقق: صدقي حممد مجيل، الناشر: دار 043حيان أثري الدين األندلسي )املتوىف: 
 هـ. 1420بريوت، الطبعة:  –الفكر 

بحر املديد يف تفسري القرآن اجمليد، املؤلف: أبو العباس أمحد بن حممد بن املهدي بن ال .3
هـ(، احملقق: أمحد عبد اهلل القرشي 1224عجيبة احلسين األجنري الفاسي الصويف )املتوىف: 

 هـ. 1419القاهرة، الطبعة:  –الناشر: الدكتور حسن عباس زكي  رسالن،
النزول[، املؤلف: عبد القادر بن ماّل حويش السيد بيان املعاين ]مرتب حسب ترتيب  .4

دمشق، الطبعة:  –هـ(، الناشر: مطبعة الرتقي 1398حممود آل غازي العاين )املتوىف: 
م. 1963 -هـ  1382األوىل، 
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التحرير والتنوير "حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اجمليد"،  .3
حممد بن حممد الطاهر ابن عاشور التونسي )املتوىف: املؤلف: حممد الطاهر بن 

 هـ. 1984تونس، سنة النشر:  –هـ(، الناشر: الدار التونسية للنشر 1393
تفسري القرآن العظيم )ابن كثري(، املؤلف: أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي  .6

ين، الناشر: دار هـ(، احملقق: حممد حسني مشس الد004البصري مث الدمشقي )املتوىف: 
 هـ. 1419 -بريوت، الطبعة: األوىل  –الكتب العلمية، منشورات حممد علي بيضون 

التفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهج، املؤلف : د وهبة بن مصطفى الزحيلي، الناشر  .0
 هـ. 1418دمشق، الطبعة : الثانية ،  –: دار الفكر املعاصر 

ري القرطيب، املؤلف: أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر اجلامع ألحكام القرآن = تفس .8
هـ(، حتقيق: أمحد الربدوين 601بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين القرطيب )املتوىف: 

 -هـ 1384القاهرة، الطبعة: الثانية،  –وإبراهيم أطفيش، الناشر: دار الكتب املصرية 
 م. 1964

مام ابن رجب احلنبلي(، املؤلف: زين الدين عبد الرمحن روائع التفسري )اجلامع لتفسري اإل .9
بن أمحد بن رجب بن احلسن، الس المي، البغدادي، مث الدمشقي، احلنبلي )املتوىف: 

 -هـ(، مجع وترتيب: أيب معاذ طارق بن عوض اهلل بن حممد، الناشر: دار العاصمة 093
 م. 2001 - 1422اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، املؤلف:  .10
هـ(، الناشر: دار 338أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد، الزخمشري جار اهلل )املتوىف: 

 ه. 1400 -بريوت، الطبعة: الثالثة  –الكتاب العريب 
 ثالثا: الحديث وشروحه:
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الرب بن عاصم النمري االستذكار، املؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد  .1
هـ(، حتقيق: سامل حممد عطا، حممد علي معوض، الناشر: دار الكتب 463القرطيب )املتوىف: 

 .2000 – 1421بريوت، الطبعة: األوىل،  –العلمية 
ترتيب األمايل اخلميسية للشجري، املؤلف: حيىي )املرشد باهلل( بن احلسني )املوفق( بن  .2

هـ(، رتبها: القاضي حميي الدين  499اجلرجاين )املتوىف  إمساعيل بن زيد احلسين الشجري
هـ(، حتقيق: حممد حسن حممد حسن 610حممد بن أمحد القرشي العبشمي )املتوىف: 
 2001 -هـ  1422لبنان، الطبعة: األوىل،  –إمساعيل، الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت 

 م.
واية حممد بن احلسن(، املؤلف: حممد التعليق املمجد على موطأ حممد )شرح ملوطأ مالك بر  .3

عبد احلي بن حممد عبد احلليم األنصاري اللكنوي اهلندي، أبو احلسنات )املتوىف: 
هـ(، تعليق وحتقيق: تقي الدين الندوي أستاذ احلديث الشريف جبامعة اإلمارات العربية 1304

 م. 2003 -هـ  1426املتحدة، الناشر: دار القلم، دمشق، الطبعة: الرابعة، 
حاشية السندي على سنن ابن ماجه = كفاية احلاجة يف شرح سنن ابن ماجه، املؤلف: حممد  .4

هـ(، الناشر: دار 1138بن عبد اهلادي التتوي، أبو احلسن، نور الدين السندي )املتوىف: 
 بريوت، بدون طبعة. -اجليل 

 شرف: املؤلف ،(السنن حقائق عن الكاشف) بـ املسمى املصابيح مشكاة على الطييب شرح .3
 مكتبة: الناشر، هنداوي احلميد عبد. د: احملقق، (هـ043) الطييب اهلل عبد بن احلسني الدين

 .(الرياض - املكرمة مكة) الباز مصطفى نزار
هـ، ، 1421شرح رياض الصاحلني، املؤلف: حممد بن صاحل بن حممد العثيمني )املتوىف:  .6

 ه. 1426 الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض، الطبعة:
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شرح صحيح البخاري البن بطال، املؤلف: ابن بطال أبو احلسن علي بن خلف بن عبد  .0
 -هـ(، حتقيق: أبو متيم ياسر بن إبراهيم، دار النشر: مكتبة الرشد 449امللك )املتوىف: 

 م.2003 -هـ 1423السعودية، الرياض، الطبعة: الثانية، 
سحاق بن خزمية بن املغرية بن صاحل بن بكر صحيح ابن خزمية، املؤلف: أبو بكر حممد بن إ .8

هـ(، احملقق: د. حممد مصطفى األعظمي، الناشر: املكتب 311السلمي النيسابوري )املتوىف: 
 بريوت، بدون تاريخ. –اإلسالمي 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري، املؤلف: أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد  .9
هـ(، الناشر: دار إحياء الرتاث 833الدين العيين )املتوىف:  بن حسني الغيتايب احلنفي بدر

 بريوت، الطبعة: بدون، التاريخ: بدون. –العريب 
عون املعبود شرح سنن أيب داود، ومعه حاشية ابن القيم: هتذيب سنن أيب داود وإيضاح علله  .10

احلق،  ومشكالته، املؤلف: حممد أشرف بن أمري بن علي بن حيدر، أبو عبد الرمحن، شرف
بريوت، الطبعة:  –هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية 1329الصديقي، العظيم آبادي )املتوىف: 

 .1413الثانية، 
فتح الباري شرح صحيح البخاري، املؤلف: أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين  .11

د فؤاد عبد ، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: حمم1309بريوت،  -الشافعي، الناشر: دار املعرفة 
الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: حمب الدين اخلطيب، عليه تعليقات 

 العالمة: عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز.
فيض الباري على صحيح البخاري، املؤلف: )أمايل( حممد أنور شاه بن معظم شاه  .12

بدر عامل املريهتي، أستاذ هـ(، احملقق: حممد 1333الكشمريي اهلندي مث الديوبندي )املتوىف: 
احلديث باجلامعة اإلسالمية بداهبيل )مجع األمايل وحررها ووضع حاشية البدر الساري إىل 

 -هـ  1426لبنان، الطبعة: األوىل،  –فيض الباري(، الناشر: دار الكتب العلمية بريوت 
 م. 2003
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الرمحن بن علي  كشف املشكل من حديث الصحيحني، املؤلف: مجال الدين أبو الفرج عبد .13
 –هـ(، احملقق: علي حسني البواب، الناشر: دار الوطن 390بن حممد اجلوزي )املتوىف: 

 الرياض.
مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح، املؤلف: علي بن )سلطان( حممد، أبو احلسن نور الدين  .14

، الطبعة: األوىل، لبنان –هـ(، الناشر: دار الفكر، بريوت 1014املال اهلروي القاري )املتوىف: 
 م.2002 -هـ 1422

مشارق األنوار على صحاح اآلثار، املؤلف: عياض بن موسى بن عياض بن عمرون  .13
هـ(، دار النشر: املكتبة العتيقة ودار الرتاث 344اليحصيب السبيت، أبو الفضل )املتوىف: 

 الطبعة: بدون، التاريخ: بدون.
املؤلف: أبو سليمان محد بن حممد بن إبراهيم بن معامل السنن، وهو شرح سنن أيب داود،  .16

حلب،  –هـ(، الناشر: املطبعة العلمية 388اخلطاب البسيت املعروف باخلطايب )املتوىف: 
 م. 1932 -هـ  1331الطبعة: األوىل 

منار القاري شرح خمتصر صحيح البخاري، املؤلف: محزة حممد قاسم، راجعه: الشيخ عبد  .10
بتصحيحه ونشره: بشري حممد عيون، الناشر: مكتبة دار البيان، دمشق  القادر األرناؤوط، عين

اململكة العربية السعودية، عام النشر:  -اجلمهورية العربية السورية، مكتبة املؤيد، الطائف  -
 م. 1990 -هـ  1410

املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج، املؤلف: أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي  .18
 .1392الثانية، بريوت، الطبعة:  –هـ(، الناشر: دار إحياء الرتاث العريب 606وىف: )املت

 :رابعا: أصول الفقه والقواعد الفقهية
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اإلهباج يف شرح املنهاج على منهاج الوصول إىل علم األصول للبيضاوي، املؤلف : علي بن  .1
بريوت،  –تب العلمية عبد الكايف السبكي، حتقيق : مجاعة من العلماء،  الناشر : دار الك

 .1404الطبعة األوىل ،
اإلحكام يف أصول األحكام، املؤلف: أبو احلسن سيد الدين علي بن أيب علي بن حممد بن  .2

هـ(، احملقق: عبد الرزاق عفيفي، الناشر: املكتب 631سامل الثعليب اآلمدي )املتوىف: 
 لبنان، بدون طبعة، بدون تاريخ. -دمشق -اإلسالمي، بريوت

د الفحول إيل حتقيق احلق من علم األصول، املؤلف: حممد بن علي بن حممد بن عبد اهلل إرشا .3
كفر بطنا،   -هـ(، احملقق: الشيخ أمحد عزو عناية، دمشق 1230الشوكاين اليمين )املتوىف: 

قدم له: الشيخ خليل امليس والدكتور ويل الدين صاحل فرفور، الناشر: دار الكتاب العريب، 
 م.1999 -هـ 1419عة األوىل الطبعة: الطب

األصل اجلامع إليضاح الدرر املنظومة يف سلك مجع اجلوامع، املؤلف: حسن بن عمر بن عبد  .4
هـ(، الناشر: مطبعة النهضة، تونس، الطبعة: 1340اهلل السيناوين املالكي )املتوىف: بعد 

 م.1928األوىل، 
الغرناطي الشهري بالشاطيب )املتوىف: االعتصام، املؤلف: إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي  .3

هـ(، حتقيق: سليم بن عيد اهلاليل، الناشر: دار ابن عفان، السعودية، الطبعة: األوىل، 090
 م.1992 -هـ 1412

إعالم املوقعني عن رب العاملني، املؤلف: حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين  .6
حممد عبد السالم إبراهيم، الناشر: دار الكتب هـ(، حتقيق: 031ابن قيم اجلوزية )املتوىف: 

 م.1991 -هـ 1411بريوت، الطبعة: األوىل،  –العلمية 
األنوار الساطعة يف طرق إثبات العلة اجلامعة، املؤلف: د. رمضان عبد الودود عبد التواب  .0

 م.1986-ه1406مربوك حممد اللخمي، نشر دار اهلدى للطباعة، القاهرة، التاريخ: 
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يط يف أصول الفقه، املؤلف: أبو عبد اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر البحر احمل .8
 م.1994 -هـ 1414هـ(، الناشر: دار الكتيب، الطبعة: األوىل، 094الزركشي )املتوىف: 

بيان املختصر شرح خمتصر ابن احلاجب، املؤلف: حممود بن عبد الرمحن )أيب القاسم( ابن  .9
هـ(، احملقق: حممد مظهر 049ناء، مشس الدين األصفهاين )املتوىف: أمحد بن حممد، أبو الث

 م.1986هـ / 1406بقا، الناشر: دار املدين، السعودية، الطبعة: األوىل، 
التقرير والتحبري، املؤلف: أبو عبد اهلل، مشس الدين حممد بن حممد بن حممد املعروف بابن  .10

هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية، 809: أمري حاج ويقال له ابن املوقت احلنفي )املتوىف
 م.1983 -هـ 1403الطبعة: الثانية، 

حاشية العطار على شرح اجلالل احمللي على مجع اجلوامع، املؤلف: حسن بن حممد بن حممود  .11
هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: بدون وبدون 1230العطار الشافعي )املتوىف: 

 تاريخ. 
صر ابن احلاجب، املؤلف : تاج الدين أيب النصر عبد الوهاب بن علي رفع احلاجب عن خمت .12

 1419 -م  1999 -لبنان / بريوت  -بن عبد الكايف السبكي، دار النشر : عامل الكتب 
 ه، الطبعة : األوىل.

شرح التلويح على التوضيح ملنت التنقيح يف أصول الفقه، املؤلف : سعد الدين مسعود بن  .13
هـ(، احملقق : زكريا عمريات، الناشر : دار الكتب 093شافعي )املتوىف : عمر التفتازاين ال

 مـ. 1996 -هـ  1416لبنان، الطبعة : الطبعة األوىل  –العلمية بريوت 
شرح الكوكب املنري، املؤلف : تقي الدين أبو البقاء حممد بن أمحد بن عبد العزيز بن علي  .14

هـ(، احملقق : حممد الزحيلي و نزيه محاد، الناشر 902الفتوحي املعروف بابن النجار )املتوىف : 
 م. 1990 -هـ 1418: مكتبة العبيكان، الطبعة : الطبعة الثانية 
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شرح خمتصر الروضة، املؤلف : سليمان بن عبد القوي بن الكرمي الطويف الصرصري، أبو  .13
كي، الناشر : هـ(، احملقق : عبد اهلل بن عبد احملسن الرت 016الربيع، جنم الدين )املتوىف : 

 م. 1980هـ /  1400مؤسسة الرسالة، الطبعة : األوىل ، 
، اللخميرمضان عبد الودود عبد التواب مربوك حممد 0الطرق املبطلة للعلة، املؤلف: د .16

 م، الطبعة: بدون.1986الناشر: دار اهلدى للتألف والنشر والتوزيع، 
هـ(، 1303الوهاب خالف )املتوىف: علم أصول الفقه وخالصة تاريخ التشريع، املؤلف: عبد  .10

 الناشر: مطبعة املدين "املؤسسة السعودية مبصر"، بدون طبعة، بدون تاريخ.
فصول البدائع يف أصول الشرائع، املؤلف: حممد بن محزة بن حممد، مشس الدين الفناري )أو  .18

اشر: دار هـ(، احملقق: حممد حسني حممد حسن إمساعيل، الن834الف ن ري( الرومي )املتوىف: 
 ه. 1420 -م  2006لبنان، الطبعة: األوىل،  –الكتب العلمية، بريوت 

الفصول يف األصول، املؤلف: أمحد بن علي أبو بكر الرازي اجلصاص احلنفي )املتوىف:  .19
 م.1994 -هـ 1414هـ(، الناشر: وزارة األوقاف الكويتية، الطبعة: الثانية، 300

قواطع األدلة يف األصول، املؤلف: أبو املظفر، منصور بن حممد بن عبد اجلبار ابن أمحد  .20
هـ(، احملقق: حممد حسن حممد 489السمعاين التميمي احلنفي مث الشافعي )املتوىف:  املروزي

حسن امساعيل الشافعي، الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة: األوىل، 
 م.1999هـ/1418

قواعد األحكام يف مصاحل األنام، املؤلف: أبو حممد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم بن  .21
هـ(، راجعه 660أيب القاسم بن احلسن السلمي الدمشقي، امللقب بسلطان العلماء )املتوىف: 

القاهرة، طبعة:  –وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد، الناشر: مكتبة الكليات األزهرية 
 م.1991 -هـ  1414ة منقحة، جديدة مضبوط

قواعد الفقه، املؤلف : حممد عميم اإلحسان اجملددي الربكيت، الناشر : الصدف ببلشرز، سنة  .22
 ، مكان النشر : كراتشي.1986 – 1400النشر : 
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كشف األسرار شرح أصول البزدوي، املؤلف: عبد العزيز بن أمحد بن حممد، عالء الدين  .23
هـ(، الناشر: دار الكتاب اإلسالمي، الطبعة: بدون طبعة 030البخاري احلنفي )املتوىف: 

 وبدون تاريخ.
احملصول، املؤلف: أبو عبد اهلل حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي الرازي امللقب  .24

هـ(، دراسة وحتقيق: الدكتور طه جابر فياض 606بفخر الدين الرازي خطيب الري )املتوىف: 
 م. 1990 -هـ  1418سالة، الطبعة: الثالثة، العلواين، الناشر: مؤسسة الر 

خمتصر التحرير شرح الكوكب املنري، املؤلف: تقي الدين أبو البقاء حممد بن أمحد بن عبد  .23
هـ(، احملقق: حممد الزحيلي 902العزيز بن علي الفتوحي املعروف بابن النجار احلنبلي )املتوىف: 

 م.1990 -هـ 1418الطبعة الثانية ونزيه محاد، الناشر: مكتبة العبيكان، الطبعة: 
مذكرة يف أصول الفقه، املؤلف: حممد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر اجلكين  .26

هـ(، الناشر: مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنورة، الطبعة: 1393الشنقيطي )املتوىف: 
 م. 2001اخلامسة، 

: حمم د بن  حس ني  بن ح سن  اجليزاين، معامل أصول الفقه عند أهل السنة واجلماعة، املؤلف  .20
 هـ.1420الناشر : دار ابن اجلوزي، الطبعة : اخلامسة ، 

املهذب يف علم أصول الفقه ال مقارن )حترير ملسائله ودراستها دراسة نظرية تطبيقية(، املؤلف:  .28
وىل: الرياض، الطبعة األ –عبد الكرمي بن علي بن حممد النملة، دار النشر: مكتبة الرشد 

 م. 1999 -هـ  1420
هناية السول شرح منهاج الوصول، املؤلف: عبد الرحيم بن احلسن بن علي اإلسنوي  .29

-بريوت-هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية 002الشافعّي، أبو حممد، مجال الدين )املتوىف: 
 م.1999 -هـ1420لبنان، الطبعة: األوىل 
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الرحيم بن احلسن بن علي اإلسنوي  هناية السول شرح منهاج الوصول، املؤلف: عبد .30
-بريوت-هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية 002الشافعّي، أبو حممد، مجال الدين )املتوىف: 

 م.1999 -هـ1420لبنان، الطبعة: األوىل 
الوصف املناسب لشرع احلكم، املؤلف: أمحد بن حممود بن عبد الوهاب الشنقيطي، الناشر:  .31

 هـ.1413معة اإلسالمية، باملدينة املنورة، الطبعة: األوىل، عمادة البحث العلمي، باجلا
 خامسا: الفقه المذهبي.

 الحنفي. -أ
االختيار لتعليل املختار، املؤلف: عبد اهلل بن حممود بن مودود املوصلي البلدحي، جمد الدين  .1

علماء هـ( عليها تعليقات: الشيخ حممود أبو دقيقة )من 683أبو الفضل احلنفي )املتوىف: 
القاهرة )وصورهتا دار  -احلنفية ومدرس بكلية أصول الدين سابقا(، الناشر: مطبعة احلليب 

 م. 1930 -هـ  1336بريوت، وغريها(، تاريخ النشر:  -الكتب العلمية 
البحر الرائق شرح كنز الدقائق، املؤلف: زين الدين بن إبراهيم بن حممد، املعروف بابن جنيم  .2

هـ(، ويف آخره: تكملة البحر الرائق حملمد بن حسني بن علي الطوري 900املصري )املتوىف: 
هـ(، وباحلاشية: منحة اخلالق البن عابدين، الناشر: دار  1138احلنفي القادري )ت بعد 

 بدون تاريخ . -الكتاب اإلسالمي، الطبعة: الثانية 
مسعود بن أمحد بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، املؤلف: عالء الدين، أبو بكر بن  .3

هـ 1406هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانية، )380الكاساين احلنفي )املتوىف: 
 م(.1986 -

 الغيتايبالبناية شرح اهلداية، املؤلف: أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني  .4
بريوت، لبنان،  -لعلمية هـ(، الناشر: دار الكتب ا833احلنفي بدر الدين العيين )املتوىف: 

 م. 2000 -هـ  1420الطبعة: األوىل، 
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تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّل يبِّ ، املؤلف: عثمان بن علي بن حمجن البارعي،  .3
هـ(، حاشية: شهاب الدين أمحد بن حممد بن أمحد  043فخر الدين الزيلعي احلنفي )املتوىف: 

هـ(، الناشر: املطبعة الكربى األمريية  1021الشِّل يبُّ )املتوىف:  بن يونس بن إمساعيل بن يونس
 هـ. 1313بوالق، القاهرة، الطبعة: األوىل،  -

حتفة الفقهاء، املؤلف: حممد بن أمحد بن أيب أمحد، أبو بكر عالء الدين السمرقندي )املتوىف:  .6
 -هـ  1414: الثانية، لبنان، الطبعة –هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت 340حنو 

 م. 1994
أو منال أو  -درر احلكام شرح غرر األحكام، املؤلف: حممد بن فرامرز بن علي الشهري مبال  .0

هـ( الناشر: دار إحياء الكتب العربية، الطبعة: بدون طبعة 883خسرو )املتوىف:  -املوىل 
 وبدون تاريخ.

حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين رد احملتار على الدر املختار، املؤلف: ابن عابدين،  .8
هـ 1412بريوت، الطبعة: الثانية، -هـ(، الناشر: دار الفكر1232الدمشقي احلنفي )املتوىف: 

 م.1992 -
فتح القدير، املؤلف: كمال الدين حممد بن عبد الواحد السيواسي املعروف بابن اهلمام  .9

 ون، التاريخ: بدون. هـ(، الناشر: دار الفكر، الطبعة: بد861)املتوىف: 
هـ(، نشر: دار 483املبسوط، حملمد بن أمحد بن أيب سهل مشس األئمة السرخسي )املتوىف:  .10

 م.1993-هـ1414بريوت، بدون طبعة، تاريخ:  –املعرفة 
جممع األهنر يف شرح ملتقى األحبر، املؤلف: عبد الرمحن بن حممد بن سليمان املدعو بشيخي  .11

هـ(، الناشر: دار إحياء الرتاث العريب، الطبعة: 1008)املتوىف: زاده، يعرف بداماد أفندي 
 بدون طبعة وبدون تاريخ.

احمليط الربهاين يف الفقه النعماين فقه اإلمام أيب حنيفة رضي اهلل عنه، املؤلف: أبو املعايل  .12
برهان الدين حممود بن أمحد بن عبد العزيز بن عمر بن م از ة  البخاري احلنفي )املتوىف: 
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لبنان،  –هـ(، احملقق: عبد الكرمي سامي اجلندي، الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت 616
 م. 2004 -هـ  1424الطبعة: األوىل، 

نور اإليضاح وجناة األرواح يف الفقه احلنفي، املؤلف: حسن بن عمار بن علي الشرنباليل  .13
ناشر: املكتبة العصرية، هـ(، احملقق: حممد أنيس مهرات، ال1069املصري احلنفي )املتوىف: 

 م. 2003 -هـ 1246الطبعة: 
 المالكي. -ب

إرشاد السالك إىل أ شرف املسالك يف فقه اإلمام مالك، املؤلف: عبد الرمحن بن حممد بن  .1
هـ(، وهبامشه: 032عسكر البغدادي، أبو زيد أو أبو حممد، شهاب الدين املالكي )املتوىف: 

الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب تقريرات مفيدة إلبراهيم بن حسن، 
 وأوالده، مصر، الطبعة: الثالثة، بدون تاريخ.

بداية اجملتهد وهناية املقتصد، املؤلف: أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد  .2
بعة: القاهرة، الط –هـ(، الناشر: دار احلديث 393القرطيب الشهري بابن رشد احلفيد )املتوىف: 

 م. 2004 -هـ 1423بدون طبعة، تاريخ النشر: 
بلغة السالك ألقرب املسالك املعروف حباشية الصاوي على الشرح الصغري )الشرح الصغري هو  .3

(، املؤلف: أبو  م اِم م اِلك  ه ِب اإل ِ شرح الشيخ الدردير لكتابه املسمى أقرب املسالك ِلم ذ 
هـ(، الناشر: دار 1241صاوي املالكي )املتوىف: العباس أمحد بن حممد اخللويت، الشهري بال
 املعارف، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل ملسائل املستخرجة، املؤلف: أبو الوليد حممد بن  .4
هـ(، حققه: د حممد حجي وآخرون، الناشر: دار الغرب 320أمحد بن رشد القرطيب )املتوىف: 

 م. 1988 -هـ  1408لبنان، الطبعة: الثانية،  –مي، بريوت اإلسال
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التاج واإلكليل ملختصر خليل، املؤلف: حممد بن يوسف بن أيب القاسم بن يوسف العبدري  .3
هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية، 8900الغرناطي، أبو عبد اهلل املواق املالكي )املتوىف: 

 م.1994-هـ1416الطبعة: األوىل، 
 البغدادي الثعليب نصر بن علي بن الوهاب عبد حممد أبو: املؤلف، املالكي الفقه يف التلقني .6

 دار: الناشر، التطواين احلسين خبزة بو حممد أويس ايب: احملقق(، هـ422: املتوىف) املالكي
 .م2004-هـ1423 األوىل: الطبعة، العلمية الكتب

أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، املؤلف: حممد بن  .0
 هـ(، الناشر: دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.1230)املتوىف: 

اخلالصة الفقهية على مذهب السادة املالكية، املؤلف: حممد العريب القروي، الناشر: دار  .8
 بريوت. –طبعه: بدون، تاريخ: بدون العلمية،الكتب 

هاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي الشهري الذخرية، املؤلف: أبو العباس ش .9
: سعيد 6، 2: حممد حجي، جزء 13، 8، 1هـ(، احملقق: جزء 684بالقرايف )املتوىف: 

بريوت،  -: حممد بوخبزة، الناشر: دار الغرب اإلسالمي12 - 9، 0، 3 - 3أعراب، جزء 
 ..م 1994الطبعة: األوىل، 

لف: حممد بن عبد اهلل اخلرشي املالكي أبو عبد اهلل شرح خمتصر خليل للخرشي، املؤ  .10
بريوت. الطبعة: بدون طبعة وبدون  –هـ(، الناشر: دار الفكر للطباعة 1101)املتوىف: 

 تاريخ.
الكايف يف فقه أهل املدينة، املؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن  .11

حملقق: حممد حممد أحيد ولد ماديك املوريتاين، هـ(، ا463عاصم النمري القرطيب )املتوىف: 
الناشر: مكتبة الرياض احلديثة، الرياض، اململكة العربية السعودية، الطبعة: الثانية، 

 م.1980هـ/1400
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هـ(، 109املدونة، املؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين )املتوىف:  .12
 م.1994 -هـ 1413ىل، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: األو 

منح اجلليل شرح خمتصر خليل، املؤلف: حممد بن أمحد بن حممد عليش، أبو عبد اهلل املالكي  .13
بريوت، الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النشر:  –هـ(، الناشر: دار الفكر 1299)املتوىف: 

 م.1989هـ/1409
هاِت، املؤلف: أبو حممد عبد اهلل بن الن وادر والزِّيادات على م ا يف املد و نة من غريها من األُم .14

: 2، 1هـ( حتقيق: جـ 386)أيب زيد( عبد الرمحن النفزي، القريواين، املالكي )املتوىف: 
، 10، 9، 0، 3: الدكتور/ حمم د حجي، جـ 4، 3الدكتور/ عبد الفّتاح حممد احللو، جـ 

هلل املرابط الرتغي، : الدكتور/ عبد ا6: األستاذ/ حممد عبد العزيز الدباغ، جـ 13، 11
: الدكتور/ 12: األستاذ/ حممد األمني بوخبزة، جـ 8األستاذ/ حممد عبد العزيز الدباغ، جـ 

)الفهارس(: الدكتور/ حمم د  13، 14أمحد اخلطايب، األستاذ/ حممد عبد العزيز الدباغ، جـ 
 م. 1999حجي، الناشر: دار الغرب اإلسالمي، بريوت، الطبعة: األوىل، 

 لشافعي.ا -ج
أسىن املطالب يف شرح روض الطالب، املؤلف: زكريا بن حممد بن زكريا األنصاري، زين الدين  .1

هـ(، الناشر: دار الكتاب اإلسالمي، الطبعة: بدون طبعة، 926أبو حيىي السنيكي )املتوىف: 
 وبدون تاريخ.

بن شافع بن عبد األم، املؤلف: الشافعي أبو عبد اهلل حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان  .2
 –هـ(، الناشر: دار املعرفة 204املطلب بن عبد مناف املطليب القرشي املكي )املتوىف: 

 م.1990هـ/1410بريوت، الطبعة: بدون طبعة، سنة النشر: 
البيان يف مذهب اإلمام الشافعي، ألىب احلسني حيىي بن أيب اخلري بن سامل العمراين اليمين  .3

جدة، الطبعة:  -احملقق: قاسم حممد النوري، الناشر: دار املنهاج  هـ(،338الشافعي )املتوىف: 
 م. 2000 -هـ 1421األوىل، 
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حتفة احلبيب على شرح اخلطيب = حاشية البجريمي على اخلطيب، املؤلف: سليمان بن  .4
يـ ر ِمّي املصري الشافعي )املتوىف:  هـ(، الناشر: دار الفكر، الطبعة: 1221حممد بن عمر الُبج 

 م.1993 -هـ 1413عة، تاريخ النشر: بدون طب
التنبيه يف الفقه الشافعي، املؤلف: أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي )املتوىف:  .3

 بدون، التاريخ :بدون . هـ(، الناشر: عامل الكتب، الطبعة:406
دار حاشيتا قليويب وعمرية، املؤلف: أمحد سالمة القليويب وأمحد الربلسي عمرية، الناشر:  .6

 م.1993-هـ1413بريوت، الطبعة: بدون طبعة،  –الفكر 
احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح خمتصر املزين، املؤلف: أبو احلسن  .0

هـ(، 430علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي، الشهري باملاوردي )املتوىف: 
د عبد املوجود، الناشر: دار الكتب الشيخ عادل أمح -احملقق: الشيخ علي حممد معوض 

 م. 1999-هـ  1419لبنان، الطبعة: األوىل،  –العلمية، بريوت 
روضة الطالبني وعمدة املفتني، املؤلف: أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي )املتوىف:  .8

عمان،  -دمشق -هـ(، حتقيق: زهري الشاويش، الناشر: املكتب اإلسالمي، بريوت606
 م.1991هـ / 1412ة: الثالثة، الطبع

الغرر البهية يف شرح البهجة الوردية، املؤلف: زكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا األنصاري، زين  .9
هـ(، الناشر: املطبعة امليمنية، الطبعة: بدون طبعة 926الدين أبو حيىي السنيكي )املتوىف: 

 وبدون تاريخ.
واملطيعي((، املؤلف: أبو زكريا حميي الدين حيىي بن اجملموع شرح املهذب ))مع تكملة السبكي  .10

 هـ(، الناشر: دار الفكر، بدون طبعة، بدون تاريخ.606شرف النووي )املتوىف: 
مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، املؤلف: مشس الدين، حممد بن أمحد اخلطيب  .11

هـ 1413العلمية، الطبعة: األوىل، هـ(، الناشر: دار الكتب 900الشربيين الشافعي )املتوىف: 
 م.1994 -
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املهذب يف فقه اإلمام الشافعي، املؤلف: أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي  .12
 بدون طبعة، بدون تاريخ.’ هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية406)املتوىف: 

أمحد بن محزة شهاب  هناية احملتاج إىل شرح املنهاج، املؤلف: مشس الدين حممد بن أيب العباس .13
 -هـ(، الناشر: دار الفكر، بريوت، الطبعة: ط أخرية 1004الدين الرملي )املتوىف: 

 م.1984هـ/1404
هناية املطلب يف دراية املذهب ، املؤلف: عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف بن حممد اجلويين،  .14

، حققه وصنع فهارسه: أ. د/ هـ(408أبو املعايل، ركن الدين، امللقب بإمام احلرمني )املتوىف: 
 م.2000-هـ1428عبد العظيم حممود الّديب، الناشر: دار املنهاج، الطبعة: األوىل، 

خمتصر املزين )مطبوع ملحقا باألم للشافعي(، املؤلف: إمساعيل بن حيىي بن إمساعيل، أبو  .13
 بريوت، سنة النشر: –هـ(، الناشر: دار املعرفة 264إبراهيم املزين )املتوىف: 

 م.1990هـ/1410
 الحنبلي. -د

اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، املؤلف: عالء الدين أبو احلسن علي بن سليمان  .1
 هـ(، الناشر: دار إحياء الرتاث العريب.883املرداوي الدمشقي الصاحلي احلنبلي )املتوىف: 

 بدون تاريخ. -الطبعة: الثانية 
املؤلف: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي حاشية الروض املربع شرح زاد املستقنع،  .2

 هـ. 1390 -هـ(، الناشر: )بدون ناشر(، الطبعة: األوىل 1392احلنبلي النجدي )املتوىف: 
الروض املربع شرح زاد املستقنع، ملؤلف: منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن  .3

شيخ العثيمني وتعليقات الشيخ هـ(، ومعه: حاشية ال1031)املتوىف:  احلنبليإدريس البهوتى 
مؤسسة الرسالة،  -السعدي، خرج أحاديثه: عبد القدوس حممد نذير، الناشر: دار املؤيد 

 بدون طبعة، بدون تاريخ.



 

336



الشرح الكبري على منت املقنع، املؤلف: عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن قدامة املقدسي  .4
هـ(، الناشر: دار الكتاب العريب 682وىف: اجلماعيلي احلنبلي، أبو الفرج، مشس الدين )املت

للنشر والتوزيع، أشرف على طباعته: حممد رشيد رضا صاحب املنار(، الطبعة: بدون، 
 التاريخ: بدون.

العدة شرح العمدة، املؤلف: عبد الرمحن بن إبراهيم بن أمحد، أبو حممد هباء الدين املقدسي  .3
هرة، الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النشر: هـ(، الناشر: دار احلديث، القا624)املتوىف: 

 م. 2003هـ 1424
الكايف يف فقه اإلمام أمحد، لإلمام: أىب حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن  .6

قدامة اجلماعيلي املقدسي مث الدمشقي احلنبلي، الشهري بابن قدامة املقدسي )املتوىف: 
 م. 1994 -هـ  1414: األوىل، هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة620

كشاف القناع عن منت اإلقناع، املؤلف: منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن  .0
هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية، بدون طبعة، بدون 1031)املتوىف:  احلنبليإدريس البهوتى 

 تاريخ.
مد ابن مفلح، أبو إسحاق، املبدع يف شرح املقنع، املؤلف: إبراهيم بن حممد بن عبد اهلل بن حم .8

لبنان، الطبعة: األوىل،  –هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت 884برهان الدين )املتوىف: 
 م. 1990 -هـ  1418

احملرر يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، املؤلف: عبد السالم بن عبد اهلل بن  .9
هـ(، الناشر: 632، جمد الدين )املتوىف: اخلضر بن حممد، ابن تيمية احلراين، أبو الربكات

 مـ.1984-هـ 1404الرياض، الطبعة: الطبعة الثانية  -مكتبة املعارف
مسائل اإلمام أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، املؤلف: إسحاق بن منصور بن هبرام، أبو  .10

، هـ(، الناشر: عمادة البحث العلمي231يعقوب املروزي، املعروف بالكوسج )املتوىف: 
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 -هـ 1423اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل، 
 م.2002

املغين البن قدامة لإلمام: أىب حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة  .11
، هـ(620اجلماعيلي املقدسي مث الدمشقي احلنبلي، الشهري بابن قدامة املقدسي )املتوىف: 

 م.1996 -هـ 1388الناشر: مكتبة القاهرة، الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النشر: 
 سادسا: الفقه العام.

التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارنا  بالقانون الوضعي، املؤلف: عبد القادر عودة، الناشر: دار  .1
 يوجد. الكاتب العريب، بريوت، الطبعة والتاريخ: ال

دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والقانون، املؤلف: حسن علي اجلنايات يف الفقه اإلسالمي  .2
 الشاذيل، الناشر: دار الكتاب اجلامعي، الطبعة: الثانية، بدون تاريخ.

الفقه امليسر يف ضوء الكتاب والسنة، املؤلف: جمموعة من املؤلفني، الناشر: جممع امللك فهد  .3
 طبعة.هـ، بدون 1424 الطبع:لطباعة املصحف الشريف، سنة 

جمموع الفتاوى، املؤلف: تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين )املتوىف:  .4
هـ(، احملقق: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم، الناشر: جممع امللك فهد لطباعة املصحف 028

 م.1993هـ/1416الشريف، املدينة النبوية، اململكة العربية السعودية، عام النشر: 
لى باآلثار، املؤلف: أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطيب الظاهري احمل .3

 بريوت الطبعة: بدون ، التاريخ: بدون. –هـ(، الناشر: دار الفكر 436)املتوىف: 
املؤلف: حممد بن إبراهيم بن عبد اهلل خمتصر الفقه اإلسالمي يف ضوء القران والسنة، .6

أصداء اجملتمع، اململكة العربية السعودية، الطبعة: احلادية عشرة،  التوجيري، الناشر: دار
 م.2010 -هـ  1431

موسوعة الفقه اإلسالمي، املؤلف: حممد بن إبراهيم بن عبد اهلل التوجيري، الناشر: بيت  .0
 م. 2009 -هـ  1430األفكار الدولية، الطبعة: األوىل، 
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الكويت، عدد  –ألوقاف والشئون اإلسالمية املوسوعة الفقهية الكويتية، صادر عن: وزارة ا .8
: الطبعة الثانية، 23 - 1هـ(، األجزاء  1420 - 1404جزءا، الطبعة: )من  43األجزاء: 

مصر،  –: الطبعة األوىل، مطابع دار الصفوة 38 - 24الكويت، األجزاء  –دار السالسل 
 : الطبعة الثانية، طبع الوزارة.43 - 39األجزاء 

ملؤلف: حممد بن علي بن حممد بن عبد اهلل الشوكاين اليمين )املتوىف: يل األوطار، ان .9
هـ(، حتقيق: عصام الدين الصبابطي، الناشر: دار احلديث، مصر، الطبعة: األوىل، 1230
 م.1993 -هـ 1413

 السياسة. سابعا:
 السياسة الشرعية. -أ

احلسني بن حممد بن خلف األحكام السلطانية للفراء، املؤلف : القاضي أبو يعلى ، حممد بن  .1
هـ(، صححه وعلق عليه : حممد حامد الفقي، الناشر : دار الكتب 438ابن الفراء )املتوىف : 

 م. 2000 -هـ  1421بريوت ، الطبعة : الثانية ،  -العلمية 
األحكام السلطانية، املؤلف: أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري  .2

القاهرة، الطبعة:  –هـ(، الناشر: دار احلديث 430دي )املتوىف: البغدادي، الشهري باملاور 
 بدون، التاريخ: بدون.

اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي واإلمام، لإلمام القرايف شهاب  .3
، اعتىن 684، وتويف سنة 626الدين أيب العباس أمحد بن إدريس املصري املالكي ولد سنة 

و غدة، الناشر: مكتبة املطبوعات اإلسالمية حبلب، بدون طابعة، بدون به عبد الفتاح أب
 تاريخ.

اإلمامة والسياسة، املؤلف : أبو حممد عبد اهلل بن مسلم ابن قتيبة الدينوري ـ سنة الوفاة  .4
هـ.، حتقيق : خليل املنصور، الناشر : دار الكتب العلمية، بريوت، سنة النشر : 206

 م.1990 -هـ 1418
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الشرعية يف الشئون الدستورية واخلارجية واملالية، املؤلف: عبد الوهاب خالف  السياسة .3
 م.1988 -هـ 1408هـ(، الناشر: دار القلم، الطبعة: 1303)املتوىف: 

الغياثي غياث األمم يف التياث الظلم، املؤلف: عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف بن حممد  .6
هـ(، احملقق: عبد العظيم 408بإمام احلرمني )املتوىف:  اجلويين، أبو املعايل، ركن الدين، امللقب

 هـ.1401الديب، الناشر: مكتبة إمام احلرمني، الطبعة: الثانية، 
 –كتاب املواقف، املؤلف : عضد الدين عبد الرمحن بن أمحد اإلجيي، الناشر : دار اجليل  .0

 الرمحن عمرية. دد. عب، حتقيق : 1990بريوت، الطبعة األوىل ، 
 السياسة المعاصرة -ب

هـ(، الناشر: مؤسسة 1303اإلسالم وأوضاعنا السياسية، املؤلف: عبد القادر عودة )املتوىف:  .1
 .1981 -هـ  1401لبنان، عام النشر:  –الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت 

ملالك مدارك النظر يف السياسة بني التطبيقات الشرعية واالنفعاالت احلماسية، املؤلف: عبد ا .2
بن أمحد بن املبارك رمضاين اجلزائري، تقدمي وتقريظ: اإلمام العالمة: حممد ناصر الدين 
األلباين، والعالمة: عبد احملسن بن محد العباد البدر، الناشر: دار اإلمام أمحد، القاهرة، الطبعة 

 م.2004-ه1423السابعة
مطبقاين، أستاذ مشارك يف مازن بن صالح  النظام السياسي يف اإلسالم، إعداد : د. .3

 كلية الرتبية جبامعة امللك سعود، طبعة: بدون، تاريخ: بدون.-الدراسات اإلسالمية 
 الغريب واللغة. ثامنا:
أنيس الفقهاء يف تعريفات األلفاظ املتداولة بني الفقهاء، املؤلف: قاسم بن عبد اهلل بن أمري  .1

حملقق: حيىي حسن مراد، الناشر: دار الكتب هـ(، ا908علي القونوي الرومي احلنفي )املتوىف: 
 هـ.1424-م2004العلمية، الطبعة: 
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تاج العروس من جواهر القاموس، املؤلف: حمّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق احلسيين، أبو  .2
هـ(، احملقق: جمموعة من احملققني، الناشر: 1203الفيض، امللّقب مبرتضى، الز بيدي )املتوىف: 

 عة: بدون، التاريخ: بدون.دار اهلداية، الطب
هـ(، احملقق: 816التعريفات، املؤلف: علي بن حممد بن علي الزين الشريف اجلرجاين )املتوىف:  .3

 –ضبطه وصححه مجاعة من العلماء بإشراف الناشر، الناشر: دار الكتب العلمية بريوت 
 م.1983-هـ 1403لبنان، الطبعة: األوىل 

ؤلف: زين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن تاج التوقيف على مهمات التعاريف، امل .4
هـ(، الناشر: 1031العارفني بن علي بن زين العابدين احلدادي مث املناوي القاهري )املتوىف: 

 م. 1990-هـ1410القاهرة، الطبعة: األوىل، -عبد اخلالق ثروت 38عامل الكتب 
: القاضي عبد النيب بن عبد دستور العلماء = جامع العلوم يف اصطالحات الفنون، املؤلف .3

هـ(، عرب عباراته الفارسية: حسن هاين فحص، 12الرسول األمحد نكري )املتوىف: ق 
 م. 2000 -هـ 1421بريوت، الطبعة: األوىل،  -الناشر: دار الكتب العلمية 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تأليف: إمساعيل بن محاد اجلوهري، حتقيق: أمحد عبد  .6
 م. 1980 -  ه 1400بريوت، الطبعة: الرابعة  –طار، الناشر: دار العلم للماليني الغفور ع

 –غريب احلديث، املؤلف : القاسم بن سالم اهلروي أبو عبيد، الناشر : دار الكتاب العريب  .0
 ، حتقيق : د. حممد عبد املعيد خان.1396بريوت، الطبعة األوىل ، 

 املعروف البسيت اخلطاب بن إبراهيم بن حممد بن محد سليمان أبو: املؤلف، احلديث غريب .8
 القيوم عبد: أحاديثه وخرج، الغرباوي إبراهيم الكرمي عبد: احملقق، (هـ388: املتوىف) باخلطايب

 .م1982 - هـ1402: الطبعة، الفكر دار: الناشر، النيب رب عبد
الناشر: دار الفكر. القاموس الفقهي لغة واصطالحا، املؤلف: الدكتور سعدي أبو حبيب،  .9

 م. 1988هـ =  1408الطبعة: الثانية  سورية، –دمشق 
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لسان العرب، املؤلف: حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور  .10
بريوت، الطبعة: الثالثة  –هـ(، الناشر: دار صادر 011األنصاري الرويفعي اإلفريقي )املتوىف: 

 هـ. 1414 -
املؤلف: زين الدين أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي خمتار الصحاح،  .11

الدار  -هـ(، احملقق: يوسف الشيخ حممد، الناشر: املكتبة العصرية 666الرازي )املتوىف: 
 م.1999هـ / 1420صيدا، الطبعة: اخلامسة،  –النموذجية، بريوت 

د بن حممد بن علي الفيومي مث احلموي، املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري، املؤلف: أمح .12
بدون، التاريخ:  بريوت، الطبعة: –هـ(، الناشر: املكتبة العلمية 000أبو العباس )املتوىف: حنو 

 بدون.
هـ( 1424معجم اللغة العربية املعاصرة، املؤلف: د أمحد خمتار عبد احلميد عمر )املتوىف:  .13

 م. 2008 -هـ  1429عة: األوىل، مبساعدة فريق عمل، الناشر: عامل الكتب، الطب
املعجم الوسيط، املؤلف: جممع اللغة العربية بالقاهرة، )إبراهيم مصطفى / أمحد الزيات /  .14

 حامد عبد القادر / حممد النجار(، الناشر: دار الدعوة بدون طبعة، بدون تاريخ.
دار النفائس حامد صادق قنييب، الناشر:  -معجم لغة الفقهاء، املؤلف: حممد رواس قلعجي  .13

 م.1988 -هـ1408الطبعة: الثانية،  للطباعة والنشر والتوزيع،
موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، املؤلف: حممد بن علي ابن القاضي حممد  .16

هـ(، تقدمي وإشراف 1138حامد بن حمّمد صابر الفاروقي احلنفي التهانوي )املتوىف: بعد 
لي دحروج، نقل النص الفارسي إىل العربية: د. عبد ومراجعة: د. رفيق العجم، حقيق: د. ع

 بريوت. –اهلل اخلالدي، الرتمجة األجنبية: د. جورج زيناين، الناشر: مكتبة لبنان ناشرون 
النهاية يف غريب احلديث واألثر، املؤلف: جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد  .10

هـ(، الناشر: املكتبة العلمية 606ابن األثري )املتوىف: بن حممد ابن عبد الكرمي الشيباين اجلزري 
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حممود حممد الطناحي، بدون  -م، حتقيق: طاهر أمحد الزاوي 1909 -هـ 1399بريوت،  -
 طبعة، بدون تاريخ.

 السير والتراجم والتاريخ. تاسعا:
لرب االستيعاب يف معرفة األصحاب، املؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد ا .1

هـ(، احملقق: علي حممد البجاوي، الناشر: دار 463بن عاصم النمري القرطيب )املتوىف: 
 م. 1992 -هـ  1412اجليل، بريوت، الطبعة: األوىل، 

أسد الغابة يف معرفة الصحابة، املؤلف: أبو احلسن علي بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد  .2
هـ(، احملقق: علي 630الدين ابن األثري )املتوىف: الكرمي بن عبد الواحد الشيباين اجلزري، عز 

عادل أمحد عبد املوجود، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: األوىل، سنة  -حممد معوض 
 م. 1994 -هـ 1413النشر: 

إسعاف املبطأ برجال املوطأ، املؤلف: عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي  .3
سنة النشر:ال يوجد ، الطبعة:  مصر، –املكتبة التجارية الكربى هـ(، الناشر: 911)املتوىف: 

 بدون طبعة.
األعالم، املؤلف: خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي  .4

أيار / مايو  -هـ(، الناشر: دار العلم للماليني، الطبعة: اخلامسة عشر 1396)املتوىف: 
 م. 2002

أمساء الرجال، املؤلف: مغلطاي بن قليج بن عبد اهلل البكجري  إكمال هتذيب الكمال يف .3
هـ(، احملقق: أبو عبد الرمحن 062املصري احلكري احلنفي، أبو عبد اهلل، عالء الدين )املتوىف: 

الناشر: الفاروق احلديثة للطباعة والنشر،  أبو حممد أسامة بن إبراهيم، -عادل بن حممد 
 م. 2001 -   هـ 1422الطبعة: األوىل، 
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إنباء الغمر بأبناء العمر، املؤلف: أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر  .6
هـ(، احملقق: د حسن حبشي، الناشر: اجمللس األعلى للشئون 832العسقالين )املتوىف: 

 م.1969هـ، 1389جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي، مصر، عام النشر: -اإلسالمية 
لف: أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي البداية والنهاية، املؤ  .0

هـ(، احملقق: علي شريي، الناشر: دار إحياء الرتاث العريب، الطبعة: األوىل 004)املتوىف: 
 م. 1988 -، هـ 1408

تاريخ اإلسالم و و فيات املشاهري و األعالم، املؤلف: مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن  .8
از الذهيب )املتوىف:  هـ(، احملقق: الدكتور بشار عّواد معروف، الناشر: دار 048عثمان بن ق امي 
 م. 2003الغرب اإلسالمي، الطبعة: األوىل، 

التاريخ الكبري، املؤلف: حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، أبو عبد اهلل )املتوىف:  .9
الدكن، طبع حتت مراقبة: حممد عبد  –ثمانية، حيدر آباد هـ(، الطبعة: دائرة املعارف الع236

 بدون تاريخ.  املعيد خان،
جتارب األمم وتعاقب اهلمم، املؤلف: أبو علي أمحد بن حممد بن يعقوب مسكويه )املتوىف:  .10

 م. 2000هـ(، احملقق: أبو القاسم إمامي، الناشر: سروش، طهران، الطبعة: الثانية، 421
 ىن املذكورة يف كتاب املتفق واملفرتق للخطيب البغداديجتريد األمساء والك .11
تقريب التهذيب، املؤلف: أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين  .12

سوريا، الطبعة: األوىل،  –هـ(، احملقق: حممد عوامة، الناشر: دار الرشيد 832)املتوىف: 
1406 -1986. 

الثقات والضعفاء واجملاهيل، املؤلف: أبو الفداء إمساعيل  التكميل يف اجلرح والتعديل ومعرفة .13
هـ(، دراسة وحتقيق: د. شادي 004كثري القرشي البصري مث الدمشقي )املتوىف:  بن بن عمر

بن حممد بن سامل آل نعمان،  الناشر: مركز النعمان للبحوث والدراسات اإلسالمية وحتقيق 
 م. 2011 -هـ  1432 الرتاث والرتمجة، اليمن، الطبعة: األوىل،
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هتذيب األمساء واللغات، املؤلف: أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي )املتوىف:  .14
هـ(، عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله: شركة العلماء مبساعدة إدارة 606

 لبنان. –الطباعة املنريية، يطلب من: دار الكتب العلمية، بريوت 
ب، املؤلف: أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين هتذيب التهذي .13

 هـ.1326هـ(، الناشر: مطبعة دائرة املعارف النظامية، اهلند، الطبعة: األوىل، 832)املتوىف: 
 العسقالين حجر بن أمحد بن حممد بن علي بن أمحد الفضل أبو: املؤلف، التهذيب هتذيب .16

 األوىل، الطبعة: الطبعة، اهلند النظامية، املعارف دائرة مطبعة: الناشر، (هـ832: املتوىف)
 .هـ1326

، التميمي، أبو حامت،  .10 الثقات، املؤلف: حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن م ع بد 
هـ(، طبع بإعانة: وزارة املعارف للحكومة العالية اهلندية، حتت 334الدارمي، الُبسيت )املتوىف: 

تور حممد عبد املعيد خان مدير دائرة املعارف العثماين، الناشر: دائرة املعارف مراقبة: الدك
 .1903=   ه 1393العثمانية حبيدر آباد الدكن اهلند، الطبعة: األوىل، 

اجلرح والتعديل، املؤلف: أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر التميمي،  .18
هـ(، الناشر: طبعة جملس دائرة املعارف العثمانية 320ىف: احلنظلي، الرازي ابن أيب حامت )املتو 

هـ  1201الطبعة: األوىل،  بريوت، –اهلند، دار إحياء الرتاث العريب  –حبيدر آباد الدكن  -
 م. 1932

الدول ة األموي ة ع وامُل االزدهاِر و ت داعيات االهنيار، املؤلف: ع لي حممد حممد الص ال يب، الناشر:  .19
 م. 2008 -هـ  1429لبنان، الطبعة: الثانية،  –رفة للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت دار املع

ذيل طبقات احلنابلة، املؤلف: زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب بن احلسن،  .20
هـ(، احملقق: د عبد الرمحن بن 093الس المي، البغدادي، مث الدمشقي، احلنبلي )املتوىف: 

 2003 -هـ  1423مكتبة العبيكان، الرياض، الطبعة: األوىل،  شر:سليمان العثيمني، النا
 م.
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مسط النجوم العوايل يف أنباء األوائل والتوايل، املؤلف: عبد امللك بن حسني بن عبد امللك  .21
علي حممد معوض،  -هـ(، احملقق: عادل أمحد عبد املوجود1111العصامي املكي )املتوىف: 

 م. 1998 -هـ  1419بريوت، الطبعة: األوىل،  –الناشر: دار الكتب العلمية 
از  .22 سري أعالم النبالء، املؤلف: مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن ق امي 

 م.2006-هـ1420القاهرة، الطبعة:  -هـ(، الناشر: دار احلديث048الذهيب )املتوىف: 
علي بن حممد اجلوزي )املتوىف: صفة الصفوة، املؤلف: مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن  .23

هـ(، احملقق: أمحد بن علي، الناشر: دار احلديث، القاهرة، مصر، الطبعة: 390
 م.2000هـ/1421

طبقات النسابني، املؤلف: بكر بن عبد اهلل أبو زيد بن حممد بن عبد اهلل بن بكر بن عثمان  .24
شد، الرياض، الطبعة: هـ(، الناشر: دار الر 1429بن حيىي بن غيهب بن حممد )املتوىف: 

 م. 1980 -هـ  1400األوىل، 
از  .23 العرب يف خرب من غرب، املؤلف: مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن ق امي 

هـ(، احملقق: أبو هاجر حممد السعيد بن بسيوين زغلول، الناشر: دار 048الذهيب )املتوىف: 
 ريخ: بدون.بريوت، الطبعة: بدون، التا –الكتب العلمية 

فتوح الشام، املؤلف: حممد بن عمر بن واقد السهمي األسلمي بالوالء، املدين، أبو عبد اهلل،  .26
 -هـ 1410هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: األوىل 200الواقدي )املتوىف: 

 م.1990
حممد بن الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة، املؤلف: مشس الدين أبو عبد اهلل  .20

از الذهيب )املتوىف:  هـ(، احملقق: حممد عوامة أمحد حممد منر 048أمحد بن عثمان بن ق امي 
مؤسسة علوم القرآن، جدة، الطبعة: األوىل،  -اخلطيب، الناشر: دار القبلة للثقافة اإلسالمية 

 م. 1992 -هـ  1413
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الدين أبو عبد اهلل حممد بن الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة، املؤلف: مشس  .28
از الذهيب )املتوىف:  هـ(، احملقق: حممد عوامة أمحد حممد منر 048أمحد بن عثمان بن ق امي 
مؤسسة علوم القرآن، جدة، الطبعة: األوىل،  -اخلطيب، الناشر: دار القبلة للثقافة اإلسالمية 

 م. 1992 -هـ  1413
بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكرمي بن  الكامل يف التاريخ، املؤلف: أبو احلسن علي .29

هـ(، حتقيق: عمر عبد 630عبد الواحد الشيباين اجلزري، عز الدين ابن األثري )املتوىف: 
هـ / 1410لبنان، الطبعة: األوىل،  –السالم تدمري، الناشر: دار الكتاب العريب، بريوت 

 م.1990
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 .المعالم :عاشرا
اإلشارات إىل معرفة الزيارات، املؤلف: علي بن أيب بكر بن علي اهلروي، أبو احلسن )املتوىف:  .1
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حممد مجال الدين القامسي حفظه الباري ، أحلق يف الطبع بكتاب إرشاد األهلة بأمر مؤلفه 
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