
















االستدالل باليقني
يف مباحث العام
عند األصوليني
إعداد

د. عيل بن عبدالعزيز بن إبراهيم املطرودي
وكيل كلية الرشيعة

واألستاذ املساعد يف قسم أصول الفقه 
بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض 
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املقدمة

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم عىل النبي األمني، وعىل آله 
وصحبه الغر امليامني، وعىل التابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين، أما بعد:

فإن علم أصول الفقه من العلوم املهمة يف الرشيعة اإلسالمية، فهو 
طريق الفقه الذي قال عنه ملسو هيلع هللا ىلص: «من يرد اهللا به خرياً يفقه يف الدين»(١)، 
ويف هذا العلم قواعد ومسائل وأدلة حيتاج إليها طالب العلم الرشعي 
جل  يف  تطبيقها  يمكن  بحيث  والشمول  العموم  من  فيها  ملا  وغريه؛ 

العلوم.
عىل  واالستدالل  التعليل  من  يكثرون  األصوليني  ألفيت  وقد 
مسائلهم باليقني، وبحثت عن دراسة تبحث هذا األمر فلم أظفر من 
ذلك عىل يشء، ولذا عزمت عىل دراسة هذا املوضوع تنظرياً وتطبيقاً 

عىل مسائل العام بعد ما تبينت يل أمهيته والتي تتجىل فيام يأيت:
أمهية املوضوع وأسباب اختياره:

تظهر أمهية املوضوع من خالل النقاط اآلتية:
ال . ١ مكانة  له  به  االستدالل  فإن  ولذا  عزيز،  مطلب  اليقني  أن 

ختفى.
 ،(٣٩) ينِ  الدِّ يفِ  هُ  هْ قِّ فَ يُ ا  ً ريْ خَ بهِ   ُ اهللاَّ دْ  رِ يُ نْ  مَ بَاب:  العلم،  كتاب:  البخاري،  صحيح   (١)

وصحيح مسلم مع رشح النووي، كتاب الزكاة، باب: النهي عن املسألة (١٢٨/٧).
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ورود االستدالل باليقني يف كثري من املسائل األصولية. . ٢
عدم وجود دراسة تبني هذا االستدالل واملوقف منه يف خمتلف . ٣

املسائل.
أن كثرياً من مواضع االستدالل به جمرد دعاو، وهذا يزيد من . ٤

أمهية املوضوع؛ إذ احلاجة لبيان صحة ذلك من عدمه قائمة.
أن دراسة هذا املوضوع وما يشبهه تنمي لد الباحث والقارئ . ٥

كيفية االستدالل ملا يريد الوصول إليه.
أن دراسة هذا املوضوع وما يشبهه تنمي لد الباحث والقارئ . ٦

كيفية إيراد احلجج واملناقشة عىل األدلة غري املقبولة ونقضها.
أهداف املوضوع:

دراسة االستدالل باليقني وبيان مد اعتباره من عدمه.. ١
بيان عالقة اليقني بالقطع واالستصحاب.. ٢
بيان أثر االستدالل باليقني يف مسائل العام.. ٣

الدراسات السابقة يف املوضوع:
كام أسلفت بعد البحث واالطالع والتمحيص مل أجد من تعرض 
عالقته  عن  سؤال  القارئ  ذهن  يف  خيطر  قد  ولكن  املوضوع،  هلذا 
بن  سعد  الدكتور/  للشيخ  األصوليني  عند  والظن  القطع  برسالة: 
نارص الشثري، فأقول: بأن رسالة سعد إنام تبحث يف املسائل التي قيل 
فيها بالقطع والظن واألحكام املتعلقة بذلك دون النظر إىل االستدالل 
عىل هذه املسائل، وموضوعي متعلق باملسائل التي استدل عليها بدليل 
التطبيق  يف  ذكرت  أنني  املوضوعني  بني  االنفصال  يؤكد  ومما  اليقني، 
الرسالة  يف  منها  يرد  مل  العام  باب  من  مسائل  ثامين  املوضوع  هذا  عىل 
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حيث  من  أفراده  عىل  العام  داللة  مسألة:  مها  مسألتني   سو املذكورة 
التخصيص(٢)،  بعد  بقي  فيام  العام  حجية  ومسألة:  والقطع(١)،  الظن 

ومع ورودمها إال أن طريقة بحثهام خمتلفة.
خطة البحث:

قسمت هذا البحث إىل مقدمة، وفصلني:
املقدمة: وفيها أمهية املوضوع، وأسباب اختياره، ودراساته السابقة، 

وتقسيامته، ومنهجه.
الفصل األول: اليقني وحجيته، وفيه أربعة مباحث: 

املبحث األول: تعريف اليقني.
املبحث الثاين: درجات اإلدراك، ومنزلة اليقني منها.

املبحث الثالث: العالقة بني اليقني والقطع.
املبحث الرابع: العالقة بني اليقني واالستصحاب.

املبحث اخلامس: حجية اليقني.
الفصل الثاين: االستدالل باليقني يف مسائل العام، وفيه متهيد وثامنية 

مباحث:
التمهيد يف: تعريف العام.

املبحث األول: إثبات صيغ العموم.
املبحث الثاين: داللة العام بني الظن والقطع.

غري  العام  مفاد  عنده:  وعنواهنا   (٣٢٥/١) األصوليني  عند  والظن  القطع  انظر:   (١)
املخصوص.

(٢) انظر: املرجع السابق (٣٣٠/١) وعنواهنا عنده: مفاد العام املخصوص.



 ١٤

املبحث الثالث: عموم اجلمع املعرف بـ (ال).
املبحث الرابع: عموم املفرد املعرف بـ (ال).

املبحث اخلامس: عموم اجلمع املنكر.
املبحث السادس: استفادة العموم من العطف عىل العام.

املبحث السابع: احلكم عند تعارض اخلاص املتقدم مع العام املتأخر 
عنه.

املبحث الثامن: حجية العام فيام بقي بعد التخصيص.
اخلامتة.

مصادر البحث ومراجعه.
منهج البحث:

رست يف بحث هذا املوضوع املنهج اآليت:
مجعت املادة العلمية من مصادرها األصيلة.. ١
٢ .. درست دليل اليقني، وبينت مد حجيته استقالالً
درست االستدالل باليقني يف مسائل العام، وناقشت ما حيتاج . ٣

إىل مناقشة بعد ذكره.
اتبعت يف بحث املسائل اخلالفية املنهج اآليت:. ٤

 أ) حترير حمل اخلالف فيها.
 ب) ذكر أهم األقوال يف املسألة، مع نسبة كل قول لقائله، عىل 

أن يكون من بينها القول املستدل له بدليل اليقني.
 ج) ذكر دليل اليقني ملن استدل به.

واعرتاضات،  مناقشات  من  الدليل  هذا  عىل  يرد  ما  ذكر  د)   
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الدليل  بعد  منها  عنه  اجلــواب  يمكن  عام  ــواب  واجل
مبارشة.

عزوت اآليات إىل سورها بذكر اسم السورة ورقم اآلية.. ٥
خرجت األحاديث من كتب السنة، واكتفيت بذلك عند ورود . ٦

يف  أو  فيهام  أجده  مل  فإن  أحدمها.  أو  الصحيحني  يف  احلديث 
أحدمها فإنني أُضيف مع خترجيه خالصة كالم أهل االختصاص 

. فيه قوة وضعفاً
من . ٧ أنقله  مما  ذلك  ونحو  والتعاريف  واألقوال  النقول  وثقت 

مصادره األصيلة، ومل أجلأ للنقل بالواسطة إال عند التعذر.
ترمجت لألعالم غري املشهورين الذين مرَّ ذكرهم يف البحث.. ٨
فهرس . ٩ يف  بذكرها  اكتفيت  للمراجع  التفصيلية  املعلومات 

املراجع حتى ال أثقل هبا حوايش البحث.





الفصل األول
اليقني وحجيته

وفيه أربعة مباحث:
املبحث األول: تعريف اليقني.

املبحث الثاين: درجات اإلدراك، ومنزلة اليقني منها.
املبحث الثالث: العالقة بني اليقني والقطع.

املبحث الرابع: العالقة بني اليقني واالستصحاب.
املبحث اخلامس: حجية اليقني.
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املبحث األول
 تعريف اليقني

املطلب األول: تعريف اليقني يف اللغة:
اليقني يف اللغة: مصدر: أيقن يوقن إيقاناً، فهو موقن.

واليقني:  األمر...  وحتقيق  الشك،  وإزاحة  العلم  هو  و«اليقني: 
نقيض الشك»(١).

احلوض  يف  املاء  يقن  يقال:  االستقرار،  بمعنى  اللغة  أصل  يف  وهو 
يعنى استقر فيه(٢).

واليقني يف االصطالح فيه استقرار وثبات عىل اليشء.
املطلب الثاين: تعريف اليقني يف االصطالح:
عرف اليقني يف االصطالح بتعريفات منها:

حقيقة  وضوح  فهو:  اليقني  «وأما  بقوله:  اخلطاب  أبو  عرفه   .١
اليشء يف النفس»(٣).

واملصباح   ،(١٥٧/٦) اللغة  مقاييس  وانظر:   .(٤٥٧/١٣) (يقن)  مادة  العرب،  لسان   (١)
املنري (٣٥١)، والقاموس املحيط للفريوز آبادي (١٦٠١).

 ،(١٧٩) والتعريفات   ،(٣٢٩/٣) تيمية  بن  أمحد  اإلسالم  شيخ   فتاو جمموع  انظر:   (٢)
وغمز عيون البصائر (١٩٣/١).

(٣) التمهيد (٦٤/١). 
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٢. وعرفه ابن قدامة بقوله: «اليقني: ما أذعنت النفس إىل التصديق 
به وقطعت به، وقطعت بأن قطعها به صحيح بحيث لو حكي هلا عن 

صادق خالفه مل تتوقف يف تكذيب الناقل»(١).
القلب  طمأنينة  فهو:  اليقني  «وأما  بقوله:  تيمية  ابن  وعرفه   .٣

واستقرار العلم فيه»(٢).
٤. وعرفه اجلرجاين بقوله: «ويف االصطالح: اعتقاد اليشء بأنه كذا، 

مع اعتقاد أنه ال يمكن إال كذا مطابقاً للواقع، غري ممكن الزوال»(٣).
فيه  يدخل  التعريف  يف  جنس  كذا:  بأنه  اليشء  اعتقاد  فقوله: 

الظن.
وقوله: مع اعتقاد أنه ال يمكن إال كذا: قيد أخرج الظن.

وقوله: مطابقاً للواقع: قيد خيرج اجلهل.
وقوله: غري ممكن الزوال: قيد خيرج اعتقاد املقلد املصيب(٤).

مع  القلب،  جزم  «اليقني:  بقوهلم:  األصوليني  بعض  وعرفه   .٥
االستناد إىل الدليل القطعي»(٥).

رشط  من  ألن  وذلك  اليقني؛  حلقيقة  األقرب  هو  التعريف  وهذا 
اليقني اجلزم، مع االستناد إىل الدليل القطعي، وقد أمهلت التعاريف 
املعرف  غري  دخول  من  متنع  مل  ولذا  ذلك،  يف  األخري  الرشط  السابقة 

معه.
(١) روضة الناظر (١٢٩/١).

(٢) جمموع فتاو شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية (٣٢٩/٣).
(٣) التعريفات (١٧٩).

(٤) انظر: املرجع السابق.
(٥) غمز عيون البصائر (١٩٣/١).
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رشح التعريف وبيان حمرتزاته:
قوله: جزم القلب: أي قطعه باليشء من غري تردد فيه(١).

وهذا القيد خيرج الظن والشك والوهم؛ ألنه ال جزم فيها.
قوله: مع االستناد إىل الدليل القطعي: املراد قطعي الثبوت والداللة، 

ِد جيزم بال مستند(٢). وهذا خيرج االعتقاد؛ ألن املعتقَ
املبحث الثاين

درجات اإلدراك، ومنزلة اليقني منها
درجات اإلدراك هي:

اليقني، وقد سبق.. ١
االعتقاد وهو: جزم القلب من غري استناد إىل الدليل القطعي، . ٢

كاعتقاد العامي.
الظن وهو: األمر الراجح من أمرين أحدمها أقو من اآلخر.. ٣
الشك وهو: الرتدد بني أمرين ال مزية ألحدمها عىل اآلخر.. ٤
من . ٥  أقو أحدمها  أمرين  من  املرجوح  األمر  وهو:  الوهم 

اآلخر(٣).
وهناك ما يسمى بالظن الغالب، وهو داخل يف الظن فيام سبق، إال 

أنه ظن زادت قوته بام احتف به من قرائن(٤).
(١) انظر: مادة (جزم) يف املصباح املنري (٥٦).

البصائر  عيون  غمز  يف:  واالعتقاد  والوهم  والشك  الظن  بمصطلح  يتعلق  ما  انظر   (٢)
إيضاح  يف  والوجيز  (١١٧ـ١٢١)،  والنظائر  األشباه  عىل  الناظر  وعمدة   ،(١٩٣/١)

قواعد الفقه الكلية (١٦٩).
(٣) انظر: املراجع السابقة.

(٤) انظر: العدة (٨٣/١)، وقواطع األدلة (٢٣/١)، والتمهيد أليب اخلطاب (٥٧/١).
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ومن خالل هذا الرتتيب والتعريف يتضح أن اليقني هو أعىل هذه 
املراتب وأقواها، ولذا جتد العلامء حيتجون به ويستندون إليه يف إثبات 

مسائل العلوم املختلفة متى ما توافر لدهيم هذا االستدالل. 
أصول  علم  مسائل  يف  إليه  األصوليني  استناد  الباب  هذا  ومن 

الفقه.
املبحث الثالث

العالقة بني اليقني والقطع
. القطع يف اللغة: مصدر قطع يقطع قطعاً

يقول ابن فارس: «القاف والطاء والعني أصل صحيح واحد يدل 
قطعاً،  أقطعه  اليشء  قطعت  يقال:  يشء،  من  يشء  وإبانة  رصم  عىل 

والقطيعة: اهلجران، يقال: تقاطع الرجالن إذا تصارما...»(١).
بالبرص  مدركاً  اليشء  فصل  «القطع:  األصفهاين:  الراغب  وقال 

كاألجسام، أو مدركاً بالبصرية كاألشياء املعقولة»(٢).
االصطالحي  للمعنى  وأقرهبا  كثرية(٣)،  ملعان  ترد  املادة  وهذه 
مجيع  وفصل  نفسه  عن  أبان  قد  باليشء  فالقاطع  وإبانته،  اليشء  فصل 

االحتامالت بحيث ال يكون هلا أثر فيام قطع به وجزم(٤).
أما يف االصطالح:

فالعلامء هلم منهجان يف حقيقة القطع:
(١) مقاييس اللغة، مادة: قطع (١٠١/٥).

(٢) املفردات يف غريب القرآن، مادة: قطع (٤٠٨).
القرآن (٤٠٨)،  غريب  يف  واملفردات  اللغة (١٠١/٥)،  مقاييس  يف:  مادة (قطع)  انظر   (٣)

ولسان العرب (٢٧٦/٨)، والقاموس املحيط (٩٧١).
(٤) انظر: القطع والظن عند األصوليني (١٤/١). 
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. األول: ما ال يرد عليه احتامل مطلقاً
الثاين: ما ال يرد عليه احتامل ناشئ عن دليل(١).

فاالحتامل الذي ال يسنده دليل ال يؤثر يف القطع.
من  كل  فيها  يشرتك  أموراً  الشثري  سعد  الشيخ  أوضح  وقد  هذا 

اليقني والقطع، وأخر يفرتقان فيها:
فاألمور املشرتكة هي:

أن كالً منهام نوع من أنواع اإلدراك.. ١
أن اإلدراك يف كل منهام جازم.. ٢
أن كالً منهام حيتمل مطابقته للواقع وعدم ذلك.. ٣
أن كالً منهام حيتمل بناؤه عىل دليل صحيح، وحيتمل غري ذلك.. ٤

وأما الفروق بينهام فهي:
أن اليقني أخص من القطع؛ ألن اليقني قطع مركب، فهو قطع . ١

اإلنسان بصحة ما قطع به. 
أن اليقني حتصل به الثقة ويثلج به الصدر، بينام القطع قد حيقق . ٢

ذلك وقد ال حيققه.
يوجد . ٣ قد  القطع  بينام  شبهة،  وال  شك  معه  يكون  ال  اليقني  أن 

معه ذلك(٢).
الثقة  به  حتصل  القطع  إن  إذ  نظر؛  حمل  والثالث  الثاين  والفرقان 

وينتفي معه الشك والشبهة، وإال فام معنى قطعه بذلك؟.
ولعل من أبرز ما يمكن التفريق بينهام فيه ما يأيت:

(١) انظر: املرجع السابق (١٨/١-٢٣). 
(٢) انظر: املرجع السابق (٥٠/١ـ٥٢).
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القطع . ١ بينام  اإلدراك،  من  الذهن  يف  يستقر  ملا  وصف  اليقني  أن 
وصف للداللة التي حتصل من الدليل، فيقال: داللة قطعية.

فيقال: . ٢ األدلة،  من  معنامها  يفيد  ما  عىل  والقطع  اليقني  يطلق 
اإلنسان  بحال  اليقني  ويستقل  يقينية،  أو  قطعية،  أدلة  هذه 
اجلازم باليشء؛ فيطلق عىل حالته تلك اليقني، فهو متيقن، وال 

يطلق عليها القطع. 
املبحث الرابع

العالقة بني اليقني واالستصحاب
. االستصحاب يف اللغة: مصدر استصحب يستصحب استصحاباً

قال ابن فارس: «الصاد واحلاء والباء أصل واحد يدل عىل مقارنة 
يشء ومقاربته... وكل يشء الءم شيئاً فقد استصحبه»(١). 

 و«الصاحب: املالزم»(٢). 
فقد  شيئاً  الزم  ما  وكل  الصحبة،  إىل  دعاه   : الرجلَ «واستصحب 

استصحبه»(٣). 
واالستصحاب يف االصطالح فيه مصاحبة.

أما يف االصطالح:
الصحبة،  من  استفعال  «فاالستصحاب:  بقوله:  القيم  ابن  فعرفه 

 .(٤)« وهي: استدامة إثبات ما كان ثابتاً، أو نفي ما كان منفياً
(١) مقاييس اللغة، مادة: " صحب" (٣٣٥/٣). 

(٢) املفردات يف غريب القرآن مادة: " صحب" (٢٧٥).
(٣) لسان العرب، مادة: " صحب" (٥٢٠/١).

(٤) إعالم املوقعني (٢٩٠/١). 
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املايض  الزمن  يف  ثبت  ما  أن  «ومعناه:  بقوله:  الشوكاين  وعرفه 
بقاء  وهو  املصاحبة،  من  مأخوذ  املستقبل،  الزمن  يف  بقاؤه  فاألصل 
فيام  كان  قد  الفالين  احلكم  فيقال:  يغريه،  ما  يوجد  مل  ما  األمر  ذلك 

مىض، وكلام كان فيام مىض، ومل يظن عدمه، فهو مظنون البقاء»(١). 
وبناء عىل ما سبق يتضح أن بني اليقني واالستصحاب عالقة قوية، 
وهي أن يف كل منهام بقاء عىل ما تقرر يف ذهن املكلف وعدم الزوال 

عنه حتى يأيت ما يغريه.
لكن االستصحاب أعم من حيث إنه يكون فيه استصحاب ملا ثبت 
يقيناً أو ظناً، بينام خيتص اليقني بام ثبت قطعاً ويقيناً، وعىل هذا فبينهام 

عموم وخصوص مطلق.
قال اجلويني: «وإن تقدم يقني وطرأ شك وليس ملا فيه عالمة جلية 

وال خفية فعند ذلك 
من  نوع  وهــذا  تقدم،  ما  بحكم  التعلق  عىل  الــرشع  تأسيس 
االستصحاب صحيح، وسببه ارتفاع العالمات، وليس هذا من فنون 

األدلة، ولكنه أصل ثابت يف الرشيعة مدلول عليه باإلمجاع»(٢). 
فجعل اجلويني التمسك باليقني نوعاً من االستصحاب.

بينام ير الغزايل يف املنخول أن اليقني الذي نتناوله يف هذا البحث 
عىل  يدل  الناس:  بعض  قال: «وقال  حيث  االستصحاب،  جنس  من 
رفع احلرج واإلباحة؛ ألنه مرتدد بني الوجوب والندب، وهذا القدر 

مستيقن، وهذا من جنس االستصحاب الفقهي»(٣). 
(١) إرشاد الفحول (٢٤٨/٢).

(٢) الربهان (٧٣٨/٢).
(٣) املنخول (١٠٥).

والغزايل يتكلم هنا عن: مفهوم صيغة األمر ومقتضاه من حيث الوجوب والندب واإلباحة.
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قال:  حيث  االستصحاب،  هو  اليقني  أن  السبكي  ابن   ير بينام 
«اليقني ال يرفع بالشك، وال خيفي أنه ال شك مع اليقني، ولكن املراد: 

استصحاب األصل املتيقن ال يزيله شك طارئ عليه.
فقل إن شئت: األصل بقاء ما كان عىل ما كان، أو: االستصحاب حجة»(١). 
: «تنبيه: فبتامم الكالم عىل هذا الفصل نجز الكالم عىل  وقال أيضاً

قاعدة االستصحاب، املعرب عنها: بأن اليقني ال يرفع بالشك»(٢). 
 وقد جعل ابن النجار حجية االستصحاب مبنية عىل قاعدة: اليقني ال 

. ةً جَّ ابُ حُ حَ تِصْ انَ االسْ : كَ ةِ دَ اعِ هِ الْقَ ذِ لِ هَ جْ ألَ يزول بالشك حيث قال: «وَ
نِدٌ  تَ سْ مُ هُ  نَّ ألَ ؛  لِيلِ بِالدَّ الَبَ  طَ يُ ال  أَنْ   : ةِ دَ اعِ الْقَ هِ  ذِ هَ لَى  عَ بَنِي  نْ يَ ا  مَّ مِ وَ
الَبُ  طَ  ال يُ اوَ عَ هِ فِي بَابِ الدَّ يْ لَ ى عَ عَ دَّ ا أَنَّ الْمُ مَ ، كَ ابِ حَ تِصْ لَى االسْ عَ

 .(٣)« ينِهِ هُ بِيَمِ لُ وْ ارِ قَ لُ فِي اإلِنْكَ وْ تِهِ، بَلْ الْقَ مَّ ةِ ذِ اءَ لَى بَرَ ةٍ عَ جَّ بِحُ
املبحث اخلامس
 حجية اليقني

 ال خيتلف العلامء يف االحتجاج باليقني، فهو من أقو احلجج، وقد 
وضع له الفقهاء قاعدة خاصة من القواعد الكرب يف الفقه اإلسالمي 

وهي قاعدة: «اليقني ال يزول بالشك».
لِّم به فهو حجة. فإذا وجد اليقني وسُ

مع  اليقني  مدرك  عن  احليد  عن  ينهى  أن  اجلويني:«واملراد  قال 
إمكانه، وجماوزة مراسم املراشد باحلدس والتخمني»(٤). 

(١) األشباه والنظائر (١٣/١).
(٢) املرجع السابق (٤٠/١).

(٣) رشح الكوكب املنري (٤٤٢/٤).
(٤) الربهان (٤٩٦/٢).
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وقال الرسخيس: «إن التمسك باليقني وترك املشكوك فيه أصل يف 
الرشع»(١). 

عىل  يبنى  ما  واملفاسد  املصالح  «من  عبدالسالم:  بن  العز  وقال 
العرفان، ومنها ما يبنى عىل االعتقاد يف حق العوام، وأكثرها يبنى عىل 

الظن واحلسبان إلعواز اليقني والعرفان»(٢). 
يأخذ  أن  له  هل  اليقني  عىل  القادر  أن  «واعلم  الزركيش:  وقال 
بالظن؟ ينظر: إن كان مما يعتد فيه بالقطع مل جيز قطعاً كاملجتهد القادر 

عىل النص ال جيتهد»(٣). 
يعمل  ال  اليقني  عىل  «القادر  قواعده:  يف  السبكي  ابن  وقال 

بالظن»(٤). 
املشكوك  وترك  باليقني  األخذ  عىل  اإلمجاع  العلامء  بعض  نقل  وقد 
فيه عند حديثهم عن قاعدة: «اليقني ال يزول بالشك» وبعض أدلتها، 

ومن ذلك:
فيه  مشكوك  كل  أن  وهي  عليها،  جممع  قاعدة  «هذه  القرايف:  قال 

جيعل كاملعدوم الذي جيزم بعدمه»(٥). 
وقال ابن دقيق العيد: «واحلديث أصل يف إعامل األصل(٦) وطرح 
يف  خيتلفون  لكنهم  القاعدة،  هذه  عىل  متفقون  العلامء  وكأن  الشك، 

كيفية استعامهلا»(٧). 
(١) أصول الرسخيس (١١٦/٢). 

.(٤١) (٢) القواعد الصغر
(٣) املنثور (٣٥٤/٢).

(٤) األشباه والنظائر للسبكى (١٢٩/١).
(٥) الفروق (١١١/١).

(٦) يراد باألصل هنا: اليقني السابق.
(٧) إحكام األحكام رشح عمدة األحكام (٧٨/١).
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هذا وقد دل عىل العمل باليقني واالستناد إليه أدلة متعددة من كتاب 
اهللا عز وجل، وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص، واإلمجاع، واملعقول، وتفصيلها عىل 

ما يأيت:
: أدلة الكتاب: أوالً

 e  d  cb  a  `  _  ^  ]  \  [Z  Y  X  W  V) تعاىل:  قوله   .١
h g f) (يونس: ٣٦). 

 Y) كلهم  أي:   (X  W  V) تعاىل:  «قوله  اجلوزي:  ابن  قال 
Z) أي: ما يستيقنون أهنا آهلة، بل يظنون شيئاً فيتبعونه، (\ [ ^ 

_ ` b a) أي: ليس هو كاليقني، وال يقوم مقام احلق»(١). 
وقال الشوكاين: «ثم أخربنا اهللا سبحانه بأن جمرد الظن ال يغني من 
من  احلق  يتضح  وبه  العلم،  عىل  يبنى  إنام  الدين  أمر  ألن  شيئاً؛  احلق 
الباطل، والظن ال يقوم مقام العلم، وال يدرك به احلق، وال يغني عن 

احلق يف يشء من األشياء»(٢). 
 :  9  8  7  6  54  3  2  1  0/  .  -  ,  +) تعاىل:  قوله   .٢

; >) (النجم: ٢٨).

 (<  ;  :  9  8  7  6  54  3  2  1)» اجلوزي:  ابن  قال 
أي: ال يقوم مقام العلم، فاحلق ها هنا بمعنى العلم»(٣). 

خيالفه،  ما  إىل  يلتفت  ال  فإنه  اليقني،  وجد  إذا  أنه  اآليتني  من  فتبني 
ويف هذا إشادة به وإعالء ملكانته؛ ولذا فهو حجة بال ريب.

(١) زاد املسري (٣١/٤).
(٢) فتح القدير (٤٤٥/٢).

(٣) زاد املسري (٧٤/٨).
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: أدلة السنة: ثانياً
أدلة السنة رصحية يف االحتجاج باليقني، وأنه ال يلتفت إىل غريه مع 

وجوده، ومن أدلتها ما يأيت:
١. عن عباد بن متيم عن عمه(١) أنه شكا إىل رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص الرجل 
ال  -أو  ينفتل  (ال  فقال:  الصالة؟  يف  اليشء  جيد  أنه  إليه  خييل  الذي 
)(٢). وقد بوب البخاري عىل  ينرصف- حتى يسمع صوتاً، أو جيد رحياً
هذا احلديث فقال: «باب: من ال يتوضأ من الشك حتى يستيقن»(٣). 

٢. عن أيب سعيد اخلدري قال: قال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: (إذا شك أحدكم 
يف صالته فلم يدر كم صىل ثالثاً أم أربعاً؟ فليطرح الشك، وليبن عىل ما 
استيقن، ثم يسجد سجدتني قبل أن يسلم، فإن كان صىل مخساً شفعن له 

صالته، وإن كان صىل إمتاماً ألربع كانتا ترغيامً للشيطان»(٤).

املدينة،  أهل  من  املازين،  األنصاري،  عاصم  بن  زيد  بن  متيم  بن  عباد  هو:  متيم  بن  عباد   (١)
يروي عن عمه عبداهللا بن زيد، وعويمر بن أشقر، رو عنه الزهري، وأهل املدينة، أمه 

أم ولد.
حبان  البن  والثقات   ،(٣٥/٦) الكبري  التاريخ  انظر:  ثقة.  متيم  بن  عباد  النسائي:  قال 

(١٤١/٥)، وهتذيب التهذيب (٥٤/٢٠).
وعم عباد بن متيم هو: عبداهللا بن زيد بن عاصم بن كعب بن املنذر األنصاري، املازين، 
داً ومل يشهد بدراً، وهو الذي قتل مسيلمة  يعرف: بابن أم عامرة، صحايب جليل، شهد أحُ

الكذاب حيث رضبه بسيفه بعد ما رماه وحيشٌ بن حربٍ باحلربة.
أيب  بن  عامرة  بن  وحييى  زيد،  بن  متيم  بن  عباد  أخيه  وابن  املسيب،  بن  سعيد  عنه   رو

احلسن. واسشهد -ريض اهللا عنه- يوم احلرة سنة ثالث وستني. 
بالوفيات  والوايف   ،(٣٠٥/٢) واإلصابة   ،(٣٧٧/٢-٣٧٨) النبالء  أعالم  سري  انظر: 

.(٣٩٢/٥)
(٢) صحيح البخاري، كتاب: الوضوء، باب: من ال يتوضأ من الشك حتى يستيقن (٥٢)، 

وصحيح مسلم مع رشح النووي (٤٩/٤-٥١).
(٣) صحيح البخاري، كتاب: الوضوء، باب: من ال يتوضأ من الشك حتى يستيقن (٥٢).

(٤) صحيح مسلم مع رشح النووي، باب السهو يف الصالة والسجود له (٦٠/٥). 
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 ٣. عن أيب هريرة قال: قال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «إذا وجد أحدكم يف 
بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه يشء أم ال، فال خيرجن من املسجد 

.(١)« حتى يسمع صوتاً أو جيد رحياً
أصول  من  أصل  احلديث  «وهذا  احلديث  هذا  عن  النووي  قال 
حيكم  األشياء  أن  وهي:  الفقه،  قواعد  من  عظيمة  وقاعدة  اإلسالم، 
ببقائها عىل أصوهلا حتى يتيقن خالف ذلك وال يرض الشك الطارئ 
عليها، فمن ذلك: مسألة الباب التي ورد فيها احلديث وهي: أن من 
تيقن الطهارة وشك يف احلدث حكم ببقائه عىل الطهارة، وال فرق بني 
هذا  الصالة،  خارج  وحصوله  الصالة  نفس  يف  الشك  هذا  حصول 

مذهبنا ومذهب مجاهري العلامء من السلف واخللف»(٢).
 ٤. عن عبدالرمحن بن عوف -رىض اهللا عنه- قال: سمعت رسول 
اهللا ملسو هيلع هللا ىلص يقول: «إذا شك أحدكم يف الثنتني والواحدة فليجعلها واحدة، 
الثالث  يف  شك  وإذا  ثنتني،  فليجعلها  والثالث  الثنتني  يف  شك  وإذا 
واألربع فليجعلها ثالثاً، ثم ليتم ما بقي من صالته حتى يكون الوهم 

يف الزيادة، ثم يسجد سجدتني وهو جالس قبل أن يسلم»(٣).
يصيل  أن  فله  احلدث  يف  شك  ثم  الطهارة  تيقن  من  أن  عىل  الدليل  باب  السابق،  املرجع   (١)

بطهارته تلك (٥١/٤).
(٢) رشح النووي عىل صحيح مسلم (٤٩/٤).

صالته  يف  شك  فيمن  جاء  ما  بــاب:  سننه،  يف  ماجه  ابن  بلفظه  احلديث  أخــرج   (٣)
ما  باب:  سننه،  يف  الرتمذي  مقارب  بلفظ  وأخرجه   ،(٣٨١/١) اليقني  إىل  فرجع 
يف  والدراقطني   ،(٢٤٣/٢) والنقصان  الزيادة  يف  فيشك  يصيل  الرجل  يف  جاء 
 ،الكرب السنن  يف  والبيهقي   ،(٣٧٠/١) الصالة...  يف  السهو  صفة  باب  سننه، 
 .(٣٣٩/٢) والنقصان...  الــزيــادة  يف  السالم  قبل  يسجدمها  ــال:  ق من  بــاب 

قال عنه الرتمذي: «هذا حديث حسن، غريب، صحيح».
ابن  عن  الرتمذي  «رواه   :(٤٥٧/١) املختارة  األحاديث  يف  املقديس  الضياء  عنه  وقال 
حسن  حديث  وقال:  بإسناده  سعد  بن  إبراهيم  عن  عثامن  بن  خالد  بن  حممد  عن  بشار 
صحيح، ورواه ابن ماجه عن أيب يوسف حممد بن أمحد الرقي عن حممد بن سلمة عن= 
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: دليل اإلمجاع:  ثالثاً
من  ألنه  أمكن؛  إذا  به  واالحتجاج  باليقني  العمل  عىل  العلامء  أمجع 
احلجج القوية التي ال يؤثر فيها الشك، بل يبقى العمل هبا عىل األصل. 
أن  وهي  عليها،  جممع  قاعدة  اليقني: «هذه  قاعدة  عن  القرايف  قال 

كل مشكوك فيه جيعل كاملعدوم الذي جيزم بعدمه»(١).
وقال ابن دقيق العيد: «واحلديث أصل يف إعامل األصل(٢) وطرح 
يف  خيتلفون  لكنهم  القاعدة،  هذه  عىل  متفقون  العلامء  وكأن  الشك، 

كيفية استعامهلا»(٣).
: دليل العقل: رابعاً

قوي  اجتمع  وإذا  غريه،  أو  الشك  من  يقابله  مما   أقو اليقني  أن   
وضعيف فالعمل إنام يكون بالقوي، وهذا ما يدل عليه العقل سواء يف 

األحكام الرشعية أو غريها(٤).

عن  عبداهللا  بن  عبيداهللا  عن  الزهري  عن  املكي  إسامعيل  ورواه  نحوه،  إسحاق  ابن   =
ماجه  ابن  سنن  وضعيف  صحيح  يف  األلباين  صححه  وقد  حسن».  إسناده  عباس:  ابن 

.(٢٠٩/٣)
(١) الفروق (١١١/١).

(٢) يراد باألصل هنا: اليقني السابق.
(٣) إحكام األحكام رشح عمدة األحكام (٧٨/١).

 ،(١٦٨) الكلية  الفقه  قواعد  إيضاح  يف  والوجيز   ،(٩٦٧/٢) الفقهي  املدخل  انظر:   (٤)
والقواعد الفقهية للندوي (٣٥٦)، واملمتع يف القواعد الفقهية (١١٩ـ١٢٠).





الفصل الثاين
االستدالل باليقني يف مسائل العام

وفيه متهيد وثامنية مباحث:
التمهيد يف: تعريف العام.

املبحث األول: إثبات صيغ العموم.
املبحث الثاين: داللة العام بني الظن والقطع. 
املبحث الثالث: عموم اجلمع املعرف بـ (ال).

املبحث الرابع: عموم املفرد املعرف بـ (ال).
املبحث اخلامس: عموم اجلمع املنكر.

املبحث السادس: استفادة العموم من العطف عىل العام.
املبحث السابع: احلكم عند تعارض اخلاص املتقدم مع العام املتأخر 

عنه.
املبحث الثامن: حجية العام فيام بقي بعد التخصيص.
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التمهيد
 تعريف العام

العام يف اللغة: اسم فاعل من عمّ يعم عموماً فهو عام. 
عىل  يدل  واحد،  صحيح  أصل  وامليم،  «العني  فارس:  ابن  قال 
الطول، والكثرة، والعلو... ومن اجلمع قوهلم: عمنا هذا األمر يعمنا 

عموماً، إذا أصاب القوم أمجعني»(١).
يقال: عم املطر، وعم القوم بالعطية، وعمهم اخلري، إذا شملهم(٢).
ومن هذا املعنى يطلق عىل اللفظ بأنه عام أي: شامل ملا يصلح له 

ومستغرق ملعناه. 
من  لعل  كثرية  أقوال  عىل  تعريفه  يف  فمختلف  االصطالح:  يف  أما 
أصحها تعريف الفخر الرازي حيث عرفه بقوله: «هو: اللفظ املستغرق 

جلميع ما يصلح له بحسب وضع واحد»(٣).
أجزاء  مجيع  عىل  الدال  اللفظ  بقوله: «هو:  الطويف  اختاره  ما  وكذا 

ماهية مدلوله»(٤).
وتعريف الرازي كام يظهر أدق؛ ألن زاد قوله «بحسب وضع واحد» 

(١) مقاييس اللغة، مادة: عمّ (١٥/٤ـ١٨).
والقاموس   ،(٢٢٢) املنري  واملصباح   ،(٤٢٦/١٢) العرب  لسان  يف:   ( (عمّ مادة  انظر:   (٢)

املحيط (١٤٧٣).
(٣) املحصول (٣٠٩/٢).

(٤) البلبل يف أصول الفقه (١٢٠)، ورشح خمترص الروضة (٤٤٨/٢).
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وهذا خيرج اللفظ املشرتك، واللفظ الذي له حقيقة وجماز فإن كالً منهام 
يدل عىل مجيع معانيه لكن بأوضاع متعددة، ال بوضع واحد(١).

املبحث األول
إثبات صيغ العموم

حترير حمل النزاع:
أو  عمومها  عىل  القرينة  دلت  التي  الصيغة  يف  اخلالف  ليس 

خصوصها(٢). 
وإنام اخلالف فيام جترد من الصيغ عن القرائن هل يكون للعموم، أو 

للخصوص، أو يتوقف فيه؟(٣)، وهلم يف ذلك أقوال أمهها:
االستغراق  يف  حقيقة  وجعلها  العموم  صيغ  إثبات  األول:  القول 
الشامل جلميع مدلوهلا، وهذا مذهب مجهور املتكلمني من أهل السنة، 

وكذا املعتزلة، ومجهور الفقهاء(٤).
(١) انظر: املحصول (٣١٠/٢)، والكاشف عن املحصول (٢١٥/٢)، واإلهباج (٩٠/٢). 
يعىل  أليب  والعدة   ،(٢٢١/١-٢٢٢) والربهان   ،(٤٠/١) األصول  يف  الفصول  انظر:   (٢)
اخلطاب  أليب  والتمهيد   ،(٢٣٩/١-٢٤٠) للباجي  الفصول  وإحكام   ،(٤٩٦/٢)

(٧/٢)، وروضة الناظر (٦٧٩/٢)، واإلحكام لآلمدي (٢٣٠/٢). 
(٣) املراد بذلك الصيغ كلها دون نظر إىل صيغة بعينها، وذلك ألن بعض الصيغ فيها خالف 
املفرد  وكذا  والالم،  باأللف  املحىل  كاجلمع  العموم  صيغ  يثبت  من  عند  حتى  مستقل 

املحىل هبام كام سيأيت. 
(٤) انظر: الفصول يف األصول (٤٠/١)، وإحكام الفصول (٢٣٩/١)، واللمع (٩٠)، والربهان 
والتمهيد  يعىل(٤٨٥/٢)،  أليب  والعدة  األدلة (١٥٤/١)،  وقواطع   ،(١/ ٢٢١-٢٢٢)
أليب اخلطاب (٦/٢)، واملستصفى (٢٢٥)، وروضة الناظر (٦٦٥/٢، ٦٧٢)، واإلحكام 
لآلمدي (٢٢٢/٢)، ورشح تنقيح الفصول (١٤١)، وهناية الوصول (١٢٦٣/٤)، واإلهباج 
األرسار  وكشف   ،(١٧/٣-١٨) املحيط  والبحر   ،(١٠٧) الفهوم  وتلقيح   ،(١٠٨/٢)
الرمحوت (٢٥١/١).  وفواتح  املنري(١٠٨/٣)،  الكوكب  ورشح  للبخاري (٦٠٨/١)، 
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القول الثاين: إنكار صيغ العموم، حيث قالوا: إن هذه الصيغ حقيقة 
يف اخلصوص، جماز فيام عداه، وهذا مذهب أرباب اخلصوص، وذهب 

إليه بعض احلنفية واملالكية(١).
القول الثالث: أن هذه الصيغ مشرتكة بني اخلصوص والعموم، 
بعض  به  وقــال  ــري(٢)،  األشــع احلسن  أيب  عن  منقول  وهــذا 

املالكية(٣).
من  بيشء  الصيغ  هذه  عىل  حيكم  فال  الوقف،  الرابع:  القول 
العموم أو اخلصوص أو االشرتاك، وهذا أيضاً منقول عن أيب احلسن 

األشعري(٤)، واختاره القايض أبو بكر الباقالين(٥).
األمر  دون  والوعيد،  والوعد  األخبار  يف  التوقف  اخلامس:  القول 

والنهي(٦).

األرسار  وكشف   ،(٢٢٢/٢) لآلمدي  واإلحكام   ،(٢٤٦/١) الفصول  إحكام  انظر:   (١)
الكوكب  ورشح   ،(١٢٦٤/٤-١٢٦٥) الوصول  وهناية   ،(٦٠٥/١) للبخاري 

املنري(١٠٩/٣)، وفواتح الرمحوت (٢٥١/١). 
لآلمدي  واإلحكام   ،(٢٠٧/١) األصول  إىل  والوصول   ،(٢٢٢/١) الربهان  انظر:   (٢)

.(٢٢٢/٢)
وهناية   ،(٢٢٢/٢) لآلمدي  واإلحكام   ،(٢٣٩/١-٢٤٠) الفصول  إحكام  انظر:   (٣)

الوصول (١٢٦٤/٤)، والقواعد البن اللحام (٧٠٦/٢).
(٤) انظر: املستصفى (٢٢٦)، والبحر املحيط (٢٠/٣).

الوصول  وهناية   ،(٢٢٢/٢) لآلمدي  واإلحكام   ،(٥٠/٣) واإلرشاد  التقريب  انظر:   (٥)
(١٢٦٤/٤). وأبوبكر الباقالين هو: حممد بن الطيب بن حممد بن جعفر بن القاسم، أبو بكر 
الباقالين. ولد سنة (٣٣٨هـ). أصويل وفقيه مالكي، حمدث ومتكلم أشعري، نشأ بالبرصة 
وسكن بغداد، من مؤلفاته: رشح اللمع، والتقريب واإلرشاد، والتمهيد، واملقنع، والتبرصة 
وكلها يف أصول الفقه. وقد تويف -رمحه اهللا- يف بغداد سنة (٤٠٣هـ). انظر: وفيات األعيان 
 ،(٥٤٨/١٥-٥٥٠) والنهاية  والبداية   ،(١٩٠/١٧) النبالء  أعالم  وسري   ،(٢٦٩/٤)

والفتح املبني (٢٣٣/١)، وأصول الفقه تارخيه ورجاله (١٥١-١٥٣). 
املحيط  والبحر   ،(٢٢٢/٢) لآلمدي  واإلحكام   ،(٥٠/٣) واإلرشاد  التقريب  انظر:   (٦)

(٢٢/٣)، والقواعد البن اللحام (٧٠٧/٢).
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االستدالل باليقني يف هذه املسألة:
استدل أصحاب القول الثاين وهم أرباب اخلصوص بدليل اليقني، 

وقد قرره كثري من األصوليني، ومن ذلك:
نَّ  ؛ ألَ الِ تِمَ ومِ بِاالحْ مُ مُ بِالْعُ كْ وزُ الْحُ ال يَجُ وا: وَ قول الجصاص: «قالُ
 ، نٌ يَقَّ تَ وصُ مُ صُ الْخُ ، وَ ظِ فْ ادٌ بِاللَّ رَ هُ مُ نَّ مُ أَ لَ عْ ال يُ ، وَ نٍ يَقَّ تَ رُ مُ يْ لَ غَ تَمِ حْ الْمُ

.(١)« ومِ مُ ةُ الْعُ اللَ ومَ دَ تَّى تَقُ هُ حَ نْدَ وفُ عِ قُ الْوُ مُ بِهِ، وَ كْ بَ الْحُ جَ وَ فَ
وقال اآلمدي: «وأما شبه أرباب اخلصوص فأوهلا: أن تناول اللفظ 
املتيقن  يف  حقيقة  فجعله  حمتمل،  للعموم  وتناوله  متيقن،  للخصوص 

أوىل»(٢).
ل ابن أمري احلاج هذا الدليل فقال: «(قالوا) أي القائلون: بأهنا  وقد فصّ
موضوعة للخصوص: حقيقة (اخلصوص متيقن) إرادته استقالالً عىل 
تقدير الوضع له أو مع غريه عىل تقدير الوضع للعموم، والعموم حمتمل 
جلواز أن يكون الوضع له وأن يكون للخصوص (فيجب) اخلصوص 

(وينفى املحتمل) أي العموم؛ ألن املتيقن أوىل من املشكوك»(٣).
هذا وقد قرر كثري من األصوليني هذا الدليل عىل نحو مما سبق(٤).

املوقف من هذا الدليل:
ناقش األصوليون هذا الدليل من عدة وجوه هي:

إذا  املكلف  ألن  وذلك  متيقن؛  اخلصوص  عىل  احلمل  أن  منع   .١
(١) الفصول يف األصول (٤٠/١).

(٢) اإلحكام (٢٢٨/٢). 
(٣) التقرير والتحبري (١٧/٢).

(٤) انظر: التبرصة (١١٣)، وأصول البزدوي (٦١) وأصول الرسخيس (١٤٨/١-١٤٩) 
وهناية  احلاجب (٧٩/٣)،  ورفع  الفهوم (١٣٩)،  وتلقيح  الناظر (٦٧١/٢)،  وروضة 
الوصول (١٣٣٤/٤-١٣٣٥)، وكشف األرسار للبخاري (٦٠٨/١)، وتيسري التحرير 

(٢٠٤/١)، وفواتح الرمحوت (٢٥٧/١).



٣٩ 

لب منه، وال يشك يف  محل عىل اخلصوص فإنه سيشك يف اإلتيان بام طُ
مشكوكاً  إذاً  اخلصوص  عىل  احلمل  فصار  العموم،  عىل  محل  إذا  ذلك 

فيه، وليس متيقناً كام تقولون(١).
٢. ال نسلم بأن احلمل عىل العموم مشكوك فيه، بل هو متيقن أو 
غالب عىل الظن بسبب األدلة التي توافرت يف الداللة عليه من الكتاب 

والسنة وإمجاع الصحابة ريض اهللا عنهم(٢).
غريه،  عىل  معنى  بتقديم  وذلك  بالرتجيح،  للغة  إثبات  هذا  أن   .٣

وهو مردود؛ ألهنا إنام تثبت بالنقل(٣).
احلمل  يف  ألن  (لالحتياط)؛  اخلصوص  من  أرجح  العموم  أن   .٤
عىل اخلصوص مع احتامل كون العموم مراداً إضاعة غريه مما يدخل يف 
العموم بخالف احلمل عىل العموم لدخول اخلصوص فيه، واألحوط 

أوىل(٤).
٥. أن الذي اقتىض محل اللفظ عىل الثالثة يقتيض محله عىل ما زاد؛ 
ببعض  خيتص  فال  عليها  زاد  وملا  للثالثة  موضوع  اللفظ  ألن  وذلك 

األعداد دون بعض، فوجب محله عىل اجلميع(٥).
٦. أنه لو جاز أن يقترص عىل ثالثة ألهنا متيقنة لوجب أن يقال يف 
متيقنة  ألهنا  ثالثة؛  عىل  حتمل  إهنا  واملائة:  كالعرشات  األعداد  أسامء 

ويتوقف يف الزيادة، وهذا ال يقوله أحد(٦).
(١) انظر: فواتح الرمحوت (٢٥٧/١).

(٢) انظر: املرجع السابق، واملهذب يف علم أصول الفقه املقارن (١٤٨٠/٤).
(٣) انظر: اإلحكام لآلمدي (٢٣٩/٢)، وتلقيح الفهوم (١٤٠)، ورفع احلاجب (٧٩/٣)، 

والتقرير والتحبري (١٧/٢)، تيسري التحرير (٢٠٤/١)، وفواتح الرمحوت (٢٥٧/١).
(٤) انظر: رفع احلاجب (٧٩/٣)، والتقرير والتحبري (١٧/٢)، تيسري التحرير (٢٠٤/١)، 

وفواتح الرمحوت (٢٥٧/١).
(٥) انظر: الفصول يف األصول (٤٦/١-٤٧)، والتبرصة (١١٣).

(٦) انظر: التبرصة (١١٣)، واإلحكام لآلمدي (٢٣٩/٢).
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٧. أن كون اليشء داالً عىل معنى يقيناً ال يلزم منه أن يكون جمازاً 
الثالثة  عىل  يدل  فإنه  املنكر؛  باجلمع  النقض  للزم  وإال  عليه،  زاد  فيام 

.(١) يقيناً وليس بمجاز يف الزائد عليها وفاقاً
املبحث الثاين

 داللة العام بني الظن والقطع
حترير حمل النزاع:

اتفق العلامء عىل أن اللفظ العام يدل عىل أصل معناه قطعاً، واملراد 
بأصل املعنى: أقل ما يطلق عليه اللفظ العام(٢).

أو  بعمومه  تقطع  قرينة  العام  مع  وردت  إذا  أنه  عىل  اتفقوا  كام 
خصوصه فإنه يكون بحسب قرينته(٣).

.(٤) كام اتفقوا عىل أن سبب اللفظ العام يدخل فيه قطعاً
ما عدا ذلك وهو ما زاد عىل أصل املعنى، ومل يكن معه قرينة، ومل 
اختلف العلامء يف داللة العام عليه هل هي  اللفظ العام  يكن سبباً يف 

قطعية، أو ظنية؟ عىل قولني مها:
القول األول: أن داللة اللفظ العام عىل ذلك قطعية، وهذا مذهب 

(١) انظر: تلقيح الفهوم (١٤٠)، وهناية الوصول (١٣٤٠/٤).
(٢) انظر: رشح املحيل عىل مجع اجلوامع بحاشية البناين (٥١٤/١)، والتحبري رشح التحرير 

(٢٣٣٨/٥)، وفتح الغفار (١٠٥)، ورشح الكوكب املنري (١١٤/٣).
(٣) انظر: الرسالة للشافعي (٥٢)، وتشنيف املسامع (٢/ ٦٥٤-٦٥٥)، ورشح املحيل عىل 
وفتح   ،(٢٣٣٨/٥) التحرير  رشح  والتحبري   ،(٥١٤/١) البناين  بحاشية  اجلوامع  مجع 

الغفار (١٠٥)، ورشح الكوكب املنري (١١٤/٣).
(٤) انظر: إحكام الفصول (٢٧٨/١)، واإلحكام لآلمدي (٢٦٠/٢)، وختريج الفروع عىل 
األصول للزنجاين (٣٦٠)، وجمموع فتاو شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية (٢٥٣/١٨)، 

والقواعد البن اللحام (٩١٥/٢).



٤١ 

مجهور احلنفية(١)، ونقل عن الشافعي(٢)، واختاره الشاطبي(٣).
القول الثاين: أن داللته عليه ظنية، وهذا مذهب مجهور العلامء(٤)، 
مشايخ  من  تبعه  ومن  احلنفية،  من  املاتريدي  منصور  أبو  واختاره 

سمرقند(٥).
وكشف   ،(١٦٤/١) للنسفي  األرسار  وكشف   ،(١٤٦/١) الرسخيس  أصول  انظر:   (١)
التحرير  وتيسري   ،(١٢٨/٢) والتحبري  والتقرير   ،(٥٨٧/١) للبخاري  األرسار 

(٢٦٧/١)، وفواتح الرمحوت (٢٥٨/١)، وتلقيح الفهوم (١٨١).
والبحر   ،(٣٤٢/٢) السول  وهناية   ،(١٨٣) الفهوم  وتلقيح   ،(١٣٩) املنخول  انظر:   (٢)

املحيط (٣/ ٢٧).
(٣) انظر: املوافقات (٢٥٤/١) و(٢١٦/٣).

السول  وهناية   ،(١٨١) الفهوم  وتلقيح   ،(٣٢٦) األصول  عىل  الفروع  ختريج  انظر:   (٤)
(٣٤٢/٢)، والبحر املحيط (٣/ ٢٦)، ورشح الكوكب املنري(١١٤/٣)، ومجع اجلوامع 

مع املحيل بحاشية البناين (٥١٤/١).
التحرير  وتيسري   ،(١٨١) الفهوم  وتلقيح   ،(٦١٦/١) للبخاري  األرسار  كشف  انظر:   (٥)

(٢٦٧/١)، وفواتح الرمحوت (٢٥٨/١). 
أئمة  من  املاتريدي،  منصور  أبو  حممود،  بن  حممد  بن  حممد  هو:  املاتريدي  منصور  وأبو   
علامء الكالم.نسبته إىل ما تريد (حملة بسمرقند)، من مؤلفاته: مآخذ الرشائع يف أصول 
اجلدل،  وكتاب  القرامطة،،  عىل  والرد  املعتزلة،  أوهام  وبيان  التوحيد،  وكتاب  الفقه، 
انظر:  (٣٣٣هـ).  سنة  بسمرقند  تويف  حنيفة.  أيب  لإلمام  املنسوب  األكرب  الفقه  ورشح 
الفوائد البهية (١٩٥)، واجلواهر املضية (١٣٠/٢)، والفتح املبني (١٩٣/١)، وأصول 

الفقه تارخيه ورجاله (١١٢).
وسمرقند: مدينة مشهورة بام وراء النهر، كانت قاعدة بالد السغد رشقي بخار؛ يقال 
من  أحسن  وال  أنزه  وال  أطيب  مدينة  األرض  وجه  عىل  وليس  سمران،  بالعربية:  هلا 
فسميت  فهدمها  اليمن،  ملوك  من  ملك  أبرهة  بن  افريقيش  بن  شمر  وغزاها  سمرقند، 
شمر كند فعربت فقيل: سمرقند، فتحها سعيد بن عثامن سنة (٥٥هـ)، وخرهبا املغول 
سنة (٦١٦ هـ) (١٢١٩م)، ثم جدد بناءها تيمورلنك واختذها عاصمة له، وشيد فيها 
املساجد وأقام الربط وما زال بعض ذلك قائامً إىل يومنا، كانت أكرب مركز لصناعة الورق 
(الكاغد) ومنها انترش يف العامل اإلسالمي منذ القرن الثالث اهلجري، وهي اليوم تقع يف 
دولة (أوزبكستان)، وينسب إليها كثري من العلامء منهم: ابن هبرام الدارمي السمرقندي 
من أئمة وحفاظ احلديث، وحممد بن عدي بن الفضل. انظر: معجم البلدان (٢٤٦/٣)، 
وآثار=  ،(٢٦/٢) األنساب  حترير  يف  اللباب  ولب   ،(٧٥٤/٣) استعجم  ما  معجم 



 ٤٢

االستدالل باليقني يف هذه املسألة:
استدل كل من أصحاب القولني باليقني عىل ما ذهبوا إليه: 

 ،(١) قطعاً للعموم  موضوعة  العموم  ألفاظ  إن  قالوا:  فاحلنفية   -
ولذا جيب محلها عىل العموم؛ ألن اللفظ ال حيتمل سو ما وضع له 

-كاللفظ اخلاص- ما مل يوجد دليل صارف(٢).
وأجيب عن ذلك: بأن ألفاظ العموم حيتمل إرادة اخلصوص هبا، 
االحتامل  ودليل  أفرادها،  عىل  داللتها  يف  القطع  يمنع  االحتامل  وهذا 

كثرة خروجها من العموم إىل اخلصوص(٣).
وهو  اجلمع  أقل  يف  يقني  العام  بأن  قالوا:  فإهنم  اجلمهور  وأما   -
ال  اليقني  ألن  عليه؛  زاد  فيام  ظناً  صار  ذلك  يف  يقيناً  كان  وإذا  الثالثة، 

جيتمع يف جهتني متضادتني. 
وقد قرر بعض األصوليني هذا الدليل ومن ذلك ما قاله الزنجاين: 
عليه  يدل  ولفظاً  صيغة  للعموم  أن  إىل  اهللا-  -رمحه  الشافعي  «ذهب 

لكن مع االحتامل ال قطعاً ويقيناً، فيوجب العمل دون العلم. 
واحتج يف ذلك: بأن قال: ما من صيغة من صيغ العموم إال وحيتمل 

= البالد وأخبار العباد (٥٣٥)، وتعريف باألعالم الواردة يف البداية والنهاية 
.(٦٠/٢)

(١) القطع هنا يرادف اليقني بدليل قول األنصاري يف فواتح الرمحوت (٢٦٠/١): «وليس 
وقد  كيف  عمومه،  يف  مشكوكاً  الصارفة  القرينة  عن  املجرد  االستعامل  يف  الواقع  العام 
صار  عمومه  يف  مشكوكاً  يكن  مل  فإذا  للعموم»،  موضوع  أنه  عىل  القاطعة  األدلة  دلت 

متيقناً، وهذا مورد الدليل هنا.
األرسار  وكشف   ،(١٥٢/١) الرسخيس  وأصول   ،(٦٧) األصول  يف  الغنية  انظر:   (٢)

للبخاري (٦١٨/١)، وتلقيح الفهوم (١٨٢)، وفواتح الرمحوت (٢٥٩/١).
الكوكب  ورشح   ،(٢٣٣٩/٥) التحرير  رشح  والتحبري   ،(١٨٤) الفهوم  تلقيح  انظر:   (٣)

املنري (١١٤/٣)، واملهذب يف علم أصول الفقه املقارن (١٥١٦/٤).



٤٣ 

أن يكون مراد املتكلم منها اخلصوص، فيمكن فيه شبهة عدم العموم 
االحتامل  ودليل  اليقني،  ذهب  االحتامل  تطرق  وإذا  لوروده  مقارناً 

أمران: 
الرجال  جاءين  كقوله:  للتأكيد  قابل  العام  اللفظ  أن  أحدمها:   
عن  عريه  زيادة  التأكيد  لكان  احتامالً  فيه  أن  ولوال  أمجعون،  كلهم 

الفائدة.
 الثاين: أن قول القائل: جاءنا الرجال كلهم يقني يف الثالثة مشكوك 

يف الزيادة...»(١).
فقوله يف آخر كالمه: «الثاين: أن قول القائل: جاءنا الرجال كلهم 

يقني يف الثالثة مشكوك يف الزيادة».
هذا هو موطن االستدالل باليقني هنا. 

هذه  خروج  لكثرة  وذلك  أرجح؛  اجلمهور  قول  أن  يل  ويظهر 
يف  بقطعيتها  القول  من  متنع  كثرة  اخلصوص  إىل  العموم  من  الصيغ 

العموم.
عدم  عند  عمومها  عىل  حتمل  ال  أهنا  يعني  ال  القول  وهذا 
به  معمول  الظن  ألن  عليه؛  حممولة  هي  بل  ذلك،  عن  هلا  الصارف 

يف الرشع.
املبحث الثالث

عموم اجلمع املعرف بـ (ال)
والنساء،  واملؤمنني،  (املسلمني،  كـ  (ال)  بـ  معرف  مجع  ورد  إذا 

والرجال) ونحو ذلك فهل يدل ذلك عىل العموم أو ال؟.
(١) ختريج الفروع عىل األصول (٣٢٦-٣٢٧).



 ٤٤

حترير حمل النزاع: 
فة  ال خيتلف العلامء يف أنه إذا كان هناك معهود تعود إليه (ال) املعرِّ

فإن اللفظ ال يفيد العموم، وإنام يدل ذلك عىل املعهود فقط(١). 
قولني  عىل  فيه  خمتلف  اللفظ  فعموم  معهود،  هناك  يكن  مل  إذا  أما 

مها: 
القول األول: أن اجلمع املعرف بـ (ال) يفيد العموم، وهذا مذهب 

مجهور العلامء(٢).
كفخر  العلامء  بعض  قول  وهذا  العموم،  يفيد  ال  أنه  الثاين:  القول 
أيب  عن  وحكي  احلنفية(٣)،  من  زيد  أبو  والقايض  البزدوي،  اإلسالم 

هاشم اجلبائي(٤).
(١) انظر: روضة الناظر (٦٦٥/٢)، وتلقيح الفهوم (١٥٨)، والتوضيح عىل التنقيح مطبوع 
مع رشح التلويح عىل التوضيح (٨٨/١)، وكشف األرسار للبخاري (٢٦/٢)، والبحر 

املحيط (٨٦/٣)، وهناية الوصول (١٢٩٦/٤).
(٢) انظر: قواطع األدلة (١٦٥/١)، واملعتمد (٢٢٣/١)، واإلحكام البن حزم (٤٢٦/٤)، 
الوصول  وهناية   ،(٣٢/٢) والتحبري  والتقرير   ،(٢٦/٢) للبخاري  األرسار  وكشف 
رشح  مع  مطبوع  التنقيح  عىل  والتوضيح   ،(٨٦/٣) املحيط  والبحر   ،(١٢٩٦/٤)

التلويح عىل التوضيح (٨٨/١)، ورشح التلويح عىل التوضيح (٨٩/١).
(٣) انظر: كشف األرسار للبخاري (٢٦/٢)، والتقرير والتحبري (٣٢/٢).

 بخار بني  قرية  إىل  نسبة  الدبويس  عيسى  بن  عمر  بن  اهللا  عبيد  هو:  زيد  أبو  والقايض 
وسمرقند يقال هلا: دبوسة، احلنفي، أبوزيد، من أكابر فقهاء احلنفية، وقيل: إنه أول من 
منها:  مؤلفات  له  احلجج،  واستخراج  النظر  يف  املثل  به  ويرضب  اخلالف،  علم  وضع 
(تأسيس النظر)، و)تقويم األدلة) يف أصول الفقه، و)األرسار)، و)حتديد أدلة الرشع) يف 

األصول والفروع، ٠ تويف -رمحه اهللا تعاىل- ببخار سنة ٤٣٠هـ، وقيل ٤٣٢هـ.
السنية  والطبقات  الرتاجم (١٩٢)،  وتاج  املضية (٤٩٩/٢)،  اجلواهر  يف:  ترمجته  انظر   

(١٧٧/٤)، والفوائد البهية (١٠٩)، وأصول الفقه تارخيه ورجاله (١٦٧).
(٤) انظر: املعتمد (٢٢٣/١)، والبحر املحيط (٨٧/٣)، وهناية الوصول (١٢٩٦/٤).

وأبوهاشم هو: عبدالسالم بن حممد بن عبدالوهاب بن سالم، امللقب باجلبائي، نسبة إىل 
قرية من قر البرصة، أبوهاشم، املتكلم، األصويل، من رؤوس املعتزلة، وإليه تنسب=



٤٥ 

االستدالل باليقني يف هذه املسألة:
استدل كل من أصحاب القولني باليقني يف هذه املسألة:

فاجلمهور استدلوا باليقني عىل ما قرره ابن حزم بقوله: «فصل: من 
اخلطاب الوارد بلفظ اجلمع، قال عيل: وإذا ورد لفظ بصورة مجع وقدر 
عىل استيعابه، فال بد من استيعابه رضورة، وإال فقد صحت املعصية 
سبيل،  استيعابه  إىل  يكن  ومل  ذلك،  عىل  يقدر  مل  فإن  األمر،  وخالف 
فللناس قوالن: أحدمها: أنه واجب أن يؤدي من ذلك ما أمكن، وما 
انتهى إليه الوسع، وال يسقط عنه إال ما عجز عنه، أو ما قام نص أو 
إمجاع بسقوطه، وهبذا نأخذ. وقالت طائفة: ال يلزم من ذلك إال أقل 
ا، وما زاد عىل ذلك  ما يقع عليه اسم ذلك اجلمع، وهو ثالثة فصاعدً

. فليس فرضاً
قال عيل: واحلجة للقول األول هي حجتنا عىل القائلني باخلصوص 
وال  بشك  يسقط  فال  بيقني،  اجلمع  ذلك  عموم  لزم  وقد  الوقف،  أو 

.(١)«بدعو
فقوله يف آخر كالمه «وقد لزم عموم ذلك اجلمع بيقني» هو موضع 
االستدالل، وابن حزم -رمحه اهللا- يقصد باجلمع هنا -املحىل باأللف 
قول  ذلك  فمن  عيل:  بقوله: «قال  ذلك  بعد  عليه  مثل  حيث  والالم- 
اهللا -عز وجل-: (t s r q) (التوبة: ٦٠) اآلية، 
= البهشمية وهي طائفة من طوائف املعتزلة، له آراء خاصة يف علم الكالم، له مؤلفات 

منها: (متشابه القرآن)، و(النقض عىل أرسطاليس)، و(االجتهاد)، تويف سنة ٣٢١هـ.
األعيان  ووفيات   ،(٥٥/١١) بغداد  وتاريخ   ،(٩٤) املعتزلة  طبقات  يف:  ترمجته  انظر 
وأصول   ،(٢٠٤/٢) األصوليني  ومعجم   ،(١٠٦/٤) الذهب  وشذرات   ،(١٥٥/٣)

الفقه تارخيه ورجاله (١٠٣).
(١) اإلحكام البن حزم (٤٢٦/٤-٤٢٧).



 ٤٦

إن  فنقول:   ،(١٨٠ (البقرة:   (º  ¹  ¸) تعاىل:  وقوله 
اإلمام القادر عىل استيعاب مجيع مساكني املسلمني وفقرائهم وغازيتهم 

وسائر األصناف املسامة، ففرض عليه استيعاهبم»(١). 
دليلهم  األصوليني  من  كثري  فقرر  الثاين  القول  أصحاب  وأما   -
وقالوا فيه: إن اجلمع املعرف بـ (ال) دائر بني أن يكون مراداً به مجيع 
أفراده أو بعضها، والبعض متيقن، والكل مشكوك فيه، فيجب احلمل 

عىل املتيقن وترك املشكوك فيه(٢).
بأن  الثانى:  بالقول  قال  من  «وتعلق  السمعاين:  ابن  قال 
دخوله  يثبت  فال  حيتمل،  زاد  وما  يقني،  اللفظ  يف  الثالثة  دخول 

بالشك»(٣).
ىلَ  ورِ أَوْ كُ َذْ ضِ املْ بَعْ لِكَ الْ ىلَ ذَ مِ عَ لُ الالَّ مْ حَ وقال صدر الرشيعة: «فَ

.(٤)« لٌ تَمَ ْ لَّ حمُ الْكُ ، وَ نٌ يَقَّ تَ ضَ مُ بَعْ نَّ الْ َ ؛ ألِ ادِ رَ فْ َ ِيعِ األْ ىلَ مجَ لِهِ عَ ْ نْ محَ مِ
املوقف من هذا الدليل:

ناقش األصوليون هذا الدليل من عدة أوجه منها:
اللفظ . ١ ألن  وذلك  الكل؛  عىل  احلمل  يف  الشك   دعو منع 

اللفظ  له  يصلح  ما  بعض  إن  يقال:  أن  فيستحيل  له،  موضوع 
يقني، وبعض ما يصلح له مشكوك فيه(٥).

(١) املرجع السابق (٤٢٧/٤).
(٢) انظر: البحر املحيط (٨٩/٣)، والتقرير والتحبري (٣٢/٢)، وغاية الوصول يف رشح لب 

األصول (٦٠)، وفتح الغفار (١٣٠).
(٣) قواطع األدلة (١٦٥/١).

(٤) التوضيح عىل التنقيح مطبوع مع رشح التلويح عىل التوضيح (٨٩/١).
(٥) انظر: قواطع األدلة (١٦٥/١).



٤٧ 

أن االستغراق أعم فائدة، وأكثر استعامالً يف الرشع، ولذا جيب . ٢
احلمل عليه(١).

باالحتياط . ٣ والعمل  أحــوط،  االستغراق  عىل  احلمل  أن 
مطلوب(٢).

أن هذا القول جيعل اللفظ ال يفيد فائدة زائدة عن املجرد عن . ٤
(ال)، فيتساو املعرف هبا، واملجرد عنها(٣).

: بأن كون البعض متيقن ال جيعل الباقي  ويمكن أن يقال أيضاً
مشكوكاً فيه، بل هو مظنون الدخول ظناً غالباً، والظن معمول 

به يف الرشع.
املبحث الرابع

 عموم املفرد املعرف بـ (ال)
والسارق،  واملؤمن،  (املسلم،  كـ  (ال)  بـ  معرف  مفرد  ورد  إذا 
والذهب، والفضة) ونحو ذلك فهل يدل ذلك عىل العموم، أو ال؟

حترير حمل النزاع: 
فة  ال خيتلف العلامء يف أنه إذا كان هناك معهود تعود إليه "ال" املعرِّ

فإن اللفظ ال يفيد العموم، وإنام يدل ذلك عىل املعهود فقط(٤). 
والتقرير   ،(٨٩/٣) املحيط  والبحر   ،(٩٣/١) التوضيح  عىل  التلويح  رشح  انظر:   (١)

والتحبري (٣٢/٢).
(٢) انظر: رشح التلويح عىل التوضيح (٩٣/١)، والبحر املحيط (٨٩/٣).

(٣) انظر: قواطع األدلة (١٦٧/١-١٦٨)، ورشح التلويح عىل التوضيح (٩٣/١)، والبحر 
املحيط (٨٩/٣).

الفهوم  وتلقيح  (٢١٩/٢ـ٢٢٠)،  لآلمدي  واإلحكام   ،(٢٦٨/١) املسودة  انظر:   (٤)
ورشح   ،(٧١٣ اللحام (٧١١/٢،  البن  والقواعد  املحيط (٩٧/٣)،  والبحر   ،(١٦٨)

الكوكب املنري (١٣٣/٣).



 ٤٨

قولني  عىل  فيه  خمتلف  اللفظ  فعموم  معهود،  هناك  يكن  مل  إذا  أما 
مها: 

القول األول: أن املفرد املعرف بـ (ال) يفيد العموم، وهذا مذهب 
مجهور العلامء(١).

القول الثاين: أنه ال يفيد العموم، وإليه ذهب أبو هاشم اجلبائي(٢)، 
وبعض الفقهاء، وأكثر املتكلمني(٣)، واختاره الرازي(٤).

القول الثالث: التفصيل يف ذلك والتفريق بني ما يتميز مفرده باهلاء 
كالتمر والتمرة، والشجر والشجرة، وبني ما ال يتميز بذلك كالدينار 

والرجل ونحو ذلك(٥).
االستدالل باليقني يف هذه املسألة:

استدل منكرو العموم يف هذه الصيغة باليقني حيث قالوا: إن املفرد 
ببعض  الصادق  اجلنس  هو  فيه  املتيقن  ألن  يعم؛  ال  (ال)  بـ  املعرف 

األفراد(٦).
ثْلُ  مِ أَيْ   ( هُ لُ ثْ (مِ بِالالمِ  لَّى  حَ الْمُ دُ  رَ فْ الْمُ «وَ المحلي:  الجالل  قال 
إلَى  هِ  رِ بَادُ لِتَ ؛  دٌ هْ عَ قْ  قَّ تَحَ يَ مْ  لَ ا  مَ ومِ  مُ عُ لِلْ هُ  نَّ أَ فِي  ا  بِهَ فِ  رَّ عَ الْمُ عِ  مْ الْجَ
دُ  اسِ هُ الْفَ نْ صَّ مِ خُ ، وَ لَّ بَيْعٍ : كُ ، (7 8 9) (البقرة: ٢٧٥) أَيْ نِ هْ الذِّ
(١) انظر: املسودة (٢٦٨/١)، وتلقيح الفهوم (١٦٨)، والبحر املحيط (٩٨/٣)، والقواعد 

البن اللحام (٧١١/٢ـ٧١٢)، ورشح الكوكب املنري (١٣٣/٣).
(٢) انظر: املعتمد (٢٢٧/١)، واملسودة (٢٦٨/١)، وتلقيح الفهوم (١٦٩)، والقواعد البن 

اللحام (٧١٢/٢).
(٣) انظر: املحصول للرازي (٣٦٧/٢)، وتلقيح الفهوم (١٦٩).

(٤) انظر: املرجعني السابقني.
(٥) انظر التفصيل يف ذلك يف: الربهان (٢٣٣/١ـ٢٣٤)، واملستصفى (٢٣٣). 

 ،(٨/٢) عليه  العطار  حاشية  مع  مطبوع  اجلوامع  مجع  عىل  املحيل  اجلالل  رشح  انظر:   (٦)
وغاية الوصول يف رشح لب األصول (٦١)، وتيسري الوصول (١٥٨/١).



٤٩ 

هُ  نْدَ وَ عِ هُ ا)، فَ قً لَ طْ هُ (مُ نْ ومَ عَ مُ يِهِ الْعُ ) فِي نَفْ يّ ازِ امِ الرَّ ا (لِإلِمَ فً الَ بَا، خِ الرِّ كَ
اء؛  بْت الْمَ رِ شَ بَ وَ ت الثَّوْ بِسْ ا فِي لَ مَ ادِ كَ رَ فْ َ ضِ األْ قِ بِبَعْ ادِ نْسِ الصَّ جِ لِلْ

 .(١)« ومِ مُ لَى الْعُ ةٌ عَ ينَ رِ مْ قَ قُ مْ تَ ا لَ نُ مَ يَقَّ تَ هُ الْمُ نَّ ألَ
بالالم  املعرف  أي  كذلك)  (املفرد  «وكـ  األنصاري:  زكريا  وقال 
مر  ملا  األصح؛  يف  حقيقة  للعموم  فإنه  عهد،  يتحقق  مل  ما  اإلضافة  أو 
عىل  الثاين  يف  له  محالً  والعهد(٢)  احتمله  أم  استغراق  حتقق  سواء  قبله 
(7 8 9) (البقرة:  نحو:  فائدته  لعموم  األصل  ألنه  االستغراق؛ 

 ^  ]) ونحو:  كالربا،  الفاسد  منه  وخص  بيع،  كل  أي   (٢٧٥
_ ` a) (النور: ٦٣)، أي: كل أمر هللا، وخص منه أمر الندب.

يف  كام  بالبعض  الصادق  للجنس  بل  مطلقاً،  للعموم  ليس  وقيل: 
عىل  قرينة  تقم  مل  ما  املتيقن  ألنه  الناس؛  ثوب  ولبست  الثوب،  لبست 

العموم»(٣).
املوقف من هذا الدليل:

ناقش بعض األصوليني هذا الدليل بام يأيت:
حتصيالً . ١ عليه،  احلمل  جيب  ولذا  فائدة،  أعم  االستغراق  أن 

هلا(٤).
أن العموم هو املتبادر إىل الذهن، والتبادر إىل ذلك عالمة كونه . ٢

حقيقة فيه(٥).
إمجاع . ٣ ومنها  العموم  صيغ  مثبتو  إليها  استند  التي  األدلة  أن 

(١) رشح اجلالل املحيل عىل مجع اجلوامع مطبوع مع حاشية العطار عليه (٨/٢).
(٢) هكذا ورد، ولعل الصواب: سواء حتقق استغراق أم احتمل العهد...

(٣) غاية الوصول يف رشح لب األصول (٦١).
(٤) انظر: املرجع السابق.

(٥) انظر: رشح اجلالل املحيل عىل مجع اجلوامع مطبوع مع حاشية العطار عليه (٨/٢).



 ٥٠

هذه  فيها  تدخل  لذلك  عنهم-وفهمهم  اهللا  -يض  الصحابة 
الصيغة(١).

وكذلك جيري فيها حكم الطاعة والعصيان، وتوجه االعرتاض 
: اقطع السارق والسارقة،  وسقوطه فيام لو قال السيد لعبده مثالً
وارجم الزاين والزانية وال يسوغ له أن يرتك أحداً ممن فعل ذلك 

بال حاجة إىل قرينة مما يدل عىل أهنا للعموم(٢).
ينرصف . ٤ إنام  قلنا:  للمعهود،  والــالم  األلف  إن  «وقوهلم: 

عىل  محله  يتعني  فيه  معهود  ال  وما  وجوده،  عند  املعهود  إىل 
ثم  كان  فإذا  للتعريف،  والالم  األلف  ألن  وهذا  االستغراق، 
معهود  ثم  يكن  مل  وإن  التعريف،  حصل  عليه  فحمل  معهود 
إىل  رصف  وإن  أيضاً،  التعريف  حصل  االستغراق  إىل  فرصف 
أقل اجلمع، أو إىل واحد مل حيصل التعريف، وكان دخول الالم 

. وخروجها واحداً
وألهنام إذا كانا للعهد استغرقا مجيع املعهود، فإذا كانا للجنس 

جيب أن يستغرقا»(٣).
أنه يصح توكيده بام يؤكد به العموم، وكذا جيوز االستثناء منه . ٥

(العرص:   (  *  )  (  '  &  %  $  #) تعاىل:  كقوله 
٢-٣) وهذا دليل عىل عمومه(٤).

وكل األجوبة السابقة هي من باب معارضة الدليل بالدليل، وليس 
فيها توجه إىل نقض الدليل ومنعه مبارشة.

(١) انظر: روضة الناظر (٦٨٤/٢).
(٢) انظر: روضة الناظر (٦٨٤/٢-٦٨٥).

(٣) املرجع السابق (٦٨٥/٢-٦٨٦).
(٤) انظر: املرجع السابق (٦٨٦/٢).



٥١ 

لكن يمكن أن يبنى عليها املنع، فيمنع دعو الشك يف احلمل عىل 
ما  بعض  إن  يقال:  أن  فيستحيل  له  موضوع  اللفظ  ألن  وذلك  الكل، 
يصلح له اللفظ يقني، وبعض ما يصلح له مشكوك فيه، بل هو مظنون 

الدخول ظناً غالباً، والظن معمول به يف الرشع.
 املبحث اخلامس
 عموم اجلمع املنكر

يف  وقع  إذا  ذلك  ونحو  ونساء،  ومسلمني،  كرجال،  املنكر  اجلمع 
سياق اإلثبات هل يكون عاماً، أو ال؟

اختلف العلامء يف عموم ذلك عىل قولني مها:
وهذا  يعم،  ال  اإلثبات  سياق  يف  املنكر  اجلمع  أن  األول:  القول 

مذهب مجهور العلامء(١).
ذهب  وإليه  يعم،  اإلثبات  سياق  يف  املنكر  اجلمع  أن  الثاين:  القول 
عيل  أبو  قال  وبه  الشافعية(٣)،  عند  وجه  وهو  احلنفية(٢)،  من  طائفة 

اجلبائي من املعتزلة(٤).

اخلطاب  أليب  والتمهيد   ،(٥٢٣/٢) يعىل  أليب  والعدة   ،(٢٣١/١) الربهان  انظر:   (١)
وكشف   ،(١٥٠) الفصول  تنقيح  ورشح   ،(٣٧٥/٢) للرازي  واملحصول   ،(٥٠/٢)
األرسار للبخاري (٦/٢)، وهناية الوصول (١٣٣١/٤)، والبحر املحيط (١٣٣/٣)، 

ورشح الكوكب املنري (١٤٢/٣). 
التحرير  وتيسري  والتحبري (٢٠/٢)،  والتقرير  للبخاري (٦/٢)،  األرسار  كشف  انظر:   (٢)

(٢٠٥/١)، وفواتح الرمحوت (٢٦٢/١).
 ،(٣٥٤/٤) املحصول  عن  والكاشف   ،(٨٧) أحاديثه  ختريج  مع  مطبوع  اللمع  انظر:   (٣)

والبحر املحيط (١٣٢/٣).
(٤) انظر: املعتمد (٢٢٩/١). 

وأبو عيل هو: حممد بن عبدالوهاب بن سالم اجلبائي، أبو عيل، من أئمة املعتزلة، ورئيس 
علامء الكالم يف عرصه، وإليه تنسب الطائفة (اجلبائية)، له مقاالت وآراء انفرد فيها يف=



 ٥٢

االستدالل باليقني يف هذه املسألة:
استدل اجلمهور باليقني عىل أن اجلمع املنكر يف سياق اإلثبات ال 
يعم، حيث قالوا: إن اجلمع املنكر يصدق عىل مجيع األعداد من ثالثة 
وهكذا،  وعرشة  ومخسة  رجال،  ثالثة  رأيت  مثالً  فتقول  فوق،  فام 
حيمل  فال  فيه  مشكوك  زاد  وما  متيقن،  ألنه  األقل؛  عىل  حيمل  ولذا 

عليه(١).
قال اآلمدي: «الثاين: وإن سلمنا أنه حقيقة يف كل عدد بخصوصه 
غري أنه ليس محله عىل االستغراق مع احتامل عدم اإلرادة أوىل من محله 

.(٢)« عىل األقل مع كونه مستيقناً
(أي  عليها  املنكر)  (اجلمع  «فيحمل  احلاج:  أمري  ابن  وقال 
حينئذ)  حقائقه  مجيع  عىل  محل  (ألنه  لالحتياط  املستغرقة)  عىل 
بعد أنه معارض بأن غريها (أي غري املستغرقة وهي األقل) أوىل 
املشكوك  وطرح  باملتيقن  واألخذ  غريه،  يف  والشك  به  للتيقن 

أوىل»(٣).
املوقف من هذا الدليل:

نوقش االستدالل باليقني هنا من قبل املخالفني بام يأيت:
= املذهب، من مؤلفاته: األصول، واالجتهاد، والتفسري الكبري. وتويف سنة (٣٠٣ هـ). 
انظر: وفيات األعيان (٣٩٨/٣)، وسري أعالم النبالء (١٨٣/١٤)، والعرب (١٢٥/٢)، 

وشذرات الذهب (٢٤١/٢)، وأصول الفقه تارخيه ورجاله (٩٤).
وكشف  التوضيح (٩٧/١)،  عىل  التلويح  ورشح  لآلمدي (٢٣٨/٢)،  اإلحكام  انظر:   (١)
التحرير (٢٠٥/١)،  وتيسري  والتحبري (٢١/٢)،  والتقرير  للبخاري (٧/٢)،  األرسار 
وحاشية العطار عىل رشح اجلالل املحيل عىل مجع اجلوامع (١٦/٢)، وفواتح الرمحوت 

.(٢٦٤/١)
(٢) اإلحكام لآلمدي (٢٣٨/٢).

(٣) التقرير والتحبري (٢١/٢).



٥٣ 

ألنه . ١ أوىل؛  واالستغراق  العموم  عىل  املنكر)  (اجلمع  محل  أن 
أحوط(١).

قد  بل  أحوط،  االستغراق  كون  بمنع  ذلك:  عن  أجيب  وقد 
يكون عدمه هو األحوط كام يف اإلقرارات ونحوها؛ لئال يلزم 

إباحة مال الغري(٢).
كام أن هذا الكالم فيه تسليم بعدم عمومه، ألهنم جعلوا ذلك 
اليقني  ألن  اليقني؛  يعارض  ال  واالحتياط  االحتياط،  باب  من 

أوىل منه(٣).
أن احلمل عىل العموم أكثر فائدة، ولذا جيب احلمل عليه(٤).. ٢

وقد أجيب عن ذلك: بأنه إثبات للغة بالرتجيح، فال يصح(٥).
ثم إن هذه الفائدة كام سبق ال ختلو من املخاطرة التي تؤدي إىل 

استباحة مال الغري، وحتميل كالمه ما مل يرده.
أن العموم والشمول يف اجلمع أقرب إىل معنى اجلمعية، فكان . ٣

احلمل عليه أوىل(٦).
وقد أجيب عن ذلك: بأنه إثبات للغة بالرتجيح، فال يصح(٧).

أوىل  وهو  األقل،  عىل  احلمل  يف  متحقق  اجلمعية  معنى  إن  ثم 
لتيقنه.

أن اجلمع املنكر قد ثبت إطالقه عىل كل مرتبة من مراتب اجلمع؛ . ٤
(١) انظر: املرجع السابق، وفواتح الرمحوت (٢٦٣/١). 

مجع  عىل  املحيل  اجلالل  رشح  عىل  العطار  وحاشية   ،(٢٠٥/١) التحرير  تيسري  انظر:   (٢)
اجلوامع (١٦/٢).

(٣) انظر: املرجعني السابقني، وفواتح الرمحوت (٢٦٣/١ـ٢٦٤).
(٤) انظر: رشح التلويح عىل التوضيح (٩٧/١)، وكشف األرسار للبخاري (٧/٢).

(٥) انظر: رشح التلويح عىل التوضيح (٩٧/١).
(٦) انظر: املرجع السابق، وكشف األرسار للبخاري (٧/٢).

(٧) انظر: رشح التلويح عىل التوضيح (٩٧/١).



 ٥٤

ولذا فإن محله عىل الكل محل له عىل مجيع حقائقه، فكان ذلك 
أوىل(١).

ألنه  االستغراق؛  حقيقته  أن  تسليم  بعدم  ذلك:  عن  وأجيب 
يطلق عىل الثالثة فام فوق، والثالثة متحققة، وما زاد مشكوك 

فيه(٢).
ويتضح مما سبق أن االعرتاضات مل تتجه إىل االستدالل باليقني عىل 
منه،  أضعف  هو  بام  له  املعارضة  سبيل  عىل  جاءت  وإنام  املنع،  سبيل 

ولذا ال أثر هلا فيه.
اجلمع يف هذه احلالة نكرة،  ومما يقوي ذلك أن أهل اللغة يسمون 

ولو كان لالستغراق لكان معروفاً كله ال منكراً خمتلطاً بغريه(٣).
املبحث السادس

 استفادة العموم من العطف عىل العام
بقوله:  يعرب  فبعضهم  املسألة  هذه  عن  التعبري  يف  العلامء  اختلف 

العطف عىل العام هل يوجب العموم يف املعطوف؟(٤).
وبعضهم يعرب بقوله: إذا كان املعطوف خاصا فهل يقتيض ختصيص 

املعطوف عليه، أو ال؟(٥)
(١) انظر: التمهيد أليب اخلطاب (٥١/٢)، ورشح التلويح عىل التوضيح (٩٧/١)، والتقرير 

والتحبري (٢١/٢)، وفواتح الرمحوت (٢٦٣/١).
(٢) انظر: التمهيد أليب اخلطاب (٥١/٢)، وهناية الوصول (١٣٣٣/٤).

(٣) انظر: التمهيد أليب اخلطاب (٥١/٢)، واإلحكام لآلمدي (٢٣٨/٢).
(٤) انظر: اإلحكام لآلمدي (٢٧٧/٢)، وتيسري التحرير (٢٦١/١)، وحاشية العطار عىل 

رشح اجلالل املحيل عىل مجع اجلوامع (٢٢/٢).
(٥) انظر: املعتمد (٢٨٥/١)، واملحصول للرازي (١٣٦/٣)، واإلهباج (١٩٥/٢)، وهناية 
املنري (٢٦٢/٣)،= الكوكب  ورشح  التحرير (٢٦٢/١)،  وتيسري  السول (٤٨٦/٢)، 



٥٥ 

أن  املعطوف  يف  يشء  إضامر  من  يلزم  هل  بقوله:  يعرب  من  وهناك 
يضمر مثله يف املعطوف عليه؟(١)

مسلم  يُقتل  «ال  ملسو هيلع هللا ىلص:  بقوله  اجلميع  هلا  ويمثل  واحدة،  واملسألة 
بكافر، وال ذو عهد يف عهده»(٢).

فقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «ال يقتل مسلم بكافر» عام يف كل كافر.
وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «وال ذو عهد يف عهده» خاص باملعاهد. 

فعىل التعبري األول عن هذه املسألة: هل يكون معنى قوله ملسو هيلع هللا ىلص: «وال 
ذو عهد يف عهده» أي ال يقتل ذو عهد يف عهده بكافر؟ فيكون عاماً 

كاجلملة األوىل، أو ال؟
وعىل التعبري الثاين عن املسألة: هل يكون قوله ملسو هيلع هللا ىلص: «وال ذو عهد 
= وحاشية العطار عىل رشح اجلالل املحيل عىل مجع اجلوامع (٢٢/٢)، وإجابة السائل 

للصنعاين (٣٣٦)، وإرشاد الفحول (٤٩٩/١).
اخلطاب  أليب  والتمهيد   ،(٢٠٥/١) األدلة  وقواطع   ،(٢٨٥/١) املعتمد  انظر:   (١)
العطار  وحاشية  املنري (٢٦٢/٣)،  الكوكب  ورشح  واملسودة (٣٢٣/١)،   ،(١٧٢/٢)

عىل رشح اجلالل املحيل عىل مجع اجلوامع (٢٢/٢).
العسكر (٨٩/٢)،  أهل  عىل  ترد  الرسية  يف  باب  سننه،  يف  داود  أبو  احلديث  هذا  أخرج   (٢)
 ،وابن ماجة يف سننه، باب ال يقتل مسلم بكافر (٨٨٨/٢)، والنسائي يف سننه الصغر

باب القود بني األحرار واملامليك يف النفس (٢٠/٨).
د  اوُ دَ أَبُو  أخرجه  «وَ  :(٣٦٦/٨) المنير  البدر  في  الملقن  ابن  عنه  وقال 
نْده:  تِي عِ ة الَّ يفَ حِ لّي في الصَّ ن عَ يث قيس بن عباد عَ دِ ار من حَ بَزَّ ائِيّ والْ النَّسَ لي وَ عَ ن  عَ يَ  وِ رُ ار:  بَزَّ الْ الَ  قَ هده)،  عَ فِي  عهد  و  ذُ ال  وَ افِر  بِكَ ؤمن  مُ يقتل  (ال 
 : الَ قَ وأصحه.  لِك  ذَ فِي    وَ يرْ نَاد  إِسْ أحسن  نَاد  اإلِسْ ا  ذَ هَ وَ جه،  وَ غير  من 
ا  انِيهمَ ثَ ا، وَ ذَ ا هَ لي إِال حديثين أحدهمَ ن عَ ال نعلم أسند قيس بن عباد عَ وَ
ا  ذَ هَ تِي  أْ يَ سَ وَ بهم)  رَ فِي  وا  مُ تَصَ اخْ خصمان  انِ  ذَ ول (هَ نزُ بَب  سَ فِي  يثه  دِ حَ
ابْن  يّ وَ ذِ مِ التِّرْ د وَ اوُ أَبُو دَ مد وَ اهُ أَحْ وَ رَ الَى-، وَ اءَ الله تَعَ ير-إِن شَ نَاء السّ نه فِي أثْ وحسَّ وعاً،  فُ رْ مَ جده  ن  عَ بِيه،  أَ ن  عَ يْب،  عَ شُ بن  رو  مْ عَ يث  دِ حَ من  ه  اجَ مَ
 ( : (مسلمٌ لَفظ البَاقِينَ افِر) وَ ؤمن بِكَ د: (ال يقتل مُ اوُ لَفظ أبي دَ ، وَ يّ ذِ مِ التِّرْ

ؤمن)».  بدل: (مُ
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ذو  وال  الثانية:  باجلملة  املراد  ألن  األوىل؟  للجملة  خمصصاً  يف عهده» 
عهد يف عهده بكافر حريب؛ ألن املعاهد يقتل بالذمي باإلمجاع(١)، وعىل 
هذا يكون املراد باجلملة األوىل أيضاً الكافر احلريب، فهو الذي ال يقتل 

به املسلم. 
وعىل التعبري الثالث: هل يلزم من إضامر: كافر حريب يف املعطوف 
فيكون  بينهام؟  التساوي  أجل  من  عليه  املعطوف  يف  مثله  يضمر  أن 

 . الكافر الذي ال يقتل به املسلم هو احلريب أيضاً
اختلف العلامء يف هذه املسألة عىل قولني مها:

القول األول: أن العطف عىل العام يوجب العموم يف املعطوف، وبناء 
عىل ذلك خيصص املعطوفُ اخلاص املعطوفَ عليه إذا كان عاماً، ويضمر 
يف املعطوف عليه ما أُضمر يف املعطوف، وهذا مذهب احلنفية(٢)، وإليه 

ذهب القايض أبو يعىل(٣)، وابن السمعاين(٤)، وابن احلاجب(٥).
القول الثاين: أن العطف عىل العام ال يوجب العموم يف املعطوف، 
وال  عليه،  املعطوف  العام  خيصص  ال  املعطوف  اخلاص  فإن  ثم  ومن 
يلزم من اإلضامر يف املعطوف أن يضمر مثله يف املعطوف عليه، وهذا 

مذهب اجلمهور(٦).
املنري (٢٦٤/٣)،  الكوكب  ورشح  التحرير (٢٦٢/١)  تيسري  يف:  اإلمجاع  حكاية  انظر   (١)
الوصول  وغاية   ،(٢٣/٢) اجلوامع  مجع  عىل  املحيل  اجلالل  رشح  عىل  العطار  وحاشية 
الفحول  وإرشاد   ،(٣٣٧) للصنعاين  السائل  وإجابة   ،(٦٩) األصول  لب  رشح  يف 

.(٤٩٩/١)
(٢) انظر: تيسري التحرير (٢٦١/١)، وغاية الوصول يف رشح لب األصول (٦٩)، وفواتح 

الرمحوت (٣٠٤/١).
(٣) انظر: املسودة (٣٢٣/١)، ورشح الكوكب املنري (٢٦٢/٣). 

(٤) انظر: قواطع األدلة (٢٠٨/١).
(٥) انظر: رفع احلاجب عن خمترص ابن احلاجب (١٧٨/٣). 

(٦) انظر: املعتمد (٢٨٥/١)، والتمهيد أليب اخلطاب (١٧٢/٢)، واملحصول للرازي=
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االستدالل باليقني يف هذه املسألة:
أن  «الثالث:  قال:  حيث  اليقني  بدليل  للجمهور  اآلمدي  استدل 
العطف  فجعل  حمتمل،  صفته  ويف  متيقن،  احلكم  أصل  يف  االشرتاك 

أصالً يف املتيقن دون املحتمل أوىل»(١).
وأصل احلكم يف احلديث هو منع القتل بالكافر.

وصفته هو كون القاتل كافراً مطلقاً، أو مقيداً بكونه حريب.
فاحلديث دل عىل منع قتل املسلم بالكافر مطلقاً، ودل عىل منع قتل 
املعاهد دون حتديد بنوع من ال يقتل به، لكن أمجع العلامء كام سبق عىل 

أن الكافر هنا هو احلريب.
املوقف من هذا الدليل:

عارض اآلمدي عىل لسان احلنفية هذا الدليل بقوله: «فإن قيل: ما 
ذكرمتوه معارض بام يدل عىل وجوب الترشيك بينهام يف أصل احلكم، 

وتفصيله وبيانه من وجهني: 
 األول: أن حرف العطف يوجب جعل املعطوف واملعطوف عليه 

.يف حكم مجلة واحدة، فاحلكم عىل أحدمها يكون حكامً عىل األخر
الثاين: أن املعطوف إذا مل يكن مستقالً بنفسه فال بد من إضامر حكم 

املعطوف عليه فيه لتحقق اإلفادة. 
للمعطوف  ثبت  ما  كل  بإضامر  يقال:  أن  إما  خيلو:  ال  ذلك  وعند 

عليه للمعطوف، أو بعضه.

= (١٣٦/٣)، واملسودة (٣٢٣/١)، اإلحكام لآلمدي (٢٧٧/٢)، اإلهباج (١٩٥/٢)، 
مجع  عىل  املحيل  اجلالل  رشح  عىل  العطار  وحاشية   ،(٢٦٢/٣) املنري  الكوكب  ورشح 

اجلوامع (٢٢/٢)، وإجابة السائل للصنعاين (٣٣٦)، وإرشاد الفحول (٤٩٩/١).
(١) اإلحكام لآلمدي (٢٧٨/٢).
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ال جائز أن يقال بالثاين؛ ألن اإلضامر إما لبعض معني، أو غري معني، 
القول بالتعيني ممتنع؛ إذ هو غري واقع من نفس العطف.

كيف: وإنه ليس البعض أوىل من البعض اآلخر.
وهو  الكالم  يف  واإلمجال  لإلهبام  موجب  التعيني  بعدم  والقول 

خالف األصل، فلم يبق سو القسم األول وهو املطلوب»(١).
ثم أجاب عن ذلك بقوله: «قلنا: جواب األول: أن العطف يوجب 
جعل املعطوف واملعطوف عليه يف حكم مجلة واحدة فيام فيه العطف، 

أو يف غريه.
األول مسلم، والثاين ممنوع، فلم قلتم: إن ما زاد عىل أصل احلكم 

معترب يف العطف؛ إذ هو حمل النزاع؟. 
دون  املذكور  احلكم  أصل  يف  بالترشيك  نقول  أن  الثاين:  وجواب 

صفته وهو مدلول اللفظ من غري إهبام وال إمجال»(٢). 
وقال الصنعاين: «وأجيب عن احلنفية: بأن الالزم من املشاركة بني 
املعطوف  يف  مقدراً  املقام  اقتىض  إن  اجلملة  يف  املشاركة  هو  املتعاطفني 
كام ذكرتم، فال يلزم تقديره يف املعطوف عليه؛ إذ ال يشرتط اشرتاكهام 
يف أصل احلكم وهو هنا منع القتل، وال يلزم من ذلك تقدير مجيع ما 
يمكن إضامره يف إحد اجلملتني؛ إذ التقدير خالف األصل، وجيب 
تقدير  من  بد  ال  أنه  تسليم  عىل  وهذا  فيه،  احلاجة  قدر  عىل  يقترص  أن 
(بحريب) وإال فلك أن تقول: ال حاجة إىل تقديره، بل يبقى قوله: (وال 
قتل  عىل  باإلمجاع  وخيص  كافر،  لكل  عاماً  بكافر)  عهده  يف  عهده  ذو 

املعاهد بالذمي»(٣).
(١) املرجع السابق (٢٧٨/٢ـ٢٧٩).

(٢) املرجع السابق (٢٧٨/٢). 
(٣) إجابة السائل رشح بغية اآلمل (٣٣٧).
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وذكر الشوكاين أن ما ذكره احلنفية ضعيف لثالثة وجوه:
كل  من  املتعاطفني  بني  االشرتاك  يقتيض  ال  العطف  أن  «أحدها: 

وجه.
إىل  حيتاج  فال  تام،  كالم  عهده»  يف  عهد  ذو  «وال  قوله:  أن  الثاين: 
إضامر قوله: «بكافر»؛ ألن اإلضامر خالف األصل، واملراد حينئذ: أن 

العهد عاصم من القتل...
الثالث: أن محل الكافر املذكور عىل احلريب ال حيسن؛ ألن إهدار دمه 

معلوم من الدين بالرضورة، فال يتوهم أحد قتل مسلم به»(١).
املبحث السابع

احلكم عند تعارض اخلاص املتقدم مع العام املتأخر عنه
اختلف العلامء فيام لو تأخر العام عن اخلاص وكانا متعارضني هل 
قولني  عىل  العام؟  بذلك  اخلاص  يُنسخ  أو  باخلاص،  العام  ص  صَّ خيُ

مها:
القول األول: أن اخلاص خيصص العام، وهذا مذهب اجلمهور(٢).

مذهب  وهذا  عنه،  املتأخر  بالعام  ينسخ  اخلاص  أن  الثاين:  القول 
احلنفية(٣)، وهو رواية عن اإلمام أمحد -رمحه اهللا-(٤).

(١) إرشاد الفحول (٤٩٩/١-٥٠٠).
 ،(١٥١/٢) اخلطاب  أليب  والتمهيد   ،(٦١٥/٢) والعدة   ،(١٥٣) التبرصة  انظر:   (٢)
لآلمدي  واإلحكام   ،(٧٢٥/٢) الناظر  وروضة   ،(١٠٦/٣) للرازي  واملحصول 

(٣٤٣/٢)، واإلهباج (١٦٨/٢).
(٣) انظر: الفصول يف األصول للجصاص (٢١٠/١)، وكشف األرسار للنسفي (١٦٤/١)، 
وكشف األرسار للبخاري (٥٨٧/١)، والتوضيح مطبوع مع رشحه التلويح (٧٣/١)، 

وتيسري التحرير (٢٧٢/١).
(٤) انظر: التمهيد أليب اخلطاب (١٥١/٢)، وروضة الناظر (٧٢٥/٢). 
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االستدالل باليقني يف هذه املسألة:
اخلاص  حكم  إن  قالوا:  حيث  باليقني  لقوهلم  اجلمهور  استدل 
متيقن، ونسخه بالعام مشكوك فيه؛ جلواز أن يبنى العام عىل اخلاص، 

ولذا يؤخذ باملتيقن ويرتك املشكوك فيه(١).
من  ورد  بام  ونسخه  متيقن،  املتقدم  اخلاص  الشريازي: «وألن  قال 

اللفظ العام غري متيقن، فال جيوز نسخ املتيقن بغري متيقن»(٢).
وقال الزركيش: «وثالثها: أن يتأخر العام عن وقت العمل باخلاص 
فها هنا يبنى العام عىل اخلاص عندنا؛ ألن ما تناوله اخلاص متيقن، وما 

تناوله العام ظاهر مظنون، واملتيقن أوىل»(٣).
املوقف من هذا الدليل:

ناقش اجلصاص هذا الدليل بقوله: «فإن قال: ألن احلكم اخلاص 
متيقن بثبوته، ونسخه بالعام غري متيقن؛ إذ جائز أن يكون العام مبنياً 

عليه فلم جيز نسخه بالشك.
قيل له: ما معنى قولك: إن احلكم اخلاص متيقن ثبوته؟ أعنيت به 
أن كان متيقناً قبل ورود العام املوجب للحكم بخالفه، أو أردت أنه 

متيقن بعد ورود العام؟
فإن قال: أردت أنه كان متيقناً قبل ورود اللفظ العام.

فام  املنازعة،  موضوع  هو  وليس  فيه،  خيالف  ال  مما  فهذا  له:  قيل 
الداللة منه عىل انتفاء نسخه بالعموم الوارد بعده؟

فإن قال: إنام أردت أنه متيقن بعد ورود العموم.
(١) انظر: التبرصة (١٥٤)، والبحر املحيط (٤٠٩/٣)، وإرشاد الفحول (٥٨٠/١).

(٢) التبرصة (١٥٤).
(٣) البحر املحيط (٤٠٩/٣).
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قيل له: وملِ قلت ذلك وهو موضع اخلالف بيننا وبينك؟ فكأنك 
عىل  داللة  وجعلتها  اخلالف  منها  التي  املسألة  صورة  ذكرت  إنام 

نفسها.
فإن قال: ملا كان احلكم األول متيقناً وجب البقاء عىل ما كنا عليه 

حتى يثبت زواله.
متفقاً  متيقناً  كان  إنام  واألول  قلت،  ما  وجب  أين  ومن  له:  قيل 
من  الداللة  فام  حكمه؟،  بخالف  العموم  لفظ  ورود  قبل  ثبوته  عىل 
فال  بخالفه؟،  العموم  لفظ  ورود  بعد  حكمه  بقاء  عىل  األصل  هذا 
عن  عارية   دعو إىل  إال  املطالبة  عليه  حققت  إذا  عليه  به  يرجع 

الربهان...»(١).
صحيح،  تعاىل-  اهللا  -رمحه  اجلصاص  ذكره  ما  أن  يل  ويظهر 
فاليقني قد انتفى بورود الدليل العام، لكن ال يعني هذا ترك الدليل 
إعامل  من  ذلك  يف  ملا  العام؛  به  وخيصص  به  يعمل  بل  اخلاص، 

. معاً الدليلني 
وألن اخلاص يدل عىل املراد به رصحياً بينام العام يدل عليه من باب 
الظاهر، وإذا اجتمع الرصيح والظاهر قدم الرصيح؛ ألنه أقو، وأقل 

.(٢) احتامالً
فيه  يعمل  عنه  خرج  وما  عليه،  دل  فيام  باخلاص  فيعمل  هذا  وعىل 

بالدليل العام. 

(١) الفصول يف األصول للجصاص (٢١١/١-٢١٢).
(٢) انظر: التمهيد أليب اخلطاب (١٥٢/٢).
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املبحث الثامن
حجية العام فيام بقي بعد التخصيص

حترير حمل النزاع:
حكى كثري من العلامء أن العام إن خص بمبهم فإنه ال يكون حجة 

 f e d c b a `) تعاىل:  قوله  يف  كام  باالتفاق  الباقي  يف 
g) (املائدة: ١)؛ وذلك ألن إخراج املجهول من املعلوم يصريِّ املعلوم 

؛ إذ كل فرد من أفراد العام حيتمل خروجه(١). جمهوالً
وخالف يف ذلك أبو املعني من احلنفية(٢)، وابن برهان من الشافعية، 
ك يف خروج  وعلل ابن برهان ذلك بأن األصل عدم اخلروج؛ فإذا شُ

فرد فاألصل دخوله وعدم خروجه(٣).
وكالمهام يدل عىل عدم اعتبار املخصص إذا كان مبهامً، وهو بعيد 

كام ذكره الزركيش(٤).
(١) انظر: املعتمد (٢٦٦/١)، واإلحكام لآلمدي (٢٥٣/٢)، وبيان املخترص (١٤٢/٢)، 
والبحر املحيط (٢٦٦/٣-٢٦٧)، ورشح الكوكب املنري (١٦٤/٣)، وإرشاد الفحول 

 ،(٤٩٤/١)
وفواتح   ،(٣١٣/١) التحرير  وتيسري   ،(٦٢٥/١) للبخاري  األرسار  كشف  انظر:   (٢)

الرمحوت (٣١٧/١).
وأبو املعني هو: ميمون بن حممد بن حممد بن معبد بن مكحول، أبو املعني النسفي احلنفي، عامل 
باألصول والكالم، كان بسمرقند وسكن بخار. من مؤلفاته: (بحر الكالم)، و(تبرصة 
و(العامل  الدين)،  أصول  يف  و(العمدة  التوحيد)،  لقواعد  و(التمهيد  الكالم)،  يف  األدلة 
واملتعلم)، و(إيضاح املحجة لكون العقل حجة)، و(رشح اجلامع الكبري للشيباين يف فروع 
احلنفية)، و(مناهج األئمة يف الفروع). تويف سنة (٥٠٨هـ).  انظر: تاج الرتاجم (٥٨)، 
واجلواهر املضية (١٨٩/٢)، وهدية العارفني (٣٦/٤)، واألعالم للزركيل (٣٤١/٧).

(٣) انظر: البحر املحيط (٢٦٧/٣)، وإرشاد الفحول (٤٩٤/١).
(٤) انظر: املرجعني السابقني.
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وبناء عىل ما سبق يكون موضع النزاع يف حجية العام املخصوص 
بمعني: هل يكون حجة فيام بقي بعد التخصيص أو ال؟(١) 

خالف يف ذلك عىل أقوال أمهها ما يأيت:
 ، القول األول: أنه حجة يف الباقي مطلقاً سواء كان املخصص متصالً

، وهذا مذهب اجلمهور(٢). أو منفصالًً
عيسى  ذهب  وإليه  مطلقاً،  الباقي  يف  بحجة  ليس  أن  الثاين:  القول 

كي عن أهل العراق، وعن القدرية(٥). ابن أبان(٣)، وأبو ثور(٤)، وحُ
(١) انظر: البحر املحيط (٢٦٨/٣)، إرشاد الفحول (٤٩٤/١).

 ،(٢٣٤) واملستصفى   ،(١٤٢/٢) اخلطاب  أليب  والتمهيد   ،(٢٦٥/١) املعتمد  انظر:   (٢)
لآلمدي  واإلحكام   ،(٧٠٦/٢) الناظر  وروضة   ،(١٧/٣) للرازي  واملحصول 
 ،(٣١٣/١) التحرير  وتيسري   ،(٦٢٥/١) للبخاري  األرسار  وكشف   ،(٢٥٢/٢)

ورشح الكوكب املنري (١٦١/٣-١٦٢)، وإرشاد الفحول (٤٩٤/١).
(٣) عيسى بن أبان هو: عيسى بن أبان بن صدقة احلنفي؛ أبو موسى، أحد األئمة األعالم، 
وصف بالذكاء والسخاء، وسعة العلم، كان من أصحاب احلديث ثم غلب عليه الرأي، 
لزم حممد بن احلسن لزوماً شديداً وصحبه حتى تفقه عىل يديه، توىل قضاء البرصة سنة 
٢١١هـ، له مصنفات كثرية منها: (كتاب احلجج)، (وخرب الواحد)، (وإثبات القياس). 

تويف –رمحه اهللا تعاىل- بالبرصة سنة ٢٢٠هـ، وقيل سنة ٢٢١هـ.
انظر ترمجته يف: تاريخ بغداد (١٥٧/١١)، وتاج الرتاجم (٢٢٦)، والفهرست (٢٨٩)، 

والفوائد البهية (١٥١).
، وفقيها  (٤) أبوثور هو: إبراهيم بن خالد بن أيب اليامن الكلبي، البغدادي، كان إماماً جليالً
ورعاً، كان من أصحاب الرأي حتى حرض الشافعي إىل بغداد فاختلف إليه، حتى أصبح 
يعد قوله وجهاً عند الشافعية، له مصنفات يف األحكام مجع بني الفقه واحلديث، وله أراء 
مبثوثة يف الكتب، وكتاب ذكر فيه اختالف مالك والشافعي، وذكر مذهبه يف ذلك، وهو 
أكثر ميالً إىل الشافعي يف هذا الكتاب ويف كتبه كلها. تويف -رمحه اهللا تعاىل- ببغداد سنة 

٢٤٠هـ، وقيل ٢٤٦هـ.
 ،(٧٤/٢) السبكي  البن  الشافعية  وطبقات   ،(٦٥/٦) بغداد  تاريخ  يف:  ترمجته  انظر 

ووفيات األعيان (٥٣/١)، والبداية والنهاية (٣٧٢/١٤)، وهتذيب الكامل (٨٠/٢).
للرازي  واملحصول   ،(١٤٢/٢) اخلطاب  أليب  والتمهيد   ،(٢٦٥/١) املعتمد  انظر:   (٥)

(١٧/٣)، وروضة الناظر (٧٠٦/٢)، واإلحكام لآلمدي (٢٥٢/٢)، وكشف=
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كاالستثناء  بمتصل  خص  إن  الباقي  يف  حجة  أنه  الثالث:  القول 
والرشط والصفة، وإن خص بمنفصل فليس بحجة يف الباقي، وهذا 

حمكي عن الكرخي، وحممد بن شجاع الثلجي(١).
القول الرابع: أنه حجة يف أقل اجلمع فقط، وال حيتج به فيام زاد عىل 

ذلك(٢) .
االستدالل باليقني يف هذه املسألة:

فقالوا:  باليقني،  املسألة  هذه  يف  اجلمع  أقل  عىل  محل  من  احتج 
مشكوك  ألنه  عداه؛  ما  ويطرح  مستيقن،  ألنه  يبقى؛  اجلمع  أقل  إن 

فيه(٣).
التحرير  وتيسري   ،(٢٦٩/٣) املحيط  البحر  (٦٢٣/١ـ٦٢٥)،  للبخاري  األرسار   =

(٣١٣/١)، وفتح الغفار (١١٢)، وإرشاد الفحول (٤٩٥/١).
للرازي  واملحصول   ،(١٤٣/٢) اخلطاب  أليب  والتمهيد   ،(٢٦٥/١) املعتمد  انظر:   (١)
(١٧/٣)، واإلحكام لآلمدي (٢٥٢/٢)، وتيسري التحرير (٣١٣/١)، ورشح الكوكب 

املنري (١٦٣/٣)، وفواتح الرمحوت (٣١٧/١)، وإرشاد الفحول (٤٩٦/١). 
علامً بأن بعض احلنفية نقل عن الكرخي: التوقف إال يف أخص اخلصوص. 

انظر يف ذلك: أصول الرسخيس (١٥٨/١)، وكشف األرسار للنسفي (١٧٤/١).
عبداهللا،  أبو  احلنفي،  البغدادي  الثلجي  شجاع  بن  حممد  هو:  الثلجي  شجاع  بن  وحممد 
بني  مجع  وقته،  يف  العراق  فقيه  الثلج،  بيع  إىل  وليس  مالك،  بن  عمرو  بن  ثلج  إىل  نسبة 
له  عنه،  الرواية  احلديث  أهل  وترك  االعتزال،  مذهب  إىل  ميل  له  وكان  والورع،  الفقه 
اآلثار)  و(تصحيح  الفقه)،  فروع  يف  و(النوادر  املشبهة)،  عىل  (الرد  منها:  مؤلفات 
(٢٥٦هـ)،  سنة  العرص  صالة  يف  ساجداً  تعاىل-  اهللا  -رمحه  تويف  املناسك).  و(كتاب 

وقيل: (٢٦٦هـ). 
وتاج   ،(٢١٤/١) احلنفية  من  بلخ  ومشايخ   ،(٣٥٢/٥) بغداد  تاريخ  يف:  ترمجته  انظر 

الرتاجم (٢٤٢)، واجلواهر املضية (١٧٣/٣)، والفوائد البهية (١٧١).
(٢) انظر: املستصفى (٢٣٤)، واإلحكام لآلمدي (٢٥٣/٢)، وتيسري التحرير (٣١٣/١)، 

ورشح الكوكب املنري (١٦٢/٣)، وإرشاد الفحول (٤٩٧/١).
(٣) انظر: املستصفى (٢٣٤)، واإلحكام لآلمدي (٢٥٥/٢)، وبيان املخترص (١٤٨/٢)، 

والبحر املحيط (٢٦٩/٣)،)، وإرشاد الفحول (٤٩٨/١).
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ألنه  يبقى؛  اجلمع  أقل  قال  من  هــؤالء  «ومــن  الغزايل:  قال 
مستيقن»(١).

منزلة  ينزل  التخصيص  بعد  العام  أن  «الثالث:  اآلمدي:  وقال 
فكذلك  بحجة  ليس  به  واملشبه  بعضهم،  إال  املرشكني  اقتلوا  قوله: 

املشبه.
سلمنا أنه حجة، لكن يف أقل اجلمع، أو فيام عدا صورة التخصيص؟ 
اجلمع  أقل  عىل  احلمل  ألن  وذلك  ممنوع؛  والثاين:  مسلم.  األول: 
متيقن، بخالف احلمل عىل ما زاد عليه؛ فإنه مشكوك فيه، فكان حجة 

يف املتيقن»(٢).
املوقف من هذا الدليل:

نوقش هذا الدليل: بمنع كون الباقي مشكوكاً فيه؛ ملا قام من األدلة 
عىل وجوب احلمل عىل الباقي كله(٣) .

ومن هذه األدلة عمل الصحابة ريض اهللا عنهم وسلف األمة ومن 
ملا  الباقي  يف  حجة  تكن  مل  ولو  املخصوصة،  بالعمومات  بعدهم  جاء 

اتفقوا عىل ذلك(٤) .
اللفظ  داللة  -وهو  موجود  بقي  فيام  هبا  للعمل  املقتيض  إن  ثم 
ترتب  املانع  وانتفى  املقتيض  وجد  وإذا  مفقود،  منه  واملانع  عليه-، 

احلكم(٥) .
(١) املستصفى (٢٣٤).

(٢) اإلحكام لآلمدي (٢٥٥/٢).
احلاجب  ورفع   ،(١٤٨/٢) املخترص  بيان  رشحه  مع  احلاجب  ابن  خمترص  انظر:   (٣)

(١١٦/٣)، وإرشاد الفحول (٤٩٨/١). 
(٤) انظر: روضة الناظر (٧٠٧/٢)، وإرشاد الفحول (٤٩٥/١). 

(٥) انظر: املرجعني السابقني.
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- جواب آخر عن الدليل: أنه إنام يسلم أن أقل اجلمع متيقن لو مل 
يوجد من جييز التخصيص إىل ما حتته، وقد وجد من جيوز التخصيص 

. (١) إىل الواحد مطلقاً

(١) انظر: رفع احلاجب (١١٦/٣).
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اخلامتة

احلمد هللا عىل نعمه التي ال حتىص، وآالئه التي ال تنسى، أمحده محد 
الشاكرين عىل ما من به من إمتام هذا البحث، وأصيل وأسلم عىل خري 
أما  الدين،  يوم  إىل  وأتباعه  وأصحابه  آله  وعىل  عليه  اهللا  صىل  رسله 

بعد:
ملخصة  نتائجه  أهم  الكريم  للقارئ  أضع  البحث  هذا  هناية  ففي 

فيام يأيت:
أن اليقني فيه جزم، وهو أعىل درجات اإلدراك.. ١
أن العلامء ال خيتلفون يف االستناد إىل اليقني واالحتجاج به.. ٢
أن اليقني حجة بداللة الكتاب والسنة واإلمجاع واملعقول.. ٣
أن اليقني أخص من القطع.. ٤
أن هناك عالقة وطيدة بني اليقني ودليل االستصحاب.. ٥
جمرد . ٦ يكون  قد  الفقه  أصول  مسائل  يف  به  املستدلَّ  اليقني  أن 

وجود  عند  التدقيق  ينبغي  ولذا  لصاحبها؛  تسلم  ال   دعو
االستدالل به، وعدم االنسياق مع املستدل دون متحيص.

انطالقاً . ٧ خمتلفني  قولني  عىل  باليقني  يستدلون  أحياناً  العلامء  أن 
من يقينني كل منهام له منحى معني؛ ولذا ينبغي التدقيق يف مثل 

هذا األمر، للوصول إىل ما يرجح أحد اليقينني عىل اآلخر.
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يف  حوله  موسعة  دراسة  بإجراء  ألويص  البحث  هذا  هناية  يف  وإين 
وراء  من  واهللا  بذلك،  حقيق  فهو  املاجستري  درجة  عن  تقل  ال  رسالة 

القصد، وهو اهلادي إىل سواء السبيل.
آله  وعىل  حممد  نبينا  عىل  وسلم  اهللا  وصىل  وآخراً،  أوالً  هللا  واحلمد 

وصحبه أمجعني.
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مصادر البحث:
آثار البالد وأخبار العباد، لزكريا حممد بن حممود القزويني، دار صادر، بريوت.. ١
الدين . ٢ تاج  وولده  (ت٧٥٦هـ)  السبكي  عبدالكايف  بن  لعيل  املنهاج،  رشح  يف  اإلهباج 

عبدالوهاب بن عيل السبكي (ت٧٧١هـ)، دار الكتب العلمية، بريوت.
القايض . ٣ حتقيق:  الصنعاين،  األمري  إسامعيل  بن  ملحمد  اآلمل،  بغية  رشح  السائل  إجابة 

الرسالة،  مؤسسة  األهدل،  مقبويل  حممد  حسن  والدكتور  السياغي،  أمحد  بن  حسني 
بريوت، ط١،، ١٩٨٦م.

(ت٦٤٣هـ)، . ٤ املقديس  احلنبيل  عبدالواحد  بن  حممد  عبداهللا  أليب  املختارة،  األحاديث 
حتقيق عبدامللك بن عبداهللا بن دهيش، مكتبة النهضة احلديثة، مكة املكرمة، ط١.

العيد . ٥ دقيق  بابن  الشهري  الفتح  أيب  الدين  لتقي  األحكام،  عمدة  رشح  األحكام  إحكام 
(ت٧٠٢هـ)، النارش دار الكتب العلمية ببريوت.

الباجي (٤٧٤هـ)، . ٦ خلف  بن  سليامن  الوليد  أليب  األصول،  أحكام  يف  الفصول  إحكام 
سنة  الثانية  الطبعة  اإلسالمي،  الغرب  دار  تركي،  عبداملجيد  ــة  ودراس حتقيق 

١٤١٥هـ/١٩٩٥م.
اإلحكام يف أصول األحكام، أليب حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم الظاهري (ت . ٧

٤٥٦)، النارش دار الكتب العلمية بريوت، الطبعة األوىل سنة ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م.
اإلحكام يف أصول األحكام، لعيل بن حممد اآلمدي (ت ٦٣٠هـ) حتقيق الدكتور سيد . ٨

اجلمييل، النارش دار الكتاب العريب، الطبعة الثانية سنة ١٤٠٦هـ/١٩٨٦م.
(ت . ٩ الشوكاين  حممد  بن  عيل  بن  ملحمد  األصــول،  علم  حتقيق  إىل  الفحول  إرشاد 

بمرص،  املدين  مطبعة  التجارية،  املكتبة  إسامعيل،  حممد  شعبان  د.  حتقيق  ١٢٥٠هـ)، 
ط١،، ١٤١٣هـ. 

األشباه والنظائر، لتاج الدين عبدالوهاب بن عيل بن عبدالكايف السبكي (ت ٧٧١هـ) . ١٠
حتقيق عادل أمحد عبداملوجود، وعيل حممد عوض، النارش دار الكتب العلمية ببريوت، 

الطبعة األوىل سنة ١٤١١هـ/١٩٩١م. 
اإلصابة يف متييز الصحابة، أليب الفضل أمحد بن عيل العسقالين، املعروف بابن حجر (ت . ١١

٨٥٢هـ)، وهبامشه االستيعاب البن عبدالرب، دار الكتاب العريب، بريوت. 
احلنفيى، . ١٢ البزدوي  حممد  بن  لعيل  األصول،  معرفة  إىل  الوصول  كنز  البزدوي،  أصول 

مطبعة جاويد بريس، كراتيش.
أصول الرسخيس، أليب بكر حممد بن أمحد بن أيب سهل الرسخيس (ت٤٩٠هـ)، حتقيق . ١٣

د. رفيق العجم، دار املعرفة، بريوت.
للطباعة . ١٤ السالم  دار  إسامعيل،  حممد  شعبان  د.  تأليف  ورجاله،  تارخيه  الفقه  أصول 

والنرش، املكتبة املكية، مكة املكرمة، ط٢، ١٤١٩هـ.
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األعالم، خلري الدين الزركيل، النارش دار العلم للماليني ببريوت، الطبعة السابعة سنة . ١٥
١٩٨٦م.

إعالم املوقعني عن رب العلمني، البن قيم اجلوزية، حتقيق عصام الدين الصبابطي، دار . ١٦
احلديث، القاهرة، ط١، ١٤١٤هـ.

البحر املحيط، للزركيش بدر الدين حممد بن هبادر بن عبداهللا (ت٧٩٤هـ)، قام بتحريره . ١٧
ومراجعته الدكتور عمر سليامن األشقر، والدكتور عبدالستار أبو غدة، والدكتور حممد 
وزارة  النارش  بالقاهرة،  الصفوة  بدار  طبع  العاين،  عبدالقادر  والشيخ  األشقر،  سليامن 

األوقاف والشئون اإلسالمية بالكويت، الطبعة األوىل، سنة ١٤٠٩هـ/١٩٨٨م.
البداية والنهاية، للحافظ عامد الدين أيب الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري (ت٧٧٤هـ)، . ١٨

ط١،  القاهرة،  والنرش،  للطباعة  هجر  الرتكي،  عبداملحسن  بن  عبداهللا  د.  حتقيق 
١٤١٩هـ.

يوسف . ١٩ بن  عبداهللا  بن  عبدامللك  املعايل  أيب  احلرمني  إلمام  الفقه،  أصول  يف  الربهان 
حممود  عبدالعظيم  الدكتور  فهارسه  ووضع  مه  وقدّ حققه  ٤٧٨هـ)،  (ت  اجلويني 
الثالثة،  الطبعة  بمرص،  باملنصورة  والتوزيع  والنرش  للطباعة  الوفاء  دار  النارش  الديب، 

سنة ١٤١٢هـ/١٩٩٢م.
رساج . ٢٠ امللقن  البن  الكبري،  الرشح  يف  الواقعة  واألثار  األحاديث  ختريج  يف  املنري  البدر 

الغيط،  أبو  مصطفى  حتقيق:  املرصي،  الشافعي  أمحد  بن  عيل  بن  عمر  حفص  أيب  الدين 
الرياض-  والتوزيع -  للنرش  اهلجرة  دار  النارش:  كامل،  بن  ويارس  سليامن،  بن  وعبداهللا 

السعودية، ط١، ١٤٢٥هـ.
البلبل يف أصول الفقه، لسليامن بن عبدالقوي الطويف، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط١، . ٢١

١٤١٤هـ.
بيان املخترص (رشح خمترص ابن احلاجب)، لشمس الدين أيب الثناء حممود بن عبدالرمحن . ٢٢

بع بدار املدين بجدة، والنارش مركز البحث العلمي  ابن أمحد األصفهاين (ت٧٤٩هـ)، طُ
وإحياء الرتاث اإلسالمي بكلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية بجامعة أم القر بمكة 

املكرمة، الطبعة األوىل سنة ١٤٠٦هـ/١٩٨٦م.
تاج الرتاجم يف طبقات احلنفية، أليب العدل زين الدين قاسم بن قطلوبغا (ت ٨٧٩هـ)، . ٢٣

طبع بمطبعة العاين ببغداد، سنة ١٩٦٢م.
تاريخ بغداد، للحافظ أيب بكر أمحد بن عيل البغدادي (ت ٤٦٣هـ)، دار الكتب العلمية، . ٢٤

بريوت.
التاريخ الكبري، ملحمد بن إسامعيل البخاري (ت (٢٥٦هـ)، حتقيق هاشم الندوي، دار . ٢٥

الفكر.
حسن . ٢٦ حممد  د.  حتقيق  الشريازي (ت٤٧٦هـ)،  إسحاق  أليب  الفقه،  أصول  يف  التبرصة 

هيتو، دار الفكر، دمشق، ١٤٠٣هـ.
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سليامن . ٢٧ بن  عيل  احلسن  أيب  الدين  لعالء  الفقه،  أصول  يف  التحرير  رشح  التحبري 
والدكتور:  اجلربين،  عبداهللا  بن  عبدالرمحن  الدكتور:  حتقيق  (ت٨٨٥هـ)،  املرداوي 
الرياض،  الرشد،  مكتبة  الرساح،  حممد  بن  أمحد  والدكتور:  القرين،  حممد  بن  عوض 

ط١، ١٤٢١هـ.
صالح . ٢٨ أديب  حممد  د.  حتقيق:  الزنجاين،  أمحد  بن  ملحمود  األصول،  عىل  الفروع  ختريج 

مؤسسة الرسالة، بريوت، ط٥، ١٤٠٧هـ.
الزركيش، . ٢٩ هبادر  عبداهللا  بن  حممد  الدين،  لبدر  اجلوامع،  بجمع  املسامع  تشنيف 

(ت٧٩٤هـ)، حتقيق الدكتور: عبداهللا ربيع، والدكتور: سيد عبدالعزيز، املكتبة املكية، 
مكة املكرمة، ط١، ١٤١٩هـ.

التقريب واإلرشاد، للقايض أيب بكر حممد بن الطيب الباقالين (ت٤٠٣هـ)، حققه د. . ٣٠
عبداحلميد أبو زنيد، مؤسسة الرسالة، ط٢، ١٤١٨هـ.

ط١، . ٣١ بــريوت،  الفكر،  دار  (ت٨١٦هــــ)،  اجلرجاين  حممد  بن  لعيل  التعريفات، 
١٤١٨هـ/١٩٩٧م. 

تعريف باألعالم الواردة يف البداية والنهاية البن كثري، موقع اإلسالم.. ٣٢
التقرير والتحبري، ملحمد بن حممد ابن أمري احلاج احلنفي، دراسة وحتقيق: عبداهللا حممود . ٣٣

حممد عمر، دار الكتب العلمية، بريوت، ط١، ١٤١٩هـ.
تلقيح الفهوم يف تنقيح صيغ العموم، للحافظ خليل بن كيكلدي العالئي، (ت٦٧١هـ)، . ٣٤

حتقيق الدكتور: عبداهللا بن حممد بن إسحاق آل الشيخ، ط١، ١٤٠٣هـ.
التمهيد يف أصول الفقه، أليب اخلطاب حمفوظ بن أمحد الكلوذاين (ت٥١٠هـ)، دراسة . ٣٥

وحتقيق د. مفيد حممد أبو عمشة، ود. حممد بن عيل بن إبراهيم، مؤسسة الريان، بريوت، 
ط٢، ١٤٢١هـ.

العسقالين . ٣٦ حجر  بن  عيل  بن  أمحد  الفضل  أيب  الدبن  لشهاب  التهذيب،  هتذيب 
(ت٨٥٢هـ)، مطبعة دائرة املعارف النظامية، اهلند، ط١، ١٣٢٦هـ.

هتذيب الكامل يف أسامء الرجال، للحافظ مجال الدين يوسف املزي ت٧٤٢هـ)، حتقيق: . ٣٧
د. بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط١، ١٤٠٠ هـ.

التوضيح رشح التنقيح، لعبيد اهللا بن مسعود، امللقب بصدر الرشيعة ابن تاج الرشيعة . ٣٨
(ت٧٤٧هـ)، مطبوع مع رشحه التلويح عىل التوضيح للتفتازاين، ضبطه وخرج أحاديثه 

زكريا عمريات، دار الكتب العلمية، بريوت، ط١، ١٤١٦هـ/١٩٩٦م.
تيسري التحرير، ملحمد أمني، املعروف بأمري بادشاه احلسيني احلنفي اخلراساين البخاري . ٣٩

اصطالحي  بني  اجلامع  الفقه  أصول  يف  التحرير  كتاب  عىل  ٩٨٧هـــ)،  (ت  املكي 
احلنفية والشافعية، لكامل الدين حممد بن عبدالواحد بن عبداحلميد بن مسعود الشهري 
بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  النارش  ٨٦١هـ)،  (ت  اإلسكندري  الدين  مهام  بابن 

١٤٠٣هـ/١٩٨٣م.
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الثقات ملحمد بن حبان بن أمحد أبو حاتم التميمي البستي، حتقيق: السيد رشف الدين . ٤٠
أمحد، دار الفكر، ط١، ١٣٩٥هـ.

اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية، ملحي الدين أيب حممد عبدالقادر بن حممد بن نرصاهللا . ٤١
ابن أيب الوفاء القريش (ت ٧٧٥هـ)، حتقيق الدكتور عبدالفتاح حممد احللو، طبع بمطبعة 

عيسى البايب احللبي ورشكاه، سنة ١٣٩٨هـ/١٩٧٨م.
حاشية العطار عىل مجع اجلوامع، للشيخ حسن العطار (ت١٢٥٠هـ)، وهبامشه تقريرات . ٤٢

حسني  بن  عيل  حممد  الشيخ  وتقريرات  اجلوامع،  مجع  عىل  الرشبيني  عبدالرمحن  الشيخ 
املالكي، دار الكتب العلمية، بريوت.

روضة الناظر يف أصول الفقه، ملوفق الدين عبداهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة املقديس . ٤٣
النارش  النملة،  عيل  بن  عبدالكريم  الدكتور  عليه  وعلّق  وحققه  له  م  قدّ (ت٦٢٠هـ)، 

مكتبة الرشد بالرياض، الطبعة الثانية سنة ١٤١٤هـ/١٩٩٣م.
اإلسالمي، . ٤٤ املكتب  اجلوزي،  حممد  بن  عيل  بن  لعبدالرمحن  التفسري،  علم  يف  املسري  زاد 

بريوت، ط٣، ١٤٠٤هـ.
بن . ٤٥ عيل  بن  عبدالوهاب  النرص  أيب  الدين  تاج  احلاجب،  ابن  خمترص  عن  احلاجب  رفع 

عبدالكايف السبكي، حتقيق: عيل حممد معوض، وعادل أمحد عبداملوجود، عامل الكتب، 
لبنان، بريوت، ط١، ١٤١٩ هـ.

دار . ٤٦ شاكر،  حممد  أمحد  حتقيق  (ت٢٠٤هـ)،  الشافعي  إدريس  بن  حممد  لإلمام  الرسالة 
الكتب العلمية، بريوت.

الرتمذي . ٤٧ عيسى  بن  حممد  عيسى  أيب  للحافظ  الرتمذي)،  (جامع  الرتمذي  سنن 
العريب،  الرتاث  إحياء  دار  وآخرين،  شاكر  حممد  أمحد  حتقيق  ـــ)،  (ت٢٧٩ه

بريوت.
بتصحيحه . ٤٨ عني  ـــ)،  ٣٨٥ه (ت  قطني  الــدار  عمر  بن  لعيل  قطني،  الــدار  سنن 

بريوت،  املعرفة،  دار  املــدين،  يامين  هاشم  عبداهللا  وحتقيقه  وترقيمه  وتنسيقه 
١٣٨٦هـ/١٩٦٦م.

(ت٢٧٥هـ)، . ٤٩ السجستاين،  إسحاق  بن  األشعث  بن  سليامن  للحافظ  داود،  أيب  سنن 
حتقيق حممد حميي الدين عبداحلميد، دار الفكر، بريوت.

النسائي، . ٥٠ عيل  بن  شعيب  بن  أمحد  عبدالرمحن  أليب  (املجتبى)،   الصغر السنن 
ط٢،  حلب،  اإلسالمية،  املطبوعات  مكتب  غدة،  أبو  عبدالفتاح  حتقيق  (ت٣٠٣هـ)، 

١٤٠٦هـ/ ١٩٨٦م. 
حممد . ٥١ حتقيق  (ت٤٥٨هـ)،  البيهقي  عيل  بن  احلسني  بن  أمحد  بكر  أليب   ،الكرب السنن 

عبدالقادر عطا، مكتبة دار الباز، مكة املكرمة، ١٤١٤هـ/١٩٩٤م.
سنن ابن ماجة، أليب عبداهللا حممد بن يزيد القزويني (ت ٢٧٥هـ)، حقق نصوصه، ورقم . ٥٢

كتبه، وأبوابه وأحاديثه، وعلق عليه حممد فؤاد عبدالباقي، دار الفكر، بريوت.
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نصوصه . ٥٣ حقق  الذهبي (ت٧٤٨هـ)،  أمحد  بن  حممد  الدين  لشمس  النبالء،  أعالم  سري 
مؤسسة  العرقسويس،  نعيم  وحممد  األرنؤوط،  شعيب  عليه  وعلّق  أحاديثه  ج  وخرّ

الرسالة بريوت، ط٩، ١٤١٣هـ/١٩٩١م.
(ت . ٥٤ احلنبيل  العامد  بن  عبداحلي  الفالح  أليب  ذهب،  من  أخبار  يف  الذهب  شذرات 

١٠٨٩هـ)، حتقيق عبدالقادر وحممد األرناؤوط، دار ابن كثري، دمشق، ط١، ١٤٠٦هـ.
رشح التلويح عىل التوضيح للتفتازاين مطبوع مع التنقيح يف أصول الفقه، لعبيد اهللا بن . ٥٥

عمريات،  زكريا  أحاديثه  وخرج  ضبطه  الرشيعة (ت٧٤٧هـ)،  بصدر  امللقب  مسعود، 
دار الكتب العلمية، بريوت، ط١، ١٤١٦هـ/١٩٩٦م.

رشح تنقيح الفصول يف اختصار املحصول يف األصول، لشهاب الدين أيب العباس أمحد . ٥٦
ابن إدريس القرايف (ت ٦٨٤هـ)، دار الفكر، بريوت، ط١، ١٤١٨هـ/١٩٩٧م.

هـ) . ٥٧  ٨٦٤ املحيل (ت  أمحد  حممد  الدين  لشمس  اجلوامع،  مجع  عىل  املحيل  اجلالل  رشح 
(ت١٢٥٠هـ)،  العطار  حسن  للشيخ  اجلوامع،  مجع  عىل  العطار  حاشية  مع  مطبوع 
الشيخ  وتقريرات  اجلوامع،  مجع  عىل  الرشبيني  عبدالرمحن  الشيخ  تقريرات  وهبامشه 

حممد عيل بن حسني املالكي، دار الكتب العلمية، بريوت.
رشح صحيح مسلم املسمى املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج، ملحيي الدين النووي . ٥٨

(ت٦٧٦هـ)، مطبوع بحاشية صحيح مسلم، دار الريان للرتاث، ط١، ١٤٠٧هـ.
رشح الكوكب املنري املسمى بمخترص التحرير، املخترب املبتكر رشح املخترص يف أصول . ٥٩

٩٧٢هـ)،  (ت  النجار  بابن  املعروف  الفتوحي،  عبدالعزيز  بن  أمحد  بن  ملحمد  الفقه، 
بالرياض،  العبيكان  مكتبة  النارش  محاد،  نزيه  والدكتور  الزحييل،  حممد  الدكتور  حتقيق 

سنة ١٤١٣هـ/١٩٩٣م.
بن . ٦٠ عبدالكريم  بن  عبدالقوي  بن  سليامن  الربيع  أيب  الدين  لنجم  الروضة،  خمترص  رشح 

النارش  الرتكي،  عبداملحسن  بن  عبداهللا  الدكتور  حتقيق  ٧١٦هـ)،  (ت  الطويف  سعيد 
مؤسسة الرسالة ببريوت، الطبعة األوىل، سنة ١٤١٠هـ/١٩٩٠م.

أبو . ٦١ به  اعتنى  (٢٥٦هـ)،  البخاري  إسامعيل  بن  حممد  عبداهللا  أليب  البخاري،  صحيح 
صهيب الكرمي، بيت األفكار الدولية للنرش، الرياض، ١٤١٩هـ/١٩٩٨م.

صحيح . ٦٢ رشح  مع  مطبوع  ٢٦١هـ)،  (ت  القشريي  احلجاج  بن  ملسلم  مسلم،  صحيح 
للرتاث،  الريان  دار  (٦٧٦هـ)،  النووي  رشف  بن  حييى  زكريا  أيب  الدين  ملحي  مسلم، 

القاهرة، ط١، ١٤٠٧هـ/١٩٨٧م.
صحيح وضعيف سنن ابن ماجة، ملحمد نارص الدين األلباين، برنامج منظومة التحقيقات . ٦٣

احلديثية، إنتاج مركز نور اإلسالم ألبحاث القرآن والسنة باإلسكندرية.
الغزي . ٦٤ الداري  التميمي  عبدالقادر  بن  الدين  لتقي  احلنفية،  تراجم  يف  السنية  الطبقات 

املرصي، حتقيق الدكتور عبدالفتاح حممد احللو، النارش هجر للطباعة والنرش والتوزيع 
واإلعالن، ودار الرفاعي، الطبعة األوىل، سنة ١٤١٠هـ/١٩٨٩م.
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طبقات الشافعية الكرب، لتاج الدين أيب نرص عبدالوهاب بن تقي الدين السبكي (ت . ٦٥
٧٧١هـ)، النارش دار املعرفة للطباعة والنرش والتوزيع ببريوت، الطبعة الثانية.

طبقات املعتزلة، البن املرتىض، أمحد بن حييى، حتقيق: سوسنة ديفليد، مكتبة دار احلياة، . ٦٦
بريوت.

(ت . ٦٧ البغدادي  الفراء  احلسني  بن  حممد  يعيل  أيب  للقايض  الفقه،  أصول  يف  العدة 
ط٢،  املباركي،  سري  عيل  بن  أمحد  الدكتور  ه  نصّ وخرج  عليه  وعلّق  حققه  ٤٥٨هـ)، 

١٤١٠هـ/١٩٩٠م.
العرب يف خرب من غرب، ملحمد بن أمحد الذهبي (ت٧٤٨هـ)، حتقيق صالح الدين املنجد، . ٦٨

مطبعة حكومة الكويت، ط٢، ١٩٨٤م.
يني (أبي السعود) (ت . ٦٩ سَ دٍ الحُ مَّ حَ دِ مُ يِّ ، لإلمام السَّ ائِرِ النَّظَ اهِ وَ بَ شْ ر على األَ ةُ النَّاظِ دَ مْ عُ

عبدالكريم  وتحقيق:  دراسة   « كِّ بِالشَّ ولُ  يَزُ الَ  ينُ  يَقِ الثالثة:«الْ القاعدة  ١١٧٢هـ)، 
كلية  األزهر،  جامعة  الماجستير،  درجة  لنيل  مقدم  بحث  مصطفى،  بن  جاموس 

الدراسات اإلسالمية والعربية للبنين القاهرة، شعبة الشريعة اإلسالمية.
مكتبة . ٧٠ (ت٩٢٦هـ)،  األنصاري،  زكريا  حييى  أليب  األصول،  لب  رشح  الوصول  غاية 

مصطفى البايب، مرص ١٣٦٠هـ. 
احلنفي . ٧١ حممد  بن  ألمحــد  والنظائر،  األشباه  كتاب  رشح  البصائر  عيون  غمز 

األوىل،  الطبعة  ببريوت،  العلمية  الكتب  دار  النارش  (ت١٠٩٨هــــ)،  احلموي 
١٤٠٥هـ/١٩٨٥م.

حممد . ٧٢ حتقيق:  السجستاين،  إسحاق  بن  منصور  صالح  أيب  لإلمام  األصول،  يف  الغنية 
صدقي البورنو، مطابع رشكة الصفحات الذهبية املحدودة، الرياض، ط١، ١٤١٠هـ.

فتح الغفار برشح املنار، لزين الدين بن إبراهيم الشهري بابن نجيم احلنفي (ت٩٧٠هـ)، . ٧٣
ومعه حواشٍ للشيخ عبدالرمحن البحراوي احلنفي املرصي، دار الكتب العلمية، بريوت، 

ط١، ١٤٢٢هـ.
فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية من علم التفسري، ملحمد بن عيل الشوكاين . ٧٤

(ت١٢٥٠هـ)، دار الفكر، بريوت، ١٤٠٣هـ.
النارش: . ٧٥ (ت١٣٦٤هـ)،  املراغي  مصطفى  لعبداهللا  األصوليني،  طبقات  يف  املبني  الفتح 

حممد أمني دمج ورشكاه، بريوت، الطبعة الثانية، سنة ١٣٩٤هـ/١٩٧٤م.
الفروق، لشهاب الدين أيب العباس أمحد بن إدريس بن عبدالرمحن الصنهاجي املشهور . ٧٦

بن  قاسم  القاسم  أليب  الفروق،  أنواء  عىل  الرشوق  إدرار  ومعه  ٦٨٤هـ)،  بالقرايف (ت 
عبداهللا األنصاري املعروف بابن الشاط (ت٧٢٣هـ)، النارش عامل الكتب ببريوت.

(ت . ٧٧ اص  اجلصّ الــرازي  عيل  بن  ألمحد  اجلصاص)،  (أصول  األصول  يف  الفصول 
٣٧٠هـ)، ضبط نصوصه وعلق عليه د. حممد حممد تامر، دار الكتب العلمية، بريوت، 

ط١، ١٤٢٠هـ.



٧٥ 

الفهرست البن النديم حممد بن إسحاق (ت٣٨٥هـ)، دار املعرفة، بريوت، ١٣٩٨هـ.. ٧٨
 الفوائد البهية يف تراجم احلنفية، ملحمد عبداحلي اللكنوي اهلندي (ت١٣٠٤هـ)، عني . ٧٩

بتصحيحه وتعليق بعض الزوائد عليه حممد بدر الدين أبو فراس النعساين، النارش دار 
املعرفة للطباعة والنرش ببريوت.

الدين . ٨٠ نظام  بن  حممد  لعبدالعيل  الفقه،  أصول  يف  الثبوت  مسلّم  رشح  الرمحوت  فواتح 
األنصاري (ت١٢٢٥هـ)، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط١، ١٤١٨هـ.

مكتب . ٨١ ٨١٧هـ)،  (ت  آبادي  الفريوز  يعقوب  بن  حممد  الدين  ملجد  املحيط،  القاموس 
حتقيق الرتاث بمؤسسة الرسالة، بريوت، ط٢، ١٤٠٧هـ.

القطع والظن عند األصوليني، للدكتور: سعد بن نارص الشثري، دار احلبيب، الرياض، . ٨٢
الطبعة األوىل، ١٤١٨هـ.

السمعاين . ٨٣ عبداجلبار  بن  حممد  بن  منصور  املظفر  أليب  الفقه،  أصول  يف  األدلة  قواطع 
ط١،  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  الشافعي،  حسن  حممد  حتقيق  ـــ)،  (ت٤٨٩ه

١٤١٨هـ/١٩٩٧م.
دراسة . ٨٤ (ت٨٠٣هـــ)،  اللحام  بابن  املشتهر  احلنبيل  البعيل  عباس  بن  لعيل  القواعد، 

ط١،  الرشد،  مكتبة  الغامدي،  عثامن  بن  ونارص  الشهراين،  عبداهللا  بن  عايض  وحتقيق 
٢٠٠٢/١٤٢٣م.

السلمي، . ٨٥ عبدالسالم  بن  لعبدالعزيز  القواعد)،  خمترص  يف  (الفوائد   الصغر القواعد 
حتقيق: إياد خالد الطباع، دار الفكر املعارص, دار الفكر، دمشق، الطبعة األوىل، ١٤١٦.

القواعد الفقهية، عيل الندوي، دار القلم، دمشق، ط٣، ١٤١٤هـ. . ٨٦
الكاشف عن املحصول يف علم األصول، أليب عبداهللا حممد بن حممود بن عباد العجيل . ٨٧

حممد  وعيل  عبداملوجود  أمحد  عادل  ودراسة  وتعليق  حتقيق  (ت٦٨٨هـ)،  األصفهاين 
م له الدكتور حممد عبدالرمحن مندور، النارش دار الكتب العلمية، بريوت،  معوض، وقدّ

ط١، ١٤١٩هـ.
كشف األرسار رشح املصنف عىل املنار، أليب الربكات عبداهللا بن أمحد املعروف بحافظ . ٨٨

الدين النسفي (ت٧١٠هـ)، مطبوع معه رشح نور األنوار عىل املنار، ملالجيون، النارش 
دار الكتب العلمية ببريوت، الطبعة األوىل سنة ١٤٠٦هـ/١٩٨٦م.

أمحد . ٨٩ بن  عبدالعزيز  الدين  لعالء  البزودي،  اإلسالم  فخر  أصول  عن  األرسار  كشف 
دار  النارش  البغدادي،  باهللا  املعتصم  حممد  وختريج  وتعليق  ضبط  (٧٣٠هـ)،  البخاري 

الكتاب العريب ببريوت، لبنان، الطبعة األوىل سنة ١٤١١هـ/١٩٩١م.
(ت . ٩٠ السيوطي  بكر  أيب  بن  عبدالرمحن  الدين  جلالل  األنساب،  حترير  يف  اللباب  لب 

٩١١هـ)، مكتبة املتنبي، بغداد. 
دار . ٩١ (ت٧١١هـ)،  األنصاري  مكرم  بن  حممد  الدين  مجال  منظور  البن  العرب،  لسان 

الفكر، ودار صادر، بريوت، ط١، ١٤١٠هـ/١٩٩٠م.



 ٧٦

مطبوع . ٩٢ (ت٤٧٦هـ)،  الشريازي  عيل  بن  إبراهيم  إسحاق  أليب  الفقه،  أصول  يف  اللمع 
يوسف  د.  عليه  وعلق  أحاديثه  خرج  الغامري،  حممد  بن  لعبداهللا  أحاديثه  ختريج  مع 

عبدالرمحن املرعشيل، عامل الكتب، بريوت، ط٢، ١٤٠٦هـ.
جمموع فتاو شيخ اإلسالم ابن تيمية، لشيخ اإلسالم أمحد بن تيمية (ت٧٢٨هـ)، مجع . ٩٣

وترتيب عبدالرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي النجدي، وساعده ابنه حممد، طبعت يف 
جممع امللك فهد -رمحه اهللا- لطباعة املصحف الرشيف، املدينة املنورة، ١٤١٦هـ.

املحصول يف أصول الفقه، لفخر الدين حممد بن عمر بن احلسني الرازي (ت ٦٥٦هـ)، . ٩٤
ببريوت،  الرسالة  مؤسسة  النارش  العلواين،  فياض  جابر  طه  الدكتور  وحتقيق  دراسة 

الطبعة الثانية، سنة ١٤١٢هـ/١٩٩٢م.
سنة . ٩٥ التاسعة،  الطبعة  الفكر،  دار  النارش  الزرقا،  أمحد  ملصطفى  العام،  الفقهي  املدخل 

١٩٦٧م /١٩٦٨م.
املستصفى من علم األصول، أليب حامد حممد بن حممد بن حممد الغزايل (ت٥٠٥هـ)، . ٩٦

ط١،  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  عبدالشايف،  عبدالسالم  حممد  وضبط  ترتيب 
١٤١٣هـ.

عبدالسالم . ٩٧ الربكات  أبو  الدين  جمد  وهم  تيمية،  آلل  الفقه،  أصول  يف  دة  املُسوَّ
(ت٦٥٢هـ)، وولده أبو املحاسن عبداحلليم (ت٦٨٢هـ)، وحفيده شيخ اإلسالم تقي 
الدين أبو العباس أمحد بن عبداحلليم (ت٧٢٨هـ)، حتقيق د. أمحد بن إبراهيم الذروي، 

دار الفضيلة، الرياض، ط١، ١٤٢٢هـ.
حمروس . ٩٨ حممد  للدكتور:  الفقهية،  املسائل  من  به  انفردوا  وما  احلنفية  من  بلخ  مشايخ 

عبداللطيف، طبع بالدار العربية للطباعة، بغداد، النارش: جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي 
بوزارة األوقاف باجلمهورية العراقية.

املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري للرافعي، ألمحد بن حممد بن عيل املقري الفيومي . ٩٩
(ت ٧٧٠هـ)، اعتنى به يوسف الشيخ حممد، املكتبة العرصية، بريوت، الطبعة األوىل. 

املعتمد يف أصول الفقه، أليب احلسني حممد بن عيل بن الطيب البرصي (ت٤٣٦هـ)، . ١٠٠
م له وضبطه الشيخ خليل امليس، النارش دار الكتب العلمية ببريوت، الطبعة األوىل  قدّ

سنة ١٤٠٣هـ/١٩٨٣م.
معجم األصوليني، للدكتور: حممد مظهر بقا، معهد البحوث العلمية وإحياء الرتاث . ١٠١

اإلسالمي، جامعة أم القر، مكة املكرمة ١٤١٤هـ.
صادر، . ١٠٢ دار  ٦٢٦هـ)  (ت  احلموي،  عبداهللا  بن  ياقوت  عبداهللا  أليب  البلدان،  معجم 

بريوت، الطبعة الثانية ١٩٩٥م. 
معجم ما استعجم من أسامء البالد واملواضع، أليب عبيد عبداهللا بن عبدالعزيز البكري . ١٠٣

األندليس (ت٤٨٧هـ) حتقيق: مصطفى السقا، جلنة التأليف والرتمجة والنرش، القاهرة، 
الطبعة األوىل ١٣٦٤هـ.



٧٧ 

املفردات يف غريب القرآن، أليب القاسم احلسني بن حممد املعروف بالراغب األصفهاين . ١٠٤
(ت ٥٠٢هـ)، حتقيق وضبط حممد سيد كيالين، النارش دار املعرفة ببريوت.

مقاييس اللغة، أليب احلسني أمحد بن فارس بن زكريا (ت ٣٩٥هـ)، حتقيق عبدالسالم . ١٠٥
حممد هارون، دار اجليل، بريوت، ط١، ١٤١١١هـ/١٩٩١م.

املمتع يف القواعد الفقهية، ملسلم بن حممد الدورسي، دار زدين،، ط١، ١٤٢٨هـ.. ١٠٦
حتقيق . ١٠٧ ٧٩٤هـــ)،  (ت  هبادر  بن  حممد  الدين  بدر  للزركيش  القواعد،  يف  املنثور 

الدكتور تيسري فائق أمحد حممود، وراجعه الدكتور عبدالستار أبو غدة، النارش وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة الكويت، طبعة مصورة عن الطبعة األوىل، سنة 

١٤٠٢هـ/١٩٨٢م.
الغزايل . ١٠٨ حممد  بن  حممد  حامد  أيب  اإلسالم  حلجة  األصول،  تعليقات  من  املنخول 

(ت٥٠٥هـ)، حتقيق د. حممد حسن هيتو، دار الفكر، دمشق، ط٢، ١٤٠٠هـ.
الرشد، . ١٠٩ مكتبة  النملة،  عيل  بن  عبدالكريم  د.  املقارن،  الفقه  أصول  علم  يف  املهذب 

الرياض، ط١، ١٤٢٠هـ.
اللخمي . ١١٠ موسى  بن  إبراهيم  الشاطبي  إسحاق  أليب  الرشيعة،  أصول  يف  املوافقات 

ني بضبطه وترقيمه ووضع  الغرناطي (ت ٧٩٠هـ)، ومعه رشحه للشيخ عبداهللا دراز. عُ
ترامجه حممد عبداهللا دراز،، دار الكتب العلمية، بريوت، ط١، ١٤١١هـ/١٩٩١م.

اإلسنوي . ١١١ احلسن  بن  عبدالرحيم  الدين  جلامل  الوصول،  منهاج  رشح  السول  هناية 
(ت٧٧٢هـ)، النارش عامل الكتب.

هناية الوصول يف دراية األصول، لصفي الدين حممد بن عبدالرحيم األرموي اهلندي . ١١٢
(ت٧١٥هـ)، دراسة وحتقيق الدكتور صالح بن سليامن اليوسف، والدكتور سعد بن 

سامل السويح، النارش املكتبة التجارية، مكة املكرمة، ط١، ١٤١٦هـ/١٩٩٦م.
هدية العارفني، أسامء املؤلفني وآثار املصنفني من كشف الظنون، إلسامعيل باشا البغدادي . ١١٣

(ت١٣٣٩هـ) النارش دار الكتب العلمية ببريوت سنة ١٤١٣هـ/١٩٩٢م.
الوايف بالوفيات، خلليل بن أيبك الصفدي (ت٧٦٤هـ)، حتقيق هلموت ريرت، النارش . ١١٤

دار فرانز شتاينر بفيسبادن، الطبعة الثانية سنة ١٣٨١هـ/١٩٦٢م.
الرسالة، . ١١٥ مؤسسة  البورنو،  صدقي  حممد  د.  الكلية،  الفقه  قواعد  إيضاح  يف  الوجيز 

بريوت، ط٤، ١٤١٦هـ.
حتقيق . ١١٦ (ت٥١٨هـــ)،  البغدادي  هان  بَرْ بن  عيل  بن  ألمحد  األصول،  إىل  الوصول 

الدكتور عبداحلميد عيل أبو زنيد، النارش مكتبة املعارف بالرياض، الطبعة األوىل سنة 
١٤٠٤هـ/١٩٨٤م.

بن . ١١٧ حممد  بن  أمحد  الدين  شمس  العباس  أليب  الزمان،،  أبناء  وأنباء  األعيان  وفيات 
صادر  دار  النارش  عباس،  إحسان  الدكتور  حتقيق  خلكان (ت٦٨١هـ)،  ابن  بكر  أيب 

ببريوت.



 ٧٨

حمتويات البحث:
١١ ............................................................................ املقدمة
١٧ ..................................................... الفصل األول: اليقني وحجيته
املبحث األول: تعريف اليقني.................................................. ١٩
٢١ ............................. املبحث الثاين: درجات اإلدراك ومنزلة اليقني منها
٢٢ ..................................... املبحث الثالث: العالقة بني اليقني والقطع
املبحث الرابع: العالقة بني اليقني واالستصحاب............................... ٢٤
املبحث اخلامس: حجية اليقني................................................. ٢٦
٣٣ ................................... الفصل الثاين: االستدالل باليقني يف مسائل العام
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٣٦ ............................................ املبحث األول: إثبات صيغ العموم
املبحث الثاين: داللة العام بني الظن والقطع.................................... ٤٠
٤٣ ................................... املبحث الثالث: عموم اجلمع املعرف بـ (ال)
املبحث الرابع: عموم املفرد املعرف بـ (ال)..................................... ٤٧
املبحث اخلامس: عموم اجلمع املنكر........................................... ٥١
٥٤ ........................ املبحث السادس: استفادة العموم من العطف عىل العام
املبحث السابع: احلكم عند تعارض اخلاص املتقدم مع العام املتأخر عنه......... ٥٩
٦٢ ........................... املبحث الثامن: حجية العام فيام بقي بعد التخصيص
اخلامتة............................................................................. ٦٧
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قال شيخ اإلسالم ابن تيمية (ت ٧٢٨هـ):
قاله  قوال  علمت  ما  هذه  ساعتي  «وإىل 
القياس  وكان  إال  فيه  خيتلفوا  ومل  الصحابة 
معه ، لكن العلم بصحيح القياس وفاسده 
من  ذلك  يعرف  وإنام   ، العلوم  أجل  من 
وما  ومقاصده  الرشع  بأرسار  خبريا  كان 
أشتملت عليه رشعية اإلسالم من املحاسن 
التي تفوق التعداد وما تضمنته من مصالح 

العباد يف املعاش واملعاد».
٥٨٤/٢٠ جمموع الفتاو 








التكلم بغري العربية
املحظور منه واملباح
إعداد

صالح بن إبراهيم بن حممد احلصني
األستاذ املساعد بكلية الرتبية جامعة امللك فيصل
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األمني،  عبده  عىل  الكتاب  أنزل  الذي  العاملني،  رب  هللا  احلمد 
إىل  العاملني  عىل  وحجة  للمؤمنني،  رمحة  فجعله  مبني،  عريب  بلسان 
رسوله  عىل  والسالم  والصالة  وأشكره،  سبحانه  أمحده  الدين،  يوم 
أويت  بيتاً،  وخريهم  نسباً،  وأكرمهم  لساناً،  العرب  أفصح  األمني، 
وسالمه  ريب  فصالة  اختصاراً،  الكالم  له  واخترص  الكلم،  جوامع 

عليه وعىل آله وصحبه أمجعني وبعد:
فإن اللغة العربية تتميز بميزات ال توجد يف غريها من لغات العامل؛ 
وهلذا - واهللا أعلم- جعل اهللا خاتم رسله من أهل هذه اللغة، وجعل 
ذلك  السلف  ففهم  وأمهيتها،  لفضلها  بيانا  اللغة،  هبذه  كتبه  أفضل 
التي  األمصار  يف  ونرشوها  احلرص،  أشد  اللغة  هذه  عىل  فحرصوا 
فتحوها، فصارت هي اللغة الغالبة عىل تلك البالد من الصني رشقاً 
متسكها  وقل  األمة،  هذه  يف  الضعف  دب  ملا  ثم  غرباً،  األندلس  إىل 
عن  بتنحيتها  تظهر؛  اللغة  هذه  يف  الزهد  عالمات  بدأت  بدينها، 
مظاهر احلياة، وعدم التكلم هبا، حتى وصل األمر بنا يف هذا الزمان 
واملستشفيات  املطارات  يف  فيجد  بلده،  يف  غريباً  أصبح  املرء  أن  إىل 
األجنبية،  هي  السائدة  اللغة  اجلامعات  وبعض  الرشكات  وبعض 
فهو ابن البلد والبلد عريب، ومع هذا يشعر بالغربة، ونحن أمة لغتنا 
فقرآننا عريب، وسنة نبينا حممد  عربية، وال يمكن فهم  هي ديننا؛ 
هذين األصلني العظيمني إال بمعرفة اللغة العربية فهامً صحيحاً، بل 
وهلذا  اللغة،  هبذه  إال  الصحيح  الوجه  عىل  العبادات  أداء  يمكن  ال 
اللغة  بغري  التكلم  حكم  يبني  الذي  البحث  هذا  وضعت  السبب 
هلذا  وإعزازاً  اللغة،  هلذه  خدمة  واإلباحة،  احلظر  حيث  من  العربية 
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هذا  قسمت  وقد  السبيل،  سواء  إىل  واهلادي  املوفق  واهللا  الدين، 
البحث إىل ستة مباحث:

املبحث األول: التكلم بغري العربية يف العبادات.
املبحث الثاين: التكلم بغري العربية يف العقود.

املبحث الثالث: التكلم بغري العربية يف غري العبادات والعقود.
املبحث الرابع: حكم تعلم العربية.

املبحث اخلامس: حكم تغيري العربية.
املبحث السادس: أمهية التكلم بالعربية.

وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني



٨٥ 

املبحث األول
التكلم بغري العربية يف العبادات

وفيه عدة مطالب:
املطلب األول

القراءة بغري العربية يف الصالة
وفيه عدة فروع:

الفرع األول: قراءة الفاحتة يف الصالة بغري العربية.
هذه املسألة فيها ثالثة أقوال ألهل العلم:

القول األول: ال جيوز للمصيل قراءة الفاحتة بغري العربية حتى وإن 
عجز عن تعلمها ويقرأ بدل ذلك أذكاراً، فإن عجز وقف مقدار قراءة 
واملذهب  والشافعية(٢)،  املالكية(١)،  مذهب  هو  وهذا  الفاحتة،  سورة 
١٤١٥هـ  األوىل  شاس (الطبعة  البن  املدينة  عامل  مذهب  يف  الثمينة  اجلواهر  عقد  انظر:   (١)
دار الغرب اإلسالمي) ١٣٢/١ ونصه: «الركن الثاين قراءة أم القرآن، وليعقب التكبري 
ترمجتها  تقوم  وال  غريها،  عنها  جيزي  ال  متعينة  وهي  بيشء،  بينهام  يفصل  وال  بقراءهتا 
صالح  للشيخ  مالك  اإلمام  مذهب  يف  خليل  العالمة  رشح  اإلكليل  وجواهر  مقامها». 
عبدالسميع (دار الفكر) ٤٧/١، وعندهم: هل يلزمه ذكر أو وقوف قدر الفاحتة أو ال 

يلزمه؟. خالف عىل قولني.
األوىل  (الطبعة  الزحييل  د.  حتقيق  للشريازي،  الشافعي  اإلمام  فقه  يف  ب  املهذَّ انظر:   (٢)
مل= بالفارسية  القرآن  قرأ  «فإن  ونصه:   ٢٤٧/١ الشامية)  والدار  القلم  دار  ١٤١٢هـ 
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عند احلنابلة(١).
أدلتهم:

قال تعاىل: (z  y  }  |   {  ~)  (يوسف: ٢).. ١
قال تعاىل: (u     t  s)  (الشعراء: ١٩٥).. ٢

 ، وجه الداللة: أن القرآن هو اللفظ العريب املنزل عىل حممد
.(٢) أمـا املرتجم إىل لغة أخر فال يسمى قرآناً عربياً

قال تعاىل: (<  ?  @   B  A) (املزمل: ٢٠)، والقرآن بالالم . ٣
املفهوم منه العريب يف عرف الرشع(٣).

بِيِّ . ٤ لٌ إِىلَ النَّ جُ اءَ رَ : جَ الَ ىفَ ريض اهللا عنه قَ نْ عبداهللاِ بْنِ أَيبِ أَوْ عَ
ا  مَ نِى  مْ لِّ عَ فَ ئًا  يْ شَ آنِ  رْ قُ الْ نَ  مِ ذَ  آخُ أَنْ  يعُ  تَطِ أَسْ الَ  إِينِّ   : الَ قَ فَ  
اهللاُ  إِالَّ  هَ  إِلَ الَ  وَ  ِ َّ هللاِ دُ  مْ َ احلْ وَ اهللاِ  انَ  بْحَ سُ لْ  «قُ  : الَ قَ  . هُ نْ مِ نِى  ئُ زِ ْ جيُ

ةَ إِالَّ بِاهللاِ»(٤). وَّ الَ قُ لَ وَ وْ الَ حَ ُ وَ ربَ اهللاُ أَكْ وَ
= جيزه؛ ألن القصد من القرآن اللفظ والنظم وذلك ال يوجد يف غريه». ومغني املحتاج 

إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج للرشبيني اخلطيب (املكتبة الفيصلية) ١٥٩/١.
(١) انظر: منتهى اإلرادات يف مجع املقنع مع التنقيح وزيادات للفتوحي الشهري بابن النجار 
حتقيق د. عبداهللا الرتكي (الطبعة الثانية ١٤٢٧هـ مؤسسة الرسالة) ٥٦/١ ونصه: «فإن 
مل حيسن قرآناً حرم ترمجته ولزم قول: سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب، فإن 
عرف بعضه كرره بقدره وإال وقف بقدر القراءة». واإلقناع لطالب االنتفاع للحجاوي 
يف  واإلنصاف   ،١٧٨/١ هجر)  دار  ١٤١٨هـ  األوىل  الرتكي (الطبعة  عبداهللا  د.  حتقيق 
معرفة الراجح من اخلالف عىل مذهب اإلمام املبجل أمحد بن حنبل للمرداوي، حتقيق 

حممد حامد الفقي (الطبعة األوىل السنة املحمدية) ٥٣/٢.
(٢) انظر: املجموع رشح املهذب للنووي حتقيق املطيعي ٣١٢/٣، وكشاف القناع عن متن 
واإلنصاف  احلديثة) ٣٤٠/١، والرشح الكبري مع املقنع  اإلقناع للبهويت (مكتبة النرص 

حتقيق د. عبداهللا الرتكي (الطبعة األوىل ١٤١٥هـ دار هجر) ٤٥٥/٣.
(٣) انظر: فتح القدير البن اهلامم احلنفي (الطبعة الثانية ١٣٩٧هـ دار الفكر) ٢٨٥/١.

ئُ  زِ ْ جيُ ا  مَ باب  الصالة  كتاب  يف  حزم)  ابن  دار  ١٤١٩هـ  األوىل  داود (الطبعة  أبو  رواه   (٤)
ةِ [٨٣٢]. واإلمام أمحد يف املسند (الطبعة الثانية ١٤٢٠هـ= اءَ رَ قِ نَ الْ األمي واألعجمي مِ
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إِنْ . ٥ : «فَ الَ قَ   اهللاِ  ولَ  سُ رَ أَنَّ  عنه  اهللا  ريض  افِعٍ  رَ بْنِ  ةَ  اعَ فَ رِ نْ  عَ
.(١)« هُ لْ لِّ هَ هُ وَ ْ ربِّ كَ دِ اهللاَ وَ َ امحْ إِالَّ فَ أْ بِهِ وَ رَ اقْ آنٌ فَ رْ كَ قُ عَ انَ مَ كَ

ولُ . ٦ سُ رَ الَ  قَ  : الَ قَ عنه  اهللا  ريض  ىِّ  مِ لَ السُّ مِ  كَ َ احلْ بْنِ  ةَ  يَ اوِ عَ مُ نْ  عَ
 ، مِ النَّاسِ الَ نْ كَ ءٌ مِ ا يشَ حُ فِيهَ لُ ةَ الَ يَصْ الَ هِ الصَّ ذِ اهللاِ : «إِنَّ هَ

.(٢)« آنِ رْ قُ ةُ الْ اءَ قِرَ بِريُ وَ التَّكْ بِيحُ وَ وَ التَّسْ إِنَّامَ هُ
مل  بالرتمجة  قرأ  فمن  املسلمني،  بإمجاع  قرآناً  ليست  القرآن  وترمجة 

يقرأ القرآن فصالته باطلة وال تصح(٣).
القول الثاين: ال جيوز للمصيل القراءة بغري العربية إال إذا عجز عن 
حنيفة  أيب  صاحبي  احلسن  بن  وحممد  يوسف  أيب  قول  وهو  العربية؛ 

رمحهم اهللا تعاىل(٤)، ووجه عند احلنابلة(٥).
قطني  والدار   [١٩١١٠]٤٥٥/٣١ الرتكي)  عبداهللا  د.  إرشاف  الرسالة  مؤسسة   =
(الطبعة األوىل ١٤٢٤هـ مؤسسة الرسالة إرشاف د. عبداهللا الرتكي) يف كتاب الصالة 
مع  (املطبوع  التهذيب  يف  القيم  ابن  وقال   ،[١١٩٥]  ٨٨/٢ القرآن  حيسن  ال  من  باب 
املحمدية)  السنة  مكتبة  الفقي  حامد  حممد  حتقيق  السنن  ومعامل  داود  أيب  سنن  خمترص 
٣٩٥/١: «وصحح الدار قطني هذا احلديث»، وحسن إسناده األلباين يف صحيح سنن 

أيب داود (الطبعة األوىل ١٤٠٩هـ املكتب اإلسالمي) ١٥٧/١[٧٤٢].
ودِ  جُ السُّ وَ وعِ  كُ الرُّ يفِ  هُ  بَ لْ صُ يمُ  قِ يُ الَ  نْ  فِيمَ اءَ  جَ ا  مَ باب  الصالة،  كتاب  يف  داود  أبو  رواه   (١)
فِ  صْ وَ يفِ  اءَ  جَ ا  مَ باب  الصالة،  كتاب  يف  الدولية)  األفكار  (بيت  والرتمذي   [٨٦١]
أيب  سنن  صحيح  يف  األلباين  إسناده  وصحح  حسن»،  «حديث  وقال:   [٣٠٢] ةِ  الَ الصَّ

داود ١٦٣/١[٧٦٧]. 
يمِ  رِ ْ (٢) رواه مسلم (الطبعة األوىل ١٤١٩هـ بيت األفكار الدولية) يف كتاب املساجد، باب حتَ

تِهِ [٥٣٧]. نْ إِبَاحَ انَ مِ ا كَ خِ مَ نَسْ ةِ وَ الَ مِ يفِ الصَّ الَ الْكَ
(٣) انظر: االنتصار يف املسائل الكبار أليب اخلطاب احلنبيل، حتقيق د. عوض العويف (الطبعة 

األوىل ١٤١٣هـ مكتبة العبيكان) ١٨٨/٢، واملجموع ٣١٣/٣.
(٤) انظر: اهلداية رشح بداية املبتدي للمرغيناين (املكتبة اإلسالمية) ٤٧/١.

(٥) انظر اإلنصاف ٥٣/٢ ونصه: «وقيل: جيوز الرتمجة عنه بغري العربية إذا مل حيسن شيئا من 
القرآن». وهذا قول ضعيف عند احلنابلة حيث نص املرداوي رمحه اهللا يف مقدمة كتاب 
اإلنصاف ١٣/١: «واعلم أنه إذا كان اخلالف يف املسألة قوياً من اجلانبني ذكرت كل=



 ٨٨

دليلهم:
املصيل  بتكليف  القول  بأن  العجز:  حال  يف  اجلواز  عىل  استدلوا 
به  تأمر  ال  وهذا  الوسع،  يف  ليس  بام  تكليف  عنها  عجزه  مع  القراءة 
من  مثل  الرتمجة؛  وهو  وسعه؛  يف  ما  إىل  ينتقل  أن  له  فجاز  الرشيعة، 

عجز عن الركوع والسجود جاز له اإليامء(١).
والرد عىل هذا: 

ال  الذي  الرجل  أمر    النبي  فإن  النص؛  مقابل  يف  قياس  هذا  أن 
الَ  ِ وَ َّ دُ هللاِ مْ َ احلْ انَ اهللاِ وَ بْحَ يستطيع أن يأخذ شيئاً من القرآن أن يقول: «سُ

ةَ إِالَّ بِاهللاِ»(٢). وَّ الَ قُ لَ وَ وْ الَ حَ ُ وَ ربَ اهللاُ أَكْ هَ إِالَّ اهللاُ وَ إِلَ
القول الثالث: ذهب اإلمام أبو حنيفة رمحه اهللا تعاىل إىل أنه جيوز له القراءة 
بغري العربية؛ حتى وإن كان حيسن القراءة بالعربية(٣)؛ برشط أن يتيقن أن 

هذه الرتمجة هي نفس معنى العربية(٤)، وينبغي التنبيه هنا ألمرين:
األول: أن اإلمام أبا حنيفة يَعتربِ من فعل ذلك مسيئاً ملخالفته السنة 

املوروثة. 
= من يقول بكل قول ومن قدم وأطلق، وأشبع الكالم يف ذلك مهام استطعت إن شاء اهللا 
تعاىل، وإن كان املذهب ظاهراً أو مشهوراً، والقول الذي يقابله ضعيفاً أو قوياً، ولكن 
املذهب خالفه أكتفي بذكر املذهب وذكر ما يقابله من اخلالف من غري استقصاء يف ذكر 
من قدم وأخر». وهنا يف هذه املسألة مل يستقص، فدل عىل أن هذا القول ضعيف وأقل 

أحواله أنه غري معمول به، واملذهب عىل خالفه.
(١) انظر: فتح القدير ٢٨٥/١.

(٢) سبق خترجيه ص٤.
قرأ  أو  بالفارسية  الصالة  افتتح  «فإن  ونصه:   ٤٧/١  املبتد بداية  رشح  اهلداية  انظر:   (٣)
فيها بالفارسية أو ذبح وسمى بالفارسية وهو حيسن العربية أجزأه عند أيب حنيفة رمحه 
أنه  فيه  وذكر  أجزأه».  العربية  حيسن  مل  وإن  الذبيحة،  يف  إال  جيزئه  ال  وقاال:  تعاىل،  اهللا 
يوجد خالف يف املذهب؛ فبعضهم: حيمل كالم اإلمام عىل جواز القراءة بالفارسية فقط، 

وبعضهم: ير محل كالم اإلمام عىل جواز القراءة بكل لغة.
(٤) انظر: املبسوط للرسخيس (١٤٠٩هـ دار املعرفة) ٣٧/١.
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الثاين: روي عنه أنه رجع عن هذا القول إىل قول صاحبيه(١).
أدلة هذا القول:

القرآن  أن  فذكر   ،(١٩٦ (الشعراء:   (z   y   x   w) تعاىل:  قال 
هذه  بلسان  موجود  أنه  شك  وال  كتبهم،  أي  األولني؛  زبر  يف  موجود 

الكتب وهي ليست عربية(٢).
والرد من وجهني: 

الكتب  يف  عنه  ومنوه  مذكور  القرآن  أن  باآلية  املقصود  أن  األول: 
السابقة ال أنه بنظمه موجود فيها(٣).

الثاين: لو سلمنا أن املراد باآلية أن القرآن مذكور يف هذه الكتب السابقة 
فهو موجود فيها بمعناه، وهذا خارج عن مورد النزاع، فإن النزاع حمصور 
يف جواز ترمجة القرآن حرفياً، وجواز قراءة هذه الرتمجة يف الصالة، وأبو 
حنيفة رمحه اهللا تعاىل يمنع اعتياد قراءة القرآن بغري العربية، وكذلك كتابة 

ز ذلك يف آية أو آيتني(٤). وِّ َ املصحف بغري العربية كامالً وإنام جيُ
الفاحتة  هلم  يكتب  أن  عنه  اهللا  ريض  سلامن  إىل  كتبوا  الفرس  أن  روي 
بالفارسية فكانوا يقرؤون ذلك يف الصالة حتى النت ألسنتهم للعربية(٥).

(١) انظر: اهلداية رشح بداية املبتد ٤٧/١، وفتح القدير ٢٨٦/١، وقال ابن أيب العز رمحه 
اهللا تعاىل يف رشح العقيدة الطحاوية (حتقيق الرتكي واألرناؤوط الطبعة الثانية ١٤١٣هـ 
الصالة  يف  قرأ  من  أن  اهللا:  رمحه  حنيفة  أيب  إىل  ينسب  «وما   :٢٠٤ الرسالة)  مؤسسة 
العربية،  بغري  القدرة  مع  القراءة  جيوز  ال  وقال:   - عنه  رجع  فقد   - أجزأه  بالفارسية 
وقالوا: لو قرأ بغري العربية فإما أن يكون جمنوناً فيداو، أو زنديقاً فيقتل؛ ألن اهللا تكلم 

به هبذه اللغة، واإلعجاز حصل بنظمه ومعناه».
(٢) انظر: املبسوط ٣٧/١، وفتح القدير ٢٨٦/١.

(٣) انظر: تفسري ابن كثري (دار املعرفة ١٣٨٨هـ) ٣٤٧/٣.
(٤) انظر: فتح القدير ٢٨٦/١.

(٥) انظر: املبسوط ٣٧/١.
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والرد من وجهني:
األول: أن هذا األثر غري ثابت(١).

الثاين: أنه لو ثبت فاملراد أن سلامن ريض اهللا عنه كتب تفسريها ال 
حقيقة الفاحتة(٢).

يف  هو  إنام  القرآن  يف  واإلعجاز  املعجز،  قراءة  عليه  الواجب 
املعنى(٣).

وجل  عز  واهللا  له،  تابع  واملعنى  القرآن  لفظ  هو  املعجز  أن  والرد: 
واملعنى  ومعناه؛  بلفظه  أي  القرآن؛  هذا  بمثل  يأتوا  أن  العرب   حتد
لو  إذ  القرآن،  مثل  هو  فليس  للقرآن  تفسري  هو  وإنام  قرآناً  يسمى  ال 
كان تفسريه مثله ملا عجزوا عنه(٤)، فهو إذن غري القرآن، واملطلوب يف 

الصالة هو القرآن ال غريه.
بالشهادتني  نطق  إذا  اإليامن  يف  يدخل  الشخص  أن  وهو  القياس؛ 

بغري العربية، فإذا جاز ترمجة الشهادتني جازت ترمجة الفاحتة(٥).
الرد: 

معرفة  هو  هبا  املقصود  إنام  الشهادتني  برتمجة  القول  صحة  جواز 
اعتقاده الباطن، والعجمية هنا كالعربية يف حتصيل ذلك(٦). 

، وقد ذكر د. عوض  (١) بحثت عن هذا األثر فيام تيرس عندي من املصادر فلم أجد له أصالً
العويف يف حتقيقه لكتاب االنتصار يف املسائل الكبار ١٩١/٢ أنه بحث عنه أيضاً فلم جيد 

من عزاه ليشء من كتب احلديث.
(٢) انظر: املجموع ٣١٣/٣.

(٣) انظر: املبسوط ٣٧/١.
(٤) انظر: املجموع ٣١٣/٣، والرشح الكبري مع املقنع واإلنصاف ٤٥٤/٣.

(٥) انظر: املبسوط ٣٧/١.
(٦) انظر: املجموع ٣١٣/٣.
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الراجح:
يف  األدلــة  لرصاحة  وذلك  األول)  (القول  اجلمهور  قول  هو 
العربية  اململكة  يف  العلامء  كبار  هيئة  عىل  عرض  وقد  املسألة(١)،  هذه 
باإلمجاع  اهليئة  فقررت  الالتينية؛  باألحرف  كتب  مصحف  السعودية 
اللغات  حروف  من  غريها  أو  الالتينية  باحلروف  القرآن  كتابة  حتريم 

األخر؛ وذلك لألسباب اآلتية:
أن القرآن قد نزل بلسان عريب مبني حروفه ومعانيه.. ١
أن القرآن كتب حني نزوله ويف مجع أيب بكر وعثامن ريض اهللا . ٢

الصحابة  سائر  ذلك  عىل  ووافق  العربية،  باحلروف  إياه  عنهام 
عرصنا  إىل  بعدهم  ومن  التابعون  عليه  وأمجع  عنهم  اهللا  ريض 
مْ  يْكُ لَ «عَ قال:  أنه    النبي  عن  وثبت  األعاجم،  وجود  برغم 
فوجبت  احلديث(٢)   .« ينَ دِ اشِ الرَّ يِّنيَ  دِ َهْ املْ اءِ  فَ لَ ُ اخلْ ةِ  نَّ سُ وَ نَّتِى  بِسُ
املحافظة عىل ذلك؛ عمالً بام كان يف عهده  وخلفائه الراشدين 

ريض اهللا عنهم، وعمالً بإمجاع األمة.
قابلة . ٣ فهي  عليها،  املصطلح  األمور  من  اللغات  حروف  أن 

الباب  هذا  فتح  إذا  فيخشى   ،أخر بحروف  مرات  للتغيري 
(١) قال شيخ اإلسالم يف اقتضاء الرصاط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم (حتقيق د/نارص 
سواء  العربية  بغري  يقرؤه  فال  القرآن  ٥١٩/١: «فأما  ١٤١٩هـ)  السابعة  الطبعة  العقل 
قدر عليها أو مل يقدر عند اجلمهور، وهو الصواب الذي ال ريب فيه»، وسئلت اللجنة 
 ٢٩٧/٥ احلمييض)  مطابع  ١٤٢٦هـ  األوىل  الطبعة  الثانية  (املجموعة  لإلفتاء  الدائمة 
فتو رقم [١٨١٨٤] عن النية يف الصالة هل جتوز بغري العربية؟ فأجابت: «النية حملها 
أما  بدعة،  هبا  التلفظ  بل  غريها،  وال  العربية  باللغة  ال  النطق  إىل  فيها  حيتاج  وال  القلب 
تصح  وال  العربية،  باللغة  أداؤها  فالواجب  فيها  املرشوعة  واألذكار  الصالة  يف  القراءة 

بغريها، وعىل من جهلها أن يتعلمها».
ةِ [٤٦٠٧] والرتمذي يف كتاب العلم،  نَّ ومِ السُّ زُ (٢) رواه أبو داود يف كتاب السنة، باب يفِ لُ
عِ [٢٦٧٦] وقال: «حديث حسن صحيح».  بِدَ تِنَابِ الْ اجْ ةِ وَ نَّ ذِ بِالسُّ خْ اءَ يفِ األَ ا جَ باب مَ



 ٩٢

أن  وخيشى  االصطالح،  اختلف  كلام  التغيري  إىل  يفيض  أن 
األيام،  مر  عىل  التخليط  وحيصل  لذلك،  تبعاً  القراءة  ختتلف 
لالختالف  القرآن  يف  للطعن  مدخال  اإلسالم  أعداء  وجيد 
وسداً  السابقة،  للكتب  بالنسبة  حصل  كام  واالضطراب؛ 

لذريعة الرش والفساد.
خيشى إذا رخص يف ذلك أو أُقر أن يصري القرآن ألعوبة بأيدي . ٤

وال  اللغات،  من  جيد  وبام  بلغته  يكتبه  أن  كل  فيقرتح  الناس 
القرآن  يصان  أن  فيجب  وضياع،  اختالف  مثار  ذلك  أن  شك 
العبث  من  اهللا  لكتاب  وحفظاً  لإلسالم،  صيانة  ذلك؛  عن 

واالضطراب.
أن كتابة القرآن بغري احلروف العربية يثبط املسلمني عن معرفة . ٥

دينهم،  ويفهمون  رهبم،  يعبدون  بواسطتها  التي  العربية  اللغة 
ويتفقهون فيه(١).

وأما ما ذهب إليه أبو حنيفة فإنه مل يقل هبذا القول غريه(٢)، واشرتاطه 
رمحه اهللا تعاىل أن يؤدي القارئ هبذه الرتمجة املعاين عىل كامهلا من غري أن 
خيرم منها شيئاً متنع هذه الرتمجة من أساسها؛ وهلذا قال الزخمرشي رمحه 
أن  وهي:  رشيطةٍ؛  عىل  بالفارسية  القراءة  حنيفة  أبو  تعاىل: «أجاز  اهللا 
يؤدي القارئ املعاين عىل كامهلا من غري أن خيرم منها شيئاً، قالوا: وهذه 
خصوصاً  العرب  كالم  يف  ألنّ  إجازة؛  كال  إجازة  أهنا  تشهد  الرشيطة 
يف القرآن الذي هو معجز بفصاحته وغرابة نظمه وأساليبه من لطائف 
املعاين واألغراض ما ال يستقل بأدائه لسان من فارسية وغريها، وما 
 ٤٠٦/٧ احلمييض)  مطابع  ١٤٢٣هـ  األوىل  (الطبعة  العلامء  كبار  هيئة  أبحاث  انظر:   (١)

القرار رقم (٦٧) تاريخ ١٣٩٩/١٠/٢١هـ.
دار  ١٣٨٦هـ  الثانية  (الطبعة  عابدين  ابن  حاشية  عليه  الذي  املختار  الدر  انظر:   (٢)
يقويه». له  سند  وال  فيه  له  سلف  القراءة: «ال  مسألة  يف  قال  حيث   ٤٨٤/١ الفكر)  
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كان أبو حنيفة رمحه اهللا حيسن الفارسية، فلم يكن ذلك منه عن حتقق 
وتبرص»(١). 

أهل  لغات  بتعدد  عندنا  املصاحف  لتعددت  ذلك  بجواز  قلنا  ولو 
اإلسالم، ولزاد تفرق املسلمني تفرقاً عام هم عليه، فإن من األمور التي 
جتمع بني املسلمني هو قراءة هذا القرآن غضاً طرياً كام أنزل، ولذا جتد 
وقد  فيها،  اختالف  ال  واحدة  القرآن  هلذا  قراءهتم  واألعجمي  العريب 
ترمجة  وأما  آيتني،  أو  آية  يف  ذلك  يز  جيُ إنام  اهللا  رمحه  حنيفة  أبا  أن  سبق 

معاين القرآن فهذا أجازه أهل العلم(٢).
الفرع الثاين: قراءة األذكار الواجبة يف الصالة بغري العربية.

يوجد خالف بني املذاهب األربعة يف األذكار الواجبة يف الصالة، 
لكن االتفاق عىل أن تكبرية اإلحرام واجبة؛ لذلك مثلت هبا، واخلالف 
الواقع يف تكبرية اإلحرام جيري عىل مجيع األذكار الواجبة، وقد اختلف 

العلامء يف هذه املسألة عىل ثالثة أقوال:
الرشيعة  أصول  يف  املوافقات  وانظر:   ،٥٠٦/٣ املعرفة)  (دار  للزخمرشي  الكشاف   (١)
للشاطبي (مكتبة الرياض احلديثة) ٦٨/٢ حيث تكلم فيه الشاطبي رمحه اهللا تعاىل عن 
الرتمجة وأنواعها ثم قال: «وإذا ثبت هذا فال يمكن من اعترب هذا الوجه األخري أن يرتجم 
كالماً من الكالم العريب بكالم العجم عىل حال فضالً عن أن يرتجم القرآن وينقل إىل 
لسان غري عريب إال مع فرض استواء اللسانني ىف اعتباره عيناً كام إذا استو اللسانان يف 
العرب  لسان  مع  إليه  املنقول  اللسان  ىف  ذلك  ثبت  فإذا  ونحوه،  متثيله  تقدم  ما  استعامل 
جملة  ويف  جدا».  عسري  بنيّ  بوجه  هذا  مثل  وإثبات  اآلخر،  إىل  أحدمها  يرتجم  أن  أمكن 
البحوث اإلسالمية العدد (٣٠ص٢٥٧) بحث عن انتشار ترمجات معاين القرآن الكريم 
يداخل  فيه: «ال  قال  أملاين  مسترشق  عن  نصاً  الباحث  فيه  نقل  ومغربه  العامل  مرشق  يف 
الذين تعمقوا يف أرسار العربية شك يف أنه ال يوجد بني تراجم القرآن؛ سواء أكانت كاملة 

أم قارصة عىل بعض آيات منه؛ ترمجة تفي باملطالب اللغوية الدقيقة».
(٢) انظر: حاشية ابن عابدين ٤٨٦/١، واإلقناع ١٧٨/١، واملوافقات للشاطبي ٦٤/١-٦٨، 
وأصول يف التفسري البن عثيمني (الطبعة األوىل ١٤٠٩هـ دار ابن القيم) ٣١، والبيان يف 

علوم القرآن للقرعاوي واحلسن (الطبعة الثانية ١٤١٥هـ مكتبة الظالل) ٦٣.
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كتكبرية  الصالة؛  يف  الواجبة  األذكار  قراءة  جيوز  ال  األول:  القول 
عن  عجز  وإن  العربية؛  بغري  يكرب  فال  العربية،  بغري  ونحوها  اإلحرام 
مذهب  وهو  بالنية،  وحيرم  التكبري  عنه  ويسقط  بالعربية؛  هبا  النطق 

املالكية(١)، ورواية عند احلنابلة(٢).
أدلة هذا القول:

١ . : اهللاِ  ولُ  سُ رَ الَ  قَ  : الَ قَ هِ  مِّ عَ نْ  عَ الدٍ  خَ بن  يَى  ْ حيَ بن   ِّ يلِ عَ نْ  عَ
وءَ  ضُ عَ الْوُ يَضَ أَ فَ ضَّ تَوَ تَّى يَ نَ النَّاسِ حَ دٍ مِ حَ الةٌ ألَ تِمُّ صَ هُ ال تَ «إِنَّ

». احلديث(٣). ُ ربَ : اهللاُ أَكْ ولُ مَّ يَقُ ، ثُ هُ عَ اضِ وَ مَ
٢ . : اهللاِ  ولُ  سُ رَ الَ  قَ  : الَ قَ عنه  اهللا  ريض  الِبٍ  طَ أَيبِ  بْنِ   ٍّ يلِ عَ نْ  عَ

 .(٤)« لِيمُ ا التَّسْ هَ لِيلُ ْ حتَ بِريُ وَ ا التَّكْ هَ يمُ رِ ْ حتَ ورُ وَ هُ ةِ الطُّ الَ تَاحُ الصَّ فْ «مِ
يدل  واحلرص  للحرص،   « بِريُ «التَّكْ  : قوله  يف  والالم  فاأللف 
أكرب...بلفظ  اهللا  اإلحرام  تكبرية  يف  جيزئ  «وإنام  ونصه:   ٤٦/١ اإلكليل  جواهر  انظر:   (١)
عجز... أعجمية...فإن  أو  بعربية  مرادفه  وال  العظيم  اهللا  أو  أكرب  آهللا  جيزئ  عريب...فال 
سقط التكبري عنه والقيام له وحيرم بالنية». ورشح الزرقاين عىل خمترص خليل (دار الفكر) 

.١٩٥/١
١٤٢٨هـ  األوىل  الطبعة  الرتكي  عبداهللا  د.  (حتقيق  تيمية  ابن  الدين  ملجد  املحرر  انظر:   (٢)
مؤسسة الرسالة) ١٠٧/١ ونصه: «وال تنعقد الصالة إال بقوله: اهللا أكرب فإن عجز عنه 

كرب بلغته، وقيل: ال يرتجم عنه كالقرآن». واإلنصاف ٤٢/١.
الرتاث  إحياء  دار  الثانية  الطبعة  السلفي  محدي  (حتقيق  الكبري  املعجم  يف  الطرباين  رواه   (٣)
دار  ١٤٠٢هـ  الثالثة  للهيثمي (الطبعة  الزوائد  جممع  يف  وقال   [٤٥٢٦]٣٨/٥ العريب) 
يف  الطرباين  رواه  أكرب،  اهللا  غريقوله:  األربعة  السنن  يف  ١٠٤/٢: «هو  العريب)  الكتاب 

الكبري ورجاله رجال الصحيح».
ةِ  عَ كْ الرَّ رِ  آخِ نْ  مِ هُ  أْسَ رَ عُ  فَ يَرْ ا  مَ دَ  بَعْ ثُ  دِ ْ حيُ امِ  اإلِمَ باب  الصالة،  كتاب  يف  داود  أبو  رواه   (٤)
ورُ [٣] وقال:  هُ ةِ الطُّ الَ تَاحَ الصَّ فْ اءَ أَنَّ مِ ا جَ [٦١٨]، والرتمذي يف كتاب الطهارة، باب مَ
يف  الدولية)  األفكار  (بيت  ماجه  وابن  وأحسن»،  الباب  يف  يشء  أصح  احلديث  «هذا 
ورُ [٢٧٥] وصحح إسناده األلباين يف  هُ ةِ الطُّ الَ تَاحُ الصَّ فْ كتاب الطهارة وسننها، باب مِ

صحيح سنن أيب داود ١٢٢/١[٥٧٧].
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يف  والعربة  بغريه،  جيوز  فال  به  باملنطوق  خاص  احلكم  أن  عىل 
العبادات باملنصوص عليه فال جيوز العدول عنه(١).

الَ . ٣ قَ  : الَ قَ عنه  اهللا  ريض  ثِ  يْرِ وَ ُ احلْ بْنِ  الِكِ  مَ نَ  يْامَ لَ سُ أَيبِ  نْ  عَ
  النبي  فكان   .(٢)« ىلِّ أُصَ وين  تُمُ يْ أَ رَ امَ  كَ وا  لُّ : «صَ اهللاِ  ولُ  سُ رَ
حديث  من  مسلم(٣)  صحيح  يف  كام  بالتكبري؛  صالته  يفتتح 
ةَ  الَ تِحُ الصَّ فْ تَ ولُ اهللاِ  يَسْ سُ انَ رَ : كَ الَتْ ةَ ريض اهللا عنها قَ ائِشَ عَ
أنه  عنه  ينقل  ومل  بالعربية؛  كان  تكبريه  أن  ريب  وال   . بِريِ بِالتَّكْ

عدل عن ذلك حتى فارق الدنيا.
القول الثاين: ال جيوز قراءة األذكار الواجبة يف الصالة بغري العربية 
إال إذا عجز عن نطقها بالعربية وضاق الوقت أن يتعلم جاز نطقها بغري 
العربية؛ وهذا مذهب الشافعية(٤)، واملذهب عند احلنابلة(٥)، وقول عند 

املالكية(٦)، وإليه ذهب صاحبا أيب حنيفة رمحهم اهللا تعاىل(٧).
(١) انظر: بداية املجتهد البن رشد (الطبعة الثالثة ١٣٧٩هـ دار التعاون) ١٢٣/١، واملبسوط 

.٣٦/١
 : الَ قَ نْ  مَ باب  األذان،  كتاب  يف  السالم)  دار  ١٤١٧هـ  األوىل  (الطبعة  البخاري  رواه   (٢)

دٌ [٦٢٨]. احِ نٌ وَ ذِّ ؤَ رِ مُ فَ نْ يفِ السَّ ذِّ ؤَ لِيُ
وعِ  كُ الرُّ ةَ  فَ صِ وَ بِهِ  تَمُ  ْ خيُ وَ بِهِ  تَحُ  تَ فْ يُ ا  مَ وَ ةِ  الَ الصَّ ةَ  فَ صِ عُ  مَ ْ جيَ ا  مَ باب  الصالة  كتاب  يف   (٣)
ةَ  فَ صِ وَ ةِ  يَّ بَاعِ الرُّ نَ  مِ  ِ تَنيْ عَ كْ رَ لِّ  كُ دَ  بَعْ دِ  هُّ التَّشَ وَ هُ  نْ مِ الِ  تِدَ االِعْ وَ ودِ  جُ السُّ وَ هُ  نْ مِ الِ  تِدَ االِعْ وَ

لِ [٤٩٨]. وَّ دِ األَ هُّ يفِ التَّشَ ِ وَ تَنيْ دَ جْ َ السَّ وسِ بَنيْ لُ ُ اجلْ
مل  جيز...فإن  مل  بالعربية  حيسن  وهو  بالفارسية  كرب  ونصه: «وإن   ٢٣٨/١ املهذب  انظر:   (٤)

حيسن بالعربية وضاق الوقت أن يتعلم كرب بلسانه». ومغني املحتاج ١٥١/١.
كرب  الوقت  ضاق  أو  عجز  فإن  تعلمها،  جاهالً  «ويلزم  ونصه:  اإلرادات  منتهى  انظر:   (٥)

بلغته... وكذا كل ذكر واجب»، واإلقناع ١٧٣/١، واإلنصاف ٤٢/٢.
(٦) انظر: عقد اجلواهر الثمينة ١٣١/١.

بالفارسية...وهو  الصالة  افتتح  «فإن  ونصه:   ٤٧/١  املبتد بداية  رشح  اهلداية  انظر:   (٧)
حيسن العربية أجزأه عند أيب حنيفة رمحه اهللا تعاىل وقاال: ال جيزئه...وإن مل حيسن العربية 

أجزأه». وحاشية ابن عابدين ٤٨٤/١.
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دليلهم عىل سقوطها يف حالة العجز:
قوله تعاىل: (§  ¨   ©  ª  »  ¬) (البقرة: ٢٨٦).. ١
ىلَّ اهللاُ . ٢ ولَ اهللاِ صَ سُ تُ رَ عْ مِ : سَ الَ ةَ ريض اهللا عنه قَ يْرَ رَ نْ أَيبِ هُ عَ

»(١). فهو  مْ تُ عْ تَطَ ا اسْ هُ مَ نْ وا مِ أتُ مْ بِهِ فَ كُ تُ رْ ا أَمَ : «مَ ولُ مَ يَقُ لَّ سَ يهِ وَ لَ عَ
بغريها  اإلتيان  فلزمه  عنها  فعجز  بالعربية  بالتكبري  هنا  مأمور 

الذي هو باستطاعته(٢).
جيوز  أنه  إىل  تعاىل  اهللا  رمحه  حنيفة  أبو  اإلمام  ذهب  الثالث:  القول 
حيسن  كان  وإن  حتى  العربية؛  بغري  الصالة  يف  الواجبة  األذكار  قراءة 

.(٣) العربية؛ فلو كرب بالفارسية صحت صالته مطلقاً
دليله:

قوله تعاىل: (Ù  Ø  ×    Ö) (األعىل: ١٥) فلم يفرق هنا بني . ١
العربية وغريها(٤).

تكبرية  يف  ترد  مل  هذه  أن  عىل  وغريهم  التفسري  أهل  أمجع  الرد: 
اإلحرام، وبالتايل فهي خارج حمل النزاع فال متعلق هلم هبا(٥).

ولِ  سُ نَنِ رَ اءِ بِسُ تِدَ (١) متفق عليه، رواه البخاري يف كتاب االعتصام بالكتاب والسنة باب االِقْ
الَ  امَّ  عَ الِهِ  ؤَ سُ ارِ  ثَ إِكْ كِ  تَرْ وَ   قِريِهِ  تَوْ باب  الفضائل  كتاب  يف  ومسلم   [٧٢٨٨]   اهللاِ 

لِكَ [١٣٣٧]. وِ ذَ نَحْ عُ وَ ا الَ يَقَ مَ لِيفٌ وَ قُ بِهِ تَكْ لَّ تَعَ هِ أَوْ الَ يَ يْ ةَ إِلَ ورَ ُ رضَ
(٢) انظر: الرشح الكبري مع املقنع واإلنصاف ٤١١/٣، وقواعد ابن رجب (الطبعة األوىل 

١٤١٣هـ دار الكتب العلمية) القاعدة العارشة ص١٤.
بالفارسية...وهو  الصالة  افتتح  «فإن  ونصه:   ٤٧/١  املبتد بداية  رشح  اهلداية  انظر:   (٣)
أليب  باملبسوط  املعروف  واألصل  تعاىل»،  اهللا  رمحه  حنيفة  أيب  عند  أجزأه  العربية  حيسن 
عبداهللا حممد بن احلسن الشيباين (الطبعة األوىل ١٤١٠هـ عامل الكتب) ٣٩/١، وحاشية 

ابن عابدين ٤٨٤/١.
(٤) انظر: املجموع ٢٤٠/٣.

هجر)  دار  ١٤٢٢هـ  األوىل  الطبعة  الرتكي  عبداهللا  د.  (حتقيق  الطربي  تفسري  انظر:   (٥)
٣٢١/٢٤، واالنتصار يف املسائل الكبار ١٨٥/٢، واملجموع ٢٤٠/٣.
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«املطلوب يف الرشوع الذكر والتعظيم؛ وذلك حاصل بأي لفظ . ٢
كان، وأي لسان كان، نعم لفظ: اهللا أكرب واجب للمواظبة عليه 

ال فرض»(١).
الرد: ال نسلم أن الصالة تنعقد بمجرد أي ذكر، فإن العبادات مبناها 
عىل التوقيف؛ فإذا أتى به باألعجمية فقد أخل باللفظ الوارد يف الرشع(٢)، 
وال شك أنا إذا قلنا هبذا التعليل وتركنا املنصوص عليه فلقائل أن يقول: 
إن املراد بالسجود هو الذل واخلضوع من العبد هللا عز وجل، وبالتايل 
له أن يضع خده وذقنه عىل األرض بدل أنفه وجبهته(٣)، وهذا مل يقل به 

أحد، فوجب الوقوف عىل النص وعدم جماوزته وتركه ألي تعليل.
الراجح: هو القول الثاين القائل بوجوب قراءة األذكار بالعربية وأهنا 
تسقط يف حال العجز، وما استدل به أصحاب القول األول ال معارضة 
له، ويقال به؛ لكن إذا مل يستطع املصيل اإلتيان هبذا الواجب سقط عنه، 
وكونه هنا جيوز يف حال العجز وقراءة القرآن ال جتوز بغري العربية حتى 
ولو عجز عن القراءة هبا؛ ألن القرآن إعجازه يف نظمه، فإذا قرئ بغري 
العربية زال إعجازه ومل يكن قرآناً، أما سائر األذكار من غري القرآن فليس 

إعجازها يف نظمها، فينتقل يف حال العجز إىل التعبري عنها بلغته(٤).
(١) حاشية ابن عابدين ٤٨٤/١.

(٢) انظر: االنتصار يف املسائل الكبار ١٨٦/٢، وقال أبو بكر بن املنذر رمحه اهللا تعاىل يف كتابه 
األوسط (حتقيق د. أبو محاد حنيف الطبعة األوىل ١٤٠٥هـ دار طيبة) ٧٨/٣: «ال جيزئه؛ 
ألن ذلك خالف ما أمر اهللا به، وخالف ما علم الرسول  أمته، وما عليه مجاعات أهل 

العلم، ال نعلم أحداً وافقه عىل مقالته هذه».
(٣) انظر: املبسوط ٣٦/١ حيث قال: «وأبو يوسف استدل بقوله : «وحتريمها التكبري» فال 
بد من لفظة التكبري، ويف العبادات البدنية يعترب املنصوص عليه وال يشتغل بالتعليل حتى 

ال يقام السجود عىل اخلد والذقن مقام السجود عىل اجلبهة واألنف».
األوىل  الطبعة  عبداملوجود  وعادل  معوض  عيل  للاموردي (حتقيق  الكبري  احلاوي  انظر:   (٤)

١٤١٤هـ دار الكتب العلمية) ٩٧/٢.
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الفرع الثالث: قراءة األذكار املسنونة يف الصالة بغري العربية.
للفقهاء يف هذه املسألة أقوال ثالثة:

القول األول: ال جيوز قراءة األذكار املسنونة يف الصالة بغري العربية 
مطلقاً، ولو فعل ذلك بطلت صالته، وهذا مذهب احلنابلة(١)، ووجه 

عند الشافعية(٢).
والفرق بينها وبني األذكار الواجبة: أن األذكار الواجبة حمتاج إليها، 
األذكار  وأما  العربية،  بغري  هبا  أتى  بالعربية  هبا  اإلتيان  عن  عجز  فإذا 

املسنونة فهو غري حمتاج إليها فال داعي لرتمجتها(٣).
القول الثاين: التفريق بني العاجز عن العربية وغريه؛ فالعاجز جيوز 
له أن يرتجم هذا الذكر إىل لغته، وأما غري العاجز فال جيوز له ولو فعل 
بطلت صالته، وهذا هو الوجه الصحيح عند الشافعية(٤)، وقول عند 

احلنابلة(٥).
(١) انظر: منتهى اإلرادات ٥٥/١ ونصه: «وإن ترجم عن مستحب بطلت صالته». واإلقناع 

.١٧٣/١
(٢) انظر: املجموع ٢٣٩/٣. ونصه: «وأما ما عدا األلفاظ الواجبة فقسامن: دعاء وغريه، أما 
الدعاء املأثور ففيه ثالثة أوجه...والثالث: ال جتوز لواحد منهام لعدم الرضورة إليه». ومل 

يذكر هنا بطالن الصالة لو ترمجها.
(٣) انظر: كشاف القناع ٣٣١/١.

وغريه،  دعاء  فقسامن:  الواجبة  األلفاظ  عدا  ما  ونصه: «وأما   .٢٣٩/٣ املجموع  انظر:   (٤)
أما الدعاء املأثور ففيه ثالثة أوجه أصحها: جتوز الرتمجة للعاجز عن العربية، وال جتوز 

للقادر فإن ترجم بطلت صالته». وانظر: احلاوي الكبري للاموردي ٩٧/٢.
 فتاو ويف  بلغته».  به  أتى  بالعربية  حيسنه  مل  إن  ونصه: «وقيل:   ٤٣/٢ اإلنصاف  انظر:   (٥)
اللجنة الدائمة ١٦٩/٢٤ فتو رقم (٥٧٨٢) سئلت عن جواز الدعاء يف الصالة بغري 
العربية فأجابت: «يدعو اإلنسان ربه رساً ترضعاً وخفية وال يدعو بمحرم، ويدعو اهللا 
تعاىل يف صالته ويف غري صالته باللغة العربية وبغريها من اللغات عىل حسب ما تيرس له 
وال تبطل صالته». واملقصود هنا الدعاء غري الواجب، أما الواجب فقد سبق يف ص٧ 

حاشية رقم[٧] أنه يلزم اإلتيان به باللغة العربية.
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القول الثالث: جواز الرتمجة مطلقاً سواء أكان حيسن العربية أم ال، 
وهذا وجه عند الشافعية(١).

املطلب الثاين
قراءة األذكار الواردة خارج الصالة بغري العربية

وفيه مخسة فروع:
الفرع األول: األذان.

اختلف الفقهاء يف األذان بغري العربية إىل قولني مها:
مذهب  وهذا  مطلقاً،  العربية  بغري  األذان  يرشع  ال  األول:  القول 

احلنفية(٢)، واحلنابلة(٣).
تعليلهم: األذان عبادة، والعبادة مبناها عىل ورود الدليل، ومل يرد 
وعدم  ورد  ما  عىل  االقتصار  فيجب  العربية،  بغري  األذان  جييز  دليل 

جتاوزه(٤).
املقصود من األذان اإلعالم، فإذا أذن بغري العربية مل حيصل املقصود 

ومل يعرف بأنه أذان(٥).
يكون  وأن  العجز،  برشط  العربية  بغري  األذان  جيوز  الثاين:  القول 
(١) انظر: املجموع ٢٣٩/٣ ونصه: «وأما ما عدا األلفاظ الواجبة فقسامن: دعاء وغريه، أما 

الدعاء املأثور ففيه ثالثة أوجه:...الثاين: جتوز ملن حيسن العربية وغريه».
(٢) انظر: حاشية ابن عابدين ٣٨٣/١ ونصه: «قوله: (بألفاظ كذلك) أشار إىل أنه ال يصح 

لم أنه أذان وهو األظهر، واألصح كام يف الرساج». بالفارسية وإن عُ
(٣) انظر: اإلقناع ١١٩/١ ونصه: «وال يرشع بغري العربية». واإلنصاف ٤١٣/١.

(٤) انظر: كشاف القناع ٢٣٧/١.
(٥) انظر: املبسوط ٣٦/١، وذكر الرسخيس رمحه اهللا تعاىل هذا التعليل لبيان العلة يف جواز 
أن  مع  األذان  يف  ومنعه  تعاىل  اهللا  رمحه  حنيفة  أيب  عند  العربية  بغري  الصالة  يف  التكبري 

التكبري واحد.
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من  اجلامعة  يف  يوجد  مل  إذا  إال  يصح  فال  للجامعة  األذان  أما  لنفسه، 
حيسن األذان بالعربية، وهذا مذهب الشافعية(١)، وقول أيب املعايل من 

احلنابلة؛ إذا كان يؤذن لنفسه وبرشط العجز فقط(٢).
الفرع الثاين: خطبة اجلمعة.

اختلف الفقهاء يف خطبة اجلمعة بغري العربية إىل أقوال ثالثة:
القول األول: ال تصح اخلطبة إال بالعربية إال إذا عجز عنها فتصح، 
وهذا مذهب الشافعية(٣)، واملذهب عند احلنابلة، إال قراءة القرآن عند 
احلنابلة فإهنم نصوا عىل أنه إن عجز عن قراءة القرآن بالعربية وجب 

بدهلا ذكر(٤).
أدلتهم:

اخلطبة ذكر مفروض، والنبي  كان خيطب بالعربية، وقد أمرنا . ١
.(٥)« ىلِّ وينِ أُصَ مُ تُ يْ أَ امَ رَ وا كَ لُّ أن نفعل مثله فقال: «صَ

(١) انظر: احلاوي الكبري للاموردي ٥٨/٢، واملجموع ١٢٤/٣.
١٤٢٤هـ  األوىل  الطبعة  الرتكي  عبداهللا  د.  (حتقيق  املقديس  مفلح  البن  الفروع  انظر:   (٢)

مؤسسة الرسالة) ٣٩٤/٥.
فإن  عربية...  اخلطبة-...  -أي  كوهنا  «ويشرتط  ونصه:   ٢٨٦/١ املحتاج  مغني  انظر:   (٣)
عبداهللا  للكوهجي (حتقيق  املنهاج  برشح  املحتاج  وزاد  بلغته».  خطب  تعلمها  يمكن  مل 

األنصاري الطبعة األوىل) ٣٢٧/١، واملجموع ٣٥٠/٤.
(٤) انظر: منتهى اإلرادات ٩٥/١ ونصه: «وهي بغري العربية كقراءة». وقال يف رشح منتهى 
الرسالة)  مؤسسة  ١٤٢١هـ  األوىل  الطبعة  الرتكي  عبداهللا  د.  للبهويت (حتقيق  اإلرادات 
مع  وتصح  جتوز  فال  (كقراءة)  القدرة  مع  العربية)  (بغري  اخلطبة  أي  «(وهي)   :٢٠/٢
واإلنصاف   ،٢٩٧/١ واإلقناع  ذكر».  بدهلا  وجب  عنها  عجز  فإن  القراءة  غري  العجز 
الطبعة  اجلربين  عبداهللا  د.  اخلرقي (حتقيق  ملخترص  رشحه  يف  الزركيش  وذكر   ،٣٨٧/٢
بالذكر  يأيت  أن  جيب  أنه  أحدمها:  احتاملني:   ١٧٩/٢ العبيكان)  مكتبة  ١٤١٠هـ  األوىل 

بدل القراءة، والثاين: أن القراءة تسقط عنه.
(٥) سبق خترجيه ص٩٥.
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استدلوا عىل جوازها يف حال العجز: أن املقصود باخلطبة الوعظ . ٢
والتذكري، فإذا عجز عن العربية خطب بلغته فحصل املقصود 
باخلطبة، بعكس القرآن فإن لفظه دليل النبوة وعالمة الرسالة 

واملعجزة اخلالدة لنبينا حممد ، وهذا ال حيصل بالعجمية(١).
زَ عنها فال  جِ القول الثاين: ال تصح اخلطبة إال بالعربية مطلقاً، فإذا عُ

تلزم اجلمعة، وهذا مذهب املالكية(٢).
القول الثالث: تصح اخلطبة بغري العربية وليست اللغة العربية رشطاً 

لصحتها، وهذا وجه عند الشافعية(٣)، وقول عند احلنابلة(٤).
خطبة  يف  يُشرتط  أنه  عىل  يدل  ما    النبي  عن  يثبت  مل  تعليلهم: 
هو  اخلطبة  من  املقصود  كان  وإذا  العربية،  باللغة  تكون  أن  اجلمعة 
الوعظ والتذكري فال شك أن هذا حاصل بكل لغة، فال يلزم أن تكون 

باللغة العربية(٥).
الراجح: لعل الراجح هو القول باجلمع بني القول األول والثالث، 
وهو: أن اخلطبة البد أن تكون باللغة العربية؛ لكن إذا كان املخاطبون 
ال يفهموهنا فإن عىل اخلطيب أن يأيت باخلطبة بالعربية أوالً ثم يرتمجها 

   g  f) :هلم لتحصل الفائدة من اخلطبة؛ فإن اهللا عز وجل يقول
n  m  l  k  j  i  h) (إبراهيم: ٤)، وال شك أن البيان 

(١) انظر: كشاف القناع ٣٤/٢.
(٢) انظر: الرشح الصغري عىل أقرب املسالك إىل مذهب اإلمام مالك للدردير (دار املعارف 
وقال  ألعجميني»،  ولو  بالعربية  يكونا  وأن  هبام  جيهر  «أن  ونصه:   ٤٩٩/١ ١٣٩٢هـ) 
حيسن  من  فيهم  ليس  كان  «فلو  الرشح:  هذا  عىل  حاشيته  يف  تعاىل  اهللا  رمحه  الصاوي 

اإلتيان باخلطبة مل يلزمهم مجعة». ورشح الزرقاين ٥٧/٢، وجواهر اإلكليل ٩٥/١.
(٣) انظر: املجموع ٣٥٠/٤، وحلية العلامء يف معرفة مذاهب الفقهاء للشايش القفال (الطبعة 

األوىل ١٩٨٨م مكتبة الرسالة احلديثة) ٢٧٩/٢.
(٤) انظر: اإلنصاف ٣٨٧/٢.

(٥) انظر: فتاو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ٢٥٣/٨ فتو رقم (١٤٩٥).
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بني، واهللا عز وجل قال: (4   اطَ ال يمكن أن يكون إال بلغة املُخَ
  A  @  ?  >  =  <  ;   :  9  8  7  6  5
B) (إبراهيم: ١)، فإخراج الناس من الظلامت إىل النور ال يمكن أن 
يكون إال بكالم يفهمونه ويتعظون به؛ فإذا ترجم اخلطيب هلم خطبته 

حصل املقصود من اخلطبة وخرج من اخلالف(١).
(١) انظر: فتاو الشيخ حممد بن إبراهيم رمحه اهللا تعاىل(مجع حممد بن قاسم الطبعة الثانية) 
١٩/٣ فتو رقم (٧٧٢) حيث سئل عن (حكم إلقاء خطبة اجلمعة باللغة العربية ثم 
يفهمون  ال  هناك  املساجد  يف  احلارضين  مجيع  ألن  املحلية) -األوردو-)  باللغة  رشحها 
تبارك  اهللا  أن  خيفى  ال  هللا،  احلمد  اجلواب:  فقال:  العربية  باللغة  جلهلهم  اجلمعة  خطبة 
وتعاىل بعث رسوله  بلسان قومه، وأنزل كتابه بلسان عريب مبني، وجعله معجزاً بلفظه 
مجيع  أن  من  ذكرتم  كام  احلال  كان  وإذا  العربية،  باللغة  اخلطبة  إلقاء  من  فالبد  ومعناه، 
الذين حيرضون يف املساجد هناك ال يفهمون خطبة اجلمعة جلهلهم اللغة العربية فينبغي 
للخطيب أن يرشح هلم معانيها باللغة املحلية بعد الفراغ من إلقائها، لتحصل هلم الفائدة 

املقصودة من اخلطبة.
وفتاو اللجنة الدائمة العلمية واإلفتاء ٢٥٣/٨ فتو رقم (١٤٩٥) ونصها: «س: قد 
وقع بيننا مشادة وجمادلة شديدة بيني وبني قومي يف خطبة اجلمعة؛ هل جيوز لإلمام أن 
يرتمجها إىل لغة أجنبية عندما يقرأها عىل املنرب أو ال جيوز؟ أرجوكم إذا كان من املمكن أن 

ا. نرتمجها إىل اللغة اإلنجليزية، جزاكم اهللا خريً
تكون  أن  اجلمعة  خطبة  يف  يشرتط  أنه  عىل  يدل  ما    النبي  عن  حديث  يف  يثبت  مل  ج: 
ولغة  لغته  ألهنا  وغريها؛  اجلمعة  يف  العربية  باللغة  خيطب    كان  وإنام  العربية،  باللغة 
قومه، فوعظ من خيطب فيهم وأرشدهم وذكرهم بلغتهم التي يفهموهنا، لكنه أرسل إىل 
امللوك وعظامء األمم كتبًا باللغة العربية، وهو يعلم أن لغتهم غري اللغة العربية، ويعلم 
أهنم سيرتمجوهنا إىل لغتهم ليعرفوا ما فيها، وعىل هذا جيوز خلطيب اجلمعة يف البالد التي 
ال يعرف أهلها أو السواد األعظم من سكاهنا اللغة العربية أن خيطب باللغة العربية ثم 
أن  وله  خطبته،  من  فيستفيدوا  به،  وذكرهم  نصحهم  ما  ليفهموا  بالده؛  لغة  إىل  يرتمجها 
خيطب خطبة اجلمعة بلغة بالده مع أهنا غري عربية، وبذلك يتم اإلرشاد والتعليم والوعظ 
والتذكري ويتحقق املقصود من اخلطبة، غري أن أداء اخلطبة باللغة العربية ثم ترمجتها إىل 
ا بني االهتداء هبدي النبي  يف خطبه وكتبه، وبني حتقيق املقصود  املستمعني أوىل، مجعً
الفقهية  وأحكامها  اجلمعة  خطبة  وانظر:  ذلك».  يف  اخلالف  من  ا  خروجً اخلطبة  من 

للدكتور: عبدالعزيز احلجيالن ٩٥.
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الفرع الثالث: التلبية.
فإنه  بالعربية  التلبية  حيسن  ال  من  أن  عىل  األربعة  املذاهب  اتفقت 
يلبي بلغته(١). واختلفوا فيمن حيسن التلبية بالعربية هل جيوز له التلبية 

بغريها؛ عىل قولني:
القول األول: ال ترشع التلبية إال بالعربية إال إذا عجز عنها فإنه يلبي 

بلغته، وهذا مذهب املالكية(٢)، واحلنابلة(٣)، ووجه عند الشافعية(٤).
كاألذان  العربية؛  بغري  يرشع  فال  مرشوع  ذكر  أنه  وتعليلهم: 
مْ  كُ كَ نَاسِ وا مَ ذُ أْخُ واألذكار املرشوعة يف الصالة(٥)، والنبي  قال:«لِتَ
  (٦). ومن األخذ بنسكه« هِ ذِ تِي هَ جَّ دَ حَ جُّ بَعْ يلِّ الَ أَحُ رِي لَعَ إِينِّ الَ أَدْ فَ

أن يلبي احلاج بمثل تلبيته  لفظاً ومعنى.
القول الثاين: جيوز له التلبية بغري العربية حتى وإن كان حيسن العربية 

وهذا مذهب احلنفية(٧)، ووجه عند الشافعية(٨).
األوىل  (الطبعة  الشافعي  للكناين  املناسك  يف  األربعة  املذاهب  إىل  السالك  هداية  انظر:   (١)

١٤٢٢هـ دار ابن اجلوزي) ٦٤٨/٢.
(٢) انظر: الذخرية للقرايف (الطبعة األوىل ١٩٩٤م دار الغرب اإلسالمي) ٢٣١/٣ ونصه: 

«ويلبي األعجمي بلغته».
واإلقناع  فبلغته».  وإال  لقادر  بالعربية  «وترشع  ونصه:   ١٨٣/١ اإلرادات  منتهى  انظر   (٣)

٥٦٧/١، واإلنصاف ٤٥٤/٣.
بلغته  يلبي  بالعربية  التلبية  حيسن  ال  «ومن  ونصه:   ٤٨٢/١ املحتاج  مغني  انظر:   (٤)
اخلالف  عىل  املتويل  بنامها  وجهان  بالعجمية؟  يلبي  أن  العربية  عىل  للقادر  جيوز  وهل 
 .٢٢٦/٧ واملجموع  اجلــواز».  عدم  ومقتضاه:  الصالة؛  تسبيحات  من  نظريه  يف 

(٥) انظر: الرشح الكبري ٢١٥/٨، واملجموع ٢٢٦/٧.
لِهِ  وْ يَانِ قَ بَ بًا وَ اكِ رِ رَ مَ النَّحْ ةِ يَوْ بَ قَ ةِ الْعَ رَ ْ ىِ مجَ مْ بَابِ رَ تِحْ (٦) رواه مسلم يف كتاب احلج، باب اسْ

.[١٢٩٧] « مْ كُ كَ نَاسِ وا مَ ذُ أْخُ : «لِتَ
لسان  بأي  أو  بالفارسية  اإلحرام  عند  ونصه: «لبى   ٤٨٤/١ عابدين  ابن  حاشية  انظر:   (٧)

.١٣٨/١ سواء كان حيسن العربية أو ال: جاز باالتفاق». واهلداية رشح بداية املبتد
(٨) انظر: مغني املحتاج ٤٨٢/١ ونصه: «ومن ال حيسن التلبية بالعربية يلبي بلغته وهل=
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وذلك  والتعظيم؛  الذكر  هو  التلبية  من  املقصود  أن  وتعليلهم: 
حاصل بأي لفظ كان وبأي لسان كان(١).

الفرع الرابع: التسمية عىل الذبيحة.
العربية،  حيسن  كان  ولو  العربية  بغري  التسمية  جتوز  األول:  القول 

وهذا مذهب احلنفية(٢)، واملذهب عند احلنابلة(٣).
تعليلهم: أن املقصود ذكر اسم اهللا عىل الذبيحة وهو حاصل بكل 

لغة(٤). 
القول الثاين: جتب التسمية بالعربية للقادر عليها؛ وإذا عجز جاز أن 

يسمي بلغته، وهذا مذهب املالكية(٥)، واحتامل عند احلنابلة(٦).
الفرع اخلامس: الرقية بغري العربية.

أمجع العلامء عىل جواز الرقية عند اجتامع ثالثة رشوط: 
= جيوز للقادر عىل العربية أن يلبي بالعجمية؟ وجهان بنامها املتويل عىل اخلالف يف نظريه 
من تسبيحات الصالة؛ ومقتضاه: عدم اجلواز، والظاهر كام قال األذرعي هنا اجلواز». 

واملجموع ٢٢٦/٧.
(١) انظر: حاشية ابن عابدين ٤٨٤/١.

حيسن  وهو  بالفارسية  وسمى  ذبح  ونصه: «أو   ٤٧/١  املبتد بداية  رشح  اهلداية  انظر:   (٢)
العربية أجزأه عند أيب حنيفة رمحه اهللا تعاىل». وبدائع الصنائع للكاساين (الطبعة الثانية 

١٤٠٢هـ دار الكتاب العريب) ٤٨/٥.
واإلقناع  أحسنها».  ولو  عربية  بغري  «وجيزئ  ونصه:   ٣١٨/٢ اإلرادات  منتهى  انظر:   (٣)

٣١٨/٤، واإلنصاف ٤٠٠/١٠.
(٤) انظر: املغني ٢٦٠/١٣، وبدائع الصنائع ٤٨/٥.

(٥) انظر: جواهر اإلكليل ٢١٢/١ ونصه: «(و) وجب رشطا يف صحة الذكاة (تسمية)...
ورشح  العربية»،  عن  عاجز  عىل...  جتب  فال  عليها  وقدر  التسمية  تذكر  أي  ذكر  إن 

الزرقاين ١٤/٣.
(٦) انظر: اإلنصاف ٤٠٠/١٠ ونصه: «وحيتمل أن ال جيزيه إال التسمية بالعربية مع القدرة 

عليها». والرشح الكبري ٣٢٠/٢٧.
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أن تكون الرقية بكالم اهللا تعاىل أو بأسامئه وصفاته.. ١
أن تكون باللسان العريب بام يعرف معناه.. ٢
أن يعتقد الراقي واملرقي عليه أن الرقية ال تؤثر بذاهتا بل بذات . ٣

اهللا تعاىل(١).
فالرقية بغري اللغة العربية أو بام ال يعرف معناه حمرمة(٢)، ويدل عىل 

ذلك ما ييل:
احلذر من الوقوع يف الرشك فقد يكون يف الرقية بغري العربية معنى 
رشكيا ال يعرفه الراقي وال املرقي عليه فيقعان يف الرشك من حيث ال 
قِي  ا نَرْ نَّ : كُ الَ عِي ريض اهللا عنه قَ جَ شْ الِكٍ األَ فِ بْنِ مَ وْ نْ عَ يشعران؛ فعَ
 َّ ىلَ وا عَ رِضُ : «اعْ الَ قَ لِكَ فَ  يفِ ذَ يْفَ تَرَ ولَ اهللاِ كَ سُ نَا: يَا رَ لْ قُ ةِ فَ لِيَّ اهِ َ يفِ اجلْ
»(٣). فدل هذا احلديث عىل  كٌ ْ نْ فِيهِ رشِ ْ يَكُ ا ملَ قَى مَ مْ الَ بَأْسَ بِالرُّ اكُ قَ رُ
املنع من الرقية إذا كان فيها رشك؛ وإذا كانت باللغة األعجمية كانت 

غري معلومة فيمنع منها خشية الوقوع يف الرشك. 
 ،١٦٩/١٤ املرصية)  املطبعة  ١٣٤٧هـ  األوىل  (الطبعة  مسلم  عىل  النووي  رشح  انظر:   (١)
١٤١٦هـــ)  الرشيف  املصحف  لطباعة  فهد  امللك  (جممع  اإلســالم  شيخ   وفتاو
حجر  البن  الباري  وفتح   ،١٤٧/٤ الكتب)  (عامل  للقرايف  والفروق  ٣٣٦/١و٣٦٢، 
يف  احلميد  العزيز  وتيسري   ،١٩٦/١٠ القاهرة)  ١٣٨٠هـ  السلفية  (املطبعة  العسقالين 
اإلسالمي)  املكتب  ١٤٠٠هـ  الرابعة  عبداهللا (الطبعة  بن  لسليامن  التوحيد  كتاب  رشح 
١٦٧، وأعالم السنة املشهورة حلافظ احلكمي (الطبعة الثانية ١٤٠٨هـ مكتبة السوادي) 
من  وسلم  املعنى  معروف  أعجمي  بلفظ  كانت  إذا  الرقية  أن  هنا:  التنبيه  وينبغي   ،١٥٥
رمحه  نص  حيث  جوازها؛  عىل  يدل  تعاىل  اهللا  رمحه  حجر  ابن  احلافظ  كالم  فإن  الرشك 
الرقية؛:  جواز  رشوط  عىل  كالمه  يف  وذلك  السابق؛  املوضع  الباري؛  فتح  يف  تعاىل  اهللا 
«وباللسان العريب أو بام يعرف معناه من غريه». ولكن باقي العلامء فيام اطلعت عليه مل 

جيوزوا الرقية باألعجمية.
(٢) انظر: اإلنصاف ٣٥٢/١٠ ونصه: «حيرم طلسم ورقية بغري عريب، وقيل: يكفر».

كٌ [٢٢٠٠]. ْ نْ فِيهِ رشِ ْ يَكُ ا ملَ قَى مَ (٣) رواه مسلم يف كتاب السالم، باب الَ بَأْسَ بِالرُّ
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شعاراً؛  األعجمية  اللغة  جعل  إىل  يفيض  األعجمي  باللفظ  الرقية 
وهذا منهي عنه يف اإلسالم(١).

الرقية إنام هي استعاذة، واالستعاذة نوع من أنواع العبادة، والعبادة 
بلسان  نزلت  إنام  وصفاته  وأسامؤه  اهللا  وكالم  التوقيف،  عىل  مبناها 

عريب مبني فال جيوز العدول عن العربية إىل غريها.
القرآن  قراءة  يف  كان  إن  العربية  بغري  التكلم  أن  سبق  ما  وملخص 
فال جيوز؛ وذلك أن القرآن معجز بلفظه ومعناه، وهذا باالتفاق؛ إال 
ما حكي عن أيب حنيفة من جواز ذلك وروي عنه رجوعه، وحتى عىل 
العريب  معاين  بنفس  وافية  الرتمجة  تكون  أن  اشرتط  فقد  باجلواز  قوله 
وال شك أن هذا الرشط يمنع -كام قال الزخمرشي- من الرتمجة؛ ألنه 
ال توجد لغة تقوم مقام اللغة العربية ببيان معاين القرآن العظيم، وهذا 
وسبب  احلنفية،  وأجازه  اجلمهور  ذلك  فمنع  القادر  غري  وأما  للقادر 
اخلالف هل القرآن معجز بلفظه ومعناه أو معجز بمعناه فقط؟ فمن 
برشط  لكن  الرتمجة  أجاز  بالثاين  قال  ومن  الرتمجة،  منع  باألول  قال 
اإلتيان بمعاين اللغة العربية، وهذا االشرتاط يمنع الرتمجة من أساسها، 
وهلذا أمجعت األمة عملياً عىل عدم الرتمجة احلرفية للقرآن، واتفقوا عىل 

الرسم العثامين الذي كتبت به املصاحف.
وبالنسبة لألذكار ففرقوا بني القادر وغري القادر، فالقادر ال جيوز له 
أن يقرأ هذه األذكار بغري العربية؛ وهذا رأي اجلمهور، وخالف احلنفية 
يف ذلك، وأما غري القادر فيجوز له الرتمجة؛ وهذا باالتفاق إال عىل رأي 
وال  اخلطبة،  ويف  احلنابلة؛  عند  وجه  وهو  اإلحرام؛  تكبرية  يف  املالكية 
بٍ  ازِ اءِ بْنِ عَ َ شك أن املحافظة عىل لفظ الشارع هو املطلوب، فعن الْربَ
كَ  وءَ ضُ أْ وُ ضَّ تَوَ كَ فَ عَ جَ ضْ يْتَ مَ تَ ا أَ الَ النبي : «إِذَ : قَ الَ ريض اهللا عنه قَ

(١) انظر: تيسري العزيز احلميد ١٦٦.



١٠٧ 

هِي  جْ تُ وَ مْ لَ مَّ أَسْ لِ اللهُ مَّ قُ نِ ثُ يْمَ كَ األَ قِّ ىلَ شِ عْ عَ جِ طَ مَّ اضْ ةِ ثُ الَ لِلصَّ
يْكَ الَ  ةً إِلَ بَ هْ رَ ةً وَ بَ غْ يْكَ رَ رِي إِلَ هْ أْتُ ظَ َ أَجلْ يْكَ وَ رِي إِلَ تُ أَمْ ضْ وَّ فَ يْكَ وَ إِلَ
بِيِّكَ  بِنَ لْتَ وَ نْزَ تَابِكَ الَّذِي أَ نْتُ بِكِ مَّ آمَ يْكَ اللهُ نْكَ إِالَّ إِلَ ا مِ نْجَ الَ مَ أَ وَ جَ لْ مَ
ا  رَ مَ نَّ آخِ هُ لْ عَ اجْ ةِ، وَ رَ ىلَ الْفِطْ نْتَ عَ أَ تِكَ فَ لَ يْ نْ لَ تَّ مِ إِنْ مُ لْتَ فَ سَ الَّذِي أَرْ
تَابِكَ  نْتُ بِكِ مَّ آمَ : «اللهُ تُ غْ امَّ بَلَ لَ ىلَ النبي  فَ ا عَ َ هتُ دْ دَّ رَ : فَ الَ ». قَ مُ بِهِ لَّ تَكَ تَ
 .(١)« لْتَ سَ أَرْ الَّذِي  بِيِّكَ  نَ وَ  ، : «الَ الَ قَ  . ولِكَ سُ رَ وَ  : لْتُ قُ  « لْتَ نْزَ أَ الَّذِي 
قال النووي رمحه اهللا تعاىل: «اختلف العلامء يف سبب إنكاره  ورده 
  النبي  غري  حيتمل  برسولك  آمنت  قوله  ألن  رده؛  إنام  فقيل:  اللفظ 
هذا  أن  اإلنكار  سبب  أن  وغريه:  املازري  واختار  اللفظ،  حيث  من 
ذكر ودعاء فينبغي فيه االقتصار عىل اللفظ الوارد بحروفه وقد يتعلق 
اجلزاء بتلك احلروف ولعله أوحي إليه  هبذه الكلامت فيتعني أداؤها 

بحروفها، وهذا القول حسن»(٢).
وكون اجلمهور هنا أجازوا قراءة األذكار بغري العربية للعاجز عن 
يف  واملقصود  املراد  أن  ذكروا  ألهنم  القراءة؛  يف  ذلك  ومنعوا  العربية 
األذكار هو املعنى، فإذا مل يأت به باللغة العربية التي ورد هبا جاز له أن 

يأيت هبا بلغته بنفس معناه بالعربية.

وءِ [٢٤٧]  ضُ الْوُ ىلَ  عَ بَاتَ  نْ  مَ لِ  فَضْ باب  الوضوء  كتاب  يف  البخاري  رواه  عليه  متفق   (١)
ذِ  أَخْ وَ مِ  النَّوْ نْدَ  عِ ولُ  يَقُ ا  مَ باب  واالستغفار  والتوبة  والدعاء  الذكر  كتاب  يف  ومسلم 

عِ [٢٧١٠]. جَ َضْ املْ
(٢) رشح صحيح مسلم ٣٣/١٧، وانظر: فتح الباري ٣٥٨/١.
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املبحث الثاين
التكلم بغري العربية يف العقود

وفيه عدة مطالب.
املطلب األول

عقد النكاح بغري العربية
اختلف الفقهاء يف عقد النكاح بغري العربية إىل أقوال ثالثة:

وجه  وهذا  فقط،  بالعربية  إال  النكاح  عقد  يصح  ال  األول:  القول 
عند الشافعية(١).

ةِ اهللاِ»(٢). «وكلمة اهللا  لِمَ نَّ بِكَ هُ وجَ رُ مْ فُ تُ لْ لَ تَحْ دليلهم: قوله : «اسْ
بالعربية فال تقوم العجمية مقامها كالقرآن»(٣).

لآلخر  الزوجني  من  واحد  كل  إباحة  هو  بالنكاح  املقصود  الرد: 
القرآن  فإن  القرآن  مثل  هي  وليست  ذلك،  يف  العربية  مثل  والعجمية 

نظم معجز وهذا ال يوجد يف غريه(٤).
عليها،  قدر  ملن  بالعربية  إال  النكاح  عقد  يصح  ال  الثاين:  القول 
(١) انظر: مغني املحتاج ١٤٠/٣ ونصه: «والثاين: ال يصح اعتبارا باللفظ الوارد». واملهذب 

.١٤٢/٤
.[١٢١٨]  ِّبِى ةِ النَّ جَّ (٢) رواه مسلم يف كتاب احلج، باب حَ

(٣) املهذب ١٤٢/٤.
(٤) انظر: املهذب ١٤٢/٤.
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عند  وجه  وهذا  العربية،  عن  عجز  إذا  إال  بغريها  العقد  يصح  وال 
الشافعية(١)، واملذهب عند احلنابلة(٢).

تعليلهم: أن عقد النكاح يقع بلفظ اإلنكاح، والتزويج وهو الذي 
تقع عليه الشهادة، فال جيوز العدول عن هذا اللفظ الوارد بالعربية إىل 
زنا ذلك ملا كان للشهادة معنى، فهي  غريه مع القدرة عليه، إذ لو جوَّ
شهادة عىل النكاح الواقع هبذا اللفظ العريب، وغريها ال يقوم مقامها، 
أن  برشط  بلغته  العقد  له  جاز  بالعربية  هبا  اإلتيان  عن  عجز  إن  لكن 
ليس  والتزويج  اإلنكاح  لفظ  ألن  والتزويج؛  اإلنكاح  معنى  تتضمن 
بمعجز بلفظه، فجاز العدول عنه إىل غريه يف حال العجز؛ مثل تكبرية 

اإلحرام(٣).
اإلجياب  عىل  تدل  لغة  بكل  النكاح  عقد  يصح  الثالث:  القول 
والقبول وإن كان املتعاقدان حيسنان العربية، وهذا مذهب املالكية(٤)، 

والوجه األصح عند الشافعية(٥)، وقول عند احلنابلة(٦).

واملهذب  فال»،  وإال  صح  العربية  عن  عجز  «إن  ونصه:   ١٤٠/٣ املحتاج  مغني  انظر:   (١)
.١٤٢/٤

(٢) انظر: منتهى اإلرادات ٨٥/٢ ونصه: «ويصحان [أي اإلجياب والقبول] من هازل وتلجئة 
وبام يؤدي معنامها اخلاص بكل لسان من عاجز». واإلقناع ٣١٥/٣، واإلنصاف ٤٨/٨. 

(٣) انظر: املهذب ١٤٢/٤، والرشح الكبري ٩٨/٢٠.
(٤) هذا الذي يظهر يل من كالمهم فقد نص يف عقد اجلواهر الثمينة ١١/٢: «الركن األول: 
الصيغة؛ وهي: كل لفظ يقتيض التمليك عىل التأبيد يف حال احلياة؛ كاإلنكاح والتزويج 
والتمليك والبيع واهلبة وما يف معناها». فيفهم من هذا النص أن املراد هو املعنى، فكل 
ما دل عىل مقصد النكاح اعترب بأي لفظ كان أو لغة، وانظر: جواهر اإلكليل ٢٧٧/١، 

والرشح الصغري ٣٤٩/٢.
(٥) انظر: مغني املحتاج ١٤٠/٣ ونصه: «(ويصح) عقد النكاح (بالعجمية يف األصح)...

وإن أحسن قائلها العربية»، واملهذب ١٤٢/٤.
كان».  ولفظ  لغة  بأي  نكاحاً  الناس  عده  بام  ونصه: «و...ينعقد   ٣١٥/٣ اإلقناع  انظر:   (٦)

واإلنصاف ٤٨/٨.
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تعليلهم: أن هذا عقد مبني عىل اإلجياب والقبول، ومل حيدد الرشع 
صيغة معينة هلام فريجع يف حتديده إىل العرف، فكل ما عده العرف إجيابا 

وقبوال انعقد به النكاح بأي لفظ كان وبأي لغة كانت(١).
املطلب الثاين

التكلم بغري العربية يف اخللع
جيوز التكلم باخللع بغري العربية عند احلنابلة(٢)، وتعليل ذلك: أن 
لفظ اخللع ليس مقصوداً بذاته وإنام املقصود هو املعنى املرتتب عليه، 

فكل لفظ أد هذا املعنى اعترب وتم بناء احلكم عليه(٣).
املطلب الثالث

التكلم بغري العربية يف اإليالء
جيوز إيقاع اإليالء بالعربية وبغريها سواء كان حيسن العربية أم ال 
أو  باهللا  ُويلِ  املْ حيلف  أن  هو  اإليالء  حقيقة  أن  وذلك  احلنابلة؛(٤))  عند 
اعترب  احلقيقة  هذه  عىل  دل  لفظ  فكل  زوجته،  وطء  ترك  عىل  بصفته 

إيالء بأي لغة كانت(٥).

(١) انظر: جمموع فتاو شيخ اإلسالم ٤٤٨/٢٩.
(٢) انظر: اإلقناع٤٤٤/٣ ونصه: «وتصح ترمجة اخللع بكل لغة من أهلها»، وانظر: منتهى 

اإلرادات ١٣٢/٢، واإلنصاف ٣٩٤/٨.
(٣) انظر: كشاف القناع ٢١٧/٥.

ال  وممن  العربية  حيسن  ممن  لغة  بكل  اإليالء  «ويصح  ونصه:   ٥٧٦/٣ اإلقناع  انظر:   (٤)
حيسنها»، والرشح الكبري ١٧٩/٢٣.

(٥) انظر: الرشح الكبري ١٧٩/٢٣.



١١١ 

املطلب الرابع
التكلم بغري العربية يف اللعان

اختلف الفقهاء يف اللعان بغري العربية إىل أقوال ثالثة:
القول األول: ال يقع اللعان إال بالعربية إذا كان حيسنها، أما إذا كان 
واملذهب  الشافعية(١)،  عند  وجه  وهذا  بلغته،  صح  العربية  حيسن  ال 

عند احلنابلة(٢).
تعليلهم: أن الرشع ورد يف اللعان بالعربية فال جيوز العدول عنه مع 
القدرة عليه، فإذا عجز جاز له اللعان بلغته مثل التكبري يف الصالة(٣).

القول الثاين: ال يصح إال بالعربية ويلزمه تعلمها، وهذا وجه عند 
احلنابلة(٤).

وهذا  العربية،  حيسن  كان  وإن  العربية  بغري  يصح  الثالث:  القول 
وجه عند الشافعية(٥).

تعليلهم: قاسوه عىل اليمني، فكام أن اليمني تنعقد بكل لسان كذلك 
اللعان يصح بكل لسان(٦).

فاخلالف هنا يف مسألة انعقاد هذه العقود بغري العربية وترتب آثار 
لعانه  يصح  ال  أنه  وجه)  العربية  عرف  ونصه: «(وفيمن   ٣٧٦/٣ املحتاج  مغني  انظر:   (١)

بغريها...مع قدرته عليها». واملهذب ٤٦١/٤.
(٢) انظر: اإلقناع ٦٠٠/٣ ونصه: «أو أتى به (أي باللعان) بغري العربية من حيسنها...مل يعتد 
به، وإن عجزا عنه بالعربية مل يلزمهام تعلمها ويصح بلساهنام». وانظر: منتهى اإلرادات 

١٩٥/٢، واإلنصاف ٢٣٨/٩.
(٣) انظر: املهذب ٤٦١/٤، وكشاف القناع ٣٩٢/٥.

(٤) اإلنصاف ٢٣٨/٩ ونصه: «والوجه الثاين: ال يصح ويلزمه تعلمها».
(٥) انظر: مغني املحتاج ٣٧٦/٣ ونصه: «(ويصح) اللعان مع معرفة العربية (بالعجمية)»، 

واملهذب ٤٦١/٤.
(٦) انظر: املهذب ٤٦١/٤.
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هذه العقود عىل املتعاقدين أهون من اخلالف يف املبحث السابق؛ ألن 
العربية  بغري  انعقادها  أجاز  فمن  تعبدية؛  ليست  ألفاظها  العقود  هذه 
تعبدية،  ليست  األمور  هذه  هبا  تنعقد  التي  األلفاظ  بأن  ذلك:  علل 
فكل لفظ دل عىل هذه العقود انعقد هبا، والعربة باملعاين دون األلفاظ، 
يف  العربية  بغري  التكلم  حكم  يبقى  لكن  العرف،  إىل  ذلك  يف  فاملرجع 
هذه العقود؛ وخصوصاً ملن كان حيسن العربية، وهذا بيانه يف املبحث 

التايل.
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املبحث الثالث
التكلم بغري العربية يف غري العبادات والعقود

وفيه مطلبان:
املطلب األول

التكلم بالكلمة بعد الكلمة
وهذا له حالتان:

معرفة  مع  الكلمة  بعد  األعجمية  بالكلمة  التكلم  األوىل:  احلالة 
  معناها، فإن كان املعنى مباحاً فال بأس به، وقد ورد ذلك عن النبي
وبعض السلف من الصحابة والتابعني، وأكثر ما يفعلون ذلك حلاجة؛ 
كأن يكون املخاطب أعجمياً أو قد اعتاد األعجمية، أو لكون الكلمة 

درجت عىل ألسنتهم فأصبحت معربة، وعىل هذا املعنى وردت اآلثار:
ككون  حلاجة؛  األعجمية  بالكلمة  التكلم  يف  الواردة  اآلثار   : أوالً

املخاطب أعجمياً أو قد اعتاد العجمية:
يْتُ . ١ تَ : أَ الَتْ يدٍ ريض اهللا عنهام قَ عِ الِدِ بْنِ سَ الِدٍ بِنْتِ خَ مِّ خَ نْ أُ عَ

 : ِولُ اهللا سُ الَ رَ ، قَ رُ فَ يصٌ أَصْ مِ َّ قَ يلَ عَ عَ أَيبِ وَ ولَ اهللاِ  مَ سُ رَ
فالشاهد   .(١) ةٌ نَ سَ حَ ةِ  يَّ بَشِ َ بِاحلْ ىَ  هْ وَ عبداهللاِ:  الَ  قَ  .« هْ نَ سَ هْ  نَ «سَ
يف  نشأت  خالد  أم  أن  ذلك:  يف  والسبب   « هْ نَ سَ هْ  نَ : «سَ قوله 

ةِ [٣٠٧١]. انَ طَ الرَّ ةِ وَ يَّ سِ ارِ مَ بِالْفَ لَّ نْ تَكَ (١) رواه البخاري يف كتاب اجلهاد باب مَ
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ولتقريب  عليه،  العتيادها  بذلك    النبي  فخاطبها  احلبشة(١) 
الفهم هلا(٢).

عن منذر الثوري قال: سأل رجل ابن احلنفية عن اجلبن فقال: . ٢
يا جارية اذهبي هبذا الدرهم فاشرتي به ينريا، فاشرتت به ينريا 

ثم جاءت به - يعني اجلبن(٣).
خالطت  التي  األعجمية  بالكلمة  التكلم  يف  الواردة  اآلثار   : ثانياً

كالم العرب فأصبحت معربة:
اهللاِ . ١ ولَ  سُ رَ يَا  لْتُ  قُ  : الَ قَ عنهام  اهللا  رىض  عبداهللاِ  بْنِ  ابِرِ  جَ نْ  عَ

 ، رٌ نَفَ وَ أَنْتَ  الَ  تَعَ فَ ريٍ  عِ شَ نْ  مِ ا  اعً صَ نْتُ  حَ طَ وَ نَا  لَ ةً  يْمَ َ هبُ نَا  بَحْ ذَ
ا  رً وْ نَعَ سُ دْ صَ ا قَ ابِرً قِ إِنَّ جَ نْدَ َ لَ اخلْ : «يَا أَهْ الَ قَ بِيُّ  فَ احَ النَّ فَصَ

.(٤)« مْ الً بِكُ يَّ هَ حَ فَ
الناس،  إليه  يدعى  طعام  ومعناها:  ا»  ورً : «سُ قوله  الشاهد: 
فارسية؛(٥)..........................................  واللفظة 
١٤١١هـ)  تيمية  ابن  (مكتبة  العسقالين  حجر  البن  الصحابة  متييز  يف  اإلصابة  انظر:   (١)

٢٠٢/١٣ رقم الرتمجة [١٢٤٢].
(٢) انظر: اقتضاء الرصاط املستقيم ٥٢٥/١، وفتح الباري ١٨٥/٦.

(٣) رواه ابن أيب شيبة يف املصنف (الطبعة األوىل ١٤٠٩هـ دار التاج) ٢٩٩/٥[٢٦٢٨٦].
ةِ [٣٠٧٠]  انَ طَ الرَّ ةِ وَ يَّ سِ ارِ مَ بِالْفَ لَّ نْ تَكَ (٤) متفق عليه، رواه البخاري يف كتاب اجلهاد، باب مَ
هُ  قُ قَّ تَحَ يَ لِكَ وَ اهُ بِذَ ثِقُ بِرِضَ نْ يَ ارِ مَ هُ إِىلَ دَ َ ريْ هِ غَ بَاعِ تِتْ ازِ اسْ وَ ومسلم يف كتاب األرشبة باب جَ

امِ [٢٠٣٩]. عَ ىلَ الطَّ عِ عَ تِامَ بَابِ االِجْ تِحْ اسْ ا تَاما وَ قً قُّ َ حتَ
وحممود  الزاوي  طاهر  (حتقيق  اجلزري  البن  واألثر  احلديث  غريب  يف  النهاية  انظر:   (٥)
الطناحي، دار الفكر) ٤٢٠/٢، وانظر: لسان العرب البن منظور (دار صادر) ٣٨٨/٤، 
قال النووي يف رشحه لصحيح مسلم ٢١٦/١٣: «أما (السور) فبضم السني وإسكان 
لفظة  وهي  مطلقا،  الطعام  وقيل:  إليه،  يدعى  الذي  الطعام  وهو  مهموز،  غري  الواو 
العربية،  غري  بألفاظ  تكلم    اهللا  رسول  بأن  صحيحة  أحاديث  تظاهرت  وقد  فارسية، 
فيدل عىل جوازه». قال يف فتح الباري ١٨٤/٦: «والغرض منه قوله: «إن جابرا قد صنع 
من= الصنيع  مهز  بغري  السور  الطربي:  قال  الواو  وسكون  املهملة  بضم  وهو   ،« سوراً
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لكنها أصبحت لفظة معربة(١).
نْ . ٢ ةً مِ ْرَ ذَ متَ ٍّ أَخَ ىلِ نَ بْنَ عَ سَ َ ةَ رىض اهللا عنه: أَنَّ احلْ يْرَ رَ نْ أَبِى هُ عَ

 ، خٍ خٍ كَ : «كَ ةِ يَّ سِ ارِ بِىُّ  بِالْفَ الَ النَّ قَ ا يفِ فِيهِ، فَ هَ لَ عَ جَ ةِ فَ قَ دَ ْرِ الصَّ متَ
.(٢)« ةَ قَ دَ لُ الصَّ كُ نَّا الَ نَأْ فُ أَ رِ ا تَعْ أَمَ

وردع،  للصبي  زجر  كلمة  وهي   « خٍ كَ خٍ  «كَ  : قوله  الشاهد 
وهي كلمة أعجمية عربت(٣)، وهي مما ال يتكلم به الرجل مع 
يفهمه  بام  فكلمه  احلسن  لصغر  هبا    النبي  تكلم  وإنام  الرجل 

فهو كمخاطبة العجمي بام يفهمه من لغته(٤).
ا . ٣ هَ قَ لَّ طَ ا  هَ جَ وْ زَ مُ  اصِ َ ختُ  ٍّ ىلِ عَ إِىلَ  ةٌ  أَ رَ امْ تِ  اءَ جَ  : الَ قَ رٍ  امِ عَ نْ  عَ

 : يْحٍ َ لِرشُ  ٌّ ىلِ عَ الَ  قَ فَ  ، يَضٍ حِ ثَ  ثَالَ رٍ  هْ شَ يفِ  تُ  ضْ حِ دْ  قَ  : الَتْ قَ فَ
اقْضِ   : الَ قَ نَا؟،  هُ ا  هَ أَنْتَ  وَ نِنيَ  مِ ُؤْ املْ ريَ  أَمِ يَا   : الَ قَ  ، امَ نَهُ يْ بَ اقْضِ 
 . امَ نَهُ يْ بَ اقْضِ   : الَ قَ نَا؟  هُ ا  هَ أَنْتَ  وَ نِنيَ  مِ ُؤْ املْ ريَ  أَمِ يَا   : الَ قَ  . امَ نَهُ يْ بَ
مُ  عُ تَزْ هُ  تُ انَ أَمَ وَ هُ  ينُ دِ ىضَ  يُرْ َّنْ  ممِ ا  لِهَ أَهْ ةِ  انَ بِطَ نْ  مِ تْ  اءَ جَ إِنْ   : الَ قَ
َا،  ازَ هلَ ىلِّ جَ تُصَ ءٍ وَ رْ لِّ قَ نْدَ كُ رُ عِ هُ يَضٍ تَطْ ثَ حِ تْ ثَالَ اضَ ا حَ َ أَهنَّ

.(٥) نْتَ سَ ومِ أَحْ انِ الرُّ ونُ بِلِسَ الُ قَ ، وَ الُونُ : قَ ٌّ ىلِ الَ عَ قَ ، فَ الَ إِالَّ فَ وَ
= الطعام الذي يدعى إليه وقيل الطعام مطلقا، وهو بالفارسية، وقيل: باحلبشية، وباهلمز 
بقية اليشء واألول هو املراد هنا، قال اإلسامعييل: السور كلمة بالفارسية، قيل له: أليس 
هو الفضلة؟ قال: مل يكن هناك يشء فضل ذلك منه، إنام هو بالفارسية من أتى دعوة».

(١) انظر: املعجم الوسيط (الطبعة الثانية) ٤٦٢/١.
ةِ [٣٠٧٢]. انَ طَ الرَّ ةِ وَ يَّ سِ ارِ مَ بِالْفَ لَّ نْ تَكَ (٢) رواه البخاري يف كتاب اجلهاد، باب مَ

(٣) انظر: النهاية ١٥٤/٤. 
(٤) انظر: فتح الباري ١٨٥/٦.

 ٦٣٠/١ املغني)  دار  ١٤٢١هـ  األوىل  الطبعة  الداراين  حسني  (حتقيق  الدارمي  رواه   (٥)
يَضٍ  حِ ثَ  ثَالَ رٍ  هْ شَ يفِ  تْ  اضَ حَ ا  إِذَ باب  احليض  كتاب  يف  البخاري  ورواه   [٨٨٣]
جمزوم  غري  تعليقاً   ، يْضِ َ احلْ نَ  مِ نُ  كِ مْ يُ فِيامَ  لِ  مْ َ احلْ وَ يْضِ  َ احلْ يفِ  اءُ  النِّسَ قُ  دَّ يُصَ ا  مَ وَ
«وصله=  :٤٢٥/١ الفتح  يف  احلافظ  وقال  ورشيــح».  عيل  عن  «ويذكر  فقال:  به 



 ١١٦

فيها  فاحلكم  حاجة؛  لغري  األعجمية  بالكلمة  الكالم  الثانية:  احلالة 
ال خيلو من ثالثة أمور:

كرهه  فهذا  فيه؛  يشء  وال  معروفاً  معناها  يكون  أن  األول:  األمر 
تعاىل:  اهللا  رمحه  الشافعي  اإلمام  قال  وأمحد،  كالشافعي  األئمة؛  بعض 
«سمى اهللا الطالبني من فضله يف الرشاء والبيع: جتاراً، ومل تزل العرب 
تسميهم التجار، ثم سامهم رسول اهللا  بام سمى اهللا به من التجارة 
بلسان العرب، والسامرسة اسم من أسامء العجم، فال نحب أن يسمي 
رجل يعرف العربية تاجراً، إال تاجراً، وال ينطق بالعربية فيسمي شيئاً 
بأعجمية، وذلك أن اللسان الذي اختاره اهللا عز وجل لسان العرب، 
فأنزل به كتابه العزيز، وجعله لسان خاتم أنبيائه حممد ، وهلذا نقول: 
ينبغي لكل أحد يقدر عىل تعلم العربية أن يتعلمها؛ ألنه اللسان األوىل 
بأن يكون مرغوبا فيه من غري أن حيرم عىل أحد أن ينطق بأعجمية»(١)، 
  ِولِ اهللا سُ دِ رَ هْ ا يفِ عَ نَّ : كُ الَ ةَ قَ زَ رَ يْسُ بْنُ أَبِى غَ ويدل عىل هذا ما رواه قَ
 : الَ قَ هُ فَ نْ نُ مِ سَ وَ أَحْ مٍ هُ نَا بِاسْ امَّ سَ ولُ اهللاِ  فَ سُ رَّ بِنَا رَ مَ ، فَ ةَ َ رسِ امَ ى السَّ مَّ نُسَ
 .(٢)« ةِ قَ دَ وهُ بِالصَّ وبُ شُ لِفُ فَ َ احلْ وُ وَ غْ هُ اللَّ ُ ْرضُ يْعَ حيَ بَ ارِ إِنَّ الْ جَّ َ التُّ رشَ عْ «يَا مَ

وهو  العريب  االسم  إىل  األعجمي  االسم  هذا    النبي  فغريَّ 
التجارة(٣).

= الدارمي..ورجاله ثقات، وإنام مل جيزم به (أي البخاري) للرتدد يف سامع الشعبي من 
». وصحح إسناده حمقق مسند الدارمي. عيل ومل يقل إنه سمعه من رشيح فيكون موصوالً

(١) انظر: اقتضاء الرصاط املستقيم ٥١٨/١.
ا  هَ الِطُ َ خيُ ةِ  ــارَ ــجَ الــتِّ يفِ  بــاب  واإلجـــارات،  البيوع  كتاب  يف  داود  أبــو  رواه   (٢)
يفِ  ــاءَ  جَ ــا  مَ بــاب  البيوع،  كتاب  يف  والــرتمــذي   ،[٣٣٢٦] ــوُ  ــغْ الــلَّ وَ ــفُ  ــلِ َ احلْ
صحيح»،  حسن  «حديث  وقــال:   [١٢٠٨] ــمْ  ــاهُ إِيَّ   بِيِّ  النَّ ةِ  يَ مِ تَسْ وَ ارِ  جَّ التُّ
.[٢٨٤٥]  ٦٤٠/٢ داود  أيب  سنن  صحيح  يف  ــاين  ــب األل ــاده  إســن وصحح 
دار  األوىل١٤١٠هـ  للمباركفوري (الطبعة  الرتمذي  جامع  برشح  األحوذي  حتفة  انظر   (٣)

الكتب العلمية) ٣٣٤/٤.
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بالفارسية؟  الشهور  تسمية  عن  تعاىل  اهللا  رمحه  أمحد  اإلمام  وسئل 
فكره ذلك أشد الكراهة(١). 

اللسان  فإن  العربية،  بغري  النطق  الرجل  يتعود  أن  الكراهة:  ووجه 
العريب شعار اإلسالم وأهله، واللغات من أعظم شعائر األمم التي هبا 
األدعية  يف  يكرهون  أكثرهم  أو  الفقهاء  من  كثري  كان  وهلذا  يتميزون، 

التي يف الصالة والذكر: أن يُدعى اهللا أو يذكر بغري العربية(٢).
فقد  راهويه؛  بن  كإسحاق  الكراهة؛  عدم  إىل  األئمة  بعض  وذهب 
سئل عن تأريخ الكتاب يكتب بالشهور الفارسية مثل: آذرماه، وذي 
عن  وسئل  فأرجو،  يكره  اسم  األسامي  تلك  يف  يكن  مل  إن  قال:  ماه، 
الرجل يتعلم شهور الروم والفرس، قال: كل اسم معروف يف كالمهم 

فال بأس(٣).
األمر الثاين: أن يكون املعنى يف اللفظ األعجمي غري مباح فال ريب 

يف حتريمه.
فعن  عندهم،  مكروه  فهذا   ، جمهوالً املعنى  يكون  أن  الثالث:  األمر 
أن  آمن  ال  وقال:  به،  حيلف  إيزدان  يكره  كان  أنه  املبارك  بن  عبداهللا 

يكون أضيف إىل يشء يعبد(٤). 
ووجه الكراهة: احتامل أن يكون املعنى حمرماً، فال ينطق املسلم بام 

ال يعرف معناه.

(١) انظر: اقتضاء الرصاط املستقيم ٥١٨/١.
(٢) انظر: املرجع السابق، وانظر ما سبق يف مبحث قراءة األذكار الواجبة يف الصالة وخارج 

الصالة بغري العربية.
(٣) انظر: املرجع السابق ٥١٨/١.

(٤) املرجع السابق ٥١٩/١



 ١١٨

املطلب الثاين
الرطانة بغري العربية

أي التكلم هبا يف مجل تامة وكالم متواصل، وهذا فيه فرعان:
الفرع األول: الرطانة باألعجمية للحاجة.

أعجمياً  املخاطب  يكون  كأن  العربية؛  بغري  التكلم  إىل  تاج  حيُ قد 
واحتاج إىل من يكلمه بلغته فهذا جائز؛(١) ودليل ذلك:

ةِ . ١ ينَ َدِ لِ املْ نْ أَهْ ىلً مِ وْ ى - مَ مَ لْ ةَ سَ ونَ يْمُ بَا مَ ةَ أَنَّ أَ امَ لِ بْنِ أُسَ الَ نْ هِ عَ
ةٌ  أَ رَ هُ امْ تْ اءَ ةَ جَ يْرَ رَ عَ أَبِى هُ الِسٌ مَ نَا جَ امَ أَ نَ يْ : بَ الَ قٍ - قَ دْ لَ صِ جُ رَ
بَا  أَ يَا   : الَتْ قَ فَ ا  هَ جُ وْ زَ ا  هَ قَ لَّ طَ دْ  قَ وَ اهُ  يَ عَ ادَّ فَ َا  هلَ ابْنٌ  ا  هَ عَ مَ ةٌ  يَّ سِ ارِ فَ
بَ بِابْنِي.  هَ يدُ أَنْ يَذْ رِ ي يُ جِ وْ ةِ - زَ يَّ سِ ارِ هُ بِالْفَ نَتْ لَ طَ رَ ةَ - وَ يْرَ رَ هُ

.(٢) لِكَ َا بِذَ نَ هلَ طَ رَ هِ وَ يْ لَ امَ عَ تَهِ ةَ اسْ يْرَ رَ : أَبُو هُ الَ قَ فَ
َا . ٢ هلَ الَ  قَ فَ  ، يَةً ارِ جَ ابَ  أَصَ هُ  أَنَّ هُ  نْ عَ اىلَ  تَعَ اهللاُ   َ يضِ رَ نَ  امَ لْ سَ نْ  عَ

: ال(٣). الَتْ ، قَ ةً دَ احِ دِي وَ جُ : اسْ الَ : ال، قَ الَتْ ، قَ يلِّ : صَ ةِ يَّ سِ ارِ بِالْفَ
عن زيد بن أيب املعىل موىل لبني متيم، قال: شهدت إياس بن معاوية . ٣

(١) انظر فتاو الشيخ حممد بن إبراهيم رمحه اهللا تعاىل ١٠٥/١٣، وسئلت اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية واإلفتاء السؤال التايل: اعتدت الرطانة األعجمية مع العاملة الكافرة، 
كل بلهجة بلده ولغته، تلطيفاً لعالقايت معهم، وتقرباً إليهم طمعاً يف إسالمهم، وقد ملست 
تنصحونني  فبم  للرشع،  خمالف  الرطانة  اعتياد  بأن  سمعت  ولكن  عظيمة،  آثاراً  لذلك 

بارك اهللا فيكم؟.
فأجابت: ال بأس بمخاطبة األعاجم بلغتهم ملن احتاج إىل ذلك، أو لدعوهتم إىل اإلسالم، 
وليس ذلك من الرطانة املكروهة. وباهللا التوفيق، وصىل اهللا عىل نبينا حممد وآله وصحبه 

وسلم. فتاو اللجنة الدائمة ١٤٦/٢٦ فتو رقم (٢٠٣٨٤).
دِ [٢٢٧٧] وصحح إسناده األلباين يف  لَ قُّ بِالْوَ نْ أَحَ (٢) رواه أبو داود يف كتاب الطالق باب مَ

صحيح سنن أيب داود ٤٣٠/٢[١٩٩١].
(٣) رواه الطرباين يف املعجم الكبري٢١٨/٦[٦٠٥٤].
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اختصم إليه يف جارية، فقال الرجل: إين اشرتيت من هذا جارية 
محقاء، قال: ما أعلمه يرد من احلمق، فقال: إنه محق كاجلنون، قال: 
؟ قالت: نعم، قال: فقال هلا:  فقال هلا بالفارسية: تذكرين ليلة ولدتِ

أي رجلني أطول؟(١)، قال: فقالت: أحد رجليها هذا، فردها(٢).
الفرع الثاين: الرطانة باألعجمية لغري حاجة. 

الرطانة  هلذه  حمتاجاً  يكن  ومل  باألعجمية  العريب  املسلم  رطن  إذا 
فهذا مكروه؛ وهذه الكراهة مروية عن اإلمام مالك رمحه اهللا تعاىل(٣)، 

واإلمام الشافعي واإلمام أمحد(٤). 
أدلة الكراهة:

١ .  ,   +  *)  (  '  &  %  $  #  ") تعاىل:  قال 
-.  /  0  1  2  43  5  6  7  8  9     :) (املائدة ٥١).

(١) هكذا وردت ولعلها: أي رجليك أطول.
احلمق  من  يرد  كان  من  باب  واألقضية  البيوع  كتاب  يف  شيبة  أيب  ابن  مصنف   (٢)

.[٢١٠٧٣]٣٦٣/٤
اإلسالمي  الغرب  دار  حجي،  حممد  د.  (حتقيق  رشد  البن  والتحصيل  البيان  انظر:   (٣)
األوىل  الطبعة  عطا  مصطفى  (حتقيق  املستدرك  يف  احلاكم  وقال   ،٣٣٧/٩  (١٤٠٤
أهل  (كالم   : املصطفى  بقول  «واملتأمل   :٩٨/٤ العلمية)  الكتب  دار  ١٤١١هـ، 
خيتار  ملن    منه  بالوعيد  تنذر  شواهده  فإن    ورسوله  باهللا  متهاون  عريب)  اجلنة 
املستقيم  الرصاط  اقتضاء  يف  اإلسالم  شيخ  وقال  وكتابة».  نطقا  العربية  عىل  الفارسية 
ولغة  اإلسالم  شعار  هي  التي   - العربية  اللغة  بغري  اخلطاب  اعتياد  «وأما   :٥٢٦/١
مع  للرجل  أو  ــدار،  ال ألهل  أو  وأهله،  للمرص  عادة  ذلك  يصري  حتى   - القرآن 
أن  ريب  فال  الفقه،  ألهل  أو  الديوان،  ألهل  أو  لألمراء،  أو  السوق،  ألهل  أو  صاحبه، 
يف  اآلن  حاصل  وهذا  تقدم».  كام  مكروه  وهو  باألعاجم،  التشبه  من  فإنه  مكروه  هذا 
البلد  أهل  أصبح  حتى  وغريها،  اجلامعات  وبعض  واملطارات  واملستشفيات  الرشكات 
وأي  ذل  فأي  العربية،  بغري  وكالمها  العربية  بغري  كتاباهتا  التي  األمكنة  هذه  يف  غرباء 
املستعان. واهللا  رأسه؛  ومسقط  بلده  يف  بالغربة  املرء  شعور  وهو  هذا؛  من  أعظم  هوان 

(٤) انظر: ما سبق يف ص٢٦.
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عليهم  الرسور  إدخال  لغتهم  دراسة  يف  أن  االستدالل:  وجه 
ضمن  من  وهذا  تعلمها،  يف  والرغبة  بلغتهم  املنفعة  بإظهار 

التويل املنهي عنه(١).
هَ . ٢ بَّ نْ تَشَ ولُ اهللاِ : «مَ سُ الَ رَ : قَ الَ رَ ريض اهللا عنهام قَ مَ نْ ابْنِ عُ عَ

.(٢)« مْ نْهُ وَ مِ هُ مٍ فَ وْ بِقَ
تتميز،  وهبا  لألمم  شعار  أهم  هي  اللغة  أن  االستدالل:  وجه 
هذا  يف  هبم  متشبه  فهو  حاجة  لغري  هؤالء  بلغة  تكلم  فمن 
الشعار، فيدخل يف هذا الوعيد الذي يقتيض أقل أحواله حتريم 

التشبه هبم(٣).
نْ . ٣ «مَ  : اهللا  رسول  قال  قال:  عنهام  اهللا  ريض  رَ  مَ عُ ابْنِ  نْ  عَ

هُ  إِنَّ فَ ةِ  يَّ سِ ارِ بِالفَ نَّ  مَ لَّ تَكَ يَ فَال  ةِ  بِيَّ رَ بِالْعَ مَ  لَّ تَكَ يَ أَنْ  مْ  نْكُ مِ نَ  سَ أَحْ
 .(٤)« اقَ نِّفَ ثُ الْ يُورِ

لُ . ٤ جُ الْرَّ مَ  لَ تَكَ ا  : «مَ هُ نْ عَ اهللاُ   َ ىضِ رَ رُ  مَ عُ الَ  قَ  : الَ قَ بُريدةَ  ابْنِ  نْ  عَ
.(٥)« هُ تُ وءَ رُ تْ مُ صَ بُثَ إِال نَقَ ال خَ ، وَ بُثَ ةَ إِال خَ يَّ سِ ارِ الْفَ

وا . ٥ مُ لَّ تَعَ «الَ   : هُ نْ عَ اهللاُ   َ ىضِ رَ رُ  مَ عُ الَ  قَ  : الَ قَ ارٍ  ينَ دِ بْنِ  اءِ  طَ عَ نْ  عَ
(١) انظر: البيان والتحصيل ٣٣٨/٩.

ةِ [٤٠٣١] ورواه اإلمام أمحد يف املسند  رَ هْ بْسِ الشُّ (٢) رواه أبو داود يف كتاب اللباس باب يفِ لُ
«إسناد   :٢٦٩/١ املستقيم  الرصاط  اقتضاء  يف  اإلسالم  شيخ  وقال   [٥١١٥]١٢٦/٩
جيد»، وصحح إسناده الشيخ أمحد شاكر يف حتقيقه املسند (دار املعارف بمرص١٣٧٧هـ) 

.[٥١١٥]١٢٢/٧
(٣) انظر: اقتضاء الرصاط املستقيم ٢٧٠/١.

(٤) رواه احلاكم يف املستدرك ٩٨/٤[٧٠٠١] وقال احلافظ الذهبي: «عمرو بن هارون كذبه 
ابن معني وتركه اجلامعة». وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل يف اقتضاء الرصاط 
املستقيم ٥٢٤/١: «وهذا الكالم يشبه كالم عمر بن اخلطاب، وأما رفعه فموضع تبني»، 

وقال احلافظ يف الفتح ١٨٤/٦: «سنده واه».
(٥) رواه ابن أيب شيبة ٢٩٩/٥[٢٦٢٨٠].
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مَ  يَوْ مْ  هِ ائِسِ نَ كَ يفِ  نيَ  كِ ِ ُرشْ املْ ىلَ  عَ وا  لُ خُ تَدْ الَ  وَ مِ  اجِ عَ األَ ةَ  انَ طَ رَ
 .(١)« مْ يْهِ لَ لُ عَ نْزِ ةَ تَ طَ خْ إِنَّ السُّ مْ فَ هِ يدِ عِ

وزِ . ٦ ُ ةِ النَّريْ يَّ دِ َ هُ هبِ نْ َ اهللاُ عَ يضِ ٌّ رَ ىلِ َ عَ يتِ : أُ الَ ريِينَ قَ دِ بْنِ سِ مَّ َ نْ حمُ عَ
 : الَ قَ  ، وزِ َ النَّريْ مُ  يَوْ ا  ذَ هَ نِنيَ  مِ ُؤْ املْ ريَ  أَمِ يَا  وا:  الُ قَ هِ؟  ذِ هَ ا  مَ  : الَ قَ فَ
هَ  رِ ةَ (أحد رواه األثر): كَ امَ الَ أَبُو أُسَ . قَ وزَ ُ ريْ مٍ فَ لَّ يَوْ وا كُ نَعُ اصْ فَ

.(٢) وزَ ُ ولَ نَريْ أَنْ يَقُ
عن داود بن أيب هند أن حممد بن سعد بن أيب وقاص سمع قوماً . ٧

يتكلمون بالفارسية فقال: «ما بال املجوسية بعد احلنيفية»(٣).

الرصاط  اقتضاء  يف  شيخ اإلسالم  وقال   [١٦٠٩]٤١١/١ املصنف  يف  عبدالرزاق  رواه   (١)
دينار  بن  عطاء  عىل  موقوفاً  شيبة  أيب  ابن  ورواه  صحيح»،  «بإسناد   :٥١١/١ املستقيم 

.[٢٦٢٨١]٢٩٩/٥
.٢٣٥/٩ (٢) رواه البيهقي يف السنن الكرب

(٣) رواه ابن أيب شيبة ٢٩٩/٥[٢٦٢٨١].
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املبحث الرابع
حكم تعلم اللغة العربية

وفيه مطلبان:
املطلب األول

تعلم اللغة العربية واجب عيني
القرآن  قراءة  يف  وذلك  عينياً؛  وجوباً  العربية  اللغة  تعلم  جيب 
إال  الصالة  تتم  ال  الفاحتة  أن  الوجوب:  ووجه  الواجبة،  واألذكار 
»(١). وال تصح  تَابِ ةِ الْكِ َ احتِ أْ بِفَ رَ ْ يَقْ َنْ ملَ ةَ ملِ الَ بقراءهتا لقوله : «الَ صَ
قراءهتا إال بالعربية، وكذلك األذكار الواجبة يف الصالة فيجب تعلم 
اللغة العربية من أجل ذلك؛ ألن ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب(٢).

اتِ  وَ لَ ومِ يفِ الصَّ مُ َأْ املْ امِ وَ ةِ لِإلِمَ اءَ رَ قِ وبِ الْ جُ (١) متفق عليه، البخاري يف كتاب األذان باب وُ
تُ [٧٥٦] ومسلم يف كتاب الصالة باب  افَ َ ا خيُ مَ ا وَ رُ فِيهَ هَ ْ ا جيُ مَ رِ وَ فَ السَّ ِ وَ َرضَ ا يفِ احلْ هَ لِّ كُ
 َ يَرسَّ ا تَ أَ مَ رَ ا قَ هَ مُ لُّ هُ تَعَ نَ كَ الَ أَمْ ةَ وَ َ احتِ نِ الْفَ سِ ْ ْ حيُ ا ملَ هُ إِذَ إِنَّ ةٍ وَ عَ كْ لِّ رَ ةِ يفِ كُ َ احتِ ةِ الْفَ اءَ وبِ قِرَ جُ وُ

ا [٣٩٤].  ِهَ ريْ نْ غَ هُ مِ لَ
(٢) انظر: املجموع ٢٣٩/٣ حيث نص عىل أنه: «جيب عىل املكلف أن يتعلم التكبري وسائر 

األذكار الواجبة بالعربية».
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املطلب الثاين
تعلم اللغة العربية فرض كفاية

جيب عىل خطيب اجلمعة -يف قول بعض الفقهاء- أن يؤدي اخلطبة 
عىل  جيب  وكذلك  تعلمها،  عليه  وجب  حيسنها  ال  كان  فإن  بالعربية، 
فإنه  وعموما  واللغة(١)،  النحو  معرفة  املفتي  رشوط  من  ألن  املفتي؛ 
واجب،  فرض  ومعرفتها  الدين،  «من  ألهنا  العربية؛  اللغة  تعلم  يلزم 
فإن فهم الكتاب والسنة فرض، وال يفهم إال بفهم اللغة العربية، وما 
ال يتم الواجب إال به فهو واجب»(٢). وقد رو أبو بكر بن أيب شيبة 
كتب  عنه  اهللا  ريض  اخلطاب  بن  عمر  أن  مصنفه(٣):  يف  تعاىل  اهللا  رمحه 
السنة،  يف  فتفقهوا  بعد:  عنه: «أما  اهللا  ريض  األشعري  موسى  أيب  إىل 
به  أمر  الذي  عريب». «وهذا  فإنه  القرآن،  وأعربوا  العربية  يف  وتفقهوا 
عمر ريض اهللا عنه؛ من فقه العربية وفقه الرشيعة؛ جيمع ما حيتاج إليه؛ 
ألن الدين فيه أقوال وأعامل، ففقه العربية هو الطريق إىل فقه أقواله، 

وفقه السنة هو فقه أعامله»(٤).

١٤١٩هـ)  الثانية  الطبعة  الرتكي  عبداهللا  د.  للطويف (حتقيق  الروضة  خمترص  رشح  انظر:   (١)
٥٨١/٣ حيث نص رمحه اهللا تعاىل: «ويشرتط للمجتهد أن يعرف من النحو واللغة ما 
يكفيه يف معرفة ما يتعلق بالكتاب والسنة من نص وظاهر وجممل وحقيقة وجماز وعام 
ألن  ومفهومه؛  وحلنه  اخلطاب   كفحو ونحوه  خطاب  ودليل  ومقيد  ومطلق  وخاص 
األحكام  به  تتعلق  وعلم   ... رضورياً توقفاً  عليه  ويتوقف  بذلك  يتعلق  األحكام  بعض 

الرشعية هذا التعلق جدير أن يكون معترباً يف االجتهاد».
(٢) اقتضاء الرصاط املستقيم ٥٢٧/١.

(٣) ١١٦/٦[٢٩٩١٤] وقال ابن مفلح يف اآلداب الرشعية ١٣٨/٢: «منقطع».
(٤) اقتضاء الرصاط املستقيم ٥٢٨/١.
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املبحث اخلامس
حكم تغيري العربية

نَ  ادُ مِ نَ : «اإلِسْ الَ كِ قَ ُبَارَ نْ عبداهللاِ بْنِ املْ رو مسلم يف صحيحه(١) عَ
»، وكذلك اللغة العربية من  اءَ ا شَ اءَ مَ نْ شَ الَ مَ قَ ادُ لَ نَ الَ اإلِسْ لَوْ ينِ وَ الدِّ
الدين فلوالها لقال من شاء ما شاء؛ وذلك أن نصوص الكتاب والسنة، 
ريِّ  وكذلك كالم السلف ال يمكن فهمها إال بمعرفة اللغة العربية فإذا غُ
يف هذه اللغة وبُدل مل تفهم هذه النصوص الفهم الصحيح، وبالتايل ال 
يمكن العمل بام فيها من أحكام، فيؤدي ذلك إىل قطع صلة هذه األمة 
بامضيها، فإذا قطعت هذه الصالت فأي وحدة ستجمع بني هذه األمة، 
وأي صالح سيكون هلذه األمة، ولن يصلح هذه األمة إال بام صلح هبا 
أوهلا، وقد حرص السلف ريض اهللا عنهم عىل كل ما من شأنه اإلبقاء عىل 
اللغة العربية، والرفع من شأهنا سواء كان يف الكالم أو الزي أو العادات؛ 
فهذا أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه يكتب كتاباً إىل عتبة 
بن فرقد: «أما بعد: فائتزروا، وارتدوا، وانتعلوا، وألقوا اخلفاف، وألقوا 
بلباس  وعليكم  العرب،  محام  فإهنا  بالشمس؛  وعليكم  الرساويالت، 
أبيكم إسامعيل، وإياكم والتنعم، وزي العجم، ومتعددوا، واخشوشنوا، 
واخلولقوا، واقطعوا الركب، وانزوا نزوا، وارموا األغراض... وزاد يف 

ينِ ٢٥. نَ الدِّ ادَ مِ نَ (١) مقدمة صحيح مسلم باب يفِ أَنَّ اإلِسْ
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رواية: وتعلموا العربية»(١)، فأمرهم ريض اهللا عنه بلباس إسامعيل -عليه 
ية بقوله: «ومتعددوا» نسبة  دِّ َعَ السالم- وهو أبو العرب، وأمرهم بلزوم املْ
إىل معد بن عدنان؛ أي الزموا عادته يف أخالقه وزيه وفروسيته وأفعاله، 
وهناهم عن زي العجم؛ ألن املشاهبة يف الزي الظاهر تدعو إىل املوافقة 
يف اهلدي الباطن كام دل عليه الرشع والعقل واحلس(٢)، وأمرهم بتعلم 
العربية، وعن أيب بن كعب ريض اهللا عنه أنه قال: «تعلموا العربية كام 
تعلمون حفظ القرآن»(٣)، وقال األحنف بن قيس رمحه اهللا تعاىل: «ال 
تزال العرب عربا ما لبست العامئم، وتقلدت السيوف»(٤)، أي ما حافظت 
عىل زهيا بلبس العامئم، وامتنعت من الضيم بتقلدها السيوف(٥)، وورد 
يف مصنف ابن أيب شيبة رمحه اهللا تعاىل(٦): أن ابن عمر ريض اهللا عنهام 

كان يرضب ولده عىل اللحن.
أن  ورأوا  بدينها،  مرتبط  األمة  هذه  عز  بأن  األمة  أعداء  علم  وقد 
من أنجع السبل لتنحية هذه األمة عن دينها العمل عىل إضعاف لغتها 
وجلعل  اللغة،  هذه  لتنحية  جادين  فسعوا  منها،  والتهوين  وهتميشها 
بذلك  عقدوا  وقد  العامية،  بلغتها  تتحدث  األمة  هذه  من  طائفة  كل 
جتديداً؛  يسمونه  بام  اللغة  هذه  تغيري  إىل  ودعوا  والندوات،  املؤمترات 
هذه  أبناء  من  هبم  املعجبني  بعض  هؤالء  وتبع  وحتريف،  تبديل  وهو 
 [٩٩٥]١٥٦ العلمية)  الكتب  دار  ١٤١٠هـ  األوىل  (الطبعة  مسنده  يف  اجلعد  ابن  رواه   (١)
دار  ١٤١٤هـ  األوىل  الطبعة  سلامن  بن  مشهور  (حتقيق  القيم  البن  الفروسية  وانظر: 

األندلس) ١٢٠ ملعرفة رشح هذا األثر القيم.
(٢) انظر: الفروسية البن القيم ١٢١ وما بعدها.

(٣) رواه ابن أيب شيبة يف املصنف ١١٦/٦[٢٩٩١٥].
(٤) الكامل للمربد (حتقيق حممد الدايل الطبعة الثانية ١٤١٣هـ مؤسسة الرسالة) ٢٣٢/١.

(٥) انظر: الكامل ٢٣٢/١.
(٦) ١١٦/٦[٢٩٩١٩]وقال ابن مفلح يف اآلداب ١٣٨/٢: «إسناد جيد».
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صالح  فإن  يفتحونه؛  ما  بقدر  والعقاب  الذم  من  فلهؤالء  األمة(١)، 
اإلنسان،  به  يؤمر  مما  وهو  اللغة  هذه  بتعلم  مرتبط  واللسان  العقل 
والضالل  الشقاق  يوجب  ذلك  وضد  اإليامن،  متام  عىل  ذلك  ويعني 

واخلرسان(٢).

(١) انظر: حصوننا مهددة من داخلها للدكتور حممد حممد حسني رئيس قسم اللغة العربية 
بجامعة اإلسكندرية (الطبعة الرابعة ١٣٩٧هـ املكتب اإلسالمي) حيث بني هذا األمر 

بيانا شافيا موثقا بالتواريخ. 
(٢) انظر: جمموع فتاو شيخ اإلسالم ٢٥٥/٣٢. 
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املبحث السادس
أمهية التكلم بالعربية

تظهر أمهية التكلم باللغة العربية مما يأيت:
التكلم باللغة العربية واملحافظة عليها حفظ لشعائر اإلسالم؛ . ١

وذلك أن اهللا عز وجل أنزل كتابه باللسان العريب املبني، وبعث 
به نبيه العريب حممداً ، وجعل األمة العربية خري األمم، فصار 

حفظ شعارهم املتمثل يف لغتهم من متام حفظ اإلسالم(١).
تدبر القرآن الكريم ال يمكن أن يتم إال بمعرفة هذه اللغة نحواً . ٢

ورصفاً وبالغة.
تأثرياً . ٣ والدين  واخللق،  العقل،  يف  «يؤثر  العربية  اللغة  اعتياد 

قوياً بيناً، ويؤثر أيضاً يف مشاهبة صدر هذه األمة من الصحابة 
والتابعني، ومشاهبتهم تزيد العقل والدين واخللق»(٢).

وأهله، . ٤ اإلسالم  شعار  إظهار  فيه  بالعربية  اخلطاب  اعتياد 
قال   التقو حقق  فعله  فمن  اهللا  لشعائر  التعظيم  من  وهذا 
 ( @    ?   >   =   <    ;   :   9   8) تعاىل: 

.(٣٢ (احلج: 
اعتياد اللغة العربية يسهل عىل أهل اإلسالم فقه معاين الكتاب . ٥

(١) انظر: املرجع السابق. 
(٢) اقتضاء الرصاط املستقيم ٥٢٧/١. 
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والسنة وكالم السلف، بخالف من اعتاد لغة، ثم أراد أن ينتقل 
إىل أخر فإنه يصعب.

وهلذا . ٦ والغلبة؛  الثقة  عىل  دليل  هبا  واالهتامم  باللغة  االعتزاز 
يف  تحت  فُ التي  األمصار  عىل  الغالبة  هي  العربية  اللغة  كانت 

صدر اإلسالم.
املتحدث . ٧ ملقدار  رفع  فيها  اللحن  وعدم  العربية  باللغة  التكلم 

هبا؛ وهلذا قال أمري املؤمنني عبدامللك بن مروان رمحه اهللا تعاىل: 
«اإلعراب مجال للوضيع، واللحن هجنة عىل الرشيف»، وقال 
: «اللحن يف الكالم أقبح من التفتيق يف الثوب واجلدري  أيضاً

يف الوجه»(١). وقال الشاعر:
األلكن لسان  من  يبسط  النحو 

يلحن مل  إذا  تكرمه  ــرء  وامل
أجلها العلوم  من  طلبت  وإذا 

األلسن(٢) مقيم  منها  فأجلها 
للغري؛ . ٨ دافع  هبا  والكالم  وتعلمها  العربية  باللغة  االعتزاز 

وخصوصاً غري العرب من املسلمني؛ إىل تعلم هذه اللغة؛ ألهنا 
ذلك  كان  اللغة  هذه  عىل  العرب  حرص  رأوا  فإذا  دينهم،  لغة 
هلذه  اإلمهال  حصل  هذا  ضد  حصل  وإذا  لتعلمها،  هلم  دافعا 

اللغة وعدم الرغبة يف تعلمها(٣).
كلها . ٩ للعلوم  األساس  هي  وجعلها  العربية  اللغة  عىل  احلرص 

(١) العقد الفريد (حتقيق د. عبداملجيد الرتحيني الطبعة الثالثة ١٤٠٧هـ دار الكتب العلمية) 
 .٣٠٨/٢

(٢) الكامل ٥٣٦/٢.
(٣) انظر: مقدمة ابن خلدون (الطبعة الرابعة ١٣٩٨هـ دار الباز) ٣٧٩.
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حتى ما كان مستورداً من الغرب كفيل بإذن اهللا يف حتصيل هذه 
ق علينا الغرب هبا؛ فال يمكن أن يبلغ «العرب  العلوم التي تفوَّ
عدوهم  أذهلم  التي  اجلديدة  العلوم  هذه  يف  األستاذية  درجة 
بتفوقه عليهم فيها إال إذا أصبحت هذه العلوم ملكاً هلم وهم ال 
يملكون هذه العلوم وال حيسون أهنا علوم عربية إال إذا قرؤوها 
عنها  غرباء  أهنم  حيسون  وسيظلون  بالعربية،  وكتبوها  بالعربية 
ويكتبوهنا  يقرؤوهنا  ظلوا  طاملا  أصحاهبا  عىل  متطفلون  وأهنم 
بغري لغتهم»(١)، وهذا فيه دعوة إىل ترمجة هذه العلوم إىل العربية 
ومن ثم تعليمها الطلبة باللغة العربية، ويدل عىل هذا أن النبي 
 أمر زيد بن ثابت ريض اهللا عنه بتعلم لغة اليهود(٢)، أما أن 
أن  شك  فال  األعجمية  اللغة  هذه  دراسة  الطالب  عىل  يفرض 
هذا خطأ فادح واهنزامية أتتنا من أناس اهنزموا فكرياً وليست 
عندهم ثقة يف أنفسهم، بل إن بعضهم يفضل اللغة األعجمية 
عىل العربية؛ وال شك أن هذا نفاق وخمالف ملا اتفق عليه سلف 
قوله  ذلك  ويؤكد  غريهم،  من  أفضل  العرب  جنس  أن  األمة 
مْ  قِهِ فِرَ  ِ ريْ خَ نْ  مِ مْ  ِهِ ريْ خَ نْ  مِ نِى  لَ عَ جَ فَ قَ  لْ َ اخلْ قَ  لَ خَ اهللاَ  «إِنَّ   :
 َ ريَّ َ مَّ ختَ ةٍ، ثُ بِيلَ ِ قَ ريْ نْ خَ نِى مِ لَ عَ جَ ائِلَ فَ بَ قَ َ الْ ريَّ َ مَّ ختَ ، ثُ ِ نيْ يقَ رِ فَ ِ الْ ريْ خَ وَ
مْ  هُ ُ ريْ خَ وَ ا  سً نَفْ مْ  هُ ُ ريْ خَ نَا  أَ فَ  ، ِمْ يُوهتِ بُ  ِ ريْ خَ نْ  مِ نِى  لَ عَ جَ فَ يُوتَ  بُ الْ
فقط؛  منهم    النبي  كون  ملجرد  ليس  العرب  وفضل  تًا»(٣)،  يْ بَ

(١) حصوننا مهددة من داخلها ١٧٥.
انٌ  َ مجُ رْ وزُ تُ ُ لْ جيَ هَ امِ وَ كَّ ُ ةِ احلْ َ مجَ (٢) رواه البخاري تعليقا جمزوما به يف كتاب األحكام باب تَرْ
لِيمِ  تَعْ يفِ  اءَ  جَ ا  مَ باب  االستئذان  كتاب  يف  الرتمذي  موصوال  ورواه   [٧١٩٥] دٌ  احِ وَ
ةِ [٢٧١٥] وقال: «حديث حسن صحيح»، وصحح إسناده األلباين يف صحيح  انِيَّ يَ ْ الرسُّ

سنن الرتمذي ٣٤٩/٢[٢١٨٣].
حديث  «هذا  وقال:   [٣٦٠٧]   بِيِّ  النَّ لِ  فَضْ يفِ  باب  املناقب  كتاب  يف  الرتمذي  رواه   (٣)

حسن»، واإلمام أمحد يف مسنده ٣٠٧/٣[١٧٨٨] وصحح إسناده الشيخ أمحد شاكر=
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أنفسهم  يف  هم  بل  وأجله؛  الفضل  أعظم  من  هذا  كان  وإن 
أفضل، وبذلك يثبت للنبي  أنه أفضل نفسا ونسبا(١).

مجيع . ١٠ يف  واستخدامها  هبا  واالعتزاز  العربية  باللغة  التكلم 
اإليامن؛  من  وحبها  اللغة،  هذه  حب  عىل  دليل  احلياة  نواحي 
النبي  أخرب  كام  اإليامن  من  العرب  وحب  العرب،  لغة  ألهنا 
ولُ اهللاِ : «يَا  سُ الَ يلِ رَ : قَ الَ نَ ريض اهللا عنه قَ امَ لْ نْ سَ عَ ؛ فَ
يْفَ  ولَ اهللاِ، كَ سُ : يَا رَ لْتُ ». قُ ينَكَ قَ دِ ارِ فَ تُ نِى فَ ضْ بْغَ نُ الَ تَ امَ لْ سَ
نِى»(٢). ضُ بْغَ تَ بَ فَ رَ ضُ الْعَ بْغَ : «تَ الَ ، قَ انَا اهللاُ دَ بِكَ هَ كَ وَ ضُ بْغَ أَ

الرتمذي ٤٨٠[٧٣٨]. = يف حتقيقه ملسند اإلمام أمحد ٢٢٣/٣[١٧٨٨] وضعف إسناده األلباين يف ضعيف سنن 
(١) انظر: اقتضاء الرصاط املستقيم ٤٢٠/١.

يفِ  باب  املناقب  كتاب  يف  والرتمذي   [٢٣٧٣١]١٣٥/٣٩ مسنده  يف  أمحد  اإلمام  رواه   (٢)
يف  املستدرك  يف  احلاكم  ورواه  غريب»،  حسن  «حديث  وقال:   [٣٩٢٧] بِ  رَ الْعَ لِ  فَضْ
كتاب معرفة الصحابة باب فضل كافة العرب ٩٦/٤[٦٩٩٥] وقال: «حديث صحيح 
اإلسناد ومل خيرجاه»، وقال الذهبي: «قابوس بن أيب ظبيان تُكلم فيه»، وقال حمقق مسند 
الرتمذي  سنن  ضعيف  يف  األلباين  إسناده  وضعف  ضعيف»،  «إسناده  أمحد:  اإلمام 

.[٨٢٣]٥٢٤
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اخلامتة

يمكن تلخيص نتائج هذا البحث فيام يأيت:
قراءته . ١ وأما  العربية،  باللغة  إال  تكون  ال  الكريم  القرآن  قراءة 

جائزة رشعاً، وال متصورة وقوعاً؛ ألنه  بغري العربية فهي غري 
اللغة  يف  املوجودة  باملعاين  تفي  أن  العامل  يف  لغة  ألي  يمكن  ال 

العربية.
قراءة األذكار الواجبة يف الصالة ال جتوز إال باللغة العربية، إال . ٢

إذا عجز عن النطق هبا بغري العربية لصعوبة التعلم لديه أو ألمر 
آخر فيجوز له أن ينطقها بلغته.

بغري . ٣ جتوز  ال  ونحوه  كاآلذان  الصالة؛  خارج  األذكار  قراءة 
العربية، إال إذا عجز عن نطقها بالعربية.

أن . ٤ العبادات  وبني  بينها  والفرق  العربية؛  بغري  تنعقد  العقود 
وأما  وردت،  كام  هبا  اإلتيان  فيتعني  هبا  متعبد  العبادات  ألفاظ 
العقد،  آثار  هو  املقصود  وإنام  فيها  مقصود  غري  فاللفظ  العقود 

فأي لفظ توصل به إىل حدوث هذه اآلثار حصل املقصود به.
-العبادات . ٥ األمرين  هذين  غري  يف  العربية  بغري  التكلم  أن 

مكروه  وكتابة؛  حتدثا  الزمان  هذا  يف  انترش  والذي  والعقود- 
وال ينبغي فعله إال حلاجة أو كلمة درجت عىل اللسان.

تعلم اللغة العربية فرض عني جيب عىل كل مسلم أن يتعلمها؛ . ٦
ألنه ال يمكن أن يؤدي عبادته إال هبا، وال يمكن أن يفقه أوامر 

اهللا ورسوله  إال هبا.
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والتبديل . ٧ بالتغيري  العربية  اللغة  قواعد  عىل  االعتداء  جيوز  ال 
نصوص  عىل  معتد  فهو  ذلك  فعل  فمن  التجديد،   بدعو
إال  يتم  ال  األصلني  هذين  نصوص  فهم  ألن  والسنة؛  الكتاب 

هبذه اللغة، فإذا غري هبا وبدل فكيف يتم فهمهام.
بمنه  اهللا  أسأل  الذي  البحث،  هذا  يف  جلمعه  اهللا  وفقني  ما  هذا   
وكرمه أن جيعله خالصاً لوجهه الكريم، إنه عىل كل يشء قدير، وصىل 

اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه.
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قائمة املصادر واملراجع:

كبار . ١ هليئة  العامة  األمانة  إعداد  السعودية،  العربية  باململكة  العلامء  كبار  هيئة  أبحاث 
العلامء، مطابع احلمييض، الطبعة األوىل ١٤٢٣هـ.

املقديس، . ٢ مفلح  بن  حممد  عبداهللا  أيب  الدين  لشمس  املرعية،  واملنح  الرشعية  اآلداب 
العربية  باململكة  واإلرشاد  والدعوة  واإلفتاء  العلمية  البحوث  إدارات  رئاسة  توزيع 

السعودية، ١٩٧٧م.
اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر العسقالين، مكتبة ابن تيمية ١٤١١هـ.. ٣
األصل املعروف باملبسوط أليب عبداهللا حممد بن احلسن الشيباين، عامل الكتب، الطبعة . ٤

األوىل ١٤١٠هـ.
طيبة، . ٥ دار  حنيف،  محاد  أبو  د.  حتقيق  املنذر،  بن  إبراهيم  بن  حممد  بكر  أليب  األوسط 

الطبعة األوىل ١٤٠٥هـ. 
األوىل . ٦ الطبعة  القيم،  ابن  دار  عثيمني،  بن  صالح  بن  ملحمد  التفسري  يف  أصول 

١٤٠٩هـ.
أعالم السنة املشهورة العتقاد الطائفة الناجية املنصورة حلافظ بن أمحد احلكمي، مكتبة . ٧

السوادي، الطبعة الثانية ١٤٠٨هـ.
اقتضاء الرصاط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم لشيخ اإلسالم أمحد بن تيمية، حتقيق . ٨

د/نارص العقل، الطبعة السابعة ١٤١٩هـ.
عبداهللا . ٩ د.  حتقيق  احلجاوي،  أمحد  بن  موسى  الدين  لرشف  االنتفاع  لطالب  اإلقناع 

الرتكي دار هجر، الطبعة األوىل ١٤١٨هـ.
االنتصار يف املسائل الكبار أليب اخلطاب حمفوظ بن أمحد الكلوذاين احلنبيل، حتقيق د. . ١٠

عوض العويف، مكتبة العبيكان، الطبعة األوىل ١٤١٣هـ.
اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف عىل مذهب اإلمام املبجل أمحد بن حنبل لعالء . ١١

الدين أيب احلسن عيل بن سليامن املرداوي، حتقيق حممد حامد الفقي، السنة املحمدية، 
الطبعة األوىل.

بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع لعالء الدين أيب بكر بن مسعود الكاساين، دار الكتاب . ١٢
العريب، الطبعة الثانية ١٤٠٢هـ.

بداية املجتهد أليب الوليد ابن رشد القرطبي، دار التعاون، الطبعة الثالثة ١٣٧٩هـ.. ١٣
الطبعة . ١٤ الظالل،  مكتبة  احلسن،  حممد  ود.  القرعاوي  سليامن  د.  القرآن  علوم  يف  البيان 

الثانية ١٤١٥هـ.
الغرب . ١٥ دار  حجي،  حممد  د.  حتقيق  القرطبي،  رشد  ابن  الوليد  أليب  والتحصيل  البيان 

اإلسالمي ١٤٠٤هـ.
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حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي أليب العالء حممد بن عبدالرمحن املباركفوري، دار . ١٦
الكتب العلمية، الطبعة األوىل١٤١٠هـ.

تفسري القرآن العظيم لعامد الدين ابن كثري، دار املعرفة ١٣٨٨هـ. . ١٧
تفسري الطربي (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) أليب جعفر حممد بن جرير الطربي، . ١٨

حتقيق د. عبداهللا الرتكي، دار هجر، الطبعة األوىل ١٤٢٢هـ.
التهذيب لشمس الدين أبو عبداهللا حممد ابن قيم اجلوزية (املطبوع مع خمترص سنن أيب . ١٩

داود ومعامل السنن) حتقيق حممد حامد الفقي، مكتبة السنة املحمدية. 
تيسري العزيز احلميد يف رشح كتاب التوحيد لسليامن بن عبداهللا بن حممد بن عبدالوهاب، . ٢٠

املكتب اإلسالمي، الطبعة الرابعة ١٤٠٠هـ. 
جواهر اإلكليل رشح العالمة خليل يف مذهب اإلمام مالك للشيخ صالح عبدالسميع . ٢١

اآليب األزهري، دار الفكر.
الفكر، . ٢٢ دار  عابدين،  بابن  الشهري  أمني  بن  ملحمد  املختار  الدر  عىل  املحتار  رد  حاشية 

الطبعة الثانية ١٣٨٦هـ. 
وعادل . ٢٣ معوض  عيل  حتقيق  ــاوردي،  امل حممد  بن  عيل  احلسن  أليب  الكبري  احلاوي 

عبداملوجود، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل ١٤١٤هـ.
الطبعة . ٢٤ اإلسالمي،  املكتب  حسني،  حممد  حممد  للدكتور  داخلها  من  مهددة  حصوننا 

الرابعة ١٣٩٧هـ.
الشايش . ٢٥ أمحد  بن  حممد  بكر  أيب  الدين  لسيف  الفقهاء  مذاهب  معرفة  يف  العلامء  حلية 

القفال، مكتبة الرسالة احلديثة، الطبعة األوىل ١٩٨٨م.
الطبعة . ٢٦ اإلسالمي،  الغرب  دار  القرايف،  إدريس  بن  أمحد  بن  الدين  لشهاب  الذخرية 

األوىل ١٩٩٤م.
األنصاري، . ٢٧ عبداهللا  حتقيق  الكوهجي،  حسن  بن  لعبداهللا  املنهاج  برشح  املحتاج  زاد 

الطبعة األوىل.
سنن ابن ماجه، بيت األفكار الدولية.. ٢٨
سنن أيب داود، دار ابن حزم، الطبعة األوىل ١٤١٩هـ.. ٢٩
السنن الكرب أليب بكر بن احلسني البيهقي، دار الفكر. . ٣٠
سنن الرتمذي، بيت األفكار الدولية.. ٣١
سنن الدار قطني، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل ١٤٢٤هـ إرشاف د. عبداهللا الرتكي. . ٣٢
رشح الزرقاين عىل خمترص سيدي خليل لعبدالباقي الزرقاين، دار الفكر. . ٣٣
الرشح الصغري عىل أقرب املسالك إىل مذهب اإلمام مالك أليب الربكات أمحد بن حممد . ٣٤

الدردير، دار املعارف ١٣٩٢هـ.
الرتكي . ٣٥ عبداهللا  د.  حتقيق  احلنفي،  العز  أيب  بن  حممد  بن  لعيل  الطحاوية  العقيدة  رشح 

وشعيب األرنووط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية ١٤١٣هـ.
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الرشح الكبري لشمس الدين أيب الفرج عبدالرمحن بن حممد بن قدامة املقديس مع املقنع . ٣٦
واإلنصاف، حتقيق د. عبداهللا الرتكي، دار هجر، الطبعة األوىل ١٤١٥هـ.

رشح خمترص اخلرقي لشمس الدين حممد بن عبداهللا الزركيش، حتقيق د. عبداهللا اجلربين، . ٣٧
مكتبة العبيكان، الطبعة األوىل ١٤١٠هـ.
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الرسالة، . ٣٩ مؤسسة  الرتكي،  عبداهللا  د.  حتقيق  البهويت،  ملنصور  اإلرادات  منتهى  رشح 

الطبعة األوىل ١٤٢١هـ.
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١٤٠٩هـ.
صحيح مسلم، بيت األفكار الدولية، الطبعة األوىل ١٤١٩هـ.. ٤٣
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املوافقات يف أصول الرشيعة أليب إسحاق الشاطبي، مكتبة الرياض احلديثة.. ٧٧
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اهلداية رشح بداية املبتدي لربهان الدين عيل بن أيب بكر املرغيناين، املكتبة اإلسالمية.. ٨٠
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حمتويات البحث:

٨٥ .......................................... املبحث األول: التكلم بغري العربية يف العبادات
١٠٨ .............................................. املبحث الثاين: التكلم بغري العربية يف العقود
١١٣ .......................... املبحث الثالث: التكلم بغري العربية يف غري العبادات والعقود
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١٢٧ .................................................... املبحث السادس: أمهية التكلم بالعربية
اخلامتة........................................................................................... ١٣١
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قال احلافظ ابن رجب (ت ٧٩٥هـ):
«العلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط 
معانيها  وفهم  والسنة  الكتاب  نصوص 
الصحابة  عن  باملأثور  ذلك  يف  والتقييد 
القرآن  معاين  يف  وتابعيهم  والتابعني 
يف  الكالم  من  عنهم  ورد  وفيام  واحلديث 
والرقائق  والزهد  واحلرام  احلالل  مسائل 

واملعارف وغري ذلك .
سقيمه  من  صحيحه  متييز  يف  واالجتهاد 
معانيه  عىل  الوقوف  يف  االجتهاد  ثم  أوال 

وتفهمه ثانيا ، ويف ذلك كفاية».
 فضل علم السلف ٤٦








دفع الزكاة إىل األقارب 
دراسة فقهية

إعداد: 
د. أمحد بن حممد اخلضريي

األستاذ املساعد يف قسم الفقه بكلية الرشيعة 
بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض 
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املقدمة

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم عىل املبعوث رمحة للعاملني، 
نبينا حممد وعىل آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين أما بعد:

فهي  بأدائها،  املسلم  يطالب  التي  العبادات  أعظم  من  الزكاة  فإن 
الركن الثالث من أركان اإلسالم، وقد جاءت قرينة للصالة يف معظم 
يف  تتجىل  العبادة  هذه  أداء  من  املتحققة  واآلثار  الرشعية،  النصوص 
أمور كثرية: منها تطهري النفس من البخل والشح وتزكيتها كام قال اهللا 
تعاىل: (o  n  m  l  k  j) (التوبة: ١٠٣)، ومنها إشاعة 
روح التكافل االجتامعي يف املجتمع، وسد حاجة الفقراء مما يؤدي إىل 
نشوء جمتمع تسوده املحبة والرمحة، وغري ذلك من اآلثار الكثرية التي 
رمحهم  الفقهاء  حرص  وهلذا  العظيمة،  العبادة  هذه  تطبيق  من  تتحقق 
املسائل  ومن  مسائلها،  وبيان  العبادة  هذه  أحكام  جتلية  عىل  تعاىل  اهللا 
هلا  املستحقني  الزكاة  أهل  يف  البحث  العبادة:  هذه  موضوع  يف  املهمة 

  t   s    r   q   ) تعاىل:  اهللا  قول  يف  ذكرهم  الوارد 
ے     ~   }   |   {   z   y    x   w   v   u

¡¢   £  ¤  ¥¦  §  ¨    ©) (التوبة: ٦٠). 

لورود  وذلك  إليهم،  الزكاة  دفع  جيوز  ال  الذين  ذكر  ذلك  ويتبع 
أدلة متنع من دفعها إليهم، ومن أمثلته: دفع الزكاة إىل األقارب، فهذه 
هلا،  املستحقني  الزكاة  أهل  عن  كالمهم  بعد  الفقهاء  يذكرها  املسألة 
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وذلك عند كالمهم عمن ال جيوز دفع الزكاة إليه، وهي مسألة مهمة، 
حيتاج الناس إىل معرفة حكمها، ويكثر سؤاهلم عنها كلام أرادوا إخراج 

زكاة أمواهلم. 
وحاجة  أمهيتها  من  رأيت  ملا  املسألة؛  هذه  يف  البحث  اخرتت  وقد 
بأداء  وتتعلق  الناس  بحياة  متصلة  فهي  أحكامها،  إظهار  إىل  الناس 
عام  كل  الناس  عىل  تتكرر  التي  الزكاة  فريضة  وهي  عظيمة،  عبادة 
وتكثر أسئلتهم حوهلا، وما وجدته هلذه املسألة من تفصيالت وأحوال 
الرشعي  احلكم  وبيان  الفقهاء  أقوال  وحترير  دراسة  إىل  حتتاج  كثرية 
سبيل  عىل  املسألة  هذه  يذكرون  الفقهاء  أكثر  أن  وبخاصة  فيها، 
أقف  مل  أين  كام  واحد،  موضع  يف  أحكامها  استيعاب  دون  االختصار 
عىل بحث خاص يف هذا املوضوع، فحرصت عىل القيام بدراسة هذه 
املسألة، ومجع املتفرق من أحكامها من مظاهنا من كتب الفقه ورشوح 
قد  املأخذ  قريبة  لتكون  وغريها؛  األحكام  آيات  وتفسري  األحاديث 

انتظمت أحكامها يف موضع واحد. 
املنهج املتبع يف البحث:

اتبعت يف دراسة هذا املوضوع املنهج اآليت:
االتفاق . ١ هذا  أوثق  فإين  االتفاق  مسائل  من  املسألة  كانت  إذا 

املسألة  كانت  وإذا  بدليلها،  حكمها  وأذكر  املعتربة،  مظانه  من 
األمر  تطلب  إذا  اخلالف  حمل  أحرر  فإين  اخلالف  مسائل  من 
تيرس  وما  املسألة،  يف  األربعة  املذاهب  أقوال  أذكر  ثم  ذلك، 
من أقوال السلف، وقد أذكر املذهب الظاهري موثقاً كل قول 
من مصادره املعتمدة، وأعرض هذه املذاهب بحسب الرتتيب 
ثم  الشافعي  ثم  املالكي  ثم  احلنفي  باملذهب  مبتدئاً  الزمني 

احلنبيل، إال أن يقتيض التسلسل املنطقي خالف ذلك. 
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وإذا مل أعثر عىل قول ألحد املذاهب يف املسألة فإين أجتهد بقدر 
اإلمكان يف ختريج قول هلم عىل مسائل مشاهبة. 

من . ٢ ثم  الكتاب  من  األدلة  مقدماً  أدلته  قول  كل  عقب  أورد 
وأبني  العقلية  واألدلة  القياس  ثم  الصحابة  آثار  من  ثم  السنة 
منصوصة  أدلة  األقوال  ألحد  أجد  مل  وإذا  منها،  الداللة  وجه 
فإين أجتهد يف ذكر ما يمكن أن يستدل له به، وأورد عقب كل 
فإين  مذكورة  مناقشة  أجد  مل  وإذا  عليه،  الواردة  املناقشة  دليل 
أجتهد بقدر اإلمكان يف ذكر املناقشات التي يمكن أن ترد عىل 
الدليل، وأذكر بعد املناقشة اجلواب عنها أو ما يمكن أن جياب 

 . به عنها إذا مل أجد جواباً مذكوراً
ما . ٣ أذكر  عليها  الواردة  واملناقشات  املسألة  أدلة  استكامل  بعد 

كون  حالة  ويف  الرتجيح،  مسوغات  مع  رجحانه  يل  يظهر 
سياق  من  واضحة  تكن  مل  إذا  أذكرها  فإين  ثمرة  ذا  اخلالف 

األدلة واملناقشة.
يف . ٤ الواردة  واآلثار  األحاديث  وأخرج  القرآنية،  اآليات  أعزو 

البحث من مظاهنا يف كتب احلديث املعتمدة، مع بيان درجتها 
موجزة  ترمجة  وأترجم  أحدمها،  أو  الصحيحني  يف  تكن  مل  إن 

لألعالم غري املشهورين.
خطة البحث:

عنوان البحث (دفع الزكاة إىل األقارب -دراسة فقهية-) 
يتألف البحث من مقدمة وسبعة مباحث وخامتة. 

البحث  ومنهج  املوضوع  وأمهية  االفتتاحية  عىل  وتشتمل  املقدمة: 
وخطته. 
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املبحث األول: دفع الزكاة إىل عمودي النسب، وفيه مطلبان:
- املطلب األول: دفع الزكاة إىل عمودي النسب من سهم الفقراء 

واملساكني. 
سهم  غري  من  النسب  عمودي  إىل  الزكاة  دفع  الثاين:  املطلب   -

الفقراء واملساكني. 
النسب،  عمودي  غري  من  األقارب  إىل  الزكاة  دفع  الثاين:  املبحث 

وفيه ثالثة مطالب:
- املطلب األول: دفع الزكاة إىل األقارب من غري عمودي النسب 

من سهم الفقراء واملساكني. 
- املطلب الثاين: دفع الزكاة إىل األقارب من غري عمودي النسب 

من غري سهم الفقراء واملساكني. 
- املطلب الثالث: دفع املرأة زكاة الفطر إىل زوجها. 

املبحث الثالث: دفع زكاة الفطر إىل األقارب. 
املبحث الرابع: تأخري الزكاة أونقلها حتى يدفعها إىل قريب، وفيه 

مطلبان: 
- املطلب األول: تأخري الزكاة حتى يدفعها إىل قريب. 

- املطلب الثاين: نقل الزكاة حتى يدفعها إىل قريب. 
ممن  الصدقة  وجه  بغري  قريبه  زكاة  القريب  أخذ  اخلامس:  املبحث 

أخذها وهو من أهلها. 
ال  أنه  بان  ثم  مرصفاً  يظنه  من  إىل  الزكاة  دفع  السادس:  املبحث 

 . يستحق لكونه قريباً
وفيه  ــارب،  األق إىل  الزكاة  دفع  يف  املفاضلة  السابع:  املبحث 

مطلبان: 
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- املطلب األول: املفاضلة بني األقارب وغريهم يف دفع الزكاة. 
- املطلب الثاين: املفاضلة بني األقارب يف دفع الزكاة. 
اخلامتة: وتشتمل عىل أهم النتائج التي توصلت إليها. 

هذا وقد بذلت وسعي يف دراسة هذا املوضوع، وأعتذر عام حصل 
فيه من نقص فالكامل هللا وحده، والعصمة لرسله صلوات اهللا وسالمه 
عليهم. وأمحد اهللا تعاىل وأشكره وأسأله أن جيعل هذا العمل خالصاً 

لوجهه الكريم، وهو حسبي ونعم الوكيل. 
وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
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املبحث األول
دفع الزكاة إىل عمودي النسب

من  األقارب  إىل  الزكاة  دفع  عن  الكالم  املبحث  هذا  يف  سأتناول 
عمودي النسب. 

وإن  واملولودون  علوا،  وإن  الوالدان  النسب:  بعمودي  واملراد 
سفلوا(١).

وإما  واملساكني  الفقراء  سهم  من  يكون  أن  إما  إليهم  الزكاة  ودفع 
أن يكون من غري سهم الفقراء واملساكني، وهم بقية األصناف الثامنية 

  s   r  q  ) تعاىل:  اهللا  قول  يف  التوبة  آية  يف  ذكرهم  الوارد 
  }  |  {  z  y   x  w  v  u  t

~  ے  ¡¢   £  ¤  ¥¦  §  ¨    ©) (التوبة: ٦٠).

وستتم دراسة ذلك يف املطلبني اآلتيني: 
- املطلب األول: دفع الزكاة إىل عمودي النسب من سهم الفقراء 

واملساكني. 
سهم  غري  من  النسب  عمودي  إىل  الزكاة  دفع  الثاين:  املطلب   -

الفقراء واملساكني.
(١)  فتح القدير ٢٦٩/٢، احلاوي ٥٣٥/٨. 
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املطلب األول
دفع الزكاة إىل عمودي النسب من سهم الفقراء واملساكني

سأتناول دراسة هذا املطلب يف املسائل اآلتية: 
املسألة األوىل: دفع الزكاة إىل الوالدين واملولودين يف حال وجوب 

نفقتهم. 
عدم  حال  يف  واملولودين  الوالدين  إىل  الزكاة  دفع  الثانية:  املسألة 

وجوب نفقتهم. 
املسألة الثالثة: دفع الزكاة إىل أوالد البنات. 

نفاه  ومن  بالزنا  مائه  من  املخلوق  إىل  الزكاة  دفع  الرابعة:  املسألة 
باللعان. 

املسألة األوىل: دفع الزكاة إىل الوالدين واملولودين يف حال وجوب 
نفقتهم 

وإن  واجلدات  واألجداد  واألمهات  اآلباء  هم  بالوالدين:  املراد 
علوا من قبل األب واألم. 

نزلوا(١).  وإن  والبنات  البنني  من  األوالد  هم  باملولودين:  واملراد 
وقد أمجع العلامء -رمحهم اهللا تعاىل- عىل أنه ال جيوز دفع الزكاة إليهم 
يف احلال التي جتب فيه نفقتهم عىل الدافع(٢)، قال ابن املنذر: «وأمجعوا 
احلاوي   ،٣٤٦  ،٢٥٨/٢ املحتار  رد   ،٣٠١/١ احلقائق  تبيني   ،٢٦٩/٢ القدير  فتح    (١)

للاموردي ٥٣٥/٨. 
(٢)  االختيار ١٢٠/١، اهلداية وفتح القدير ٢٦٩/٢، القوانني الفقهية ٩٧، مواهب اجلليل 
٣٤٣/٢، البيان ٤٤٢/٣، هناية املحتاج ١٥٤/٦، املغني ٩٨/٤، رشح منتهى اإلرادات 
النفقة  وجوب  إىل  واحلنابلة  والشافعية  احلنفية  من  الفقهاء  مجهور  ذهب  وقد   ،٤٣٣/١
للوالدين وإن علوا واملولودين وإن نزلوا.            =
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جيرب  التي  احلال  يف  والولد  الوالدين  إىل  دفعها  جيوز  ال  الزكاة  أن  عىل 
الدافع إليهم عىل النفقة عليهم»(١). 

إىل  الزكاة  إخراج  جيوز  ال  أنه  عىل  هبرية(٢):«واتفقوا  ابن  وقال 
الوالدين واملولودين.. »(٣). 

والــنــووي(٥)،  اجلــصــاص(٤)،  ذلك  عىل  االتفاق  حكى  وممن 
واملرداوي(٦) رمحهم اهللا تعاىل. 

واألدلة عىل ذلك ما يأيت: 
الدليل األول: اتصال منافع امللك بني الوالدين واملولودين عادة، فإن 
ملك أحدمها يف حكم ملك اآلخر، ويدل لذلك ما رواه عبداهللا ابن عمرو 
بن العاص ريض اهللا عنهام أن النبي  ملسو هيلع هللا ىلص قال: «أنت ومالك ألبيك»(٧)، 
اجلدة  أو  للجد  جتب  فال  وحده،  املبارش  والولد  للوالد  وجوهبا  إىل  املالكية  وذهب   =
وال البن االبن أو ابن البنت. ينظر: فتح القدير ٤١٥/٤، رد املحتار ٦١٣/٣، ٦١٤، 
أسنى املطالب ٤٤٢/٣، مغني املحتاج ٤٤٦/٣، كشاف القناع ٤٨٠/٥، رشح منتهى 

اإلرادات ٢٥٤/٣، القوانني الفقهية ١٩٣، جواهر اإلكليل ٤٠٧/١. 
(١)  اإلمجاع البن املنذر ٥٧. 

زمن  يف  الوزارة  تقلد  حنبيل،  فقيه  البغدادي،  هبرية  بن  حممد  بن  حييى  املظفر  أبو  هو:    (٢)
املقتفي ألمر اهللا العبايس، له مصنفات نافعة، تويف سنة ٥٦٠هـ. ينظر:الذيل عىل طبقات 

احلنابلة ٢٥١/١، املقصد األرشد ١٠٥/٣. 
(٣)  اإلفصاح ١٩٣/١. 

الرازي  عيل  بن  أمحد  أبوبكر  هو:  واجلصاص   ،٣٣٨/٤ للجصاص  القرآن  أحكام    (٤)
املعروف باجلصاص، إمام أصحاب أيب حنيفة يف وقته، سكن بغداد وتفقه عىل أيب احلسن 
الكرخي، صنف يف التفسري والفقه واألصول وتويف سنة ٣٧٠هـ. ينظر: اجلواهر املضية 

٢٢٠/١، الفوائد البهية ٢٧. 
(٥)  املجموع ١٧٣/٦، ٢٢٢. 

فقيه  احلنبيل،  املرداوي  سليامن  بن  عيل  احلسن  أبو  هو:  واملرداوي   ،٢٥٤/٣ اإلنصاف    (٦)
أصويل، عامل باملذهب، وقد حرره ونقحه، تويف سنة ٨٨٥هـ. ينظر: اجلوهر املنضد ٩٩، 

ذيل ابن عبداهلادي عىل طبقات ابن رجب ٦٤. 
(٧)  أخرجه أمحد يف مسنده ٢٦١/١١ (٦٦٧٨)، وصححه شعيب األرناؤوط يف تعليقه=
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وقوله  ملسو هيلع هللا ىلص فيام روته عائشة ريض اهللا عنها: «إن أطيب ما أكل الرجل من 
كسبه، وإن ولده من كسبه»(١)، وألنه ال يقطع أحدمها برسقة مال اآلخر، 
وال تقبل شهادة أحدمها لصاحبه، فإذا كان مال الرجل يضاف إىل أبيه 
ويوصف بأنه من كسبه فهو إذا أعطى ابنه فكأنه باق يف ملكه مل يزل عنه؛ 
ألن ملك ابنه منسوب إليه، فيكون كأنه رصف الزكاة لنفسه، ومن رشط 
الزكاة: زوال امللك، وإذا صح ذلك يف االبن فاألب مثله؛ ألن كل واحد 

منهام منسوب إىل اآلخر من طريق الوالدة(٢).
وهو  احلنفية  عدا  اجلمهور  به  أخذ  لالستدالل  آخر  مأخذ  وهناك 

حسب ما يأيت: 
مع  هبم  حاجة  وال  احلاجة،  عند  يكون  إنام  الزكاة  دفع  الثاين:  الدليل 
وجوب النفقة هلم عىل املزكي، فهم أغنياء بام يستحقونه من النفقة عليه(٣).

يف  باب  واإلجارات،  البيوع  ك:   (٣٥٣٠)  ٥١٤/٣ سننه  يف  داود  وأبو  املسند،  عىل   =
الرجل يأكل من مال ولده، وابن ماجه يف سننه ٧٦٩/٢ (٢٢٩٢) ك: التجارات، باب 
وصححه   ،(١٠٠١٩)  ٩٩/١٠ الكبري  املعجم  يف  والطرباين  ولده،  مال  من  للرجل  ما 

األلباين يف إرواء الغليل ٣٢٣/٣. 
(١)  أخرجه أمحد يف مسنده ١٣٤/٤٠ (٢٤٠٣٢)، وحسنه شعيب األرناؤوط يف تعليقه عىل 
الرجل  يف  باب  واإلجارات،  البيوع  ك:   (٣٥٢٨)  ٥١٣/٣ سننه  يف  داود  وأبو  املسند، 
يأكل من مال ولده، والرتمذي يف سننه ٣٢/٣ (١٣٥٨) أبواب األحكام، باب ما جاء 
 ٢٧٦/٤ سننه  يف  والنسائي  حسن»،  «حديث  وقال:  ولده،  مال  من  يأخذ  الوالد  أن 
 (٢١٣٧) ٧٢٣/٢ سننه  يف  ماجه  وابن  الكسب،  عىل  احلث  باب  البيوع،  ك:   (٤٤٦١)
ك: التجارات، باب احلث عىل املكاسب، واحلاكم يف مستدركه ٤٦/٢ ك: البيوع وقال: 
 ،٣٠٨/٨ املنري  البدر  يف  امللقن  ابن  وصححه  خيرجاه،  ومل  الشيخني  رشط  عىل  صحيح 

واأللباين يف إرواء الغليل ٣٢٩/٣، ٣٣٠. 
احلقائق  تبيني   ،٩١٦  ،٨٩٣/٢ الصنائع  بدائع   ،٣٣٨/٤ للجصاص  القرآن  أحكام    (٢)
الزركيش  رشح   ،٢٤٦/١ والوجهني  الروايتني   ،٣٤٦  ،٢٥٨/٢ املحتار  رد   ،٣٠١/١

عىل خمترص اخلرقي ٤٢٨/٢، ٤٢٩. 
  ،٣٨٧/٣ الباري  فتح   ،١٥٥/٢ للباجي  املنتقى   ،٤٤٥/١ املعونة   ،٢٢٢/٦ املجموع    (٣)

املغني ٩٨/٤. 
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عن  يغنيهم  مولوديه  أو  والديه  إىل  زكاته  املرء  دفع  الثالث:  الدليل 
قىض  لو  كام  ذلك،  جيوز  فال  إليه،  نفعها  ويعود  عنه،  ويسقطها  نفقته، 

هبا دينه(١). 
ونوقش هذان الدليالن من وجهني:

يلزمه،  حق  النفقة  ألن  له؛  معنى  ال  النفقة  اعتبار  األول:  الوجه 
وال  بعض،  عىل  لبعضهم  تثبت  التي  الديون  من  بآكد  ليست  وهي 
يمنع ثبوهتا من جواز دفع الزكاة إليهم. وعموم آية األصناف الثامنية 
يقتيض جواز دفعها إىل الوالدين واملولودين بوصف الفقر، وال جيوز 
ملسو هيلع هللا ىلص: «خري  النبي   قال  وكذلك  النفقة،  ألجل  عمومها  من  إخراجهم 
الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول»(٢) وهذا عام يف جواز 
دفع سائر الصدقات إىل من يعول، وإنام خرج الوالدان واملولودون من 
هذا العموم بداللة أخر غري مسألة النفقة، وهي اتصال منافع امللك 

بينهام كام ورد بيانه يف الدليل األول(٣).
هذا  يف  اعتبار  له  النفقة  لزوم  فإن  باملنع،  عنه:  اإلجابة  ويمكن 
الديون  ثبوت  عىل  القياس  وأما  النصوص،  عموم  عىل  ويؤثر  الباب 
فال يصح؛ ألنه قياس مع الفارق، فإن الديون ثبوهتا طارئ بخالف 
النفقة  أن  إىل  باإلضافة  دائم،  فإنه  واملولودين  الوالدين  نفقة  ثبوت 
هلا  تعلق  فال  الديون  بخالف  عليه،  املنفق  حاجة  سدّ  فيها  يراعى 
اإلرادات  منتهى  رشح   ،٩٨/٤ املغني   ،٣١٠/٢ الطالبني  روضة   ،٢٢٢/٦ املجموع    (١)

٤٣٣/١، ٤٣٤، أحكام القرآن البن العريب ٥٣٦/٢. 
(٢)  أخرجه البخاري من حديث أي هريرة -رضي اهللا عنه- يف صحيحه ٢٧٨ (١٤٢٦) ك: 
الزكاة، باب ال صدقة إال عن ظهر غنى، وورد أيضاً من حديث حكيم بن حزام -رضي 
اهللا عنه- أخرجه البخاري يف صحيحه ٢٧٨ (١٤٢٧) ك: الزكاة، باب ال صدقة إال 

عن ظهر غنى، ومسلم يف صحيحه ٣٩٨ (١٠٣٤) ك: الزكاة، باب بيان أن اليد العليا 
خري من اليد السفىل. 

(٣)  أحكام القرآن للجصاص ٣٣٨/٤، ٣٣٩. 
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حاجة  إىل  نظر  دون  هو  كام  بسداده  يلزم  فإنه  دين  عليه  ومن  بذلك، 
الدين.  صاحب 

الوجه الثاين: ال يصح االستدالل بلزوم النفقة؛ ألنه لو كان الولد 
نفقتهام  املال  صاحب  عىل  جتب  ومل  الكفاف،  بقدر  مستغنني  والوالد 
النفقة  لزوم  مع  منها  ممنوعان  ألهنام  الزكاة؛  من  يعطيهام  أن  جاز  ملا 
وسقوطها، فدلّ عىل أن املانع من دفع الزكاة إليهام أمر آخر غري لزوم 

النفقة(١). 
ويمكن اإلجابة عنه من وجهني: 

الوجه األول: ال نسلِّم بعدم جواز إعطاء الولد والوالد من الزكاة 
يف مثل هذه احلال، بل جيوز إعطاؤهم منها لزوال املانع وهو وجوب 

النفقة(٢).
الوجه الثاين: سلمنا بعدم جواز إعطائهام من الزكاة، لوجود املانع 
وهو اتصال منافع امللك بينهام، فملك أحدمها يف حكم ملك اآلخر، 
ولكن اعتبار هذا املانع ال ينفي اعتبار املانع اآلخر، وهو لزوم النفقة، 
فكالمها معترب، وانتفاء مانع ال ينقل احلكم إىل اجلواز حتى تنتفي بقية 

املوانع. 
عدم  حال  يف  واملولودين  الوالدين  إىل  الزكاة  دفع  الثانية:  املسألة 

وجوب نفقتهم
فقراء  يكونوا  كأن  املرء  عىل  واملولودين  الوالدين  نفقة  جتب  مل  إذا   
لو  وكام  لإلنفاق،  يتسع  ال  ماله  ألن  عليهم؛  اإلنفاق  عن  عاجز  وهو 
كان أوالد البنني غري وارثني بسبب احلجب- عند من يشرتط اإلرث 

(١)  أحكام القرآن للجصاص ٣٣٩/٤. 
(٢)  ينظر: املسألة الثانية: دفع الزكاة إىل الوالدين واملولودين يف حال عدم وجوب نفقتهم. 



 ١٥٤

لوجوب اإلنفاق - ونحو ذلك من أسباب عدم وجوب النفقة، فقد 
اختلف الفقهاء يف جواز دفع الزكاة إليهم حينئذ عىل قولني:

احلنفية(١)،  مذهب  وهو  إليهم.  الزكاة  دفع  جيوز  ال  األول:  القول 
واملذهب عند احلنابلة(٢).

الشافعية(٣)،  مذهب  وهو  إليهم.  الزكاة  دفع  جيوز  الثاين:  القول 
يقيدون  ألهنم  املالكية؛  مذهب  من  والظاهر  احلنابلة(٤)،  عند  وقول 
جواز دفع الزكاة بعدم وجوب اإلنفاق(٥)، واختاره شيخ اإلسالم ابن 

تيمية رمحه اهللا(٦). 
عثيمني  بن  وحممد  باز،  بن  عبدالعزيز  الشيخان  املعارصين  ومن 

رمحهام اهللا(٧).
األدلة: 

استدل أصحاب القول األول عىل عدم جواز دفع الزكاة إليهم بام 
يأيت:

إىل  منسوب  واملولودين  الوالدين  من  واحد  كل  األول:  الدليل 
اآلخر بالوالدة وامللك بينهم متصل، فإن ملك أحدمها يف حكم ملك 

(١)  أحكام القرآن للجصاص ٣٣٨/٤، ٣٣٩. 
(٢)  كشاف القناع ٢٩٠/٢، اإلنصاف ٢٥٤/٣. 

(٣)  املجموع ٢٢٣/٦، مغني املحتاج ١١٢/٣، حاشية الشربامليس ١٥٤/٦. 
 ،١٠٤ الفقهية  االختيارات   ،٩٠/٢٥-٩٢ تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ   فتاو جمموع    (٤)

اإلنصاف ٢٥٤/٣ 
املنتقى   ،٣٤٣/٢ اجلليل  مواهب   ،١١٥ عبدالرب  البن  الكايف   ،٩٧ الفقهية  القوانني    (٥)

للباجي ١٥٥/٢. 
(٦)  جمموع فتاو شيخ اإلسالم ابن تيمية ٩٠/٢٥، االختيارات الفقهية ١٠٤. 

(٧)  جمموع فتاو ومقاالت متنوعة البن باز ٣١٠/١٤، جمموع فتاو ورسائل ابن عثيمني 
٤١٥/١٨، ٤٢٧، الرشح املمتع ٢٦٣/٦. 



١٥٥ 

اآلخر، ويدلّ لذلك قول النبي  ملسو هيلع هللا ىلص: «أنت ومالك ألبيك» وقوله  ملسو هيلع هللا ىلص: 
«إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه»(١)، وألن كل 
واحد منهام ال جيوز شهادته لآلخر، فإذا كان مال الرجل يضاف إىل أبيه 
يزل  مل  ملكه  ابنه فكأنه باق يف  إذا أعطى  ويوصف بأنه من كسبه فهو 
عنه، فيكون كأنه رصف الزكاة لنفسه، ومن رشط الزكاة: زوال امللك، 
ومثل ذلك لو أعطى أباه؛ ألن كل واحد منهام منسوب إىل اآلخر من 

طريق الوالدة(٢).
حقيقة  ماله  عىل  ثابتة  والولد  الوالد  من  كل  ملكية  بأن  ونوقش: 
وحكامً وقول النبي  ملسو هيلع هللا ىلص: «أنت ومالك ألبيك» ليس معناه التمليك، 
باألب  الربّ  سبيل  عىل  ذلك  وإنام  للملك،  ليست  احلديث  يف  فالالم 
أنه  ال  احلاجة  قدر  منه  أخذ  ولده  ملال  احتاج  إذا  وأنه  له،  واإلكرام 
كسبه»  من  ولده  ملسو هيلع هللا ىلص: «وإن  النبي   قول  وكذلك  مطلقاً،  ماله  له  يباح 
حكم  بعضه  وحكم  بعضه  الرجل  ولد  ألن  جمازاً؛  كسباً  الولد  فسمى 
نفسه، ومما يدل عىل أن األب ال يملك مال ولده أن الزكاة عىل الولد 
وهو موروث عنه، كام ال حيل لألب وطء أمة ابنه باإلمجاع، والبعضية 
بينهام ال توجب أن تكون كبعضه يف األحكام(٣)، قال ابن القيم -رمحه 
ال  األحكام  يف  كبعضه  تكون  أن  توجب  ال  البعضية  هذه  اهللا-: «فإن 
يف أحكام الدنيا وال يف أحكام الثواب والعقاب فال يلزم من وجوب 
يشء عىل أحدمها أو حتريمه وجوبه عىل اآلخر، وحتريمه من جهة كونه 
بعضه، وال من وجوب احلد عىل أحدمها وجوبه عىل اآلخر، وقد قال 

(١)  تقدم ختريج احلديثني يف املسألة السابقة. 
(٢)  أحكام القرآن للجصاص ٣٣٨/٤، ٣٣٩، تبيني احلقائق ٣٠١/١، رد املحتار ٢٥٨/٢، 

٣٤٦، رشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي ٤٢٨/٢، ٤٢٩. 
(٣)  االستذكار البن عبدالرب ٥٢٥/٧، التيسري برشح اجلامع الصغري ٦٢٩/١، ٤١٠/٢، 

املعترص من املخترص ٤٩٣/١، ٤٩٤، نيل األوطار ٨٣/٦. 



 ١٥٦

النبي  ملسو هيلع هللا ىلص: «ال جيني والد عىل ولده»(١) فال جيني عليه وال يعاقب بذنبه 
اآلخر(٢)،  بغنى  احلج  وال  الزكاة  عليه  جيب  وال  بحسناته،  يثاب  وال 
ومضاربته  وإجارته  ولده  من  الوالد  بيع  صحة  عىل  منعقد  واإلمجاع 
إذ  العقود؛  هذه  المتنعت  واحداً  البعضية  حكم  كان  فلو  ومشاركته، 

يكون عاقداً هلا مع نفسه(٣).
الدليل الثاين: أن قوة القرابة منعت من دفع الزكاة إليهم يف احلال 
التي جتب عليه نفقتهم إمجاعاً، فوجب أن تؤثر مطلقاً، ونظري هذا قرابة 

 .(٤) النبي  ملسو هيلع هللا ىلص تؤثر يف املنع من الزكاة وإن كان اخلمس معدوماً
ويمكن مناقشته: بثبوت الفرق بني احلال التي جتب عليه نفقتهم، 
واحلال التي ال جتب عليه فيها النفقة؛ ألن وجوب النفقة مانع مؤثر يف 
دفع الزكاة إليهم فإن املزكي سينتفع هبذا يف استغنائه عن دفع النفقة، 

بخالف احلال التي ال جتب فيها النفقة فال يرد ذلك.
وأما القياس عىل قرابة النبي ملسو هيلع هللا ىلص فال يصح لوجهني:

الوجه األول: منع حكم األصل املقيس عليه، فإن قرابة النبي  ملسو هيلع هللا ىلص 
طائفة  قول  وهو  معدوماً،  اخلمس  كان  إذا  الزكاة  من  املنع  يف  تؤثر  ال 

من الفقهاء(٥).
(١)  أخرجه من حديث عمرو بن األحوص أمحد يف مسنده ٤٦٥/٢٥ (١٦٠٦٤) وصححه 
والرتمذي يف سننه ١٦٧/٥، ١٦٨ (٣٠٨٧)  املسند،  شعيب األرناؤوط يف تعليقه عىل 
وابن  صحيح»،  حسن  وقال: «حديث  التوبة)  سورة  باب (ومن  القرآن،  تفسري  أبواب 
وقال  أحد)،  عىل  أحد  جيني  (ال  باب  الديات،  ك:   (٢٦٦٩)  ٨٩٠/٢ سننه  يف  ماجه 
صحيح».  حسن  حديث  «وهذا   ١٨٤/٣  الكرب األحكام  يف  اإلشبييل  عبداحلق 

وصححه األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة ٦٢٣/٤. 
(٢)  إعالم املوقعني ١١٤/١، ١١٥. 

(٣)  املصدر نفسه ١١٥/١. 
(٤)  رشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي ٤٢٩/٢. 

(٥)  ينظر: مطالب أويل النهى ١٥٦/٢، ١٥٧، وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا 
ينظر: االختيارات الفقهية ١٠٤. 



١٥٧ 

بني  فارق  فهناك  األصــل،  بحكم  التسليم  عىل  الثاين:  الوجه 
املسألتني، وذلك أن العلة يف منع دفع الزكاة إىل قرابة النبي ملسو هيلع هللا ىلص ما أخرب 
عنه النبي  ملسو هيلع هللا ىلص بقوله: «إن الصدقة ال تنبغي آلل حممد، إنام هي أوساخ 

الناس»(١).
واملنع ال يقترص عىل الوالدين واملولودين بل يعم مجيع بني هاشم 

وبني املطلب عىل قول(٢)، وليس األمر كذلك يف مسألة الفرع. 
واستدل أصحاب القول الثاين عىل جواز دفع الزكاة إليهم بام يأيت:

اإلنفاق  وجوب  عدم  حال  يف  للمنع  وجه  ال  أنه  األول:  الدليل 
باملقتيض  العمل  فوجب  مفقود،  واملانع  موجود،  فاملقتيض  عليهم، 

السامل عن املعارض املقاوم(٣).
الدليل الثاين: أن الوالدين واملولودين يف حال عدم وجوب اإلنفاق 

عليهم أشبهوا األجانب فيجوز دفع الزكاة هلم(٤). 
ويمكن مناقشة الدليلني: بأن املانع موجود، وهو قوة القرابة، فإن 
كل واحد منهم منسوب إىل اآلخر بالوالدة، وملك أحدمها يف حكم 

ملك اآلخر، وهم هبذا يفرتقون عن األجانب. 
للقول  األول  الدليل  مناقشة  يف  سبق  بام  عنه:  اجلواب  ويمكن 

األول. 
الرتجيح: 

املانعني  أن  ومناقشتها  واألدلة  املسألة  يف  اخلالف  عرض  من  يتبني 
(١)  أخرجه مسلم يف صحيحه ٤١٤، ٤١٥ (١٠٧٢) ك: الزكاة، باب ترك استعامل آل النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص عىل الصدقة. 
(٢)  ينظر: املغني ١٠٩/٤-١١١. 

(٣)  جمموع فتاو ابن تيمية ٩٠/٢٥، مغني املحتاج ١١٢/٣. 
(٤)  املجموع ٢٢٣/٦، عمدة القاري ٢٢٢/٧. 



 ١٥٨

مانع  فهي  والصلة،  القرابة  قوة  إىل  املنع  يف  يستندون  الزكاة  دفع  من 
من دفع الزكاة ولو يف حال عدم وجوب اإلنفاق، وير املجيزون أن 
وجوب  حال  يف  يمتنع  الزكاة  فدفع  اإلنفاق،  بوجوب  مرتبط  احلكم 
النفقة عىل املزكي فقط، وأما قوة القرابة فهي بمجردها ال تؤثر يف املنع، 
نص  املسألة  يف  يوجد  وال  خمتلف،  الفريقني  بني  االستدالل  فمأخذ 

رصيح يفصل النزاع، وهلذا كانت األدلة دائرة بني التعليل والقياس.
أقرب  الزكاة  دفع  بجواز  القول  أن  اهللا -  عند  والعلم  يل -  ويظهر 
أدلة  مناقشة  وإمكان  القول؛  هذا  أصحاب  أدلة  لقوة  الرجحان،  إىل 
املانعني؛ وألن املزكي لن ينتفع من دفع الزكاة بتوفري ماله ومحايته من 
اإلنفاق؛ ألن اإلنفاق غري واجب عليه يف هذه الصورة، فهو لن يقي 
هبا ماله، ودفع الزكاة إىل أقاربه أوىل من دفعها إىل األجانب؛ ألهنم أوىل 
باملعروف، ولقول النبي  ملسو هيلع هللا ىلص: «الصدقة عىل املسكني صدقة، وعىل ذي 

القرابة اثنتان صدقة وصلة»(١).
القرابة  إىل  اإلحسان  يف  الشارع  مقصد  مع  يتوافق  القول  فهذا 
إليهم  الزكاة  دفع  قبل  املزكي  عىل  جيب  ولكن  بالصلة،  وتعاهدهم 
عليه،  نفقتهم  وجوب  عدم  وهو  اجلواز  رشط  انطباق  من  يتحقق  أن 
مطلع  تعاىل  اهللا  فإن  اجلانب،  هذا  يف  التحايل  أو  التساهل  من  وحيذر 

عىل النوايا. 
 (١٦٢٢٧)  ١٦٦/٢٦ مسنده  يف  أمحد  الضبي  عامر  بن  سلامن  حديث  من  أخرجه    (١)
سننه  يف  والرتمذي  املسند،  عىل  تعليقه  يف  طرقه  بمجموع  األرناؤوط  شعيب  وصححه 
٣٩/٢ (٦٥٨) أبواب الزكاة، باب ما جاء يف الصدقة عىل ذي القرابة، وقال: «حديث 
حسن»، والنسائي يف سننه ٩٦/٥ (٢٥٨١) ك: الزكاة، باب الصدقة عىل األقارب، وابن 
ماجه يف سننه ٥٩١/١ (١٨٤٤) ك: الزكاة، باب فضل الصدقة، وابن خزيمة يف صحيحه 
يف  واحلاكم  قرابته..،  بصدقته  املرء  إيثار  استحباب  باب  الزكاة،  ك:   (٢٣٨٥)  ٧٧/٤
مستدركه ٤٠٧/١ ك: الزكاة، وصحح إسناده، ووافقه الذهبي يف التلخيص، وصححه 

ابن امللقن يف البدر املنري ٤١١/٧، وحسنه األلباين يف إرواء الغليل ٣٨٧/٣. 



١٥٩ 

املسألة الثالثة: دفع الزكاة إىل أوالد البنات:
من  ليسوا  أهنم  إال  النسب  عمودي  من  كانوا  وإن  البنات  أوالد 

الورثة(١)، وقد اختلف الفقهاء يف دفع الزكاة إليهم عىل قولني: 
القول األول: ال جيوز دفع الزكاة إىل أوالد البنات.

من  والظاهر  احلنابلة(٣)،  عند  واملذهب  احلنفية(٢)،  مذهب  وهو 
مذهب الشافعية؛ ألهنم يقيدون جواز الدفع بعدم وجوب اإلنفاق(٤)، 
وعندهم أن أوالد البنات جيب اإلنفاق عليهم(٥)، واختاره الشيخ حممد 

ابن عثيمني - رمحه اهللا -(٦). 
القول الثاين: جيوز دفعها إىل أوالد البنات.

وهو الظاهر من مذهب املالكية؛ ألهنم يقيدون جواز دفع الزكاة بعدم 
وجوب اإلنفاق(٧)، وعندهم أن أوالد البنات ال جيب اإلنفاق عليهم(٨)، 
وقول عند احلنابلة(٩) واختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه اهللا-(١٠). 

(١)  العذب الفائض ٤٢/١. 
(٢)  االختيار ١٢٠/١، تبيني احلقائق وحاشية الشلبي عليه ٣٠٠/١، ٣٠١، اهلداية وفتح 

القدير ٢٦٩/٢، رد املحتار ٣٤٦/٢. 
(٣)  املغني ٩٨/٤، الفروع ٣٥٤/٤، اإلنصاف ٢٥٤/٣، كشاف القناع ٢٩٠/٢. 

(٤)  املجموع ١٧٣/٦، ٢٢٢، البيان ٤٤٢/٣، هناية املحتاج ١٥٤/٦. 
(٥)  املهذب ٢١٢/٢، مغني املحتاج ٤٤٦/٣، وقد نسب ابن قدامة هذا القول رصاحة إىل 

مذهب الشافعي. ينظر: املغني ٣٧٦/١١. 
(٦)  الرشح املمتع ٢٦٢/٦.

املنتقى   ،٣٤٣/٢ اجلليل  مواهب   ،١١٥ عبدالرب  البن  الكايف   ،٩٧ الفقهية  القوانني    (٧)
للباجي ١٥٥/٢.

للدردير  الكبري  الرشح   ،٧٥٢/٢ الصغري  الرشح   ،١٩٣  ،١٩٢ الفقهية  القوانني    (٨)
 .٥٢٣/٢

(٩)  الفروع ٣٥٤/٤، اإلنصاف ٢٥٤/٣. 
(١٠)  الفروع ٣٥٤/٤. 



 ١٦٠

األدلة: 
استدلّ أصحاب القول األول عىل عدم جواز دفع الزكاة إىل أوالد 

البنات بام يأيت:
الدليل األول: أوالد البنات هم من مجلة األبناء، ويدلّ لذلك قول 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «إن ابني هذا سيّد»(١) يعني: احلسن، فجعله ابنه، فإذا كانوا 

من مجلة األبناء فال جيوز دفع الزكاة إليهم(٢).
ويمكن مناقشته: بأن أوالد البنات -وإن كانوا يعدون من األبناء- إال 
أهنم خيتلفون من ناحية أهنم ليسوا من الورثة(٣) وال جيب اإلنفاق عليهم(٤).

ويمكن اجلواب عنه: باملنع، فإن أوالد البنات جيب اإلنفاق عليهم، 
يف  النفقة  ألن  اإلرث؛  حصول  عليهم  اإلنفاق  لوجوب  يشرتط  وال 

جانب الفروع واألصول جتب باجلزئية ال باإلرث(٥).
الدليل الثاين: أوالد البنات هم من عمودي النسب؛ فال جيوز دفع 

الزكاة إليهم قياساً عىل أوالده الوارثني(٦). 
ويمكن مناقشته: بأنه قياس مع الفارق، فإن أوالده الوارثني جتب 

هلم النفقة عليه، بخالف أوالد البنات فال جتب عليه نفقتهم(٧).
(١)  أخرجه البخاري يف صحيحه ٥١٦ (٢٧٠٤) ك: الصلح، باب قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص للحسن 

ابن عيل -ريض اهللا عنه-: إن ابني هذا سيد. 
(٢)  املغني ٩٨/٤، ٩٩، كشاف القناع ٢٩٠/٢. 

(٣)  ينظر: العذب الفائض ٤٢/١. 
(٤)  ينظر: اإلنصاف ٢٥٤/٣. 

 ،٤١٨/٤ القدير  فتح  ينظر:  احلنابلة  عند  واملذهب  والشافعية  احلنفية  مذهب  وهو    (٥)
٤١٩، بدائع الصنائع ٢٢٣٢/٥، املهذب ٢١٢/٢، مغني املحتاج ٤٤٦/٣، اإلنصاف 

٣٩٦/٩، كشاف القناع ٤٨٢/٥.
(٦)  املغني ٩٨/٤، ٩٩، كشاف القناع ٢٩٠/٢. 

(٧)  ينظر: اإلنصاف ٢٥٤/٣. 



١٦١ 

ويمكن اجلواب عنه: بنفي الفارق ملا تقدم يف اإلجابة عن املناقشة 
الواردة عىل الدليل األول من وجوب اإلنفاق عىل أوالد البنات دون 

اعتبار لإلرث. 
الدليل الثالث: القرابة مع أوالد البنات قرابة جزئية وبعضية، وهلذا 
دفع  فيكون  ماله،  برسقة  يقطع  وال  لآلخر،  أحدمها  شهادة  جتوز  ال 
الزكاة إليهم دفعاً إىل نفسه من وجه، فال يقع متليكاً مطلقاً؛ وذلك لقوة 

قرابتهم بخالف غريها من القرابات(١). 
بمنع  للقائلني  األول  الدليل  مناقشة  يف  تقدم  بام  مناقشته:  ويمكن 

دفع الزكاة إىل الوالدين واملولودين يف حال عدم وجوب نفقتهم(٢). 
واستدل أصحاب القول الثاين عىل جواز دفع الزكاة إليهم: 

دفع  فيجوز  عليه،  نفقتهم  جتب  وال  وارثني  غري  البنات  أوالد  بأن 
وهي  النفقة،  وجوب  هي  الزكاة  دفع  منع  يف  العلة  ألن  إليهم؛  الزكاة 

منتفية هنا فيزول املنع ويبقى عىل أصل اجلواز(٣).
البنات  أوالد  عىل  اإلنفاق  وجوب  فإن  باملنع،  مناقشته:  ويمكن 
ال  باجلزئية  جيب  والفروع  األصول  جانب  يف  اإلنفاق  ألن  ثابت؛ 

باإلرث(٤)، وعىل هذا فعلة املنع من دفع الزكاة باقية غري منتفية. 
الرتجيح: 

يرتجح يل بعد عرض اخلالف يف املسألة واألدلة واملناقشات الواردة 
يف  أدلتهم  لقوة  البنات  أوالد  إىل  الزكاة  دفع  جواز  بعدم  القول  عليها 

اجلملة، وضعف دليل القول اآلخر.
(١)  املغني ٩٩/٤، الفروع ٣٥٤/٤. 

(٢)  ينظر: املسألة الثانية: دفع الزكاة إىل الوالدين واملولودين يف حال عدم وجوب نفقتهم.
(٣)  اإلنصاف ٢٥٤/٣. 

(٤)  ينظر: فتح القدير ٤١٩/٤، كشاف القناع ٤٨٢/٥. 



 ١٦٢

منشأ اخلالف:
إىل  احلنفية(١)  غري  من  اجلمهور  عند  املسألة  هذه  يف  اخلالف  يرجع 
اخلالف يف مسألة النفقة عىل أوالد البنات، فمن ير وجوب اإلنفاق 
عىل أوالد البنات(٢) فإنه يمنع دفع الزكاة إليهم؛ ألن أخذ النفقة يغنيهم 
دفع  جييز  فإنه  عليهم(٣)  اإلنفاق  وجوب  عدم   ير ومن  الزكاة،  عن 

الزكاة إليهم. 
نفاه  ومن  بالزنا  مائه  من  املخلوق  إىل  الزكاة  دفع  الرابعة:  املسألة 

باللعان 
ال جيوز للمزكي أن يدفع زكاته إىل الولد املخلوق من مائه بالزنا وال 
فحينئذ  معروف  زوج  ذات  هبا  املزين  كانت  وإذا  باللعان،  نفاه  من  إىل 

جيوز دفع الزكاة له. وهو مذهب احلنفية(٤).
ويف قول عند احلنفية ال جيوز أن يدفع زكاته إىل الولد املخلوق من 

مائه بالزنا وإن كان للمزين هبا زوج معروف(٥). 
(١)  تقدم أن مأخذ احلنفية يف االستدالل عىل منع دفع الزكاة إىل عمودي النسب هو اتصال 
منافع امللك بينهم لوجود اجلزئية احلاصلة بالوالدة وليس مأخذهم وجوب النفقة كام هو 
عند اجلمهور. ينظر: املسألة األوىل: دفع الزكاة إىل الوالدين واملولودين يف حال وجوب 

نفقتهم. 
(٢)  وهم احلنفية والشافعية واحلنابلة يف املذهب عندهم. ينظر: بدائع الصنائع ٢٢٣٢/٥، 
فتح القدير ٤١٨، ٤١٩، املهذب ٢١٢/٢، مغني املحتاج ٤٤٦/٣، اإلنصاف ٣٩٦/٩، 
كشاف القناع ٤٨٢/٥، واختاره من املعارصين الشيخ حممد بن عثيمني رمحه اهللا ينظر: 

الرشح املمتع ٤٩٩/١٣. 
الكبري  الرشح   ،١٩٣  ،١٩٢ الفقهية  القوانني  ينظر:  احلنابلة  عند  وقول  املالكية  وهم    (٣)

للدردير ٥٢٣/٢، اإلنصاف ٢٥٤/٣.
 ،٣٥٤  ،٣٤٦/٢ املحتار  ورد  املختار  الدر   ،٢٢٥  ،٢٢٤/١ املنتقى  والدر  األهنر  جممع    (٤)

الفتاو اهلندية ١٨٨/١، ١٨٩، حاشية الشلبي عىل تبيني احلقائق ٣٠١/١. 
(٥)  الدر املختار ورد املحتار ٣٥٤/٢. 



١٦٣ 

ومل أقف عىل قول للمذاهب الثالثة يف هذه املسألة، ولكن يمكن أن 
ج هلم قول بجواز دفع الزكاة إىل املخلوق من مائه بالزنا ومن نفاه  خيرّ
رأهيم  عىل  بناء  وذلك  معروف،  زوج  هبا  للمزين  يكن  مل  وإن  باللعان 
يف جواز دفع الزكاة عند عدم وجوب النفقة(١) باإلضافة إىل أن الولد 
املخلوق من مائه بالزنا أو الولد املنفي باللعان ال ينسب إليه(٢)، وعىل 

هذا يكون أجنبياً منه وال يعامل معاملة ابنه حقيقة.
أمه  تكن  ومل  استلحقه،  إذا  بالزاين  يلحق  الزنا  ولد  أن  قول:  ويف 

فراشاً لزوج أو سيد. 
والنخعي(٤)،  الزبري(٣)،  بن  وعروة  البرصي،  احلسن  به  أخذ  وقد 
وابن  تيمية(٦)،  ابن  اإلسالم  شيخ  واختاره  راهويه(٥)،  بن  وإسحاق 
القيم(٧) - رمحهم اهللا تعاىل - وهذا يقتيض عدم جواز دفع الزكاة إليه 

يف هذه احلال. 
 ،٣٤٣/٢ اجلليل  مواهب   ،١١٥ عبدالرب  البن  الكايف   ،٩٧ الفقهية  القوانني  ينظر:    (١)
 ،٩٨/٤ املغني   ،١٥٤/٦ املحتاج  هناية   ،٤٤٢/٣ البيان   ،٢٢٢  ،١٧٣/٦ املجموع 

منتهى اإلرادات ٤٣٣/١، ٤٣٤. 
(٢)  ينظر: القوانني الفقهية ٢١١، ٣٣٨، بداية املجتهد ٤٣٧/٢، الرشح الصغري ٦٦٨/٢، 
٦٦٩، احلاوي للاموردي ١٦٢/٨، أسنى املطالب ٢٠/٣، ٣٧٧، ٣٧٨، املغني ١١٤/٩، 

١٢٣، اإلنصاف ٢٥٣/٩، ٢٦٩، زاد املعاد ٣٩٧/٥، ٤٢٥. 
(٣)  هو: عروة بن الزبري بن العوام القريش األسدي، من فقهاء املدينة السبعة، وهو من أعلم 
الناس بحديث عائشة ريض اهللا عنها تويف سنة ٩٤هـ. ينظر: الطبقات الكرب البن سعد 

١٧٨/٥، ١٨٢، هتذيب الكامل ١١/٢-٢٥. 
كثري  ورعاً  فقيهاً  كان  الكويف،  عمران  أبو  النخعي،  األسود  بن  يزيد  بن  إبراهيم  هو:    (٤)
احلديث، وكان مفتي الكوفة هو والشعبي يف زماهنام، تويف سنة ٩٦هـ. ينظر: الطبقات 

الكرب البن سعد ٢٧٠/٦-٢٨٤، هتذيب الكامل ٢٣٣/٢-٢٤٠. 
(٥)  املغني ١٢٣/٩، زاد املعاد ٤٢٥/٥، مراتب اإلمجاع ٥٧.

(٦)  جمموع فتاو ابن تيمية ١١٣/٣٢، ١٣٩، اإلنصاف ٢٦٩/٩.
(٧)  زاد املعاد ٤٢٥/٥. 



 ١٦٤

األدلة:
استدل احلنفية عىل عدم جواز دفع املزكي زكاته إىل الولد املخلوق 

من مائه بالزنا ومن نفاه باللعان بام يأيت: 
الدليل األول:  األخذ باالحتياط؛ ألن هذا الولد حيتمل كونه ولده، 

واملزكي ال جيوز أن يدفع الزكاة إىل ولده(١). 
املنفي  وكذا  الزاين،  إىل  ينسب  ال  الزنا  ولد  بأنَّ  مناقشته:  ويمكن 
(٢)، وبناء عىل ذلك ال ترتتب عليه  باللعان ال ينسب إىل من نفاه رشعاً

آثار البنوة، واالحتياط ال يبنى عليه حكم بالتحريم. 
الدليل الثاين: أن املنافع بني املزكي والولد املخلوق من مائه بالزنا 

ومن نفاه باللعان متصلة، فال يتحقق التمليك عىل الكامل(٣). 
ويمكن مناقشته: باملنع، فإن املنافع بينهم غري متصلة، لعدم وجود ما 
يربطهم به رشعاً، فإن هذه املنافع فرع عن نسبتهم إليه، وهي غري متحققة. 
زوج  ذات  هبا  املزين  كانت  إذا  الزكاة  دفع  جواز  عىل  واستدلوا   -
معروف: بأن نسب الولد هنا يثبت من الزوج باإلمجاع، فال يلتفت إىل 

 .(٤) شبهة الزنا وكونه ختلَّق من مائه سفاحاً
الزكاة  دفع  بمنع  احلنفية  عند  اآلخر  للقول  يستدل  أن  ويمكن   -

: بأن هذا أدعى لالحتياط وأبعد عن الشبهة. مطلقاً
ويمكن مناقشته: بام سبق يف مناقشة دليلهم األول.

: - ويمكن االستدالل للمذاهب الثالثة بجواز دفع الزكاة هلام مطلقاً
(١)  الدر املختار ورد املحتار ٣٥٤/٢. 

(٢)  القوانني الفقهية ٢١١، ٣٣٨، احلاوي للاموردي ١٦٢/٨، املغني ١١٤/٩، ١٢٣. 
(٣)  جممع األهنر ٢٢٤/١. 

(٤)  رد املحتار ٣٥٤/٢، حاشية الشلبي عىل تبيني احلقائق ٣٠١/١. 



١٦٥ 

بأن ولد الزنا واملنفي باللعان ال ينسبان إليه وإنام ينسبان إىل األم(١) 
للفراش  «الولد  عنها:  اهللا  ريض  عائشة  روته  فيام  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي   لقول 
وللعاهر احلجر»(٢)، وعىل هذا فال يعطيان أحكام األوالد، وال يوجد 

ما يمنع من دفع الزكاة إليهام.
ويمكن االستدالل لقول احلسن ومن وافقه: بأن ولد الزنا يلحق 
حكم  فيأخذ  سيد،  أو  لزوج  فراشا  أمه  تكن  ومل  استلحقه،  إذا  بالزاين 

األوالد، ومن ذلك عدم جواز دفع الزكاة إليه. 
الرتجيح: 

يتبني يل بعد عرض اخلالف يف املسألة والنظر يف األدلة واملناقشات 
رجحان القول بجواز دفع الزكاة للولد املنفي باللعان لقوة دليل هذا 
القول، وأما دفع الزكاة إىل ولد الزنا فيظهر يل بناء عىل ما تقدم أنه البد 

من التفريق بني حالني: 
احلال األوىل: أن تكون املرأة املزين هبا ذات زوج معروف، واحلكم 
يف هذه املسألة أنه جيوز دفع الزكاة إىل ولد الزنا؛ ملا تقدم من أن نسبه 

ثابت من الزوج بإمجاع العلامء، وال يلتفت إىل شبهة الزنا. 
هلا  فاحلال  وحينئذ  زوج،  هبا  املزين  للمرأة  يكون  أال  الثانية:  احلال 

صورتان: 
الصورة األوىل: أال يستلحق الزاين الولد وحينئذ جيوز له أن يدفع 

زكاته إليه؛ ألنه يف هذه الصورة ال ينسب إليه ويعدّ أجنبياً عنه. 
(١)  ينظر: القوانني الفقهية ٢١١، ٣٣٨، بداية املجتهد ٤٣٧/٢، احلاوي للاموردي ١٦٢/٨، 
أسنى املطالب ٢٠/٣، ٣٧٧، ٣٧٨، املغني ١١٤/٩، ١٢٣، اإلنصاف ٢٥٣/٩، ٢٦٩، 

زاد املعاد ٣٩٧/٥، ٤٢٥. 
(٢)  أخرجه البخاري يف صحيحه ٣٨٨ (٢٠٥٣) ك: البيوع، باب تفسري املشبهات، ومسلم 

يف صحيحه ٥٨٠ (١٤٥٧) ك: الرضاع، باب الولد للفراش وتوقي الشبهات. 



 ١٦٦

الصورة الثانية: أن يستلحق الزاين ولد الزنا فحينئذ يرتجح يل أنه 
ال جيوز أن يدفع إليه زكاته، وذلك بناء عىل القول بأن ولد الزنا يلحق 
بالزاين إذا استلحقه ومل تكن أمه فراشاً لزوج أو سيد، وهو قول قوي، 
وله أدلة وجيهة ليس هذا مقام ذكرها، وقد بسطها شيخ اإلسالم ابن 

تيمية وابن القيم -رمحهام اهللا تعاىل(١)-. 
املطلب الثاين

دفع الزكاة إىل عمودي النسب من غري سهم الفقراء 
واملساكني

الفقراء  سهم  من  النسب  عمودي  إىل  الزكاة  دفع  يف  البحث  مىض 
واملساكني، ويأيت البحث هنا فيام إذا كان األقارب من عمودي النسب 
سورة  يف  ذكرهم  الوارد  واملساكني  الفقراء  غري  الثامنية  األصناف  من 
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فقد اختلف الفقهاء يف دفع الزكاة إليهم عىل قولني: 
القول األول: ال جيوز للمزكي أن يدفع زكاته إىل أقاربه من عمودي 

 . النسب مطلقاً
نصوصهم  عموم  من  يفهم  كام  احلنفية  مذهب  من  الظاهر  وهو 
الفقراء  سهم  من  النسب  لعمودي  الزكاة  دفع  منع  يف  وتعليالهتم 

واملساكني(٢). 
(١) ينظر: جمموع فتاو ابن تيمية ١١٣/٣٢، ١٣٩، زاد املعاد ٤٢٥/٥، ٤٢٦.

(٢)  االختيار ١٢٠/١، اهلداية وفتح القدير ٢٦٩/٢، بدائع الصنائع ٨٩٣/٢، ٩١٦، تبيني 
احلقائق ٣٠١/١، رد املحتار ٢٥٨/٢، ٣٤٦، أحكام القرآن للجصاص ٣٣٨/٤. 



١٦٧ 

الفقراء  سهم  غري  من  إليهم  زكاته  يدفع  أن  جيوز  الثاين:  القول 
واملساكني. 

وهو قول اجلمهور عدا احلنفية عىل اختالف بينهم يف حتديد الصنف 
الذي تدفع الزكاة إليه عىل النحو اآليت: 

 •  . جيوز أن يدفع زكاته إليهم من غري سهم الفقراء واملساكني مطلقاً
وهو ظاهر مذهب املالكية، فقد نصوا عىل جواز إعطائها األب 
لقضاء دينه فيام لو كان غارماً، وعللوا جلواز الدفع بكون املنفعة 
لعمودي  دفعها  جواز  هذا  من  فيؤخذ  املعطي(١)  عىل  تعود  ال 
النسب يف غري حال الفقر واملسكنة من األحوال الثامنية. وهو 
رواية عند احلنابلة(٢)، اختارها شيخ اإلسالم ابن تيمية(٣)، ومن 

املعارصين الشيخ حممد بن عثيمني -رمحهام اهللا-(٤). 
جيوز أن يدفع زكاته إليهم إذا كانوا من بقية األصناف الثامنية، • 

الفقر،  مع  املؤلفة  سهم  من  إليهم  يدفع  فال  فقراء  كانوا  إذا  إال 
وإذا كانوا أبناء سبيل فيعطيهم من سهم ابن السبيل مؤنة السفر 

دون ما عداه. وهو مذهب الشافعية(٥). 
أو •  مؤلفة  أو  الزكاة  عىل  عامالً  كانوا  إذا  إليهم  الزكاة  دفع  جيوز 

غزاة أو غارمني إلصالح ذات البني دون الغارمني ألنفسهم أو 
املكاتبني أو أبناء السبيل. وهو املذهب عند احلنابلة(٦).

(١)  مواهب اجلليل ٣٥٤/٢، حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري ٤٩٩/١. 
(٢)  الفروع ٣٥٤/٤، اإلنصاف ٢٥٤/٣. 

(٣)  جمموع فتاو ابن تيمية ٩٠/٢٥-٩٢، االختيارات الفقهية ١٠٤. 
(٤)  الرشح املمتع ٢٦٢/٦، ٢٦٣، جمموع فتاو ورسائل ابن عثيمني ٤١٥/١٨. 

(٥)  املجموع ١٧٣/٦، البيان ٤٤٢/٣، روضة الطالبني ٣١٠/٢، هناية املحتاج ١٥٤/٦. 
اإلنصاف   ،٤٣٤/١ اإلرادات  منتهى  رشح   ،٢٩٠/٢ القناع  كشاف   ،١٠٨/٤ املغني    (٦)

 .٢٥٤/٣



 ١٦٨

جيوز دفع الزكاة إليهم لقضاء دين أو كتابة فقط. وهو وجه عند • 
احلنابلة(١).

ما •  بقدر  فيعطون  فقط،  عامالً  كانوا  إذا  إليهم  الزكاة  دفع  جيوز 
عملوا. وهو ظاهر قول اخلرقي(٢).

أو •  املكاتبني  أو  الغارمني  من  كانوا  إذا  إليهم  الزكاة  دفع  جيوز 
الغزاة يف سبيل اهللا. وهو قول ابن حزم(٣).

األدلة: 
دفع  جواز  عدم  عىل  األول  القول  ألصحاب  االستدالل  يمكن   -

 : الزكاة إىل عمودي النسب مطلقاً
باألدلة نفسها التي استدل هبا املانعون من دفع الزكاة إىل عمودي 
النسب من سهم الفقراء واملساكني، فعمومها يشمل مجيع السهام، وال 

يقترص عىل سهم الفقراء واملساكني. 
ال  واملساكني  الفقراء  سهمي  غري  يف  املزكي  بأن  مناقشته:  ويمكن 
وال  دينه  أداء  عليه  جيب  ال  فهو  نسبه،  عمودي  إىل  زكاته  بدفع  ينتفع 
عونه يف الكتابة والغزو ونحو ذلك(٤)، وعىل هذا فال يصح إعطاء مجيع 

 . السهام حكامً واحداً
وأما أدلة القول الثاين فهي خمتلفة بحسب اختالف أهل هذا القول 

يف حتديد صنف من تدفع إليه الزكاة وبياهنا عىل النحو اآليت: 
(١)  الفروع ٣٥٤/٤، ٣٦٢، اإلنصاف ٢٦٠/٣، ٢٦٢. 

(٢)  رشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي ٤٣٣/٢-٤٣٥، واخلرقي هو: أبو القاسم عمر بن 
احلسني احلنبيل البغدادي، واخلرقي نسبة إىل بيع اخلرق والثياب، من أعيان فقهاء احلنابلة، 

تويف يف دمشق سنة ٣٣٤هـ. ينظر: طبقات احلنابلة ٧٥/٢، وفيات األعيان ٤٤١/٣. 
(٣)  املحىل ٢١٧/٦. 

(٤)  ينظر: مواهب اجلليل ٣٥٤/٢، املحىل ٢١٧/٦. 



١٦٩ 

غري  من  إليهم  الزكاة  دفع  جواز  عىل  للاملكية  االستدالل  يمكن   -
 : سهم الفقراء واملساكني مطلقاً

بأن القريب يف غري حال الفقر واملسكنة ال جيب عليه اإلنفاق عىل 
عمودي نسبه بأداء دينهم أو عوهنم يف الكتابة والغزو ونحو ذلك، وال 

ينتفع بدفع الزكاة إليهم، فجاز دفعها إليهم(١).
النفقة  وجوب  بسبب  ليس  الزكاة  دفع  منع  بأن  مناقشته:  ويمكن 
وحده، بل ملعنى آخر وهو قوة القرابة التي توجب اتصال منافع امللك 
ال  املعنى  وهذا  اآلخر(٢)،  ملك  حكم  يف  أحدمها  ملك  وجتعل  بينهام، 

 .خيتلف بني حالة وأخر
وأجيب عنه: بأن ملكية كل واحد من عمودي النسب ثابتة عىل ماله 
حقيقة وحكامً، وغاية ما هناك أن األب إذا احتاج إىل مال ولده أخذ 
منه قدر احلاجة ال أنه يباح له ماله مطلقاً، والبعضية بني الوالد والولد 
ال توجب أن تكون كبعضه يف األحكام(٣)، وقد سبق ذكر بعض األدلة 

التي تدل عىل أن األب ال يملك مال ولده(٤). 
سهم  غري  من  إليهم  الزكاة  دفع  جواز  عىل  الشافعية  واستدلَّ   -  
هذه  يف  إليهم  الزكاة  بدفع  ينتفع  لن  املزكي  بأن  واملساكني:   الفقراء 

 .(٥) األحوال فيكون حكم الدفع جائزاً
- واستدلوا عىل منع الدفع إليهم من سهم املؤلفة مع الفقر: بأنه إذا 

(١)  يقارن بام يف مواهب اجلليل ٣٥٤/٢. 
(٢)  ينظر: تبيني احلقائق ٣٠١/١، رد املحتار ٢٥٨/٢، ٣٤٦. 

 ،١١٤/١ املوقعني  إعالم   ،٨٣/٦ األوطار  نيل   ،٥٢٥/٧ عبدالرب  البن  االستذكار    (٣)
 .١١٥

(٤)  ينظر: مناقشة الدليل األول للقول األول يف مسألة: دفع الزكاة إىل الوالدين واملولودين 
يف حال عدم وجوب نفقتهم. 

(٥)  البيان ٤٤٢/٣، املجموع ١٧٣/٦. 



 ١٧٠

دفع إليهم من هذا السهم يف هذه احلال فإن النفع سيعود إليه، وذلك 
بأن يسقط النفقة عن نفسه(١). 

سهم  من  الزكاة  إليهم  يدفع  عندما  املزكي  بأن  مناقشته:  ويمكن 
املؤلفة، فهو يدفعها هلم بوصفهم مؤلفة ال بوصفهم فقراء، واإلعطاء 
هذا  من  الزكاة  ودفع  األجانب(٢)،  فأشبهوا  عامة  مصلحة  للتأليف 
الفقر،  بسبب  وجوهبا  ثبت  إذا  النفقة  وجوب  عنه  يسقط  ال  السهم 

ولقريبه أن يطالبه هبا. 
دون  السفر  مؤنة  السبيل  ابن  سهم  من  إعطائهم  عىل  واستدلوا   -
ما عداه: بأن نفقتهم واجبة عليه إال ما زاد بسبب السفر، فيقترص دفع 

الزكاة عىل مؤنة السفر وحدها(٣).
- واستدل احلنابلة عىل جواز دفعها هلم إذا كانوا عامالً أو مؤلفة أو 

غزاة أو غارمني إلصالح ذات البني بام يأيت: 
من  كان  إذا  للغني  الزكاة  دفع  جواز  عىل  القياس  األول:  الدليل 
العاملني عليها أو الغارمني أو الغزاة بجامع االشرتاك يف كوهنام ليسا 
من أهل الزكاة(٤)، والدليل عىل جواز دفعها للغني يف هذه األحوال ما 
رواه أبو سعيد اخلدري -ريض اهللا عنه- عن النبي  ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: «ال 
حتل الصدقة لغني إال خلمسة: لغاز يف سبيل اهللا، أو لعامل عليها، أو 
لغارم، أو لرجل اشرتاها بامله، أو لرجل كان له جار مسكني، فتصدق 

عىل املسكني، فأهداها املسكني للغني»(٥). 
(١)  روضة الطالبني ٣١٠/٢، املجموع ١٧٣/٦، ٢٢٢، هناية املحتاج ٥٤/٦. 

(٢)  ينظر: كشاف القناع ٢٩٠/٢. 
(٣)  املجموع ١٧٣/٦، هناية املحتاج ١٥٤/٦. 

(٤)  املغني ١٠٩/٤، رشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي ٤٣٥/٢، ٤٣٦. 
(٥)  أخرجه أبو داود يف سننه ١٩٧/٢ (١٦٣٦) ك: الزكاة، باب من جيوز له أخذ الصدقة 
له  حتل  من  باب  الزكاة،  ك:   (١٨٤١)  ٥٩٠  ،٥٨٩/١ سننه  يف  ماجه  وابن  غني،  وهو 
األرناؤوط= شعيب  وصححه   (١١٥٣٨)  ٩٧  ،٩٦/١٨ مسنده  يف  وأمحد  الصدقة، 
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ألهنم  الزكاة؛  من  األخذ  فلهم  عامالً  كانوا  إذا  م  أهنّ الثاين:  الدليل 
يأخذون أجرة عملهم كام لو استعملوا عىل غري الزكاة، وإن كانوا غزاة 
كانوا  وإن  العاملني،  فأشبهوا  احلاجة  عدم  مع  األخذ  هلم  الغزاة  فألن 
مؤلفني فيعطون للتأليف؛ ألنه مصلحة عامة فأشبهوا األجانب، وإن 
كانوا غارمني إلصالح ذات البني فلجواز أخذهم مع غناهم، وألهنم 

يأخذون للمصلحة العامة ال حلاجتهم(١).
- واستدلوا عىل عدم جواز دفعها إىل الغارمني ألنفسهم أو املكاتبني 
أو أبناء السبيل: بأنه ال جيوز إعطاء هؤالء؛ ألهنم إنام يأخذون مع الفقر 

فأشبه األخذ للفقر(٢). 
ويمكن مناقشته: بأن هؤالء ال يأخذون الزكاة بوصف الفقر، وإنام 
يأخذوهنا لكوهنم غارمني ألنفسهم أو مكاتبني أو أبناء سبيل، وقريبهم 
وإعطاؤهم  الكتابة،  يف  عوهنم  وال  ديوهنم،  أداء  عليه  جيب  ال  املزكي 
مؤنة السفر(٣)، فهو لن ينتفع من دفع الزكاة إليهم، وإذا كانوا فقراء، 
الزكاة  دفع  بسبب  عنه  تسقط  وال  بالنفقة،  قريبهم  يطالبوا  أن  فلهم 

إليهم؛ ألنه دفعها لوصف آخر غري الفقر. 
- واستدل احلنابلة للوجه عندهم بجواز دفع الزكاة إليهم لقضاء 
دين أو كتابة فقط: بأن القريب يف هاتني احلالني ال يدفع عن نفسه نفقة 

واجبة، فيجوز له حينئذ أن يدفع الزكاة إىل عمودي نسبه(٤).
حديث  وقال: «هذا  الزكاة،  ك:   (١٤٨١) ٥٦٤/١ مستدركه  يف  واحلاكم  تعليقه،  يف   =
يف  والبيهقي  التلخيص،  يف  الذهبي  ووافقه  خيرجاه»  ومل  الشيخني  رشط  عىل  صحيح 
كان  وإن  عمله  بقدر  منها  يأخذ  الصدقة  عىل  العامل  باب  الصدقات  ك:   ١٥/٧ سننه 
مورساً، وصححه ابن امللقن يف البدر املنري ٣٨٢/٧، واأللباين يف إرواء الغليل ٣٧٧/٣. 

(١)  كشاف القناع ٢٩٠/٢، رشح منتهى اإلرادات ٤٣٤/١. 
(٢)  كشاف القناع ٢٩٠/٢. 

(٣)  ينظر: اإلنصاف ٢٥٤/٣، ٢٦٠، املحىل ٢١٧/٦، مواهب اجلليل ٣٥٤/٢. 
(٤)  الفروع ٣٦٢/٤، اإلنصاف ٢٦٢/٣. 
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بل  والكتابة،  الغرم  بسهم  خيتص  ال  هذا  بأن  مناقشته:  ويمكن 
يصدق أيضاً عىل بقية السهام عدا سهمي الفقراء واملساكني، فالقريب 

فيها ال يدفع عن نفسه نفقة واجبه. 
 - واستدل اخلرقي عىل جواز دفع الزكاة إليهم إذا كانوا عامالً فقط: 
ر ما يأخذه  بأن ما يأخذه العامل هو أجرة عمله وليس زكاة، وهلذا يقدَّ
ذوي  من  الصدقات  عامل  يكون  أن  فيجوز  هذا  وعىل  عمله،  بقدر 

القربى(١). 
ويمكن مناقشته بام يأيت: 

١. عدم التسليم بأن ما يأخذه العامل ليس من قبيل الزكاة بل هو 
من الزكاة(٢)، وإن كان يف الوقت نفسه يأخذها عىل وجه العوض من 
العامل  عد  تعاىل  اهللا  أن  هذا  ويؤيد  بينهام،  تناف  يوجد  ال  إذ  عمله، 
حديث  يف  وورد  الزكاة،  هلم  ترصف  الذين  الثامنية  األصناف  ضمن 
حتل  «ال  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي   أن  عنه-  اهللا  -ريض  اخلدري  سعيد  أيب 
فالعامل  وهلذا  عليها»،  لعامل  أو  منها:  وذكر  خلمسة،  إال  الصدقة 
ملجرد  وليس  عليه،  والصدقة  عمله  من  العوض  وجه  عىل  يأخذها 
أخذها  له  حيل  ال  من  عليها  يستعمل  أن  جيوز  ال  ولذلك  اإلجارة؛ 

والذمي(٣). كاهلاشمي 
من  وليس  عمله،  أجرة  هو  العامل  يأخذه  ما  بأن  التسليم  عىل   .٢
من  النسب  لعمودي  الزكاة  إعطاء  جواز  ينفي  ال  فإنه  الزكاة،  قبيل 
سهم بقية األصناف الثامنية عدا سهمي الفقري واملسكني لألدلة التي 

سبق ذكرها.
(١)  رشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي ٤٣٤/٢، اإلفصاح البن هبرية ١٨٥/١، ١٨٦. 

(٢)  ينظر: اإلنصاف ٢٣٩/٣. 
(٣)  ينظر: املغني ٣١٣/٩، املنتنقى للباجي ١٥١/٢. 
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من  كانوا  إذا  إليهم  الزكاة  دفع  جواز  عىل  حزم  ابن  واستدل   -  
ديوهنم  أداء  عليه  جيب  ال  املزكي  بأن  الغزاة:  أو  املكاتبني  أو  الغارمني 

وال عوهنم يف الكتابة والغزو فجاز دفع الزكاة إليهم.
فيبقى  األحوال؛  هذه  يف  إليهم  الزكاة  دفع  من  باملنع  نص  يأت  ومل 

احلكم فيها عىل اجلواز دون ما عداها(١). 
والغرم  الكتابة  سهم  عىل  يقترص  ال  هذا  بأن  مناقشته:  ويمكن 
الفقراء  سهمي  عدا  السهام  بقية  عىل  أيضاً  يصدق  بل  والغزو، 

واملساكني، فالقريب فيها ال يدفع عن نفسه نفقة واجبة. 
الرتجيح: 

الواردة  واملناقشات  واألدلة  املسألة  يف  اخلالف  عرض  بعد  يتبني 
عليها أن املسألة مل ترد فيها نصوص رصحية، واألدلة فيها قائمة عىل 
عمودي  إىل  الزكاة  دفع  رجحان  يل  ويظهر  واألقيسة،  التعليالت 
دليل  لقوة  وذلك  ؛  مطلقاً واملساكني  الفقراء  سهم  غري  من  النسب 
لعدم  حينئذ؛  إليهم  الزكاة  بدفع  ينتفع  ال  املزكي  كون  من  القول  هذا 
ونحو  والغزو  الكتابة  يف  عوهنم  أو  دينهم  بأداء  عليه  النفقة  وجوب 
أمكن  فقد  املخالفني  أدلة  وأما  ذلك،  من  باملنع  نص  يأت  ومل  ذلك، 

مناقشتها. 

(١)  املحىل ٢١٧/٦. 
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املبحث الثاين
دفع الزكاة إىل األقارب من غري عمودي النسب

وفيه مطلبان:
املطلب األول

دفع الزكاة إىل األقارب من غري عمودي النسب من سهم 
الفقراء واملساكني

وفيه ثالث مسائل: 
املسألة األوىل: دفع الزكاة إىل احلوايش 

اإلخوة  من  والفروع  األصــول  عدا  ما  هم  باحلوايش:  املــراد 
الثوب:  وحاشية  الناحية،  وهو  (احلشا)  من  مأخوذ  والعمومة(١)، 

جانبه، وحاشية النسب هو الذي يكون عىل جانبه كالعم وابنه(٢).
واألقارب من احلوايش ال خيلون من ثالثة أحوال: 

احلال األوىل: أن يكونوا غري وارثني.
سواء كان انتفاء اإلرث؛ ألنتفاء سببه لكونه بعيد القرابة ممن مل يسم 
اهللا تعاىل وال رسوله  ملسو هيلع هللا ىلص له مرياثاً، أو كان ملانع مثل أن يكون حمجوباً 

(١)  حاشية الرشواين عىل حتفة املحتاج ٤١١/٦. 
(٢)  املصباح املنري ١٣٨/١ (حشو). 
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عن املرياث كاألخ املحجوب باالبن أو األب، والعم املحجوب باألخ 
وابنه وإن نزل. 

فهؤالء جيوز دفع الزكاة إليهم باتفاق العلامء(١)، بل إن دفعها إليهم 
مستحب عند مجاهري العلامء(٢)، كام سيأيت. 

واألدلة عىل جواز دفع الزكاة إليهم ما يأيت: 
الدليل األول: أن النفقة عليهم غري واجبة؛ إذ ال قرابة جزئية بينهام 

وال مرياث فأشبها األجانب، فجاز دفع الزكاة إليهم(٣). 
الدليل الثاين:انقطاع منافع األمالك بينهم يف هذه احلال، وهلذا تقبل 

شهادة بعضهم عىل بعض، فجاز دفع الزكاة إليهم(٤).
الصدقة(٥)  مع  الصلة  من  إليهم  الزكاة  دفع  يف  ما  الثالث:  الدليل 
ذي  وعىل  صدقة،  املسكني  عىل  ملسو هيلع هللا ىلص: «الصدقة  النبي   قول  يف  فيدخل 

القرابة اثنتان: صدقة وصلة»(٦).
واحد  كل  يرث  الذين  كاألخوين  وارثني  يكونوا  أن  الثانية:  احلال 

منهام اآلخر.
فهنا اختلف الفقهاء يف دفع الزكاة إليهم عىل قولني:

(١)  بدائع الصنائع ٩١٦/٢، رد املحتار ٣٤٦/٢، فتح القدير ٢٧٠/٢، الكايف البن عبدالرب 
 ،١٧٣/٦ املجموع   ،١٥٦  ،١٥٥/٢ للباجي  املنتقى   ،٣٥٣/٢ واإلكليل  التاج   ،١١٥
 ،٢٤٩/٣ اإلنصاف   ،٩٩/٤ املغني   ،٥٣٥  ،٥٣٤/٨ للاموردي  احلاوي   ،٢١١  ،٢١٠

رشح منتهى اإلرادات ٤٣٢/١. 
(٢)  املصادر السابقة. 

(٣)  املغني ٩٩/٤، كشاف القناع ٢٨٨/٢. 
(٤)  بدائع الصنائع ٩١٦/٢. 

القناع  كشاف   ،٣٥٣/٢ واإلكليل  التاج   ،٣٤٦/٢ املحتار  رد   ،٢٧٠/٢ القدير  فتح    (٥)
 .٢٨٨/٢

(٦)  تقدم خترجيه يف مسألة دفع الزكاة إىل الوالدين واملولودين يف حال عدم وجوب نفقتهم. 
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القول األول: جيوز لكل واحد منهام دفع زكاته إىل اآلخر.
عند  ورواية  والشافعية(٣)،  واملالكية(٢)،  احلنفية(١)،  مذهب  وهو 

احلنابلة(٤). 
القول الثاين: ال جيوز دفعها إىل من يرثه بفرض أو تعصيب، وهو 

رواية عند احلنابلة هي املذهب عندهم، وهي من مفرداهتم(٥).
األدلة: 

استدل أصحاب القول األول عىل جواز دفع كل واحد منهام زكاته 
إىل اآلخر بام يأيت:

الدليل األول: ما ورد عن زينب(٦) امرأة عبداهللا بن مسعود -ريض 
اهللا عنه- أهنا قالت: يا رسول اهللا أجيزي عنا أن نجعل الصدقة يف زوج 
فقري وبني أخ أيتام يف حجورنا؟ فقال النبي  ملسو هيلع هللا ىلص: «نعم هلام أجران: أجر 

القرابة وأجر الصدقة»(٧). 
(١)  بدائع الصنائع ٩١٦/٢، فتح القدير ٢٧٠/٢، رد املحتار ٣٤٦/٢، حاشية الشلبي عىل 

تبيني احلقائق٣٠١/١. 
(٢)  املعونة ٤٤٥/١، الكايف البن عبدالرب ١١٥، التاج واإلكليل ٣٥٣/٢، املنتقى للباجي 

 .١٥٥/٢، ١٥٦
(٣)  احلاوي للاموردي ٥٣٥/٨، املجموع ٢١٠/٦، ٢١١، روضة الطالبني ٣١٠/٢. 

(٤)  املغني ٤ / ٩٩، اإلنصاف ٣ / ٢٥٩، اإلفصاح البن هبرية ١ / ١٩٢. 
(٥)  رشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي ٤٢٩/٢، اإلنصاف ٢٥٨/٣، ٢٥٩، كشاف القناع 

٢٩٢/٢، ٢٩٣، اإلفصاح البن هبرية ١٩٢/١. 
(٦)  هي زينب بنت معاوية، وقيل: بنت أيب معاوية، الثقفية، روت عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص وعن زوجها 

ابن مسعود، وعن عمر ريض اهللا عنهام. ينظر: اإلصابة يف متييز الصحابة ٦٨٠/٧. 
األقارب،  عىل  الصدقة  باب  الزكاة،  ك:   (٢٥٨٢)  ٩٧/٥ سننه  يف  النسائي  أخرجه    (٧)
زوجها  يف  زكاهتا  من  ترصف  املرأة  باب  الصدقات،  ك:   ٢٩  ،٢٨/٧ سننه  يف  والبيهقي 
إذا كان حمتاجاً، والطرباين يف املعجم الكبري ٢٨٥/٢٤ (٧٢٥)، وصححه األلباين كام يف 

تعليقه عىل سنن النسائي ص٤٠٣، ط: مكتبة املعارف بالرياض. 
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األخ،  أبناء  إىل  الصدقة  دفع  أجاز  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي   أن  االستدالل:  وجه 
وذكر أن يف ذلك أجرين: أجر الصدقة وأجر الصلة، واملراد بالصدقة 

هنا صدقة الواجب(١). 
فيحمل  التطوع  صدقة  احلديث  يف  بالصدقة  املراد  بأن  ونوقش: 

عليها، وال يصح االستدالل به عىل صدقة الواجب(٢). 
وأجيب عنه بام يأيت:

عند  الصدقة  إذ  الواجب،  صدقة  يف  ظاهر  احلديث  فإن  باملنع   .١
وهذا  زينب: «أجيزي»  قول  له  يشهد  كام  الواجبة،  يف  تتبادر  اإلطالق 

إنام يكون يف الواجب(٣). 
ألن  التطوع؛  صدقة  عىل  يقترص  ال  احلديث  يف  الصدقة  معنى   .٢
النبي  ملسو هيلع هللا ىلص مل يستفصلها عن الصدقة هل هي تطوع، أو واجب؟ وترك 
استفصاله هلا ينزل منزلة العموم يف املقال فكأنه قال هلا: جيزيء عنك 

.(٤) فرضاً كان أو تطوعاً
 : ويمكن أن يناقش أيضاً

غري  لكوهنا  عنها؛  اهللا  ريض  زينب  عىل  واجبة  تكن  مل  النفقة  بأن 
قادرة عىل اإلنفاق، إذ مل يكن يفضل عنها ما تنفق به عليهم، وحينئذ 
جاء  ما  هلذا  ويشهد  النفقة،  وجوب  لعدم  إليهم،  الزكاة  دفع  هلا  جيوز 
الصدقة  عن  وولدك  أنت  شغلتني  لقد  واهللا  لعبداهللا:  قالت  زينب  أن 
فام أستطيع أن أتصدق معكم بيشء، فقال هلا: ما أحب إن مل يكن يف 
ذلك أجر أن تفعيل، فسألت رسول اهللا  ملسو هيلع هللا ىلص فقالت: يارسول اهللا، إين 

(١)  فتح الباري ٣٨٦/٣، سبل السالم ٢٨٠/٢. 
(٢)  فتح الباري ٣٨٢/٣، املمتع يف رشح املقنع ٢٢٩/٢. 

(٣)  فتح الباري ٣٨٦/٣، املعلم بفوائد مسلم ١٦/٢، سبل السالم ٢٨٠/٢. 
(٤)  فتح الباري ٣٨٧/٣، نيل األوطار ١٩٩/٤. 
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نفقة  لزوجي  وال  لولدي  وال  يل  وليس  منها،  أبيع  صنعة  ذات  امرأة 
فهل  بيشء  أتصدق  أن  أستطيع  فام  الصدقة  عن  شغلوين  وقد  غريها، 
يل من أجر فيام أنفقت ؟ فقال: أنفقي عليهم فإن لك يف ذلك أجر ما 

أنفقت عليهم»(١). 
الدليل الثاين: قول النبي  ملسو هيلع هللا ىلص: «الصدقة عىل املسكني صدقة، وهي 

عىل ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة»(٢).
أن  عنه-  اهللا  -ريض  حزام  بن  حكيم  عن  ورد  ما  الثالث:  الدليل 
رجالً سأل رسول اهللا  ملسو هيلع هللا ىلص عن الصدقات أهيا أفضل؟ قال: «عىل ذي 

الرحم الكاشح(٣)»(٤). 
وجه االستدالل من احلديثني: 

أن النبي  ملسو هيلع هللا ىلص حثّ عىل دفع الصدقة إىل ذي الرحم، والصدقة والرحم 
عامان، فيشمالن صدقة النفل والفرض، والوارث وغريه(٥).

(١)  أخرجه أمحد يف مسنده ٢٥/ ٤٩٤( ١٦٠٨٦)، وصححه شعيب األرناؤوط يف تعليقه 
عىل املسند، والطرباين يف املعجم الكبري ٢٦٣/٢٤(٦٦٧). 

(٢)  تقدم خترجيه، وهذا لفظ الرتمذي يف سننه ٣٩/٢ (٦٥٨) أبواب الزكاة، باب ما جاء يف 
الصدقة عىل ذي القرابة، وقال: «حديث حسن».

ح: اخلرص.  شْ ه: أي باطنه، والكَ حَ شْ (٣)  الكاشح: العدو الذي يضمر عداوته ويطوي عليها كَ
ينظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر ١٧٥/٤ (كشح). 

تعليقه  يف  األرناؤوط  شعيب  وصححه   ،(١٥٣٢٠)  ٣٦/٢٤ مسنده  يف  أمحد  أخرجه    (٤)
 ٧٨/٤ صحيحه  يف  خزيمة  ابن  عقبة  بنت  كلثوم  أم  حديث  من  وأخرجه  املسند،  عىل 
(٢٣٨٦) ك: الزكاة، باب فضل الصدقة عىل ذي الرحم الكاشح، واحلاكم يف مستدركه 
الطرباين  وأخرجه  خيرجاه»،  ومل  مسلم  رشط  عىل  «صحيح  وقال:  الزكاة  ك:   ٤٠٦/١
اهليثمي  وقال   ،(٤٠٥١)  ١٧٣/٤ األنصاري  أيوب  أيب  حديث  من  الكبري  املعجم  يف 
وصحح  حسن»،  وإسناده  الكبري،  يف  والطرباين  أمحد  ٢٩٦/٣: «رواه  الزوائد  جممع  يف 

احلديث األلباين يف إرواء الغليل ٤٠٤/٣. 
(٥)  املغني ٩٩/٤، رشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي ٤٣٠/٢.
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ونوقش: بأن الصدقة يف احلديثني حممولة عىل صدقة التطوع(١).
باستثناء  يناقش:  أن  فيمكن  الفرض  صدقة  بأهنا  التسليم  وعىل 
النفقة  لوجوب  وذلك  النسب؛  عمودا  استثني  كام  الوارث  القريب 

له(٢). بخالف القريب غري الوارث. 
انقطعت  وقد  نسبه،  عمودي  من  ليسوا  احلوايش  الرابع:  الدليل 
بعضهم  شهادة  تقبل  وهلذا  األجانب،  فأشبهوا  بينهم،  األمالك  منافع 

عىل بعض، فجاز دفع الزكاة إليهم(٣).
غري  من  الوارثني  األقارب  بني  الفرق  بوجود  مناقشته:  ويمكن 
هلم  جتب  األقارب  هؤالء  ألن  وذلك  واألجانب؛  النسب  عمودي 

النفقة(٤) بخالف األجانب فال يصح القياس. 
وهناك مأخذ آخر لالستدالل هلذا القول أخذ به املالكية والشافعية:  
وهو أن النفقة ال جتب ألحدمها عىل اآلخر، وعىل هذا فيجوز أن يدفع 

زكاته له؛ ألنتفاء املانع(٥). 
واجبة  اآلخر  عىل  ألحدمها  النفقة  فإن  باملنع  مناقشته:   ويمكن 
الوارث  جتعل  قرابة  املتوارثني  بني  ألن  وذلك  اإلرث؛  وجود  بسبب 
اإلنفاق  بوجوب  خيتص  أن  فينبغي  غريه،  من  املوروث  بامل  أحق 

عليه دوهنم(٦). 
يرثه  من  إىل  دفعها  جواز  عدم  عىل  الثاين  القول  أصحاب  واستدل 

بفرض أو تعصيب بام يأيت: 
(١)  املغني ١٠٠/٤.

(٢)  ينظر: املغني ٣٧٥/١١. 
(٣)  بدائع الصنائع ٩١٦/٢، املغني ٩٩/٤.

(٤)  وهو املذهب عند احلنابلة. ينظر: املغني ٣٧٥/١١، اإلنصاف ٣٩٣/٩. 
عليه ١٠٦/٢، ١٠٧،  العدوي  وحاشية  الرباين  كفاية الطالب  اجلليل ٢١١/٤،  مواهب   (٥)
املعونة ٤٤٥/١، املهذب ٢١٢/٢، مغني املحتاج ٤٤٧/٣، احلاوي للاموردي ٥٣٥/٨. 

(٦)  ينظر: املغني ٣٧٥/١١. 
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الدليل األول: ما ورد عن ابن عباس ريض اهللا عنهام قال: «ال بأس 
أن جتعل زكاتك يف ذوي قرابتك ما مل يكونوا يف عيالك»(١).

وجه االستدالل: أن األثر يدل عىل منع دفع الزكاة لألقارب الذين 
نفقته  جتب  ال  من  بخالف  عليهم،  واإلنفاق  إعالتهم  عليك  جيب 

وإعالته فيجوز دفعها إليه(٢). 
ونوقش: بأنه قول صحايب، وال حجة فيه ملخالفة غريه من الصحابة، 

وتعدد اجتهادهم يف املسألة(٣). 
بوجوب  غنياً  فيكون  نفقته  جتب  الوارث  القريب  الثاين:  الدليل 

النفقة له وال يكون به حاجة إىل أخذ الزكاة(٤). 
املناقشة: 

النسب،  عمودي  غري  من  الوارث  للقريب  النفقة  وجوب  منع   .١
وإذا مل جتب النفقة فقد انتفى املانع من دفع الزكاة له(٥).

هو  اآلخر  عىل  ألحدمها  النفقة  إجياب  بأن  عنه:  اجلواب  ويمكن 
من  املوروث  بامل  أحق  الوارث  جتعل  قرابة  املتوارثني  بني  أن  بسبب 

غريه، فينبغي أن خيتص بوجوب اإلنفاق عليه(٦). 
(١)  أخرجه عبدالرزاق يف مصنفه ٤٤/٤ (٦٩١٧) ك: الزكاة، باب موضع الصدقة ودفع 
الصدقة يف مواضعها، وابن أيب شيبة يف مصنفه ١٩١/٣ ك: الزكاة، وأبوعبيد يف األموال 
عىل  تعليقه  يف  رجب  بن  سيد  أنس  أبو  وصححه   ،(١٦٣٩  ،٢٦١، (١٥٨٧  ،٢٤٧/٢

كتاب األموال.
(٢)  رشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي ٤٢٩/٢، ٤٣٠. 

(٣)  نيل األوطار ٢٠٠/٤.
(٤)  املغني ١٠٠/٤، رشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي ٤٢٩/٢، كشاف القناع ٢٩٣/٢.

(٥)  وهو: مذهب املالكية والشافعية ينظر: مواهب اجلليل ٢١١/٤، كفاية الطالب الرباين 
وحاشية العدوي عليه ١٠٦/٢، ١٠٧، املهذب ٢١٢/٢، مغني املحتاج ٤٤٧/٣.

(٦)  ينظر: املغني ٣٧٥/١١.
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استحقاق  فإن  الوارث  للقريب  النفقة  بوجوب  التسليم  عىل   .٢
النفقة دين وحق يلزمه كام لو كان عليه دين آلخر، فإن ذلك ال يمنعه 

من دفع الزكاة إليه(١). 
طارئ  ثبوهتا  الديون  فإن  الفرق،  بوجود  عنه:  اجلواب  ويمكن 
بخالف ثبوت نفقة القريب الوارث فإنه دائم، والقريب ينتفع من دفع 

زكاته إىل قريبه؛ ألنه إذا استغنى بزكاته مل يطالب بالنفقة. 
الدليل الثالث: دفع املزكي زكاته إىل القريب الوارث يؤدي إىل أن 
يعود نفع زكاته إليه؛ ألنه يسقط عنه ما يلزمه من النفقة، فلم جيز كام 

لو قىض هبا دينه(٢).
الدليل الرابع: القريب الوارث تلزم نفقته، فال جيوز دفع الزكاة إليه 

قياساً عىل دفعها إىل الوالدين أو املولودين(٣). 
الوالدين  عىل  احلوايش  من  الوارث  القريب  قياس  بأن  ونوقش: 
أو املولودين يف املنع من دفع الزكاة قياس مع الفارق، فإن مال الولد 
يضاف إىل األب لقول النبي  ملسو هيلع هللا ىلص: «أنت ومالك ألبيك»(٤). فإذا دفع 
إليه الزكاة يكون كأنه دفعها إىل نفسه، وشهادة كل واحد منهام ال تقبل 

لآلخر، وهذا املعنى معدوم يف سائر األقارب(٥). 
ويمكن اجلواب عنه بام يأيت: 

١. عدم التسليم باتصال امللك يف املال بني الوالد والولد، بل ملكية 
قول  يف  احلديث  يف  والالم  وحكامً،  حقيقة  ماله  عىل  ثابتة  منهام  كل 

(١)  الروايتني والوجهني ٢٤٦/١. 
(٢)  املغني ١٠٠/٤، رشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي ٤٢٩/٢، كشاف القناع ٢٩٣/٢. 

(٣)  الروايتني والوجهني ٢٤٦/١، املغني ١٠٠/٤. 
(٤)  تقدم خترجيه يف املسألة األوىل: دفع الزكاة إىل الوالدين واملولودين يف حال وجوب نفقتهم.

(٥)  الروايتني والوجهني ٢٤٦/١. 
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النبي  ملسو هيلع هللا ىلص: «ألبيك» ليست للملك، وإنام ذلك عىل سبيل الرب باألب 
واإلكرام له، وأنه إذا احتاج ملال ولده أخذ منه قدر احلاجة، ال أنه يباح 
له ماله مطلقاً، ومما يدل عىل أن األب ال يملك مال ولده أن الزكاة عىل 

الولد، وماله موروث عنه(١).
٢. عىل التسليم باتصال امللك بينهام، فإن هذا الفارق غري مؤثر، ملا 
تقدم من أن علة منع دفع الزكاة إىل عمودي النسب هي وجوب النفقة 

عىل الراجح، وهذه العلة يشرتك معهم فيها القريب الوارث. 
الرتجيح: 

القول  واملناقشة  واألدلة  املسألة  يف  اخلالف  عرض  بعد  يل  يرتجح 
تعصيب،  أو  بفرض  يرثه  من  إىل  الزكاة  دفع  جواز  عدم  وهو  الثاين 
لقوة ما علل به أصحاب هذا القول وبخاصة التعليل بأن دفع الزكاة 
هبا  وقى  قد  فيكون  عنه،  النفقة  بإسقاط  إليه  نفعها  يعود  أن  إىل  يؤدي 
عنه  يفضل  مل  بأن  اإلنفاق  عىل  قادر  غري  القريب  كان  إذا  ولكن  ماله، 
ما ينفق عليهم فحينئذ جيوز دفع الزكاة؛ ألن النفقة حينئذ غري واجبة 
فتنتفي علة املنع، واملزكي يف هذه احلال لن ينتفع من دفع الزكاة بتوفري 
ماله ومحايته، وكونه يدفع الزكاة إىل قريبه أوىل من دفعها إىل غريه من 
األجانب، وقد نص عىل ذلك الزركيش(٢) فقال بعد أن ذكر الروايتني 
عىل  األصحاب  عامة  أن  اعلم  «تنبيه:  املسألة:  هذه  يف  احلنابلة  عند 
هنا  وها  النفقات:  يف  التعليق  يف  القايض(٣)  وقال  الروايتني،  حكاية 
نيل   ،٤٩٤  ،٤٩٣/١ املخترص  من  املعترص   ،٥٢٥/٧ عبدالرب  البن  االستذكار  ينظر:    (١)

األوطار ٨٣/٦ 
(٢)  هو: أبو عبداهللا حممد بن عبداهللا الزركيش املرصي، فقيه حنبيل، له تصانيف مفيدة، تويف 

سنة ٧٧٢هـ. ينظر: النجوم الزاهرة ١١٧/١١، السحب الوابلة ٣٩٧. 
(٣)  هو: القايض أبو يعىل حممد بن احلسني الفراء البغدادي احلنبيل، فقيه أصويل، ويل القضاء، 
وصنف يف الفقه واألصول وغريها، تويف سنة ٤٥٨هـ. ينظر: طبقات احلنابلة البن أيب 

يعىل ١٩٣/٢، املقصد األرشد ٣٩٥/٢. 
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يمكن محلها عىل اختالف حالني، فاملوضع الذي منع إذا كانت النفقة 
واجبة، واملوضع الذي أجاز إذا مل جتب [كام] إذا مل يفضل عنه ما ينفق 

عليهم واهللا أعلم»(١).
النسب،  عمودي  من  القريب  كان  لو  فيام  ذلك  ترجيح  سبق  وقد 
وممن اختار ذلك من املعارصين الشيخان: عبدالعزيز بن باز، وحممد 

بن عثيمني رمحهام اهللا تعاىل(٢). 
احلال الثالثة: أن يكون أحدمها يرث اآلخر واآلخر ال يرثه. 

الوارث  فعىل  يرثه  ال  واآلخر  اآلخر،  يرث  القريبني  أحد  كان  إذا 
منهام نفقة موروثه، وال جيوز له دفع زكاته إليه، وليس عىل املوروث 
املقتيض  ألنتفاء  إليه؛  زكاته  دفع  من  يمنع  وال  وارثه،  نفقة  منهام 

للمنع. 
ومثال ذلك: أن يكون هناك أخوان ألحدمها ابن، واآلخر ال ولد 
له، فعىل أيب االبن نفقة أخيه، وليس له دفع زكاته إليه، ولآلخر الذي 
عن  حمجوب  ألنه  نفقته؛  يلزمه  وال  أخيه،  إىل  زكاته  دفع  له  ولد  ال 

مرياثه. 
إىل  الزكاة  دفع  يمنعون  لكوهنم  احلنابلة(٣)  عند  املذهب  عىل  وهذا 
من يرثه كام تقدم يف احلال الثانية، وأما عىل رأي املذاهب الثالثة وهو 
يرون  ألهنم  عندهم؛  التفصيل  هذا  يرد  فال  أيضاً  احلنابلة  عند  رواية 
موضوع  إىل  نظر  دون  مطلقاً  احلوايش  من  للقريب  الزكاة  دفع  جواز 

اإلرث، وتقدم بيان هذا يف احلال الثانية. 
(١)  رشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي ٤٣٠/٢، ٤٣١، وينظر: اإلنصاف ٢٥٩/٣. 

(٢)  جمموع فتاو ومقاالت متنوعة البن باز ٣١٠/١٤، جمموع فتاو ورسائل ابن عثيمني 
 ٤١٩/١٨

(٣)  املغني ١٠٠/٤، اإلنصاف ٢٦٠/٣، اإلقناع وكشاف القناع ٢٩٣/٢. 
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الرتجيح: 
إىل  زكاته  دفع  له  جيوز  ال  الوارث  القريب  أن  يل  يرتجح  الذي 
ألن  وذلك  الزكاة؛  له  يدفع  أن  الوارث  غري  لقريبه  وجيوز  قريبه، 
األول جتب عليه نفقة قريبه بخالف اآلخر، ومنع دفع الزكاة مرتبط 
بوجوب اإلنفاق كام سبق تقريره، عىل أن القريب الوارث لو مل يكن 
لعدم  زكاته  له  يدفع  أن  حينئذ  فيجوز  قريبه،  عىل  منه  ينفق  ما  لديه 
وجوب اإلنفاق عليه يف هذه الصورة، واحلكم يدور مع علته وجوداً 

 . وعدماً
املسألة الثانية: دفع الزكاة إىل ذوي األرحام 

عصبة  وال  فرض  بذي  ليس  قريب  كل  هم  األرحام:  بذوي  املراد 
كالعمة واخلالة واخلال وبنت العم وبنت األخ والعم لألم(١).

غري  من  األرحام  ذوي  إىل  الزكاة  دفع  يف  الفقهاء  اختلف  وقد 
عمودي النسب عىل قولني:

القول األول: جيوز دفع الزكاة إىل ذوي األرحام. 
وهو قول مجاهري العلامء من احلنفية(٢)، واملالكية(٣)، والشافعية(٤)، 

واملذهب عند احلنابلة(٥). 
(١)  الفتاو اهلندية ٤٥٨/٦، رشح منتهى اإلرادات ٦١١/٢. 

املحـتار  رد   ،٢٢٦/١ األهنر  جممع   ،٢٧٠/٢ القدير  فتح   ،٩١٦/٢ الصنائع  بدائع    (٢)
 .٣٤٦/٢

(٣)  املعونة ٤٤٥/١، ٩٣٩/٢، الكايف البن عبدالرب ١١٥، التاج واإلكليل ٣٥٣/٢، املنتقى 
للباجي ١٥٥/٢، ١٥٦. 

(٤)  احلاوي للاموردي ٥٣٥/٨، املجموع ٢١٠/٦، ٢١١، روضة الطالبني ٣١٠/٢. 
(٥)  املغني ١٠٠/٤، اإلنصاف ٢٦٠/٣، اإلقناع وكشاف القناع ٢٩٣/٢، منتهى اإلرادات 

ورشحه للبهويت ٤٣٥/١.
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القول الثاين: ال جيوز دفع الزكاة إىل ذوي األرحام إذا كانوا وارثني. 
وهو قول عند احلنابلة(١). 

األدلة: 
ذوي  إىل  الزكاة  دفع  جواز  عىل  األول  القول  أصحاب  استدل 
الزكاة  دفع  بجواز  القائلون  هبا  استدل  التي  نفسها  باألدلة  األرحام 

للحوايش من األقارب. 
ضعيفة،  قرابتهم  أن  وهو  األرحام  بذوي  خاصاً  دليالً  وأضافوا 
فلم  الزوجني،  أحد  غري  فرض  ذي  وال  عصبة  مع  هبا  يرث  ال  لكونه 
متنع دفع الزكاة، كقرابة سائر املسلمني، فإن املال يصري إليهم إذا مل يكن 

للميت وارث(٢).
ويمكن االستدالل ألصحاب القول الثاين بعدم جواز دفع الزكاة 
إىل ذوي األرحام إذا كانوا وارثني بأن النفقة تلزم عند عدم العصبات 
وذوي الفروض(٣)؛ ألهنم وارثون يف تلك احلال، وإذا وجبت النفقة 

فال جيوز دفع الزكاة. 
ويمكن مناقشته: بمنع لزوم النفقة عليهم، فذوو األرحام من غري 
وإنام  ضعيفة،  قرابتهم  ألن  وذلك  عليهم؛  نفقة  ال  النسب  عمودي 
يأخذون ماله عند عدم الوارث، فهم كسائر املسلمني فإن املال يرصف 

إليهم إذا مل يكن للميت وارث، لذلك يقدم الرد عليهم(٤). 
الرتجيح: 

أن  يمكن  وما  واألدلة  املسألة  يف  اخلالف  عرض  بعد  يل  يرتجح 
(١)  الفروع ٣٥٩/٤، اإلنصاف ٢٦٠/٣. 

(٢)  املغني ١٠٠/٤، الفروع ٣٥٩/٤، كشاف القناع ٢٩٣/٢. 
(٣)  وهو رواية خمرجة عند احلنابلة ينظر: املغني ٣٧٧/١١. 

(٤)  ينظر: املغني ٣٧٧/١١. 
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من  األرحام  ذوي  إىل  الزكاة  دفع  بجواز  القول  مناقشة  من  عليها  يرد 
القول،  هذا  أدلة  لقوة  وذلك  وارثني،  كانوا  ولو  النسب  عمودي  غري 

وإمكان مناقشة دليل املانعني. 
املسألة الثالثة: دفع الزكاة إىل األقارب إذا كانوا يف عياله 

إذا ضم الرجل قريبه من غري عمودي النسب -وهو ممن ال يرثه- إىل 
عياله، فأخذ ينفق عليه مع مجلة أوالده، فهل جيوز أن يدفع إليه زكاة ماله؟

اختلف الفقهاء يف هذه املسألة عىل قولني: 
احلنفية(١)  مذهب  وهو  إليه،  الزكاة  دفع  جيوز  األول:  القول 
والشافعية(٢)، واملذهب عند احلنابـلة(٣)، واختـاره شيخ اإلسالم ابن 
تيمية - رمحه اهللا(٤)، واستثنى احلنفية ما إذا فرض القايض النفقة عليه 

فال جيوز حينئذ دفع الزكاة إليه إال إذا مل حيتسبها بالنفقة فيجوز(٥). 
ورواية  املالكية(٦)،  مذهب  وهو  إليه،  دفعها  جيوز  ال  الثاين:  القول 
عند احلنابلة(٧)، وير املالكية بعد ذلك أنه إن فعل وأعطاه من الزكاة 
فإن  عليه،  اإلنفاق  بذلك  نفسه  عن  يقطع  مل  إن  يضمن  وال  أساء  فقد 

قطع بذلك اإلنفاق عن نفسه فال جيزئه(٨).
(١)  فتح القدير ٢ / ٢٧٠، حاشية الشلبي عىل تبيني احلقائق ١ / ٣٠١، رد املحتار ٢ / ٢٥٧. 

(٢)  أسنى املطالب ٣٩٤/١، مغني املحتاج ١٠٨/٣، هناية املحتاج ١٥٤/٦. 
(٣)  الفروع ٣٦٠/٤، تصحيح الفروع ٣٦٠/٤، اإلنصاف ٢٦١/٣، رشح منتهى اإلرادات 

 .٤٣٥/١
(٤)  االختيارات الفقهية ١٠٤، تصحيح الفروع ٣٦٠/٤. 

(٥)  فتح القدير ٢٧٠/٢، حاشية الشلبي عىل تبيني احلقائق ٣٠١/١، رد املحتار ٢٥٧/٢.
(٦)  مواهب اجلليل ٣٤٣/٢، حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري ٤٩٣/١، أسهل املدارك 

٤١٣/١، املنتقى للباجي ١٥٥/٢، ١٥٦. 
(٧)  الفروع ٣٦٠/٤، تصحيح الفروع ٣٦١/٤، اإلنصاف ٢٦١/٣. 

(٨)  املنتقى للباجي ١٥٦/٢. 
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األدلة: 
بام  إليه  الزكاة  دفع  جواز  عىل  األول  القول  أصحاب  استدل 

يأيت: 
الدليل األول: ما ورد عن زينب امرأة عبداهللا بن مسعود -ريض اهللا 
عنه- أهنا قالت: يا رسول اهللا، أجيزي عنا أن نجعل الصدقة يف زوج 
لك  ملسو هيلع هللا ىلص: «نعم  اهللا   رسول  هلا  فقال  حجورنا؟  يف  أيتام  أخ  وبني  فقري 

أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة»(١).
وجه االستدالل: أن النبي  ملسو هيلع هللا ىلص أجاز دفع الزكاة إىل أبناء األخ مع 

كوهنم يف حجر دافع الزكاة(٢).
يف  بالصدقة  املراد  كون  من  تقدم  بام  االستدالل:   مناقشة  ويمكن 

احلديث صدقة التطوع فيحمل عليها. 
وجياب عنه: باملنع، وتقدم بيان ذلك(٣). 

الدليل الثاين: أن هذا القريب الذي ضمه إىل عياله داخل يف أصناف 
املستحقني للزكاة، ومل يرد يف منعه نص وال إمجاع وال قياس صحيح، 

فال جيوز إخراجه من عموم النص بغري دليل(٤).
ع بدفع النفقة  ه إىل عياله وتربّ الدليل الثالث: دفع الزكاة إىل من ضمّ
تلَب به مال إليه، فال يمنع ذلك  ْ إليه ال يسقط به واجب عليه، وال جيُ

الدفع كام لو كان يصله تربعاً من غري أن يكون يف عائلته(٥). 
واستدل احلنفية عىل عدم جواز دفع الزكاة إن فرض القايض النفقة 

(١)  تقدم خترجيه يف مسألة (دفع الزكاة إىل احلوايش) ضمن املبحث الثاين. 
(٢)  رشح منتهى اإلرادات ٤٣٥/١. 

(٣)  ينظر: الدليل األول للقول األول يف احلال الثانية من أحوال األقارب من احلوايش. 
(٤)  املغني ١٠٢/٤، رشح منتهى اإلرادات ٤٣٥/١. 

(٥)  الفروع ٣٦١/٤، املغني ١٠٢/٤. 



 ١٨٨

من  حيتسبها  مل  إذا  إال  جيوز  فال  آخر،  واجب  يف  واجب  أداء  بأنه  عليه 
النفقة فيجوز حينئذ لتحقق التمليك عىل الكامل(١). 

واستدل أصحاب القول الثاين عىل عدم جواز دفعها إليه بأنَّه ينتفع 
النفقة  ترك  عىل  يذم  واملرء  مؤنته(٢)،  عن  هبا  إلغنائه  إليه  الزكاة  بدفع 
التي اعتاد عىل دفعها إىل قريبه تربعاً، فيكون بذلك قد انتفع بوقاية ماله 

 .(٣) وعرضه، والزكاة ال يدفع هبا مذمة وال حيايب هبا قريباً
وعلل املالكية لعدم اإلجزاء فيام لو قطع بذلك اإلنفاق عن نفسه: 

بأنه انتفع بزكاة ماله إذ أسقط هبا نفقة من كان التزم اإلنفاق عليه 
والقيام به، وأظهر اإلحسان إليه واستعان عىل ذلك بزكاة ماله، وهذا 

بخالف ما لو مل يقطع عن نفسه اإلنفاق عليه(٤). 
ويمكن مناقشة ما سبق: بأن املزكي قد ال ينتفع بدفع زكاته إليه؛ ألن 
ر وجود االنتفاع  قريبه يرصفها يف مصاحله التي ال يقوم هبا الدافع؛ وإن قدِّ
فهو غري مؤثر؛ ألنه نفع ال يسقط به واجب عليه فلم يمنع ذلك الدفع(٥).

الرتجيح: 
القول  واملناقشة  واألدلة  املسألة  يف  اخلالف  عرض  بعد  يل  يرتجح 
إىل  ه  ضمّ إذا  النسب  عمودي  غري  من  القريب  إىل  الزكاة  دفع  بجواز 
وأن  بالعمومات،  التمسك  إىل  واستناده  القول  هذا  أدلة  لقوة  عياله، 

(١)  فتح القدير ٢٧٠/٢، حاشية الشلبي عىل تبيني احلقائق ٣٠٢/١. 
(٢)  املغني ١٠٢/٤. 

رسِّ دفع املذمة: بأن يكون  (٣)  األموال أليب عبيد ٢٦١/٢، الفروع ٣٦٠/٤، ٣٦١، وقد فُ
له  يكون  أن   :( قريباً هبا  حيايب  (ال  وتفسري  الزكاة،  من  فيكافئه  حق  عليه  قرابته  لبعض 
قريب حمتاج وغريه أحوج منه، فال يعطي القريب ويمنع البعيد، بل يعطي اجلميع. ينظر: 

الفروع٣٦١/٤، حاشية ابن قندس ٣٦١/٤. 
(٤)  املنتقى للباجي ١٥٦/٢. 

(٥)  املغني ١٠٢/٤، الفروع ٣٦١/٤. 



١٨٩ 

التربع  باب  من  هو  هنا  فإنفاق  عليه،  واجب  به  يسقط  ال  الزكاة  دفع 
املزكي  يدفع  فال  عليه  له  النفقة  القايض  فرض  إذا  وأما  واإلحسان، 
حينئذ زكاته إليه؛ ألن النفقة هنا واجبة، ودفع الزكاة يؤدي إىل أن يقي 

ماله بامله وهو ممتنع. 
املطلب الثاين

دفع الزكاة إىل األقارب من غري عمودي النسب 
من غري سهم الفقراء واملساكني

إىل  الزكاة  دفع  يف  البحث  املبحث  هذا  من  األول  املطلب  يف  تقدم 
ويأيت  واملساكني،  الفقراء  سهم  من  النسب  عمودي  غري  من  األقارب 
البحث هنا يف دفع الزكاة هلم من سهم بقية األصناف الثامنية الوارد ذكرهم 
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  ¦¥   ¤   £    ¢¡ ے     ~   }   |   {   z   y    x
̈    ©) (التوبة: ٦٠) وغني عن الذكر أن حمل البحث هنا إنام    §
هو يف األقارب من غري عمودي النسب الوارثني، أما غري الوارثني فقد 
تقدم نقل االتفاق عىل جواز دفع الزكاة هلم من سهم الفقراء واملساكني، 

وهنا من باب أوىل، فيبقى البحث يف األقارب الوارثني. 
وقد اختلف الفقهاء يف دفع الزكاة إليهم عىل ستة أقوال: 

القول األول: جيوز دفع الزكاة إليهم من غري سهم الفقراء واملساكني. 
واملالكية(٢)،......................  احلنفية(١)،  من  اجلمهور  قول  وهو 

املحتار  رد   ،٢٢٦/١ األهنر  جممع   ،٢٧٠/٢ القدير  فتح   ،٩١٦/٢ الصنائع  بدائع    (١)
 .٣٤٦/٢

املنتقى   ،٣٥٣/٢ واإلكليل  التاج   ،١١٥ عبدالرب  البن  الكايف  املعونة٤٤٥/١،    (٢)
للباجي١٥٥/٢، ١٥٦.



 ١٩٠

والشافعية(١)، ورواية عند احلنابلة(٢)، واختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية 
باز  بن  عبدالعزيز  الشيخان  املعارصين  من  واختاره  اهللا-(٣)،  -رمحه 

وحممد بن عثيمني(٤) رمحهام اهللا تعاىل.
القول الثاين: جيوز دفع الزكاة إليهم من غري سهم الفقراء واملساكني 

باستثناء سهم الغارم لنفسه. وهو املذهب عند احلنابلة(٥).
القول الثالث: جيوز دفع الزكاة إليهم من غري سهم الفقراء واملساكني 

باستثناء سهم الغارمني ألنفسهم أو املكاتبني أو أبناء السبيل.
وهو قول عند احلنابلة(٦)، اختاره ابن قدامة(٧)، وأبو اخلطاب(٨). 

القول الرابع: جيوز دفع الزكاة إليهم لقضاء دين أو كتابة فقط. وهو 
وجه عند احلنابلة(٩). 

القول اخلامس: جيوز دفع الزكاة إليهم إذا كانوا عامالً فقط؛ فيعطون 
بقدر ما عملوا. وهو ظاهر قول اخلرقي(١٠). 

(١)  احلاوي للاموردي ٥٣٥/٨، املجموع ٢١٠/٦، ٢١١، روضة الطالبني ٣١٠/٢. 
(٢)  رشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي ٤٣٦/٢، املغني ٩٩/٤، اإلنصاف ٢٥٩/٣. 

(٣)  جمموع فتاو ابن تيمية ٩٠/٢٥، ٩١، االختيارات الفقهية ١٠٤. 
(٤)  جمموع فتاو ومقاالت متنوعة البن باز ٣١٠/١٤، ٣١١، جمموع فتاو ورسائل ابن 

عثيمني ٤١٤/١٨، ٤١٨-٤٢٠. 
(٥)  الفروع ٣٥٩/٤، ٣٦٠، اإلنصاف ٢٦٠/٣، اإلقناع وكشاف القناع ٢٩٣/٢، منتهى 

اإلرادات ورشحه للبهويت ٤٣٤/١. 
(٦)  الرعاية الصغر ١٩٦/١، الفروع ٣٦٠/٤، اإلنصاف ٢٦٠/٣. 

(٧)  املغني ١٠٨/٤. 
(٨)  اهلداية أليب اخلطاب ١٥٢، وأبو اخلطاب هو: حمفوظ بن أمحد بن احلسن الكلوذاين البغدادي، 
أحد أئمة املذهب احلنبيل برع يف املذهب واخلالف، وصنف يف األصول واخلالف، تويف 

سنة ٥١٦هـ. ينظر: الذيل عىل طبقات احلنابلة البن رجب ١١٦/١-١١٨. 
(٩)  الرعاية الصغر ١٩٦/١، اإلنصاف ٢٦٠/٣، الفروع ٣٦٠/٤. 

(١٠)  رشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي ٤٢٩/٢، ٤٣٣، ٤٣٤. 



١٩١ 

أو  الغارمني  من  كانوا  إذا  إليهم  الزكاة  دفع  جيوز  السادس:  القول 
الغزاة يف سبيل اهللا أو كانوا مكاتبني. وهو قول ابن حزم(١). 

األدلة: 
استدل أصحاب القول األول عىل جواز دفع الزكاة إليهم من غري 
سهم الفقراء واملساكني مطلقاً بأن عمودي النسب يعطون من الزكاة 

إذا كانوا عامالً أو غزاة أو مؤلفة فإعطاء هؤالء أوىل.
فألهنم  سبيل  أبناء  أو  مكاتبني  أو  غارمني  لكوهنم  إعطاؤهم  وأما 

يعطون لغري النفقة الواجبة(٢). 
الغارمني  سهم  من  إعطاؤهم  يمتنع  النسب  عمودي  بأن  ونوقش: 
من  غريهم  يف  احلكم  يكون  فكذلك  السبيل  أبناء  أو  املكاتبني  أو 

األقارب. 
وأجيب عنه بام يأيت: 

سهم  من  إليهم  الزكاة  دفع  يمتنع  النسب  عمودي  أن  نسلّم  ال   .١
الغارمني أو املكاتبني أو أبناء السبيل، بل الراجح هو جواز دفع الزكاة 

.(٣) إليهم من غري سهم الفقراء واملساكني مطلقاً
سهم  من  النسب  عمودي  إىل  الزكاة  دفع  بمنع  التسليم  عىل   .٢
قوة  بسبب  كان  ذلك  فإن  السبيل،  أبناء  أو  املكاتبني  أو  الغارمني 

قرابتهم(٤). 
واستدل أصحاب القول الثاين عىل جواز دفع الزكاة إليهم من سهم 

(١)  املحىل ٢١٧/٦. 
(٢)  كشاف القناع ٢٩٣/٢، رشح منتهى اإلرادات ٤٣٤/١. 

(٣)  ينظر: املطلب الثاين: دفع الزكاة إىل عمودي النسب من غري سهم الفقراء واملساكني. 
(٤)  كشاف القناع ٢٩٣/٢. 



 ١٩٢

إلصالح  والغارم  السبيل  وابن  واملكاتب  واملؤلف  والغازي  العامل 
ذات البني بام استدل به أصحاب القول األول. 

واستدلوا الستثناء الغارم لنفسه  بأن الغارم لنفسه خيتلف عن الغارم 
إلصالح ذات البني، فإن الغارم إلصالح ذات البني يأخذ للمصلحة 
العامة ال حلاجته فجاز دفع الزكاة، بخالف الغارم لنفسه فهو يأخذ مع 

الفقر، فأشبه األخذ للفقر، فال جيوز إعطاؤه من الزكاة(١).
ويمكن مناقشته: بأن الغارم لنفسه ال يأخذ الزكاة بوصف الفقر، 
وإنام يأخذها لكونه غارماً، والقريب ال جيب عليه أداء دين قريبه(٢)، 

فهو لن ينتفع من دفع الزكاة إليه.
إذا  إليهم  الزكاة  دفع  جواز  عىل  الثالث  القول  أصحاب  واستدل 

كانوا عامالً أو مؤلفة أو غزاة أو غارمني إلصالح ذات البني بام يأيت:
اخلدري -ريض اهللا عنه- أن  الدليل األول: ما ورد عن أيب سعيد 
النبي  ملسو هيلع هللا ىلص قال: «ال حتل الصدقة لغني إال خلمسة: لغاز يف سبيل اهللا، أو 
لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشرتاها بامله، أو لرجل كان له جار 

مسكني فتصدق عىل املسكني فأهداها املسكني للغني»(٣).
أهل  من  ليس  للغني -وهو  أجاز  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي   أن  االستدالل:  وجه 
الزكاة- أن يأخذ الزكاة من سهم الغزاة والعاملني عليها والغارمني، 
فيقاس عليه األقارب الوارثون بجامع االشرتاك يف كوهنم ليسوا من 

أهل الزكاة(٤). 
والغارمني  والغزاة  واملؤلفة  الزكاة  عىل  العاملني  أن  الثاين:  الدليل 

(١)  املصدر نفسه ٢٩٠/٢. 
(٢)  ينظر: املغني ٣٨٨/١١. 

(٣)  تقدم خترجيه يف املطلب الثاين من املبحث األول. 
(٤)  ينظر: املغني ١٠٨/٤، ١٠٩، رشح الزركيش ٤٣٥/٢، ٤٣٦. 



١٩٣ 

إلصالح ذات البني إنام يأخذون للمصلحة العامة ال حلاجتهم، فجاز 
للقريب دفع زكاته هلم(١). 

واستدلوا عىل عدم جواز دفعها إىل الغارمني ألنفسهم أو املكاتبني 
أو أبناء السبيل بأن هؤالء إنام يأخذون مع الفقر، فأشبه األخذ للفقر، 

فال جيوز إعطاؤهم من الزكاة(٢). 
الفقر،  بوصف  الزكاة  يأخذون  ال  هؤالء  بأن  مناقشته:  ويمكن 
سبيل،  أبناء  أو  مكاتبني  أو  ألنفسهم  غارمني  لكوهنم  يأخذوهنا  وإنام 
والقريب ال جيب عليه أداء ديوهنم وال عوهنم يف الكتابة، وإعطاؤهم 
فقراء  كانوا  وإذا  إليهم،  الزكاة  دفع  من  ينتفع  لن  فهو  السفر(٣)،  مؤنة 
ألنه  هلم؛  الزكاة  بدفعه  يكتفى  وال  بالنفقة،  قريبهم  يطالبوا  أن  فلهم 

دفعها لوصف آخر غري الفقر. 
واستدل أصحاب القول الرابع عىل جواز دفع الزكاة إليهم لقضاء 
دين أو كتابة فقط  بالقياس عىل جواز دفعها إىل القريب من عمودي 
غري  من  القريب  يف  احلكم  فكذلك  فقط،  كتابة  أو  دين  لقضاء  نسبه 

عمودي نسبه(٤). 
املختار  فإن  عليه،  املقيس  األصل  حكم  بمنع  مناقشته:  ويمكن 
الفقراء  سهم  غري  من  النسب  عمودي  من  القريب  إىل  الزكاة  دفع  يف 

واملساكني هو اجلواز مطلقاً كام تقدم بيانه. 
إذا  إليهم  الزكاة  دفع  جواز  عىل  اخلامس  بالقول  أخذ  من  واستدل 
زكاة،  وليس  عمله  أجرة  هو  العامل  يأخذه  ما  بأن  فقط  عامالً  كانوا 

(١)  رشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي ٤٣٥/٢. 
(٢)  كشاف القناع ٢٩٠/٢. 

(٣)  ينظر: اإلنصاف ٢٥٤/٣، ٢٦٠، املحىل ٢١٧/٦، مواهب اجلليل ٣٥٤/٢. 
(٤)  اإلنصاف ٢٦٠/٣. 



 ١٩٤

عامل  يكون  أن  فيجوز  هذا  وعىل  عمله،  بقدر  يأخذه  ما  ر  يقدّ وهلذا 
الصدقات من ذوي القربى(١).

ويمكن مناقشته بام يأيت: 
١. منع كون ما يأخذه العامل ال يعد من الزكاة، بل هو زكاة وإن 
كان يف الوقت نفسه يأخذها عىل وجه العوض من عمله، إذ ال يوجد 
تناف بينهام، ويؤيد هذا أن اهللا تعاىل عدّ العامل ضمن األصناف الثامنية 
الذين ترصف هلم الزكاة، وورد يف حديث أيب سعيد اخلدري -ريض 
اهللا عنه- أن النبي  ملسو هيلع هللا ىلص قال: «ال حتل الصدقة لغني إال خلمسة: وذكر 
العوض  وجه  عىل  يأخذها  فالعامل  وهلذا  عليها»؛  لعامل  أو  منها: 
أن  جيوز  ال  ولذلك  اإلجارة،  ملجرد  وليس  عليه،  والصدقة  عمله  من 

يستعمل عليها من ال حيلّ له أخذها كاهلاشمي والذمي(٢). 
من  وليس  عمله،  أجرة  هو  العامل  يأخذه  ما  بأن  التسليم  عىل   .٢
قبيل الزكاة، فإنه ال يمنع جواز دفع الزكاة لألقارب من غري عمودي 
واملسكني  الفقري  سهمي  عدا  الثامنية  األصناف  بقية  سهم  من  النسب 

لألدلة التي سبق ذكرها. 
واستدل من أخذ بالقول السادس عىل جواز دفع الزكاة إليهم إذا 
كانوا من الغارمني أو املكاتبني أو الغزاة بأن املزكي ال جيب عليه أداء 
ديوهنم وال عوهنم يف الكتابة والغزو، فجاز دفع الزكاة إليهم، ومل يأت 
نص باملنع من دفع القريب زكاته إليهم يف هذه األحوال، فيبقى احلكم 

فيها عىل اجلواز دون ما عداها(٣). 
الغرم  بسهم  خيتص  ال  تعليل  من  ذكروه  ما  بأن  مناقشته:  ويمكن 

(١)  رشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي ٤٣٤/٢. 
(٢)  ينظر: املغني ٣١٣/٩، املنتقى للباجي ١٥١/٢. 

(٣)  املحىل ٢١٧/٦. 



١٩٥ 

والكتابة والغزو، بل يصدق أيضاً عىل بقية السهام عدا سهمي الفقراء 
واملساكني، فإن القريب يف هذه السهام ال يدفع عن نفسه نفقة واجبة، 

ومل يأت نص يمنع من دفع الزكاة فيها. 
الرتجيح: 

يرتجح يل بعد عرض اخلالف يف املسألة مع األدلة واملناقشة القول 
بجواز دفع الزكاة إىل األقارب من غري عمودي النسب من غري سهم 
أدلة  مناقشة  وإمكان  دليله،  لقوة  وذلك  مطلقاً،  واملساكني  الفقراء 

 .األقوال األخر
مع  النسب  عمودي  من  األقارب  يف  الرأي  هذا  ترجيح  سبق  وقد 
قوة قرابتهم، فيكون راجحاً يف األقارب من غري عمودي النسب من 

باب أوىل. 



 ١٩٦

املبحث الثالث
دفع زكاة الفطر إىل األقارب

دفع زكاة الفطر إىل األقارب يأخذ حكم دفع زكاة األموال إليهم، فيمنع 
من صدقة الفطر من يمنع من صدقة األموال عىل ما تقدم من التفصيل 
واخلالف، وعىل هذا جاءت نصوص الفقهاء، فإهنم حييلون حكم هذه 

املسألة إىل ما تقدم يف زكاة األموال ومن نصوصهم الواردة يف ذلك: 
ما جاء يف الدر املختار(١):«(وصدقة الفطر كالزكاة يف املصارف) ويف 
كل حال (إال يف) جواز (الدفع إىل الذمي) وعدم سقوطها هبالك املال». 
وقال يف رد املحتار(٢): «.. وال تصح(٣) إىل من بينهام أوالد أو زوجية 

وال إىل غني أو هاشمي ونحوهم ممن مر يف باب املرصف..».
وجاء يف حاشية العدوي(٤) عىل كفاية الطالب الرباين(٥): «ويدفعها(٦) 

ألقاربه الذين ال يلزمه نفقتهم». 

 .(١)  ٣٦٩/٢
(٢)  ٣٦٩/٢.، وينظر: املصدر نفسه ٣٤٦/٢. 

(٣)  أي: صدقة الفطر. 
(٤)  هو: أبو احلسن عيل بن أمحد الصعيدي املرصي العدوي نسبة إىل بلدة (بني عدي) بصعيد 
مرص، فقيه مالكي، أزهري، تويف بالقاهرة سنة ١١٨٩هـ.  ينظر: سلك الدرر ١٩٨/٣، 

هدية العارفني ٧٦٩/١. 
 .(٥)  ٤٥٣/١

(٦)  أي: زكاة الفطر. 



١٩٧ 

ألقاربه  الفطر)  (صدقة  دفعها  «وجاز  الكبري(١):  الرشح  يف  وجاء 
الذين ال تلزمه نفقتهم..».

سائر  مرصف  مرصفها  «ألن  الفطر:  زكاة  عن  املهذب(٢)  يف  وقال 
الزكوات».

وقال يف املجموع(٣): «وأما زكاة الفطر فمذهب الشافعي ومجهور 
أصحابه وجوب رصفها إىل األصناف كلهم كباقي الزكوات».

وقال يف املغني(٤): «وجيوز أن يُعطيَ من أقاربه من جيوز أن يعطيه 
منع  ممن  أحداً  وال  قربى،  ذا  وال  غنياً،  منها  يعطي  وال  ماله،  زكاة  من 

أخذ زكاة املال». 
وقال الزركيش: «ويمنع منها(٥) من يمنع من صدقة األموال كالذمي 
والعبد والزوجة، والولد ونحوهم؛ ألهنا صدقة واجبة، فحكم عليها 

بام حيكم عىل بقية الصدقات»(٦). 
كمرصف  هو  هل  الفطر  زكاة  مرصف  يف  الفقهاء  اختلف  وإنام 
وهو  الكفارة  مرصف  مرصفها  أن  أو  الثامنية،  األصناف  يف  املال  زكاة 
من يأخذ حلاجته فال ترصف يف املؤلفة والرقاب ونحو ذلك(٧)، وهذا 

اخلالف خارج عن موضوع البحث.

(١)  الرشح الكبري للدردير ٥٠٨/١، وينظر: حاشية العدوي عىل كفاية الطالب ٤٥٣/١. 
(٢)  املهذب للشريازي ٢٣٥/١. 

.(٣)  ١٦٦/٦
 .(٤)  ٣١٥/٤

(٥)  أي: صدقة الفطر. 
(٦)  رشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي ٥٤٦/٢. 

(٧)  ينظر يف هذه املسألة: الدر املختار ورد املحتار ٣٦٩/٢، مواهب اجلليل ٣٧٦/٢، ٣٧٧، 
املجموع ١٦٦/٦، املغني ٣١٥/٤، اإلنصاف ١٨٦/٣. 



 ١٩٨

املبحث الرابع
تأخري الزكاة أو نقلها حتى يدفعها إىل قريب

وفيه مطلبان:
املطلب األول

تأخري الزكاة حتى يدفعها إىل قريب
عىل  قريبه  إىل  يدفعها  لكي  الزكاة  تأخري  حكم  يف  الفقهاء  اختلف 

قولني:
القول األول: جيوز تأخري إخراج الزكاة لكي يدفعها إىل قريبه. وهو 

مذهب احلنفية(١)، واملالكية(٢)، والشافعية(٣)، واملذهب عند احلنابلة(٤).
رضر  يشتد  وأال  يسرياً  الزمن  يكون  أن  الفقهاء:  بعض  واشرتط 

احلارض(٥).
حاشية   ،١٥٦  ،١٥٥/٢ القدير  فتح   ،١٩٢/١ األهنر  جممع   ،٨١١/٢ الصنائع  بدائع    (١)

الشلبي عىل تبيني احلقائق ٢٥١/١.
الطالب  كفاية  عىل  العدوي  حاشية   ،٣٦٤  ،٣٦٣/٢ واإلكليل  والتاج  اجلليل  مواهب    (٢)

٤٤٨/١، املعلم بفوائد مسلم ٨/٢. 
(٣)  مغني املحتاج ٤١٣/١، هناية املحتاج ١٣٥/٣، حاشية القليويب عىل رشح املحيل عىل 

املنهاج ٤٢/٢.
(٤)  الفروع ٢٤٤/٤، اإلنصاف ١٨٧/٣، اإلقناع وكشاف القناع ٢٥٥/٢، منتهى اإلرادات 

ورشحه للبهويت ٤١٦/١.
 ،٢٥٦  ،٢٥٥/٢ القناع  كشاف   ،١٤١/٧ قدامة  البن  الكبري  الرشح   ،١٨٧/٣ اإلنصاف    (٥)
حاشية العدوي عىل كفاية الطالب ٤٤٨/١، حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري ٥٠٣/١. 



١٩٩ 

قريبه  إىل  يدفعها  لكي  الزكاة  إخراج  تأخري  جيوز  ال  الثاين:  القول 
وهو قول عند احلنابلة(١).

األدلة:
استدل أصحاب القول األول عىل جواز تأخري الزكاة لكي يدفعها 
إىل قريبه بوجود احلاجة التي تستدعي هذا التأخري وما يتحقق به من 

صلة الرحم، وهي مصلحة مقصودة(٢). 
لكي  الزكاة  تأخري  جواز  عدم  عىل  الثاين  القول  أصحاب  واستدل 
يدفعها إىل قريبه بأن إخراج الزكاة يف وقتها واجب، وتأخريها؛ ألنتظار 

القريب مندوب، وال جيوز ترك واجب ملندوب(٣).
للمصلحة:  الزكاة  إخراج  تأخري  يف  بأن  مناقشته:  ويمكن 
فعل  مع  التحصيل-  مطلوب  -وهو  املندوب  عىل  احلصول 
فوات  عليه  فسيرتتب  إخراجها  يؤخر  مل  لو  ما  بخالف  الواجب، 

املصلحة(٤).  هذه 
الرتجيح: 

بجواز  القول  واملناقشة  واألدلة  اخلالف  عرض  بعد  يل  يرتجح 
تأخري إخراج الزكاة لكي يدفعها إىل قريبه لقوة دليله، وإمكان مناقشة 
رضر  به  يشتد  وال  كثرياً،  التأخري  يكون  أال  مراعاة  مع  املانعني،  دليل 

احلارض. 
(١)  اإلنصاف ١٨٧/٣، الفروع ٢٤٤/٤، كشاف القناع ٢٥٦/٢. 
(٢)  رشح منتهى اإلرادات ٤١٦/١، هناية املحتاج ١٣٥/٣، ١٣٦. 

(٣)  الفروع ٢٤٤/٤، كشاف القناع ٢٥٦/٢. 
حممد  د.  اإلسالمي،  الفقه  يف  وأحكامه  التأخري  وينظر:   ،٢٤٤/٤ الفروع  يف  بام  يقارن    (٤)

العيسى ١٩٢/١. 



 ٢٠٠

املطلب الثاين
نقل الزكاة حتى يدفعها إىل قريب

الزكاة(١)،  فيه  وجبت  الذي  املال  بلد  يف  ق  تفرّ الزكاة  أن  األصل 
وهي  آخر،  بلد  إىل  نقلها  حكم  يف  تعاىل  اهللا  رمحهم  الفقهاء  واختلف 
مسألة مشهورة يذكرها الفقهاء عند الكالم عىل إخراج الزكاة، والذي 
هيمنا من هذه املسألة ما له عالقة هبذا البحث، وهو حكم نقل صاحب 

املال زكاته إىل بلد آخر لكي يدفعها إىل قرابته. 
وقد اختلف الفقهاء يف ذلك عىل قولني: 

القول األول: جيوز لصاحب املال أن ينقل زكاته إىل قرابته املحتاجني، 
ولكل ما فيه مصلحة راجحة. 

الطرق   إحد عىل  الشافعية  عند  وقول  احلنفية(٢)،  مذهب  وهو 
البرصي  احلسن  عن  مروي  وهو  احلنابلة(٤)،  عند  وقول  عندهم(٣)، 
وإبراهيم النخعي(٥)، واختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية(٦)، واختاره من 
رمحهم  عثيمني(٧)  بن  وحممد  باز  بن  عبدالعزيز  الشيخان:  املعارصين 

اهللا تعاىل.
(١)  رد املحتار ٢ / ٣٥٣، الرشح الكبري للدردير ١/ ٥٠٠، هناية املحتاج ٦ / ١٦٧، املغني 

 .٤ / ١٣١
(٢)  اهلداية ورشح العناية ٢٧٩/٢، ٢٨٠، جممع األهنر ٢٢٥/١، ٢٢٦، الدر املختار ورد 

املحتار ٣٥٣/٢. 
(٣)  املجموع ٢١٢/٦، هناية املحتاج ١٦٧/٦. 

(٤)  الفروع ٢٦٣/٤، اإلنصاف ٢٠١/٣. 
(٥)  املغني ١٣١/٤، األموال أليب عبيد ٧٠٤، ٧٠٨. 

(٦)  جمموع فتاو ابن تيمية ٨٥/٢٥، االختيارات الفقهية ٩٩، الفروع ٢٦٣/٤. 
(٧)  جمموع فتاو ومقاالت متنوعة البن باز ٢٤٣/١٤، ٢٤٥، جمموع فتاو ورسائل ابن 

عثيمني ٣١٣/١٨، ٣١٤. 



٢٠١ 

اململكة  يف  واإلفتاء  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة  اختيار  وهو 
العربية السعودية(١). 

القول الثاين: ال جيوز لصاحب املال أن ينقل زكاته إىل غري بلد املال 
لكي يدفعها إىل قرابته. 

الشافعية(٣)واحلنابلة(٤).  عند  واملذهب  املالكية(٢)،  مذهب  وهو 
ز أصحاب هذا القول نقلها إىل غري بلد املال يف أحوال حمددة -  وجوّ
ليس منها الدفع للقرابة - وهي عند املالكية وجود من هو أحوج ممن 

هو يف البلد، فيندب حينئذ النقل إليه(٥) .
حمل  يف  الزكاة  يستحق  من  يوجد  أال  واحلنابلة:  الشافعية  وعند 

الوجوب(٦).
األدلة: 

استدلّ أصحاب القول األول عىل جواز نقل الزكاة إىل قرابته املحتاجني 
بأن ذلك يشتمل عىل مصلحة ظاهرة، وهي صلة الرحم وزيادة األجر 
باإلحسان إىل القريب(٧)، فقد ورد عن النبي  ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: «الصدقة عىل 

املسكني صدقة، وعىل ذي القرابة اثنتان، صدقة وصلة»(٨). 
(١)  فتاو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ٤١٩/٩. 

(٢)  الرشح الكبري وحاشية الدسوقي عليه ٥٠٠/١، ٥٠١، الرشح الصغري ٦٦٧/١، حاشية 
العدوي عىل كفاية الطالب الرباين ٤٤٨/١. 

(٣)  املجموع ٢١١/٦، ٢١٢، مغني املحتاج ١١٨/٣، هناية املحتاج ١٦٧/٦. 
(٤)  الفروع ٢٦٢/٤، املغني ١٣١/٤، ١٣٢، اإلنصاف ٢٠٠/٣، منتهى اإلرادات ورشحه 

للبهويت ٤٢١/١. 
(٥)  الرشح الكبري وحاشية الدسوقي عليه ٥٠٠/١، ٥٠١، الرشح الصغري ٦٦٧/١. 

 ،١٣٢/٤ املغني   ،١٦٨/٦ املحتاج  هناية   ،١١٨/٣ املحتاج  مغني   ،٢١٦/٦ املجموع    (٦)
اإلنصاف ٢٠٢/٣، منتهى اإلرادات ورشحه للبهويت ٤٢١/١. 

(٧)  رشح العناية عىل اهلداية ٢٧٩/٢، ٢٨٠، رد املحتار ٣٥٣/٢. 
(٨)  تقدم خترجيه يف مسألة دفع الزكاة إىل الوالدين واملولودين يف حال عدم وجوب نفقتهم. 



 ٢٠٢

وقال النبي  ملسو هيلع هللا ىلص يف حديث زينب امرأة ابن مسعود -ريض اهللا عنه- 
حني سألته عن صدقتها عىل عبداهللا وأيتام بني أخ هلا يف حجرها فقال: 

لك أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة»(١). 
اهللا   رسول  سأل  رجالً  أن  عنه-  اهللا  حزام -ريض  بن  حكيم  وعن 

ملسو هيلع هللا ىلص عن الصدقات أهيا أفضل ؟ قال: «عىل ذي الرحم الكاشح»(٢).
وجاء عن أيب أمامة أن رسول اهللا  ملسو هيلع هللا ىلص قال: «إن الصدقة عىل ذي 

قرابة يضعّف أجرها مرتني»(٣). 
فهذه األحاديث تدل عىل أن الصدقة عىل القريب وإن بعدت داره 
هلذه  حتقيقاً  القريب  إىل  نقلها  جاز  وهلذا  األجنبي،  عىل  منها  أفضل 

الفضيلة(٤). 
واستدل أصحاب القول الثاين عىل عدم جواز نقل الزكاة إىل القرابة 

يف غري بلد املال بام يأيت:
قال  قال:  عنهام  اهللا  ريض  عباس  ابن  عن  ورد  ما  األول:  الدليل 
اهللا  أن  اليمن: «فأعلمهم  إىل  بعثه  حني  جبل  بن  ملعاذ  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا   رسول 

افرتض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فرتد عىل فقرائهم»(٥). 
(١)  تقدم خترجيه يف مسألة دفع الزكاة إىل احلوايش.
(٢)  تقدم خترجيه يف مسألة دفع الزكاة إىل احلوايش.

الزوائد  جممع  يف  واهليثمي   ،(٧٨٣٤)  ٢٤٤/٨ الكبري  املعجم  يف  الطرباين  أخرجه    (٣)
عىل  املرأة  وصدقة  األقارب،  عىل  الصدقة  باب  الزكاة،  ك:   (٤٦٥١)  ٢٩٧  ،٢٩٦/٣
حر وهو ضعيف». وقال ابن  زوجها، وقال: «رواه الطرباين يف الكبري، وفيه عبيداهللا بن زَ

امللقن يف البدر املنري ٤١٣/٧: «وهذا سند واه». 
(٤)  أحكام القرآن للجصاص ٣٤٢/٤. 

(٥)  أخرجه البخاري يف صحيحه ٢٩١ (١٤٩٦) ك: الزكاة، باب أخذ الصدقة من األغنياء 
وترد يف الفقراء حيث كانوا، ومسلم يف صحيحه ٤٢ (٢٩-١٩) ك: اإليامن، باب الدعاء 

إىل الشهادتني ورشائع اإلسالم. 



٢٠٣ 

وجه االستدالل: أن يف قول النبي  ملسو هيلع هللا ىلص: «ترد عىل فقرائهم» ما يدل عىل 
أن رصف زكاة كل بلد حمصورة يف فقراء أهله، وال ترصف لغريهم(١).

ونوقش بام يأيت: 
١. ليس يف احلديث داللة عىل عدم جواز النقل، وإنام هو يدل عىل 

أن الزكاة ال تعطى لكافر(٢). 
غ  مسوّ فيها  يوجد  ال  التي  املعتادة  احلال  عىل  حممول  احلديث   .٢
أن  ثبت  وقد  احتياج،  شدة  أو  معتربة،  مصلحة  كوجود  الزكاة  لنقل 
املدينة لكوهنم  إىل  اليمن  من  الزكاة  ينقل  كان  عنه-  اهللا  معاذاً -ريض 
أحوج إليها من أهل اليمن، كام ثبت نقل الزكاة إىل املدينة يف عهد النبي  

ملسو هيلع هللا ىلص، وعهد اخللفاء الراشدين لشدة احلاجة إليها(٣). 
الدليل الثاين: دفع الزكاة لفقراء البلد فيه رعاية حلق اجلوار، ونقل 
فرضت  التي  باحلكمة  إخالل  فيه  فقرائه  حاجة  مع  بلد  من  الزكاة 
زنا نقلها  ألجلها الزكاة، فإن املقصود بالزكاة إغناء الفقراء هبا، فإذا جوّ

أفىض ذلك إىل بقاء فقراء ذلك البلد حمتاجني(٤).
مقيد  هو  بل  مطلقاً  ليس  الزكاة  نقل  جواز  بأن  مناقشته:  ويمكن 
والصلة،  الرب  من  فيه  ملا  قرابته  إىل  كدفعها  املعتربة،  املصلحة  بوجود 

وهذه احلال املستثناة ال تؤثر عىل احلكمة من فرضية الزكاة.
الرتجيح: 

إىل  املال  بلد  من  زكاته  املال  صاحب  نقل  بجواز  القول  يل  يرتجح 
القول  هذا  دليل  لقوة  للزكاة،  املستحقني  قرابته  إىل  يدفعها  لكي  غريه 

(١)  املغني ١٣١/٤، ١٣٢، مغني املحتاج ١١٨/٣، نيل األوطار ١٧٠/٤، ١٧١. 
(٢)  مغني املحتاج ١١٨/٣. 

(٣)  أحكام القرآن للجصاص ٣٤٢/٤، وينظر: نيل األوطار ١٧١/٤. 
(٤)  املغني ١٣٢/٤، املجموع ٢١١/٦، مغني املحتاج ١١٨/٣. 



 ٢٠٤

 وإمكان مناقشة أدلة املخالفني، جاء يف االختيارات الفقهية من فتاو
شيخ اإلسالم ابن تيمية(١): «وحتديد املنع من نقل الزكاة بمسافة القرص 
ملصلحة  حكمها  يف  وما  الزكاة  نقل  وجيوز  رشعي،  دليل  عليه  ليس 

رشعية». 
األقارب  بتقديم  تقيض  أهنا   ير الرشع  نصوص  يف  والناظر   
من  غريهم  من  واإلحسان  والبذل  باملعروف  أوىل  فهم  غريهم،  عىل 

األجانب. 

(١)  ص ٩٩. 



٢٠٥ 

املبحث اخلامس
أخذ القريب زكاة قريبه بغري وجه الصدقة

ممن أخذها وهو من أهلها

كل من حرمت عليه الزكاة لكونه قريباً ونحو ذلك فإنه جيوز له أن 
وذلك  أهلها،  من  أخذها  ممن  ونحوه  البيع  طريق  عن  أو  هدية  يقبلها 
إىل  ذلك  ونحو  هيدهيا  أو  يبيعها  بأن  فيها  ف  يترصّ قد  للزكاة  اآلخذ  أن 
ويدل  وأخذها(١)،  قبوهلا  جيوز  وحينئذ  رشط،  غري  من  املزكي  قريب 

لذلك ما يأيت: 
عنها  اهللا  ريض  األنصارية(٢)  عطية  أم  عن  ورد  ما  األول:  الدليل 
قالت: دخل النبي  ملسو هيلع هللا ىلص عىل عائشة ريض اهللا عنها فقال: «هل عندكم 
يشء؟» فقالت: ال إال يشء بعثت به إلينا نسيبة من الشاة التي بعثت 

هبا إليها من الصدقة، فقال: «إهنا قد بلغت حملها»(٣).
(١)  كشاف القناع ٢٩٤/٢، املغني ١٠٩/٤، املنتقى للباجي ١٥١/٢، ٥٦/٤، فتح الباري 

 ٤١٨/٣، ٢٤٢/٥
يبة بنت احلارث، وقيل: بنت كعب، من فقهاء الصحابة، هلا عدة أحاديث، وهي  (٢)  هي: نُسَ
لت بنت النبي ملسو هيلع هللا ىلص زينب، عاشت إىل حدود سنة سبعني.  ينظر: اإلصابة يف متييز  التي غسّ

الصحابة ٢٦١/٨، سري أعالم النبالء ٢٨٠/٣. 
الصدقة،  حتولت  إذا  باب  الزكاة،  ك:   (١٤٩٤)  ٢٩١ صحيحه  يف  البخاري  أخرجه    (٣)
ومسلم يف صحيحه ٤١٦ (١٠٧٦) ك: الزكاة، باب إباحة اهلدية للنبي ملسو هيلع هللا ىلص ولبني هاشم 

وبني املطلب وإن كان املهدي ملكها بطريق الصدقة. 



 ٢٠٦

ق عىل بريرة(١)  الدليل الثاين: عن عائشة ريض اهللا عنها أنه كان تُصدِّ
من حلم الصدقة، فأهدت إىل النبي  ملسو هيلع هللا ىلص فقيل له: إنه من حلم الصدقة، 

فقال: «إنه هلا صدقة ولنا هدية»(٢).
وجه االستدالل من احلديثني: 

ق به عىل أم عطية وبريرة، فدلّ ذلك عىل  أن النبي  ملسو هيلع هللا ىلص أكل مما تُصدِّ
ق عليه بيشء فإنه يملكه ويصري كسائر ما يملكه،  أن املحتاج إذا تصدِّ
فله أن هيديه أو يبيعه ونحو ذلك كام يترصف يف سائر أمواله بال فرق، 
ولو ترتب عىل ذلك أن يأخذ من حرمت عليه الزكاة لكونه قريباً زكاة 
ونحو  اإلهداء  أو  البيع  طريق  عن  أهلها  من  وهو  أخذها،  ممن  قريبه 

ذلك(٣).
الدليل الثالث: ما ورد عن أيب سعيد اخلدري -ريض اهللا عنه- أن 
رسول اهللا  ملسو هيلع هللا ىلص قال: ال حتل الصدقة لغني إال خلمسة: لغاز يف سبيل 
لرجل  أو  بامله،  اشرتاها  لرجل  أو  لغارم(٤)،  أو  عليها،  لعامل  أو  اهللا، 
كان له جار مسكني فتصدق عىل املسكني فأهداها املسكني للغني»(٥).
فكاتبوها  األنصار  من  ألناس  موالة؛  وكانت  عنها،  اهللا  ريض  عائشة  موالة  بريرة  هي:    (١)
ثم باعوها من عائشة ريض اهللا عنها فأعتقتها وكانت ختدم عائشة قبل أن تشرتهيا. ينظر: 

أسد الغابة ٣٩/٧، اإلصابة يف متييز الصحابة ٢٥١/٤، ٢٥٢. 
يف  ومسلم  اهلدية،  قبول  باب  اهلبة،  ك:   (٢٥٧٨)  ٤٨٨ صحيحه  يف  البخاري  أخرجه    (٢)
وبني  هاشم  ولبني  ملسو هيلع هللا ىلص  للنبي  اهلدية  إباحة  باب  الزكاة،  ك:   (١٠٧٥)  ٤١٥ صحيحه 

املطلب وإن كان املهدي ملكها بطريق الصدقة. 
(٣)  رشح النووي عىل صحيح مسلم ١٨٧/٧، كشاف القناع ٢٩٤/٢، مطالب أويل النهى 

١٥٨/٢، املنتقى للباجي ٥٦/٤، وينظر: زاد املعاد ١٧/٢. 
(٤)  املراد بالغارم هنا: الرجل الذي يتحمل احلاملة إلصالح ذات البني وإن كان غنياً فيعطى 
مجلة  من  ألنه  الغني؛  هذا  يف  يدخل  فال  لنفسه  الغارم  وأما  دينه،  به  يقيض  ما  الزكاة  من 

الفقراء. ينظر: معامل السنن للخطايب ٦٤/٢. 
(٥)  تقدم خترجيه يف مطلب: دفع الزكاة إىل عمودي النسب من غري سهم الفقراء واملساكني. 



٢٠٧ 

جيوز  ذلك  ومع  إليه،  الزكاة  دفع  حيرم  الغني  أن  االستدالل:  وجه 
له أن يأخذها إذا حصلت له بسبب آخر غري التصدق كالرشاء واهلدية 
ونحو ذلك؛ ألنه قد زال عنها حكم الصدقة، فكذلك من حيرم عليه 
الزكاة لكونه قريباً إذا جاءته زكاة قريبه ممن أخذها من أهلها عىل سبيل 
البيع أو اإلهداء ونحو ذلك فإنه جيوز له أن يأخذها؛ ألهنا مل تأت بوجه 
الصدقة، وإنام انتقلت إليه بعد أن بلغت حملها بدفعها للفقري، وكمل 

فيها أداء فرض الزكاة(١). 

للباجي  املنتقى  يف  بام  ويقارن   ،١٥٨/٢ النهى  أويل  مطالب   ،٢٤٢/٥ الباري  فتح    (١)
١٥١/٢، املغني ١٠٩/٤، رشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي ٤٣٦/٢، كشاف القناع 

 .٢٩٤/٢



 ٢٠٨

املبحث السادس
دفع الزكاة إىل من يظنه مرصفاً
ثم بان أنه ال يستحق لكونه قريباً

ي واالجتهاد - الزكاة إىل من يظنه من  إذا دفع املزكي - بعد التحرّ
أهلها فتبني أنه ال يستحقها لكونه من أقاربه الذين ال جيوز دفع الزكاة 

إليهم فقد اختلف الفقهاء يف إجزاء الزكاة عىل ثالثة أقوال: 
القول األول: جيزئه وتسقط عنه الزكاة. 

واحلنابلة(٢)،  الشافعية  عند  وقول  وحممد(١)،  حنيفة  أيب  قول  وهو 
بن  وحممد  باز،  بن  عبدالعزيز  الشيخان  املعارصين  من  واختاره 

عثيمني(٣) رمحهام اهللا تعاىل.
القول الثاين: ال جيزئه وتلزمه اإلعادة. 

أيب  عن  ومروي  واحلنابلة(٥)،  الشافعية(٤)،  عند  املذهب  وهو 
 ،٣٥٣/٢ املحتار  ورد  املختار  الدر   ،٢٧٥/٢ القدير  فتح   ،٩١٧/٢ الصنائع  بدائع    (١)

الفتاو اهلندية١٩٠/١. 
(٢)  املنثور للزركيش ١٢٣/٢، احلاوي ٥٤٥/٨، اإلنصاف ٢٦٤/٣، وينظر: القواعد البن 

رجب٢٣٦. 
(٣)  جمموع فتاو ومقاالت متنوعة البن باز ٢٦٧/١٤، ٢٦٨، الرشح املمتع ٢٧٠/٦. 

(٤)  املنثور للزركيش ١٢٣/٢، روضة الطالبني ٣٣٨/٢، املجموع ٢٢٥/٦. 
البن  القواعد   ،٢٦٥  ،٢٦٣/٣ اإلنصاف   ،٢٩٥  ،٢٩٤/٢ القناع  وكشاف  اإلقناع    (٥)

رجب ٢٣٦. 



٢٠٩ 

حنيفة(١)، وقول أيب يوسف(٢). 
جيزئ،  فإنه  نائبه  أو  اإلمام  للزكاة  الدافع  كان  إذا  الثالث:  القول 
وتسقط عنه الزكاة، بخالف ما لو كان الدافع هلا املزكي نفسه فإنه ال 

جيزئ. 
وهو مذهب املالكية(٣)، وقول عند الشافعية(٤). 

األدلة: 
عن  وسقوطها  الزكاة  إجزاء  عىل  األول  القول  أصحاب  استدل 

املزكي بام يأيت: 
الدليل األول: ما ورد عن معن بن يزيد(٥) -ريض اهللا عنه- قال: كان 
أيب يزيد(٦) أخرج دنانري يتصدق هبا فوضعها عند رجل يف املسجد، فجئت 
فأخذهتا فأثبته هبا، فقال: واهللا ما إياك أردت، فخاصمته إىل رسول اهللا  

ملسو هيلع هللا ىلص فقال: «لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن»(٧).
وجه االستدالل: أن النبي  ملسو هيلع هللا ىلص مل يطالب األب باسرتداد زكاته أو 

(١)  بدائع الصنائع ٩١٧/٢. 
(٢)  املصدر نفسه، جممع األهنر ٢٢٥/١، رد املحتار ٣٥٣/٢. 

اجلليل ٣٧٨/١، الرشح  منح  الكبري وحاشية الدسوقي عليه ٥٠١/١، ٥٠٢،  (٣)  الرشح 
يف  بام  ويقارن   ،٥٣٦/٢ العريب  البن  القرآن  أحكام   ،٦٦٨/١ السالك  وبلغة  الصغري 

الذخرية ١٥١/٣. 
(٤)  احلاوي للاموردي ٥٤٥/٨، روضة الطالبني ٣٣٨/٢، املجموع ٢٢٤/٦. 

(٥)  هو: معن بن يزيد بن األخنس السلمي، من بني مالك بن خفاف، من سليم، صحايب 
سكن الشام وشهد صفني مع معاوية وتويف سنة ٦٤هـ. ينظر: اإلصابة يف متييز الصحابة 

١٩٢/٦، هتذيب التهذيب ٢٢٧/١٠ 
(٦)  هو: يزيد بن األخنس بن حبيب من بني مالك، من سليم، رو هو وابنه عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص. 

ينظر: اإلصابة يف متييز الصحابة ٦٤٦/٦، ٣٨/١، تعجيل املنفعة ٤٤٨/١. 
(٧)  أخرجه البخاري يف صحيحه ٢٧٧ (١٤٢٢) ك: الزكاة، باب إذا تصدق عىل ابنه وهو ال 

يشعر، وأمحد يف مسنده ١٩١/٢٥ (١٥٨٦٠). 



 ٢١٠

عىل  ذلك  فدلّ  اخلطأ،  طريق  عن  ولده  إىل  دفعها  إذا  إخراجها  إعادة 
إجزائها، وأن للمتصدق أجر ما نواه سواء صادف املستحق أو ال(١). 

ونوقش بام يأيت:
١. أهنا واقعة حال جيوز فيها أن تكون الصدقة صدقة تطوع(٢).

قال:  بل  الصدقة  نوع  عن  يستفرس  مل  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي   بأن  عنه  وأجيب 
مطلق  ألن  أو؛  ختتلف،  ال  احلال  أن  عىل  يدل  وذلك  نويت»،  ما  «لك 

الصدقة ينرصف إىل الفريضة(٣). 
أنه  أو   ،(٤) غازياً أو  غارماً  كان  معناً  أن  عىل  معن  حديث  حيمل   .٢

كان مستقالً ال يلزم أباه يزيد نفقته(٥).
قرينة،  أو  دليل  عليه  يقم  مل  االحتامل  هذا  بأن  عنه  اجلواب  ويمكن 

واألصل سالمة الدليل من هذا االحتامل. 
رسول  أن  عنه-  اهللا  -ريض  هريرة  أيب  عن  جاء  ما  الثاين:  الدليل 
اهللا  ملسو هيلع هللا ىلص قال: «قال رجل: ألتصدقن بصدقة فخرج بصدقته، فوضعها 
اللهم  فقال:  سارق،  عىل  ق  دِّ تُصُ يتحدثون:  فأصبحوا  سارق،  يد  يف 
لك احلمد، ألتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها يف يدي زانية، 
ق الليلة عىل زانية، فقال: اللهم لك احلمد،  فأصبحوا يتحدثون: تُصدِّ
غني،  يد  يف  فوضعها  بصدقته،  فخرج  بصدقة،  ألتصدقن  زانية؟  عىل 
عىل  احلمد،  لك  اللهم  فقال:  غني،  عىل  تصدق  يتحدثون:  فأصبحوا 
عىل  صدقتك  أما  له:  فقيل  فأيت:  غني،  وعىل  زانية،  وعىل  سارق، 
 ٤٥٩/١ البصائر  عيون  غمز   ،١٢٢/١ االختيار   ،٣٤٣/٤ للجصاص  القرآن  أحكام    (١)

فتح الباري ٣٤٣/٣ 
(٢)  فتح القدير ٢٧٦/٢، نيل األوطار ٢٠٠/٤. 

(٣)  رشح العناية عىل اهلداية ٢٧٦/٢، أحكام القرآن للجصاص ٣٤٣/٤. 
(٤)  عمدة القاري ٢٢٢/٧. 

(٥)  فتح الباري ٣٤٣/٣.



٢١١ 

سارق: فلعله أن يستعف عن رسقته، وأما الزانية: فلعلها أن تستعف 
عن زناها، وأما الغني فلعله يعترب، فينفق مما أعطاه اهللا»(١). 

وجاء يف لفظ مسلم: «فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت...». 
كانت  إذا  املتصدق  نية  أن  عىل  يدل  احلديث  أن  االستدالل:  وجه 
الواقعة  وهذه  الصحيح(٢)،  موقعها  تقع  مل  ولو  صدقته،  قبلت  صاحلة 
وإن كانت يف رشع من قبلنا، فإنه حيتج هبا؛ ألن رشع من قبلنا رشع لنا 

ما مل يأت رشعنا بخالفه(٣). 
يدل عىل قبول الصدقة، ولكن ال داللة فيه  احلديث  ونوقش: بأن 
عىل اإلجزاء وال عىل املنع، وهلذا أورد البخاري الرتمجة بلفظ االستفهام 

ومل جيزم باحلكم فقال: باب: إذا تصدق عىل غني وهو ال يعلم(٤).
ويمكن اجلواب عنه بأن ظاهر احلديث يدل عىل القبول واإلجزاء، 
إذ لو مل تكن الصدقة جمزئة لبني ذلك النبي  ملسو هيلع هللا ىلص إذ ال جيوز تأخري البيان 

عن وقت احلاجة(٥). 
الدليل الثالث: املزكي أتى بام وجب عليه، وهو االجتهاد يف دفعها 
إىل من يستحقها، فإذا فعل ذلك أجزأه وإن أخطأ، كام لو أخطأ القبلة 

بعد االجتهاد(٦).
الدليل الرابع: أن املزكي لو أمر باإلعادة لظهور خطئه يف االجتهاد 
(١)  أخرجه البخاري يف صحيحه ٢٧٧ (١٤٢١) ك الزكاة، باب إذا تصدق عىل غني وهو 
ال يعلم، ومسلم يف صحيحه ٣٩٤ (١٠٢٢) ك: الزكاة، باب ثبوت أجر املتصدق وإن 

وقعت الصدقة يف يد غري أهلها. 
(٢)  فتح الباري ٣٤١/٣. 

(٣)  ينظر: العدة يف أصول الفقه ٧٥٧/٣، املسودة ١٧٤/٢. 
(٤)  فتح الباري ٣٤١/٣. 

(٥)  ينظر يف هذه املسألة األصولية: اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي ٣٢/٣. 
(٦)  فتح القدير ٢٧٦/٢، جممع األهنر ٢٢٥/١، رد املحتار ٣٥٣/٢. 



 ٢١٢

احلرج  إىل  يفيض  وهذا  تتكرر،  اإلعادة  فإن  خطؤه  تكرر  إذا  لكان 
بإخراج كل ماله، وهذا غري وارد يف الزكاة، وبخاصة أن احلرج مدفوع 

 .(١) رشعاً
واستدل أصحاب القول الثاين عىل عدم اإلجزاء ولزوم اإلعادة بام يأيت: 
الدليل األول: اآلخذ للزكاة ليس بمستحق، وال خيفى حاله غالباً، 

فال يعذر املزكي بجهالته، وذلك قياساً عىل دين اآلدمي(٢).
ويمكن مناقشته: بأن االشتباه يقع يف مثل هذه األحوال، وال يمكن 
إىل  دفعها  يف  االجتهاد   سو يلزمه  فال  احلقيقة،  عىل  يقف  أن  للمرء 

املستحقني، ويعذر لو أخطأ يف اجتهاده. 
وأما القياس عىل دين اآلدمي فهو قياس مع الفارق؛ ألن الدين من 
تعاىل  اهللا  حقوق  من  والزكاة  املشاحة،  تدخلها  التي  اآلدميني  حقوق 

التي تدخلها املساحمة(٣).
الدليل الثاين: أن املزكي ظهر خطؤه بيقني، فعليه أن يعيد دفع زكاته 
نجساً،  كان  أنه  له  تبني  ثم  بامء،  توضأ  كمن  ويصري  يستحقها،  من  إىل 

فإنه يعيد صالته(٤).
ونوقش: بعدم صحة القياس ملنازعته بقياس أوىل منه، وهو القياس 
من  عىل  القياس  من  أوىل  فإنه  االجتهاد،  بعد  القبلة  أخطأ  لو  ما  عىل 
القبلة  استقبال  ترك  ألن  وذلك  نجساً؛  كان  أنه  تبني  ثم  بامء  توضأ 
الصدقة  وكذلك  الراحلة،  عىل  تطوعاً  املصيل  كحال  أحوال،  يف  جائز 

(١)  فتح القدير ٢٧٦/٢. 
رجب  البن  القواعد  وينظر:   ،٤٥٩/١ البصائر  عيون  غمز   ،٢٩٤/٢ القناع  كشاف    (٢)

 .٢٣٦
(٣)  ينظر: املغني ٢٦٨/٤. 

(٤)  جممع األهنر ٢٢٥/١، فتح القدير ٢٧٥/٢، ٢٧٦، غمز عيون البصائر ٤٥٩/١. 



٢١٣ 

عىل أحد الزوجني إذا كانت عىل سبيل التطوع، فيكون إعطاء الزكاة 
باجتهاد مشبهاً ألداء الصالة باجتهاد، وأما القياس عىل الوضوء باملاء 
يكون  ال  النجس  باملاء  الوضوء  ألن  الفارق؛  مع  قياس  فهو  النجس 
القبلة  ترك  بعكس  جوازه،  يف  تأثري  لالجتهاد  يكن  فلم  بحال،  طهارة 

فهو جائز يف أحوال(١).
واستدل أصحاب القول الثالث عىل اإلجزاء إذا كان الدافع للزكاة 

اإلمام أو نائبه، بخالف ما لو كان الدافع هلا املزكي نفسه بام يأيت: 
الدليل األول: أن اجتهاد اإلمام أو نائبه حكم ال يتعقب(٢).

ويمكن مناقشته بام يأيت:
حقيقة  ألن  احلكم؛  قبيل  من  نائبه  أو  اإلمام  دفع  أن  نسلم  ال   .١
(٣)، وهذا ليس  احلكم هي ما يلزم القايض به أحد اخلصمني أمراً رشعياً
املزكي،  اجتهاد  عن  يفرتق  فال  اجتهادي،  عمل  هو  بل  خصومة  فيه 
وعىل هذا يستوي اجلميع يف التحري واالجتهاد والبعد عن التفريط، 

مما يستوجب التساوي يف احلكم. 
٢. عىل التسليم بأن ذلك من قبيل احلكم، فإن حكم اإلمام ال يتعقب 

من حيث األصل، ولكن إذا تبني خطؤه من غري تعقب فإنه ينقض(٤).
الدليل الثاين: اإلمام أو نائبه له والية عىل الزكاة ليست لرب املال 

فال يضمنها إال بالعدوان(٥).
(١)  أحكام القرآن للجصاص ٣٤٤/٤. 

(٢)  الرشح الكبري للدردير ٥٠١/١، منح اجلليل ٣٧٨/١. 
(٣)  ينظر: إحكام األحكام عىل حتفة احلكام ١٣، رشح ميارة عىل حتفة احلكام ٩/١. 

البن  القايض  أدب   ،٨٣  ،٨٢/١ احلكام  تبرصة   ،٣٠ للطرابليس  احلكام  معني  ينظر:    (٤)
القاص ٣٧٢/٢، املبدع ٤٩/١٠. 

(٥)  احلاوي للاموردي ٥٤٤/٨، ٥٤٥. 



 ٢١٤

إال  مستحقها  إىل  الزكاة  دفع  عىل  يقدر  ال  اإلمام  الثالث:  الدليل 
باالجتهاد دون اليقني، فلم يضمن إذا اجتهد، بخالف رب املال فإنه 

يقدر عىل دفعها إىل مستحقها بيقني(١).
إىل  دفعها  عىل  يقدر  املال  رب  كون  بمنع  مناقشته:  ويمكن 
فيحتاج  ويشتبه  هلا  املستحق  حال  عليه  خيفى  قد  بل  بيقني،  مستحقها 
حينئذ إىل االجتهاد يف حتديد املستحق هلا، ويستوي يف ذلك مع اإلمام 

أو نائبه.
الرتجيح: 

واملناقشة  األدلة  مع  املسألة  يف  اخلالف  عرض  بعد  يل  يرتجح 
رجحان القول بإجزاء دفع الزكاة إذا دفعها املزكي بعد اجتهاده خطأ 
إىل من ال يستحقها لكونه قريباً؛ وذلك لقوة أدلته وإمكان مناقشة أدلة 

املخالفني.
ثمرة اخلالف: 

ينبني عىل القول باإلجزاء أن املزكي ال يطالب بإعادة إخراج الزكاة، 
وال تسرتد من آخذها(٢).

أن  املزكي  وعىل  اإلعادة،  لزوم  اإلجزاء  بعدم  القول  عىل  وينبني 
سواء  مطلقاً،  بزيادهتا  أهلها  من  ليس  وهو  أخذها  ممن  زكاته  يسرتد 
من أم منفصلة كالولد؛ ألهنا نامء ملكه(٣)،  أكانت الزيادة متصلة كالسِّ
ولو تلفت يف يد القابض هلا فإنه يضمنها لعدم ملكه هلا هبذا القبض، 

وهو قبض باطل لعدم أهليته(٤).
(١)  املصدر نفسه. 

(٢)  االختيار ١٢٢/١، بدائع الصنائع ٩١٧/٢، فتح القدير ٢٧٥/٢. 
(٣)  كشاف القناع ٢٩٤/٢، ٢٩٥، اإلنصاف ٢٦٣/٣. 

(٤)  كشاف القناع ٢٩٥/٢، الرشح الكبري وحاشية الدسوقي ٥٠١/١. 



٢١٥ 

وذهب أبو يوسف من احلنفية إىل أنه ال يسرتد ما أداه؛ وذلك ألن 
فساد جهة الزكاة ال ينقض األداء(١).

ويشرتط الشافعية السرتداد املدفوع إن كان باقياً أو غرمه إن كان 
تالفاً أن يبني رب املال أن املدفوع زكاة فإن مل يذكر أنه زكاة مل يسرتد 
قه اإلمام  وال غرم، بخالف اإلمام فإنه يسرتد مطلقاً؛ وذلك ألن ما يفرّ

هو الزكاة غالباً وغري اإلمام قد يتطوع(٢).

(١)  فتح القدير ورشح العناية ٢٧٥/٢. 
(٢)  روضة الطالبني ٣٣٨/٢، املجموع ٢٢٤/٦، ٢٢٥. 



 ٢١٦

املبحث السابع
املفاضلة يف دفع الزكاة إىل األقارب

وفيه مطلبان:
املطلب األول

املفاضلة بني األقارب وغريهم يف دفع الزكاة
االستحقاق  بصفة  كانوا  إذا  أقاربه  يف  الزكاة  املال  صاحب  دفع 
مستحب، وهو يف اجلملة أفضل من دفعها إىل األجانب، وذلك ملا يتضمنه 
دفعها لألقارب من الصلة(١)، ويدل لذلك قول النبي  ملسو هيلع هللا ىلص: «الصدقة عىل 

املسكني صدقة، وعىل ذي القرابة اثنتان: صدقة وصلة»(٢).
سألته  حني  مسعود  ابن  امرأة  زينب  حديث  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي   وقال 
عن صدقتها عىل عبداهللا وأيتام هلا يف حجرها فقال: «هلا أجران: أجر 

القرابة وأجر الصدقة»(٣).

للجصاص  القرآن  أحكام   ،٢٢٦/١ األهنر  جممع   ،٣٥٤  ،٣٥٣  ،٣٤٦/٢ املحتار  رد    (١)
٣٤٢/٤، التاج واإلكليل ٣٥٣/٢، أحكام القرآن البن العريب ٥٣٦/٢، ٥٣٧، املنتقى 
جمموع   ،٣٥٣/٤ الفروع   ،٣٨٢/٣ الباري  فتح   ،٢١٠/٦ املجموع   ،١٥٦/٢ للباجي 

فتاو ابن تيمية ٨٨/٢٥، ٨٩. 
وجوب  عدم  حال  يف  واملولودين  الوالدين  إىل  الزكاة  دفع  مسألة:  يف  خترجيه  تقدم    (٢)

نفقتهم. 
الزوج= عىل  الزكاة  باب  الزكاة،  ك:   (١٤٦٦)  ٢٨٦ صحيحه  يف  البخاري  أخرجه    (٣)



٢١٧ 

اهللا   رسول  سأل  رجالً  أن  عنه-  اهللا  حزام -ريض  بن  حكيم  وعن 
ملسو هيلع هللا ىلص عن الصدقات أهيا أفضل؟ قال: «عىل ذي الرحم الكاشح»(١).

وعن أيب أمامة -ريض اهللا عنه- أن رسول اهللا  ملسو هيلع هللا ىلص قال: «إن الصدقة 
عىل ذي قرابة يضعّف أجرها مرتني»(٢). 

قال الصنعاين رمحه اهللا بعد أن ذكر حديث زينب امرأة ابن مسعود: «فيه 
داللة عىل أن الصدقة عىل من كان أقرب من املتصدق أفضل وأوىل»(٣).

وهلذا نص الفقهاء عىل أن القريب يقدم عىل اجلار األجنبي(٤)، إال 
إذا كان القريب خارجاً عن البلد فإنه يرجع إىل مسألة نقل الزكاة، فعىل 

القول بجواز نقلها فإن القريب يقدم(٥). 
ترتيب  ويكون  األجنبي(٦)،  يقدم  فإنه  نقلها  بمنع  القول  وعىل 

األفضلية يف دفع الزكاة أنه يبدأ باألقارب ثم املوايل ثم اجلريان(٧). 
فقد  القريب،  عىل  يقدم  فإنه  القريب،  من  أحوج  البعيد  كان  وإذا 
ورد عن سفيان بن عيينة قوله: كانوا يقولون: «ال حيايب هبا قريباً، وال 

يدفع هبا مذمة، وال يقي هبا ماله»(٨). 
= واأليتام، ومسلم يف صحيحه ٣٨٧ (١٠٠٠) ك: الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة 

عىل األقربني والزوج واألوالد. 
(١)  تقدم خترجيه يف مسألة دفع الزكاة إىل احلوايش.

(٢)  تقدم خترجيه يف مطلب نقل الزكاة لدفعها إىل قريب. 
(٣)  سبل السالم ٢٨٠/٢. 

 ،٢١١/٦ املجموع   ،٣٤٦/٢ املحتار  رد   ،٢٢٦/١ األهنر  جممع   ،٢٨٠/٢ القدير  فتح    (٤)
الفروع ٣٥٣/٤، ٣٥٤. 

(٥)  أحكام القرآن للجصاص ٣٤١/٤، ٣٤٢، املجموع ٢١١/٦. 
(٦)  املجموع ٢١١/٦. 

(٧)  رد املحتار ٣٤٦/٢. 
(٨)  جمموع فتاو ابن تيمية ٨٩/٢٥، واملحاباة: أن يعطي القريب، ويمنع األجنبي الذي هو 

أحوج منه، واملرشوع أن يعطي اجلميع حينئذ. ينظر: حاشية ابن قندس ٣٥٣/٤. 



 ٢١٨

واختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية - رمحه اهللا -(١).
وإنام يمنع رب املال أن حيايب بالزكاة قريبه أو يدفع هبا مذمة، أو يقي 
هبا ماله، أو يستخدم بسببها قريباً أو غريه ونحو ذلك؛ ألن الزكاة حق 

هللا فال يرصفها إىل نفعه(٢).
وإذا دفع رب املال زكاته إىل العامل، وأحرض له من أقاربه من ال 
قبل  حرضوا  إذا  هلم  يدفعها  العامل  فإن  زكاته  هلم  ليدفع  نفقته  تلزمه 
وإن  غريهم،  عىل  وتقديمهم  القرابة  قوة  من  تقدم  ملا  بغريها؛  خلطها 
ملا  منها  خيرجهم  ال  ولكن  كغريهم،  فهم  بغريها  خلطها  بعد  حرضوا 

هلم هبا من خصوصية(٣). 
املطلب الثاين

املفاضلة بني األقارب يف دفع الزكاة
االستحقاق  بصفة  كانوا  إذا  األقارب  إىل  الزكاة  دفع  أن  تقدم 
هنا  نبني  أن  ويبقى  األجانب،  إىل  دفعها  من  أفضل  وهو  مستحب، 
من الذي يقدم من األقارب يف دفع الزكاة ويكون أوىل من غريه عند 

التزاحم. 
األفضلية  ترتيب  أن  عىل  تعاىل-  اهللا  -رمحهم  الفقهاء  نص  فقد 
اإلخوة  من  املحرم  الرحم  ذي  بتقديم  يكون  لألقارب  الزكاة  دفع  يف 
واخلاالت،  األخوال  ثم  والعامت  األعامم  ثم  أوالدهم  ثم  واألخوات 

ثم ينتقل إىل ذي الرحم غري املحرم كأوالد العم وأوالد اخلال(٤).
(١)  جمموع فتاو ابن تيمية ٨٩/٢٥. 

(٢)  كشاف القناع ٢٨٩/٢. 
(٣)  املصدر نفسه ٢٨٨/٢. 

املجموع   ،٣٥٤  ،٣٥٣/٢ املحتار  رد   ،٢٢٦/١ املنتقى  الدر   ،٣٠٥/١ احلقائق  تبيني    (٤)
٢١٠/٦، ٢١١، اإلنصاف ٢٤٩/٣، ٢٥٠، كشاف القناع ٢٨٨/٢، ٢٨٩.



٢١٩ 

الوالدين  إىل  الزكاة  دفع  جواز  من  ترجيحه  سبق  ما  عىل  وبناء 
واملولودين يف حال عدم وجوب نفقتهم، فإن هؤالء ينبغي تقديمهم 
تلخيص  فيمكن  هذا  وعىل  الزكاة،  دفع  يف  األقارب  من  غريهم  عىل 

ترتيب األفضلية يف دفع الزكاة لألقارب عىل النحو اآليت: 
يبدأ بالوالدين واملولودين الذين ال جتب نفقتهم. . ١
ثم . ٢ واألخوات،  اإلخوة  من  املحرم  الرحم  ذي  إىل  ينتقل  ثم 

أوالدهم ثم األعامم والعامت ثم األخوال واخلاالت. 
ثم ينتقل إىل ذي الرحم غري املحرم كأوالد العم وأوالد اخلال. . ٣

ويقدم يف كل هؤالء األقرب فاألقرب، واألحوج منهم فاألحوج، 
كام يقدم العامل وذو الديانة عىل ضدمها



 ٢٢٠

اخلامتة

احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات، وأشكره عىل ما يرس من إمتام 
هذا البحث، وقد توصلت يف هناية هذا البحث إىل نتائج من أمهها ما 

يأيت: 
إىل . ١ الزكاة  دفع  جيوز  ال  أنه  عىل  تعاىل  اهللا  رمحهم  العلامء  أمجع 

عىل  نفقتهم  فيها  جتب  التي  احلال  يف  واملولودين  الوالدين 
الدافع. 

جيوز عىل الراجح دفع الزكاة إىل الوالدين واملولودين يف حال . ٢
عدم وجوب نفقتهم، كأن يكونوا فقراء وهو عاجز عن اإلنفاق 
عليهم؛ ألن ماله ال يتسع لإلنفاق، ونحو ذلك من أسباب عدم 

وجوب النفقة. 
وذلك . ٣ البنات؛  أوالد  إىل  الراجح  عىل  الزكاة  دفع  جيوز  ال 

لوجوب اإلنفاق عليهم، وهذه علة متنع من دفع الزكاة.
ولد . ٤ إىل  دفعها  وأما  باللعان،  املنفي  الولد  إىل  الزكاة  جيوزدفع 

الزنا ففيه تفصيل: فإن كانت املرأة املزين هبا ذات زوج معروف 
الزوج  من  ثابت  نسبه  ألن  الزنا؛  ولد  إىل  الزكاة  دفع  فيجوز 
املزين  للمرأة  يكن  مل  وإن  الزنا،  شبهة  إىل  يلتفت  وال  باإلمجاع، 

هبا زوج فاحلال هلا صورتان: 



٢٢١ 

الصورة األوىل: أال يستلحق الزاين الولد، وحينئذ جيوز له أن يدفع 
زكاته إليه؛ ألنه يف هذه الصورة ال ينسب إليه، ويعد أجنبياً عنه. 

يرتجح  فحينئذ  الزنا،  ولد  الزاين  يستلحق  أن  الثانية:  الصورة 
أنه ال جيوز دفع الزكاة إليه، وذلك بناء عىل قول بأن ولد الزنا 
سيد،  أو  لزوج  فراشاً  أمه  تكن  ومل  استلحقه  إذا  بالزاين  يلحق 
تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  واختيار  السلف  من  طائفة  قول  وهو 

وابن القيم رمحهام اهللا تعاىل. 
الفقراء . ٥ سهم  غري  من  النسب  عمودي  إىل  الزكاة  دفع  جيوز 

 . واملساكني مطلقاً
املرياث . ٦ عدم  عند  احلوايش  من  األقارب  إىل  الزكاة  دفع  جيوز 

سواء كان انتفاء اإلرث لكونه بعيد القرابة ممن مل يسم له الشارع 
مرياثاً، أو كان ملانع كأن يكون حمجوباً عن املرياث، وهذا حمل 

اتفاق بني العلامء. 
اآلخر . ٧ منهم  واحد  كل  يرث  احلوايش  من  األقارب  كان  إذا 

فالذي يظهر هو عدم جواز دفع الزكاة إىل من يرثه بفرض أو 
إىل إسقاط النفقة عنه، فيكون  تعصيب؛ ألن دفعها إليه يؤدي 
قد وقى هبا ماله، إال إذا كان القريب غري قادر عىل اإلنفاق بأن 
ألن  الزكاة؛  دفع  جيوز  فحينئذ  عليهم،  ينفق  ما  عنه  يفضل  مل 

النفقة حينئذ غري واجبة فتنتفي علة املنع. 
واآلخر . ٨ اآلخر  يرث  أحدمها  احلوايش  من  األقارب  كان  إذا 

قريبه،  إىل  زكاته  دفع  الوارث  للقريب  جيوز  ال  فحينئذ  يرثه  ال 
النفقة  لوجوب  الزكاة؛  له  يدفع  أن  الوارث  غري  لقريبه  وجيوز 
مرتبط  الزكاة  دفع  ومنع  اآلخر،  دون  الوارث  القريب  حق  يف 

بوجوب اإلنفاق. 



 ٢٢٢

جيوز دفع الزكاة إىل ذوي األرحام من غري عمودي النسب ولو . ٩
كانوا وارثني؛ لضعف قرابتهم. 

إىل . ١٠ يرثه  ال  ممن  النسب  عمودي  غري  من  قريبه  الرجل  ضم  إذا 
عياله فأخذ ينفق عليه فإنه جيوز عىل املختار دفع الزكاة إليه، وإذا 
فرض القايض النفقة له عليه فحينئذ ال يدفع املزكي زكاته إليه؛ 

ألن النفقة هنا واجبة، ودفع الزكاة يؤدي إىل أن يقي هبا ماله. 
جيوز دفع الزكاة إىل األقارب من غري عمودي النسب من غري . ١١

 . سهم الفقراء واملساكني مطلقاً
األموال . ١٢ زكاة  دفع  حكم  يأخذ  األقارب  إىل  الفطر  زكاة  دفع 

إليهم، فيمنع من صدقة الفطر من يمنع من صدقة األموال. 
جيوز تأخري إخراج الزكاة لكي يدفعها إىل قريبه مع مراعاة أال . ١٣

يكون التأخري كثرياً، وال يشتد به رضر احلارض. 
ه . ١٤ غري  إىل  املال  بلد  من  زكاته  ينقل  أن  املال  لصاحب  جيوز 

لكي يدفعها إىل قرابته املستحقني للزكاة، وهم أوىل باملعروف 
واإلحسان من غريهم من األجانب. 

من حرمت عليه الزكاة لكونه قريباً ونحو ذلك فإنه جيوز له أن . ١٥
يقبلها هدية أو عن طريق البيع ونحوه ممن أخذها من أهلها.

إذا دفع املزكي - بعد التحري واالجتهاد - الزكاة إىل من يظنه . ١٦
من أهلها فتبني أنه ال يستحقها لكونه من أقاربه الذين ال جيوز 

دفع الزكاة إليهم فإنه جيزئه وتسقط عنه الزكاة. 
مستحب، . ١٧ املستحقني  من  كانوا  إذا  األقارب  إىل  الزكاة  دفع 

وهو يف اجلملة أفضل من دفعها إىل األجانب؛ وذلك ملا يتضمنه 
دفعها لألقارب من الصلة. 



٢٢٣ 

أنه . ١٨ التزاحم  عند  لألقارب  الزكاة  دفع  يف  األفضلية  ترتيب 
بذي  ثم  نفقتهم،  جتب  ال  الذين  واملولودين  بالوالدين  يبدأ 
الرحم املحرم من اإلخوة واألخوات، ثم أوالدهم ثم األعامم 
ذي  إىل  ذلك  بعد  ينتقل  ثم  واخلاالت،  األخوال  ثم  والعامت، 

الرحم غري املحرم كأوالد العم وأوالد اخلال. 
ويقدم يف كل هؤالء األقرب فاألقرب، واألحوج منهم فاألحوج، 

كام يقدم العامل وذو الديانة عىل ضدمها. 



 ٢٢٤

مصادر البحث:

اإلمجاع، أليب بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري ت٣١٨هـ، حتقيق: د. أيب محاد . ١
صغري أمحد بن حممد حنيف، مكتبة الفرقان - عجامن، الطبعة الثانية ١٤٢٠هـ.

إحكام األحكام عىل حتفة احلكام، ملحمد بن يوسف الكايف ١٣٨٠هـ، تعليق: مأمون بن . ٢
حميي الدين اجلنان، دار الكتب العلمية - بريوت، الطبعة األوىل ١٤١٥هـ.

األحكام الرشعية الكرب، للحافظ أيب حممد عبداحلق اإلشبييل ت ٥٨١هـ، حتقيق: أيب . ٣
عبداهللا حسني بن عكاشة، مكتبة الرشد - الرياض، الطبعة األوىل ١٤٢٢هـ.

عبدالرزاق . ٤ تعليق:  ٦٣١هـ،  ت  اآلمدي  حممد  بن  لعيل  األحكام،  أصول  يف  اإلحكام 
عفيفي، املكتب اإلسالمي - بريوت، الطبعة الثانية ١٤٠٢هـ. 

حممد . ٥ حتقيق:  ت٣٧٠هـ،  اجلصاص  الرازي  عيل  بن  أمحد  بكر  أليب  القرآن،  أحكام 
الصادق قمحاوي، دار إحياء الرتاث العريب - بريوت ١٤٠٥هـ.

أحكام القرآن، للحافظ حممد بن عبداهللا املعروف بابن العريب ت٥٤٣هـ، تعليق: حممد . ٦
عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية - بريوت، الطبعة األوىل ١٤٠٨هـ.

االختيارات الفقهية، أليب احلسن عيل بن حممد البعيل الدمشقي ت٨٠٣هـ، حتقيق: حممد . ٧
حامد الفقي، مكتبة السنة املحمدية - القاهرة، الطبعة األوىل ١٣٦٩هـ.

دار . ٨ ت٦٠٦هـ  احلنفي  املوصيل  مودود  بن  حممود  بن  لعبداهللا  املختار،  لتعليل  االختيار 
املعرفة - بريوت، الطبعة الثالثة ١٣٩٥هـ.

أدب القايض، أليب العباس أمحد بن أيب أمحد الطربي املعروف بابن القاص ت٣٣٥هـ . ٩
األوىل  الطبعة  الطائف،   - الصديق  مكتبة  اجلبوري،  خلف  حسني  د.  ودراسة:  حتقيق 

١٤٠٩هـ.
األلباين، . ١٠ الدين  نارص  حممد  ث  للمحدّ السبيل،  منار  أحاديث  ختريج  يف  الغليل  إرواء 

املكتب اإلسالمي - بريوت، دمشق، الطبعة الثانية ١٤٠٥هـ.
عطا، . ١١ حممد  سامل  حتقيق:  النمري،  عبدالرب  بن  عبداهللا  بن  يوسف  عمر  أليب  االستذكار، 

حممد عيل معوض، النارش: دار الكتب العلمية - بريوت، الطبعة األوىل ١٤٢١هـ. 
أسد الغابة يف معرفة الصحابة، لعزّ الدين عيل بن حممد بن األثري اجلزري، حتقيق: حممود . ١٢

عبدالوهاب فايد، حممد إبراهيم البنا، حممد أمحد عاشور، النارش: دار الشعب بالقاهرة.
املكتبة . ١٣ ت٩٢٦هـ،  األنصاري  زكريا  حييى  أليب  الطالب،  روض  رشح  املطالب  أسنى 

اإلسالمية. 
أسهل املدارك رشح إرشاد السالك، أليب بكر بن حسن الكشناوي، دار الفكر - بريوت. . ١٤
اإلرشاف عىل مذاهب العلامء، أليب بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر ت٣١٨هـ، حققه: . ١٥

اد صغري أمحد حممد حنيف، دار طيبة.  أبو محّ



٢٢٥ 

ت . ١٦ الشافعي  العسقالين  حجر  بن  عيل  بن  أمحد  للحافظ  الصحابة،  متييز  يف  اإلصابة 
٨٥٢هـ، حتقيق: عيل حممد البجاوي، النارش: دار اجليل - بريوت، ط: األوىل ١٤١٢هـ، 

والنسخة التي طبعتها مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل ١٣٢٨هـ.
قيم . ١٧ بابن  املعروف  بكر  أيب  بن  حممد  الدين  لشمس  العاملني،  رب  عن  املوقعني  إعالم 

بريوت   - اجليل  دار  سعد،  عبدالرؤوف  طه  عليه:  وعلق  راجعه  ٧٥١هـ،  ت  اجلوزية 
١٩٧٣م. 

اإلفصاح عن معاين الصحاح، للوزير عون الدين حييى بن حممد بن هبرية ت٥٦٠هـ، . ١٨
دار الكتب العلمية - بريوت، الطبعة األوىل ١٤١٧هـ.

األموال، للحافظ أيب عبيد القاسم بن سالم ت ٢٢٤هـ، حتقيق وتعليق: أيب أنس سيد بن . ١٩
رجب، دار اهلدي النبوي - مرص، دار الفضيلة - السعودية، الطبعة األوىل ١٤٢٨هـ، 
والطبعة التي حققها: د. حممد عامرة، نرش دار الرشوق - بريوت، القاهرة الطبعة األوىل 

١٤٠٩هـ. 
 األموال، حلميد بن زنجويه ت ٢٥١هـ، حتقيق: د/ شاكر ذيب فياض.. ٢٠
اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، أليب احلسن عيل بن سليامن املرداوي ت٨٨٥هـ، . ٢١

تصحيح وحتقيق: حممد حامد الفقي، دار إحياء الرتاث العريب - بريوت، الطبعة الثانية 
١٤٠٠هـ.

بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، لعالء الدين أيب بكر بن مسعود الكاساين ت٥٨٧هـ، . ٢٢
النارش: زكريا عيل يوسف، طبع بمطبعة اإلمام بمرص.

٥٩٥هـ . ٢٣ ت  القرطبي  أمحد  بن  حممد  الوليد  أيب  للقايض  املقتصد،  وهناية  املجتهد  بداية 
الطبعة  بمرص،  اإلسالمية  الكتب  دار  عبداحلليم،  حممد  عبداحلليم  عليه:  وعلق  راجعه 

الثانية ١٤٠٣هـ. 
البدر املنري يف ختريج األحاديث واآلثار الواقعة يف الرشح الكبري، لرساج الدين أيب حفص . ٢٤

أيب  حتقيق  ٨٠٤هـ،  ت  امللقن  بابن  املعروف  الشافعي  األنصاري  أمحد  بن  عيل  بن  عمر 
صفية جمدي بن السيد بن أمية، وأيب حممد عبداهللا بن سليامن، دار اهلجرة للنرشوالتوزيع، 

الطبعة األوىل ١٤٢٥هـ 
بلغة السالك عىل الرشح الصغري، ألمحد بن حممد الصاوي املالكي ت ١٢٤١هـ أخرجه . ٢٥

اإلسالمية  والشؤون  العدل  وزارة  منشورات  من  وصفي،  كامل  مصطفى  د.  وضبطه: 
واألوقاف بدولة اإلمارات العربية املتحدة ١٤١٠هـ.

البيان يف مذهب اإلمام الشافعي، رشح كتاب املهذب، أليب احلسني حييى بن أيب اخلري . ٢٦
ابن سامل العمراين ت٥٥٨هـ، اعتنى به: قاسم حممد النوري، دار املنهاج للطباعة والنرش 

والتوزيع.
بن . ٢٧ حممد  للدكتور:   - مقارنة  فقهية  دراسة   - اإلسالمي  الفقه  يف  وأحكامه  التأخري 

عبدالكريم العيسى - مكتبة الرشد (نارشون)، الطبعة األوىل ١٤٢٤هـ. 



 ٢٢٦

خري . ٢٨ حممد  حتقيق:  ت٨٧٩هـ،  وين  السودُ قطلوبغا  بن  قاسم  الفداء  أليب  الرتاجم،  تاج 
رمضان يوسف، دار القلم - دمشق، الطبعة األوىل ١٤١٣هـ.

هبامش . ٢٩ باملواق،  الشهري  يوسف  بن  حممد  عبداهللا  أليب  خليل،  ملخترص  واإلكليل  التاج 
كتاب مواهب اجلليل، دار الفكر، الطبعة الثانية ١٣٩٨هـ.

بن . ٣٠ حممد  بن  إبراهيم  الوفاء  أليب  األحكام،  ومناهج  األقضية  أصول  يف  احلكام  تبرصة 
الكليات  مكتبة  سعد،  عبدالرؤوف  طه  له:  وقدم  راجعه  ت٧٩٩هـ،  اليعمري  فرحون 

األزهرية - القاهرة، الطبعة األوىل ١٤٠٦هـ.
سنة . ٣١ املحمية  بمرص  الرشفية  العامرة  باملطبعة  األوىل  الطبعة  عن  املصورة  والنسخة   

١٣٠١هـ، دار الكتب العلمية - بريوت.
دار . ٣٢ ت٧٤٣هـ،  الزيلعي  عيل  بن  عثامن  الدين  لفخر  الدقائق،  كنز  رشح  احلقائق  تبيني 

املعرفة - بريوت، الطبعة الثانية.
ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك، للقايض عياض بن موسى . ٣٣

السبتي ت٥٤٤هـ، حتقيق: عبدالقادر الصحراوي وسعيد إعراب وحممد رشيفة، نرش: 
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية باملغرب، الطبعة الثانية ١٤٠٣هـ.

العسقالين . ٣٤ حجر  بن  عيل  بن  أمحد  للحافظ  األربعة  األئمة  رجال  بزوائد  املنفعة  تعجيل 
ط:  بريوت   - العريب  الكتاب  دار  النارش:  احلق،  إمداد  اهللا  إكرام  د.  حتقيق:  الشافعي، 

األوىل.
د. . ٣٥ حتقيق:  ت٨١٦هـ،  اجلرجاين  احلسيني  حممد  بن  عيل  الرشيف  للسيد  التعريفات، 

عبدالرمحن عمرية، عامل الكتب - بريوت، الطبعة األوىل ١٤٠٧هـ.
هتذيب التهذيب، للحافظ أمحد بن عيل بن حجر العسقالين الشافعي، النارش: دار الفكر . ٣٦

- بريوت، ط: األوىل ١٤٠٤هـ.
ار . ٣٧ ي، حتقيق: د. بشّ هتذيب الكامل يف أسامء الرجال، جلامل الدين أيب احلجاج يوسف املِزِّ

عواد معروف، مؤسسة الرسالة - بريوت، الطبعة األوىل ١٤١٣هـ.
التيسري برشح اجلامع الصغري، للحافظ زين الدين عبدالرؤوف املناوي، النارش: مكتبة . ٣٨

اإلمام الشافعي - الرياض، الطبعة الثالثة ١٤٠٨هـ. 
ت٦٧١هـ، . ٣٩ القرطبي  األنصاري  أمحد  بن  حممد  عبداهللا  أليب  القرآن،  ألحكام  اجلامع 

مصور عن طبعة دار الكتب بالقاهرة، النارش: دار الكاتب العريب - القاهرة ١٣٨٧هـ.، 
والنسخة التي حققها د. عبداهللا بن عبداملحسن الرتكي، مؤسسة الرسالة - بريوت، ط: 

األوىل ١٤٢٧هـ
املجموعة . ٤٠ شمس،  عزير  حممد  وحتقيق:  مجع  تيمية،  ابن  اإلسالم  لشيخ  املسائل،  جامع 

السادسة - دار عامل الفوائد، الطبعة األوىل ١٤٢٩هـ.
الفكر - . ٤١ دار  األزهري،  اآليب  عبدالسميع  لصالح  خليل،  خمترص  رشح  اإلكليل  جواهر 

بريوت. 
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اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية، ملحي الدين ابن أيب الوفاء القريش ت ٧٧٥هـ، حتقيق: . ٤٢
عبدالفتاح احللو، طبع بمطبعة عيسى البايب احللبي ورشكاه سنة ١٣٩٩هـ، النارش: دار 

العلوم بالرياض. 
اجلوهر املنضد يف طبقات متأخري أصحاب أمحد، ليوسف بن حسن بن عبداهلادي ت ٩٠٩هـ، . ٤٣

حتقيق: د. عبدالرمحن العثيمني، مكتبة اخلانجي - القاهرة، الطبعة األوىل ١٤٠٧هـ. 
حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، لشمس الدين حممد عرفة الدسوقي ت١٢٣٠هـ، . ٤٤

دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع.
حاشية الرشواين عىل حتفة املحتاج، لعبداحلميد الرشواين، دار صادر - بريوت . ٤٥
حاشية الشلبي عىل تبيني احلقائق، لشهاب الدين أمحد الشلبي ت١٠٢١هـ، دار املعرفة . ٤٦

- بريوت، الطبعة الثانية.
والنرش . ٤٧ للطباعة  الفكر  دار  العدوي،  لعيل  الرباين،  الطالب  كفاية  عىل  العدوي  حاشية 

والتوزيع. 
حاشية القليويب عىل رشح املحيل عىل املنهاج، لشهاب الدين القليويب ت ١٠٦٩هـ طبع . ٤٨

بمطبعة دار إحياء الكتب العربية لعيسى البايب احللبي ورشكاه. 
حبيب . ٤٩ بن  حممد  بن  عيل  احلسن  أليب  الشافعي،  اإلمام  مذهب  فقه  يف  الكبري  احلاوي 

الكتب  دار  عبداملوجود،  أمحد  عادل  معوض،  حممد  عيل  حتقيق:  ت٤٥٠هـ،  املاوردي 
العلمية - بريوت، الطبعة األوىل ١٤١٤هـ.

الديباج املذهب يف معرفة أعيان علامء املذهب، إلبراهيم بن عيل بن فرحون اليعمري ت . ٥٠
٧٩٩هـ، دار الكتب العلمية - بريوت.

الذخرية، لشهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف ت٦٨٤هـ، حتقيق: د. حممد حجي، دار . ٥١
الغرب اإلسالمي - بريوت، الطبعة األوىل١٩٩٤م.

ذيل ابن عبداهلادي عىل طبقات ابن رجب، ليوسف بن حسن بن عبداهلادي ت ٩٠٩هـ، . ٥٢
مراجعة: حممود احلداد، دار العاصمة - الرياض، الطبعة األوىل ١٤٠٨هـ. 

الذيل عىل طبقات احلنابلة، لزين الدين عبدالرمحن بن أمحد بن رجب احلنبيل ت٧٩٥هـ، . ٥٣
دار املعرفة - بريوت. 

رد املحتار عىل الدر املختار، ملحمد أمني الشهري بابن عابدين ت١٢٥٢هـ، مكتبة ومطبعة . ٥٤
مصطفى البايب احللبي وأوالده بمرص، الطبعة الثانية ١٣٨٦هـ.

النمري . ٥٥ محدان  بن  ألمحد  حنبل،  بن  أمحد  اإلمام  مذهب  عىل  الفقه  يف   الصغر الرعاية 
احلراين احلنبيل ت ٦٩٥هـ، حتقيق: الدكتور نارص بن سعود السالمة - دار إشبيليا للنرش 

والتوزيع - الرياض، ط: األوىل ١٤٢٣هـ.
الفراء . ٥٦ احلسني  بن  حممد  يعىل  أيب  للقايض  منه -  الفقهية  املسائل  والوجهني -  الروايتني 

البغدادي ت ٤٥٨هـ، حتقيق: د. عبدالكريم الالحم، مكتبة املعارف بالرياض، الطبعة 
األوىل ١٤٠٥هـ. 
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روضة الطالبني وعمدة املفتني، أليب زكريا حييى بن رشف النووي ت٦٧٦هـ، املكتب . ٥٧
اإلسالمي - بريوت، دمشق، الطبعة الثانية ١٤٠٥هـ.

العكربي . ٥٨ حممد  بن  احلسني  املواهب  أليب  الفقهاء،  مجهور  بني  اخلالفية  املسائل  رؤوس 
الرياض،  إشبيليا -  دار  اخلشالن،  خالد  د.  السالمة،  نارص  د.  ودراسة:  حتقيق  احلنبيل، 

الطبعة األوىل ١٤٢١هـ.
زاد املعاد يف هدي خري العباد، لشمس الدين حممد بن أيب بكر بن قيم اجلوزية ت٧٥١هـ، . ٥٩

الطبعة  بريوت،  الرسالة -  مؤسسة  األرناؤوط،  عبدالقادر  األرناؤوط،  شعيب  حتقيق: 
اخلامسة عرشة ١٤٠٧هـ.

الصنعاين . ٦٠ إسامعيل  بن  ملحمد  األحكام،  أدلة  من  املرام  بلوغ  رشح  السالم  سبل 
ت١١٨٢هـ، تعليق وتصحيح: د. حممد البيانوين، د. خليل مال خاطر، من مطبوعات 

جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ١٣٩٧هـ.
احلنبيل . ٦١ النجدي  محيد  بن  عبداهللا  بن  ملحمد  احلنابلة،  رضائح  عىل  الوابلة  السحب 

ت١٢٩٥هـ، مكتبة اإلمام أمحد، الطبعة األوىل ١٤٠٩هـ.
الدين . ٦٢ نارص  حممد  للشيخ  وفوائدها،  فقهها  من  ويشء  الصحيحة  األحاديث  سلسلة 

األلباين، مكتبة املعارف للنرش والتوزيع - الرياض. 
ت . ٦٣ املرادي  عيل  بن  خليل  حممد  الفضل  أليب  عرش،  الثاين  القرن  أعيان  يف  الدرر  سلك 

بريوت،   - العلمية  الكتب  دار  شاهني،  عبدالقادر  حممد  وتصحيح:  ضبط  ١٢٠٦هـ، 
الطبعة األوىل ١٤١٨هـ. 

سنن أيب داود، لإلمام احلافظ املصنف أيب داود سليامن بن األشعث السجستاين األزدي . ٦٤
٢٧٥هـ، إعداد وتعليق: عزت عبيد الدعاس وعادل السيد، دار ابن حزم - بريوت، ط: 

األوىل ١٤١٨هـ.
سنن احلافظ أيب عبداهللا حممد بن يزيد القزويني ابن ماجه ٢٧٥هـ، حتقيق وتعليق حممد . ٦٥

فؤاد عبدالباقي، مطبعة دار إحياء الكتب العربية فيصل عيسى البايب احللبي.
السنن الكرب، للحافظ أمحد بن احلسني بن عيل البيهقي ت ٤٥٨هـ، مصور عن طبعة . ٦٦

جملس دائرة املعارف العثامنية بحيدر آباد الدكن، اهلند، الطبعة األوىل ١٣٥٣هـ، النارش: 
دار املعرفة - بريوت. 

٣٠٣هـ، برشح احلافظ . ٦٧ سنن النسائي، أليب عبدالرمحن أمحد بن شعيب النسائي ت 
حتقيق  ١١٣٨هـ،  ت  السندي  اإلمام  وحاشية  ٩١١هـ  ت  السيوطي  الدين  جالل 
التي  والنسخة  بريوت.،   - املعرفة  دار  اإلسالمي،  الرتاث  حتقيق  مكتب  وترقيم: 
عليه  وعلق  أحاديثه  عىل  وحكم  سلامن،  آل  حسن  بن  مشهور  عبيدة  أبو  هبا:  اعتنى 
الطبعة  بالرياض،  املعارف  مكتبة  النارش:  األلباين،  الدين  نارص  حممد  العالمة: 

األوىل. 
سري أعالم النبالء، للحافظ حممد بن أمحد الذهبي، أرشف عىل حتقيقه وختريج أحاديثه: . ٦٨
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الطبعة  بريوت،   - الرسالة  مؤسسة  العلامء،  من  مجاعة  وحققه  األرنــاؤوط،  شعيب 
السادسة ١٤٠٩هـ.

شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، أليب الفالح عبداحلي بن العامد احلنبيل ت١٠٨٩هـ، . ٦٩
املكتب التجاري - بريوت. 

رشح اخلريش عىل خمترص خليل، أليب عبداهللا حممد بن عبداهللا بن عيل اخلريش وهبامشه . ٧٠
حاشية الشيخ عيل بن أمحد العدوي، دار صادر - بريوت. 

احلنبيل . ٧١ الزركيش  عبداهللا  بن  حممد  الدين  لشمس  اخلرقي،  خمترص  عىل  الزركيش  رشح 
ت٧٧٢هـ، حتقيق: الشيخ عبداهللا بن عبدالرمحن اجلربين، الطبعة األوىل ١٤١٠هـ.

خليل . ٧٢ مراجعة:  ت٦٧٦هـ،  النووي  رشف  بن  حييى  زكريا  أليب  مسلم،  صحيح  رشح 
امليس، دار القلم - بريوت، الطبعة األوىل ١٤٠٧هـ.

الرشح الصغري عىل أقرب املسالك، أليب الربكات أمحد بن حممد الدردير ت١٢٠١هـ، . ٧٣
والشؤون  العدل  وزارة  مطبوعات  من  وصفي،  كامل  مصطفى  د.  وضبطه:  أخرجه 

اإلسالمية واألوقاف بدولة اإلمارات العربية املتحدة ١٤١٠هـ.
الرشح الكبري، أليب الربكات أمحد بن حممد الدردير ت١٢٠١هـ، طبع بدار إحياء الكتب . ٧٤

العربية، عيسى البايب احللبي ورشكاه. 
٦٨٢هـ، . ٧٥ ت  املقديس  قدامة  بن  حممد  بن  عبدالرمحن  الدين  لشمس  الكبري،  الرشح 

األوىل  الطبعة  والنرش،  للطباعة  هجر  الرتكي،  عبداملحسن  بن  عبداهللا  الدكتور:  حتقيق 
١٤١٥هـ. 

رشح معاين اآلثار، أليب جعفر أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي احلنفي، حتقيق: حممد . ٧٦
املرعشيل،  عبدالرمحن  يوسف  د.  ورقمه:  راجعه  احلق،  جاد  سيد  حممد  النجار،  زهري 

عامل الكتب، ط: األوىل ١٤١٤هـ.
الرشح املمتع عىل زاد املستقنع، للشيخ حممد بن صالح العثيمني، اعتنى به: د. سليامن . ٧٧

األوىل  ط:  الرياض   - آسام  مؤسسة  املشيقح،  عيل  بن  خالد  د.  اخليل،  أبا  عبداهللا  ابن 
١٤١٦هـ.

١٤٢٨هـ، . ٧٨ األوىل  الطبعة   - والتوزيع  للنرش  اجلوزي  ابن  دار  نرشهتا  التي  والنسخة   
بإرشاف مؤسسة الشيخ حممد بن صالح العثيمني اخلريية. 

رشح منتهى اإلرادات، ملنصور بن يونس البهويت ت١٠٥١هـ، دار الفكر.. ٧٩
دار . ٨٠ ت١٠٧٢هـ،  الفايس  ميارة  أمحد  بن  ملحمد  احلكام،  حتفة  عىل  الفايس  ميارة  رشح 

الفكر.
اد اجلوهري ت٣٩٣هـ، حتقيق: أمحد عبدالغفور عطار، دار . ٨١ الصحاح، إلسامعيل بن محّ

العلم للماليني - بريوت، الطبعة الثالثة ١٤٠٤هـ.
ت٢٥٦هـ، . ٨٢ البخاري  إسامعيل  بن  حممد  عبداهللا  أيب  احلافظ  لإلمام  البخاري،  صحيح 

اعتنى به أبو صهيب الكرمي بيت األفكار الدولية للنرش والتوزيع ١٤١٩هـ
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٣١١هـ، . ٨٣ ت  النيسابوري  خزيمة  بن  إسحاق  بن  حممد  بكر  أليب  خزيمة،  ابن  صحيح 
األوىل  الطبعة  بريوت،   - اإلسالمي  املكتب  األعظمي،  مصطفى  حممد  د.  حتقيق: 

١٣٩٥هـ. 
النيسابوري . ٨٤ القشريي  احلجاج  بن  مسلم  احلسني  أيب  احلافظ  لإلمام  مسلم،  صحيح 

والتوزيع  للنرش  الدولية  األفكار  بيت  الكرمي،  صهيب  أبو  به  اعتنى  ت٢٦١هـ، 
١٤١٩هـ.

٨٥ . - املعرفة  دار  ت٥٢٦هـ،  يعىل  أيب  القايض  بن  حممد  احلسني  أليب  احلنابلة،  طبقات 
بريوت. 

الطبقات الكرب، أليب عبداهللا حممد بن سعد البرصي ت٢٣٠هـ، دار بريوت للطباعة . ٨٦
والنرش - بريوت ١٣٩٨هـ.

العدة يف أصول الفقه، للقايض أيب يعىل حممد بن احلسني الفراء البغدادي ت ٤٥٨هـ، . ٨٧
حتقيق: د.أمحد بن عيل سري املباركي، الطبعة الثانية١٤١٠هـ.

مكتبة . ٨٨ رشكة  الفريض،  عبداهللا  بن  إلبراهيم  الفارض،  عمدة  رشح  الفائض  العذب 
ومطبعة مصطفى البايب احللبي وأوالده بمرص، الطبعة األوىل ١٣٧٢هـ. 

ت٨٥٥هـ، . ٨٩ العيني  أمحد  بن  حممود  الدين  لبدر  البخاري،  صحيح  رشح  القاري  عمدة 
رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي وأوالده بمرص، الطبعة األوىل ١٣٩٢هـ.

العناية عىل اهلداية، ملحمد بن حممود البابريت ت٧٨٦هـ، بحاشية فتح القدير البن اهلامم، . ٩٠
مطبعة مصطفى البايب احللبي وأوالده بمرص، الطبعة األوىل ١٣٨٩هـ. 

احلموي . ٩١ احلنفي  حممد  بن  ألمحد  والنظائر،  األشباه  كتاب  رشح  البصائر  عيون  غمز 
ت١٠٩٨هـ، دار الكتب العلمية - بريوت، الطبعة األوىل ١٤٠٥هـ.

الفتاو اهلندية، للشيخ نظام ومجاعة من علامء اهلند األعالم، دار إحياء الرتاث العريب - . ٩٢
بريوت، الطبعة الرابعة ١٤٠٦هـ. 

بن . ٩٣ أمحد   / الشيخ  وترتيب  مجع  واإلفتاء،  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة   فتاو
عبدالرزاق الدويش - دار العاصمة للنرش والتوزيع - الرياض ط: األوىل ١٤١٦هـ.

العسقالين . ٩٤ حجر  بن  عيل  بن  أمحد  للحافظ  البخاري،  صحيح  برشح  الباري  فتح 
األوىل  الطبعة  القاهرة،  للرتاث -  الريان  دار  اخلطيب،  الدين  حمب  حتقيق:  ت٨٥٢هـ، 

١٤٠٧هـ
فتح القدير، لكامل الدين حممد بن عبدالواحد بن اهلامم احلنفي ت٨٦١هـ، مكتبة ومطبعة . ٩٥

مصطفى البايب احللبي وأوالده بمرص، الطبعة األوىل ١٣٨٩هـ.
الفروع، لشمس الدين حممد بن مفلح املقديس ت٧٦٣هـ ومعه تصحيح الفروع لعالء . ٩٦

بكر  أيب  الدين  لتقي  قندس،  ابن  وحاشية  ت٨٨٥هـ،  املرداوي  سليامن  بن  عيل  الدين 
الرتكي،  عبداملحسن  بن  عبداهللا  د.  حتقيق:  ٨٦١هـ.،  ت  البعيل  بن يوسف  إبراهيم  ابن 

مؤسسة الرسالة- بريوت، الطبعة األوىل ١٤٢٤هـ.
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ت . ٩٧ اهلندي  اللكنوي  عبداحلي  حممد  احلسنات  أليب  احلنفية،  تراجم  يف  البهية  الفوائد 
١٣٠٤هـ، مكتبة خري كثري - آرام باغ، كراجي. 

القواعد يف الفقه اإلسالمي، للحافظ أيب الفرج عبدالرمحن بن رجب احلنبيل، تعليق: طه . ٩٨
عبدالرؤوف سعد، دار اجليل - بريوت، الطبعة الثانية ١٤٠٨هـ.

القوانني الفقهية، أليب القاسم حممد بن أمحد بن جزي، دار الفكر - بريوت.. ٩٩
الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي، أليب عمر يوسف بن عبداهللا بن عبدالرب ت ٤٦٣هـ، . ١٠٠

دار الكتب العلمية - بريوت، الطبعة األوىل ١٤٠٧هـ. 
كشاف القناع عن متن اإلقناع، ملنصور بن يونس البهويت ت١٠٥١هـ، تعليق: هالل . ١٠١

مصيلحي هالل، مكتبة النرص احلديثة - الرياض. 
لسان العرب، جلامل الدين حممد بن مكرم بن منظور ت٧١١هـ، حتقيق: عبداهللا الكبري، . ١٠٢

حممد حسب اهللا، هاشم الشاذيل، دار املعارف بالقاهرة.
٨٨٤هـ، . ١٠٣ ت  احلنبيل  مفلح  بن  حممد  بن  إبراهيم  إسحاق  أليب  املقنع،  رشح  يف  املبدع 

املكتب اإلسالمي - بريوت، دمشق ١٤٠٢هـ. 
جممع األهنر يف رشح ملتقى األبحر، لعبداهللا بن الشيخ حممد بن سليامن املعروف بداماد . ١٠٤

أفندي، دار إحياء الرتاث العريب - بريوت. 
جممع الزوائد ومنبع الفوائد، للحافظ نور الدين عيل بن أيب بكر اهليثمي ت ٨٠٧هـ، . ١٠٥

حتقيق: عبداهللا حممد الدرويش، دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع - بريوت، الطبعة 
األوىل ١٤١٤هـ 

املجموع رشح املهذب، أليب زكريا حييى بن رشف النووي ت٦٧٦هـ، مكتبة اإلرشاد . ١٠٦
- جدة 

وترتيب: . ١٠٧ مجع  ت٧٢٨هـ،  تيمية  بن  عبداحلليم  بن  أمحد  اإلسالم  شيخ   فتاو جمموع 
ر عن الطبعة  عبدالرمحن بن حممد بن قاسم النجدي، مطابع دار العربية - بريوت، مصوّ

األوىل ١٣٩٨هـ.
جمموع فتاو ورسائل حممد بن صالح العثيمني، مجع وترتيب: فهد بن نارص السليامن، . ١٠٨

الطبعة األوىل ١٤٢٣هـ، دار الثريا للنرش والتوزيع - الرياض. 
جمموع فتاو ومقاالت متنوعة للشيخ عبدالعزيز بن عبداهللا بن باز، مجع وإرشاف: د. . ١٠٩

حممد بن سعد الشويعر، دار القاسم للنرش - الرياض، الطبعة األوىل ١٤٢٠هـ. 
بن . ١١٠ عبداهللا  الدكتور  حتقيق:  ت٦٥٢هـ،  تيمية  بن  الربكات  أيب  الدين  ملجد  املحرر 

عبداملحسن الرتكي، مؤسسة الرسالة - بريوت، ط: األوىل ١٤٢٨هـ.
، أليب حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم، صححه: زيدان أبو املكارم حسن، . ١١١ املحىلّ

مكتبة اجلمهورية العربية - القاهرة ١٣٨٧هـ.
مراتب اإلمجاع، أليب حممد عيل بن حزم ت ٤٥٦هـ، تعليق: حممد زاهد الكوثري، دار . ١١٢

الكتب العلمية - بريوت. 
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احلرمني . ١١٣ دار  النيسابوري،  احلاكم  عبداهللا  أيب  للحافظ  الصحيحني،  عىل  املستدرك 
للطباعة والنرش والتوزيع - القاهرة، ط: األوىل ١٤١٧هـ.

املستوعب، لنصري الدين حممد بن عبداهللا السامري احلنبيل ت٦١٦هـ، دراسة وحتقيق: . ١١٤
د. عبدامللك بن عبداهللا بن دهيش (ال توجد بيانات نرش).

مسند أيب داود الطياليس، سليامن بن داود بن اجلارود ت٢٠٤هـ حتقيق: د. حممد بن . ١١٥
عبداملحسن الرتكي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية واإلسالمية بدار 

هجر ط: األوىل ١٤٢٠هـ.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ٢٤١هـ، حتقيق وختريج وتعليق: شعيب األرنؤوط ومجاعة، . ١١٦

مؤسسة الرسالة للطباعة والنرش والتوزيع - بريوت، ط: األوىل ١٤١٦هـ.
املسودة يف أصول الفقه، آلل تيمية، وهم: جمد الدين أبو الربكات عبدالسالم بن عبداهللا . ١١٧

اإلسالم  وشيخ  ٦٨٢هـ،  ت  عبدالسالم  بن  عبداحلليم  املحاسن  وأبو  ٦٥٢هـ،  ت 
املدين  مطبعة  عبداحلميد،  الدين  حميي  حممد  تقديم:  ٧٢٨هـ،  ت  عبداحلليم  بن  أمحد 

- القاهرة 
ري الفيومي ت٧٧٠هـ، املكتبة . ١١٨ املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري، ألمحد بن عيل املُقْ

العلمية - بريوت. 
الرمحن . ١١٩ حبيب  حتقيق:  ٢١١هـ،  ت  الصنعاين  مهام  بن  عبدالرزاق  للحافظ  املصنف، 

األعظمي، من منشورات املجلس العلمي يف اهلند، توزيع املكتب اإلسالمي - بريوت، 
الطبعة األوىل ١٣٩٢هـ. 

ت . ١٢٠ شيبة  أيب  بن  حممد  بن  عبداهللا  بكر  أيب  للحافظ  واآلثار،  األحاديث  يف  املصنف 
٢٣٥هـ، حتقيق: خمتار أمحد الندوي، الدار السلفية - اهلند، الطبعة األوىل ١٤٠٢هـ. 

مطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى، ملصطفى السيوطي الرحيباين، الطبعة الثانية . ١٢١
١٤١٥هـ. 

حممد . ١٢٢ تصحيح:  ت٣٨٨هـ،  البستي  اخلطايب  حممد  بن  محد  سليامن  أليب  السنن،  معامل 
راغب الطباخ، املطبعة العلمية - حلب، ط: األوىل ١٣٥٢هـ.

املعترص من املخترص من مشكل اآلثار، خلصه القايض أبو املحاسن يوسف بن موسى . ١٢٣
احلنفي من خمترص القايض أيب الوليد الباجي املالكي ت ٤٧٤هـ، النارش: عامل الكتب 

- بريوت، مكتبة املتنبي - القاهرة، مكتبة سعد الدين - دمشق. 
املعجم الكبري، للحافظ أيب القاسم سليامن بن أمحد الطرباين ت ٣٦٠هـ، حتقيق وختريج: . ١٢٤

محدي عبداملجيد السلفي، النارش: مكتبة ابن تيمية - القاهرة. 
املعلم بفوائد مسلم، أليب عبداهللا حممد بن عيل املازري ت٥٣٦هـ، حتقيق: حممد الشاذيل . ١٢٥

النيفر، دار الغرب اإلسالمي - بريوت، الطبعة الثانية ١٩٩٢م.
معني احلكام فيام يرتدد بني اخلصمني من األحكام، لعالء الدين عيل بن خليل الطرابليس . ١٢٦

احلنفي ت٨٤٤هـ، دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع.
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املغني، ملوفق الدين أيب حممد عبداهللا بن أمحد بن قدامة املقديس ت٦٢٠هـ، حتقيق: د. . ١٢٧
عبداهللا بن عبداملحسن الرتكي، د. عبدالفتاح احللو، هجر للطباعة - القاهرة، الطبعة 

األوىل ١٤٠٩هـ.
ت٩٧٧هـ، . ١٢٨ اخلطيب  الرشبيني  ملحمد  املنهاج،  ألفاظ  معاين  معرفة  إىل  املحتاج  مغني 

طبع ونرش: مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي وأوالده بمرص ١٣٧٧هـ.
املقصد األرشد يف ذكر أصحاب اإلمام أمحد، لربهان الدين إبراهيم بن حممد بن مفلح . ١٢٩

ت٨٨٤هـ، حتقيق وتعليق: د. عبدالرمحن العثيمني، مكتبة الرشد - الرياض، الطبعة 
األوىل ١٤١٠هـ.

املمتع يف رشح املقنع، لزين الدين املنجى التنوخي احلنبيل ت٦٩٥هـ، دراسة وحتقيق: . ١٣٠
د. عبدامللك بن دهيش، دار خرض - بريوت، الطبعة األوىل ١٤١٨هـ.

املنتقى رشح موطأ اإلمام مالك، أليب الوليد سليامن بن خلف الباجي ت٤٧٤هـ، دار . ١٣١
الكتاب العريب - بريوت، الطبعة األوىل ١٣٣٢هـ.

تيسري . ١٣٢ د.  حتقيق:  ت٧٩٤هـ،  الزركيش  هبادر  بن  حممد  الدين  لبدر  القواعد،  يف  املنثور 
األوقاف  وزارة  ١٤٠٢هـ،  األوىل  الطبعة  عن  باألوفست  رة  مصوّ حممود،  أمحد  فائق 

والشؤون اإلسالمية بالكويت. 
منح اجلليل رشح خمترص خليل، ملحمد عليش ت ١٢٩٩هـ، نسخة مصورة عن طبعة . ١٣٣

املطبعة الكرب العامرة بمرص سنة ١٢٩٤هـ، نرش: دار صادر.
 املهذب يف فقه اإلمام الشافعي، أليب إسحاق إبراهيم بن عيل الفريوزآبادي الشريازي ت . ١٣٤

٤٧٦هـ، مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي وأوالده بمرص، الطبعة الثالثة ١٣٩٦هـ. 
املعروف . ١٣٥ املغريب  حممد  بن  حممد  عبداهللا  أليب  خليل،  خمترص  لرشح  اجلليل  مواهب 

باحلطاب ت٩٥٤هـ، دار الفكر، الطبعة الثانية ١٣٩٨هـ.
األفكار . ١٣٦ بيت  عبداملنان،  حسان  به  اعتنى  ١٧٩هـ،  أنس  بن  مالك  لإلمام  املوطأ، 

الدولية
النجوم الزاهرة يف ملوك مرص والقاهرة، جلامل الدين يوسف بن تغري بردي ت٨٧٤هـ، . ١٣٧

نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب املرصية، املؤسسة املرصية العامة للتأليف والرتمجة 
والطباعة والنرش.

األثري . ١٣٨ بن  اجلزري  حممد  بن  املبارك  الدين  ملجد  واألثر،  احلديث  غريب  يف  النهاية 
ت٦٠٦هـ، حتقيق: حممود حممد الطناحي، طاهر أمحد الزاوي، دار الفكر - بريوت.

هناية املحتاج إىل رشح املنهاج، لشمس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة الرميل . ١٣٩
األخرية  الطبعة  بمرص،  وأوالده  احللبي  البايب  مصطفى  ومطبعة  مكتبة  ت١٠٠٤هـ، 

١٣٨٦هـ.
مطبعة . ١٤٠ ت١٢٥٠هـ،  الشوكاين  عيل  بن  ملحمد  األخبار،  منتقى  رشح  األوطار  نيل 

مصطفى البايب احللبي وأوالده بمرص، الطبعة األخرية.
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اخلطاب . ١٤١ أليب  الشيباين  حنبل  بن  حممد  بن  أمحد  عبداهللا  أيب  اإلمام  مذهب  عىل  اهلداية 
مهيم  عبداللطيف  الدكتور  حتقيق:  ت٥١٠هـ،  الكلوذاين  احلسن  بن  أمحد  بن  حمفوظ 
والدكتور ماهر ياسني الفحل، النارش: غراس للنرش والتوزيع - الكويت، ط: األوىل 

١٤٢٥هـ.
باشا . ١٤٢ إلسامعيل  الظنون،  كشف  من  املصنفني  وآثار  املؤلفني  أسامء  العارفني  هدية 

البغدادي ت ١٣٣٩هـ، دار الفكر ١٤٠٢هـ. 
وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، لشمس الدين أمحد بن خلكان ٦٨١هـ، حتقيق: د. . ١٤٣

إحسان عباس، دار صادر ١٣٩٨هـ.
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حمتويات البحث:

١٤٣ ............................................................................ املقدمة
املبحث األول: دفع الزكاة إىل عمودي النسب...................................... ١٤٨
املبحث الثاين: دفع الزكاة إىل األقارب من غري عمودي النسب...................... ١٧٤
١٩٦ ....................................... املبحث الثالث: دفع زكاة الفطر إىل األقارب
املبحث الرابع: تأخري الزكاة أو نقلها حتى يدفعها إىل قريب......................... ١٩٨
املبحث اخلامس: أخذ القريب زكاة قريبه بغري وجه الصدقة ممن أخذها وهو من أهلها.. ٢٠٥
٢٠٨ ... املبحث السادس: دفع الزكاة إىل من يظنه مرصفاً ثم بان أنه ال يستحق لكونه قريبًا
٢١٦ ................................. املبحث السابع:املفاضلة يف دفع الزكاة إىل األقارب
اخلامتة............................................................................. ٢٢٠
مصادر البحث.................................................................... ٢٢٤





قال اإلمام ابن القيم (ت ٧٥١هـ ):
املجمل،  تبيني  إىل  ترشد  السياق  «داللة 
وتعيني املحتمل، والقطع بعدم احتامل غري 
املطلق،  وتقييد  العام،  وختصيص   ، املراد 
القرائن  أعظم  من  وهو  الداللة،  وتنوع 
الدالة عىل مراد املتكلم، فمن أمهله غلط يف 

نظره وغالط يف مناظراته».
 بدائع الفوائد ١٣/٤








النشوز
يف الفقه اإلسالمي

إعداد
د. عقيل بن عبدالرمحن بن حممد العقيل

األستاذ املساعد بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
رئيس قسم اللغة العربية والعلوم اإلسالمية بمعهد تعليم 

اللغة العربية مقدمة
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مقدمة

: موضوع البحث: أوالً
يـدور موضـوع البحـث حـول: حتديـد معنـى النشـوز يف الفقـه 
اإلسالمي، وبيان أسـبابه، وصوره، وأحكامه، وآثاره؛ ومن ثَمَّ تقديم 

مقرتحات لعالج هذه الظاهرة.
: أمهية البحث: ثانياً

يفيد هذا البحث ما يأيت:
حتديد مفهوم النشوز يف الفقه اإلسالمي.. ١
حتديد األسباب الكامنة وراء ظاهرة النشوز.. ٢
حتديد صوره وأحكامه.. ٣
تقديم مقرتحات عالجية لظاهرة النشوز.. ٤
اإلسهام يف حماربة ظاهرة النشوز التي هتدد األرس وتقيض عىل . ٥

العالقات الزوجية يف املجتمع اإلسالمي.
فتح املجال أمام الباحثني ملزيد من البحوث والدراسات حول . ٦

هذا املوضوع.
: مشكلة البحث وتساؤالت الدراسة: ثالثاً

املجتمعات  يف  النشوز  ظاهرة  انتشار  يف  البحث  مشكلة  تتمثل 
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إىل  الباحث  دفع  مما  املسلمة،  األرس  الستقرار  وهتديدها  املعارصة 
حماولة حتديد: مفهومه، وأسبابه، وصوره، وبيان أحكامه، وآثاره، ثم 

تقديم مقرتحات عالجية لتلك الظاهرة.
ويمكن صياغة تلك املشكلة يف التساؤالت اآلتية:

ما املفهوم الدقيق ملعنى النشوز؟. ١
ما صور النشوز؟. ٢
ما حكم النشوز يف الفقه اإلسالمي؟. ٣
ما اآلثار املرتتبة عىل انتشار ظاهرة النشوز؟. ٤
كيف يمكن عالج ظاهرة النشوز يف املجتمعات اإلسالمية؟. ٥

: منهج البحث: رابعاً
يستخدم البحث املنهج الوصفي القائم عىل حتديد: مفهوم النشوز، 
أهم  يبان  ثم  عليه،  املرتتبة  واآلثار  وأحكامه،  وأسبابه،  صوره،  وبيان 

املقرتحات العالجية لتلك الظاهرة.
: إجراءات البحث: خامساً

تنقسم إجراءات الدراسة إىل قسمني، مها:
(أ) اإلجراءات النظرية: وتتمثل يف:

مراجعة البحوث والدراسات املرتبطة بموضوع الدراسة.. ١
مراجعة الكتب التي تناولت موضوع الدراسة احلالية.. ٢
مراجعة الكتب التي اهتمت بموضوع النشوز.. ٣

(ب) اإلجراءات امليدانية: 
لبعض  الشخصية  املقابالت  من  بالعديد  الباحث  قيام  يف  وتتمثل 
الدعوة   - االجتامعي  اإلصالح   - اإلسالمي  الفقه  يف:  املتخصصني 
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من  االستفادة  هبدف  االجتامع؛  علم   - الرشعي  القضاء   - واإلعالم 
املعارصة؛  املجتمعات  يف  النشوز  أسباب  حتديد  يف  وآرائهم  خرباهتم 
ومن ثم فقد توصل الباحث إىل قائمة بأسباب النشوز يف املجتمعات 

املعارصة.
: أسباب اختيار موضوع البحث. سادساً

دعاين إىل اختيار هذا املوضوع أسباب عدة لعل من أمهها:
ما نر من كثرة اخلالفات الزوجية التي يكون من أسباهبا حاالت . ١

نشوز حتصل من بعض األزواج تستدعي إجياد احللول هلا.
إن مشكلة النشوز والنفور بني الزوجني واآلثار املرتتبة عىل ذلك . ٢

من  غريهم  إىل  تتعداهم  بل  فحسب،  الزوجني  عىل  تقترص  ال 
األوالد والوالدين وربام اإلخوة وغريهم من بقية أفراد األرسة.

إن املبادرة لعالج حاالت النشوز وفق ما ذكر اهللا عز وجل يف . ٣
املشكلة  هذه  أثر  من  يقلل  ملسو هيلع هللا ىلص  رسوله  وأوضح  العزيز،  كتابه 
ويعجل بعودة الطمأنينة هلذه األرسة، أما تأخري العالج وترك 
فيتفرع  مشكلة،  من  أكثر  إىل  األرسة  جير  قد  حاهلا  عىل  األمور 
من  آخرون  أطراف  ويدخل  أخر  مشكالت  املشكلة  هذه  عن 

. خارج بيت الزوجية مما يزيد األمر تعقيداً وسوءاً
واالستقرار . ٤ السكون  حصول  الزواج  ترشيع  يف  األصل  إن 

الزوجني  بني  والرمحة  املودة  تسود  وأن  األرسي،  البيت  داخل 
 c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y)
 (٢١ ــروم:  (ال  (m  l  k  j  i  h  gf  e  d
العظيمة   األخر األهداف  وتتحقق  لألرسة  السعادة  لتتحقق 
التي رشع الزواج من أجلها، من إنجاب األوالد وغري ذلك. 

وأنى لذلك أن يتحقق يف ظل وجود النشوز بني الزوجني.
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للكتابة  املوضوع  هذا  الختيار  دعاين  كثري  وغريها  األسباب  هلذه 
فيه سعياً لنفع املجتمع وإسهاماً مني إلزالة أسباب اخلالفات الزوجية 

التي تؤدي إىل تضييع البيت األرسي والتي من أسباهبا النشوز.
: الدراسات السابقة: سابعاً

تكلم الفقهاء سلفاً وخلفاً عن النشوز ضمن كتب الفقه واحلديث 
يف أبواب النكاح واألبواب ذات الصلة به، كام تكلم حوله املفرسون 
ختافون  (والالئي  النساء  كآية  باملوضوع  الصلة  ذات  اآليات  يف 
بالذكر  املوضوع  هذا  أفردت  سابقة  دراسات  وهناك  نشوزهن) 

ومنها: وحده 
رسالة ماجستري بعنوان: النشوز وأحكامه يف الفقه اإلسالمي، • 

ملوسى بن مهدي مسميل، يف كلية الرشيعة بالرياض.
وسائل •  منه،  الوقاية  طرق  أسبابه،  حاالته،  النشوز (ضوابطه، 

بن  صالح  الدكتور:  لألستاذ  والسنة)  القرآن  ضوء  يف  عالجه 
غانم السدالن، وهو كتاب مطبوع.

: خطة البحث: ثامناً
تسري خطة البحث وفقاً ملا يأيت:

مقدمة، وتتضمن:• 
: موضوع البحث. أوالً

: أمهية البحث. ثانياً
: مشكلة البحث وتساؤالته. ثالثاً

: منهج البحث. رابعاً
: إجراءات البحث: النظرية، وامليدانية. خامساً
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أما  مباحث،  وسبعة  متهيداً  وتتضمن  البحث.  خطة   : سادساً
التمهيد ففيه بيان حرص اإلسالم عىل سالمة األرسة ومتاسكها، 

أما املباحث فهي كام يأيت:
املبحث األول: تعريف النشوز.

املبحث الثاين: صور النشوز.
املبحث الثالث: أنواع النشوز.

املبحث الرابع: أسباب النشوز.
املبحث اخلامس: حكم النشوز.

املبحث السادس: اآلثار املرتتبة عىل النشوز.
املبحث السابع: عالج النشوز

خامتة البحث: وتتضمن:
أهم نتائج البحث.

أهم التوصيات.



 ٢٤٦

متهيد
حرص اإلسالم عىل سالمة األرسة ومتاسكها

اإلنسان اجتامعي بالطبع، فهو ال يستطيع العيش بمفرده؛ بل البد 
من مجاعة يتبادل معها شؤون احلياة، وقضت سنة اخلالق - سبحانه 
التي  املدة  يف  للمخلوق  حفظاً  ؛  باإلناث  الذكور  اجتامع  برضورة   -
وبه  بينهام،  النسل  يوجد  وقد  النوع،  ذلك  يعيشها  أن  تعاىل  اهللا  شاء 
بالنسبة  األكمل  الوجه  عىل  البقاء  ولكن  البرشي،  النوع  بقاء  يستمر 
األنساب  وضياع  الدماء،  وسفك  املظامل  من  واخلايل  اإلنسان،  لبني 
عىل  بينهم  التزاوج  أمر   جر إذا  إالّ  يتم  ال  األمراض  من  والسالمة 
أي  عىل  النوع  بقاء  ألن  خمصوصة؛  أحوال  ويف  مرشوعة،  أسس 
احليوانات  املطلقة كام تبقى أنواع  باإلباحة  بأن يكون  أمر ممكن  وجه 
إىل  املتطلع  العاقل  اإلنسان  منزلة  يالئم  ال  هذا  ولكن   ،األخر
وهذا  النساء،  عىل  التزاحم  إىل  تؤدي  املطلقة  اإلباحة  فإن  الكامل، 
يكون  ال  اإلباحة  وهبذه  والتقاتل،  والتشاحن  التباغض  إىل  يؤدي 
لألوالد آباء معروفون يعنون برتبيتهم ويسألون عنهم، فيكون مآهلم 
هبا،  ويعتز  إليها  ينتسب  أرسة  عن  املرء  انقطاع  أن  والشك  الضياع، 
وحيرص عىل سمعتها وكرامتها، جيعله فرداً مقطوع األوارص ال يبايل 
األقدار،  ضيعتهم  ممن  وأكثرها  اجلرائم  ارتكاب  أيرس  وما  يصنع؛  بام 
تعاىل  اهللا  رشع  وهلذا  األمومة؛  وحنان  األبوة،  عطف  وحرمتهم 
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الزواج ووضع له من القيود ما به حيفظ النسل، ويربى أحسن الرتبية 
عىل وجه يكفل للعامل سعادته، ويوفر له راحته ويقيه ما ال حيىص من 

اجلنسية. اإلباحية  مضار 
الدائرة  عن  باإلنسان  يرقى  اجتامعي  ونظام  قوية  رابطة  فالزواج 
احليوانية إىل العالقة الروحية، ويرتفع به من مكان الوحدة واالنفراد 
إىل أحضان السعادة وأنس االجتامع، ففيه ترويح للنفس وبعد هلا عن 

السآمة وامللل، وراحة حقيقية لكل واحد من الزوجني.
تتكون  وبه  البرشي،  املجتمع  يتكون  منها  التي  األرسة  عامد  وهو 
لإلنسان  ما  ومعرفة  الغري،  وحب  كاإليثار  الراقية  اإلنسانية  الصفات 
من حقوق وما عليه من واجبات، وبه حيل استمتاع كل من الزوجني 
باآلخر يف إشباع رغبته اجلنسية، بطريق منظم حيفظ األنساب ويصون 
حتمية  نتيجة  وهو  واألصحاب،  األحباب  دنس  من  األعــراض 
أو  طائفة  أي  تنكره  ومل  اإلهلية،  الرشائع  مجيع  سنته  وقد  لإلنسانية، 
أمة، ومهام كان له من طرق وعادات فنهايته واحدة، وهي: اجلمع بني 

شطري اإلنسانية.
عليه،  وحث  الزواج،  يف  رغب  االهلية  الرشائع  آخر  واإلسالم 
قال  عباده  عىل  اهللا  امتنان  حمل  هي  التي  العظيمة  آياته  من  وجعله 

 b a ` _ ^ ] \ [ Z Y) وتعاىل:  سبحانه 
m l k j i h gf e d c) (الروم: ٢١).

 Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó) :وقال سبحانه وتعاىل
 ç  æ  å  ä  ã  âá  à  ß  Þ  Ý  Ü

è) (النحل: ٧٢).
 ('  &  %  $  #  "  !) شأنه:  جل  وقال 

(النور: ٣٢).
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فليتزوج،  الباءة  منكم  استطاع  من  الشباب،  معرش  «يا  ملسو هيلع هللا ىلص:  وقال 
فإنه أغض للبرص وأحصن للفرج، ومن مل يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه 

له وجاء»(١).
إىل غري ذلك من النصوص الواردة يف هذا الشأن، ثم إن اإلسالم 
قد عني بالعالقة الزوجية فوق عنايته بأي عالقة إنسانية أخر، واهتم 
بكل مرحلة من مراحل هذه العالقة، وعد الزواج مظهراً من مظاهر 

الرقي البرشي يقوم عىل أغراض نبيلة سامية(٢).
املجتمع  لبنات  من  لبنة  تعد  واألرسة  األرسة،  تتكون  وبالزواج 
ال  ومما  ببعض،  بعضها  يرتبط  األرس  من  جمموعة  من  يتكون  الذي 
شك فيه أن البناء املكون من لبنات، يأخذ ما هلذه اللبنات من قوة أو 
ضعف، فإذا كانت هذه اللبنات قوية متامسكة، كان املجتمع املكون 
كان  وانحالل  ضعف  فيها  اللبنات  كانت  وإذا   ، متامسكاً قوياً  منها 
، واألرسة كخلية من خاليا املجتمع اإلنساين،  املجتمع ضعيفاً منحالً
البد أن تعيش بنظام وفق التعاليم الدينية؛ حتى تتحقق احلكمة التي 

 _  ^  ]  \  [  Z  Y) الكريم:  قوله  يف  تعاىل  اهللا  أرادها 
 l  k  j  i  h  gf  e  d  c  b  a  `

m) (الروم: ٢١).

رشعه  بام  ومتاسكها  األرسة  وحدة  عىل  اإلسالم  حرص  لقد 
 k  j  i  h) تعاىل:  قال  الزوجني  بني  وواجبات  حقوق  من 
مثل  الرجال  عىل  الزوجية  حقوق  من  هلن  أي:   .(٢٢٨ (البقرة:   (l
والعرشة  الصحبة  حسن  من   - -أيضاً فلهن  عليهن،  للرجال  ما 
(١) أخرجه البخاري (ت٢٥٦هـ) ط (١٤١٩هـ) رقم (٥٠٦٤)، ومسلم (ت٢٦١هـ) ط 

(١٤١٣هـ) رقم (١٤٠٠).
(٢) الشوكاين (ت ١٢٥٥هـ) (فتح القدير) ج٢ ص٢٢. بترصف.
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باملعروف عىل أزواجهن مثل الذي عليهن من الطاعة فيام أوجبه اهللا 
ألزواجهن. عليهن 

وقيل: إن هلن عىل أزواجهن: ترك مضارهتن، كام كان ذلك عليهن 
ألزواجهن(١).

كره  فإن  صاحبه،  عىل  بالصرب  الزوجني  من  كالً  أمر  قد  والشارع 
يكون  قد  بل  ؛   أخر أمور  منه  يعجبه  فقد  أمراً،  األخر  من  أحدمها 

 º ¹ ¸ ¶) تعاىل:  قال  يعرفه،  ال  خرياً  أحدمها  يكرهه  فيام 
« ¼ ½ ¾ ¿ Á À ) (النساء: ١٩).

واخلطاب وإن كان لألزواج فهو للزوجات - أيضاً - ؛ ألن اهللا إذا 
يويص  فلئن  الطالق،  يملك  وهو  الكراهة،  مع  بالصرب  الزوج  أوىص 

الزوجة بالصرب مع الكراهية باألوىل(٢).
أحد  بنشوز  ومكدرات  منغصات  من  ختلو  ال  الزوجية  واحلياة 
الزوجني، أو نفوره من اآلخر، فرشع اهللا تعاىل لكل حالة حكامً، سواء 
البحث  هذا  ويف  كليهام،  من  أو  الزوجة  من  أو  الزوج  من  ذلك  كان 
أحد  نشوز  احلكيم  الشارع  عالج  كيف  استطعت،  ما  أبني  الوجيز: 

الزوجني أو كليهام؟.

بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  نرش  ص٨٢،  ج٣  القرآن)  ألحكام  (اجلامع  القرطبي   (١)
١٤١٧ه، ١٩٩٦م.

(٢) القرطبي (اجلامع ألحكام القرآن) ج٥ ص٦٥، مرجع سابق.
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املبحث األول
تعريف النشوز

ز بسكون  النشوز لغة: مشتق من الفعل الثالثي (ن. ش. ز)، والنشْ
ز بفتحتني جيمع  الشني املكان املرتفع من األرض، ومجعه نشوز، والنَشَ

عىل أنشاز ونشاز كجبل وجبال وأجبال(١).
ورفع  لزوجها  بغضها  املرأة  «ونشوز  األصفهاين(٢)  الراغب  قال 

نفسها عن طاعته، وعينها عنه إىل غريه».
والنشوز يكون بني الزوجني، وهو كراهة كل واحد منهام لصاحبه، 
«واشتقاقه من النشز وهو ما ارتفع من األرض، ونشزت املرأة بزوجها 
وعىل زوجها، تنشز نشوزاً، وهي ناشز ارتفعت عليه، واستعصت عليه 

وأبغضته وخرجت من طاعته»(٣).
عن  ارتفع  ناشز:  وقلب  داء،  من  يرضب  منبرت(٤)  ناشز:  وعرق 

(١) الرازي (خمتار الصحاح) ص٦٦٠، نرش دار الكتب العلمية، بريوت، ١٤٠٣ه ١٩٨٣م.
سيد  حممد  حتقيق  ص٤٩٣،  القرآن  غريب  يف  املفردات  (٥٠٢هـ)  األصفهاين  الراغب   (٢)

كيالين. دار املعرفة، بريوت، بدون.
بالرياض،  الكتب  عامل  دار  نرش  ص٢٨٥  ج٤  العرب)  لسان  (ت٧١١هـ)  منظور  ابن   (٣)

١٤٢٤ه ٢٠٠٣م.
(٤) الفريوزآبادي (ت ٨١٧هـ) (القاموس املحيط) ج٢ ص٢٠١ نرش دار اجليل، بريوت، 

بدون.
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بعضها  وركب  مواضعها،  إىل  رفعها  امليت  عظام  وأنشز  رعباً،  مكانه 
عىل بعض، وأنشز اليشء رفعه عن مكانه»(١).

ويف املصباح املنري(٢) «نشزت املرأة نشوزاً إذا استعصت عىل بعلها 
وأبغضته، ونشز بعلها عليها إذا رضهبا وجفاها».

عن  واخلروج  االمتناع  النشوز  معاين  من  أن  يتقرر:  هذا  ضوء  ويف 
الطاعة، والتمرد والتعدي، والكراهية واالستعالء والبغض واملخالفة 

واالعوجاج والنفور إىل غري ذلك من املعاين.
: النشوز اصطالحاً

لصاحبه»(٣)  الزوجني  من  كل  كراهية  «هو  العام  بمعناه  النشوز 
وقيل: «أن يتعد كل واحد من الزوجني عىل صاحبه»(٤).

وقيل: «هو خمالفة كل من الزوجني صاحبه»(٥). وقيل: «هو كراهة 
التعريف  وهذا  عرشته»(٦).  وسوء  صاحبه،  الزوجني  من  واحد  كل 

األخري هو الذي أرجحه الشتامله عىل معاين التعريفات السابقة.
هناك  أن  نلحظ  للنشوز  اخرتناه  الذي  التعريف  هذا  يف  وبالتأمل 
قية تسببت  لُ قية أو خُ لْ صفات لد أحد الزوجني سواء كانت صفات خَ

(١) أمحد حممد املقري الفيومي (املصباح املنري) ج٣ ص٩٣٥ – املطبعة األمريية بمرص.
(٢) السابق، نفس اجلزء، والصفحة.

الرائق  (البحر  ٩٧٠هـ)  (ت  نجيم  بن  إبراهيم  العابدين  زين  لألحناف:  تعريف  وهذا   (٣)
رشح كنز الدقائق) ج٤ ص٧٦ طبعة احللبي بمرص ١٣٣٣ه.

الرشح  عىل  الدسوقي  (حاشية  ٢٣٠هـ)  (ت  عرفة  بن  حممد  للاملكية:  تعريف  وهذا   (٤)
الكبري) ج٢ ص٣٠٦، دار إحياء الكتب العربية، بريوت.

(املهذب)  ٤٧٦هـ)  (ت  الشريازي  الفريوزآبادي  إسحاق  أبو  للشافعية:  تعريف  وهذا   (٥)
ج٢ ص١٧٢ دار املعرفة، بريوت، بدون.

ص٣٢٩،  املقنع)  أبواب  عىل  (املطلع  ٧٠٩هـ)  (ت  الزيعيل  للحنابلة:  تعريف  وهذا   (٦)
املكتب اإلسالمي، بريوت، ١٣٨٥ه - ١٩٦٥م.
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يف كراهة أحد الزوجني لصاحبه، وربام تكون هذه الكراهية متبادلة بني 
قية  لْ الزوجني بأن يكره كل واحد منهام اآلخر بسبب تلك الصفات اخلَ
ما  الصفات  هذه  من  منهام  واحد  كل   لد يكون  ربام  إذ  قية،  لُ اخلُ أو 
يدعو إىل نفور اآلخر منه؛ فيرتتب عىل ذلك سوء العرشة بينهام نتيجة 

هلذا الكره والنفور وهو ما يصور النشوز.
كل  يمثل  والتي  سابقاً  أوردناها  التي  التعريفات  هذه  مجلة  ومن 
واحد منها مذهباً من املذاهب األربعة نفهم أن النشوز قد يكون من 
الزوج، وقد يكون من الزوجة، وقد يكون منهام معاً، ويف كلٍ ال خيلو 
األمر من: استعالء الزوج وترفعه عىل زوجته، أو اعتدائه عىل زوجته 
الواجب  باحلق  التزامه  عدم  أو  ذلك،  ونحو  وشتم  وسب  برضب 
بني  عرشة  سوء  كل  يشمل  فهو  وباجلملة  ومجاع؛  كنفقة  قبلها  عليه 

الزوجني.
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املبحث الثاين
صور النشوز

يكون  وأحياناً  الزوج،  من  وتارة  الزوجة،  من  حيصل  تارة  النشوز 
هذه  بسبب  ختتلف؛  النشوز  فصور  هنا  ومن  الزوجني،  بني  مشرتكاً 

األحوال الثالثة.
احلالة األوىل: صور نشوز الزوجة.

يتصور نشوز الزوجة يف حاالت كثرية، أمهها:
حق . ١ بغري  ابتداء  الزوجية  منزل  إىل  االنتقال  من  الزوجة  امتناع 

إعداداً  املسكن  وأعد  االنتقال،  إىل  الزوج  دعاها  وقد  رشعي، 
كامالً يليق هبا.

خروجها من منزله بغري إذنه وبغري حق رشعي.. ٢
إذا كان البيت املقيامن فيه ملكاً هلا ثم منعته من الدخول، ومل تطلب . ٣

منه االنتقال إىل مسكن يعده، أو مل ترتك له فرصة للبحث.
من . ٤ غريه  أو  عذر  بال  ــوطء  ال من  امتناعها  النشوز  ومن 

يف  املنع  كان  سواء  وغريها،  واللمس  كالقبلة  االستمتاعات 
بيت الزوج أو بيتها.

الطريق . ٥ كان  إذا  معه  السفر  من  امتناعها  كذلك  النشوز  ومن 
مأموناً، ومل ختش حدوث رضر أو مشقة ال حتتمل عادة(١).

(١) عالء الدين أيب بكر بن مسعود الكاساين (ت ٥٨٧هـ) (بدائع الصنائع يف ترتيب الرشايع)=
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احلالة الثانية: صور نشوز الزوج.
ويتصور كذلك نشوز الزوج يف حاالت كثرية من أمهها:

معها؛ . ١ يتحدث  وال  خياطبها  فال  لزوجته،  كالمه  من  يمتنع  أن 
بل هيجرها. 

أن يتكلم معها بكالم خشن وبألفاظ جارحة، أو يعريها بعيب . ٢
حيس، أو معنوي، أو يتهمها وييسء الظن هبا.

٣ . أن يرتك مجاعها بال عذر رشعي، أو سبب يتعذر به، أو يتعد
عليها برضب ونحوه.

أن يمتنع من اإلنفاق عليها، أو يعرض عنها بسبب غري مربر، . ٤
أو يمنعها حقوقها من القسم ونحوه.

الصحبة  تأثري  حتت  يقع  ما  غالباً  الزوج  جانب  من  النشوز  وهذا 
السيئة، أو يقع حتت ضغط الظروف االجتامعية الصعبة، فيضطر نفسياً 
الزوجة  عن  الصدود  منه  فيبدو  املسؤولية،  من  باهلرب  الرشوع  إىل 
وتنبعث  واملشاكسة.  اجلفوة  ترصفاته  عىل  وتسيطر  عنها،  واإلعراض 
من ترصفاته رائحة العداوة والبغضاء؛ فيتنكر حلق الزوجة، وينحرف 
واهلجران،  القطيعة  أمل  ويذيقها  القول،  هلا  فيغلظ  معها،  معاملته  يف 
وهو يف كل ذلك ال جيد من زوجته ذنباً يتعلل به، وال معصية ألوامره 
يستند إليها يف تربير نشوزه وال جريرة يف ماله، أو نفسها يعتمد عليها 

يف إعراضه ونفوره(١).
= ج٤ ص١٩. دار الكتاب العريب، بريوت. حممد بن عرفة (حاشية الدسوقي عىل الرشح 
الكبري) ج٢ ص٥١٤، دار الكتاب العريب، بريوت. اخلطيب الرشبيني (مغني املحتاج إىل 
معرفة معاين ألفاظ املنهاج) ج٣ ص٤٣٥، دار الفكر، بريوت. ابن قدامة (ت ٦٣٠هـ) 

(املغني) ج٩ ص٢٩٥، دار الكتاب العريب، بريوت، وهبامشه الرشح الكبري.
الفكر،= دار  ص٤٥٢،   ١٦ ج  املهذب،  رشح  املجموع  تكملة  املطيعي،  نجيب  حممد   (١)
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. احلالة الثالثة: صور من نشوز الزوجني معاً
منها:   - أيضاً   - كثرية  حاالت  يف  الزوجني  بني  النشوز  ويكون 
العاطفة  تفقد  أو  اآلخر،  مع  العرشة  الزوجني  من  واحد  كل  يكره  أن 
 عنه، أو يتعد الزوجية بينهام، فينفر كل واحد منهام من صاحبه وينأ
منهام  كل  يعيص  أو  واإلهانة،  والشتم  بالرضب  اآلخر  عىل  واحد  كل 

اآلخر(١).
وقد يقع النشوز بني الزوجني نتيجة شقاق خلطأ كل منهام، والشقاق 
بني الزوجني جيلب أرضاراً كثرية ليس عىل الزوجني فحسب ؛ بل عىل 

مجيع أفراد األرسة، ملا ينشأ من بغض ونفور وعداوة. 

= بريوت. منصور بن يونس البهويت (ت ١٠٥هـ) (كشاف القناع عن متن اإلقناع) ج٥ 
٧٢٨هـ)  تيمية (ت  بن  احلليم  عبد  بن  أمحد  بالرياض.  احلديثة  النرص  مكتبة  ص٢٠٩، 

(جمموعة الفتاو) ج٤ ص٥٦٢.
(١) أمحد بن حممد الباجوري (حاشية الباجوري) ج٢ ص١٣٣، دار املعرفة، بريوت.
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املبحث الثالث
أنواع النشوز

النشوز، سواء من الزوج أو الزوجة عىل نوعني:
النوع االول: النشوز القويل

النوع الثاين: النشوز العميل أو الفعيل
فمن األول: امتناع الزوج عن الكالم مع زوجته، أو امتناع الزوجة 
عن كالم زوجها كام اعتادا عليه، أو الكالم بطريقة غري حسنة، أو غري 
ضجر  عىل  ولكن  جيبه  أو  جيبه،  ومل  اآلخر  أحدمها  ينادي  أو  مقبولة. 
وتكلف واستهتار، أو تباطؤ يف اإلجابة، أو يرفع كل منهام صوته غري 

املعتاد عىل اآلخر، أو ينادي كل منهام اآلخر بصوت خشن(١).
ومثل ذلك: أن يسب كل واحد منهام اآلخر فيشتمه ويتلفظ عليه 
بكلامت بذيئة، أو يعري كل منهام اآلخر بعيب فيه، أو صفة غري محيدة. 

أو يسب كل منهام أبا اآلخر أو أمه أو واحداً من أقاربه(٢).
تنقيح  حترير  برشح  الطالب  حتفة  عىل  الرشقاوي  (حاشية  األنصاري  زكريا  حييى  أبو   (١)

اللباب) ج٢ ص٢٨٥، دار املعرفة بريوت.
ج٣٢   (الفتاو (جمموعة  تيمية  بن  وأمحد  ص٢٩٤،  ج٩  الباري،  فتح  حجر،  ابن   (٢)
١٠٥١هـ)  (ت  البهويت  يونس  منصور  ص٦١١.  ج٧  (املغني)  قدامة  وابن  ص٢٧٧، 
رشح منتهى اإلرادات (دقائق أوىل النهى لرشح املنتهى) ج٥ ص٣٣٠ مؤسسة الرسالة، 

بريوت، ٢٠٠٠م.
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ومن الثاين وهو النشوز الفعيل أو العميل:
أو  يمنعه،  عذر  دون  للفراش  اآلخر  طلبه  إذا  منهام  كل  يمتنع  أن 
تغلق  أو  ملسها،  أو  تقبيلها  متنعه  أو  اآلخر،  وجه  يف  منهام  كل  يعبس 
سواء  إذنه،  دون  زوجها  بيت  من  الزوجة  خترج  أو  وجهه،  يف  الباب 
لزيارة أقارب أو ال، أو هترب الزوجة من بيت الزوجية دون مربر يبيح 
هلا ذلك، أو ترفض السفر معه، أو ختونه يف ماله ويف نفسها، أو تصوم 
تطوع  هو  ما  العبادات  من  تفعل  أو  زوجها،  إذن  دون  تطوعاً  صوماً 
دون علمه، أو ترتك شيئاً من حقوق اهللا، ففي كل هذه احلاالت تعد 

.(١) ناشزاً

بمرص  هجر  دار  مطابع  ص٣٩٩،  ج٤  و(الكايف)  ص٤٦  ج٧  (املغني)  قدامة  ابن   (١)
١٤١٨هـ/١٩٩٧م.
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املبحث الرابع
أسباب النشوز 

إن أسباب النشوز كثرية وال ريب، غري أن منها ما يعود إىل الزوجني، 
ومنها ما يعود إىل عوامل أخر، لكن أمهها يرجع إىل عدم تطبيق كل 
من الزوجني حلقوق اآلخر التي لو طبقت لرفرفت عىل بيت الزوجية 

راية االتفاق والوئام، ولظللته سعادة اهلناء واالنسجام بني الزوجني.
إىل  الزوجني  بني  يقع  الذي  النشوز  أسباب  إرجاع  يمكن  عليه: 

أمرين رئيسني:
األول: إخالل أحد الزوجني باحلق الواجب عليه لآلخر، فاإلسالم 
فالعالقات  هبا،  بالقيام  الزوجني  من  كالً  وأمر  احلقوق  هذه  قرر 
أحاطها  فقد  ولذلك  وأسامها،  اإلنسانية  العالقات  أكرم  الزوجية 
اإلسالم بإرشاداته الكريمة وتوجيهاته السديدة، فبني حقوق كل من 
نشأة  األرسة  تنشأ  لكي  عليها؛  بالسري  وألزمهام  اآلخر،  عىل  الزوجني 

سعيدة، وحتيا حياة هنيئة محيدة. 
ولعل من املناسب أن نورد هنا أهم هذه احلقوق وهي عىل ثالثة أقسام: 

: حقوق الزوجة:  أوالً
دفعاً  أمهها  عىل  وسنقترص  كثرية،  زوجها  عىل  الزوجة  وحقوق 

لإلطالة: 



٢٥٩ 

احلق األول: أن ينظر إليها عىل أهنا سكن له: 
طمأنينة  ظلها  يف  ويلمس  جوارها  يف  جيد  إذ  نفساين؛  أمر  وهذا 
مصاعب  اجتياز  عىل  إعانته  ومصدر  بدنه  وراحة  قلبه  وسعادة  نفسه 
احلياة ومشاقها، وينشئ األرسة الفاضلة، وقد خلقها اهللا لتكون زوجة 
صاحلة يغدق عليها الود وحييطها بالرب والرمحة، فهي أخت الزوج يف 
اإلنسانية، وشقيقته يف احلقوق والواجبات، وقد تفضل اهللا -سبحانه- 
ود،  عىل  إليه  يسكن  الذي  صاحبه  إىل  احلنني  رس  منهام  كل  يف  فألقى 
ويديل إليه بالعطف واحلنان، فهي تكملته الروحية، ومصدر مشاعره 
الوجدانية وبدوهنا يكون عارياً من الفضائل النفسية، فقرياً من بواعث 

 \ [ Z Y) يشري قوله تعاىل:  هذا  وإىل  والطمأنينة،  االستقرار 
 j  i  h  gf  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]
الزوجة  حقوق  كل  أصل  احلق  فهذا   .(٢١ (الروم:   (m l k
واطمئنانه  الروحي  سكنه  أهنا  عىل  يقوم  ألنه  وأساسها؛  زوجها،  عىل 
النفيس، يرتكز عىل ركائز من املودة والرمحة، ويرتبط برباط من العفة 
يلزمه  الذي  القانوين  العقد  رابطة  من  أوثق  وهو  واحلفظ،  والصيانة 
نحوها بواجبات مالية، أو حقوق مادية، وحني ينظر الزوج إىل زوجته 
هبذا املنظار اجلميل يزول من طريق احلياة الزوجية كل ما يشوهبا من 
يبغي  أن  يبعد  كام  النشوز،  يقع  أن  يبعد  كله  هلذا  وعثرات(١)؛  أشواك 
أحدمها عىل اآلخر يف حق من حقوقه ما دام هذا املعنى أساس احلقوق 

الزوجية كلها. 
احلق الثاين: أداء مهرها كامالً إليها: 

من احلقوق التي أوجبها اهللا - سبحانه وتعاىل - عىل الزوج لزوجته 
(١) د. مصطفى السباعي (أخالقنا االجتامعية) ص١٤٨.
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أداء املهر كامالً إليها بالعقد عليها، أو بالدخول احلقيقي هبا، وله أسامء 
كثرية منها: الصداق، واملهر، والنحلة، واألجر، والفريضة(١). 

والدليل عىل وجوبه الكتاب والسنة واإلمجاع.
 (v  u  t  s) تعاىل:  قوله  منها  فآيات  الكتاب:  أما 

 5  4  3  2  1  0  /  .) تعاىل:  وقوله   ،(٤ (النساء: 
 (@  ?  >  =  <  ;  :  98  7  6

(النساء: ٢٤).
ففي اآلية األوىل: أمر اهللا -سبحانه وتعاىل- األزواج بإعطاء املهر 
لزوجاهتم، وقد وصفه بأنه: نحلة من اهللا للنساء دون مقابل، ووصفه 
املهر  فيكون  وواجب،  مفروض،  أمر  أي  فريضة  بأنه  الثانية  اآلية  يف 
يقتيض  واألمر  به  أمر  اهللا  ألن  ؛  الكريم  القرآن  بنص  للمرأة  واجباً 

الوجوب، كام يقول األصوليون.
وأما السنة: فقد ورد أن النبي تزوج، وزوج بناته عىل مهر، ومل يرتكه 
يف النكاح، مع أن اهللا أباح له الزواج دون مهر عن طريق اهلبة، وقال 
املسجد  يف  الرسول  إىل  ذهبت  التي  باملرأة  الزواج  أراد  الذي  للرجل 
وعرضت نفسها عليه: «التمس ولو خامتاً من حديد»، فعن سهل بن 
له  فقال  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عىل  نفسها  عرضت  امرأة  أن  عنه:  اهللا  ريض  سعد 
رجل: يا رسول اهللا زوجنيها، فقال: «ما عندك؟» قال: ما عندي يشء. 
قال: «اذهب فالتمس ولو خامتاً من حديد» فذهب ثم رجع فقال: ال 
وهلا  إزاري،  هذا  ولكن  حديد،  من  خامتاً  وال  شيئاً،  وجدت  ما  واهللا 
ص٤٤٩،  ج٢  الصغري،  الرشح  والدردير،  ص٢٧٤،  ج٢  الصنائع  بدائع  الكاساين،   (١)
قليويب  حاشية  وعمرية،  قليويب  ص١٣٥،  ج٢  الصحاح  املعاين  اإلفصاح،  يف  هبرية  ابن 
وعمرية عىل رشح منهاج الطالبني ج١٠ ص٢٧٥، املهذب للشريازي ج٢ ص٥٥، ابن 

قدامة، املغني ج٦ ص٦٨٠، البهويت، الروض املربع ص٢٧٩.
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نصفه. قال سهل: وما له رداء فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «وما تصنع بإزارك؟! 
يشء»  منه  عليك  يكن  مل  لبسته  وإن  يشء،  منه  عليها  يكن  مل  لبسته  إن 
فجلس الرجل حتى إذا طال جملسه قام، فرآه النبي ملسو هيلع هللا ىلص فدعاه أو دعي 
له فقال له: «ماذا معك من القرآن؟» فقال: معي سورة كذا وسورة كذا، 

لسور يعددها، فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «أملكناكها بام معك من القرآن»(١). 
فلو كان املهر غري واجب لتزوج الرسول ملسو هيلع هللا ىلص دون مهر، لكن ذلك 
مل حيصل. فدل عىل الوجوب، وهذا ما أمجع عليه الصحابة - أيضاً - 
ألن احلكمة من وجوبه تبني عظمة هذا العقد، وجليل أثره ويف توكيده 
املقدسة  الرابطة  وتوطيده  واالنسجام،  والود  والوئام  اإلخاء،  معنى 

برباط متني. 
، أو شيئاً منه لزوجته قبل  فينبغي عىل كل زوج: أن يقدم املهر كامالً
الدخول هبا؛ اتباعاً للعرف السائد يف كل بلد؛ تطييباً لنفسها، وإشعاراً 
بأهنا معززة عنده، ومكرمة لد أهله، وال جيوز االعتداء عىل هذا احلق 
من قبل الزوج، أو أهلها بأكله كله، أو نقص يشء منه بأي طريق كان 
إالّ عن طيب نفس منها؛ ولذلك أمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص األزواج بأدائه والوفاء 
أحق  ملسو هيلع هللا ىلص: «إن  قال  هبا،  الوفاء  املتعني  الرشوط  أوجب  من  وعده  به، 

الرشوط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج»(٢).
للمرأة  واجب  حق  املهر  أن  عىل  وخلفاً  سلفاً  اإلمجاع  انعقد  وقد 
ي وإالّ  ، فإن سمِّ يلزم الزوج دفعه إليها، سواء سمي يف العقد أو مل يسمَّ

فلها مهر املثل(٣).
(١) أخرجه البخاري (رقم ٥١٢١) ومسلم (رقم ١٤٢٥). 

(٢) صحيح البخاري رقم (٥١٥١).
(٣) بدائع الصنائع للكاساين ج٢ ص٢٧٤، والرشح الصغري للدردير ج٢ ص٤٤٩، واملهذب 

للشريازي ج٢ ص٥٥-٦٠، كشاف القناع للبهويت ج٥ ص١٤٤.
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احلق الثالث: اإلنفاق عليها باملعروف: 
حتى  الزواج؛  عقد  حني  من  رشعاً  زوجته  بنفقة  ملزم  الزوج  إن 
حدود  تعدو  ال  النفقة  وهذه  إليها(١)،  حتتاج  ال  غنية  الزوجة  كانت  لو 
املسكن الصالح الذي تصان فيه حرمة الزوجة، وصحتها، وكرامتها، 
ويدرأ  االبتذال،  من  ويصوهنا  جسمها  يسرت  الذي  الصالح  واللباس 
عنها أذ احلر والربد، ويعتاده أمثاهلا من قريبات أو جارات، والطعام 
الصالح الذي يغذي اجلسم ويدفع املرض، ويف ذلك يقول اهللا تعاىل: 

( § ¨ © ª » ¬) (البقرة: ٢٣٣).

بخل  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  إىل  اشتكت  سفيان  أيب  امرأة  أن  روي:  وقد 
يعطيني  ال  شحيح  رجل  سفيان  أبا  إن  اهللا،  رسول  يا  وقالت:  زوجها 
علمه.  بغري  ماله  من  آخذه  ما  إالّ  ولدي  ويكفي  يكفيني  ما  النفقة  من 
ويكفي  يكفيك  ما  باملعروف  ماله  من  ملسو هيلع هللا ىلص «خذي  اهللا  رسول  هلا  فقال 

ولدك»(٢). 
من  حق  وأهنا  الزوجة،  نفقة  وجوب  عىل  تدل  النصوص  فهذه 
جهودها؛  أوقفت  قد  الزوجة  ألن  ؛  والعدل  العقل  بمقتىض  حقوقها 

لرعاية الزوج وتفرغت للحياة الزوجية فكانت نفقتها واجبة عليه. 
احلق الرابع: حسن خلقه معها وعدم اإلرضار هبا: 

تقويتها  عىل  العمل  ينبغي  مقدسة  رابطة  الزوجية  الرابطة  كانت  ملا 
وتوثيقها، وليس هناك يشء يوثقها ويقوهيا، كحسن اخللق فيجب عىل 

(١) ابن قدامة، املغني ج١ ص٢٣٨، البهويت، الروض املربع ص٣٢٢.
(٢) أخرجه مسلم (رقم ١٧١٤) ونصه عنده: «عن عائشة -ريض اهللا عنها- قالت: دخلت 
امرأة أيب سفيان عىل رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص فقالت: يا رسول اهللا، إن أبا سفيان  هند بنت عتبة 
رجل شحيح، ال يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، إالّ ما أخذت من ماله بغري 
علمه، فهل عيلَّ يف ذلك من جناح؟ فقال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «خذي من ماله باملعروف ما 

يكفيك ويكفي بنيك)». 
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ولني،  برفق  فيكلموهنن  زوجاهتم،  مع  أخالقهم  حيسنوا  أن  األزواج: 
ويتجاوزان عن بعض هفواهتن، ويقدمون هلن النصائح تلو النصائح 
ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  نجد  وهلذا  وحنان؛  وعطف  ورمحة  مودة  كله  بأسلوب 
يثني عىل األزواج الذين حيسنون أخالقهم مع زوجاهتم ويسبغ عليهم 

صفة اخلريية فيقول: «خريكم خريكم ألهله، وأنا خريكم ألهيل»(١). 
هذا هو خلق اإلسالم، أما من حاد عنه من األزواج فآذ زوجته 
الرابطة  هيدد  فإنه  الشك،  إىل  الغرية  بانقالب  أو  بالفعل،  أو  بالقول، 

. الزوجية باالهنيار، وهيدم كياهنا عاجالً أو آجالً
املرأة  عىل  القوامة  تتخذوا  وال  نسائكم،  يف  األزواج  أهيا  اهللا  فاتقوا 
وسيلة إلحلاق الرضر بالزوجات، وال تتخذوا وجوب اإلنفاق وسيلة 
للتسلط عليهن فتذيقوهنن ألوان القسوة، وهن أحق بالرمحة والرعاية 
وأوىل بالرفق واإلنصاف واملعروف؛ وهلذا أوىص الرسول ملسو هيلع هللا ىلص الرجال 

: «رفقاً بالقوارير»(٢).  قائالً
عىل  وتنطبع  الزوجة،  نفس  وتزكو  الزوجية،  العالقة  تتوطد  وهبذا 
زوجها  ويسعد  بزوجها،  فتسعد  األخالق،  ومكارم  الفضائل،  حب 
هبا، وتعيش األرسة حياهتا هبناء ورسور، بعيداً عن كل ما يعكر الصفو 

ويدعو إىل االنقسام. 
: حقوق الزوج: ثانياً

وحقوق الزوج عىل زوجته كثرية أيضاً ومن أمهها ما يأيت: 
(١) أخرجه الرتمذي (رقم ٣٨٩٥)، وابن حبان يف صحيحه (٤٨٤/٩ رقم ٤١٧٧) والبيهقي 
يف سننه الكرب (٤٦٨/٧ رقم ١٥٤٧٧) ويف شعب اإليامن (٤١٥/٦ رقم ٨٧١٨) وابن 
أيب الدنيا يف مداراة الناس (رقم ١٥٤) قال أبو عيسى الرتمذي: هذا حديث حسن غريب 

صحيح. وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب (رقم ١٩٢٤).
(٢) مسلم (صحيح مسلم برشح النووي) ج٣ ص١٨١١. 
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احلق األول: طاعتها لزوجها باملعروف: 
لزوجها  حقوقاً  الزوجة:  عىل  وتعاىل -  سبحانه  اهللا -  أوجب  لقد 
وأوالها  باالعتبار  احلقوق  هذه  وأوىل  هلا،  حقوقاً  عليه  أوجب  مثلام 
الزوج  يشعر  احلق  وهذا  فيه،  معصية  ال  فيام  الزوج  طاعة  بالتنفيذ، 
ليبادهلا  له؛  وتقديرها  الزوجة  بتكريم  ويؤذنه  واإلخالص،  باحلب 
شعوراً بشعور وعطاءً بعطاء، وليست هذه الطاعة -كام يتصور أعداء 
اإلسالم - سيادة واستبداداً مطلقاً، فليس عيباً أن تطيع املرأة زوجها، 
وليس من املهانة واالحتقار أن ختضع لسلطانه عليها؛ ألن الطاعة يف 
اإلسالم ما هي إالّ شعور باملسؤولية ناتج عن الرضا باحلياة الزوجية 
املشرتكة التي ال تنهض إال عىل حب روحي، وعطف وجداين، ورمحة 
غامرة بني الزوجني عىل جمرد احلق، أو مطلق الواجب وقد بني القرآن 
الكريم هذا احلق فقال: (F E D C B A) (النساء: 
٣٤)، كام بينه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يف سننه، فعن ابن عباس -ريض اهللا عنهام- 
قال: «جاءت امرأة إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقالت: يا رسول اهللا، أنا وافدة النساء 
إليك، هذا اجلهاد كتبه اهللا عىل الرجال فإن يصيبوا أجروا، وإن قتلوا 
كانوا أحياء عند رهبم يرزقون، ونحن معارش النساء نقوم عليهم، فام 
من  لقيت  من  «أبلغي  -ملسو هيلع هللا ىلص-:  اهللا  رسول  فقال  قال:  ذلك؟  من  لنا 
النساء: أن طاعة الزوج واعرتافاً بحقه يعدل ذلك، وقليل منكن من 

يفعله»(١).
(١) ذكره املنذري يف الرتغيب والرتهيب (٣٤/٣ رقم ٢٩٧٤) قال اهليثمي يف جممع الزوائد 
يف  اجلوزي  ابن  وقال  ضعيف»  وهو  كريب،  بن  رشدين  وفيه  البزار  (٣٠٥/٤): «رواه 
العلل املتناهية (٦٣٠/٢): «هذا حديث ال يصح». وضعفه األلباين يف ضعيف الرتغيب 
الشعب  يف  البيهقي  وأخرجه   .(٥٣٤٠ (رقم  الضعيفة  السلسلة  ويف   (١٢١٣ (رقم 
 (٥٢٨) رقم   (٧٢١/٢) العيال  يف  الدنيا  أيب  وابن   (٨٧٤٣) رقم   (٤٢١  ،٤٢٠/٦)

وحسنه د/نجم عبدالرمحن خلف.. 
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فطاعة الزوجة لزوجها دليل املودة التي أودعها اهللا قلب الزوجة، 
والتي ينبغي أن يكون هواها مع ما حيب وهيو فيام ال معصية هللا فيه، 
فمن طاعة الزوجة لزوجها: أن ال تنازعه يف يشء أراده، وإن خالف 
هواها إن مل يكن فيه مرضة؛ حتى ال تنشأ مشكالت بينهام، وكثرياً ما 
تتوصل الزوجة املخلصة إىل حتويل زوجها عن رأيه إىل رأهيا بحكمتها 
نجد  وهلذا  ؛  جانباً  العناد  طرحت  إذا  وتفامهها  وطاعتها،  ولباقتها 
اهللا  برضاء  ويبرشهن  األزواج،  طاعة  عىل  الزوجات  حيث  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي 
أمه  عن  احلمريي  مساور  «فعن  الطاعة:  هلذه  ثمناً  اجلنة  وإحرازهن 
«أيام  يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  سمعت  تقول:  سلمة  أم  سمعت  قالت: 

امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت اجلنة»(١).
وعىل الزوجة أن تعلم: أن اهللا - سبحانه وتعاىل - ما فرض طاعة 
الزوجة لزوجها من أجل الزوج وحده، وال مراعاة ملصلحته اخلاصة، 
رعاية  يف  يتمثل  أسمى؛  هدف  إىل  الطاعة  هذه  فرض  من  هيدف  وإنام 
 األوالد وتعليمهم كيف يطيعون أمهم، وكيف يطيعون أباهم، فإذا رأ
األوالد هذه الطاعة من أمهم ألبيهم انغرست يف قلوهبم، فتعودوها يف 

املجتمع األرسي الصغري، فكانوا مطيعني آلبائهم وأمهاهتم. 
طاعتها   بمد غريها  عن  لزوجها  املطيعة  املرأة  ميز  فاإلسالم 
أحد  سأل  فقد  النساء،  خرية  من  املطيعة  الزوجة  جعل  بل  لزوجها؛ 
اإلجابة  هبذه  ملسو هيلع هللا ىلص  فأجابه  خري؟  النساء  أي  بقوله:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  الصحابة 
التي ترينا صورة الزوجة املثالية يف اإلسالم التي ترسه إذا نظر، وتطيعه 
إذا أمر، وال ختالفه يف نفسها وال ماله بام يكره. فعن أيب هريرة -ريض 
اهللا عنه -قال: «قيل لرسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: أي النساء خري؟ قال: «التي ترسه 
(١) أخرجه الرتمذي (رقم ١١٦١) وابن ماجه (رقم ١٨٥٤) واحلاكم (١٩١/٤رقم ٧٣٢٨) 
وابن أيب شيبة يف مصنفه (٥٧٧/٣ رقم ١٧١٢٣) قال أبو عيسى الرتمذي: هذا حديث 

حسن غريب وقال احلاكم: هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه.
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إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، وال ختالفه يف نفسها وماله بام يكره»(١)، فاخلري 
التي  األوصاف  من  وغريها  بالطاعة،  تتصف  التي  املرأة  يف  اخلري  كل 
األمة  سعدت  النساء  من  الصنف  وهبذا  الرشيف،  احلديث  عليها  دل 
بأرس كريمة، كان هلا الفضل يف ختريج شباب صالح، كان عامد األمة 

يف شدهتا ورخائها، ودرعها احلصني يف ساحات الوغى.
احلق الثاين: االعرتاف بفضل الزوج: 

إن من سامت الزوجة الصاحلة االعرتاف بفضل الزوج، واإلقرار بام 
أسداه إليها من معروف، فينبغي أن تقدم حق زوجها عىل حق نفسها، 
وحق أقارهبا، وأن ترب أهله؛ وخصوصاً أمه التي كانت سبباً يف وجوده، 
فتنقاد لكالمها يف احلق، وتعمل بنصائحها املفيدة، وتوطد العالقة هبا؛ 
فكثرياً ما كان اخلالف بني األم والزوجة سبباً يف اهنيار احلياة الزوجية، 
ما  وهذا  ربه،  ملرضاة  وخرسانه  أمه  عقوق  جريمة  يف  الزوج  وقوع  أو 
حيرمه اإلسالم، ومن االعرتاف بالفضل: شكر الزوج عىل ما جيلبه إىل 
البيت من الطعام والرشاب والثياب واألثاث؛ ألن ذلك يديم املودة، 
وجيلب السخاء، والبذل لد الزوج، كام أن من لؤم الطبع ترك الثناء 
االعرتاف  ومن  بالفضل،  واإلقرار  املعروف،  وجحد  اجلميل،  عىل 
: حسن تربيتها ألوالده سواءً كانوا منها أو من غريها؛  بالفضل أيضاً
منهم  تكابده  ما  عىل  صابرة  عليهم،  شفيقة  هبم،  رحيمة  بحيث تكون 
من الصحة واملرض. مهذبة ألخالقهم؛ حتى يتحلوا بالصدق واألمانة 
والشجاعة والصرب والعفة والرمحة، حاملة هلم عىل األدب مع غريهم، 
غارسة يف قلوهبم قواعد اإليامن ومبادئ اإلسالم وأركانه، فالصالة: 
عون هلم عىل احتامل رصوف الدهر، وااللتزام بالنظام، والزكاة طهارة 
 (٣٢٣١ (رقم  املجتبى  ويف   (٥٣٤٣ رقم   ٢٧١/٣)  الكرب سننه  يف  النسائي  أخرجه   (١)
 (٢٦٢٨ رقم   ١٧٥/٢) واحلاكم   (١٣٢٥٥ رقم   ٨٢/٧)  الكرب سننه  يف  والبيهقي 

صححه األلباين يف صحيح اجلامع... (رقم ٣٢٩٨).
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ألنفسهم، واحلج نفع هلم يف الدنيا واآلخرة، والصوم هتذيب للروح، 
اخلريات،  فعل  عىل  هلم  وتعويد  تعودته،  ما  بعض  عن  للنفس  وكف 
وترك املنكرات ناهجة هبم منهج التضحية والفداء؛ ألن أحب اخللق 
إىل اهللا أنفعهم لعباده، ومن االعرتاف بالفضل - أيضاً -: أن حتافظ عىل 
بيت زوجها، وما فيه، وتترصف فيام حتت يدها باملعروف، وأن تعني 
رزق  بام  قانعة  وتكون  التدبري،  وحسن  باالقتصاد  العيش  عىل  زوجها 
اهللا تعاىل وال تطلب منه ما يزيد عن حاجتها من مأكول وملبوس، فإن 
ريح اجلشع: تطفئ نار املحبة، وتثري غبار الكراهية، ولتعلم كل زوجة 
وعىل  نعوهتا،  وأكرم  املرأة  صفات  أحسن  من  واالقتصاد  القناعة  أن 
حاله؛  حتول  من  تتغري  وال  زوجها،  نصائح  من  متتعض  ال  أن  الزوجة 
بل تقابل ذلك بالصرب والرضا، فاحلرة من تكون لزوجها يف عرسه كام 

كانت له يف يرسه، وهبذا تقي األرسة من التفكك واالهنيار.
احلق الثالث: القرار يف بيت الزوجية: 

الذي  الزوجية  بيت  يف  تقر  أن  زوجته:  عىل  الزوج  حقوق  من 
 H  G  F) تعاىل:  قال  فيه،  الراحة  أسباب  هلا  ووفر  هلا،  أعده 
M L K J I) (األحزاب: ٣٣) ومعنى القرار يف البيت 
يف  بالقرار  الزوجة  أمر  من  والقصد  فيه(١)  واملكث  البيت  يف  اجللوس 
وطهي  وترتيب،  تنظيف،  من  بيتها  خلدمة  تتفرغ  أن  الزوجية:  بيت 
ونحو ذلك، وأن تقوم باإلرشاف عىل القائمني به إذا كان حال الزوج 
عليها:  وينبغي  اهللا،  أمام  عنه  املسؤولة  فهي  باخلدمة.  يسمح  ميسوراً 
رعايته وتنظيفه وجتميله، وإشاعة البهجة، والرسور فيه، فإن أحسنت 
يستظل  الظالل  وارفة  مجيلة  جنة  الزوجية  عش  من  جعلت  رعايته 
القرآن  تفسري   - كثري  ابن  وكذلك  ص١٧٨،  ج١٤،  للقرطبي،  القرآن  ألحكام  اجلامع   (١)

العظيم، ج٣، ص٥٣١.
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صار  رعايته،  أمهلت  وإن  وأوالدها،  زوجها  بخرياهتا  ويتنعم  بظالهلا 
ويكتوي  اخلالفات،  وتسوده  القالقل،  تغشاه  جرداء  قاحلة  صحراء 
بنارها كل أفراد األرسة، فكل زوجة يمأل اإليامن باهللا جوانحها: جتيش 
باحلب مشاعرها الوجدانية نحو بيتها وراحة زوجها وأطفاهلا، فتؤدي 
الزوجية  بيت  يف  القرار  أن  اإليامن  كل  وتؤمن  واجبات  من  عليها  ما 
هو السبيل األمثل إىل حتقيق السعادة األرسية، إذ تلبي مطالب الزوج 
وتنجب له أوالده وحتسن تربيتهم، وهتيئ أسباب الراحة هلم، فيجني 

املجتمع من وراء ذلك اخلري الكثري. 
كام  منه  يراد  ال  الزوجية  بيت  يف  القرار  أن  املسلمة:  املرأة  ولتعلم 
وإنام  كال،  ثم  كال  عليها،  والتضييق  حبسها،  اإلسالم:  أعداء  يشيع 

املقصود منه محاية األرسة واملحافظة عىل أوارص املحبة بني أفرادها. 
: احلقوق املشرتكة بني الزوجني: ثالثاً

من أهم احلقوق املشرتكة بني الزوجني: العرشة الزوجية التي حتل 
لكل من الزوجني االستمتاع باآلخر عىل الوجه املرشوع، وهذا احلل 
يتوقف عىل عقد الزواج الصحيح املبني عىل الرضا الكامل، والرغبة 
يقصد  ال  والذي  واإلخالص،  والرمحة  املودة  تتحقق  حتى  الصادقة؛ 
يعف  أن  الزوج  عىل  فينبغي  الذرية،  وإنجاب  النفس،  إعفاف  إالّ  منه 

زوجته، ويبعدها عن احلرام. 
حسني  زوجاهتم،  مع  يكونوا  بأن  األزواج  يويص  واإلسالم 
الوفاق،  حيصل  حتى  املعاملة؛  كرماء  األخالق،  طيبي  العرشة، 
وهي  وكيان،  وعقل،  رأي،  هلا  كالرجال  املرأة  ألن  واالنسجام؛ 
والقرآن  العيش.  وتدبري  األوالد،  وتربية  املنزل،  إدارة  يف  رشيكة 

 O  N  ) فيقول:  معارشهتن،  بحسن  األزواج  يأمر  الكريم 
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Ô) (النور: ٣٠-٣١).
فأمر بالعرشة الطيبة التي يقرها العقل، والعرف النابع من الكرامة 
بدا  إن  الزوجات  إهانة  عدم  العرشة،  حسن  مقتىض  ومن  اإلنسانية. 
منهن بعض اهلفوات، وعىل الرجال أن يصربوا عىل ذلك؛ ألن يف قوله 
غري  من  خلق  سوء  أو  لدمامة  أي   (١٩ (¶ ¸) (النساء:  تعاىل: 
أن  فعسى  االحتامل،  إىل  فيه  يندب  فهذا  نشوز،  أو  فاحشة،  ارتكاب 

يرزقه اهللا منها أوالداً صاحلني(١). 
وكذلك حث اإلسالم الزوجات عىل حسن معارشة األزواج، وأن 

 i  h) تعاىل:  يقول  اهلفوات  بعض  منهم  بدا  إن  عليهم  يصربون 
l k j) (البقرة: ٢٢٨).

عليه  ما  منهام  كل  تأدية  يف  هنا  التامثل  الفقهاء  بعض  فرس  وقد 
لصاحبه(٢).

حقوقاً  له  اإلسالم  أوجب  فقد  الزوج،  عىل  حقوقاً  هلا  أن  فكام 
اآلخر:  إزاء  منهام  كل  عىل  جيب  أنه  أيضاً  احلقوق  هذه  ومن  عليها، 
حفظ األرسار الزوجية وعدم إفشائها إىل قريب أو بعيد، وكذلك كل 
ما جيري يف بيت الزوجية، ينبغي أن يكون بعيداً كل البعد عن أسامع 

(١) القرطبي (اجلامع ألحكام القرآن) ج٥ ص٦٥.
(٢) إبراهيم حممد ضويان (منار السبيل رشح الدليل) ج٢ ص٢١٥، طبعة ١٣٧٨ه.
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هذه  كشف  من  والزوجات  األزواج  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  حذر  وقد  اآلخرين، 
األرسار بقوله: «إن من أعظم األمانة عند اهللا يوم القيامة الرجل يفيض 

إىل امرأته وتفيض إليه ثم ينرش رسها»(١). 
ومن هذه احلقوق - أيضاً -: أن يتفانى كل منهام يف إسعاد اآلخر، 
وهتيئة الراحة والطمأنينة له؛ حتى يعيشا كأحسن ما تكون احلياة، من 

 . ود وإخاء وحمبة وصفاء، وتعاون مثمر جيعل احلياة بينهام نعيامً مقيامً
هذه هي أهم احلقوق الزوجية، فلو طبقت من قبل الزوجني لكانت 
أيضاً   - وكفيلة  السعيدة  الزوجية  احلياة  بإجياد   - اهللا  بإذن   - كفيلة 
املجتمع  بناء  يف  الصاحلة  اللبنة  تكون  التي  الصاحلة  األرسة  بخلق   -
وعاشوا  وبنات،  بنني  من  أطفال  شقي  كم  لألسف  ولكن  الصالح، 
هذه  تنفيذ  يف  أحدمها  أو  األبوين  لتقصري  نتيجة  املجتمع  عىل  عالة 
من  األرسة  يقي  الذي  السياج  لتكون  إالّ  اهللا  رشعها  ما  التي  احلقوق 
التصدع واالهنيار، فلو أنصف األزواج أنفسهم وأوالدهم واملجتمع؛ 
لنفذوا هذه احلقوق التي فيها اخلري للحياة الزوجية وهنائها، واحلفاظ 

عىل الذرية من الترشد والضياع.
حدوث  يف  سبباً  تكون  الزوجية  احلقوق  غري   أخر عوامل  الثاين: 

النشوز:
 هناك عوامل أخر غري احلقوق الزوجية قد تكون سبباً يف حدوث 

النشوز بني الزوجني، ومن أهم هذه العوامل:
تدخل األهل  .١

يف  األهل  تدخل  الزوجني  بني  النشوز  تورث  التي  األمور  من   
شخصية  ضعف  التدخل  هذا  أسباب  تكون  وقد  الزوجية  حياهتام 

(١) أخرجه مسلم (رقم ١٤٣٧).
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وإفساد  أهلها،  أو  أهله،  تدخل  إىل  يؤدي  مما  الزوجة،  أو  الزوج، 
عالقتهام الزوجية.

اختاذ  عىل  قدرته  عدم  الزوج  عند  الشخصية  ضعف  مظاهر  ومن 
قد  املثال:  سبيل  فعىل  للمشكلة،  املالئم  والعالج  املناسبة،  القرارات 
خيضع الرجل لوالديه إىل حد التأثري عىل إرادته وسلوكه جتاه زوجته، 
ترىض  ال  وقد  األم،  وبخاصة  آراء؛  من  والداه  يريده  ما  عليها  فيميل 

الزوجة بذلك، فتقع املشكلة. 
ويف مثل هذه احلال عىل الزوج: أن يعلم بأن لوالديه عليه حقاً، وأن 
لزوجته عليه حقاً، فال بد أن يعطي كالً منهام حقه، فإن عدم املوازنة 
بني حق الزوجة، وحق الوالدين يورث املآيس االجتامعية والعائلية يف 
كثري من احلاالت، واملوازنة ال تعني إرضاء طرف عىل حساب طرف 
لنريض  الزوجة  نظلم  وال  الزوجة،  لنريض  الوالدين  نعق  فال  آخر، 

الوالدين، فلكلٍ حقوقه ولكلٍ حمبته. 
بأهلها  التعلق  شديدة  هي  من  الزوجات  من  نجد  قد  املقابل  ويف 
طاعة  عىل  وكبرية  صغرية  كل  يف  وطاعتهم  رضاهم  فتؤثر  وذوهيا، 
اً، كام أهنا تبالغ يف زيارهتم يف أغلب  الزوج ورضاه، ولو كان الزوج حمقّ
سعادة  حساب  عىل  يكون  ذلك  أن  شك  وال  طويلة،  ولفرتات  األيام 
شؤون  يف  بالتدخل  لذوهيا  تسمح  أهنا  كام  زوجها،  بال  وراحة  بيتها، 
بيتها مما يزيد احلال سوءً يف العالقة بني الزوجني، وملثل هؤالء نقول: 
عىل الزوجة أن تعلم بأن زواجها يعني بداية مرحلة جديدة يف حياهتا، 

إذ أصبحت ربة بيت مسؤولة عن زوج وأوالد ونحوه. 
أمر  الزوجني  خصوصيات  يف  التدخل  إن  الزوجني:  ألهل  ونقول 
يرفضه الرشع إالّ بحق، قال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص «إنّ من حسن إسالم املرء 
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وكثرت  إغالقه  صعب  الباب  هذا  انفتح  وإذا  يعنيه»(١)،  ال  ما  تركه 
اآلراء وتشعبت. وكل سينترص لرأيه عىل حساب حياة هذين الزوجني 
ويسودها  السعادة  عليها  وترفرف  املودة  حتوطها  كأرسة  واستقرارها 

التسامح والتصايف واإليثار من كل واحد من الزوجني لآلخر.
تأثري وسائل اإلعالم اهلدامة  .٢

إن مما يؤثر يف عقول الرجال والنساء عىل السواء، وبشكل خاص 
عىل العالقات الزوجية ما يقدم يف بعض وسائل اإلعالم املرئية وغري 
حلاالت  فاضحة  صور  من  والعربية  العاملية  املحطات  شتى  يف  املرئية 
الطيبة،  العادات  مألوف  عىل  واخلروج  الفساد،  عىل  تشجع  اجتامعية 
والقيم اإلنسانية الفاضلة، فال تكاد فقرة من فقرات براجمها التثقيفية 
-كام يزعمون - بل حتى التعليمية ختلو من الدعوة إىل نبذ املايض بخريه 
ورشه. وإىل ترك التقاليد والعادات، والسري مع األعراف اجلديدة بكل 
وحجتهم:  ورشعه،  اهللا  ألحكام  اعتبار  دون  ورش  خري  من  حتمل  ما 
أن املفاسد أصبحت عادات منترشة يف أكثر بالد الدنيا، وكأن املفسدة 
إذا عمت وانترشت أصبحت مصلحة، وأن املرض إذا انترش: أصبح 

.(٢) صحة، وأن احلرام إذا اشتهر أصبح حالالً

(١) أخرجه أمحد (٢٠١/١)، وابن حبان (٤٦٦/١ رقم ٢٢٩) ومالك يف املوطأ (٩٠٣/٢ 
األوسط  يف  والطرباين   (٤٩٨٧ رقم   ٢٥٥/٤) الشعب  يف  والبيهقي   (١٦٠٤ رقم 
(١٨٨/٣ رقم ٢٨٨١) والقضاعي يف مسند الشهاب (١٤٤/١ رقم ١٩٢). قال احلافظ 
املنذري يف الرتغيب (٣٤٥/٣): رواته ثقات إال قرة بن حيويل، ففيه خالف، وقال ابن 
فعىل  انتهى.  الثقات،  رواية  من  اإلسناد  هبذا  الزهري  عن  حمفوظ  هو  النمري:  عبدالرب 
حسني  بن  عيل  عن  أنه  الصواب  األئمة:  من  مجاعة  قال  لكن   . حسناً إسناده  يكون  هذا 
عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص مرسل، كذا قال أمحد وابن معني والبخاري وغريهم. وهكذا رواه مالك 
عن الزهري عن عيل بن حسني، ورواه الرتمذي -أيضاً - عن قتيبة عن مالك به. وقال 
احلافظ ابن حجر يف الفتح (٣٠٩/١١): أخرجه الرتمذي وحسنه. وصححه األلباين يف 

صحيح اجلامع (رقم ٥٩١١).
(٢) عبد الباقي رمضون خطر التربج واالختالط ص١٨٦، نقالً عن دكتور عيسى العمري= 
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إن بعض وسائل اإلعالم - بكل أسف- تسخر براجمها، وصفحات 
املنكر،  والتربج  املحرم،  االختالط  للتشجيع عىل  وصحافتها؛  جمالهتا 
وضعفها  املرأة  سذاجة  بذلك  مستغلني  املستقبح؛  البذيء  والتحلل 
أكرب استغالل، فال تكاد تر صحيفة، أو جملة إالّ وفيها صور لنساء 
بنات  فيه  تدعو  مقال  حتت  إما  مميالت  مائالت  عاريات  كاسيات 
أو  أب،  أو  زوج  طاعة  من  املألوف  عىل  والتمرد  تقليدها  إىل  جنسها 
أصحاب  نظر  لفت  أجل  من  وضعت  وإما  ذلك،  ونحو  ساتر  لباس 
 األخر اإلعالم  وسائل  يف  يقدم  ما  وأما  إليها.  والساعني  الشهوات 
من تلفاز، وإنرتنت، ونحو ذلك من برامج فال خيفى عىل أحد مضارها 
، أو فلامً اجتامعياً إالّ  ومقاصد مقدميها اخلبيثة، فال تكاد تر مسلسالً
املجتمع  أخالق  عىل  خطراً  يشكل  ما  والفتنة  اإلغراءات  من  وفيه 
كله بشكل عام، وعىل العالقة الزوجية بشكل خاص ؛ ألنه يقدم لنا 
أسلوب حياة غريبة عن قيمنا ومبادئنا، وأخالقيات أزواج بعيدة عن 
أو  أماً  أو  كانت  زوجة  املرأة  لنا  يظهر  فهو  والفطرية،  الدينية  تعاليمنا 
مشبوهة،  مثرية  حركات  منها  تبدو  كام  متربجة،  سافرة  يظهرها   ، ابنةً
بخاصة،  الرجال  من  النفوس  ضعاف  يف  يؤثر  مما  مصطنع،  وجتمل 
فيجعل البعض منهم: يعيد النظر يف عالقته مع زوجته وحمبته هلا، وهذا 
بدوره ينعكس سلباً عىل سلوكه وترصفاته معها، وقد يورث يف نفسه 
كراهيتها، وييسء معاملتها؛ حتى يصل إىل الفراق، وهدم بناء األرسة، 
ومن جهة أخر: إضافة إىل خطر فتنة املشاهد، فإن خطراً آخر خيشى 
منه عىل احلياة الزوجية هو يف مضمون احلدث؛ إذ كثرياً ما نشاهد فيام 
زوجها،  عىل  تتمرد  أن  عىل   بأخر أو  بطريقة،  املرأة  يشجع  ما  يقدم 
وأن تيسء معاملة والديه، كام أن من الربامج ما يساعد، ويفتح األعني 
الشارقة  جامعة  الرشيعة  كلية  الطالق،  ظاهرة  ملؤمتر  عمل  ورقة  األهلية  إربد  جامعة   =

ص٢٧. 
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عىل اخليانات الزوجية ووسائلها، مما جيعل ضعاف اإليامن يفكرون يف 
احلياة  عىل  أخطر  وليس  الديني،  الوازع  غياب  عند  وبخاصة  ؛  األمر 

الزوجية من هذا الصنيع. 
ناهيك عن خطر آخر قد تتعلمه بعض الزوجات ممن مههن الدنيا: 
ما يرونه من رفاهية مصطنعة عند بعض األرس، ومن املباهاة واملجاراة 
بام  الزوج  مطالبة  عىل  فتتشجع  اإلعالم،  وسائل  يف  يشاهدهنا  التي 
أن  وإما  الزوجة،  لرييض  الديون؛  يف  يغرق  أن  إما  وعندها  يطيقه،  ال 
الشقاق  اتسع  وربام  احلالتني،  كلتا  يف  واملشاكل  املعاناة  وتبدأ  يرفض، 

إىل أن يصل إىل الفراق. 
يف  يقدم  ما  إىل  األزواج  يلتفت  ال  أن  هو:  املأمون  فالطريق  ولذا 
أن  وليعلام  بالرضر،  الزوجية  حياهتام  عىل  يؤثر  مما  اإلعالم  وسائل 
الكثري منها دعوات هدامة ومقاصدها خبيثة، وأهنا من ختطيط أعداء 
اإلسالم. وأن السعادة احلقيقية بني الزوجني ليست بكثرة املال، وإنام 
بالقناعة والرىض بام قسم اهللا تعاىل، وبمقدار ما بينهام من مودة وحمبة 

وتراحم وتفاهم.
سوء الظن(١)  .٣

بني   رس فإذا  الشيطان،  مداخل  من  خطري  مدخل  الظن  سوء  إن 
(١) جاء يف القاموس املحيط: الظن: الرتدد الراجح بني طريف االعتقاد غري اجلازم. وجيمع 
عىل ظنون، وأظانني. وقد يوضع موضع العلم، واملظنة بالكرس التهمة. (انظر الفريوز 
آبادي «القاموس املحيط» ج٤ ص٢٤٧. تقول: ظن به الناس، بمعنى تعرض للتهمة. 
ومنه قوله تعاىل: (يا أهيا الذين آمنوا اجتنبوا كثرياً من الظن إن بعض الظن إثم) (سورة 

احلجرات: من آية ١٢). القاموس املحيط للفريوزآبادي ج٤ ص٢٤٧.
تظهر،  ألمارات  النفس  يف  يقع  خاطر  أو  هاجس  أو  ختمني  الظن  العرب:  لسان  ويف 
يقيناً،  علامً  أثمرت:  القرائن،  وتلك  اإلمارات،  هذه  وتأكدت  قويت  فإذا  تبدو،  وقرائن 
أو تصديقاً قطعياً، وإذا ضعفت، أو تالشت مل تثمر إالّ بمجرد الشك أو التوهم أو العلم 

غري اليقني. (ابن منظور لسان العرب) ج١٣ ص٢٧٢.
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الزوجني فقد آذن بنيان بيت الزوجية بالتصدع، وأوشك عىل االهنيار، 
والظن أكذب احلديث، فعن أيب هريرة -ريض اهللا عنه -قال: «إياكم 
من  واحد  لكل  ينبغي  ولذلك  احلديث»(١)  أكذب  الظن  فإن  والظن، 
اآلخر  عىل  حيكم  وال  باآلخر  والشكوك  الظنون  يطرح  أن  الزوجني: 
الزوجية،  حياته  إلفساد  فرصة  الشيطان  يعطي  وأالّ  يقيناً،  يراه  بام  إالّ 
فالشيطان ال يفرح بيشء أشد من فرحه بوقوع الطالق بني الزوجني، 
يضع  إبليس  «إن  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللا  رسول  قال  قال:  عنه  اهللا  ريض  جابر  فعن 
فتنة،  أعظمهم  منزلة  منه  فأدناهم  رساياه  يبعث  ثم  املاء،  عىل  عرشه 
جييء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئاً قال: 
ثم جييء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبني امرأته، «قال 
فيلتزمه»(٢).  قال:  األعمش: «أراه  قال  أنت»  نعم  ويقول:  منه  فيدنيه 
وما ذاك إالّ ملا يسببه الطالق من فرقة وضياع أوالد، وفتح ألبواب من 

الفساد واجلريمة يعجز اللسان عن حرصها.
الغرية(٣)  .٤

الغرية شعور يشتعل يف النفس ملزامحة اآلخرين يف يشء حيبه، وغالباً 
ما حتدث الغرية يف النساء فتحمل صاحبتها عىل ما ال يليق من األقوال 
واألفعال. وهي: عاطفة حتدث ألي إنسان يف وقت ما من حياته، ومثل 
للرشيك،  الشديد  التملك  حب  إىل  متتد  أن  يمكن  العادية  الغرية  هذه 
وقد تصل يف بعض األحيان إىل غرية مرضية، فتحمل صاحبها عىل ما 

(١) أخرجه البخاري (رقم ٥١٤٣)، ومسلم (٢٥٦٣).
(٢) أخرجه مسلم (رقم ٢٨١٣).

(٣) الغرية مفرد مجعه غري عىل زنة عقب، ومنه: غريت اليش فتغري، وجيمع كذلك عىل أغيار، 
غيور،  ورجل  وغرية،  غرياً  يغار  أهله  عىل  الرجل  غار  قولك  مصدر.  بالفتح  والغرية 
الصحاح)  (خمتار  الرازي  اختلفت.  األشياء  وتغايرت   ،وغري غيور  وامرأة  وغريان، 

ص٤٨٦.
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ال يليق من األقوال واألفعال -كام ذكرنا - وهي ما تسمى بـ (الغرية 
الضاللية)(١).

اً  مبنيّ ليس  راسخاً  اعتقاداً  بالغرية:  املصاب  يعتقد  احلالة  هذه  ويف 
األحداث:  وتسلسل  املنطق،  مع  متامشياً  وال  معقول،  دليل  أي  عىل 
أن رشيكه أو رشيكته خيونه مع إنسان آخر، وتصبح الفكرة األساس 
رشيكه،  بخيانة  التام  االنشغال  هي  املريض،  تفكري  عىل  الطاغية 
ويصاحب ذلك كرب وضيق شديد، ثم يتطور األمر، ويبدأ املريض يف 
مجع األدلة التي تؤيد اعتقاده وشكوكه، فاألحداث اليومية، وهفوات 
عقل  يف   أخر معان  هلا  تكون  وغريها،  شخص،  ومقابلة  اللسان، 
تلقت  أهنا  فالبد  سعيدة  زوجته  ووجد  املنزل  إىل  عاد  فإذا  املريض، 
مكاملة من حبيبها املجهول، وإذا وجدها حزينة، فألن ضمريها يؤنبها 
عىل ما فعلته يف غياب الزوج، وتتسع أوهام املريض، فيظن أن زوجته 

تضع له السم يف طعامه، أو أهنا ختونه يف أثناء نومه.
جنون  يف  فيبدأ  الشكوك،  من  متحركة  كتلة  إىل  الزوج  ويتحول 
وحقائبها  مالبسها  يف  فيفتش  زوجته  إلدانــة  دليل؛  عن  البحث 
وأوراقها، ويقوم باستجواهبا كمتهمة، وقد يؤدي ضغطه عىل الزوجة 
الربيئة البائسة إىل حتريضها عىل االعرتاف الكاذب، فيؤكد هلا أن هذا 
كاذباً،  اعرتافاً  واعرتفت  استسلمت  وإذا  لراحته،  الوحيد  السبيل  هو 

فذلك يفجر لديه براكني الغضب والعنف واالنتقام.
يرتتب  ملا  نظراً  النشوز؛  أسباب  أكرب  من  الغرية  يف  اإلفراط  ويعد 

عليها من انعدام الثقة بني الزوجني.
ص٦،  الشارقة  جامعة  يف  الطالق  ملؤمتر  عمل  ورقة  الكبييس.  العزيز  عبد  دكتور   (١)

بترصف.
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٥. الشح والتقتري(١):
الشح: هو البخل باملال، وهو: البخل مع حرص(٢). وقد مدح اهللا 

- سبحانه وتعاىل - من طهر نفسه من آفة البخل، قال تعاىل: (¢ £ 
¤ ¥ ¦ § ¨) (التغابن: ١٦).

من  جبتان  عليهام  رجلني  كمثل  واملنفق  البخيل  «مثل  ملسو هيلع هللا ىلص  وقال 
أو   ، تْ بَغَ سَ إالّ  ينفق  فال  املنفق  فأما  تراقيهام،  إىل  ثدهيام  من  حديد، 
فال  البخيل:  وأما  أثره،  وتعفو  بنانه،  ختفي  حتى  جلده؛  عىل  تْ  رَ فَ وَ
وال  يوسعها  فهو  مكاهنا،  حلقة  كل  تْ  قَ لزِ إالّ  شيئاً  ينفق  أن  يريد 

تتسع»(٣).
الزوجية،  احلياة  عىل  سيام  ال  سلبية؛  آثار  له  معانيه  بجملة  فالشح 
وغالباً ما يكون سبيالً إىل وقوع النشوز بني األزواج، فهو آفة قد أتت 
وشتت  أسسها،  وهدمت  عراها،  فنقضت  البيوتات،  من  كثري  عىل 

أهلها، وفرقت بني ساكنيها.
االختالط بني الرجال والنساء:  .٦

ملا  املعارصة؛  جمتمعاتنا  يف  اخلطرية  القضايا  من  االختالط  قضية 
لالختالط من آثار سيئة وخطرية عىل األفراد واملجتمع؛ وملا يسببه من 

تردي واهنيار األخالق الكريمة، واهنيار القيم اإلسالمية.
(١) الشح: لغة يأيت بعدة معان. منها: القلة والعرس، تقول: شح املاء شحاً، ومنه: البخل مع 
حرص النفس عىل ما متلك، وبخلها به، أو هو: ضد اإليثار. والشحيح حريص عىل ما 
به،  بخل  باليشء:  فالن  شح  يقال:  بإخراجه،  وبخل  شح،  بيده  حصل  فإذا  بيده  ليس 
(خمتار  الرازي  ذلك.  غري  معان  وله  وشحاح،  شحيح  فهو  حرص.  اليشء،  عىل  وشح 

الصحاح) ص٣٣١.
(٢) ابن منظور (لسان العرب) ج٢ ص٤٩٦.

(٣) صحيح البخاري رقم ١٤٤٣.
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واالختالط، هو: اجتامع الرجال بالنساء غري املحارم يف مكان واحد 
يمكنهم فيه االتصال فيام بينهم بالنظر أو اإلشارة أو الكالم(١).

حمارمه:  من  ليست  التي  األجنبية  باملرأة  املسلم  الرجل  فخلوة 
اختالط منهي عنه بنصوص الرشيعة اإلسالمية قال اهللا تعاىل: (° 
± μ ´ ³ ² ¶) (األحزاب: ٥٣) وقال ملسو هيلع هللا ىلص: «إياكم 
والدخول عىل النساء قالوا: يا رسول اهللا، أفرأيت احلمو قال: احلمو 
ذي  مع  إالّ  بامرأة  أحدكم  خيلون  «ال  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  وقال  املوت»(٢) 

حمرم»(٣).
ملا  اإلسالم؛  يف  حمرم  أمر  االختالط  أن  عىل  تدل  النصوص  فهذه 
يرتتب عليه من املفاسد والرشور واآلثام الكثرية. وعندما خترج املرأة 
ويركنوا  إليهم  وتركن  وحيدثوهنا،  وحتدثهم  الرجال،  ختالط  للعمل 
جملس  الرجال  مع  وجيمعها  العمل،  مكان  إىل  بيتها  من  فتخرج  إليها 
ويالطفوهنا  احلديث،  يف  تالطفهم  إليها  وينظرون  إليهم  تنظر  واحد 
يزيد عىل ثامين ساعات، وتتكرر هذه  الواحد ما  متيض معهم يف اليوم 

اً؛ حتى حتدث األلفة بني الرجل واملرأة. اجللسات يوميّ
مفسدة  االختالط  «إن  العك:  الرمحن  عبد  خالد  الدكتور  يقول 
حيدث أن تذهب الزوجة إىل عملها يف اكتئاب فتجد زميلها يالطفها 
حيدث  مرة  كل  ويف  اجللسات،  هذه  فتتكرر  ويرحيها،  إليها  ويصغي 
منه  فتقرتب   ، مكتئباً الزوج  جيلس  أن  حيدث  النفوس  بني  التقارب 
بالسعادة  وحيس  مهومه  هلا  فيرشح  عذابه  أسباب  عن  تسأله  زميلته 
ص٥٣٧، مؤسسة الرسالة،  املعارصة)،  املسلمة  املرأة  حسن (أصول تربية  أمحد  حفصة   (١)
االختالط  (مفهوم  اخلياط  العزيز  عبد  الشيخ  كذلك  بترصف.   .٢٠٠١ ط١،  بريوت، 

وحكمه)، ص٢٢ – ٢٣. –بترصف-.
(٢) أخرجه البخاري ٥٢٣٢، ومسلم ٢١٧٢.
(٣) أخرجه البخاري ٥٢٣٢، ومسلم ٢١٧٢.



٢٧٩ 

ويتكرر املشهد، وتكرر مشاعر احلب، فيطلق الزوج زوجته، ويتزوج 
زميلته»(١).

ويرتتب عىل اختالط املرأة بالرجال يف أماكن العمل: أن خترج املرأة 
متزينة متربجة حتاول لفت األنظار إليها، وهذا املسلك منها يعرضها 
فإن  الرجال،  أرشار  قبل  من  وخصوصاً  والفحشاء،  والسوء   ،لألذ
تابعتهم هدمت بيتها، ورشدت أرسهتا، وخانت زوجها، وإن مانعتهم 
عرضت نفسها للتهم، والظنون، والشكوك مما يؤثر تأثرياً خطرياً عىل 

حياهتا مع نفسها، وزوجها، وأوالدها(٢).
بعده  ليس  مفسدة  الصور  هذه  مثل  يف  بالرجال  املرأة  اختالط  إن 
الطبيعي،  مجاهلا  إبراز  عىل  املرأة  حترص  عندما  وبخاصة  مفسدة؛ 

واملصطنع، وتنكرس يف مشيتها، وتتلطف يف قوهلا.
جمتمع  يف  واختالطها  العمل،  يف  املرأة  بحرية  ينادون  الذين  إن 
باملرأة،  التمتع  يريدون  تعاىل  اهللا  رشع  عن  بعيدون  أناس  هم  الرجال 

وإخراجها من دينها، وعقيدهتا، وعفتها، وطهرها. 

ط١  بريوت  املعرفة  دار  ص٣٦٥  املسلمة  املرأة  شخصية  العك،  الرمحن  عبد  خالد   (١)
١٩٩٨م.

(٢) حفصة أمحد حسن، أصول تربية املرأة املسلمة املعارصة، ص٥٣٧. املجتمع اإلسالمي 
أمام  املسلمة  احلصني.املرأة  أمحد   .filoA اإلسالمي  املجتمع  اإلنرتنت  عىل  لبنان  يف 

التحديات، ص٩٧ ط اخلامسة دار البخاري. 
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املبحث اخلامس
حكم النشوز

النشوز أياً كان مصدره، الزوجة أو الزوج أو كالمها فال ريب أنه 
حمرم(١) ملا يرتتب عليه من األرضار واآلثار السيئة عىل الزوجني وعىل 
النشوز،  من  الزوجة  الشارع  حذر  وقد  أمجع،  األرسة  وعىل  األوالد 
ومن ذلك قوله ملسو هيلع هللا ىلص: «إذا دعا الرجل امرأته إىل فراشه فلم تأته، فبات 

غضبان عليها، لعنتها املالئكة حتى تصبح»(٢).
إىل  امرأته  يدعو  رجل  من  ما  بيده  نفيس  ملسلم «والذي  رواية  ويف 
حتى  عليها؛  ساخطاً  السامء  يف  الذي  كان  إالّ  عليه،  فتأبى  فراشها، 

يرىض عنها»(٣).
وقال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «والذي نفيس بيده ال تؤدي املرأة حق رهبا؛ 

حتى تؤدي حق زوجها»(٤).
(١) ابن نجيم، البحر الرائق ج٤ ص٧٦ وحممد بن عرفة حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري 

ج٢ ص٢٠٦ والشريازي، املهذب ج٢ ص١٧٢، والبهويت، الروض املربع ص٢٨٩.
(٢) صحيح البخاري ج٦ ص٣١٤.

(٣) صحيح مسلم ج١٠ ص٢٥٨.
سجد  الشام  من  جبل  بن  معاذ  قدم  ملا  قال:  أوىف  أيب  عن  ومتامه:  حديث  من  جزء  هذا   (٤)
لرسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص فقال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «ما هذا؟» قال: يا رسول اهللا، قدمت الشام فرأيتهم 
يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم، فأردت أن أفعل ذلك بك، قال: «فال تفعل، فإين لو 
أمرت شيئاً أن يسجد ليشء ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفيس بيده ال تؤدي=
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الرضر،  ألوان  من  لون  وهو  أيضاً،  حرام  الزوج  من  والنشوز 
، والرسول ملسو هيلع هللا ىلص يقول: «ال رضر  وتفصيالً مجلة  واإلسالم منع الرضر 
ومن  الزوجة،  عىل  رضر  فيه  الزوج  نشوز  أن  ريب  وال  رضار»  وال 
عىل  الزوج  نشوز  أن  شك  وال  يزال،  الرضر   : رشعاً املقررة  القواعد 

زوجته رضر بنيّ ينبغي إزالته.

= املرأة حق رهبا، حتى تؤدي حق زوجها، حتى لو سأهلا نفسها وهي عىل قتب، مل متنعه». 
 ٢٩٢/٧) أخرجه ابن حبان (٤٧٩/٩) وابن ماجه (رقم ١٨٥٣) والبيهقي يف الكرب

رقم ١٤٤٨٨) وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع (رقم ٥٢٩٥).
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املبحث السادس
اآلثار املرتتبة عىل النشوز

يرتتب عىل نشوز الزوجة أو نشوز الزوج آثار كثرية من أمهها:
العضل.. ١
سقوط حق الناشز يف القسم والنفقة.. ٢
اخللع.. ٣

وفيام يأيت بيان موجز ملا ذكرت: 
١. العضل:

يطلقها  وال  حسنة،  معارشة  يعارشها  فال  الزوجة،  تعليق  وهو: 
.(١) فتتزوج من غريه، وهو حمرم رشعاً

الزوج  مات  – إذا  اإلسالم  – قبل  اجلاهلية  يف  العرب  كان  وقد 
شاؤوا  وإن  تزوجها،  بعضهم  شاء  إن  بامرأته  أحق  أولياؤه  – كان 
فنزلت  أهلها.  من  أحق  فهم  يزوجوها،  مل  شاؤوا  وإن  زوجوها، 
(١) وهذا املعنى الذي أوردته للعضل هو الذي يتمشى مع ما ورد يف آية النساء (١٩) التي 
) وإالّ  سيأيت ذكرها وهي قوله تعاىل: (يا أهيا الذين آمنوا ال حيل لكم أن ترثوا النساء كرهاً
فإن معنى العضل أوسع؛ وأمجع ما رأيت يف هذا الباب ما أورده اإلمام ابن قدامة يف كتابه 
املغني ج٧ ص٢٤ حني عرف العضل بقوله: (منع املرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت 
ذلك ورغب كل واحد منهام بصاحبه)، وبنحوه جاء يف املبسوط للرسخيس ج٥ ص١٩ 

ويف املدونة لسحنون ج٤ ص١٦٤، واألم، للشافعي ج٥ ص١٣.
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 ¦  ¥¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z) الكريمة:  اآلية 
 ³  ²±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §
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.(١٩ ) (النساء:  Á

أي: إذا مات الزوج، فليس لكم أن متنعوا الزوجة من الزواج بمن 
تريد هي. وكان يف اجلاهلية للزوج أن يمسك الزوجة، فال يقرهبا، وال 
وكان  فريثها،  متوت  أو  به،  تسرتضيه  ماالً  تعطيه  حتى  لغريه؛  يرتكها 
أقارب الزوج -أيضاً -يعدون أنفسهم أحق باملرأة من أوليائها إذا مات 
زوجها، فإن شاؤوا تزوجها أحدهم وإن شاؤوا زوجوها لغريهم أو 
اإلسالم(١)،  أبطله  حتى  هلم  حق  هذا  أن  ويرون  الزواج،  من  منعوها 
فنزلت اآلية الكريمة تأمر الزوج بتطليق زوجته إن كره صحبتها، وال 
يمسكها كرهاً؛ ألن فيه إرضاراً بالزوجة، والنبي ملسو هيلع هللا ىلص يقول: «ال رضر 

وال رضار»(٢). ومن القواعد املقررة رشعاً (الرضر يزال)(٣).
وقد دل عىل بطالن العضل وحتريمه: الكتاب والسنة.

فمن الكتاب قوله تعاىل: (! " # $ % & 
 4  3  2  1  0/  .  -  ,  +*  )  (  '
 D  C  B  A  @  ?  >  =<  ;  :  9  8  76  5
 (  R  Q  P  O  N  M  L  K  J I  H  G  F  E

.(٢٣١ (البقرة: 
ومن السنة: قوله ملسو هيلع هللا ىلص: «ال رضر وال رضار»(٤)، فقد نفى اإلسالم 

(١) اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي ج٥ ص٩٤.
(٢) احلاكم النيسابوري (ت٤٠٥هـ) املستدرك عىل الصحيحني ج٢ ص٥٨.

(٣) جالل الدين عبدالرمحن السيوطي، األشباه والنظائر ص٥، وزين العابدين بن إبراهيم 
ابن نجيم، األشباه والنظائر ص١٠٥.

(٤) احلاكم النيسابوري (املستدرك عىل الصحيحني) ج٢ ص٥٨.
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غري  أمر  املدة  طول  مع  ناشزاً  الزوجة  بقاء  ألن  ؛  بالغري  الرضر  إحلاق 
حممود؛ ألنه ينايف املودة واإلخاء.

مع  بإحسان  ترسيح  أو  بمعروف،  إمساك  من  به  تعاىل  اهللا  أمر  وما 
عنه  ينشأ  وما  واإلثم،  واملفاسد،  املضار،  من  اإلمساك  عىل  يرتتب  ما 
كرهه  الذي  األمر  والبغضاء؛  العداوة  وتوليد  األرس،  بني  التفريق  من 

ر منه. اإلسالم، ونفَّ
٢. سقوط حق الناشز يف القسم والنفقة:

 :  9  8) تعاىل:  لقوله  فراشها؛  هيجر  الناشز  املرأة 
 D  C  B  A  @?  >  =  <  ;

بني  القسم  يف  حصتها  تسقط  ثم  ومن   ،(٣٤ (النساء:   (F  E

الزوجات.
وأما سقوط نفقتها؛ فقد ذهب مجهور الفقهاء؛ من احلنفية واملالكية 
والشافعية واحلنابلة(١) إىل أن الزوجة الناشز ال تستحق النفقة الزوجية، 

واستدلوا بالكتاب والسنة.
 ;  :  9  8) تعاىل:  فقوله  الكتاب؛  أمــا 
 (F  E  D  C  B  A  @?  >  =  <

(النساء: ٣٤).
يف  هجرها  يف  للزوج  أذن  قد  تعاىل  اهللا  كان  إذا  االستدالل:  ووجه 
املضجع؛ خلوف نشوزها كان مباحاً له ترك اإلنفاق عليها، ثم إن اهللا 
سبحانه:  بقوله  الصحبة،  من  حظها  بمنع  الناشز  حق  يف  أمر  قد  تعاىل 
(> = <) (النساء: ٣٤) ومعروف: أن احلظ يف الصحبة 

(١) الكاساين (بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع) ج٤ ص٢٢، والشافعي (األم) ج٥ ص٧٤، 
دار املعرفة – بريوت، والقرطبي، اجلامع ألحكام القرآن ج٥ ص٦٣، ورشف الدين موسى 
ابن أمحد أبو النجا احلجاوي (ت ٩٦٨هـ) (اإلقناع لطالب االنتفاع) ج٤ ص٥٥ دار هجر 

بمرص ١٤١٨ه ١٩٩٩م، وابن قدامه (املغني) ج١١ ص٤٠٩، طبعة ١٤١٠ه.
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اإلنفاق  حق  وأما  بينهام،  متبادل  وأمر  الزوجني،  بني  مشرتك  قاسم 
فهو حق خالص للزوجة، وإذا كان النشوز يسقط احلق املشرتك كان 

إسقاطه للحق اخلالص للزوجة أوىل(١).
وأما السنة: فإن النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف خطبته يف حجة الوداع التي بنيَّ فيها 
جيب  وما  للنساء  الرجال  عىل  جيب  ما  بني  وأحكامها  الرشيعة  قواعد 
عىل النساء للرجال، فقال يف حديث جابر الطويل: «ولكم عليهن أن 
رضباً  فارضبوهن  ذلك  فعلن  فإن  تكرهونه،  أحداً  فرشكم  يوطئن  ال 

غري مربح، وهلن عليكم رزقهن، وكسوهتن باملعروف»(٢).
وهذا دليل واضح عىل: أن الناشز ال نفقة هلا وال كسوة.

النفقة  سقوط  عدم  إىل  فذهب  حزم(٣)،  ابن  الرأي  هذا  وخالف 
الزوجية بسبب النشوز؛ لعموم قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «وهلن عليكم رزقهن 
هلن  الزوجات  أن  ملسو هيلع هللا ىلص:  الرسول  بني  فقد  باملعروف»(٤)،  وكسوهتن 
لزوجة  وتقييده  معني،  بنوع  ختصيص  غري  من  أزواجهن  عىل  النفقة 
دون أخر، وهذا يقتيض: عموم وجوب النفقة الزوجية عىل األزواج 

. مطلقاً
الرأي املختار:

نفقة  بسقوط  اجلمهور  قول  رجحان  املسألة  هذه  يف  أراه  والذي 
الزوجة الناشزة، وأن ما استدل به ابن حزم من قوله ملسو هيلع هللا ىلص «وهلن عليكم 
رزقهن وكسوهتن باملعروف» اليدل عىل املدعى به؛ ألن املقصود من 
ص١٨٦،  ج٥  (املبسوط)  ٤٨٢هـ)  (ت  الرسخيس  سهل  أيب  بن  حممد  الدين  شمس   (١)

مطبعة السعادة بمرص. 
(٢) أخرجه مسلم (رقم ١٢١٨).

(٣) (املحىل) أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم (ت ٤٥٦هـ) ج١٠ ص٨٨، املكتب 
التجاري، بريوت.

(٤) هذا جزء من حديث أخرجه اإلمام مسلم رقم احلديث (١٢١٨).
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كام  النشوز  ألن  ؛  الناشزات  غري  الزوجية  بيت  يف  املقيامت  الزوجات 
بينه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يعد مسقطاً للنفقة عىل حسب قوله ملسو هيلع هللا ىلص: «أهيا الناس 
إن لكم عىل نسائكم حقا، ولنسائكم عليكم حقا، لكم عليهن أن ال 

يوطئن فرشكم أحد تكرهونه،...» الخ.
 :  9  8) الكريمة:  لآلية  املوافق  هو  الرأي  وهذا 
 D  C  B  A  @?  >  =  <  ;

F E) (النساء: ٣٤) فالعمل بام قال به اجلمهور يعد إعامالً لكافة 

بعضها  وترك  بعضها  إمهال  من  أفضل  كلها  باألدلة  والعمل  األدلة، 
عىل  الظاهرية  حديث  يف  املطلق  حيمل  هذا:  وعىل  دليل،  دون  اآلخر 

املقيد يف حديث اجلمهور.
٣. اخللع:

بمعنى  وهو  ع)  ل،  الفعل (خ،  من  مشتق  مصدر  اسم  لغة:  اخللع 
اإلزالة مطلقاً، يقال: خلع الرجل امرأته خلعاً، وخالعت املرأة بعلها 

أرادته عىل طالقها ببدل منها له، فهي خالع(١).
: فراق الزوج زوجته بعوض بألفاظ خمصوصة(٢). اخللع اصطالحاً
كارهاً  منهام  كل  صار  بأن  زوجني،  بني  عرشة  لسوء  يباح  واخللع 
لآلخر، ال حيسن صحبته. وهو مرشوع بنص الكتاب العزيز، والسنة 

 ¸ ¶ μ  ´ ³ ² ±) تعاىل:  قوله  الكتاب:  فمن  املطهرة،  النبوية 
º ¹ « ¼ ½) (البقرة: ٢٢٩) أي بعوض(٣).

(١) قاسم القونوي (ت ٩٧٨هـ) (أنيس الفقهاء يف تعريفات األلفاظ املتداولة بني الفقهاء) 
(خمتار  الرازي  بكر  أيب  بن  وحممد  ١٩٨٦م.  ١٤٠٦ه  بجدة  للنرش  الوفاء  دار  ص١٦١ 

الصحاح) ص١٨٥ دار الكتب العلمية، بريوت، ١٩٨٣م.
(٢) منصور بن يونس البهويت (ت ١٠٥١هـ) (رشح منتهى اإلرادات دقائق أوىل النهى لرشح 

املنتهى) ج٥ ص٣٣٥، مؤسسة الرسالة، ١٤٢١ه ٢٠٠٠م.
(٣) القرطبي (اجلامع ألحكام القرآن) ج٣ ص٩٤ مرجع سابق.



٢٨٧ 

ومن السنة: ما رواه البخاري: «أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي 
وال  خلق  يف  عليه  أعتب  ما  قيس  بن  ثابت  اهللا،  يارسول  فقالت:  ملسو هيلع هللا ىلص 
«أتردين  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللا  رسول  فقال  اإلسالم،  يف  الكفر  أكره  ولكني  دين، 
احلديقة  «أقبل  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللا  رسول  قال  نعم،  قالت:  حديقته؟»،  عليه 

وطلقها تطليقة».(١)
وأمره  فردهتا،  نعم،  قالت:  حديقته»،  «تردين  قال:  رواية  ويف 
أحكام  وللخلع  اخللع.  مرشوعية  يف  نص  وهو  ففارقها،  يطلقها»(٢) 

يرجع إليها يف كتب الفقه عامة.
الزوجة  من  يأخذ  أن  «للزوج  العلم:  أهل  من  ومجاعة  مالك  قال 
الناشز مجيع ما متلك» لقوله تعاىل: (¬ ® ¯ ° ±) (النساء: 
باللسان  والبذاء  والنشوز  البغض  اآلية  هذه  يف  املبينة  والفاحشة   (١٩

.(٣)« وسوء العرشة قوالً وفعالً
الناشز  من  املال  أخذ  جييز  من  العلم  أهل  «ومن  القرطبي(٤):  قال 
عىل جهة اخللع، غري أنه ال يتجاوز ما أعطاها؛ ركوناً إىل قوله تعاىل: 

(¨ © ª ») (النساء: ١٩).

(١) صحيح البخاري حديث رقم ٥٢٧٣.

(٢) صحيح البخاري حديث رقم ٥٢٧٤.
ج١  القرآن  أحكام  العريب،  ابن  ص٦٣،  ج٥  القرآن)  ألحكام  (اجلامع  القرطبي   (٣)

ص٢٩٨.
ج١  القرآن  أحكام  العريب،  ابن  ص٦٣،  ج٥  القرآن)  ألحكام  (اجلامع  القرطبي   (٤)

ص٢٩٨.
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املبحث السابع
عالج النشوز

خيتلف عالج النشوز باعتبار من حصل منه النشوز؛ إذ النشوز قد 
يقع من الزوجة وقد يقع من الزوج، وقد يقع من الزوجني معاً، ومن 

هنا نقول: إن عالج النشوز يقع عىل ثالثة أرضب:
الرضب األول: نشوز الزوجة:

ويكون عالجه عىل ثالثة مراحل:
املرحلة األوىل: املوعظة احلسنة؛ لقوله تعاىل: (8 9 : 
أي:   (٣٤ ــنــســاء:  (ال  (?  >  =  <  ;

العرشة  ومجيل  الصحبة،  حسن  من  عليهن  اهللا  أوجب  بام  ذكروهن 
إىل  وتعود  تندم  فقد  عليها(١)،  له  التي  بالدرجة  واالعرتاف  للزوج، 

صواهبا.
والبدء باملوعظة واإلرشاد، هو: البدء بأقرب احللول وأسهلها، بل 
أنجعها، فقد يكون سبب النشوز ال عالقة للزوج فيه، وإنام هو ناتج 
األنصاري،  زكريا  حييى  وأيب  ص١١٢،  ج٥  القران)  ألحكام  (اجلامع  القرطبي   (١)
دار  ص٢٨٥،  ج٢  اللباب)  تنقيح  حترير  برشح  الطالب  حتفة  عىل  الرشقاوي  حاشية 
طبعة  ص١٠٠  ج٥  األم  ٢٠٤هـ)  الشافعي (ت  إدريس  بن  وحممد  بريوت.  املعرفة، 

الشعب.
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عن ضيق صدر الزوجة؛ لسبب ما ليس للزوج شأن فيه(١). وال ينتقل 
حلالة؛ حتى يظن أن التي قبلها ال تفيد(٢).

املرحلة الثانية: اهلجر يف املضجع؛ لقوله تعاىل: (8 9 : 
يف  واهلجر   (٣٤ (النساء:   (?  >  =  <  ;

املضاجع، هو: أن يضاجعها، ويوليها ظهره، وال جيامعها.
يمكن  وال  عنه،   ونأ تباعد  أي  هجره  يقال:  البعد،  اهلجر:  وقيل 
فراشها،  عن  أعرض  إذا  الزوج  فإن  مضاجعتها(٣).  برتك  إالّ  بعدها 
كانت  وإن  للصلح،  فرتجع  عليها  يشق  فذلك  للزوج  حمبة  كانت  فإن 
له  وقيل:  قبلها.  من  النشوز  أن  فيتبني  فيها،  النشوز  فيظهر  له  مبغضة 
هجرها يف الكالم، لكن فيام دون ثالثة أيام لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص:: «ال حيل 
لرجل أن هيجر أخاه فوق ثالث ليال، يلتقيان فيعرض هذا، ويعرض 
هذا، وخريمها الذي يبدأ بالسالم»(٤)، وقيل: أغلظوا عليهن يف القول 
وضاجعوهن دون اجلامع وغريه(٥)، وعند الشافعي: اهلجر هنا، هو: أن 

هيجرها يف الفراش(٦).
والذي أراه: أن اهلجر هنا ليس مقصوداً لذاته، بل إنه درس قاس 
(١) حممد اخلطيب الرشبيني (ت ٩٧٧هـ) (مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج) ج٣ 
طبعة  ص٢٧٤  ج٢  آبادي (املهذب)  والفريوز  ١٩٣٣م.  بمرص  احللبي  طبعة  ص٢٥٩ 

احللبي بمرص ١٣٤٣ه.
(٢) أمحد الدردير (ت ١٢٠١هـ) (الرشح الكبري عىل خمترص خليل) ج٢ ص٤٠٢ دار إحياء 
الكتب العربية بمرص. وحممد بن عبد اهللا الزركيش (ت ٧٧٢هـ) (رشح الزركيش عىل 

خمترص اخلرقي) ج ٥ ص٣٤٩، دار أويل النهى بالرياض ١٤١٤ه ١٩٩٣م.
ج١  القرآن)  (أحكام  العريب،  وابن  ص١١٢،  ج٥  القران)  ألحكام  (اجلامع  القرطبي   (٣)

ص٤١٨.
(٤) أخرجه البخاري رقم (٦٠٧٧) ومسلم رقم (٢٥٦٠).

(٥) الزركيش (رشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي) ج٥ ص٣٥٠ مرجع سابق.
(٦) الفريوزآبادي (املهذب) جد٢ ص٧٤ مرجع سابق.
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إال  هذا  بعد  وما  فيه،  هو  فيام  جاد  أنه  لتعرف  لزوجته؛  الزوج  يعطيه 
هل  نفسه  ليعرف  الرجل؛  جيتازه  امتحان  ذاته  الوقت  ويف  الفراق، 
الطالق  وهي:   ،الكرب اخلطوة  خيطو  أن  قبل  زوجته  مفارقة  يستطيع 

إذا ما استمرت عىل حاهلا من عناد، وخمالفة ألمره.
 :  9  8) تعاىل:  لقوله  الــرضب؛  الثالثة:  املرحلة 
٣٤) فقد أمر اهللا  ; > = < ?) (النساء: 

ينجحا  مل  فإن   ، ثانياً باهلجران  ثم   ، أوالً باملوعظة  النساء  يبدأ  أن  تعاىل 
حقه،  تؤتيه  أن  عىل  وحيملها  له،  يصلحها  الذي  هو  فإنه  فالرضب، 
املربح،  غري  لألدب  الرضب  هو:  الكريمة  اآلية  هذه  يف  والرضب 
وهو الذي ال يكرس عظامً، وال يشني جارحة كاللكزة ونحوها، فإن 
وجب  اهلالك  إىل   أد فإذا  غري،  ال  اإلصالح  الرضب  من  املقصود 

الضامن.
عىل  ليس  فإنه  لزوجته،  الزوج  رضب  أباح  قد  اإلسالم  كان  وإذا 
إطالقه؛ بل قيده بأالّ يكون مربحاً، أو كارساً لعظم، أو مشوهاً لعضو، 
وما إىل ذلك مما يرض، فإن التأديب بالرضب خري من التأديب بالطالق؛ 
مجيع  إىل   يتعد الطالق  أثر  بينام  الزوجة،   يتعد ال  الرضب  أثر  ألن 

أفراد األرسة(١).
رضر،  ألنه  وإصالح؛  نفع  فيه  كان  ولو  املؤمل،  الرضب  جيوز  وال 
وال رضر وال رضار يف اإلسالم. فالرضب إذاً ليس عقوبة عىل نشوز 
الزوجة، ولكنه عالج لتلك احلالة التي طرأت عىل هذه املرأة، وتفادياً 

 C  B  A) سبحانه:  قال  وهلذا  الزوجني،  بني  الفرقة  لوقوع 
واملقصود  الغرض،  حصل  إذا  أي:   ،(٣٤ (النساء:   (F  E  D

(١) القرطبي (اجلامع ألحكام القران) ج٥ ص١١٣ مرجع سابق. والزركيش (رشح الزركيش 
عىل خمترص اخلرقي) ج٥ ص٣٥٠..
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ألمره  للزوجة؛  عقوبة  كان  ولو  ترضبوهن،  فال  وباهلجر،  بالوعظ، 
سبحانه وتعاىل بالرضب إذا مل ينفع الوعظ واهلجر.

فنشوز املرأة يعاجله الزوج بأقرب التأديبات الثالثة الواردة يف اآلية 
الكريمة، وعىل نحو ما ذكرنا، وهي: الوعظ، ثم اهلجر، ثم الرضب.

الرضب الثاين: نشوز الزوج
واحد  حصل  فإذا  الزوج(١)،  نشوز  من  صوراً  ذكرت  وأن  سبق 
أو  عنها،  إعراضه  أو  هلا،  الزوج  بكراهية  الزوجة  شعرت  وقد  منها، 
خفي  لسبب  ووئام؛  ود  من  كان  ما  خالف  عىل  هلا  معاملته  يف  تغرياً 
عليها قد يكون منه وقد يكون منها، فيجب عليها - واحلالة هذه - أن 

. تسرتضيه، وتطيب خاطره؛ السيام واملرأة تعرف ذلك جيّداً
 , + * ) ( ' & % $ # " !) تعاىل:  قال 
- . /) (النساء: ١٢٨) أي: وإن امرأة خافت من بعلها: دوام 
النشوز، أو الرتفع عليها، أو اإلعراض عنها(٢) وإالّ فمجرد العبوس، 
والنفور ال يعد نشوزاً ما دام غري طويل، أو غري مستمر، فكل البيوت 

فيها مثل ذلك.
الزوجة  رفعت  حاله  عىل  واستمر  النشوز،  عىل  الزوج  أرص  وإن 
ييسء  أو  يرضهبا  أو  هيجرها  زوجها  أن  له  وأثبتت  احلاكم،  إىل  أمرها 
إليها، وقد اختارت البقاء معه، فإن عىل احلاكم حينئذ أن يعظ الزوج، 
وقيل:  الزوج،  يسجن  وقيل:  الزوج،  يرضب  قيل:  ذلك،  يفد  مل  فإن 

يأمر احلاكم الزوجة هبجر زوجها، فإن مل يفد رضبه احلاكم(٣).
(١) انظر ص١٦.

(٢) الفرق بني النشوز واإلعراض، إن النشوز يعني التباعد، واإلعراض يعني أالّ يكلمها وال 
يأنس هبا (أحكام القرآن) ج٥ ص٢٥٩..

(٣) انظر يف هذه الصور كلها: حممد عرفة (حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري) ج٢ ص=



 ٢٩٢

الرضب الثالث: النشوز من اجلانبني:
قد حتصل اخلصومة، والنزاع، والشقاق، والبغض، والكراهية من 
ما  وكثري  طبيعي،  أمر  وهذا  معاً،  كليهام  أو  الزوج  أو  الزوجة،  جانب 
يقع يف البيوت. فمتى حصل الشقاق بني الزوجني اضطربت األرسة 
إىل  ذلك  يمتد  ما  وغالباً  األرسة،  أفراد  مجيع  بذلك  وتأثر  بأكملها، 

األقارب.
أو  الزوجني،  من  أي  من  النشوز  يعرف  ومل  الشقاق،  حصل  فإذا 
ادعى كل منهام عىل اآلخر به، وأنه السبب، فعىل احلاكم إذا استعىص 
خيتار  أن  فعليه  للزوجني،  الطبيعية  احلياة  عودة  أو  املشكلة،  حل  عليه 
حكمني عدلني، أحدمها من طرف الزوج واآلخر من طرف الزوجة، 
يتفقان  ما  عىل  بينهام  باإلصالح  يقومان  هلام(١).  حكامً  هبام  يرتضيان 
عليه ويرضيانه من البقاء عىل احلياة الزوجية، أو التفريق بالطالق(٢)، 
حكمها:  هي  وتوكل  عوض،  وقبول  بطالق  حكمه  الزوج:  ل  فيوكّ
ببذل عوض، وقبول طالق بالعوض، ويشرتط يف احلكمني اإلسالم 

واحلرية والعدالة، واالهتداء إىل املقصود من حتكيمهام(٣).
= ٤٠٢ مرجع سابق. (التاج واإلكليل رشح خمترص خليل) ج٤ ص١٦ مطبعة السعادة 
بمرص ١٣٢٩ه. وشمس الدين حممد بن شهاب الدين أمحد الرميل (ت ١٠٠٤هـ)، حممد 
مرجع  ص٢٦١  ج٣  املنهاج)  معرفة معاين ألفاظ  إىل  املحتاج  اخلطيب (مغني  الرشبيني 
سابق. (هناية املحتاج إىل رشح املنهاج) ج٦ ص٣٥ طبعة احللبي بمرص ١٩٣٨م. وحممد 

ابن يوسف الشهري باملواق (ت ٨٩٧هـ).
(١) الزركيش (رشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي) ج٥ ص٣٥٢. وحممد بن جرير الطربي 
(ت ٣١٠هـ) (جامع البيان يف تأويل آي القرآن) ج ٨ ص٣٢٠ طبعة دار املعارف بمرص 

١٩٧١م حتقيق حممود شاكر.
تنقيح  حترير  برشح  الطالب  حتفة  عىل  الرشقاوي  (حاشية  األنصاري  زكريا  حييى  أبو   (٢)

اللباب) ج٢ ص٢٨٦ مرجع سابق.
(٣) املرجع السابق ص: ٢٨٧،. وهباء الدين عبد الرمحن بن إبراهيم املقديس (ت ٦٢٤هـ) 
حممد= الدين  وتقي  ٢٠٠١م.  ١٤٢١ه  الرسالة  مؤسسة  ص٧٥  العمدة)  رشح  (العدة 
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اخلامتة

: أهم نتائج البحث:  أوالً
يف ضوء ما تقدم يف املباحث السابقة يتقرر اآليت:

حفظاً . ٤ باإلناث  الذكور  اجتامع  برضورة  اهللا  سنة  قضت  أنه 
للمخلوق يف املدة التي شاء اهللا تعاىل أن يعيشها ذلك النوع.

أنه قد يوجد النسل، وبه يستمر بقاء النوع اإلنساين، غري أن . ٥
البقاء عىل الوجه األكمل لبني اإلنسان ال يتم إالّ إذا جر أمر 

التزاوج بينهم عىل أسس مرشوعة، ويف أحوال خمصوصة.
عن . ٦ باإلنسان  يرقى  اجتامعي  ونظام  قوية،  رابطة  الزواج  أن 

مكان  من  به  ويرتفع  الروحية،  العالقة  إىل  احليوانية  الدائرة 
الوحدة واالنفراد إىل أحضان السعادة وأنس االجتامع. 

أن الزواج: عامد األرسة التي منها يتكون املجتمع البرشي، وبه . ٧
تتكون الصفات اإلنسانية الراقية، كاإليثار، وحب اخلري.

أن النشوز بمعناه العام، هو: كراهية كل من الزوجني لصاحبه . ٨
العتبارات خمصوصة.

من . ٩ يقع  وقد  الزوج،  من  يقع  فقد  ثالثة:  أحواالً  للنشوز  أن 
الزوجة، وقد يكون مشرتكاً بينهام.

املقنع  مجع  يف  اإلرادات  النجار (ت٩٧٢هـ) (منتهى  بابن  الشهري  التنوخي  أمحد  ابن   =
وأيب  ٢٠٠٠م..  ١٤٢١ه  بريوت  الرسالة  مؤسسة  ص١٢٨  ج٢  وزيادات)  التنقيح  مع 
بمرص  هجر  دار  ص٤٠٢  ج٤  ٦٢٠هـ) (الكايف)  قدامة (ت  بن  أمحد  بن  عبداهللا  حممد 

١٤١٨هـ ١٩٩٧م.
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الزوجة، . ١٠ أو  الزوج،  جانب  من  سواء  كثرية  النشوز  صور  أن 
 . وقد يكون قولياً أو فعلياً

وبعضها . ١١ الزوج،  إىل  يرجع  بعضها  كثرية،  أسباباً  للنشوز  أن 
يرجع إىل الزوجة، وقد تكون هناك عوامل أخر جمتمعة أو 
متفرقة هلا تأثريها يف حصول النشوز، كتدخل األهل، وتأثري 
وسائل اإلعالم اهلدامة وسوء الظن والغرية والشح والتقتري، 

واالختالط بني الرجال والنساء.
بني . ١٢ القسم  وسقوط  العضل،  النشوز:  عىل  املرتتبة  اآلثار  من 

الزوج  فراق  وهو:  فاخللع،  النفقة،  سقوط  وكذا  الزوجات، 
زوجته بعوض تدفعه لزوجها.

إن اإلسالم عالج النشوز إذا كان من الزوجة بطرق لطيفة تبدأ . ١٣
باملوعظة احلسنة، ثم اهلجر يف املضجع، ثم الرضب غري املربح، ثم 
إقامة احلكمني، فإذا استحكم اخلالف بني الزوجني، واتسعت 
هوة الشقاق بينهام، ونفذت وسائل الصلح، واحلكمني، كان 
البد من التفريق بينهام، وال جيوز تعليق الزوجة الناشز، أي: 
واألرفق،  باألسهل  العالج  فبدأ  األحوال  من  بحال  عضلها 
فإذا مل جيد ترقى إىل ما هو أصعب منه وأكثر شدة، فاإلسالم 
يريد عالج املشكلة باأليرس ما أمكن، فاهلدف اإلصالح وليس 
التعنيف، أما إن كان النشوز من الزوج فرشع اإلسالم له من 
العالج ما يناسبه من املوعظة والتغليظ عليه من قبل احلاكم بام 

يكفل منعه من اإلرضار هبذه املرأة.
: التوصيات. ثانياً

وبعد دراستي ملوضوع النشوز وعريض ملا قاله أهل العلم فيه أحب 
أن أضع بني يدي قارئ هذا البحث التوصيات اآلتية:
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ينبغي أن يكون هناك تثقيف لكال الزوجني قبل الزواج ليعرفوا . ١
إن  حيث  منغصات،  من  ختلو  ال  وأهنا  الزوجية  احلياة  طبيعة 
البعض من األبناء والبنات يتصور احلياة الزوجية حياة خمملية 
ال تنغيص فيها وال نكد ألبتة، وهذا غري وارد؛ إذ ال ختلو احلياة 
الزوجية من مكدرات ومشكالت، قلَّت أو كثرت، فلم تصفُ 

احلياة للنبي ملسو هيلع هللا ىلص لتصفو لغريه.
ال خيفى أن أكثر املشكالت الزوجية -ومنها النشوز- إنام حتدث . ٢

بسبب جهل كال الزوجني أو أحدمها بام له من حقوق وما عليه 
الزوج  من  كل  يتعلم  أن  ينبغي  ولذلك  لآلخر؛  واجبات  من 
والواجبات  احلقوق  من  عليه  وما  له  ما  الزواج  قبل  والزوجة 
املشكالت  من  فكم   (٢٢٨ (البقرة:   (ml  k  j  i  h)
 فرت احلقوق،  هبذه  الزوجة  أو  الزوج  جهل  نتيجة  حصلت 
له  ليس  بام  يطالب  عليه  وما  له  بام  جلهله  نتيجة  الزوجني  أحد 
من احلقوق أو يرتك ما هو واجب عليه لآلخر؛ ظناً منه أن ذلك 

نافلة، وهو حق واجب عليه قد قرره الرشع.
الغالب أن كل واحد من الزوجني يعرف طباع اآلخر ويعرف . ٣

ما يرضيه وما يغضبه، فعىل كل واحد من الزوجني أن حيرص 
كل احلرص عىل كل ما من شأنه كسب رىض اآلخر، وأن يبتعد 
كل البعد عام يبغضه ويسبب نفرته منه يف حدود ما رشع اهللا عز 

وجل.
من . ٤ أو  الزوج  من  كان  سواء  الزوجني  بني  نشوز  حصل  إذا 

سعياً  يسعيا  أن  أوالً  الزوجني  فعىل  كليهام،  من  أو  الزوجة 
حثيثاً ملعرفة أسباب هذا النشوز ثم عليهام بعد ذلك بذل اجلهد 
واستفراغ الوسع إلزالة هذه األسباب دون أن يطلع عىل ذلك 
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أحد أو يتدخل يف املوضوع أحد سواء من األقارب أو األباعد؛ 
بل يتعرف عىل السبب ثم يسعى إلزالته يف مظلة بيت الزوجية، 
فيجلس الزوجان مع بعضهام جلسة مصارحة يكشفان أسباب 
هذه املشكلة التي أحدثت النشوز والنفرة، ويسعيان لعالجها 

برفق ولني ومودة ورمحة.
وتعييهم . ٥ النشوز  هذا  أسباب  إزالة  عن  الزوجان  يعجز  عندما 

الزوجني:  أقارب  من  املصلحني  دور  يأيت  فإنه  احللول  مجيع 
أن  ينبغي  وهنا   (٣٥ (النساء:   (^  ]  \  [  Z  Y)
تطرح هذه اإلشكاالت بكل شفافية، وأن يكون هم املصلحني 
األكرب احلرص عىل ملّ شمل األرسة ومجع شتاهتا وإبعادها عن 
تستنفذ  أن  بعد  إالّ  القضاء  إىل  يصار  وأالّ  واالهنيار،  التصدع 

مجيع احللول.
ينبغي أن تسود لغة احلوار بني الزوجني، وأن يكون ذلك بعقالنية . ٦

تسوده املودة والرمحة، فكلام وجد أحد الزوجني عىل اآلخر خطأ 
يستحق التنبيه عليه، فعليه أن جيلس معه جلسة ود ومصارحة، 
وخيربه هبذا األمر الذي يصدر منه وهو ال يرغبه أو ينزعج منه. 

دقيق . ٧ كل  عىل  التنبيه  أو  املالحظات  إبداء  كثرة  ينبغي  ال  لكن 
الذي  ذا  ومن  برش،  كلنا  إنّنا  ثم  امللل،  يورث  هذا  فإن  وجليل 
يسلم من اخلطأ أو الزلل؛ لذا فإن هناك أموراً ينبغي أن يتعاىف 

فيها كل واحد من الزوجني مع اآلخر والشاعر يقول:
قومه يف  بسيد  الغبي  ليس 

املتغايب قــومــه  سيد  لكن 
عىل . ٨ املستمر  حثهام  الزوجني  كال  والدي  عىل  الواجب  من  إن 

وأن  ذلك،  يف  والتفاين  يرضيه،  عام  والبحث  لآلخر  اإلحسان 
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املحبة  ودوام  الزوجية  احلياة  استقرار  يف  ذلك  أثر  هلام  يبينا 
بينهام.

ولعل من املفيد أيضاً أن حيرص كال الزوجني عىل قراءة بعض . ٩
التي  واألمور  للزوجني،  وصايا  عىل  تشتمل  التي  الكتب 
تكسب السعادة وكيف يتخلص أي من الزوجني إن عرضت 

له مشكلة، وهكذا.
قد . ١٠ اآلخر  عىل  الزوجني  من  واحد  كل  حكم  يكون  أن  ينبغي 

نبع من واقع ما يشاهده أو يسمعه، وأالّ يكون مبنياً عىل كالم 
اآلخرين، فليس كل إنسان مهام بلغت قرابته ناصحاً وصادقاً 
وإن ادعى ذلك، فإن للنفوس حظها وللهو نصيبه، وكم من 
مريد للخري ال هيتدي إليه، كام ينبغي أن حيذر كل من الزوجني 
أكذب  فذاك  والظنون  الشكوك  باب  نفسه  عىل  يفتح  أن  من 

احلديث.
أخرياً أنبه إىل حالة نشوز وكراهية حتصل من الزوجة لزوجها . ١١

وقد  النساء،  بعض  عند  تكون  حالة  وهي  احلمل،  فرتة  يف 
يستعجل بعض األزواج بطالق زوجته من واقع ما يسمع من 
عبارات الكراهية له، وهو أمر قد يكون خارجاً عن إرادة املرأة 
مرتبطاً بظروف محلها؛ ولذلك ينبغي أن يتنبه األزواج خاصة 
يف احلمل األول ملثل هذه احلالة التي رسعان ما تزول مع تقدم 

سن اجلنني يف بطن أمه أو عىل األقل بعد الوالدة.
وصىل اهللا عىل حممد، وآله، وصحبه، وسلم.
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مصادر البحث:

إبراهيم حممد ضويان (منار السبيل رشح الدليل)، طبعة ١٣٧٨هـ.. ١
املهذب . ٢ ٤٧٦هـ)  الشريازي (ت  الفريوزآبادي  يوسف  بن  عيل  بن  إبراهيم  إسحاق  أبو 

دار املعرفة، بريوت، دون. 
أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي (ت ٤٥٨هـ). اجلامع لشعب اإليامن؛ حتقيق وختريج: . ٣

الدكتور عبدالعيل عبداحلميد حامد. الدار السلفية؛ بومباي- اهلند ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م. 
مطبعة . ٤ القرآن،  أحكام  ٥٤٣هـ)  (ت  العريب  بابن  املعروف  اهللا  عبد  بن  حممد  بكر  أبو 

احللبي بمرص، بدون. 
مسلم؛ . ٥ صحيح  ٢٦١هـ).  (ت  النيسابوري  شريي  القُ احلجاج  بن  مسلم  احلسني  أبو 

للطباعة  اإلسالمية  املكتبة  عبدالباقي.  فؤاد  حممد  وتعليق:  وترقيم  وتصحيح  حتقيق 
والنرش والتوزيع؛ إستانبول - تركيا. مصورة عن الطبعة األوىل ١٣٧٤هـ - ١٩٥٥م. 

أبو زكريا حييى بن رشف النووي. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، ٣٣٩، مؤسسة . ٦
الرسالة. 

أبو عبد اهللا حممد بن أيب الفرج الزيعيل (ت ٧٠٩هـ) املطلع عىل أبواب املقنع، املكتب . ٧
اإلسالمي، بريوت، ١٣٨٥هـ - ١٩٦٥م. 

أبو عبد اهللا حممد بن أمحد األنصاري القرطبي اجلامع ألحكام القرآن، نرش دار الكتب . ٨
العلمية، بيوت، ١٤١٧هـ - ١٩٩٦م. 

أبو عبدالرمحن أمحد بن شعيب النسائي (ت: ٣٠٣هـ). السنن الكرب؛ حتقيق: الدكتور . ٩
األوىل  الطبعة  لبنان.   – بريوت  العلمية؛  الكتب  دار  وآخرين.  البنداري  عبدالغفار 

١٤١١هـ - ١٩٩١م. 
وبذيله . ١٠ الصحيحني؛.  عىل  املستدرك  ٤٠٥هـ).  (ت:  النيسابوري  احلاكم  عبداهللا  أبو 

التلخيص للحافظ الذهبي. مصورة دار الكتب العلمية؛ بريوت – لبنان. 
اهللا . ١١ حديث رسول  من  املسند  الصحيح  اجلامع  البخاري.  بن إسامعيل  حممد  عبداهللا  أبو 

فؤاد  حممد  ترقيم:  اخلطيب.  الدين  حمب  وحتقيق:  وتصحيح  رشح  وأيامه؛  وسننه  ملسو هيلع هللا ىلص 
لفية  عبدالباقي. نرش ومراجعة وإخراج وإرشاف: قيص حمب الدين اخلطيب. الطبعة السَّ

ومكتبتها؛ القاهرة. الطبعة األوىل ١٤٠٠. 
وخرج . ١٢ حققه  الشهاب،  مسند  ٤٥٤هـ).  (ت  القضاعي  سالمة  بن  حممد  عبداهللا  أبو 

مؤسسة  ١٩٨٥م،   - ١٤٠٥هـ  األوىل  الطبعة  السلفي،  عبداملجيد  محدي  أحاديثه: 
الرسالة، بريوت، لبنان. 

فؤاد . ١٣ حممد  حتقيق:  ماجه؛  ابن  سنن  (ت٢٧٥هـ).  القزويني  يزيد  بن  حممد  عبداهللا  أبو 
عبدالباقي. مصورة املكتبة اإلسالمية؛ إستانبول - تركيا.
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سنن . ١٤ وهو  الصحيح،  اجلامع  ٢٧٩هـ).  (ت  سورة  ابن  عيسى  بن  حممد  عيسى  أبو 
القاهرة.  وأوالده؛  احللبي  البايب  مصطفى  مطبعة  شاكر.  حممد  أمحد  حتقيق:  الرتمذي؛ 

الطبعة األوىل ١٣٥٦هـ - ١٩٣٧م. 
أبو القاسم احلسني بن حممد املعروف بالراغب األصفهاين (٥٠٢هـ) املفردات يف غريب . ١٥

القرآن، حتقيق حممد سيد كيالين. دار املعرفة، بريوت، بدون. 
أبو حممد عبد اهللا بن أمحد بن قدامة (ت ٦٢٠هـ) الكايف، دار هجر بمرص ١٤١٨هـ ١٩٩٧م. . ١٦
أبو حممد عبد اهللا بن أمحد بن قدامة (ت ٦٣٠هـ) املغني، دار الكتاب العريب، بريوت، . ١٧

وهبامشه الرشح الكبري. 
التجاري، . ١٨ املكتب  املحىل،  ٤٥٦هـ)،  (ت  حزم  بن  سعيد  بن  أمحد  بن  عيل  حممد  أبو 

بريوت. 
تنقيح . ١٩ حترير  برشح  الطالب  حتفة  عىل  الرشقاوي  حاشية  األنصاري،  زكريا  حييى  أبو 

اللباب، دار املعرفة بريوت. 
أمحد احلصني.املرأة املسلمة أمام التحديات، ط٥، دار البخاري. . ٢٠
أمحد الدردير (ت ١٢٠١هـ) الرشح الكبري عىل خمترص خليل، دار إحياء الكتب العربية . ٢١

بمرص. 
حممد . ٢٢ عبداهللا  أيب  اإلمام  صحيح  برشح  الباري  فتح  العسقالين.  حجر  بن  عيل  بن  أمحد 

ابن إسامعيل البخاري (ت: ٢٥٦هـ) ؛ تصحيح وحتقيق: سامحة الشيخ عبدالعزيز بن 
اخلطيب.  الدين  حمب  وإرشاف:  إخراج  عبدالباقي.  فؤاد  حممد  ترقيم:  باز.  بن  عبداهللا 

املطبعة السلفية ومكتبتها. القاهرة ١٣٨٠.
أمحد بن حممد الباجوري، حاشية الباجوري، دار املعرفة، بريوت.. ٢٣
الشيباين . ٢٤ حنبل  بن  أمحد  اإلمام  مسند  لرتتيب  الرباين  الفتح  البنا.  عبدالرمحن  أمحد 

(ت٢٤١هـ)؛ مصورة دار إحياء الرتاث العريب؛ بريوت – لبنان.
أمحد حممد املقري الفيومي، املصباح املنري، املطبعة األمريية بمرص.. ٢٥
هباء الدين عبد الرمحن بن إبراهيم املقديس (ت ٦٢٤هـ)، العدة رشح العمدة، مؤسسة . ٢٦

الرسالة ١٤٢١هـ - ٢٠٠١م. 
تقي الدين حممد بن امحد التنوخي الشهري بابن النجار (ت٩٧٢هـ)، منتهى اإلرادات يف . ٢٧

مجع املقنع مع التنقيح وزيادات، مؤسسة الرسالة بريوت ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م. 
فقه . ٢٨ وفروع  قواعد  يف  والنظائر  األشباه  (ت٩١١)  السيوطي  الرمحن  عبد  الدين  جالل 

الشافعية، دار الكتب العلمية - بريوت لبنان ١٣٩٩هـ.
مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور (ت٧١١هـ)، لسان العرب، نرش دار عامل الكتب . ٢٩

بالرياض، ١٤٢٤هـ- ٢٠٠٣م.
احلافظ أبو بكر أمحد بن احلسني بن عيل البيهقي (٤٥٨هـ)، السنن الكرب، مصورة دار . ٣٠

املعرفة عن طبعة دائرة املعارف العثامنية بحيدر آباد الدكن.
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احلافظ الطرباين (ت٣٦٠هـ)، املعجم األوسط، حتقيق: الدكتور حممود الطحان. مكتبة . ٣١
املعارف، الرياض. الطبعة األوىل ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م.

احلافظ زكي الدين عبدالعظيم بن عبدالقوي املنذري (ت ٦٥٦هـ)، الرتغيب والرتهيب، . ٣٢
حتقيق: حميي الدين ديب مستو وآخرين. دار ابن كثري وغريها ١٤١٤هـ - ١٩٩٣م.

الرسالة، . ٣٣ مؤسسة  ص٥٣٧،  املعارصة،  املسلمة  املرأة  تربية  أصول  حسن،  أمحد  حفصة 
بريوت، ط:١، ٢٠٠١.

خالد عبد الرمحن العك، شخصية املرأة املسلمة، دار املعرفة، بريوت، ط:١، ١٩٩٨م.. ٣٤
اخلطيب الرشبيني، مغني املحتاج إىل معرفة معاين الفاظ املنهاج، دار الفكر، بريوت. . ٣٥
مصطفى السباعي، أخالقنا االجتامعية، ط: ١٣٩٠هـ.. ٣٦
عبد العزيز الكبييس، ورقة عمل ملؤمتر الطالق يف جامعة الشارقة.. ٣٧
طبعة . ٣٨ الدقائق،  كنز  رشح  الرائق  البحر  ٩٧٠هـ)،  نجيم (ت  بن  إبراهيم  العابدين  زين 

احللبي بمرص ١٣٣٣هـ.
النعامن، . ٣٩ حنيفة  أيب  مذهب  عىل  والنظائر  األشباه  نجيم،  بن  إبراهيم  بن  العابدين  زين 

املكتبة العرصية، بريوت – لبنان، حتقيق عبدالكريم الفضييل ١٤١٨هـ.
رشف الدين موسى بن أمحد أبو النجا احلجاوي (ت ٩٦٨هـ)، االقناع لطالب االنتفاع، . ٤٠

دار هجر بمرص ١٤١٨هـ - ١٩٩٩م.
السعادة . ٤١ مطبعة  املبسوط،  ٤٨٢هـ)،  (ت  الرسخيس  سهل  أيب  بن  حممد  الدين  شمس 

بمرص. 
البن . ٤٢ املتناهية  العلل  كتاب  تلخيص  الذهبي،  عثامن  بن  أمحد  بن  حممد  الدين  شمس 

األوىل  الطبعة  حممد،  بن  إبراهيم  بن  يارس  متيم  أبو  وحتقيق  دراسة  (٥٩٧هـ)،  اجلوزي 
١٤١٩هـ - ١٩٩٨م، مكتبة الرشد، الرياض، اململكة العربية السعودية.

شمس الدين حممد بن شهاب الدين امحد الرميل (ت ١٠٠٤هـ)، هناية املحتاج إىل رشح . ٤٣
املنهاج، طبعة احللبي بمرص ١٩٣٨م. 

جامعة . ٤٤ العمري  عيسى  نقالً عن دكتور  واالختالط،  التربج  خطر  رمضون،  عبد الباقي 
أربد األهلية، ورقة عمل ملؤمتر ظاهرة الطالق، كلية الرشيعة جامعة الشارقة ص٢٧. 

العبيس . ٤٥ الكويف  شيبة  أيب  بن  بكر  أيب  عثامن  بن  إبراهيم  شيبة  أيب  بن  حممد  بن  عبداهللا 
عبداخلالق  األستاذ  وتصحيح:  حتقيق  واآلثار.  األحاديث  يف  املصنف  (٢٣٥هـــ). 

األعظمي. الدار السلفية؛ بمبئي – اهلند.
ترتيب . ٤٦ يف  الصنائع  بدائع  ٥٨٧هـ)،  (ت  الكاساين  مسعود  بن  بكر  أيب  الدين  عالء 

الرشايع، دار الكتاب العريب، بريوت. 
عالء الدين عيل بن بلبان الفاريس. صحيح ابن حبان (ت ٣٥٤هـ) برتتيب ابن بلبان، . ٤٧

حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه شعيب األرنؤوط، الطبعة الثانية ١٤١٤ه - ١٩٩٣م، 
مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان.

قاسم القونوي (ت ٩٧٨هـ)، أنيس الفقهاء يف تعريفات األلفاظ املتداولة بني الفقهاء، . ٤٨
دار الوفاء للنرش بجدة ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م. 
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عبدالباقي. . ٤٩ فؤاد  حممد  وختريج:  وترقيم  تصحيح  املوطأ؛  أنس (ت١٧٩هـ).  بن  مالك 
دار إحياء الكتب العربية ١٣٧٠هـ - ١٩٥١م.

دار . ٥٠ نرش  املحيط،  القاموس  ٨١٧هـ)،  (ت  الفريوزآبادي  يعقوب  بن  حممد  الدين  جمد 
اجليل، بريوت، بدون.

حممد نجيب املطيعي (ت١٥هـ)، تكملة املجموع رشح املهذب، دار الفكر، بريوت. . ٥١
املنهاج، . ٥٢ ألفاظ  معاين  معرفة  إىل  املحتاج  مغني  ٩٧٧هـ)،  (ت  الرشبيني  اخلطيب  حممد 

طبعة احللبي بمرص ١٩٣٣م. 
مطبعة . ٥٣ املرام،  بلوغ  رشح  السالم  سبل  ١١٨٢هـ)،  (ت  الصنعاين  إسامعيل  بن  حممد 

احللبي، بمرص.
دار . ٥٤ طبعة  القران،  آي  تأويل  يف  البيان  جامع  ٣١٠هـ)،  (ت  الطربي  جرير  بن  حممد 

املعارف بمرص، ١٩٧١م حتقيق: حممود شاكر.
حممد بن عبد اهللا الزركيش (ت ٧٧٢هـ)، رشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي، دار أويل . ٥٥

النهى بالرياض، ١٤١٤هـ - ١٩٩٣م.
الكتب . ٥٦ إحياء  دار  الكبري،  الرشح  عىل  الدسوقي  حاشية  ٢٣٠هـ)،  (ت  عرفة  بن  حممد 

العربية، بريوت.
حممد بن عيل بن آدم بن موسى األثيويب، رشح سنن النسائي (٣٠٣هـ) املسمى ذخرية . ٥٧

العقبى يف رشح املجتبى، مجع، الطبعة األوىل ١٤١٨هـ - ١٩٩٦م، دار املعراج الدولية 
للنرش، الرياض، السعودية.

خليل، . ٥٨ خمترص  رشح  واإلكليل  التاج  ٨٩٧هـ)،  (ت  باملواق  الشهري  يوسف  بن  حممد 
مطبعة السعادة، بمرص ١٣٢٩هـ.

١٤٠٣هـ . ٥٩ بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  نرش  الصحاح،  خمتار  الرازي،  القادر  عبد  حممد 
١٩٨٣م.

حممد نارص الدين األلباين (ت١٤٢٠هـ). سلسلة األحاديث الصحيحة. مكتبة املعارف . ٦٠
١٤١٥هـ - ١٩٩٥م.

منصور بن يونس البهويت (ت ١٠٥١هـ)، كشاف القناع عن متن اإلقناع، مكتبة النرص . ٦١
احلديثة بالرياض. 

النهى . ٦٢ أوىل  دقائق  اإلرادات  منتهى  رشح  ١٠٥١هـ)،  (ت  البهويت  يونس  بن  منصور 
لرشح املنتهى، مؤسسة الرسالة، ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م.

مكتبة . ٦٣ الفوائد،  ومنبع  الزوائد  جممع  ٨٠٧هـ)،  اهليثمي (ت  بكر  أيب  بن  عيل  الدين  نور 
القديس؛ القاهرة ١٣٥٢.

حبان؛ . ٦٤ ابن  زوائد  إىل  الظمآن  موارد  (ت٨٠٧هـ).  اهليثمي  بكر  أيب  بن  عيل  الدين  نور 
الطبعة  دمشق.  العربية؛  الثقافة  دار  كوشك.  عيل  وعبده  الداراين  سليم  حسني  حتقيق: 

األوىل ١٤١١هـ - ١٩٩٠م.
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حمتويات البحث:
٢٤١ ............................................................................................ مقدمة
: موضوع البحث..................................................................... ٢٤١ أوالً
٢٤١ ......................................................................... : أمهية البحث ثانياً
٢٤١ .............................................. : مشكلة البحث وتساؤالت الدراسة ثالثاً
: منهج البحث........................................................................ ٢٤٢ رابعاً
: إجراءات البحث................................................................. ٢٤٢ خامساً
٢٤٣ .................................................. : أسباب اختيار موضع البحث سادساً
٢٤٤ ................................................................ : الدراسات السابقة سابعاً
: خطة البحث......................................................................... ٢٤٤ ثامناً
متهيد: يف حرص اإلسالم عىل سالمة األرسة ومتاسكها.................................... ٢٤٦
٢٥٠ ............................................................... املبحث األول : تعريف النشوز
٢٥٣ ................................................................... املبحث الثاين: صور النشوز
املبحث الثالث: أنواع النشوز.................................................................. ٢٥٦
٢٥٨ ................................................................ املبحث الرابع: أسباب النشوز
٢٥٨ ..................................................................... : حقوق الزوجة: أوالً
٢٥٩ ...................................... احلق األول: إن ينظر إليها عىل أهنا سكن له:
٢٥٩ ................................................ احلق الثاين: أداء مهرها كامالً إليها:
احلق الثالث: اإلنفاق عليها باملعروف:............................................. ٢٦٢
٢٦٢ ............................... احلق الرابع: حسن خلقه معها وعدم اإلرضار هبا:
٢٦٣ ....................................................................... : حقوق الزوج: ثانياً
٢٦٤ ........................................... احلق األول: طاعتها لزوجها باملعروف:
احلق الثاين: االعرتاف بفضل الزوج:............................................... ٢٦٦
٢٦٧ .............................................. احلق الثالث: القرار يف بيت الزوجية:
٢٦٨ .................................................... : احلقوق املشرتكة بني الزوجني: ثالثاً
املبحث اخلامس: حكم النشوز................................................................ ٢٨٠
٢٨٢ ................................................. املبحث السادس: اآلثار املرتتبة عىل النشوز
٢٨٢ .................................................................................. ١. العضل
٢. سقوط حق الناشز يف القسم والنفقة................................................. ٢٨٤
٣. اخللع..................................................................................... ٢٨٦
املبحث السابع: عالج النشوز................................................................. ٢٨٨
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٢٨٨ ................................................. الرضب األول: نشوز الزوجة
٢٨٨ ...................................................... املرحلة األوىل: املوعظة احلسنة
املرحلة الثانية: اهلجر يف املضجع.................................................... ٢٨٩
املرحلة الثالثة: الرضب............................................................... ٢٩٠
الرضب الثاين: نشوز الزوج.............................................................. ٢٩١
الرضب الثالث: النشوز من اجلانبني..................................................... ٢٩٢
اخلامتة............................................................................................. ٢٩٣
: أهم نتائج البحث................................................................... ٢٩٣ أوالً
: التوصيات............................................................................ ٢٩٤ ثانياً
مصادر البحث.................................................................................. ٢٩٨





قال تاج الدين السبكي (ت ٧٧١هـ ) :
«حق عىل طالب التحقيق ، ومن يتشوق 
أن  والتصديق  التصور  يف  األعىل  املقام  إىل 
عند  إليها  لريجع  األحكام  قواعد  حيكم 
أتم  االجتهاد  بعبء  وينهض   ، الغموض 
هنوض ، ثم يؤكدها باالستكثار من حفظ 
عليه  مثمرة  الذهن  يف  لرتسخ   ، الفروع 

بفوائد غري مقطوع فضلها وال ممنوع .
املجهود  وبذل   القو استخراج  أما 
غري  من  الفروع  حفظ  عىل  االقتصار  يف 
معرفه أصوهلا ، ونظم اجلزئيات بدون فهم 
مآخذها ، فال يرضاه لنفسه ذو نفس أبيه ، 

وال حامله من أهل العلم بالكلية».
 األشباه والنظائر ٩/٢








حق ويل األمر
يف باب الصالة
إعداد

د. عبدالرمحن بن عايد العايد
األستاذ املساعد يف قسم الفقه - كلية الرشيعة
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالري
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األنبياء  أرشف  عىل  والسالم  والصالة  العاملني،  رب  هللا  احلمد 
واملرسلني، نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني؛ أما بعد:

فإن اهللا أكمل للمسلمني دينهم، ورشع هلم رشيعة خامتة، تكفل 
العبد  عالقة  تنظم  أحكام  من  رشعته  بام  مطمئنة  آمنة  حياة  لإلنسان 

بربه وعالقته ببني جنسه.
ومما نظمته يف عالقة العبد ببني جنسه - عالقة ويل األمر برعيته؛ 
جيب  حقوقاً  وأعطته  رعيته،  جتاه  واجبات  األمر  ويل  عىل  فأوجبت 
جتاه  بواجباته  والرعية  الراعي  من  كل  قام  ومتى  له،  بذهلا  عليهم 
اآلخر، ساد املجتمع األمن والتكاتف والوحدة، ومتى كان التقصري 
موجوداً كان التفرق والتنازع؛ إال أن تقصري الرعية يف حق ويل األمر 
وإن  األمر  ويل  طاعة  عىل  احلث  جاء  ولذا  أثراً؛   وأقو خطراً،  أشد 

كان مقرصاً يف حق الرعية.
العقيدة،  علامء  عنها  يتكلم  كثرية  رعيته  عىل  حقوق  األمر  ولويل 
يف  كالمهم  يف  الفقهاء  عنها  يتكلم  فقهية،  أحكام  احلقوق  هذه  ومن 
الفروع الفقهية، ومنها حقوقه يف الصالة، وهو ما أريد بحثه بعنوان 

(حق ويل األمر يف باب الصالة).
أمهية املوضوع:

العقيدة،  كتب  حمله  األمر  ويل  حق  عن  الكالم  أن  للذهن  املتبادر 
وأن علامءها هم املعنيون بإبراز هذا اجلانب، ومل يألوا جهداً يف بيان 

رون به من نصوص رشعية تعظم هذا احلق. ذلك للناس بام يذكّ
يبني  الذي  املوضوع  هذا  كان  احلق  هذا  إبراز  أسلوب  يف  وللتنويع 
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حق ويل األمر من خالل فروع فقهية يف عبادة قد يتبادر إىل الذهن أنه 
ال ذكر لويل األمر فيها.

أسباب اختيار املوضوع:
أمهية املوضوع كام سبق بيانه.. ١
أهنا . ٢ والسيام  العبادة،  هذه  يف  احلقوق  هذه  لبيان  امللحة  احلاجة 

ربام خفيت عىل كثري من الناس.
البحث . ٣ يبحث  فلم  بكراً،  يزال  ال  املوضوع  هذا  يف  الكالم 

املستوىف من قبل.
الدراسات السابقة:

مل أجد دراسة مجعت هذه احلقوق وبحثتها فقهياً يف بحث مستقل، 
إنام هناك بحوث عن حقوق ويل األمر من ناحية طاعته وعدم اخلروج 
عليه، والتزام بيعته، وعدم نقضها، ونحو ذلك مما هو بعيد عن بحثي، 
قنوت  وهي:  واحدة  مسألة  يف  احلقوق  هذه  يف  الكالم  ينحرص  ويكاد 

النوازل، وهذه إنام متثل مطلباً واحداً من بحثي.
منهج البحث:

تصور املسألة املراد بحثها تصوراً دقيقاً قبل بيان حكمها.. ١
إذا كانت املسألة من مواضع االتفاق ذكرت حكمها بدليله، مع . ٢

توثيق ذلك.
إذا كانت املسألة من مسائل اخلالف، ذكرت األقوال فيها بعد . ٣

حتقيق األقوال، وصحة النسبة فيها، وتوثيقها من كتب املذهب 
نفسه، مع الرتجيح، وبيان سببه.

ثم . ٤ القول،  أذكر  فيها،  املختلف  املسألة  يف  األقوال  عرض  عند 
أذكر دليله، ووجه االستدالل، وما نوقش به، وما أجيب به عن 
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رت املناقشة أو اإلجابة بيناقش أو جياب  تلك املناقشة، فإن صدَّ
رهتام بنوقش أو أجيب فاملناقش  فاملناقش أو املجيب أنا، وإن صدَّ

أو املجيب غريي؛ ثم بعد ذلك أذكر الراجح.
أكتفي بذكر اسم املرجع دون ذكر املؤلف ما مل يكن هناك أكثر من . ٥

مرجع حيمل االسم نفسه فأميز بينها بذكر اسم املؤلف.
عزو اآليات القرآنية الواردة يف البحث إىل سورها؛ وذلك ببيان . ٦

اسم السورة، ورقم اآلية.
ختريج األحاديث النبوية واآلثار عند أول ورودها يف البحث، . ٧

مع بيان درجتها إن مل تكن يف الصحيحني أو أحدمها.
عدم الرتمجة لألعالم الوارد ذكرهم يف البحث.. ٨
التي . ٩ النتائج  أهم  فيها  بينت  خامتة  البحث  هناية  يف  جعلت 

توصلت إليها.
خطة البحث:

انتظمت اخلطة يف: مقدمة، ومتهيد، وثالثة مباحث، وخامتة؛ وهذا 
بياهنا:

املقدمة:
وبينت فيها: عنوان املوضوع وأمهيته، وأسباب اختياره، 

والدراسات السابقة، ومنهجي يف دراسته، وخطة بحثه.
التمهيد:

وفيه مبحثان:
املبحث األول: تعريف احلق.• 
املبحث الثاين: طاعة ويل األمر.• 

املبحث األول: حق ويل األمر يف إمامة الصالة.
وفيه مطلبان:
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املطلب األول: حق ويل األمر يف اإلمامة يف غري صالة • 
اجلنازة.

صالة •  يف  اإلمامة  يف  األمر  ويل  حق  الثاين:  املطلب 
اجلنازة.

املبحث الثاين: حق ويل األمر يف اإلذن بإقامة الصالة والقنوت.
وفيه ثالثة مطالب:

املطلب األول: إذن ويل األمر يف إقامة صالة اجلمعة.• 
وفيه مسألتان:

اجلمعة  صالة  إقامة  يف  األمر  ويل  إذن  األوىل:  املسألة 
من غري تعدد.

بصحة  احلكم  يف  األمر  ويل  إذن  أثر  الثانية:  املسألة 
اجلمعة.

املطلب الثاين: إذن ويل األمر يف إقامة صالة العيدين • 
والكسوف واالستسقاء.

وفيه ثالث مسائل:
املسألة األوىل: إذن ويل األمر يف إقامة صالة العيدين.
صالة  إقامة  يف  األمــر  ويل  إذن  الثانية:  املسألة 

الكسوف.
صالة  إقامة  يف  األمــر  ويل  إذن  الثالثة:  املسألة 

االستسقاء.
املطلب الثالث: إذن ويل األمر يف قنوت النوازل.• 

وفيه مسألتان:
املسألة األوىل: مرشوعية قنوت النوازل.

يف  القنوت  يف  األمر  ويل  إذن  اشرتاط  الثانية:  املسألة 
صالة اجلامعة.

املبحث الثالث: حق ويل األمر يف الدعاء له يف خطبة اجلمعة.
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اخلامتة:
وتشمل أهم النتائج املتوصل إليها.

ويف اخلتام أتوجه إىل اهللا - عز وجل - بالشكر عىل نعمه 
الظاهرة والباطنة، ومنها إكامل البحث عىل هذا الوجه.

وأسأل اهللا - عز وجل - أن يغفر يل ما حصل مني يف هذا 
البحث من التقصري والزلل، وأن جيعل هذا البحث عند 

حسن ظن من قرأه.
فإن يكن كذلك فمن اهللا، وأمحده عىل ذلك، وإن يكن غري 

ذلك فأستغفر اهللا.
وصىل اهللا عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.





التمهيد
وفيه مبحثان:

املبحث األول: تعريف احلق.
املبحث الثاين: طاعة ويل األمر.
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املبحث األول
تعريف احلق

تعريف احلق لغة:
وصحته؛  اليشء  إحكام  عىل  يدل  واحد  أصل  والقاف  احلاء 

ويطلق يف اللغة عىل فروع كثرية منها(١):
١ . P O N M L) :اسم من أسامء اهللا، ومنه قول اهللا تعاىل

X W V U T S RQ) (األنعام: ٦٢).

٢ . z y x w v u t s) :القرآن، ومنه قول اهللا تعاىل
}) (الزخرف: ٣٠).

٣ . o nm l k j i) تعاىل:  اهللا  قول  ومنه  اإلسالم، 
r q p) (اإلرساء: ٨١).

٤ . | { z y x) :نقيض الباطل، ومنه قول اهللا تعاىل
{ ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §̈  ©) 

(احلج: ٦٢).

(١) انظر: مادة (حقق) يف أساس البالغة ص: ٩٠، مقاييس اللغة ١٥/٢، لسان 
العرب ٤٩/١٠، ٥٠، القاموس املحيط ص: ١١٢٩.
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٥ . 5  4  3  2) تعاىل:  اهللا  قول  ومنه  ووجب،  ثبت  ما 
 @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6

A) (السجدة: ١٣).

ولعل هذا املعنى األخري هو املستخدم يف كتب الفقهاء.
: تعريف احلق اصطالحاً

استعمل الفقهاء لفظة (احلق) يف كتبهم يف مواضع خمتلفة، إال أين مل 
اً، فلعلهم اكتفوا بمعناه اللغوي،  أجد من عرَّف احلق تعريفاً اصطالحيَّ
فأطلقوه عىل كل ما هو ثابت وواجب، فنجدهم يذكرون أن للمشرتي 

حق الرد بالعيب، ويتكلمون عن حق الشفعة، وحق احلضانة(١).
«اختصاص  بقوله:  الزرقا  مصطفى  الشيخ  املعارصين  من  وعرفه 
يقرر به الشارع سلطة أو تكليفا»(٢). ولعل هذا تعريف للحق بمعناه 

العام.
واملراد باحلق يف هذا البحث: (االختصاص الذي قرره الشارع لويل 

األمر يف باب الصالة).
املبحث الثاين
طاعة ويل األمر

ما  األمر  لويل  والطاعة  السمع  وجوب  يف  كثرية  نصوص  وردت 
اهللا  فقال  عليه،  اخلروج  وحرمة  بيعته،  يف  والدخول  بمعصية،  يأمر  مل 

 Ô  Ó  Ò  ÑÐ  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç) تعاىل: 
املجتهد  بداية   ،٢٥١/٣ الفقهاء  حتفة   ،١٧٨/١٧ املبسوط  املثال:  سبيل  عىل  انظر   (١)
(التكملة  املجموع   ،٣٩٩/٣ الطالبني  روضة   ،١٧٥ ص:  الفقهية  القوانني   ،١٧٣/٢

األوىل) ١٦٩/١٢، املغني ٣٥٨/٨، الرشح الكبري البن قدامة ٤٩٧/٣.
(٢) املدخل الفقهي العام ١٠/٣.
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(النساء: ٥٩)، ويف احلديث عن أيب هريرة -ريض اهللا عنه- أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
قال: «من أطاعني فقد أطاع اهللا ومن عصاين فقد عىص اهللا ومن أطاع 

أمريي فقد أطاعني ومن عىص أمريي فقد عصاين»(١).
وال  تكرهه  أمر  يف  كان  وإن  األمر  لويل  والطاعة  بالسمع  ملسو هيلع هللا ىلص  وأمر 
تنشط إليه، وإن كان يف طاعته ما خيالف هواك، فعن عبادة بن الصامت 
أخذ  فيام  فكان  فبايعناه،  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  قال: «دعانا  عنه-  اهللا  -ريض 
وعرسنا  ومكرهنا  منشطنا  يف  والطاعة  السمع  عىل  بايعنا  أن  علينا 
كفراً  تروا  أن  إال  قال:  أهله،  األمر  ننازع  ال  وأن  علينا  وأثرة  ويرسنا 

بواحاً عندكم من اهللا فيه برهان»(٢).
وطاعة  أحد،  كل  عىل  واجبة  ورسوله  اهللا  «فطاعة  تيمية:  ابن  قال 
والة األمور واجبة ألمر اهللا بطاعتهم، فمن أطاع اهللا ورسوله بطاعة 
والة األمور هللا فأجره عىل اهللا، ومن كان ال يطيعهم إال ملا يأخذ ه من 
الوالية، فإن أعطوه أطاعهم وإن منعوه عصاهم، فامله يف اآلخرة من 

خالق»(٣).
اهللا  رسول  قال  قال:  عنه-  اهللا  هريرة -ريض  أيب  عن  احلديث  ويف 
اهللا  قول  باب  األحكام،  كتاب  صحيحه:  يف  له-  -واللفظ  البخاري  رواه   (١)
حديث   ،٣٢٨/٤ منكم)  األمر  وأويل  الرسول  وأطيعوا  اهللا  تعاىل: (أطيعوا 
طاعة  وجوب  باب  اإلمارة،  كتاب  صحيحه:  يف  ومسلم   (٧١٣٧) رقم 
رقم  حديث   ،١٤٦٦/٣ املعصية  يف  وحتريمها  معصية،  غري  يف  األمراء 

.(١٨٣٥)
(٢) رواه البخاري يف صحيحه: كتاب الفتن، باب قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «سرتون بعدي 
كتاب  صحيحه:  يف  له-  مسلم -واللفظ  ورواه   ،٣١٣/٤ تنكروهنا»  أموراً 
املعصية  يف  وحتريمها  معصية،  غري  يف  األمراء  طاعة  وجوب  باب  اإلمارة، 

١٤٧٠/٣، حديث رقم (١٨٤٠).
.١٦/٣٥، ١٧ (٣) جمموع الفتاو
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ملسو هيلع هللا ىلص: «ثالثة ال يكلمهم اهللا يوم القيامة وال يزكيهم وهلم عذاب أليم: 
رجل عىل فضل ماء بالطريق يمنع منه ابن السبيل، ورجل بايع إماماً 
ال يبايعه إال لدنياه إن أعطاه ما يريد وىف له وإال مل يف له، ورجل يبايع 
رجالً بسلعة بعد العرص فحلف باهللا لقد أعطي هبا كذا وكذا فصدقه 

فأخذها ومل يعط هبا»(١).
وإعطاء ويل األمر حقه واجب وإن مل يعطك حقك، ملا سأل رجل 
حقهم  يسألونا  أمراء  علينا  قامت  إن  أرأيت  اهللا  نبي  فقال:يا  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي 
ويمنعونا حقنا فام تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله 
«اسمعوا  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللا  رسول  فقال  قيس  بن  األشعث  فجذبه  الثالثة،  يف 

وأطيعوا، فإنام عليهم مامحلوا، وعليكم مامحلتم»(٢).
ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  إن  حتى  وآذاك،  عليك  جار  وإن  واجبة  طاعته  إن  بل 
قال: «تسمع وتطيع لألمري، وإن رضب ظهرك، وأخذ مالك، فاسمع 

وأطع»(٣).
وال خترج عليه وختلع بيعته من عنقك ألجل جوره، ففي احلديث 
أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: «من كره من أمريه شيئاً فليصرب عليه، فإنه ليس من 
ميتة  مات  إال  عليه،  فامت  شرباً  السلطان  من  خرج  الناس  من  أحد 

جاهلية»(٤).
(١) رواه البخاري -واللفظ له- يف صحيحه: كتاب األحكام، باب من بايع رجالً ال يبايعه 
إال للدنيا ٣٤٥/٤، حديث رقم (٧٢١٢، ومسلم يف صحيحه: كتاب اإليامن، باب بيان 

غلظ حتريم إسبال اإلزار واملن بالعطية ١٠٣/١، حديث رقم (١٧٣).
احلقوق  منعوا  وإن  األمراء  طاعة  يف  باب  اإلمارة،  كتاب  صحيحه:  يف  مسلم  رواه   (٢)

١٤٧٤/٣، ١٤٧٥، حديث رقم (١٨٤٦).
(٣) رواه مسلم يف صحيحه: كتاب اإلمارة، باب وجوب مالزمة مجاعة املسلمني عند ظهور 
حديث   ،١٤٧٥/٣ اجلامعة  ومفارقة  الطاعة  عىل  اخلروج  وحتريم  حال،  كل  ويف  الفتن 

رقم (١٨٤٧).
«سرتون= ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  قول  باب  الفتن،  كتاب  صحيحه:  يف  البخاري  رواه   (٤)
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عن  خيرج  مل  دام  ما  جائراً،  كان  أم  عادالً  إماماً  كان  سواء  وهذا 
من  فيه  ما  مع  وظلمهم  األئمة  جور  عىل  الصرب  ألن  وذلك  اإلسالم؛ 

رضر، فإنه أخف رضراً وأيرس خطراً من رضر اخلروج عليهم.
وقد نقل اإلمجاع عىل عدم جواز اخلروج عىل السلطان الظامل(١).

ورواه   ،(٧٠٥٣) رقم  حديث   ،٣١٣/٤ تنكروهنا»  أمــوراً  بعدي   =
مالزمة  وجوب  باب  اإلمارة،  كتاب  صحيحه:  يف  له-  -واللفظ  مسلم 
اخلــروج  وحتريم  حــال،  كل  ويف  الفتن  ظهور  عند  املسلمني  مجاعة 
.(١٨٤٩) رقم  حديث   ،١٤٧٧/٣ اجلامعة  ومفارقة  الطاعة  عىل 
فتح  يف  حجر  وابن   ،٢٢٩/١٢ مسلم  صحيح  رشح  يف  النووي  ذلك  عىل  اإلمجاع  نقل   (١)

الباري ٧/١٣.



 ٣٢٢

املبحث األول
حق ويل األمر يف إمامة الصالة

األحق  هو  فهل  األمر،  ويل  فيهم  وكان  للصالة،  مجاعة  اجتمع  إذا 
الصالة  كانت  إذا  احلكم  خيتلف  وهل  أقرأهم،  يكن  مل  وإن  باإلمامة، 

صالة اجلنازة؟
هذا ما أتكلم عنه يف هذا املبحث يف مطلبني:

املطلب األول: حق ويل األمر يف اإلمامة يف غري صالة اجلنازة.
املطلب الثاين: حق ويل األمر يف اإلمامة يف صالة اجلنازة.

املطلب األول
حق ويل األمر يف اإلمامة يف غري صالة اجلنازة

اتفق الفقهاء عىل أن حق اإلمامة باعتبار الشخص لويل األمر، وأنه 
األوىل هبا من غريه(١)، واستدلوا بام يأيت:

عن أبى مسعود األنصاري -ريض اهللا عنه- قال: قال رسول . ١
، فإن كانوا يف القراءة  اهللاَّ ملسو هيلع هللا ىلص: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اهللاَّ
(١) انظر: بدائع الصنائع ١٥٨/١، حاشية ابن عابدين ٥٥٩/١، الذخرية ٢٥٤/٢، ٢٥٥، 
 ،٤٢/٣ املغني   ،٢٨٥  ،٢٨٤/٤ املجموع   ،٥٦/١ الوجيز   ،٣٨٢/١ اجلليل  منح 

اإلنصاف ٢٤٩/٢.
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فأقدمهم  سواء  السنة  يف  كانوا  فإن  بالسنة،  فأعلمهم  سواء 
يؤمن  وال   ، سلامً فأقدمهم  سواء  اهلجرة  يف  كانوا  فإن  هجرة، 
إال  تكرمته  عىل  بيته  يف  يقعد  وال  سلطانه  يف  الرجل  الرجل 

بإذنه»(١).
وجه االستدالل: احلديث رصيح يف النهي عن أن يؤم الرجل 
الرجل يف سلطانه، فصاحب السلطان أحق باإلمامة من غريه، 

وويل األمر سلطته عامة، فهو أحق من غريه.
أن والية ويل األمر عامة، ويف تقديم غريه عليه انتقاص حلرمته . ٢

يف النفوس(٢).
من  باإلمامة  أحق  األمر  ويل  هل  فاختلفوا  املكان،  باعتبار  وأما 

صاحب البيت وإمام املسجد أو مها أحق عىل قولني:
القول األول: ويل األمر أحق باإلمامة؛ وهذا قول احلنفية واملالكية، 

وهو املذهب عند الشافعية واحلنابلة(٣).
واستدلوا بام يأيت:

يف . ١ الرجلَ  الرجلُ  نَّ  يؤمَّ «وال  السابق:  احلديث  يف  جاء  ما 
سلطانه».

األمر،  ويل  سلطان  حتت  واملسجد  البيت  أن  االستدالل:  وجه 
فال يتقدم عليه أحد.

(١) رواه مسلم يف صحيحه: كتاب املساجد، باب من أحق باإلمامة ٤٦٥/١، حديث رقم 
 .(٦٧٣)

(٢) انظر: الذخرية ٢٥٤/٢، احلاوي ٣٥٥/٢، املغني ٤٢/٣.
(٣) انظر: بدائع الصنائع ١٥٨/١، حاشية ابن عابدين ٥٥٩/١، الذخرية ٢٥٤/٢، ٢٥٥، 
 ،٤٢/٣ املغني   ،٢٨٥  ،٢٨٤/٤ املجموع   ،٥٦/١ الوجيز   ،٣٨٢/١ اجلليل  منح 

اإلنصاف ٢٤٩/٢.
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دعت . ٢ مليكة  جدته  أن  عنه-:  اهللا  -ريض  مالك  بن  أنس  عن 
«قوموا  قال:  ثم  منه  فأكل  له،  صنعته  لطعام  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول 
من  اسود  قد  لنا  حصري  إىل  فقمت  أنس:  قال  لكم»،  فألصل 
وصففت  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهللا  رسول  فقام  بامء  فنضحته  لبس،  ما  طول 
ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  لنا  فصىل  ورائنا،  من  والعجوز  وراءه،  واليتيم 

ركعتني، ثم انرصف(١).
بأنس  صىل  األمر-  ويل  ملسو هيلع هللا ىلص -وهو  النبي  أن  االستدالل:  وجه 

. ومن معه يف بيتهم إماماً
عن عتبان بن مالك -ريض اهللا عنه-: أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أتاه يف منزله . ٣

إىل  فأرشت له  قال  بيتك»،  من  لك  أصيل  حتب أن  فقال: «أين 
مكان فكرب النبي ملسو هيلع هللا ىلص وصففنا خلفه فصىل ركعتني(٢).

وجه االستدالل: أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص -وهو ويل األمر- صىل بعتبان 
. يف بيته إماماً

 - البيت  صاحب  ألن  النزاع؛  حمل  خارج  هذا  بأن  ويناقش: 
أن  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  من  طلب  حيث  حقه،  عن  تنازل   - عتبان  وهو 
اهللا  مالك -ريض  بن  عتبان  أن   :األخر الرواية  يف  كام  يصيل 
يا  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللا  قال لرسول  وأنه  أعمى،  وهو  يؤم قومه  كان  عنه- 
رسول اهللا إهنا تكون الظلمة والسيل وأنا رجل رضير البرص، 
رسول  فجاءه  مصىل،  أختذه  مكاناً  بيتي  يف  اهللا  رسول  يا  فصل 
احلصري  عىل  الصالة  باب  الصالة،  كتاب  صحيحه:  يف  له-  -واللفظ  البخاري  رواه   (١)
١٤٣/١، حديث رقم (٣٨٠)، ومسلم يف صحيحه: كتاب املساجد ومواضع الصالة، 

باب جواز اجلامعة يف النافلة ٤٥٧/١، حديث رقم (٦٥٨).
(٢) رواه البخاري -واللفظ له- يف صحيحه: كتاب الصالة، باب إذا دخل بيتاً يصيل حيث 
صحيحه:  يف  ومسلم   ،(٤٢٤) رقم  حديث   ،١٥٣/١ يتجسس  وال  أمر  حيث  أو  شاء 

كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب الرخصة يف التخلف عن اجلامعة بعذر٤٥٥/١.
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اهللا ملسو هيلع هللا ىلص فقال: «أين حتب أن أصيل»، فأشار إىل مكان من البيت 
فصىل فيه رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص(١).

املسجد . ٤ وعىل  صاحبه  وعىل  البيت  عىل  األمر  ويل  والية  أن 
وإمامه، فيقدم عليهام(٢).

لصاحب  هي  بل  اإلمامة،  يف  احلق  األمر  لويل  ليس  الثاين:  القول 
البيت وإمام املسجد؛ وهذا قول عند الشافعية وقول عند احلنابلة(٣).

واستدلوا بام يأيت:
عن مالك بن احلويرث -ريض اهللا عنه- قال: سمعت رسول . ١

رجل  وليؤمهم  يؤمهم  فال  قوماً  زار  «من  يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا 
منهم»(٤).

الزائر  يكون  ال  أن  يف  عام  احلديث  يف  النهي  االستدالل:  وجه 
إماماً، ويدخل يف عموم النهي ويل األمر.

يؤمن  «وال  حديث  خيصصه  عام  احلديث  هذا  بأن  ويناقش: 
الرجل الرجل يف سلطانه»، والبيت واملسجد حتت سلطان ويل 

األمر.
يف  الرخصة  باب  األذان،  كتاب  صحيحه:  يف  له-  البخاري -واللفظ  رواه   (١)
املطر، والعلة أن يصيل يف رحله ٢٢٢/١، حديث رقم (٦٦٧)، ومسلم يف 
صحيحه: كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب الرخصة يف التخلف عن 

اجلامعة بعذر٤٥٥/١.
(٢) انظر: املغني ٤٢/٣.

 ،٦٣ املبدع٦٢/٢،   ،٥٠/١ اهلداية   ،٢٨٥/٤ املجموع   ،٣٣٦/٤ العزيز  فتح  انظر:   (٣)
اإلنصاف ٢٤٩/٢.

(٤) رواه أبو داود -واللفظ له- يف سننه: كتاب الصالة، باب إمامة الزائر ٢٨٣/١، حديث 
رقم (٥٩٦)، والرتمذي يف سننه: أبواب الصالة، باب ما جاء يف من زار قوماً ال يصيل هبم 

١٨٧/٢، حديث رقم (٣٥٦)، وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود ١١٩/١.
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والية صاحب البيت واملسجد خاصة ووالية ويل األمر عامة، . ٢
واخلاص مقدم عىل العام(١).

ويناقش: أن والية صاحب البيت اخلاصة التي تقدم عىل والية 
إمامة  يدخل فيها  األمر إنام هي عىل البيت وممتلكاته، وال  ويل 

الصالة.
صاحب  معه  كان  ولو  اإلمامة،  يف  احلق  األمر  لويل  أن  والراجح: 
به،  استدلوا  ما  لقوة  وذلك  هلام؛  يتنازل  مل  ما  املسجد  إمام  أو  البيت 

ولضعف أدلة املخالف بام ورد عليها من مناقشة.
املطلب الثاين

حق ويل األمر يف اإلمامة يف صالة اجلنازة
التقدم  يف  احلق  األمر  لويل  فهل  عليها،  للصالة  اجلنازة  قدمت  إذا 

لإلمامة؟
ال خيلو احلال إما أن يويص امليت بمن يصيل عليه أو ال.

فإن مل يوص بمن يصيل عليه، فاختلف الفقهاء يف من األوىل بالتقدم 
للصالة عليه عىل قولني:

أيب  عن  قول  وهذا  األمر؛  ويل  عليه  بالصالة  األوىل  األول:  القول 
حنيفة، وحممد بن احلسن من احلنفية - وهو املذهب عندهم -، وهو 
قول املالكية، وقول الشافعي يف القديم، وهو املذهب عند احلنابلة(٢).

واستدلوا بام يأيت:
(١) انظر: املبدع ٦٣/٢.

(٢) انظر: املبسوط ٦٢/٢، بدائع الصنائع ٣١٧/١، املعونة ٣٥٣/١، بداية املجتهد ٢٤٢/١، 
احلاوي ٤٥/٣، املهذب ١٣٢/١، املغني ٤٠٦/٣، اإلنصاف ٤٧٣/٢.



٣٢٧ 

اهللا . ١ -ريض  األنصاري  مسعود  أبى  حديث  من  سبق  ما 
يف  الرجل  الرجل  يؤمن  «وال  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أن  وفيه  عنه-، 

سلطانه»(١).
ونوقش: بأن هذا احلديث حيمل عىل غري صالة اجلنازة(٢).

وجياب عن هذه املناقشة: بأن هذا حتكم بغري دليل؛ إذ إن صالة 
اجلنازة فيها إمامة فام الذي خيرجها عن العموم؟.

عن أيب حازم قال «شهدت حسيناً حني مات احلسن وهو يدفع . ٢
يف قفا سعيد بن العاص وهو يقول: تقدم فلوال السنة ما قدمتك 

وسعيد أمري عىل املدينة يومئذ»(٣).
طريق  عن  الوالة  تقديم  السنة  من  أن  املقصود  بأن  ونوقش: 
األدب ال الواجب؛ بدليل أن سعيداً استأذن احلسني ريض اهللا 

عنه يف الصالة عليه، ولو كان حقاً ملا استأذن فيه(٤).
وجياب عن هذه املناقشة: بأنه ليس يف الرواية أن سعيداً استأذن، 
بل الذي فيها أن احلسني قدم سعيداً وهو كاره لتقديمه، وإنام 

قدمه اتباعاً للسنة؛ بدليل قوله: «لوال السنة ما قدمناك».
احلاوي   ،٣٥٣/١ املعونة  وانظر:  البحث،  هذا  من   ٣٢٣ ص  خترجيه  سبق   (١)
كشاف   ،٤٠٧/٣ املغني   ،٢١٧/٥ املجموع   ،١٣٢/١ املهذب   ،٤٥/٣

القناع ١١٠/٢.
(٢) انظر: احلاوي ٤٥/٣، املجموع ٢١٧/٥.

(٣) رواه عبدالرزاق يف مصنفه: كتاب اجلنائز، باب من أحق بالصالة عىل امليت 
٤٧١/٣، حديث رقم (٦٣٦٩)، وفيه سامل بن أيب حفصة ضعيف إال أن له طرقاً، 
 ،٣١٧/١ الصنائع  بدائع   ،٦٢/٢ املبسوط  وانظر:   .١٤٥/٢ احلبري  التلخيص  انظر: 
 ،٤٦٨/٣ الذخرية   ،٢٤٢/١ املجتهد  بداية   ،٣٥٣/١ املعونة   ،٢٣٨/١ احلقائق  تبيني 

احلاوي ٤٥/٣، املغني ٤٠٧/٣، كشاف القناع ١١٠/٢.
(٤) انظر: احلاوي ٤٥/٣.



 ٣٢٨

بن . ٣ وزيد  كلثوم  أم  «شهدت  قال:  هاشم  بني  موىل  عامر  عن 
بن  سعيد  عليهام  فصىل  فأخرجومها  واحدة  ساعة  يف  ماتا  عمر 
العاص فجعل زيداً مما يليه وجعل أم كلثوم بني يدي زيد ويف 
الناس يومئذ ناس من أصحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص واحلسن واحلسني يف 

اجلنازة»(١).
عن عيل بن أيب طالب -ريض اهللا عنه- قال: «اإلمام أحق من . ٤

صىل عىل اجلنازة»(٢).
حضور . ٥ اجلنائز -مع  عىل  يصلون  كانوا  وخلفاءه  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أن 

أقارهبا-، ومل ينقل أهنم استأذنوا األولياء يف التقدم لإلمامة(٣).
كان . ٦ السلطان  حرضها  فإذا  اجلامعة،  هلا  سن  صالة  هذه  أن 

األحق بإمامتها كاجلمعة والعيدين(٤).
يف تقدم ويل األمر تعظيم له، ويف التقدم عليه ازدراء به، واملأمور . ٧

يف حقه التوقري(٥).
أيب  عن  رواية  وهذا  وليه؛  امليت  عىل  بالصالة  األوىل  الثاين:  القول 

الرجال  عىل  الصالة  كيف  باب  اجلنائز،  كتاب  مصنفه:  يف  عبدالرزاق  رواه   (١)
يف  له-  -واللفظ  شيبة  أيب  وابن   ،(٦٣٣٦) رقم  حديث   ،٤٦٥/٣ والنساء 
مصنفه: كتاب اجلنائز، باب يف جنائز الرجال والنساء ٥١٨/٤، حديث رقم 
(١١٦٧٨)، واألثر صحيح، انظر: نصب الراية ٢٦٦/٢، التلخيص احلبري ١٤٦/٢. 

وانظر: املغني ٤٠٧/٣.
اإلمام  تقدم  يف  قالوا  ما  باب  اجلنائز،  كتاب  مصنفه:  يف  شيبة  أيب  ابن  رواه   (٢)
انظر:  عنه،  بثابت  ليس  واألثر  رقم (١١٤١٢)،  حديث   ،٤٧٠/٤ اجلنازة  عىل 

األوسط ٣٩٨/٥. وانظر: املغني ٤٠٧/٣.
(٣) انظر: املغني ٤٠٧/٣، كشاف القناع١١٠/٢.

 ،٤٥/٣ احلاوي   ،٣٥٣/١ املعونة   ،٣١٧/١ الصنائع  بدائع   ،٦٢/٢ املبسوط  انظر:   (٤)
املغني ٤٠٧/٣، كشاف القناع ١١٠/٢.

(٥) انظر: املبسوط ٦٢/٢، بدائع الصنائع ٣١٧/١، تبيني احلقائق ٢٣٨/١.



٣٢٩ 

اجلديد،  يف  الشافعي  قول  وهو  احلنفية،  من  يوسف  أيب  وقول  حنيفة، 
وقول عند احلنابلة(١).
واستدلوا بام يأيت:

١ .  È  Ç  Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á) :قول اهللا تعاىل
 (Ø  ×  Ö  Õ    Ô  ÓÒ          Ñ  Ð       Ï  Î  Í   Ì  Ë  ÊÉ

(األنفال: ٧٥).
غريهم  من  أوىل  األرحام  أن  بينت  اآلية  أن  االستدالل:  وجه 

بأرحامهم، وهي عامة يف احلياة واملامت(٢).
ونوقش: بأن اآلية حتمل عىل أن األرحام بعضهم أوىل ببعض 

يف املواريث ووالية النكاح(٣).
أن هذا أمر مبني عىل الوالية فيرتتب برتتب العصبات، فيقدم . ٢

الويل قياساً عىل تقديمه يف والية النكاح(٤).
يصح  فال  العامة  األمور  من  اجلنازة  عىل  الصالة  بأن  ونوقش: 
ورضره  اخلاصة،  األمور  من  ألنه  النكاح؛  والية  عىل  قياسها 
والية  النكاح  والية  إن  ثم  بالسلطان،  ال  بالويل  يتصل  ونفعه 

نظر، فهي حق للمويل عليه وليست حقاً للويل(٥).
أن هذه صالة رشعت للدعاء والشفاعة للميت، ودعاء القريب . ٣

احلاوي   ،٢٧٥/١ األم   ،٢٢٠/٢ عابدين  ابن  حاشية   ،٣١٧/١ الصنائع  بدائع  انظر:   (١)
٤٥/٣، املهذب ١٣٢/١، الفروع ٢٣٣/٢، اإلنصاف ٤٧٣/٢.

(٢) انظر: احلاوي ٤٥/٣.
(٣) انظر: البناية ٣ /٢٤٣.

 ،٢١٧/٥ املجموع   ،١٣٢/١ املهذب   ،٤٥/٣ احلاوي   ،٣١٧/١ الصنائع  بدائع  انظر:   (٤)
املغني ٤٠٧/٣.

(٥) انظر: بدائع الصنائع ٣١٧/١، املغني ٤٠٦/٣، الفروع ٢٣١/٢.



 ٣٣٠

فكان  القلب،  وإحضار  الدعاء  إخالص  يف  يبالغ  ألنه  أرجى؛ 
أقرب لإلجابة(١).

القريب  دعاء  يفوت  ال  لإلمامة  األمر  ويل  تقدم  بأن  ونوقش: 
وشفاعته(٢).

والراجح: أن ويل األمر هو األحق باإلمامة عىل اجلنازة؛ وذلك لقوة 
ما استدلوا به، ولضعف أدلة املخالف بام ورد عليها من مناقشة.

األوىل  من  يف  الفقهاء  فاختلف  عليه،  يصيل  بمن  أوىص  إن  وأما 
بالتقدم للصالة عليه عىل ثالثة أقوال:

وهو  املالكية،  قول  وهذا  لإلمامة؛  الويص  يقدم  األول:  القول 
املذهب عند احلنابلة(٣).

واستدلوا بام يأيت:
أوىص . ١ حيث  الصحابة؛  عند  معروفاً  كان  بالصالة  اإليصاء 

عليه  يصيل  أن  عمر  وأوىص  عمر،  عليه  يصيل  أن  أبوبكر 
زيد،  بن  سعيد  عليها  يصيل  أن  سلمة  أم  وأوصت  صهيب، 
وأوىص أبوبكرة أن يصيل عليه أبو برزة، وهذه وغريها مما هو 

.(٤) مثلها قضايا انترشت فلم تنكر، فكانت إمجاعاً
فيها . ٢ وصيته  فتقدم  له؛  حق  فهي  له،  شفاعة  امليت  عىل  الصالة 

كام قدمت يف ماله، وطريقة تفريق ثلثه(٥).
(١) انظر: بدائع الصنائع ٣١٧/١، احلاوي ٤٥/٣.

(٢) انظر: بدائع الصنائع ٣١٧/١.
 ،٤٠٥/٣ املغني   ،١١٢/٢ خليل  خمترص  عىل  الزرقاين  رشح   ،٤٦٧/٣ الذخرية  انظر:   (٣)

اإلنصاف ٤٧٣/٢. 
(٤) انظر: املغني ٤٠٦/٣، كشاف القناع ١١٠/٢.

(٥) انظر: املرجعني السابقني.



٣٣١ 

القول الثاين: يقدم ويل األمر لإلمامة؛ وهذا قول أيب حنيفة، وحممد 
يف  الشافعي  قول  وهو  عندهم،  املذهب  وهو  احلنفية،  من  احلسن  ابن 

القديم، وقول عند احلنابلة(١).
وأدلتهم هي األدلة التي سبق ذكرها(٢) يف تقديم ويل األمر عند عدم 

اإليصاء؛ إذ إهنم ال يرون للوصية تأثرياً يف التقديم لإلمامة.
ويناقش استدالهلم: بأن هذه األدلة حممولة عىل ما إذا مل يوص امليت 
ملن يصيل عليه، أما إذا أوىص فتنفذ وصيته؛ ألن الصالة عيه من حقه، 
وله غرض صحيح من وصيته؛ إذ إنه مل خيرت إال من هو أظهر صالحاً، 

وأقرب إىل اإلجابة يف الظاهر.
أيب  عن  رواية  وهذا  الويل؛  عليه  بالصالة  األوىل  الثالث:  القول 
اجلديد،  يف  الشافعي  قول  وهو  احلنفية،  من  يوسف  أيب  وقول  حنيفة، 

وقول عند احلنابلة(٣).
عدم  عند  الويل  تقديم  يف  ذكرها  سبق  التي  األدلة  هي  وأدلتهم 

اإليصاء؛ إذ إهنم ال يرون للوصية تأثرياً يف التقديم لإلمامة.
وقد سبقت مناقشتها(٤).

والراجح: القول األول بأن الويص هو الذي يقدم لإلمامة؛ وذلك 
لقوة ما استدلوا به، ولضعف أدلة املخالف بام ورد عليها من مناقشة.

املهذب   ،٤٥/٣ احلاوي   ،٣١٧/١ الصنائع  بدائع   ،٦٢/٢ املبسوط  انظر:   (١)
١٣٢/١، روضة الطالبني ٦٣٥/١، الفروع ٢٣٣/٢، اإلنصاف ٤٧٣/٢.

(٢) سبقت ص ٣٢٦-٣٢٨ من هذا البحث.
(٣) انظر: بدائع الصنائع ٣١٧/١، حاشية ابن عابدين ٢٢٠/٢، األم ٢٧٥/١، 

احلاوي ٤٥/٣، املهذب ١٣٢/١، الفروع ٢٣٣/٢، اإلنصاف ٤٧٣/٢.
(٤) سبقت ص ٣٢٩ من هذا البحث.



 ٣٣٢

املبحث الثاين
حق ويل األمر يف اإلذن بإقامة الصالة والقنوت

وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول: إذن ويل األمر يف إقامة صالة اجلمعة.

والكسوف  العيدين  صالة  إقامة  يف  األمر  ويل  إذن  الثاين:  املطلب 
واالستسقاء.

املطلب الثالث: إذن ويل األمر يف قنوت النوازل.
املطلب األول

إذن السلطان يف إقامة صالة اجلمعة
اختلف الفقهاء يف رشط إذن ويل األمر يف صالة اجلمعة، وأثر هذا 
اإلذن يف صحة صالة اجلمعة؛ ولتوضيح ذلك أتناول هذا املطلب يف 

مسألتني:
غري  من  اجلمعة  صالة  إقامة  يف  األمر  ويل  إذن  األوىل:  املسألة 

تعدد.
اجلمعة.املسألة  بصحة  احلكم  يف  األمر  ويل  إذن  أثر  الثانية:  املسألة 

األوىل: إذن ويل األمر يف إقامة صالة اجلمعة من غري تعدد



٣٣٣ 

املسألة األوىل: إذن ويل األمر يف إقامة صالة اجلمعة من غري تعدد.
اختلف الفقهاء يف اشرتاط إذن ويل األمر يف إقامة صالة اجلمعة عىل 

قولني:
القول األول: ال يشرتط إذن ويل األمر يف إقامة صالة اجلمعة؛ وهذا 

قول املالكية، وهو املذهب عند الشافعية واحلنابلة(١).
واستدلوا بام يأيت:

قول اهللا تعاىل: (   !  "  #  $    %  &  '  )  (      . ١
 (6                   5   4   3   2   1   0/   .   -   ,   +   *

(اجلمعة: ٩).
وجه االستدالل: األمر بالسعي للجمعة عام، ومل يشرتط إذن 

ويل األمر(٢).
منه  خص  أنه  كام  بمكان،  خمصوص  العموم  هذا  أن  ونوقش: 
العبيد واملسافرون فال جيب عليهم السعي، فجاز ختصيصه بأن 

يكون بإذن ويل األمر(٣).
وجياب عن تلك املناقشة: بأن ما خص كان لدليل أخرجه عن 
حكم العام، ومل يرد دليل بخصوص إذن ويل األمر، فيبقى عىل 

عمومه.
عن أيب ذر -ريض اهللا عنه- قال: قال يل رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «كيف . ٢

أو  وقتها  عن  الصالة  يؤخرون  أمراء  عليك  كانت  إذا  أنت 
الطالبني  روضة   ،٦٢/١ الوجيز   ،١٦٠/١ املجتهد  بداية   ،٢٣١/١ التفريع  انظر:   (١)

٥١٥/١، اهلداية ٥٩/١، املحرر ١٤٣/١.
(٢) انظر: املعونة ٣٠٥/١.

(٣) انظر: فتح القدير ٢٧/٢.



 ٣٣٤

يميتون الصالة عن وقتها؟» قال: قلت فام تأمرين؟ قال: «صل 
الصالة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإهنا لك نافلة»(١).

الصالة  يصيل  أن  ذر  أبا  أمر  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أن  االستدالل:  وجه 
لوقتها ولو مل تكن مع األمري -ما دام أن األمري سيؤخرها عن 

وقتها- والصالة عامة مل يفرق بني اجلمعة وغريها(٢).
عن جابر بن عبداهللا -ريض اهللا عنه- أنّ رسول اهللاَّ ملسو هيلع هللا ىلص قال: . ٣

«من كان يؤمن باهللاَّ واليوم اآلخر فعليه اجلمعة يوم اجلمعة إالَّ 
مريض أو مسافر أو امرأة أو صبي أو مملوك، فمن استغنى بلهو 

أو جتارة استغنى اهللاَّ عنه واهللاَّ غني محيد»(٣).
وجه االستدالل: أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أمر بأداء اجلمعة،ومل يفرق بني 

أن يكون فيها ويل أمر أو ال(٤).
عن أيب هريرة -ريض اهللا عنه- أن رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: «صلوا . ٤

خلف كل بر وفاجر»(٥).
(١) رواه مسلم يف صحيحه: كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب كراهية تأخري الصالة عن 

وقتها املختار وما يفعله املأموم إذا أخرها اإلمام ٤٤٨/١، حديث رقم (٦٤٨).
(٢) انظر: البيان ٦١٩/٢.

(٣) رواه الدار قطني يف سننه: كتاب اجلمعة، باب من جتب عليه اجلمعة ٣/٢، والبيهقي يف 
السنن الكرب: كتاب اجلمعة، باب من ال تلزمه اجلمعة ١٨٤/٣. 

الدار  عىل  املغني  التعليق   ،(٦٥١) رقم   ،٦٥/٢ احلبري  التلخيص  انظر:  ضعيف،  واحلديث 
قطني ٣/٢، إرواء الغليل ٥٦/٣.

(٤) انظر: البيان ٦١٩/٢.
رقم  حديث   ،٢٨٢/١ والفاجر  الرب  إمامة  باب  الصالة،  كتاب  سننه:  يف  داود  أبو  رواه   (٥)
(٥٩٤)، والدار قطني يف سننه -واللفظ له-: باب صفة من جتوز الصالة معه والصالة 
قتل  من  عىل  الصالة  باب  اجلنائز،  كتاب   :الكرب السنن  يف  والبيهقي   ،٥٧/٢ عليه 
 ،٢٧  ،٢٦/٢ الراية  نصب  ضعيف،انظر:  واحلديث   ،١٩/٤ لقتلها  مستحل  غري  نفسه 

التلخيص احلبري ٣٥/٢ رقم (٥٧٧).



٣٣٥ 

وجه االستدالل: األمر بالصالة عام خلف أي إمام، ولو مل يكن 
ويل األمر، كام الصالة عامة مل يفرق بني اجلمعة وغريها(١).

عيل، . ٥ مع  العيد  «شهدت  قال:  أزهر  ابن  موىل  عبيد  أيب  عن 
وعثامن حمصور»(٢).

وجه االستدالل: أن علياً صىل بالناس العيد، وكان ويل األمر 
عثامن -ريض اهللا عنه- حمصوراً، ومل يستأذن عثامن، ومن صىل 
هبم العيد ال يبعد أن يصيل هبم اجلمعة، وال سيام أن مدة احلرص 
كان فيها صالة مجعة، وهذا الفعل من عيل مل ينكره أحد فكان 

.(٣) إمجاعاً
عثامن  استأذن  علياً  أن  فيجوز  حال،  واقعة  هذه  بأن  ونوقش: 
فأذن له، كام جيوز أنه مل يستأذن، وما دام أن الدليل تطرق إليه 
االحتامل فيسقط به االستدالل، وال يكون فيه حجة لقول دون 

اآلخر(٤).
وجياب عن تلك املناقشة: بأنه ليس كل احتامل يسقط االستدالل 
بالدليل، بل االحتامل الظاهر، وهنا االحتامل املذكور ضعيف؛ 
عىل  دل  ينقل  مل  فام  نقله،  عىل  اهلمم  تتوافر  مما  هذا  مثل  إن  إذ 

ضعفه.

(١) انظر: احلاوي ٤٤٦/٢.
(٢) رواه مالك يف املوطأ رواية حممد بن احلسن، أبواب الصالة، باب صالة العيدين 
 :الكرب السنن  يف  والبيهقي   ،(٢٣٢) رقم  حديث   ،٨٥ ص:  اخلطبة  وأمر 
انظر:  صحيح  واألثر   ،٢٢٤/٣ اجلمعة  خلفه  تكون  من  باب  اجلمعة،  كتاب 

البدر املنري ٦٨٦/٤.
 ،٥٣٧/٤ العزيز  فتح   ،١١٧/١ املهذب   ،٤٤٦/٢ احلاوي   ،٣٣٤/٢ الذخرية  انظر:   (٣)

املغني ٢٠٦/٣، ٢٠٧، املبدع ١٦٤/٢.
(٤) انظر: تبيني احلقائق ٢١٩/١، البناية ٥٨/٣، فتح القدير ٢٧/٢.



 ٣٣٦

القياس عىل الصلوات اخلمس؛ فكام أهنا ال يشرتط فيها إذن ويل . ٦
األمر فكذلك اجلمعة، واجلامع بينها: أهنا كلها صلوات(١).

القياس عىل الصوم واحلج؛ فكام أهنا ال يشرتط فيها إذن ويل األمر . ٧
فكذلك اجلمعة، واجلامع بينها: أهنا عبادات عىل البدن(٢).

وهذا  اجلمعة؛  صالة  إقامة  يف  األمر  ويل  إذن  يشرتط  الثاين:  القول 
قول احلنفية، وقول ضعيف عند الشافعية، ورواية عند احلنابلة(٣).

واستدلوا بام يأيت:
عن جابر بن عبداهللا -ريض اهللا عنهام- قال: خطبنا رسول اهللا . ١

ملسو هيلع هللا ىلص فقال: «يا أهيا الناس، توبوا إىل اهللا قبل أن متوتوا، وبادروا 
وبني  بينكم  الذي  وصلوا  تشغلوا،  أن  قبل  الصاحلة  باألعامل 
ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة يف الرس والعالنية ترزقوا 
وتنرصوا وجتربوا، واعلموا أن اهللا قد افرتض عليكم اجلمعة يف 
مقامي هذا يف يومي هذا يف شهري هذا من عامي هذا إىل يوم 
القيامة، فمن تركها يف حيايت أو بعدي وله إمام عادل أو جائر 
استخفافاً هبا أو جحوداً هلا، فال مجع اهللا له شمله، وال بارك له 
يف أمره، أال وال صالة له وال زكاة له وال حج له وال صوم له 

وال بر له حتى يتوب، فمن تاب تاب اهللا عليه»(٤).
املبدع   ،٢٠٧/٣ املغني   ،٦١٩/٢ البيان   ،٣٣٤/٢ الذخرية   ،٣٠٥/١ املعونة  انظر:   (١)

.١٦٤/٢
(٢) انظر: احلاوي ٤٤٦/٢.

الطالبني  روضة   ،٦١٨/٢ البيان   ،٢٥/٢ املبسوط   ،٣٥ ص:  الطحاوي  خمترص  انظر:   (٣)
٥١٥/١، املحرر ١٤٣/١، املبدع ١٦٤/٢.

(٤) رواه ابن ماجه يف سننه: كتاب إقامة الصالة والسنة فيها، باب يف فرض اجلمعة ٣٤٣/١، 
رقم  حديث  ماجه  ابن  سنن  ضعيف  انظر:  ضعيف،  واحلديث  رقم (١٠٨١)،  حديث 

.(٢٢٤)



٣٣٧ 

وجه االستدالل: أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اشرتط للزومها اإلمام يف قوله: 
عىل  اجلمعة  لتارك  الوعيد  ورتب  جائر»،  أو  عادل  إمام  «وله 

وجوده(١).
ويناقش هذا االستدالل: بأن احلديث ضعيف ال حيتج به.

والزكاة، . ٢ الصالة،  السلطان:  إىل  «أربــع  قال:  احلسن  عن 
واحلدود، والقضاء»(٢).

وإنام  بالرأي،  يقال  ال  الكالم  هذا  مثل  أن  االستدالل:  وجه 
بالسامع، فيعطى حكم الرفع(٣).

ويناقش: بأن هذا قد يكون رأياً للحسن، فال يكون حجة.
والتنازع . ٣ الفتنة  إىل  ذلك   ألد إلقامتها  السلطان  يشرتط  مل  لو 

بني الناس؛ إذ إن كالً منهم يريد الرشف بالتقدم فيها وإمامتها، 
وال سيام أهنا تؤد بجمع عظيم(٤).

ويناقش: بأنه ال يسلم بأن هذا يؤدي إىل الفتنة؛ بدليل أن رشف 
الفروض  صالة  يف  أيضاً  موجود  بوجودهـ  سلم  -لو  التقدم 

اخلمس، ومل يشرتط هلا إذن ويل األمر.
(١) انظر: املبسوط ٢١/٢، ٢٥، بدائع الصنائع ٢٦١/١، تبيني احلقائق ٢١٩/١، 

البناية ٥٧/٣، ٥٨، فتح القدير ٢٧/٢.
(٢) رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه: كتاب الزكاة، باب من قال تدفع الزكاة إىل السلطان، رقم 

.(١٠٢٩١)
مل أجد من حكم عىل هذا األثر، ويف سنده عائشة عن احلسن، ومل أعرف من هي عائشة 
إال أن تكون عائشة بنت سعد البرصية فإن هلا رواية عن احلسن البرصي، فإن كانت هي 

فاألثر ضعيف؛ جلهالتها، قال الذهبي عنها: ال يدر من هي، والراوي عنها متهم.
انظر: ميزان االعتدال ٣٦٤/٢.

 ،٢١٩/١ احلقائق  تبيني   ،٢٦١/١ الصنائع  بدائع   ،٢٥/٢ املبسوط  انظر:   (٣)
فتح القدير ٢٧/٢.

 ،٢١٩/١ احلقائق  تبيني   ،٢٦١/١ الصنائع  بدائع   ،٢٥/٢ املبسوط  انظر:   (٤)
البناية ٥٧/٣، فتح القدير ٢٧/٢.



 ٣٣٨

فكان . ٤ العصور،  مر  عىل  األئمة  إال  اجلمعة  يقيم  ال  أنه 
.(١) إمجاعاً

يقيمون  الناس  إن  إذ  تصح؛  ال  اإلمجاع   دعو بأن  ونوقش: 
اجلمعات يف القر من غري استئذان أحد، ثم لو صح أن ذلك 
غريه،  حتريم  عىل  ال  وقع،  ما  جواز  عىل  إمجاعاً  لكان  يقع،  مل 

كاحلج يتواله األئمة، وليس برشط فيه(٢).
يف . ٥ اجلهاد  عىل  فتقاس  الظاهرة،  الدين  أعالم  من  اجلمعة  أن 

اشرتاط إذن ويل األمر(٣).
ويناقش: بأنه ليس كل أعالم الدين الظاهرة حتتاج إىل إذن ويل 
إذن  له  يشرتط  ال  ذلك  ومع  ذلك،  من  احلج  أن  بدليل  األمر؛ 

ويل األمر.
إقامة  يف  األمر  ويل  إذن  يشرتط  ال  بأنه  األول:  القول  والراجح: 
صالة اجلمعة؛ وذلك لقوة ما استدلوا به، واإلجابة عن ما نوقشت به، 

ولضعف أدلة املخالف بام ورد عليها من مناقشة.
املسألة الثانية: أثر إذن ويل األمر يف احلكم بصحة اجلمعة

إذا مل يأذن ويل األمر بإقامة اجلمعة فعىل قول احلنفية ال تصح 
يشرتط  ال  إنه  إذ  صحيحة؛  هي  اجلمهور  قول  وعىل  اجلمعة، 
وحكم  مجعتان  أقيمت  لو  فيام  احلال  وكذلك  إلقامتها(٤)،  إذنه 
إذن  فاشرتاط  اجلمعة  تعدد  بصحة  حكمنا  إذا  إنه  إذ  بصحتهام؛ 

(١) انظر: املغني ٢٠٦/٣، املبدع ١٦٤/٢.
(٢) انظر: املغني ٢٠٦/٣.
(٣) انظر: املبدع ١٦٤/٢.

املجتهد  بداية   ،٢٣١/١ التفريع   ،٢٥/٢ املبسوط   ،٣٥ ص:  الطحاوي  خمترص  انظر:   (٤)
١٦٠/١، الوجيز ٦٢/١، روضة الطالبني ٥١٥/١، اهلداية ٥٩/١، املحرر ١٤٣/١.



٣٣٩ 

اإلمام لصحة اجلمعة الثانية هو احلكم نفسه يف اشرتاطه للجمعة 
األوىل(١).

أما إذا أقيمت مجعتان، وحكم بصحة إحدامها، فهل إلذن ويل األمر 
أو حضوره أثر يف احلكم بالصحة؟.

اختلف الفقهاء يف أثر إذن ويل األمر أو حضوره يف احلكم بصحة 
إحد اجلمعتني عىل ثالثة أقوال:

القول األول: حيكم بصحة اجلمعة التي أذن هلا السلطان أو حرضها 
وبطالن األخر؛ وهذا املذهب عند احلنابلة، وقول عند الشافعية(٢).

واستدلوا: بأن يف تصحيح غري التي أذن هبا اإلمام أو حرضها افتياتاً 
عليه وتفويتاً جلمعته وملن يصيل معه(٣).

وهذا  السلطان؛  إلذن  أثر  وال  السابقة،  بصحة  حيكم  الثاين:  القول 
قول احلنفية، واألصح عند الشافعية، وقول عند احلنابلة(٤).

ليس  والسلطان  برشوطها،  أقيمت  السابقة  اجلمعة  بأن  واستدلوا: 
برشط النعقادها، فتبطل الالحقة؛ ألنه ال يزاد عىل واحدة(٥).

ويناقش: بأن القول بصحة اجلمعة التي ليس فيها السلطان يفيض 

رشح   ،١٥٩/٢ واإلكليل  التاج   ،٢٦٠/١ الصنائع  بدائع   ،١٢٠/٢ املبسوط  انظر:   (١)
اخلريش عىل خمترص خليل ٧٤/٢، احلاوي ٤٤٧/٢، املجموع ٥٨٥/٤، ٥٨٦، املغني 

٢١٢/٣، رشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي ١٩٦/٢.
(٢) انظر: املغني ٢١٣/٣، املبدع ١٦٦/٢، احلاوي ٤٥٠/٢، املجموع ٥٨٧/٤، ٥٨٨.

(٣) انظر: املغني ٢١٣/٣، املبدع ١٦٦/٢، كشاف القناع ٣٩/٢، احلاوي ٢ /٤٥٠، املهذب 
.١ /١١٨

(٤) انظر: بدائع الصنائع ٢٦٠/١، فتح القدير ٢٥/٢، حاشية ابن عابدين ١٤٥/٢، املهذب 
١١٨/١، مغني املحتاج ٢٨١/١، املغني ٢١٣/٣، املبدع ١٦٦/٢.

املحتاج  مغني   ،٥٨٨  ،٤ /٥٨٧ املجموع   ،١ /١١٨ املهذب   ،٢ /٤٥٠ احلاوي  انظر:   (٥)
.١ /٢٨١



 ٣٤٠

إىل أنه متى شاء أربعون أن يفسدوا صالة أهل البلد أمكنهم ذلك، بأن 
جيتمعوا يف موضع ويسبقوا أهل البلد بصالة اجلمعة(١).

وأما احلنفية فال أثر إلذن السلطان يف احلكم بالصحة؛ لوجوده يف 
االثنتني؛ ألهنم يشرتطون إذنه إلقامة اجلمعة(٢).

استويا  فإن  العتيق(٣)،  يف  التي  اجلمعة  بصحة  حيكم  الثالث:  القول 
.(٥) فلمن أذن هبا السلطان؛ وهذا قول املالكية(٤)، ومل أجد هلم دليالً

ولعله يستدل هلم عىل صحة اجلمعة يف املسجد العتيق بام استدل به 
 ،أصحاب القول الثاين الذين يرون صحة اجلمعة التي تسبق األخر
فأما إذا مل حيكم بالسبق ألحدمها كان ال بد من مرجح آخر، فكان إذن 

السلطان ألحدمها مرجحاً هلا.
هلا  أذن  التي  اجلمعة  بصحة  حيكم  بأنه  األول  القول  والراجح: 
به،  استدلوا  ما  لقوة  وذلك  األخر؛  وبطالن  حرضها  أو  السلطان 

ولضعف أدلة املخالف بام ورد عليها من مناقشة.
املطلب الثاين

إذن ويل األمر يف إقامة صالة العيدين والكسوف واالستسقاء
أو  الشمس  كسفت  وإذا  العيد؟  صالة  يف  األمر  ويل  إذن  يلزم  هل 
خسف القمر فهل يلزم أن يأذن يف إقامة الصالة؟ وإذا أصاب الناس 

(١) انظر: املغني ٢١٣/٣، احلاوي ٢ /٤٥٠، مغني املحتاج ١ /٢٨١.
(٢) انظر: خمترص الطحاوي ص: ٣٥، املبسوط ٢٥/٢.

، ولو تأخر بناؤه. انظر: رشح اخلريش عىل خمترص خليل  (٣) العتيق عندهم: ما صيل فيه أوالً
٧٥/٢، حاشية الدسوقي ٣٧٤/١.

 ،٧٤/٢ خليل  خمترص  عىل  اخلريش  رشح   ،١٥٩/٢ واإلكليل  التاج  انظر:   (٤)
الرشح الكبري للدردير ٣٧٤/١.

(٥) انظر: املراجع السابقة.



٣٤١ 

قحط وجدب فهل حيق هلم أن يصلوا صالة االستسقاء دون إذنه؟
هذا ما أتكلم عنه يف هذا املطلب يف ثالث مسائل:

املسألة األوىل: إذن ويل األمر يف إقامة صالة العيدين.
املسألة الثانية: إذن ويل األمر يف إقامة صالة الكسوف.

املسألة الثالثة: إذن ويل األمر يف إقامة صالة االستسقاء.
املسألة األوىل: إذن ويل األمر يف إقامة صالة العيدين

اختلف الفقهاء هل يلزم إذن ويل األمر إلقامة صالة العيدين عىل 
قولني:

العيدين؛  صالة  إقامة  يف  األمر  ويل  إذن  يشرتط  ال  األول:  القول 
وهذا قول املالكية، والشافعية، وهو الصحيح من مذهب احلنابلة(١).

واستدلوا بام يأيت:
عن سهل بن سعد -ريض اهللا عنه-: أن رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص ذهب . ١

إىل بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصالة، فجاء 
املؤذن إىل أيب بكر، فقال: أتصيل للناس فأقيم؟ قال: نعم، فصىل 
أبوبكر فجاء رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص والناس يف الصالة، فتخلص حتى 
يف  يلتفت  ال  أبوبكر  وكان  الناس،  فصفق  الصف،  يف  وقف 
صالته، فلام أكثر الناس التصفيق التفت فرأ رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص، 
أبوبكر  فرفع  مكانك).  امكث  (أن  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  إليه  فأشار 
ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  به  أمره  ما  عىل  اهللا  فحمد  يديه،  عنه  اهللا  ريض 
وتقدم  الصف،  يف   استو حتى  أبوبكر  استأخر  ثم  ذلك،  من 
رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص فصىل، فلام انرصف قال «يا أبابكر ما منعك أن 
(١) انظر: املعونة ٣٢٠/١، الذخرية ٤١٧/٢، األم ١٥٦/١، ٢٤٧، مغني املحتاج ٣١٠/١، 

املغني ٢٨٧/٣، املبدع ١٨٢/٢، اإلنصاف ٤٢٥/٢.



 ٣٤٢

تثبت إذ أمرتك». فقال أبوبكر: ما كان البن أيب قحافة أن يصيل 
رأيتكم  يل  ملسو هيلع هللا ىلص: «ما  اهللا  رسول  فقال  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهللا  رسول  يدي  بني 
إذا  فإنه  فليسبح،  صالته  يف  يشء  رابه  من  التصفيق؟  أكثرتم 

سبح التفت إليه، وإنام التصفيق للنساء»(١).
عن املغرية بن شعبة -ريض اهللا عنه-: أنه غزا مع رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص . ٢

فتربز رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قبل الغائط، فحملت  املغرية:  تبوك، قال 
معه إداوة قبل صالة الفجر، فلام رجع رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص إيل أخذت 
أهريق عىل يديه من اإلداوة، وغسل يديه ثالث مرات، ثم غسل 
امَّ جبته، فأدخل  وجهه، ثم ذهب خيرج جبته عن ذراعيه فضاق كُ
يده يف اجلبة حتى أخرج ذراعيه من أسفل اجلبة، وغسل ذراعيه 
إىل املرفقني، ثم توضأ عىل خفيه، ثم أقبل، قال املغرية: فأقبلت 
معه حتى نجد الناس قد قدموا عبدالرمحن بن عوف فصىل هلم، 
فأدرك رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص إحد الركعتني، فصىل مع الناس الركعة 
اآلخرة، فلام سلم عبدالرمحن بن عوف قام رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص يتم 
صالته، فأفزع ذلك املسلمني، فأكثروا التسبيح، فلام قىض النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص صالته أقبل عليهم، ثم قال: أحسنتم، أو قال: قد أصبتم، 

يغبطهم أن صلوا الصالة لوقتها(٢).
أبوبكر  تقدم  احلديثني  يف  احلديثني:  من  االستدالل  وجه 
النبي  إذن  بغري  للصالة  عنهام  اهللا  ريض  عوف  بن  وعبدالرمحن 
(١) رواه البخاري -واللفظ له- يف صحيحه: كتاب األذان، باب من دخل ليؤم 
الناس فجاء اإلمام األول ٢٢٦/١، حديث رقم (٦٨٤)، ومسلم يف صحيحه: 
اإلمام ٣١٦/١،  تأخر  إذا  يصيل هبم  اجلامعة من  باب تقديم  الصالة،  كتاب 

حديث رقم (٤٢١).
(٢) رواه مسلم يف صحيحه: كتاب الصالة، باب تقديم اجلامعة من يصيل هبم إذا تأخر اإلمام 

٣١٧/١، حديث رقم (٢٧٤).



٣٤٣ 

ملسو هيلع هللا ىلص، فإذا جاز هذا يف املكتوبة كان يف غريها أوىل(١).
عيل، . ٣ مع  العيد  «شهدت  قال:  أزهر  ابن  موىل  عبيد  أيب  عن 

وعثامن حمصور»(٢).
وجه االستدالل: أن علياً صىل بالناس العيد، وكان ويل األمر 
وكان  عثامن،  يستأذن  ومل  حمصوراً،  عنه-  اهللا  -ريض  عثامن 

بمحرض من الصحابة ومل ينكر(٣).
القياس عىل اجلمعة؛ حيث ال يشرتط إذن ويل األمر فيها(٤).. ٤

ويناقش: بأن هذا قياس عىل مسألة خمتلف فيها؛ إذ إن املخالف 
ير اشرتاط إذن ويل األمر للجمعة.

القول الثاين: يشرتط إذن ويل األمر يف إقامة صالة العيدين؛ وهذا 
قول احلنفية، ورواية عند احلنابلة(٥).

واستدلوا بالقياس عىل اجلمعة؛ حيث يشرتط إذن ويل األمر فيها(٦).
ويناقش بمثل ما نوقش دليل املخالف يف القياس عىل اجلمعة؛ بأنه 
قياس عىل مسألة خمتلف فيها؛ إذ ال يسلم بأن اجلمعة يشرتط هلا إذن 

ويل األمر.
والراجح: القول األول بأنه ال يشرتط إذن ويل األمر يف إقامة صالة 
العيدين؛ وذلك لقوة ما استدلوا به، ولضعف دليل املخالف بام ورد 

عليه من مناقشة.
(١) انظر: األم ٢٤٨/١.

(٢) سبق خترجيه ص: ٢١ من هذا البحث.
(٣) انظر: األم ١٥٦/١.

(٤) انظر: اإلنصاف ٤٢٥/٢.
املغني   ،١٦٥/٢ عابدين  ابن  حاشية   ،١١١/٣ البناية   ،٢٧٥/١ الصنائع  بدائع  انظر:   (٥)

٢٨٧/٣، املبدع ١٨٢/٢، اإلنصاف ٤٢٥/٢.
(٦) انظر: املراجع السابقة.



 ٣٤٤

املسألة الثانية: إذن ويل األمر يف إقامة صالة الكسوف
األمر  ويل  إذن  يشرتط  فهل  القمر،  خسف  أو  الشمس  كسفت  إذا 

إلقامة الصالة؟
فإن  ومجاعة،   فراد تصىل  الكسوف  صالة  أن  عىل  الفقهاء  اتفق 
صىل الناس فراد فال حاجة إلذن ويل األمر(١)، أما إن أرادوا صالهتا 

مجاعة، فهل حيتاج ذلك إىل إذن؟
اختلف الفقهاء يف هذه املسألة عىل قولني:

مجاعة؛  الكسوف  لصالة  األمر  ويل  إذن  يشرتط  ال  األول:  القول 
من  والصحيح  والشافعية،  املالكية  قول  وهو  احلنفية،  عند  قول  وهذا 

مذهب احلنابلة(٢).
واستدلوا بام يأيت:

األدلة نفسها التي استدل هبا عىل عدم اشرتاط إذن ويل األمر يف . ١
إقامة صالة العيدين، وقد سبقت(٣).

عن أيب مسعود األنصاري -ريض اهللا عنه- أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: . ٢
«إن الشمس والقمر ال ينكسفان ملوت أحد من الناس ولكنهام 

آيتان من آيات اهللا فإذا رأيتمومها فقوموا فصلوا»(٤)
عابدين  ابن  حاشية   ،١٧٠/٣ البناية   ،٢٨١/١ الصنائع  بدائع  انظر:   (١)
حتفة   ،٢٤٧/١ األم   ،٢١٠/١ املجتهد  بداية   ،٣٢٨/١ املعونة   ،١٨١/٢

املحتاج ٦٠/٣، املغني ٣٢٢/٣، اإلنصاف ٤٤٢/٢.
املعونة   ،١٨١/٢ عابدين  ابن  حاشية   ،٢٨١/١ الصنائع  بدائع  انظر:   (٢)
 ،٦٠/٣ املحتاج  حتفة   ،٢٤٧/١ األم   ،٢١٠/١ املجتهد  بداية   ،٣٢٨/١

املغني ٣٢٢/٣، اإلنصاف ٤٤٢/٢.
(٣) ص: ٣٤١ من هذا البحث.

كسوف  يف  الصالة  باب  الكسوف،  كتاب  له-  -واللفظ  صحيحه  يف  البخاري  رواه   (٤)
الشمس ٣٢٧/١، حديث رقم (١٠٤٠)، ومسلم يف صحيحه: كتاب الكسوف، باب 

ذكر النداء بصالة الكسوف الصالة جامعة ٦٢٨/٢، حديث رقم (٩١١).
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وجه االستدالل: أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أمر بالصالة عند الكسوف دون 
أن يقيده بإذن ويل األمر(١).

أن هذه الصالة نافلة، والنافلة ال يشرتط هلا إذن ويل األمر(٢).. ٣
لو . ٤ فكذلك  األمر،  ويل  إذن  إىل  حيتج  مل  منفرداً  صالها  لو  أنه 

صالها مجاعة(٣).
بالسلطان . ٥ متعلقة  تكون  فال  باملرص،  متعلقة  غري  صالة  أهنا 

كسائر الصلوات(٤).
بتعلقها  قيل  بل  باملرص،  تعلقها  عدم  يسلم  ال  بأنه  ونوقش: 

به(٥).
القول الثاين: يشرتط إذن ويل األمر لصالة الكسوف مجاعة؛ وهذا 

ظاهر الرواية عند احلنفية، ورواية عند احلنابلة(٦).
واستدلوا: بأن أداء هذه الصالة باجلامعة عرف بإقامة النبي ملسو هيلع هللا ىلص هلا، 

فال يقيمها إال من هو قائم مقامه، وهو ويل األمر(٧).
من  إال  يقيمها  ال  أنه  هلا  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  إقامة  من  يلزم  ال  بأنه  ويناقش: 

يقوم مقامه؛ إذ إن احلج يتواله ويل األمر، وليس إذنه رشطاً فيه.
لصالة  األمر  ويل  إذن  يشرتط  ال  بأنه  األول  القول  والراجح: 

(١) انظر: املغني ٣٢٢/٣.
(٢) انظر: املغني ٣٢٢/٣، املبدع ١٩٦/٢.

(٣) انظر: املبدع ١٩٦/٢.
(٤) انظر: بدائع الصنائع ٢٨١/١.

(٥) انظر: املرجع السابق.
(٦) انظر: بدائع الصنائع ٢٨١/١، حاشية ابن عابدين ١٨١/٢، املغني ٣٢٢/٣، اإلنصاف 

.٤٤٢/٢
(٧) انظر: بدائع الصنائع ٢٨١/١.



 ٣٤٦

الكسوف مجاعة؛ وذلك لقوة ما استدلوا به، ولضعف دليل املخالف 
بام ورد عليه من مناقشة.

مجاعة  تصىل  ال  أهنا  يرون  واملالكية  فاحلنفية  القمر  خسف  إذا  وأما 
بل يصليها فراد، وبالتايل فال حاجة إلذن ويل األمر(١)، وأما الشافعية 
فال   فراد صليت  فإذا   ،وفراد مجاعة  تصىل  أهنا  فريون  واحلنابلة 
إىل  حيتاجون  فهل  مجاعة  الصالة  أرادوا  وإن  األمر،  ويل  إلذن  حاجة 

إذن ويل األمر؟.
اختلفوا عىل قولني:

- القول األول: ال يشرتط إذن ويل األمر لصالة اخلسوف مجاعة؛ 
وهذا قول الشافعية وهو الصحيح من مذهب احلنابلة(٢).

- القول الثاين: يشرتط إذن ويل األمر لصالة اخلسوف مجاعة؛ وهذا 
رواية عند احلنابلة(٣).

وأدلة القولني هي نفسها التي ذكرت يف صالة الكسوف، فال حاجة 
لذكرها، كام أن الرتجيح هو نفسه.

املسألة الثالثة: إذن ويل األمر يف إقامة صالة االستسقاء
األمر  ويل  إذن  يشرتط  فال  صالة  دون  بالدعاء  الناس  استسقى  إذا 

باتفاق الفقهاء(٤).
(١) انظر: خمترص الطحاوي ص: ٣٩، بدائع الصنائع ٢٨٢/١، املعونة ٣٣١/١، 

بداية املجتهد ٢١٤/١.
(٢) انظر: األم ٢٤٧/١، حتفة املحتاج ٦٠/٣، املغني ٣٢٢/٣، اإلنصاف ٤٤٢/٢.

(٣) انظر: املغني ٣٢٢/٣، املبدع ١٩٦/٢، اإلنصاف ٤٤٢/٢.
ابن  حاشية   ،٢٨٢/١ الصنائع  بدائع   ،٣٩ ص:  الطحاوي  خمترص  انظر:   (٤)
احلاوي   ،٤٣٢/٢ الذخرية   ،٣٣٤  ،٣٣٣/١ املعونة   ،١٨٤/٢ عابدين 
 ،٣٤٦/٣ املغني   ،٨٠  ،٧٩/٣ املحتاج  حتفة   ،١٢٣/١ املهذب   ،٥١٣/٢

املبدع ٢١٠/٢، اإلنصاف ٤٦٠/٢.
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أما إن أرادوا الصالة مجاعة فهل حيتاجون إىل إذن ويل األمر؟
اختلف الفقهاء يف هذه املسألة عىل قولني:

وهذا  االستسقاء؛  لصالة  األمر  ويل  إذن  يشرتط  ال  األول:  القول 
قول املالكية، والشافعية، وهو املذهب عند احلنابلة(١).

واستدلوا: بأهنا صالة نافلة، والنافلة ال حتتاج إىل إذن ويل األمر(٢).
القول الثاين: يشرتط إذن ويل األمر لصالة االستسقاء؛ وهذا قول 

حممد بن احلسن وأيب يوسف من احلنفية، ورواية عند احلنابلة(٣).
النبي  فعل  من  أخذت  إنام  االستسقاء  صالة  رشعية  بأن  واستدلوا: 
ملسو هيلع هللا ىلص ومل يأمر هبا، حيث صالها بأصحابه، وصالها خلفاؤه ومن بعدهم، 

فتكون رشعت عىل صفة معينة فال ترشع إال يف مثل تلك الصفة(٤).
ويناقش: بأن فعل النبي ملسو هيلع هللا ىلص هلا غاية ما يدل عليه أن ويل األمر يصيل 

هبم االستسقاء، وليس فيه ما يدل عىل عدم صحتها إال بإذنه.
لصالة  األمر  ويل  إذن  يشرتط  ال  بأنه  األول  القول  والراجح: 
بام  املخالف  دليل  ولضعف  به،  استدلوا  ما  لقوة  وذلك  االستسقاء؛ 

ورد عليه من مناقشة.
(١) انظر: املعونة ٣٣٣/١، ٣٣٤، الذخرية ٤٣٢/٢، األم ٢٤٧/١، حتفة املحتاج 

٧٩/٣، ٨٠، املغني ٣٤٦/٣، املبدع ٢١٠/٢، اإلنصاف ٤٦٠/٢.
(٢) انظر: حتفة املحتاج ٧٩/٣، ٨٠، املغني ٣٤٦/٣، املبدع ٢١٠/٢.

(٣) انظر: خمترص الطحاوي ص: ٣٩، بدائع الصنائع ٢٨٢/١، حاشية ابن عابدين ١٨٤/٢، 
املغني ٣٤٦/٣، املبدع ٢١٠/٢، اإلنصاف ٤٦٠/٢.

ليس أليب حنيفة قول هنا؛ ألنه ير أن االستسقاء ال يصىل مجاعة.
عابدين  ابن  حاشية   ،٢٨٢/١ الصنائع  بدائع   ،٣٩ ص:  الطحاوي  خمترص  انظر: 

.١٨٤/٢
(٤) انظر: املغني ٣٤٦/٣، املبدع ٢١٠/٢.



 ٣٤٨

املطلب الثالث
إذن ويل األمر يف قنوت النوازل

وهل  هلا،  القنوت  هلم  يرشع  فهل  نازلة(١)،  باملسلمني  نزلت  إذا 
يشرتط إذن ويل األمر للقنوت يف صالة اجلامعة، هذا ما أتكلم عنه يف 

هذا املطلب يف مسألتني:
املسألة األوىل مرشوعية قنوت النازلة.

املسألة الثانية: اشرتاط إذن ويل األمر يف القنوت يف صالة اجلامعة.
املسألة األوىل مرشوعية قنوت النازلة

إن أصابت املسلمني نازلة فهل يرشع هلم أن يقنتوا يف صالهتم طلباً 
لرفعها؟.

اختلف الفقهاء يف هذه املسألة عىل قولني:
القول األول: يرشع قنوت النوازل؛ وهذا هو املذهب عند احلنفية 

وهو قول الشافعية واحلنابلة(٢).
(١) النازلة يف اللغة: تدل عىل هبوط اليشء ووقوعه، وتطلق عىل املصيبة الشديدة من شدائد 

الدهر تنزل بالناس.
انظر: مادة (نزل) يف أساس البالغة ص: ٤٥٢، مقاييس اللغة ٤١٧/٥، لسان 

العرب ٦٥٩/١١، القاموس املحيط ص: ١٣٧٢.
والنازلة يف االصطالح: استعمل الفقهاء النازلة بمعناها اللغوي، ومل يذكروا هلا تعريفاً 
اصطالحياً، إال أن بعضهم ربام ذكر أمثلة من هذه الشدائد كعدو، أو خوف، أو قحط،  

أو وباء، أو جراد، أو عطش، أو رضر ظاهر باملسلمني ونحو ذلك.
املجموع   ،٢٣١  ،٢٣٠/٢ الذخرية   ،١١/٢ عابدين  ابن  حاشية  انظر: 

٤٩٤/٣، املغني ٥٨٦/٢.
البحر   ،٣٧٧  - ٣٧٥/١ القدير  فتح   ،١٧١  ،١٧٠/١ احلقائق  تبيني  انظر:   (٢)
املجموع   ،١٥٢/٢ احلاوي   ،١١/٢ عابدين  ابن  حاشية   ،٤٨/٢ الرائق 
 ،١٧٥  ،١٧٤/٢ اإلنصاف   ،٩٠/١ املحرر   ،٥٨٦/٢ املغني   ،٤٩٤/٣

كشاف القناع ٤٢١/١.



٣٤٩ 

واستدلوا بام يأيت:
عن أيب هريرة -ريض اهللا عنه- أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان إذا رفع رأسه . ١

ربيعة،  أيب  بن  عياش  أنج  «اللهم  يقول:  اآلخرة  الركعة  من 
اللهم أنج سلمة بن هشام، اللهم أنج الوليد بن الوليد، اللهم 
أنج املستضعفني من املؤمنني، اللهم اشدد وطأتك عىل مرض، 

اللهم اجعلها سنني كسني يوسف»(١).
عن أيب هريرة -ريض اهللا عنه- قال: «ألقربن صالة النبي ملسو هيلع هللا ىلص، . ٢

من   األخر ركعة  يف  يقنت  عنه-  اهللا  هريرة -ريض  أبو  فكان 
يقول  ما  بعد  الصبح  وصالة  العشاء،  وصالة  الظهر،  صالة 

سمع اهللا ملن محده، فيدعو للمؤمنني ويلعن الكفار»(٢).
يف . ٣ القنوت  «كان  قال:  عنه-  اهللا  -ريض  مالك  بن  أنس  عن 

املغرب والفجر»(٣).
عن أنس بن مالك -ريض اهللا عنه-: «أن رعالً وذكوان وعصية . ٤

وبني حليان استمدوا رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص عىل عدو، فأمدهم بسبعني 
حيتطبون  كانوا  زماهنم،  يف  القراء  نسميهم  كنا  األنصار،  من 
بالنهار ويصلون بالليل، حتى كانوا ببئر معونة قتلوهم وغدروا 
هبم، فبلغ النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فقنت شهراً يدعو يف الصبح عىل أحياء من 
(١) رواه البخاري -واللفظ له- يف صحيحه، كتاب االستسقاء، باب دعاء النبي ملسو هيلع هللا ىلص واجعلها 
عليهم سنني كسني يوسف ٣١٧/١، حديث رقم (١٠٠٦)، ومسلم يف صحيحه، كتاب 
املساجد ومواضع الصالة، باب استحباب القنوت يف مجيع الصالة إذا نزلت باملسلمني 

نازلة ٤٦٦/١، حديث رقم (٦٧٥).
رقم  حديث   ،٢٥٨/١ باب  األذان،  كتاب  صحيحه،  يف  له-  -واللفظ  البخاري  رواه   (٢)
(٧٩٧)، ومسلم يف صحيحه، كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب استحباب القنوت 

يف مجيع الصالة إذا نزلت باملسلمني نازلة ٤٦٨/١، حديث رقم (٦٧٦).
 ،٣١٦/١ وبعده  الركوع  قبل  القنوت  باب  الوتر،  كتاب  صحيحه:  يف  البخاري  رواه   (٣)

حديث رقم (١٠٠٤).



 ٣٥٠

أحياء العرب عىل رعل وذكوان وعصية وبني حليان»(١).
قنت . ٥ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  أن  عنه-  اهللا  -ريض  مالك  بن  أنس  عن 

شهراً يدعو عىل أحياء من أحياء العرب ثم تركه(٢).
عن ابن عمر أنه سمع رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص إذا رفع رأسه من الركوع . ٦

من الركعة اآلخرة من الفجر يقول: «اللهم العن فالناً وفالناً 
احلمد،  ولك  ربنا  محده  ملن  اهللا  سمع  يقول  ما  بعد  وفالناً 

  ¢   ¡ ے      ~   }   |   {    z   y       x   w) اهللا  فأنزل 
.(٣)«(£

عن خفاف بن إيامء الغفاري -ريض اهللا عنه- قال: قال رسول . ٧
وذكوان،  ورعالً  حليان  بني  العن  «اللهم  صالة:  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا 
ساملها  وأسلم  هلا،  اهللا  غفر  غفار  ورسوله،  اهللا  عصوا  وعصية 

اهللا»(٤).
وجه االستدالل من هذه األحاديث: األحاديث رصحية يف أن 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص قنت عندما نزل باملسلمني نازلة.

ورعل  الرجيع  غزوة  باب  املغازي،  كتاب  صحيحه:  يف  له-  -واللفظ  البخاري  رواه   (١)
كتاب  صحيحه،  يف  ومسلم   ،(٤٠٩٠) رقم  حديث   ،١١٢/٣ معونة  وبئر  وذكوان 
املساجد ومواضع الصالة، باب استحباب القنوت يف مجيع الصالة إذا نزلت باملسلمني 

نازلة ٤٦٨/١، حديث رقم (٦٧٧). 
(٢) رواه مسلم يف صحيحه: كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب استحباب القنوت يف مجيع 
الصالة إذا نزلت باملسلمني نازلة ٤٦٩/١، حديث رقم (٦٧٧). وهو عند البخاري يف 
الرجيع  غزوة  باب  املغازي،  كتاب  تركه،  ثم  قوله  ودون  الركوع،  بعد  بزيادة  صحيحه 

ورعل وذكوان وبئر معونة ١١٢/٣، حديث رقم (٤٠٨٩).
يشء  األمر  من  لك  ليس  باب  املغازي،  كتاب  صحيحه:  يف  البخاري  رواه   (٣)

١٠٧/٣، حديث رقم (٤٠٦٩).
يف  القنوت  استحباب  باب  الصالة،  ومواضع  املساجد  كتاب  صحيحه،  يف  مسلم  رواه   (٤)

مجيع الصالة إذا نزلت باملسلمني نازلة ٤٧٠/١، حديث رقم (٦٧٩).
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ورد عن بعض الصحابة أهنم قنتوا يف النوازل، فقد ورد ذلك . ٨
وأيب  عباس(٣)،  وابن  عازب(٢)،  بن  والرباء  هريرة(١)،  أيب  عن 

موسى األشعري(٤)ريض اهللا عنهم.
القول الثاين: ال يرشع القنوت للنوازل؛ وهذا قول بعض احلنفية، 

وهو قول املالكية(٥).
إال  الصلوات  من  يشء  يف  قنوت  ال  أنه   فري احلنفية  بعض  فأما 

الوتر.
واستدلوا بام يأيت:

أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قنت شهراً يدعو عىل أحياء من أحياء العرب ثم . ١
تركه، وهذا يدل عىل عدم مرشوعيته بعد ذلك(٦).

قال:  عنه-  اهللا  -ريض  هريرة  أبا  أن  وفيه  أدلتهم  من  الثاين  الدليل  يف  كام   (١)
«ألقربن صالة النبي ملسو هيلع هللا ىلص... » احلديث، وقد سبق خترجيه ص: ٣٤٩ من هذا 

البحث.
(٢) رواه عبدالرزاق يف مصنفه: كتاب الصالة، باب القنوت ١٠٩/٣، األثر رقم (٤٩٦١)، 
وابن أيب شيبة يف مصنفه كتاب الصالة باب من كان يقنت يف الفجر ويراه ٢٦٥/٣، األثر 

رقم (٧٠٧٦).
(٣) رواه عبدالرزاق يف مصنفه: كتاب الصالة، باب القنوت ١١٣/٣، األثر رقم (٤٩٧٣)، 
وابن أيب شيبة يف مصنفه كتاب الصالة باب من كان يقنت يف الفجر ويراه ٢٦٤/٣، األثر 

رقم (٧٠٧١)
(٤) رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه كتاب الصالة باب من كان يقنت يف الفجر ويراه ٢٦٤/٣، 

األثر رقم (٧٠٦٨)
(٥) ير بعض احلنفية أنه ال قنوت يف يشء من الصلوات إال الوتر.
انظر: خمترص الطحاوي ص: ٢٨، رشح معاين اآلثار ٢٥٤/١. 

بينام ير املالكية القنوت يف الفجر دوماً دون أن يقنت يف غريها.
رشح   ،٥٣٩/١ اجلليل  مواهب   ،٢٣١  ،٢٣٠/٢ الذخرية   ،١٣٢/١ املجتهد  بداية 

الزرقاين عىل خمترص خليل ٢١٢/١، منح اجلليل ٢٥٩/١.
(٦) سبق ختريج هذا احلديث ص: ٣٥ من هذا البحث.



 ٣٥٢

ويناقش: بأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص إنام ترك القنوت لزوال علته، واحلكم 
يدور مع علته.

ورد . ٢ حيث  إنكاره،  بل  القنوت  ترك  الصحابة  بعض  عن  ورد 
يقنت  ال  مسعود  ابن  وكان  القنوت(١)،  إنكار  الدرداء  أيب  عن 
يف يشء من الصلوات إال الوتر(٢)، وكان ابن الزبري يصيل بمكة 

. فال يقنت(٣)مع أنه كان حمارباً
اآلخرين  الصحابة  عن  ذكرنا  بام  معارض  هذا  بأن  ويناقش: 

الذين كانوا يقنتون.
: بأن نقل ترك القنوت عن هؤالء الصحابة حيتمل  ويناقش أيضاً
أن املقصود به القنوت الدائم، وليس هو املقصود؛ إذ الكالم يف 
قنوت النازلة، كام حيتمل أهنم تركوا القنوت؛ ألهنم مل يرو نازلة 
االستدالل  يضعف  االحتامالت  هذه  ومع  القنوت،  تستحق 

بفعلهم.
: إن املثبت مقدم عىل النايف، والفاعل للقنوت هو  ويقال أيضاً

املثبت بينام التارك له هو النايف.
يف  يقنت  أن  دون  دوماً  الفجر  يف  القنوت  فريون  املالكية  وأما 

غريها.
ومل  األول،  للقول  السابقة  باألدلة  القنوت  دوام  عىل  واستدلوا 
(١) عن علقمة بن قيس قال: لقيت أبا الدرداء بالشام فسألته عن القنوت فلم يعرفه. رواه 

الطحاوي يف رشح معاين اآلثار ٢٥٣/١.
(٢) رواه عبدالرزاق يف مصنفه: كتاب الصالة، باب القنوت ١١٠/٣، األثر رقم (٤٩٦٧)، 
وابن أيب شيبة يف مصنفه كتاب الصالة باب من كان ال يقنت يف الفجر ٢٥٩/٣، األثر 

رقم (٧٠٣٣)، والطحاوي رشح معاين اآلثار ٢٥٣/١. 
(٣) رواه وابن أيب شيبة يف مصنفه كتاب الصالة باب من كان ال يقنت يف الفجر 

٢٥٩/٣، األثر رقم (٧٠٣٧)، والطحاوي يف رشح معاين اآلثار ٢٥٣/١.
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وجلب  الرش  لدرء  احلاجة  ملطلق  جعلوه  بل  النوازل  عىل  يقرصوه 
اخلري، وهذه العلة باقية فيبقى معها حكم القنوت(١).

ومل أجد هلم دليالً عىل عدم القنوت يف النوازل، ولعله يستدل هلم 
بأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قنت شهراً يدعو عىل أحياء من أحياء العرب ثم تركه، 

وقد تقدمت مناقشة االستدالل به.
والراجح: القول األول بمرشوعية القنوت يف النوازل؛ وذلك لقوة 

ما استدلوا به، ولضعف أدلة املخالف بام ورد عليها من مناقشة.
املسألة الثانية: اشرتاط إذن ويل األمر يف القنوت يف صالة اجلامعة

األمر  ويل  إذن  يشرتط  فهل  النازلة،  يف  القنوت  بمرشوعية  قلنا  إذا 
فيه(٢)؟.

اختلف الفقهاء يف هذه املسألة عىل قولني:
القول األول: ال يشرتط إذن ويل األمر يف القنوت يف صالة اجلامعة؛ 

وهذا قول احلنفية والشافعية ورواية عند احلنابلة(٣).
واستدلوا بام يأيت:

عن مالك بن احلويرث -ريض اهللا عنه- قال: أتينا إىل النبي . ١
وليلة،  يوما  عرشين  عنده  فأقمنا  متقاربون،  شببة  ونحن  ملسو هيلع هللا ىلص 
اشتهينا  قد  أنا  ظن  فلام  رفيقاً  رحيامً  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  وكان 

(١) انظر: الذخرية ٢٣١/٢.
(٢) لن يكون للاملكية كالم هنا؛ ألهنم ال يرون مرشوعية قنوت النوازل.

انظر: بداية املجتهد ١٣٢/١، الذخرية ٢٣٠/٢، ٢٣١، مواهب اجلليل ٥٣٩/١، رشح 
الزرقاين عىل خمترص خليل ٢١٢/١، منح اجلليل ٢٥٩/١.

البحر   ،٣٧٧  - ٣٧٥/١ القدير  فتح   ،١٧١  ،١٧٠/١ احلقائق  تبيني  انظر:   (٣)
املجموع   ،١٥٢/٢ احلاوي   ،١١/٢ عابدين  ابن  حاشية   ،٤٨/٢ الرائق 

٤٩٤/٣، الفروع ٥٤٣/١، املبدع ١٣/٢، اإلنصاف ١٧٥/٢.
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قال:  فأخربناه،  بعدنا  تركنا  عمن  سألنا  اشتقنا  قد  أو  أهلنا، 
ومروهم»،  وعلموهم  فيهم  فأقيموا  أهليكم  إىل  «ارجعوا 
رأيتموين  كام  «وصلوا  أحفظها  ال  أو  أحفظها  أشياء  وذكر 
وليؤمكم  أحدكم  لكم  فليؤذن  الصالة  حرضت  فإذا  أصيل، 

أكربكم»(١).
وجه االستدالل: أن أمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص عام يشمل ما كان يفعله يف 
احلوادث  سبيل  عىل  يفعله  وما  االستمرار،  سبيل  عىل  صالته 

النازلة، فيكون القنوت عند النوازل مرشوعاً لكل أحد(٢).
هريرة، . ٢ كأيب  الصحابة  من  عدد  عن  النوازل  يف  القنوت  ورد 

والرباء بن عازب، وابن عباس - ريض اهللا عنهم -، وغريهم، 
يف  األمر  لويل  استئذاهنم  يثبت  ومل  أمر،  والة  هؤالء  يكن  ومل 

عهدهم(٣).
اجلامعة؛  صالة  يف  القنوت  يف  األمر  ويل  إذن  يشرتط  الثاين:  القول 

وهذا هو املذهب عند احلنابلة(٤).
واستدلوا: بأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص هو الذي قنت، ومل يأمر أحداً من أصحابه 
فيكون  قنت،  ملا  قنتوا  عهده  يف  التي  املساجد  أن  ينقل  ومل  بالقنوت، 
ويل  وهو  مقامه،  يقوم  من  إىل  احلكم   ويتعد ملسو هيلع هللا ىلص،  وحده  له  احلكم 

األمر(٥).
مجاعة  كانوا  إذا  للمسافرين  األذان  باب  األذان،  كتاب  صحيحه:  يف  البخاري  رواه   (١)

٢١٢/١، حديث رقم (٦٣١).
(٢) انظر: الرشح املمتع ٤٤/٤.

(٣) سبق ذكر قنوت هؤالء الصحابة ص: ٣٦ من هذا البحث.
 ،٧٧/٢ اخلرقي  خمترص  عىل  الزركيش  رشح   ،٩٠/١ املحرر   ،٥٨٦/٢ املغني  انظر:   (٤)

اإلنصاف ١٧٤/٢، كشاف القناع ٤٢١/١.
(٥) انظر: املبدع ١٣/٢، كشاف القناع ٤٢١/١، الرشح املمتع ٤٤/٤.
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دل  ما  إال  لالقتداء  أهنا  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أفعال  يف  األصل  بأن  ويناقش: 
عىل  الدليل  فأين  النازلة  يف  القنوت  أفعاله  ومن  استثنائه،  عىل  الدليل 

استثنائه؟!
والراجح: القول األول بأنه ال يشرتط إذن ويل األمر يف القنوت يف 
صالة اجلامعة؛ وذلك لقوة ما استدلوا به، ولضعف دليل املخالف بام 

ورد عليه من مناقشة.
إال أنه البد من التنبيه إىل أنه إن منع ويل األمر من القنوت يف النوازل 
إال بإذنه وجبت طاعته؛ ألن طاعته واجبة، والقنوت ليس واجباً، ثم 

إن املسلم يمكنه الدعاء إلخوانه يف انفراده.
وقد يمنع ويل األمر أو من ينيبه منعاً خاصاً بنازلة بعينها، وقد يمنع 
يمنع  تنظيامً  ذلك  يف  املخولة  اجلهة  أو  هو  أصدر  لو  كام  مستمراً  منعاً 
من القنوت إال بإذن، وال شك أن قنوت اإلنسان منفرداً -إذا قيل هبـ 
فربام  مجاعة  يف  القنوت  وأما  بحثنا،  حمل  هو  وليس  إذن،  إىل  حيتاج  ال 
لإلذن  احلاجة  بعدم  قيل  لو  إذ  بإذن؛  إال  منه  املنع  املصلحة  اقتضت 
النازلة  تقدير  يف  األئمة  اجتهادات  ختتلف  إذ  فوىض؛  هذا  يف  حلصل 

التي حتتاج إىل قنوت والتي ال حتتاج(١).

علامئنا   فتاو مقتىض  هو  عنه  منع  ما  يف  إذنه  واعتبار  األمر  ويل  وطاعة   (١)
املعارصين كالشيخ ابن باز وابن عثيمني والفوزان وغريهم.

انظر: فتاو اللجنة الدائمة ٥٥٢/١، ١١٣/١٣، الرشح املمتع ٤٥/٤، األجوبة املفيدة 
عن أسئلة املناهج اجلديدة ١١٥/١.



 ٣٥٦

املبحث الثالث
حق ويل األمر يف الدعاء له يف خطبة اجلمعة

له  فيدعى  واجلامعة،  السنة  أهل  عقيدة  من  األمر  لويل  الدعاء 
بالتوفيق والصالح واهلداية والتسديد وصالح البطانة؛ ألن يف صالح 
«وال  عقيدته:  يف  الطحاوي  قال  والبالد،  للعباد  صالحاً  األمر  ويل 
عليهم  ندعو  وال  جاروا،  وإن  أمورنا  ووالة  أئمتنا  عىل  اخلروج   نر
وجل  عز  اهللا  طاعة  من  طاعتهم   ونر طاعتهم،  من  يداً  ننزع  وال 
واملعافاة»(١). بالصالح  هلم  وندعو  بمعصية،  يأمروا  مل  ما  فريضة، 

وكان اإلمام أمحد يدعو لويل األمر يف زمانه بالصالح والعافية(٢).
القربات،  أعظم  من  هو  بل  ممقوتاً،  تزلفاً  األمر  لويل  الدعاء  وليس 

ومن أفضل الطاعات، ومن يمتنع عن الدعاء له فهذا من جهله(٣).
يف  عام  هو  بل  اجلمعة  خطبة  يف  ليس  األمر  لويل  الدعاء  وهذا 

غريها.
وأما الدعاء لويل األمر يف خطبة اجلمعة فاختلف فيه الفقهاء، وقبل 

أن أذكر أقواهلم أحرر حمل النزاع.
(١) العقيدة الطحاوية ص: ١١.

(٢) انظر: السنة ٨٤/١.
(٣) انظر: املعلوم من واجب العالقة بني احلاكم واملحكوم ص: ٢٠، ٢١.
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حترير حمل النزاع:
اتفق الفقهاء عىل استحباب الدعاء يف اخلطبة للمسلمني واملسلامت، 
وويل األمر يدخل يف عموم املسلمني، كام اتفقوا عىل عدم جواز وصف 
ويل األمر بأوصاف حمرمة كقوهلم: ملك امللوك، أو أعظم العظامء، أو 
أوصاف كاذبة كقوهلم: مالك رقاب األمم، كام اتفقوا عىل استحباب 
الدعاء لوالة األمر عموماً بالصالح واإلعانة عىل احلق والقيام بالعدل 
دون ختصيص أحد بعينه، كام اتفقوا عىل أن اخلطيب إن خيش الفتنة أو 
خيش عىل نفسه برتك الدعاء فإنه يدعو ختلصاً من الرضر(١)، واختلفوا 
يف الدعاء لويل األمر بعينه حال اخلطبة دعاء رشعياً ال خمالفة فيه دون 

أن خياف إن تركه عىل ثالثة أقوال:
هو  وهذا  مباح؛  اجلمعة  خطبة  يف  األمر  لويل  الدعاء  األول:  القول 

املذهب عند الشافعية واحلنابلة(٢).
واستدلوا بام يأيت:

بن . ١ لعمر  يدعو  كان  عنه-  اهللا  األشعري -ريض  موسى  أبا  أن 
اخلطاب -ريض اهللا عنه- يف خطبة اجلمعة، وكان عمر حينئذ 

هو ويل األمر، وكان ذلك بمحرض من الصحابة فلم ينكر(٣).
 ،١٥٩/٢ الرائق  البحر   ،٢٢٠/١ احلقائق  تبيني  النزاع:  حمل  حترير  يف  انظر   (١)
حاشية   ،١٦٥/٢ اجلليل  مواهب   ،١٤٩/٢ عابدين  ابن  حاشية   ،١٦٠
العدوي عىل اخلريش ٧٨/٢، الرشح الكبري للدردير ٣٨٧/١، منح اجلليل 
 ،٢٨٦/١ املحتاج  مغني   ،٥٢١/٤ املجموع   ،٤٣٣/٢ احلاوي   ،٤٣٣/١
حاشية الرميل عىل أسنى املطالب ٢٦١/١، املغني ١٨١/٣، الرشح الكبري 
البن قدامة ٤٧٩/١، رشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي ١٨٢/١، اإلنصاف 

.٣٩٧/٢، ٣٩٨
خمترص  عىل  الزركيش  رشح   ،٤٤٩/٢ املحتاج  حتفة   ،٥٣٨/١ الطالبني  روضة  انظر:   (٢)

اخلرقي ١٨٢/١، اإلنصاف ٣٩٧/٢.
(٣) انظر: حتفة املحتاج ٤٤٩/٢، املغني ١٨١/٣، املبدع ١٦٤/٢.           =
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أيب . ٢ بن  لعيل  يدعو  كان  عنه-ما-  اهللا  -ريض  عباس  ابن  أن 
طالب -ريض اهللا عنه- عىل منرب البرصة، وكان علياً حينئذ هو 

ويل األمر (١).
أوىل . ٣ باب  فمن  الصحيح،  عىل  الصالة  يف  جيوز  للمعنيَّ  الدعاء 

خمالفة  من  فيه  ملا  باالستحباب؛  يقال  وال  اخلطبة،  يف  جوازه 
السبب(٢).

وهذا  مستحب؛  اجلمعة  خطبة  يف  األمر  لويل  الدعاء  الثاين:  القول 
قول عند احلنابلة(٣).
واستدلوا بام يأيت:

أن أبا موسى األشعري كان يدعو لعمر، وكان ابن عباس يدعو . ١
لعيل - ريض اهللا عنهم -، وقد سبقا(٤).

رواه  عنهام  اهللا  ريض  اخلطاب  بن  لعمر  األشعري  موسى  أيب  ودعاء   =
بن  فرات  إسناده  يف  واألثر   ،١٢٦/١ الصديق  حتفة  يف  املقديس  بلبان  ابن 
السائب، قال عنه البخاري: منكر احلديث، وقال عنه ابن معني: ليس بيشء، 

وقال عنه الدار قطني: تركوه. فاألثر ال حيتج به.
كتاب  قطني،  الدار  سنن   ،(٢٩٧) رقم   ،٩٨ ص:  الفاء  باب  الصغري،  الضعفاء  انظر: 

اجلنائز، باب التسليم يف اجلنازة ٧٢/٢، ميزان االعتدال ٣٤١/٣، رقم (٦٦٨٩). 
عباس  ابن  ودعاء   ،٦٧/٢ الطالبني  إعانة   ،٤٤٩/٢ املحتاج  حتفة  انظر   (١)
جعفر  إسناده  يف  واألثر   ،٤٥٤/٣ تارخيه  يف  البغدادي  اخلطيب  رواه  لعيل 
 بن عبدالواحد، قال عنه الدار قطني: يضع احلديث، وقال أبو زرعة رو
ويرسق  الثقات  عن  احلديث  منكر  عدي:  ابن  وقال  هلا،  أصل  ال  أحاديث 

احلديث. فاألثر ال حيتج به.
انظر: الكامل يف الضعفاء ٣٩٦/٢، رقم (٣٤٧)، سؤاالت السلمي للدار 

قطني باب اجليم ص: ١٤٧، ميزان االعتدال ٤١٢/١.
(٢) انظر: رشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي ١٨٢/١.

(٣) انظر: املبدع ١٦٤/٢، اإلنصاف ٣٩٨/٢.
(٤) سبقا يف أدلة القائلني باإلباحة ص: ٤٢ من هذا البحث.
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أن سلطان املسلمني إذا صلح كان فيه صالح هلم، ففي الدعاء . ٢
له دعاء هلم، وهذا مستحب(١).

القول الثالث: الدعاء لويل األمر يف خطبة اجلمعة بدعة؛ وهذا قول 
احلنفية واملالكية وقول عند الشافعية واحلنابلة(٢).

واستدلوا: بام روي عن عطاء بن أيب رباح أنه قيل له: الذي يدعو 
الناس به يف اخلطبة يومئذ أبلغك عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أو عمن بعد النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

.(٣)« قال: «ال، إنام أحدث، إنام كانت اخلطبة تذكرياً
ونوقش: بأن فعل الصحابة مقدم عىل قول عطاء(٤).

الرتجيح:
عند النظر يف األدلة يتبني ما يأيت:

اآلثار التي ذكرت ال يصلح لالحتجاج هبا منها يشء، وبالتايل . ١
ال بد من البحث عن مرجحات أخر.

القول باالستحباب حكم رشعي ال يثبت إال بدليل، ومل يثبت . ٢
دليل صحيح رصيح يف هذا.

(١) انظر: املغني ١٨١/٣، املبدع ١٦٤/٢، كشاف القناع ٣٧/٢.
اجلليل  مواهب   ،١٤٩/٢ عابدين  ابن  حاشية   ،١٦٠  ،١٥٩/٢ الرائق  البحر  انظر:   (٢)
املغني   ،١١٢/١ املهذب   ،٢٠٣/١ األم   ،٣٨٧/١ للدردير  الكبري  الرشح   ،١٦٥/٢

١٨١/٣، الرشح الكبري البن قدامة ٤٧٩/١.
الدعاء  من  يكره  ما  باب  اجلمعة،  كتاب  يف   الكرب سننه  يف  البيهقي  رواه   (٣)
ألحد بعينه، أو عىل أحد بعينه يف اخلطبة ٣ /٢١٧، وذكره اإلمام الشافعي 
رواد  أيب  بن  عبدالعزيز  بن  عبداملجيد  إسناده  يف  واألثر   ،١ /٢٠٣ األم  يف 
خمتلف يف توثيقه، وقد رمي باإلرجاء، وثقه ابن معني، وقال أمحد: ال بأس 
به، وقال ابن حبان: يستحق الرتك، منكر احلديث جداً، وقال الدار قطني: 

ال حيتج به. انظر: ميزان االعتدال ٦٤٨/٢.
(٤) انظر: املغني ١٨١/٣.



 ٣٦٠

القول ببدعية الدعاء لويل األمر يف خطبة اجلمعة ال يصح؛ ألنه . ٣
ورد أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ذكر أشخاصاً بأعياهنم يف دعاء قنوت النازلة 
حيث قال ملسو هيلع هللا ىلص «اللهم أنج عياش بن أيب ربيعة، اللهم أنج سلمة 
ابن هشام، اللهم أنج الوليد بن الوليد، اللهم أنج املستضعفني 
من املؤمنني، اللهم اشدد وطأتك عىل مرض، اللهم اجعلها سنني 
كسني يوسف»(١)، وإذا جاز هذا يف الصالة فجوازه يف اخلطبة 
أوىل، إال أن هذا يدل عىل اجلواز فقط ال عىل االستحباب، وما 
اخلطبة  حال  األمر  لويل  الدعاء  السلف  بعض  كراهة  من  ورد 
رشعية،  ليست  األمر  لويل  أوصاف  بذكر  املجازفة  عىل  حيمل 

وهناك فرق بني الدعاء لويل األمر وبني مدحه بام ليس فيه.
واملؤمنات . ٤ للمؤمنني  يستغفر  كان  أنه  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عن  روي 

دليالً  لكان  هذا  صح  ولو  مجعة(٢)،  كل  واملسلامت  واملسلمني 
عىل استحباب الدعاء لوالة األمر عموماً، إال أنه مل يصح.

حسن؛  هو  بل  بدعة  ليس  األمر  لويل  الدعاء  أن  سبق:  مما  يرتجح 
وذلك ملا يأيت:

وجاهة ما استدل به أصحاب هذا القول.. ١
مناقشة ما استدل به املخالف.. ٢
مقترصة . ٣ فائدته  ليست  والتوفيق  بالصالح  األمر  لويل  الدعاء 

صالح  فيه  فصالحه  واليته،  حتت  ملن  عام  نفع  فيه  بل  عليه، 
هلم، وربام وافق ساعة إجابة، إال أن هذا االستحسان ال يصل 

(١) سبق خترجيه ص ٣٤٩ من هذا البحث.
(٢) رواه البزار يف مسنده ٤٧١/١٠، رقم (٤٦٦٤)، ويف إسناده يوسف بن خالد السمتي 

وهو ضعيف، وقال احلافظ ابن حجر عن إسناده: فيه لني.

انظر: جممع الزوائد ١٩٣/٢، ١٩٤، بلوغ املرام ص: ٩٣.
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إىل درجة االستحباب؛ ملا سبق ذكره، وأن هذا حيتاج إىل دليل 
يثبته.

قدامة  ابن  باستحبابه  جيزم  ومل  األمر  لويل  الدعاء  استحسن  وقد 
للمؤمنني  يدعو  أن  ويستحب  «فصل:  قال:  حيث  املغني،  يف 
واملؤمنات ولنفسه واحلارضين وإن دعا لسلطان املسلمني بالصالح 

فحسن»(١).
أخذت  االستحباب  دون  االستحسان  بلفظ  قدامة  ابن  وبتعبري 
الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء؛ حيث قالت يف فتواها عن  اللجنة 
إذا  «األفضل  اجلمعة:  خطبة  أثناء  يف  بالدعاء  الدولة  رئيس  ختصيص 
خص  وإذا  ورعيتهم،  املسلمني،  حكام  بدعوته  يعم  أن  اخلطيب  دعا 
من  ذلك  يف  ملا  حسن؛  فذلك  والتوفيق  باهلداية  بالدعاء  بالده  إمام 

املصلحة العامة للمسلمني إذا أجاب اهللا الدعاء»(٢).

.(١) ١٨١/٣
من  السادس  السؤال   ،٢٣٣/٨ واإلفتاء  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة   فتاو انظر:   (٢)
بن  وعبداهللا  قعود،  بن  عبداهللا  املشايخ:  هم  اللجنة  وأعضاء   ،(٥٥٦٥) رقم   الفتو

غديان، وعبدالرزاق عفيفي، ورئاسة عبدالعزيز بن باز.
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اخلامتة

احلمد هللا عىل ما منَّ به من إمتام هذا البحث، وأسأل اهللا تعاىل أن جيعله 
عند حسن ظن من قرأه أو سمعه، وأن حيسن العاقبة ويغفر الزلل.

ويف ختام هذا البحث أذكر أبرز النتائج التي توصلت إليها، وهي 
عىل النحو اآليت:

يطلق احلق يف اللغة عىل فروع منها: أنه اسم من أسامء اهللا تعاىل، . ١
ويطلق عىل القرآن، وعىل اإلسالم، وعىل نقيض الباطل، وعىل 

ما ثبت ووجب.
يطلق الفقهاء لفظة احلق ويريدون هبا كل ما هو ثابت وواجب، . ٢

كقوهلم: حق الرد بالعيب، وحق الشفعة، وحق احلضانة.
املراد باحلق يف هذا البحث: (االختصاص الذي قرره الشارع . ٣

لويل األمر يف باب الصالة).
جتب طاعة ويل األمر يف غري معصية، وحيرم اخلروج عليه، أو . ٤

نقض بيعته.
غري . ٥ يف  غريه  من  باإلمامة  أحق  شخصهـ  -باعتبار  األمر  ويل 

صالة اجلنازة باتفاق الفقهاء.
البيت . ٦ صاحب  من  باإلمامة  أحق  املكان-  األمر -باعتبار  ويل 

وإمام املسجد.
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بالصالة . ٧ األوىل  األمر  فويل  عليه  يصيل  ملن  امليت  يوص  مل  إن 
عليه.

إن أوىص امليت ملن يصيل عليه فالويص أوىل باإلمامة من ويل . ٨
األمر.

ال يشرتط إذن ويل األمر يف إقامة صالة اجلمعة.. ٩
بصحة . ١٠ فإنه حيكم  إحدامها  بصحة  وحكم  إذا أقيمت مجعتان، 

.اجلمعة التي أذن هلا ويل األمر أو حرضها، وتبطل األخر
ال يشرتط إذن ويل األمر يف إقامة صالة العيدين.. ١١
ال يشرتط إذن ويل األمر يف إقامة صالة الكسوف.. ١٢
ال يشرتط إذن ويل األمر يف إقامة صالة االستسقاء.. ١٣
يرشع القنوت عند نزول نازلة باملسلمني.. ١٤
ال يشرتط إذن ويل األمر يف قنوت النازلة، إال أنه إذا منع من . ١٥

القنوت وجبت طاعته.
دون . ١٦ عموماً  األمر  لوالة  اجلمعة  خطبة  يف  الدعاء  يستحب 

ختصيص أحد بعينه، ودون وصفهم بأوصاف غري رشعية.
 الدعاء لويل األمر يف خطبة اجلمعة حسن، وليس هو بدعة.. ١٧

وأخرياً أدعو اهللا عز وجل أن يغفر يل ما بدر من تقصري أو زلل، كام 
أسأله سبحانه أن ينفع هبذا العمل، وأن جيعله خالصاً لوجهه الكريم، 

وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني.



 ٣٦٤

قائمة املصادر واملراجع للبحث:

القرآن الكريم.. ١
األجوبة املفيدة عن أسئلة املناهج اجلديدة، صالح بن فوزان الفوزان، مجع وتعليق مجال . ٢

بن فرحيان احلارثي.
إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، تأليف: حممد نارص الدين األلباين، الطبعة . ٣

الثانية ١٤٠٥هـ، ١٩٨٥م، املكتب اإلسالمي، بريوت، لبنان.
الزخمرشي (ت: . ٤ عمر  بن  حممود  القاسم  أيب  اهللا  جار  العالمة  تأليف:  البالغة،  أساس 

٥٣٨هـ)، حتقيق: عبدالرحيم حممود، دار املعرفة، بريوت، لبنان.
أسنى املطالب يف رشح روض الطالب، تأليف: الشيخ أيب حييى زكريا بن حممد بن أمحد . ٥

األنصاري (ت: ٩٢٦هـ)، املكتبة اإلسالمية.
إعانة الطالبني، تأليف: العالمة السيد أيب بكر املشهور بالسيد البكري بن العارف باهللا . ٦

السيد حممد شطا الدمياطي، الطبعة الرابعة، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت لبنان.
األم، تأليف: اإلمام أيب عبداهللا حممد بن إدريس الشافعي(ت: ٢٠٤هـ)، أرشف عىل . ٧

بريوت،  والنرش،  للطباعة  املعرفة  دار  النجار،  زهري  حممد  تصحيحه،  وبارش  طبعه 
لبنان.

حنبل، . ٨ بن  أمحد  املبجل  اإلمام  مذهب  عىل  اخلالف  من  الراجح  معرفة  يف  اإلنصاف 
تأليف: عالء الدين أيب احلسن عيل بن سليامن املرداوي احلنبيل (ت: ٨٨٥هـ)، صححه 
وحققه: حممد حامد الفقي الطبعة الثانية، ١٤٠٦هـ، ١٩٨٦م، أعادت طبعه دار إحياء 

الرتاث العريب.
املنذر . ٩ بن  إبراهيم  بن  حممد  أبوبكر  تأليف:  واالختالف،  واإلمجاع  السنن  يف  األوسط 

النيسابوري (ت: ٣١٩هـ)، حتقيق: أبو محاد صغري أمحد بن حممد حنيف، الطبعة األوىل 
١٤٠٥هـ١٩٨٥م، دار طيبة، الرياض، السعودية

(ت: . ١٠ احلنفي  نجيم  بن  الدين  زين  العالمة  تأليف:  الدقائق،  كنز  رشح  الرائق  البحر 
٩٧٠هـ)، الطبعة الثانية، دار الكتاب اإلسالمي.

الكاساين . ١١ مسعود  بن  بكر  أيب  الدين  عالء  تأليف:  الرشائع،  ترتيب  يف  الصنائع  بدائع 
احلنفي (ت: ٥٨٧هـ)، الطبعة الثانية ١٤٠٦هـ١٩٨٦م، دار الكتب العلمية، بريوت، 

لبنان.
بن . ١٢ حممد  بن  أمحد  بن  حممد  الوليد  أيب  اإلمام  تأليف:  املقتصد،  وهناية  املجتهد  بداية 

أمحد بن رشد القرطبي (ت: ٥٩٥هـ)، الطبعة الثامنة ١٤٠٦هـ١٩٨٦م، دار املعرفة 
للطباعة والنرش، بريوت، لبنان.

امللقن . ١٣ ابن  تأليف:  الكبري،  الرشح  يف  الواقعة  واآلثار  األحاديث  ختريج  يف  املنري  البدر 
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رساج الدين أبو حفص عمر بن عيل بن أمحد الشافعي املرصي (ت: ٨٠٤هـ)، حتقيق: 
فهمي  وإبراهيم  السيد،  بن  وجمدي  الدين،  مجال  بن  الدين  وحميي  سليامن،  بن  عبداهللا 
والتوزيع،  للنرش  اهلجرة  دار  ١٤٢٥هـ٢٠٠٤م،  االوىل،  ط:  الغيط،  أبو  ومصطفى 

الرياض، السعودية
بلوغ املرام من أدلة األحكام، تأليف: احلافظ: أيب الفضل شهاب الدين أمحد بن عيل بن . ١٤

حجر العسقالين (ت: ٨٥٢هـ)، اعتنى بتصحيحه والتعليق عليه: حممد حامد الفقي، 
الطبعة األوىل ١٤٠٧هـ، مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت، لبنان.

البناية يف رشح اهلداية، تأليف: أيب حممد حممود بن أمحد العيني (ت: ٨٥٥هـ)، الطبعة . ١٥
الثانية ١٤١١هـ-١٩٩٠م، دار الفكر، بريوت، لبنان.

العمراين . ١٦ سامل  بن  اخلري  أيب  بن  حييى  احلسني  أيب  تأليف:  الشافعي،  مذهب  يف  البيان 
الشافعي (ت: ٥٥٨هـ)، اعتنى به قاسم حممد النوري، الطبعة األوىل ١٤٢١هـ. دار 

املنهاج، بريوت، لبنان.
العبدري . ١٧ يوسف  بن  حممد  عبداهللا  أيب  تأليف:الشيخ  خليل،  ملخترص  واإلكليل  التاج 

الشهري باملواق (ت: ٨٩٧هـ)، وهو مطبوع هبامش مواهب اجلليل للحطاب، الطبعة 
الثالثة ١٤١٢هـ-١٩٩٢م، دار الفكر.

ثابت . ١٨ بن  عيل  بن  أمحد  بكر  أيب  احلافظ  تأليف:  حمدثيها،  وأخبار  السالم  مدينة  تاريخ 
األوىل  الطبعة  معروف،  عواد  بشار  د.  حتقيق  ٤٦٣هـ)،  (ت:  البغدادي  اخلطيب 

١٤٢٢هـ، دار الغرب اإلسالمي.
الزيلعي (ت: . ١٩ عيل  بن  عثامن  الدين  فخر  العالمة  تأليف:  الدقائق،  كنز  رشح  احلقائق  تبيني 

٧٤٣هـ)، الطبعة األوىل ١٣١٣هـ املطبعة الكرب ببوالق، مرص.
حتفة الصديق يف فضائل أيب بكر الصديق، تأليف: أيب القاسم عيل بن بلبان املقديس، . ٢٠

حتقيق حمي الدين مستو، الطبعة األوىل، دار ابن كثري، دمشق.
حتفة الفقهاء، تأليف: عالء الدين حممد بن أمحد بن أيب أمحد السمرقندي (ت: ٥٣٩هـ)، . ٢١

الطبعة األوىل ١٤٠٥هـ-١٩٨٤م، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان.
بن . ٢٢ عيل  بن  حممد  بن  أمحد  الدين  شهاب  العالمة  تأليف:  املنهاج،  برشح  املحتاج  حتفة 

حجر اهليتمي الشافعي (ت: ٩٧٣هـ)، مطبوع هبامش حاشيتي الرشواين وابن قاسم 
العبادي عليه، دار أحياء الرتاث العريب.

أبادي، . ٢٣ العظيم  احلق  شمس  حممد  الطيب  أيب  تأليف:  قطني،  الدار  عىل  املغني  التعليق 
مطبوع مع سنن الدار قطني، ملتزم الطبع والنرش: عبداهللا هاشم يامين، دار املحاسن، 

القاهرة، مرص.
(ت: . ٢٤ املالكي  املرصي  اجلالب  بن  احلسني  بن  اهللا  عبيد  القاسم  أيب  تأليف:  التفريع، 

٣٧٨هـ)، دراسة وحتقيق: الدكتور حسني بن سامل الدمهاين، الطبعة األوىل ١٤٠٨هـ-
١٩٨٧م، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، لبنان.
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التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري، تأليف: أيب الفضل شهاب الدين . ٢٥
أمحد بن عيل بن حجر العسقالين (ت: ٨٥٢هـ) تصحيح وتنسيق: عبداهللا هاشم اليامين 

املدين، طبعة سنة ١٣٨٤هـ، دار املعرفة، بريوت، لبنان.
بن . ٢٦ حممد  الشيح  الدين  شمس  العالمة  تأليف:  الكبري،  الرشح  عىل  الدسوقي  حاشية 

أمحد بن عرفة الدسوقي (ت: ١٢٣٠هـ)، روجعت هذه الطبعة عىل النسخة األمريية، 
دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع.

حاشية الرميل عىل أسنى املطالب، تأليف: أيب العباس أمحد الرميل الكبري األنصاري، . ٢٧
مطبوع هبامش أسنى املطالب، املكتبة اإلسالمية.

العدوي . ٢٨ الصعيدي  أمحد  بن  عيل  الشيخ  تأليف  اخلريش،  رشح  عىل  العدوي  حاشية 
املالكي (ت: ١١٨٩هـ)، مطبوع هبامش رشح اخلريش، دار الكتاب اإلسالمي إلحياء 

ونرش الرتاث اإلسالمي، القاهرة.
احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي، تأليف: أيب احلسن عيل بن حممد املاوردي . ٢٩

(ت: ٤٥٠هـ)، حتقيق: حممد معوض وعادل عبداملوجود، الطبعة األوىل ١٤١٤هـ-
١٩٩٤م، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان.

سعيد . ٣٠ حتقيق:  القرايف (ت:٦٨٤هـ)  إدريس  بن  أمحد  الدين  شهاب  تأليف:  الذخرية، 
الغرب  دار  ١٩٩٤م،  األوىل  الطبعة  حجي،  حممد  الدكتور  خبزة،  أبو  حممد  أعراب، 

اإلسالمي.
رد املحتار عىل الدر املختار الشهري بحاشية ابن عابدين، تأليف:حممد أمني الشهري بابن . ٣١

عابدين (ت: ١٢٥٢هـ)، الطبعة الثانية ١٣٨٦هـ-١٩٦٦م، طبع ونرش مكتبة ومطبعة 
مصطفي البايب احللبي وأوالده، بمرص.

(ت: . ٣٢ الدمشقي  النووي  رشف  بن  حييى  زكريا  أيب  اإلمام  تأليف:  الطالبني،  روضة 
٦٧٦هـ)، حتقيق: الشيخ عادل عبداملوجود والشيخ عيل حممد معوض، الطبعة األوىل 

١٤١٢هـ ١٩٩٢م، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان.
د. . ٣٣ وحتقيق  دراسة  ٣١١هـ)،  (ت:  اخلالل  هارون  بن  حممد  بن  أمحد  بكر  أليب  السنة: 

عطية الزهراين، ط ١٤١٠هـ، دار الراية.
عيسى . ٣٤ بن  حممد  عيسى  أيب  احلافظ  تأليف:  الصحيح،  اجلامع  ويسمى  الرتمذي  سنن 

احلديث،  دار  شاكر،  حممد  أمحد  ورشح:  حتقيق  ٢٩٧هـ)،  (ت:  الرتمذي  سورة  ابن 
القاهرة.

سنن الدار قطني، تأليف: شيخ اإلسالم عيل بن عمر الدار قطني (ت: ٣٨٥هـ)، عني . ٣٥
بتصحيحه وتنسيقه: عبداهللا هاشم اليامين املدين، دار املحاسن للطباعة، القاهرة.

سنن أيب داود، تأليف: أيب داود سليامن بن األشعث السجستاين األزدي (ت: ٢٧٥هـ)، . ٣٦
إعداد وتعليق: عزت عبيد الدعاس وعادل السيد، الطبعة األوىل ١٤١٨هـ-١٩٩٧م، 

دار ابن حزم، بريوت.
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البيهقي (ت: . ٣٧ عيل  بن  احلسني  بن  أمحد  بكر  أيب  املحدثني  إمام  تأليف:   ،الكرب السنن 
٤٥٨هـ)، دار الفكر.

٢٧٥هـ)، . ٣٨ (ت:  القزويني  يزيد  بن  حممد  عبداهللا  أيب  احلافظ  تأليف:  ماجة،  ابن  سنن 
حقق نصوصه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه وعلق عليها: حممد فؤاد عبدالباقي، طبعة 

١٣٩٥هـ ١٩٧٥م، دار أحياء الرتاث العريب.
السلمي . ٣٩ احلسني  بن  حممد  بن  عبدالرمحن  أيب  تأليف:  قطني،  للدار  السلمي  سؤاالت 

(ت: ٤١٢هـ)، حتقيق فريق من الباحثني، إرشاف د. سعد احلميد، د. خالد اجلرييس، 
الطبعة األوىل ١٤٢٧هـ.

اخلريش . ٤٠ عبداهللا  بن  حممد  عبداهللا  أيب  الشيخ  تأليف:  خليل،  خمترص  عىل  اخلريش  رشح 
اإلسالمي،  الرتاث  ونرش  إلحياء  اإلسالمي  الكتاب  دار  ١١٠١هـ)،  (ت:  املالكي 

القاهرة.
رشح الزرقاين عىل خمترص خليل، تأليف: الشيخ عبدالباقي بن يوسف الزرقاين (ت: . ٤١

١٠٩٩هـ)، دار الفكر، بريوت، لبنان.
الزركيش . ٤٢ عبداهللا  بن  حممد  الدين  شمس  تأليف:  اخلرقي،  خمترص  عىل  الزركيش  رشح 

املرصي احلنبيل (ت: ٧٧٢هـ)، حتقيق: الشيخ عبداهللا ابن عبدالرمحن اجلربين، الطبعة 
األوىل، طبع عىل نفقة عبدالعزيز وحممد اجلميح.

الرشح الكبري عىل خمترص خليل، تأليف: الشيخ أمحد بن حممد الدردير (ت: ١٢٠١هـ)، . ٤٣
مطبوع هبامش حاشية الدسوقي عليه، روجعت هذه الطبعة عىل النسخة األمريية، دار 

الفكر للطباعة والنرش والتوزيع.
الفرج . ٤٤ أيب  الدين  شمس  الشيخ  تأليف:  املقنع،  برشح  بالشايف  املسمي  الكبري  الرشح 

عبدالرمحن بن أيب عمر حممد بن أمحد بن قدامة املقديس (ت: ٦٨٢هـ)، جامعة اإلمام 
حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض.

األزدي . ٤٥ سالمة  بن  حممد  بن  أمحد  أيب  جعفر  أيب  اإلمام  تأليف:  اآلثار،  معاين  رشح 
١٤٠٧هـ- الثانية  الطبعة  النجار،  زهري  حممد  حققه:  (ت:٣٢١هـــ)،  الطحاوي 

١٩٨٧م، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان.
الرشح املمتع عىل زاد املستقنع، تأليف: الشيخ حممد بن صالح العثيمني (ت:١٤٢١هـ)، . ٤٦

ط: األوىل ١٤٢٣هـ، دار ابن اجلوزي، الدمام، اململكة العربية السعودية.
الدمشقي . ٤٧ النووي  رشف  بن  حييى  زكريا  أيب  اإلمام  تأليف:  مسلم،  عىل  النووي  رشح 

(ت: ٦٧٦هـ)، املطبعة املرصية.
وسننه . ٤٨ ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  حديث  من  املسند  الصحيح  اجلامع  املسمى  البخاري:  صحيح 

حمب  حتقيق:  ٢٥٦هـ)،  البخاري (ت:  إسامعيل  بن  حممد  عبداهللا  أيب  تأليف:  وأيامه، 
الرتاث  إحياء  دار  عبدالباقي،  فؤاد  حممد  وأحاديثه:  وأبوابه  كتبه  رقم  اخلطيب،  الدين 

العريب، بريوت، لبنان.
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صحيح سنن أيب داود، تأليف: الشيخ حممد نارص الدين األلباين اخترص أسانيده وعلق . ٤٩
الطبعة  اخلليج،  لدول  العربية  الرتبية  مكتبة  النارش  الشاويش،  زهري  وفهرسة،  عليه 

األوىل ١٤٠٩هـ-١٩٨٩م، توزيع املكتب اإلسالمي، بريوت، لبنان.
صحيح مسلم، تأليف: أيب احلسني مسلم بن احلجاج القشريي (ت:٢٦١هـ)، حتقيق: . ٥٠

حممد فؤاد عبدالباقي، الطبعة األوىل ١٤١٢هـ-١٩٩١م، دار احلديث.
حتقيق . ٥١ ٢٥٦هـ)،  (ت:  البخاري  إسامعيل  بن  حممد  احلافظ  لإلمام  الصغري:  الضعفاء 

حممود إبراهيم زايد، دار املعرفة، بريوت، لبنان.
ضعيف سنن ابن ماجه: ضعف أحاديثه حممد نارص الدين األلباين، أرشف عىل طباعته . ٥٢

والتعليق عليه وفهرسته: زهري الشاويش، الطبعة األوىل ١٤٠٨هـ، املكتب اإلسالمي، 
بريوت، لبنان.

العقيدة الطحاوية، تأليف: اإلمام أيب جعفر أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي احلنفي . ٥٣
(ت: ٣٢١هـ)، املكتب اإلسالمي، بريوت، لبنان.

بن . ٥٤ أمحد  الشيخ:   وترتيب  مجع  واإلفتاء:  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة   فتاو
اإلدارة  واإلفتاء،  العلمية  البحوث  إدارة  رئاسة  ونرش  طبع  الدويش،  عبدالرزاق 
العربية  اململكة  الرياض،  ١٤٢٢هـ،  الثانية  الطبعة  الدينية،  املطبوعات  ملراجعة  العامة 

السعودية.
فتح الباري، تأليف: أيب الفضل شهاب الدين أمحد بن عيل بن حجر العسقالين (ت: . ٥٥

٨٥٢هـ)، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد عبدالباقي، دار الفكر.
الرافعي . ٥٦ حممد  بن  عبدالكريم  القاسم  أيب  اإلمام  تأليف:  الوجيز،  رشح  العزيز  فتح 

(٦٣٢هـ)، مطبوع مع املجموع، دار الفكر.
فتح القدير، تأليف: الشيخ كامل الدين حممد بن عبدالواحد بن عبداحلميد السيوايس . ٥٧

املعروف بابن اهلامم احلنفي (ت: ٨٦١هـ)، دار إحياء الرتاث العريب.
الفروع، تأليف: الشيخ شمس الدين أيب عبداهللا حممد بن مفلح بن حممد املقديس احلنبيل . ٥٨

(ت: ٧٦٣هـ)، راجعه عبدالستار أمحد فراج، الطبعة الرابعة ١٤٠٥هـ-١٩٨٥م، عامل 
الكتب، بريوت، لبنان.

القاموس املحيط، تأليف: العالمة اللغوي جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز أبادي . ٥٩
الرسالة،  مؤسسة  الرسالة،  مؤسسة  يف  الرتاث  حتقيق  مكتب  حتقيق:  ٨١٧هـ)،  (ت: 

بريوت.
القوانني الفقهية، تأليف: الشيخ أيب القاسم حممد بن أمحد بن جزي الغرناطي املالكي . ٦٠

(ت: ٧٤١هـ)، املكتبة الثقافية، بريوت.
اجلرجاين (ت: . ٦١ عدي  بن  عبداهللا  أمحد  أيب  احلافظ  تأليف:  الرجال،  ضعفاء  يف  الكامل 

٣٦٥هـ)، حتقيق أمحد عبداملوجود، وعيل معوض، منشورات حممدبيضون، دار الكتب 
العلمية، بريوت، لبنان.
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١٠٥١هـ)، . ٦٢ (ت:  البهويت  يونس  بن  منصور  تأليف:  اإلقناع،  متن  عن  القناع  كشاف 
عامل الكتب، بريوت.

منظور . ٦٣ بن  مكرم  بن  حممد  الدين  مجال  الفضل  أيب  العالمة  تأليف:  العرب،  لسان 
األفريقي املرصي (ت: ٧١١هـ)، دار صادر، بريوت، لبنان.

املبدع يف رشح املقنع، تأليف: أيب إسحاق برهان الدين إبراهيم بن حممد بن عبداهللا بن . ٦٤
مفلح (ت: ٨٨٤هـ)، طبع سنة ١٩٨٠م املكتب اإلسالمي، بريوت، لبنان.

املبسوط، تأليف: الشيخ شمس األئمة أيب بكر حممد بن أمحد بن أيب سهل الرسخيس . ٦٥
(ت: ٤٩٠هـ)، طبعة سنة ١٤٠٩هـ-١٩٨٩م، دار املعرفة، بريوت، لبنان.

جممع الزوائد ومنبع الفوائد، تأليف: احلافظ نور الدين عىل بن أيب بكر اهليثمي (ت: . ٦٦
٨٠٧هـ)، طبعة: ١٤٠٦هـ، مكتبة املعارف، بريوت، لبنان.

املجموع رشح املهذب، تأليف: اإلمام أيب زكريا حيي بن رشف النووي (ت: ٦٧٦هـ)، . ٦٧
دار الفكر.

دار . ٦٨ ٧٥٦هـ)،  (ت:  السبكي  عبدالكايف  بن  عيل  تأليف:  األوىل)،  (التكملة  املجموع 
الفكر.

مجع . ٦٩ تيمية،  بن  عبداحللني  بن  أمحد  اإلسالم  شيخ  تأليف:  تيمية،  ابن   فتاو جمموع 
وترتيب عبدالرمحن بن حممد بن قاسم، ط: ١٤١٨هـ.

الدين . ٧٠ جمد  اإلسالم  شيخ  تأليف:  حنبل،  بن  أمحد  اإلمام  مذهب  عىل  الفقه  يف  املحرر 
١٤٠٤هـ-١٩٨٤م،  الثانية  الطبعة  ٦٥٢هـ)،  تيمية (ت:  بن  عبدالسالم  الربكات  أيب 

مكتبة املعارف، الرياض، اململكة العربية السعودية.
خمترص الطحاوي، تأليف: اإلمام أيب جعفر أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي احلنفي . ٧١

١٤٠٦هـ- األوىل  الطبعة  األفغاين،  الوفاء  أبو  عليه:  وعلق  حققه  ٣٢١هـ)،  (ت: 
١٩٨٦م، دار إحياء العلوم، بريوت، لبنان.

١٩٦٧م، . ٧٢ التاسعة  الطبعة  الزرقا،  أمحد  بن  مصطفى  تأليف:  العام،  الفقهي  املدخل 
مطابع ألف باء األديب، دمشق.

مسند البزار املسمى البحر الزخار، تأليف: احلافظ أيب بكر أمحد بن عمرو بن عبداخلالق . ٧٣
العلوم  مكتبة  ١٤٢٤هـ،  األوىل  الطبعة  سعد،  بن  عادل  حتقيق  ٢٩٢هـ)،  البزار (ت: 

واحلكم، املدينة املنورة.
حتقيق . ٧٤ ٢١١هـ)،  الصنعاين (ت:  مهام  بن  عبدالرزاق  بكر  أيب  الكبري  للحافظ  املصنف 

املكتب  توزيع  العلمي،  املجلس  ١٤٠٣هـ،  الثانية  الطبعة  األعظمي،  الرمحن  حبيب 
اإلسالمي.

املصنف، تأليف: احلافظ أيب بكر بن عبداهللا بن حممد بن أيب شيبة (ت: ٢٣٥هـ)، حتقيق . ٧٥
محد اجلمعة وحممد اللحيدان، الطبعة األوىل ١٤٢٥هـ، مكتبة الرشد، الرياض.

باز، . ٧٦ ابن  عبدالعزيز  الشيخ  تأليف:  واملحكوم،  احلاكم  بني  العالقة  واجب  من  املعلوم 
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الرياض،  املنار،  دار  ١٤١٤هـ،  األوىل،  الطبعة  الواييل،  إبراهيم  بن  عبداهللا  أيب  إعداد 
اململكة العربية السعودية.

املعونة عىل مذهب اإلمام مالك، تأليف: القايض عبدالوهاب البغدادي (ت: ٤٢٢هـ)، . ٧٧
حتقيق: الدكتور محيش عبداحلق، الطبعة األوىل ١٤١٥هـ-١٩٩٥م، النارش مكتبة نزار 

الباز.
املغني، تأليف: موفق الدين أيب حممد عبداهللا بن أمحد بن قدامة املقديس (ت: ٦٢٠هـ)، . ٧٨

احللو،  حممد  عبدالفتاح  والدكتور  الرتكي،  عبداملحسن  بن  عبداهللا  الدكتور  حتقيق: 
الطبعة األوىل ١٤٠٦هـ-١٩٨٦م، هجر للطباعة والنرش والتوزيع، القاهرة.

اخلطيب (ت: . ٧٩ الرشبيني  حممد  الشيخ  تأليف:  املنهاج،  ألفاظ  املعرفة  إىل  املحتاج  مغني 
٩٧٧هـ)، طبعة ١٣٧٧هـ-١٩٥٨م ملتزم الطبع والنرش رشكة مكتبة ومطبعة مصطفي 

البايب احللبي وأوالده بمرص.
حتقيق: . ٨٠ ٣٩٥هـ)،  (ت:  زكريا  بن  فارس  بن  أمحد  احلسني  أيب  تأليف:  اللغة،  مقاييس 

بريوت،  اجليل،  دار  ١٤١١هـــ-١٩٩١م،  األوىل  الطبعة  هارون،  حممد  عبدالسالم 
لبنان.

عليش (ت: . ٨١ أمحد  بن  حممد  عبداهللا  أيب  الشيخ  تأليف:  خليل،  خمترص  عىل  اجلليل  منح 
١٢٩٩هـ)، طبعة سنة ١٤٠٩هـ-١٩٨٩م، دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع.

الفريوز . ٨٢ عيل  بن  إبراهيم  إسحاق  أيب  الشيخ  تأليف:  الشافعي،  اإلمام  فقه  يف  املهذب 
أبادي الشريازي (ت: ٤٧٦هـ)، دار الفكر.

عبدالرمحن . ٨٣ حممد بن  حممد بن  عبداهللا  خليل، تأليف: أيب  خمترص  اجلليل لرشح  مواهب 
املغريب املعروف باحلطاب (ت: ٩٥٤هـ)، الطبعة الثالثة ١٤١٢هـ-١٩٩٢م، دار الفكر.

املوطأ برواية حممد بن احلسن، تأليف: اإلمام مالك بن أنس األصبحي (ت: ١٧٩هـ)، . ٨٤
حتقيق عبدالوهاب عبداللطيف، الطبعة الرابعة ١٤١٤هـ، القاهرة.

الذهبي . ٨٥ عثامن  بن  أمحد  بن  حممد  عبداهللا  أيب  تأليف:  الرجال،  نقد  يف  االعتدال  ميزان 
(ت: ٧٤٨هـ)، حتقيق: عيل حممد البيجاوي، دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع

نصب الراية ألحاديث اهلداية، تأليف: مجال الدين أيب حممد عبداهللا بن يوسف احلنفي . ٨٦
الزيلعي (ت: ٧٦٢هـ)، تصحيح أصل النسخة بعناية بالغة من إدارة املجلس العلمي 

باهلند، دار احلديث.
اهلداية، تأليف: الشيخ أيب اخلطاب حمفوظ بن أمحد الكلوذاين (ت:٥١٠هـ)، حتقيق: . ٨٧

يف  طبع  ١٣٩١هـ،  األوىل  الطبعة  العمري،  السليامن  وصالح  األنصاري،  إسامعيل 
مطابع القصيم.

الوجيز، تأليف: أيب حامد حممد بن حممد الغزايل (ت: ٥٠٥هـ)، طبعة سنة ١٣٩٩هـ-. ٨٨
١٩٧٩م، النارش: دار املعرفة، للطباعة والنرش، بريوت، لبنان.
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أخبار اجلمعية الفقهية السعودية.• 

أبرز أخبار اجلمعية الفقهية السـعودية يف املدة ما بني صدور 
العدد السابق وصدور هذا العدد.

لقاء العدد.• 
اجلزء الثاين من اللقاء مع فضيلة األستاذ الدكتور يعقوب بن 

عبدالوهاب الباحسني.
ملخص رسائل علمية.• 

. رصد لبعض الرسائل العلمية التي نوقشت حديثاً
ألغاز فقهية.• 
 •. صدر حديثاً

رصد آلخر ما صدر من كتب الدراسات الفقهية واألصولية 
والسياسة الرشعية.
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أخبار اجلمعية
يسعد املجلة أن تقدم أهم أبرز أخبار اجلمعية الفقهية السعودية يف املدة ما 

بني صدور العدد السابق وصدور هذا العدد:

عام •  مفتي  سامحة  يتقدمهم  السعودية  الفقهية  اجلمعية  إدارة  جملس  أعضاء  قام 
اململكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ومعايل مدير جامعة اإلمام حممد بن سعود 
اإلسالمية بزيارة صاحب السمو امللكي األمري سلامن بن عبد العزيز أمري منطقة 
األمري  سمو  بمكتب  االثنني١٤٣١/٣/٢٢هـ  يوم  وذلك  اهللا،  حفظه  الرياض 
اجلمعية  عىل  وأثنى  باجلميع  األمري  سمو  رحب  وقد  باإلمارة،  احلكم  قرص  يف 
اجلمعية  باسم  األمري  لسمو  تذكارية  هدية  قدمت  اللقاء  هناية  ويف  ومناشطها، 

حتوي أبرز مطبوعات اجلمعية.
حقق برنامج (قضايا فقهية) والذي يبث من إذاعة القرآن الكريم وترشف عليه • 

يف  املتخصصني  من  عددا  الربنامج  استضاف  وقد  كبريا،  ونجاحا  متيزا  اجلمعية 
يف  الناس  هلا  حيتاج  مهمة  قضايا  بطرح  الربنامج  أثروا  الذين  اإلسالمي  الفقه 
حياهتم العملية، اجلدير بالذكر أن الربنامج يبث يف الثامنة والنصف من مساء كل 

يوم أحد، ويعاد الساعة الثامنة والنصف من مساء الثالثاء.
من •  العاملية  املالية  (األزمة  بعنوان:  حمارضة  السعودية  الفقهية  اجلمعية  عقدت 

األستاذ  العصيمي  سعود  بن  حممد  الدكتور/  الشيخ  لفضيلة  إسالمي)  منظور 
املشارك يف كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية وعضو اهليئة الرشعية يف بنك البالد.
يوم االثنني ١٤٣١/٤/٦هـ وذلك يف قاعة الشيخ / عبدالعزيز بن باز رمحه اهللا 

بكلية الرشيعة بالرياض.
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عقدت اجلمعية الفقهية السعودية لقاءً علميًا بعنوان: (تطبيقات معارصة لزكاة • 
باز بن  عبدالعزيز   / الشيخ  قاعة  يف  ١٤٣١/٤/٧هـــ  الثالثاء  يوم  الديون) 

رمحه اهللا بكلية الرشيعة بالرياض، وقد شارك يف هذا اللقاء كل من: 
متحدثاً رئيساً  فضيلة األستاذ الدكتور/ صالح بن عثامن اهلليل  

مداخالً فضيلة األستاذ الدكتور / عبدالسالم بن حممد الشويعر  
مداخالً فضيلة الدكتور / عبداهللا بن منصور الغفييل   
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لقاء العدد
مع فضيلة الشيخ الدكتور يعقوب بن عبدالوهاب الباحسني

 (اجلزء الثاين)

كنا قد نرشنا يف العدد السابق اجلزء األول من اللقاء الذي أجرته املجلة مع 
يف  األستاذ  الباحسني  عبدالوهاب  بن  يعقوب  الدكتور  األستاذ  الشيخ  فضيلة 
يف  ونستكمل  القراء،  أوساط  يف  كبرية  أصداء  لقي  وقد  للقضاء  العايل  املعهد 

هذا العدد نرش اجلزء الثاين من اللقاء.

نظركم؟ومالذي  يف  متميزين  طالباً  خترج  أن  األكاديمية  للجهات  يمكن  كيف   
ترونه للرقي بمستو اخلرجني من واقع خربتكم الطويلة يف العمل األكاديمي؟

ده عىل طريقة البحث والفهم ومناقشة  إن الذي أتصوره أن اجلامعات موجهة للطالب تعوّ
اآلراء، وليس حلرش املعلومات. وهلذا فإن تعويد الطلبة عىل االعتامد عىل أنفسهم يف 
مجع مادة الدرس، وتتبع مراجعه، هو الطريقة املثىل يف التدريس. وليس االعتامد عىل 

الكتب واملذكرات اجلاهزة. واليمكن االرتقاء بمستو اخلرجيني إال بأمور:
األول: احلد من عدد الطلبة يف الفصل الواحد ال سيام طلبة الدراسات العليا؛ ألنه 

ليس يف وسع املدرس التحاور مع هذا العدد الكبري من الطلبة.
خمترصات  وتقديم  وقرأهتا،  املصادر  أمهات  مراجعة  عىل  الطلبة  تعويد  الثاين: 

وملحوظات ملا قرؤوه فيها.
لتحريك  حلها؛  يف  الطلبة  وإرشاك  املشكالت  وإثارة  احلوار  أسلوب  الثالث: 

أذهاهنم إىل هذا األمر.
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 وأنت أستاذ متخصص يف أصول الفقه ما أفضل الطرائق يف نظركم يف تدريس علم 
أصول الفقه؟ وما أفضل السبل لالستفادة منه يف احلياة املعارصة؟

إن أصول الفقه هو مفتاح الفهم والتعرف عىل األحكام الرشعية.وأر أنه لإلفادة 
من هذا العلم العظيم واختاذ اخلطوات املفيدة فيه ينبغي اتباع ما يأيت:

إثارة املشكلة التي يمكن أن تعالج بأصول الفقه.. ١
تعويد الطلبة عىل اإلسهام بحلها.. ٢
تقديم اآلراء األصولية املطروحة يف هذا املجال، واملنهج الذي اتبع يف تأليف . ٣

منهج  وهو  باالعتبار،  جدير  منهج  الواضحة  والبالغة  الواضح  النحو  كتب 
يف  يطبقه  أن  لألستاذ  املمكن  األمثلة.ومن  خالل  من  القاعدة  يستخلص 

تدريس أصول الفقه.
الطلبة.. ٤ درسها  التي  األصول  عىل  الفروع  بتخريج  األصولية  الدراسة  اتباع 

الفقه،  كتب  من  يستخرجوهنا   أخر فقهية  بفروع  اإلتيان  منهم  يطلب  وأن 
وأفضل وجوه االستفادة منه هو ربطه بتلك القضايا وحماولة تفسريها اعتامدا 

عىل هذا العلم واهللا أعلم.
 يالحظ يف إنتاجكم العلمي الرتكيز عىل علم التخريج والقواعد الفقهية، فام الرس 

يا تر؟
بتدريس  قمت  عندما  أنني  هو  الفقهية  والقواعد  التخريج  علم  عىل  تركيزي  إن   
الطلبة يف السنة التمهيدية بكلية الرشيعة أسند إيل تدريس هاتني املادتني، فكونت 
ورغبة  إحلاح  وحتت  لدي،  جتمع  مما  كثرياً  نت  دوّ وقد  بذلك  ودراية  خربة  لدي 
كثريين من الطلبة واألخوة الزمالء فإنني استجبت إىل طلبهم وأخرجت ما مجعته 
وقد  الفقه  أصول  أدرّس  واآلن  فيه،  وتنظيم  وترتيب  تعديل  مع  املجال  هذا  يف 
واإلمجاع  االستحسان  وأخرجت  املوضوع  هذا  يف  جداً  كثرية  مادة  لدي  جتمعت 
من  طائفة  عدا  اهللا  بإذن  للخروج  مهيأ  وهو  صفه  تم  الذي  الرشعي  واحلكم 
فالرس  اهللا،  بإذن  إخراجها  أنوي  والتي  الفقه،  أصول  يف  لديّ  التي  املوضوعات 
بشأهنام  خاصة  أفكار  وتبلور  طويلة  فرتة  العلمني  هذين  تدريس  ممارسة  هو  إذن 
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وعدم وجود كتاب يف التخريج، وال يف القواعد الفقهية يفي باملطلوب.علام بأنه 
قد تكونت يل آراء بشأن القواعد الفقهية رأيت أهنا تضيف جديداً إىل الدراسات 
السابقة، فأحببت إبرازها ووضعها بني يدي أهل العلم.وقد كان هلا واحلمد هللا أثر 

كبري يف كثري من الدراسات التي ظهرت هبذا الشأن.
 وأنتم أحد أعضاء هيئة كبار العلامء ما رؤيتكم ألهم األصول التي ينبغي أن تسلك 

عند اإلفتاء يف النوازل والقضايا املعارصة؟
ره، وهلذا فإن عىل من يريد بيان أحكام  من املعلوم أنه ال حيكم عىل الشئ قبل تصوّ
النوازل أن يفقه حقيقتها بصورة جيدة ودقيقه وأن يعرف الواقع وما جيري فيه، 
من  ورد  فيام  النظر  إىل  يسعى  وأن  الكتب  يف  مادون  عىل  اعتامده  جلّ  جيعل  وأال 
ويتأملها  فيها  يبحث  وأن  السنة  أو  الكتاب  من  كانت  سواء  رشعية،  نصوص 
ليعرف هل فيها ما يشمل النازلة أوال، وأن ينظر إىل اجتامعات أو إمجاعات العلامء 

وفتاوهيم إن وجدت، يف هذا املجال وأال ينسى مايأيت:
مآالت ما يصدر من فتو، أي النتائج املرتتبة عليها.. ١
املوازنة بني املصالح واملفاسد وبناء احلكم عىل الراجح من اآلراء.. ٢
من . ٣ بالنازلة  حييط  ما  إىل  ينظر  أن  قبل  األحكام  يف  التعميم  يتجنب  أن 

خصوصيات وصفات ال يشاركها غريها فيها.
أن يتأكد من حقيقة املعاملة املسؤول عنها يف الواقع، ال وفق ما يعرضه السائل، . ٤

إذ قد يقع يف ذلك تلبيس يؤدي إىل فتو ال يرتضيها املفتي لنفسه لو علم ما 
عبده  حممد  للشيخ  املوجهة  األسئلة  صياغة  يف  وقع  كام  عنه،  املسؤول  حقيقة 
رمحه اهللا يف السؤال عن حكم التأمني وأعامل السكر تاه ألن الشيخ حممد عبده 
أفتى وفق التصوير الذي قدم إليه، ولكن كان التصوير الذي قدم إليه خمالفا 
حلقيقة التأمني كام هو واستغل الذين سألوه هذه املسألة وكان الذي وجه إليه 

هذا السؤال اخلواجة هورسيل.
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ملخص رسائل علمية
١. رسالة دكتوراه بعنوان:

األحكام الفقهية املتعلقة بالظواهر الفلكية واملتغريات املناخية 
الباحثة: البندري بنت عبد العزيز العمر

قسم الفقه بكلية الرشيعة بجامعة اإلمام حممد بن سعود بالرياض

هتدف هذه الرسالة ملا ييل: 
من . ١ املناخية  واملتغريات  الفلكية  بالظواهر  املتعلقة  الفقهية  املسائل  شتات  مجع 

أبواب الفقه املختلفة، وإبرازها ملن حيتاج إليها.
واملكوك . ٢ كالطائرات،  احلديثة،  التقنيات  مع  جدت  التي  النوازل  أحكام  بيان 

واملقربات  واملكربات  الدقيقة،  الفلكية  واملراصد  الصناعية،  واألقامر  الفضائي، 
من اآلالت احلديثة -كالتلسكوب، وغريه- والتي هلا صلة بالعبادات، والظواهر 

الفلكية.
الفلكية، . ٣ بالظواهر  صلة  هلا  التي  املفزعة  باآليات  خاصة  فقهية  دراسة  إجياد 

واملتغريات املناخية، وبيان ما يتعلق هبا من العبادات، واألحكام الفقهية.
تسليط الضوء عىل واقع بعض التقاويم املعارصة، واملعتمدة يف مواقيت الصلوات . ٤

اخلمس يف هذه البالد. 
اجلمع بني اآلراء الفقهية املتعلقة ببعض الظواهر الفلكية، وقول أهل اخلربة والتخصص . ٥

وواقعية ما أمكن للحكم  واملوازنة بينها؛ لتخرج رؤية شاملة  الفلك،  يف جمال علم 
الفقهي يف بعض املسائل التي يصعب البت فيها؛ لعدم النصوص الفاصلة. 
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تناولت  وخامتة  أبواب،  وأربعة  ومتهيد،  مقدمة،  يف:  الباحثة  رسالة  جاءت  وقد 
عبادة  عليها  تقوم  التي  والضوابط  واملواقيت،  العبادات  من  كثرياً  وأوضحت  فيها 
ودوام  البالء،  لدفع  وسيلة  يكون  مما  والفاقة؛  واخلوف  والشدة،  الرخاء  يف  املسلم 
إىل  املوضوع  هبذا  املتعلقة  العلمية  املادة  عرض  بعد  توصلت  وقد  والرخاء،  العافية 

نتائج جديدة مهمة، ومعلومات نافعة، منها: 
أن الفلك أصل يدل عىل استدارة يف يشء، وهو مدار النجوم والشمس والقمر، . ١

وجمر الكواكب.
جهة . ٢ من  الفلك  يف  التي  األجسام  أحوال  دراسة  عىل  يقترص  الكون  علم  أن 

طبيعتها وموضعها، واحلكمة من وجودها، دون تعرض حلركاهتا، بخالف علم 
عىل  الدالة  وحركاهتا  مداراهتا  حيث  من  الساموية  األجرام  يدرس  فهو  الفلك 

حسابات وأزمان واجتاهات وظواهر يراد حتديدها ومعرفتها.
(علم . ٣ منها:   ،أخر بمسميات  يُعرف  كان  العبايس  العرص  يف  الفلك  علم  أن 

وال  التنجيم)،  و(علم  النجوم)،  و(علم  األفالك)،  هيئة  و(علم  العامل)،  هيئة 
يراد به االستدالل عىل احلوادث الدنيوية املستقبلية بحركات الكواكب ومواقع 
معاً،  لْمني  العِ به  راد  يُ وقد  غالباً،  اليوم  املعروف  الفلك  علم  املراد  بل  النجوم، 

لكنه نادر وقليل.
أن املراد بالظواهر الفلكية: األجرام التي تسري يف األفالك، وحركاهتا، وتغرياهتا . ٤

الطارئة، كالشمس، والقمر، والنجوم، والشهب، والنيازك، ونحوها، مما يتحرك 
يف األفالك، ويقع فيها، أو خيرج منها، أو يالزمها.

التي . ٥ التقاويم  عنه  تنبع  الذي  هو  والقيايس)  (املوضعي  الريايض  الفلك  أن 
وحدوث  اهلالل،  والدة  ووقت  اخلمس،  الصلوات  مواقيت  حساب  تتوىل 
الرصد  عىل  يقوم  الفلك،  علم  فروع  من  فرع  وهو  اخلسوف،  أو  الكسوف 
معه  يتعامل  الذي  القسم  فهو  احلسابية،  والعمليات  احلديثة،  باآلالت 

ويقصدونه. الرشعيون، 
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وإيامنياته، . ٦ وعباداته،  وفكره،  املسلم،  حياة  يف  بالغة  أمهية  الفلكية  للظواهر  أن 
فهي وسيلة تقوية اإليامن باهللا تعاىل، والداللة عىل وحدانيته، ومعرفة مواقيت 

الصالة، ودخول أشهر العبادات.
األمد . ٧ ذات  املتنقلة  املتوسطة  الطقسية  احلاالت  هي  املناخية:  املتغريات  أن 

املناخية:  الطويل، والتي تكون سمة بارزة لفصول السنة األربعة، والعوارض 
هي الظواهر اجلوية الشاذة التي حتدث يف منطقة ما، أو تتعرض هلا، مما مل يكن 

مألوفاً حدوثها، كاألعاصري، والربد املهلك.
أن بني الظواهر الفلكية واملتغريات املناخية عالقة وثيقة، فقد جعل اهللا -سبحانه . ٨

يف  معها  وتشرتك  املناخية،  املتغريات  حلصول  سبباً  الفلكية  الظواهر  وتعاىل- 
بعض األحكام الرشعية، وتؤثر املتغريات املناخية عىل بعض األحكام املتعلقة 

بالظواهر الفلكية.
ويتاميز . ٩ وهنار،  ليل  فيها  يكون  التي  األماكن  يف  اخلمس  الصلوات  مواقيت  أن 

فيها الليل والنهار، معتربة بالعالمات الفلكية يف ذلك البلد.
اخلمس . ١٠ الصلوات  مواقيت  يف  املعروفة)  (التقاويم  باحلساب  العمل  جيوز 

برشط أن يكون احلساب من ماهر بالصنعة، جمرب اإلصابة، عارف بأوصاف 
يقوم  وأن  الرشيعة،  يف  اخلمس  الصلوات  أوقات  هبا  املناط  الفلكية  العالمات 
العالمات  بمعاينة  الصلوات  مواقيت  ملعرفة  احلسابية  العمليات  إجراء  قبل 
الفلكية التي يُعرف هبا دخول أوقات الصلوات اخلمس عملياً يف املنطقة التي 
يراد حساب املواقيت فيها بالعني املجردة، أو ما يقوم مقامها، ومراعاة الشفافية 

والدقة يف التوقيت.
يبقى التوقيت يف األماكن التي يطول ليلها أو هنارها يف الصالة أو الصيام معترباً . ١١

عندهم   وتر النهار،  عن  يتاميز  الليل  دام  ما  بالدهم  يف  الفلكية  بالعالمات 
العالمات الفلكية اخلاصة بالصلوات اخلمس، وإذا أد اعتبارها إىل مشقة غري 
حمتملة كان هلم األخذ بالرخص الرشعية، كالفطر للصائم، ثم القضاء، واجلمع 

بني الصالتني. 
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ما تنعدم فيه بعض العالمات الفلكية اخلاصة بالصلوات اخلمس، أو متتد حتى . ١٢
فيها  يُعمل  البلدان  بعض  يف  اعتبارها  يمكن  ال  بحيث  بعدها،  ما  مع  تتداخل 
بالتقدير بالنسبة بأقرب البالد إليهم التي تُر فيها العالمات الفلكية كاملة، وال 
تنقل دون تقدير بالنسبة؛ ألنه يؤدي إىل تداخل مواقيت الصلوات يف نفس البلد.

الرسيعة . ١٣ النقل  بوسائل  سفره  بسبب  املسلم  حق  يف  الفلكية  العالمات  تكرر  عند 
غروب  بعد  أفطر  فلو  هبا،  خماطب  ألنه  الثانية؛  ال  األوىل  بالعالمة  فالعربة  كالطائرة، 
الشمس يف بلده وصىل، ثم وجد الشمس مل تغرب بعد اإلقالع فال يلزمه إعادة الصالة، 

وال اإلمساك؛ ألنه أفطر بدليل رشعي، وال جيب رشعاً صالتان يف يوم واحد.
عند تكرر العالمات الفلكية يف اليوم الواحد املقدر بيوم وليلة، كحال مستقيل . ١٤

يف  التكليف  به  املناط  املعهود  ملخالفتها  هبا،  رشعاً  يُعترب  فال  الفضائي،  املكوك 
اليوم والليلة الواحدة، ويُعمل بالتقدير كاحلال عند عدمها. 

يف األماكن التي ينعدم فيها الليل أو النهار يُعمل يف مواقيت الصلوات والصيام . ١٥
بالتقدير بأقرب بالد إليهم يتاميز فيها الليل والنهار، وال تُلحق ببلدي الترشيع؛ 

لعدم الدليل عىل ذلك. 
وقت قيام الشمس يف كبد السامء إىل أن تزول وقت هني عن الصالة حتى يف يوم . ١٦

اجلمعة.
يُمنع التنفل املطلق بالصالة من طلوع الفجر إىل ارتفاعها قيد رمح، ومن صالة . ١٧

العرص إىل غروب الشمس، وال يباح إال قضاء الفرائض، والسنن الرواتب.
وصالة . ١٨ الوضوء،  وسنة  املسجد،  حتية  كركعتي  األسباب،  ذوات  الصلوات 

بتأجيله،  يفوت  ما  إال  وغروهبا،  واستوائها،  الشمس،  طلوع  عند  نع  متُ اجلنازة، 
الفجر-  طلوع  وبعد  العرص،  صالة  الطويلني -بعد  الوقتني  يف  منها  يُمنع  وال 

يشء إال صالة النذر املقيدة بوقت هني ابتداء.
ال ينعقد التنفل املطلق بالصالة يف أوقات النهي، ويكره الرشوع فيه قبيل وقت . ١٩

النهي، وجيب قطعه إذا طرأ عليه وقت النهي، أو علم أنه عقدها فيه.
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يبدأ وقت الوتر بعد أداء فريضة العشاء مطلقاً، حتى لو كانت جمموعة مع صالة . ٢٠
املغرب مجع تقديم، وينتهي بطلوع الفجر، وال يمتد إىل إقامة صالة الصبح، أو 
ذلك،  بعد  تقىض  وال  الضحى،  صالة  وقت  يف  الغد  من  ويقىض  فيها،  الرشوع 

وال يف أوقات النهي.
وينتهي . ٢١ رمح،  قيد  وارتفاعها  الشمس  بطلوع  فعلها  وقت  يبدأ  العيد  صالة 

يف  تُقىض  وإنام  الزوال،  بعد  أدائها  وقت  يمتد  وال  زواهلا،  ال  الشمس،  باستواء 
وقتها من الغد يف حق اجلامعة واملنفرد. 

وعند . ٢٢ طالعة،  تستتم  حتى  الشمس  طلوع  عند  أوقات:  ثالثة  يف  الدفن  حيرم 
غروهبا حتى تغيب، وعند االستواء حتى تزول.

جيب عىل الصائم انتظار غروب الشمس ولو طال زمن النهار عىل غري املألوف، . ٢٣
بغروب  الفطر  له  جيوز  وال  الغرب،  باجتاه  هناراً  املسافر  حق  يف  احلال  هو  كام 
شمس البلد الذي انتقل منه إن مل يرغب األخذ برخصة الفطر للسفر؛ لعموم 

اخلطاب بتوقيت الفطر بغروب الشمس من غري تفصيل.
بعد . ٢٤ الليل  أول  هو  األشهر  دخول  إثبات  يف  اهلالل  ملولد  رشعاً  املعترب  الوقت 

بعد  ذلك  كان  سواء  املاضية؛  ال  املقبلة  لليلة  فهو  هلَّ  فإذا  الشمس،  غروب 
غروب شمس يوم تسع وعرشين أو ثالثني، وإن رؤي هنار اليوم الثالثني قبل 
الزوال أو بعده فهو لليلة املقبلة، سواء كان ذلك يف أول الشهر أو آخره؛ برشط 

أن يُر خلف الشمس.
األرض، . ٢٥ وجه  عىل  املجردة  بالعني  الرؤية  هي  للهالل  رشعاً  املعتربة  الرؤية 

وهي األصل، وجيوز اعتامد رؤية اهلالل باملراصد الفلكية الدقيقة، واملكربات، 
واملقربات من اآلالت احلديثة كالتلسكوب وغريه، وال يعترب رصد رؤية اهلالل 
باألقامر الصناعية، ومن خالل التصوير الفوتوغرايف من قبل رواد الفضاء؛ ألن 

الرؤية يف هذه احلال ليست هي حمل التكليف.
اختالف املطالع بالنسبة لألهلة يف الواقع حقيقة متفق عليها، واخلالف يف اعتبار . ٢٦

العمل هبا، والنصوص تدل عىل وجوب اعتبارها، وأن لكل بلد رؤية، ويلزم 
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أال  مراعاة  مع  إليهم،  انتقل  من  هالل  حكم  املطالع  خمتلفة  البلدان  بني  املتنقل 
. ينقص صيامه عن تسع وعرشين يوماً، ويتبعهم ولو صام أكثر من ثالثني يوماً

إثبات دخول الشهر ال عربة فيه باحلساب وحده، وال قول أهل املعرفة بالنجوم، . ٢٧
فال  الرؤية،  شهود  ورد  الشهر،  دخول  نفي  وأما  الرؤية،  عىل  فيه  ل  املعوَّ وإنام 
كم به ملجرد خمالفة الرؤية للحساب، وقول أهل املعرفة بالنجوم، وإنام يُعترب  حيُ
الشهادة،  وصحة  صدق  يف  طاعنة  قرينة  إصابتهم  غلبت  إذا  الفلك  أهل  نفي 

ويلزم القايض بسببها التحري، والنظر يف صحة الشهادة.
املعترب يف الرشيعة اإلسالمية يف مواقيت العبادات، واملعامالت التجارية، وغري . ٢٨

دد، واملُدد الرشعية، ونحوها هو اهلالل.  التجارية، وحساب العِ
والعالمات . ٢٩ الظواهر  من  يكفيه  ما  تعلم  القبلة  أدلة  تعلم  عىل  القادر  عىل  جيب 

الفلكية التي تدل عىل جهة القبلة، إذا دخل وقت الصالة، وخفيت جهة القبلة، 
يف  لذلك  حاجته  ظنه  عىل  غلب  إن  وكذا  االجتهاد،  إال  له  ليس  حال  يف  وكان 

سفر ونحوه.
يمكن االستدالل عىل اجلهات بالشمس بدقة عالية يف وقت االعتدالني الربيعي . ٣٠

واخلريفي، ألهنا ترشق أيامه من املرشق متاماً، وتغرب يف املغرب متاماً، بخالف 
وقت الشتاء، فإهنا تكون عند إرشاقها أقرب جلهة اجلنوب الرشقي، ويف الصيف 

تكون عند إرشاقها أقرب جلهة الشامل الرشقي. 
الفرقدين . ٣١ بني   الصغر نعش  بنات  يف  خفي  صغري  نجم  الشاميل  القطب  نجم 

واجلدي، وهو يدل عىل جهة الشامل ملن كان باملنتصف الشاميل من الكرة األرضية، 
ونجم سهيل يدل عىل جهة اجلنوب، ونجوم النرس تدل عىل جهة الغرب.

يشرتط الستعامل البوصلة املغناطيسية لتحديد اجتاه الشامل مالحظة البعد عن . ٣٢
قلة  ومراعاة  واملغناطيس،  احلديد  يف  واملتمثلة  هبا،  املحيطة  اجلذب  مؤثرات 
تذبذبه  أو  معرفته،  عدم  حالة  ويف  واحلقيقي،  املغناطييس  الشاملني  بني  الفارق 
حسابية  عمليات  إلجراء  الفلك-؛  أهل  -وهم  اخلربة  أهل  إىل  الرجوع  جيب 

حتول االجتاه إىل االجتاه احلقيقي.
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وما . ٣٣  ،٤٥ حدود  بالدرجات  ومقداره  القبلة،  عن  اليسري  االنحراف  عن  يعفى 
زاد يدخل يف اجلهة األخر، ويعترب انحرافاً مؤثراً عن اجتاه القبلة.

جهة . ٣٤ لتحديدها  نظراً  اجلهات؛  حتديد  يف  عالية  بدقة  الكهربائية  البوصلة  متتاز 
الشامل احلقيقي مبارشة، وعدم تأثرها بمسببات أخطاء البوصلة املغناطيسية، 
من  والبعيدة  القريبة  األماكن  يف  القبلة  جهة  حتديد  يف  هبا  العمل  ويعتمد 

مكة.
تعترب أجهزة املساحة، وحساب الزاوية، وأجهزة حتديد املواقع، وطريقة عقارب . ٣٥

الساعة إذا اتفق وقت أذان الظهر الساعة الثانية عرشة ذات دقة عالية يف حتديد 
اجتاه القبلة.

بكثرة . ٣٦ تعاىل  اهللا  إىل  وااللتجاء  الفقر،  إظهار  والقرت  الغيم  رؤية  عند  يرشع 
فيه  يكون  أن  خشية  املطر؛  نزول  حني  إىل  النجاة  بطلب  والدعاء  االستغفار، 

عذاب، وهو سنة النبي ملسو هيلع هللا ىلص.
إذا رؤي اهلالل ليلة الثالثني من شعبان وجب الصيام، وإذا مل ير حالة الصحو . ٣٧

دون  حال  وإذا  ثالثني،  العدة  إمتام  وجب  رمضان  أو  شعبان  من  الثالثني  ليلة 
رؤية هالل رمضان غيم أو قرت مل جيب صوم اليوم الثالثني، بل تكمل العدة.

إذا صام الناس ثالثني يوماً بشهادة اثنني فلم ير هالل شوال لغيم أو قرت أو مع . ٣٨
الصحو فال يفطر الناس مع الصحو، ويفطرون مع الغيم، وإن كان الدخول يف 
الصوم بشهادة واحد فال يفطر الناس مع الصحو مطلقاً، ويف حال الغيم يعترب 
احلساب قرينة لوجود اهلالل، فإن دل احلساب عىل والدة اهلالل وإمكانية رؤيته 

أفطروا، وإال فال.
جيوز العمل باحلساب يف إثبات دخول شهر رمضان إذا حال الغيم والقرت دون . ٣٩

رؤية اهلالل، برشط أن تكون هناك قرائن تدل عىل وجوده، وميض زمن يمكن 
تعضد  قرائن  توجد  ومل  احلال،  اشتبه  وإن  اهلالل،  والدة  بعد  فيه  اهلالل  رؤية 

احلساب فيجب إمتام العدة ثالثني.
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وموجبة . ٤٠ املألوف،  حدود  عن  خارجة  كانت  إذا  املفزعة  لآليات  الصالة  جتوز 
املدمرة،  والرياح  الليل،  وبياض  النهار،  كظلمة  حقيقة،  واخلوف  للذعر 
بصفة  وتكون  زمنها،  طال  إذا  بالكواكب  والرمي  والصواعق،  واألعاصري، 

صالة الكسوف.
ويكره . ٤١ رؤيتها،  عند  رشها  من  به  والتعوذ  الريح،  خري  تعاىل  اهللا  سؤال  يسن 

سبها. 
يكره التبول باجتاه مهب الريح؛ ألهنا تردُّ البول عىل املرء فتنجسه، ويصح وضوء . ٤٢

من أرسع إليه نشاف أعضائه قبل أن يغسل العضو الذي يليه بسبب شدة الرياح، 
وعدم اعتدال اهلواء؛ لقرص الزمن الفاصل.

يمكن االستدالل بالرياح عىل اجلهات ملعرفة اجتاه القبلة، برشط عدم دوراهنا، . ٤٣
اجلنوب  بني  وهتب  اجلنوب،  ريح  رياح:  أربعة  وأشهرها  فضاء،  يف  تكون  كأن 
واملرشق، والثانية: ريح الشامل، وهتب بني املغرب والشامل، وتسمى الشامية، 
بُور، وهتب من الزاوية التي بني املغرب واجلنوب، وتسمى الغربية؛  والثالثة: الدَّ
با، وهي مقابل الدبور، هتب من  هلبوهبا من جهة املغرب   ، والريح الرابعة: الصَّ

جهة املرشق. 
جيوز التخلف عن صالة اجلامعة ليالً وهناراً ألجل الريح الشديدة، إذا مل يمكن . ٤٤

معها اخلروج للمسجد إال بأذ، أو رضر ال حيتمل.
يش الرضر منها،.. ٤٥ يسن الدعاء برفع األمطار عىل وجه ال يرض، إذا كثرت، وخُ
بني . ٤٦ اجلمع  يبيح  كام  اجلامعة،  مع  الصالة  عن  للتخلف  مبيح  عذر  الشديد  املطر 

خيشى  أو  يالقيه  من  حق  يف  والعشاء  املغرب  وصاليت  والعرص،  الظهر  صاليت 
اخلروج  عند  املصلني  وتلحق  شديدة،  منه  املشقة  كانت  إذا  عليه  اجلامعة  فوت 

د واجلليد، كاملطر يف ذلك. َ للصالة والتكسب والتنزه، والثلج والربَ
يستحب التسبيح عند سامع الرعد، ورؤية الربق، ويباح التعوذ باهللا من رش ما . ٤٧

فيهام.
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د والريح يف إباحة اجلمع إذا حلقت املشقة . ٤٨ َ الصواعق وانقضاض الكواكب، كالربَ
عند اخلروج حال وجودمها، أما الرمي بالشهب إذا كثر وتتاىل فال يبيح اجلمع؛ 

ألن نارها تتالشى يف السامء، وال تصل إىل األرض.
الصواعق الشديدة وانقضاض الكواكب، والرمي بالشهب إذا اشتدت وتتالت . ٤٩

كانت عذراً للتخلف عن اجلمعة واجلامعة.


٢. ملخص رسالة ماجستري بعنوان:
مراعاة اخلالف يف الفقه تأصيالً وتطبيقاً

للباحث: صالح بن عبد العزيز بن عثامن سندي
بن  حممد  اإلمام  بجامعة  الرشيعة  بكلية  الفقه  أصول  قسم 

سعود بالرياض

بني الباحث يف هذه الرسالة ما يأيت:
حتتها . ١ اندرج  كام  األصولية،  باملسائل  الصالت  واسعة  اخلالف  مراعاة  قاعدة  أن 

هلا.  حرص  فال  عنها  تفرعت  التي  الفقهية  املسائل  وأما  الفقهية،  القواعد  بعض 
وهذا يدل عىل أهنا ذات مكانة وأمهية يف علم الفقه وأصوله وقواعده 

للحرج، . ٢ ورفعها  الرشيعة  يرس  فيها  يتمثل  التي  القواعد  من  اخلالف  مراعاة  أن 
وأهنا جتلب املصالح وتدرأ املفاسد.

القواعد . ٣ من  استثنائية  حاالت  تعترب  اخلالف  مراعاة  عىل  املبنية  املسائل  أن 
واألصول.

أن الفيصل يف مسائل اخلالف كتاب اهللا وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص؛ فإليهام الرد، وعليهام . ٤
التعويل.
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ومراعاة اخلالف ال تعارض هذا األصل املقرر، ألن االعتامد فيها ليس عىل ذات 
والرضر؛  املشقة  ورفع  املفسدة،  ودرء  املصلحة  جانب  إىل  فيها  النظر  وإنام  اخلالف؛ 

وذلك مما جاء يف كتاب اهللا وسنة رسوله عليه الصالة والسالم.
عىل  وفهارس  وخامتة  وبابني  ومتهيد  مقدمة  عىل  الرسالة  هذه  اشتملت  وقد  هذا 

النحو التايل:
والدراسات  وأهدافه،  اختياره،  وأسباب  املوضوع،  أمهية  عىل  وتشتمل  املقدمة: 

السابقة، وتقاسيم البحث واملنهج املتبع فيه.
اخلالف وأنواعه  حقيقة  وقد تناول فيه الباحث  اخلالف بني العلامء،  التمهيد: يف 

وأمهيته وتصويب املجتهدين وختطئتهم وموقف املسلم من اخلالف.
.وفيه فصول: وأما الباب األول: ففي مراعاة اخلالف تأصيالً

الفصل األول: معنى مراعاة اخلالف، وأنواعها، ومكانتها.
الفصل الثاين: مراعاة اخلالف عند العلامء.

الفصل الثالث: أسباب مراعاة اخلالف ورشوطها وحكمها.
الفصل الرابع: املسائل األصولية املتعلقة بمراعاة اخلالف.
الفصل اخلامس: القواعد الفقهية املتعلقة بمراعاة اخلالف.

وأما الباب الثاين: ففي مراعاة اخلالف تطبيقاً، وفيه فصالن:
الفصل األول: مراعاة اخلالف قبل وقوع الفعل.
الفصل الثاين: مراعاة اخلالف بعد وقوع الفعل.

هذا ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث:
أن (مراعاة اخلالف) ليست مصطلحاً ضيق املدلول؛ بل هي نظرية متعددة . ١

املسائل  يف  اخلالف  وقوع  ألثر  مبينة  وهي  الفروع،  متعدد  وأصل  األوجه، 
واألحكام. وهذا األثر صورة متنوعة، قد ضم البحث منها ما يأيت: 
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أو  فيه  املختلف  األمر  وقوع  قبل  األحوط،  بالتزام  اخلالف  من  اخلروج  أ) 
بعده.

ب) التعويل عىل القول املرجوح واألخذ به بعد الوقوع.
ج) كون اخلالف شبهة تدرأ هبا احلدود، وتعطي هبا األنكحة املختلف فيها 

بعض آثار الصحيحة،وهي مفرعة عن سابقتها، أفردهتا ألمهيتها.
. د) األخذ بالقول املرجوح ابتداءً

هـ) إحالة املفتي املستفتي إىل مفت آخر جيد عنده رخصة. 
عدم نقض احلاكم حكم غريه يف املسائل االجتهادية.. ٢
عد اإلنكار يف املسائل االجتهادية.. ٣

وقد ظهر يل أن أكثر ما يطلق العلامء مصطلح (مراعاة اخلالف) عىل احلاالت 
الثالث األول. 

أن (اخلالف) املقصود بالبحث يرجع معناه اللغوي إىل املضادة وعدم االتفاق.. ٤
أن (االختالف و(اخلالف) ال فرق بينهام يف غالب استعامالت العلامء، وقد . ٥

رأ بعض العلامء التفريق بينهام.
أن اخلالف ينقسم باعتبارات خمتلفة، وهو باعتبار حقيقته ينقسم إىل: خالف . ٦

تنوع، وخالف تضاد.
أن وقوع اخلالف بني العلامء راجع إىل أسباب قدر اهللا تعاىل وجودها، وليس . ٧

ناجتاً عن زيغ أو هو، ومعرفة تلك األسباب هلا فوائد عدة، وهذه األسباب 
ترجع إىل أسباب رئيسية يتفرع عنها غريها.

أن قضية تصويب املجتهدين وختطئتهم هلا صلة وثيقة بمراعاة اخلالف، وأن . ٨
هللا  – أن  العلم  أهل  وأجلة  األئمة  عليه  الذي  – وهو  فيها  الصحيح  القول 
تعاىل حكامً معيناً يف املسألة املختلف فيها، من أصابه فهو مصيب وله أجران، 
ومن أخطأه – بعد بذل جهده يف الوصول للحق – فهو خمطئ، وله أجر عىل 

اجتهاده، واإلثم مرفوع عنه.
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يف . ٩ السعي  رشعاً  املطلوب  كان  وإن  كوناً،  مقدر  املسلمني  بني  اخلالف  أن 
إزالته، فاالتفاق خري منه، وأن عىل املسلم يف مسائل اخلالف:حتري احلق، 

وعدم التعصب لقول خيالفه، وأن يعرف ألهل العلم قدرهم وفضلهم.
أن التوسعة التي يذكرها بعض العلامء يف مسائل اخلالف ليس معناه التخيري . ١٠

يف أن يأخذ املرء من األقوال ما شاء، وإنام املقصود: التوسعة عىل املجتهدين؛ 
بأن هلم مساغاً أن جيتهدوا فيه.

أن التعريف املقرتح ملراعاة اخلالف هو: (العمل بالدليل املرجوح، أو إعطاؤه . ١١
اعتباراً ملسوغ رشعي).

أن مراعاة اخلالف باعتبارها مصطلحاً خاصاً تنقسم إىل قسمني: . ١٢
أ) مراعاة للخالف قبل وقوع الفعل املختلف فيه.
ب) مراعاة للخالف بعد وقع الفعل املختلف فيه.

وكل منهام ينقسم إىل قسمني: 
١) مراعاة يف جانب االحتياط.

٢) مراعاة يف جانب التيسري.
، وإنام . ١٣ أن وقوع اخلالف يف املسألة ليس مسوغاً لألخذ بالقول املرجوح ابتداءً

القيود  وفق  ذلك،  تقتيض  حاجة  أو  لرضورة  املرجوح  القول  عىل  يعول  قد 
والضوابط الرشعية.

أن مراعاة اخلالف بالتعويل عىل القول املرجوح بعد الوقوع قد اختلف فيها . ١٤
هو  الراجح  وأن  أدلته،  قول  ولكل  منها،  ومانع  باحلجية  قائل  بني  العلامء 
القول باحلجية، وأهنا قائمة عىل رعاية املصلحة ودرء املفسدة والتيسري عىل 
الصحابة  آثار  من  تسنده  شواهد  له  عليه  قامت  الذي  املبدأ  وهذا  املكلفني، 

ريض اهللا عنهم.
احلنيف، . ١٥ الرشع  سامت  من  وأهنام  واحد،  معنامها  احلرج  ورفع  التيسري  أن 

. واألدلة عىل ذلك كثرية جداً



 ٣٩٢

يشرتط للخروج من اخلالف ما يأيت:. ١٦
أ) أن يورث اخلالف شبهة قوية.

ب) أن ال يكون اخلروج من اخلالف مؤدياً إىل خمالفة الكتاب والسنة.
ج) أن ال يكون مؤدياً إىل خمالفة اإلمجاع.

. د) أن يكون اجلمع بني املذاهب ممكناً
هـ) أن ال يكون اخلروج من اخلالف موقعاً يف خالف آخر.

أن رشط مراعاة اخلالف بعد الوقوع - باإلضافة إىل قوة اخلالف – أن يكون . ١٧
يف األخذ بالقول املرجوح يف نظر املجتهد وقوع مفسدة أقو من مفسدة ترك 

القول الراجح، وقد اشرتط بعض أهل العلم رشوطاً أخر غري مسلمة.
فإنه . ١٨ ذلك  وألجل  خطر؛  ذو  موضوع  التيسري  جانب  يف  اخلالف  مراعاة  أن 

العلامء  من  يكون  أن  رشطه  وإنام  فيه،  الدخول  أراد  من  لكل  مباحاً  ليس 
الراسخني.

أما مراعاة اخلالف يف جانب االحتياط فهي أخف من سابقتها، ألجل ذلك 
فإهنا يمكن أن تكون ممن هو متأهل للنظر يف كالم أهل العلم، ومتييز راجحه 

من مرجوحه.
من  اخلروج  بقاعدة  فعملهم  األهلية  لتلك  فاقدون  هم  الذين  العامة  أما 

اخلالف البد أن يبني عىل كالم أهل العلم.
درجة . ١٩ كانت  وإن  مستحب،  هو  بل  بواجب  ليس  اخلالف  من  اخلروج 

االستحباب تتفاوت بحسب قوة اخلالف.
أن مراعاة اخلالف يف جانب التيسري رضب من رضوب االجتهاد.. ٢٠
أن القول الصحيح: عدم جواز أخذ العامي برخص املذاهب دون ترجيح . ٢١

أو تقليد معترب.
وهذا القول ليس مبنياً عىل القول بوجوب تقليد مذهب معني.

أن مراعاة اخلالف قبل الوقوع يف جانب التيسري ليس يف معنى تتبع الرخص، 
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وأوضح فرق بينهام: أن تتبع الرخص من باب التقليد، وأما مراعاة اخلالف 
فمن باب االجتهاد.

أن العالقة بني االختالف ومراعاة اخلالف عالقة عامة وخاصة.. ٢٢
. أما العالقة العامة فهي أن االفتاء جمال مراعاة اخلالف غالباً

أما العالقة اخلاصة فتظهر من خالل مسألة معينة، وهي إحالة املفتي السائل 
إىل مفت آخر جيد عنده رخصة، وهذه املسألة ألهل العلم فيها قوالن: املنع 

واجلواز، ولعل األقرب: اجلواز برشوط.
أن معنى اخلروج من اخلالف: التزام املكلف يف مسألة ما فعالً أو تركاً يكون . ٢٣

به حمرتزاً من اإلثم ساملاً من الوقوع يف اخلطأ عىل مجيع األقوال املختلفة.
أن قاعدة (اخلروج من اخلالف مستحب) قاعدة مشهورة، قد انبنت عليها . ٢٤

يعربون  وقد  اخلالف،  من  اخلروج  بعبارة:  العلامء  يعرب  وقد  كثرية،  فروع 
بعبارة: مراعاة اخلالف.

قولني، . ٢٥ إىل  اخلالف  من  اخلروج  استحباب  يف  اختلفوا  قد  العلم  أهل  أن 
واستدل أصحاب كل قول بأدلة عديدة، والراجح – واهللا أعلم – هو القول 

باستحباب اخلروج من اخلالف إال يف حالتني:
باألدلة  رشعيته  تظهر  مل  بام  القيام  يرشع  فال  املرشوعية،  يف  االختالف  أ) 

الواضحة.
ب) االختالف يف هيئة العبادة وكيفيتها؛ فال يعد اجلمع بني اهليئات املختلفة 

. معاً مرشوعاً
وإذا كان اخلالف دائراً بني الوجوب والتحريم، أو الندب والكراهة، فهو 

حمل تردد.
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ألغاز فقهية
جائزة اإلجابة الفائزة:-٥٠٠ ريال

يسعدنا أن نقدم – اعتبارا من هذا العدد- هذه الزاوية يف األلغاز الفقهية، 
والذي  التصنيف  من  الفن  هذا  إىل  النظر  ولفت  اهلمم  شحذ  إىل  هتدف  والتي 
عني به بعض فقهائنا السابقني، وسنطرح يف كل عدد لغزا فقهيا، وقد رصد له 
جائزة نقدية تربع هبا أحد اإلخوة األفاضل، ورأينا يف كل عدد أن نعطي ملحة 
العدد  هذه  يف  وسنبتديء  فيها،  الفقهاء  وتصنيف  الفقهية  األلغاز  عن  موجزة 

باإلشارة إىل بعض فوائد األلغاز الفقهية:
الفائدة من طرح األلغاز الفقهية:• 

قال الشيخ العالمة أبو بكر بن زيد اجلراعي احلنبيل (٨٨٣ هـ): (ألغاز 
استحضار  عىل  اهلمم  وتنشط  البواعث،  وحترك  النفوس،  تثري  مما  املسائل 
أحكام احلوادث، وقد سلك املصطفى عليه السالم هذا املعنى مع أصحابه 
قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أن  عنه-  اهللا  عمر -ريض  ابن  عن  البخاري  نقل  وتعاطاه، 
(إن من الشجر شجرة ال يسقط ورقها وإهنا مثل املسلم، حدثوين ما هي؟ 
فوقع يف نفيس أهنا النخلة فاستحييتُ ثم قلنا: حدثنا ما هي يا رسول اهللا؟ 

قال: (هي النخلة).
طرح  (باب  البخاري:  قال  وقد  املشكلة،  للمسائل  التيقظ  عىل  تنبيه  وهذا 

اإلمام عىل أصحابه املسألة)..
م األلغاز إىل نوعني: ثم قسّ
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١- ما ال يدرك إال بالتوقيف عليه، وال يدرك بالتأمل والفكر. قال: (وهذا 
ال يدل العلم به وال اجلهل عيل يشء بالكليّة، وإنام هو إتعاب لألنفس وضياع 

لألزمنة).
وكثرة  العمل،  وإدامة  العلم،  بغزارة  غالباً  يُدرك  ما  الثاين:  والنوع   -٢
املثري  هو  القسم  (وهذا  قال:  الذهن..  وجودة  الفكر،  وإصابة  االستحضار، 
حنبل  بن  أمحد  اإلمام  مذهب  عىل  األلغاز  حل  يف  الطراز  [حلية  للشوارد)  واملقيّد  للفوائد 

للجراعي ص١٢ بترصف].

لغز العدد:
مسافرٌ جاز له اإلفطار يف رمضان، ومل جيز له قرص الصالة كيف؟

أقصاه  موعد  يف   ٠٥٥٥٢٣٦٦٨٥ عىل  نصية  برسالة  اإلجابة  ترسل 
١٤٣١/٨/٢٩هـ وسوف يقرع بني اإلجابات الصحيحة وتعلن اإلجابة الفائزة 

عرب هاتف رسائل اجلمعية ويف العدد القادم (السابع) إن شاء اهللا
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صدر حديثًا
كتب الدراسات الفقهية واألصولية والسياسة الرشعية

التقعيد الفقهي وأثره يف االجتهاد املعارص.• 
تأليف: الدكتور حييى سعيدي

النارش: دار ابن حزم، لبنان، الطبعة األوىل ١٤٣١هـ/٢٠١٠م.
استيفاء الديون يف الفقه اإلسالمي.• 

تأليف: الدكتور مزيد بن إبراهيم بن صالح املزيد
النارش: دار ابن اجلوزي، الدمام، الطبعة األوىل ١٤٣١هـ٢٠١٠م

الفكر املقاصدي عند حممد رشيد رضا.• 
تأليف: الدكتورة منوبة برهاين

النارش: دار ابن حزم، لبنان، الطبعة األوىل ١٤٣١هـ٢٠١٠م
إمجاعات األصوليني.• 

تأليف: مصطفى بو عقيل
النارش: دار ابن حزم، لبنان، الطبعة األوىل ١٤٣١هـ٢٠١٠م

أحكام الزكاة ومسائلها املعارصة من خالل رشط امللك.• 
تأليف: الدكتور: صالح بن حممد املسلم

النارش: دار اهلدي النبوي، الطبعة األوىل ١٤٣٠هـ
بدايات الفقه اإلسالمي وتطوره يف مكة.• 

 تأليف: هرلد موتسكي
النارش: دار البشائر اإلسالمية، الطبعة األوىل ٢٠١٠م
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االنتخابات وأحكامها يف الفقه اإلسالمي.• 
تأليف: فهد بن صالح بن عبد العزيز العجالن

النارش: دار كنوز اشبيليا، الرياض، الطبعة األوىل ١٤٣٠هـ
قضايا يف االقتصاد والتموين اإلسالمي.• 

الدكتور سامي بن إبراهيم السويلم
دار كنوز أشبيليا

الطبعة األوىل-١٤٣٠هـ
أحكام التلقيح غري الطبيعي.• 

الدكتور سعد بن عبد العزيز بن عبد اهللا الشويرخ
رسالة ماجستري-جامعة األمام حممد بن سعود

الطبعة األوىل ١٤٣٠هـ، دار كنوز أشبيليا
مسائل معارصة مما تعم به البلو يف فقه العبادات.• 

نايف بن مجعان جريدان
جامعة أم درمان اإلسالمية

الطبعة األوىل ١٤٣٠هـ، دار كنوز أشبيليا
دفع الدعو اجلزائية أثناء املحاكمة.• 

عبد الرمحن بن سليامن بن عبد الرمحن البليهي
رسالة ماجستري-جامعة العلوم والتكنولوجيا يف اليمن

الطبعة األوىل ١٤٣٠هـ، دار كنوز أشبيليا
أثر التحول املرصيف يف العقود الربوية.• 

عامر أمحد عبد اهللا
رسالة ماجستري-جامعة اجلنان، طرابلس، لبنان

الطبعة األوىل ١٤٣٠هـ، دار كنوز أشبيليا
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النظام العام للدولة املسلمة.• 
الدكتور عبد اهللا بن سهل بن مايض العتيبي

رسالة دكتوراه-جامعة األمام حممد بن سعود
الطبعة األوىل ١٤٣٠هـ، دار كنوز أشبيليا

أبحاث فقهية مقارنة.• 
أ.د/ عبد اهللا بن حممد املطلق

الطبعة األوىل ١٤٣٠هـ، دار كنوز أشبيليا
نظرية الرشط يف الفقه اإلسالمي.• 

أ.د: حسن عيل الشاذيل
الطبعة األوىل١٤٣٠هـ، دار كنوز أشبيليا

 املسائل الفقهية التي حكى فيها اإلمام النووي اإلمجاع.• 
عيل بن أمحد العمريي الراشدي

رسالة ماجستري- جامعة أم القر
الطبعة األوىل ١٤٣٠هـ، دار كنوز أشبيليا

أحكام البدائل احليوانية والصناعية يف جسم اإلنسان.• 
الدكتور فهد بن صالح بن حممد العريض

رسالة ماجستري- املعهد العايل للقضاة بالرياض
الطبعة األوىل ١٤٣٠هـ، دار العصيمي

تطبيقات قواعد الفقه عند املالكية.• 
الصادق بن عبد الرمحن الغرياين

الطبعة األوىل ١٤٣٠هـ٢٠١٠م، دار ابن حزم
الكليات الفقهية من كتاب تبرصة احلكام.• 

للقايض برهان الدين بن فرحون املالكي، عائشة لروي
رسالة ماجستري-اجلامعة األفريقية -اجلزائر

الطبعة األوىل ١٤٣٠هـ٢٠١٠م، دار ابن حزم



٣٩٩ 

اخلالف أنواعه وضوابطه.• 
حسن بن حامد بن مقبول العصيمي
رسالة ماجستري-جامعة أم القر

الطبعة األوىل ١٤٣٠هـ، دار ابن اجلوزي
موانع الضامن يف الفقه اإلسالمي.• 

الدكتور حممد حممود دوجان العموش
رسالة دكتوراه- اجلامعة األردنية

الطبعة األوىل١٤٣٠هـ٢٠١٠م، دار النفائس
نظرية حتديد املستحقات يف الفقه اإلسالمي.• 

الدكتور آدم نوح القضاة
رسالة دكتوراه- اجلامعة اإلسالمية بامليزيا

الطبعة األوىل ١٤٣٠هـ٢٠١٠م، دار النفائس
 احلسابات االستثامرية لد املصارف اإلسالمية.• 

بدر عيل عبد اهللا الزامل
رسالة ماجستري-اجلامعة األردنية

الطبعة األوىل ١٤٣٠هـ٢٠١٠م، دار ابن اجلوزي
أحكام العقيقة يف الفقه اإلسالمي.• 

مازن حممد عيسى بن عيسى
رسالة ماجستري 

الطبعة األوىل ١٤٣٠هـ، دار ابن اجلوزي
إيضاح الدالئل يف الفرق بني املسائل.• 

الدكتور عبد الرحيم عبد اهللا حممد الزريراين احلنبيل
رسالة دكتوراه- جامعة أم القر

الطبعة األوىل ١٤٣٠هـ، دار ابن اجلوزي
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أحكام االدعاء اجلنائي.• 
الدكتور رابح زروايت

الطبعة األوىل ١٤٣٠هـ، دار ابن حزم
أحكام الفراغ اجلوي.• 

الدكتور عمر خالد مصطفى محد
رسالة دكتوراه - جامعة أم درمان اإلسالمية
الطبعة األوىل ١٤٣٠هـ٢٠١٠م، دار النفائس

اخلسارة مفهومها ومعايري احتساهبا وتطبيقاهتا يف الفقه اإلسالمي.• 
الدكتور أمحد بن حممد أمحد كليب
رسالة دكتوراه-اجلامعة األردنية

الطبعة األوىل ١٤٣٠هـ٢٠١٠م، دار النفائس
 األزمة املالية العاملية.• 

الدكتور عيل حميي الدين القره داغي
الطبعة األوىل١٤٣٠هـ، دار البشائر اإلسالمية

التحكيم يف ضوء أحكام الرشيعة اإلسالمية.• 
قدري حممد حممود

رسالة ماجستري – بجامعة طنطا
الطبعة األوىل ١٤٣٠هـ، دار العصيمي

نظام الديون بني الفقه اإلسالمي والقوانني الوضعية.• 
وفاء حممد عزت الرشيف

رسالة ماجستري-كلية األمام األوزاعي ببريوت
الطبعة األوىل ١٤٣٠هـ٢٠١٠م، دار النفائس

حتويل بورصة األوراق املالية.• 
الدكتور حممد وجيه حنيني

رسالة دكتوراه
الطبعة األوىل ١٤٣٠هـ٢٠١٠م، دار النفائس



٤٠١ 

مقاصد الرشيعة اخلاصة بالترصفات املالية.• 
الدكتور عز الدين بن زغيبة

الطبعة األوىل ٢٠١٠م، دار النفائس
ضامنات االستثامر.• 

الدكتور عمر مصطفى جرب إسامعيل
بحث تكمييل للحصول عىل الدكتوراه باجلامعة األردنية

الطبعة األوىل ١٤٣٠هـ٢٠١٠م، دار النفائس
املادة الوراثية اجلينوم.• 

الدكتور حممد رأفت عثامن
مكتبة القاهرة - مرص، الطبعة األوىل ١٤٣٠هـ

موسوعة االقتصاد اإلسالمي.• 
حترير ا.د.رفعت السيد العويض

دار السالم- مرص، الطبعة األوىل١٤٣٠هـ٢٠١٠م، عدد ٨ جملدات
مسقطات حق اخليار.• 

الدكتور.حممدمحودالعموش
وأصله رسالة ماجستري بجامعة آل البيت باألردن

دار النفائس- األردن، الطبعة األوىل١٤٣٠هـ٢٠١٠م
التغريات احلادثة عىل حمل عقد البيع وأثرها عىل االلتزام.• 

د.أياد عبد احلميد نمر
رسالة دكتوراه باجلامعة األردنية

دار النفائس- األردن، الطبعة األوىل١٤٣٠هـ٢٠١٠م
عقد النقل يف الفقه اإلسالمي.• 

د.عمر خالد مصطفى محد
رسالة ماجستري بجامعة صنعاء باليمن

دار النفائس- األردن، الطبعة األوىل١٤٣٠هـ٢٠١٠م



 ٤٠٢

دليل املبتعث الفقهي.• 
فهد بامهام

الطبعة األوىل ١٤٣١هـ٢٠١٠م
 املدخل إىل فقه املعامالت املالية.. املال/امللكية /العقد.• 

أ.د:حممد عثامن شبري
جامعة قطر –كلية الرشيعة

الطبعة الثانية ١٤٣٠هـ٢٠١٠م، دار النفائس
فقه األشياء الطاهرة والنجسة وعالقتهام باملستجدات العرصية يف جمال التطهري وإطار • 

املذهب املالكي وأدلته.
عبد اهللا ابن الطاهر التناين السويس

مطبوع بإرشاف املجلس العلمي املحيل األكادير
فقه النوازل عىل املذهب املالكي فتاو أيب عمران الفايس.• 

د: حممد الربكة
الطبعة األوىل١٤٣١هـ٢٠١٠م

الفتاو التونسية يف القرن الرابع عرش اهلجري.• 
د: حممدبن يونس السويس التوزي العبايس

الطبعة األوىل١٤٣٠هـ، دار سحنون
 املطلع عىل دقائق زاد املستقنع.• 

أ.د.عبد الكريم بن حممد الالحم
الطبعة األوىل ١٤٣١هـ٢٠١٠م، دار كنوز أشبيليا

وبيان •  صحيحها  ورشح  الفقه  أصول  علم  مصطلحات  وتعريفات  حدود  يف  الشامل 
ضعيفها والفرق بني املتشابه منها.

أ.د.عبد الكريم بن عيل بن حممود النملة
مكتبة الرشد



٤٠٣ 

قاموس املصطلحات االقتصادية يف احلضارة اإلسالمية.• 
أ.د.حممد عامرة

دار السالم
االجتهاد بالرأي يف الترشيع اإلسالمي.• 

د.نذير محادو
دار ابن حزم

قواعد التبعيض وآثارها يف فقه املعامالت املالية.• 
د.حممد عيل حممد بني طه

وأصله رسالة دكتوراه باجلامعة األردنية
دار النفائس- األردن، الطبعة األوىل١٤٣٠هـ٢٠١٠م

موسوعة فتاو املعامالت املالية.• 
أ.د عيل مجعة حممد، أ.د حممد أمحد رساج، أ.د أمحد جابر بدران

دارالسالم – مرص، الطبعة األوىل ١٤٣٠هـ، عدد ١١جملد
املحقق من علم األصول فيام يتعلق بأفعال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص.• 

د عبداهللا بن عيسى بن إبراهيم العيسى
مطابع جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الطبعة األوىل ١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩م




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


