



  












mfiqhiah@gmailcom















 


 




      



       

 



 



 












































ضوابط النرش يف املجلة

اللغة . ١ وسالمة  املنهج،  واستقامة  األصالة،  صفات  البحث  يف  تتوافر  أن 
واألسلوب.

أال يكون البحث منشوراً أو مقبوالً للنرش يف وعاء آخر.. ٢
أال يكون مستالً من عمل علمي سابق.. ٣
أال تزيد صفحاته عن مخسني صفحة، ويمكن نرش البحث الطويل يف أكثر . ٤

من عدد.
أن يكون يف ختصص املجلة (الفقه وأصوله).. ٥
أن جتعل حوايش كل صفحة أسفلها.. ٦
أن يتقدم الباحث برغبته يف نرش بحثه كتابة مع التزامه بعدم نرش بحثه قبل . ٧

صدور املجلة إال بعد موافقة خطية من هيئة حترير املجلة.
وملخصاً . ٨  CD مع  احلاسوب  عىل  مطبوعة  نسخ  ثالث  الباحث  يقدم  أن 

موجزاً لبحثه.
جيعل مقاس احلرف يف الصلب (١٦) ويف احلاشية (١٤).. ٩
حيكم البحث من قبل متخصصني اثنني عىل األقل.. ١٠
ال تعاد البحوث إىل أصحاهبا؛ نرشت أو مل تنرش.. ١١
البحث املنشور يف املجلة يعرب عن رأي صاحبه.. ١٢



٥ 

افتتاحية العدد
لسامحة مفتي عام اململكة العربية السعودية
الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا آل الشيخ

ه الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً،  الحمد للَّ
والرحمة   بالهد المبعوث  محمد،  نبينا  على  والسالم  والصالة 
عليه  ه  اللَّ صلى  منيراً،  وسراجاً  بإذنه  ه  اللَّ إلى  وداعياً  ونذيراً  بشيراً 
وآله وصحبه، ومن سار على دربه واقتفى أثره، إلى يوم الدين. أما 

بعد: 
رسوله  فيهم  بعث  بأن  المؤمنين  على  منّ  قد  سبحانه  ه  اللَّ فإن   
يقول  عليها  والمهيمن  وخاتمها  كتبه  أفضل  معه  وأنزل  ملسو هيلع هللا ىلص  الكريم 

  ¾   ½   ¼   »   º   ¹   ¸   ¶   μ   ´) وجل-:  -عز  ه  اللَّ
  T  S  R   Q     P  O) :[آل عمران: ١٦٤]، وقال (...¿
عالٍ  أنه  والمعنى:   ،[٤٨ [المائدة:   (Z   Y  X  W  V  U
ومرتفعٌ على ما تقدمه من الكتب، وهو أمين عليها، وحاكم وشاهد 

وقيّم عليها.
ه له المكانة العظيمة في قلب كل مسلم، وهو أيضاً عظيم  وكتاب اللَّ
، لفظه ومعناه  ه تعالى حقيقةً في نفسه، كريم مجيد عزيز، وهو كالم اللَّ
منزل غير  وحياً، فهو  ه ملسو هيلع هللا ىلص  عبداللَّ محمد بن  ه، أنزله على عبده  اللَّ من 



 ٦

 (<       ;   :   9   8   7   6   5   4) ه:  اللَّ يقول  مخلوق، 
[غافر: ١-٢].

ه هذا الكتاب بأسماء كثيرة في كتابه، ووصفه كذلك   وقد سمى اللَّ
بصفات كثيرة، وإنما يدل هذا على شرف هذا الكتاب وعظمته، فهو 
القرآن والفرقان والكتاب والهد والنور والشفاء والبيان والموعظة 
والعظيم  والكريم  والمبين  العربي  وهو  والبالغ،  والبصائر  والرحمة 
الحكيم،  والذكر  المستقيم  والصراط  والتنزيل  والمبارك  والمجيد 
ه، وهو الذكر والتذكرة والبشر، وهو المصدق لما  وهو حبل اللَّ

بين يديه من الكتاب، وهو المهيمن عليها.
ه سبحانه تكفل  هذا؛ وإن مما اختص به هذا الكتاب الكريم أن اللَّ

  h  g) :ه إلى أحد من خلقه، يقول سبحانه لْ حفظَ بحفظه ولم يكِ
n  m   l  k      j  i) [الحجر: ٩]، فحفظه من الزيادة والنقصان 
والتبديل، وحفظ معانيه من التحريف كما حفظ ألفاظه من التبديل، 
وأقام له من يحفظ حروفه من الزيادة والنقصان، ومعانيه من التحريف 

والتغيير.
ه الكريم هو المنجي من الفتن، وهو أنيس المؤمن، ونور  كتاب اللَّ
ه فيه نبأ ما قبلنا وخبر  قلبه، وربيع صدره، وجالء همه وغمه، كتاب اللَّ
ما بعدنا وحكم ما بيننا، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار 
ه  اللَّ حبل  فهو  ه،  اللَّ أضله  غيره  في   الهد ابتغى  ومن  ه،  اللَّ قصمه 
المتين، والذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي ال تزيغ 
لَق  به األهواء، وال تلتبس به األلسن، وال يشبع منه العلماء، وال يَخْ
ه، من قال به صدق،  عن كثرة الرد، ال تنقضي عجائبه، وال تفنى عبرُ



٧ 

ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط 
ملسو هيلع هللا ىلص؛  نبينا  أوتيها  التي  العظمى  والمعجزة   الكبر اآلية  هو  مستقيم، 
حيث يقول: «ما من نبي من األنبياء إال وقد أوتي من اآليات ما على 
ه إلي، فأرجو  مثله آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه اللَّ

أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة» متفق عليه.
 هذا في الدنيا، أما في اآلخرة فثوابه أعظم إن عمل به، وأجره أكبر، 
وهو  القرآن  يقرأ  «الذي  ملسو هيلع هللا ىلص:  ه  اللَّ رسول  قال  قالت:  عائشة   عن 
ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه 
وهو عليه شاق له أجران» متفق عليه. وعن أبي أمامة الباهلي  قال: 
القيامة  يوم  يأتي  فإنه  القرآن  يقول: «اقرؤوا  ملسو هيلع هللا ىلص  ه  اللَّ رسول  سمعت 
أول  في  المقدم  هو  القرآن  وصاحب  مسلم،  أخرجه  ألصحابه»  شفيعاً 
يجمع  كان  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أن   : ه  اللَّ عبد  بن  جابر  فعن  اآلخرة،  منازل 
بين الرجلين من قتلى أحد ثم يقول: «أيهما أكثر أخذاً للقرآن؟» فإن 
مه في اللحد. أخرجه البخاري. وال يزال صاحب  أشير إلى أحدهما، قدّ
قدر ما معه من القرآن، فعن أبي  الجنة على  منازل  في  القرآن يترقى 
أمامة الباهلي  أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: «يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق 
ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها» أخرجه 

أبوداود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

وحفظ القرآن مشروع للمسلم، والقدر الواجب عليه منه هو ما   
يحتاج إليه في تصحيح عبادته، يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية -رحمه 
ه-: «وأما حفظ جميع القرآن، وفهم جميع معانيه، ومعرفة جميع  اللَّ
السنة، فال يجب على كل أحد، لكن يجب على العبد أن يحفظ من 

القرآن، ويعلم معانيه، ويعرف من السنة ما يحتاج إليه».



 ٨

فعلى طالب العلم الراغب في الفقه في الدين العناية بكتاب الله 
على  الوسائل  أفضل  من  ذلك  فإن  لمعانيه،  وفهماً  ومراجعةً  حفظاً 

تيسير الفقه في الدين.
ويرفعنا  ينفعنا  وأن  القرآن،  أهل  من  يجعلنا  أن  تعالى  الله  أسأل 
بالقرآن العظيم، ويجعله شفيعاً لنا يوم نلقاه وصلى الله وسلم على 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه،،،



٩ 

كلمة التحرير
األنبياء  أشرف  على  والسالم  والصالة  العالمين  رب  لله  الحمد 
يوم  إلى  بهديه   اهتد ومن  وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبينا  والمرسلين 

الدين، وبعد:
بعض  ر  فسَّ وقد  رفيعة،  الدين  في  ومنزلته  عظيمة،  العلم  منزلة  فإن 

  ¼  »  º¹  ¸  ¶  μ) تعالى:  الله  قول  في  الحكمة  العلماء 
½  ¾   ¿    Á  À) [البقرة: ٢٦٩] بالفقه في الدين، قال اإلمام 
رٌ يدخله  مالك: «وإنه ليقع في قلبي أن الحكمة هي الفقه في دين الله، وأمْ
الله في القلوب من رحمته وفضله، ومما يبين ذلك أنك تجد الرجل عاقالً 
في أمر الدنيا، ذا نظر فيها، وتجد آخر ضعيفاً في أمر دنياه، عالماً بأمر دينه، 
بصيراً به، يؤتيه الله إياه ويحرمه هذا»، وقال اإلمام أحمد: «طلب العلم ال 
يعدله شيء لمن صحت نيته»، ولهذا فإن االشتغال بطلب العلم الشرعي 
وذلك  العلم،  أهل  ذلك  ذكر  كما  العبادات،  بنوافل  االشتغال  من  أفضل 
ألن االشتغال بطلب العلم الشرعي نفعه متعدٍ لآلخرين، بينما االشتغال 

بنوافل العبادات نفعها قاصر على صاحبها. 
وال بد لمن أراد تحصيل العلم من أخذه عن أهله؛ وقد ذكر العلماء أن 

لذلك طريقين:
أحدهما: المشافهة، ويكون ذلك في وقتنا الحاضر بحضور الدروس 



 ١٠

هناك  أن  الله-  الشاطبي -رحمه  ذكر  وقد   ، ونحوها  العلمية  واللقاءات 
زاول  من  كل  يشهدها  والمتعلم،  المعلم  بين  تعالى  الله  يجعلها  خاصية 
ويحفظها  كتاب،  في  المتعلم  يقرؤها  مسألة  من  فكم  والعلماء؛  العلم 
ويرددها على قلبه فال يفهمها، فإذا ألقاها إليه المعلم فهمها بغتة، وحصل 
له العلم بها، وهذا الفهم يحصل إما بأمر عادي من قرائن أحوال، وإيضاح 
موضع إشكال لم يخطر للمتعلم ببال، وقد يحصل بأمر غير معتاد، ولكن 
بادي  الفقر  ظاهر  المعلم،  يدي  بين  مثوله  عند  للمتعلم  الله  يهبه  بأمر 

الحاجة إلى ما يلقى إليه.
الطريق الثاني: مطالعة كتب المصنفين ومدوني الدواوين، وهو أيضاً 
إلى  انتقل  ثم  الرجال،  صدور  في  العلم  «كان  قيل:  ولهذا  بابه؛  في  نافع 

الكتب، ومفاتحه بأيدي الرجال».
وال بد لطالب العلم من الجمع بين الطريقين لبناء شخصيته العلمية، 

وتحصيل الملكة الفقهية.
ويرزقنا  علمنا،  بما  ينفعنا  وأن  ينفعنا،  ما  يعلمنا  أن  تعالى  الله  أسال 

السداد في القول والعمل.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

رئيس التحرير



١١ 

قاعدة
األصل إضافة احلادث إىل أقرب 

أوقاته، وتطبيقاهتا

إعداد
د. عيل بن عبدالعزيز بن إبراهيم املطرودي

األستاذ املشارك يف
قسم أصول الفقه - كلية الرشيعة بالرياض
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية





١٣ 

خالصة البحث

، هي قاعدة: (االقتصار يف مقام  هذا البحث يتناول قاعدةً أصوليةً
البيان يفيد احلرص)، وهي قاعدةٌ هلا تطبيقاهتا الفقهية الكثرية.

والناظر يف كالم األصوليني والفقهاء حول هذه القاعدة جيد شبه 
عليها،  املبنية  الفقهية  الفروع  يف  النظر  أن  إال  اعتبارها،  عىل  اتفاق 
وما جر يف بعضها أو أكثرها من خالف يدل عىل أن هلذه القاعدة 
هلذه  الصحيح  التطبيق  معرفة  أجل  من  حتققها  من  البدّ  رشوطاً 
الفقهية  الفروع  تلك  يف  اخلالف  سبب  معرفة  عىل  ويعني  القاعدة، 
ارتباطاً  القاعدة  هلذه  أن  كام  القاعدة،  أصل  عىل  االتفاق  وجود  مع 
بمسائل أصولية أخر كان هلا أثرها يف ذلك اخلالف الفقهي، فكان 
من  مجلة  بني  الرتابط  وحتقيق  ذلك،  معرفة  البحث  هذا  مقاصد  من 

القواعد واملسائل األصولية.





١٥ 

املقدمة

احلمد هللا الذي علم بالقلم، علم اإلنسان ما مل يعلم، أمحده سبحانه 
وتعاىل، وأثني عليه، وأصيل وأسـلم عىل خري رسـله حممد بن عبداهللا، 
أرسـله اهللا عىل حني فرتة من الرسـل، فبني به الرشع تقعيـداً وتفريعاً، 
فسـارت بعـده األمة عىل حمجة بيضـاء ليلها كنهارهـا ال يزيغ عنها إال 
هالـك، وريض اهللا عن صحابته األبـرار، وآل بيته األطهار، والتابعني 

هلم بإحسان إىل يوم القرار، أما بعد:
فـإن الفقه يف دين اهللا مطلب رفيع، ورشف عظيم، ال ينال بالتحيل، 
وال بالتمنـي، ولكنـه ينال بتوفيـق اهللا تعاىل كام قـال ملسو هيلع هللا ىلص: «من يرد اهللا 
بـه خرياً يفقه يف الدين»(١)، وبعـد توفيق اهللا يكون بتحصيله عرب طرقه 
ووسـائله، ومن وسائله املهمة القواعد الفقهية التي تلم شتات الفروع 
وتنظمها وتقرهبا لألذهان، وهذا العلم قد أشاد به العلامء، حيث يقول 
القرايف: «وهذه القواعد مهمة يف الفقه، عظيمة النفع، وبقدر اإلحاطة 
هبـا يعظـم قدر الفقيه ويـرشف، ويظهر رونق الفقـه ويعرف، وتتضح 

مناهج الفتو وتكشف»(٢).
ويقول ابن رجب: «فهـذه قواعد مهمة، وفوائد مجة، تضبط للفقيه 
أصـول املذهـب، وتطلعه من مآخـذ الفقه عىل ما كان عنـه قد تغيب، 
(١) صحيـح البخاري، كتـاب العلم، باب: من يرد اهللا به خرياً يفقهه يف الدين (٢٥/١) رقم 
(٧١)، وصحيح مسلم كتاب: الزكاة، باب: النهي عن املسألة (٧١٨/٢) رقم (١٠٣٧).

(٢) الفروق (٣/١).



 ١٦

وتنظم له منثور املسـائل يف سـلك واحد، وتقيّد له الشـوارد، وتقرب 
عليه كل متباعد»(١).

ونظـراً هلـذه األمهية فقـد بحثتُ يف مصـادر هذا العلـم عيلّ أحظى 
بقاعـدة مـن قواعده أجليهـا، وأبحث فيها، فظفـرت بقاعدة البحث: 
«األصل إضافـة احلادث إىل أقرب أوقاته»، ووجدهتا حرية بالدراسـة 

والتمحيص، نظراً ألمهيتها التي تظهر فيام يأيت:
كثرة فروعها، والتطبيق عليها يف خمتلف أبواب الفقه.. ١
كثـرة احلـوادث التـي يمكـن معرفـة حكمهـا من خـالل هذه . ٢

القاعدة يف عرصنا احلارض.
أن هـذه القاعدة تعد مرجعاً خصباً للقضاة ومن يتوىل التحقيق . ٣

يف خمتلف القضايا احلادثة.
أن دراسـة هذه القاعـدة تدرب الباحث عـىل التخريج وإحلاق . ٤

الفروع بام يناسبها.
الدراسات السابقة يف هذا املوضوع:

مل أطلـع عىل دراسـة ختص هـذه القاعـدة، وتفصل فيهـا، وتربطها 
بالواقـع املعـارص، وحتاول حـرص فروعهـا، وضبط مسـتثنياهتا، وإنام 
درسـها بعض الباحثني ضمن قاعدة: «اليقني ال يزول بالشـك» ومثل 
هذه الدراسات ال تغني عن الدراسة املتخصصة، وقد انفردت يف هذا 
البحـث يف جوانب متعددة عن الدراسـات السـابقة سـواء يف دراسـة 

القاعدة، أو يف التطبيق عليها، وضبط مستثنياهتا.
خطة البحث:

يتكون البحث من فصلني:
(١) تقرير القواعد وحترير الفوائد (٤/١).



١٧ 

الفصل األول: دراسة القاعدة، وفيه سبعة مباحث:
. املبحث األول: التعريف بألفاظ القاعدة ورشحها إمجاالً

املبحث الثاين: صيغ القاعدة.
املبحث الثالث: أدلة القاعدة.
املبحث الرابع: أمهية القاعدة.

املبحث اخلامس: العالقة بينها وبني قاعدة: «اليقني ال يزول بالشك».
املبحث السادس: العالقة بينها وبني قاعدة: «األصل العدم».

املبحث السابع: العالقة بينها وبني دليل االستصحاب.
الفصل الثاين: التطبيق عىل القاعدة، وفيه مبحثان:

املبحث األول: فروع القاعدة وتطبيقاهتا.
املبحث الثاين: مستثنيات القاعدة وضوابطها.

اخلامتة: وتتضمن أهم نتائج البحث، وتوصياته.
منهج البحث:

اتبعـت يف بحثي هلذه القاعـدة وما يندرج حتتها من املسـائل املنهج 
اآليت:
اعتمدت عىل املصادر األصيلة يف مجع املادة العلمية.. ١
حاولت حرص فروع القاعدة من مجيع أبواب الفقه.. ٢
وثّقت الفروع الفقهية املنقولة من مصادرها.. ٣
صغت البحث بأسلوب سهل واضح.. ٤
عزوت اآليات إىل سورها بذكر السورة ورقم اآلية.. ٥



 ١٨

جـت األحاديـث مـن كتـب السـنة، واكتفيت بذلـك عند . ٦ خرّ
ورود احلديـث يف الصحيحـني أو أحدمهـا، فـإن مل يوجد فيهام 
أو يف أحدمهـا فإننـي أُضيف مـع خترجيه ذكر بعـض كالم أهل 

. االختصاص فيه قوة وضعفاً
وثّقـت النقول من مصادرها، ووضعتها بني عالمة التنصيص: . ٧

.«...»
هـذا مـا أردت بيانه وأسـأله تعاىل أن جيعلـه خالصاً لوجهـه، نافعاً 

لباحثه وقارئه.
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الفصل األول
دراسة القاعدة

وفيه سبعة مباحث:
. املبحث األول: التعريف بألفاظ القاعدة ورشحها إمجاالً

املبحث الثاين: صيغ القاعدة.
املبحث الثالث: أدلة القاعدة.
املبحث الرابع: أمهية القاعدة.

املبحث اخلامس: العالقة بينها وبني قاعدة: اليقني ال يزول بالشك.
املبحث السادس: العالقة بينها وبني قاعدة: األصل العدم.

املبحث السابع: العالقة بينها وبني دليل االستصحاب.
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املبحث األول
التعريف بألفاظ القاعدة ورشحها إمجاالً

: لفظ األصل: أوالً
األصل يف اللغة:

ذكر ابن فارس أن كلمة «أصل» هلا ثالثة أصول متباعد بعضها عن بعض:
أوهلا: األصل بمعنى أساس اليشء.

والثاين: احلية.
والثالث: ما كان من النهار بعد العيش(١).

وغالب اسـتعامالت هذا اللفظ ترجـع إىل املعنى األول، ومن ذلك 
لت  قوهلم: قعد يف أصل اجلبل وأصل احلائط، وفالن ال أصل له، وأصَّ
، واسـتأصل اهللا الكفـار: أهلكهـم مجيعـاً، وجـاؤوا  الـيشء تأصيـالً

بأصيلتهم: أي بأمجعهم(٢).
وهـذا املعنـى هو املناسـب لكلمة األصـل يف قاعدتنـا وغريها من 
القواعـد الفقهية؛ وذلك ألن القواعد أسـاس للفـروع الفقهية، حيث 

تبنى الفروع عىل القواعد.
(١) انظر: مقاييس اللغة، مادة «أصل» (١٠٩/١)

(٢) انظر: مادة «أصل» يف أسـاس البالغة (١٧ـ١٨)، ولسـان العرب (١٦/١١)، واملصباح 
املنري (١٤)، والقاموس املحيط (١٢٤٢).



 ٢٢

األصل يف االصطالح:
ذكر العلامء لألصل يف االصطالح عدة معانٍ منها:

١. األصـل بمعنـى: الدليـل، ومنـه قوهلـم: أصل هذه املسـألة من 
الكتاب والسنة أي: دليلها، ومنه أصول الفقه أي: أدلته(١).

٢. األصـل بمعنـى: القاعـدة(٢)، أو القاعدة الكليـة(٣)، أو القاعدة 
املستمرة(٤)، أو القاعدة املستقرة(٥).

وكل ذلك يرجع ملعنى القاعدة والزيادة قيود(٦).
ومن هذا املعنى قوهلم: إباحة امليتة للمضطر عىل خالف األصل، أي 

عىل خالف القاعدة(٧)، و«الفاعل مرفوع» أصل من أصول النحو(٨).
ويدخـل يف هذا القواعد الفقهية التي تبدأ بكلمة األصل كقاعدتنا: 
«األصل إضافة احلادث إىل أقرب أوقاته»، وقاعدة: «األصل يف األمور 

العارضة العدم»، ونحو ذلك.
٣. األصل بمعنى: الراجح، ومنه قوهلم: األصل يف الكالم احلقيقة، 
واألصـل بـراءة الذمـة، أي الراجح: احلقيقـة يف الـكالم، والرباءة يف 

الذمة(٩).
(١) انظـر: التمهيد أليب اخلطاب (٦/١)، ورشح تنقيح الفصول (٢٠)، واإلهباج (٢١/١)، 

والبحر املحيط (١٧/١)، ورشح الكوكب املنري (٣٩/١).
(٢) انظر: فواتح الرمحوت (١٣/١).
(٣) انظر: إرشاد الفحول (٤٦/١).

(٤) انظر: هناية السول (٧/١)، والبحر املحيط (١٧/١)، ورشح الكوكب املنري (٣٩/١).
(٥) انظر: القواعد للحصني (٢٧٢/١).

(٦) انظر: األصل والظاهر (٥٥).
(٧) انظر: هناية السول (٧/١)، والبحر املحيط (١٧/١)، ورشح الكوكب املنري (٣٩/١). 

(٨) انظر: فواتح الرمحوت (١٣/١).
(٩) انظـر: رشح تنقيـح الفصول (٢٠)، وهناية السـول (٧/١)، والبحـر املحيط (١٧/١)، 

ورشح الكوكب املنري (٣٩/١).
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٤. األصل بمعنى: املقيس عليه، ومنه قوهلم: احلنطة أصل يف حتريم 
الربا يف األرز(١).

ورأ الزركيش أن هذا املعنى ال خيرج عن معنى الدليل(٢).
٥. األصـل بمعنـى: املسـتصحب، ومن ذلـك قوهلم: طهـارة املاء 

أصل، واألصل بقاء ما كان عىل ما كان(٣).
واملعنى االصطالحي املناسب لكلمة «األصل» يف قاعدة: «األصل 
إضافـة احلـادث إىل أقـرب أوقاتـه» يصح أن يكـون بمعنـى القاعدة، 

وبمعنى الراجح، وكذا املستصحب.
فنحـن يف الفروع املندرجة حتت هـذا األصل جعلنا إضافة احلادث 
، ورجحنا ذلك،  إىل أقرب أوقاته هي القاعدة، وما خرج عنه مسـتثنىً
واسـتصحبناه يف الفروع املندرجة، فبذلك صح أن نقول: إن القاعدة، 

أو الراجح، أو املستصحب: إضافة احلادث إىل أقرب أوقاته.
: لفظ احلادث: ثانياً

احلـادث يف اللغـة: «احلـاء والـدال والثـاء أصل واحـد، وهو كون 
اليشء مل يكن، يقال: حدث أمر بعد أن مل يكن»(٤).

... جتدد وجوده، فهو حـادث، وحديث،  «وحـدث اليشء حدوثـاً
ومنـه يقال: حـدث به عيب إذا جتدد وكان معدومـاً قبل ذلك... ومنه 
(١) انظـر: رشح تنقيـح الفصول (٢١)، وهناية السـول (٧/١)، والبحـر املحيط (١٦/١)، 

ورشح الكوكب املنري (٤٠/١).
(٢) انظر: البحر املحيط (١٧/١).

(٣) انظـر: البحـر املحيـط (١٧/١)، والقواعـد للحصنـي (٢٧٢/١)، وفواتـح الرمحـوت 
(١٣/١)، وإرشاد الفحول (٤٦/١).

(٤) مقاييس اللغة، مادة حدث (٣٦/٢).



 ٢٤

حمدثات األمور وهي: التي ابتدعها أهل األهواء»(١).
واحلـادث يف االصطـالح: «هـو اليشء الـذي كان غـري موجود ثم 

وجد»(٢).
وعالقـة املعنـى االصطالحي لكلمة «احلـادث» يف القاعدة باملعنى 
اللغـوي واضحة؛ فإن قوهلم يف املعنـى اللغوي للحادث: حدوث أمر 
بعـد أن مل يكـن، أو جتدد وجود اليشء هو بنفسـه املعنى االصطالحي 

لتلك الكلمة يف القاعدة.
: رشح القاعدة إمجاالً

هـذه القاعدة تعني: أنه إذا وقع االختالف يف زمن حدوث أمر وال 
بينة، فإنه ينسب حدوثه إىل أقرب األوقات إىل احلال، ما مل تثبت نسبته 

إىل زمن أبعد منه(٣).
فإذا ثبتت نسبته إىل الزمن البعيد حيكم بذلك.

(١) املصباح املنري، مادة حدث (٦٨).
(٢) درر احلكام رشح جملة األحكام (٢٥/١).

(٣) انظر: جملة األحكام العدلية (١٧)، ودرر احلكام رشح جملة األحكام (٢٢/١)، واملدخل 
الفقهي العام (٩٧١/٢).
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املبحث الثاين
صيغ القاعدة

وردت هذه القاعدة بعدة صيغ وعبارات، من أبرزها:
«األصل يف كل حادث تقديره بأقرب زمن»(١).. ١
«األصل إضافة احلادث إىل أقرب أوقاته»(٢).. ٢
«حيال باحلادث عىل أقرب األوقات»(٣).. ٣
«احلادث حيال بحدوثه عىل أقرب األوقات»(٤).. ٤
«احلوادث إنام حيال بحدوثها عىل أقرب األوقات»(٥).. ٥
«احلوادث تضاف إىل أقرب األوقات»(٦).. ٦
«الظاهر إضافة احلادث إىل أقرب أوقاته»(٧).. ٧

(١) املجموع (٨٢/١٣)، واملنثور (١٧٤/١)، واألشباه والنظائر للسيوطي (١٣٢).
(٢) األشـباه والنظائر البـن نجيم (٦٤/١)، وغمز عيون البصائر يف رشح األشـباه والنظائر 
(٤٥٦/١)، وعمـدة الناظـر عىل األشـباه والنظائـر (٦٩/١)، وجملة األحـكام العدلية 

(١٧)، ودرر احلكام رشح جملة األحكام (٢٥/١).
(٣) رشح السري الكبري (١٣٩/٥)، واملبسوط (٦٦/٨).

(٤) رشح السري الكبري (١٧٢/٤).
(٥) املبسوط (١١٠/١٣).

(٦) تبيـني احلقائـق (٤٤/٣، ٤٥)، ورشح فتح القديـر (٣٦٥/٤)، ورد املحتار (٣٤٨/١)، 
واملحيط الربهاين (١١٩/١).

(٧) رد املحتار (٥٤٧/٣).
وقـد أوردهـا بقوله: «بشـهادة الظاهر هلا... إلخ»، وهو له ظاهر يشـهد لـه أيضاً، وهو: 

«إضافة احلادث إىل أقرب أوقاته».



 ٢٦

هـذه أبرز صيـغ القاعدة، وهي وإن كان بينهـا بعض االختالف يف 
الصياغة إال أن املعنى واحد.
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املبحث الثالث
أدلة القاعدة

هلذه القاعدة أدلة خاصة وأخر عامة، أما العامة فهي أدلة القاعدة 
األم التـي تنـدرج هـذه القاعـدة حتتها وهـي قاعدة:« اليقـني ال يزول 
بالشك»، وسأذكرها إن شاء اهللا مع توجيه داللتها بعد األدلة اخلاصة.

وأما األدلة اخلاصة فهي:
: أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص سـئل عن فأرة وقعت  ١. عـن عبـد اهللا بن عباس 
يف سمن، فامتت؟ قال: «خذوها، وما حوهلا من السمن فاطرحوه»(١).
وجاء يف بيان وجه الداللة: «أي ألقوه وكلوا الباقي، (يف البذل: فيه 
دليل عىل املسـألة الفقهية وهي: أن النجاسـة إذا مل يعلم وقت وقوعها 
حيكـم بوقوعها بالنسـبة إىل الوقت احلادث إىل أقـرب األوقات، كأهنا 
وقعت يف هذا الوقت؛ فإن الفأرة مل يعلم بأهنا متى وقعت يف السـمن، 
، أو جامـداً، أو كان بني بني؟  وهـل كان السـمن وقت وقوعها سـائالً

فاعترب رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص وقوعها يف احلال»(٢).

(١) أخـرج هـذا احلديث بلفظـه مالك يف املوطأ -رواية حممد بن احلسـن- بـاب: الفأرة تقع 
يف السـمن (٣٤١) رقم (٩٨٤)، وأخرجه بمعناه البخاري يف صحيحه، كتاب: الذبائح 

والصيد، باب إذا وقعت الفأرة يف السمن اجلامد أو الذائب (٩٧/٧)، رقم (٥٥٣٨).
ـأ اإلمـام حممد مطبوع بحاشـية املوطـأ -رواية حممد بن احلسـن-  ـد ملوطّ جَّ (٢) التعليـق املُمَ

.(٥١٦/٣)
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٢. مـا ورد أن عمـر بـن اخلطـاب  صـىل الصبـح ثـم ركب إىل 
اجلرف(١)، ثم بعد ما طلعت الشـمس رأ يف ثوبه احتالماً، فقال: لقد 
احتلمت وما شعرت، ولقد سلط عيلّ االحتالم منذ وليت أمر الناس، 
ثم غسل ما رأ يف ثوبه ونضحه، ثم اغتسل، ثم قام فصىل الصبح بعد 

ما طلعت الشمس(٢).
وجـاء يف بيـان وجه الداللـة: «قوله: (قـام) فيه دليل عـىل ما ذكره 
أصحابنـا وغريهم أن من رأ يف ثوبه أثر احتالم، ومل يتذكر املنام وقد 
صىل فيه قبل ذلك حيمله عىل آخر نومة نامها، ويعيد ما صىل بينه وبني 

آخر نومته، وهو من فروع احلادث يضاف إىل أقرب األوقات»(٣).
٣. أن النسـبة إىل الوقـت األقـرب أقـو وأرجـح مـن النسـبة إىل 
األبعـد، ووجـه ذلـك: «أن اخلصمـني ملـا اتفقا عـىل حدوثـه، وادعى 
أحدمها حدوثه يف وقت، وادعى اآلخر حدوثه قبل ذلك الوقت، فقد 
 اتفقـا عىل أنه كان موجوداً يف الوقت األقرب، وانفرد أحدمها بدعو

أنه كان موجوداً قبل ذلك، واآلخر ينكر دعواه، والقول للمنكر»(٤).
(١) اجلـرف: موضـع عـىل ثالثـة أميال مـن املدينة نحو الشـام، بـه كانت أمـوال لعمر بن 

اخلطاب  وألهل املدينة.
انظر: معجم البلدان (١٢٨/٢).

(٢) أخرجه بلفظه مالك يف املوطأ -رواية حممد بن احلسن-، باب: الرجل يصيل بالقوم وهو 
جنب، أو عىل غري وضوء (١٠١) رقم (٢٨٤). 

وأخرجـه بمعنـاه عبدالـرزاق يف املصنـف، باب: الرجـل يصيل وهو جنـب (٣٤٧/٢) 
رقـم (٣٦٤٤)، والبيهقـي يف معرفة السـنن واآلثار، باب: الرجل جيـد يف ثوبه ماء دافقاً 

(٢٦٥/١) رقم (١٤٠٨).
وقـال عنـه أيمـن صالح شـعبان يف تعليقـه عىل جامـع األصـول (٣١٦/٧): «إسـناده 

صحيح».
ـأ اإلمـام حممد مطبوع بحاشـية املوطـأ -رواية حممد بن احلسـن–  ـد ملوطّ جَّ (٣) التعليـق املُمَ

.(٥٠/٢)
(٤) رشح القواعد الفقهية للزرقا (١٢٥).
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أو نقـول: «فوجود احلـادث يف الوقت األقـرب متيقن، ويف األبعد 
مشكوك»(١).

هذه هي األدلة اخلاصة هلذه القاعدة، وأما العامة فهي:
: أدلة الكتاب: أوالً

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

قال الطربي: «يقـول تعاىل ذكره: وما يتبع أكثر هؤالء املرشكني إال 
ظنـاً، يقـول: إال ما ال علم هلـم بحقيقته وصحته، بل هم منه يف شـك 
وريبة، (\  [  ^  _  `  b  a) يقول: إن الشك ال يغني من اليقني 
شيئاً، وال يقوم يف يشء مقامه، وال ينتفع به حيث حيتاج إىل اليقني»(٢).
وقـال ابن اجلوزي: «قوله تعاىل: وما يتبـع أكثرهم، أي: كلهم، إال 
ظناً، أي: ما يسـتيقنون أهنا آهلة، بل يظنون شـيئاً فيتبعونه، إن الظن ال 

يغني من احلق شيئاً، أي: ليس هو كاليقني، وال يقوم مقام احلق»(٣).
وقال الشـوكاين: «ثم أخربنا اهللا سبحانه بأن جمرد الظن ال يغني من 
احلـق شـيئاً؛ ألن أمـر الدين إنام يبنى عـىل العلم، وبـه يتضح احلق من 
الباطـل، والظـن ال يقوم مقام العلم، وال يدرك به احلق، وال يغني عن 

احلق يف يشء من األشياء»(٤).
٢. قولـه تعاىل: (+  ,  -  .  /0  1  2  3  54  6  7  8  9  :   

;  >  =) [النجم: ٢٨].

(١) املدخل الفقهي العام (٩٧١/٢).
(٢) جامع البيان (١٨١/١٢).

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



 ٣٠

قال ابن اجلوزي: «إن يتبعون إال الظن، وإن الظن ال يغني من احلق 
شيئاً، أي: ال يقوم مقام العلم، فاحلق ها هنا بمعنى العلم»(١).

فتبـني مـن اآليتـني أنه إذا وجـد أمـران أحدمها أقـو وأرجح من 
اآلخـر كام يف اليقـني مع الظن، فإنـه يؤخذ بالقوي ويـرتك الضعيف، 

وهذا ما حيصل يف ترجيح نسبة احلادث إىل أقرب األوقات.
بـل إن الطـربي رصح يف معنـى اآليـة األوىل أهنـم يتبعون الشـك 
ويرتكـون اليقني، فذمهم اهللا تعاىل عىل ذلـك، وهذا رصيح يف الداللة 
عـىل قاعـدة: «اليقني ال يزول بالشـك»، وهذا املعنـى أيضاً موجود يف 
قاعـدة البحـث: «األصل إضافة احلـادث إىل أقرب أوقاتـه»؛ فإن فيها 
تـركاً للمشـكوك فيه وهو النسـبة إىل البعيد، وأخـذاً باملتفق عليه وهو 

النسبة إىل القريب(٢).
: أدلة السنة: ثانياً

(٣) أنه شـكا إىل رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  ١. عـن عبـاد بـن متيم عـن عمه 
(١) زاد املسري (٧٤/٨).

(٢) انظر: رشح القواعد الفقهية للزرقا (١٢٥)، واملدخل الفقهي العام (٩٧١/٢).
 (٣) عباد بن متيم هو: عباد بن متيم بن زيد بن عاصم األنصاري، املازين، من أهل املدينة، يرو
عن عمه عبداهللا بن زيد، وعويمر بن أشقر، رو عنه الزهر، وأهل املدينة، أمه أم ولد.

قال النسائي: عباد بن متيم ثقة. 
انظـر: التاريـخ الكبـري (٣٥/٦)، والثقات البن حبـان (١٤١/٥)، وهتذيـب التهذيب 

.(٥٤/٢٠)
وعـم عباد بن متيم هو: عبداهللا بن زيد بـن 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.
رو عنـه سـعيد بن املسـيب، وابـن أخيه عباد بن متيم بـن زيد، وحييى بن عـامرة بن أيب 

احلسن. واسشهد  يوم احلرة سنة ثالث وستني.
انظر: سـري أعـالم النبـالء (٣٧٧/٢ـ٣٧٨)، واإلصابة (٣٠٥/٢)، والـوايف بالوفيات 

.(٣٩٢/٥)



٣١ 

الرجل الذي خييل إليه أنه جيد اليشء يف الصالة؟ فقال: «ال ينفتل -أو 
.(١)« ال ينرصف- حتى يسمع صوتاً، أو جيد رحياً

٢. عن أيب هريرة  قال: قال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «إذا وجد أحدكم يف 
بطنه شـيئاً فأشـكل عليه أخرج منه يشء أم ال، فال خيرجن من املسجد 

.(٢)« حتى يسمع صوتاً أو جيد رحياً
٣. عن أيب سـعيد اخلدري  قال: قال رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «إذا شـك 
أحدكـم يف صالتـه فلم يدر كم صـىل ثالثاً أم أربعاً؟ فليطرح الشـك، 
وليبـنِ عىل ما اسـتيقن، ثم يسـجد سـجدتني قبل أن يسـلم، فإن كان 
صىل مخسـاً شـفعن له صالته، وإن كان صىل إمتاماً ألربـع كانتا ترغيامً 

للشيطان»(٣).
٤. عـن عبدالرمحـن بـن عـوف  قـال: سـمعت رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 
يقـول: «إذا شـك أحدكم يف الثنتني والواحـدة فليجعلها واحدة، وإذا 
شك يف الثنتني والثالث فليجعلها ثنتني، وإذا شك يف الثالث واألربع 
فليجعلهـا ثالثـاً، ثـم ليتـم ما بقـي من صالتـه حتى يكـون الوهم يف 

الزيادة، ثم يسجد سجدتني وهو جالس قبل أن يسلم»(٤).
(١) صحيح البخاري، كتاب: الوضوء، باب: من ال يتوضأ من الشك حتى يستيقن (٣٩/١) 
رقم (١٣٧)، وصحيح مسـلم، كتاب: احليض، بـاب: الدليل عىل أن من تيقن الطهارة، 

ثم شك يف احلدث فله أن يصيل بطهارته تلك (٢٧٦/١) رقم (٣٦١).
(٢) صحيح مسـلم، كتاب احليض، باب: الدليل عىل أن من تيقن الطهارة ثم شك يف احلدث 

فله أن يصيل بطهارته تلك (٢٧٦/١) رقم (٣٦٢).
(٣) صحيح مسـلم، كتاب: املسـاجد ومواضع الصالة، باب: السهو يف الصالة والسجود له 

(٤٠٠/١) رقم (٥٧١). 
(٤) أخـرج احلديـث بلفظه ابن ماجه يف سـننه، باب: ما جاء فيمن شـك يف صالته فرجع إىل 
اليقني (٣٨١/١) رقم (١٢٠٩)، وأخرجه بلفظ مقارب الرتمذي يف سننه، باب: ما جاء 
يف الرجل يصيل فيشـك يف الزيـادة والنقصان (٢٤٤/٢) رقـم (٣٩٨)، والدراقطني يف 
= سننه، باب صفة السهو يف الصالة... (٣٧٠/١) رقم (١٥)، والبيهقي يف السنن 



 ٣٢

وهـذه األحاديث، وإن كانت واردة يف اليقني والشـك، وأن اليقني 
هـو املعمول به، إال أن مدلوهلا العـام وهو تقديم القوي عىل الضعيف 
صالـح لالسـتدالل عـىل قاعـدة: «األصل إضافـة احلـادث إىل أقرب 
أوقاته» حيـث إن اإلضافة إىل األقرب يتحقق فيها هذا املعنى؛ التفاق 
اخلصمـني عىل وجود احلادث يف القريب، وانفراد أحدمها بالنسـبة إىل 

البعيد.
قال مصطفـى الزرقا: «فوجود احلادث يف الوقـت األقرب متيقن، 

ويف األبعد مشكوك»(١).

= الكرب، باب من قال: يسجدمها قبل السالم يف الزيادة والنقصان... (٣٣٩/٢) رقم 
 .(٣٦٤٣)

قال عنه الرتمذي: «هذا حديث حسن، غريب، صحيح».
وقـال عنه الضيـاء املقديس يف األحاديـث املختـارة (٤٥٧/١): «رواه الرتمذي عن ابن 
بشـار عن حممد بن خالد بن عثامن عن إبراهيم بن سـعد بإسـناده وقال: حديث حسـن 
صحيـح، ورواه ابـن ماجه عن أيب يوسـف حممد بن أمحد الرقي عن حممد بن سـلمة عن 
ابـن إسـحاق نحوه، ورواه إسـامعيل املكي عن الزهري عن عبيداهللا بـن عبداهللا عن ابن 

عباس: إسناده حسن».
وقد صححه األلباين يف صحيح وضعيف سنن ابن ماجه (٢٠٩/٣).

(١) املدخل الفقهي العام (٩٧١/٢).



٣٣ 

املبحث الرابع
أمهية القاعدة

هـذه القاعـدة تنتمـي إىل علم القواعـد الفقهية الذي أشـاد به كثري 
مـن العلامء وأثنوا عليه، فقد قال القـرايف -رمحه اهللا- يف ذلك: «وهذه 
القواعـد مهمة يف الفقه، عظيمة النفع، وبقـدر اإلحاطة هبا يعظم قدر 
 الفقيه ويرشف، ويظهر رونق الفقـه ويعرف، وتتضح مناهج الفتاو
وتكشـف، فيها تنافَـس العلامء، وتفاضل الفضـالء، وبرز القارح عىل 
ج الفروع  ـرِّ َ اجلـذع، وحاز قصب السـبق من فيها بـرع، ومن جعل خيُ
الفـروع  عليـه  تناقضـت  الكليـة  القواعـد  دون  اجلزئيـة  باملناسـبات 
واختلفت، وتزلزلت خواطره فيها واضطربت، وضاقت نفسـه لذلك 
وقنطت، واحتاج إىل حفظ اجلزيئات التي ال تتناهى، وانتهى العمر ومل 

تقض نفسه من طلب مناها.
ومـن ضبـط الفقـه بقواعده اسـتغنى عـن حفـظ أكثـر اجلزئيات؛ 
الندراجهـا يف الكليـات، واحتد عنـده ما تناقض عند غريه وتناسـب، 
لبتـه يف أقرب األزمان،  ل طِ صَّ وأجاب الشاسـع البعيد وتقـارب، وحَ

وانرشح صدره ملا أرشق فيه من البيان»(١).
وقـال ابن رجـب: «فهذه قواعد مهمـة، وفوائد مجـة تضبط للفقيه 
أصـول املذهـب، وتطلعه من مآخـذ الفقه عىل ما كان عنـه قد تغيب، 

(١) الفروق (٣/١).



 ٣٤

وتنظم له منثور املسـائل يف سـلك واحـد وتقيّد له الشـوارد، وتقرب 
عليه كل متباعد»(١).

ويمكن تلخيص أمهية القواعد الفقهية عموماً بام يأيت:
أهنـا تضبط األحـكام الفقهية املتفرقة وتعيدهـا إىل أصل واحد . ١

فيسهل حفظها واستحضارها.
وهـذا معنى قـول القرايف: «ومن ضبط الفقه بقواعده اسـتغنى 

عن حفظ أكثر اجلزئيات الندراجها يف الكليات»(٢).
وقول الزركيش: «فإن ضبط األمور املنترشة املتعددة يف القوانني 

املتحدة هو أوعى حلفظها، وأدعى لضبطها»(٣).
ن ملكة فقهيـة يسـتطيع املجتهد من خالهلا اسـتنباط . ٢ أهنـا تُكـوِّ

األحكام املناسبة للنوازل اجلديدة.
أن دراسـتها واستيعاهبا يعني القضاة واحلكام عىل إجياد احللول . ٣

املناسبة ملا يستجد لدهيم من نوازل وقضايا.
أن دراسـتها تعـني غـري املختصـني يف الفقـه ليطلعوا عىل حماسـن . ٤

الرشيعة، وأهنا بقواعدها الكلية يمكن أن تستوعب كل ما يستجد.
أهنا تعني عـىل معرفة أرسار الرشيعـة ومقاصدها بصورة قريبة . ٥

وميـرسة؛ ألهنـا جتمـع يف مضموهنـا أحكامـاً كثـرية تتجىل من 
خالهلا األرسار واملقاصد(٤).

(١) تقرير القواعد وحترير الفوائد (٤/١).
(٢) الفروق (٣/١).

(٣) املنثور يف القواعد (٦٥/١).
(٤) انظر: الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكلية (٢٤)، والقواعد الفقهية املبادئ... د يعقوب 
الباحسـني (١١٤)، ومقدمـة حتقيـق قواعـد املقري البـن محيـد (١١٢/١)، واملمتع يف 

القواعد الفقهية (٦٥).



٣٥ 

أمـا مـا يتعلـق بجانـب األمهية اخلـاص بقاعـدة: «األصـل إضافة 
احلادث إىل أقرب أوقاته» فيتجىل يف اآليت:

كثرة فروعها وتطبيقاهتا كام سيأيت.. ١
دخوهلا يف جلِّ أبواب الفقه.. ٢
أهنـا قاعـدة عملية معـارصة تدخل يف كثـري من قضايـا الناس . ٣

وحياهتـم يف هذا الزمن، وهي مرجع جلهات متعددة يف عرصنا 
احلـارض، فيمكن أن يسـتفيد منها القايض، وجهـات التحقيق 
عىل خمتلف مشارهبا سواء يف جمال اجلنايات واجلرائم وما يتصل 
هبيئـة التحقيق واإلدعاء العام، أو مراكز الرشطة، أو املرور، أو 

املجال الطبي.
ففـي القضـاء يمكن للقايض مـن خالل هذه القاعـدة حتديد وقت 
احلادثة إذا خلت من البينات التي حتدد وقتها، ومن ثم حتديد ما يتصل 

هبا من أحكام وحمكومني.
ويف املجال املتصل هبيئة التحقيق واإلدعاء العام يمكن للمحقق يف 
أثنـاء مجع األدلة حـول قضية ما أن تكون هذه القاعدة مسـتنداً ينطلق 
منـه يف حتديـد وقت احلادثة، ومـن ثم حتديد األطـراف التي يمكن أن 

يكون هلم صلة بذلك احلدث من خالل تواجدهم يف وقته ومكانه.
ومثل ذلـك يتعلق بمراكز الرشطة عند مجعهـم لألدلة يف أي قضية 

تتصل بعملهم.
وأمـا املـرور فحوادث السـيارات عندهـم كثرية، وال يـكاد أن متر 
سـاعة إال وهنـاك حـادث يقع؛ ولذا فهـم بحاجة إىل هـذه القاعدة يف 
تقديـر احلوادث، فمثالً لو حصل حادث بني سـيارتني ويف أثناء تقدير 
التلفيات ادعى املتسبب يف احلادث بأن بعض التلفيات كانت موجودة 



 ٣٦

قبـل احلـادث، وادعـى اآلخـر أهنا من هـذا احلـادث، فبنـاء عىل هذه 
القاعدة يؤخذ بقول من ينسبها إىل احلادث األخري.

وأما املجال الطبي فهذه القاعدة ختدمه، وخاصة فيام يتعلق بحدوث 
العيوب يف أثناء املعاجلة، والتي يتسـبب فيها الطبيب بسـبب تقصريه، 
فعندما خيتلف مع املريض يف ذلك فينسبها الطبيب إىل ما قبل املعاجلة، 
بينام ينسبها املريض إىل املعاجلة، فعىل القاعدة يؤخذ بقول املريض نسبة 

للحادث إىل أقرب أوقاته.
وكل ما سـبق إنام يكون حينـام تنعدم الدالئل والبينـات، فيلجأ إىل 

القاعدة يف حتديد النتائج واملسؤوليات.



٣٧ 

املبحث اخلامس
العالقة بينها وبني قاعدة
«اليقني ال يزول بالشك»

هـذه القاعـدة مـن القواعـد املندرجة ضمـن قاعـدة: «اليقني ال 
يـزول بالشـك»، ووجه االرتبـاط بينهام: أن القاعـدة األم دلت عىل 
عدم زوال اليقني بالشـك، واليقني هنا يشـمل اليقني االصطالحي، 
ويشـمل الظـن فكالمها ال يـزول بالشـك لضعفه، وعـدم تأثريه يف 
حكمهـام، ومفـاد هـذا تقديم القـوي عـىل الضعيف، وهـذا املعنى 
موجود يف قاعدة: «األصل إضافة احلادث إىل أقرب أوقاته»؛ وذلك 
ألن إضافة احلادث إىل الزمن القريب أرجح وأقو من اإلضافة إىل 

الزمن البعيد.
ووجه القوة يف ذلك: ما نص عليه أمحد الزرقا بقوله: «ثم إن الوجه 
يف كـون األصـل إضافة احلـادث إىل أقرب أوقاته هـو أن اخلصمني ملا 
اتفقـا عـىل حدوثه، وادعـى أحدمها حدوثـه يف وقـت، وادعى اآلخر 
حدوثـه قبل ذلـك الوقت، فقد اتفقـا عىل أنه كان موجـوداً يف الوقت 
األقـرب، وانفرد أحدمها بدعو أنـه كان موجوداً قبل ذلك، واآلخر 

ينكر دعواه، والقول للمنكر»(١).
بـل إن مصطفـى الزرقـا جعـل وجـود احلـادث يف القريـب متيقناً 

(١) رشح القواعد الفقهية للزرقا (١٢٥).



 ٣٨

حيـث قال: «فوجـود احلادث يف الوقـت األقرب متيقـن، ويف األبعد 
مشكوك»(١).

(١) املدخل الفقهي العام (٩٧١/٢).



٣٩ 

املبحث السادس
العالقة بينها وبني قاعدة

«األصل العدم»

تتصـل قاعدة: «األصـل إضافة احلادث إىل أقـرب أوقاته» بقاعدة: 
«األصـل العدم» من حيث تعلق كل منهام باحلـادث، إال أهنام تفرتقان 
قاً عىل  تفَ من حيث االختالف واالتفاق عىل وجود احلادث، فإن كان مُ
حدوثـه ووجوده، وإنام حصـل النزاع يف وقته، فهو مـن فروع قاعدة: 

«األصل إضافة احلادث إىل أقرب أوقاته».
وإن كان خمتلفـاً يف أصـل احلـدوث والوجود بحيـث يثبته أحدمها 

وينفيه اآلخر، فهو من فروع قاعدة: «األصل العدم»(١).

(١) انظر: رشح القواعد الفقهية للزرقا (١٢٥).



 ٤٠

املبحث السابع
العالقة بينها وبني دليل االستصحاب

تتعلق هذه القاعدة باالسـتصحاب من حيث إن استصحاب العدم 
يف األشـياء هـو األصل، ولـذا نحكم بعـدم وجود احلـادث يف الزمن 
البعيـد؛ ونسـتصحب ذلك إىل أقرب وقت، فنحكـم باحلدوث عنده، 
قال اإلسنوي: «استصحاب احلال حجة عىل الصحيح، وقد يعرب عنه: 
بـأن األصل يف كل حـادث تقديره يف أقرب زمن، وبأن األصل بقاء ما 

كان عىل ما كان»(١).
وقـد ذكر الزركـيش بعد كالمه عـن االسـتصحاب املقلوب وهو: 
اسـتصحاب احلارض للاميض(٢) مـا نصه: «قلت: وأمـا الفقهاء فظاهر 
قوهلـم: إن األصـل يف كل حـادث تقديـره بأقـرب زمـن منافـاة هـذا 

القسم»(٣).
ووجه املنافاة لالسـتصحاب املقلوب فيـام يظهر: أن القاعدة تقيض 
بتحديـد وقت احلـدوث يف الزمن القريب، بينام يقيض االسـتصحاب 

املقلوب بإثباته يف الزمن البعيد.
وقد اعرتض الدكتور أمحد الضوحيي عىل كالم الزركيش هذا فقال: 

(١) التمهيد لإلسنوي (٤٨٩/١).

(٢) انظر: البحر املحيط (٢٥/٦).
(٣) املرجع السابق (٢٦/٦).



٤١ 

«وقـد تقـدم فيام مـىض أن هذا الـرأي حمل نظـر، وأن هـذه القاعدة ال 
تنايف االسـتصحاب املقلـوب، وذلك ألن حكمهـا يف حالة ما إذا كان 
قاً عليه، وإنام وقع االختالف يف تارخيه، واالسـتصحاب  احلـدوث متفَ
املقلـوب إنام يصار إليه يف حال اخلالف يف كـون األمر حادثاً أو قديامً، 

مع عدم وجود دليل يرجح أحد األمرين»(١).

(١) جملة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، العدد األول بحث االستصحاب املقلوب 
.(١٤٠)





٤٣ 

الفصل الثاين
التطبيق عىل القاعدة

وفيه مبحثان:
املبحث األول: فروع القاعدة وتطبيقاهتا.

املبحث الثاين: مستثنيات القاعدة وضوابطها.





٤٥ 

املبحث األول
فروع القاعدة وتطبيقاهتا

تتميـز هـذه القاعـدة بكثـرة فروعهـا، وانتشـارها يف أبـواب الفقه 
املختلفة، ومن أبرز هذه الفروع ما يأيت:

١. إذا توضأ من بئر أو نحوها أياماً وصىل، ثم وجد فيها فأرة، فإنه 
يقـدر وقوعهـا بعد آخر وضـوء توضأ منها، وال يقيض شـيئاً مما صاله 

قبل ذلك(١).
٢. إذا رأ يف ثوبـه منيـاً، ومل يذكـر احتالماً، لزمه الغسـل، وجيب 

عليه إعادة كل صالة صالها من آخر نومة نامها فيه(٢).
٣. إذا وجد عىل مالبسـه التي صىل فيها نجاسة، واحتمل وجودها 
بعد الصالة وقبلها، فصالته صحيحة؛ إذ األصل يف كل حادث تقديره 

بأقرب زمن، واألصل عدم وجودها قبل ذلك(٣).
٤. إذا نامت املرأة وهي طاهرة، ثم استيقظت بعد الفجر وقد أصاهبا 
(١) انظـر: تبيـني احلقائـق (٣٠/١)، واملنثـور (١٧٤/١)، واألشـباه والنظائـر للسـيوطي 

(١٣٢)، والبحر الرائق (١٣١/١).
(٢) انظـر: املبسـوط (٩٦/٢)، واملنثور (١٧٤/١)، واألشـباه والنظائر للسـيوطي (١٣٢)، 

واألشباه والنظائر البن نجيم (٦٤/١).
(٣) انظـر: تبيـني احلقائق (٣٠/١)، ومغنـي املحتاج (١٩٤/١)، وهنايـة املحتاج (٣٤/٢)، 
وحتفـة احلبيب عـىل رشح اخلطيـب (١٠٣/٢)، ورشح املحيل عىل املنهـاج (١٨٦/١)، 

والبحر الرائق (١٣١/١).



 ٤٦

احليض، فإنه جيعل حيضاً من أقرب األوقات وذلك بعد طلوع الفجر؛ 
فتقيض صالة العشاء إن مل تكن صلتها أخذاً باليقني واالحتياط(١).

٥. إذا كان عند شخص إناءان فيهام ماء أو زيت ثم صب من أوهلام 
يف إنـاء يعلـم طهارته، ثم صب من اآلخر كذلك، ثم وجد نجاسـة يف 
اإلناء املصبوب فيه ال يعلم من أي اإلناءين جاءت، فالنجاسة ترصف 

إىل آخر اإلناءين؛ ألن احلوادث تضاف إىل أقرب األوقات(٢).
٦. لو شـك يف صيام رمضان هل وقعـت نيته قبل الفجر أو بعده مل 
؛ إذ األصل يف كل حادث تقديره  يصح؛ ألن األصل عدم وقوعها ليالً

بأقرب زمن(٣).
٧. إذا جـرح املحـرم صيـداً ثم غـاب عنه، ثـم وجده ميتـاً ومل يدر 
هل مات بسـبب جراحته، أو بسـبب آخر؟ فعليه أرش اجلرح ال كامل 

اجلزاء؛ ألن املوت حادث، واحلادث يضاف إىل أقرب أوقاته(٤).
٨. لو جرح صيداً وغاب عنه، ثم وجده ميتاً فإنه ال حيل يف األظهر، 

ألن املوت حادث وحيتمل حصوله بسبب آخر(٥).
٩. إذا اسـتوىل مسـلم عىل مال مسـتأمن ثم اختلفا، فقال املسـتأمن 
أخذه مني بعد حصول األمان يف دار املسلمني، وقال املسلم بل أخذته 
يف دار احلـرب قبل األمان، وال بينة فالقول للمسـتأمن، التفاقهام عىل 
أن أصـل امللك للمسـتأمن، وألن األخذ حادث، واحلادث يضاف إىل 

أقرب أوقاته، واألقرب كوهنام يف دار اإلسالم(٦).

(١) انظر: املبسوط (١٥١/٢ـ١٥٢)، والبحر الرائق (١٣١/١).
(٢) انظر: املحيط الربهاين (١١٨/١ـ١١٩)، ورد املحتار (٣٤٨/١).

(٣) انظر: مغني املحتاج (٤٢٣/١)، وفتح املعني (٢٦٢)، وإعانة الطالبني (٢٢٢/٢).
(٤) انظر: مغني املحتاج (٢٧٨/٤)، واملنثور (١٧٤/١)، واألشباه والنظائر للسيوطي (١٢٨).

(٥) انظر: األشباه والنظائر للسيوطي (١٢٨).
(٦) انظر: السري الكبري (٢٤٩/١)، ورشح السري الكبري (٢٤٩/١).



٤٧ 

١٠. لو اشـرت عبداً ثم تبني أنـه كان مريضاً ومات، فال رجوع له 
يف األصـح; ألن املـرض يتزايد، فيحصـل املوت بالزائـد، وال يتحقق 

إضافته إىل السابق(١).
١١. إذا اشـرت الرجل دابة أو سـيارة فوجد هبا عيباً، وقال للبائع: 
بعتني وهذا العيب هبا، وأنكره البائع، وال بينة للمشـرتي، فعىل البائع 
اليمـني -وهذا يف العيب الذي يتوهم حدوثه يف مثل تلك املدة-؛ ألنه 
عارض، فيحال بحدوثه عىل أقرب األوقات، وذلك حال كوهنا يف يد 

املشرتي(٢).
١٢. لـو صـب البائـع املبيع يف ظرف املشـرت، فظهـرت فيه فأرة، 
وادعـى كل منهـام أهنا من عند اآلخـر، صدق البائع لدعـواه الصحة، 

وألن األصل يف كل حادث تقديره بأقرب زمن(٣).
١٣. لـو اتفق البائع واملشـرتي عىل تغري املبيع بعـد الرؤية، وادعى 
البائـع تأخـره عن العقـد، وادعى املشـرتي تقدمه عليـه، فالذي يتجه 
تصديـق البائـع؛ ألن األصـل يف كل حـادث تقديـره بأقـرب زمـن، 

واألصل أيضاً سالمة املبيع عند العقد(٤).
١٤. لو ادعى من له اخليار يف البيع بعد مرور مدته أنه فسـخ العقد 
يف ظـرف املدة، وادعى اآلخر أن الفسـخ حصل بعـد ميض املدة، وأن 
الفسـخ غـري معتـرب، فاألمـر احلـادث وهو الفسـخ يضـاف إىل أقرب 

األوقات، وهو حصول الفسخ بعد ميض مدة اخليار(٥).
(١) انظر: املنثور (١٧٥/١)، واألشـباه والنظائر للسيوطي (١٣٢)، واألشباه والنظائر البن 

نجيم (٦٦/١).
(٢) انظر: املبسوط (٦١٦/٧)، والعقود الدرية يف تنقيح الفتاو احلامدية (٢٥٧/١).

(٣) انظر: املجموع (٨٢/١٣)، وفتح املعني (٣٣٩)، وهناية املحتاج (١٦٩/٤).
(٤) انظر: الفتاو الفقهية الكرب البن حجر (٢٦٦/٢).

(٥) انظر: درر احلكام رشح جملة األحكام (٢٥/١).



 ٤٨

١٥. لو اتفق الواهب واملوهوب له عىل اإلذن يف قبض اهلبة، لكن قال 
الواهـب: رجعت قبل أن يقبض املوهوب، وقال املوهوب له: بل بعده، 

صدق املوهوب له؛ ألن األصل يف كل حادث تقديره بأقرب زمن(١).
١٦. إذا أمر أحد املتفاوضني رجالً ليشرتي هلام عبداً، وسمى جنسه 
وثمنه، فاشـرتاه، وافرتقا عن الرشكة، فقال اآلمر: اشـرتاه بعد التفرق 
فهـو يل خاصـة، وقـال اآلخر: اشـرتاه قبل الفرقـة فهو بيننـا، فالقول 
قـول اآلمـر مع يمينـه؛ ألن الرشاء حـادث، فيحال حدوثـه إىل أقرب 

األوقات(٢).
ر عبده هذين الشـهرين شـهراً بأربعة، وشـهراً بخمسة  ١٧. لو أجَّ
صـح، ويكون الشـهر األول بأربعة، والشـهر الثاين بخمسـة؛ ألنه ملا 
: شـهراً بأربعة انـرصف إىل ما ييل العقد حتريـاً للصحة، فإذا  قـال أوالً
انرصف األول إىل ما يليه انرصف الثاين لألخري؛ ألنه أقرب األوقات 

إليه، فصار كام لو رصح به(٣).
ه أن عقـد البيع الذي أجراه  ١٨. إذا ادعـى املحجـور عليه أو وصيُّ
املحجـور عليه قـد حصل بعد صـدور احلكم بحجره، وطلب فسـخ 
البيـع، وادعى املشـرتي حصول البيع قبل احلجـر، فالقول للمحجور 
عليـه أو وصيِّـه؛ ألن وقـوع البيع بعـد احلجر أصل، وهـو أقرب زمناً 
مما يدعيه املشـرتي، وعىل املشرتي إثبات خالف األصل وهو حصول 

البيع له قبل صدور احلكم باحلجر(٤).
١٩. لو أُطلق احلجر عن املحجور عليه، وقال ملن اشرت منه: اشرتيته 

(١) انظر: حتفة احلبيب عىل رشح اخلطيب (٦٤٣/٣).
(٢) انظر: املبسوط (١٦٣/٦).

(٣) انظر: تبيني احلقائق (١٤٢/٥)، والبحر الرائق (٣٨/٨).
(٤) انظـر: العقود الدرية يف تنقيح الفتاو احلامدية (٢٥٤/١)، وعمدة الناظر عىل األشـباه 

والنظائر (٦٩/١)، ودرر احلكام رشح جملة األحكام (٢٥/١).



٤٩ 

منـي يف حالـة احلجـر، وقال املشـرتي: بل اشـرتيته منك بعـد اإلطالق، 
فالقول قول املشرتي؛ ألنه يدعي أمراً حادثاً، فيضاف إىل أقرب أوقاته(١).

ل:  ٢٠. إذا قال الوكيل بالبيع: بعت وسلمت قبل العزل، وقال املوكِّ
بل كان ذلك بعد العزل، فالقول للوكيل إن كان املبيع مسـتهلكاً، وإن 

ل؛ إضافة للحادث إىل أقرب أوقاته(٢). كان قائامً فالقول للموكِّ
٢١. إذا باع الوالد مال ولده، ووقع االختالف بني الولد واملشرتي، 
فقال االبن: البيع كان بعد البلوغ، وقال املشرتي: بل كان قبل البلوغ، 
فالبينـة بينة الولد، والقـول قول الولد أيضاً؛ ألن البيع حادث فيضاف 

إىل أقرب أوقاته، وألن الولد ينكر التمليك عليه(٣).
٢٢. لـو فقأ رجل عني عبد وقـال: فقأت عينه وهو يف ملك البائع، 
وقال املشـرتي: بل فقأهتا وهو يف ملكي، كان القول للمشرتي، فيأخذ 

أرشه منه، إضافة للحادث إىل أقرب أوقاته(٤).
٢٣. لـو مـات شـخص وعليه دين لرجـل، فقال صاحـب الدين: 
قبضتُ منه يف صحته األلف الذي كان يل عليه، وقال الغرماء اآلخرون: 
بل قبضت منه يف مرضه الذي مات فيه ولنا حق املشـاركة فيام قبضتَ 
منـه، فـإن كان األلف املقبوض قائامً شـاركوه فيـه؛ ألن األخذ حادث 
فيحال إىل أقرب األوقات وهو حالة املرض، وإن كان املقبوض هالكاً 
فال يشء هلم؛ ألنه إنام يرصف إىل أقرب األوقات بنوع ظاهر، والظاهر 

يصلح للدفع ال إلجياب الضامن(٥).
(١) انظر: العقود الدرية يف تنقيح الفتاو احلامدية (٢٥٤/١).

(٢) انظـر: تبيـني احلقائـق (٢٠٥/٤)، واألشـباه والنظائـر البـن نجيـم (٦٥/١)، وجممـع 
الضامنات (١٢٤/٥).

(٣) انظر: املحيط الربهاين (٣٩٥/٣)، ودرر احلكام رشح جملة األحكام (٢٥/١).
(٤) انظر: تبيني احلقائق (٢٠٠/٤)، واألشباه والنظائر البن نجيم (٦٤/١).

(٥) انظر: جممع الضامنات (٣١/٨)، والفتاو اهلندية (١٥٣/٦).



 ٥٠

٢٤. لو فتح قفصاً عن طائر فطار يف احلال ضمنه، وإن وقف ثم طار 
فال؛ إحالة عىل اختيار الطائر، وإضافة للحادث إىل أقرب أوقاته(١).

٢٥. إذا أوىص بثلث ماله، فأقر املوىص له والوارث أن امليت أعتق 
هذا العبد، وقال املوىص له: أعتقه يف الصحة، وقال الوارث: بل أعتقه 
يف املـرض، فالقول قول الـوارث، وال يشء للموىص له إال أن يفضل 
مـن الثلـث يشء، أو تقوم له البينـة أن العتق يف الصحـة؛ ألن املوىص 
لـه يدعي اسـتحقاق ثلـث ما بقي مـن الرتكة بعـد العتـق؛ ألن العتق 
يف الصحـة ليس بوصيـة، وهلذا ينفذ مـن مجيع املال، والـوارث ينكر، 
والقـول قول املنكر مع اليمـني؛ وألن العتق حادث واحلوادث تضاف 

إىل أقرب األوقات؛ للتيقن هبا فكان الظاهر شاهداً للوارث(٢).
٢٦. إذا أُويص للحمـل والـزوج حي فولدته لسـتة أشـهر مل تصح 
الوصية؛ ألنه يف الـوطء احلالل حيال بالعلوق إىل أقرب األوقات، فال 
يتيقـن كـون احلمل موجوداً وقت الوصية إال إذا ولدته ألقل من سـتة 

أشهر(٣).
جها منه يف حال صغرها  ٢٧. إذا ادعـى رجل عىل امـرأة أن وليها زوّ
جها منه بعد البلوغ  وأقـام عىل ذلك بينة، وأقامـت املرأة بينة أن الويل زوّ
بغري رضاها فالبينة بينة املرأة، ألهنا تُثبت أمراً حادثاً وهو البلوغ، وإن مل 
يكن هلام بينة فالقول قول املرأة؛ ألهنا منكرة، وقيل: جيب أن يكون القول 

قول الزوج، ألن البلوغ حادث فيحال بحدوثه إىل أقرب األوقات.
ولكـن األول أصـح؛ ألن البلـوغ كـام هو حـادث، فالنـكاح أيضاً 

(١) انظر: املنثور (١٧٤/١)، واألشباه والنظائر للسيوطي (١٣٢).
(٢) انظـر: اهلداية رشح البداية (٢٤٦/٤ـ٢٤٧)، وتبيني احلقائق (١٩٧/٦)، والبحر الرائق 

(٤٩٨/٨ـ٤٩٩)، وجممع األهنر يف رشح ملتقى األبحر (٧٠٨/٢).
(٣) انظر: االختيار لتعليل املختار (٦٤/٥-٦٥).
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حـادث، فيحـال بحدوثـه إىل أقـرب األوقات، وهـو ما بعـد البلوغ، 
فتعارض احلادثان، وبقيت املرأة منكرة، فكان القول قوهلا(١).

ل ووقـع النكاح،  ٢٨. إذا وكل رجـل بتزويـج ابنته ثـم مات املوكِّ
وشككنا يف السابق منهام، قال القايض احلسني: فيتخرج عىل الوجهني 
يف األصـل والظاهر؛ ألن األصـل عدم النكاح، والظاهـر بقاء احلياة، 
قال: فعىل هذا يصح يف األصح، كذا نقله الروياين يف كتاب النكاح من 
البحـر، ثم قال: وعنـدي: األصح أنه ال يصـح؛ ألن األصل التحريم 
فال يستباح بالشك، وإذا استحرضت أن األصل يف احلادث تقديره يف 

أقرب زمن لزم اقرتاهنام يف الزمان، وحينئذ حيكم بالبطالن(٢).
ـة ثم اشـرتاها وأتـت بولد، حيتمـل أن يكون من  ٢٩. إذا تـزوج أمَ
ملـك اليمني، وأن يكون من ملك النكاح، صارت أم ولد يف األصح؛ 

ألن ذلك حادث فيضاف إىل أقرب األوقات وهو ما بعد الرشاء.
وقيل: ال؛ الحتامل كونه من النكاح(٣).

ئِلوا عن تاريخ وقوعه هل كان  ٣٠. لو شـهد الشهود بالطالق، وسُ
زمـن الصحـة أو يف مرض املـوت؟ فأجابـوا: أهنم ال يعلمـون ذلك، 

فيحمل حينئذ وقوعه عىل زمن مرض املوت(٤).
اً فرتث،  ـا يف املرض وصار فارّ ٣١. لـو ادعت املرأة أن زوجها أباهنَ

ا يف صحته فال ترث، كان القول قوهلا فرتث(٥). وقال الورثة: أباهنَ
٣٢. لو مات مسـلم وله امرأة نرصانية، فجاءت مسـلمة بعد موته 

(١) انظر: املحيط الربهاين (٣٩٥/٣).
(٢) انظر: التمهيد لإلسنوي (٤٨٩-٤٩٠).

(٣) انظر: املنثور (١٧٥/١)، واألشباه والنظائر للسيوطي (١٣٢).
(٤) انظر: درر احلكام رشح جملة األحكام (٢٥/١-٢٦).

(٥) انظر: األشباه والنظائر البن نجيم (٦٤/١)، ودرر احلكام رشح جملة األحكام (٢٥/١).
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وقالـت: أسـلمت قبـل موته، وقـال الورثـة: بعده، فالقـول هلم؛ ألن 
إسالمها حادث، واحلادث يضاف إىل أقرب أوقاته(١). 

٣٣. إذا مات نرصاين فجاءت امرأته مسلمة وقالت: أسلمت بعد موته، 
وقـال الورثة: أسـلمت قبل موتـه، فالقول قول الورثـة. وقال زفر -رمحه 

اهللا-: القول قوهلا؛ ألن اإلسالم حادث، فيضاف إىل أقرب األوقات(٢).
 ، ٣٤. إذا مات مجاعة من املسلمني ذوو قرابة، وال يعلم أهيم مات أوالً
فإنـه ال يرث بعضهم مـن بعض، ولكن مرياث كل واحـد منهم لورثته 
األحيـاء؛ ألن كل أمريـن حدثـا، وال يعـرف التاريخ بينهـام، فإنه جيعل 

كأهنام حدثا معاً لفقه، وهو: أنه حيال باحلادث عىل أقرب األوقات(٣).
٣٥. إذا قـال ورثـة املرتـد لوكيله: اشـرتيت هـذه األمة قبـل أن يرتد 
صاحبنـا، وكذهبـم الوكيـل، فالقول قوله مـع يمينـه؛ ألن الورثة يدعون 
اإلرث فيـام مل يثبـت امللـك ملورثهـم فيـه؛ وألن الـرشاء حـادث فيحـال 
باحلدوث إىل أقرب األوقات، وهم يدعون فيه تارخياً سابقاً، وألن الظاهر 
أن املرء يكون مترصفاً لنفسه حتى يقوم الدليل عىل أنه يترصف لغريه(٤).

٣٦. لو قال أحد االبنني: كنتُ مسلامً وكان أيب مسلامً، وقال اآلخر: 
، وأنا أيضاً أسلمتُ يف حياته وكذبه اآلخر، وقال: بل أسلمتَ  صدقتَ
بعـد موته، فاملـرياث للذي اجتمعا عىل إسـالمه يف حياتـه؛ ألن االبن 
اآلخـر أقر بسـبب حرمانه وهو كفـره يف حياة أبيه، ثم ادعـى ما يزيله 
وهو إسـالمه قبل مـوت األب، فال يصدق يف ذلـك إال بحجة؛ وهذا 
(١) انظـر: تبيـني احلقائـق (٢٠٠/٤)، والبحـر الرائـق (١٣١/١) و(٤٣/٧)، واألشـباه 

والنظائر البن نجيم (٦٥/١).
(٢) انظـر: اهلداية رشح البدايـة (١١١/٣-١١٢)، والعناية رشح اهلداية (٣٣٩/٧)، وتبيني 

احلقائق (١٩٩/٤)، والبحر الرائق (٤٣/٧).
(٣) انظر: رشح السري الكبري (١٣٩/٥)، وتبيني احلقائق (٢٤١/٦).

(٤) انظر: املبسوط (٥٦٨/٦)، والفتاو اهلندية (٦٣٨/٣).
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ألن إسالمه حادث، واحلوادث إنام حيال هبا عىل أقرب األوقات، ومن 
ادعى تارخياً سابقاً فعليه إثباته باحلجة(١).

٣٧. إذا ارتد الزوجان ثم مات الزوج وولدت املرأة ألكثر من ستة 
أشـهر منذ ارتد، فال مرياث للمولود؛ ألن النكاح قائم بينهام، وعلوق 
احلمل هنا يسـتند إىل أقرب األوقات، وأقرب األوقات ما بعد ردهتام، 
والولد حمكوم بإسالمه تبعاً للدار، فال مرياث إذاً الختالف الدين(٢).

٣٨. لـو أقر الـوارث، ثم مات فقال املقر له: أقـر يف الصحة، وقال 
الورثـة يف مرضه، فالقول قول الورثة، والبينـة بينة املقر له، وإن مل يقم 

بينته، وأراد استحالفهم فله ذلك(٣).
عي أهنـام بعادة قديمة  ٣٩. مـن له ميزابان جيريـان إىل دار جاره، يدّ
ال يعلـم هلا ابتداء، ويدعي اجلـار أهنام حمدثان، فالقول ملدعي احلدوث 

بيمينه؛ ألن األصل يف كل حادث تقديره بأقرب زمن(٤).
٤٠. إذا ادعـى اثنان كل منهام أنه اشـرت هـذا العبد من فالن، ومل 
يذكـرا تارخيـاً، وكان يف يد أحدمهـا فصاحب اليد أوىل بـه؛ ألن قبضه 
يدل عىل سبق رشائه، وحدوث رشاء غريه؛ إضافة للحادث وهو رشاء 
اآلخـر إىل أقـرب أوقاته، ومن ثم يكون غري القابض اشـرت شـيئاً ال 

يملكه بائعه؛ النتقاله منه إىل مشرتيه األول(٥).
٤١. إذا ادعـى رجـالن داراً بيـد غريمهـا، كل منهام يقيـم البينة أنه 
 ،البينتـني دون األخر اشـرتاها منه بألف درهم، وقـد وقتت إحد
فهـي لصاحـب الوقت؛ ألن الـرشاء من غـري املالك حـادث، فيحال 

(١) انظر: املبسوط (٤٠٤/٦).
(٢) انظر: املرجع السابق (٥٨٦/٧).

(٣) انظر: األشباه والنظائر البن نجيم (٦٥/١).
(٤) انظر: غاية تلخيص املراد من فتاو ابن زياد (٨٤).

(٥) انظر: اهلداية رشح البداية (١٦٩/٣)، والعناية رشح اهلداية (٢٥٣/٨)، والبحر الرائق (٢٣٩/٧).
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بحدوثه عىل أقرب األوقات حتى يثبت سبق التاريخ، فالذي مل توقت 
شـهوده إنـام أثبـت رشاءه يف احلـال، وصاحبـه أثبت الـرشاء من حني 

خت شهوده، ولذا فهو أوىل(١). أرّ
٤٢. إذا قىض القايض بفقر شـخص، ثم جـاء بعد ذلك يطلب الغلة 
من وقف عىل الفقراء وهو غني، وقال: إنام استغنيت بعد حدوث الغلة، 
وقال رشكاؤه: بل استغنى قبل حدوثها، فالقياس أن يكون القول قوله؛ 
ألنا عرفنا فقره، فكان الغنى يف حقه حادثاً فيحال به عىل أقرب األوقات.
ويف االستحسان: القول قول الرشكاء، وجيعل املال حكامً عىل ما مىض(٢).
٤٣. إذا وقـف عىل أيتام فاحتلم أحدهم، أو حاضت واحدة منهن 
فتنازعا مع سـائر املسـتحقني، فقـال: احتلمت، وقالـت هي: حضت 
بعد جميء الغلة، وقال سائر املستحقني: بل كان ذلك قبل جميء الغلة، 
فالقـول قوهلام؛ وذلك ألن االحتالم واحليض أمر حادث، واألصل يف 

احلوادث أن حيال بحدوثها عىل أقرب األوقات(٣).
٤٤. إذا اختلـف سـيدا العبـد يف مال تركـه بعد وفاتـه وإعتاقه من 
ق: هـذا مما اكتسـبه بعد العتـق فيكـون يل، وقال  أحدمهـا، فقـال املعتـِ
اآلخر: هذا مما اكتسبه قبله وهو بيننا، فهو بمنزلة ما اكتسب بعده؛ ألن 

الكسب حادث، فيحال بحدوثه إىل أقرب األوقات(٤).
٤٥. إذا اختلـف العبـد ومواله، فقال العبد: هذا مال اكتسـبته بعد 
أداء الكتابـة، وقال املوىل: بل اكتسـبته قبـل األداء، فالقول قول العبد؛ 

ألن الكسب حادث، فيحال حدوثه إىل أقرب األوقات(٥).
(١) انظر: املبسوط (٣٨٢/٦)، وتبيني احلقائق (٣١٧/٤).

(٢) انظر: املحيط الربهاين (١٠/٦).
(٣) انظر: املرجع السابق (٣١/٦-٣٢).

(٤) انظر: املبسوط (٦٣/٥)، والفتاو اهلندية (١١/٢).
(٥) انظر: بدائع الصنائع (١٤٨/٤).
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٤٦. إذا قـال املـوىل: كان هذا املال يف يدك حـني كاتبتك فهو مايل، 
وقـال العبد: أصبته بعد ذلـك، فالقول قول العبـد، والبينة بينة املوىل؛ 
ألن املال يف يد العبد فهو مسـتحق بحكم يده، واملوىل حيتاج إىل إثبات 
االسـتحقاق عليه بالبينة؛ وألن الكسـب حادث فيحـال بحدوثه عىل 
أقـرب األوقات وهو مـا بعد الكتابة، وحيتاج املـوىل إىل إثبات التاريخ 

السابق بالبينة(١).
ق للمعتَقـة: ولدتِ قبـل العتق والولـد رقيق،  عتـِ ٤٧. لـو قـال المُ
وقالـت: ولدته بعـد العتق وهو حر، فإنه حيكم فيه احلال إن كان الولد 
يف يدهـا فالقول قوهلا، وإن كان يف يد املـوىل فالقول قوله؛ ألن الظاهر 

يشهد ملن هو يف يده.
فإن كان الولد يف أيدهيام فالقول قوهلا؛ ألهنا تدعي الوالدة يف أقرب 

األوقات(٢).
٤٨. لو رضب بطن حامل فانفصل الولد حياً وبقي زماناً بال أمل ثم 

مات، فال ضامن؛ ألن الظاهر أنه مات بسبب آخر(٣).
٤٩. إذا وقعـت اجلنايـة عـىل العبد ومل يعلـم وقتها، فتجـب قيمته 

للحال إضافة للحادث إىل أقرب األوقات(٤).
تي، فقالت:  ة، ثم قال هلـا: قطعت يدك وأنـت أمَ ٥٠. لـو أعتـق أمَ

قطعتها وأنا حرة، فالقول قوهلا، وكذا يف كل يشء أخذه منها(٥).
٥١. إذا أقر احلريب املسـتأمن يف دار اإلسالم بدين ملسلم فهو الزم؛ 

(١) انظر: املبسوط (٣٥/٦).
(٢) انظر: البحر الرائق (٢٥٢/٤).

(٣) انظـر: روضـة الطالبني (٢١٦/٧)، واملنثور (١٧٤/١)، واألشـباه والنظائر للسـيوطي 
.(١٣٢)

(٤) انظر: املبسوط (٤٤٦/٧).
(٥) انظر: األشباه والنظائر البن نجيم (٦٥/١).
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ألنه أهل أن جيب عليه احلق للمسـلم باملعاملة، فيصح إقراره له، وهو 
سـبب حـادث فيحال عـىل أقرب األوقـات وهو ما بعـد دخوله دارنا 

بأمان(١).
٥٢. ومن الفروع املعارصة هلذه القاعدة: أن ذبح الطيور كالدجاج 
ونحوها يمر بثالث مراحل: مرحلة املاء املكهرب، ثم مرحلة السكني، 
ثم مرحلة املاء احلار، فإن غلب عىل الظن حدوث الوفاة بالسكني حلت 
بعـد توافر الـرشوط الرشعية األخر، وإن غلب عـىل الظن حدوثها 
باملاء املكهرب أو املاء احلار حرمت، لكن لو شككنا يف ذلك ومل تتوافر 
غلبـة الظن املعمول هبـا رشعاً، فيمكن أن يؤخـذ بقاعدة: «األصل يف 
كل حادث تقديره بأقرب زمن»، وحينئذ عىل الرتتيب السـالف الذكر 
-املـاء املكهرب، ثم السـكني، ثم املـاء احلار- تعتـرب الوفاة حدثت يف 

.(٢) مرحلة املاء احلار، فتكون حراماً
٥٣. ومما يمكن خترجيه: لو وقع حادث بني شخصني وحصلت منه 
تلفيات وأرضار واختلف يف يشء منها: هل كان موجوداً قبل احلادث 

أو أنه منه؟ وال بينة، فالقول ملن ينسبه للحادث األخري.
: لو اختلف الطبيب واملريض يف رضر وعيب  ٥٤. ومن ذلك أيضاً
موجـود، فقال الطبيب: إنه موجود قبل املعاجلة، وقال املريض: بل إنه 

منها، وال بينة، فالقول للمريض.

(١) انظر: املبسوط (٥١٤/٦).
(٢) انظر: جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد العارش (٥٩٠).
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املبحث الثاين
مستثنيات القاعدة وضوابطها

األصـل يف كل قاعـدة أن تكـون مطـردة، وال خيرج منهـا يشء إال 
لسـبب يدعو إىل ذلك، وإال مل تكن قاعدة يف احلقيقة، ومعرفة أسـباب 
االسـتثناء من القاعـدة مهم حتى ال يدرج فيها ما ليـس منها، وقاعدة 

البحث هلا مستثنيات منضبطة بضوابط معينة أوجزها يف اآليت:
الضابـط األول: أن ال يـؤدي نسـبة احلـادث إىل أقرب أوقاتـه إىل إثبات 
رجعة، أو طالق، أو استحقاق مال بالشك؛ ألن هذه األمور ال تثبت بذلك.

قال ابن نجيم: «واألصل أن أقل مدة احلمل سـتة أشـهر، وأكثرها 
سنتان، ففي كل موضع يباح الوطء فيه فهي مقدرة باألقل وهو: أقرب 
األوقات، إال أن يلزم إثبات رجعة بالشك، أو إيقاع طالق بالشك، أو 
اسـتحقاق مال بالشك، فحينئذ يستند العلوق إىل أبعد األوقات، وهو 

ما قبل الطالق؛ ألن هذه األشياء ال تثبت بالشك»(١).
- فمثال الرجعة: إذا طلق الرجل امرأته بعد ما دخل هبا طالقاً رجعياً 
ثم جاءت بولد ألقل من سنتني من وقت الطالق فإنه يثبت النسب منه، 
وال يصـري مراجعاً هلا، بـل حيكم بانقضاء عدهتا؛ ألنا نسـند العلوق إىل 
أبعـد األوقات وهو ما قبل الطالق، فإنا لو أسـندناه إىل أقرب األوقات 

صار مراجعاً هلا، والرجعة ال تثبت بالشك(٢).
(١) البحر الرائق (١٧٠/٤)، وانظر: املبسوط (٧/٥).

(٢) انظر: املبسوط (٧/٥)، وتبيني احلقائق (٤٥/٣-٤٦)، ورشح فتح القدير (٣٦٥/٤).
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- ومن أمثلة الطالق:
١. لـو قـال المرأتيـه: إحداكام طالـق ثالثاً، ومل يبـني؛ حتى ولدت 
إحدامها ألكثر من سـتة أشـهر مـن وقت اإلجياب، وألقل من سـنتني 

منه، فاإلجياب عىل إهبامه، وال تتعني رضهتا للطالق(١).
ففـي هـذا املثـال ال نقول: بـأن الزوج قد وطـئ هـذه الزوجة بعد 
طـالق األخر إضافـة للحادث وهو الولد إىل أقـرب األوقات؛ ألن 
إثبات الطالق هبذه الصورة مشكوك فيه؛ إذ قد يكون علوق الولد قبل 

. إيقاع الطالق أصالً
٢. لو قال لزوجته: إذا حبلت فأنت طالق، فولدت ألقل من سنتني 

من وقت التعليق، ال يقع الطالق(٢).
وسبب ذلك أن وجود احلمل يف أثناء التعليق مشكوك فيه، فقد تكون 

محلت بعده، ولو بُني الطالق عليه لكان فيه إيقاع للطالق بالشك.
ومن أمثلة هذا القسم يف جانب استحقاق املال ما يأيت:

١. لو وهبت مهرها لزوجها فامتت، فطالب ورثتها بمهرها وقالوا: 
كانـت اهلبة يف مرض موهتا، وقال زوجها: بـل يف الصحة، فالقول له، 
والقيـاس: أن يكون القول للورثة؛ ألن اهلبة حادثة واحلوادث تضاف 

إىل أقرب األوقات.
لكـن ملا اتفق الـزوج والورثة عىل وجود سـبب سـقوط املهر وهو 
اهلبة، وأراد الورثة نسبته للزمن القريب ليستحقوا املهر، والزوج ينكر 

ذلك، كان القول قوله استحساناً هلذا املعنى(٣).
(١) انظر: تبيني احلقائق (٤٥/٣-٤٦)، ورشح فتح القدير (٣٦٥/٤).

(٢) انظر: املرجعني السابقني.
(٣) انظر: تبيني احلقائق (٢٢٣/٦)، والبحر الرائق (٥٥١/٨).
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٢. لو كان املرض خموفاً، فتربع ثم قتله إنسـان، أو سـقط من سطح 
فامت، أو غرق، حسب تربعه من الثلث، كام لو مات بذلك املرض(١)، 

وذلك للشك يف استحقاق التربع من كامل املال.
٣. للغازي الذي باع فرسه يف دار احلرب سهم الفرسان فيام أصيب 

قبل بيعه، وسهم الرجالة فيام أصيب بعد البيع.
لكـن لـو اختلـف صاحـب الفـرس وصاحـب املقاسـم فيام جيب 
للفـرس فقـال الـذي ييل املقاسـم: بعت فرسـك قبل اإلصابـة، وقال 
الغـازي: ما بعته إال بعد اإلصابة، فالقول قول من ييل املقاسـم، وكان 
ينبغي أن يكون القول قول الغازي؛ ألن سـبب االسـتحقاق قد انعقد 
لـه بمجاوزة الـدرب، وألن البيع حادث، فيحـال بحدوثه عىل أقرب 

األوقات، ما مل يثبت سبق التاريخ باحلجة.
ولكن هنا: سـبب احلرمـان قد ثبت بإقراره، وهـو بيع الفرس، فال 

يثبت له االستحقاق بعد ذلك إال بحجة(٢).
٤. إذا مـات نرصاين فجاءت امرأته مسـلمة وقالت: أسـلمت بعد 

موته، وقال الورثة: أسلمت قبل موته، فالقول قول الورثة.
وقال زفر -رمحه اهللا-: القول قوهلا؛ ألن اإلسـالم حادث، فيضاف 
إىل أقرب األوقات. لكن املرجح األول، وعليه يكون الفرع مسـتثنى؛ 
ألهنا تدعي بظاهر تأخر إسـالمها اسـتحقاق اإلرث، والظاهر يصلح 

للدفع ال لالستحقاق(٣).
(١) انظـر: روضـة الطالبني (١٢٦/٥)، واملنثور (١٧٦/١)، واألشـباه والنظائر للسـيوطي 

.(١٣٢)
(٢) السري الكبري (٨٩/٣)، ورشح السري الكبري (٨٩/٣).

(٣) انظـر: اهلداية رشح البدايـة (١١١/٣-١١٢)، والعناية رشح اهلداية (٣٣٩/٧)، وتبيني 
احلقائـق (١٩٩/٤)، ورشح فتـح القديـر (٣٣٩/٧)، والبحر الرائـق (٤٣/٧)، ودرر 

احلكام رشح جملة األحكام (٢٦/١).
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٥. ومنها لو اشرت داراً، فاستحقت أرضها، ونقض البناء، فادعى 
املشـرتي بقيمته عىل بائعه، فاختلفا فيه، فقال البائع: بعتها مبنية، وقال 
املشـرتي: أنـا بنيتها بعـد الـرشاء، ويل الرجـوع، فالقـول للبائع؛ ألن 
املشرتي يريد أن يسـتحق بظاهر احلدوث قيمة البناء، والظاهر يصلح 

للدفع ال لالستحقاق(١).
٦. ومنهـا لـو دفـع آلخـر ألفاً ليشـرتي لـه شـيئاً بعينه، فاشـرتاه، 
وهلكـت الدراهم يف يده، ثم اختلفا، فقال اآلمر: هلكت قبل الرشاء، 
أي: وبطلـت الوكالـة هبالكها، فوقع الـرشاء للوكيل، وقـال املأمور: 
هلكت بعد الرشاء، أي فيكون الرشاء لآلمر، ويكون للمأمور الرجوع 
عليه بمثلها، فالقول لآلمر بيمينه؛ ألن املأمور يريد أن يسـتحق بظاهر 

احلدوث قيمة ما اشرتاه، والظاهر يصلح للدفع ال لالستحقاق(٢).
الضابـط الثـاين: أن ال يكون احلكـم مما حيتاط فيه، فـإن كان كذلك 

فينسب احلادث إىل أبعد أوقاته احتياطاً عند احلاجة.
ومن أمثلة ذلك:

١. الصـالة: فلـو نامت املـرأة وهي حائـض وانتبهـت طاهرة بعد 
الوقـت جيب عليها قضاء تلك الصالة التـي نامت عنها؛ ألنا جعلناها 

.(٣) طاهرة من حني نامت احتياطاً
٢. النسب: قال الزيلعي: «فإن ولدت ثم اختلفا، فقالت: نكحتني 
منذ ستة أشهر، وادعى األقل، فالقول هلا، وهو ابنه؛ ألن الظاهر يشهد 

هلا؛ فإهنا تلد ظاهراً من نكاح، ال من سفاح.
(١) انظر: رد املحتار (٢٠٦/٥)، والبحر الرائق (٧٠/٦)، ورشح القواعد الفقهية للزرقا (١٣١). 
(٢) انظـر: البحر الرائـق (١٦٤/٧)، والفتاو اهلنديـة (٥٨٣/٣)، ورشح القواعد الفقهية 

للزرقا (١٣١). 
(٣) انظر: رد املحتار (٢٩١/١).
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فـإن قيل: الظاهر يشـهد لـه أيضاً؛ ألن احلـوادث تضاف إىل أقرب 
األوقات، والنكاح حادث.

، إحياء للولـد، أال تر أنه  قلنا: النسـب ممـا حيتال إلثباته احتياطـاً
يثبت باإليامء مع القدرة عىل النطق، وسائر الترصفات ال تثبت به»(١).

وقـال ابن نجيـم: «ويف كل موضع ال يباح الـوطء فيه فمدة احلمل 
سـنتان، ويكون العلوق مسـتنداً إىل أبعد األوقات؛ للحاجة إىل إثبات 

النسب، وأمره مبني عىل االحتياط»(٢).
٣. املحافظـة عـىل النفس: فلو رضب يده فتورمت، وسـقطت بعد 

أيام، فإنه جيب القصاص(٣).
الضابـط الثالـث: أال يرتتب عىل إضافـة احلادث إىل أقـرب أوقاته 
إبطـال ما كان ثابتاً بالدليل، أو تـرك العمل باملقتيض، فإن تضمن ذلك 

فال يعمل به.
قال ابن اهلامم: «فإن قيل: ما ذكرتم ينتقض بمسائل:

إحداهـا: مـا لو قـال المرأتيـه: إحداكام طالـق ثالثـاً ومل يبني حتى 
ولـدت إحدامها ألكثر من سـتة أشـهر من وقت اإلجيـاب، وألقل من 

سنتني منه، فاإلجياب عىل إهبامه، وال تتعني رضهتا للطالق...
وثانيتهـا: ما لو قال هلـا: إذا حبلت فأنت طالـق، فولدت ألقل من 
سـنتني مـن وقت التعليق ال يقـع الطالق، فكذا لـو كان هذا يف تعليق 

العتاق باحلبل.
(١) تبيني احلقائق (٤٤/٣).

وانظـر: العنايـة رشح اهلدايـة (٣٤٩/٤-٣٥٠)، ورد املحتـار (٥١٧/٣)، ورشح فتح 
القدير (٣٥٩/٤-٣٦٠)، والبحر الرائق (١٧٦/٤).

(٢) البحر الرائق (١٧٠/٤). وانظر: املبسوط (٧/٥).
(٣) انظر: مغني املحتاج (٣٠/٤)، واملنثور (١٧٦/١)، واألشباه والنظائر للسيوطي (١٣٢).
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وثالثتهـا: املطلقـة الرجعية إذا جاءت به ألقل من سـنتني من وقت 
. الطالق ال يصري مراجعاً

ولو كانت احلوادث تضاف إىل أقرب األوقات لثبتت هذه األحكام 
أعني البيان، والطالق، والرجعة(١).

قلنـا: احلوادث إنام تضاف إىل أقرب األوقـات إذا مل تتضمن إبطال 
مـا كان ثابتـاً بالدليل، أو ترك العمـل باملقتيض، أمـا إذا تضمنت فال، 
فمتى عولت عىل ما قلناه، ثم اسـتقريت املسـائل وجدت األمر عليه، 
ففـي ثبـوت الطـالق يف الصورتني األوليـني إبطال مـا كان ثابتاً بيقني 
بـال يقـني، ويف الرجعة كذلك، مـع العمل بخالف الدليـل الدال عىل 

استكراه الرجعة بغري القول»(٢).
: ومن أمثلة ذلك أيضاً

١. لو اشـرت إنسـان شـيئاً ثم جاء لريده عىل البائـع بعيب فيه بعد 
أن اسـتعمله استعامالً يفيد الرضا به معيباً، فقال البائع: إنك استعملته 
بعـد اطالعك عىل العيب، فسـقط حقك يف الرد، وقال املشـرتي: إنام 
استعملته قبل االطالع عىل العيب، فالقول للمشرتي بيمينه؛ ألن حقه 

يف الرد بخيار العيب ثابت يقيناً بالدليل، فال يسقط إال بيقني(٣).
٢. لو اشـرت إنسـان شـيئاً ثم جاء لريده عىل البائع بخيار الرؤية، 
فقـال البائع: إنـك رضيت باملبيع بعدما رأيته، فسـقط خيـارك، وقال 
املشرتي: رضيت به قبل أن أراه، فلم يسقط خياري فالقول للمشرتي 

ملا سبق(٤).
(١) هذه األمثلة وردت يف الضابط األول، وهو أخص هبا، وترد هنا أيضاً؛ لتعلقها به.

(٢) رشح فتح القدير (٣٦٥/٤)، وانظر: تبيني احلقائق (٤٥/٣-٤٦).
(٣) انظر: رشح القواعد الفقهية للزرقا (١٢٩). 

(٤) انظر: املرجع السابق (١٣٠). 
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الضابـط الرابـع: أن ال يـؤدي إضافة احلـادث إىل أقـرب أوقاته إىل 
خمالفة أصل براءة الذمة.

قـال عيل حيدر: «واحلاصل أن طلب األجر وطلب احلكم بناء عىل 
اإلقرار أصبحا خارجني عن قاعدة: األصل إضافة احلوادث إىل أقرب 

أوقاهتا؛ ملعارضة قاعدة األصل براءة الذمة هلام يف هذه املسائل»(١).
ومن أمثلة ذلك:

١. لـو ادعـى املالك النتاج بعد احلـول، أو البيع أثناءه أو نحو ذلك 
من مسقطات الزكاة، وخيالفه الساعي مع احتامل صدق كل منهام، فإنه 
يؤخـذ بقول املالك؛ ألن األصل عدم الوجوب، مع أن األصل يف كل 

حادث تقديره بأقرب زمن(٢).
٢. لـو ادعـى األجري عـىل احلفـظ أن العني هلكـت بعد متـام املدة 
املعقـود عليها فيسـتحق كل األجرة، وقال املسـتأجر: هلكت قبل متام 
املـدة، فالقول للمسـتأجر بيمينه؛ وذلك ألن األصل أن ذمة املسـتأجر 
عىل احلفظ بريئة من األجرة وإنام تثبت يف ذمته بمقدار املدة التي يوجد 

فيها احلفظ من األجري(٣).
٣. لـو قـال الوكيل بالبيـع بعد عزله: بعت وسـلمت قبـل العزل، 
وقـال موكله: إنك بعت وسـلمت بعد العزل، وكان املبيع مسـتهلكاً، 

فإن القول للوكيل(٤).
ر له  ٤. لـو ادعى شـخص أن إقراره وقع حال طفولتـه، وادعى املقَ

(١) درر احلكام رشح جملة األحكام (٢٦/١).
(٢) انظر: حتفة املحتاج يف رشح املنهاج (٢٣٤/٣).

(٣) انظـر: غمـز عيـون البصائـر (٢٢١/١)، ودرر احلكـام رشح جملة األحكـام (٢٦/١)، 
ورشح القواعد الفقهية للزرقا (١٢٨). 

(٤) انظر: رشح القواعد الفقهية للزرقا (١٢٧، ١٢٩). 



 ٦٤

أن ذلـك حصـل بعد البلوغ، فالقول للمقِر مـع اليمني؛ مراعاة ألصل 
براءة الذمة(١).

الضابط اخلامس: أن ال يرتتب عىل نسبة احلادث إىل أقرب األوقات 
وجـوب الضامن؛ ألن النسـبة تثبت بنوع من الظاهـر، والظاهر يصلح 

للدفع ال إلجياب الضامن(٢).
ومن أمثلة ذلك:

١. لـو قال القايض بعد عزله لرجـل: أخذت منك ألفاً ودفعتها إىل 
زيد قضيت هبا عنك، فقال الرجل: أخذهتا ظلامً بعد العزل، فالصحيح 
أن القـول للقـايض، مـع أن الفعل حادث، فكان ينبغـي أن يضاف إىل 
أقـرب أوقاتـه وهـو وقت العـزل، لكـن املعتمـد األول؛ ألن القايض 

أسنده إىل حالة منافية للضامن(٣).
٢. لو مات شخص وعليه دين لرجل، فقال صاحب الدين: قبضتُ 
منـه يف صحته األلف الذي كان يل عليه، وقـال الغرماء اآلخرون: بل 
قبضـت منـه يف مرضه الذي مات فيـه، ولنا حق املشـاركة فيام قبضتَ 
منـه، وكان املقبـوض هالكاً، فال يشء هلم؛ ألنه إنـام يرصف إىل أقرب 

األوقات بنوع ظاهر، والظاهر يصلح للدفع ال إلجياب الضامن(٤).
ر  ٣. لـو قال العبد لغريه بعد العتق: قطعت يدك وأنا عبد، وقال املقَ

له: بل قطعتها وأنت حر، كان القول للعبد(٥).
(١) انظر: درر احلكام رشح جملة األحكام (٢٦/١).

(٢) انظـر: تبيـني احلقائـق (٢٠٥/٤)، واألشـباه والنظائـر البـن نجيـم (٦٨/١)، وجممـع 
الضامنات (٣١/٨)، والفتاو اهلندية (١٥٣/٦).

(٣) انظـر: تبيـني احلقائـق (٢٠٥/٤)، واألشـباه والنظائـر البـن نجيـم (٦٨/١)، وجممـع 
الضامنات (٣١/٨)، وغمز عيون البصائر يف رشح األشباه والنظائر (٢٢٠/١).

(٤) انظر: جممع الضامنات (٣١/٨)، والفتاو اهلندية (١٥٣/٦).
(٥) انظر: تبيني احلقائق (٢٠٥/٤)، واألشباه والنظائر البن نجيم (٦٨/١).
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٤. لو قال املوىل لعبده وقد أعتقه: أخذت منك غلة كل شهر مخسة 
دراهـم وأنـت عبد، فقال املعتـق: أخذهتا بعد العتـق، كان القول قول 

املوىل(١).
ل:  ٥. الوكيل بالبيع إذا قال: بعت وسلمت قبل العزل، وقال املوكِّ
كان ذلك بعد العزل، كان القول للوكيل إن كان البيع مسـتهلكاً، وإن 

ل(٢). كان قائامً فالقول قول املوكِّ
- واالسـتثناء يف مثل هذه املسائل ليس بمطرد، ولذا قال ابن نجيم 
بعـد سـياقه ملا سـبق: «وممـا وافق األصـل مـا يف النهاية لـو أعتق أمة، 
ثـم قال هلا: قطعت يدك وأنـت أمتي، فقالت هـي: قطعتها وأنا حرة، 

فالقول قوهلا.
وكذا يف كل يشء أخذه منها، عند أيب حنيفة، وأيب يوسـف -رمحهام 
اهللا- ذكره قبيل الشـهادات، وحتتاج هذه املسـائل إىل نظر دقيق للفرق 

بينها»(٣).
- وينبغي أن يعلم أن بعض املسـائل السـابقة فيها خالف، ويرتتب 

عىل ذلك أهنا ال تستثنى إال عىل قول، وليس ذلك حمل اتفاق.

(١) انظر: املرجعني السابقني.

(٢) انظر: املرجعني السابقني.
(٣) األشباه والنظائر البن نجيم (٦٨/١).
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اخلامتة

احلمد هللا عىل نعمه، والشكر له عىل توايل مننه، أمحده سبحانه وتعاىل، 
وأصيل وأسلم عىل من بعثه ربه رمحة للعاملني، وعىل آله وصحبه، ومن 

تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، أما بعد:
ففي هناية هذا البحث أخلص أبرز نتائجه فيام يأيت:

كلمـة «األصل» يف قاعـدة: «األصل إضافة احلـادث إىل أقرب . ١
أوقاتـه» يصـح أن يكـون معناهـا: القاعـدة، أو الراجـح، أو 

املستصحب.
أن قاعـدة: «األصـل إضافة احلادث إىل أقـرب أوقاته» هلا عدد . ٢

مـن العبـارات والصياغات، وهي متقاربـة يف ألفاظها، متحدة 
يف معناها.

أن القاعـدة هلـا أدلة ختصها، كـام يمكن أن يسـتدل عليها بأدلة . ٣
القاعـدة الكرب: «اليقني ال يزول بالشـك»؛ نظراً ملا بينهام من 

االشرتاك يف املعنى؛ من حيث تقديم القوي عىل الضعيف.
أن هذه القاعدة هلا أمهية جلية تتضح من كثرة فروعها، ودخوهلا . ٤

يف عمـوم أبـواب الفقه، وتعلقهـا بالواقع املعـارص يف جوانب 
كثرية.

أن هـذه القاعـدة هلـا تعلق واضـح بقاعـدة: «اليقـني ال يزول . ٥
بالشك»، وبقاعدة: «األصل العدم»، وبدليل االستصحاب.
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أن القاعدة هلا مسـتثنيات منضبطة بضوابـط حمددة يف الغالب، . ٦
ومن ثم فام مل تتوافر فيه هذه الضوابط فاألصل دخوله فيها.

أن كتـب الفروع عنـد احلنفية قد حفلت بالقاعـدة وتطبيقاهتا، . ٧
ويأيت بعدهم الشافعية يف ذلك.

. هذه أبرز نتائج بحث هذه القاعدة إمجاالً
وإننـي يف هنايتـه ألويص الباحثني باالهتامم بإبـراز القواعد الفقهية 
التي هلا أثر واضح يف التطبيق العميل، ويمكن أن يستفاد منها يف الواقع 
املعـارص كـام يف قاعدة البحـث، كام أويص مجيـع اجلهات التـي تتعلق 
هبـا هذه القاعدة وما شـاهبها باحلـرص عىل إقامـة دورات متخصصة 
ملنسـوبيها يف هـذا العلم ليطبقوه من خالل عملهـم، وبذلك حتل كثري 

من اإلشكاالت التي تواجههم يف عملهم امليداين.
واهللا أسـأل يف ختامه أن جيعله خالصاً لوجهـه، مقرباً منه، نافعاً ملن 
اطلـع عليه، إنه ويل ذلك والقادر عليه، وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب 
العاملني، والصالة والسالم عىل خري النبيني، وعىل آله وصحبه أمجعني.
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فهرس املصادر واملراجع:

اإلهبـاج يف رشح املنهـاج، لعـيل بن عبدالكايف السـبكي (ت٧٥٦هـ) وولـده تاج الدين . ١
عبدالوهاب بن عيل السبكي (ت٧٧١هـ)، دار الكتب العلمية، بريوت.

األحاديـث املختارة، أليب عبـداهللا حممد بـن عبدالواحد احلنبيل املقـديس (ت٦٤٣هـ)، . ٢
حتقيق عبدامللك بن عبداهللا بن دهيش، مكتبة النهضة احلديثة، مكة املكرمة، ط١.

االختيـار لتعليـل املختـار، لعبـداهللا بن حممـود املوصيل، جمـد الدين أبو الفضـل احلنفي . ٣
(ت٦٨٣هـ)، علق عليه: الشيخ حممود أبو دقيقة، مطبعة احللبي، القاهرة، ١٣٥٦هـ.

إرشاد الفحول إىل حتقيق علم األصول، ملحمد بن عيل بن حممد الشوكاين (ت١٢٥٠هـ)، . ٤
حتقيق د. شعبان حممد إسامعيل، املكتبة التجارية، مطبعة املدين بمرص، ط١، ١٤١٣هـ.

أسـاس البالغة، جلاراهللا أيب القاسم حممود بن عمر الزخمرشي (ت٥٣٨هـ)، دار الفكر، . ٥
بريوت، ١٤١٥هـ.

األشـباه والنظائر، لتاج الدين عبدالوهاب بن عيل بن عبدالكايف السـبكي (ت٧٧١هـ) . ٦
حتقيـق: عادل أمحد عبداملوجود، وعيل حممد عـوض، دار الكتب العلمية ببريوت، ط١، 

١٤١١هـ-١٩٩١م.
األشباه والنظائر، لزين الدين بن إبراهيم املعروف بابن نجيم احلنفي (ت٩٧٠هـ)، إعداد . ٧

مركز الدراسات والبحوث بمكتبة نزار الباز، مكة املكرمة، والرياض، ط٢، ١٤١٨هـ.
األشـباه والنظائـر يف قواعـد وفـروع الشـافعية، جلـالل الديـن عبدالرمحن بـن أيب بكر . ٨

السيوطي (ت ٩١١هـ)، حتقيق وتعليق حممد املعتصم باهللا البغدادي، النارش دار الكتاب 
العريب ببريوت، ط١، ١٤٠٧هـ-١٩٨٧م.

اإلصابة يف متييز الصحابة، أليب الفضل أمحد بن عيل العسقالين، املعروف بابن حجر (ت . ٩
٨٥٢هـ)، وهبامشه االستيعاب البن عبدالرب، دار الكتاب العريب، بريوت.

األصـل والظاهـر يف القواعد الفقهية، د.  أمحد بن عبدالرمحن الرشـيد، مطبوعات عامدة . ١٠
البحث العلمي يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، ط١، ١٤٢٩هـ.

إعانـة الطالبـني عىل حل ألفاظ فتـح املعني، لعثامن بن حممد شـطا الدمياطي، دار الفكر، . ١١
بريوت.

البحـر الرائـق رشح كنـز الدقائـق، لزيـن الديـن إبراهيـم بن حممد الشـهري بابـن نجيم . ١٢
(ت٩٧٠هـ)، دار املعرفة، بريوت.

البحر املحيط، للزركيش بدر الدين حممد بن هبادر بن عبداهللا (ت٧٩٤هـ)، قام بتحريره . ١٣
ومراجعته: د.  عمر سليامن األشقر، ود.  عبدالستار أبو غدة، ود.  حممد سليامن األشقر، 
والشيخ عبدالقادر العاين، طبع بدار الصفوة، القاهرة، النارش وزارة األوقاف والشؤون 

اإلسالمية بالكويت، ط١، ١٤٠٩هـ-١٩٨٨م.
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بدائـع الصنائـع يف ترتيـب الرشائع، لعـالء الدين أيب بكر بن مسـعود الكاسـاين امللقب . ١٤
بملك العلامء (ت ٥٨٧هـ)، دار الكتاب العريب، بريوت، ط٢، ١٩٨٢م.

التاريخ الكبري، ملحمد بن إسامعيل البخاري (ت٢٥٦هـ)، حتقيق: هاشم الندوي، دار الفكر.. ١٥
تبيـني احلقائـق رشح كنـز الدقائق، لعثامن بن عـيل الزيلعي احلنفـي (ت٧٤٣هـ)، ومعه . ١٦

بِيُّ (ت١٠٢١هـ)، املطبعـة الكرب األمريية  ـلْ حاشـية شـهاب الدين أمحد بن حممد الشِّ
بوالق، القاهرة، ط١، ١٣١٣هـ.

حتفـة احلبيب عـىل رشح اخلطيب (البجريمي عيل اخلطيب)، لسـليامن بـن حممد بن عمر . ١٧
البجريمي الشافعي، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان ط١، ١٤١٧هـ.

حتفـة املحتاج يف رشح املنهاج، ألمحد بن حممد بن عيل بن حجر اهليتمي، املكتبة التجارية . ١٨
الكرب بمرص، ١٣٥٧هـ.

التعليـق املمجـد عـىل موطأ حممـد (رشح ملوطأ مالـك برواية حممد بن احلسـن)، ملحمد . ١٩
عبداحلي األنصاري اللكنوي اهلندي (ت١٣٠٤هـ)، حتقيق: د. تقي الدين الندوي، دار 

القلم، دمشق، ط٤، ١٤٢٦هـ.
تقريـر القواعد وحترير الفوائد للحافظ زيـن الدين عبدالرمحن بن أمحد بن رجب احلنبيل . ٢٠

(ت٧٩٥هـ)، حتقيق وضبط مشهور بن حسن آل سلامن، دار بن عفان، ط١، ١٤١٩هـ.
التمهيـد يف أصول الفقه، أليب اخلطاب حمفوظ بن أمحد الكلوذاين (ت٥١٠هـ)، دراسـة . ٢١

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

التمهيـد يف ختريـج الفروع عـىل األصول، جلامل الديـن أيب حممد عبدالرحيم اإلسـنوي . ٢٢
(ت٧٧٢هـ)، حتقيق: د. حممد حسن هيتو، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط٣، ١٤٠٤هـ.

هتذيـب التهذيـب، لشـهاب الدبـن أيب الفضـل أمحـد بـن عـيل بـن حجـر العسـقالين . ٢٣
(ت٨٥٢هـ)، مطبعة دائرة املعارف النظامية، اهلند، ط١، ١٣٢٦هـ.

الثقات ملحمد بن حبان بن أمحد أبو حاتم التميمي البسـتي، حتقيق: السـيد رشف الدين . ٢٤
أمحد، دار الفكر، ط١، ١٣٩٥هـ.

جامـع األصـول يف أحاديـث الرسـول ملجـد الدين أبـو السـعادات اجلزري ابـن األثري . ٢٥
(ت٦٠٦هــ)، حتقيـق: عبدالقـادر األرناؤوط، وبشـري عيـون، مذيل بحـوايش املحقق 
الشـيخ عبدالقـادر األرنـاؤوط، وأضيفـت لـه تعليقـات أيمـن صالـح شـعبان، مكتبة 

احللواين، مطبعة املالح، مكتبة دار البيان، ط١.
جامع البيان عن تأويل آي القرآن ملحمد بن جرير الطربي (ت٣١٠هـ)، حتقيق: د.  عبداهللا . ٢٦

ابـن عبداملحسـن الرتكي بالتعاون مـع مركز البحوث والدراسـات اإلسـالمية، دار هجر 
للطباعة والنرش والتوزيع واإلعالن، ط١، ١٤٢٢هـ.

درر احلكام يف رشح جملة األحكام، لعيل حيدر (ت١٣٥٣هـ)، تعريب: فهمي احلسيني، . ٢٧
دار اجليل، ط١، ١٤١١هـ.
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رد املحتـار عـىل الـدر املختـار، البـن عابديـن حممـد أمني بـن عمـر الدمشـقي احلنفي . ٢٨
(ت١٢٥٢هـ)، دار الفكر، بريوت، ط٢، ١٤١٢هـ.

روضـة الطالبـني، لإلمـام أيب زكريـا حييـى بـن رشف النـووي (ت٦٧٦هــ)، املكتـب . ٢٩
اإلسالمي للطباعة والنرش، بريوت، ط٢، ١٤٠٥هـ.

زاد املسـري يف علم التفسـري، لعبدالرمحن بن عيل بن حممد اجلوزي، املكتب اإلسـالمي، . ٣٠
بريوت، ط٣، ١٤٠٤هـ.

سـنن الرتمـذي (جامـع الرتمـذي)، للحافـظ أيب عيسـى حممـد بـن عيسـى الرتمـذي . ٣١
(ت٢٧٩هـ)، حتقيق أمحد حممد شاكر وآخرين، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.

سـنن الـدار قطني، لعـيل بن عمر الـدار قطني (ت٣٨٥هــ)، عني بتصحيحه وتنسـيقه . ٣٢
وترقيمه وحتقيقه عبداهللا هاشم يامين املدين، دار املعرفة، بريوت، ١٣٨٦هـ-١٩٦٦م.

السـنن الكرب، أليب بكر أمحد بن احلسـني بن عيل البيهقـي (ت٤٥٨هـ)، حتقيق: حممد . ٣٣
عبدالقادر عطا، مكتبة دار الباز، مكة املكرمة، ١٤١٤هـ-١٩٩٤م.

سـنن ابن ماجـة، أليب عبداهللا حممد بـن يزيد القزوينـي (ت ٢٧٥هــ)، حقق نصوصه، . ٣٤
ورقم كتبه، وأبوابه وأحاديثه، وعلق عليه: حممد فؤاد عبدالباقي، دار الفكر، بريوت.

سـري أعالم النبالء، لشـمس الدين حممد بن أمحد الذهبـي (ت٧٤٨هـ)، حقق نصوصه . ٣٥
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متى  يدري  ال  فإنه  عليه،  وليثبت  إليه، 

يغلق عليه».
(الكايف يف فقه أهل املدينة، 

ص١١٤٤)
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املقدمة

احلمـد هللا الـذي جعـل اإلصـالح بـني الناس مـن خـري األعامل، 
لح قوالً  ـب أمتـه يف الصُّ والصـالة والسـالم عىل نبينـا حممد الذي رغَّ

، وعىل آله الطيبني، وصحابته الغر امليامني، أما بعد: وفعالً
لح بني الناس من أجلِّ األعامل التـي ندب الرشع إليها ملا  فـإن الصُّ
حيقـق من مصلحة راجحـة، وهي إحالل الوئام بـني الناس، وألمهيته 
لح يف قضايا  وعظم وشـأنه أفرده الفقهاء بباب مسـتقل، وخصوا الصُّ
القتـل بمزيـد بيـان، ألن فيه اسـتنقاذاً للنفـوس من القتل ففيـه حياة، 
لح يف القتل العمد كام يف حديث أنس  وحتقيقاً لتشوف الشارع إىل الصُّ
 قـال: «مـا رأيـت النبي ملسو هيلع هللا ىلص رفع إليـه يشء فيه قصـاص إال أمر فيه 
بالعفـو»(١)، وإن املتأمـل يف واقعنـا يظهر له بجالء ظهـور هذه البادرة 
لح بني القاتـل وأولياء املقتول فقد نرش يف وسـائل اإلعالم  وهـي الصُّ
لح يف القتل وتصدي والة األمر وسعيهم  املختلفة كثرياً من قضايا الصُّ

لـح ابتغاء األجر من اهللا جال وعال حينام قال: (!   يف إمتـام عملية الصُّ
  0  /  .  -   ,  +   *  )  (  '  &  %  $  #  "

(١) أخرجـه أبـوداود يف سـننه واللفظ له، كتاب: الديـات، باب: اإلمام يأمـر بالعفو يف الدم 
(٦٣٧/٤)، والنسـائي يف املجتبـى، كتاب: القسـامة، باب: األمـر بالعفو عن القصاص 
(٣٧/٨)، وابـن ماجة، كتاب: الديات، باب: العفـو يف القصاص (١١٣/٢)، واإلمام 
أمحد يف املسـند (٤٣٧/٢٠)، وقال عنه حمققو املسـند: إسـناده قوي، رجاله ثقات رجال 
الشـيخني غـري عبـداهللا بن بكر املـزين فقد رو له أصحاب السـنن غـري الرتمذي، وهو 

صدوق ال بأس به.
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   :   9   8   7   6   5   4    3   2   1
َ اإلحيـاء بتفسـريات كثـرية منهـا: أن  ـرسِّ ;) [املائـدة: ٣٢]. فقـد فُ
(١)؛ ومن هنا  اإلحيـاء بمن عفـا عن قاتل وليه فكأنام أحيا النـاس مجيعاً
درسـت هذه الظاهرة من لدن املسـؤولني يف الدولة وألفت هلا اللجان 
ـكلت جلان إلصـالح ذات البني يف  لوضـع الضوابط والتنظيامت، وشُ
لح يف القتل سواء كان  إمارات املناطق فكان هذا املوضوع - أعني الصُّ
رياً بالدراسـة وبيان احلكـم يف جزئياته حتى  عمـداً عدوانـاً أم خطأً حَ
يكون ذلك معيناً للمكلفني بالدراسـة ووضع اإلجراءات املناسبة، ومل 
لح عىل  أقف عىل دراسـة خاصة هبذا املوضوع إال بحث بعنوان: (الصُّ
مبالغ باهظة يف قضايا القتل العمد) للدكتور عبداهللا بن أمحد املحامدي، 
لح يف قضايـا القتل العمد واملبالغـة يف عوض الصلح،  تنـاول فيه الصُّ
لح يف القتل العمد أو  ومن هنا عقدت العزم عىل دراسـة مباحـث الصُّ
اخلطأ، ورسمت لذلك خطة بحث انتظمت يف مقدمة، ومتهيد، وسبعة 

مباحث، وخامتة، وفهارس.
فاملقدمة تضمنت أمهية املوضوع وسبب اختياره واهلدف من بحثه، 

ومنهج البحث وتقسيامته.
لح يف القتل وحكمه، وفيه مخسة مطالب: التمهيد: حقيقة الصُّ

املطلب األول: تعريف الصلح.
املطلب الثاين: حكم الصلح.

املطلب الثالث: تعريف القتل العمد.
لح يف القتل العمد. املطلب الرابع: املراد بالصُّ

املطلب اخلامس: األلفاظ ذات الصلة بالصلح.
لح عن القتل العمد بام زاد عىل الدية. املبحث األول: الصُّ

(١) ينظر: تفسري الطربي (٣٥٤/٨)، تفسري ابن كثري (٤٧/٢).
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لح عن القتل اخلطأ بام زاد عىل الدية. املبحث الثاين: الصُّ
املبحث الثالث: من يملك حق الصلح.

املبحث الرابع: صلح ويل مستحق الدم القارص.

لح بحد معني. املبحث اخلامس: حتديد بدل الصُّ
املبحث السادس: عجز القاتل عن الوفاء ببدل الصلح.

املبحث السابع: محل العاقلة بدل الصلح.
منهج البحث:

صورت املسألة املراد بحثها حتى يتضح املقصود هبا.. ١
بينت االتفاق يف املسألة، ووثقت االتفاق من مراجعه.. ٢
ذكـرت خالف الفقهاء يف املسـائل اخلالفية مـن كتب املذاهب . ٣

مراجعهـم  إىل  مذهـب  كل  يف  ورجعـت  املشـهورة،  األربعـة 
األصلية.

رقّمت اآليات بذكر رقم اآلية واسم السورة.. ٤
جت األحاديث واآلثار بذكر كالم أهل الشـأن يف حكمها، . ٥ خرّ

ما مل تكن يف الصحيحني أو أحدمها فأكتفي حينئذٍ بالعزو فقط.
ختمت البحث بخامتة تضمنت أهم النتائج.. ٦
ذكرت فهرساً للمصادر واملراجع وآخر للموضوعات.. ٧

وأخـرياً أسـأل اهللا أن ينفع بـه، وأن جيعلـه خالصاً لوجهـه الكريم 
وصىل اهللا وسلم وبارك عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني،،،

الباحث
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متهيد
لح وحكمه حقيقة الصُّ

وفيه مخسة مطالب:
املطلب األول
تعريف الصلح

: التعريف اللغوي: أوالً
لـح يف اللغـة -بضم الصاد- السـلم والتوفيق، وهو اسـم من  الصُّ
الصالح، والصالح خالف الفساد، يقال: اصطلح القوم زال ما بينهم 
مـن خـالف، وأصلح الـيشء أزال فسـاده، وأصلح بـني االثنني أزال 
مـا بينهـام من عداوة وشـقاق، فأصل الكلمة يف اللغة قائم عىل السـلم 
والتوفيـق وقطع املنازعة بني املتخاصمني؛ لذا قال ابن فارس: «الصاد 
والالم واحلاء أصل واحد يدل عىل خالف الفساد، يقال: صلح اليشء 

يصلح صلوحاً، ويقال: صلح -بفتح الالم-»(١).
وصلـح خـالف فسـد، وأصلحت بني القـوم وفَّقت بينهـم، وقال 
لـح يف اللغـة اسـم مـن املصاحلة وهـي املصاحلة بعد  اجلرجـاين: «الصُّ

املنازعة»(٢).
(١) معجم مقاييس اللغة (٣٠٣/٣).

(٢) التعريفات، (ص١٧٦).
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لح إهناء اخلصومة، وإهناء حالة احلرب، والسـلم، وأصله من  والصُّ
الصالح وهو استقامة احلال(١).
: التعريف االصطالحي: ثانياً

لح عنـد الفقهاء بتعريفات متقاربـة، فعرفه احلنفية بأنه:  فَ الصُّ ـرِّ عُ
لح عقد مـن العقود يرفع  عقـد يرفـع النزاع ويقطـع اخلصومـة، فالصُّ
النـزاع بـني املتخاصمني، وذلـك برتاضيهـام، ويزيل اخلصومـة بينهام 

حيث وقع الرتايض بني الطرفني(٢).
لح هو  وجـاء يف املـادة (١٥٣١) من جملـة األحكام العدليـة: «الصُّ

عقد يرفع النزاع بالرتايض، وينعقد باإلجياب والقبول»(٣).

لح هو عقد يرفع النزاع بالرتايض بني املتصاحلني. فالصُّ
لح عند املالكية فهو: انتقال عن حق أو دعو بعوض لرفع  أما الصُّ
لـح وغايته واحلكمة  نـزاع أو خوف وقوعه(٤). فقـد ذكروا ماهية الصُّ

منه(٥).
فه الشافعية بأنه: «العقد الذي تنقطع به خصومة املتخاصمني»(٦). وعرَّ
(١) الصحاح (٣٨٣/١)، لسـان العرب (٥١٦/٢)، القاموس املحيط (٢٣٥/١)، املصباح 
املنـري (٣٤٥/١)، أسـاس البالغة، (ص٢٥٧)، خمتـار الصحـاح، (ص٣٦٧)، املعجم 
القامـوس  (ص٢٤٥)،  الفقهـاء،  أنيـس  (ص٢٧٠)،  املغـرب،   ،(٥٢٠/١) الوسـيط 

الفقهي، (ص٢١٤)، الكليات، (ص٥٦٠)، طلبة الطلبة، (ص٢٩٤).
(٢) فتـح القديـر (٢٣/٧)، الدر املختار مع حاشـية ابـن عابديـن (٤٠٥/٨)، البحر الرائق 

(٢٥٥/٧)، أنيس الفقهاء، (ص٢٤٥)، التعريفات، (ص١٧٦).
(٣) درر احلكام رشح جملة األحكام (٧/٤).

(٤) رشح حدود ابن عرفة (٤٢١/٢).
(٥) رشح اخلريش (٢/٦).

(٦) روضـة الطالبـني (٤٢٧/٣)، هنايـة املحتـاج (٣٨٢/٤)، مغنـي املحتـاج (١٧٧/٢)، 
حاشيتا قليويب وعمرية (٣٠٦/٢).
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لـح بانقطاع اخلصومة  فقـد ذكروا يف التعريـف الغاية من عقد الصُّ
وحلول الصالح.

فـه احلنابلـة بأنـه: «معاقـدة يتوصـل هبـا إىل اإلصـالح بـني  وعرَّ
املختلفني»(١).

وبالنظـر يف هذه التعريفات يف املذاهـب األربعة فهي متفقة عىل أن 
لـح عقد يقصد به رفع النزاع بـني املتخاصمني وانقطاع اخلصومة  الصُّ
بينهـام؛ فيحـل بدالً منهـا املوافقـة واملسـاملة والصالح، فيظهـر بذلك 
العالقـة بـني املعنى اللغوي للصلح وبني معنـاه يف الرشع وهو انقطاع 
النزاع، وليس بينها اختالف يف املعنى، وإنام هو اختالف لفظي، ويظهر 

بذلك العالقة بني املعنى اللغوي للصلح ومعناه االصطالحي.
املطلب الثاين
حكم الصلح

لح قطع النزاع والشـقاق بني املتخاصمني، صار  ملا كانت غاية الصُّ
مندوبـاً إليـه ومأموراً بـه يف اجلملة من حيث األصل؛ ملا يشـتمل عليه 
لح وعظيم  من إطفاء العداوة والشحناء بني املتخاصمني، وألمهية الصُّ
نفعه وفائدته رخص فيه بالكذب كام جاء يف حديث أم كلثوم بنت عقبة 
بن أيب معيط  قالت: سـمعت رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص يقول: «ليس الكذاب 
»(٣). ويف رواية  الـذي يصلح بني النـاس(٢) فينمي خرياً أو يقول خـرياً

(١) املغني (٥/٧)، كشاف القناع (٢٧٦/٨)، رشح منتهى اإلرادات (٤٠٧/٢).
(٢) بفتح أوله وكرس امليم، أي: يبلغ تقول: نميت احلديث أنميه إذا بلغته عىل وجه اإلصالح 

وطلب اخلري، فتح الباري (٢٩٩/٥).
(٣) أخرجـه البخـاري يف صحيحـه واللفظ لـه، كتاب: الصلـح، باب: ليس الكـاذب الذي 
يصلح بني الناس (٢٩٩/٥)، ومسـلم يف صحيحه، كتاب: الرب والصلة واآلداب، باب 

حتريم الكذب وبيان املباح منه، صحيح مسلم برشح النووي (٤٠٣/٨).
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ص يف يشء مما يقول الناس إالَّ يف ثالث:  ملسلم قالت: «ومل أسمعه يرخّ
احلرب، واإلصالح بني الناس، وحديث الرجل امرأته وحديث املرأة 
زوجهـا»(١). ونقـل النـووي أنـه ال خالف يف جـواز الكـذب يف هذه 
م نظـراً ألنه يؤدي إىل اخلري،  الصـورة(٢)، فقـد رخص يف الكذب املحرّ
لح جائز ومرشوع يف اجلملة  ويصلح بني املتباغضني، ومن هنا فإن الصُّ

بداللة الكتاب والسنة واألثر واإلمجاع.
فمـن الكتاب قول اهللا جال وعال: ("    #  $  %  &  '  )  

(  *   +    ,  -  .  /  0  1...) [النساء: ١١٤].

وقول اهللا سبحانه وتعاىل: (1  2...) [النساء: ١٢٨].
ومـن السـنة فقد فعلـه النبي ملسو هيلع هللا ىلص حـني أصلح بني ناس مـن بني عمرو 
لح  ابـن عوف(٣)، وغري ذلك من األحاديـث الدالة عىل أن النبي بارش الصُّ
لـح جائـز بني املسـلمني إال صلحاً أحـل حراماً  بنفسـه، وقـال ملسو هيلع هللا ىلص: «الصُّ
لـح ومرشوعيته، وهو من  »(٤)، فهذا دليـل عىل جواز الصُّ أو حـرم حالالً
أكرب العقود فائدة، وقال عنه أبوحييى زكريا األنصاري: إنه سـيد األحكام 

(١) خرجها مسلم يف الكتاب والباب السابقني (٤٠٣/٨-٤٠٤).
(٢) رشح النووي لصحيح مسلم (٤٠٤/٨).

(٣) خرجـه البخـاري يف صحيحـه يف كتاب: الصلح، باب: ما جـاء يف اإلصالح بني الناس، 
صحيح البخاري مع فتح الباري (٢٩٧/٥).

، كتـاب: األقضية، باب:  (٤) أخرجـه أبوداود يف سـننه هبذا اللفظ مـن حديث أيب هريرة 
لح (١٩/٤)، ورواه الرتمذي، وقال: «هذا حديث حسن صحيح»، كتاب: األقضية  الصُّ
(٦٣٤/٣)، واحلاكـم يف املسـتدرك وقـال: «رواة هـذا احلديـث مدينـون ومل خيرجـاه»، 
لح جائـز (٤٩/٢)، والبيهقي يف  كتـاب: البيـوع، باب: املسـلمون عىل رشوطهـم والصُّ
لح (٦٣/٦)، وهو حديث حسـن كـام يف إرواء الغليـل(٢٥١/٥)،  سـننه، كتـاب: الصُّ
وقـد روي هـذا احلديث من طرق متعددة يقوي بعضها بعضاً، كام قال شـيخ اإلسـالم: 
- فاجتامعها من طرق يشد بعضها بعضاً،  وهذه األسـانيد -وإن كان الواحد منها ضعيفاً

.(١٤٧/٢٩) الفتاو
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ألنـه جيري يف عقود كثـرية(١)، ومما يؤكد قطعه للنزاع والشـقاق قول عمر 
وا اخلصـوم حتـى يصطلحـوا؛ فإنَّ فصـل القضاء حيـدث بينهم  : «ردّ
الضغائـن»(٢)؛ أي: ارصفوا الذين جاؤوا للتخاصم ليصطلحوا؛ فإن قطع 
لح فيه إزالة  احلكـم قد يظهر بينهم األحقـاد والضغائن، مما يؤكـد أن الصُّ
لألحقـاد والضغائـن بني املتخاصمـني(٣). لذا اتفق أهـل العلم عىل جواز 
لـح وإباحته بالـرشع(٤)، وذلك حينام يكون صلحاً عـادالً يقع موقعه  الصُّ
بالنظـر للجاين، وكونـه معروفاً بالصالح واالسـتقامة، وحتـرزه من دماء 
الناس وحقوقهم، لكن وقعت منه زلة، أما من كان ضدَّ ذلك، وقد يدفعه 
لح إىل التامدي يف الظلم والتعدي عىل دماء الناس وأمواهلم؛ فال يكون  الصُّ

لح يف حقه مندوباً، بل يطبق بحقه القصاص ليكون عربة لغريه. الصُّ
املطلب الثالث

تعريف القتل العمد
ذكـر اهللا -سـبحانه وتعاىل- يف كتابـه الكريم القتـل اخلطأ، والقتل 
العمـد فقـال: ( !  "          #  $  %  &  '        )...) [النسـاء: 

(١) حاشية الرشقاوي عىل حتفة الطالب (٦٤/٢).
(٢) أخرجـه ابن أيب شـيبة يف املصنـف، كتاب:البيوع واألقضية برقـم (٢٩٣٨) (٢١٣/٧)، 
والبيهقي يف السـنن الكـرب، كتاب: الصلح، باب: ما جـاء يف التحلل، وما حيتج به من 
لـح عن اإلنـكار، وقـال: الرواية منقطعة عـن عمـر  (٦٦/٦)، وأخرجه  أجـاز الصُّ
؛ ألن الرواية  ابـن حـزم يف املحىل، أحـكام الصلح، وقال: هـذا ال يصح عن عمر أصـالً
مـن طريـق حمارب بـن دثار، وحمـارب مل يـدرك عمر، وحمـارب ثقة فهو مرسـل، املحىل 

(١٦٤/٨)، وذكره ابن عبدالرب يف االستذكار (٣٣/١٨).
(٣) بدائع الصنائع (٤٠/٦)، طلبة الطلبة، (ص٢٩٣)، حاشية ابن قاسم عىل الروض املربع 

.(١٢٨/٥)
(٤) احلـاوي الكبـري (٣٥/٨)، املغنـي (٥/٧)، مغنـي املحتـاج (١٧٧/٢)، كشـاف القناع 

.(٢٧٦/٨)
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 (...g   f    e   d   c) قـال:  ثـم  اآليـة،   [٩٢
[النسـاء: ٩٣] اآليـة، ومـن ثمَّ اتفـق أهل العلم عـىل أن القتل الذي جيب 
بـه القصاص هـو القتل العمد، قـال ابن قدامة: «أمجـع العلامء عىل أن 
القـود ال جيب إالَّ بالعمد، وال نعلم بينهـم يف وجوبه بالقتل العمد إذا 
»(١)، وقال ابن رشـد: «وأما صفة الذي جيب  اجتمعـت رشوطه خالفاً

به القصاص فاتفقوا عىل أنه العمد»(٢).
وبنـاء عـىل ذلـك فال بـد مـن معرفة معنـى القتـل العمـد املوجب 
للقصـاص، وذلـك أن الفقهاء ذكـروا عبارات يف حـده خمتلفة اللفظ، 
لكنهـا يف اجلملة متفقـة عىل أن القتل العمد جيمـع أمرين: قصد القتل 
فه فقهاء احلنفيـة بأنه: تعمد  واسـتعامل اآللـة التي تقتـل غالباً؛ لـذا عرّ
رضب القاتـل للمقتـول بسـالح أو ما أجري جمر السـالح مما يفرق 

األجزاء وله حد يقطع وجيرح(٣).
فـه فقهـاء املالكية بأنـه: «ما قصد بـه إتالف النفـس بآلة تقتل  وعرّ

.(٤)« غالباً
.(٥)« فه الشـافعية بأنه: «قصد الفعل والشـخص بـام يقتل غالباً وعرّ
ففيه قصد للفعل العدوان وهو القتل، وقصد لعني الشـخص بام يقتل 

. قطعاً أو غالباً
فـه فقهـاء احلنابلة بـام يأيت: «أن يقصـد اجلاين من يعلمـه آدمياً  وعرّ

معصوماً فيقتله بام يغلب عىل الظن موته به»(٦).
(١) املغني (٤٥٧/١١).

(٢) بداية املجتهد (٣٩٧/٢).
(٣) فتح القدير (٢٤٥/٨)، البحر الرائق (٣٢٧/٨)، أنيس الفقهاء، (ص٢٩٢).

(٤) رشح حدود ابن عرفة (٦١٣/٢)، التلقني (٤٦٦/٢-٤٦٧).
(٥) تكملة املجموع (١٨٩/٢)، مغني املحتاج (٣/٤).

(٦) املبدع (٢٤١/٨)، مطالب أويل النهى (٥/٦).



 ٨٨

وبالنظـر يف هـذه التعريفات للقتل العمد املوجـب للقصاص نجد 
أهنا متفقة عىل أن القتل العمد ما مجع هذين الوصفني: قصد القتل وأن 

. تكون اآللة تقتل قطعاً أو غالباً
املطلب الرابع

لح يف القتل العمد املراد بالصُّ
بعـد أن بينَّـا معنى القتل العمد ومعنى الصلـح، نخلص إىل بيان املراد 
لـح يف القتـل العمد، وذلك مأخوذ من التعريفات السـابقة إذ يظهر  بالصُّ
لـح يف القتل العمد: أن يتفق ويل املقتول مع القاتل أو غريه  أن املـراد بالصُّ
عىل إسقاط القصاص مقابل بدل يُدفع لويل الدم، ويسمى هذا البدل بدل 
لح يف القتل العمد. لح عن دم العمد، فهذا مراد الفقهاء بقوهلم: الصُّ الصُّ

املطلب اخلامس
األلفاظ ذات الصلة بالصلح

سـبق تعريـف الصلح، ويف هـذا املطلب نبني األلفـاظ ذات الصلة 
لـح، ووجـه العالقة بينهـام، وهذه األلفـاظ: اإلبراء واإلسـقاط  بالصُّ
والعفو، وفيام يأيت التعريف لكل واحد منها مع بيان عالقته بالصلح.

: اإلبراء يف االصطالح الفقهي هو: إسـقاط الشـخص حقاً له  أوالً
ثابتاً يف ذمة آخر(١).

: اإلسـقاط هـو: إزالـة امللـك أو احلـق ال إىل مالـك وال إىل  ثانيـاً
مستحق(٢).

(١) معجـم املصطلحات واأللفـاظ الفقهية (٣٩/١)، معجم لغة الفقهاء، (ص٣٨)، معجم 
املصطلحات االقتصادية يف لغة الفقهاء، (ص٢٥).

(٢) معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية (١٧٨/١)، معجم لغة الفقهاء، (ص٦٧)، معجم 
املصطلحات االقتصادية يف لغة الفقهاء، (ص٦٤).



٨٩ 

والفرق بينه وبني اإلبراء أن اإلبراء إسقاط حلق يف ذمة آخر، فإذا مل يكن 
.(١) احلق يف ذمة الشخص كحق الشفعة فرتكه إسقاط حمض وال يعد إبراءً

: العفو هو: إسـقاط احلـق الذي عىل الغري(٢). وقـد يقع جماناً ال  ثالثـاً
إىل عوض كام يف عفو ويل الدم عن القود يف العمد، وعن الدية يف اخلطأ 
جماناً إىل غري بدل فيكون العفو بمعنى اإلبراء، أما إذا كان العفو إىل بدل 
مايل كام يف العفو عن القصاص إىل الدية فهنا يكون بمعنى املعاوضة(٣).

وهبـذا يتضـح أن اإلبراء واإلسـقاط والعفـو تتفـق يف معنى الرتك 
والصفـح عن الـيشء، وإن اختلفت مـن حيث املعنى اخلـاص هلا فيام 
يشـمله كل واحـد منهـا دون اآلخـر، وإذا أردنا أن نعـرف عالقة كل 
لح قد يتضمـن إبراءً إذا كان فيه إسـقاط  لـح فنجـد أن الصُّ منهـا بالصُّ
لح مقابل  جلـزء من احلق املتنازع فيه، وقد ال يتضمن إبراءً إذا كان الصُّ
التـزام مـن الطرف اآلخر باملصالح عليه دون إسـقاط، وهبذا يظهر أن 
بينهام عموماً وخصوصاً من وجه فيجتمعان يف اإلبراء بمقابل، وينفرد 
لح  لح فيـام إذا كان بدل الصُّ اإلبـراء يف اإلسـقاط جماناً، كام ينفـرد الصُّ

عوضاً ال إسقاط فيه(٤).
لح  لح والعفو فهي العموم واخلصوص؛ فالصُّ أما العالقة بـني الصُّ
لح كام يف العفو عن القصاص  أعـم من العفو، وقد جيتمـع العفو والصُّ

إىل مال، يصطلحان عليه(٥).
(١) معجم املصطلحات االقتصادية يف لغة الفقهاء، (ص٢٥).

(٢) معجـم لغـة الفقهـاء، (ص٣١٦)، معجـم املصطلحـات االقتصاديـة يف لغـة الفقهـاء، 
(ص٢٤٥)، معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية (٥١٤/١).

(٣) معجم املصطلحات االقتصادية يف لغة الفقهاء، (ص٢٤٥).
(٤) معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية (٤٠/١).

(٥) ينظـر املوسـوعة الفقهية الكويتيـة (١٦٨/٣٠)، معجم املصطلحـات واأللفاظ الفقهية 
.(٥١٥/١)



 ٩٠

لح عن القصاص والعفو عنه؛  وقد ذكر الفقهاء -رمحهم اهللا- فرقاً بني الصُّ
لح  بأن العفو هو إسـقاط دون مقابل أي العفو عـن القصاص جماناً، بينام الصُّ

إسقاط بمقابل، لكن هل يسمى العفو عن القصاص إىل الدية صلحاً؟
إذا تنازل ويل الدم عن القصاص، وطلب من اجلاين دفع الدية، فهل 

هذا التنازل يعد صلحاً أو عفواً عن القصاص؟
إن ذلك مبني عىل مسألة مهمة، هي: ما الذي جيب بالقتل العمد؟

وهذه املسألة حمل خالف بني الفقهاء، وليس املقام هنا مقام عرضها 
وتفصيلهـا، وإنام سـنذكر القولني فيهـا، وما يرتتب عـىل كل قول فيام 

نحن بصدده.
القـول األول: أن الواجـب يف القتل العمد أحد شـيئني القصاص أو 
الدية ويكون الويل خمرياً بينهام، وهذا القول هو املشهور عند الشافعية(١)، 
واملذهـب(٢) عنـد احلنابلة وقول(٣)عنـد املالكية اختاره أشـهب وغريه، 
، وبناءً عىل  وينبني عىل قوهلم أن للويل أخذ الدية من اجلاين ولو مل يرضَ
ذلك يسـمون تنازل الويل عن القصاص إىل الدية عفواً، فللويل أن يعفو 

عن القصاص جماناً أو إىل الدية ولو مل يرضَ اجلاين.
القـول الثـاين: أن الواجـب بالقتـل العمـد القصـاص عينـاً، وهـو 
مذهـب(٤) احلنفيـة واملشـهور مـن مذهـب(٥) املالكيـة، وقـول عنـد 

الشافعية(٦)، ورواية عند احلنابلة(٧).
(١) احلاوي الكبري (٢٤٥/١٥)، روضة الطالبني (١٠٤/٧)، هناية املحتاج (٣٠٩/٧).

(٢) اإلنصاف مع الرشح الكبري (٢٠٢/٢٥)، املبدع (٢٩٧/٨)، رشح منتهى اإلرادات (٥١/٦).
(٣) رشح اخلريش (٢٨/٥)، بداية املجتهد (٤٠١/٢).

(٤) فتح القدير (٢٤٧/٨)، بدائع الصنائع (٢٤١/٧)، تبيني احلقائق (٩٧/٦).
(٥) بداية املجتهد (٤٠١/٢-٤٠٢)، رشح اخلريش (٥/٨)، حاشية الدسوقي (٢٤٠/٤).

(٦) مغني املحتاج (٤٨/٤)، روضة الطالبني (١٠٤/٧).
(٧) اإلنصاف مع الرشح الكبري (٢٠٢/٢٥).



٩١ 

وينبنـي عىل قوهلم: أنه ليس للويل أخـذ الدية إال برضا اجلاين وبناءً 
عـىل ذلك فـإن تنازل الويل عن القصـاص إىل الديـة يعدونه صلحاً ال 

عفواً ولذلك اشرتطوا لنفاذ هذا التنازل رضا اجلاين بدفع الدية(١).
وبالتأمـل يف القولـني، ومـا ينبني عليهـام، فإن األظهر هـو ما عليه 
أصحـاب القول األول؛ لقوة ما احتجوا بـه ووضوح داللته، وهو أن 
ة يف  َ الواجـب يف القتل العمد أحد شـيئني: القصـاص أو الدية، واخلِريَ
ذلـك إىل الويل فيكـون تنازل الويل عـن القصاص إىل الديـة عفواً عن 

. القصاص ال صلحاً

(١) ينظر: الترشيع اجلنائي اإلسالمي (١٦٨/٢)، القصاص يف النفس (ص١٤٨).



 ٩٢

املبحث األول
لح عن القتل العمد بام زاد عىل الدية حكم الصُّ

لح بني القاتل وويل الدم عىل إسـقاط  اتفـق الفقهاء عىل جـواز الصُّ
القصـاص مقابل بدل يُدفع للويل، سـواء كان هـذا البدل قدر الدية أو 
لح مسـقط للقصاص عن القاتـل(١)، قال ابن  أقـل منها، وأن هذا الصُّ
ة يف ذلـك إىل الويل بني أربعة أشـياء:  َ القيـم -رمحـه اهللا-: «... واخلـريِ
العفـو جماناً، والعفـو إىل الدية، والقصاص، وال خـالف يف ختيريه بني 
هـذه الثالثـة...»(٢)، وقال اخلطيـب الرشبيني: «ولـو تصاحلا عىل أقل 
مـن الدية صح بـال خالف»(٣)، أما إذا تصاحلا عـىل أكثر من الدية فقد 

لح وجوازه عىل ثالثة أقوال: اختلف الفقهاء يف صحة هذا الصُّ
لـح ولو كان عـىل أكثر مـن الدية، وهذا  القـول األول: صحـة الصُّ
قول مجهور الفقهاء، فهو مذهب احلنفية(٤)، واملالكية(٥)، واملشهور من 
(١) بدائع الصنائع (٢٥٠/٧)، رشح اخلريش (٨/٦)، مغني املحتاج (٥٠/٤)، مطالب أويل 

النهى (٥٨/٦).
(٢) زاد املعاد (٤٥٤/٣).

(٣) مغني املحتاج (٥٠/٤).
(٤) بدائـع الصنائـع (٢٥٠/٧)، تبيني احلقائـق (١١٣/٦)، البحر الرائـق (٣٥٣/٨)، فتح 

القدير (٢٧٥/٨).
(٥) رشح اخلريش (٢٧/٨)، حاشـية الدسـوقي (٢٦٣/٤)، التاج واإلكليل هبامش مواهب 

اجلليل (٣٢٨/٨)، رشح الزرقاين (٢٧/٨).



٩٣ 

مذهب الشـافعية(١) واحلنابلـة(٢)، بل نقل االتفاق عـىل ذلك، قال ابن 
قدامة -رمحه اهللا-: «ومجلته أن من له القصاص له أن يصالح عنه بأكثر 

.(٣)« من الدية، وبقدرها، وأقل منها، ال أعلم فيه خالفاً
وجـاء يف تبيـني احلقائق عنـد قول املصنـف: «وإن صولح عىل مال 
وجـب حاالً وسـقط القصـاص». قـال الزيلعي -رمحـه اهللا-: أي إذا 
صولـح القاتل عىل مال عن القصاص سـقط القصـاص ووجب املال 
»(٤)، وكذا قال الكاسـاين: «يدل  املصالح عليه حاالً قليالً كان أو كثرياً
لح قليالً أو كثرياً من جنس الدية،  لح سواء كان بدل الصُّ عىل جواز الصُّ

أو من خالف جنسها حاالً أو مؤجالً بأجل معلوم أو جمهول...»(٥).
وجـاء يف حاشـية اخلريش عند قـول املصنف: «وعـن العمد بام قلّ 
لـح عن دم العمد؛ نفـس أو جرح بأقل من  وكثـر» يعنـي أنه جيوز الصُّ
الديـة وبأكثـر»(٦). وجاء يف مدونـة اإلمام مالك -رمحـه اهللا-: «قلت 
أرأيـت أوليـاء الدم إذا صاحلـوا عىل أكثر من الديـة؛ أجيوز هلم يف قول 

مالك؟ قال: نعم»(٧).
لح عـن دم العمد بامل  وقـال أبواخلطـاب -رمحه اهللا-: «يصح الصُّ

يزيد عىل قدر الدية أو ينقص عنها»(٨).
(١) مغنـي املحتاج (٥٠/٤)، روضـة الطالبني (١٠٧/٧)، حتفة املحتاج (٣٩/٤)، حاشـية 

قليويب وعمرية (١٢٧/٤).
الزركـيش  رشح   ،(١٦١/١٣) الكبـري  الـرشح  مـع  اإلنصـاف   ،(٥٩٥/١١) املغنـي   (٢)

(١١٢/٦)، مطالب أويل النهى (٨٥/٦).
(٣) املغني (٥٩٥/١١).

(٤) تبيني احلقائق (١١٣/٦).
(٥) بدائع الصنائع (٢٥٠/٧).

(٦) رشح اخلريش (٨/٦).
(٧) املدونة (٢٢٦/٨-٢٢٧).

(٨) اهلداية (١٩٦/١).



 ٩٤

وقال عبدالقادر عودة -رمحه اهللا-: «ال خالف بني الفقهاء يف جواز 
لـح عـىل القصـاص، وأن القصاص يسـقط بالصلـح، ويصح أن  الصُّ
لح عن القصاص بأكثر من الدية وبقدرها، وبأقل منها»(١). يكون الصُّ
لح باتفـاق املذاهب األربعة عن  وقـال وهبـة الزحييل: «وجيوز الصُّ
 : القصـاص يف النفـس وما دون النفـس من األعضـاء»(٢)، وقال أيضاً
لح عىل القصـاص باتفاق الفقهاء، ويسـقط به القصاص،  «جيـوز الصُّ
لح بأكثر من الدية أم بمثلها أم بأقل منها، وسواء أكان  سواء أكان الصُّ

.(٣)«... حاالً أم مؤجالً
لح بأكثر مـن الدية، وهـو قول عند  القـول الثـاين: منع صحـة الصُّ
الشـافعية(٤)، واحتامل عنـد احلنابلة(٥). قال ابن القيـم -رمحه اهللا-فيام 
خيـري فيه الـويل: «الرابع: املصاحلة عـىل أكثر من الديـة، وفيه وجهان: 
أشـهرمها مذهبـاً جوازه، والثـاين: ليس له العفو عىل مـال إال الدية أو 

.(٦)« دوهنا، وهذا أرجح دليالً
القـول الثالـث: إذا صالـح عـن القصاص عـىل أكثر مـن الدية من 
لح ينبني عىل موجب القتل العمد، فإن قلنا: الواجب  جنسها فهذا الصُّ
القـود عيناً والديـة بدل عنه عند سـقوطه -وهو املشـهور من مذهب 
لـح بأكثر مـن الديـة، وإن قلنـا: الواجب أحد  الشـافعية- صـح الصُّ
لح، أما إن كان  األمرين -إما الدية أو القصاص ال بعينه- مل يصح الصُّ

(١) الترشيع اجلنائي اإلسالمي (١٦٧/٢).
(٢) الفقه اإلسالمي وأدلته (٤٣٥٢/٦).

(٣) الفقه اإلسالمي وأدلته (٥٦٩٥/٧)، وينظر املوسوعة الفقهية الكويتية (٣٥١/٢٧).
(٤) هناية املحتاج (٣١١/٧)، مغني املحتاج (٥٠/٤)، روضة الطالبني (١٠٧/٧).

الكبـري  الـرشح  مـع  اإلنصـاف   ،(٤٣٠/٦) الفـروع   ،(١١٢/٦) الزركـيش  رشح   (٥)
.(١٦٢/١٣)

(٦) زاد املعاد (٤٥٤/٣).
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لح مطلقاً عىل  لح عـىل غري جنس الواجب بدية العمد فيصح الصُّ الصُّ
أكثر من الدية، وهذا هو املذهب عند الشافعية(١).

األدلة:
لح عن القصاص بأكثر من الدية  : يستدل القائلون بجواز الصُّ أوالً

من القرآن والسنة واألثر واملعقول وإليك بيان هذه األدلة:
  ^  ]           \  [  Z  Y) :أما القرآن فقول اهللا جال وعال
  o   n   m   l   k   j   i   hg    f   e   d   c     b   a`   _

s  r   q  p...) [البقرة: ١٧٨] اآلية.

   q  p  o  n  m  l  k  j  i ) فقـول اهللا جـال وعـال
s  r) فالعفـو أن يقبـل الويل الدية يف العمـد، وهذه اآلية نزلت 
: «كانت يف بني إرسائيل  لـح عن دم العمد. قال ابن عبـاس  يف الصُّ

قصاص ومل تكن فيهم الدية فقال اهللا هلذه األمة: (  \           [  ^  
_  `) إىل هـذه اآليـة: (n  m  l  k  j  i)، قـال ابن عباس: 
فالعفـو أن يقبـل الديـة يف العمـد، قـال (  p  o) أن يطلـب 

بمعروف ويؤدي بإحسان»(٢).
لح عن دم العمد فيدل  قال الكاسـاين عن هذه اآلية: «نزلت يف الصُّ
...»(٣)، وقال  لح قليالً أو كثرياً لح وسواء كان بدل الصُّ عىل جواز الصُّ

ابن حجر: «وقد فرس ابن عباس العفو بقبول الدية يف العمد»(٤).
(١) روضـة الطالبـني (١٠٧/٧)، هناية املحتـاج (٣١١/٧)، حتفة املحتـاج (٣٩/٤)، مغني 

املحتاج (٥٠/٤).
(٢) أخرجـه البخـاري يف صحيحه، كتاب الديات، باب: من قتل له قتيل فهو بخري النظرين، 

برقم (٦٨٨٠) (٢٠٥/١٢).
(٣) بدائع الصنائع (٢٥٠/٧)، وينظر: املوسوعة الفقهية الكويتية (٣٥١/٢٧).

(٤) فتح الباري (٢٠٥/١٢)، وينظر: سنن الدارقطني (٨٦/٣).
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لح عن دم العمد، فإذا صولح القاتل  ففي هذه اآلية دليل عىل جواز الصُّ
عىل مال عن القصاص سقط القصاص، ووجب املال املصالح عليه(١).

أمـا الدليل من السـنة فام رواه عمرو بن شـعيب عـن أبيه عن جده 
فع إىل أولياء املقتول، فإن  أن النبـي ملسو هيلع هللا ىلص قال: «من قتل مؤمناً متعمـداً دُ
شـاؤوا قتلوا وإن شـاؤوا أخـذوا الدية، وهي ثالثون حقـة، وثالثون 
جذعـة، وأربعـون خلفة، وما صاحلـوا عليه فهو هلم، وذلك لتشـديد 
لح  العقل»(٢)، قال الشوكاين عن هذا احلديث: «إنه يدل عىل جواز الصُّ

يف الدماء بأكثر من الدية»(٣).
ومـن األثر مـا ورد أن هدبـة بن خرشم قتـل قتيالً فبذل سـعيد بن 
العاص واحلسـن واحلسـني البن املقتول سـبع ديات ليعفـو عنه فأبى 
لح عن القتـل العمد بامل  ذلـك وقتلـه(٤). وهذا دليـل عىل جـواز الصُّ
الرائـق  البحـر   ،(١١٣/٦) احلقائـق  تبيـني  و(٢٥٠/٧)،   ،(٤٩/٦) الصنائـع  بدائـع   (١)
(٣٥٣/٨)، فتـح القديـر ورشح العناية عـىل اهلداية هبامشـه (٢٧٥/٨)، أحكام القرآن 
للجصـاص (١٥١/١)، اجلامع ألحـكام القرآن للقرطبي (٢٤٤/٢)، تفسـري ابن كثري 

(٢١٠/١)، تفسري ابن سعدي (٢١٥/١).
(٢) أخرجـه الرتمـذي يف سـننه، واللفـظ له، كتاب: الديـات، باب: ما جـاء يف الدية كم هي 
من اإلبل برقم (١٣٨٧)، وقال: حديث حسـن غريب (٦/٤)، واإلمام أمحد يف املسـند 
(٣٢٦/١١)، وابـن ماجة يف سـننه أبـواب الديات، باب: من قتل عمـداً فريض بالدية، 
برقـم (٢٦٥٧) (١٠/٢)، وأبو داود يف سـننه، كتاب: الديـات، باب: ويل العمد يرىض 
بالديـة، برقـم (٤٥٠٦) (٦٤٦/٤)، والـدار قطني يف سـننه يف كتاب احلـدود والديات 
وغـريه (١٧٧/٣)، والبيهقي يف سـننه، كتاب الديات (٧٠/٨)، وهذا احلديث إسـناده 
حسن كام ذكر ذلك حمققو املسند (٣٢٧/١١)، واأللباين كام يف إرواء الغليل (٢٥٩/٧)، 
واحلديـث أورده احلافـظ ابن حجر يف التلخيص احلبري وسـكت عنـه (٢٢/٤)، وينظر 

الفتح الرباين (٣٢/١٦).
(٣) نيل األوطار (٣٨٤/٥).

(٤) ذكـره ابـن قدامة يف املغني (٥٥٧٨/١١)، وقال حمققـا املغني ذكره املربد يف كتابه الكامل 
(١٤٥٢/٣)، ومل أقف عليه خمرجاً يف كتب اآلثار التي اطلعت عليها، وقال عنه األلباين: 

مل أره، إرواء الغليل (٢٧٦/٧).
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سواء أكان قدر الدية أم أكثر منها، وهو فعل مجع من الصحابة  من 
دون نكري فكان هذا دليالً عىل اجلواز(١).

واستدلوا من املعقول بام يأيت:
لح عن القصاص عوض عن القصاص، والقصاص . ١ أن بدل الصُّ

داق وعوض  لح عنه بـام اتفقوا عليه كالصَّ ليـس بامل فجاز الصُّ
اخللع؛ حيث ليس هناك تقدير رشعي يف هذه األشياء(٢).

لـح يف القتـل العمد صلح عام ال جيـري فيه الربا؛ حيث . ٢ أن الصُّ
لح عليه  إن بدلـه ليـس مقدراً رشعـاً كالقتل اخلطأ، فجـاز الصُّ

لح عن العروض(٣). مطلقاً، أشبه الصُّ
لح عىل أكثـر من الدية بأن  : يسـتدل القائلـون بمنع صحة الصُّ ثانياً
هـذا زيادة عـىل الواجب، فإن الديـة جتب بالعفـو واملصاحلة فال جيوز 

أخذ أكثر من الواجب من اجلنس.
لح هنا عن القصـاص، والقصاص  ويناقـش هذا الدليل: بـأن الصُّ
لح مطلقاً، أخذاً بإطـالق األدلة الدالة عىل  ليس مـاالً فيجوز عنه الصُّ

.(٤) جواز املصاحلة مطلقاً
: يسـتدل القائلون بالتفصيل وربط ذلك بموجب القتل العمد  ثالثاً
لح مطلقـاً؛ ألن  بـأن القتـل العمـد إذا أوجـب القـود عينـاً صـح الصُّ
القصـاص ليس ماالً فيصح عنه املصاحلة بام يتفـق عليه الطرفان أخذاً 
لح عن القصـاص مطلقاً، أما إن  بعمـوم األدلـة الدالة عىل جـواز الصُّ

(١) املغني (٥٩٥/١١).
(٢) بدائع الصنائع (٤٩/٦)، املغني (٥٩٦/١١)، مغني املحتاج (٥٠/٤).

(٣) بدائـع الصنائـع (٢٥٠/٧) (٤٩/٦)، املغنـي (٥٩٦/١١)، املبـدع (٢٨٩/٤)، رشح 
اخلريش (٢٧/٨).

(٤) مغني املحتاج (٥٠/٤)، هناية املحتاج (٣١١/٧).
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لـح من جنس الديـة فال جيوز  أوجـب أحـد األمريـن، وكان بدل الصُّ
خوفاً من الوقوع يف شـبهة الربا، فهـو بمثابة من صالح عن مئة بمئتني 

مع احتاد اجلنس فيكون ربا(١).
ونوقش هـذا الدليل بأن املصاحلة عن القصـاص والقصاص ليس 
، وليس فيه مال مقدر، بخالف القتل اخلطأ؛ لذا فليس هنا ربا ألن  ماالً

الربا خيتص بمبادلة املال باملال، والقصاص ليس بامل(٢).
الرتجيح:

لـح عن القصاص  بعـد عرض املسـألة بأدلتهـا فالظاهر صحة الصُّ
بأكثـر من الدية؛ لظهور األدلة الدالة عىل ذلـك، ومل يوجد ما يدفعها، 
يَ االتفاق عليه، ولضعف أدلة  كِ السـيام وهو قول عامة الفقهاء؛ بل حُ

املخالفني وإمكان مناقشتها بام ال جيعلها تنهض لالحتجاج.
واهللا تعاىل أعلم،،،

(١) مغني املحتاج (٥٠/٤)، هناية املحتاج ٧ /٣١١.
(٢) بدائع الصنائع (٢٥٠/٧).
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املبحث الثاين
لح عن القتل اخلطأ بام زاد عىل الدية الصُّ

اخلطـأ: لغة: ضـد الصواب، واملخطئ مـن أراد الصواب فصار إىل 
غريه، واخلطأ ما مل يتعمد(١).

وذكـر الفقهـاء تعريفات للقتل اخلطـأ ترجع يف جمموعهـا إىل عدم 
قصـد القتل، لذا قال القرطبي: «ووجوه اخلطأ كثرية ال حتىص، يربطها 
.. أو يرمي  عدم القصد، مثل أن يرمي صفوف املرشكني فيصيب مسلامً
... واخلطأ اسم من أخطأ خطأ وإخطاء: إذا مل  إىل غرض فيصيب إنساناً
يصنع عن تعمد...، ويقال ملن أراد شـيئاً ففعل غريه: أخطأ، وملن فعل 

غري الصواب أخطأ»(٢).
ـرِّف القتل اخلطأ عند الفقهاء بـ: «أن يفعل فعالً ال يريد  ومـن هنا عُ
إصابـة املقتـول فيصيبـه ويقتله، مثـل أن يرمـي صيداً فيصيب إنسـاناً 
فيقتلـه»(٣). قال ابن املنذر: «وأمجعوا عىل أن القتل اخلطأ أن يريد يرمي 
الـيشء فيصيب غـريه»(٤)، فهذا النوع من القتـل ال يتعلق به قصاص، 

وجتب الدية بغري خالف(٥)، واألصل يف هذا قول اهللا جال وعال: (!  
(١) الصحاح، فصل اخلاء (٤٧/١)، القاموس املحيط، فصل اخلاء، باب: اهلمزة (١٣/١).

(٢) اجلامع ألحكام القرآن (٣١٣/٥).
(٣) املغني (٤٦٤/١١)، اإلقناع البن املنذر (٣٥٤/١)، القاموس الفقهي، (ص١١٧).

(٤) اإلمجاع، (ص١٤٥).
(٥) املغني (٤٦٤/١١)، روضة الطالبني (٥/٧).
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  /   .   -   ,    +   *   )(         '   &   %   $   #           "
0  1  2  3         4  5      6  7...) [النساء: ٩٢] اآلية.

وقد أمجع أهل العلم عىل وجوب الدية يف القتل اخلطأ، وأهنا حمددة 
من قبل الشارع بمئة من اإلبل، قال ابن قدامة -رمحه اهللا-: «أمجع أهل 
العلـم عىل أن اإلبل أصل يف الدية، وأن دية احلر املسـلم مئة من اإلبل 

وقد دلت عليه األحاديث الواردة»(١).
وقـد دل عىل ذلك مـا جاء يف كتاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص لعمرو بن حزم الذي 
بيّـن فيـه الفرائض والسـنن والديات، وقـال فيـه: «وأن يف النفس مئة 

اإلبل»(٢).
(١) املغني (٦/١٢).

(٢) أخرجه النسائي يف سننه، كتاب العقول (٥٨/٨-٥٩)، ومالك يف املوطأ كتاب: العقول، 
(ص٦١١)، وابـن اجلارود يف املنتقى (ص١٩٨-١٩٩)، والدارقطني يف سـننه، كتاب: 
احلـدود والديات وغـريه (٢٠٩/٣-٢١٠)، وابن حبان يف كتـاب: الزكاة، باب: فرض 
الـزكاة ومـا جتب فيه، موارد الظمـآن إىل زوائد ابن حبـان، (ص٢٠٢-٢٠٣)، واحلاكم 
يف املسـتدرك، كتـاب: الزكاة، وصححـه ووافقه الذهبـي (٣٩٥/١-٣٩٧)، والدارمي 
يف سـننه، كتاب: الديـات، باب: مجاع أبـواب الديات فيام دون النفـس (٨٠/٨-٨٢)، 
وأبـو داود يف املراسـيل، بـاب: ما جـاء يف الديـة، (ص١٥٧-١٥٨)، وابن أيب شـيبة يف 
املصنـف، كتـاب: الديـات (١٥٥/٩، ١٥٩، ١٨٠)، وعبدالـرزاق يف املصنف، كتاب: 
العقـول (٣١٦/٩، ٣٨٣)، وابـن حـزم يف املحـىل (٤١١/١٠-٤١٢)، وأورده املتقـي 
اهلندي يف كنز العامل يف كتاب: الزكاة (٣١٢/٦-٣١٤)، والسيوطي يف الدر املنثور نقالً 
عـن احلاكم (٣٤٣/١)، وهذا احلديث مرسـل صحيح اإلسـناد، وقـد صححه األلباين 
كام يف إرواء الغليل (٣٠٣/٧)، وقال ابن عبدالرب: «ال خالف عن مالك يف إرسـال هذا 
احلديث هبذا اإلسـناد، وقد روي مسـنداً من وجه صالح، وهو كتاب مشـهور عند أهل 
السـري معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة تسـتغني بشـهرهتا عن اإلسـناد؛ ألنه أشـبه 
التواتر يف جميئه لتلقي الناس له بالقبول واملعرفة...، وكتاب عمرو بن حزم معروف عند 

.« العلامء، وما فيه فمتفق عليه إال قليالً
ينظـر: كتاب التمهيد املطبوع مع موسـوعة رشوح املوطـأ (٥٢٠/٢٠-٥٢١)، وينظر: 

التلخيص احلبري (١٧/٤-١٨).
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وإذا كان الواجـب يف القتـل اخلطأ حمـدداً ومقدراً رشعـاً فقد اتفق 
األئمـة األربعـة عىل أنه ال جيـوز أن يصالح عن دية القتـل اخلطأ بأكثر 
منها من جنسـها فال يصالح عن مئة من اإلبل بمئة وعرشين من اإلبل 
ألن الديـة مئـة من اإلبـل فتكون الزيـادة عليها رباً، فديـة القتل اخلطأ 
مقـدرة رشعـاً بمقدار معلـوم ال زيادة عليـه، فالزيادة عـىل املقدر من 
لح عن القتل العمد؛ فإن بدل  جنسـه تكون رباً فال جيوز، بخالف الصُّ
لـح عن القصاص عـوض عن القصاص، والقصـاص ليس ماالً  الصُّ
حتى يكون البدل عنه زيادة عىل املال املقدر؛ إذ ليس فيه تقدير رشعي 

فال يتحقق الربا.
لح إذا وقع عىل الدية وليس عىل القصاص  فخالصة القول: أن الصُّ
فإنـه ال جيوز أن يكـون عىل أكثر مما جتب فيه الدية إذا كان من جنسـها 

ألن ذلك يعترب ربا(١). 
لح يف القتل اخلطأ مـن غري جنس الدية كام لو  أمـا إذا كان بـدل الصُّ
لح ولو  صالح عن دية اخلطأ بسيارات مثالً أو مكيالت؛ فهنا جيوز الصُّ
كان بأكثـر من الدية، قال الزيلعي: «وأما اخلطأ يف النفس فألن موجبه 
لح عن دعواه جائز، إال أنه ال تصح الزيادة عىل قدر الدية  املـال، والصُّ
لح عىل غري  لح عىل أحد مقادير الدية للربا.. ولو وقع الصُّ إذا وقع الصُّ

مقادير الدية جاز كيفام كان لعدم الربا».
لح  وجـاء يف حاشـية الشـلبي عند قـول الزيلعـي: «ولو وقـع الصُّ
عـىل غري مقادير الدية» قال: أي عدم صحـة الزيادة عىل قدر الدية فيام 
إذا صالـح عـن جنايـة اخلطأ عىل أحـد مقادير الدية كاإلبـل والذهب 
(١) بدائع الصنائع (٤٩/٦) (٢٥٠/٧)، تبيني احلقائق (١١٣/٦)، البحر الرائق (٣٥٣/٨)، 
رشح اخلريش (٢٧/٨)، حاشـية الدسـوقي (٢٦٣/٤)، التاج واإلكليل هبامش اجلليل 

(٣٢٨/٨)، املغني (٥٩٦/١١)، الترشيع اجلنائي اإلسالمي (١٦٨/٢).



 ١٠٢

والفضـة، أما إذا صالـح عىل غري مقادير الديـة كاملكيل واملوزون جاز 
لح عىل الزيادة؛ ألن عند اختالف اجلنس ال تظهر الزيادة»(١). الصُّ

ويف التـاج واإلكليل: «من جنى خطـأ، وهو من أهل اإلبل فصالح 
األوليـاء عاقلته عىل أكثر من ألف دينار جاز إن عجلوها، فإن تأخرت 
لح يف اخلطأ  مل جيـز ألنـه دين بدين»(٢). وذلـك أن املالكية يعـدون الصُّ
لح  حكمـه حكم بيع الدين؛ إذ دية اخلطأ مال يف الذمة، فرياعى يف الصُّ

عن الدية يف اخلطأ ما يراعى يف بيع الدين سواء(٣).
وقـال أبواخلطاب: «وال يصح -أي الصلـح- عن قتل اخلطأ بأكثر 

من الدية من جنس الدية، وجيوز من غري جنسها»(٤).
وهبذا تبني أنه ال جيوز أن يصالح اجلاين أولياء املجني عليه يف القتل 
اخلطأ بأكثر من الدية من جنسـها، أما إذا صاحله عىل غري جنسها بأكثر 
مـن قيمتهـا فيجـوز(٥)، وقد علـل الفقهاء للمنـع بأكثر مـن الدية من 
جنسـها بأن الديـة مقدرة ثابتة يف ذمـة اجلاين فلم جيـز أن يصالح عنها 
بأكثـر منها من جنسـها؛ ألنـه إذا أخذ أكثر منها فقد أخـذ حقه وزيادة 
ال مقابـل هلا فيكون أكل مال بالباطل، وال شـك أن أكل املال بالباطل 
منهي عنه بداللة قول اهللا تعاىل: (o   n  m  l  k) [البقرة: 

.(٦) ١٨٨]. فيكون حراماً

(١) تبيني احلقائق وحاشية الشلبي هبامشه (٣٦/٥).
(٢) التاج واإلكليل هبامش مواهب اجلليل (٣٢٨/٨).

(٣) رشح اخلريش (٢٧/٨)، حاشية الدسوقي (٢٦٣/٤)، رشح الزرقاين عىل خمترص خليل (٢٧/٨).
(٤) اهلداية (١٩٦/١).

(٥) تبيـني احلقائق (٣٦/٥)، حاشـية الدسـوقي (٢٦٣/٤)، املغنـي (٢٤/٧)، رشح منتهى 
اإلرادات (٤١٠/٣)، كشـاف القنـاع (٢٨٠/٨-٢٨١)، الترشيـع اجلنائي اإلسـالمي 

(١٦٨/٢)، املوسوعة الفقهية الكويتية (٣٥١/٢٧).
(٦) تبيني احلقائق (٣٦/٥)، املغني (٢٥/٧)، كشـاف القناع (٢٨٠/٨-٢٨١)، املوسـوعة 

الفقهية الكويتية (٣٥١/٢٧)، الفقه اإلسالمي وأدلته (٤٣٥٣/٦).



١٠٣ 

لح من غري جنس الدية فيجوز بأكثر من قيمتها؛  أما إذا كان بدل الصُّ
ألنه حينئذٍ صلح بمعنى البيع، وجيوز لإلنسان أن يشرتي اليشء بأكثر 

من قيمته أو أقل، وألنه ال ربا بني العوض واملعوض عنه؛ فصح(١).

(١) كشـاف القنـاع (٢٨١/٨)، رشح منتهـى اإلرادات (٤١٠/٣)، القواعـد، البـن رجب 
(ص٣٠٧).



 ١٠٤

 املبحث الثالث
من يملك حق الصلح

إذا وقعـت جريمة القتل العمد العدوان، وانتهى األمر إىل إسـقاط 
لح مـن األولياء مع  لـح، فمـن الذي يملك حـق الصُّ القصـاص بالصُّ

اجلاين؟
لح عن القصاص عىل ثالثة أقوال: اختلف الفقهاء فيمن له حق الصُّ
لـح عـن القصاص حق جلميـع الورثة، فكل  القـول األول: أن الصُّ
وارث يرث املال سواء أكان من ذوي الفروض أم العصبة من الرجال 
والنساء بمن فيهم الزوجان، فهو مستحق للقصاص، وهو قول مجهور 
الفقهـاء فهو مذهب احلنفية(١)، واملشـهور عن الشـافعية(٢)، واملذهب 

عند احلنابلة(٣)، ورواية عن املالكية(٤).
لح عن القصاص حـق للعاصب الذكر، أي:  القـول الثاين: أن الصُّ
مجيع العصبة بالنفس، وأما النساء فيثبت هلن استيفاء القصاص والعفو 
عنـه مع غريهن بثالثـة رشوط، وهي: أن يكنَّ وارثـات للمقتول، ومل 

(١) بدائع الصنائع (٢٤٢/٧).
(٢) احلـاوي الكبـري (٢٥٠/١٥)، تكملـة املجموع (٢٥٣/٢٠)، مغنـي املحتاج (٣٩/٤)، 

هناية املحتاج (٢٩٨/٧).
(٣) املغنـي (٥٨٢/١١)، اإلنصـاف مـع الـرشح الكبـري (١٦٠/٢٥)، مطالـب أويل النهى 

.(٤٨/٦)
(٤) املنتقى رشح املوطأ (١٢٥/٧).



١٠٥ 

هن عاصـب يف الدرجة، وكـنَّ لو كان يف درجتهـن رجل ورث  يسـاوِ
لح للعاصب  بالتعصيـب، وهو مذهـب املالكيـة(١)، والقول بـأن الصُّ
جها الشيخ  الذكر هو قول عند الشافعية(٢)، ورواية عند احلنابلة(٣)، خرّ

تقي الدين واختارها.
لح عن القصاص ملن يرث املال بنسـب  القـول الثالث: أن حق الصُّ
دون سـبب، فيخـرج بذلـك مـن يـرث بالزوجيـة، وهـو وجـه عنـد 

الشافعية(٤).
األدلة واملناقشة:

لح حق جلميـع الورثة فمن ورث  : يسـتدل القائلـون بـأن الصُّ أوالً
املال ورث القصاص بام يأيت:

الدليل األول: أن النصـوص أثبتت احلق يف القصاص ألهل املقتول 
كـام يف قـول النبـي ملسو هيلع هللا ىلص: «... فمن قتـل له بعـد مقالتي هـذه فأهله بني 
خريتـني...»(٥) احلديث، وأهل الرجل من جيمعه وإياهم نسـب وقرابة 
من الرجال والنساء(٦)، والزوجة من أهل الزوج بدليل قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 
(١) رشح اخلريش (٢١/٨-٢٢)، بداية املجتهد (٤٠٣/٢)، حاشـية الدسـوقي (٢٥٦/٤، 

٢٥٨)، املدونة (٢٣٥/١٦).
(٢) تكملة املجموع (٢٥٣/٢٠)، هناية املحتاج (٢٩٩/٧)، مغني املحتاج (٤٠/٤).

(٣) اإلنصاف مع الرشح الكبري (١٦١/٢٥)، االختيارات الفقهية (ص٢٩٣).
(٤) تكملة املجموع (٢٥٣/٢٠)، هناية املحتاج (٢٩٩/٧)، مغني املحتاج (٤٠/٤).

(٥) أخرجـه أبـوداود يف سـننه واللفـظ له، كتـاب: الديات، بـاب: ويل العمد يـرىض بالدية 
(٦٤٣/٤)، وبنحوه الرتمذي يف سننه، كتاب: الديات، باب: ما جاء يف حكم ويل القتيل 
يف القصـاص والعفـو، وقـال: هذا حديث حسـن صحيح، سـنن الرتمـذي (١٤/٤)، 
والبيهقـي يف سـننه، كتاب: اجلنايـات، باب: اخليـار يف القصـاص (٥٢/٨)، وصححه 

األلباين كام يف إرواء الغليل (٢٧٦/٧).
(٦) ينظر: لسـان العرب (٢٨/١١)، ومعجم مقاييس اللغة (١٥٠/١)، املفردات يف غريب 

القرآن (ص٢٩).



 ١٠٦

«... مـن يعذرين من رجل بلغني أذاه يف أهيل فواهللا ما علمت عىل أهيل 
...»(١) فقوله: «عىل أهيل» يريد عائشة  فعد النبي ملسو هيلع هللا ىلص زوجه  إال خرياً
عائشـة  من أهله، فتبني هبذا أن الزوجة تدخل يف عموم أهل الزوج 
فتكون داخلة ضمن األهل وهم أولياء املقتول(٢)، وقال اخلطايب -رمحه 
اهللا- يف قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «فأهله بني خريتني» دليل عىل أن الدية مستحقة 
ألهله كلهم، ويدخل يف ذلك الرجال والنسـاء والزوجات ألهنم مجيعاً 

أهله»(٣).
ويلحظ أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص جعل يف هذا احلديث القود ملن جعل له الدية، 

وال خالف أن الدية جلميع الورثة فكذلك القود(٤).
الدليل الثاين: عن عائشة  عن رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: «عىل املقتتلني 
أن ينحجـزوا(٥)؛ األول فـاألول، وإن كانـت امـرأة»(٦)، قـال أبوداود: 

«بلغني أن عفو النساء يف القتل جائز، إذا كانت إحد األولياء»(٧).
(١) أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب املغازي، باب: حديث اإلفك (٤٣١/٧)، ومسـلم 
يف صحيحـه كتـاب: التوبة، باب: يف حديث اإلفك وقبول توبة القاذف، صحيح مسـلم 

برشح النووي (١١٥/٩).
(٢) املغني (٥٨١/١١)، احلاوي الكبري (٢٥١/١٥)، املنتقى، رشح املوطأ (١٢٥/٧).

(٣) معامل السنن (٥/٤).
(٤) احلاوي الكبري (٢٥١/١٥)، تكملة املجموع (٢٥٣/٢٠).

(٥) أي: يكفوا عن القود، وكل من ترك شيئاً فقد انحجز عنه، ينظر: النهاية يف غريب احلديث 
واألثر (٣٥٤/١)، الفائق يف غريب احلديث (٢٢٧/١).

(٦) أخرجه أبوداود يف سننه واللفظ له، كتاب الديات، باب: عفو النساء عن الدم (٦٧٥/٤)، 
والنسـائي يف املجتبى، كتاب: القسـامة، باب عفو النساء عن الدم (٣٨/٨)، والبيهقي يف 
سـننه، كتـاب: اجلنايات، باب: عفو بعض األولياء عـن القصاص دون بعض (٥٩/٨)، 
والنسـائي يف سـننه الكـرب، كتاب: القسـامة، بـاب عفو النسـاء عن الـدم (٢٣١/٤)، 
واحلديث إسناده ضعيف كام ذكره األلباين يف ضعيف سنن أيب داود (ص٨١٩)، وضعيف 
سنن النسائي (ص٤٥٥)، وذكره يف سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة (٣٣٣/٨).

(٧) سنن أيب داود (٦٧٥/٤).



١٠٧ 

ومعنى احلديث: أنه ينبغـي للمقتتلني، وهم القاتل وأولياء املقتول 
أن يكفـوا عن القود، وأنه ينبغي لورثة املقتول األقرب فاألقرب العفو 
عن دمه، رجاهلم ونسـاؤهم، وأهيم عفا -وإن كان امرأة- سقط القود 
واسـتحقوا الديـة(١)، فهذا دليل عىل أن عفو النسـاء معترب يف إسـقاط 

. القصاص فتكون من أولياء الدم، ويكون صلحها معترباً
تِيَ برجل قتل قتيالً فجاء ورثة  الدليـل الثالث: ما ورد أن عمر  أُ
املقتـول ليقتلوه، فقالت امرأة املقتول، وهـي أخت القاتل: قد عفوت 
عـن حقـي. فقال عمر: «اهللا أكـرب، عتق القتيل»(٢) فقـد اعترب عمر  
املـرأة مـن أولياء الدم فأسـقط القصـاص بعفوهـا، ومل خيالفه أحد مع 
انتشـاره فكان إمجاعـاً، وإذا كان عفوها معتـرباً؛ فكذلك صلحها ألن 
مـن ملك حـق العفـو ملك حـق القصاص، ومـن ملكهـام ملك حق 

الصلح(٣).
الدليـل الرابع: أن كل من ورث الدية ورث القصاص كالعصبة؛ إذ 
كل حق ورثه العصبة ورثه غريهم من الورثة كالدية، فوجب أن يثبت 

جلميع الورثة كسائر احلقوق(٤).
لح خاص بالعاصب الذكر يام  : يسـتدل القائلون بأن حـق الصُّ ثانياً

يأيت:
(١) النهاية يف غريب احلديث واألثر (٣٤٥/١)، معامل السنن (٢١/٤)، حاشية السندي عىل 

سنن النسائي (٣٩/٨)، سنن البيهقي (٥٩/٨)، نيل األوطار (١٧٧/٧).
(٢) أخرجه عبدالرزاق يف مصنفه، كتاب:العقول، باب: العفو برقم (١٨١٨٨) (١٣/١٠)، 
املغنـي  يف  قدامـة  ابـن  وأورده   ،(٢٧٩/٧) الغليـل  إرواء  يف  كـام  األلبـاين  وصححـه 
(٥٨٢/١١)، وعـزاه أليب داود، ومل يوجـد يف السـنن، كام قال األلبـاين، ومل أره عند أيب 

داود بعد مزيد البحث عنه وما أظنه رواه. إرواء الغليل (٢٧٩/٧).
(٣) احلاوي الكبري (٢٥٥/١٥)، نيل األوطار (١٧٧/٧).

(٤) املغنـي (٥٨٢/١١)، احلاوي الكبري (٢٥١/١٥)، مطالب أويل النهى (٤٨/٦)، املنتقى 
رشح املوطأ (١٢٥/٧)، مغني املحتاج (٤٠/٤).



 ١٠٨

   r  q  p  o  n   m) :الدليل األول: قول اهللا جل وعال
s...) [اإلرساء: ٣٣] اآلية، فوليه هو املستحق لدمه وهو الذكر ألنه 
أفـرده بالواليـة بلفظ التذكـري، وهذا دال عىل خروج املـرأة عن مطلق 

لفظ الويل، فالويل يتناول الرجل من العصبات(١).
ونوقـش هذا االسـتدالل: بأن املراد بالويل هنـا الوارث بدليل قول 
 (e  d   c  b  a) :اهللا سبحانه وتعاىل عن املؤمنني
 (...º  ¹  ¸   ¶  μ  ´  ³  ²) :[التوبة: ٧١]، وقوله
لح لسـائر  [األحـزاب: ٦] اآليـة. فاقتىض ذلك إثبات القود والعفو والصُّ
الورثة، وال يصح االسـتدالل بمجيء الويل بلفظ «التذكري» عىل إرادة 
الذكـر؛ ألن املقصود به جنس الويل فيسـتوي فيه املذكر واملؤنث، عىل 
أن اسـم الـويل يطلـق عىل املـرأة كالرجل ألهنـا تليه، وإن مل تـلِ عليه، 
ولـو تناولـت اآلية من ييل عليه خلـرج منهم األبنـاء واإلخوة مع أهنم 
مـن األولياء عند اجلميع، كـام أن اآلية جعلت السـلطان للويل ليبارش 
اسـتيفاء القصـاص، وذلك خيتص بالرجال دون النسـاء، وليس املراد 

أصل استحقاق الدم(٢).
الدليـل الثـاين: أن القـود موضوع لدفع العار عن النسـب؛ فأشـبه 
واليـة النكاح يف اختصاصها يف العصبات من الرجال، واملرأة ليسـت 
أهـالً للواليـة يف كثري مـن األمور كالنـكاح والقضاء؛ فلـذا مل تكن هلا 

لح عن القصاص(٣). والية الصُّ
ونوقـش هذا الدليـل: باملنع فليس القود موضوعـاً لدفع العار؛ بل 
القود مسـتحق للويل للتشـفي واالنتقام من القاتـل ال لدفع العار، كام 

(١) تفسري القرطبي (٢٥٤/٩)، احلاوي الكبري (٢٥٠/١٥).
(٢) تفسري القرطبي (٢٥٥/١٠)، احلاوي الكبري (٢٥١/١٥).

(٣) احلاوي الكبري (٢٥١/١٥)، تكملة املجموع (٢٥٣/٢٥)، مغني املحتاج (٤٠/٤)، نيل 
األوطار (١٧٧/٧).



١٠٩ 

أن القيـاس عىل عدم أهلية املرأة لوالية النـكاح قياس مع الفارق؛ فال 
يكون صحيحاً، وذلك أن والية النكاح ال تورث إنام تسـتفاد بالنسب 

بخالف القود فهو حق موروث فافرتقا(١).
الدليل الثالث: أن والية الدم مسـتحقة بالنرصة، وليس النسـاء من 

أهل النرصة، فلم يكن هلن مدخل يف الوالية املستحقة هبا(٢).
ونوقش هذا الدليل: بعدم التسليم بأن والية الدم مستحقة بالنرصة؛ 
بل إهنا مستحقة للتشفي واالنتقام من اجلاين، ألن النرصة تكون للحي 

ال امليت(٣).
الدليل الرابع: أن النساء لو ورثن القود لتحملن العقل كالعصبات، 
وهـن ال يتحملـن العقـل؛ فيجـب أن يسـقط مرياثهـن مـن القـود 

كاألجانب(٤).
ونوقـش هذا الدليـل: بالنقض، فهناك من يـرث القود وال يتحمل 
العقـل كالفقراء من عاقلـة اجلاين ونحوهم، فجعـل اختصاص القود 

.(٥) بمن يتحمل العقل فاسداً وال يصلح جعله دليالً
لح عن القصاص ملن يرث املال  : يسـتدل القائلون بأن حق الصُّ ثالثاً

بنسب فال مدخل للزوجني يف ذلك بام يأيت:
الدليل األول: أن الزوجني ليسـا من العصبة، وال جيب عليهام يشء 

من العقل فلم يكن عفومها معترباً كغري الوارثني(٦).
(١) احلاوي الكبري (٢٥١/١٥)، القصاص يف النفس (ص١٦٥).

(٢) املنتقى رشح املوطأ (١٢٥/٧).
(٣) القصاص يف النفس (ص١٦٥).

(٤) احلاوي الكبري (٢٥١/١٥).

(٥) املرجع السابق (٢١٥/١٥).
(٦) القصاص يف النفس (ص١٦٤).



 ١١٠

ونوقش هذا الدليل: بعدم الصحة ملنافاته ما ورد عن عمر  حينام 
اعترب عفو الزوجة عن دم زوجها، وأسـقط القصاص عن القاتل بعفو 
زوجتـه(١)، فلـوال أن عفوها معترب ومؤثر ملا سـقط بـه القصاص، وال 
يعـرف خمالف لعمـر  من الصحابة فكان إمجاعـاً، وقياس الزوجني 
عـىل غري الوارثـني قياس غري صحيـح؛ ألن لكل منهام نصيبـاً من دية 
صاحبه، فيام إذا سقط القصاص عن القاتل، أو كان القتل خطأ موجباً 
للدية(٢)، ولذلك ورَّث النبي ملسو هيلع هللا ىلص امرأة أشيم الضبايب من دية زوجها(٣)، 

والدية بدل عن القصاص، وملك البدل يستلزم ملك املبدل منه(٤).
الدليل الثاين: أن القصاص يورث بالنسب دون السبب، ويقصد به 
التشـفي واالنتقام من القاتل، وهذا ال يكون للزوجة النقطاع السبب 

وهو الزوجية باملوت، فال حاجة إىل التشفي(٥).
ونوقـش هـذا الدليل: بعدم التسـليم فال يسـلم بانقطـاع الزوجية 
باملـوت؛ بـل هـي باقية حكـامً يف حـق اإلرث والعـدة، ولـو انقطعت 
العالقـة بينهام باملوت ملا ورث أحد الزوجني صاحبه، عىل أن السـبب 
املوجـب للقصـاص وهو اجلنايـة قد وجد قبـل املوت فيكـون ثبوت 

(١) سبق ذكره وخترجيه (ص١٠٥).
(٢) القصاص يف النفس (ص١٦٥).

(٣) أخرجـه أبـوداود يف سـننه، كتـاب: الفرائـض، بـاب: يف املـرأة تـرث مـن ديـة زوجهـا 
(٣٣٩/٢)، والرتمذي يف سـننه، كتاب: الفرائض، باب: ما جاء يف مرياث املرأة من دية 
 ،زوجهـا، وقال: «هذا حديث حسـن صحيح» (٣٧١/٤)، والنسـائي يف سـننه الكرب
كتـاب: الفرائـض، باب: توريـث املرأة من ديـة زوجها (٧٨/٤)، وابـن ماجة، أبواب: 
الديـات، باب: املرياث مـن الدية (١٠٤/٢)، وعبدالـرزاق يف مصنفه، كتاب: العقول، 
بـاب: مـرياث الديـة (٣٩٧/٩)، واإلمام أمحد يف املسـند، وقال حمققو املسـند: إسـناده 

صحيح عىل رشط الشيخني (٢٢/٢٥).
(٤) القصاص يف النفس (ص١٦٥).

(٥) مغني املحتاج (٤٠/٤)، هناية املحتاج (٢٩٩/٧)، نيل األوطار (١٧٧/٧).



١١١ 

اسـتحقاق القصاص مسـتنداً إىل السـبب املوجب لـه واملوجود وقت 
قيام الزوجية(١).

الرتجيح:
بعـد عرض املسـألة بأدلتهـا، ومـا أورد عليهـا من مناقشـة، يظهر 
لـح عـن القصاص حـق جلميع  رجحـان القـول األول، وهـو أن الصُّ
الورثـة، فكل من يرث املال من الرجال والنسـاء مسـتحق للقصاص 
لح عليه، وذلك لقـوة ما احتج به اجلمهـور القائلُ  والعفـو عنـه والصُّ
بذلـك، ولعدم املعارض له، السـيام وقد أجيب عـن أدلة املخالفني بام 
يضعف داللتها، كام أن ختصيص بعض الورثة باستحقاق الدم والعفو 
لح عليه دون بعض من غري دليل يقتيض ذلك عدم التسليم؛  عنه والصُّ
، ويكون معارضاً  إذ هو حتكم من غري دليل يستند إليه فال يكون مقبوالً

للنصوص التي عممت استحقاق الدم بالوارثني.
وبعـد أن تبني لنـا رجحان القول بأن القصاص حـق جلميع الورثة 
مـن الرجال والنسـاء، فقد ذكـر الفقهاء أنه من يملـك حق القصاص 
لح عن  لح، وبناء عىل ذلك؛ فإن الصُّ وحـق العفو فإنه يملـك حق الصُّ
القصاص حـق يملكه مجيع الورثة من الرجال والنسـاء، فأهيم صالح 
اجلـاين عـن القصاص صحَّ صلحه وسـقط القصاص عـن اجلاين، كام 
لح كأثر العفو يف إسـقاط  أن من يملك العفو يملك الصلح، وأثر الصُّ
القصـاص، وإذا تعـدد األولياء فصالح أحدهم اجلاين عىل مال سـقط 

القصاص، وبقي حق اآلخرين يف املال(٢).

(١) القصاص يف النفس (ص١٦٥).
(٢) ينظر: بدائع الصنائع (٢٥٠/٧)، كشاف القناع (٢٨٩٥/٨)، الترشيع اجلنائي اإلسالمي 

(١٦٨/٢)، الفقه اإلسالمي وأدلته (٥٦٩٦/٧).



 ١١٢

املبحث الرابع
صلح ويل مستحق الدم

إذا كان مسـتحق الدم قارصاً بأن كان صبياً أو جمنوناً أو معتوهاً؛ فإن 
لح، وينظر فيام  وليه يقوم مقامه يف طلب القصاص أو أخذ الدية أو الصُّ
لح، وأن ذلك  هو يف مصلحة مستحق الدم، فإن رأ أن املصلحة يف الصُّ

أنفع ملستحق الدم، فام الذي يملكه الويل بالنظر ملقدار بدل الصلح؟
اتفـق الفقهـاء عىل أن للويل أن يصالح عىل قـدر الدية أو أكثر منها؛ 
ألن يف ذلـك نفعاً لـويل الدم؛ ألنه أخذ قدر الواجب كامالً أو أزيد منه 

ويف ذلك مصلحة له، والويل ينظر يف مصلحته(١).
أما إذا صالح الويل عىل أقل من الدية، فقد اختلف الفقهاء يف صحة 

لح وجوازه عىل قولني: هذا الصُّ
لح وجتب له الدية كاملة، وهو قول  القول األول: ال يصح هذا الصُّ

مجهور الفقهاء فهو مذهب احلنفية(٢) والشافعية(٣) واحلنابلة(٤).
(١) تبيـني احلقائق (١٠٨/٦)، حاشـية الدسـوقي (٢٥٩/٤)، املهذب مـع تكملة املجموع 
(٢٧٦/٢٠)، اإلنصاف مع الرشح الكبري (١٤٦/٢٥)، وينظر: الفقه اإلسالمي وأدلته 

(٥٦٩٧/٧)، الترشيع اجلنائي اإلسالمي (١٦٨/٢).
(٢) فتح القدير، ورشح العناية هبامشـه (٢٦٣/٨)، تبيـني احلقائق (١٠٨/٦)، البحر الرائق 

.(٣٤١/٨)
(٣) املهذب مع تكملة املجموع (٢٧٦/٢٠).

(٤) كشاف القناع (٢٨٨٥/٨)، مطالب أويل النهى (٤٤/٦).



١١٣ 

- فال جيوز للويل أن  القـول الثاين: إن كان القاتل ملياً -مـورساً غنياً
يصالـح عىل أقل من الدية، فإن صالح عىل أقل من الدية رجع الصغري 
بعد رشـده عىل اجلاين بباقي الدية، أمـا إن كان معرساً فيجوز للويل أن 

يصالح بأقل من الدية وهو مذهب املالكية(١).
األدلة:

: يسـتدل القائلون بعدم صحة صلـح الويل عىل أقل من الدية:  أوالً
بأن الويل ينظر يف مصلحة مسـتحق الدم اسـتناداً للقاعدة الفقهية التي 
تنص عىل أن: «كل مترصف عن الغري فعليه أن يترصف باملصلحة»(٢).
وقد ذكر شـيخ اإلسـالم قاعدة حول هذا املعنى حيث قال: «وكل 
مترصف بوالية إذا قيل له: افعل ما تشاء؛ فإنام هو ملصلحة رشعية»(٣)، 
وإذا كان الـويل يترصف بالنظر ملصلحة مسـتحق الـدم فال مصلحة له 
بالعفـو عىل أقل من الدية، لـذا فال يصح صلحه حينئذٍ ألنه ترصف ال 

مصلحة فيه ملستحق الدم(٤).
: يسـتدل القائلـون بالتفريـق بني عـرس القاتل ويـرسه بالنظر  ثانيـاً
ملصلحة مسـتحق الـدم فحينام يكـون القاتل ملياً مـورساً فال مصلحة 
لح عىل أقل من الدية، لكن إذا كان معرساً فيجوز  ملستحق الدم يف الصُّ

لح ولو عىل أقل من الدية حلاجة مستحق الدم القارص(٥). الصُّ
(١) رشح اخلريش (٢٣/٨)، حاشـية الدسوقي (٢٥٩/٤)، رشح الزرقاين عىل خمترص خليل 

(٢٣/٨)، التاج واألكليل هبامش مواهب اجلليل (٣٢٤/٨).
(٢) األشباه والنظائر البن السبكي (٣١٠/١).

(٣) االختيـارات الفقهيـة مـن فتاو، شـيخ اإلسـالم ابن تيميـة (ص١٧٦)، وينظـر املبدع 
.(٣٣٤/٥)

(٤) فتح القدير (٢٦٣/٨)، البحر الرائق (٣٤١/٨)، حاشـية العدوي هبامش رشح اخلريش 
.(٢٣/٨)

(٥) رشح اخلـريش وحاشـية العـدوي هبامشـه (٢٣/٨)، رشح الزرقاين، عـىل خمترص خليل 
.(٢٣/٨)



 ١١٤

ويناقش هذا االسـتدالل: بأن هـذا التفريق بالنظـر حلالة القاتل ال 
دليـل عليـه، وإناطـة األمـر بمصلحة ويل الـدم ظاهـر، وال حظ له يف 
لـح عـىل أقل مـن الدية املحـددة رشعـاً، وإذا كان القاتـل معرساً  الصُّ
فيبقـى متام الديـة يف ذمته حتى يقـدر عىل الوفاء، حفظاً حلق مسـتحق 

الدم القارص، وحتصيالً ملصلحته، وقضاء حلاجته العاجلة.
الرتجيح:

وبنـاء عىل ذلك فالـذي يظهر -والعلم عنـد اهللا تعاىل- رجحان ما 
عليـه مجهـور الفقهاء، وظهوره لقـوة دليله، وليس مـع املخالف دليل 
يسـتند إليه، السـيام وأن الويل ينظـر يف مصلحة الصغـري ونحوه، فهو 
مؤمتـن عـىل ذلك، ويغلب كل ما فيـه مصلحة له حفظـاً ملاله وحلاجته 

إليه يف النفقة ونحوها.
واهللا تعاىل أعلم،،،



١١٥ 

املبحث اخلامس
لح بحد معني حتديد بدل الصُّ

لح بـني القاتل أو  سـبق احلديـث عن اتفاق الفقهـاء عىل جواز الصُّ
غـريه وويل القصاص عىل إسـقاط القصاص مقابل بـدل يُدفع للويل، 
لح أو بدل العوض عن دم العمد، وسبق  ويسـمى هذا البدل بدل الصُّ
ذكـر األدلة الدالة عىل جواز هذا الصلح، ومل يذكر الفقهاء حتديداً هلذا 
البـدل بحـد معني، مما يدل عىل جوازه بأي مبلـغ كان، وقد تقدم لنا ما 
ورد أن احلسن واحلسني وسعيد بن العاص  بذلوا البن القتيل سبع 
ديات ليعفو عن هدبة بن خرشم فأبى قبوهلا، وذلك يف عرص الصحابة 
لح بحد معني،  ـر ذلـك؛ فدل عىل أنه ال حتديد لعـوض الصُّ نكَ  ومل يُ
وهو ما قررته هيئة كبار العلامء يف اململكة العربية السـعودية يف قرارها 
ذي الرقـم (٢٠٤)، والتاريـخ ١٤٢٢/٥/١٠هــ، وفيه: «إن األصل 
لح عىل  لـح، وعدم حتديـده بحد معني، مـا مل يشـتمل الصُّ جـواز الصُّ
إحـالل حـرام أو حتريم حالل، ومل يظهر للمجلـس ما يقتيض العدول 

عن هذا األصل».
لـح عىل أكثر من  وقـد سـبق ذكر رأي عامـة الفقهاء عىل جواز الصُّ
الديـة يف القتل العمد، وإن كان هناك رأي قال به بعضهم: بأن ال يزيد 
لح عن مقدار الدية، إال أنه رأي مرجوح، وليس مستنداً عىل  بدل الصُّ
لح يف القتـل العمد غري حمدد  دليـل صحيح؛ لـذا فالظاهر أن بدل الصُّ
بحد معـني ال جيوز جتاوزه أخذاً بإطالق النصوص السـابقة، وهذا ال 



 ١١٦

يعني أن يتامد الناس يف هذا البدل ويغالوا فيه؛ بحيث يشق عىل القاتل 
حتصيله، كام هو حاصل يف واقعنا املعارص من اشرتاط مبلغ باهظ جداً 
للصلح عن القصاص، فيدفع القاتل إىل طرق كافة األبواب لتحصيل 
هـذا البـدل، ويميض السـنوات الطـوال جلمعه وحتصيلـه حرصاً عىل 
إنقاذ نفسـه من عقوبة القصاص، وهذا وإن جاز رشعاً لكنه ال ينبغي؛ 
بـل املطلوب هو املسـاعدة والتخفيـف عن اجلاين وعـدم حتميله ما ال 
ب الشـارع  يطيـق ألن هذا البدل من ماله وال تتحمله عاقلته، وقد رغّ
يف إنظار املعرس والوضع عنه، واملسـاحمة يف االقتضاء واالستيفاء، فعن 
حذيفة  قال: سـمعت رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص يقول: «مات رجل، فقيل له: 
ما كنت تقول؟ قال: كنت أبايع الناس فأجتوز عن املورس وأخفف عن 

املعرس، فغفر له»(١).
ويف روايـة أن رجـالً مـات فدخل اجلنـة فقيل له: مـا كنت تعمل؟ 
فقال: إين كنت أبايع الناس فكنت أُنظر املعرس، وأجتوز يف السكة أو يف 

النقد، فغفر له(٢).
والشـؤون  والعـدل  الداخليـة  وزارات:  مـن  جلنـة  لِّفـت  أُ وهلـذا 
اإلسـالمية واملالية والشـؤون االجتامعية والثقافة واإلعالم ومؤسسة 
النقد العريب السـعودي واالسـتخبارات العامة بشـأن دراسـة ظاهرة 
لـح يف قضايا القتل بشـكل عام، ومـا يرافقها من إقامة  املبالغـة يف الصُّ
املخيـامت جلمـع تربعات الدية لورثـة القتيل، وتوصلت هـذه اللجنة 
جـت بموافقة خـادم احلرمني  وِّ جلملـة مـن القـرارات والتوصيـات تُ
الرشيفني عىل ما انتهت إليه هذه اللجنة، ومن ذلك ما يناسب ما نحن 
بصدده أن األمر السـامي الكريم الذي صدر يف التاسع والعرشين من 
(١) أخرجـه البخـاري يف صحيحـه واللفظ له، كتاب: االسـتقراض، باب: حسـن التقايض 

(٥٨/٥)، ومسلم يف صحيحه، كتاب: املساقاة، باب: فضل إنظار املعرس (٤٩٠/٥).
(٢) أخرجه مسلم يف الكتاب، والباب السابقني (٤٩٠/٥).



١١٧ 

شهر ربيع األول لعام ١٤٢٣هـ عدَّ املبلغ الذي يتجاوز اخلمسمئة ألف 
ريال مقابل العفو عن القصاص مبالغ فيه، وال شـك أن هذا التحديد 
روعـي فيـه مجلة من األمور، منهـا: ما يتعلق بزيادة أسـعار اإلبل التي 
لح قد يكون  تقدر فيها الدية، وأن هذا املبلغ يتناسب مع كون بدل الصُّ
زائداً عىل قدر الدية، وويل األمر ينظر يف مصلحة املسـلمني، وبمقتىض 
القواعـد الرشعيـة التي تنص عىل أن ترصف اإلمـام عىل الرعية منوط 
باملصلحـة(١)، وقد رأ أن املصلحة يف هذا التحديد، فينبغي العمل به 
وامتثاله طاعة ألمر ويل األمر، ومتشـياً مع ترغيب الشارع يف التخفيف 

عن املورس والتجاوز عن املعرس.
كـام أنه جيوز لويل األمر أن يقيّد اسـتعامل احلـق بالقدر الذي يصون 
 بـه املصلحة العامة فيتدخل يف شـؤون األفراد هلـذا الغرض، فإذا رأ
املصلحـة يف هذا التحديد فهو تقييد للمبـاح الذي يؤول إىل املصلحة، 
لح، فيقع احلرج وتتحقق املشقة  لئال يتامد الناس يف املغاالة ببدل الصُّ
عـىل النـاس، وحيصل الـرضر العام، وينفتـح باب املسـألة جلمع تلك 

األموال الطائلة(٢).
وممـا يظهـر أن هـذا األمـر السـامي الكريـم يقصد به حـث الناس 
عـىل االمتثـال هلذا التحديد، وليس ملزماً ملا سـبق من عدم حتديد بدل 
لـح بحد معني، وال يلزم الناس عـىل قبول معاملة ال يريدوهنا فال  الصُّ
حيـل مال املسـلم إال بطيب نفس منـه، كام أن هذا األمـر يرغب أولياء 
الدم يف األجر وطلب الدار اآلخرة، وأن يكونوا سبباً يف التخفيف عن 
القاتل فيكونون داخلني يف حسن االقتضاء، ثم إن هذا املال ليس قيمة 
للمقتـول حتى يغـاىل فيه؛ بل هـو تعويض هلم خيفف الوطـأة عليهم، 
(١) األشـباه والنظائـر للسـيوطي (ص١٢١)، األشـباه والنظائـر، البن نجيـم (ص١٢٣)، 

األشباه والنظائر، البن السبكي (٣١٠/١)، مجهرة القواعد الفقهية (٥٣٣/١).
(٢) ينظر: كتاب احلق ومد سلطان الدولة يف تقييده (ص١١٠-١١١).



 ١١٨

ويسـاعد ورثتـه، خصوصـاً إن كانـوا حمتاجني للـامل؛ لذا فإنـه ينبغي 
االمتثـال هلذا األمر طاعة لـويل األمر وابتغاء الثواب من اهللا جل وعال 
لح، مما يثقـل كاهل اجلاين وجيعله عبئاً  بعـدم املبالغة يف طلب بدل الصُّ

عىل اآلخرين بجمع هذا املبلغ. 



١١٩ 

املبحث السادس
عجز القاتل عن الوفاء ببدل الصلح

لح عن القصـاص بامل يدفعـه القاتل إىل  تقـدم لنـا أنه يصـح الصُّ
مسـتحق الـدم، وإذا تصاحلا عىل بدل فـإن القصاص يسـقط باتفاق 
الفقهـاء، قال عبدالقـادر عودة -رمحه اهللا-: «ال خـالف بني الفقهاء 
لح عىل القصاص، وأن القصاص يسـقط بالصلح»(١)،  يف جـواز الصُّ
لح عىل القصاص باتفـاق الفقهاء،  وقـال وهبة الزحييل: «جيـوز الصُّ
ويسـقط بـه القصـاص»(٢)، وعـد الكاسـاين -رمحه اهللا- مما يسـقط 
لح عـىل مال، وعلل لذلـك بقوله: «ألن  القصـاص بعـد وجوبه الصُّ
القصـاص حق للموىل، ولصاحب احلق أن يترصف يف حقه اسـتيفاء 
وإسـقاطاً، وألن املقصود من اسـتيفاء القصاص وهـو احلياة حيصل 
بـه، ألن الظاهـر أنه عند أخذ املـال عن صلح وتراض تسـكن الفتنة 
فـال يقصد الويل قتل القاتل فيحصل املقصود من اسـتيفاء القصاص 

بدونه»(٣).
لح من  وإذا تصالـح القاتـل مـع ويل الـدم فال خيلـو حال هـذا الصُّ

ثالث حاالت:
لح  لح معلقاً عىل رشط كـام لو تم الصُّ احلـال األوىل: أن يكـون الصُّ

(١) الترشيع اجلنائي اإلسالمي (١٦٧/٢).
(٢) الفقه اإلسالمي وأدلته (٥٦٩٥/٧)، وينظر: القصاص يف النفس (ص٢٠١).

(٣) بدائع الصنائع (٢٥٠/٧).



 ١٢٠

بـرشط أن يرحتـل القاتل من بلد الـويل، أو عىل أن يسـلمه املبلغ املتفق 
عليـه، أو عىل أن يعطيه العني املذكورة، فهنـا يلتزم اجلاين بالرشط كي 
لح، ويعمل بموجبه، فإن أخل به اجلاين فالقصاص باقٍ بحاله  يتم الصُّ
لـح انتقـض ومل يتم؛ ألن الـيشء املعلق عـىل رشط ال يتم إال  ألن الصُّ
لح هنا  طَ عليه، وألن الصُّ ِ فِ بام رشُ بحصول ما علق عليه، فاجلاين مل يوَّ

مل يتم فال حكم له وال أثر يرتتب عليه(١).
لح بـني القاتل وويل الـدم صحيحاً  احلـال الثانيـة: أن يتـم عقد الصُّ
ثابتـاً عىل يشء معـني فيبطل بعد صحته، كام لـو صاحله عن القصاص 
بحـر يعلـامن حريتـه أو عبد يعلامن أنه مسـتحق، أو فسـد املسـمى يف 
لح  لـح، فهنا يسـقط القصـاص؛ ألن إقـدام املتصاحلني عـىل الصُّ الصُّ
يتضمن اإلبراء عن القصاص فيسقط، وإذا سقط فإنه ال يعود للقاعدة 
لح أورثت شـبهة يف  الفقهية: «السـاقط ال يعود»(٢)، وألن صورة الصُّ
درء القصاص، والقصاص ال يسـتوىف مع الشـبهة فيسقط، وألن هذا 
لـح باطل فـكان وجوده كعدمه، وإذا سـقط القصاص فإنه يرجع  الصُّ
إىل الديـة ألن الـويل مل يرضَ بسـقوط القصاص جماناً فيصـار إىل الدية 

وهي موجب القتل األصيل(٣).
لح بني القاتل وويل الدم صحيحاً ثابتاً  احلال الثالثة: أن يتم عقد الصُّ
لح فمـؤد ذلك حصول  عـىل بدل صحيح معـني، فإذا تم عقـد الصُّ
لح ملسـتحق الدم،  الـرباءة عـن الدعـو، ووقوع امللـك يف بـدل الصُّ
وسـقطت دعواه املصالح عنها، جاء يف جملـة األحكام العدلية يف املادة 
(١) حاشـية الدسـوقي (٣١٧/٣)، بلغـة السـالك (١٥١/٢)، املوسـوعة الفقهيـة الكويتية 

.(٣٥٥/٢٧)
(٢) جملة األحكام العدلية (٥٤/١)، مجهرة القواعد الفقهية (٥٤٤/١).

احلقائـق (٣٦/٥)، رشح اخلـريش (٨/٦)، املغنـي  بدائـع الصنائـع (٥٥/٦)، تبيـني   (٣)
(٢٦/٧)، كشاف القناع (٢٩٥/٨)، رشح منتهى اإلرادات (٤٢١/٣).



١٢١ 

لـح فليس لواحـد من الطرفني فقـط الرجوع  (١٥٥٦): «إذا تـم الصُّ
 ،لـح بدله، وال يبقـى له حـق يف الدعو عنـه، ويملـك املدعـي بالصُّ
لح منـه»(١)، وذلك ألن  وليـس للمدعى عليه أيضاً اسـرتداد بدل الصُّ
لح من العقود الالزمـة بحق الطرفني، وال يملك  الفقهـاء يعدون الصُّ
أحد العاقدين فسخه أو الرجوع عنه بعد متامه(٢)، وعندئذٍ يلزم القاتل 

لح املصالح عليه. بدفع بدل الصُّ
لح فام احلكم؟ لكن إذا عجز القاتل عن تسليم بدل الصُّ

لح، وإذا  ذكـر الفقهاء من مسـقطات القصـاص بعد وجوبـه الصُّ
لح فإنـه ال يعود، وال يسـتحق الويل  سـقط القصـاص بتامم عقـد الصُّ
املطالبـة بـه(٣)، اسـتناداً للقاعـدة الفقهيـة التـي نصهـا: «السـاقط ال 
يعود»(٤)، ويعني ذلك أن القصاص حق للويل جيوز له إسقاطه بالعفو 
لح سـقط ذلك احلق، وبعد سقوطه فإنه  أو الصلح، فإذا أسـقطه بالصُّ
يتالشـى وال يعـود، فليس للـويل املطالبة بعـد ذلـك بالقصاص؛ بل 
لح صحيـح وثابت، وحينئذٍ  لح، ما دام أن الصُّ ه ببـدل الصُّ يثبـت حقّ
فـإن كان اجلاين مورساً لزمه دفعـه، وإن كان معرساً فإنه دين يثبت يف 
لح عليه، لكنه ما دام  ذمتـه وجيب عليه أداؤه؛ ألنه دين آلدمي تم الصُّ

    ¼  »             º  ¹) :أنـه معرس فقـد أمر اهللا جل وعال بإنظاره فقـال
½  ¾     ¿...) [البقـرة: ٢٨٠] اآليـة، فقـد حكـم اهللا تعاىل يف ذي 
العـرسة بالنظرة إىل امليرسة، وهذا عام يف مجيـع الناس وديوهنم؛ فكل 
ر، والعرسة ضيق احلال من جهة عدم املال وعدم القدرة  نظِ من أعرس أُ

(١) جملة األحكام العدلية (٥٦/٤).
(٢) جملة األحكام العدلية (١١٠/١)، املوسوعة الفقهية الكويتية (٣٥٥/٢٧).

(٣) سبق ذكر ذلك (ص٩٠).
(٤) ينظـر: جملـة األحكـام العدليـة (٥٤/١)، مجهـرة القواعـد الفقهيـة (٥٤٤/١)، املبـدع 

(٢٥٨/٥)، املوسوعة الفقهية (٢٥٤/٤).



 ١٢٢

عىل وفاء دينه، والنظرة: اإلمهال والتأخري إىل حال اليرس والقدرة عىل 
السداد(١).

بت السـنة يف إنظار املعرس كـام يف حديث أيب قتادة  قال:  وقد رغَّ
سـمعت رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص يقول: «مـن رسه أن ينجيه اهللا مـن كرب يوم 
القيامة فلينفّس عن معرس أو يضع عنه»(٢)، وجاء من حديث أيب هريرة 
 أن رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: «كان رجل يداين الناس فكان يقول لفتاه: 
إذا أتيـت معـرساً فتجـاوز عنه لعل اهللا يتجـاوز عنّا فلقـي اهللا فتجاوز 
عنـه»(٣)، قـال النووي -رمحه اهللا-: «ويف هـذه األحاديث فضل إنظار 
املعـرس والوضع عنه، إمـا كل الدين وإما بعضه، مـن كثري أو قليل... 
ر يشء من أفعال اخلري، فلعله  تَقَ وفضـل الوضع من الدين، وأنـه ال يُحْ

سبب السعادة والرمحة»(٤).

(١) اجلامع ألحكام القرآن (٣٧١/٣)، أحكام القرآن للجصاص (٤٧٣/١)، أحكام القرآن 
البن العريب (٢٤٥/١).

(٢) أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب: املساقاة، باب: فضل إنظار املعرس (٤٩٢/٥).
(٣) متفق عليه أخرجه البخاري، كتاب: البيوع، باب: من أنظر معرساً (٣٠٨/٤)، ومسـلم 

يف كتاب: املساقاة، باب: فضل إنظار املعرس، واللفظ له (٤٩١/٥).
(٤) رشح النووي لصحيح مسلم (٤٩٢/٥).



١٢٣ 

املبحث السابع
لح محل العاقلة بدل الصُّ

مـن جنـى عمداً عـىل نفس فوجب عليـه القصاص ثـم صالح عن 
القصاص ببدل مايل فعىل من جيب هذا املال؟ وهل تتحمله العاقلة؟

لح عن القتل العمد جيب يف مال  اتفـق الفقهاء عىل أن ما جيب بالصُّ
اجلاين وحده وال حتمله العاقلة(١).

جـاء يف املدونة: «قلـت: أرأيت أولياء الدم العمـد إذا صاحلوا عىل 
أكثـر من الدية، أجيوز ذلـك هلم يف قول مالك؟ قـال: نعم، قلت: فإن 
ريض أوليـاء العمـد بالدية أيكون ذلك عىل العاقلـة أويف مال القاتل؟ 

قال: بل يف مال القاتل عند مالك»(٢).
واستدلوا عىل ذلك بأدلة عامة وأدلة خاصة، وبياهنا يف اآليت:

: األدلـة الدالـة عـىل أن ديـة العمد جتـب يف مـال القاتل وال  أوالً
حتملهـا العاقلـة، وذلك باإلمجـاع عند أهل العلم كام قـال ابن قدامة 
-رمحه اهللا-: «أمجع أهل العلم عىل أن دية العمد جتب يف مال القاتل 
(١) بدائـع الصنائـع (٢٥٥/٧)، فتح القديـر (٤١٣/٨)، تبيني احلقائـق (١٧٩/٦)، البحر 
الرائق (٤٥٧/٨)، حاشـية ابن عابدين (٣٢٩/١٠)، رشح اخلريش (٢٨/٨)، حاشـية 
رشح  اجلليـل (٣٢٨/٨)،  مواهـب  هبامـش  واإلكليـل  التـاج  الدسـوقي (٢٦٣/٤)، 
الزرقاين عىل خمترص خليل (٢٧/٨)، حاشية الرشقاوي (٣٧٤/٢)، املغني (٢٩/١٢)، 

اإلنصاف مع الرشح الكبري (٧٠/٢٦)، كشاف القناع (٢٩٦٧/٨).
(٢) املدونة (٢٢٦/٨-٢٢٧).



 ١٢٤

وال حتملها العاقلة(١)، وقال ابن هبرية -رمحه اهللا-: «واتفقوا عىل أن 
دية الرجل احلر املسـلم مئة من اإلبل يف مال القاتل العامد إذا آل إىل 

الدية»(٢).
ويشـهد لذلك أن بدل املتلَـف جيب عىل املتلِف، والبـدل هنا الدية 
فتجـب عـىل اجلاين، وهذا هـو األصـل، وإنام خولف هـذا األصل يف 
القتـل اخلطأ لكثـرة الواجب، وختفيفـاً عليه؛ لكونه معـذوراً بخالف 

العامد فال عذر له فال يستحق التخفيف(٣).
: أدلة خاصة بأن العاقلة ال حتمل الصلح، وهي: ثانياً

الدليل األول: ما ورد عن ابن عباس  أنه قال: «ال تعقل العاقلة 
لحاً وال اعرتافاً وال ما جنى اململوك»(٤). عمداً وال صُ

» معناه: بأن يصالح اجلاين أولياء الدم عىل مال  فقولـه: «وال صلحاً
عن القصاص فال حتمله العاقلة، وهذا القول عن ابن عباس ال يعرف 

.(٥) له خمالف من الصحابة  فيكون إمجاعاً
لح واالعرتاف  وكذا ورد عن عمر  أنه قال: «العمد والعبد والصُّ
ال يعقـل العاقلـة»(٦)، وعـن حييى بن سـعيد وابن شـهاب أهنـام قاال: 

(١) املغني (١٣/١٢).
(٢) اإلفصاح (٢٠٠/٢).

(٣) بدائـع الصنائـع (٢٥٥/٧)، بدايـة املجتهـد (٤١٢/٢)، روضـة الطالبـني (٢٠٠/٧)، 
املغني (٢٨/١٢).

(٤) أخرجه البيهقي يف سـننه، كتاب: الديات، باب: من قال ال حتمل العاقلة عمداً وال عبداً 
وال صلحاً وال اعرتافاً (١٠٤/٨)، وينظر: التلخيص احلبري (٣١/٤).

(٥) املغني (٢٧/١٢-٢٨).
(٦) أخرجه البيهقي يف سننه، كتاب: الديات، باب: من قال: ال حتمل العاقلة عمداً وال عبداً، 
، وقـال: إنه منقطع حيـث إنه من رواية عامر الشـعبي عن عمر،  وال صلحـاً وال اعرتافـاً
: ال يصح هـذا القول عن عمر وإنام  والشـعبي مل يـدرك عمر فيكـون منقطعاً، وقال أيضاً

يصح عن الشعبي، سنن البيهقي (١٠٤/٨)، التلخيص احلبري (٣١/٤).
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مضت السنة يف قتل العمد حني يعفو أولياء املقتول أن الدية تكون عىل 
القاتـل يف ماله خاصـة، إال أن تعينه العاقلة عن طيـب نفس منها»(١). 
قال اإلمام مالك -رمحه اهللا-: «األمر الذي ال اختالف فيه عندنا فيمن 
بلت منه الدية يف قتل العمد أو يف يشء من اجلراح التي فيها القصاص  قُ
أن عقـل ذلك ال يكون عىل العاقلة إال أن يشـاؤوا، وإنام عقل ذلك يف 
مال القاتل أو اجلارح خاصة إن وجد له مال، فإن مل يوجد له مال كان 

ديناً عليه، وليس عىل العاقلة منه يشء إال أن يشاؤوا»(٢).
وما دامـت عاقلته ال تعقل عندما صالح عليـه فإنه موجب صلحه 

يبقى واجباً عليه يف ماله.
الدليـل الثاين: أنه مال يثبت بمصاحلة اجلاين واختياره، فال تتحمله 
العاقلة؛ إذ ال والية للجاين عليهم فلم يلزمهم ما صالح عليه، وكام لو 

اعرتف بالقتل(٣).
الدليـل الثالث: أنه لو محلته العاقلـة ألد إىل أن يصالح بامل غريه 

ويوجب عليه حقاً بقوله، ومثل هذا ال جيوز وال يصح(٤).
لح  لـح مل جيب بالقتـل بل بعقـد الصُّ الدليـل الرابـع: أن بـدل الصُّ
فيتحملـه املصالـح ألنـه برضـاه واتفاقه فال يكـون ملزمـاً لغريه وهم 

العاقلة فيتحمل نتيجة ما صالح عليه(٥).
الدليل اخلامس: أن العاقلة تدفع الدية من أمواهلم، وال يرجعون هبا 
(١) ذكره اإلمام مالك يف املوطأ، كتاب: العقول، باب: ما يوجب العقل عىل الرجل يف خاصة 

ماله، (ص٦٢٣).
(٢) موطأ اإلمام مالك، (ص٦٢٣).

(٣) فتـح القديـر (٤١٣/٨)، تبيني احلقائـق (١٧٩/٦)، البحر الرائـق (٤٥٧/٨)، مطالب 
أويل النهى (١٤٢/٦).

(٤) املغني (٢٩/١٢).
(٥) بدائع الصنائع (٢٥٥/٧).
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عليه، فهو فضويل يف صلحه عنهم؛ فلذا ال يلزمهم ما صالح عليه(١).
لـح يف القتـل العمد جيب عىل اجلـاين وال حتمله  وإذا كان بـدل الصُّ
 ، لح فيكون مؤجالً العاقلة فإنه يكون حاالً إال إذا رشط األجل يف الصُّ

بال خالف عند األئمة األربعة(٢).
واستدلوا لذلك بام يأيت:

الدليل األول: أن األصل يف موجب اجلناية عىل اجلاين احللول ألنه 
بدل متلف، وقد خولف هذا األصل لدليل كام يف دية اخلطأ التي جتب 

مؤجلة فيبقى ما عداه عىل األصل(٣).
لح مل جيب بالقتل، إنام وجب بالعقد فال  الدليـل الثاين: أن بدل الصُّ

يتأجل إالَّ بالرشط كثمن املبيع(٤).

(١) رشح اخلريش (٢٨/٨)، حاشـية الدسوقي (٢٦٣/٤)، رشح الزرقاين عىل خمترص خليل 
.(٢٧/٨)

(٢) بدائـع الصنائع (٢٥٧/٧)، رشح العناية عىل اهلداية مع فتح القدير (٤١٣/٨)، حاشـية 
ابـن عابديـن (٣٢٩/١٠)، بدايـة املجتهـد (٤٠٩/٢)، روضـة الطالبـني (٢٠٧/٧)، 

كشاف القناع (٢٩٦٧/٨).
(٣) كشاف القناع (٢٩٦٧/٨).
(٤) بدائع الصنائع (٢٥٧/٧).
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اخلامتة

احلمـد هللا الذي يـرس وأعان عىل إمتام هذا البحث الذي تناولت فيه 
مسـألة مهمة تضافرت عوامل عدة لبحثها وإبراز أهم أحكامها، وهي 
لـح يف القتـل، وبعد هذا البحث ظهرت يل عـدة نتائج أذكرها فيام  الصُّ

يأيت:
لـح بـني النـاس بعامـة، ويف القتل بخاصـة مرغب فيه . ١ أن الصُّ

رشعاً، ندب الشارع إليه وحث عىل حتصيله.
لـح يف القتـل اتفـاق بني القاتل وويل الـدم عىل بدل يتم . ٢ أن الصُّ

لح  بموجبـه دفع البدل لويل الدم، ويسـمى هذا البدل بدل الصُّ
عن القتل، ويسقط بذلك القصاص عن القاتل.

لـح، قريبة من معنـاه، حتقق . ٣ أن هنـاك ألفاظـاً ذات صلـة بالصُّ
لح كاإلبراء واإلسقاط والعفو. الغرض من الصُّ

لـح جيـوز يف القتل العمـد، فإذا انعقـد صحيحاً ترتبت . ٤ أن الصُّ
آثاره عليه، وصار مسقطاً للقصاص بال خالف.

لـح عن القصـاص يف القتل العمد بـام زاد عىل الدية . ٥ جيـوز الصُّ
عـىل الصحيـح، وإن كان عىل الدية أو أقـل منها فال خالف يف 

صحته.
لـح يف القتل العمد عوض عـن القصاص، والقصاص . ٦ أن الصُّ

لح عىل أكثر من الدية. ليس ماالً فصحَّ أن يكون عوض الصُّ
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لح عىل أكثر . ٧ أن الواجب يف القتل اخلطأ الدية؛ لذا ال يصح الصُّ
لح من جنسـها لئال يكون ربـاً، وأما إن  منهـا إذا كان بـدل الصُّ
لح مـن غري جنس الدية كالعروض ونحوها فإنه  كان بدل الصُّ
جيوز بأكثر من الدية؛ ألنه بمنزلة البيع، وجيوز أن يشرتي اليشء 

. بأكثر من قيمته أو أقل فال رباً
٨ . ، لح عن القصاص حق جلميع الورثة رجاالً كانوا أو نسـاءً الصُّ

بمـن فيهم الزوجـان، فأهيم صالح عن القصـاص كان صلحه 
معترباً ومسقطاً للقصاص.

إذا كان مسـتحق الـدم قارصاً بأن كان صبيـاً أو جمنوناً فإن وليه . ٩
يقـوم مقامه، وينظـر فيام هو مصلحة له، فـإذا رأ املصلحة يف 
لـح جاز لـه أن يصالح عـن القصاص بقدر الديـة أو أكثر  الصُّ
منها، وال يصح بأقل منها لعدم املصلحة فيه، وألن فيه إسقاطاً 

لبعض حقه.
لح غـري حمدد بحد معـني ال جيوز جتاوزه . ١٠ األظهـر أن بـدل الصُّ

أخـذاً بإطـالق النصـوص الـواردة يف ذلك إال أنـه ينبغي عدم 
املغاالة فيه، وأن يكون لالحتسـاب ورجاء الثواب من اهللا جال 

وعال فيه مدخل ومطمع.
جيـوز لـويل األمـر تقييد املبـاح عـىل الرعيـة إذا رأ املصلحة . ١١

يف ذلـك، وقـد صـدر توجيه من ويل األمـر يف اململكـة العربية 
لح يف القتل العمد بخمسمئة ألف  السـعودية بتحديد بدل الصُّ
ريـال فينبغي اعتـامده وعدم جتـاوزه دفعاً للحرج واملشـقة عن 
النـاس وحتقيقـاً لرغبة الشـارع يف إنفـاذ الصلـح، وطاعة لويل 

األمر فيام فيه مصلحة للناس.
لح صحيحاً ترتبت آثاره عليه، فال جيوز فسخه . ١٢ إذا تم عقد الصُّ
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لح فإن  وسـقط القصاص، وجيب عىل القاتل تسـليم بـدل الصُّ
عجز عنه وجب إنظاره.

لـح عن القصاص معلقاً عىل رشط فال يتحقق إال . ١٣ إذا كان الصُّ
بتحقق رشطه، وإال فال يعمل به ويكون وجوده كعدمه.

لح بعد انعقاده فيجب عىل القاتل متام الدية . ١٤ إذا بطل عقـد الصُّ
لويل الدم.

لح عن القتل؛ بل جيب البدل . ١٥ ال تتحمل عاقلة القاتل بدل الصُّ
يف ماله.
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فهرس املصادر واملراجع:

اإلمجاع، أليب بكر حممد بن املنذر، دار طيبة بالرياض، ط١، ١٤٠٢هـ.. ١
أحكام القرآن، أليب بكر أمحد اجلصاص، دار الفكر.. ٢
أحكام القرآن، أليب بكر حممد ابن العريب، دار الفكر.. ٣
االختيارات الفقهية من فتاو شـيخ اإلسـالم ابن تيمية، للشـيخ عالء الدين أبواحلسن . ٤

البعيل، مكتبة السنة املحمدية.
إرواء الغليـل يف ختريـج أحاديـث منـار السـبيل، حممـد نـارص الديـن األلبـاين، املكتب . ٥

اإلسالمي.
أساس البالغة، أليب القاسم الزخمرشي، دار املعرفة، بريوت.. ٦
األشباه والنظائر، البن السبكي، مؤسسة الرسالة.. ٧
األشباه والنظائر، جلالل الدين السيوطي، دار الكتب العلمية، بريوت.. ٨
األشباه والنظائر، لزين الدين ابن نجيم، دار الكتب العلمية، بريوت.. ٩
اإلفصاح عن معاين الصحاح، أليب املظفر ابن هبرية، املؤسسة السعيدية بالرياض.. ١٠
اإلقناع، أليب بكر حممد بن املنذر، ط١، ١٤٠٨هـ.. ١١
اإلنصـاف يف معرفـة الراجـح من اخلالف، لعـيل املـرداوي، املطبوع مـع املقنع والرشح . ١٢

الكبري، دار هجر، ط١، ١٤١٥هـ، حتقيق: د. عبداهللا الرتكي.
أنيـس الفقهاء يف تعريفات األلفاظ املتداولة بني الفقهاء، للشـيخ قاسـم القونوي، ط١، . ١٣

١٤٠٦هـ.
البحر الرائق رشح كنز الدقائق، لزين الدين ابن نجيم، دار املعرفة، بريوت.. ١٤
بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع لعالء الدين الكاساين، دار الكتاب العريب، بريوت.. ١٥
بداية املجتهد وهناية املقتصد، ملحمد بن أمحد بن رشد، دار املعرفة، بريوت.. ١٦
التـاج واإلكليل هبامش مواهب اجلليل، أليب القاسـم العبـدري املواق، دار عامل الكتب، . ١٧

١٤٢٣هـ.
تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق، لعثامن الزيلعي، دار املعرفة، بريوت.. ١٨
حتفـة املحتاج، لشـهاب الديـن ابن حجـر اهليتمي، دار الكتـب العلمية، بـريوت، ط١، . ١٩

١٤٢١هـ.
الترشيع اجلنائي اإلسالمي مقارناً بالقانون الوضعي لعبدالقادر عودة، مؤسسة الرسالة، . ٢٠

١٤٠٨هـ.
التعريفات، لعيل بن حممد اجلرجاين، ط١، ١٤٠٥هـ.. ٢١
تفسري القرآن العظيم (تفسري ابن كثري)، دار املعرفة، بريوت.. ٢٢
تكملة املجموع، ملحمد بن نجيب املطيعي، دار عامل الكتب، ١٤٢٣هـ.. ٢٣
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التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري، البن حجر العسقالين، توزيع رئاسة . ٢٤
إدارة البحوث العلمية واإلفتاء باململكة العربية السعودية.

التلقني يف الفقه املالكي، للقايض عبدالوهاب البغدادي، دار الفكر، ١٤١٥هـ.. ٢٥
تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان، لعبدالرمحن السعدي، الرئاسة العامة إلدارات . ٢٦

البحوث العلمية واإلفتاء.
جامـع البيان عـن تأويل آي القرآن « تفسـري ابن جريـر الطربي»، دار هجـر، حتقيق: د: . ٢٧

عبداهللا الرتكي.
اجلامع ألحكام القرآن (تفسري القرطبي)، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.. ٢٨
اجلامع الصحيح (سنن الرتمذي)، أليب عيسى الرتمذي، دار الكتب العلمية، بريوت.. ٢٩
مجهرة القواعد الفقهية يف املعامالت املالية، عيل الندوي، ط١، ١٤٢١هـ.. ٣٠
حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد بن عرفة الدسوقي، دار الفكر، بريوت.. ٣١
حاشية السندي عىل سنن النسائي، دار اجليل، بريوت، ١٤٠٧هـ.. ٣٢
حاشية الرشقاوي عىل حتفة الطالب، أليب زكريا األنصاري، دار املعرفة، بريوت.. ٣٣
حاشية ابن عابدين، دار عامل الكتب، ١٤٢٣هـ.. ٣٤
حاشية العدوي عىل رشح اخلريش، عيل الصعيدي العدوي، دار صادر، بريوت.. ٣٥
حاشية ابن قاسم عىل الروض املربع، مجع: عبدالرمحن بن قاسم، ط٢، ١٤٠٣هـ.. ٣٦
حاشيتا القليويب وعمرية عىل رشح جالل الدين املحيل ملنهاج الطالبني، دار إحياء الرتاث . ٣٧

الكتب العربية، للحلبي.
احلاوي الكبري أليب احلسن املاوردي، املكتبة التجارية، دار الفكر.. ٣٨
احلق ومد سلطان الدولة يف تقييده، الدكتور فتحي الدريني، مؤسسة الرسالة.. ٣٩
درر احلكام رشح جملة األحكام لعيل حيدر، دار عامل الكتب، ١٤٢٣هـ.. ٤٠
الدر املنثور يف التفسري باملأثور جلالل الدين السيوطي، دار الفكر، بريوت.. ٤١
روضة الطالبني، أليب زكريا حييى النووي، دار عامل الكتب، ١٤٢٣هـ.. ٤٢
زاد املعاد يف هدي خري العباد، ابن القيم، مؤسسة الرسالة، ١٤٠٧هـ.. ٤٣
سنن أيب داود، دار احلديث، سوريا، ١٣٨٨هـ.. ٤٤
سنن البيهقي، ط١، حيدر آباد، ١٣٤٤هـ.. ٤٥
سنن الدارقطني، دار املحاسن للطباعة.. ٤٦
سنن الدارمي، رئاسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء، ١٤٠٤هـ.. ٤٧
سنن ابن ماجة، ط٢، ١٤٠٤هـ.. ٤٨
سنن النسائي، دار اجليل، بريوت.. ٤٩
رشح حدود ابن عرفة، أليب عبداهللا األنصاري الرصاع، دار املغرب اإلسالمي، بريوت، . ٥٠

ط١، ١٩٩٣م.
رشح اخلريش، دار صادر، يروت.. ٥١
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رشح الزرقاين عىل خمترص خليل، دار الفكر، بريوت.. ٥٢
رشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي، ط١، ١٤١٢هـ، حتقيق: الشيخ عبداهللا اجلربين.. ٥٣
رشح العناية عىل اهلداية مع فتح القدير، للبابريت، دار عامل الكتب، ١٤٢٤هـ.. ٥٤
رشح منتهى اإلرادات، منصور البهويت، مؤسسة الرسالة، ط١، ١٤٢١هـ.. ٥٥
رشح النووي لصحيح مسلم، دار أيب حيان، ط١، ١٤١٥هـ.. ٥٦
الصحاح، إلسامعيل اجلوهري، ط٣، ١٤٠٤هـ، دار العلم للماليني.. ٥٧
صحيح البخاري مع فتح الباري، الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء.. ٥٨
صحيح مسلم برشح النووي، دار أيب حيان، ط١، ١٤١٥هـ.. ٥٩
طلبة الطلبة يف االصطالحات الفقهية، عمر النسفي، املطبعة العامرة، ١٣١١هـ.. ٦٠
الفائق يف غريب احلديث، جار اهللا الزخمرشي، دار الكتب العلمية، بريوت، ١٤١٧هـ.. ٦١
فتح الباري، البن حجر العسقالين، الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء.. ٦٢
فتح القدير، للكامل بن اهلامم احلنفي، دار عامل الكتب، ١٤٢٤هـ.. ٦٣
الفروع، البن مفلح، نرش مؤسسة الرسالة، ط١، ١٤٢٤هـ.. ٦٤
الفقه اإلسالمي وأدلته، الدكتور وهبة الزحييل، دار الفكر، سوريا.. ٦٥
القاموس املحيط ملجد الدين الفريوزآبادي، دار الفكر، بريوت، ١٤٠٣هـ.. ٦٦
القصاص يف النفس، الدكتور عبداهللا الركبان، مؤسسة الرسالة، ط١، ١٤٠٠هـ.. ٦٧
القواعد، للحافظ ابن رجب احلنبيل، نرش دار املعرفة، بريوت.. ٦٨
كشـاف القناع عن متن اإلقناع، منصور البهويت، ط١، ١٤٢٧هـ، وزارة العدل باململكة . ٦٩

العربية السعودية.
الكليات أليب البقاء الكفوي، مؤسسة الرسالة، ط٢، ١٤١٩هـ.. ٧٠
كنز العامل يف سنن األقوال واألفعال، عالء الدين اهلندي، ط١، ١٣٩٤هـ، مكتبة الرتاث.. ٧١
لسان العرب، أليب الفضل ابن منظور األفريقي، دار صادر، بريوت.. ٧٢
املبدع يف رشح املقنع، إلبراهيم بن مفلح احلنبيل، املكتب اإلسالمي، ١٣٩٤هـ.. ٧٣
املحىل، أليب حممد عيل بن حزم، من منشورات دار اآلفاق اجلديدة، بريوت.. ٧٤
خمتار الصحاح، حممد الرازي، مؤسسة علوم القرآن، بريوت، ١٤٠٣هـ.. ٧٥
املدونة، لإلمام مالك بن أنس، دار عامل الكتب، ١٤٢٤هـ.. ٧٦
املراسيل أليب داود السجستاين، ط١، ١٤٠٦هـ، دار القلم.. ٧٧
املستدرك عىل الصحيحني، للحافظ احلاكم النيسابوري، دار املعرفة، بريوت.. ٧٨
املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري، للفيومي، املكتبة العلمية، بريوت.. ٧٩
املصنف، البن أيب شيبة، الدار السلفية باهلند، ط٣، ١٣٩٩هـ.. ٨٠
املصنف، لإلمام عبدالرزاق الصنعاين، املكتب اإلسالمي، ط١، ١٣٩١هـ.. ٨١
مطالـب أويل النهـى يف رشح غايـة املنتهـى، مصطفـى الرحيبـاين، املكتـب اإلسـالمي، . ٨٢

١٣٨١هـ.



١٣٣ 

معامل السنن للخطايب، نرش املكتبة العلمية، بريوت، ط٢، ١٤٠١هـ.. ٨٣
معجـم املصطلحـات االقتصادية يف لغـة الفقهاء، الدكتور نزيه محـاد، نرش وتوزيع الدار . ٨٤

العاملية للكتاب اإلسالمي، ط٣، ١٤١٥هـ.
معجم لغة الفقهاء، حممد رواس قلعه جي، دار النفائس، ط٢، ١٤٠٨هـ.. ٨٥
معجـم املصطلحـات واأللفـاظ الفقهيـة، الدكتور حممـود عبدالرمحـن عبداملنعـم، دار . ٨٦

الفضيلة.
معجم مقاييس اللغة، أليب احلسني ابن فارس، دار إحياء الكتب العربية، ط١، ١٣٦٦هـ.. ٨٧
املغرب يف ترتيب املعرب، للمطرزي، دار الكتاب العريب، بريوت.. ٨٨
املغني، ملوفق الدين ابن قدامة املقديس، دار هجر.. ٨٩
مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، حممد الرشبيني، دار الفكر، بريوت.. ٩٠
املفردات يف غريب القرآن، للراغب األصفهاين، دار املعرفة، بريوت.. ٩١
املنتقى رشح موطأ اإلمام مالك، للباجي، ط٤، ١٤٠٤هـ.. ٩٢
املنتقى من السنن املسندة عن رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص، البن اجلارود، دار اجلنان، ط١، ١٤٠٨هـ.. ٩٣
املهذب، أليب إسحاق الشريازي، دار عامل الكتب، ١٤٢٣هـ.. ٩٤
موارد الظمآن إىل زوائد ابن حبان، للحافظ اهليثمي، دار الكتب العلمية، بريوت.. ٩٥
املوسـوعة الفقهيـة الكويتيـة، وزارة األوقـاف والشـؤون اإلسـالمية بالكويـت، ط١، . ٩٦

١٤١٢هـ.
املوطأ، لإلمام مالك، دار النفائس، بريوت.. ٩٧
هناية املحتاج إىل رشح املنهاج، للرميل، دار الفكر، ١٤٠٤هـ.. ٩٨
النهايـة يف غريـب احلديـث واألثـر، أليب السـعادات ابـن األثـري، دار الفكـر، بريوت، . ٩٩

١٣٩٩هـ.
نيـل األوطـار رشح منتقـى األخبار، ملحمـد بن عيل الشـوكاين، نرش وتوزيـع إدارات . ١٠٠

البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة اإلرشاد.
اهلدايـة يف فـروع الفقه احلنبـيل، أليب اخلطاب حمفوظ، الكلـوذاين، دار الكتب العلمية، . ١٠١

ط١، ١٤٢٣هـ.
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حمتويات البحث:
٧٩ ............................................................................... املقدمة
لح وحكمه....................................................... ٨٢ التمهيد: حقيقة الصُّ
املطلب األول: تعريف الصلح.................................................... ٨٢
٨٤ ...................................................... املطلب الثاين: حكم الصلح
٨٦ .............................................. املطلب الثالث: تعريف القتل العمد
٨٨ ...................................... لح يف القتل العمد املطلب الرابع: املراد بالصُّ
املطلب اخلامس: األلفاظ ذات الصلة بالصلح..................................... ٨٨
لح عن القتل العمد بام زاد عىل الدية......................... ٩٢ املبحث األول: حكم الصُّ
٩٩ .......................... لح عن القتل اخلطأ بام زاد عىل الدية املبحث الثاين: حكم الصُّ
املبحث الثالث: من يملك حق الصلح.............................................. ١٠٤
املبحث الرابع: صلح ويل مستحق الدم القارص...................................... ١١٢
لح بحد معني...................................... ١١٥ املبحث اخلامس: حتديد بدل الصُّ
املبحث السادس: عجز القاتل عن الوفاء ببدل الصلح............................... ١١٩
١٢٣ ............................................ املبحث السابع: محل العاقلة بدل الصلح
اخلامتة.............................................................................. ١٢٧
فهرس املصادر واملراجع............................................................ ١٣٠



قال عبداهللا بن وهب:
أن  إنساناً  اغتبت  كلام  أين  «نذرت 
أغتاب  فكنت  فأجهدين،  يوماً،  أصوم 
إنساناً  اغتبت  كلام  أين  فنويت  وأصوم، 
أن أتصدق بدرهم، فمن حب الدراهم 

تركت الغيبة».
(سري أعالم النبالء ٢٢٨/٩)
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الراتب التقاعدي 
(دراسة فقهية)

إعداد
د. حممد بن سعد بن فهد الدورسي
عضو هيئة التدريس بقسم الفقه

كلية الرشيعة بالرياض
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املقدمة

احلمد هللا رب العاملني، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده، ال رشيك له، 
وأشـهد أن حممداً عبده ورسـوله، وصفوته من خلقه، صىل اهللا وسلم 

عليه وعىل آله وصحابته أمجعني.
أما بعد: 

فقـد أعطـى الترشيـع اإلسـالمي يف جمـال العمـل للعامـل حقوقه 
لص يف عمله، ويُبدع ويبتكر،  ر لـه البيـئة املناسبة كـي خيُ الكاملة، ووفّ
وفـق تنظيم يضمن احلقوق كامـلة لطـريف العمـل -العامل وصاحب 
العمـل- عـىل حدٍّ سـواء، ممـا فيه حتســني لوضـع الوظائـف، ونظراً 
لوجود املشـكالت يف نظام التوظيف والعامل املعمول به عاملياً، وعدم 
ل. قام القانـون يف الغرب  صالحيتـه ملعاجلة أوضـاع املوظفني والعـامَّ
بتعديـالت جوهرية، فأدخـلوا عىل عقـد العمل جمموعـة من القواعد 
التـي هتدف حلاميـة األجــري، وإعطائه من احلقـوق ما مل يكـن لـه من 
قبل، كحـق تكويـن النقابات، وإعطائه مستحقات مالية بعد تقاعده، 

وتعويضات هناية اخلدمة، وغري ذلك من امتيازات.
وملـا كان موضوع الراتـب التقاعدي مـن نوازل العـرص، ويكتنفه 
بعـض التسـاؤالت التي حتتـاج إىل نظر وتأمـل، إذ الكثري مـن الناس 
يستفيد من الراتب التقاعدي، رغبت يف بحث هذا املوضوع، حيث إنه 
عقد مسـتحدث بحاجة إىل دراسـة وتأصيل، وحيتاج الناس إىل معرفة 

أحكامه.
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الدراسات السابقة:
مل أجد -فيام اطلعت- من الدراسـات السابقة كتاباً مفرداً أو بحثاً 
مسـتقالً تناول هذا املوضوع بالتأصيل والتقعيد وبيان احلكم الفقهي 
فيـه، وإظهـار املسـائل الفقهيـة املرتتبـة عليـه، وإنـام بعـض جوانب 
املوضـوع ورد يف بحـوث أخر هلا عالقـة بفقه الـزكاة واملعامالت 

املالية املعارصة.
ففـي قسـم الفقه يف كليـة الرشيعة بجامعـة اإلمام حممد بن سـعود 
بتاريـخ (١٤٢٧/١١/١هــ)  مسـجلة  دكتـوراه  رسـالة  اإلسـالمية 
بعنـوان: (الرواتـب واملكافآت املاليـة املعارصة)، وقد تنـاول الراتب 

التقاعدي يف الفصل السادس.
والرسـالة ال زالـت قيـد الدراسـة، ومل يصلهـا الباحـث -حسـب 
علمـي-، كام أنه مل يتطرق ملوضوع احلكـم الوضعي للتقاعد، وانتقال 
الراتـب التقاعـدي عـن طريق املـرياث، وال التحايـل للحصول عليه 

بطريق غري نظامي.
ويف القسـم نفسـه رسالة ماجسـتري بعنوان: (إرث احلقوق يف الفقه 
اإلسـالمي) تناولـت يف املطلب السـابع: إرث معاشـات التقاعد، ومل 

تتناول الرسالة املوضوع من مجيع جوانبه.
ويف القسـم نفسـه رسـالة دكتـوراه بعنـوان: (النـوازل يف الـزكاة) 
تناولت: زكاة مكافأة هناية اخلدمة، وزكاة الراتب الشهري، ومل تتطرق 

الرسالة جلميع جوانب املوضوع.
واملوضوع ال زال بكراً حيتاج إىل الدراسة والبحث من عدة جوانب.

ومل أجد -غري ذلك- بحثاً مستقالً تناوله.
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أمهية املوضوع:
تظهر أمهية املوضوع يف عدة نقاط، منها اآليت:

: أن املوضوع له مسـاس بالواقع كثرياً، فهو خيدم رشحية كبرية  أوالً
مـن النـاس، نظـراً للعدد اهلائـل الذين يلتحقـون بالوظائـف اخلاصة 
ل ونحوهم يف هذا النظام، ودراسـة  والعامة، باإلضافة إىل دخول العامّ

هذه األمور املعارصة من األمهية بمكان ملعرفة احلكم الفقهي فيها.
: أمهيةُ دراسـة النوازل بشـكل عام، واملوضـوع يدخل ضمن  ثانيـاً
التعامـالت احلديثـة، حتت أبـواب الـزكاة، وأبواب العقـود، وأبواب 

املرياث.
: األصالـة واالبتـكار يف موضـوع البحـث؛ فلـم يطـرق هذا  ثالثـاً
املوضـوع بعـد -فيام أعلـم- ببحث مسـتقل مؤصل يف دراسـة فقهية 

متخصصة. 
أهداف املوضوع:

هيدف البحث يف هذا املوضوع إىل عدة أمور، منها ما يأيت:
االطالع عىل حقيقة العقد التقاعدي.. ١
تأصيل هذا العقد وتقعيده ومعرفة حكمه.. ٢
ظهور األحكام املرتتبة عىل بعض األموال املجمدة.. ٣
اإلسـهام يف إثراء الفقه اإلسـالمي، وبيان شـموله هلذه املسألة . ٤

النازلة وغريها.
املنهج:

سأتّبع يف إعداد البحث املنهج اآليت:
: تصوير املسألة املراد بحثها، ليتضح املقصود من دراستها. أوالً
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: توثيـق االتفاق من مظانـه املعتربة، مع بيـان احلكم بدليله يف  ثانيـاً
املسائل املتفق عليها، واملسائل اخلالفية أتبع فيها ما يأيت:

حترير حمل اخلالف إذا احتاجت إىل ذلك.. ١
ذكر األقوال يف املسـألة حسـب االجتاهات الفقهيـة، وبيان من . ٢

قال هبا من العلامء. 
االقتصـار عـىل املذاهب الفقهيـة املعتربة، وتوثيـق األقوال من . ٣

كتب أهل املذهب. 
تْبع كل قول بأدلته.. ٤ العناية بأدلة األقوال، وأُ
الرتجيح مع بيان سببه وذكر ثمرة اخلالف إن وجدت.. ٥

: املقارنـة بـني جزئيـات البحـث، ومـا ورد يف نظـام التقاعد  ثالثـاً
والتأمينات االجتامعية.

: االعتامد عىل املصادر واملراجع األصيلة يف التحرير والتوثيق  رابعـاً
والتخريج واجلمع.

: الرتكيز عىل موضوع البحث وجتنب االستطراد. خامساً
: العناية بدراسة ما له صلة واضحة بالبحث.  سادساً

: ترقيم اآليات، وبيان سورها، وختريج األحاديث، وبيان ما  سـابعاً
ذكره العلامء يف درجتها، وختريج اآلثار من مصادرها األصيلة.

: التعريـف باملصطلحـات، ورشح الغريب الـوارد يف صلب  ثامنـاً
املوضوع.

: العناية بقواعد اللغة العربية واإلمالء وعالمات الرتقيم. تاسعاً
: خامتة البحث عبارة عن ملخـص يعطي فكرة واضحة عام  عـارشاً

تضمنته الدراسة.
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خطة البحث: 
يقسم البحث إىل متهيد وفصلني: 

التمهيد: املراد بالراتب التقاعدي وأنواعه. وفيه مبحثان:
املبحث األول: املراد بالراتب التقاعدي.
املبحث الثاين: أنواع الراتب التقاعدي. 

الفصل األول: توصيف الراتب التقاعدي وحكمه. وفيه مبحثان:
املبحث األول: توصيف الراتب التقاعدي.

املبحث الثاين: حكم الراتب التقاعدي.
الفصل الثاين: أحكام الراتب التقاعدي. وفيه ثالثة مباحث:

املبحث األول: زكاة الراتب التقاعدي.
املبحث الثاين: إرث الراتب التقاعدي.

املبحث الثالث: التحايل عىل راتب التقاعد. 
اخلامتة.

وبعـد فقـد بذلت يف هذا البحث جهداً ووقتاً، ومل آلُ وسـعاً يف حتريره 
ودراسة مسائله، فإن كنت أصبت فذاك ما أرجوه، وإن كنت أخطأت فكل 
جمتهـد يصيب وخيطئ، وله بإصابته أجران، وبخطئه أجر واحد، وخطؤه 
مغفـور، أسـأل اهللا عز وجل أن يكتب لنا الصـواب يف القول والعمل إنه 
ويل ذلك والقادر عليه، وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني، وصىل اهللا 

وسلم عىل نبينا وسيدنا حممد، وعىل آله وصحبه أمجعني.
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التمهيد
املراد بالراتب التقاعدي وأنواعه

وفيه مبحثان:
املبحث األول: املراد بالراتب التقاعدي.
املبحث الثاين: أنواع الراتب التقاعدي. 
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املبحث األول
املراد بالراتب التقاعدي

: : تعريف الراتب التقاعدي باعتباره مفرداً أوالً
١. تعريف الراتب:

الراتـب لغة: مصدر من رتب يرتب راتباً ورتباً ورتوباً، وهو يعني: 
االسـتقرار والثبوت والدوام، يقـال: أمر راتب، وعيش راتب، ورزق 
تَّبه: أثبته وأقره(١). ومنـه: الراتب الذي يأخذه  راتـب: ثابت دائـم، ورَ

املستخدم أجراً عىل عمله، وهي لفظة حمدثة(٢). 
 واملـراد بالراتب يف االصطالح العريف: ما رتب للشـخص من أجر 

مايل بصفة دائمة ثابتة(٣).
رتَّب، بضم امليم وتشـديد التـاء، وهو الراتب  : الـمُ ويقـال أحيانـاً
نفسه، لفظ مولد، أي: األجر الذي يتقاضاه األجري اخلاص (املوظف) 

يف كل شهر نظري عمله(٤).
فالراتـب يف عـرف النـاس هـو: ما يأخذه اإلنسـان من مـال بصفة 
مستمرة مقابل عمل يقوم به، سواء كان هذا املوظف عىل رأس العمل 

. والوظيفة أم كان متقاعداً
(١) يُنظر: لسان العرب (٤٠٩/١-٤١٠)، تاج العروس (٤٨١/٢) مادة رتب.  

(٢) يُنظر: املعجم الوسيط (٣٢٦/١).
(٣) يُنظر: معجم االصطالحات االقتصادية يف لغة الفقهاء، نزيه محاد (١٧٥).

(٤) يُنظر: معجم لغة الفقهاء (٤٢١/١).



 ١٤٨

وقـد يطلق بدل الراتب: املعاش، فيقال: املعاش التقاعدي. ويطلق 
أيضاً املاهية، وهي من املولَّد، وتعني: الراتب الشهري.

: صار ذا حياة،  ، وعيشـة ومعاشاً واملعاش لغة: مصدر عاش عيشـاً
يَّشه:  فهو عائش، وأعاشـه اهللا عيشة راضية، وعايشـه: عاش معه، وعَ

أعاشه(١).
واملـراد بـه يف االصطـالح: عبارة عـن ابتغـاء الرزق، والسـعي يف 

حتصيله(٢). 
ـاش ما تكون به احلياة، واملرتَّـب الذي يتقاضاه من  ويف عرفنـا: املعَ

قىض مدة معينة يف خدمة احلكومة عند انقطاعه عن العمل(٣).
وجاء تعريف املعـاش يف نظام التقاعد عىل أنه: املبلغ الذي يُرصف 
سـتحقين عنه(٤)، فاملعنى  د أو المُ تقاعِ شـهرياً بموجب هـذا النِظام للمُ

املراد من الراتب هو املعنى املراد باملعاش وال فرق.
والعالقة بني املعنى اللغوي واالصطالحي واضحة عىل هذا، ولذا 
جر استعامل الراتب واملرتب فيام يأخذه املوظف واملستخدم من أجر 

ثابت دائم(٥).
(١) يُنظر: العامي الفصيح من إصدارات جممع اللغة العربية بالقاهرة (٣٠/١٨).

نظر: مقدمة تاريخ ابن خلدون (٣٤٥، ٣٤٤). (٢) يُ
نظـر: العامـي الفصيح من إصـدارات جممع اللغة العربية بالقاهـرة (٣٠/١٨)، املعجم  (٣) يُ

الوسيط (٦٤٠/٢).
(٤) يُنظر: نظام التقاعد املدين واملذكرة اإليضاحية رقم املادة (١).

وجاء تعريف املعاش عند املؤسسـة العامة للتأمينات االجتامعية عىل أنه: املبلغ الشـهري   
املستحق للمشرتك يف حاالت التقاعد، أو العجز غري املهني، أو ألفراد عائلته املستحقني 

عنه يف حالة الوفاة، وذلك عند تطبيق فرع املعاشات.
 http://www.gosi.gov.sa/portal/web/guest/policy/terminology :ينظر

(٥) يُنظر: اإلفصاح يف فقه اللغة (١٢٣٠/٢)، معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية، حممود 
عبداملنعم (١١١/٢-١١٢)، معجم لغة الفقهاء (٢٠٧/١).
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٢. تعريف التقاعد:
 : دَ عَ التقاعـد لغة: أصله من الفعل قعد، والقعـود نقيض القيام، وقَ
ده عن كذا:  عَّ جلـس من قيام، وقعد عن األمر: تأخر عنـه أو تركه، وقَ
حبسـه عنـه، وتقاعد عن األمـر: مل هيتم به، وكان يطلـق عىل الذين ال 
مورد هلم وال ديوان(١)، وتقاعد املوظف عن العمل: أحيل إىل املعاش، 

وهي لفظة حمدثة(٢).
حال عىل  فاملـراد باملتقاعد: من قعد عن العمل الوظيفي، فهو المُ
يّ أو  سـمِ د الرَّ ـنّ التقاعُ عـاش، أو مـن أعفي مِن الوظيفة قبل سِ المَ

بعده.
وجـاء تعريـف املتقاعـد يف نظـام التقاعد عـىل أنه: املوظـف الذي 

دمتُه(٣). انتهت خِ
فيشـمل من وصل إىل السـن القانوين أو الرسـمي للتقاعد، أو من 

أحيل عىل التقاعد قبل السن النظامية(٤).
وقـد اسـتعمل الفقهـاء -رمحهـم اهللا- مصطلـح التقاعـد بمعنـى 

التقارص والتقاعس عن فعل اليشء(٥).
(١) يُنظر: لسان العرب (٣٥٧/٣-٣٥٨) مادة قعد.  

نظـر: العامـي الفصيح من إصـدارات جممع اللغة العربية بالقاهـرة (١٧/٢١)، املعجم  (٢) يُ
الوسيط (٧٤٨/٢).

(٣) يُنظر: نظام التقاعد املدين واملذكرة اإليضاحية رقم املادة (١).  
د حتامً عند  ال املوظف عىل التقاعُ نظر: املادة اخلامسـة عرشة من نظام التقاعد وفيها: «حيُ (٤) يُ
مر، وجيـوز بقرار من جملِس الـوزراء مد خدمتِه حتى بلوغه سـن  بلوغه السـتني مـن العُ
اخلامسـة والسـتني فقط، ويُسـتثنى من ذلك الوزراء والقضاة. ويف احلاالت االسـتثنائية 

دة اخلدمة بعد سن اخلامسة والستني بمرسوم ملكي». جيوز متديد مُ
نظـر: البحر الرائق (١٦/٥)، قواعد األحكـام يف مصالح األنام (١٢١/٢)، اإلنصاف  (٥) يُ

.(٢٠٦/٥)
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. : تعريف الراتب التقاعدي باعتباره مركباً ثانياً
هنـاك عدد من التعريفات، ذكرها من تكلم عن الراتب التقاعدي، 

وكلها تؤدي املعنى نفسه.
فقيل: هو مبلغ مايل يسـتحقه املوظف أو العامل شهرياً عىل الدولة 
أو املؤسسـة املختصـة بعد انتهاء خدمتـه بمقتىض القوانـني واألنظمة 

وعقود العمل(١).
وقيـل: هـو مبلغ مايل، يسـتحقه شـهرياً املوظف عـىل الدولة، أو 
العامـل عـىل املؤسسـة املختصة التـي يعمل فيها سـابقاً، بعـد انتهاء 
خدمتـه بمقتـىض القوانـني واألنظمـة إذا توافرت الـرشوط املحددة 

فيها(٢).
وقيـل: أن جتعـل الدولة للموظف مرتباً شـهرياً، بعد بلوغه سـناً 
معينـة، أو بعـد مكوثـه يف الوظيفـة مـدة معينـة، أو بعـد عجزه عن 
العمل، مقابل اقتطاع جزء من راتبه الشـهري، ويسـتمر هذا املرتب 
مدة حياة املوظف، وينتقل بعد موته إىل املستحقني من عائلته حسب 

النظام(٣).
وهذه التعريفات تصب يف منحى واحد، وهو أن الراتب التقاعدي: 
استحقاق مايل حيصل عليه املوظف احلكومي أو العامل يف الرشكة، يف 
هنايـة خدمته، نتيجة ما حسـم عليه يف أثناء مدة عملـه، وفق آلية مقننة 

يف النظام.
نظـر: قرارات جممع الفقه اإلسـالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسـالمي، الدورة السادسـة  (١) يُ

عرشة بديب. قرار رقم: ١٤٣ (١٦/١).
نظـر: فتاو وتوصيـات بيت الزكاة، الندوة اخلامسـة (٨١)، الفقه اإلسـالميّ وأدلته،  (٢) يُ

وهبة الزحييل (٥٦١/١٠).
(٣) يُنظر: املعامالت املالية املعارصة، حممد شبري (٩٤)، نظام التأمني، الزرقاء (٦٤).
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املوازنة بني الراتب التقاعدي وبني ما يشبهه من احلقوق املالية:
هنـاك عـدد مـن احلقـوق املاليـة املتعلقـة بالتقاعـد، تشـبه الراتب 
التقاعـدي من بعـض الوجوه، وختتلف عنه من وجـوه أخر، وهي: 

مكافأة التقاعد، ومكافأة هناية اخلدمة، ومكافأة االدخار.
أوجه االتفاق بني هذه احلقوق املالية:

حتديـد املقـدار: فهـذه احلقوق املالية تشـرتك يف كوهنـا معلومة . ١
املقدار، ومعينة مسبقاً، وفقاً للنظام املعمول به.

وقـت االسـتحقاق: فهـي مجيعـاً تسـتحق للموظـف عند . ٢
انتهـاء خدمتـه الوظيفية، ووقت اسـتحقاق هـذه احلقوق 
انتهاء خدمة العامـل أو املوظف، فال يطالب هبا قبل انتهاء 
خدمتـه، وال يترصف هبـا أي ترصف كاإلحالـة عليها، أو 
التنـازل عنهـا؛ ألن حقـه فيها ال ينشـأ إال عنـد انتهاء عقد 

العمل الوظيفي.
اإللزامية: فهي مجيعاً ملزمة، حيث تلزم الدولة أو املؤسسة مجيع . ٣

املوظفني والعاملني هبذه احلقوق إذا حتققت الرشوط.
، وال يمكـن اجتامع . ٤ ال يمكـن اجلمـع بـني هذه احلقـوق مجيعـاً

الراتـب التقاعدي ومكافأة التقاعد، ويمكن اجلمع بني الراتب 
التقاعدي ومكافأة هناية اخلدمة.

املقصود من هذه احلقوق متحد، فمقصود النظام من وضع هذه . ٥
احلقـوق املالية ختفيف أعبـاء احلياة عن العامـل أو املوظف؛ إذ 
بعد انتهاء العقد وانقطاع الراتب يصبح بال مورد يسـد حاجته 

مدة من الزمن(١).
(١) يُنظر: أبحاث وأعامل الندوة اخلامسة لقضايا الزكاة املعارصة (٣٩/٥).
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أوجه االختالف بني هذه احلقوق املالية:
: مكافأة(١) التقاعد.•  أوالً

وهـي: مبلـغ مايل مقطـوع، تؤديه الدولـة أو املؤسسـة املختصة إىل 
املوظف أو العامل املشـمول بقانون التأمينات االجتامعية، إذا مل تتوافر 

مجيع الرشوط املطلوبة الستحقاق الراتب التقاعدي(٢).
كافـأة يف نظام التقاعـد عىل أهنا: املبلـغ املقطوع  وجـاء تعريـف المُ

د(٣). تقاعِ الذي يُرصف بموجب هذا النِظام للمُ
ومعنـى هذا أن الراتب التقاعدي ال جيتمـع أبداً مع مكافأة التقاعد 

ملوظف واحد.
أوجه االختالف بني مكافأة التقاعد وبني راتب التقاعد:

يظهر الفرق بني االستحقاقني من ثالث جهات:
اجلهـة األوىل: مـن حيـث املقـدار، فالراتـب التقاعـدي يف غالـب 
األحـوال أكرب من مكافـأة التقاعد؛ ألنه يراعى فيه مـا يدفعه املوظف 

من راتبه الشهري.
اجلهة الثانية: من حيث التقسـيط وعدمـه، فالراتب التقاعدي مبلغ 
مايل معني، مقسـط عىل أشـهر قد تطول، يسـتحقه املوظف أو العامل 

شهرياً بعد انتهاء خدمته.
(١) املكافـأة لغـة: مشـتقة من كفأ كافـأه مكافـأة، أي جازاه وسـاواه، فلها معنيـان: املجازاة 
واملساواة، وأصل الكلمة ينبئ عن الكفء، يقال: هذا كفء هذا، إذا كان مثله، واملكافأة 

تكون بالنفع والرض، واملراد هبا: ما يعطاه اإلنسان جمازاة له عىل عمل ما كلف به.
نظـر: مـادة (ك ف أ) يف خمتـار الصحاح (١١٧/٢-١١٨)، لسـان العرب (١٣٩/١)،  يُ

الفروق اللغوية، العسكري (٣٠٣/١)، القاموس املحيط (٦٣).
نظـر: فتـاو وتوصيـات بيت الزكـاة، الندوة اخلامسـة (٨١)، الفقه اإلسـالميُّ وأدلته  (٢) يُ

.(٥٦١/١٠)
نظر: نظام التقاعد املدين واملذكرة اإليضاحية رقم املادة (١).   (٣) يُ
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بخـالف مكافأة التقاعد فهي مبلغ مـايل معني مقطوع تؤديه الدولة 
أو املؤسسـة املختصة إىل املوظف أو العامل املشمول بقانون التأمينات 

االجتامعية.
اجلهـة الثالثـة: أن الراتـب التقاعـدي له رشوط وضوابـط البد من 
توافرهـا يف املوظف وقت تقاعده، فإذا مل تتوافر فيه رشوط اسـتحقاق 
الراتب التقاعدي فله مكافأة التقاعد، التي هي ملن مل يتحقق فيهم مجيع 
الرشوط الواجبة الستحقاق الراتب التقاعدي، وعىل وجه اخلصوص 

رشط املدة التي دفع عنها املستفيد اشرتاكات قبل تقاعده(١).
وقـد جاء يف نظام التقاعد حتديد قدر مكافأة التقاعد يف املادة (٢٣) 

ونصها: 
ق  ق معاشـاً، وإنام يسـتحِ «إذا انتهـت خدمـة املوظـف فـال يسـتحِ
ل سنة  رتب السنوي، عن كُ سـب عىل أساس (١٤%) من المُ كافأة حتُ مُ
قالة أو  من سـنوات خدمتِه، عىل أنه إذا كان ترك اخلدمة بسـبب االسـتِ

فقاً للنسب اآلتية: الفصل لسبب تأديبي فتُحسب املُكافأة وِ
د إذا  ل سنة حمسوبة يف التقاعُ رتب السـنوي عن كُ - (١٠%) من المُ

دة خدمته عرش سنوات. غ مُ مل تبلُ
د، إذا  ل سـنة حمسوبة يف التقاعُ رتب السـنوي عن كُ - (١١%) من المُ
. غ املُدة التي يستحق عنها معاشاً دة خدمته عرش سنوات ومل تبلُ بلغت مُ

كافأة  نَّ مُ غري أن املوظفات الاليت يستقلنَ لسبب الزواج فتستحق هلُ
ل سـنة من  رتب السـنوي عن كُ سـب عـىل أسـاس (١١%) مـن المُ حتُ

دة. ن هذه المُ سنوات اخلدمة مهام تكُ
نظـر: قرارات جممع الفقه اإلسـالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسـالمي، الدورة السادسـة  (١) يُ

عرشة بديب. قرار رقم: ١٤٣ (١٦/١).



 ١٥٤

ـغ القـدر الـذي يسـتحق املوظف عنـه معاشـاً، ويُقصد  - مـا مل تبلُ
رتب شهري استحقه املوظف مرضوباً يف اثني  رتب السنوي آخر مُ بالمُ

عرش»(١).
: مكافأة هناية اخلدمة.•  ثانياً

وهي: حق مايل يوجبه القانون أو العقد للعامل أو املوظف برشوط، 
ويقدر بحسـب مدة اخلدمة وسبب انتهائها وراتب العامل واملوظف، 

ويدفع عند انتهاء اخلدمة للعامل أو للموظف أو لعائلتهام.
وقيـل: مبلغ مـايل مقطوع يسـتحقه العامل عـىل رب العمل يف هناية 
خدمته بمقتىض القوانني واألنظمة إذا توافرت الرشوط املحددة فيها(٢).
فمكافـأة هناية اخلدمة تعني يف اصطالح أربـاب العمل والوظائف 

ما يأيت: 
حق مايل نقدي دفعة واحدة.• 
يدفعها رب العمل للعامل عند انتهاء خدمته أو ملن يعوهلم.• 
هلا رشوط حمددة ختتلف عن غريها.• 
يالحظ يف حتديد مقدارها مدة اخلدمة وسـبب انتهائها، والراتب • 

الشهري للعامل.
مكافـأة هناية اخلدمة تشـابه مكافـأة التقاعد يف كوهنـا دفعة مالية • 

واحدة.
جتتمع مكافأة هناية اخلدمـة مع الراتب التقاعدي ملوظف واحد، • 

وهذا الغالب يف الوظائف العامة واخلاصة.
(١) نظام التقاعد املدين واملذكرة اإليضاحية رقم املادة (٢٣).  

نظـر: فتـاو وتوصيـات بيت الزكـاة، الندوة اخلامسـة (٨١)، الفقه اإلسـالميُّ وأدلته  (٢) يُ
(٥٦١/١٠)، أبحاث وأعامل الندوة اخلامسة لقضايا الزكاة املعارصة (٣٩/٥).



١٥٥ 

أوجه االختالف بني مكافأة هناية اخلدمة وبني الراتب التقاعدي:
يظهر الفرق بني االستحقاقني من أربع جهات:

اجلهـة األوىل: مـن حيـث املقـدار، فالراتـب التقاعـدي يف غالـب 
األحـوال أكـرب مـن مكافـأة هنايـة اخلدمـة؛ ألنه يراعـى فيه مـا يدفعه 

املوظف من راتبه الشهري.
ومقـدار مكافـأة هناية اخلدمة هلا ثالثة معايري: سـبب انتهاء اخلدمة، مدة 
اخلدمة، قدر الراتب األخري الذي كان يتقاضاه املوظف قبل انتهاء خدمته(١).

اجلهة الثانية: من حيث التقسـيط وعدمـه، فالراتب التقاعدي مبلغ 
مايل معني، مقسـط عىل أشـهر قد تطول، يسـتحقه املوظف أو العامل 

شهرياً بعد انتهاء خدمته.
بخالف مكافأة هناية اخلدمة فهي مبلغ مايل معني مقطوع تؤديه املؤسسة 

املختصة إىل املوظف أو العامل املشمول بقانون التأمينات االجتامعية.
اجلهـة الثالثة: من حيث طـرف التعاقد، فطـرف التعاقد يف الراتب 
التقاعدي هو املؤسسـة العامة للتقاعد(٢) ملوظفي الدولة، أو املؤسسـة 
العامـة للتأمينات االجتامعية ملوظفي القطـاع اخلاص، فهاتان اجلهتان 

مها من يدفع الراتب التقاعدي للموظف. 
وطـرف التعاقد يف مكافأة هناية اخلدمـة هو صاحب العمل أو رب 

العمل، فهو املسؤول عن دفع هذه املكافأة للموظف(٣).
(١) يُنظر: أبحاث وأعامل الندوة اخلامسة لقضايا الزكاة املعارصة، د. حممد نعيم ياسني (٤١/٥).
ول  سـتقلة متُ د يف نظام التقاعد عىل أهنا: مصلحة مُ (٢) جـاء تعريف مصلحة معاشـات التقاعُ
ها املالية هي السـنة  من الصندوق وترتبط إدارياً بوزارة املالية واالقتِصاد الوطني، وسـنتُ

نظر: نظام التقاعد املدين واملذكرة اإليضاحية رقم املادة (٣).  املالية للدولة. يُ
نظـر: أبحـاث وأعـامل الندوة اخلامسـة لقضايـا الزكاة املعـارصة، د. حممد نعيم ياسـني  (٣) يُ

.(٤٢/٥-٥٣)



 ١٥٦

اجلهـة الرابعـة: من حيـث االرتبـاط بالراتـب األسـاس، فالعالقة 
ظاهـرة بـني الراتب التقاعـدي وبني الراتب األسـاس الـذي يتقاضه 

املوظف حال خدمته.
وال تأثـري ملكافأة هناية اخلدمة عىل الراتـب الذي يتقاضاه املوظف، 

فال ينتقص من راتبه هلا، وال يشرتط أن تكون مدة اخلدمة طويلة(١).
: مكافأة االدخار.•  ثالثاً

وهي: نسـبة حمددة تستقطع من الراتب أو األجر يضاف إليها نسبة 
ثْمر ويستحقها املوظف أو العامل دفعة  حمددة من املؤسسة، وهي تُسـتَ

واحدة يف هناية خدمته، أو حسب النُظم السائدة(٢).
أوجه االختالف بني مكافأة االدخار وبني الراتب التقاعدي:

يظهر الفرق بني االستحقاقني من جهتني:
اجلهـة األوىل: مـن حيث املقـدار، فالراتب التقاعـدي يف غالب األحوال 
أكرب من مكافأة االدخار؛ ألنه يراعى فيه ما يدفعه املوظف من راتبه الشهري.
اجلهة الثانية: من حيث التقسيط وعدمه، فالراتب التقاعدي مقسط، 

يستحقه املوظف أو العامل شهرياً بعد انتهاء خدمته.
بخـالف مكافـأة االدخـار فهي مبلـغ مايل مقطـوع تؤديه املؤسسـة 
املختصة دفعة واحدة إىل العامل املشمول بقانون التأمينات االجتامعية(٣).

(١) يُنظر: قرارات جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي، الدورة (١٦) (١٦/١).
نظـر: قرارات جممع الفقه اإلسـالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسـالمي، الدورة السادسـة  (٢) يُ

عرشة بديب. قرار رقم: ١٤٣ (١٦/١).
نظر: الفقه اإلسالميُّ وأدلته (٥٦١/١٠). (٣) يُ



١٥٧ 

املبحث الثاين
أنواع الراتب التقاعدي

مـن خـالل النظـر يف نظـام التقاعد الصـادر مـن املؤسسـة العامة 
للتقاعد، واملؤسسـة العامة للتأمينات االجتامعية يمكن تقسيم الراتب 

: التقاعدي من عدة نواحٍ
: من حيث اجلهة التي تصدر هذا الراتب. أوالً

يظهر أن الراتب التقاعدي من حيث مصدره له عدة أنواع:
النوع األول: الراتب التقاعدي الصادر من املؤسسة العامة للتقاعد 

التابعة للدولة(١).
النوع الثاين: الراتب التقاعدي الصادر من املؤسسة العامة للتأمينات 

االجتامعية(٢).
واملؤسسة العامة للتأمينات االجتامعية جهة اعتبارية، هلا شخصيتها 

املستقلة عن الدولة، وإن كانت الدولة ترشف عليها.
ة تقوم بأخذ اشرتاكات إلزامية  فالتأمينات االجتامعية مؤسسـة عامّ
من أصحاب العمل، وتضيـف إليها إعانات حكومية وهبات وأرباح 
http://www.pension.gov.sa .نظر: موقع املؤسسة العامة للتقاعد يف اململكة العربية السعودية (١) يُ
نظـر: موقـع املؤسسـة العامة للتأمينـات االجتامعيـة يف اململكة العربية السـعودية.  (٢) يُ

http://www.gosi.gov.sa
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اسـتثامرات هـذه املبالغ، ثم تقـوم برصفها عىل العامـل املصاب نتيجة 
عملـه، أو املتوىف، أو العاجز عن العمل، ولورثته الذين كان يعوهلم يف 

حياته وفق رشوط وترتيبات معيّنة.
النـوع الثالث: الراتب التقاعدي الصـادر من النقابات العاملية جتاه 

العامل الذين يتبعون تلك النقابات.
النوع الرابع: الراتب التقاعدي الصادر من املؤسسـات املتخصصة 

يف التأمني التجاري.
: من حيث االختيار واإلجبار عىل الراتب التقاعدي. ثانياً

يمكن تقسيم الراتب التقاعدي من هذا الوجه إىل قسمني:
القسم األول: التعاقد عىل الراتب التقاعدي اإلجباري.

وهـذا يف الغالب يصـدر من اجلهات املعنية به من قبل الدولة، وهو 
هنا املؤسسة العامة للتقاعد، ويضاف إليه املؤسسة العامة للتأمينات.

القسم الثاين: التعاقد عىل الراتب التقاعدي االختياري.
وهـذا يف الغالب يصدر من جهـات ال عالقة هلا مبارشة بالعمل أو 
الوظيفـة، وهو ما تقوم به النقابات العاملية يف بعض البلدان، كنقابات 
األطبـاء أو املهندسـني، أو مـا تقـوم به املؤسسـات التجاريـة اخلاصة 

بالتأمني التجاري.
: من حيث املخاطر املسببة للراتب التقاعدي. ثالثاً

ينقسم الراتب التقاعدي من هذه اجلهة إىل ثالثة أقسام:
القسم األول: التقاعد بسبب السن، وهذا يف الغالب عند الوصول 

إىل سن الستني سنة كام هو املعمول به يف نظام التقاعد.
القسـم الثاين: التقاعد بسـبب الوفـاة، وهذا يف حـال وفاة املوظف 



١٥٩ 

الذي عىل رأس العمل الوظيفي، أو بعد وصوله السن املعتربة للتقاعد، 
ف ملن يعوهلم هذا املوظف راتب تقاعدي حسـب االشرتاطات  فيُرصَ

املوجودة يف النظام.
القسـم الثالـث: التقاعـد بسـبب العجز، أو بسـبب املـرض وعدم 

القدرة عىل العمل الوظيفي(١).
: من حيث املستفيد من الراتب التقاعدي. رابعاً

ينقسم الراتب التقاعدي من هذه احليثية إىل قسمني:
القسـم األول: أن يكون املستفيد من الراتب التقاعدي هو املوظف 
نفسـه، وال يشـاركه أحد يف االسـتفادة مـن الراتب التقاعـدي، وهذا 

يكون يف حال حياته فقط.
القسـم الثـاين: أن يكون املسـتفيد مـن الراتـب التقاعـدي أقارب 
املوظـف ممـن يعوهلـم يف حياته، وهـذا يكون بعـد وفاته، وقـد تكون 
االسـتفادة بعـد وفـاة املوظف وهو عـىل رأس العمـل أو بعد وصوله 

السن املعتربة للتقاعد.
: من حيث الصحة والبطالن. خامساً

ينقسم الراتب التقاعدي من هذه احليثية إىل قسمني:
القسـم األول: الراتب التقاعدي الصحيح، وهو الراتب التقاعدي 

الذي توافرت فيه ضوابط جواز التعامل به.
القسـم الثـاين: الراتب التقاعـدي الباطل أو الفاسـد، وهو الراتب 

التقاعدي الذي ختلفت فيه ضوابط جواز التعامل به.
http://www.pension. .نظر: موقع املؤسسـة العامة للتقاعد يف اململكة العربية السعودية (١) يُ
http://www.gosi.gov.sa/portal/ وموقع املؤسسـة العامة للتأمينـات االجتامعيـة gov.sa

 web/guest/regulations
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وسـيأيت مزيد بيـان هلذين النوعني عنـد الكالم عىل حكـم الراتب 
التقاعدي.

خصائص الراتب التقاعدي:
هناك خصائص متعددة للراتب التقاعدي، منها:

: الراتب التقاعدي بجميع أنواعه يراعي مجيع رشائح املوظفني  أوالً
والعـامل ونحوهم، ممن يدخل سـلك العمل الوظيفي، وال يعتمد هذا 
النظام مبدأ التمييز بني املوظفني، ال حسب اللون، أو اجلنس، أو غريه؛ 

بل يستحقه مجيع املوظفني والعامل عىل حد سواء.
: ال جيوز للمتقاعدين املسـتفيدين من املعاش التقاعدي اجلمع  ثانياً
بـني املعـاش التقاعدي وراتـب الوظيفـة؛ وذلك وفق أحـكام نظامي 

التقاعد املدين والعسكري. 
ق  سـتحِّ جاء يف املادة (٢٩) من نظام التقاعد املدين: «ال جيوز ألي مُ
ق لشـخص واحد أكثر من  حِّ احلصـول عىل أكثر من معاش، فإذا اسـتُ
خر أُدي إليه املعاش  د األُ مة التقاعُ معاش بموجب هذا النِظام أو أنظِ
هام  األكـرب، عـىل أنه جيوز اجلمع بني معاشـني أو أكثـر إذا مل يزد جمموعِ
بِط املعاش  عن (٣٠٠) ريال شهرياً، فإذا زاد املجموع عن هذا القدر رُ
ل املجموع املذكـور. وترسي هذه األحكام  األخـري بالقدر الـذي يُكمِّ
قاً عن صاحب معاش آخر»(١).  ستحِّ عىل صاحب املعاش الذي يكون مُ
ويف حالـة التحاق صاحب املعـاش بوظيفة خاضعة لنظام التقاعد، 
ينبغي عليه إبالغ املؤسسة العامة للتقاعد بذلك األمر؛ حتى يتم إيقاف 
رصف معاشـه التقاعـدي، جتنبـاً لإلجـراءات النظامية التـي تفرضها 

أنظمة التقاعد املدين والعسكري، واملتمثلة يف:
(١) نظام التقاعد املدين واملذكرة اإليضاحية رقم املادة (٢٩).



١٦١ 

إعادة املعاشات التقاعدية منذ تاريخ التحاقه بالوظيفة.• 
إيقاع غرامة ال تتجاوز املبالغ التي تم احلصول عليها بغري حق. • 

فأحـكام نظامي التقاعد املدين والعسـكري توجـب إيقاف املعاش 
التقاعـدي، يف حـال االلتحـاق بوظيفة خاضعة لنظام التقاعد، سـواء 
للمتقاعدين أو املستفيدين عن صاحب املعاش، أو انقطاع الذكور من 
املسـتفيدين عن الدراسـة بعد بلوغ سـن الواحدة والعرشين، باستثناء 

حالة العجز الصحي، أو زواج اإلناث من املستفيدات، أو الوفاة(١). 
عـىل أن بعض الباحثني انتقد هذا القرار، وقال: «الراتب التقاعدي 
ال يمكـن أن حيـرم منه صاحبه حتـت أي ظرف خـارج حقيقته، حيث 
نجد أن بعض تلك املؤسسات قررت عدم إمكانية اجلمع بني وظيفتني 
أو راتبـني...، ونؤكـد هنا أن ثمة قصوراً يف رؤيـة املرشع هبذا الصدد، 
ةً من الدولة عىل املتقاعد، وهو حق قطعي  نّ فالراتـب التقاعدي ليس مِ
مقـرر سـلفاً، ليس بإمكان الدولة املسـاس بـه؛ ألنه أتى أصـالً نتيجة 
خدمـات فعلية قدمهـا هذا املوظف يف مدة سـابقة، إن تعاقـد املتعاقد 
مـع دوائر الدولـة ال يعدو أن يكون تعاقداً بني جهتني يقدم من خالهلا 
املتقاعـد خدمات خالية، ويأخذ مقابلها مكافـآت من الطرف اآلخر، 
وهـذا ال يعنـي رضورة اشـرتاط الدولـة أن يتنازل املتقاعـد عن راتبه 

التقاعدي، كحل لرسيان عقده احلايل»(٢).
: أن الراتب التقاعدي نظام توفريي إجباري مناسب ملن يرغب  ثالثاً

يف التوفري من املوظفني، وقد يكون اختيارياً يف بعض اجلهات.
نظـر: جريـدة الرشق األوسـط اخلميــس (١٤٢٤/٧/٢٩ هــ)، (٢٠٠٣/٩/٢٥م)  (١) يُ

العدد (٩٠٦٧).
(٢) انتقاد الدكتور ميثم لعيبي إسامعيل لنظام التقاعد العراقي. 

http://laibi9.jeeran.com/archive/2009/2/809349.html
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وقد كشفت دراسة قامت هبا جمموعة (HSBC) حتت شعار (املستقبل 
التقاعدي) عام يأيت:

أكثر من نصف سـكان املدن السـعودية، الذين ترتاوح أعامرهم • 
بـني (٣٠ و٧٠) عامـاً، يرغبـون يف تطبيق أنظمـة توفري تقاعدي 
إجباريـة أو اختيارية، وذلك دعامً للراتب التقاعدي احلايل الذي 
توفـره الدولـة، وهذا يدل عىل أمهيـة الراتـب التقاعدي لرشحية 

كبرية من املجتمع.
أكثـر الطرق قبوالً هي الطريقة اإلجباريـة، وقد صوت أكثر من • 

(٣٠%) منهم عىل التوفري اإلجباري، عرب أنظمة تقاعد املوظفني، 
وهي نسـبة أكرب بكثري من النسـبة التي تم التصويت هلا يف (١٤) 
يَ عليها االستبيان وتزيد هذه النسبة عن ضعف  بلداً أخر أُجرِ

املعدل العام. 
صـوت (٢٣ %) لدعم وتعزيز صناديق التقاعـد التابعة للدولة، • 

عـرب أنظمة توفري اختيارية، و(١٠%) يعتقـدون بأن الدولة جيب 
أن تبقى املسؤولة عن توفري معاش التقاعد. 

يعتقد السـعوديون بأن األهم هو التوفري ألطفاهلم وليس التوفري • 
للمعاش التقاعدي اخلاص هبم (٣٢% مقابل ١٢%). 

يعتقد (١٦%) أهنم مستعدون جيداً حلياهتم بعد التقاعد و(٤٥%) • 
منهم يعتقد بأنه إىل حد ما متوسـط االسـتعداد أو غري مستعد إىل 

حد كبري(١). 
: اهلـدف األسـايس من نظـام التقاعـد: تأمني حيـاة املوظف  رابعـاً
(١) يُنظر: صحيفة الرياض اليومية، مؤسسة الياممة، (١٤٣٠/٩/١٩هـ)، (٢٠٠٩/٩/٩م)، 

العدد (١٥٠٥٢).
http://www.alriyadh.com/2009/09/09/article458234.html
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املعيشـية، ومـن يعوله ضـد احلاجـات االقتصادية التي تنشـأ عن فقد 
املوظف دخله من وظيفته.

: يتم متويل نظام التقاعد عرب طريقني: راتب املوظف، وتدفع  خامساً
الدولة نسبة تساوهيا، أو تزيد عليها حسب احلاجة، جاء يف املادة (١٣) 
نتفع هبذا  مـن نظام التقاعد املدين السـعودي: «يُقتطع من املوظـف المُ
رتبِه شـهرياً، كـام تـؤدي وزارة املاليـة واالقتِصاد  النِظـام (٩%) مـن مُ
اثِلة ملا يؤديه املوظف، وجيوز بقرار من  صة ممُ الوطني أو اهليئة العامة حِ
جملِـس الوزراء بناءً عىل عـرض وزير املالية واالقتِصـاد الوطني زيادة 
صـة احلكومـة أو اهليئة العامـة إذا تبني للمصلحـة أن هذه احلِصة ال  حِ

ا»(١). تكفي ملواجهة التزاماهتِ
ويالحظ أن احلسـميات تكون عىل أسـاس الراتب دون البدالت، 
سـب احلسميات وكذلك احلصة عىل أساس  جاء يف النظام املذكور: حتُ

نح عليه(٢). كامل املُرتب األسايس ودون اإلضافات التي متُ

(١) نظام التقاعد املدين واملذكرة اإليضاحية رقم املادة (١٣). 
سـتقِلة،  ل شـخص إداري له ذمة مالية مُ جـاء تعريـف اهليئة العامـة يف النظام عىل أهنا: كُ
ها  ويشـمل هذا اللفظ فيام يشـمل املؤسسـات العامة والبلديات وأي مؤسسة ينُص نِظامُ

د املدين. عىل خضوع منسوبيها لنِظام التقاعُ
نظر: نظام التقاعد املدين واملذكرة اإليضاحية رقم املادة (١). يُ

(٢) يُنظر: نظام التقاعد املدين واملذكرة اإليضاحية رقم املادة (١٤). 
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الفصل األول
توصيف الراتب التقاعدي وحكمه

وفيه مبحثان:
املبحث األول: توصيف الراتب التقاعدي.

املبحث الثاين: حكم الراتب التقاعدي.
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املبحث األول
توصيف الراتب التقاعدي

هذا التعامل احلديث بني العامل ورب العمل يف الوظائف احلكومية 
ويف القطـاع اخلـاص مل يكن معروفاً عند الفقهاء السـابقني، فاملعروف 
عندهـم وجـود األجـرة يف عقـد اإلجـارة بأنواعها، عـىل العني وعىل 
املنفعـة، واألجري بنوعيـه: (اخلاص واملشـرتك)، أمـا ختصيص مقدار 
معـني من املـال يأخذه األجـري عند انتهاء عقـد اإلجارة، ويسـتمر يف 
أخذه شـهرياً بعد انتهائه فال يعـرف عندهم، حتى الوظائف احلكومية 
املوجودة سابقاً كام يف موظفي الدولة يف العهد األموي والعبايس ومن 
بعدهـم، وهـؤالء املوظفـون كان هلـم رواتب عـىل عملهـم، ومل يكن 

الراتب التقاعدي وال ما يشبهه موجوداً حينذاك.
وبعد تغري أنامط احلياة، ووجود القوانني الوضعية، وانتشارها يف الدول 
غري املسـلمة، ثـم يف البالد اإلسـالمية؛ وتنوع ظروف املعيشـة، اضطرت 
هذه القوانني لوضع آلية مناسـبة تساعد الناس عىل التكيف مع صعوبات 

احلياة، خصوصاً بعد تقنني زمن العمل االفرتايض يف تلك الوظائف(١).
وعقد الراتب التقاعدي يف احلقيقة ليس عقداً مسـتقالً بنفسه، قائامً 
بذاتـه، وإنـام هو تابع لعقد آخر، له عالقة وثيقـة به؛ ألنه من ملحقات 
عقـد التوظيف األسـاس، وبالتايل يتبـع عقد اإلجـارة املعروف، وقد 

اختلف الباحثون املعارصون يف توصيفه وتكييفه.
(١) يُنظر: نظام التقاعد املدين واملذكرة اإليضاحية رقم املادة (١٥). 
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تصوير الراتب التقاعدي:
نظـام مصلحة معاشـات التقاعد هو يف الواقـع نظام دويل، معمول 
بـه ومطبـق يف مجيـع دول العـامل، وإن كان خيتلـف يف بعـض تفاصيله 
مـن دولـة ألخر، إال أنـه يتفق يف اإلطـار العام، ويظهر أنـه يتم عرب 
استقطاع (٩%) من راتب املوظف، و(٩%) يدفع من قبل الدولة أو من 
قبـل الرشكة التي يعمل فيها املوظـف، فيكون مقدار ما يقتطع ويدخر 
له شـهرياً (١٨%) من راتبه، وتعطى له بعد تقاعده عىل شـكل رواتب 

شهرية مستمرة، وفق آلية حمددة(١).
وأما التأمينات االجتامعية، فهو ما تقوم به الرشكات واملؤسسات يف 
الدولة من التأمني عىل موظفيها والعاملني هبا، ضد العجز والشيخوخة 
والوفاة، وتسـدد أقسـاطه من راتب العامل أو املوظف كنسبة مقتطعة 

منه يف كل شهر.
إن االشـرتاك يف نظـام التأمينات االجتامعية ملزم جلميع املنشـآت 
التـي يعمـل لدهيـا عامـل واحـد أو أكثـر، وتقـوم املؤسسـة العامـة 
للتأمينـات بمتابعة أصحاب العمل لضامن تسـجيل مجيع العاملني يف 
النظام، وعدم قيام بعض املنشآت بتسجيل أي عامل لدهيا بالتأمينات 
االجتامعية بعد التحاقه لدهيم يعد خمالفة رصحية للنظام ال تسـمح هبا 
املؤسسـة، وإذا تم اكتشـاف مثل هذه املخالفة تقوم املؤسسة بتسجيل 
العامل بأثر رجعي من تاريخ التحاقه الفعيل، ومطالبة صاحب العمل 
باالشرتاكات املسـتحقة عنها، وفرض غرامة تأخري عليه وفق أحكام 

النظام(٢).
نظر: نظام التقاعد املدين واملذكرة اإليضاحية رقم املادة (١٣).  (١) يُ

نظر: جريدة املدينة اليومية، اخلميس، ١٨ فرباير ٢٠١٠م. (٢) يُ
http://www.al-madina.com/node/225292
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ويتلخص من عملية الراتب التقاعدي ما يأيت:
 •. يتم استقطاع املبلغ الشهري من الراتب إجبارياً
 •. تتم الزيادة عليه بـمثله شهرياً
جتمع هذه املبالغ وتستثمر.• 
تعطى للموظف بعد تقاعده عىل شكل رواتب بطريقة معينة.• 

وهـذا تصويـر خمترص للراتب التقاعدي حسـب النظـام التقاعدي 
املعمول به:

املعاش للمستفيدين منه فقط حسب النظام، وهم:
: األب، واألم، واألخ، واألخت، واجلد، واجلدة. أوالً

ويشرتط حلصوهلم عىل الراتب التقاعدي رشطان:
الـرشط األول: أن يكـون صاحب الراتب األسـاس يعوهلم، وهم 

حتت نفقته.
الرشط الثاين: عدم وجود دخل ثانٍ هلم.

: الزوجة، واالبن، والبنت. ثانياً
ويشرتط هلم ثالثة رشوط:

الرشط األول: عدم حصول أحدهم عىل الوظيفة.
الرشط الثاين: عدم حصول الزواج من الزوجة (األرملة) والبنات.

الرشط الثالث: عدم بلوغ األبناء سن (٢١ سنة)، أو (٢٦ سنة) إذا 
كان مواصالً للدراسة. 

ويعاد رصف املعاش للمطلقة سواء الزوجة أو البنت. 
: يستمر الرصف للعاجز مد احلياة، وكذلك للبنت أو الزوجة  ثالثاً

ما مل يتزوجن أو يتوظفن.
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: ال يقل رصف املعاش بأي حال من األحوال عن (٥٠%) من  رابعاً
أصل املعاش. 

طع نصيب  مثالـه: إذا كان الراتـب التقاعدي (١٠٠٠٠ريـال)، وقُ
بعض الورثة لألسـباب املذكورة، وقل الباقي عن (٥٠٠٠ريال) يرفع 

إىل (٥٠٠٠ ريال)(١). 
حترير حمل النزاع:

: يـكاد يتفـق من تكلم عن الراتب التقاعـدي عىل أنه حق مايل  أوالً
يسـتحقه املوظـف، وأن هـذا التعامل يعـد عقداً مالياً، فهـو من حزمة 
العقـود املاليـة؛ ألنه مبني عىل التبادل يف األمـوال وتأجيلها، وهو دائر 

بني عقود املعاوضة والتربع.
: اختلـف الفقهـاء املعـارصون يف تكييـف هـذا العقـد املـايل  ثانيـاً

املعارص، عىل ثالثة أقوال:
القول األول: تكييف نظام التقاعد عىل أنه تأمني جتاري.

فنظـام التقاعـد والتأمينـات االجتامعيـة ينطبـق عليهام املبـدأ العام 
للتأمـني التجـاري، وما مها إال صورة من صـور التأمني عىل احلياة، أو 

التأمني عىل العقود، أو التأمني ضد املخاطر. 
قـال هبـذا عدد مـن العلـامء املعارصيـن منهـم: الدكتـور مصطفى 
الزرقاء، والشـيخ عبداهللا بن منيع(٢)، والشيخ عبدالرمحن الرباك، وهو 

ما يفهم من كالم الشيخ عبدالرمحن العجالن.
واملنـزع خمتلـف متاماً بـني القائلني هبذا، فبعضهم قـال هبذا للداللة 

نظر: نظام التقاعد املدين واملذكرة اإليضاحية رقم املادة (٢٥-٢٦-٢٧-٢٨).  (١) يُ
نظر: أبحاث وأعامل الندوة اخلامسـة لقضايا الزكاة املعارصة (١٣٣/٥)، نظام التأمني،  (٢) يُ

مصطفى الزرقاء (٦٥/٦٤).
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عـىل عدم جـواز الراتـب التقاعدي، وبعضهـم قال هبـذا للداللة عىل 
جواز التأمني التجاري.

قال الشيخ عبدالرمحن الرباك -حفظه اهللا-: «التأمني نظام اقتصادي 
غريب جلبه املسلمون وطبقوه يف املجتمعات اإلسالمية، دون مباالة بام 
تقتضيه األحكام الرشعية، وهو أنواع كثرية، ومنها: التأمني للموظف 
والعامـل؛ إذ يقتطـع مـن مرتبه كل شـهر مبلـغ معني، فـإذا عجز عن 
اخلدمـة، أو بلغ سـناً معينة، وهي سـن التقاعد املبكـر أو النهائي، كان 
لـه احلق يف مرتب شـهري مـدة حياته، وبعد موته ملـن كان يعوهلم من 
العاجزيـن والقارصين، وإن قدر أن يموت عند سـن التقاعد أو قبله، 
ومل يـرتك أحداً يسـتحق يف النظام مرتـب التقاعد، ذهـب كل ما دفعه 
من األقسـاط مدة عمله طالت أو قرصت، وهذا النظام يتضمن الغرر 

والربا، فهو حرام»(١).
وقال الشيخ عبدالرمحن العجالن: «ما يسمى بالتأمينات االجتامعية 
حكمه حكم التقاعد الذي تقوم الدولة بإجرائه مع موظفيها، والواقع 
أن هـذا النوع مع النوع اآلخر -وهو التقاعـد- قد ينطبق عليهام املبدأ 

العام للتأمني.
ورأيـي أن التأمـني مل يُبحـث مـن ذوي اختصاص وأهليـة للبحثِ 
البحـثَ الذي يسـتحقه، وإنام بُحث بحثاً فيـه يشء من القصور وعدم 
التصـور لواقعه؛ حيـث إن أول اجلهات التي بحثته بحثتـه بحثاً يفتقر 
إىل تصـور واقعه، والتحقيـق العلمي فيام قيل عنه من أنه يشـتمل عىل 
الـرضر والغبن واجلهالـة والربا والقامر وغري ذلك مـن الصفات التي 

ألصقت هبذا النوع إلصاقاً يفتقر إىل التحري والتحقيق.
(١) يُنظر: موقع املسلم، فتو للشيخ عبدالرمحن الرباك 

 http://www.almoslim.net/node/69459.
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ومـا جـاء بعد ذلك من تأييـد ألول قرار صـدر يف التأمني جاء عىل 
سـبيل التقليـد، وهلذا أجتـه إىل القول: إن املوضـوع يف حاجة ملحة إىل 
بحثـه مـن ذوي االختصـاص يف النظـر والفقـه واالقتصـاد واجلانب 
التطبيقي حتى يتضح أمره، ويكون الناس عىل بينة من احلكم عليه»(١).

الدليل: التشابه الكبري بني النظامني، فنظام التقاعد نظام تأميني بكل 
ما يف كلمة التأمني من معنى؛ فكل من عقدي (التأمني والتقاعد) يدفع 
فيه الشخص أو املوظف مبلغاً من املال مقسطاً، ثم يأخذ بعد زمن مبلغاً 
أكثر مما دفع مقسطاً، كام أن كل واحد من العقدين فيه جهالة وغرر، بل 

الرضر واجلهالة يف نظام التقاعد أعظم منها يف التأمني عىل احلياة(٢).
نوقش هذا: بالفرق بني النظامني من ستة أوجه:

- الوجـه األول: أن عقد التأمني من عقود املعاوضات بال خالف، 
بخالف عقـد التقاعد ففي إحلاقه بعقود املعاوضات خالف، وقد قيل 

بأنه من عقود التربع.
- الوجـه الثاين: لو فرض أن راتب التقاعـد فيه جهالة أو غرر فهام 
قليـالن، بخالف عقـد التأمني ففيه من اجلهالة والغـرر وأكل األموال 
، والقاعدة عند أهل العلم: «يغتفر يف عقود  بغـري حق ما هو ظاهر بـنيَّ

التربعات من اجلهالة والغرر ما ال يغتفر يف عقود املعاوضات»(٣).
- الوجـه الثالـث: قياس نظام التقاعد عىل عقـود التأمني التجاري 
غـري صحيح، فإنـه قياس مع الفـارق؛ ألن ما يعطى مـن التقاعد حق 

نظر: موقع اإلسالم اليوم، عبدالرمحن بن عبداهللا العجالن، التاريخ ١٤٢٢/٤/٧هـ  (١) يُ
 http://islamtoday.net/istesharat/quesshow-60-362.htm

نظر: أبحاث هيئة كبار العلامء (١٩٩/٤). (٢) يُ
نظر: موقع اإلسـالم اليوم، الفرق بني التقاعد والتأمني، أ.د. سـعود الفنيسـان، التاريخ  (٣) يُ

١٤٢٤/١/٥هـ.
http://www.islamtoday.net/questions/show_question_.cfm?id=16088
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التـزم بـه ويل األمر باعتباره مسـؤوالً عن رعيته، وراعـى يف رصفه ما 
قـام بـه املوظف من خدمة األمـة، ووضع له نظاماً راعـى فيه مصلحة 
أقـرب النـاس إىل املوظف، ونظـر إىل مظنة احلاجة فيهـم، فليس نظام 
التقاعد من باب املعاوضات املالية بني الدولة وموظفيها، وعىل هذا ال 
شـبه بينه وبني التأمني الذي هو من عقـود املعاوضات املالية التجارية 
التي يقصد هبا اسـتغالل الرشكات للمستأمنني، والكسب من ورائهم 

بطرق غري مرشوعة(١).
- الوجـه الرابـع: وجـود الفرق الظاهر بـني مكافـأة التقاعد وبني 
التأمـني التجـاري، فالثـاين البـد فيه من قسـط التأمني الـذي يلتزم به 
املؤمـن عليـه، بخـالف مكافـأة التقاعـد التـي ال يقابلهـا يشء يدفعه 
املوظف، والراتب التقاعدي مثل مكافأة التقاعد فهي من املسـتحقات 

املالية للموظف املتقاعد.
- الوجـه اخلامـس: أن نظام التقاعـد يتضمن عقد عمـل وظيفي، 
عمـل من املوظف، وراتب من الدولة أو صاحب العمل، بينام التأمني 
التجـاري ليس فيه عمل من جانب املؤمـن له، وليس بينه وبني املؤمِن 

عالقة وظيفية(٢).
- الوجه السـادس: الفرق بني النظامني من حيث وجود االحتامل، 
فنظـام التقاعـد يتضمـن احتـامل الربح فقـط، وليس فيه خسـارة عىل 
صاحـب الراتـب يف أكثـر أحواله، وما دفعه سـيعود إليـه إذا كان عىل 
قيـد احلياة، بخـالف التأمني التجاري، فهو حيتمل الربح أو اخلسـارة، 

فالغرر حمقق يف الثاين دون األول.
نظـر: قـرارات جممع الفقهي التابع لرابطة العامل اإلسـالمي الطبعة الثانية(٣٨)، أبحاث  (١) يُ

هيئة كبار العلامء (١٩٩/٤)، جملة البحوث اإلسالمية (٤٦/٢٠).
(٢) يُنظر: الربا واملعامالت املرصفية، املرتك (٤٢٠).
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القـول الثـاين: تكييف الراتـب التقاعدي عـىل أنه تأمـني اجتامعي 
تكافيل إجباري.

ذهـب إىل هـذا بعض العلـامء والباحثـني(١)؛ كالشـيخ الدكتور عمر 
املرتك(٢) -رمحه اهللا- والدكتور سعود الفنيسان، والدكتور سعود البرش.

قـال الدكتور سـعود الفنيسـان: «إن ما يدفعه صنـدوق التقاعد يف 
نقابات العامل واملهندسني جائز، وهو تأمني تعاوين مرشوع»(٣).

وقـال الدكتور سـعود البـرش: «التأمينـات االجتامعية تأمـني تعاوين، 
والتأمـني التعاوين ال خالف يف جوازه، واشـرتاكك فيـه من التعاون عىل 
الرب والتقو، وليس من اإلثم والعدوان، وال إثم عليك لو تركت العمل 
يف الوظيفـة احلكوميـة أو القطاع اخلاص، ألن العمـل فيهام -يف اجلملة- 

من فروض الكفاية، والتي إذا توالها من يقوم هبا فال إثم عىل غريه»(٤).
وجعله بعض الباحثني من أبرز صور التأمني االجتامعي(٥).

األدلة:
الدليل األول: أن نظام املؤسسـة العامـة للتقاعد ينص عىل أنه قائم 
عـىل مبـدأ (التكافـل االجتامعي)، فيكـون كذلك، ولـذا نجد إطالق 
مصطلـح التأمـني عىل هـذا الراتب يف بنـود نظام التقاعـد، فاألحكام 
املنظمة ملكافـأة التقاعد والراتب التقاعدي قـد اختارت اصطالحات 
نظـر: أبحـاث وأعـامل الندوة اخلامسـة لقضايـا الزكاة املعـارصة، د. حممد نعيم ياسـني  (١) يُ

.(٤٢/٥-٥٣)
(٢) يُنظر: الربا واملعامالت املرصفية، املرتك (٤٢٠).

(٣) موقع اإلسالم اليوم، االشرتاك يف صندوق التقاعد،، التاريخ١٤٢٤/٨/٢٤هـ.
 http://islamtoday.net/fatawa/quesshow-60-18239.htm

(٤) موقع اإلسالم اليوم، االشرتاك يف نظام التأمينات، ١٤٢٤/٥/١هـ.
 http://islamtoday.net/fatawa/quesshow-60-15696.htm

(٥) يُنظر: النوازل يف الزكاة، عبداهللا الغفييل، رسالة دكتوراه (٢٦٢).
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التأمـني وأطلقتها عـىل عنارص هذا النظـام، فأطلقت: اسـم املؤمن له 
أو عليـه عـىل املوظف أو العامل، واسـم املسـتفيد عىل ورثته، واسـم 
االشـرتاكات عىل ما يدفعه املوظف أو العامل، وهو ما يسمى بالتأمني 
بقسـط التأمني، فالراتب التقاعدي مسـتكمل ألركان التأمني التعاوين 
التكافـيل؛ مـن املؤمـن واملؤمن عليه والقسـط التأميني ومبلـغ التأمني 
واخلطر، فهو يف احلقيقة أحد صور التأمني، وكان هذا النوع من التأمني 

)؛ ألنه ال هيدف إىل الربح(١). اجتامعياً (تعاونياً
ويناقـش هذا: بأنه دليل ضعيف ظاهر الضعف وال يسـلم به؛ ألنه 
قائم عىل االسـتدالل بنصوص النظام، والنظام يسـتدل له وال يستدل 

به، فاالستدالل به جمرد دعو ال يستند إليها. 
الدليل الثاين: أن هناك فرقاً بني التأمني التجاري وبني مبدأ التكافل 
االجتامعي، الذي تقره الرشيعة اإلسـالمية، فالراتب التقاعدي أقرب 
يف الشـبه إىل التكافـل االجتامعـي منـه إىل التأمـني التجـاري فيلحـق 
بـاألول دون الثـاين؛ ألن نظـام الراتب التقاعـدي يف الواقع مبني عىل 
نظـام التأمني االجتامعـي (التعاوين)، وهيدف إىل محايـة مصلحة عامة 

هي مصلحة الطبقة العاملة وعموم املوظفني(٢).
ويناقش هذا: بأنه استدالل يف حمل النزاع، ونحن نسلم بالفرق بني 
التأمـني التجاري والتكافـل االجتامعي، لكن ال نسـلم إحلاق الراتب 

التقاعدي بالتكافل االجتامعي، وهذا موطن النزاع، فال يستدل به. 
: بأن مصلحة معاشـات  الدليـل الثالـث: يمكـن أن يسـتدل أيضـاً
التقاعـد والتأمينـات االجتامعية تقوم باسـتثامر أمـوال املتقاعدين عرب 
نظـر: أبحـاث وأعـامل الندوة اخلامسـة لقضايـا الزكاة املعـارصة، د.حممد نعيم ياسـني  (١) يُ
(٤٢/٥-٥٣)، د.عبدالسـتار أبوغـدة (١١٣/٥)، موقـع املؤسسـة العامـة للتأمينـات 

http://www.gosi.gov.sa/portal/web/guest/overview االجتامعية
نظر: أبحاث وأعامل الندوة اخلامسة لقضايا الزكاة املعارصة، د. حممد نعيم ياسني (٤٢/٥-٥٣). (٢) يُ



 ١٧٦

املسـامهة يف الـرشكات الوطنية الكـرب، وعرب االسـتثامرات العقارية 
وغريها، مما حتقق معه مردود مادي، يرصف منه فيام بعد عىل املستفيدين 

من النظام، وهذا ما يعمل يف التأمني التعاوين متاماً فيلحق به.
يناقـش هذا: بعـدم التسـليم بأن راتـب التقاعد عقـد تكافيل، فهو 

يفرتق عن التكافل من عدة جوانب:
- عـدم الرضا فيه، ولو كان عقداً تكافلياً لكان الرضا رشطاً أساسـاً 
لصحته. وواقع العمل هبذا العقد يؤكد عدم اخليار فيه، فهو عقد إجبار، 
يؤخـذ جرباً عـىل املوظـف، وخصوصاً العقـود الصادرة من املؤسسـة 

العامة للتقاعد. ولو كان العقد اختيارياً ألمكن القول بالتكافل. 
- الواقع يدل عىل أن الغرض منه ليس معنى التكافل، إذ التكافل ال 
يتحقق مع اإلجبار، وإنام الغرض منه املعاوضة والتبادل يف األموال. 

- دوران األمـر يف الراتـب التقاعـدي بني الغرم والغنـم، فقد يعاد 
إليـه بزيـادة، وقد يعـاد إليه بنقص، فصـار فيه نفس املعنـى يف التأمني 
التجـاري. وكان املفـرتض أن يأخذ املوظف ما اقتطع منه هو أو ورثته 
بعد وفاته، بدون زيادة وال نقص، إال أن يتربع أو يتربع ورثته بالرتكة.

وعليه فال يصح تكييف الراتب التقاعدي عىل أنه تأمني تكافيل.
وجياب عنه: بأن اإلجبار إنام هو ملصلحة املشـرتك فيه، فبعض املوظفني 
ال يبايل ما يكون عليه الوضع يف حال التقاعد، وال يفكر يف مسـتقبله املايل، 
فمـن بـاب السياسـة الرشعية ألزم ويل األمـر هبذا العقد، لضامن املسـتقبل 
املايل جلميع املوظفني، وقد دخل املوظف يف السـلك الوظيفي راضياً خمتاراً 
عاملـاً بمفـردات هذا النظام. وال يمتنع أن يكتنـف العقد التعاوين يشء من 

املعاوضة، إذا كان الغالب فيه معنى التكافل، كام يف عقد القرض.
القول الثالث: تكييف الراتب التقاعدي عىل أنه عقد تربع من الدولة.
فالراتـب التقاعـدي يف احلقيقـة عقد مـن عقود التربعـات ال عقد 
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معاوضة، وهو تربع من الدولة، وصار هذا التربع إلزامياً من الطرفني، 
يلتـزم به املوظـف، ويلتزم به بيت مال املسـلمني والقطاع اخلاص جتاه 

هذا املوظف، ملصلحة من يعيشون حتت ظل هذه الدولة.
وهـو ما ذهـب إليه جممـع الفقـه اإلسـالمي(١)، واملجمـع الفقهي 
اإلسالمي(٢)، وهيئة كبار العلامء(٣)، وما جاء أيضاً يف فتاو وتوصيات 
ندوات بيت الزكاة(٤)؛ حيث نصوا عىل أن الراتب التقاعدي مبلغ مايل 

يستحقه املوظف شهرياً عىل الدولة بمقتىض القوانني واألنظمة(٥).
األدلة:

الدليـل األول: أن الدولـة ممثلةً يف ويل األمر معنيـة برعاية املوظف 
اً  ربَ سـنه، فام تقتطعه من مرتبه شـهريَّ وبمن يعول، بعد هناية خدمته وكِ
تضيـف عليه نسـبة متاثل مـا اقتطعته منـه أو نحوها، وتقوم بتشـغيلها 
وتنميتهـا ثـم يرصف له كامل النسـبتني بعد تقاعده، وهـذا كله راجع 

للتربع واإلرفاق وليس من قبيل املعاوضة يف يشء. 
فاسـتقطاع حوايل (٩%) ممـا تدفعه الدولة، يدل عـىل أن هذا العقد 
إنـام هو عقد تـربع ومنحة وإرفاق مـن الدولة بموظفيها، كسـائر منح 

وتربعات الدولة ملواطنيها(٦).
(١) ينظـر: قرارات جملس جممع الفقه اإلسـالمي الدويل املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسـالمي 

يف دورته السادسة عرشة بديب (٢/٣٠-٣/٥ ١٤٢٦هـ)، قرار رقم: ١٤٣ (١٦/١).
نظر: قرارات املجمع الفقهي اإلسالمي الدورات (١-١٧) (ص٢٩).   (٢) يُ

نظـر: أبحـاث هيئـة كبار العلـامء (٢٠١/٤)، جملـة البحوث اإلسـالمية، بحث التأمني  (٣) يُ
.(٤٥/٢٠)

(٤) ينظر:فتاو وتوصيات بيت الزكاة، الندوة اخلامسة(٨١-٨٢)، الفقه اإلسالميُّ وأدلته، 
وهبه الزحييل (٥٦١/١٠).

(٥) يُنظر: املعامالت املالية املعارصة، حممد شبري (٩٤).
نظر: الربا واملعامالت املرصفية، املرتك (٤٢٠)، جملة البحوث اإلسالمية، بحث التأمني  (٦) يُ

 .(٤٥/٢٠)
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يناقش هذا من وجهني:
- الوجه األول: أن دخول الدولة بنسبة تربع يف املؤسسة العامة للتقاعد 
ال يعنـي تغيري التكييف القانـوين للمصلحة؛ بأهنا ليسـت قائمة عىل نظام 
تأميني، فشأهنا هنا شأن املسامهني يف رشكات التأمني، فرأس مال رشكات 
نني، فهناك مسامهون يف أصول الرشكة. مّ التأمني ليس فقط من أقساط املؤَ

- الوجه الثاين: أن تكييف الراتب التقاعدي عىل أنه عقد تربع ال يستقيم 
مع النسـبة املقتطعة من راتب املوظف، فهي ليسـت تربعاً من الدولة، وإنام 

. من مال املوظف فهو معاوضة وليس تربعاً
وأجيب عن هذا:

بـأن العالوة (٩%) املقتطعة من راتب املوظف ليسـت حقاً خالصاً 
لـه؛ فلـو أراد أال تقتطع من راتبه ملا قبـل قوله، وهو داخل يف عقده مع 
الدولة عىل هذا راضياً، فام يؤخذ من راتب املوظف ليس له يف احلقيقة، 
بل هو تابع للدولة، واالقتطاع شكيل، وهذه النسبة ال يمكن أن حيصل 
عليهـا حتى مـع عدم وجود تقاعـد له، فهي يف الواقـع اتفاق مكتوب 
صوري، ليست من راتبه، وجعلها من الراتب مرشوط بحسمها عليه، 

والعربة باحلقائق واملعاين ال باأللفاظ واملباين.
والسـبب يف العمـل هبذه الطريقـة، مصلحة املوظف نفسـه؛ حيث 
يمكـن أن جتعـل الدولـة راتـب املوظف هـو املبلغ الـذي حيصل عليه 
فعـالً (٩١%) من مرتبه، وتعد مبلغ (٩%) مكافأة منها تُدفع لصندوق 
التقاعد نيابة عن املوظف، واعتبار املبلغ املحسوم من الراتب األساس 
يتضمن مصالح للموظف، فالعالوات السنوية والبدالت حتسب عىل 

أساس الراتب الكامل(١).
نظر: موقع اإلسـالم اليوم، الفرق بني التقاعد والتأمني، أ.د. سـعود الفنيسـان، التاريخ  (١) يُ

١٤٢٤/١/٥هـ.
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الدليـل الثـاين: أن توزيـع الراتـب التقاعـدي بعد وفـاة صاحبه ال 
يكـون حسـب املواريث الرشعيـة، بل عىل نمط خاص صـدر به نظام 
اً  حمـدد، ممـا يدل عىل أن الدولة ال تر ما تعطيه للموظف أو ورثته حقّ
ثابتـاً له، وإنام هو تربع له ومكافأة، وهذا زائد عن عقد املعاوضة معها 

يف الراتب الشهري الصايف بعد اخلصم(١).
ويناقش هذا من ثالثة أوجه:

- الوجه األول: ال يسـلم بأن توزيـع الراتب التقاعدي عىل غري 
طريقـة التوريـث الرشعية دليـل عىل أنه عقد تـربع، بل العكس هو 
الصحيـح، فتوزيعـه بطريقة معينـة ختالف نظـام املواريث الرشعي 
دليـل عىل أنه عقـد معاوضة، ولـو كان تربعاً جلعل النظـام الراتب 
التقاعدي مجيعه لورثة املتقاعد، دون اشـرتاطات تقيده يف أشخاص 

معينني.
- الوجه الثاين: أن كون توزيع الراتب التقاعدي وفق النظام ال عىل 
أسـاس املرياث الرشعـي ال ينفي أن يكون العقد مـن عقود املعاوضة 
واملبادلة، وال يدل عىل أن أسـاس العقـد التربع واإلرفاق، فقد حتصل 
اشـرتاطات مـن أحـد املتعاقدين يف عقـود املعاوضة حتجـم من العقد 

وتضيق عليه، وهذا فيام يظهر منها.
- الوجـه الثالـث: أن املؤسسـة العامـة للتقاعد قد تسـتثمر أمواهلا 
املقتطعـة مـن رواتب املوظفـني يف أعامل غري رشعيـة، وال يؤخذ رأي 
املوظف يف اسـتثامر ما خيصـه، وللدولة زيادة الراتـب أو نقصانه دون 
http://www.islamtoday.net/questions/show_question_.cfm?id=16088

نظـر: موقـع اإلسـالم اليوم، التقاعـد والفوائد الربوية، أ.د. سـعود الفنيسـان، التاريخ  (١) يُ
١٤٢٥/٠٩/١٣هـ. 

http://sh.rewayat2.com/ftawa/Web/3121/014.htm
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أخـذ موافقة املوظف، ولو كان عقد تربع كسـائر عقـود التربع ملا جاز 
هلا ذلك(١).

الرتجيح:
الراجح -واهللا أعلـم- القول بأنه عقد جيمع بني التعاون والتكافل 
وبني التربع واملعاوضة، وهو ليس عىل مجيع األحوال عقداً ربوياً، وال 
تأمينـاً جتارياً، وذلك ألن ويل األمـر يف مجيع البالد معني بنرش التكافل 
االجتامعـي والتعـاوين بـني املواطنني، ومـن طرق ذلك وضـع النظام 
املناسـب للراتـب التقاعدي الذي يكفـل املوظف بعد تركـه وظيفته، 
، كام يف حديث  وقـد حثـت الرشيعة عىل عنايـة ويل األمر برعيته ماديـاً
يناً أو  ن تركَ دَ ، ومَ ، قال الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص: «من ترك ماالً فألهلِـهِ جابر 
»(٢)، فاإلسـالم يقرر واجب الدولة جتاه مواطنيها يف  إيلَّ وعيلَّ يَاعاً، فَ ضَ
توفري التأمينات االجتامعية هلـم؛ حتقيقاً ملبدأ التكافل االجتامعي الذي 

دعى إليه اإلسالم.
ومن هذا املنطلق فإنه ينبغي إعادة النظر يف بعض مواد نظام التقاعد 
املدين بام يتوافق ومصلحة صاحب املعاش ومن يعوهلم، وال يظلمهم، 
ألن اإلرضار ينايف التكافل والتعاون الذي بني عليه النظام التقاعدي.

(١) يُنظر: املرجع السابق. 
(٢) أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب: اجلمعة، باب: ختفيف الصالة واخلطبة، رقم (١١٤١). 
ثتِهِ،  رَ ، عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: «مـن تركَ ماالً فلوَ وورد بلفـظ آخـر من حديث أيب هريرة 
ً فإلينا» أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب: االسـتقراض، باب: الصـالة  الّ ومن تركَ كَ
عىل من ترك ديناً، رقم (٢٢٣٥)، ومسـلم يف صحيحه، كتاب: الفرائض، باب: من ترك 

ماالً فلورثته، رقم (٣٠٥١).
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املبحث الثاين
حكم الراتب التقاعدي

عقـد الراتـب التقاعدي يعـد من العقـود احلديثة، وهـو من حزمة 
العقـود املاليـة، التي جتمع بـني التـربع واملعاوضة، وينشـأ نتيجة عقد 
اإلجارة املعروف، وقد نشـأ يف الغالب من حاجة الناس إليه؛ واحلاجة 
إليـه مرتبطة بأسـباب عديـدة، ويف األزمنة املتأخـرة ويف أواخر القرن 
املايض حتديداً؛ نظراً لتغري ظروف املجتمعات وطريقة العيش، اشتدت 
 حاجة املجتمع إىل هذا العقد بصورته احلالية، ويبقى السؤال عن مد
رشعيـة هذا التعامل، وتوافقه مع الرشيعة اإلسـالمية، خصوصاً وأنه 
نظام مسـتورد من الدول الغربية، وقـد يكون اجلزم باحلكم عليه ليس 
باألمر اليسـري، قال أحد الباحثني الفضالء بعد أن بحث املسـألة: «إن 
الباحـث يف هـذا املوضوع الذي حيتـاج إىل معرفة حكمـه كل موظف 
يصعـب عليـه جـداً أن جيزم بـرأي فيـه جـوازاً، أو منعاً، لعظـم أثره، 
وشـمول خطـره، وال يسـعني إال أن أدعـو إىل طـرح هـذا النظـام يف 

املجامع الفقهية، لينظر فيه نظراً مستقالً من مجيع الوجوه»(١). 
حترير حمل النزاع:

. ولـه  : إذا كان الراتـب التقاعـدي اختياريـاً وليـس إجباريـاً أوالً
صورتان:

(١) إرث احلقوق يف الفقه اإلسالمي، عياد العنزي، رسالة ماجستري(١٩٨).  
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الصورة األوىل: إذا كان نظام التقاعد صادراً من جهة العمل.
وهـذا يف الغالـب يكون من خالل التسـجيل يف النقابـات العاملية، 
كنقابـة املهندسـني أو نقابـة األطبـاء، حيث يكـون نظـام التقاعد فيها 
اختياريـاً وليس إجبارياً، ويوجـد من خالل هذا النظام عدة خيارات، 
وغالباً ما يكون مصدر هذا الراتب التقاعدي مشاريع وعقارات ختص 

النقابة(١).
فـاألوىل باإلنسـان البعد عـن الدخول يف مثـل هذا التعامـل؛ نظراً 

لشبهه بالتأمني التجاري، واألحوط البعد عن مواطن الشبهات.
الصـورة الثانية: إذا كان نظام التقاعـد صادراً من جهة ال عالقة هلا 

بالعمل.
مثل: رشكة تأمني مسـتقلة، وهو ما ينطبق عىل موضوع التأمني عىل 
احليـاة، فينطبق عليه حكم التأمني التجاري بشـكل عـام، فتكون هذه 

الصورة حمرمة(٢).
(١) وقـد سـبق نقـل كالم بعـض الباحثـني عىل جـواز مثل هـذا التقاعـد االختيـاري، ينظر 

(ص١٧٤).  
(٢) ذهب مجهور املعارصين وكثري من املجامع الفقهية إىل حتريم التأمني التجاري، ومن هذه املجامع:

املجمع الفقهي اإلسـالمي يف دورته األوىل املنعقدة يف (١٠ شـعبان ١٣٩٨هـ) بمكة • 
املكرمـة بمقـر رابطـة العـامل اإلسـالمي، جاء يف قـراره: قـرر جملس املجمـع الفقهي 
باإلمجـاع عدا فضيلة الشـيخ مصطفى الزرقاء حتريم التأمـني التجاري بجميع أنواعه 

سواء كان عىل النفس، أو البضائع التجارية، أو غري ذلك.
جممع الفقه اإلسـالمي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسـالمي يف دورة انعقاد مؤمتره الثاين • 

بجدة من (١٠-١٦ربيع الثاين ١٤٠٦هـ/٢٢-٢٨ ديسمرب ١٩٨٥م)، وجاء يف قراره:
أن عقـد التأمـني التجـاري ذا القسـط الثابـت الذي تتعامـل بـه رشكات التأمني . ١

. التجاري عقد فيه غرر كبري مفسد للعقد، ولذا فهو حرام رشعاً
أن العقـد البديل الذي حيرتم أصول التعامل اإلسـالمي هـو عقد التأمني التعاوين . ٢

القائم عىل أسـاس التربع والتعاون، وكذلك احلال بالنسـبة إلعادة التأمني القائم 
= عىل أساس التأمني التعاوين. 
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وصورته: أن يؤمن اإلنسـان عىل نفسه وحياته، وال يستفيد هو من 
هـذا التأمني، وإنام يسـتفيد منـه أفراد أرسته بعد موتـه، ممن حيدده عند 
موتـه، أو عنـد حدوث أي حادث يضطر اإلنسـان إىل التقاعد، فيدفع 
العمل نصف األقساط الشهرية له، وبدفع املوظف النصف اآلخر من 

. راتبه الشهري، واالشرتاك يف هذا التأمني اختياري وليس إجبارياً
جـاء يف سـؤال موجه ملوقع اإلسـالم سـؤال وجـواب: «هل جيوز 
االشـرتاك يف رشكة تأمني عىل أساس أنني أدفع مبلغاً معيناً سنوياً مثالً 
(٧٥٠٠ ريال)، ملدة ١٥ سـنة، وبعد ذلك: أحصل عىل راتب شـهري 
)، وملدة ٢٠ سنة، ويبدأ الراتب  ثابت من الرشكة (١٤٠٠ ريال شـهرياً
الشهري بعد هناية ١٥ سنة التي أقوم فيها بالدفع، أو أحصل عىل مبلغ 
دفعـة واحدة؟ علامً بأن ما أحصـل عليه كدفعة واحدة أكرب من جمموع 

املبالغ التي أكون قد دفعتها خالل ١٥ سنة. 
فأجاب الشـيخ حممد املنجـد عن ذلك بقوله: مـا ذكرته صورة من 
صور التأمني التجاري املحرم، وهو قائم عىل الربا والغرر، ووجه الربا 
هنـا: أن املعاملة عبارة عن نقود حارضة بنقود مؤجلة مع زيادة، ففيها 
ربـا الفضل والنسـيئة معاً، وينبغي أن تعلم أنـه ال وجه للحصول عىل 

ربح وزيادة ما مل يكن ذلك يف عقد استثامر مرشوع...»(١).
وأمـا نظـام التقاعد يف املؤسسـة العامـة للتقاعد واملؤسسـة العامة 
للتأمينات االجتامعية فهو إلزامي كام سـبق، وهو الذي جر اخلالف 

فيه.
= ينظر: قرارات املجمع الفقهي اإلسـالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي بمكة املكرمة، 
قـرار رقم: (٥) (١/٥)، قرارات جملس جممع الفقه اإلسـالمي الدويل املنبثق عن منظمة 

املؤمتر اإلسالمي قرار رقم (٩)(٢/٩)، جملة املجمع - العدد الثاين (٥٤٥/١).
(١) موقع اإلسالم سؤال وجواب، حكم االشرتاك يف تأمني الراتب التقاعدي.

http://www.islam-qa.com/ar/ref/135524
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: املستحقات املالية املشاهبة للراتب التقاعدي، كمكافأة التقاعد،  ثانياً
ومكافأة هناية اخلدمة، ومكافأة االدخار، والتصفية، ونحو ذلك، كلها 
تأخـذ حكم الراتب التقاعدي يف جواز أخـذه أو عدم جوازه، «فليس 
هناك فرق رشعي بني التصفية أو أخذ أقساط التقاعد»(١). والظاهر أن 
، كام سـبق  بني راتب التقاعد وبني غريه من املسـتحقات املالية فرق بنيٌ

بيانه(٢)، فال تالحق بينها.
: ال جيوز أخذ الراتب التقاعدي إذا كان ناجتاً عن عمل أصله حمرم. ثالثاً
مثالـه: الراتـب التقاعدي الناتـج عن عمـل يف رشكات اخلمور أو 
التبغ، فصناعة اخلمور والتبـغ واملتاجرة هبا وبيعها ورشاؤها كل ذلك 
حـرام، ويدخل يف هذه احلرمة كل من يعني عليه، ومن ذلك العمل يف 
جمال املحاسـبة يف مصنع اخلمـور والتبغ، ومن ذلـك العمل يف البنوك 

. التي ال تتعامل إال باألمور املحرمة رشعاً
وبالتايل فاألجرة عىل هذا العمل حرام؛ ألهنا أجرة عىل منفعة حمرمة 
رشعاً، وإذا كان هذا هو حكم أساس الراتب الذي يتقاضاه املحاسب 
يف هـذا املصنـع فإن املعاش التقاعدي كذلك، فـال جيوز أخذه من قبل 
املحاسب أو ورثته، ما مل يكن هذا الراتب التقاعدي هبة من املصنع له، 

أو ألحد من الورثة بعده. 
: إذا كان التقاعد تربعاً رصفاً من الدولة، دون أن يستقطع من  رابعاً
رواتب املوظف يشء، فهو عقد جائز بال خالف بني العلامء فيام يظهر؛ 
ألنـه منحة وعطية من ويل أمر املسـلمني آلحاد من النـاس، وهذا أمر 

. جائز وال مانع منه رشعاً
(١) موقـع اإلسـالم اليـوم، الفـرق بـني التقاعـد والتأمـني، أ.د. سـعود الفنيسـان، التاريخ 

 http://islamtoday.net/fatawa/quesshow-60-16088.htm .١٤٢٤/١/٥هـ
(٢) سبق تفصيل هذه املسألة (ص١٤٩-١٥٠).
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وإذا كان التقاعـد ناجتـاً عـن اسـتقطاع مـن راتـب املوظـف فقط، 
ويعـاوض عنه فيام بعد بالراتـب التقاعدي، فهو عقد معاوضة رصفة، 
وهو داخل يف التأمني التجاري وصورة من صوره بال إشكال، وجيري 

عليه اخلالف اجلاري يف التأمني التجاري املشهور(١).
: اختلف الفقهاء املعارصون يف حكم أخذ الراتب التقاعدي  خامساً
مـن صاحب الراتب األسـاس أو ممن يعوهلم بعـد موته، إذا كان أصل 
العمل مباحاً، وكان ناجتاً عن راتب املوظف وتسهم الدولة فيه بمقدار 

معني، عىل ثالثة أقوال:
القول األول: أن الراتب التقاعدي مباح، فيجوز التعامل بمعاشات 

التقاعد.
وهو قول أكثر الفقهاء املعارصين(٢)، وقد نسب الشيخ الدكتور عمر 
املرتك حكاية اإلمجاع عليه إىل الشـيخ مصطفى الزرقاء(٣)، والظاهر أن 
املراد االتفاق السـكويت؛ حيث يسـتفيد منه غالب علامء املسـلمني ومل 

يبدوا نكرياً، وهذا االتفاق غري مسلّم لوجود اخلالف يف املسألة.
وهـو مـا ذهب إليه الشـيخ حممد بـن إبراهيم مفتـي الديار السـعودية، 
وسامحة الشيخ عبدالعزيز بن باز، واللجنة الدائمة، والشيخ حممد العثيمني، 

.- والشيخ الدكتور عبداهللا بن عبدالرمحن اجلربين -رمحهم اهللا مجيعاً
(١) يُنظر: التأمني وأحكامه، الثنيان (٢٥٤).

نظـر: نظـام التأمني، مصطفـى الزرقاء (٦٥)، التأمـني بني احلل واحلرمة، عيسـى عبده  (٢) يُ
(١٧٦)، التأمـني يف الرشيعة والقانون، شـوكت عليان (٢٠٧)، عقود التأمني من وجهة 
الفقـه اإلسـالمي، حممد بلتاجـي (١٨٥)، الربـا واملعامالت املرصفية، املـرتك (٤٢٠)، 
املعامـالت املالية املعارصة، حممد شـبري (٩٤)، التأمني وأحكامـه، الثنيان (٢٥١)، جملة 
البحـوث اإلسـالمية، بحـث التأمـني (٤٤/٢٠)، موقع اإلسـالم اليوم، فتو الشـيخ 

 http://islamtoday.net/istesharat/quesshow-60-362.htm .عبدالرمحن العجالن
(٣) يُنظر: الربا واملعامالت املرصفية، املرتك (٤٢٠).
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وهـو ما ذهـب إليه جممـع الفقـه اإلسـالمي(١)، واملجمـع الفقهي 
اإلسالمي(٢)، وهيئة كبار العلامء(٣)، وما جاء أيضاً يف فتاو وتوصيات 

ندوات بيت الزكاة(٤).
قال الشيخ حممد بن إبراهيم -رمحه اهللا-: «الذي ظهر لنا أن ما يرصف 

من التقاعد للموظف يف حياته ولورثته بعد موته متحصل من جهتني:
األوىل: ما خيصم من النسبة املئوية من راتبه األسايس.

الثاين: ما يضاف من النسـبة املئوية مـن ويل األمر إىل هذا املخصوم 
مـن مرتبـه، ويودع هـذا والذي قبله لـد مصلحة معاشـات التقاعد 
ليتقاضـاه املوظـف إذا أحيـل إىل التقاعد، ويرصف مـا بقي عىل ورثته 

بعد موته، وبناء عىل ذلك فهو حق للموظف»(٥).
وقال سامحة الشـيخ عبدالعزيز بن باز -رمحه اهللا- عندما سئل عن 
حكـم أخذ املعاش التقاعدي: «جيوز أخذه، وقد صدرت به فتو من 

هيئة كبار العلامء»(٦). 
وهذا نص فتـو اللجنة الدائمة يف حكم أخـذ الراتب التقاعدي: 
«إذا كان الواقـع كذلك جاز لك أخذ معاش التقاعد؛ ألنه مكافأة عىل 

اخلدمة التي قمت هبا مدة العمل يف احلكومة»(٧).
(١) ينظـر: قرارات جملس جممع الفقه اإلسـالمي الدويل املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسـالمي 

يف دورته السادسة عرشة بديب (٢/٣٠-٣/٥ ١٤٢٦هـ)، قرار رقم: ١٤٣ (١٦/١).
(٢) يُنظر: قرارات املجمع الفقهي اإلسالمي الدورات (١-١٧) (ص٢٩).  

نظر: أبحاث هيئة كبار العلامء (٢٠١/٤)، جملة البحوث اإلسالمية، بحث التأمني (٤٥/٢٠). (٣) يُ
(٤) ينظر:فتاو وتوصيات بيت الزكاة، الندوة اخلامسة(٨١-٨٢)، الفقه اإلسالميُّ وأدلته، 

وهبة الزحييل (٥٦١/١٠).
امحة الشيخ حممد بن إبراهيم (٢٣١/٩). ائل سَ سَ (٥) فتَاو ورَ

(٦) لقاءايت مع الشيخني، الدكتور عبداهللا الطيار (٦٦/١).
(٧) (٤٧٣/٢٣) السـؤال األول مـن الفتو رقم (٧١٢١). وكان أعضـاء اللجنة الدائمة= 



١٨٧ 

وهو مـا يفهم من فتاو اللجنة الدائمـة يف موضع آخر حيث جاء 
فيهـا ما نصـه: «الواجب عليك حفظ ما خيص أختيـك من املال الذي 
يـرصف هلام من قبـل الدولة، وأن ال تأخذ منه إال قدر نفقتهام، والباقي 

تسلمه هلام عند بلوغهام ورشدمها»(١).
وجاء يف فتو أخر يف موضع آخر: «جيوز لك الرصف من رواتب 

أوالدك التقاعدي عىل نفسك وأوالدك وعىل بيتك بقدر احلاجة»(٢).
وقال الشيخ حممد العثيمني-رمحه اهللا-: «وأما أخذه فال بأس؛ ألنه 

جزء ادخرته الدولة من راتب املوظف عند احلاجة إليه»(٣).
وقال يف موضع آخر: «معاشـات التقاعد ليس فيها شبهة؛ ألهنا من 
بيت املال وليست معاملة بني شخص وآخر حتى نقول: إن فيها شبهة 
الربا، بل هي اسـتحقاق هلذا املتقاعد من بيت املال، فليس فيها شـبهة، 
تبقى عىل وظيفتك وتأخذ معاش التقاعد، وأرجو اهللا سـبحانه وتعاىل 

أن جيعل فيه الربكة لك»(٤).
وقـال الشـيخ الدكتور عبداهللا بـن عبدالرمحن اجلربيـن -رمحه اهللا-: 
«كثر الكالم حول ما تعمله احلكومة من حسـم جزء من الرواتب يسمى 
تقاعداً، أو ما تعمله الرشكة السعودية يف أرامكو ورشكة سابك ونحومها 
مـن احلسـم، ثم بعـد التقاعـد أي متام السـن املقـدرة للخدمـة، يرصف 
للعامـل مرتب مسـتمر طـوال حياتـه، أو لذريتـه القارصين مـن بعده، 
=للبحـوث العلمية واإلفتاء يف ذلك الوقت هـم: الرئيس: عبدالعزيز بن عبداهللا بن باز، 
نائـب الرئيس: عبدالرزاق عفيفـي، عضو: عبداهللا بن قعود، عضـو: عبداهللا بن غديان. 

وينظر من فتاو اللجنة (٢٨٤/١٥) (٣٥٢/١٦).
 .(٢٤٥/١٤) (١)

(٢) (١٧٧/٢١) الفتو رقم (١٦٣٣٥).
(٣) جمموع فتاو ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صالح العثيمني (١٧٥/١٨).

(٤) اللقاء الشهري، العثيمني (٢٢/٥٨).



 ١٨٨

أو يعطـى حقوقاً تسـمى تصفيـة، إن كانت خدمته قليلـة، بحيث يعطى 
ما حسـم منـه وزيادة الضعـف أو النصف...، والذي يظهـر أن التقاعد 
وكذا االدخار جائز ال يدخل يف الربا؛ حيث إن احلكومة والرشكة تتربع 
بالزائد عىل ما حسموه، كمكافأة لذلك العامل، الذي أمىض هذه اخلدمة 
معها، وتشـجيعاً للعاملني، ورفقاً هبم بعد التقاعد، حيث جيري هلم هذا 
الراتب الشهري ولو طالت املدة، وجيري أيضاً لعوائلهم من بعدهم»(١).

األدلة:
الدليـل األول: أن هذا النظام ال يتعـارض مع قواعد الرشيعة التي 
هتـدف إىل التعاون والتكافل والعدل، والراتـب التقاعدي حيقق ذلك 
وال شـك، فإن ما يدفعه املوظف من اشـرتاط قبـل التقاعد أقل بكثري 
ممـا يتقاضـاه بعد التقاعـد؛ حيـث إن احلكومة والرشكة تتـربع بالزائد 
عىل ما حسـموه كمكافأة لذلك العامل الذي أمىض هذه اخلدمة معها، 
وتشـجيعاً للعاملـني، ورفقـاً هبـم بعد التقاعـد، حيث جيـري هلم هذا 

الراتب الشهري ولو طالت املدة، وجيري لعوائلهم من بعدهم.
- فهـو مما طابت به أنفس من بذلـه، فيدخل يف قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «ال 

.(٢)« هِ حيلُّ مالُ امرئ مسلمٍ إال بطيبِ نفسِ
(١) موقـع الشـيخ عبداهللا بن جربين، رقم الفتـو (١١٨٤٣)، موضوع الفتو: حكم نظام 

االدخار.
http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=11843&parent=4193

(٢) هـذا احلديـث روي من عدة طرق، ذكرهـا ابن امللقن يف البدر املنـري (٦٩٣/٦)، منها ما 
. ومنها ما أخرجه  كٍ  الـِ أخرجـه الدارقطني يف السـنن، رقم(٢٩٢٤) عـن أَنَسِ بْنِ مَ
اإلمام أمحد يف املسـند، رقم(٢٠٦٩٥)، والدارقطني، رقم (٢٩٢٥)، والبيهقي يف السنن 
الكـرب (١٨٢/٨) رقم (١٦٥٣٣) عن أيب حرة الرقايش عن عمه، قال اهليثمي: «رواه 
أمحـد وأبـو حرة الرقايش وثقه أبـوداود وضعفه ابن معني. وفيه عيل بـن زيد وفيه كالم» 
جممع الزوائد (٥٨٥/٣)، وقال شـعيب األرنؤوط: «صحيح لغريه مقطعاً، وهذا إسـناد 

ضعيف لضعف عيل بن زيد». وصححه األلباين يف صحيح اجلامع رقم (١٣٦٢٠). 



١٨٩ 

- وهو ثمرة ما حسـم عليه، فاحلسـم قد ينمى يف مشـاريع وأعامل 
أخر، فيعطى صاحبه من غلته.

أما كوهنم ال يعطون إال ملن ادخر، فإن ذلك من باب التشجيع عىل 
االدخـار، حتى ال يتالعـب بعضهم بأمواله، بل حيفـظ بعضها ليجده 
عند حاجته، فيكون ذلك حافزاً للجميع عىل أن يدخروا وال يفسـدوا 

أمواهلم ثم يفتقرون يف النهاية(١).
واخلالصة: أن نظام التأمني التقاعدي بوجه عام تشهد جلوازه مجيع 
الدالئل الرشعية يف الرشيعة اإلسـالمية وفقهها، وال ينهض يف وجهه 
دليـل رشعي عىل التحريم، وال تثبت أمامه شـبهة من الشـبهات التي 

يتومهها القائلون بتحريمه(٢).
ونوقش هذا من ثالثة أوجه:

- الوجـه األول: دعو أنه قد شـهدت مجيع الدالئـل الرشعية يف 
الرشيعـة اإلسـالمية وفقهها بجـواز نظام التقاعد، جمـرد دعو مبالغ 
فيهـا ليس معها مـن األدلة الصحيحة ما يعتمد عليه فيها فضالً عن أن 

يكون هلا أدلة ال تقوم أمامها شبهة توهم املنع.
- الوجه الثاين: دعو أن علامء الرشيعة كافة يف عرصنا أقروا نظام 
 التقاعـد دون أية شـبهة، فيه من املبالغة مما يف سـابقه، وإنام هي دعو
يردهـا الواقع، فإن املسـألة نظريـة، ويوجد من العلـامء املعارصين من 

خيالف فيها.
نظر: موقع الشـيخ عبداهللا بن جربين، رقم الفتو (١١٨٤٣)، موضوع الفتو: حكم  (١) يُ

نظام االدخار.
http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=11843&parent=4193

نظـر: أبحـاث هيئـة كبار العلـامء (١٩٩/٤-٢٠٠)، جملـة البحوث اإلسـالمية، بحث  (٢) يُ
التأمني (٤٤/٢٠-٤٥).



 ١٩٠

- الوجـه الثالـث: عىل تقدير اتفاقهم، فال يعـد ذلك إمجاعاً رشعياً 
صحيحـاً تثبـت بـه األحـكام؛ ألهنـم يعرتفون عـىل أنفسـهم بالتقليد 
لغريهـم يف بعض األحـكام، واإلمجاع الرشعي املعترب هـو ما كان من 

علامء جمتهدين(١).
الدليـل الثـاين: أن املوظف متربع بام يؤخذ منـه ملن حيتاج إليه 
مـن زمالئـه، والدولـة متربعة كذلك بـام تدفعـه ملوظفيها، ألهنا 
ال تسـعى للربح مـن رعاياهـا، فالعقد هنا ضمن عقـود التربع، 
والغـرر احلاصل يف الراتب التقاعدي من األخذ واإلعطاء معفو 
عنـه؛ ألن الغـرر معفـو عنـه يف عقـود التربعات بخـالف عقود 

املعاوضات(٢).
ويناقش هذا من ثالثة أوجه:

- الوجـه األول: عـدم التسـليم بأن هـذا العقد من عقـود التربع، 
فاملوظـف غري متربع بـام يؤخذ منه، بدليل اسـتقطاع النسـبة من راتبه 
جـرباً عليـه، وال خيار له يف االسـتقطاع، فهو أقرب لعقـود اإلذعان، 

وليس التربع.
- الوجـه الثاين: ال يسـلم بـأن الدولـة متربعة، حيث تسـتثمر ما 
تأخـذه مـن املوظف وتعطيه مـا ينتج عن هذا االسـتثامر فيام بعد عىل 
شـكل راتـب تقاعـدي، وال تنايف بني انتفـاء الربح وكونـه من عقود 

املعاوضات.
- الوجـه الثالـث: لو سـلمنا أن هـذا العقد من عقـود التربع، فإن 
الفقهـاء -رمحهـم اهللا- نصوا عـىل أن اهلبة برشط العـوض تعترب بيعاً، 

نظر: املرجعان السابقان. (١) يُ
نظـر: نظام التأمـني، مصطفى الزرقـاء (١٧٥)، املعامالت املالية املعارصة، حممد شـبري  (٢) يُ

.(٩٥)



١٩١ 

وجتـري جمر املعاوضـة(١)، فالراتب التقاعدي مـن عقود التربع لكنه 
يأخذ حكم املعاوضات، لوجود شبهة املعاوضة فيه.

الدليـل الثالـث: أن الراتـب التقاعـدي هـو يف احلقيقـة بمثابـة املنحة 
والعطية واملكافأة من الدولة، باعتبارها مسؤولة عن رعاياها من موظفيها 
وعائالهتـم، فنظـام التقاعـد روعـي فيه مصلحـة من يعمل حتـت مظلته، 
واجلهـد املبذول من املوظف طيلة عمله حتت هـذا النظام، وما كان بمثابة 

العطية من الدولة فهو جائز ألنه من ويل أمر املسلمني ومن بيت املال(٢).
ونوقش هذا من وجهني:

- الوجه األول: ال يسلم بأن هذا العقد من قبيل التربعات، ألنه ال 
جيتمع اإللزام والتربع يف عقد واحد.

- الوجـه الثاين: لو سـلم بأنه مـن قبيل التربع، فإنـه ليس من قبيل 
التربعـات املحضـة، فهـو خليط من التـربع واملعاوضـة، وليس تربعاً 

حمضاً؛ ملشاركة املوظف فيه من راتبه(٣).
الدليل الرابع: أن املقرر يف الرشيعة أن الدولة يف اإلسـالم مسؤولة 
عـن مواطنيها مجيعاً، املوظفني منهم وغري املوظفني، فجعل هذا النظام 
التقاعـدي لرعاية هذه الفئة اخلاصة من املواطنني، وهم الذين التحقوا 

بالوظائف العامة، ثم تركوها من أجل التقاعد.
نظر: املبسـوط (٨٠/١٢)، بدائع  (١) عـىل الصحيـح من أقـوال أهل العلم يف هذه املسـألة، يُ
الصنائـع (١٩٠/٥)، اهلداية (٢٥٣/٢)، العنايـة (٤٩/٩)، املدونة (٤٠٤/٤و٤١٢)، 
املعونة (٤٩٩/٢)، رشح اخلـريش (٤٣٤/٧)، املهذب (٦٩٨/٣)، البيان (١٣٣/٨)، 
العزيز (٣٣٢/٦)، املغني (٢٨٠/٨) وذكر أن اإلمام أمحد نص عليه، الكايف (٥٩٨/٣)، 

القواعد البن رجب (٤٨)، اإلنصاف (١٠٧/٧).
نظر: الربا واملعامالت املرصفية، املرتك (٤٢٠)، جملة البحوث اإلسالمية، بحث التأمني  (٢) يُ

 .(٤٥/٢٠)
نظر: التأمني وأحكامه، الثنيان (٢٦٠). (٣) يُ



 ١٩٢

وقـد ال تتمكن الدولة من الوفاء بمتطلبات هذه الفئة من املواطنني 
إال إذا وضعـت هلـم مدخـرات مدعومة مـن رواتبهم، فالنظـام يلتزم 
باقتطـاع جزء من رواتب املوظفني، ويدخره هلم عند حاجتهم يف حال 
التقاعـد، حتقيقاً ملصلحتهـم، فهو يف الواقع من بـاب التعاون عىل الرب 

والتقو الذي أمر اهللا تعاىل به يف كتابه(١).
ويناقـش هـذا: بأن هذا العقـد مبني عىل اإللـزام واإلذعان، فليس 
املوظـف فيـه باخليـار، فهو يف الواقـع عقد تأمـني إلزامي عـىل احلياة، 
وعقـود التأمني التجاري ال جيوز الدخول فيها حتى مع اإللزام هبا، إذ 
ال جيوز اإللزام باملحرمات، وإذا ألزم اإلنسان بالدخول يف هذا النظام، 
فلـن يلـزم بأخذ ما يرتتب عليه بعد التقاعد، فله االسـتغناء عنه وعدم 

أخذه، وإذا أجرب باألخذ منه فلن جيرب عىل اسرتداده فيام بعد.
القول الثاين: أن الراتب التقاعدي حمرم، فال جيوز أخذه وال التعامل 

به.
ـب إىل   وهو قول الشـيخ عبدالرمحـن الرباك -حفظه اهللا-(٢)، ونُسِ

الشيخ عبدالرزاق عفيفي-رمحه اهللا-.
قال الشـيخ الدكتـور عبداهللا بـن عبدالرمحن اجلربيـن -رمحه اهللا-: 
«كثـر الـكالم حول مـا تعملـه احلكومة من حسـم جزء مـن الرواتب 
يسمى تقاعداً، أو ما تعمله الرشكة السعودية يف أرامكو ورشكة سابك 
ونحومهـا من احلسـم، ثم بعد التقاعد أي متام السـن املقـدرة للخدمة، 
يـرصف للعامل مرتب مسـتمر طوال حياته، أو لذريتـه القارصين من 
(١) سـورة املائدة، من آية رقم (٢)، ويُنظر: عقود التأمني من وجهة الفقه اإلسـالمي، حممد 

بلتاجي (١٨٦).
http://www.almoslim.net/node/69459 ،للشيخ عبدالرمحن الرباك نظر: موقع املسلم، فتو (٢) يُ
: جملة البحوث اإلسـالمية، بحـث التأمني (٤٤/٢٠)، التأمـني وأحكامه،  وينظـر أيضاً

سليامن الثنيان (٢٨٣).



١٩٣ 

بعـده، أو يعطى حقوقاً تسـمى تصفية، إن كانـت خدمته قليلة، بحيث 
يعطى ما حسم منه وزيادة الضعف أو النصف.

، وكان منهم الشـيخ عبدالرزاق  فاعترب ذلك بعض املشـايخ حمرمـاً
عفيفـي -رمحـه اهللا- فإنه ملـا أحيل إىل التقاعد مل يقبض منه شـيئاً حتى 

مات؛ حيث يراه شبه الربا.
وصـدر مـن اللجنة فتو بمنـع نظام االدخار يف الرشكـة؛ لعلة أن 

الزيادة عىل احلسوم ربا. 
وسـبب الفتـو إرصار الشـيخ عبدالرزاق عىل املنـع منه، وتوقف 
الوضع معه، فلم يبق إال الرئيس إذ ذاك وهو الشيخ عبدالعزيز بن باز 

فلم يكن ليستقل بالفتو وحده»(١).
وقال فضيلة الشيخ عبدالرمحن الرباك -حفظه اهللا-: «التأمني نظام 
اقتصادي غريب جلبه املسلمون وطبقوه يف املجتمعات اإلسالمية، دون 
مباالة بام تقتضيه األحـكام الرشعية، وهو أنواع كثرية، ومنها: التأمني 
للموظف والعامل؛ إذ يقتطع من مرتبه كل شهر مبلغ معني، فإذا عجز 
عـن اخلدمة، أو بلغ سـناً معينة، وهي سـن التقاعد املبكـر أو النهائي، 
كان لـه احلق يف مرتب شـهري مدة حياته، وبعـد موته ملن كان يعوهلم 
مـن العاجزيـن والقارصين، وإن قـدر أن يموت عند سـن التقاعد أو 
قبلـه، ومل يرتك أحداً يسـتحق يف النظـام مرتب التقاعـد، ذهب كل ما 
دفعه من األقسـاط مدة عمله طالـت أو قرصت، وهذا النظام يتضمن 

الغرر والربا، فهو حرام»(٢).
(١) موقـع الشـيخ عبداهللا بن جربين، رقم الفتـو (١١٨٤٣)، موضوع الفتو: حكم نظام 

االدخار.
http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=11843&parent=4193

http://www.almoslim.net/node/69459 ،للشيخ عبدالرمحن الرباك (٢) موقع املسلم، فتو
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األدلة:
الدليـل األول: القياس عىل نظام التأمني التجـاري، فنظام التقاعد 
بوضعه احلايل هو نوع من أنواعه األشـد حرمـة؛ ألنه تأمني عىل احلياة 
البرشيـة، وحينئـذٍ فهو يتضمن مـا يف التأمني التجـاري من املخالفات 

الرشعية وزيادة.
فهو يتضمن عدداً من املحظورات الرشعية، منها:

وجود الربا بنوعيه؛ ألن حقيقة الراتب التقاعدي أنه من بيع النقود . ١
بالنقـود، وكالمها جمهول املقدار، فاملوظف يدفع ماالً عىل أقسـاط 
قليلـة فيأخـذ أكثر منهـا عند تقاعـده مـن الوظيفة، وهـذا هو ربا 
الفضـل، وملا كان أحد العوضني فيها مؤجالً إىل أجل غري مسـمى 

كان متضمناً لربا النسيئة، فهذا العقد يف الواقع مبني عىل الربا.
وجود القامر فيه؛ من جهة أن الراتب التقاعدي يعتمد عىل احلظ، . ٢

فقـد يدفع أقسـاطاً يسـرية ثم يسـتحق مبالغ كبـرية، أو العكس؛ 
فيدفـع مبالغ كبرية وال يسـتحق شـيئاً، كام لو مـات ومل يرتك من 

يستحق عنه هذا الراتب التقاعدي فيضيع عليه مجيع ما دفع.
وجـود الغرر فيه؛ ألن هذا الراتب التقاعدي قائم يف أصله عىل . ٣

االحتامل، كجميع عقود التأمني.
خمالفـة حقـوق املـرياث؛ ألن صاحـب الراتـب التقاعـدي إذا . ٤

مـات فاسـتحقاقه يـوزع عىل من يعوهلـم فقط كالبنـات الاليت 
مل يتزوجـن، حسـب نظـام التقاعـد، برصف النظر عـن قواعد 

املرياث املعروفة يف الفقه اإلسالمي.
وعليـه فالراتـب التقاعدي نظام تأميني، يسـاوي عقـود التأمني يف 

التحريم، وال وجه للتفريق بينهام(١).
(١) يُنظر: التأمني وأحكامه، سليامن الثنيان (٢٦١-٢٦٢).
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نوقشت مسألة القياس عىل التأمني التجاري من أربعة أوجه(١):
- الوجه األول: ال يسلّم بصحة القياس، فقياس نظام التقاعد عىل 
عقـود التأمني التجاري غري صحيح، فإنه قياس مع الفارق. وال يصح 
تكييف أسـاس الراتب التقاعدي عىل أنـه تأمني جتاري؛ ألن ما يعطى 
من التقاعد حق التزم به ويل األمر باعتباره مسؤوالً عن رعيته، وراعى 
يف رصفه ما قام به املوظف من خدمة األمة، ووضع له نظاماً راعى فيه 

مصلحة أقرب الناس إىل املوظف، ونظر إىل مظنة احلاجة فيهم(٢). 
- الوجـه الثـاين: أن نظـام التقاعد مـن باب التربعـات، وليس من 
بـاب املعاوضات املالية بـني الدولة وموظفيها، وعىل هذا ال شـبه بينه 
وبـني التأمـني الذي هـو من عقـود املعاوضـات املاليـة التجارية التي 
يقصـد هبـا اسـتغالل الرشكات للمسـتأمنني، والكسـب مـن ورائهم 
م  زِ بطـرق غـري مرشوعة؛ ألن ما يعطـى يف حالة التقاعد يعتـرب حقاً التُ
به من حكومات مسـؤولة عن رعيتهـا، وترصفها ملن قام بخدمة األمة 
كفـاءً ملعروفه، وتعاوناً معه جزاء تعاونه ببدنه وفكره وقطع الكثري من 

فراغه، يف سبيل النهوض معها باألمة(٣).
- الوجـه الثالـث: أن التأمني التجاري مسـألة خالفيـة بني الفقهاء 
املعارصيـن، فمن أهـل العلم من أجازه(٤)، واملسـائل املختلف فيها ال 

يقاس عليها(٥).
نظر: (ص١٧٠-١٧٣). (١) سبق تفصيل هذه املسألة، يُ

نظر: قرارات املجمع الفقهي اإلسالمي الدورات (١-١٧) (ص٢٩)، وقرار هيئة كبار  (٢) يُ
العلامء، فتاو اللجنة الدائمة (٢٨٥/١٥)، الربا واملعامالت املرصفية، املرتك (٤٢٠).

نظر: املراجع السابقة. (٣) يُ
(٤) ومنهم: فضيلة الشيخ/مصطفى الزرقاء -رمحه اهللا- ير جواز التأمني التجاري، ينظر: 

(ص٢٧) احلاشية.
نظر: روضة الناظر (٣١٥/١)، إرشاد الفحول (١٠٧/٢).   (٥) يُ
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بل ذهب الشيخ عبدالرمحن العجالن -حفظه اهللا- إىل: «أن التأمني 
مل يبحـث من ذوي اختصاصٍ وأهليةٍ للبحثِ البحثَ الذي يسـتحقه، 
وإنام بُحث بحثاً فيه يشء من القصور وعدم التصور لواقعه، حيث إن 
أول اجلهـات التي بحثته بحثته بحثاً يفتقر إىل تصور واقعه، والتحقيق 
العلمي فيام قيل عنه من أنه يشتمل عىل الرضر والغبن واجلهالة والربا 
والقامر، وغري ذلك من الصفات التي ألصقت هبذا النوع إلصاقاً يفتقر 
إىل التحري والتحقيق. وما جاء بعد ذلك من تأييد ألول قرار صدر يف 
التأمني، جاء عىل سـبيل التقليد، وهلذا أجتـه إىل القول: إن املوضوع يف 
حاجة ملحة إىل بحثه من ذوي االختصاص يف النظر والفقه واالقتصاد 
واجلانب التطبيقي حتى يتضح أمره، ويكون الناس عىل بينة من احلكم 

عليه»(١).
- الوجـه الرابـع: أن بعض من قال بتحريـم التأمني التجاري، قال 
بجـوازه للمؤمـن عليـه إذا أجرب عليه مـن قبل ويل األمـر؛ فإن فرض 
املختلـف فيـه من قبـل ويل األمر جيعلـه جائزاً يف حق مـن أجرب عليه، 

ويرتفع اإلثم عنه.
وتناقش مسألة وجود الفوائد الربوية يف الراتب التقاعدي من ثالثة 

أوجه:
- الوجـه األول: عـدم التسـليم بفرضيـة وجـود الربـا يف الراتـب 
التقاعدي، إذ حقيقة األمر أن ما دفعته الدولة من نسبة هو تربع وليس 
لقاء عمل، إذ مقابل العمل هو الراتب الشهري الذي يستلمه املوظف 
آخر الشـهر، فهذا من الدولة شـبيه باملكافأة، فال وجه للقول بأنه عقد 

ربوي.
(١) موقع اإلسالم اليوم، عبدالرمحن بن عبداهللا العجالن التاريخ ١٤٢٢/٤/٧. 

 http://islamtoday.net/istesharat/quesshow-60-362.htm
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وإن كان مـن شـبهة الربـا يف معاشـات التقاعـد فألن أكثـر الدول 
تشـغل نسـبة ما تقتطعه من راتب املوظف يف أعامل ربوية، وهذا حرام 
عىل من استثمره هبذه الطريقة، وال دخل للموظف فيه، حيث مل يعلم، 
أو يؤخذ رأيه يف تشغيل ما خيصه، واملوظف مل يرض بذلك بل هو جمرب 

عليه، وقد دخل يف هذا العقد عىل هذا األساس(١).
- الوجه الثاين: أن احلكومة إنام تضاعف أموال التقاعد عند التقاعد 
كرمـز تقدير هلذا املوظف الذي يرتك املهنـة، وال يمكنه العمل أكثر مما 

عمل، وهذا يف الواقع واجب عىل احلكومة أن تعتني بكبار السن. 
- الوجـه الثالـث: أن هـذه الزيادة مـن باب حفظ القـوة الرشائية؛ 
فـإن مبلـغ (١٠٠٠ ريال) اآلن لن يكـون له نفس القـوة الرشائية بعد 
(٣٠ سنة) وهكذا، فتكون هذه الفائدة من الدولة حلفظ القوة الرشائية 

للامل حفظاً حلق املوظف.
الدليل الثاين: كيفية استثامر أموال التقاعد من صناديق التقاعد، فهي 
 . ال ختلو من شبهة االستثامر الربوي، أو االستثامر يف أمور حمرمة رشعاً
فأمـوال الرواتب التقاعدية تعطى املؤسسـة العامة للتقاعد واملؤسسـة 
العامـة للتأمينات االجتامعية، وهي تسـتثمرها يف طـرق متعددة، وقد 

يكون منها ما هو غري رشعي، وهذا ال جيوز(٢).
ونوقش هذا من وجهني:

- الوجـه األول: أن اإليـداع عنـد البنوك للحاجـة جائز، كام جيوز 
التعامـل مـع املتعاملني بالربا، فأجاز اإلسـالم التعامل مـع اليهود مع 

أهنم يأخذون الربا.
نظـر: موقـع اإلسـالم اليوم، التقاعـد والفوائد الربوية، أ.د. سـعود الفنيسـان، التاريخ  (١) يُ

http://sh.rewayat2.com/ftawa/Web/3121/014.htm .١٤٢٥/٠٩/١٣هـ
نظر: (ص٢٠١). (٢) سيأيت تفصيل هذه املسألة، يُ
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وهذه الزيادة التي تدفع للعامل أو املوظف املتقاعد ليست من البنك 
نفسـه، وإنام هي تربع من الرشكة أو احلكومة، سواء كانت من استثامر 
ذلـك املحسـوم منه، أو من غريه، فـال حرج يف أخذ هـذا التقاعد؛ بل 
ويف أخذ الراتب الشـهري األسـاس من الرشكة، أو ما تدفعه احلكومة 
أو الرشكـة مـن الزيـادة عند التصفية، ملـن انفصل قبل إمتـام املدة التي 

يستحق هبا التقاعد(١).
- الوجه الثاين: املعارضة؛ فيصدق هذا االسـتثامر املشبوه أيضاً عىل 
الراتب األسـاس؛ ألن مجيع األموال الفائضة لد احلكومات تستثمر 
بالطريقـة نفسـها، ومل يقل أحـد بتحريـم الوظائف احلكوميـة، وأخذ 

الرواتب عليها؛ لكوهنا تستثمر هبذه الطريقة.
الدليـل الثالـث: ويمكن أن يسـتدل هلم: بأن العالقـة بني املوظف 
واملؤسسـة العامة للتقاعد حمكومة بنظام موضوع للجميع، وال يمكن 
تغيري بنوده وقـت التعاقد الوظيفي، وليس للموظف احلق يف التعديل 
عىل بنود هذا االتفاق، وهذا معنى العقد اإلذعاين، فهو كسـائر العقود 

اإلذعانية يف رشكات اخلدمات وغريها.
ويؤكـد اإلذعانيـة يف هذا النظام مـا يتضمنه من خمالفـات رشعية، 
مثل: إلزام الدولة ألصحاب املؤسسـات بدفع رسومٍ معيّنة للمؤسسة 
العامـة للتأمينات االجتامعية، وهو داخـل يف أخذ املال بال حق، مثل: 
أنَّ التعويـض بالراتب التقاعدي قد ال يرصف لورثة املوظف والعامل 
بعد وفاته، إذا مل خيلف حمتاجاً تنطبق عليه الرشوط املنصوص عليها يف 

النظام. 
نظر: موقع الشـيخ عبداهللا بن جربين، رقـم الفتو(١١٨٤٣)، موضوع الفتو: حكم  (١) يُ

نظام االدخار.
http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=11843&parent=4193
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القول الثالث: التفصيل يف حكم الراتب التقاعدي.
فـإن كان هذا الراتب من جهة حكوميـة فال يشء فيه، وجيوز أخذه 

والتعامل به.
وإن كان مـن جهـة أهليـة خاصة كالـرشكات ونحوهـا فال جيوز 
أخـذه وال التعامل بـه، إن كان الدخول يف هذا العقـد اختيارياً، وإن 
كان إجباريـاً فيجـوز املشـاركة فيـه، ويرتفع اإلثم عمـن أجرب عليه، 
وعدم االنتفاع بالقدر الزائد، فال حيل أخذ أكثر مما أُخذ منه، بل يرتك 

الباقي، أو يوزعه يف وجوه اخلري.
وقال به الشيخ حممد املنجد-حفظه اهللا-(١).

جـاء يف حكم الراتب التقاعدي عند أصحاب هذا القول: «ال خيلو 
احلال إما أن تكون هذه املؤسسـة تعد من املؤسسـات احلكومية يعتمد 

موردها أو بعضه عىل اخلزينة العامة، فال حرج يف أخذ هذا املعاش.
وإمـا أن تكون هذه املؤسسـة جتارية حمضة -فيكـون حينها التأمني 

- فال خيلو األمر من حالني: جتارياً
- احلـال األول: أن يكـون قـد أجرب من خالل نظـام البلد عىل هذا 
العقـد، فـال يظهر فرق حينئذ مـن حيث احلكم بني هـذه احلالة وكون 

املؤسسة حكومية، باعتبار احتاد املآل، وال حرج أن يأخذوه. 
، وقد دخل فيه وهو  - احلـال الثـاين: أن يكون التأمني جتارياً حمضـاً

طائع خمتار غري جمرب أو مكره.
نظر املواقع اإللكرتونية اآلتية:  (١) يُ

 موقـع اإلسـالم سـؤال وجواب، الشـيخ حممـد املنجد سـؤال رقـم (٤٢٥٦٧)، حكم 
http://islamqa.com/ar/ref/42567 .االشرتاك يف نظام التقاعد

http://islamtoday.net/fatawa/quesshow-60-136739.htmموقع اإلسالم اليوم، 

- وذهب إىل هذا القول أيضاً جلنة الفتو يف موقع إسالم ويب، ينظر:
http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=9532
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فإن األرجح واألظهر أن هذا الترصف حمرم وال جيوز، فال جيوز أن 
يأخذ من هذا املعاش إال بقدر ما دفعه هلم، فإذا اسـرتد حقه كامالً فال 
يأخذ منه لنفسه شيئاً، وإنام يستلمه من الرشكة أو املؤسسة ويتصدق به 

وال يرتكه هلم يستعينون به عىل باطلهم.
وأمـا إن آل املعـاش إىل غـريه ممـن مل يبـارش العقد بنفسـه فهذا حمل 
إشـكال، ذلك أن حتريم عقـود التأمني التجارية حمـل خالف بني أهل 
العلـم، فليس حتريمها قطعياً كالربا ونحوه من العقود، كام أنه مل يبارش 

العقد بنفسه بل آل إليه من تعامل غريه»(١).
األدلة:

الدليـل األول: أن االشـرتاك يف نظـام التقاعـد يف اجلهـات غـري 
احلكوميـة نـوع مـن امليرس؛ وذلك ألنه قد يشـرتك يف هـذا النظام عدة 
، فيحصـل هو أو ورثته عىل مال أكثر  توىفَّ أشـهر ثم يصاب بإعاقة أو يُ
بكثري مما أُخذ منه، وقد يدفع كثرياً من األقسـاط ويكون ما أخذه منهم 
أقـل مما دفعه، وهذا هو امليرس، بخالف املشـاركة يف نظـام التقاعد مع 
اجلهـات احلكومية، فليـس فيها مبدأ املعاوضـة؛ ألن احلكومة أو بيت 

املال مسؤول عن اإلنفاق عىل الرعية إذا احتاجوا(٢).
والفـرق بني املؤسسـة العامة للتقاعد واملؤسسـة العامـة للتأمينات 

االجتامعية من وجهني:
- الوجـه األول: أن املؤسسـة العامـة للتقاعـد مناطـة بالوظائـف 
احلكومية، بخالف املؤسسـة العامة للتأمينـات االجتامعية فهي مناطة 
(١) موقع اإلسـالم اليوم، نزار بن صالح الشـعيبي، اخلميس ٠٦ شـوال ١٨/١٤٢٨ أكتوبر 

 http://islamtoday.net/fatawa/quesshow-60-136739.htm  :٢٠٠٧م. ينظر
نظر: موقع اإلسـالم سـؤال وجواب، الشيخ حممد املنجد سؤال رقم (٤٢٥٦٧)، حكم  (٢) يُ
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بالوظائـف يف القطاع اخلاص، ومن يعمل عـىل بند األجور يف القطاع 
احلكومي.

جـاء يف تعريف املؤسسـة العامة للتأمينـات االجتامعية: «يعد نظام 
التأمينـات االجتامعيـة صورة من صور التعـاون والتكافل االجتامعي 
التـي يقدمها املجتمع ملواطنيـه، ويقوم عىل رعايـة العاملني يف القطاع 

اخلاص وكذلك العاملني عىل بند األجور يف القطاع احلكومي»(١).
- الوجه الثاين: أن املؤسسة العامة للتقاعد خاصة باملوظفني السعوديني، 
بخـالف املؤسسـة العامـة للتأمينـات االجتامعيـة فهـي تشـمل املوظفـني 

السعوديني وغري السعوديني، ممن يعملون يف وظائف القطاع اخلاص(٢).
يناقـش هـذا: بعدم التسـليم بوجـود الفرق بـني النظامـني؛ فنظام 
املؤسسـة العامة للتقاعد قريب الشـبه من نظام التأمينات االجتامعية، 
ومتطابق معه يف الفكرة دون تفاصيلها، فالفرق بني املؤسستني ال يؤثر 

يف حكم الراتب التقاعدي.
اً، فبإمكان  الدليـل الثاين: إذا كان االشـرتاك يف هذا النظـام اختياريّ
اإلنسان عدم الدخول فيه، فهو عقد حمرم يمكن التحرز منه، فال جيوز 

املشاركة فيه(٣).
ويناقش هذا: بعدم التسليم بأن نظام التقاعد يمكن أن يكون اختيارياً، 
ولو سـلم فإن املجرب عليه أيضاً يستطيع االسـتغناء عن الراتب التقاعدي 
وعـدم أخذه يف حال تقاعـده، كام أن اإلجبار عىل الدخول يف عقد الراتب 

(١) موقع املؤسسة العامة للتأمينات االجتامعية باململكة العربية السعودية.
 http://www.gosi.gov.sa/portal/web/guest/overview

http://www.pension.gov.sa .نظر:موقع املؤسسة العامة للتقاعد باململكة العربية السعودية (٢) يُ
نظر: موقع اإلسـالم سـؤال وجواب، الشيخ حممد املنجد سؤال رقم (٤٢٥٦٧)، حكم  (٣) يُ
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التقاعدي ال جييز االنتفاع بجميع الراتب، فإذا أجرب عليه اإلنسان فال جيوز 
له االنتفاع منه إال بقدر ما فيه من احلالل وما بقي فعليه أن يتخلص منه. 

الدليـل الثالث: أن الراتب التقاعـدي إذا كان صادراً من جهة غري 
حكوميـة فليـس الغرض منـه التكافـل يف الغالب، وإنـام الغرض منه 
املعاوضة واالسـرتباح، وما يأخذه اإلنسـان قد يكـون أكثر أو أقل مما 

يستحق، فيخرج عن املعنى املرشوع له وهو التكافل. 
ويناقش هذا من وجهني:

- الوجـه األول: أن التفريق بني املؤسسـة العامـة للتقاعد احلكومية 
وغـري احلكومية ال وجه له، إذ املؤسسـة العامة للتقاعـد جهة اعتبارية، 
هلا شـخصيتها املسـتقلة عن الدولـة، وكذا املؤسسـة العامـة للتأمينات 
االجتامعية، والدولة ترشف عليهام، ولذا فالنظام بينهام متشابه، والتطبيق 

العميل متقارب، فالتفريق بينهام غري مستقيم، وحيتاج إىل إعادة نظر.
- الوجـه الثاين: لو فرضنا أن التفريـق بينهام له وجه، فهو تفريق ال 
يؤثـر يف احلكـم، فإما أن يكون احلكم التحريـم يف اجلميع أو اجلواز يف 

اجلميع، والتفريق ال ينهض للتفصيل يف احلكم.
وجيـاب عنـه: بأن وجـه التفريق ظاهـر، وهو أن احلكومـة أو بيت 
املال مسـؤول عن اإلنفاق عىل الرعية واملواطنـني إذا احتاجوا لذلك. 
بخـالف املؤسسـات األهليـة فـال يلزمها ذلـك، وبنـاءً عليـه فتكون 
املؤسسـة العامـة للتقاعد هلـا مدخل يف إعطاء هـذا املوظف زيادة عىل 
مـا يؤخـذ منه، بخالف مؤسسـة التأمينات العامة املعنيـة بالتأمني عىل 
العامل، فهي مؤسسـة أهلية، ليست مسؤولة عن املواطنني، فال مدخل 
هلا يف إعطاء املوظف زيادة عىل ما تأخذ منه يف أثناء العمل الوظيفي(١).

نظر: فتاو اللجنة الدائمة (٢٨٥/١٥). (١) يُ
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سبب ا خلالف:
يرجع سـبب اخلالف يف حكم أخذ الراتب التقاعدي -يف نظري- 

ألمرين رئيسني:
- األمر األول: تكييف الراتب التقاعدي.

وقد سبق تفصيل هذا األمر يف الفصل األول.
- األمر الثاين: استثامر الراتب التقاعدي.

فاسـتثامر ما يستقطع من رواتب املوظفني يف أنشطة خمالفة للرشيعة 
اإلسالمية تتضمن التعامل بالربا أو املتاجرة يف املحرمات، من املسائل 
املهمة املتعلقة بالرواتب التقاعدية، ويف نظري هذه املسـألة حتتاج بحثاً 
ميدانيـاً تطبيقيـاً دقيقـاً حتى ال تبقى شـبهة يف هذا املوضـوع الذي دار 

حوله الكثري من الكالم.
ومن املؤكد أن مؤسسـات التقاعد العامة واخلاصة تسـتثمر أمواهلا 
املدخـرة من رواتب التقاعد يف جمـاالت متعددة، وعىل وجوه متنوعة، 

قد تكون مباحة، وقد تكون حمرمة.
وال إشـكال يف اسـتثامرها يف األمور املباحة، عند مـن يقول بجواز 

أخذ الراتب التقاعدي.
لكن تبقى املشكلة فيام إذا كانوا يستثمرون تلك األموال املستقطعة 
يف أشياء حمرمة؛ كصناعة اخلمور والتبغ واملتاجرة هبام، أو يف اإلقراض 
الربوي، وإن كان الربا املوجود يف هذا االستثامر ال يدخل عىل املتقاعد 
مبـارشة، بـل يدخـل عـىل صنـدوق الدولـة الذي خيـرج منـه الراتب 

التقاعدي، فهو ال خيلو يف واقع األمر من الشبهة.
وبعـض العلـامء -كام سـبق- جعـل ذلك وجهـاً لتحريـم التعامل 

بالراتب التقاعدي، ملا يف ذلك من إعانتهم عىل اإلثم والعدوان.
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ويظهر اسـتثامر أمـوال التقاعـد يف الطرق غري الرشعيـة من ثالث 
جهات:

١. اجلهة األوىل: أن املؤسسات العامة للتقاعد والتأمينات االجتامعية 
دون استثناء تودع أمواهلا يف البنوك الربوية، وتأخذ عليها الربا.

والتأمينـات  للتقاعـد  العامـة  املؤسسـات  أن  الثانيـة:  اجلهـة   .٢
االجتامعية تستثمر أمواهلا يف األعامل املشبوهة واملحرمة، فهي مسامهة 

يف البنوك الربوية، ويف رشكات التأمني وغريها.
واملشـاريع التي تتعامل هبا إما كاملة أو نسـب حمددة من األسـهم، 

ومنها خارج البالد اإلسالمية.
والتأمينـات  للتقاعـد  العامـة  املؤسسـات  أن  الثالثـة:  اجلهـة   .٣
االجتامعية تصدر سـندات استثامرية، وهي حمرمة باتفاق من تكلم عن 

السندات من الفقهاء املعارصين(١).
الرتجيح:

يرتجـح عندي -واهللا أعلم- القـول األول، وأن الراتب التقاعدي 
ستثمر هبا من  (١) تعرض جملس الشـور السـعودي يف بعض جلساته ملناقشة السـندات المُ
قبـل «التأمينـات االجتامعيـة»، ووصفها بأهنا قـروض ربوية خمالفة للرشيعة اإلسـالمية 
وجيـب التخلـص منها. وانتهت تلك اجللسـة بالتوصية عىل املؤسسـة العامـة للتأمينات 
االجتامعيـة املثول والتقيد باألحكام الرشعية يف مجيع أنشـطتها واسـتثامراهتا، وقد أشـار 
الدكتـور عبدالرمحـن األطرم عضـو جملس الشـور إىل وجود مبالغ كبرية مسـتثمرة يف 
السـندات تتمثـل يف (٤٧%) يف املئـة مـن حجم االسـتثامرات، ووصف السـندات بأهنا 
نظر: صحيفة الرشق  قروض ربوية خمالفة للرشع وما التزم به النظام األسـايس للحكم. يُ

األوسط، الثالثـاء ١٤٢٨/١٢/١هـ، العدد (١٠٦٠٥)
http://aawsat.com/details.asp?section=58&issueno=10605&article=449175&feature=1

http://www. :ولالطالع عىل اسـتثامرات املؤسسـة العامـة للتقاعد ينظر موقع املؤسسـة
pension.gov.sa
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جائـز، من حيـث التعامل به، والدخول واالشـرتاك فيـه، ومن حيث 
كونه من املكاسب املباحة احلالل. وذلك لألمور اآلتية:

أن املقصود األسـاس من هـذا التعامل التكافـل والتعاون عىل . ١
إجياد مصـدر دخل ثابـت للموظف بعد تقاعـده، وهذا املعنى 

جاءت عموميات الرشيعة اإلسالمية به.
أن اإلنسـان مطالب رشعاً بأن يدخر املال لنفسه وألهله، حتى . ٢

إذا احتاجـه وجده، فال يلجأ إىل السـؤال املذموم، وهذا النظام 
يكفل هذا األمر، ويعني املوظف عىل نفسه، حيث إن الكثري من 

الناس ال حيسن االدخار واالقتصاد يف أمواله.
أن هـذا التعامل يفارق التأمني التجـاري يف طريقته ومضمونه . ٣

وأهدافه، فال يلحق به.
أن االشـرتاك يف عقـد اإلجـارة الـذي يرتتـب عليـه الراتـب . ٤

التقاعـدي جائـز رشعـاً، وما تضمنه هـذا العقد مـن الرشوط 
األصـل فيها اجلواز ما مل يرد الدليل عـىل حتريمه كام هي قاعدة 

العقود والرشوط املعروفة.
ولكن يراعى يف استثامر أموال التقاعد أن خيلو من أمرين:

١. عـدم وضع أموال التقاعد يف بنوك جتارية (ربوية) سـواء كانت 
يف احلسـاب اجلاري أو التوفري، إال إذا دعـت الرضورة لوضعها فيها، 
عند عدم وجود بنوك ال تتعامل بالربا، وهذا األمر أصبح يف السنوات 
األخـرية غري موجـود، حيث ال خيلو بلد -وهللا احلمد واملنة- من بنوك 

ال تتعامل بالربا، فأصبحت الرضورة نادرة أو غري موجودة.
٢. عدم استثامر هذه األموال أو بعضها يف جماالت حمرمة أو مشبوهة(١).

(١) يُنظر: موقع إسالم ويب، 
http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=29228
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ثمرة اخلالف:
تظهـر ثمرة اخلالف فيام إذا اشـرتك املسـلم يف الوظائف احلكومية، 
؟  أو اشـرتك يف العمل يف القطاع اخلاص، هل هذا العقد صحيح ابتداءً
وهل جيوز الدخول فيه؟ وهل للموظف أن يرىض بدفع يشء من راتبه 
عىل أن يأخذه عند تقاعده؟ وهل هو من املكاسب املباحة أم املحرمة؟
فعىل القول األول: نحكم بصحة التعامل، وجواز الرىض بدفع جزء من 

الراتب لتحصيله فيام بعد، وجواز الرىض باستثامره يف الطرق املرشوعة.
وعىل القول الثاين: نحكم بعدم صحة التعامل، وعدم جواز الرىض 

بدفع يشء من الراتب إال يف حال اإلجبار.
وعـىل القول الثالـث: التفريق بني الرشكات اخلاصة، ومؤسسـات 

التقاعد احلكومية، فيجوز الدخول يف الثاين دون األول.
وعليـه: إن كان التأمـني جتارياً ال حكومياً، ومل جيـرب عليه املوظف، 
وقد تعاقد مع مؤسسة التأمني غري جمرب وال مكره، وهو له مصدر دخل 
يكفـي احتياجاتـه، وهو غري حمتـاج إليه، فاألوىل عـدم األخذ منه، إال 

بقدر ما دفعه املوظف للمؤسسة، وما زاد يتصدق به.
وإن مل يكن له مصدر دخل غريه، وهو حمتاج إليه فينفقه عىل نفسه، 

بقدر ما حيقق لنفسه الكفاية، وما زاد يتصدق به(١).
وجيرنا هذا إىل احلديث عن عنرصين مهمني يتعلقان بام سبق:

العنـرص األول: حكم الراتب التقاعدي الناتج عن العمل يف رشكة 
تتعامل باملحرمات.

؛ بناءً عـىل أن العمل  فـال جيوز أخذ الراتـب التقاعدي منهـا حينئذٍ
الوظيفي يف هذه الرشكات وأخذ الراتب األساس ال جيوز.

 http://islamtoday.net/fatawa/quesshow-60-136739.htm .(١) ينظر: موقع اإلسالم اليوم
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فمـن كان عمله حمرماً؛ كالعمل يف مصانـع اخلمور ونحوها، فعليه 
التوبـة إىل اهللا تعاىل، وأن يرتك العمـل، ويتخلص من األموال املحرمة 
الصادرة من العمل فيها، إن كان يعرف مقدار املال احلرام الذي حتصل 
عليـه، وإن كان ال يعـرف مقدار املال احلرام فإنه يقـدره بام يغلب عىل 
ظنه، ثم يقوم بوضعه يف مرشوع عام ينتفع به الناس، أو يعطيه للفقراء 

واملحتاجني بنية التخلص منه، ال بنية الصدقة(١).
وعـىل هـذا فال جيـوز أخـذ التقاعد مـن العمل يف مـرصف يتعامل 
بالربا من حني العلم بالتحريم، قال الشيخ حممد املنجد -حفظه اهللا-: 
«سـألت شـيخنا عبدالعزيز بن باز -رمحه اهللا- عن مسألة مكافأة هناية 
اخلدمـة ملوظف البنك الربوي، فأجابنـي: بأنه جيوز له أن يأخذ املقابل 
عـن املدة التـي عمل فيها يف البنـك الربوي قبل العلـم بالتحريم، وال 

جيوز له أن يأخذ عن املدة التي عمل فيها وهو عامل بالتحريم.
مثـال: لـو فرضنا أنه عمل ملدة (٣٠) سـنة يف البنك، وكان ال يعلم 
بحرمة عمله مدة (٢٠) سـنة منها، ثم علم باحلكم واسـتمر يف العمل 
ملدة (١٠) سنوات فله أن يأخذ عن العرشين سنة وال يأخذ عن العرش 

سنوات األخرية.
وأما بالنسبة ألوالده فيحل هلم أن يأخذوا ما حيتاجونه من والدهم، 
وإن كان كسـبه حرامـاً؛ ألن نفقتـه عليهم واجبة واإلثـم عليه، ولكن 

ينصحونه وال يتوسعون يف األخذ»(٢).
نّ اهللا  وجاء يف موقع إسـالم ويب: «شـخص عمـل يف بنوك ربويـة، ومَ
عليه بالتوبة النصوح، وترك هذا العمل هللا...، وأصبح هذا الشخص مؤهالً 

(١) ينظر: فتاو اللجنة الدائمة (٦٧/١٤).
(٢) موقع اإلسالم سؤال وجواب، سؤال رقم (١٢٣٩٧) مكافأة هناية اخلدمة ملوظفي البنك.
http://www.islamqa.com/ar/ref/12397



 ٢٠٨

ألخذ راتب تقاعدي من صندوق املعاشات التابع للحكومة. فام حكم هذا 
الراتب؟ وهل يكون للعمل يف البنك أثر يمكن أن حيرم بسببه هذا الراتب؟

فأجابـت جلنـة الفتـو يف املوقـع بأن: الراتـب املسـتفاد منه حمرم، 
وكذلـك مـا يعطاه من مال بعد التقاعد حمرم؛ ألنـه ناتج عن العمل يف 
البنـك؛ ولـذا فإن مـن أخذ هذا املال عليـه أال ينتفع بـه؛ بل يرصفه يف 
مصالح املسـلمني العامة، إال إذا اضطر إىل أخذ يشء منه، فال بأس أن 

يأخذ بقدر ما يدفع به رضورته أو حاجته الشديدة.
ولكن إذا كان راتب التعاقد مشتمالً عىل منحة من جهة أخر غري 
البنـك، فيجـوز للمتعاقد أخذ هـذه املنحة إذا مل تكـن مقابل العمل يف 

البنك الربوي»(١).
فينظـر إىل مصـدر الراتـب األسـاس، فـإن كان نتيجـة عمـل غـري 
مـرشوع، ومل يغلـب عىل الظـن أن الرواتب كانـت يف مقابل خدمات 
مرشوعـة، فال جيـوز أخذ مـا يقابله من الراتـب التقاعـدي، وإن كان 
ذلـك العمـل خمتلطـاً بني العمـل املـرشوع واملحظور، ففي مـا يصدر 
هُ خمتلط بني احلـالل واحلرام، وقد  ـنْ مالُ منـه شـبهة، ويعامل معاملة مَ
أفتى شـيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه اهللا- الذين غالب أمواهلم حرام، 
وفيهـا حالل: أن يف معاملتهم شـبهة، ال حيكـم بالتحريم إال إذا عرف 
أنـه يعطيه مـا حيرم إعطاؤه، وال حيكم بالتحليل إال إذا عرف أنه أعطاه 
من احلالل، فإن كان احلالل هو األغلب مل حيكم بتحريم املعاملة، وإن 

كان احلرام هو األغلب، قيل بحل املعاملة، وقيل: بل هي حمرمة(٢). 
وقـد تتابعت نصـوص الرشيعة آمـرة باتقاء الشـبهات، ومن ذلك 

نظر: (١) جلنة الفتو يف موقع إسالم ويب، يُ
 http://islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=123623

.(٢٧٢/٢٩) نظر: جمموع الفتاو (٢) يُ



٢٠٩ 

اتٌ ال  بِهَ ـتَ شْ ، وبينهام مُ ، وإنَّ احلرامَ بيِّنٌ قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «إنَّ احلاللَ بيِّنٌ
هِ،  أَ لدينهِ وعرضِ َ ربْ ـتَ اتِ اسْ هَ ـبُ نْ اتَّقى الشُّ ـنَّ كثريٌ من الناس، فمَ هُ يعلمُ
يبُكَ إىل  عْ ما يَرِ »(١)، وقال ملسو هيلع هللا ىلص: «دَ عَ يف احلرامِ قَ اتِ وَ هَ بُ عَ يف الشُّ قَ ن وَ ومَ

.(٢)« يبُكَ ما ال يَرِ
ويستثنى من التحريم أمران:

األمـر األول: حـال الرضورة، فـإذا اضطر الشـخص إىل هذا املال 
احلـرام، ومل جيـد مسـتغنىً عنه فيجوز األخـذ منه بحسـب الرضورة، 

فالتحريم مقيد بحال االختيار.
األمـر الثـاين: إذا كان الراتـب التقاعـدي مـن جهـة احلكومة، عرب 
صنـدوق التقاعد الوطني؛ فإذا كان راتـب التقاعد خمصصاً للموظف 
مـن طرف احلكومـة، فيجوز أخـذه يف اجلملة، بغـض النظر عن جهة 
العمـل؛ بنـاءً عىل جواز العمـل الوظيفي احلكومـي، وإذا كان الراتب 

األساس جائزاً فكذلك ملحقاته.
العنرص الثاين: حكم راتب التقاعد الذي يتقاضاه املسـلم عن عمله 

يف بلد غري مسلم.
 ألن غالـب تعامـل الكفار يف األمـور املحرمـة، وال يتورعون عن 

 . الربا أو املتاجرة يف األمور املحرمة رشعاً
(١) أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب: اإليامن، باب: فضل من اسـتربأ لدينه، رقم (٥١)، 
ومسـلم يف صحيحه، كتاب: املساقاة، باب: أخذ احلالل وترك الشبهات، رقم (٣٠٠٤) 

. من حديث النعامن بن بشري 
(٢) أخرجـه اإلمـام أمحد يف املسـند (٢٤٩/٣) رقـم (١٧٢٣)، والرتمذي يف السـنن، كتاب: 
 ،صفة القيامة، باب: حديث اعقلها وتوكل، رقم (٢٥١٨)، والنسائي يف السنن الصغر
كتاب: األرشبة، باب: احلث عىل ترك الشبهات، رقم (٥٧١٤)، وابن خزيمة يف صحيحه، 
. قال  رقم (٢١٩٨)، وابن حبان يف صحيحه، رقم (٧٢٧) من حديث احلسن بن عيل 

الرتمذي: حسن صحيح. وصححه األلباين يف إرواء الغليل (٢٠٧٤/١٢). 



 ٢١٠

والذي يظهر عدم تأثري هذه املسـألة عىل حكـم راتب التقاعد، بناءً 
عـىل جواز العمل يف الـرشكات التي تتبع الكفار، برشط أن يكون هذا 
العمل مرشوعاً يف األصل؛ ألن التعامل مع الكفار جائز يف اإلسـالم، 

والتعامل باب واسع يشمل التجارة والصناعة وغري ذلك.
وقد تعرض الفقهاء ملسألة تعامل املسلم مع غري املسلم، ومل يذكروا 

قضية الشبهة يف األجرة والعوض يف مال الكافر(١).

(١) يُنظر: جملة البحوث الفقهية املعارصة، العدد (٦٨) (٢٠٠٥/٧/١م).



٢١١ 

الفصل الثاين
أحكام الراتب التقاعدي

وفيه ثالثة مباحث:
املبحث األول: زكاة الراتب التقاعدي.
املبحث الثاين: إرث الراتب التقاعدي.

املبحث الثالث: التحايل عىل راتب التقاعد.
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املبحث األول
زكاة الراتب التقاعدي

حترير حمل النزاع:
: ال إشكال يف تعجيل زكاة الراتب التقاعدي قبل قبضه؛ فللموظف  أوالً
أن يزكـي الراتـب التقاعـدي مع ماله تعجيـالً للزكاة، عىل سـبيل اجلواز، 

وهذا مبني عىل جواز تعجيل الزكاة بشكل عام ملدة سنة أو سنتني(١).
وهـذا مثـل إخـراج زكاة الراتـب األسـاس، كـام نـص عىل ذلـك العلامء 
املعارصون، حيث خيرج زكاة كل قسط من الراتب يوفره إذا تم حوله، ولكن 
يف هـذا مشـقة ظاهرة، فإن أخـرج زكاة اجلميع عند متام حول القسـط األول 
كفى ذلك، وصارت زكاة األقساط األخرية معجلة قبل متام حوهلا، وتعجيل 

الزكاة قبل متام احلول جائز، والسيام إذا دعت احلاجة أو املصلحة لذلك(٢).
(١) جيـوز تعجيل الزكاة عند عامة العلامء خالفـاً ملالك، ويدل عىل اجلواز حديث عيل  أن 

العباس  سأل رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص يف تعجيل صدقته قبل أن حتل فرخص له يف ذلك.
أخرجـه اإلمام أمحد يف مسـنده (١٠٤/١)، رقم: (٨٢٢)، وأبو داود يف سـننه (٣٢/٢) 
سـننه  يف  ماجـه  ابـن  رقـم: (٦٧٨)،  سـننه (٦٣/٣)  يف  والرتمـذي  رقـم: (١٦٢٤)، 
(٥٧٢/١)، رقم: (١٧٩٥)، واحلاكم يف مسـتدركه (٣٧٥/٣)، رقم: (٥٤٣١)، وقال: 

صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، وحسنه األلباين.
يُنظر: املبسوط (٣١٩/٢)، الذخرية (١٣٧/٣)، احلاوي (٢٩٠/١٥)، الفروع (٢٧٥/٤)، 
أبحاث وأعامل الندوة اخلامسة لقضايا الزكاة املعارصة، د. حممد نعيم ياسني (٧٤/٥-٧٧).

نظر: جمموع فتاو العالمة عبدالعزيز بن باز (١٤٣/١٤)، جمموع فتاو ورسـائل ابن  (٢) يُ
عثيمني (١١٨/١٨).



 ٢١٤

: أمـوال التقاعـد املجمـدة(١) أو املسـتثمرة التي عند املؤسسـة  ثانيـاً
ولة، فهي من بيت  العامة للتقاعد واملؤسسـة العامة للتأمينـات تتبع الدَّ
املـال العـام، وال زكاة فيهـا عىل الدولة، بنـاءً عىل عدم الـزكاة يف بيت 
اتب التَّقاعدي يشـبه العطايا واألرزاق، والفقهاء  مال املسـلمني، والرَّ
-رمحهـم اهللا- يعدون هذه العطايـا واألرزاق من بيت املال العام، وال 
زكاة فيهـا عـىل الدولة، وإذا كانت هذه املبالغ لد املؤسسـات العامة 

(احلكومية) فإهنا ال تزكى، ألهنا من املال العام(٢). 
: إذا كان الراتب التقاعدي مقبوضاً من املؤسسة العامة للتقاعد،  ثالثاً
ومدخـراً لصاحبه مثالً عند شـخص ما، فإن هـذا الراتب جتب زكاته، 

ويبدأ حوله من حني قبضه.
جـاء يف فتـاو اللجنة الدائمـة ما نصه: «الواجـب عليك حفظ ما 
خيـص أختيك من املال الذي يرصف هلام من قبل الدولة، وأن ال تأخذ 
منه إال قدر نفقتهام، والباقي تسـلمه هلام عند بلوغهام ورشدمها، وجيب 
عليك أن خترج زكاته كل سنة نيابة عنهام، وإذا تاجرت به، أو دفعته ملن 

يتاجر به من الثقات ألجل أن ينمو فهو أحسن»(٣).
(١) األموال املجمدة هي التي يملكها فرد أو جهة اعتبارية، وليست مستثمرة، وإنام هي صامتة 
جامدة ال حيركها صاحبها. فهي: األموال التي يكون لإلنسان حق فيها؛ بناءً عىل وعد هبا، 
أو إسهام فيها، وقانون ينظمها برشوط خمصوصة، وال يستطيع صاحب احلق فيها أخذها، 
اتب  أو التَّـرصف فيها إالَّ باسـتيفاء هذه الرشوط، ومثلـوا هلا بمكافأة هنايـة اخلدمة، والرَّ
وجة... وغري ذلك. ينظـر: زكاة األموال املجمدة، د.  التَّقاعـدي واملؤجل من صـداق الزَّ

/http://www.alukah.net/Sharia/0/3022 .حممد نبيل غنايم، موقع األلوكة الرشعية
 وموقع الدكتور عجيل النشمي:

http://www.dr-nashmi.com/index.jsp?inc=32&conf=8&mv=

(٢) ينظـر: قرارات جملس جممع الفقه اإلسـالمي الدويل املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسـالمي 
قـرار رقـم: (١٤٣) (١٦/١)، موقع األلوكة الرشعية، زكاة األمـوال املجمدة، د. حممد 

/http://www.alukah.net/Sharia/0/3022 نبيل غنايم
(٣) (٢٤٥/١٤)، الفتو رقم (١٨٦٧٠)، وكذا ينظر من فتاو اللجنة (٣٥٢/١٦). 



٢١٥ 

وينسـحب هذا عىل ما هو معمول به يف بعض الدول؛ حيث يقتطع 
مـن راتب املوظف نسـبة معينة، والدولـة تدفع نسـبة معينة، ويوضع 
يف حسـاب خاص باسـم املوظف، ويسـتطيع املوظف أن يسحب هذا 
الرصيـد متى شـاء، فينطبق عليه ما ينطبق عىل املال اخلاص لإلنسـان؛ 

ألن املوظف يستطيع أن يسحب من هذا املال، ويترصف فيه(١).
: اختلف الباحثون املعارصون يف حكم زكاة الراتب التقاعدي  رابعاً

قبل قبضه من املتقاعد عىل ثالثة أقوال:
القـول األول: جتب الـزكاة يف الراتب التقاعـدي، فيجب أن يزكي 

املوظف راتبه التقاعدي كل سنة، ولو مل يقبضه.
رجحـه الدكتور يوسـف القرضـاوي؛ حيث قال: «الـذي أرجحه 
أن ملكـه يف هـذه احلال ملك تام، وهي كالديـن املرجو، الذي قال فيه 
أبوعبيـد: إنه بمنزلة املـال الذي يف يده، فحينئذ جتب فيها الزكاة يف كل 
حـول، إذا بلغت نصاباً، وتوافرت الرشوط األخر من السـالمة من 

ين ونحوه»(٢). الدَّ
وهـو مقتىض القـول اجلديد عنـد الشـافعية وظاهـره(٣)، ومقتىض 

املذهب عند احلنابلة، ويزكيه إذا قبضه(٤).
(١) يُنظر: أبحاث وأعامل الندوة اخلامسة لقضايا الزكاة املعارصة (١٣٣/٥).

(٢) فقه الزكاة (١٣٩/١).
(٣) خترجيـاً مـن باب ختريج الفروع عـىل الفروع، بناءً عىل املذهب اجلديد للشـافعي بوجوب 

. الزكاة يف الدين واملغصوب واملرسوق واملحجوب والضالّ
نظر: فتح العزيز (٥٠٢/٥)، املجموع (٢١/٦)، روضة الطالبني (١٩٤/٢). يُ

(٤) خترجيـاً مـن باب ختريج الفروع عىل الفروع، بناءً عىل املذهب عند احلنابلة بوجوب الزكاة 
يف املـال املغصـوب واملـرسوق واملحجوب والضـالّ إذا قبضه، وكذا وجـوب الزكاة يف 

ين عىل ميلء إذا قبضه ملا مىض. الدَّ
يُنظر: املغني (٢٧٢/٤-٢٧٣)، اإلنصاف (١٩/٣).



 ٢١٦

األدلة:
الدليـل األول: القياس عىل الديون؛ فالراتب التقاعدي مثل الدين 
املرجو السداد، وإذا كان الدين املرجو السداد جتب زكاته عىل صاحبه، 
فكذلـك الراتب التقاعـدي؛ بجامع أن كالً منهـام يف حكم املال الذي 

بيده(١).
ويناقش هذا القياس من ثالثة أوجه:

- الوجه األول: ال يسلم بوجوب الزكاة يف الدين املرجو، فاخلالف 
واقع يف وجوب زكاته، وال يصح القياس عىل املسائل اخلالفية(٢).

- الوجـه الثـاين: أن هـذا القياس مـع الفارق، فالراتـب التقاعدي 
ين املرجو السـداد، فال يقاس عليه، فالراتب التقاعدي  خيتلف عن الدَّ
ـن حصوله، فله ضوابط ورشوط، وقد يطرأ ما يمنعه، فليس يف  تَيقَ ال يُ

احلقيقة مرجواً، والقياس ال يصح.
- الوجه الثالث: أن امللك خيتلف، فامللك عىل الدين املرجو مستقر، 
بخـالف الراتب التقاعدي؛ ولذا ال يسـتطيع املوظف الترصف فيه إال 
ين املرجو فيسـتطيع اإلنسـان الترصف فيه قبل  بعد قبضه، بخالف الدَّ

. قبضه، فاألمران خمتلفان متاماً
الدليل الثاين: القياس عىل األجرة يف عقد اإلجارة، وقد ذهب بعض 
الفقهاء -رمحهم اهللا- إىل وجوب زكاهتا، وحوهلا من ابتداء العقد وإن 
مل يقبضها؛ ألن األجرة تدخل يف ملك املؤجر بمجرد العقد، بل ذهب 
شـيخ اإلسالم إىل عدم اشرتاط احلول أصالً يف األجرة، وعليه فتجب 

الزكاة فيها من حني العقد، وال يشرتط القبض(٣).
(١) يُنظر: فقه الزكاة (١٣٩/١).

(٢) يُنظر: روضة الناظر (٣١٥/١)، إرشاد الفحول (١٠٧/٢).  
نظر: (ص٢٢٦). (٣) سيأيت تفصيل هذه املسألة، يُ



٢١٧ 

قـال املوفق ابن قدامة -رمحـه اهللا-: «وألن ملكه عليـه تام، فلزمته 
يلَ بينه  ، وحِ بِسَ ، أو حُ َ َ عند من أودعه، أو كام لو أُرسِ زكاته، كام لو نُيسِ

وبني ماله»(١). 
ويناقش هذا من وجهني:

- الوجـه األول: عدم التسـليم بـأن الراتب التقاعـدي يقاس عىل 
األجـرة؛ نظـراً لوجـود الفـارق الكبري بـني األمرين؛ فهنـاك فرق بني 
األجـرة والراتـب التقاعدي؛ فـإن املؤجر يملك التـرصف يف األجرة 

بأنواع الترصفات، وليس املوظف كذلك، فال يصح القياس.
- الوجـه الثـاين: إذا سـلمنا بصحة قيـاس الراتـب التقاعدي عىل 
قُ بمجرد العقد ال باستيفاء املنفعة،  األجرة، وسلمنا بأن األجرة تُستَحَ
فإن رشط وجوب الزكاة غري متحقق وهو اسـتقرار امللك، فامللك غري 

تام فيه يف الراتب التقاعدي.
القول الثاين: ال جتب الزكاة يف الراتب التقاعدي، وإذا قبضه املوظف 
يضمه مع موجوداته، فيضمه إذا قبضه إىل بقية ماله يف النصاب واحلول 

ويزكيه معه، وال جتب الزكاة فيه قبل قبضه.
وهـذا مقتىض مذهـب املالكية وظاهـره(٢)، وظاهر روايـةٍ عن اإلمام 
أمحد-رمحـه اهللا- يف أنـه يزكيه مـرة واحدة إذا قبضه، وليـس له حول(٣). 

(١) املغني (٢٧٣/٤).
(٢) خترجيـاً من بـاب ختريج الفروع عىل الفـروع، بناءً عىل مذهب املالكيـة يف املال املغصوب 
واملـرسوق واملحجـوب والضالّ أنه يزكيه مرة واحـدة إذا قبضه، وبناءً عىل أن املالكية ال 

يرون زكاة األجرة قبل قبضها.
يُنظر: الكايف، ابن عبدالرب (٢٩٣/١)، الرشح الكبري، الدردير (٤٦٦/١).

(٣) خترجيـاً مـن باب ختريج الفروع عـىل الفروع، بناءً عىل رواية عنـد احلنابلة بوجوب الزكاة 
نظر: املغني (٢٧٢/٤)،  يف املـال املغصـوب واملرسوق واملحجوب والضالّ إذا قبضـه، يُ

اإلنصاف (١٨/٣).



 ٢١٨

قـال املوفق ابـن قدامة -رمحـه اهللا-: «واحلكـم يف املغصـوب واملرسوق 
واملحجوب والضالّ واحد، يف مجيعه روايتان: ...، الثانية: عليه زكاته»(١). 
 وهـذا ما ذهب إليه جممع الفقه اإلسـالمي، وهو مـا جاء يف فتاو

وتوصيات ندوات بيت الزكاة. 
جاء تفصيل زكاة املسـتحقات املالية للموظـف والعامل، وضمنها 

الراتب التقاعدي يف قرار جممع الفقه اإلسالمي اآليت:
«زكاة مستحقات هناية اخلدمة بالنسبة للموظف والعامل:

أ) مكافـأة هنايـة اخلدمـة: ال جتب زكاهتا عىل املوظـف أو العامل 
طوال مدة اخلدمة، لعدم حتقق امللك التام، وإذا صدر قرار بتحديدها 
وتسـليمها للموظـف أو العامـل دفعة واحدة أو عـىل فرتات دورية 

أصبح ملكه هلا تاماً فيضمها إىل موجوداته الزكوية.
ب) الراتـب التقاعـدي: ويزكـى عـىل النحو املشـار إليه بشـأن 

مكافأة هناية اخلدمة.
جـ) مكافأة التقاعد: وتزكى طبقاً للبند (أ).

د) مكافأة االدخار: وخيتلف حكم زكاهتا بحسـب نوع احلساب 
الـذي تودع فيـه، فإن كانت يف حسـاب خاص لصالـح املوظف أو 
العامـل ولـه احلـق يف اختيار اسـتثامرها؛ فإهنـا تضـم إىل موجوداته 
الزكويـة مـن حيـث احلـول والنصـاب، أمـا إذا مل يكن لـه عىل هذا 
احلسـاب سـلطة فال زكاة عليه، لعـدم ملكه التام لـه، إال بعد قبضه 

فيزكيه عن سنة واحدة.
زكاة مستحقات هناية اخلدمة، بالنسبة للمؤسسات والرشكات:

 مكافأة هنايـة اخلدمة، ومكافأة التقاعـد والراتب التقاعدي لد
(١) املغني (٢٧٢/٤).



٢١٩ 

املؤسسـات اخلاصـة أو الرشكات، ومكافـأة االدخـار التي تظل يف 
حسـابات املؤسسـات اخلاصة أو الرشكات ال ختـرج من ملكها فال 

حتسم من موجوداهتا الزكوية، بل تزكى معها.
وإذا كانـت هذه املبالغ لد املؤسسـات العامة (احلكومية) فإهنا 

ال تزكى، ألهنا من املال العام»(١).
وجاء يف فتاو وتوصيات الندوة اخلامسة لبيت الزكاة ما يأيت: 

«زكاة املكافأة يف هناية اخلدمة والراتب التقاعدي:
- ال جتـب الزكاة عـىل العامـل أو املوظف يف هذه االسـتحقاقات 
طُ لوجوب الزكاة. َ رتَ طيلة مدة اخلدمة؛ لعدم حتقق امللك التام الذي يُشْ
- هـذه االسـتحقاقات إذا صـدر القـرار بتحديدهـا وتسـليمها 
للموظف أو العامل دفعة واحدة، أو عىل فرتات دورية أصبح ملكه 
هلا تاماً، ويزكي ما قبضه منها زكاة املال املسـتفاد، وقد سبق يف مؤمتر 
الـزكاة األول أن املـال املسـتفاد يزكـى بضمه إىل ما عنـد املزكي من 

األموال من حيث النصاب واحلول.
حكم زكاة الراتب التقاعدي عىل الرشكات قبل صدور قرار رصفها.
التكييف الرشعي ألموال مكافأة هناية اخلدمة والراتب التقاعدي 
يف ميزانيـات الرشكات قبل صـدور قرار رصفها، هل هي ديون عىل 
ئَ البت فيها  جِ رْ الرشكة أم ال؟ وأثر ذلك يف زكاة أموال الرشكة، فقد أُ
ملزيـد من البحث، بالتعاون مع هيئة املحاسـبة واملراجعة للمصارف 

واملؤسسات املالية اإلسالمية من خالل جلنتها الرشعية»(٢).
(١) قرارات جملس جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي يف دورته 

السادسة عرشة بديب (٢/٣٠-٣/٥ ١٤٢٦هـ)، قرار رقم: ١٤٣، (١٦/١).
(٢) فتاو وتوصيات بيت الزكاة، الندوة اخلامسة (٨١-٨٢)، الفقه اإلسالميُّ وأدلته، وهبة 

الزحييل (٥٦١/١٠).



 ٢٢٠

األدلة: 
الدليـل األول: أن الراتـب التقاعـدي ال يتحقق فيـه ملك املوظف 
التـام إال بعـد قبضه؛ ألنـه ال يسـتحق إال عند انتهاء خدمـة املوظف، 
فـال يدخل أصـالً يف ملك املوظف إال بعد القبـض، ومن أهم رشوط 
وجوب الـزكاة يف األموال امللك التام، وعىل فرض وجود امللك، فهو 
ملـك مرتدد بني الثبوت وعدمه، فربام يلغى هذا االسـتحقاق املايل إذا 

ختلف رشط من رشوطه، فال يستحقه(١).
الدليل الثاين: أن العامل ال يسـتطيع الترصف يف الراتب التقاعدي 
إال بعـد انتهاء خدمته وتقاعده، ثم قبضه من املؤسسـة العامة للتقاعد 
هنايـة كل شـهر، فينـاط حكم الـزكاة بالقبـض، ووجـوب زكاته مرة 
واحدة؛ ألنه كان يف ابتداء احلول يف حكم ما بيده، ثم حصل بعد ذلك 

يف يده، فوجب أن ال تسقط الزكاة عن حول واحد(٢).
ونوقش هذا من وجهني:

- الوجـه األول: عدم التسـليم بذلك، فليس بصحيـح؛ ألن املانع 
مـن وجـوب الزكاة إذا وجـد يف بعض احلول يمنع مـن وجوهبا أصالً 

كنقص النصاب يف أثناء احلول(٣).
- الوجه الثاين: ال يسلم بأن املوظف ال يستطيع الترصف يف الراتب 
التقاعدي، بل يسـتطيع بعض الترصف خالل مدة اخلدمة، حيث جتيز 
القوانني دفع جزء من الراتب، واسـتبدال جـزء من الراتب التقاعدي 

خالل مدة االستثامر، وهذا دليل عىل الترصف به بعض الترصف(٤).
http://www.dr-nashmi.com/index.jsp?inc=32&conf=8&mv=1 (١) يُنظر: موقع الدكتور عجيل النشمي

(٢) ينظر: املغني (٢٧٣/٤).
(٣) يُنظر: املرجع السابق.

نظر: أبحاث وأعامل الندوة اخلامسة لقضايا الزكاة املعارصة (١٣٨/٥). (٤) يُ



٢٢١ 

 الدليـل الثالـث: أن الراتـب التقاعـدي يضـم إىل املـال الذي لد
املوظـف، فيزكيه عند متام حول أصل املال؛ ألن ما يقبضه املوظف من 
الراتب التقاعدي يعد يف الواقع ماالً مستفاداً، وحكم املال املستفاد أن 

يضم إىل جنسه من املال يف احلول والنصاب.
ويناقش هذا من وجهني:

- الوجه األول: عدم التسليم بأن املال املستفاد يضم إىل ما كان من 
جنسـه من املال يف احلول، واملسـألة خالفية بني العلـامء، والراجح من 

قويل العلامء أن لكل مال حوله اخلاص به(١).
- الوجه الثاين: وجود الفرق بني األموال املستفادة وبني املستحقات 
املالية للموظف، فليس حكمها حكم األموال املستفادة؛ ألن املقصود 
باألموال املسـتفادة ما ليس له سـبب سـابق، كاملال الذي جاء بطريقة 

وصية أو إرث أو عطية، بخالف مستحقات املوظف املالية(٢).
القـول الثالـث: ال جتـب الـزكاة يف الراتـب التقاعـدي، وإذا قبضه 

. املوظف يستقبل به حوالً جديداً
وهـو ظاهـر مذهـب احلنفيـة ومقتضـاه(٣)، والشـافعية يف القـول 

القديم(٤)، ورواية عن اإلمام أمحد-رمحه اهللا-(٥). 
نظر: (ص٢٢٥). (١) سيأيت تفصيل هذه املسألة، يُ

نظر: أبحاث وأعامل الندوة اخلامسة لقضايا الزكاة املعارصة (١٣٣/٥). (٢) يُ
(٣) خترجيـاً مـن باب ختريج الفروع عىل الفروع، بناءً عىل كالم احلنفية بعدم وجوب الزكاة يف 
نظر: بدائـع الصنائع (٨٨/٢)، تبيني  ، يُ املـال املغصوب واملـرسوق واملحجوب والضالّ

احلقائق (٢٧/٢-٢٨).
(٤) خترجيـاً بنـاءً عـىل املذهب القديم للشـافعي بعـدم وجوب الزكـاة يف الديـن واملغصوب 
نظر: فتح العزيـز (٥٠٢/٥)، املجمـوع (٢١/٦)،  ، يُ واملـرسوق واملحجـوب والضـالّ

روضة الطالبني (١٩٤/٢).
(٥) خترجيـاً بنـاءً عىل روايـة عند احلنابلـة بعدم وجوب الزكـاة يف املال املغصـوب واملرسوق 

، يُنظر: املغني (٢٧٢)، اإلنصاف (١٨/٣). واملحجوب والضالّ



 ٢٢٢

قـال ابـن قدامـة -رمحـه اهللا-: «واحلكـم يف املغصـوب واملرسوق 
واملحجـوب والضـالّ واحد، يف مجيعه روايتـان: إحدامها ال زكاة فيه، 
 ، نقلهـا األثـرم وامليموين، ومتى عاد صار كاملسـتفاد يسـتقبل به حوالً

وهبذا قال أبوحنيفة والشافعي يف قديم قوليه»(١). 
وهـذا رأي اللجنـة الدائمـة للبحوث العلميـة واإلفتـاء(٢)، وقول 
سـامحة الشـيخ عبدالعزيز بن باز(٣)، والشـيخ حممد العثيمني -رمحهام 

اهللا-، ورأي الدكتور حممد نعيم ياسني(٤).
قال الشـيخ حممد العثيمني-رمحه اهللا-: «التقاعد الذي يؤخذ 
مـن الراتـب ليس فيـه زكاة، وذلـك ألن صاحبـه ال يتمكن من 
ين  ين الذي عىل املعرس، والدَّ سحبه إال برشوط معينة، فهو كالدَّ
الـذي عىل املعرس ال زكاة فيه، لكن إذا قبضه فاألحوط أن يزكيه 
: «رأينـا يف الراتب  مـرة واحدة لسـنة واحـدة»(٥)، وقـال أيضـاً
التقاعدي أنه ال زكاة فيه، لكن األحوط أن يزكيه إذا قبضه لسنة 

واحدة»(٦).
وعىل هذا القول يالحظ أن الراتب التقاعدي لو كان يدخر وجيمع 
 سـنوات متعـددة، فالزكاة باقية عىل حاهلا وال تسـقط، جـاء يف فتاو
اللجنة الدائمة: «الزكاة جتب يف املال املدخر لأليتام من التقاعد إذا بلغ 

نصاباً وحال عليه احلول»(٧).
(١) املغني (٢٧٢).

نظر: فتاو اللجنة الدائمة (٢٨٣/٩-٢٨٤)، فتو رقم (٧٤٧٢). (٢) يُ
(٣) يُنظر: املرجع السابق.

نظر: أبحاث وأعامل الندوة اخلامسة لقضايا الزكاة املعارصة (٧٤/٥-٧٧). (٤) يُ
(٥) جمموع فتاو ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صالح العثيمني (١٧٤/١٨-١٧٥).

(٦) املرجع السابق (١٧٥/١٨).
(٧) فتاو اللجنة الدائمة (٢٧١/٩)، الفتو رقم (١٣٥٧٧).



٢٢٣ 

األدلة:
الدليـل األول: القيـاس عـىل دين املعـرس، فال جتب الـزكاة يف دين 
املعـرس، فكذلك الراتب التقاعدي، بجامـع عدم إمكان الترصف قبل 
ين عىل املعرس، فال جتب  القبـض يف األمرين، وإذا مل جتب الزكاة يف الدَّ
الزكاة يف الراتب التقاعدي من باب أوىل؛ لعدم إمكان الترصف فيه(١).
ونوقـش هـذا: بأنـه قياس مـع الفـارق؛ فال يصـح قيـاس الراتب 
التقاعدي عىل دين املعـرس، فالراتب التقاعدي غري ثابت امللك، وربام 
ال حيصـل ملسـتحقه، بخـالف الدين عـىل املعرس، فأصـل امللك ثابت 

مستقر، لكنه ال يستطيع الترصف فيه(٢). 
الدليـل الثاين: أنه مـال خرج عن يده وترصفه، وصـار ممنوعاً منه، 
فهـو غري منتفع به يف حق املالك، فلم يلزمه زكاته كامل املكاتب، وألن 
السـبب يف وجـوب الـزكاة هو املال النامـي، وال نـامء إال بالقدرة عىل 

الترصف، وال قدرة عليه(٣).
الدليـل الثالث: أن ملك املوظف للراتـب التقاعدي وما يف معناه، 
إنام يتحدد عرب أنظمة التقاعد، التي قررت هذا احلق للموظف، وتلك 
األنظمة تتفق أن املوظف ال يستحق الراتب التقاعدي وما يف معناه من 
احلقـوق املالية إال بعد انتهاء خدمته، كام ال يسـتحق الراتب التقاعدي 
إال بنهاية كل شـهر بعـد انتهاء خدمته، فهو هنـا يفتقد لرشط مهم من 
رشوط وجوب الزكاة، وهو متام امللك؛ فاملوظف ال يسـتحق وال حيق 
له املطالبة هبـذه احلقوق املالية قبل هناية خدمته، وحلول الوقت املتفق 
نظر: جمموع فتاو ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صالح العثيمني (١٧٤/١٨-١٧٥)،  (١) يُ
أبحاث وأعامل الندوة اخلامسة لقضايا الزكاة املعارصة، عبدالستار أبوغدة (١١٣/٥). 

نظـر: أبحاث وأعامل الندوة اخلامسـة لقضايا الزكاة املعـارصة، تعقيب مروان قباين عىل  (٢) يُ
بحث عبدالستار أبوغدة (١٢٦/٥). 

نظر: بدائع الصنائع (٨٨/٢)، تبيني احلقائق (٢٧/٢-٢٨)، املغني (٢٧٢). (٣) يُ
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عليه بني الطرفني الستحقاقها، وهذا يدل عىل عدم وجوب زكاهتا عىل 
املوظف.

وعىل هذا فإخراج الزكاة عن النسبة التي تقتطع من الراتب األساس 
للتقاعـد غري واجب عىل املوظـف؛ لعدم وجود صفة التملك، حيث ال 
يملك املوظف راتبه األساس إال بعد أن ختصم منه هذه النسبة، فإذا كان 
الراتب األسـاس مثالً (٣٠٠٠) ريال يف الشـهر، وبعد اخلصم سيكون 
(٢٥٠٠) ريـال، فـإن الراتب الفعيل هو هذا ال غـري، والباقي الذي هو 

، ولن يقبضه إال بعد تقاعده(١). (٥٠٠) ريال ال يملكه املوظف أصالً
سبب اخلالف:

يظهـر أن سـبب اخلالف الواقع يف زكاة الراتـب التقاعدي تتجاذبه 
عدة أطراف:

: اخلـالف يف حتقـق رشط متـام امللـك يف الراتـب التقاعـدي،  أوالً
وإمكانية ترصف املوظف يف هذا الراتب التقاعدي(٢). 

فمـن رأ عدم حتقق امللك يف الراتـب التقاعدي، وعدم إمكانية • 
تـرصف املتقاعـد يف الراتـب قبل قبضـه، قـال: ال زكاة فيه؛ ألن 
الراتب ال يستحق إال بعد انتهاء اخلدمة والتقاعد، وألن املوظف 
ال يمكنـه التـرصف يف الراتـب التقاعدي إال بعد اسـتالمه، فلم 

يتحقق فيه امللك التام؛ فال وجه إلجياب الزكاة فيه.
ومن رأ حتقق امللك التام يف الراتب التقاعدي، وإمكانية ترصفه • 

فيه قبل قبضه، قال: جتب الزكاة فيه لتحقق رشط الزكاة.
نظر: النوازل يف الزكاة، عبداهللا الغفييل، رسـالة دكتوراه (٢٦٣)، موقع اإلسـالم اليوم،  (١) يُ

التقاعد والفوائد الربوية، أ.د. سعود الفنيسان، التاريخ ١٤٢٥/٠٩/١٣هـ. 
http://sh.rewayat2.com/ftawa/Web/3121/014.htm

(٢) يُنظر: فقه الزكاة، القرضاوي (١٣٩/١).
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والواقـع الوظيفي القائم يـدل عىل أن الراتـب التقاعدي ال يملكه 
املوظف إال بعد هناية كل شـهر، بعد انتهـاء خدمته الوظيفية بالكامل، 
فقبل ذلك ال يستحق املوظف شيئاً من مبالغ التقاعد، وليس له املطالبة 
هبـا، وال احلوالة عليها، وال اإلبراء منهـا، وال غري ذلك من آثار امللك 

ن من ذلك من قبل النظام(١). املعروفة، وال يُمكّ
: اخلالف يف كون أصل الراتب التقاعدي حقاً خاصاً باملوظف،  ثانياً

أو هو منحة من الدولة أو املؤسسة التي يعمل فيها.
فمـن رأ أهنـا منحة وهبـة من الدولة يـر عدم الـزكاة؛ لعدم • 

امللك إال بالقبض.
ومن رأ أهنا حق للموظف مقتطعة من أمواله ير الزكاة؛ لتامم • 

امللك، وال تستطيع الدولة أن تلغيه(٢).
: اخلالف الواقع يف املال املسـتفاد، وضمه إىل ما عنده من املال  ثالثـاً

يف احلول والنصاب، أو استقالله يف احلول والنصاب(٣).
(١) يُنظر: أبحاث وأعامل الندوة اخلامسة لقضايا الزكاة املعارصة (٧٤/٥).

(٢) يُنظر: فقه الزكاة (١٣٩/١).
(٣) املال املسـتفاد يف أثناء احلول يف اسـتئنافه حول مستقل، أو أن حوله حول املال الذي عنده 

ينقسم إىل ثالثة أقسام:
القسم األول: ما يرتبط بغريه يف احلول والنصاب، وهو أن يكون املال املستفاد ربح جتارة 

أو نتاج سائمة، فإذا كان ربح جتارة أو نتاج سائمة فحوله حول أصله.
القسـم الثاين: ما يعترب بنفسـه يف احلول والنصاب، وهو أن يكون املال املستفاد ليس نتاج 

سائمة وال ربح جتارة، وخيالف جنس املال الذي عنده.
مثاله: عنده نصاب من اإلبل وجاءته عرشة آالف ريال هبة، أو جاءه راتب شهري مخسة 
آالف ريـال، فـال تضم إىل السـائمة باالتفاق، فالسـائمة هلا حوهلا، وهـذه الدراهم التي 

جاءته هلا حول مستقل من حني ملكها.
القسـم الثالث: ما يرتبط بغريه يف النصاب، ويعترب بنفسـه يف احلول، وهو أن يكون املال 

املستفاد ليس ربح جتارة وال نتاج سائمة ويكون من جنس املال الذي عنده.
مثـال: عنـده عـرشة آالف ريال ثم جاءه مرتب ألـف ريال؛ هل يضم األلـف إىل العرشة التي 
= عنده يف احلول، أو يستأنف هلا حوالً جديداً؟  
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فمن رأ أن املال املسـتفاد يضم إىل ما عنده من أموال يف احلول • 
والنصـاب ذهب إىل أن الراتب التقاعدي يزكـى مع أمواله التي 

عنده، وليس له حول مستقل.
ومن رأ أن املال املستفاد ال يضم إىل ما عنده من أموال يف احلول • 

والنصـاب، ويسـتأنف بـه حـوالً جديـداً، ذهـب إىل أن الراتب 
التقاعـدي ال يزكى مع أمواله التي عنده، وله حوله املسـتقل من 

حني قبضه.
الن احلول للراتـب التقاعدي قبل قبضه،  وَ : مد اشـرتاط حَ رابعاً
وهـو مبني عىل حكم الزكاة يف األجـرة، وانعقاد حوهلا بمجرد العقد، 

أو من القبض.
فذهـب مجهور العلامء -عىل تفصيل- إىل أن قبض األجرة رشط • 

البتداء احلول(١).
= اختلف العلامء -رمحهم اهللا- يف هذا عىل قولني:

القول األول: املال املسـتفاد جنس واحد، فيضم إىل جنسـه يف احلول، فيصري حوله حول 
أصله، وهذا مذهب احلنفية.

القـول الثـاين: املال املسـتفاد ال يضـم إىل ما عنده من جنسـه من املال، ولـكل مال حوله 
، وهذا مذهب اجلمهور. اخلاص به؛ فيستأنف له حوالً مستقالً

والراجـح مذهـب اجلمهـور، واأليرس يف التطبيق مذهـب احلنفية، وهو مـا تفتي اللجنة 
الدائمة لإلفتاء به يف اململكة العربية السعودية، وأكثر العلامء املعارصين لسهولة تطبيقه.

نظـر: بدائـع الصنائـع (٩٦/٢)، املجمـوع (٣٦٥/٥)، املغنـي (٦٢٧/٢)، اإلنصاف  يُ
(٣٠/٣)، الـروض املربـع (١٩٦) احلاشـية رقم(٣)، أبحـاث وأعامل الندوة اخلامسـة 

لقضايا الزكاة املعارصة (٧٤/٥-٧٧).
(١) هـذا مـا ذهب إليه أبوحنيفة ومالك أنه ال يزكيها حتـى يقبضها، وحيول عليه احلول؛ بناء 
نظر: املبسـوط  عىل أن األجرة ال تسـتحق بالعقد، وإنام تسـتحق بانقضاء مدة اإلجارة. يُ
(١٩٦/٢)، بدائـع الصنائـع (٢٠١/٤)، البحـر الرائـق (٢٢٤/٢)، القوانـني الفقهيـة 
املغنـي  للدرديـر (٤٦٢/١)،  الكبـري  الـرشح  اإلكليـل (١٢٨/١)،  جواهـر   ،(٢٧٣)
(٢٧١/٤)، جملة البحوث اإلسالمية (١٦٨/٨) و(٣١٦/٧٥)، فقه السنة (٣٤٤/١).
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وذهب الشـافعية واحلنابلة إىل أن حـول األجرة يف عقد اإلجارة • 
يبدأ من حني العقد(١). 

وهـذا ما ذهـب إليه جملس املجمع الفقهي اإلسـالمي لرابطة العامل 
اإلسـالمي يف دورته احلادية عرشة، حيث قـرر أن العقار املعد لإلجيار 
جتـب الزكاة يف أجرته فقط دون رقبته؛ نظراً إىل أن األجرة جتب يف ذمة 
املسـتأجر للمؤجر من حني عقد اإلجارة فيجـب إخراج زكاة األجرة 

عند انتهاء احلول من حني عقد اإلجارة بعد قبضها(٢).
وهو ما اختاره الشيخ حممد العثيمني -رمحه اهللا-.

وإذا كانت األجرة مقسطة كام هو احلال يف عرصنا، فام قبضه بعد ستة 
أشـهر إن بقـي إىل متـام احلول، من حـني العقد، أخرج زكاتـه عىل رأس 
احلول، وإن استهلكه (أنفقه) قبل متام احلول فال زكاة فيه. وما قبضه من 
القسط الثاين بعد متام املدة زكاه حني قبضه مليض حول من حني العقد(٣).

واختار شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه اهللا- أنه ال حول يف األجرة، 
فيـؤدي زكاة األجـرة من حني أن يقبضها، ولو مل تتم سـنة بعد القبض 
أو بعد العقد، قياساً عىل احلبوب والثامر، فإن اإلنسان يؤدي زكاهتا من 

حني جنيها(٤). 
الراجح:

يرتجـح -واهللا أعلم- القول الثالـث، وهو أن الراتب التقاعدي ال 
نظر: احلـاوي (٣١٩/٣)، املهذب  (١) بنـاءً عـىل أن املؤجـر يملك األجرة من حني العقـد، يُ

(٣٩٩/١)، املغني (٢٧١/٤).
نظـر: قـرارات املجمع الفقهي اإلسـالمي التابع لرابطة العامل اإلسـالمي بمكة املكرمة،  (٢) يُ
قرار رقم: ٦٠ (١١/١) بشأن زكاة أجور العقار، جملة البحوث اإلسالمية (٣٠٠/٣٤).

(٣) يُنظر: ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمني، أمحد القايض (٥٣).
(٤) ينظـر: األخبار العلمية من االختيارات الفقهية(١٤٦)، ثمرات التدوين من مسـائل ابن 

عثيمني، أمحد القايض (٥٣).
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زكاة فيـه إال بعـد قبضـه، وميض احلـول عليه بعد القبـض، فإذا قبضه 
استقبل به حوالً جديداً؛ وذلك ملا يأيت:

عـدم حتقـق رشوط الـزكاة يف الراتـب التقاعدي، ومـن أمهها: . ١
استقرار امللك، وميض احلول.

أن الراتـب التقاعدي يف الواقع امتـداد للراتب األصل، يعطى . ٢
للموظف بعد تقاعده، بحيث يسـتمر يف احلصول عىل الراتب، 
وإذا كانـت الزكاة غري واجبة يف الراتب األسـاس إال بعد ميض 
احلـول عليـه، فكذلـك الراتـب التقاعـدي، لعـدم الفـرق بني 

الراتبني، والفرع له حكم األصل.
هذا القول يتفق مع مذهب مجهور العلامء يف املال املستفاد، وأنه . ٣

ال يضـم إىل مـا عند املكلف من مال يف احلول، وإنام يسـتقبل به 
. َ حوالً جديداً

عـدم إمـكان تطبيق القـول األول، ولـو طبق حلصلت املشـقة . ٤
العظيمة عىل صاحب هذا الراتب، حيث يلزمه أن حيسـب هذا 
الراتـب طيلة مدة وظيفته، فينظر فيه مـن أول تعيينه يف وظيفته 
، فيزكي مقـدار التقاعد الـذي مل يقبضه  فيحسـب حوالً كامـالً
عن هذا احلول، وهكذا السـنة الثانية حيسـبها مع السنة األوىل، 
ويزكي اجلميع عند حول الثانية، وهكذا، ويف هذا من املشقة ما 
ر إخراج الزكاة إىل  يتناىف مع احلكمة الرشعية يف الزكاة، ولو أخّ
قبضـه عند التقاعد، فيكـون مؤخراً للزكاة، مـع إخراجه مبالغ 

. كثرية ال تلزمه رشعاً
أن األدلة متضافرة عىل عدم وجوب الزكاة يف الراتب التقاعدي . ٥

قبـل قبضه، وجمرد القبض ال يوجب الـزكاة، وقد ختلف رشط 
من أهم رشوطها وهو ميض احلول.
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أن ما يأخـذه املوظفون من رواتب تقاعدية بعد انتهاء خدمتهم . ٦
يدخـل يف ملكهـم التـام عنـد انتهاء اخلدمـة، مـع مالحظة أن 
 . دخوله يف الراتب التقاعدي يكون عىل التدريج شـهراً فشـهراً
الن احلول عىل  وَ وهذه األموال يشـرتط لوجوب الـزكاة فيها حَ
ما بلغ النصاب منها بنفسـه أو بغـريه، وانعقاد حوهلا أو دخوهلا 
يف حول غريها مما هو من جنسها، إنام يبدأ من وقت استحقاقها 

املذكور، وليس قبل ذلك(١).

(١) يُنظر: أبحاث وأعامل الندوة اخلامسة لقضايا الزكاة املعارصة (٧٤/٥-٧٧).
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املبحث الثاين
إرث الراتب التقاعدي

الراتب التقاعدي حق للمسـتفيد األول وهو املوظف املتقاعد، وال 
يسـتفيد منه شخص آخر ما دام حياً، وعليه فالكالم هنا يف حال موت 
املوظف املسـتحق األول هلـذا الراتب، فإذا مات فلمـن يكون الراتب 
؟ هل هو جلميع الورثة أو ملن يعوهلم هذا املتقاعد؟ التقاعدي حينئذٍ

سـتحق يف نظام التقاعد املدين عىل أنه: «الشـخص  جاء تعريف المُ
ر له معاش بسبب قرابتِه من صاحب املعاش»(١). الذي تقرَّ

وقد بينت املادة الرابعة والعرشون ذلك، حيث جاء فيها: «إذا تويف 
ستحق له  ستحق عنه معاش بقدر املعاش المُ ر للمُ قرَّ صاحب املعاش فيُ
إذا كانوا ثالثة فأكثر، وبقدر ثالثة أرباع إذا كانوا اثنني، وبقدر نصفه إذا 
ستحقين بالتساوي»(٢). ستحق واحداً، ويوزع املعاش عىل المُ كان المُ

فاملفهوم من نص املادة السابقة ما يأيت:
ال يستحق من يعوله صاحب املعاش شيئاً حال حياته.. ١
تقدير معاش املستحق ثالث حاالت:. ٢

(١) نظام التقاعد املدين واملذكرة اإليضاحية رقم املادة (١)، 
 .http://www.pension.gov.sa .ويُنظر: موقع املؤسسـة العامة للتقاعد يف اململكة العربية السعودية
.http://www.gosi.gov.sa .وموقع املؤسسة العامة للتأمينات االجتامعية يف اململكة العربية السعودية

(٢) نظام التقاعد املدين واملذكرة اإليضاحية رقم املادة (٢٤).  
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إذا كان مسـتحق الراتـب ثالثة فأكثر اسـتحقوا مجيع الراتب • 
التقاعدي للمتوىف.

إذا كان مسـتحق الراتب اثنني اسـتحقوا ثالثـة أرباع الراتب • 
التقاعدي للمتوىف.

إذا كان مسـتحق الراتـب واحـداً اسـتحق نصـف الراتـب • 
التقاعدي للمتوىف.

يوزع املعاش التقاعدي عىل الورثة املستحقني بالتساوي للذكر . ٣
مثل حظ األنثى.

وعليه فإذا مات املتقاعد انتقل معاشـه التقاعدي إىل املستفيد الثاين، 
فانتقال الراتب التقاعدي باإلرث مسألة مطروحة فيام إذا مات املوظف 
صاحب الراتب التقاعدي األسـاس، وله مستحقات مالية يف مصلحة 
معاشات التقاعد، فالبد أن يستخرج صك من املحكمة بحرص الورثة، 
ومن ثم تراجع املؤسسـة العامة للتقاعد، أو املؤسسـة العامة للتأمينات 
لرصف املسـتحقات، والسـؤال الذي يكثر طرحه هو: هل هذا الراتب 
التقاعـدي من قبيل املـرياث، فيدخل يف األموال التـي خيلفها امليت يف 

تركته، أم أنه ليس من قبيل ا ملرياث، وإنام له حكم خاص به؟
اختلف العلامء املعارصون يف هذه املسألة عىل قولني:

حترير حمل النزاع:
: املسـتحقات املالية التي حيصل عليها املتقاعد من مكافأة هناية  أوالً
اخلدمـة، أو مكافأة الراتـب التقاعدي، أو ما يسـمى بالتصفية، ونحو 
ذلك مما يأخذه املوظـف دفعة واحدة، فهذه احلقوق املالية تأخذ حكم 
املرياث -فيام يظهر- إذا كان سبب ترك الوظيفة غري الوفاة، بمعنى أن 
املوظـف حصل عليها وقبضها، ثم تويف بعـد ذلك، وليس هناك نظام 

ينص عىل توزيعها عىل أناس معينني.
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فاملبالـغ املسـتحقة التـي هـي رواتـب متأخـرة، أو منحة وفـاة، أو 
مصاريف سنوية، أو مكافأة هناية اخلدمة، أو مكافأة الراتب التقاعدي، 

فهذه تقسم حسب ما جاء يف املواريث، وليس فيها نظام حيددها(١).
ج عىل  : حكم أخذ الورثة ألموال التقاعد اخلاصة بمورثهم خمرّ ثانياً

مسألة حكم أخذ الراتب التقاعدي من أصله للموظف نفسه.
فمـن ذهب من العلامء إىل جواز أخذ الراتب التقاعدي، ير جواز 

انتقاله إىل املستحقني بعد وفاته.
 ومـن ذهب منهـم إىل عدم جواز أخـذ الراتب التقاعـدي، ال ير
؛ حيـث ال ير رشعية ما  جـواز انتقاله إىل املسـتحقني من بعده أصالً
ترتـب عليه من مكاسـب؛ بنـاءً عىل أن هـذا العقد عقـد جائر، حيث 
يقتطـع من راتب املوظف دون موافقتـه، وهذا ال جيوز يف الرشيعة؛ إذ 

ال جيوز أكل أموال الناس بالباطل.
: اختلف الفقهاء املعارصون -الذين قالـوا بجواز أخذ راتب  ثالثـاً
التقاعد- يف إعطاء الراتـب التقاعدي حكم املرياث، أو حكم النظام، 

فيوزع عىل املستحقني فقط، وهلم يف ذلك ثالثة أقوال:
القـول األول: ال يعامـل الراتـب التقاعـدي معاملة املـرياث، وإنام 
يطبـق عليه نظام التقاعد، فاملرجع حينئذٍ هو النظام، والنظام املطبق يف 
التقاعد ال يعد الراتب التقاعدي مرياثاً، وإنام استحقاق حتكمه رشوط 
حمددة، وعليه: فالراتب التقاعدي يوزع عىل املسـتحقني حسب النظام 

وليس حسب املرياث.
وهـذا قول أكثـر العلـامء املعارصيـن، وهو مـا ذهبت إليـه اللجنة 

(١) يُنظر: موقع اإلسالم اليوم، د.سعود بن حممد البرش، التاريخ١٤٢٣/٢/٢٤هـ.
http://islamtoday.net/fatawa/quesshow-60-7567.htm
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الدائمـة لإلفتاء يف اململكة العربية السـعودية، وجلنـة الفتو يف قطاع 
اإلفتـاء بدولـة الكويـت؛ حيث جـاء يف جواب سـؤال موجـه للجنة 
الدائمـة حول هذا املوضوع: «الراتب الشـهري املذكور جيب قسـمته 

بينك وبني أوالدك حسب نظام التقاعد»(١).
وأجابـت جلنـة الفتو يف قطـاع اإلفتاء بدولة الكويت عن سـؤال 
حـول هـذا املوضوع بام يـأيت: «... معاش التقاعـد ال يمكن أن يكون 
تركة؛ ألنه ال جتري عليه أحكام الرتكات، كام أن هذا املعاش فيه معنى 

الصلة وليس حقاً غري قابل لإلسقاط»(٢).
األدلة:

الدليـل األول: أن الراتـب التقاعـدي مما التزمـه ويل األمر لرعيته، 
برشط قيامهم باألعامل الوظيفية، وقد خصصه ويل األمر لرشحية معينة 
من أقارب صاحب الراتب األساس؛ ولذا يرصف فقط عىل املستحقني 
كالعاجـز، وغـري املتزوجة، والصغـري، وال يرصف هلـم إذا زال العذر 
عنهم، مما يؤكد اختصاص النظام بتوزيعه، وال يعامل معاملة املرياث، 
فراتـب التقاعـد يف احلقيقـة مال يدفعـه ويل األمر بالنظـر إىل مصلحة 
الشـعب، فعـىل هذا يـرصف هذا املـال عىل حسـب نظـام التقاعد(٣)، 
وللنظـام احلـق يف تنظيم ذلك، حسـب مـا يراه حمققـاً للمصلحة؛ ألن 

ذلك عقد تربع من الدولة، فال يدخل حتت نظام املواريث.
الدليـل الثـاين: أن نظـام التقاعـد ينـص يف مـواده عـىل أن الراتب 
التقاعـدي ال يأخذ حكم املـرياث، وهذا يف عدة مـواد، وال يمكن أن 

(١) (٣٥١/١٦) الفتو رقم (١٩٩٣١).  
(٢) فتـاو قطاع اإلفتـاء بالكويت (١٨٠/٢)، جمموعة الفتاو الرشعية الصادرة عن قطاع 

اإلفتاء والبحوث الرشعية الطبعة األوىل ١٤١٧هـ - ١٩٩٦م.
(٣) يُنظر: فتاو اللجنة الدائمة (٣٥٣/١٦).
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يعامـل هذا الراتـب معاملة تقتيض خـالف ما نص النظـام عليه؛ ألن 
النظـام هو الذي أوجب هذا املال وفـق رشوط حمددة، فال يرصف إال 
وفق رشوط حمددة، كام يف املادة الرابعة والعرشين السـابقة، وعليه فال 
يورث عن املسـتحق إذا مات، ولكن يوزع عىل بعض الورثة وفق آلية 

حمددة ال عىل أنه مرياث.
وهـذه بعض املـواد التي جاءت بـرشوط وضوابـط توزيع املعاش 

التقاعدي عىل مستحقيه بعد وفاة صاحبه:
املادة (٢٥) من نظام التقاعد املدين بينت املستحقني هلذا الراتب من 

م: ستحقون عن صاحب املعاش هُ عائلة املتوىف، ونصها: «المُ
م واألب، واالبـن والبنـت، وابـن وبنت  الـزوج أو الزوجـة، واألُ
خت، واجلد  االبـن (الذي تويف يف حيـاة صاحب املعاش)، واألخ واألُ

واجلدة. 
وفيام عدا الزوجة واالبن والبنت فيُشرتط الستِحقاق الشخص أن 

عتمداً يف إعالته عىل صاحب املعاش عند وفاتِه»(١).  يكون مُ
واملـادة (٢٦) مـن نظام التقاعد املـدين بينت أن الراتـب التقاعدي 
يقطع عن املستحق من الذكور إذا بلغ سن احلادية والعرشين، ويستثنى 
من ذلك الطالب املنتظم يف دراسته حتى يبلغ سن السادسة والعرشين 

أو يتخرج أهيام أقرب.
ستحق للذكور من األوالد وأوالد االبن  ونصها: «يُقطع املعاش المُ
واإلخوة إذا بلغوا سـن الواحدة والعرشين، واسـتثناء مما تقدم يستمر 

ستحقين يف األحوال التالية: رصف املعاش بالنسبة إىل هؤالء المُ
سـتحق طالبـاً يف إحد املـدارس الثانوية أو العالية  ١. إذا كان المُ

(١) نظام التقاعد املدين واملذكرة اإليضاحية رقم املادة (٢٥).
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امً يف دراسته  نتظِ عترف هبا، برشط أنَّ يكون الطالب مُ ها المُ أو ما يناظرُ
ام  ه أهيُ جِ فيؤد له املعاش حتى بلوغه سـن السادسـة والعرشين أو خترُّ

أقرب.
ه من الكسـب وثبت  صابـاً بعجـز صحـي كامـل يمنعُ ٢. إذا كان مُ
ختصة، وذلك إىل أن يزول العجز»(١).  ذلك بقرار من اهليئة الطبية المُ
واملـادة (٢٧) مـن نظـام التقاعد املـدين بينت أن الراتـب التقاعدي 
يقطـع عن األنثى املسـتحقة إذا تزوجـت، ونصها: «اعتِبـاراً من تاريخ 
عقـد الزواج يوقف معـاش الزوجة والبنت وبنت االبـن واألُخت إذا 
توفى، ويُعاد االسـتحقاق  م إذا تزوجت من غري والِد المُ ، واألُ تزوجـنَّ
لِّقت  قة التـي طُ سـتحِّ لـت، فإذا كانت المُ لِّقـت أو ترمَّ لصاحبتـه إذا طُ
تزوجـة وقت وفـاة صاحـب املعاش فيعـاد توزيع املعـاش بافرتاض  مُ

استحقاقِها وقت الوفاة»(٢). 
واملـادة (٢٨) من نظـام التقاعد املدين بينـت أن الراتب التقاعدي 
يقطـع عـن مجيـع املسـتحقني إذا عينـوا يف وظائـف حكوميـة ثابتـة، 
سـتحقين  ونصهـا: «يقـف رصف املعاش عـن صاحب املعاش أو المُ
عيِّنني فيها  ـنيِّ أو عينـوا يف وظائف ثابِّتـة يف احلكومة، أو كانـوا مُ إذا عُ
كذلـك عنـد وفاة صاحـب املعاش، بـرشط أن يكون راتـب املوظف 
ه من  الً للمعاش، أو زائـداً عليه، فإذا نقص الراتِّب عامَّ يسـتحقُ عـادِ مُ
م  نهُ ه أي مِ معـاش أُدي إليه الفرق، عىل أنه جيوز اجلمع بني ما يسـتحقُ
من املعاش وراتِبه الشـهري إذا مل يزد جمموعها عن (٤٠٠) ريال، فإذا 
دي بقدر تلـك الزيادة»(٣)،  زاد عـن هذا احلـد فينقُص املعـاش التقاعُ

(١) نظام التقاعد املدين واملذكرة اإليضاحية رقم املادة (٢٦).

(٢) نظام التقاعد املدين واملذكرة اإليضاحية رقم املادة (٢٧).

(٣) نظام التقاعد املدين واملذكرة اإليضاحية رقم املادة (٢٧).
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وكذلك ال يسـتحقون شـيئاً من الراتب التقاعدي إذا مات مستحقه، 
وهم يف احلاالت السابقة.

ويناقش هذا من وجهني:
- الوجـه األول: أن هـذا اسـتدالل بمحـل النـزاع عـىل املسـألة، 
فاخلالف يف توزيع الراتب التقاعدي حسـب نظام التقاعد أو حسـب 

املرياث، وال يصح االستدالل بأحد األمرين عىل اآلخر.
- الوجـه الثـاين: أن معاش التقاعد يف الواقـع عبارة عن خصم من 
الراتب الشـهري للموظف، فكأنه مال مدخر يف حياة املوظف، واملال 
املدخـر ملـك للموظف فينتقـل للورثة بعد وفاته، ومـا تضيفه الدولة 
إليـه يعد من بـاب اهلبة، مملـوك للموظف يف حياته، ومثـل ذلك يقال 
يف شـأن العائد من اسـتثامر هذا املال، ومن ثم فإن النظام عندما يعطي 
هـذا الوارث، ويرتك آخر، أو يعطي من ال يرث، ويرتك الوارث، فهو 
متجـاوز وجيب تعديلـه، وعليه فال تصلح هذه املواد لالسـتدالل عىل 

املسألة. 
القـول الثاين: يعامـل الراتب التقاعـدي معاملة املـرياث، فالراتب 
التقاعـدي يأخـذ حكم املرياث، فيقسـم بـني الورثة حسـب املواريث 

الرشعية.
وهذا ما يفهم من كالم مفتي الديار السعودية سامحة الشيخ: حممد 
ابن إبراهيم -رمحه اهللا- أنه يأخذ حكم املرياث، فإذا كان هناك غرماء 
فيعطـون منه، ثـم ما بقي يوزع عـىل الورثة، قال -رمحـه اهللا-: «الذي 
ظهر لنا أن ما يرصف من التقاعد للموظف يف حياته ولورثته بعد موته 

متحصل من جهتني:
األوىل: ما خيصم من النسبة املئوية من راتبه األسايس.
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الثاين: ما يضاف من النسـبة املئوية مـن ويل األمر إىل هذا املخصوم 
مـن مرتبـه، ويودع هذا والـذي قبله لد مصلحة معاشـات التقاعد، 
ليتقاضـاه املوظـف إذا أحيـل إىل التقاعد، ويرصف مـا بقي عىل ورثته 

بعد موته.
وبنـاء عىل ذلك فهـو حق للموظف، ففـي هذه احلالة التي سـألتم 

عنها يرصف منه للغرماء حقهم، وما بقي فللورثة»(١).
وقال به الدكتور عمر األشقر(٢).

األدلة:
الدليـل األول: أن الراتب التقاعدي ينتج من شـيئني: أحدمها تربع 
مـن ويل األمر، والثاين من مال املوظف نفسـه، فهو دائر بني املعاوضة 
والتـربع، فيغلـب جانـب املعاوضة، وهو مـا دفعه املوظـف عىل تربع 
الدولـة، ومـا كان كذلك فهـو مرياث، يأخذ حكم مـا يرتكه امليت من 

األموال(٣).
يناقـش هذا: بعدم التسـليم بأن راتب املوظـف التقاعدي ينتج من 
شـيئني، بـل مجيعـه يف حقيقة األمـر تربع من بيـت املال، فهـو تربع ال 

معاوضة فيه، وللمتربع أن يقيد ما يتربع به لغريه.
الدليل الثاين: أن النظام التقاعدي املعمول به يتخلله بعض القصور، 
فيام يتعلق بتوزيع الراتب عىل املسـتحقني بعد وفاة مستحقه األساس، 
وهـذا فيـه ظلم ظاهـر لقرابـة املتقاعـد؛ فـإذا كان الراتـب التقاعدي 

(١) فتاو ورسائل سامحة الشيخ حممد بن إبراهيم(٢٣١/٩). وينظر أيضاً (٢٤٦/٩) ففيه 
مسـألة فرضية، قسـم الراتب التقاعدي فيها عىل الورثة حسـب مرياثهم، مما يدل عىل أنه 

يأخذ حكم املرياث، ال حكم النظام.
(٢) يُنظر: أبحاث وأعامل الندوة اخلامسة لقضايا الزكاة املعارصة (١٤٠/٥).

(٣) يُنظر: فتاو ورسائل سامحة الشيخ حممد بن إبراهيم(٢٣١/٩).
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(١٠٠٠٠) ريـال، ولعدم توافر الـرشوط والضوابط املنصوص عليها 
يف الورثة، ربام ينزل هذا الراتب إىل (١٥٠٠) ريال، وهذا ظلم ظاهر، 
والطريقـة الرشعية عادلة يف توزيع ما يرتكه امليت، فتقدم هذه الطريقة 

الرشعية عىل النظام(١).
يناقش هذا: بأن وجود القصور ال يعني عدم العمل بالنظام التقاعدي، 
فليس هنـاك نظام تنظيمي إال وفيه من القصور البرشي؛ ولذا يسـتدرك 

ويتالىف القصور، ويعمل به بعد إصالحه فيام يناسب املستحق.
الدليـل الثالث: يمكن أن يسـتدل هلم: بأن نظـام التقاعد خيالف ما 
ذكره الفقهاء -رمحهم اهللا- من أن بيت مال املسلمني يرث يف حال من 
مل يثبـت لـه وارث بعد وفاته، ففي نظام التقاعـد ما يناقض هذا احلكم 
الفقهي؛ حيث يشـارك النظام التقاعدي بقية الورثة فيام تركه امليت من 
املـرياث، ويأخذ ما يسـتحقه بقيـة الورثة ممن ال تنطبـق عليهم رشوط 
النظام، فلو تويف املتقاعد، وترك زوجة وعدداً من البنني والبنات، فيتم 
توزيـع هذا الراتب التقاعدي بالتسـاوي بينهم، ويف حال كون البنات 
متزوجات أو موظفات، واألبناء موظفني، أو جتاوزت أعامرهم (٢٣) 
سـنة، فإن مجيع ما تركه املتقاعد من الراتب التقاعدي يذهب ملؤسسـة 
معاشات التقاعد، ويبقى حق الزوجة فقط فتأخذه، فصار توريث بيت 
مال املسـلمني مع وجود ورثة للميت يستحقون تركته، فشارك النظام 
كوارث رئيس، ويعد مقدماً عىل الورثة ممن ال تنطبق عليهم الرشوط.
ويناقش هذا: بأنه اسـتدالل بمحل النزاع عىل املسألة، فاخلالف يف 
توزيع الراتب التقاعدي حسـب نظام التقاعد أو حسـب املرياث، وال 

يصح االستدالل بأحد األمرين عىل اآلخر.
القول الثالث: التفصيل يف املسـألة، فالراتب التقاعدي الذي تدفعه 

نظر: أبحاث وأعامل الندوة اخلامسة لقضايا الزكاة املعارصة (١٤٠/٥). (١) يُ
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الدولة ألوالد امليت وزوجاته له حالتان:
احلـال األوىل: أن يكون مسـاعدة ومنحة من الدولة ملوظفيها، ومن 
املؤسسـات اخلاصة للعاملني فيها، فيقسم عىل حسـب ما قرره النظام 

التقاعدي للدولة.
احلـال الثانية: أن يكون مقتطعاً من راتبـه يف حياته، فيعامل معاملة 
احلقـوق املاليـة التي خيلفها امليـت، فتقىض منه ديونـه، وتنفذ وصاياه، 
ويقسـم الباقـي قسـمة املرياث، فيقسـم عـىل ورثته كام تقسـم الرتكة، 
مقسـطاً شـهرياً ما دامت الدولة تدفعه هلم، وما زاد عىل ذلك تربع من 

الدولة يرصف حسب النظام.
ولـو كانـت زوجـة هـذا امليـت تزوجت بعـد امليـت، فـإن مرياثها 
ونصيبهـا مـن الثمـن يسـتمر، وال ينقطـع بتزوجها، ومن مـات منهم 
فلوارثه نصيبه، وإىل هذا ذهبت جلنة الفتو يف موقع إسالم ويب(١). 

الدليل: أن راتـب التقاعد ينبغي أن خيتلف حكمه باختالف طبيعة 
نظام التقاعد؛ ألن أسـاس الراتب التقاعدي إما أن يكون خمصوماً من 
أصـل اسـتحقاقات املوظف، فهو بمثابة  الدين لـه، فهو ملك وحق له 
ينتقل إىل ورثته من بعده، فيقسـم بينهم كل حسـب حصته من الرتكة، 

فيقسم كام يقسم باقي الرتكة، ألنه جزء منها.  
وإما أن يكون منحة من جهة العمل لعيال العامل بعد وفاته، فيجب 

حينئذ أن يرصف ملن  خصصته وعينتهم اجلهة املانحة. 
وإما أن يكون خليطاً بأن خيصم منه يشء من أصل االستحقاقات، 
وتتربع جهة العمل  بيشء آخر، فام كان منه خمصوماً من االستحقاقات، 

(١) يُنظر: موقع إسالم ويب.
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=28640&Optio
n=FatwaId 
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فهـو جزء من الرتكة، يقسـم كقسـمتها، ومـا كان منه تربعـاً من جهة 
العمـل، فهو حق ملن رصفته له دون غريه، وإذا مل تعني أحداً بل جعلته 

لورثته فإنه يقسم حسب حصصهم من املرياث(١).  
ويناقـش هذا: بأن توزيع الراتب التقاعدي هبذه الطريقة فيه مشـقة 
ظاهـرة؛ إذ ال يُعلم ما هو منحة وتـربع مما هو من راتب املوظف الذي 

هو حق له، وال يُدر أيضاً من اجلهة التي تقوم هبذا األمر.
سبب اخلالف:

يرجع سبب اخلالف يف هذه املسألة -فيام يظهر- إىل تكييف الراتب 
التقاعدي:

- فمن قال: يأخذ حكم املنحة من ويل األمر، فيكون يف معنى عقد 
التربع، وعقد التربع يف النظر الفقهي قابل للتقييد.

- ومـن قال: يأخذ حكم ما يدخر لإلنسـان ويعطاه بعد مماته، فهو 
يأخذ حكم املواريث.

فالسـبب يف اخلالف أن الراتب التقاعدي ناتج من أمرين: عقد تربع 
مـن الدولة، وما يؤخذ مـن مال املوظف، فهو مركب من شـيئني، فهل 
يغلب األمر األول عليه، فيكون للمؤسسـة العامة للتقاعد تقييده يف فئة 
معينة من الورثة، أو يغلب األمر الثاين، ويكون من حق املوظف دون أن 
يكون جلهة ما حق تقييده، وينتقل بعد مماته مرياثاً ملن بعده من الورثة؟

الرتجيح:
يرتجـح -واهللا أعلم- القـول األول، وأن الراتب التقاعدي يعامل 
حسـب مـا قرره النظام التقاعـدي، وال دخل للتوريـث فيه، وذلك ملا 

نظر: موقع إسالم ويب. (١) يُ
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Option=FatwaId
&Id=9045
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يأيت:
١. أن هـذه األمـوال التقاعديـة جـاءت يف الغالـب منحـة من ويل 

األمر، وجيوز للواهب تقييد هبته؛ ألهنا من عقود التربعات.
٢. أن إحلـاق الراتـب التقاعدي برتكة امليت ليـس مقطوعاً به، وال 

يوجد دليل يقيني عىل ذلك.
٣. أن نظـام التقاعد ال عالقة لـه بنظام املرياث الرشعي، فليس من 
املـرياث يف يشء، وال يمكـن أن نجمع بينه وبني املـرياث، فهو خيالف 

قواعد املرياث الرشعي من جهتني:
اجلهـة األوىل: أنـه ال يقسـم عـىل مجيـع الورثـة، الذين يسـتحقون 
املـرياث بعـد وفاة مسـتحق الراتب التقاعـدي، وإنام هـو خاص بمن 
يعوهلـم صاحب الراتب األسـاس؛ فهم ذوو احلاجة مـن أرسته، وأما 
مـن عداهم من الورثة وغريهم من األقارب الذين ال يعوهلم صاحب 
الراتـب، سـواء كانـوا حمتاجـني أم غـري حمتاجـني، فـال يشـملهم هذا 
الراتب، وال يستحقون منه شيئاً، وعليه فالبد أن جيمعوا بني وصفني: 
أن يعوهلـم صاحـب الراتب (بناءً عىل ما هو موجـود يف دفرت العائلة)، 

وأن يكونوا أصحاب حاجة وفق ضوابط معينة سبق اإلشارة إليها.
اجلهة الثانية: أنه يقسـم بالتسـاوي للذكر مثل حـظ األنثى، خالفاً 
لنظـر الرشيعة اإلسـالمية يف إعطاء الذكر مثل حـظ األنثيني يف غالب 

املواريث.
فـال يمكن أن نجمع بينهام، فالرتكـة يف الرشيعة هي ما يرتكه امليت 
مـن مال أو متاع بعد وفاته، ويتم تقسـيمها بعد وفـاة امليت عىل ورثته 
حسـب نصاهبم املقر رشعاً، أما معاش التقاعد فيتم توزيعه عىل عائلة 

املتوىف بالتساوي، فيقدم العمل بنظام التقاعد لغلبة هذا األمر عليه.
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وأقرتح عىل اجلهات املعنية من املؤسسة العامة للتقاعد وغريها من 
مؤسسـات التقاعـد أن تعيد النظـر يف بعض مفـردات النظام املعمول 
به، فيام يتعلـق بتوزيع الراتب التقاعدي عىل ورثة املتقاعد، بحيث يتم 
توزيعـه عىل مجيـع الورثة، يف حال مل يوجد من حيتاجه منهم؛ بحيث ال 

يسقط الراتب ما دام أن هناك وارثاً رشعياً للمتقاعد.
وحيـث إن نظام التقاعد يف البلدان العربية واإلسـالمية مأخوذ من 
األنظمـة الغربيـة، فهـي أغفلت اجلانـب الرشعي يف توزيـع ممتلكات 
املوظـف املاليـة، فمن املناسـب إعادة النظر يف مسـألة توزيـع الراتب 
التقاعـدي بام يتوافق مع نظام املواريث يف الرشيعة اإلسـالمية، بحيث 

ينتفي الرضر الواقع عىل بعض الورثة وتتحقق املصلحة.
ثمرة اخلالف:

تظهر ثمرة اخلالف يف املسألة اآلتية وما يشبهها:
تـويف شـخص موظف لـه مرتـب تقاعـدي: عـن زوجتني، 
وأبناء بالغني منهم من أتم الدراسـة، وله بنات متزوجات وغري 

متزوجات، ومنهن موظفات.
فعـىل القول األول: الراتب التقاعـدي عقد تربع ومنحة من جهة 
العمـل للموظف وملـن يعوهلم بعد وفاتـه، فيكون حقاً ملـن عينتهم 
اجلهة املانحة، وبناءً عليه فليس لألبناء الذين أمتوا الدراسة حق فيه، 
وليـس ملـن تزوجت مـن زوجات امليـت أو بناته حق فيـه، وكذلك 

املوظفة.
وعـىل القول الثـاين: الراتـب التقاعـدي من مسـتحقات املوظف، 
تنتقـل إىل ورثتـه من بعده، ويقسـم بينهم حسـب احلصـص الرشعية 
لتوزيع الرتكة؛ وعليه يقسـم الراتـب التقاعدي بني الورثة املذكورين؛ 
فللزوجتـني ثمن الراتـب فرضاً؛ لوجود الفرع الـوارث، وما بقي من 



٢٤٣ 

الراتب التقاعدي وهو سـبعة أثامن الراتب يقسـم عىل األبناء والبنات 
مجيعاً للذكر مثل حظ األنثيني، وال اعتبار ليشء آخر.

وعـىل القول الثالث: يفصل مـا دفعته الدولة، عام أخذ من الراتب، 
فالنسـبة األوىل تقسـم بني املحتاجني من الورثة حسب النظام املعمول 
به، والنسـبة الثانية تقسـم عىل مجيع الورثة املستحقني للمرياث حسب 

. حقهم املقر رشعاً
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املبحث الثالث
التحايل عىل راتب التقاعد

املـراد بالتحايـل(١) عـىل معـاش التقاعـد: احلصـول عـىل املعـاش 
التقاعـدي حيلة لشـخص ال يسـتحقه نظامـاً؛ إما بطريـق مرشوع أو 

طريق غري مرشوع.
واحليلة هي: وسـيلة بارعة حتيل اليشء عـن ظاهرة ابتغاء الوصول 
إىل املقصود(٢)، وأكثر اسـتعامهلا فيام يف تعاطيه خبث، وقد تستعمل فيام 

فيه حكمة. 
وقد غلب عليها العرف فاسـتعملت: يف سلوك الطرق اخلفية التي 
يتوصل هبا الشـخص إىل حصول غرضه، بحيث ال يتفطن له إال بنوع 
من الذكاء والفطنة، وسواء كان املقصود أمراً جائزاً أم حمرماً، فإذا كان 
املقصود أمراً حسناً كانت حيلة حسنة، وإن كان قبيحاً كانت قبيحة(٣).

(١) التحايل من احليل مجع حيلة، اسـم من االحتيال، وهي لغة: مشـتقة من التحول، وهي: 
ف يف األمور. وقيـل: هي ما يتلطف  ة التـرصُّ قَّ ةُ النظر والقـدرةُ علـى دِ دَ ـوْ قُ وجَ ـذْ الـحِ
ويرتفـق بـه لدفع املكروه أو جللب املحبـوب، وقيل: ما يتوصل بـه إىل حالة ما يف خفية، 

وقيل: ما أحيل به عن وجهه إىل جهة أخر ليجلب به نفع أو يدفع به رض.
يُنظر: الفروق للعسـكري (٢١٢)، خمتار الصحاح (٦٩/١)، لسان العرب (١٨٦/١١)، 
التعريفات (١٢٧)، أنيس الفقهاء (٣٠٤/١)، املفردات (٢٦٧)، املعجم الوسيط (٢٠٩).

(٢) يُنظر: املعجم الوسيط (٢٠٩).
(٣) يُنظر: املغني (١١٦/٦)، الفتاو الكرب، شيخ اإلسالم(٢٩١/٣).



٢٤٥ 

وأكثـر مـن تكلم يف احليـل ذكرها عىل أهنا حمرمـة وال جتوز يف يشء 
من التعامالت، بل يف أبواب الفقه عامة، كابن قيم اجلوزية وغريه(١).

قـال ابـن قدامة -رمحـه اهللا-: «واحليـل كلها حمرمة، غـري جائزة يف 
يشء من الدين، ... قال أيوب السـختياين: إهنـم ليخادعون اهللا، كأنام 
خيادعـون صبيـاً، لو كانوا يأتون األمر عىل وجهه كان أسـهل عيل ...، 
فلو أقرضه شـيئاً، أو باعه سـلعة بأكثر من قيمتها، أو اشرت منه سلعة 
بأقـل من قيمتها توصـالً إىل أخذ عوض عن القرض، فكل ما كان من 

هذا عىل وجه احليلة فهو خبيث حمرم»(٢). 
ويظهر أن املسألة فيها تفصيل، وال ختلو احليل من ثالثة أحوال:

احلالة األوىل: احليل املتفق عىل حتريمها.
وهي ما أريد به التوصل إىل أمر حمرم يف نفسه، أو إبطال حلقوق ثابتة.
وغالـب النصـوص الرشعية الواردة يف حتريـم احليل تصب يف هذا 

املنحى، كالنصوص التي وردت يف حيل اليهود.
قال شـيخ اإلسـالم ابن تيمية -رمحـه اهللا-: «االحتيـال عىل إبطال 

احلقوق الثابتة حرام باالتفاق«(٣).
احلالة الثانية: احليل املتفق عىل جوازها.

ويقصد هبا احليل التـي جاءت النصوص بجوازها؛ كام يف حديث: 
»(٤)، ومثـل ما جاء يف  «بـع اجلمـع بالدراهم، ثـم ابتع بالدراهـم جنيباً
نظـر: إبطـال احليل البـن بطة (٤٩)، إعـالم املوقعـني (١٣٠/٣-١٤٧-١٦٩)، إغاثة  (١) يُ

اللهفان (٥١٣/١).
(٢) املغني (١١٦/٦). 

(٣) بيان الدليل لبطالن التحليل (٦٠٩). 
(٤) أخرجـه البخـاري، كتاب: الوكالة، باب: إذا باع الوكيل شـيئاً فاسـداً فبيعه مردود، رقم 
(٢٣١٢)، ومسـلم، واللفـظ لـه، كتاب: املسـاقاة، بـاب: بيع الطعـام مثـالً بمثل، رقم 

(١٥٩٣)، وأخرجه اإلمام أمحد يف املسند بمعناه (١٢٨/١٨) رقم (١١٥٨٢). 
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النطـق بكلمة الكفـر عند اإلكراه مـع اطمئنان القلـب باإليامن، حتيالً 
.(١)لدفع األذ

احلالة الثالثة: احليل املختلف فيها.
وهي ما عدا القسـمني السـابقني، فهـي الطرق التي مل يـرد دليل قاطع 
بموافقتهـا ملقصـد الشـارع، أو خمالفتـه. أو هـي احليـل التـي ال يقصد هبا 
الوصول إىل أمر حمرم، ومل يرد يف النصوص الرشعية ما يدل عىل جوازها(٢).

وإفراد هذا النوع من احليل جر خالف الفقهاء فيه، بام هو مذكور 
يف كتب الفقه(٣)، والذي هيمنا هنا هو أن األصل يف هذا النوع من احليل 

اجلواز حتى يدل دليل رشعي من نص أو إمجاع عىل أهنا ال جتوز(٤). 
وقد ورد عن السلف الصالح من احليل املباحة التي ليس فيها حمرم 
أو توصـل ملحرم، فهـم عملوا هبا ومل يمنعهم مـا ورد يف حتريم احليل؛ 
لعلمهـم بأن ذلـك وارد يف نوع معني من احليل، وهـو احليل املحرمة، 

وليس كل احليل من هذا القبيل(٥).
قـال الشـعبي -رمحه اهللا-: «ال بـأس باحليل فيام حيـل وجيوز، وإنام 
احليـل يشء يتخلـص به الرجل مـن احلرام، وخيرج بـه إىل احلالل، فام 
كان مـن هذا ونحوه فال بـأس به، وإنام نكره من ذلك أن حيتال الرجل 
ه، أو حيتال يف  هَ وِّ ـمَ يف حق لرجل حتى يبطله، أو حيتال يف باطل حتى يُ

ل فيه شبهة ...»(٦). يشء حتى يُدخِ
نظـر: أحكـام القـرآن، اجلصاص (٢٨٢/٣)، أحكـام القرآن، ابن العـريب (١٦٠/٣)،  (١) يُ

تفسري القرآن العظيم، ابن كثري (٧٦٥/٢).
نظر: املوافقات (٢٩٣/٢-٢٩٤)، إغاثة اللهفان (٥٢٤/١). (٢) يُ

(٣) يُنظر: املغني (١١٦/٦-١١٧)، إعالم املوقعني (١٥٨/٣).
(٤) يُنظر: الفتاو الكرب لشيخ اإلسالم (٧٦/٦)، أنيس الفقهاء (٣٠٤/١).

نظر: إعالم املوقعني (١٥٥/٣)، إغاثة اللهفان (٥٢٠/١ وما بعدها). (٥) يُ
(٦) إغاثة اللهفان البن القيم (٥٢٢/١).



٢٤٧ 

وتطبيقـاً عـىل ما سـبق فهناك صـور متعـددة للتحايل عـىل النظام 
التقاعدي املعمول به، وبالتايل احلصول عىل الراتب التقاعدي بشـكل 

ال يتوافق مع النظام املوضوع له، ومن تلك الصور ما يأيت:
الصـورة األوىل: إذا مات أحد مسـتحقي الراتـب التقاعدي ومل تعلم 
املؤسسـة العامـة للتقاعد بذلك، سـواء كان املتوىف هـو صاحب الراتب 
األسـاس، أو أحد املسـتحقني له ممن يعوهلم، فقد يلجأ بقية املسـتحقني 
إىل عدم تبليغ املؤسسـة العامة للتقاعد بوفاة مستحق الراتب ممن يعوهلم 
صاحـب الراتب األسـاس؛ خوفـاً من خصم املؤسسـة العامـة للتقاعد 
لنصيبه من الراتب، وهم حمتاجون إليه، مع عدم وجود دخل ثابت غريه.
ومع ذلك فهم يعدون أنفسـهم أمام مشـكلة، بني أن يبلغوا املؤسسـة 
العامـة للتقاعد بوفاة املسـتحق فيقطعـوا جزءاً من الراتـب، ربام يكونوا 
حمتاجني إليه، وهم يعتقدون أحقيتهم له، وبني السكوت وأخذه مع عدم 
علم املؤسسة العامة للتقاعد هبذا، ووجود عقوبات مفروضة عىل ذلك.

فهل هذا التحايل للحصول عىل الراتب التقاعدي أو جزءاً منه يعد 
حرامـاً؟ وما أخـذ عن طريقه يعتـرب أخذاً ملال حرام، مـع األخذ بعني 

االعتبار أهنم يعدونه تقاعداً وحقاً هلم؟
الـذي يظهر يل -واهللا أعلم- أن األمـوال التي يتحصل عليها -من 
- هبـذه الطريقة غري جائـزة، وعليه فالـذي ينبغي إبالغ  كان مسـتحقاً
اجلهـة املختصة بوفاة املسـتحق، وعدم الترصف يف األمـوال املأخوذة 
سـلفاً، حيث جيب إعادهتـا، جاء يف فتاو اللجنـة الدائمة: «الواجب 
عليكـم أن تبينـوا للجهـة املختصـة أن صاحب املعـاش التقاعدي قد 
تويف، حتى تقوم اجلهة بإجراء ما يلزم، وما قبضتموه وهو غري مستحق 

ملن كان وكلكم وجب عليكم إعادته إىل جهته»(١).
(١) (٤٧٥/٢٣) الفتو رقم (١٨٦٠٨)، وينظر: موقع املواريث يف إسالم ويب:

 http://eschool.islamweb.net.qa/merath



 ٢٤٨

ويمكـن أن يسـتدل هلذا: بأن اإلنسـان دخل يف التعاقـد عن رضا، 
حيـث يوقع األوراق السـنوية التي تأتيه من املؤسسـة العامة للتقاعد، 
وفيها ما ينص عىل وجوب اإلفصاح عن كل ما يتغري يف املستحقني من 
حيـث الوظيفة أو الزواج أو املوت، فيجب عليه الوفاء بكل ما يرتتب 

عىل العقد، ما مل يكن فيه معصية.
. كام أن هذا الفعل يتضمن تزوير الوثائق الرسمية، وهو أمر ممنوع رشعاً
الصـورة الثانيـة: التحايل عـىل الراتـب التقاعدي باسـتبداله أو ما 

يسمى ببيع املعاش، والترصف فيه ببيع جزء منه بالدين.
األمثلة:

املثـال األول: أحيل شـخص إىل التقاعد، وقامت املؤسسـة العامة 
للتأمينـات االجتامعيـة بإعطائه (٦٥%) من الراتـب، بمقدار (٣٠٠٠ 
ريال)، ثم قام هذا الشخص ببيع (١٠٠٠ ريال) عىل املرصف، فأعطاه 
(١٠٠،٠٠٠ ريال)، وأصبح راتبه التقاعدي (٢٠٠٠ ريال)، وخيصم 
منه (١٠٠٠ ريال) للمرصف، حتى لو تعد املبلغ املعطى له، ويوقف 
اخلصـم عند الوفاة، سـواء بلـغ (١٠٠٫٠٠٠ ريال) أو أقـل أو أكثر، 

وتعاد (١٠٠٠ ريال) إىل الراتب األساس.
بمبلـغ  ريـال)،  مبلـغ (١٠٠٠  البنـك  يشـرتي  أن  الثـاين:  املثـال 
، وخيصم عـىل صاحب  (٧٠٠ريـال)، فيدفـع املـرصف املبلـغ كامـالً
، ويأخـذ أكثر  الراتـب التقاعـدي أقسـاط أعـىل، فيعطيه أقـل معجالً
، ويكون ذلك األخـذ من الراتب التقاعدي مـد احلياة دون  مؤجـالً
انقطـاع، وال تربـط بموت مسـتحقه األسـاس، فيسـتمر اخلصم عىل 

املتبقي بعد املامت، وقد يؤدي ذلك إىل أخذ أضعاف املبلغ املعروف.
 وهـذا العمل يتضمن من الربـا والظلم والغـرر واجلهالة ما جيعله 

. حراماً، فهو من املكاسب املحرمة رشعاً



٢٤٩ 

وقـد أجابت جلنة الفتـو يف قطاع اإلفتاء بدولـة الكويت بام يأيت: 
«...معاش التقاعد ال يمكن أن يكون تركة؛ ألنه ال جتري عليه أحكام 
الـرتكات، كـام أن هـذا املعاش فيه معنـى الصلة وليس حقـاً غري قابل 
لإلسـقاط، ورشاء البنك جـزءاً من املعاش عىل أن يسـتمر اخلصم إىل 
ما شـاء اهللا تعاىل، حتى ولو اسـتوىف البنك القدر الذي قدمه لصاحب 
ين عىل الدولة؛ فإن يف  املعاش، كام أنه بيع جمهول، حتى لو افرتض أنه دَ
ين، ولكل هذه األسـباب  ين لغري من عليه الدَّ هذا الترصف متليك الدَّ

تر اللجنة أن هذا الترصف غريُ جائز»(١).
ويسـتثنى من ذلك ما إذا كان التعامل باستبدال الراتب حاصل بني 
املوظف والدولة، التي تعطيه الراتب التقاعدي األسـاس، فيجوز هذا 
االسـتبدال إذا كان باتفاق بـني املتقاعد وبني املؤسسـة العامة للتقاعد 

. مثالً
جاء يف جـواب آخر للجنة الفتو يف قطـاع اإلفتاء بدولة الكويت 
ما يـأيت: «تر اللجنة أنه إذا كان هذا االسـتبدال بني صاحب املعاش 
والدولـة فال بأس بذلـك ألن املعاش التقاعـدي ال يأخذ حكم الدين 
وال حكـم الرتكة بل هو صلة من الدولـة لصاحبها ولورثته من بعده، 
وال خيتلف احلكم بمراعاة السن أو صغره، أما إذا كان االستبدال لغري 

الدولة فرت اللجنة حرمة ذلك»(٢).
وقد أجريت دراسة مستفيضة حول املوضوع، كان عنوان الدراسة: 
اسـتبدال الراتـب يف التأمينـات االجتامعيـة (بيع املعـاش التقاعدي) 
دراسـة فقهية معـارصة مع التطبيق عـىل الفتاو الصـادرة عن وزارة 

األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة الكويت 
(١) فتاو قطاع اإلفتاء بالكويت (١٨٠/٢).
(٢) املرجع السابق (١٢٧/٦)، و(٢٣٠/١).



 ٢٥٠

وتناولت الدراسـة بيان اجلوانب الرشعية لنظام (اسـتبدال املعاش 
التقاعـدي)، وذلك من خالل تطبيـق منهجية التكييـف الفقهي طبقاً 
للعقود املسـامة يف الفقه اإلسـالمي عـىل عملية االسـتبدال، ثم تطبيق 
منهجيـة الضوابـط الرشعيـة يف املعامـالت املالية للتعـرف عىل حكم 

املعاملة نفسها.
وتوصلت الدراسـة إىل أن عملية (اسـتبدال املعـاش التقاعدي) يف 
حقيقتها عبارة عن: قرض بفائدة مرشوطة عند التعاقد؛ كام قرره فقهاء 
القانون، وأن غايتها االسـرتباح وتنمية أمـوال التأمينات؛ فهي عملية 
جتسـد رصيح ربا الديـون، وال يؤثر يف احلكم كون االسـتبدال عملية 
تقدم يف إطار مؤسسـة تكافلية، وأن الراجح يف احلكم الرشعي لعملية 
(اسـتبدال املعاش التقاعدي) أهنا معاملة غري جائزة رشعاً، الشـتامهلا 
عـىل ربا الديون (القروض)، وكـذا ربا الفضل والنسـيئة، وفيها أيضاً 
شـبهة القامر، وعليـه فقد قدمت الدراسـة عدداً مـن البدائل الرشعية 

العملية الرشيدة. 
وتناولت الدراسـة نقد الفتاو الصادرة عـن جلنة اإلفتاء الكويتية 
املوقـرة، وذلـك باسـتعراض مضامـني الفتـاو، ثم حتليل ومناقشـة 
األسـس املنهجيـة التي قامت عليهـا تلك الفتاو، ثـم االعرتاضات 
الفقهيـة والفنيـة الـواردة عليها، وذلك بغيـة متحيص مـا اختارته من 

القول بإباحة االستبدال(١). 
عىل أن هناك رأياً آخر يناقض هذا؛ حيث ير أن االستبدال إذا تم 
(١) ينظـر: بحـث اسـتبدال الراتب يف التأمينـات االجتامعية (بيع املعاش التقاعدي) دراسـة 
فقهية معارصة مع التطبيق عىل الفتاو الصادرة عن وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
بدولة الكويت، د. رياض منصور اخلليفي، جملة الرشيعة والدراسات اإلسالمية، جامعة 

نظر: موقع جملة الرشيعة.  الكويت، العدد (٦٥) يونيو ٢٠٠٦م. يُ
http://pubcouncil.kuniv.edu.kw/jsis/Arabic/showarticle.asp?id=1103



٢٥١ 

يف أثنـاء اخلدمة فإن املبلغ الذي حيصل عليه املوظف حينئذ ليس جزءاً 
مـن الراتب التقاعدي، وإنام هو التزام مايل يسـتحقه املوظف بموجب 
عمليـة االسـتبدال، التـي هي بمثابـة تنظيم متفـرع من التنظيـم العام 

 . للتأمينات، وهو عبارة عن مال مستفاد تم قبضه فعالً
ومل يعـد مبلغ االسـتبدال جزءاً مـن الراتب التقاعـدي؛ ألن القول 
، فتصبح عملية  بذلـك يؤدي إيل تسـويغ مبادلة املال باملـال متفاضـالً

االستبدال من قبيل الربا، و ليس األمر كذلك.
واملوظـف يعتـرب غارماً بنسـبة الفرق بني ما يسـتحقه وبني ما يلتزم 

بسداده. 
وقـد يقال بعدم الغرم بالنظر إىل طبيعة الراتب التقاعدي من حيث 
عدم التامم يف امللك، وعدم اسـتقرار االلتزام بالسداد، القتضاء النظام 
سـقوط الراتب التقاعـدي لو مات املوظـف وليس وراءه مـن يعيله، 

وسقوط أقساط السداد لو مات املوظف(١). 
الصـورة الثالثـة: رشاء املتقاعـد األشـهر املتبقية ليـرصف له راتب 

.(٢) التقاعد كامالً
مثالـه: إذا عمـل املوظـف عـدداً من السـنوات، وبقي لـه عدد من 
األشـهر عىل التقاعد، فيقوم برشاء هذه املدة املتبقيـة، ويتقاعد مبكراً، 

ليرصف له الراتب التقاعدي كامالً بعد انتهاء تلك األشهر.
واملوظف إذا اشرت سنوات إضافية، فإن الراتب التقاعدي يزيد عند 
بلوغ السن التقاعدي عام لو بقي االشرتاك عىل ما هو عليه، فيدفع عرشة 

 . آالف ريال نقداً مثالً ليحصل عىل هذه النقود كراتب تقاعدي كامالً
نظر: أبحاث وأعامل الندوة اخلامسة لقضايا الزكاة املعارصة (١٤٥/٥). (١) يُ

نظـر: جريدة الريـاض، الثالثاء ١٧ ربيع األول ١٤٢٩هـ - ٢٥ مارس ٢٠٠٨م، العدد  (٢) يُ
 .(١٤٥١٩)



 ٢٥٢

 ، فهـذا يف الواقع يعد حتايالً للحصـول عىل الراتب التقاعدي كامالً
مع التقاعد املبكر، وهي حيلة ال يشء فيها؛ ألهنا -فيام يظهر- ال ختالف 
النظـام، بـل ليس يف النظـام ما يشـري إىل منع ذلك، فالقانـون املعمول 
بـه حالياً يسـمح برشاء هذه األشـهر، وبنـاء عليه فالظاهـر جواز هذه 
الصورة رشعاً، ألن املسـألة إجرائية تنظيميـة، فمناطها راجع للنظام، 
وقـد ريض النظام هبـذا، وقيام املوظف بام يلزم للحصول عىل حقه من 
الراتـب التقاعـدي، فيام ال يعد خمالفة للـرشع، وال للنظام الصادر من 

ويل األمر يف هذا، ال يظهر فيه مانع رشعي(١).  
الصورة الرابعة: استخدام حيلة الطالق للحصول عىل راتب التقاعد.
ينـص نظام التقاعد عىل أن املتزوجة تسـقط من اسـتحقاق الراتب 
التقاعـدي لوالدهـا، ولزوجهـا املتـوىف، وإذا طلقـت يعـود هلـا هـذا 
االسـتحقاق، ونظـراً حلاجـة بعض املسـتحقني ممن يسـقطون يف هذه 
احلالـة، فربـام احتال بعض النسـاء فتحصل عىل الطـالق من زوجها، 
ويصـدر صك الطـالق، ثم يردهـا يف العدة مع وجود شـاهدي عدل 
عـىل الرد، فيكون معها ورقة طالق موثقة، تسـتطيع هبا أن حتصل عىل 

معاش والدها.
وهـذا يعد حيلة ألخذ مـال بغري وجه حق، وعىل هـذا فهذه احليلة 

حمرمة وال جتوز.
وهذه املسألة هلا ارتباط باخلالف يف مسألة إرث الراتب التقاعدي، 
فقـد ذهـب أصحاب القـول الثالـث فيهـا(٢) إىل أن هـذه احليلـة فيها 

تفصيل، وجعل هلا حالتني:
(١) ينظر: موقع إسالم ويب.

http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A
&Id=10664

(٢) سبق تفصيل هذه املسألة، (ص٢٣٩).  
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احلالـة األوىل: إذا كان هذا املعاش نسـبة من راتـب املوظف، فيعد 
ملـكاً له ولورثتـه بعده، وال حيق ألي جهة أن ختصصـه لبعض الورثة 
دون بعض، ألنه ملك حمض هلم، وإذا منع منهم، فلهم أن يأخذوه بأي 

حيلة، برشط أمن عاقبتها عليهم.
احلالـة الثانية: إذا كان جمرد مسـاعدة متنحها جهـة العمل لعمالئها 
بعـد إهناء خدماهتـم أو موهتم، فيلـزم التقيد بالضوابـط واملواصفات 
املشـرتطة السـتحقاقه، وال جيـوز التحايـل عليه، ألنه مـال للغري، ومل 

يأذن فيه إال برشوط.
ويسـتوي يف هذا التحريـم األموال العامة واخلاصة، ويسـتثنى من 
ذلك إذا كان مصدر هذا املعاش من األموال العامة، واضطر الشخص 
رضورة ماسـة بحيـث يصري ممن هلم حق فيهـا لفقرهم وحاجتهم، ومل 
يسـتطع التوصل إىل حقه إال باسـتعامل احليل املباحة، فله ذلك إذا أمن 
مـن عواقـب تلحقه، دفعاً للرضر عن نفسـه، وقد صـح عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
أنه قال هلند بنت عتبة -ملا ضنَّ أبوسفيان  عليها بحقها يف النفقة-: 
«خـذي ما يكفيك وولـدك باملعروف»(١)، وهو دليـل عىل أن التحايل 

ألخذ احلقوق إذا منعت من مستحقيها جائز(٢).
وأويص هنا بتعديل بعض مواد النظام التقاعدي بام يسـمح إعطاء 
مجيـع ورثة املوظفني حقوقهم، حتى ال يلجأ بعضهم إىل التحايل عىل 
النظـام بطريق آخر، ومن ذلك ما ذكرناه، وكذلك إذا مات الزوجان 
املوظفـان، حيث يكتفـى بالراتب األعىل منهام، ويعطـى الورثة راتباً 
تقاعديـاً واحداً، ويسـقط الراتب الثـاين للـزوج أو الزوجة، فتكون 
(١) أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب: النفقات، باب: إذا مل ينفق الرجل، رقم (٥٣٦٤).

(٢) يُنظر: موقع إسالم ويب. 
http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A
&Id=9285
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املؤسسة العامة للتقاعد قد أخذت أقساطاً تقاعدية من راتب املوظف، 
ومل تعطه راتباً تقاعدياً، وهذا إخالل باالتفاق التعاقدي بينهام.

الصورة اخلامسة: احلصول عىل الراتب التقاعدي، مع التحايل عىل 
أصل الوظيفة.

ومثالـه: لـو قامت إحد املؤسسـات اخلاصة بتوظيف أشـخاص 
ومهيـني، يأخـذون راتبـاً وال يأتـون للعمل، عـىل أن يعطوهـا صورة 
بطاقتهـم ويسـجلوهنم بمكتـب العمـل والعـامل عىل أهنـم موظفون 
سـعوديون، فلـو فـرض موت هـذا املوظـف الومهي، فسـيرصف ملن 
يعوهلم راتب تقاعدي، يف حال تم إثبات الوفاة، وسـيرصف هلم مبلغ 
آخر كمسـتحقات هناية خدمة، وهذا يتم بموافقة املسؤول املبارش عن 

التوظيف يف تلك املؤسسة.
وهـذا العمـل من هذه املؤسسـة ال جيوز؛ ملـا فيه من خمالفـة النظام 
الـذي وضعـه ويل األمـر، والتحايـل عىل تطبيقـه، ويـؤدي إىل خمالفة 
املصلحـة احلقيقة التي وضـع النظام هلا، وألنه يـؤدي إىل ترك العمل، 
وعدم تدريب الشـباب عىل األعـامل واملهارات الوظيفية، وهذا يؤدي 

إىل تفيش البطالة، ويدخل الرضر عىل املسلمني.
وأما ما يتعلـق هبؤالء املوظفني الومهيني، فقد يقال: إن ما يأخذونه 
جائـز، بناءً عىل جواز هـذا التعاقد بني املؤسسـة واملوظف، ألنه مبني 
عىل اسـتخدام االسـم مقابـل أجرة معينـة: «فهذا العمل مـن الرشكة 
واملسؤولني فيها أشبه ما يكون هبة منها؛ لتحصل عىل نسبة السعوديني 
املحـددة هلـا لـد وزارة العمل، فالرشكـة ال تريد من هذا الشـخص 
العمل فيها، وإن كان هذا حتايالً فهو من الرشكة ال من هذا املوظف؛ إذ 
لو طلبت منه احلضور أو العمل مقابل ما منحته من راتب الستجاب.

ويظهـر جواز أخذ الراتب التقاعدي ومكافـأة هناية اخلدمة يف هذه 
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احلال.
وتكييـف ذلك رشعاً، أن املوظف تعاقد مع الرشكة عىل اسـتخدام 
اسمه فيها مقابل مبلغ معني، وهذا مثل من يبيع رقم طلبه يف صندوق 
التنمية العقاري أو غريه إذا كان رقم طلبه حاالً أو متقدماً، والعلامء يف 

هذا خمتلفون بني جميز ومانع، ويظهر جواز مثل هذا»(١).
وقد يقال بتحريم هذه احليلة، وعدم جواز ما رتب عليها من الراتب 
األسـاس والراتـب التقاعـدي؛ بناءً عـىل أن هذا العمل من املؤسسـة 
حمرم، ومـن املوظف كذلك، ملخالفة ويل األمر، وإلهيام النظام بتطبيق 
السـعودة يف هذه املؤسسـة، مما يسـاعد عىل اسـتمرار البطالة، وما بني 

عىل املحرم فهو حمرم. 

(١) موقع اإلسالم اليوم، أ.د. سعود بن عبداهللا الفنيسان، التاريخ ١٤٢٥/٠٧/٢١هـ.
http://islamtoday.net/fatawa/quesshow-60-55166.htm
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اخلامتة

يف هناية الدراسـة أسـجل أهم النتائج التي توصلـت إليها، وبعض 
التوصيـات التي خرجت هبا من خالل البحث، فأبرز ما توصلت إليه 

من نتائج يف النقاط اآلتية:
دمتُه.. ١ تعريف املتقاعد يف نظام التقاعد: املوظف الذي انتهت خِ
وردت تعريفـات متعـددة كلهـا تصـب يف معنى واحـد، وهو . ٢

أن الراتـب التقاعـدي: اسـتحقاق مـايل حيصل عليـه املوظف 
احلكومي أو العامل يف الرشكة، يف هناية خدمته، نتيجة ما حسم 

عليه يف أثناء مدة عمله، وفق آلية مقننة يف النظام.
هناك عدد من احلقوق املالية املتعلقة بانتهاء مدة خدمة املوظف . ٣

والعامل، تشـبه الراتب التقاعدي مـن بعض الوجوه، وختتلف 
عنـه من وجـوه أخر، وهي: مكافـأة التقاعـد، ومكافأة هناية 

اخلدمة، ومكافأة االدخار.
تبـني أن عقـد الراتـب التقاعدي جيمـع بني التعـاون والتكافل . ٤

وبـني التـربع واملعاوضة، وهو ليـس عىل مجيع األحـوال عقداً 
. ربوياً، وال تأميناً جتارياً

تبني أن الراتب التقاعدي جائز، من حيث التعامل به، والدخول . ٥
واالشـرتاك فيه، وهو من املكاسـب املباحة احلالل، مع التأكيد 
عىل عدم وضع أموال التقاعد يف بنوك جتارية، وعدم استثامرها 

يف املجاالت املحرمة.
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تبـني يل أن الراتـب التقاعدي ال جتب زكاته حـني قبضه، ويبدأ . ٦
حوالً جديداً مسـتقالً من حني قبض كل شـهر عـىل حدة، فإن 
وافق زكاة ما لديه من أموال فأخرج زكاة هذا الشـهر معها فهو 

حسن.
القـول الراجـح: إن الراتـب التقاعـدي يعامل بحسـب النظام . ٧

يف توزيعـه بعـد موت املتقاعد، مـع التوصية بأن يعـاد النظر يف 
مفـردات النظام، بحيث يتم توزيعه عىل مجيع الورثة، يف حال مل 
يوجد من حيتاجه منهم؛ بحيث ال يسقط الراتب مادام أن هناك 

وارث رشعي للمتقاعد.
هناك صـور متعددة يلجأ إليها اإلنسـان؛ حيلـة للحصول عىل . ٨

الراتـب التقاعـدي، وال ينبغي للموظف أو ألحد املسـتفيدين 
مـن النظـام أن يتحايـل ليحصـل عـىل احلقـوق املاليـة املتعلقة 
بالنظـام التقاعدي إذا كان ال يسـتحقها، وعليه أن يلجأ للطرق 
املرشوعة، واألبواب املفتوحة للحصول عىل حقه؛ حتى لو كان 

النظام فيه يشء من اإلجحاف والظلم لبعض املتعاملني معه.
التوصيات: 

خالل إعداد هذا البحث ظهرت يل التوصيات واملقرتحات اآلتية:
ينبغـي إعـادة النظـر يف بعض مـواد نظـام التقاعد املدين بـام يتوافق . ١

ومصلحة صاحب املعاش ومن يعوهلم، وال يظلمهم، ومنها ما جاء 
يف املادة (٣٠) من نظام التقاعد املدين: «إذا سـقط أو أوقِف نصيب 
ستحقين،  ستحقين ألي سـبب كان، فال يؤول إىل باقي المُ أحد المُ
م  نهُ وإنـام يُصبِح حقـاً للصندوق، عىل أن ال يقل نصيـب من بقي مِ
يف مجيـع احلاالت عن (٥٠%) من معاش صاحب املعاش، فإذا أقل 
ـه عليهم بعدد  مـن هذا القـدر فيُكمل للباقني بقـدره، ويُعاد توزيعُ
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ستحق املوقوف، فيُعاد توزيع املعاش  هم، فإذا عاد نصيب المُ رؤوسِ
ستحقين املوجودين، كام لو مل يوقف ذلك النصيب»(١).  عىل المُ

وضـع آليه حمـددة يتم مـن خالهلا اتبـاع املرونة بقـدر اإلمكان . ٢
بالنسـبة لسـن التقاعد كام جاء يف توجيه منظمة العمل الدولية، 
مع تدريب كبار السن عىل املهارات الالزمة لالستمرار يف ضوء 
االزدياد املرتقب يف نسبة كبار السن يف البالد العربية لالستفادة 

منهم يف عملية التنمية الوطنية. 
امتداد املعاش التقاعدي لفئة غري املوظفني والعامل لتشمل كبار . ٣

السن من أصحاب املهن احلرة(٢).
أويص بإعطـاء مجيـع ورثـة املوظفـني حقوقهم، وذلـك فيام إذا . ٤

مات الزوجـان املوظفان، حيث يكتفـى بالراتب األعىل منهام، 
ويعطـى الورثـة راتباً تقاعديـاً واحداً، ويسـقط الراتـب الثاين 
للـزوج أو الزوجة، فتكون املؤسسـة العامة للتقاعد قد أخذت 
أقسـاطاً تقاعديـة من راتب املوظـف، ومل تعطه راتبـاً تقاعدياً، 

وهذا إخالل باالتفاق التعاقدي بينهام.
أويص بـأن يعـاد النظـر يف بعض مفـردات النظـام املعمول به، . ٥

بحيث يتم توزيع الراتب التقاعدي بام يتوافق مع نظام املواريث 
يف الرشيعة اإلسالمية.

 وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني، وصىل اهللا وسـلم عىل نبيه، 
وعىل آله وصحبه ومن وااله.

(١) نظام التقاعد املدين واملذكرة اإليضاحية رقم املادة (٣٠).
(٢) يُنظر: جملة جممع الفقه اإلسالمي (١٨٧٣/١٢).
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فهرس املصادر واملراجع:

القرآن الكريم.. ١
أبحاث وأعامل الندوة اخلامسة لقضايا الزكاة املعارصة،  بريوت، لبنان، ١٤١٥هـ-١٩٩٥م.. ٢
أحـكام القرآن،  أبوبكر أمحد الرازي اجلصاص،  مراجعة: صدقي مجيل،  (ت٣٧٠هـ)،  . ٣

دون طبعة،  بريوت، دار الفكر، ١٤١٤هـ.
أحـكام القـرآن،  أبوبكـر حممد بن عبـداهللا بن العـريب،  مراجعة: حممـد عبدالقادر عطا،  . ٤

(ت٥٤٣هـ)،  ط١،  بريوت، دار الكتب العلمية، ١٤٠٨هـ 
األخبار العلمية من االختيارات الفقهية لشـيخ اإلسالم،  عالء الدين أبواحلسن عيل بن . ٥

حممد البعيل الدمشقي،  ط١،  الرياض، دار العاصمة، ١٤١٨هـ.
إرث احلقوق يف الفقه اإلسالمي، عياد العنزي، رسالة ماجستري، جامعة اإلمام حممد بن . ٦

سعود اإلسالمية.
إرشـاد الفحول إيل حتقيق احلق من علم األصول، حممد بن عيل الشـوكاين،  دار الكتاب . ٧

العريب، ط١، ١٤١٩هـ.
إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل،  حممد نارص الدين األلباين،  ط٢،  بريوت، . ٨

املكتب اإلسالمي، ١٤٠٥هـ،  
االسـتذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار وعلامء األقطار أبوعمر يوسف بن عبداهللا بن . ٩

عبدالرب القرطبي،  ط١،  القاهرة، دار الوعي، ١٤١٣هـ.
األشـباه والنظائـر عـىل مذهب أيب حنيفـة النعامن،  زيـن الدين بن إبراهيـم بن حممد بن . ١٠

نجيم، (٩٧٠هـ)،  ط١،  بريوت، دار الكتب العلمية، ١٤١٩هـ،.
األشـباه والنظائـر يف قواعد وفروع فقه الشـافعية،  جالل الديـن أبوالفضل عبدالرمحن . ١١

السيوطي،  ط٢،  بريوت، دار الكتاب العريب، ١٤١٤هـ،.
إعـالم املوقعني عن رب العاملني،  شـمس الدين أبوعبـداهللا حممد بن قيم اجلوزية،  ط١،  . ١٢

القاهرة، دار احلديث، ١٤١٤هـ،  
اإلفصـاح عـن معاين الصحاح،  عـون الدين أبواملظفـر حييى بن حممد بـن هبرية،  ط١،  . ١٣

بريوت، دار الكتب العلمية، ١٤١٧هـ.
 اإلفصاح يف فقه اللغة،  عبدالفتاح الصعيدي، حسني موسى،  ط١، دار الكتب املرصية، . ١٤

١٣٤٨هـ.
اإلقناع،  حتقيق: عبداهللا اجلربين،  أبوبكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسـابوري،  ط١،  . ١٥

الرياض، مكتبة الرشد، بدون تأريخ
اإلقنـاع يف فقـه اإلمام أمحد بن حنبل،  أبوالنجا رشف الدين موسـى احلجاوي املقديس،  . ١٦

ط١،  القاهرة، دار هجر، ١٤١٨هـ.
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األم،  أبوعبـداهللا حممـد بـن إدريـس الشـافعي،  ط١،  بـريوت، دار الكتـب العلميـة، . ١٧
١٤١٣هـ.

اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف،  عالء الدين أبواحلسن عيل بن سليامن املرداوي،  . ١٨
ط١،  بريوت، دار الكتب العلمية، ١٤١٨هـ،  

أوضـح املسـالك إىل ألفية ابـن مالك ابن هشـام األنصاري،  بـريوت، املكتبة العرصية، . ١٩
١٤١٨هـ-١٩٩٨م.

البحر الرائق رشح كنز الدقائق،  زين الدين بن إبراهيم بن حممد بن نجيم، (ت٩٧٠هـ) . ٢٠
ط١،  بريوت، دار الكتب العلمية، ١٤١٨هـ.

بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع،  عالء الدين أبوبكر بن مسعود الكاساين، (٥٨٧هـ)،  . ٢١
ط٢، بريوت دار إحياء الرتاث العريب، ١٤١٩هـ

بداية املجتهد وهناية املقتصد،  أبوالوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشـد،  ط١،  . ٢٢
بريوت، دار الكتب العلمية، ١٤١٦هـ.

بلغة السـالك ألقرب املسالك،  أمحد بن حممد الصاوي املرصي،  (ت١٢٤١هـ)،  ط١، . ٢٣
بريوت دار الكتب العلمية، ١٤١٥هـ،.

بلوغ املرام من أدلة األحكام،  احلافظ أمحد بن عيل بن حجر العسـقالين،  (ت٨٥٢هـ)،  . ٢٤
ط١،  الرياض، دار السالم، ١٤١٣هـ. 

البيان يف مذهب اإلمام الشافعي (رشح املهذب)،  أبواحلسني حييى بن أيب اخلري العمراين . ٢٥
الشافعي اليمني،  ط١، بريوت، دار املنهاج، ١٤٢١هـ.

اق امللقّب بمرتىض . ٢٦ د بـن عبدالـرزّ د بـن حممّ تـاج العـروس من جواهـر القاموس،  حممّ
بيدي،  حتقيق: جمموعة من املحققني،  النارش دار اهلداية. الزَّ

التأمني بني احلل واحلرمة، عيسى عبده.. ٢٧
التأمني يف الرشيعة والقانون، شوكت عليان.. ٢٨
التأمني وأحكامه، سليامن الثنيان.. ٢٩
تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق،  فخر الدين عثامن بن عيل الزيلعي (ت٧٤٣هـ)،  ط١،  . ٣٠

بريوت، دار الكتب العلمية، ١٤٢٠هـ. 
حتفة املحتاج برشح املنهاج،  أبوالعباس شـهاب الدين أمحد حجر اهليتمي،  بريوت، دار . ٣١

إحياء الرتاث العريب.
التعريفـات،  حتقيق: إبراهيم األبياري،  عيل بـن حممد بن عيل اجلرجاين،  (ت٨١٦هـ)،  . ٣٢

ط٢،  بريوت، دار الكتاب العريب، ١٤١٣هـ.
التلخيـص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري،  احلافظ أمحد بن حجر العسـقالين،  . ٣٣

(ت٨٥٢هـ)،  ط١،  القاهرة، مؤسسة قرطبة، ١٤١٦هـ. 
التلقـني يف الفقـه املالكـي،  حتقيق: حممد الغـاين،  القايض أبوحممـد عبدالوهاب بن عيل . ٣٤

البغدادي،  دون طبعة،  مكة املكرمة، املكتبة التجارية.



٢٦١ 

اجلامع الصحيح (صحيح البخاري)،  أبوعبداهللا حممد بن إسامعيل بن إبراهيم البخاري،  . ٣٥
ط٢،  الرياض، دار السالم، ١٤١٩هـ.

اجلامـع املختـرص من السـنن ومعرفـة الصحيـح واملعلول،  أبوعيسـى حممد بن عيسـى . ٣٦
الرتمذي السلمي،  ط١،  الرياض، دار السالم، ١٤٢٠هـ.

اجلامـع ألحـكام القرآن،  أبوعبداهللا حممد بن أمحد القرطبـي،  ط١،  بريوت، دار الكتب . ٣٧
العلمية، ٤٠٨هـ. 

حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري،  حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي،  (ت١٢٣٠هـ)،  . ٣٨
ط١،  بريوت، دار الكتب العلمية، ١٤١٧هـ.

حاشـية الـروض املربـع رشح زاد املسـتقنع،  عبدالرمحن بـن حممد بن قاسـم العاصمي . ٣٩
النجدي،  ط٣،  دون طابع،  ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م.

احلاوي الكبري،  أبواحلسن عيل بن حممد املاوردي (٤٥٠هـ)،  ط١،  بريوت، دار الكتب . ٤٠
العلمية، ١٤١٤هـ.

الدر املختار رشح تنوير األبصار،  عالء الدين حممد بن عيل بن حممد احلصكفي،  الطبعة،  . ٤١
بريوت، دار الكتب العلمية، ١٤١٥هـ.

درر احلـكام رشح جملـة األحـكام،  تعريب فهمي احلسـيني عيل حيـدر (ت١٣٥٣هـ)،  . ٤٢
ط١، بريوت، دار اجليل، ١٤١١هـ.

الذخـرية،  شـهاب الدين أمحـد بن إدريس القـرايف،  (ت٦٨٤هــ)،  ط١،  بريوت، دار . ٤٣
الغرب، ١٤١٤هـ.

الربا واملعامالت املرصفية، عمر املرتك.. ٤٤
رد املحتـار عـىل الـدر املختار رشح تنويـر األبصار،  حممـد أمني بن عمر، املشـهور بابن . ٤٥

عابدين،  ط١، بريوت، دار الكتب العلمية، ١٤١٥هـ. 
الـروض املربـع رشح زاد املسـتقنع،  منصور بن يونس بن صالح الديـن البهويت،  ط٢،  . ٤٦

الرياض، دار املؤيد، ١٤١٨هـ.
روضة الطالبني،  أبوزكريا حمي الدين حيي بن رشف النووي،  ط١،  بريوت، دار الكتب . ٤٧

العلمية، ١٤١٢هـ. 
زاد املعاد يف هدي خري العباد حممد بن أيب بكر شـمس الدين ابن قيم اجلوزية،  مؤسسـة . ٤٨

الرسالة، بريوت، ط٢٧، ١٤١٥هـ.
سـنن ابن ماجه،  حممـد بن يزيد الربعي بن ماجه القزوينـي (٢٧٣هـ)،  ط١،  الرياض، . ٤٩

دار السالم، ١٤٢٠هـ.
سـنن أيب داود،  سـليامن بن األشعث بن إسحاق األزدي السجسـتاين،  ط١،  الرياض، . ٥٠

دار السالم، ١٤٢٠هـ.
الشـايف (الرشح الكبري)،  حتقيق: عبداهللا الرتكي،  شمس الدين أبوالفرج عبدالرمحن بن . ٥١

قدامة،  ط١،  مرص، هجر، ١٤١٥هـ-١٩٩٥م.



 ٢٦٢

رشح ابـن عقيـل عىل ألفية ابـن مالك،  هباء الدين عبداهللا بن عقيـل العقييل،  دار الفكر، . ٥٢
دمشق، ط٢، ١٩٨٥م.

رشح الزركـيش عـىل خمترص اخلِرقي،  شـمس الدين حممـد بن عبـداهللا الزركيش،  ط١،  . ٥٣
الرياض، مكتبة العبيكان، ١٤١٣هـ.

الـرشح الكبـري عىل خمتـرص خليل،  أبوالربكات أمحـد بن حممد العـدوي الدردير،  ط١،  . ٥٤
بريوت، دار الكتب العلمية، ١٤١٧هـ.

الـرشح املمتـع عىل زاد املسـتقنع،  حممد بن صالـح العثيمني،  ط١،  الرياض، مؤسسـة . ٥٥
آسام، ١٤١٦هـ،  دار ابن اجلوزي، الدمام، ط١، ١٤٢٦هـ.

صحيح مسلم،  مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري،  ط١،  الرياض، دار . ٥٦
السالم، ١٤١٩هـ.

صحيفـة الرشق األوسـط اخلميـس (١٤٢٤/٧/٢٩ هــ)، (٢٠٠٣/٩/٢٥م)، العدد . ٥٧
.(٩٠٦٧)

صحيفـة الرياض اليومية، مؤسسـة الياممـة، (١٤٣٠/٩/١٩هــ)، (٢٠٠٩/٩/٩م)، . ٥٨
العدد (١٥٠٥٢).

صحيفة املدينة اليومية، اخلميس، ١٨ فرباير ٢٠١٠م.. ٥٩
العامي الفصيح، إصدار جممع اللغة العربية بالقاهرة.. ٦٠
العزيز رشح الوجيز (املعروف بالرشح الكبري)،  أبوالقاسم عبدالكريم بن حممد الرافعي،  . ٦١

ط١،  بريوت، دار الكتب العلمية، ١٤١٧هـ.
عقود التأمني من وجهة الفقه اإلسالمي، حممد بلتاجي.. ٦٢
العناية،  أكمل الدين حممد بن حممود البابريت،  (ت٧٨٦هـ)،  ط١،  بريوت، دار الكتب . ٦٣

العلمية، ١٤١٥هـ.
فتـاو قطـاع اإلفتـاء بالكويت، جمموعـة الفتاو الرشعيـة الصادرة عن قطـاع اإلفتاء . ٦٤

والبحوث الرشعية ط١، ١٤١٧هـ-١٩٩٦م.
ـع وترتيب وحتقيـق: حممد بن . ٦٥ يف آل الشـيخ، مجَ بداللطِ د بـن إبراهيم بـن عَ فتـاو حممَّ

عبدالرمحن بن قاسم،  ط١، مطبعة احلكومة بمكة املكرمة، ١٣٩٩هـ.
فتاو وتوصيات بيت الزكاة، الندوة اخلامسة.. ٦٦
فتـح البـاري رشح صحيح البخـاري،  احلافظ أمحد بن عيل بن حجر العسـقالين،  ط١،  . ٦٧

القاهرة، دار الريان للرتاث، ١٤٠٧هـ.
فتـح القديـر،  كامل الدين حممـد بن عبدالواجد بن اهلامم السـيوايس،  ط١،  بريوت، دار . ٦٨

الكتب العلمية، ١٤١٥هـ. 
الفـروع،  حتقيـق: أيب الزهـراء حازم القايض،  شـمس الدين أبوعبـداهللا حممد بن مفلح . ٦٩

املقديس،  ط١،  بريوت، دار الكتب العلمية، ١٤١٨هـ.
الفروق اللغوية، أبوهالل العسكري.. ٧٠



٢٦٣ 

الفقه اإلسالمي وأدلته،  وهبة الزحييل،  الطبعة الرابعة،  دمشق، دار الفكر.. ٧١
قرارات جملس جممع الفقه اإلسـالمي الدويل املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسـالمي املنعقد . ٧٢

يف دورته (١٦)بديب.
قرارات املجمع الفقهي اإلسالمي الدورات (١-١٧)، ط٢، ١٤٢٤هـ.. ٧٣
قواعد األحكام يف مصالح األنام،  أبوحممد عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسالم الدمشقي . ٧٤

بريوت، دار الكتب العلمية.
القواعد يف الفقه اإلسالمي،  زين الدين أبوالفرج عبدالرمحن بن رجب البغدادي،  ط١،  . ٧٥

بريوت، دار الكتب العلمية، ١٤١٣هـ.
قوانـني األحكام الرشعية ومسـائل الفـروع الفقهية،  حممد بن أمحد بـن جزي الغرناطي . ٧٦

املالكي،  دون طبعة،  بريوت، دار العلم للماليني، ١٩٧٤م.
الـكايف يف فقـه اإلمـام أمحد بن حنبل،  موفـق الدين أبوحممد عبداهللا بـن قدامة املقديس،  . ٧٧

ط٣،  بريوت، املكتب اإلسالمي، ١٤٠٢هـ.
الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي،  أبوعمر يوسف بن عبداهللا بن عبدالرب القرطبي،  ط١،  . ٧٨

الرياض، مكتبة الرياض احلديثة.
كشـاف القنـاع عـن متن اإلقنـاع،  منصور بـن يونس بن صـالح الدين البهـويت،  ط١،  . ٧٩

الرياض، وزارة العدل، ١٤٢٦هـ.
لسان العرب،  مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور،  (ت٧١١هـ)،  دار صادر، بريوت.. ٨٠
لقاء الباب املفتوح،  الشيخ حممد بن صالح العثيمني،  ط١،  الرياض، دار الوطن، ١٤١٩هـ.. ٨١
لقاءايت مع الشيخني، الدكتور عبداهللا الطيار.. ٨٢
املبـدع يف رشح املقنـع،  أبوإسـحاق برهـان الديـن إبراهيـم بـن حممد بن مفلـح،  ط١،  . ٨٣

بريوت، املكتب اإلسالمي، ١٣٩٤هـ.
املبسوط،  أبوبكر شمس الدين حممد بن أمحد الرسخيس،  ط٢،  بريوت، دار املعرفة.. ٨٤
املجتبى من السنن،  أو السنن الصغر،  أبوعبدالرمحن أمحد بن شعيب بن عيل النسائي،  . ٨٥

ط١،  الرياض، دار السالم، ١٤٢٠هـ.
جملة جممع الفقه اإلسالمي،  جممع الفقه اإلسالمي، منظمة املؤمتر اإلسالمي بجده.. ٨٦
جملة البحوث اإلسالمية، العدد (٢٠).. ٨٧
جملة البحوث الفقهية املعارصة.. ٨٨
جممـوع الفتـاو،  مجع وترتيب عبدالرمحن بن قاسـم،  شـيخ اإلسـالم أبوالعباس تقي . ٨٩

الدين أمحد بن تيمية،  دون طبعة،  الرياض، دار عامل الكتب، ١٤١٢هـ.
املجمـوع رشح املهـذب،  أبوزكريا حمي الدين حيي النـووي (ت٦٧٦هـ)،  جدة، مكتبة . ٩٠

اإلرشاد.
جمموع فتاو ورسـائل فضيلة الشـيخ حممد بن صالح العثيمني،  مجع وترتيب: فهد بن . ٩١

نارص السليامن، دار الوطن، دار الثريا، الطبعة األخرية، ١٤١٣هـ.



 ٢٦٤

املحـرر يف الفقـه،  جمـد الدين أبوالربكات عبدالسـالم بن تيميـة،  ط٢،  الرياض، مكتبة . ٩٢
املعارف، ١٤٠٤هـ.

املحـىل باآلثـار،  حتقيـق: عبدالغفار البنـداري،  أبوحممد عيل بن أمحد بن سـعيد بن حزم . ٩٣
األندليس،  دون طبعة،  بريوت، دار الكتب العلمية.

خمتار الصحاح، حممد بن أيب بكر بن عبدالقادر الرازي مكتبة لبنان، بريوت، ١٤١٥هـ-. ٩٤
١٩٩٥م.

املدونـة الكـرب،  أبوعبـداهللا مالـك بن أنس بن مالـك األصبحـي،  ط١،  بريوت، دار . ٩٥
الكتب العلمية، ١٤١٥هـ. 

مسـائل اإلمام أمحد بن حنبل،  أبوداود سـليامن بن األشـعث السجسـتاين،  بريوت، دار . ٩٦
املعرفة.

املسـتدرك عـىل الصحيحـني،  أبوعبـداهللا حممد بـن عبداهللا احلاكـم النيسـابوري،  ط١،  . ٩٧
بريوت، دار املعرفة، ١٤١٨هـ. 

املسند،  حتقيق: شعيب األرنؤوط ومجاعة،  أمحد بن حنبل الشيباين،  (ت٢٤١هـ)،  ط١،  . ٩٨
بريوت، مؤسسة الرسالة، ١٤١٤هـ.

املصبـاح املنري يف غريب الـرشح الكبري،  أمحد بن حممد املقـري الفيومي،  (ت٧٧٠هـ)،  . ٩٩
عناية: عادل مرشد،  دون طبعة.

الرحيبـاين،  . ١٠٠ السـيوطي  مصطفـى  املنتهـى،   غايـة  رشح  يف  النهـى  أويل  مطالـب 
(ت١٢٤٣هـ)،  ط١،  بريوت، املكتب اإلسالمي، ١٣٨٠هـ.

معـامل السـنن رشح سـنن أيب داود،  أبوسـليامن محد بـن حممد اخلطايب البسـتي،  ط١،  . ١٠١
بريوت، دار الكتب العلمية، ١٤١٦هـ.

املعامالت املالية املعارصة، حممد شبري.. ١٠٢
املعجم الوسيط،  إبراهيم مصطفى وأمحد الزيات،  تركيا، املكتبة اإلسالمية.. ١٠٣
معجم لغة الفقهاء- حممد قلعجي،  ط٢، دار النفائس، بريوت، ١٤٠٨ هـ-١٩٨٨م.. ١٠٤
معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية، حممود عبدالرمحن عبداملنعم، دار الفضيلة.. ١٠٥
معجم االصطالحات االقتصادية يف لغة الفقهاء، نزيه محاد.. ١٠٦
املغنـي،  موفـق الديـن أبوحممد عبـداهللا بن قدامـة املقـديس،  حتقيق: عبـداهللا الرتكي . ١٠٧

وعبدالفتاح احللو،  ط٢،  القاهرة، هجر، ١٤١٢هـ-١٩٩٢م.
مغني املحتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج،  شمس الدين حممد بن أمحد اخلطيب الرشبيني . ١٠٨

الظاهري،  ط١،  بريوت، دار املعرفة، ١٤١٨هـ.
مفردات ألفاظ القرآن،  حتقيق: عدنان داوودي،  الراغب األصفهاين،  (ت٤٢٥هـ)،  . ١٠٩

ط١،  دمشق، دار القلم، ١٤١٢هـ.
مقاييس اللغة،  أبواحلسـني أمحد بن فارس بن زكريا،  دار الفكر، الطبعة: ١٣٩٩هـ-. ١١٠

١٩٧٩م.



٢٦٥ 

مقدمة تاريخ ابن خلدون، عبدالرمحن بن حممد اإلشـبييل (ت ٨٠٨ هـ)، القاهرة، دار . ١١١
الشعب.

املقنـع يف فقه اإلمـام أمحد بن حنبل،  موفق الدين أبوحممد عبـداهللا بن قدامة املقديس،  . ١١٢
ط١،  جده: مكتبة السوادي، ١٤٢١هـ.

املنتقـى رشح موطـأ مالك،  حتقيق: حممد عطا،  أبوالوليد سـليامن بن خلف بن سـعد . ١١٣
الباجي األندليس،  ط١،  بريوت، دار الكتب العلمية، ١٤٢٠هـ.

املنثـور يف القواعـد،  حتقيـق: تيسـري حممـود،  أبوعبـداهللا بـدر الديـن حممد بـن هبادر . ١١٤
الزركيش،  ط٢،  الكويت، وزارة األوقاف، ١٤٠٥هـ.

املهذب يف فقه اإلمام الشـافعي،  أبوإسحاق إبراهيم بن عيل الفريوزآبادي الشريازي،  . ١١٥
ط١،  دمشق، دار القلم، ١٤١٢هـ.

مواهـب اجلليـل رشح خمترص خليل،  أبوعبداهللا حممد بن حممد املغريب احلطاب،  ط١،  . ١١٦
بريوت، دار الكتب العلمية، ١٤١٦هـ.

املوسـوعة الفقهيـة الكويتية،  وزارة األوقاف والشـؤون اإلسـالمية، الكويت،  ط٢، . ١١٧
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١٦٥ .................................. الفصل األول: توصيف الراتب التقاعدي وحكمه
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قال أبو حفص البزار:
الذي  شيخه  عن  به  أثق  من  «حدثني 
علمه القرآن قال: قال يل أبوه، وهو صبي 
يعني الشيخ: أحب أن توصيه بأال ينقطع، 
درمهاً،  أربعني  شهر  كل  إليك  وأدفع 
له:  وقل  صغري،  فإنه  إياها  أعطه  وقال: 
لك يف كل شهر مثلها، فامتنع من قبوهلا، 
وقال: إين عاهدت اهللا تعاىل أال آخذ عىل 
القرآن أجراً، ومل يأخذها، فرأيت أن هذا 
العناية  من  فيه  هللا  ملا  إال  صبي  من  يقع  ال 
هي  اهللا  عناية  فإن  شيخه؛  وصدق  قلت: 

التي أوصلته إىل ما وصل من كل خري».
ابن  مناقب  يف  العلية  (األعالم 

تيمية، ص٤٥):
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أثر النية
يف حتديد مكان اإلحرام بالنسك

(دراسة فقهية تأصيلية مقارنة)

إعداد
د. خالد بن مفلح بن عبداهللا آل حامد
األستاذ املشارك بقسم الفقه املقارن

املعهد العايل للقضاء
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
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خالصة البحث

فت مفردات العنوان، وبينت األلفاظ ذات  يف املبحث األول: عرّ
الصلة بموضوع البحث.

ألداء  جازمة  بنية  امليقات  جماوزة  حكم  بيّنت  الثاين:  املبحث  ويف 
لت لذلك بام جاء يف السنة يف املطلب األول،  النسك بال إحرام، وأصّ
األقوال  وذكرت  املسألة  يف  النزاع  حمل  حررت  الثاين  املطلب  ويف 

وأدلتها مع املناقشة والرتجيح، وبيان ثمرة اخلالف.
نية للنسك،  بال  امليقات  حكم جماوزة  بيّنت  املبحث الثالث:  ويف 
فذكرت يف املطلب األول احلكم فيام إذا كانت املجاوزة دون احلرم، 
ويف املطلب الثاين بيّنت حكم املجاوزة للميقات إىل احلرم، وتضمن 
هذا املطلب فرعني، األول: إذا كان الدخول حلاجة تتكرر، والثاين: 
إذا كان الدخول حلاجة ال تتكرر، وبيّنت اخلالف يف املوضعني وآثاره، 
ويف املطلب الثالث: بيّنت احلكم فيمن طرأت عليه نية النسك بعد 

جماوزته للميقات سواء كان ذلك يف احلرم أو قبله.
ويف املبحث الرابع: ذكرتُ حكم جماوزة امليقات بنية معلقة ألداء 
املطلب  ففي  دونه،  فيام  أو  احلرم،  إىل  املجاوزة  كانت  سواء  النسك، 
لت للمسألة ببيان املقصود بالتعليق، واألدلة التي جاءت  األول أصّ
دالة عليه، ثم بيّنت يف املطلب الثاين حكم املسألة ملن دخل احلرم أو 

ما دونه هبذه النية.
ويف املبحث اخلامس: تطرقتُ إىل حكم جماوزة امليقات بنية مقيدة 
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واألدلة  بالتقييد،  املقصود  بيّنت  األول  املطلب  ففي  النسك؛  ألداء 
ثم  البحث،  موضع  والتقييد  التعليق  بني  الفرق  وبيّنت  عليه،  الدالة 
ما  أو  احلرم  إىل  النية  هبذه  امليقات  جاوز  فيمن  املسألة  حكم  ذكرتُ 

دونه.
ويف خامتة البحث ذكرت ملخصاً ألهم نتائجه، واهللا ويل التوفيق.
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املقدمة

إن احلمد هللا، نحمده ونسـتعينه ونسـتهديه، ونعـوذ باهللا من رشور 
أنفسـنا، ومن سـيئات أعاملنا، مـن هيده اهللا فال مضلَّ لـه، ومن يضلل 
فال هادي له، وأشهد أن ال إلهَ إال اهللا، وحده ال رشيك له، وأن حممداً 

. عبده ورسوله، صىل اهللا عليه وعىل آله وصحبه، وسلم تسليامً كثرياً
أما بعد:

فـإن حتديد مـكان اإلحـرام باحلـج والعمـرة ينبني عىل وجـود نية 
مسـبّقة ألداء مناسك احلج أو العمرة، والنية قد تكون نية جازمة، وقد 
تكـون نية معلقة، وقد تكـون نية مقيدة بأن تكون نيـة العمرة أو احلج 
تابعة ألمر آخر يكون السفر ألجله ابتداء، وقد يتجاوز امليقات بغري نية 
ألداء احلـج أو العمرة، ثم تطرأ عليه النيـة بعد ذلك، فهذه الصور من 
املسـائل التي حتتاج إىل بحث ونظر، مـن خالل تأمل األدلة ونصوص 

أهل العلم فيها.
ثَ هذا املوضوع  ـن بَحَ وبعـد التقيص، مل أجد -فيام وقفت عليه- مَ
مـن مجيـع جوانبه، من خـالل التأصيـل باألدلة مـن الكتاب والسـنة 
وحتريـر أقـوال أهل العلـم؛ ولذا عزمت -مسـتعيناً بـاهللا- عىل بحث 
هـذا املوضوع املوسـوم بـ (أثـر النية يف حتديد مكان اإلحرام بالنسـك 
«دراسـة فقهيـة تأصيلية مقارنة»)، وبيان املسـائل املتعلقـة هبا، وحترير 
حمل اخلالف فيها، مع بيان الثامر املرتتبة عليها، فأسـأله سـبحانه العون 

والسداد.
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وقـد تضمن هـذا البحث بعد املقدمة مخسـة مباحـث، وخامتة عىل 
النحو التايل:

املبحـث األول: التعريف بمفردات العنوان، واأللفاظ ذات الصلة، 
وفيه مطلبان:

املطلب األول: التعريف بمفردات العنوان.
املطلب الثاين: األلفاظ ذات الصلة.

املبحـث الثاين: جماوزة امليقات بنية جازمة ألداء النسـك بال إحرام، 
وفيه مطلبان:

املطلب األول: تأصيل املسألة.
املطلب الثاين: حترير حمل النزاع.

املبحث الثالث: جماوزة امليقات بال نية للنسك، وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول: جماوزة امليقات دون دخول احلرم.

املطلـب الثـاين: مـن أراد دخـول احلـرم، وجـاوز امليقات بـال نية 
للنسك، وفيه فرعان:

الفرع األول: إذا كان الدخول حلاجة تتكرر.
الفرع الثاين: إذا كان الدخول حلاجة ال تتكرر.

املطلب الثالث: طروء نية أداء النسك بعد جتاوز امليقات، وفيه فرعان:
الفرع األول: طروء النية قبل دخول احلرم.
الفرع الثاين: طروء النية بعد دخول احلرم.

املبحث الرابع: جماوزة امليقات بنية معلقة ألداء النسك، وفيه مطلبان:
املطلب األول: تأصيل املسألة.

املطلب الثاين: جماوزة امليقات بنية معلقة.
املبحـث اخلامـس: جماوزة امليقـات بنية مقيـدة ألداء النسـك، وفيه 

مطلبان:
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املطلب األول: تأصيل املسألة.
املطلب الثاين: جماوزة امليقات بنية مقيدة.

اخلامتة.
فهرس املراجع.
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املبحث األول
التعريف بمفردات العنوان، واأللفاظ ذات الصلة

وفيه مطلبان:
املطلب األول

التعريف بمفردات العنوان
: «أثر». أوالً

تعريفـه لغـة: «اهلمزة والثاء والـراء، له ثالثة أصـول: تقديم اليشء، 
ثـر بقية اليشء واجلمع آثار  وذكر اليشء، ورسـم اليشء الباقي»(١). واألَ
ثرُ بالتحريك ما بقي من  ثور، وخرجت يف إِثْره ويف أَثَره أي بعده، واألَ وأُ
رَ يف اليشء ترك فيه أثراً،  ثَّ ثر يف اليشء، وأَ رسـم اليشء، والتأثري إِبْقاءُ األَ

الم»(٢). عْ واآلثارُ األَ
: «حصول ما يدل عىل وجود اليشء والنتيجة»(٣)،  تعريفه اصطالحاً

أو هو: «النتيجة املرتتبة عىل الترصف»(٤).
(١) معجم مقاييس اللغة البن فارس (٥٣/١).

(٢) لسان العرب (٥/٤)؛ تاج العروس من جواهر القاموس (١٣/١٠).
(٣) التوقيف عىل مهامت التعاريف للمناوي (ص٣٣).

(٤) معجم لغة الفقهاء ملحمد قلعجي (ص٤٢).
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: «النية». ثانياً
تعريفهـا لغة: «النون والواو واحلرف املعتلّ أصلٌ صحيح يدلُّ عىل 
، قال  ل النَّوَ مُ يشء، فاألوَّ جَ دٌ ليشء، واآلخر عَ صَ قْ معنيني: أحدمها مَ
ِلَ  ل من دار إىل دار، هـذا هو األصل، ثم محُ وُّ : التَّحَ أهـلُ اللغـة: النَّوَ
ح  دَ له. وممَّا يصحِّ صَ يـه، إذا قَ ] األمرَ يَنوِ ه فقالوا: [نوَ عليـه البابُ كلُّ
ظِ واحلِياطـة «والنِيَّة:  ه باحلِفْ ـدَ صَ اه اهللا، كأنَّه قَ ـم: نَوَ هـذهِ التآويل قوهلُ

 فيهام»(١). دُ كالنَّوَ عْ بُ فيه، والبُ هَ ذْ الوجهُ الذي يُ
وا بـه عن بعض  ـر، وربـام عربَّ  التَّمْ : نَـوَ واألصـل اآلخـر النَّـوَ
جها عـىل نواةٍ من  وَّ اهم، وتزَ رَ نَـة مخسـة دَ اة زِ األوزان، ويقـال إنَّ النَّـوَ

ذهب، أي وزن مخسة دراهمَ منه»(٢).
: «عزم القلب عىل أمر من األمور»(٣)، وقيل «النية  تعريفها اصطالحاً
قصد الفعل مقرتناً به»(٤)، وقيل: «العزم عىل فعل اليشء تقرباً إىل اهللا»(٥).

: «حتديد». ثالثاً
رَف  ل املنع، والثـاين طَ تعريفـه لغـة: «احلـاء والـدال أصـالن: األوّ
: الفصل بني الشـيئني لئال خيتلط أَحدمهـا باآلخر،  الـيشء»(٦)، «احلـدُّ
ـدود، وفصل ما بني كل  أو لئـال يتعد أَحدمهـا عىل اآلخر، ومجعه حُ

ه»(٧). دُّ دٌّ بينهام، ومنتهى كل يشء حَ شيئني حَ
(١) القاموس املحيط للفريوز آبادي (ص١٧٢٨).
(٢) معجم مقاييس اللغة البن فارس (٣٦٦/٥).

(٣) املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري للرافعي ألمحد الفيومي (٦٣٢/٢).
(٤) احلدود األنيقة والتعريفات الدقيقة لألنصاري (ص٧١).

(٥) املطلع عىل أبواب املقنع (ص٦٩).
(٦) معجم مقاييس اللغة البن فارس (٣/٢).

(٧) لسان العرب (١٤٠/٣) مادة «حدد»؛ القاموس املحيط للفريوز آبادي (ص٣٥٢)؛ تاج 
العروس من جواهر القاموس (٦/٨).
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) دخل، واحلدود  : احلدّ أصله املنع لغـة من (حدّ  تعريفـه اصطالحاً
يت هبا لذلك؛ لكوهنـا موانع. واحلد احلاجز  موانع من اجلنايات فسـمّ
بني الشيئني الذي يمنع اختالط أحدمها باآلخر، وحد الدار ما تتميز به 
ا عن جماوراهتا بذكر هناياهتا، وحد  عن غريها يقال: حددتُ الدار ميزهتُ

اليشء: الوصف املحيط بمعناه(١).
: «اإلحرام». رابعاً

تعريفه لغة: «احلاء والراء وامليم أصلٌ واحد، وهو املنْع والتشـديد. 
رامُ نقيض احلالل ومجعه  مُ بالكـرس واحلَ دُّ احلالل»(٢) احلِرْ فاحلـرام: ضِ
.« ةً مَ رْ مَ اليشءُ بالضم حُ رُ راماً وحَ ماً وحَ رْ مَ عليه اليشء حُ رُ ، وقد حَ مٌ رُ حُ

رامُ باحلج، وبالكرس الرجل  مُ بضم احلاء وسـكون الراء اإلحْ رْ واحلُ
مُ  رِ ْ مَ الرجلُ حيُ رَ رامُ مصدر أَحْ مٌ واإلِحْ رْ لّ وأَنت حِ مُ يقال أَنتَ حِ رِ حْ المُ

َ أَسباهبام ورشوطهام»(٣). لَّ باحلج أَو العمرة وبارشَ راماً إذا أَهَ إحْ
: نية الدخول يف النسـك(٤)، «نية الدخول يف احلج  تعريفه اصطالحاً

أو العمرة»(٥).
: «النسك». خامساً

بادةٍ  تعريفه لغة: «النون والسـني والـكاف أصلٌ صحيح يدلُّ عىل عِ
ـك: العبـادة والطاعـة وكل ما  ـك والنُّسُ ب إىل اهللا تعـاىل. فالنُّسْ وتقـرُّ
ت الفقهيـة (ص١٤٧)؛ التوقيـف عـىل مهـامت التعاريف  (١) طلبـة الطلبـة يف االصطالحـاً

للمناوي (ص٢٦٩).
(٢) معجم مقاييس اللغة البن فارس (٤٥/٢).

(٣) لسان العرب (١١٩/١٢).
(٤) التوقيف عىل مهامت التعاريف للمناوي (ص٤٠).

(٥) املطلع عىل أبواب املقنع (ص١٦٧).
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بيحة التي تَتقرَّب هبا إىل  رب به إىل اهللا تعاىل»(١)، ورجلٌ ناسك. والذَّ قُ تُ
ك: املوضع يذبَح فيه النَّسائِك، وال يكون ذلك إالَّ  نْسَ يكة. والمَ اهللا نَسِ

بان(٢). رْ يف القُ
أما يف االصطالح الفقهي فالنسك: «أعامل احلج والعمرة»(٣).

املطلب الثاين
واأللفاظ ذات الصلة

أوال: احلج.
دٍ  صْ تعريفه لغة: «احلاء واجليم أصولٌ أربعة. فاألول القصد، وكل قَ
مَ  دِ جَّ إلينا فالنٌ أَي قَ جُّ القصدُ حَ »(٤)، وقال يف لسـان العرب: «احلَ حجٌّ
ه أَي قصدته ورجلٌ  تُ دْ تُ فالناً واعتَمَ جْ جَ اً قصده وحَ جّ ه حَ جُّ ُ ه حيَ جَّ وحَ
. وقيل: هو  مٍ ظَّ عَ دُ لمُ صْ حمجوجٌ أَي مقصود»(٥)، «وقـال مجاعة: إِنّه القَ

.(٦) مٍ ظَّ عَ دِ لمُ صْ ةُ القَ ثْرَ كَ
: «قصـد لبيت اهللا تعاىل بصفة خمصوصة يف وقت  تعريفـه اصطالحاً
خمصوص برشائط خمصوصة»(٧)، وقيل: «اسـم ألفعال خمصوصة»(٨)، 

وقيل: «قصد خمصوص إىل حمل خمصوص، عىل وجه خمصوص»(٩).
(١) لسان العرب (٤٩٨/١٠).

(٢) معجم مقاييس اللغة البن فارس (٤٢٠/٥)؛ لسان العرب (٤٩٨/١٠).
(٣) املبسوط (٢/٢٥)؛ الذخرية (٤٢٦/٢)؛ املجموع (٣١/٥)؛ كشاف القناع (١٠٣/٤).

(٤) معجم مقاييس اللغة البن فارس (٢٩/٢).
(٥) لسان العرب (٢٢٦/٢) مادة (حجج).

(٦) تاج العروس من جواهر القاموس (٤٥٩/٥).
(٧) التعريفات للجرجاين (ص١١١).

(٨) املطلع عىل أبواب املقنع (ص١٥٦).
(٩) كتاب احلج من إحكام األحكام رشح عمدة األحكام (ص١).
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: العمرة. ثانياً
 : ةُ رَ مْ ، والعُ : احليـاةُ رُ بالفتـح وبالضم وبضمتنيِ مْ تعريفها لغـة: العَ

ر(١). مَ ، واجلمع العُ ةُ الزيارَ
: عرفت بعدة تعاريف منها: زيارة البيت احلرام  تعريفهـا اصطالحاً
وص»(٣)، وقيل:  ْصُ هٍ خمَ جْ امِ عىل وَ ةُ البَيتِ احلرَ للنسك(٢)، وقيل: «زيارَ
«زيـارة خمصوصة ألفعـال خمصوصة»(٤)، وقيـل: «أفعاهلا املخصوصة 

ة»(٦). املذكورة يف مواضعها»(٥)، «وقيل: اسم لزيارة خاصّ
: املواقيت. ثالثاً

امليقات: وهو الزمان واملكان املرضوب للفعل(٧)، واجلمع املواقيت 
فاستعري للمكان، ومنه مواقيت احلج ملواضع اإلحرام(٨).

: «مواضع وأزمنة معينة لعبادة خمصوصة»(٩). املواقيت اصطالحاً
فامليقـات املكاين اصطالحاً هو: املواضع التي ال يتجاوزها من أراد 

.(١٠) احلج أو العمرة إال حمرماً
(١) القاموس املحيط للفريوز آبادي (ص٥٧١)؛ لسان العرب (٦٠١/٤)؛ تاج العروس من 

جواهر القاموس (١٣٠/١٣).
(٢) الفواكه الدواين عىل رسالة ابن أيب زيد القريواين (٢٢٦/٤).

(٣) رشح منتهى اإلرادات (٤٠٩/٣).
(٤) حاشية العدوي عىل رشح كفاية الطالب الرباين (١١٠/٤).

(٥) املطلع عىل أبواب املقنع (١٥٦/١).
(٦) طلبة الطلبة يف االصطالحاًت الفقهية (ص٦٢).

(٧) املطلع عىل أبواب املقنع (١٦٤/١).
(٨) أنيس الفقهاء يف تعريفات األلفاظ املتداولة بني الفقهاء (٦٨/١).

(٩) رشح منتهى اإلرادات املسمى دقائق أويل النهى لرشح املنتهى (٢٢٢/٢).
(١٠) العناية رشح اهلداية (٣٥٢/١)؛ حاشية رد املحتار (٥٢٢/٢).
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وامليقات الزماين اصطالحاً هو: الوقت الذي جيوز فيه أداء مناسك 
احلج أو العمرة(١).

: اآلفاقي. رابعاً
«من كان خارج املواقيت املكانية للحرم، ولو كان من أهل مكة»(٢)، 

وقيل: «من منزله خارج منطقة املواقيت»(٣).
: امليقايت. خامساً

«هـو الذي يسـكن يف مناطق املواقيـت، أو ما حياذهيـا، أو يف مكان 
دوهنا إىل احلرم املحيط بمكة»(٤).

: املكي. سادساً
«من كان بمكة عند إرادة اإلحرام باحلج، سـواء كان مسـتوطنها أو 

عابر سبيل»(٥).

(١) الذخرية يف الفقة املالكي (٦٤/١١)؛ حاشـية رد املحتـار (٥٢٢/٢)؛ املطلع عىل أبواب 
املقنع ملحمد احلنبيل (١٦٤/١).

(٢) معجم لغة الفقهاء ملحمد قلعجي (ص٣٦).
(٣) املوسوعة الفقهية الكويتية (١٤٥/٢).
(٤) املوسوعة الفقهية الكويتية (١٤٩/٢).

(٥) املجموع (٢٠٥/٧)؛ حاشية رد املحتار (٥٢٦/٢).
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املبحث الثاين
جماوزة امليقات بنية جازمة ألداء النسك بال إحرام

وفيه مطلبان:
املطلب األول
تأصيل املسألة

: ما جاء يف املواقيت. أوالً
عـن ابـن عبـاس قـال: إن النبـي ملسو هيلع هللا ىلص وقَّـت ألهـل املدينة ذا . ١

احلليفـة، وألهل الشـام اجلحفـة، وألهل نجد قـرن املنازل، 
وألهـل اليمن يلملم، هن هلن، وملن أتى عليهن من غريهن، 
ممن أراد احلج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ 

حتى أهل مكة من مكة»(١).
ويف لفـظ للبخـاري: «فهـن هلن، وملـن أتى عليهـن من غري • 

ه  أهلهـن، ملن كان يريد احلج والعمرة، فمن كان دوهنن فمهلّ
من أهله وكذاك حتى أهل مكة هيلون منها»(٢).

ولفظ مسـلم «فهـن هلن، وملن أتـى عليهن من غـري أهلهن، • 
(١) صحيح البخاري (١٣٤/٢)، (ر١٥٢٤) باب مهل أهل مكة للحج والعمرة.

(٢) صحيح البخاري (١٣٤/٢)، (ر١٥٢٦) باب مهل أهل الشام.
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ممـن أراد احلج والعمـرة، فمن كان دوهنن فمـن أهله، وكذا 
فكذلك حتى أهل مكة هيلون منها»(١).

ويف لفـظ للبخـاري: «فهـن هلن، وملـن أتى عليهـن من غري • 
أهلهـن، ممن كان يريد احلج والعمـرة، فمن كان دوهنن فمن 

أهله، حتى إن أهل مكة هيلّون منها»(٢).
: سمعت رسول اهللا •  ويف لفظ يف الصحيحني عن ابن عمر 

ملسو هيلع هللا ىلص يقـول: «مهـلّ أهل املدينة ذو احلليفة، ومهلّ أهل الشـام 
مهيعـة، وهي اجلحفة، وأهـل نجد قرن»، قـال ابن عمر 

: زعمـوا أن النبـي ملسو هيلع هللا ىلص قال ومل أسـمعه: «ومهـلّ أهل اليمن 
يلملم»(٣).

ويف لفـظ للبخاري عنه: «فرضها رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص ألهل نجد • 
قرناً، وألهل املدينة ذا احلليفة، وألهل الشام اجلحفة»(٤).

وا •  ويف لفظ ملسلم عنه: «أمر رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص أهل املدينة أن هيلّ
مـن ذي احلليفـة، وأهل الشـام من اجلحفة، وأهـل نجد من 

قرن»(٥).
ويف الصحيحـني عن ابـن عباس  أن النبـي ملسو هيلع هللا ىلص وقّت ألهل . ٢

املدينـة ذا احلليفـة، وألهـل الشـام اجلحفة، وألهـل نجد قرن 
املنـازل، وألهـل اليمـن يلملم، هـن ألهلهن، ولـكل آت أتى 
عليهن من غريهم، ممن أراد احلج والعمرة، فمن كان دون ذلك 

(١) صحيح مسلم (٥/٤)، (ر٢٨٦٠) باب مواقيت احلج والعمرة.
(٢) صحيح البخاري (١٣٤/٢)، (ر١٥٢٩) باب مهل من كان دون املواقيت.

(٣) صحيح البخاري (١٣٤/٢)، (ر ١٥٢٧) باب مهل أهل نجد؛ صحيح مسـلم (٥/٤)، 
(ر٢٨٦٤) باب مواقيت احلج والعمرة.

(٤) صحيح البخاري م م (١٣٣/٢) (ر١٥٢٢) باب فرض مواقيت احلج والعمرة.
(٥) صحيح مسلم (٥/٤)، (ر٢٨٦٥) باب مواقيت احلج والعمرة.
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فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة»(١) ولفظ مسلم: «هن 
هلم».

 ويف البخـاري عن ابن عمر  قال: ملا فتح هذان املرصان أتوا . ٣
عمر، فقالوا: يا أمري املؤمنني، إن رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص حدَّ ألهل نجد 
قرناً، وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرناً شـقَّ علينا، قال: 

فانظروا حذوها من طريقكم فحدَّ هلم ذات عرق»(٢).
 ويف مسـلم عـن جابـر بن عبـداهللا  يُسـألُ عن املهـلّ فقال: . ٤

سـمعت -أحسـبه رفع إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص- فقال: «مهلّ أهل املدينة 
مـن ذي احلليفـة، والطريق اآلخر اجلحفة، ومهـلّ أهل العراق 
من ذات عرق، ومهلّ أهل نجد من قرن، ومهلّ أهل اليمن من 

يلملم»(٣).
حديث أنس بن مالك  «أن رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص دخل عام الفتح، . ٥

وعىل رأسه املغفر»(٤).
 وحديث جابر بن عبداهللا  «أن رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص دخل يوم فتح . ٦

مكة، وعليه عاممة سوداء بغري إحرام»(٥).
، قال: خطبنا رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص فقال: «أهيا . ٧ حديث أيب هريرة 

النـاس، قد فـرض اهللا عليكم احلـج فحجوا»، فقـال رجل: 
أكلّ عـام يـا رسـول اهللا؟ فسـكت، حتـى قاهلـا ثالثـاً، فقال 

(١) صحيح البخاري (١٣٥/٢)، (ر١٥٣٠) باب مهل أهل اليمن؛ صحيح مسلم (٥/٤)، 
(ر٢٨٦١) باب مواقيت احلج والعمرة.

(٢) صحيح البخاري م م (١٣٥/٢)، (ر١٥٣١) باب ذات عرق ألهل العراق.
(٣) صحيح مسلم (٥/٤) (ر٢٨٦٧) باب مواقيت احلج والعمرة

(٤) البخاري (٦٥٥/٢) (ح١٧٤٩)، ومسلم (٩٨٩/٢) (ح١٣٥٧).
(٥) مسلم (٩٩٠/٢) (ح١٣٥٨) باب جواز دخول مكة بغري إحرام.
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رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «لـو قلت نعم لوجبت، وملا اسـتطعتم»، ثم 
لَك مـن كان قبلكم بكثرة  قـال: «ذروين مـا تركتكم، فإنّـام هَ
سـؤاهلم واختالفهم عىل أنبيائهم فإذا أمرتكم بيشء فأتوا منه 

ما استطعتم، وإذا هنيتكم عن يشء فدعوه»(١).
حديث ابن عباس  قال: قال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «ال يدخل أحد . ٨

مكة إال بإحرام من أهلها أو من غري أهلها»(٢).
: ما جاء يف اشرتاط النية: ثانياً

(٣).. ١«قوله ملسو هيلع هللا ىلص: «إنام األعامل بالنيات، وإنام لكل امرئ ما نو
حديث ابن عباس  املتقدم: «... ممن أراد احلج والعمرة».. ٢
حديث أيب هريرة  يف الصحيحني: «... اليريد إال الصالة»(٤).. ٣

املطلب الثاين
حترير حمل النزاع

اتّفقـوا عىل أن من أحـرم قبل امليقات صح إحرمه إال عند الظاهرية 
فأوجبوا جتديد النية عند امليقات وإال فال حج له.

(١) صحيح مسلم (٩٧٥/٢) (ح١٣٣٧) باب فرض احلج مرة يف العمر.
(٢) ذكره يف ميزان االعتدال يف نقد الرجال (١٣٠/٦)، وقال «قال ابن عدي ال أعرفه مسنداً 
إال بـه من هذا الوجـه» وجاء موقوفاً عىل ابن عباس يف مصنـف عبدالرزاق (٥٦٦/٢/
ح٤٤٨٢؛ ويف سـند احلديـث املرفوع خالد بن عبداهللا الواسـطي، قـال اهليثمي يف جممع 

الزوائد (٩٣/١٠): «وقد نسب إىل الكذب ووثقه ابن حبان وقال خيطئ وخيالف».
، صحيح البخـاري (٣/١) (ح١) باب كيف كان بدء  (٣) مـن حديث عمر ابن اخلطاب 

الوحي إىل رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص.
(٤) صحيح البخاري (١٠٣/١) (ر٤٧٧) باب الصالة يف مسـجد السـوق؛ صحيح مسـلم 

(١٢٨/٢) (ر١٥٣٨) باب فضل صالة اجلامعة.
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واتفقوا عىل استحباب اإلحرام عند امليقات.
واتفقوا عىل أن من جاوز امليقات يريد احلج أو العمرة فجاوزه بغري 

إحرام ثم عاد قبل أن حيرم وأحرم من امليقات فإحرامه صحيح(١).
واختلفـوا يف حكـم من جـاوز امليقات مريـداً للحـج أو العمرة بال 

إحرام عىل قولني:
القـول األول: جيب عليـه الرجوع إىل امليقات فإن أحـرم بعده فهو 
آثـم ويلزمـه دم، وهـذا قـول احلنفيـة(٢) واملالكيـة(٣)، والشـافعية(٤)، 
واحلنابلة(٥)، وهو قول الظاهرية وسـعيد بـن جبري، لكن قالوا ببطالن 

النسك إذا مل يرجع(٦).
القـول الثاين: يسـتحب له الرجوع للميقات، فـإن أحرم بعده صح 

ومل يلزمه يشء وهو قول عطاء والنخعي(٧).
استدل القول األول بالسنة واملعقول:

فمن السنة: أحاديث املواقيت املتقدم ذكرها فهي نص يف حمل النزاع 
أنه الجيوز ملن أراد احلج أو العمرة جماوزهتا دون إحرام.

وأما إجياب الدم فدليله الكتاب والسنة.
(١) انظـر: املبسـوط (٨/٢)؛ بدائـع الصنائـع (٢٦٥/٢-١٦٦)؛ املدونـة (٤٣٢/١)؛ األم 
للشـافعي (٢٢٢/٢)؛ روضـة الطالبني (٣٦٨/٣)؛ اإلنصاف؛ فتـح الباري، ابن حجر 

(٣٨٦/٣-٣٨٧)؛ انظر: املحىل (٥٢/٥-٥٣).
(٢) انظر: املبسوط (٨/٢)؛ بدائع الصنائع (٢٦٥/٢-١٦٦).

(٣) انظر: املدونة (٤٣٢/١)؛ حاشية الدسوقي (٣٦٠/٥)؛ مواهب اجلليل (٥٩/٤).

(٤) األم للشافعي (٢٢٢/٢)؛ روضة الطالبني (٣٦٨/٣)؛ أسنى املطالب (٤٤٣/٦).
(٥) اإلنصاف (٤٢٩/٣)؛ كشاف القناع (٤٠٤/٢).

(٦) فتح الباري، ابن حجر (٣٨٦/٣-٣٨٧).

(٧) فتح الباري، ابن حجر (٣٨٦/٣-٣٨٧).



 ٢٩٠

فمـن الكتاب: عمـوم قوله تعـاىل: (¢  £  ¤  ¥¦   §  ¨  ©  
ª     »  ¬) [البقرة: ١٩٦].

وجه االسـتدالل: أن جتـاوز امليقات بـال إحرام مما ينقص النسـك 
فيجرب ذلك النقص بالدم.

ومن السنة: حديث ابن عباس  قال: «من نيس من نسكه شيئاً أو 
.(١)« تركه فليهرق دماً

. نوقش: بأنه اليصح مرفوعاً، وإنام هو موقوف عىل ابن عباس 
أجيب عنه: بأنه يف حكم املرفوع، وال يعرف له خمالف للصحابة.

واستدل القول الثاين: بالسنة، ومن ذلك:
: سـمعت رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص يقول: «مهلّ . ١ ما جاء عن ابن عمر 

أهل املدينة ذو احلليفة، ومهلّ أهل الشام مهيعة، وهي اجلحفة، 
: زعموا أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال، ومل  وأهل نجد قرن» قال ابن عمر 

أسمعه: «ومهلّ أهل اليمن يلملم»(٢).
، فقال: . ٢ وبام جاء يف مسلم عن جابر بن عبداهللا  يسأل عن املهلّ

سمعت -أحسبه رفع إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص- فقال: «مهلّ أهل املدينة من 
ذي احلليفة والطريق اآلخر اجلحفة، ومهلّ أهل العراق من ذات 
عرق، ومهلّ أهل نجد من قرن، ومهلّ أهل اليمن من يلملم»(٣).

(١) موطـأ مالـك (٤١٩/١) (ح٩٤٠)، باب: ما يفعل من نيس من نسـكه شـيئاً، مسـند ابن 
اجلعـد (٢٦٥/١) (ح١٧٤٩)، سـنن البيهقـي الكـرب (٣٠/٥) (ح٨٧٠٧)، قـال يف 
... أما املوقوف  تلخيـص احلبـري (٢٢٩/٢): حديـث بن عباس موقوفـاً عليه ومرفوعـاً
فرواه مالك يف املوطأ والشافعي عنه عن أيوب عن سعيد بن جبري عنه بلفظ من نيس من 
نسكه شيئاً أو تركه فليهرق دماً، وأما املرفوع فرواه بن حزم من طريق عيل بن اجلعد عن 
ه بالراوي عن عيل بن اجلعد أمحد بن عيل بن سهل املروزي،  ابن عيينة عن أيوب به، وأعلّ

فقال إنه جمهول، وكذا الراوي عنه عيل بن أمحد املقديس، قال مها جمهوالن.
(٢) سبق خترجيه.
(٣) سبق خترجيه.



٢٩١ 

وجه االسـتدالل: أن هـذه األحاديث وما جـاء يف معناها، إنام 
تدل عىل االستحباب.

نوقش: بأنه قد جاء يف بعض األلفاظ ما يدل عىل رصيح األمر، 
واألصل فيه الوجوب، ومن ذلك ما جاء يف صحيح مسلم عن 
وا من ذي  : أمر رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص أهل املدينـة أن هيلّ ابـن عمر 

احلليفة، وأهل الشام من اجلحفة، وأهل نجد من قرن(١).
: فرضها رسـول اهللا   ويف لفـظ يف البخـاري: عـن ابـن عمر 
ملسو هيلع هللا ىلص ألهـل نجد قرناً، وألهـل املدينة ذا احلليفة، وألهل الشـام 
اجلحفـة(٢)، ويف الصحيحـني عـن ابن عبـاس  أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

وقت...(٣) احلديث.
وجه االستدالل: أن هذه نصوص صحيحة ورصحية يف الداللة 

عىل الوجوب.
وبدليـل حديث أنـس بن مالك  أن رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص دخل عام . ٣

الفتـح وعـىل رأسـه املغفـر(٤). وحديـث جابر بن عبـداهللا  أن 
رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص دخـل يـوم فتـح مكة، وعليـه عاممة سـوداء بغري 

إحرام(٥).
وجه االستدالل: أنه مل يكن حمرماً، فدل عىل عدم الوجوب.

، وحمل  نوقش: بأن هذا مسـلَّم يف حق من مل يرد حجاً وال عمرةً
النـزاع هـو فيمـن جتـاوز امليقـات، وهو يريـد حجـاً أو عمرة، 

واألدلة التي ذكرنا تدل عىل الوجوب.

(١) سبق خترجيه.

(٢) سبق خترجيه.

(٣) سبق خترجيه.

(٤) سبق خترجيه.
(٥)  سبق خترجيه.



 ٢٩٢

الراجـح: الراجح هو القول األول؛ لقوة ما اسـتدلوا به، ولإلجابة 
عن أدلة القول الثاين، واهللا تعاىل أعلم.

ثمرة اخلالف:
الفرع األول: من جاوز امليقات - هبذه النية- بغري إحرام فعليه أن 
يعود إليه وحيرم منه، فإن مل يرجع فعليه دم سواء أترك العود بعذر أم 
بغري عذر، عامداً كان أم ناسياً، إالّ أنّه إذا خاف فوات الوقوف بعرفة 
م، قال يف  ـاقّ فيحرم من مكانه وعليه الدّ لضيق الوقت أو املرض الشّ
املغنـي: «... مـن خيش فوات احلج برجوعـه إىل امليقات أنه حيرم من 
موضعه فيام نعلمه، إال أنه روي عن سـعيد بن جبري من ترك امليقات 
فـال حج له، وما عليـه اجلمهور أوىل، فإنه لـو كان من أركان احلج مل 
خيتلـف باختالف الناس واألماكن كالوقـوف والطواف، وإذا أحرم 
مـن دون امليقـات عند خـوف الفوات فعليـه دم، ال نعلـم فيه خالفاً 
عنـد مـن أوجب اإلحـرام من امليقـات ...، وإنـام أبحنا لـه اإلحرام 
من موضعـه مراعاة إلدراك احلج، فإن مراعـاة ذلك أوىل من مراعاة 

واجب»(١).
وقـال: «ومن مل يمكنه الرجوع لعدم الرفقـة أو اخلوف من عدو أو 
لـص أو مـرض أو ال يعرف الطريق، ونحو هـذا مما يمنع الرجوع فهو 

كخائف الفوات يف أنه حيرم من موضعه، وعليه دم»(٢).
الفـرع الثـاين: عىل قـول اجلمهـور من القـول األول، لـو رجع إىل 
امليقـات قبل التلبس بالنسـك سـقط عنـه الدم وهو قـول صاحبي أيب 

.(٣) حنيفة، أما أبوحنيفة فقد اشرتط لسقوط الدم أن يعود ملبياً
(١) املغني (٢٢١/٣).
(٢) املغني (٢٢١/٣).

(٣) انظر: بدائع الصنائع (١٦٥/٢).



٢٩٣ 

الفرع الثالث: حكم تأخري اإلحرام إىل امليقات األقرب.
- صـورة املسـألة: مـن نو النسـك للحج أو العمـرة وهو يمر يف 
طريقـه إىل مكـة بميقاتـني فهـل جيوز لـه تأخـري اإلحـرام إىل امليقات 

األقرب ملكة؟
القـول األول: أن له تأخري اإلحرام إىل امليقات األقرب إذا كان من 
األقـرب ميقاتـاً له وهو مذهـب احلنفية، قال يف املبسـوط: «من جاوز 
امليقـات غري حمرم، ثم أتـى وقتاً آخر فأحرم منه، أجزأه وال يشء عليه، 
ألن إتيانه وقتاً آخر بمنزلة رجوعه إىل امليقات، واإلحرام عنده لألصل 
الذي قلنا: إن من حصل يف ميقات فإحرامه به يكون من ذلك امليقات 
سواء كان من أهل ذلك امليقات أو مل يكن، فإنام أحرم باحلج من ميقاته 
فلهـذا ال يلزمـه الدم»(١)، وقـال يف بدائع الصنائع: «ولـو جاوز ميقاتاً 
مـن هذه املواقيت من غري إحرام إىل ميقـات آخر جاز له؛ ألن امليقات 
الذي صار إليه صار ميقاتاً له...، إال أن املستحب أن حيرم من امليقات 

األول»(٢).
وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية(٣).

وهو مذهب املالكية بقيدين:
أن يكون من أهل الشام أو مرص أو املغرب.. ١
التخيري يكون بني ميقايت: ذي احلليفة، واجلحفة إذا كان طريقه . ٢

للجحفة يمر باملدينة.
قـال يف املدونـة: «قـال ابـن القاسـم: قـال يل مالـك: وكل من مرّ 

(١) املبسوط (٣٤٣/٢٥).
(٢)  انظر: بدائع الصنائع (١٦٤/٢.

(٣) الختيارات الفقهية لتقي الدين احلراين (ص٤٦٦).



 ٢٩٤

بميقـات ليـس هو لـه بميقات فليحرم منـه، مثل: أن يمر أهل الشـام 
وأهل مرص قادمني من العراق فعليهم أن حيرموا من ذات عرق، وإن 
قدمـوا من اليمن فمن يلملم، وإن قدموا من نجد فمن قرن، وكذلك 
مجيـع أهـل اآلفاق من مـر منهم بميقـات ليس له فليهلـل من ميقات 
أهل ذلك البلد، إال أن مالكاً قال غري مرة يف أهل الشـام وأهل مرص: 
إذا مـروا باملدينة فأرادوا أن يؤخـروا إحرامهم إىل اجلحفة فذلك هلم، 
ولكن الفضل يف أن حيرموا من ميقات املدينة، قال ابن القاسـم: ألهنا 

طريقهم»(١).
ودليلهم السنة واملعقول(٢):

: فإن قولـه يف احلديث:  فمـن السـنة: عموم حديث ابـن عباس 
«هن هلن وملن أتى عليهن من غري أهلهن».

وجه االستدالل: أنه عام فيمن أتى، يدخل حتته: من كان له ميقاتان 
أحدمها أقرب من اآلخر، فله أن حيرم من امليقات األقرب.

واسـتدل املالكية بعموم مـا جاء يف صحيح مسـلم من حديث ابن 
عمر  قال: أمر رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص أهل املدينة أن هيلوا من ذي احلليفة، 

وأهل الشام من اجلحفة، وأهل نجد من قرن(٣).
وحديث عائشة  أن رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص وقّت ألهل املدينة ذا احلليفة، 
وألهـل الشـام ومـرص اجلحفـة، وألهل العـراق ذات عـرق، وألهل 

اليمن يلملم(٤).
وجـه االسـتدالل: أن قوله: «وألهل الشـام اجلحفـة» يدل عىل أن 

(١) املدونة الكرب ٤٠٥/١؛ وانظر: مواهب اجلليل (٥٠/٤).
(٢) املبسوط (٣٤٣/٢٥).

(٣) صحيح مسلم (٦/٤) (ر٢٨٦٥).
(٤) سنن النسائي (١٢٣/٥) (ر٢٦٥٣)؛ صححه األلباين يف إرواء الغليل (١٧٧/٤).



٢٩٥ 

أهل الشام ومن يف حكمهم لو مروا من طريق املدينة فإن اجلحفة تبقى 
ميقاتـاً هلـم، فإذا مـروا باملدينـة يف طريقهم إىل اجلحفة جـاز هلم تأخري 

اإلحرام إليها(١).
نوقشت أدلة الفريقني: بأن قوله ملسو هيلع هللا ىلص: «هن هلن وملن أتى عليهن من 
غـري أهلهن» مفرس لقوله: «وقّت ألهل املدينـة ذا احلليفة»، وأن املراد 
بأهـل تلك املواقيت:سـاكنوها، ومن سـلك طريق سـفرهم فمر عىل 
ميقاهتـم(٢)، فعموم قوله ملسو هيلع هللا ىلص: «وألهل الشـام اجلحفـة»، وعموم قوله 
ملسو هيلع هللا ىلص: «وملن أتى عليهن من غري أهلهن» خمصوص بمن مل يمر بيشء من 

هذه املواقيت(٣).
ومـن املعقـول: املقصود مـن امليقات تعظيـم احلرم املحـرتم، وهو 
حيصـل بأي ميقات اعتربه الـرشع املكرم، يسـتوي القريب والبعيد يف 

هذا املعنى.
ونوقـش: بأن النـص دال عىل وجوب اإلحرام من أول ميقات يمر 
عليه من تلك املواقيت إذا جتاوزها مريدا للحج أو العمرة. وهو ما تم 

ترجيحه يف أصل املسألة واهللا تعاىل أعلم.
القـول الثـاين: جيب عليه أن حيرم من امليقـات األبعد، وهو مذهب 
الشـافعية(٤)، واحلنابلة(٥)، فلو أحرم من ميقـات آخر غري ميقاته الذي 
جـاوزه؛ فيلزمـه الدم، لظاهر األحاديث املتقدمـة يف أنه ال جيوز تأخري 

اإلحرام ملريد النسك عن تلك املواضع.

(١) انظر: املدونة الكرب (٤٠٥/١)؛ كتاب احلج من إحكام األحكام رشح عمدة األحكام 
(ص٣-٤)؛ [فتح الباري البن حجر (١٠٨/١٤)].

(٢) فتح الباري البن حجر (١٠٨/١٤).
(٣) كتاب احلج من إحكام األحكام رشح عمدة األحكام (ص٣-٤) 

(٤) روضة الطالبني (٣٦٨/٣)، أسنى املطالب (٤٤٣/٦) 
(٥) اإلنصاف (٤٢٩/٣)؛ كشاف القناع (٤٠٤/٢).



 ٢٩٦

الفرع الرابع: من كان دون املواقيت، وعزم عىل أداء النسك:
اجلمهـور يوجبـون اإلحـرام مـن املـكان الذي عـزم فيه عـىل أداء 
ن مسـكنه بني  النسـك(١)، قال يف املجمـوع: «قد ذكرنا أن مذهبنا أن مَ
مكة وامليقات فميقاته موضعه، وبه قال طاووس ومالك وأبوحنيفة(٢) 
وأمحد وأبوثور واجلمهـور»(٣)، واحلنفية خيالفون اجلمهور يف أن مابني 
امليقات واحلرم كله يعد موضعاً واحداً فله أن حيرم من أي موضع كان 

خارج احلرم ودون املواقيت، ويوافقون اجلمهور فيام عدا ذلك(٤).
الفرع اخلامس: املتمتع إذا أد مناسـك العمرة ثم سـافر قبل احلج 
-وراء املواقيت- سـفراً ال يقطع متتعه هـل يلزمه اإلحرام من امليقات 
الذي يف طريق الرجوع؟ أم جيوز له تأخري ذلك إىل مكة؟ هذا مبني عىل 

. اخلالف يف كون التمتع قد انقطع أوالً
فهنـاك قول اجلمهور أن التمتع ينقطع بسـفره بني احلج والعمرة، مع 
اختالفهـم يف حتديد املسـافة التـي ينقطع هبا التمتع، فمنهـم من قال: إذا 
عـاد إىل أهلـه كاحلنفية(٥) واملالكية(٦)، أو خرج مسـافة قرص عند احلنابلة 
منهم(٧)، أو تعد ميقاتاً من املواقيت، وهو قول الشافعي-رمحه اهللا-(٨).

(١) املحـىل البن حزم (٣٥/١٥)، املجموع (٢٠٣/٧). وانظر: املجموع (١٩٦/٧)، املغني 
.(٢٢١/٣)

(٢) الروايـة الظاهـرة عند احلنفية عىل خالف هذه النسـبة فلعله وهـو يقصد بذلك من حيث 
العموم ولكنهم خيالفون اجلمهور فيام دون املواقيت.

(٣) املجموع (٢٠٣/٧).
(٤) انظـر: املبسـوط (٣٣٣/٢٥-٣٣٤)، بدائـع الصنائـع (٤٩٣/٢)، حاشـية رد املحتـار 

.(٥٢٦/٢)
(٥) انظر: املبسوط (٣٠/٤، ١٦٩)، بدائع الصنائع (١٦٨/٢).

(٦) انظر: املدونة (٤٠٩/١)، الكايف (١٤٩/١)، التاج واإلكليل (٥٦/٣).
(٧) انظر: اإلنصاف (٤٤١/٣).

(٨) انظر: املجموع رشح املهذب (١٧٥/٧)، مغني املحتاج (٢٨٩/٢).



٢٩٧ 

والقول الثاين: إن التمتع ال ينقطع مطلقاً ولو سافر إىل أهله(١).
فعىل القول بأن متتعه قد انقطع بالسفر، فال إشكال يف لزوم اإلحرام، 
وعىل القول بأن التمتع ال ينقطع بالسـفر فيلزمه اإلحرام إذا كان سفره 
خـارج املواقيت؛ ألنه يدخل يف عمـوم احلديث الذي يوجب اإلحرام 
عـىل من أراد احلج أو العمرة، وهو مريد للحـج فيلزمه اإلحرام، وقد 
يقـال بعدم اللـزوم، ألن نيته للحج قد وجدت قبـل ذلك يف مكة فهو 
يف حكـم أهـل مكة، وقد عاد إلكامل النسـك فله أن حيرم من مكة ألن 
نيته للحج موجودة قبل سـفره فميقاته األقرب هو مكة ولو أحرم من 

امليقات األبعد جاز.
قال شـيخ اإلسـالم ابن تيمية: «أول ما يفعله قاصد احلج والعمرة 
إذا أراد الدخـول فيهام أن حيرم بذلـك، وقبل ذلك فهو قاصد احلج أو 
العمـرة ومل يدخل فيهام، بمنزلة الذي خيرج إىل صالة اجلمعة، فله أجر 

السعي وال يدخل يف الصالة حتى حيرم هبا» «(٢).
وقـد يقـال بعدم وجـوب اإلحرام عليه مـن امليقـات األبعد لوجه 
آخـر، وهو أنه يف حكم مـن يتكرر دخوله وخروجه مـن املواقيت فال 

يلزمه اإلحرام دفعاً للحرج، واهللا تعاىل أعلم.

(١) وهو مذهب احلسن، واختاره ابن املنذر-رمحهام اهللا-. انظر: املغني (٢٤٥/٣).
(٢) جمموع الفتاو البن تيمية (٩٩/٢٦).



 ٢٩٨

املبحث الثالث
جماوزة امليقات بال نية النسك

وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول

جماوزة امليقات دون دخول احلرم
فال جيب عليه يشء باإلمجاع(١).

قـال يف املغني: «فصـل: فأما املجاوز للميقات ممن ال يريد النسـك 
فعـىل قسـمني: (أحدمهـا): ال يريد دخـول احلرم؛ بل يريـد حاجة فيام 
سـواه، فهـذا ال يلزمـه اإلحـرام بغـري خـالف وال يشء عليـه يف ترك 

اإلحرام»(٢).
وقـال يف رشح العمـدة: «وأمـا نفـس جمـاوزة امليقـات فليـس 
بموجـب لإلحـرام، بدليـل ما لو مل يقصـد مكة، وإنـام قصد بعض 

أماكن احلل»(٣).
(١)  انظر: املبسـوط (٨/٢)، بدائع الصنائع (٢٦٥/٢-١٦٦)، املدونة (٤٣٢/١)، حاشـية 
الدسـوقي (٣٦٠/٥)، األم للشـافعي (٢٢٢/٢)، روضة الطالبني (٣٦٨/٣)، كشاف 
القنـاع عن متن اإلقنـاع (٣٦٤/٦-٣٦٥)، فتح الباري، ابـن حجر (٣٨٦/٣-٣٨٧)، 

انظر: املحىل (٥٢/٥-٥٣).
(٢) قال يف املغني (٢٢١/٣).
(٣) رشح العمدة (٣٤٤/٢).



٢٩٩ 

املطلب الثاين
من أراد دخول احلرم، وجاوز امليقات بال نية للنسك

وفيه فرعان:
الفرع األول: إذا كان الدخول حلاجة تتكرر.

صورة املسـألة: مـن جاوز امليقات ممـن ال يريد نسـكاً، ولكنه يريد 
دخـول احلـرم حلاجـة تتكرر، هل جيـب عليه أن حيرم بنسـك حج، أو 

عمرة؟ أو أنه ال يلزمه ذلك؟ اختلفوا فيه عىل قولني:
القـول األول: ال يلزمـه مطلقـاً اإلحـرام، وهو مذهـب املالكية(١)، 

والشافعية(٢)، واحلنابلة(٣).
القـول الثـاين: يلزمه اإلحرام إذا كان داخالً مـن خارج املواقيت، وال 
يلزم إذا كان دون املواقيت، وهو مذهب احلنفية، قال يف املبسـوط: «فأما 
من كان وراء امليقات إىل مكة فله أن يدخلها حلاجته بغري إحرام عندنا»(٤).

أدلة القول األول: وقد استدلوا بآثار الصحابة واملعقول:
: «ال يدخل إنسـان مكـة إال حمرماً إال  مـا جـاء عن ابـن عبـاس 

احلاملني واحلطابني وأصحاب منافعها»(٥).
ومـن املعقول: وألنا لو أوجبنا اإلحرام عـىل كل من يتكرر دخوله 

أفىض إىل أن يكون مجيع الزمان حمرماً فسقط للحرج.

(١) انظر: املدونة (٤٠٥/١، ٤٣٢)، حاشية الدسوقي (٢٤/٢) (٣٦٠/٥)، التاج واإلكليل 
.(٤١/٣)

(٢) انظر: املجموع رشح املهذب (١٨/٧-١٩).
(٣) كشاف القناع عن متن اإلقناع (٣٦٤/٦-٣٦٥).

(٤)  انظر: املبسوط (١٦٦/٤-١٦٧).
(٥) املصنف، ابن أيب شيبة (٤٧٩/١) (ر١٢٠).



 ٣٠٠

أدلة القول الثاين: وقد استدلوا باملعقول.
قالوا: ألنه جياوز امليقات مريداً للحرم، فلم جيز بغري إحرام كغريه.

نوقـش: بأنه قياس مـع الفارق، فإن إجياب اإلحـرام عىل من تكرر 
دخولـه للحرم يفيض للرضر واملشـقة، وهو منفي رشعـاً بخالف من 

دخلها لعارض.
والراجح: هو القول األول لقوة ما استدلوا به؛ وملا تقدم يف حديث 
: «ممـن أراد احلـج والعمـرة» مما يـدل عىل عـدم حتتيم  ابـن عبـاس 
اإلحـرام إال عىل مريد النسـك؛ وهو املتفق مـع مقاصد الرشيعة، واهللا 

تعاىل أعلم.
 الفرع الثاين: إذا كان الدخول حلاجة ال تتكرر.

صورة املسـألة: مـن جاوز امليقات ممـن ال يريد نسـكاً، ولكنه يريد 
دخول احلرم حلاجة ال تتكرر كالتجارة، والزيارة، وعيادة املريض، هل 

جيب عليه أن حيرم بنسك حج، أو عمرة؟ أو أنه ال يلزمه ذلك؟
اختلفوا فيه عىل قولني:

القـول األول: جيـب اإلحـرام عىل من توجـه إىل مكـة مطلقاً، وهو 
مذهـب احلنفيـة(١)، واملالكيـة(٢)، وهـو أحد قـويل الشـافعي(٣)، وهو 

املذهب عند احلنابلة(٤).
القـول الثـاين: ال جيب اإلحرام عـىل من توجه إىل مكـة إال عىل من 
كان مريداً للحج أو العمرة، وهو مذهب الشـافعية(٥)، قال النووي يف 

(١) انظر: املبسوط (١٦٦/٤-١٦٧)، فتح القدير (١١١/٣)، تبيني احلقائق (٧٣/٢).
(٢) انظر: املدونة (٤٠٥/١، ٤٣٢)، حاشية الدسوقي (٢٤/٢)، التاج واإلكليل (٤١/٣).

(٣) انظر: املجموع رشح املهذب (١٨/٧-١٩).
(٤) انظر: اإلنصاف (٤٢٧/٣)، كشاف القناع (٤٠٢/٢).

(٥) انظر: األم (١٥٣/١)، املجموع رشح املهذب (١٤/٧-١٥)، هناية املحتاج (٢٧٧/٣).



٣٠١ 

املجمـوع: «مذاهـب العلامء فيمن أراد دخول احلـرم حلاجة ال تتكرر، 
كالتجـارة والزيـارة وعيـادة املريـض ونحوهـا، قد ذكرنـا أن األصح 
عندنا أنه يسـتحب له اإلحرام، وال جيب، سـواء قربت داره من احلرم 

أم بعدت»(١)، وهو رواية عن أمحد(٢)، وهو مذهب الظاهرية(٣).
أدلة القول األول: وقد استدلوا بالسنة، وباملعقول.

فمـن السـنة: حديث ابن عبـاس  قال: قال رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «ال 
يدخل أحد مكة إال بإحرام من أهلها أو من غري أهلها»(٤).

وجـه االسـتدالل: أنه نص يف حمل النـزاع يف النهي عن دخول مكة 
. إال حمرماً

نوقش:لو سلمنا صحته فإنه ال يثبت مرفوعاً، بل هو موقوف عىل ابن 
، وقول الصحايب ليس بحجة إذا خالف قول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص. عباس 

ومن املعقول:
ألنه ملسو هيلع هللا ىلص وقّت املواقيت، ومل ينقل عنه وال عن أحد من أصحابه . ١

أهنم جتاوزوها بغري إحرام.
نوقش من وجهني:

- الوجـه األول: أن الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص وقـت املواقيـت واشـرتط 
اإلحرام ملن أراد النسك.

(١) انظر: املجموع رشح املهذب (١٨/٧-١٩).
(٢) انظر: اإلنصاف (٤٢٧/٣).
(٣) انظر: املحىل (٥٢/٥-٥٣).

(٤) ذكره يف ميزان االعتدال يف نقد الرجال (١٣٠/٦)، وقال: «قال ابن عدي ال أعرفه مسنداً 
إال بـه مـن هذا الوجه»، وجاء موقوفاً عىل ابن عبـاس يف مصنف عبدالرزاق (٥٦٦/٢) 
(ح٤٤٨٢)، ويف سـند احلديث املرفوع خالد بن عبداهللا الواسـطي، قال اهليثمي يف جممع 

الزوائد (٩٣/١٠): «وقد نسب إىل الكذب ووثقه ابن حبان وقال خيطئ وخيالف».



 ٣٠٢

- الوجـه الثاين: أنه قـد نقل عن بعض الصحابـة دخول احلرم 
.(١) بغري إحرام، ومنهم ابن عمر 

وألنـه لو نذر دخوهلـا، لزمه اإلحرام، ولو مل يكن واجباً مل جيب . ٢
بنذر الدخول، كسائر البلدان.

نوقـش: ال نسـلم بلزوم اإلحرام ملجـرد النـذر إذا مل يرد بذلك 
الدخول حجاً أو عمرة؛ لعموم احلديث املتقدم.

وألن وجـوب اإلحرام عىل من يريد احلج والعمرة عند دخول . ٣
مكـة؛ إلظهـار رشف تلك البقعـة، ويدخل يف هـذا املعنى من 

يريد النسك ومن ال يريد النسك.
نوقـش: بأن ذلك مقيد بمن يريد النسـك بنـص احلديث الذي 

قدمنا، فال عربة هبذا املعنى يف مقابل النص.
أدلة القول الثاين: وقد استدلوا بالسنة، وباملعقول.

فمن السنة:
حديـث بن عباس  قال: «وقّت رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص ألهل املدينة . ١

ذا احلليفـة، وألهل الشـام اجلحفـة، وألهل نجد قـرن املنازل، 
وألهل اليمن يلملم، فهن هلن، وملن أتى عليهن من غري أهلهن، 
ه من أهله،  ملـن كان يريد احلج والعمرة، فمـن كان دوهنن فمهلّ

وكذاك حتى أهل مكة هيلّون منها»(٢).
وجـه االسـتدالل: قولـه: «ممـن أراد احلـج والعمـرة» يقتـيض 
ختصيـص هـذا احلكم باملريد ألحدمها، وأن مـن مل يرد ذلك إذا 
مر بأحد هذه املواقيت ال يلزمه اإلحرام، وله جتاوزها غري حمرم.

(١)  ذكـره البخـاري بصيغة اجلـزم، انظر: صحيح البخـاري (٦٥٥/٢) بـاب دخول احلرم 
ومكة بغري إحرام.

(٢)  سبق خترجيه.
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: «أن رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص دخل عام الفتح . ٢ حديث أنس بن مالك 
وعىل رأسه املغفر»(١).

: «أن رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص دخل يوم فتح . ٣ وحديث جابر بن عبداهللا 
مكة، وعليه عاممة سوداء بغري إحرام»(٢).

وجه االسـتدالل: أن الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص، قد بنيّ فعله أن من ال يريد 
احلج أو العمرة فال جيب عليه أن حيرم.

نوقـش: بأنه خاص بالرسـول ملسو هيلع هللا ىلص؛ بدليل قولـه ملسو هيلع هللا ىلص: «حرم اهللا 
مكـة فلم حتـل ألحد قبيل وال ألحد بعدي أحلت يل سـاعة من 

. هنار»(٣) فيدخل يف ذلك الدخول للحرم حالالً
أجيـب عنه: بأن اخلصوصية هي يف إباحة القتال يف احلرم، وأما 

الدخول للحرم حالالً فال نسلّم بدخوله يف ذلك.
، قـال: «خطبنا رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص فقـال: أهيا . ٤ حديـث أيب هريـرة 

الناس قد فرض اهللا عليكم احلج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا 
رسول اهللا؟ فسكت، حتى قاهلا ثالثاً، فقال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: لو قلت 
نعم لوجبت وملا اسـتطعتم، ثم قـال: ذروين ما تركتكم فإنام هلك 
من كان قبلكم بكثرة سؤاهلم واختالفهم عىل أنبيائهم فإذا أمرتكم 

بيشء فأتوا منه ما استطعتم وإذا هنيتكم عن يشء فدعوه»(٤).
وجه االسـتدالل: أنه أوجب احلج مـرة واحدة؛ فدل عىل عدم 

وجوب اإلحرام ملن جاء إىل مكة لغري حج أو عمرة.
(١)  البخاري (٦٥٥/٢) (ح١٧٤٩)، ومسلم (٩٨٩/٢) (ح١٣٥٧).

(٢)  مسلم (٩٩٠/٢) (ح١٣٥٨) باب جواز دخول مكة بغري إحرام 
(٣)  مـن حديث ابن عباس، صحيح البخاري (٤٥٢/١) (ح١٢٨٤)، ومسـلم (٩٨٨/٢) 

(ح١٣٥٥).
(٤)  صحيح مسلم (٩٧٥/٢) (ح١٣٣٧) باب فرض احلج مرة يف العمر.



 ٣٠٤

ومن املعقول:
وألنه أحد احلرمني، فلم يلزم اإلحرام لدخوله، كحرم املدينة.. ١
وألن الوجوب من الرشع، ومل يرد من الشارع إجياب ذلك عىل . ٢

كل داخل، فبقي عىل األصل.
وألن اإلحرام غري مقصود لعينه بل ألداء النسـك به، وهو غري . ٣

قاصد أداء النسـك، فكان احلرم يف حقه كسائر البقاع، فكان له 
أن يدخلها بغري إحرام.

الرتجيح:
بالنظـر إىل أدلـة القولني فالـذي يرتجح هو القول الثـاين؛ فإن قول 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «ممن أراد احلج والعمرة» نص يف حمل النزاع مع استصحاب 
أن احلج ال جيب إال مرة واحدة؛ ولإلجابة عن أدلة القول األول، واهللا 

أعلم.
املطلب الثالث

طروء نية أداء النسك بعد جتاوز امليقات
وفيه فرعان:

الفرع األول: طروء النية قبل دخول احلرم.
صورة املسـألة: من جتاوز امليقات إىل ما دون مكة أو احلرم، من غري 
نيـة، ثـم بدا له أن يؤدي نسـك احلـج أو العمرة، فهل حيـرم من مكانه 

الذي طرأت فيه النية؟ أم يلزمه الرجوع مليقاته املعترب فيحرم منه؟
اختلف يف ذلك عىل قولني:

القـول األول: حيـرم مـن مكانه الـذي طرأت فيـه النية، وبـه يقول 



٣٠٥ 

احلنفية(١)، ومالك(٢)، والشـافعي(٣)، واحلنابلة(٤)، وقد استدلوا بالسنة 
واملعقول.

فمن السنة:
حديث ابن عباس  -املتقدم- يف املواقيت حيث قيد اإلحرام . ١

بوجود النية لذلك، وهو هنا قد جاوز امليقات غري مريد للنسك، 
وإنام وجدت إرادة النسـك بعد ذلك فال يلزمه اإلحرام إال من 

حني اإلرادة.
ولقوله ملسو هيلع هللا ىلص يف احلديث: «فمن حيث أنشـأ» أي من حيث أنشـأ . ٢

اإلحرام إذا سافر من مكانه إىل مكة، ويدخل يف ذلك من سافر 
غري قاصد للنسـك فجـاوز امليقات ثم بدا له بعد ذلك النسـك 
فإنـه حيرم من حيث جتدد له القصد، وال جيب عليه الرجوع إىل 

امليقات(٥).
ومن املعقول:

ألنـه مل يـرد دخـول احلـرم ابتـداء وقد قـال ملسو هيلع هللا ىلص: «إنـام األعامل . ١
.(٦)«بالنيات وإنام لكل امرئ ما نو

وألنـه حصل دون ميقات عىل وجه مباح، فكان له اإلحرام منه . ٢
كأهل ذلك املكان.

كي اخلالف عن  (١) نسـبه يف املغني لصاحبي أيب حنيفة، ومل أجد نصاً يدل عىل ذلك، وإنام حُ
زفر يف تفصيل له. انظر: املبسوط (٣٣٤/٢٥-٣٣٥)؛ بدائع الصنائع (٤٩٣/٢).

(٢) انظر: املدونة (٤٣٢/١).
(٣) األم للشافعي (٢٢٢/٢)، روضة الطالبني (٣٦٨/٣)، أسنى املطالب (٤٤٣/٦).

(٤) اإلنصاف (٢١٩/٦)، كشاف القناع عن متن اإلقناع (٣٦٤/٦).
(٥) بستان األحبار خمترص نيل األوطار (٤٥٨/٢).

(٦) سبق خترجيه.



 ٣٠٦

القـول الثاين: يلزمه الرجـوع مليقاته، وهو منسـوب أليب حنيفة(١)، 
وهو رواية عن أمحد(٢).

وقد اسـتدلوا باملعقـول، فقالوا: ألنه أحرم مـن دون امليقات فلزمه 
الدم، كالذي يريد دخول احلرم.

نوقش من وجهني:
األول: ال نسـلم بوجوب اإلحرام عىل كل مـن أراد دخول احلرم، 

وإنام جيب عىل من أراد النسك.
الثـاين: وألن هـذا القول يفـيض إىل أن من كان منزلـه دون امليقات 
إذا خـرج إىل امليقات ثم عاد إىل منزلـه وأراد اإلحرام لزمه اخلروج إىل 
امليقات؛ وال قائل به(٣)، وهو خمالف لقول رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «ومن كان 

ه من أهله»(٤). منزله دون امليقات فمهلّ
الرتجيح:

الراجح هو القول األول؛ لقوة ما استدلوا به، وضعف دليل القول 
الثـاين، واإلجابـة عنـه؛ وألن قوله ملسو هيلع هللا ىلص قي احلديث: «ومـن كان منزله 
ه من أهله»، فإنه يدل عىل أن من جتاوز هذه املواقيت  دون امليقات فمهلّ
بال نية للنسـك، ثـم طرأ العزم عىل أداء النسـك، فإنـه حيرم من حيث 

أراده، واهللا تعاىل أعلم.
(١) نسبه العيني يف عمدة القاري رشح صحيح البخاري (٢٢٢/١٤)؛ حيث قال: «وفيه من 
أتى عىل ميقات من املواقيت، ال يتجاوز غري حمرم عند أيب حنيفة، سواء قصد دخول مكة 

أو مل يقصد» ومل أقف عىل هذه النسبة يف كتب احلنفية املعتمدة. 
(٢) اإلنصاف (٢٢٠/٦)؛ كشـاف القناع عن متن اإلقناع (٣٦٦/٦). وعنه يلزمه أن يرجع 

فيحرم من امليقات، وال دم عليه، ذكرها يف الرعاية قوالً واحداً
(٣) املغني (٢٢١/٣).

(٤) سبق خترجيه.



٣٠٧ 

الفرع الثاين: طروء النية بعد دخول احلرم:
صورة املسألة: «من جتاوز امليقات إىل داخل مكة أو احلرم وهو غري 
مريـد للحـج أو العمرة، ثم بدا له أن يأيت باحلـج أو العمرة، فهل حيرم 

من مكانه؟ أم يلزمه العودة مليقاته املعترب فيحرم منه؟
اخلـالف يف هـذا الفرع ينبني عىل اخلالف يف املطلب السـابق، ومن 

ثمرة ذلك:
: عىل القول بعدم وجوب اإلحرام إال عىل مريد النسـك، وهو  أوالً
القـول الثاين يف املسـألة، فله أن حيرم من مكانه الـذي طرأت فيه النية؛ 

ألنه دخل احلرم من غري نية للحج أو العمرة.
وعـىل القول األول املقتيض إجيـاب اإلحرام عىل كل داخل إىل مكة 
ولـو مل يرد النسـك، فيلزمـه الرجوع إىل ميقاته املعتـرب فيحرم منه، فإن 
ثِمَ عند احلنفية(١)، واملالكية(٢)، واحلنابلة، وأوجب  أحـرم من موضعه أَ

احلنابلة دماً مع اإلثم(٣).
: بناء عىل اصطـالح احلنفية يف التفريق بني املكي واحلرمي، أن  ثانيـاً
املكـي هـو كل مـن كان دون املواقيـت إىل احلرم، فلو دخـل مكة أحد 
منهـم فله أن حيرم من موضعه، مادام خـارج احلرم، أما إذا أحرم وهو 
يف احلرم فعليه دم، إال إذا كان يف نسـك احلج فيسـقط الدم إذا توجهوا 

إىل عرفة؛ ألن ميقاته هو احلل.
قـال يف حاشـية رد املحتـار: «... ومما جيب التيقظ له سـكان جدة، 
وأهـل األودية القريبة من مكة؛ فإهنم غالباً ما يأتون مكة يف السـادس 
أو السابع من ذي احلجة بال إحرام، وحيرمون للحج من مكة؛ فعليهم 

(١)  انظر: املبسوط (٨/٢)، بدائع الصنائع (١٦٦/٢).
(٢)  انظر: املدونة (٤٣٢/١).

(٣) اإلنصاف (٢١٩/٦)، املغني (٢٢١/٣).



 ٣٠٨

دم ملجـاوزة امليقـات بـال إحـرام، لكن بعـد توجههم إىل عرفـة ينبغي 
سـقوطه عنهم بوصوهلـم إىل أول احلل ملبـني، إال أن يقال: إن هذا ال 
وداً إىل امليقات لعدم قصدهم العود؛ لتاليف ما لزمهم باملجاوزة؛  يعدُّ عَ

بل قصدوا التوجه إىل عرفة. ا.هـ
وقـال القـايض حممد عيد يف رشح منسـكه: والظاهر السـقوط ألن 
ـود إىل امليقـات مـع التلبيـة مسـقط لـدم املجـاوزة، وإن مل يقصده  العَ

حلصول املقصود وهو التعظيم»(١).
أما عند اجلمهور من املالكية(٢)، والشافعية(٣)، واحلنابلة(٤)، فإن من 

كان دون املواقيت ال جيوز له جتاوز قريته بغري إحرام إذا أراد النسك.
: اآلفاقي إذا أهنى مناسـك العمرة، وأراد أن حيج عن غريه، أو  ثالثاً
أهنى مناسـك احلج، وأراد أن يعتمر عن غـريه، هل يلزمه أن حيرم من 

ميقات املنيب؟
قال يف املغني: «ذكر القايض فيمن دخل مكة حيج عن غريه، ثم أراد 
أن يعتمر بعده لنفسه، أو دخل حيج لنفسه، ثم أراد أن يعتمر لغريه، أو 
دخل بعمرة لنفسـه، ثم أراد أن حيج أو يعتمر لغريه، أو دخل لغريه ثم 
أراد أن حيج أو يعتمر لنفسه، أنه يف مجيع ذلك خيرج إىل امليقات فيحرم 
منه، فإن مل يفعل فعليه دم... وظاهر كالم اخلرقي أنه ال يلزمه اخلروج 
إىل امليقات يف هذا كله، ملا ذكرنا من أن كل من كان بمكة كالقاطن هبا، 
، ومـا ذكره القايض  وهـذا حاصل بمكة عىل وجه مباح، فأشـبه املكيَّ
حتكـم ال يدل عليه خرب وال يشـهد لـه أثر، وما ذكره من املعنى فاسـد 

(١) حاشية رد املحتار (٥٢٦/٢).
(٢) الذخرية (٢٠٦/٣).
(٣) املجموع (٢٠٥/٧).

(٤) املغني (٢١٥/٣).
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لوجـوه: أحدها: أنـه ال يلزم أن يكون مريداً للنسـك عن نفسـه حال 
جمـاوزة امليقات، فإنـه قد يبدو له بعد ذلك. والثـاين: أن هذا ال يتناول 
مـن أحرم عن غريه. والثالـث: أنه لو وجب هبذا اخلـروج إىل امليقات 
ين لغري النسـك الذي  للـزم املتمتع واملفرد ألهنام جتـاوزا امليقات مريدَ
أحرما به. والرابع: أن املعنى يف الذي جياوز امليقات غري حمرم، أنه فعل 
ما ال حيل له فعله، وترك اإلحرام الواجب عليه يف موضعه، فأحرم من 

دونه أ.هـ»(١).
وهذا هو املشهور من مذاهب األئمة األربعة احلنفية(٢)، واملالكية(٣)، 

والشافعية(٤)، واحلنابلة(٥).

(١) املغني (٢١٥/٣).
(٢) املبسوط (٣٣١/٢٥)، بدائع الصنائع (٤٩٢/٢).

(٣) الذخرية (٢٠٦/٣).
(٤) املجموع (٢٠٥/٧).

(٥) املغني (٢١٥/٣).



 ٣١٠

املبحث الرابع
جماوزة امليقات بنية معلقة ألداء النسك

وفيه مطلبان:
املطلب األول
تأصيل املسألة

: معنى التعليق. أوالً
تعريفـه لغـة: «العني والـالم والقاف أصلٌ كبري صحيـح يرجع إىل 
ء باليشء العايل، ثم يتَّسـع الكالم فيه،  معنىً واحد، وهو أن يناط اليشَّ
قه  تُ الـيشءَ أعلِّ قْ لّ واملرجـع كلـه إىل األصل الـذي ذكرناه، تقـول: عَ

ه. والقياس واحد»(١). مَ لِق به، إذا لزِ تعليقاً، وقد عَ
: «ربط حصول يشء عىل حصول يشء آخر»(٢). تعريفه اصطالحاً

ويدخل يف معنى التعليق االصطالحي معنى الرشط؛ ألن: «الرشط 
تعليق يشء بيشء، بحيث إذا وجد األول وجد الثاين»(٣).

(١) معجـم مقاييـس اللغـة البـن فـارس (١٢٥/٤)، القامـوس املحيـط للفـريوز آبـادي 
(ص١١٧٥).

(٢) معجم لغة الفقهاء ملحمد قلعجي (ص١٣٧).
(٣) انظـر: التعريفـات للجرجـاين (ص١٦٦)، التوقيـف عـىل مهـامت التعاريـف للمناوي 

(ص٤٢٧).



٣١١ 

والتعليـق يتضمـن الـرشط، ومنـه ما جـاء يف قولـه ملسو هيلع هللا ىلص يف حديث 
املواقيـت: «وقـت» ففيـه: «تعليـق اإلحـرام بوقت الوصـول إىل هذه 

األماكن برشط إرادة احلج أو العمرة»(١).
: ما جاء يف تعليق النية من السنة. ثانياً

: «أن النبـي ملسو هيلع هللا ىلص أهلّ وأصحابـه باحلج، . ١ عـن جابـر بن عبـداهللا 
وليـس مع أحد منهم هديٌ غـري النبي ملسو هيلع هللا ىلص وطلحة، وكان عيل قدم 
من اليمن ومعه اهلدي، فقال: أهللت بام أهلّ به رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص»(٢).

ويف لفـظ ملسـلم عنـه: فقـدم عـيل مـن سـعايته فقـال: «بـم • 
أهللـت؟»، قـال: بـام أهلّ به النبـي ملسو هيلع هللا ىلص، فقال له رسـول اهللا 
»، قـال: وأهد له عـيل هدياً،  ملسو هيلع هللا ىلص: «فأهـدِ وامكـث حرامـاً
فقال رساقة بن مالك بن جعشـم: يا رسـول اهللا، ألعامنا هذا 

.(٣)« ؟ فقال: «ألبدٍ أم ألبدٍ
ويف لفـظ ملسـلم عنـه: حتـى إذا كان آخـر طوافه عـىل املروة • 

 ، فقال «لو أين استقبلت من أمري ما استدبرت مل أسقِ اهلديَ
وجعلتهـا عمـرة، فمـن كان منكم ليـس معه هـدي فليحل 
وليجعلهـا عمرة». فقـام رساقة ابن مالك بن جعشـم فقال: 
يـا رسـول اهللا، ألعامنـا هذا أم ألبد؟ فشـبك رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 
أصابعه واحدة يف األخـر، وقال: «دخلت العمرة يف احلج 
-مرتـني- ال بـل ألبدٍ أبد». وقدم عيل مـن اليمن ببدن النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص فوجد فاطمة  ممن حل ولبست ثياباً صبيغاً واكتحلت، 
فأنكر ذلك عليها، فقالت: إن أيب أمرين هبذا. قال: فكان عيل 

(١) كتاب احلج من إحكام األحكام رشح عمدة األحكام (ص١).
(٢) صحيح البخاري م م (٤/٣)، (ر١٧٨٥) باب عمرة التنعيم.

(٣) صحيح مسلم (٣٦/٤)، (ر ٣٠٠٢) باب بيان وجوه اإلحرام.



 ٣١٢

يقول بالعراق: فذهبت إىل رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص حمرشاً عىل فاطمة 
للـذي صنعـت مسـتفتياً لرسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص فيـام ذكـرتْ عنه، 
فأخربتـه أنى أنكرت ذلك عليها، فقال: «صدقت، صدقت، 
مـاذا قلتَ حني فرضت احلج». قـال: قلت اللهم إين أهلّ بام 
أهلّ به رسولك. قال: «فإن معي اهلدي فال حتل». قال: فكان 
مجاعة اهلدي الذي قدم به عيل من اليمن، والذي أتى به النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص مئـة، -قال- فحلّ الناس كلهم، وقـرصوا إال النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

ومن كان معه هدي»(١).
ويف مسـلم عن أبى موسى  قال: قدمت عىل رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص، . ٢

وهو منيخ بالبطحاء، فقال يل: «أحججت؟» فقلت: نعم. فقال: 
؟». قال: قلت لبيك بإهاللٍ كإهالل النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال:  «بم أهللتَ

، طف بالبيت وبالصفا واملروة وأحل»(٢). «فقد أحسنتَ
ويف لفظ ملسلم: «قال: قدمت عىل رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص، وهو منيخ • 

؟» قال: قلـت أهللت بإهالل  بالبطحـاء، فقال: «بـم أهللتَ
النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: «هل سقتَ من هدي؟» قلت: ال. قال «فطف 

بالبيت، وبالصفا واملروة، ثم حل»(٣).
وجه االسـتدالل: فيها دليل عىل جواز تعليـق اإلحرام بإحرام 
الغـري، وانعقاد إحرام املعلق بـام أحرم به الغري. ومن الناس من 
عد هذا إىل صور أخر أجاز فيها التعليق، ومنعه غريه، ومن 

أبى ذلك يقول: احلج خمصوص بأحكام ليست يف غريه(٤).
(١) صحيح مسلم (٣٩/٤) (ر٣٠٠٩) باب حجة النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

(٢) صحيح مسلم (٤٤/٤)، (ر٣٠١٦) باب ىف نسخ التحلل من اإلحرام واألمر بالتامم.

(٣) صحيح مسلم (٤٥/٤)، (ر٣٠١٨) باب ىف نسخ التحلل من اإلحرام واألمر بالتامم.
(٤) كتاب احلج من إحكام األحكام رشح عمدة األحكام (ص٦٢).



٣١٣ 

: ما جاء يف مسألة االشرتاط. ثالثاً
يف الصحيحـني: «عن عائشـة قالت: دخل رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص عىل . ١

ضباعـة بنت الزبري(١)، فقال هلا: «لعلـك أردت احلج؟» قالت: 
ي، واشرتطي، وقويل:  واهللا ال أجدين إال وجعة، فقال هلا: «حجّ

اللهم حميل حيث حبستني» وكانت حتت املقداد بن األسود(٢).
ويف لفـظ ملسـلم: عـن ابن عبـاس أن ضباعة بنـت الزبري بن • 

عبداملطلـب  أتت رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص فقالت: إين امرأة ثقيلة، 
وإين أريد احلج، فام تأمرين؟ قال: «أهيلّ باحلج واشرتطي؛ أن 

حميل حيث حتبسني»، قال: فأدركت(٣).
ويف لفظ ملسلم عنه: أن ضباعة أرادت احلج فأمرها النبي ملسو هيلع هللا ىلص • 

أن تشرتط، ففعلت ذلك عن أمر رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص(٤).
ويف لفـظ للرتمـذي: أن ضباعـة بنـت الزبري أتـت النبي ملسو هيلع هللا ىلص • 

فقالت: يا رسول اهللا! إين أريد احلج أفأشرتط؟ قال: «نعم»، 
قالت: كيف أقول؟ قال: «قويل: لبيك اللهم لبيك لبيك حميل 

من األرض حيث حتسبني»(٥).
(١) هـي ضباعـة بنـت الزبـري بن عبداملطلـب اهلاشـمية بنت عـم النبـي ملسو هيلع هللا ىلص زوج املقداد بن 
األسود. انظر: اإلصابة يف متييز الصحابة (٣/٨) (ت١١٤٢٥) االستيعاب (١٨٧٤/٤) 

(ت٤٠١٧).
(٢) صحيح البخاري م م (٧/٧) (ر٥٠٨٩) باب األكفاء يف الدين؛ صحيح مسلم (٢٦/٤) 

(ر٢٩٦٠) باب جواز اشرتاط املحرم التحلل بعذر املرض ونحوه.
(٣) صحيـح مسـلم (٢٦/٤) (ر٢٩٦٣) بـاب جـواز اشـرتاط املحرم التحلـل بعذر املرض 

ونحوه.
(٤) صحيـح مسـلم (٢٦/٤) (ر٢٩٦٤) بـاب جـواز اشـرتاط املحرم التحلـل بعذر املرض 

ونحوه.
(٥) سنن الرتمذي ملحمد الرتمذي (٢٧٨/٣) (ر٩٤١) وقال: «حسن صحيح».



 ٣١٤

ويف لفـظ عند أمحد: «أحرمي وقويل: إن حميل حيث حتبسـني • 
فـان حبسـت أو مرضت فقد أحللت مـن ذلك رشطك عىل 

ربك عز وجل»(١).
وجـه االسـتدالل: هو هنا قـد جزم بنيـة النسـك، ولكنه علق 
اإلمتـام برشط، وهو شـبيه بموضـع البحث هنا، فإنـه علق نية 

ابتداء اإلحرام برشط.
أن العلـامء اشـرتطوا يف العبـادات أن تكون النيـة جازمة ومنعوا . ٢

العبادة بنية مرتددة، واسـتثنوا مـن ذلك احلج والعمرة(٢)، والذي 
جاوز احلرم هبذه النية ليس جازماً باحلج أو العمرة؛ فيكون حكمه 

حكم من جاوز امليقات بال نية، يف عدم إجياب اإلحرام عليه.
املطلب الثاين

جماوزة امليقات بنية معلقة
صورة املسألة: من جاوز امليقات ممن علق إرادة النسك عىل حتقق أمر 
ثم حتقق، هل جيب عليه أن حيرم من ميقاته املعترب، أم حيرم من مكانه؟

هذه املسألة ال ختلو من صورتني:
الصورة األوىل: أن جياوز امليقات دون احلرم بنية معلقة.

واخلـالف يف هذه الصـورة ينبني عىل اخلالف السـابق فيمن جاوز 
امليقات، ثم طرأت عليه نية اإلحرام قبل دخول احلرم.

(١) مسند أمحد بن حنبل (٤١٩/٦) (ر٢٧٣٩٨)، قال شعيب األرناؤوط: «حديث صحيح 
وهذا إسناد خالف فيه حييى بن أيب كثري الرواة عن عكرمة».

(٢) حاشـية الدسـوقي (٤٣١/٥)، الذخـرية لشـهاب الديـن القـرايف (٤٩٨/٢)، املجموع 
(٣٠٧/١)؛ (٣١٤/١)، هنايـة املحتاج (١٣١/١)، املنثـور يف القواعد ملحمد الزركيش 
(٣٥٣/١)؛ (٣٨١/١)، الـرشح الكبـري عىل متـن املقنع (٤٧٠/٢١)، كشـاف القناع، 

منصور البهويت (٤٩٤/١).



٣١٥ 

الصورة الثانية: أن جياوز امليقات ويدخل احلرم بنية معلقة.
واخلـالف يف هـذه الصـورة ينبنـي عـىل اخلـالف السـابق يف حكم 
اإلحـرام عـىل مـن أراد دخـول احلرم مـن غري وجـود النيـة للحج أو 

العمرة، هل يلزمه اإلحرام؟.
فعـىل القـول بوجوب اإلحرام لـكل داخل للحـرم، فمتى ما وجد 
األمـر املعلق عليه، وأراد اإلحرام بالنسـك، فيجـب عليه أن حيرم من 
ميقاته املعترب سـواء جزم بالنية قبل دخول احلرم أو بعد دخول احلرم؛ 
فـإن أحرم من مكانـه لزمه الدم؛ ألهنم يوجبون عليـه اإلحرام، ولو مل 
، فهنا مـن باب أوىل، فال عربة بنيته، وعىل القول بعدم  توجـد نية أصالً
وجـوب اإلحـرام إال عىل مريد النسـك؛ فإنه حيرم مـن موضعه الذي 
جـزم فيه بالنية، سـواء كان ذلك داخـل احلرم أو خارجـه؛ ألن الذي 
دخـل احلرم هبذه النيـة ليس جازماً باحلـج أو العمـرة؛ فيكون حكمه 
حكـم من جاوز امليقات بال نية، ثم طرأت عليه النية، فأدلتهم هنا هي 

أدلتهم هناك. واهللا تعاىل أعلم.



 ٣١٦

املبحث اخلامس
جماوزة امليقات بنية مقيدة ألداء النسك

وفيه مطلبان:
املطلب األول
تأصيل املسألة

أوال: معنى التقييد.
يْد، وهو  تعريفـه لغة: «القاف والياء والـدال كلمةٌ واحدة، وهي القَ
 . يِّـده تقييداً قََ ه أُ تُ بِس. يقـال: قيَّدْ ْ ـمَّ يسـتعارُ يف كل يشءٍ حيَ ، ثُ معـروفٌ
عـةِ إدراكه هلا  ، أي: فـكأنَّ الوحشَ من رسُ ابِدِ وَ يْـدُ األَ سٌ قَ ويقـال: فرَ
لِ  جْ يْدِ مـن رِ ـعُ القَ ضِ وْ : مَ ـمٍ ظَّ عَ ـدُ كمُ يَّ قَ . والمُ يِّـدَ : قُ قيَّـدة»(١). وقِيـدَ مُ

.(٢)« لْخالِ من املرأةِ عُ اخلَ ضِ وْ ، ومَ سِ رَ الفَ
: «ما دل عىل يشء معني، ومطلق مع تقييد احلقيقة  تعريفه اصطالحاً
بقيد زائـد»(٣)، فتقييد املطلق حقيقة هو: «ادخـال الرشوط والصفات 

عليه»(٤).
(١) معجم مقاييس اللغة البن فارس (٤٤/٥).

(٢) القاموس املحيط للفريوز آبادي (ص٤٠٠).
(٣) املطلع عىل أبواب املقنع (ص٣٩٤).

(٤) معجم لغة الفقهاء ملحمد قلعجي (ص١٤٢).



٣١٧ 

: الفرق بني التعليق والتقييد. ثانياً
أ) التعليق هو ربط وجود اليشء بوجود غريه، فهو مانع لالنعقاد ما 
مل حيصـل الرشط، أما التقييد فال صلة له باالنعقاد، بل هو لتعديل آثار 

العقد األصلية، ويسمى االقرتان بالرشط(١).
ب) أن تقييـد نية النسـك فيه جـزم بالنية ألداء النسـك، ولكنه قيدَ 
االبتداء برشط يعلم قدرته عىل حتقيقه، وأما يف تعليق نية النسـك، فإن 
النية ألداء النسـك ليسـت جازمة، ولكنه علق االبتداء برشط ال يعلم 

قدرته عىل حتقيقه.
ج) أن التعليق تبديل صورة، والتقييد ليس بتبديل صورة؛ بل زيادة 

أمر آخر(٢).
د) التعليق هو ربط وجود اليشء بوجود غريه، ويسـتعمل فيه لفظ 
، كــ (إن وإذا)، وانعقـاد احلكـم فيـه يتوقف عىل  أداة الـرشط رصحيـاً
حصـول الرشط. والتقييد بالرشوط ما جزم فيـه باألصل، ورشط فيه 

.(٣) أمر آخر، وال يستعمل فيه لفظ أداة الرشط رصحياً
املطلب الثاين

جماوزة امليقات بنية مقيدة
صورة املسألة: من أنشأ السفر حلاجة ال تتكرر كالتجارة، والزيارة، 
وعيـادة املريـض، ونحو ذلك، وجـاوز امليقات مريداً للنسـك، مقيداً 
هذه اإلرادة بفعل يشء قبله داخل املواقيت أو داخل احلرم، فهل جيب 

عليه أن حيرم من ميقاته املعترب، أم حيرم من مكانه؟
(١) املوسوعة الفقهية الكويتية (١/-١٦٥١٦٤).

(٢) أصول فخر اإلسالم (٣٧٩/٢).
(٣) املوسوعة الفقهية الكويتية (٢٣٢/٤).



 ٣١٨

حترير حمل النزاع.
من أنشـأ السـفر من بلده بقصد الزيارة أو عيـادة مريض، أو قضاء 
عمل معني، وأراد مع ذلك أن يؤدي مناسك احلج أو العمرة فال خيلو:

أن تكون النية ألداء النسـك معلقة، أو مرتددة ففيها من اخلالف • 
ما تقدم.

أن تكون النية ألداء النسك جازمة فال خيلو:• 
- أن يكـون قصده من السـفر ابتداء النسـك مـع قضاء الغرض 

اآلخر.
. فالظاهر هو تغليب  - أن يكـون قصده من السـفر األمرين معـاً
نية النسك يف املوضعني فيكون حكمه حكم من جتاوز امليقات 

بنية جازمة.
وحمـل النزاع هو: أن يكون إنشـاء السـفر ابتداء مـن أجل الغرض 
الدنيـوي فهـو املقصود األصيل للسـفر، وقصد أداء النسـك باحلج أو 

العمرة جاء تابعاً للمقصد األول، وهلذه املسألة صورتان:
الصورة األوىل: أن جياوز امليقات دون احلرم هبذه النية.

واخلـالف يف هذه الصـورة ينبني عىل اخلالف السـابق فيمن جاوز 
امليقات، ثم طرأت عليه نية اإلحرام قبل دخول احلرم، مع التنبه للفرق 
بـني املوضعني، أن من جـاوز امليقات يف املوضـع األول مل يكن يف نيته 
أداء النسـك، وإنام طرأت النية بعد ذلك. وهنا النية موجودة من حني 
جتـاوز امليقات ولكنه قيد نية اإلحرام بالنسـك بعد االنتهاء من غرضه 
الذي سافر من أجله، فهل يكون حكمه حكم من طرأت عليه النية؟

الصورة الثانية: أن جياوز امليقات ويدخل احلرم بنية مقيدة.
واخلـالف يف هـذه الصـورة ينبنـي عـىل اخلـالف السـابق يف حكم 



٣١٩ 

اإلحـرام عـىل مـن أراد دخـول احلرم مـن غري وجـود النيـة للحج أو 
العمرة، فهل يلزمه اإلحرام؟

عـىل القول بوجوب اإلحرام لـكل داخل للحرم، فمتى أهنى عمله 
الـذي سـافر من أجله، وأراد اإلحرام بالنسـك، فيجـب عليه أن حيرم 
مـن ميقاته املعترب؛ فإن أحرم من مكانه لزمه الدم؛ ألهنم يوجبون عليه 

، فهنا من باب أوىل. اإلحرام، ولو مل توجد نية أصالً
وعىل القول بعدم وجوب اإلحرام إال عىل مريد النسك فهل يصح 
أن يقـال بأن الزم قوهلـم: أن حيرم من موضعه بعد انتهاء عمله سـواء 

كان ذلك داخل احلرم أو خارجه؟
بعـد تأمـل نصـوص العلـامء يف هاتـني الصورتـني، يمكـن ختريج 

اخلالف يف هذه املسألة عىل قولني:
القـول األول: وجوب اإلحرام من ميقاته املعترب، وهذا هو مقتىض 
قـول أكثـر العلامء بناء عىل أنه جازم بنية النسـك فـال اعتبار بكونه قيد 
هـذه اإلرادة بقضاء بعض شـؤونه قبل أداء النسـك، فهو يف حكم من 
جتاوز امليقات بنية جازمة من غري إحرام، وأدلتهم يف املوضعني واحدة.

القـول الثـاين: أنه حيرم مـن موضعه بعد قضاء غرضـه من الزيارة، 
وهـو مقتـىض قول مـن مل يوجـب اإلحرام كعطاء وسـعيد بـن جبري، 
وهـو قول للحنفية، وهو مقتىض لنصوص كثري من العلامء كام سـيأيت، 

ويستدلون بالسنة واملعقول.
فمن السنة: ما جاء يف قلب النية.

عـن ابـن عبـاس أن النبـي ملسو هيلع هللا ىلص سـمع رجـالً يقـول: لبيك عن . ١
شـربمة، قـال: «من شـربمة؟»، قـال: أخ يل أو قريـب يل، قال: 
«حججـت عن نفسـك؟»، قال: ال، قال: «حج عن نفسـك ثم 



 ٣٢٠

حج عن شـربمة»(١). ولفظ ابن خزيمة: «هل حججت؟» قال: 
ال، قال: «فاجعل هذه عنك ثم حج عن شربمة».

حديـث بن عبـاس  قال: «قـدم النبـي ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه ألربع . ٢
خلـون مـن العـرش، وهـم يلبـون باحلـج فأمرهـم أن جيعلوها 

عمرة»(٢).
حديـث جابـر  أنه قال: أقبلنا مهلّني مع رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص بحج . ٣

مفـرد، وأقبلت عائشـة  بعمرة حتى إذا كنـا برسف عركت(٣) 
حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة والصفا واملروة فأمرنا رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 
أن حيل منا من مل يكن معه هدي، قال: فقلنا حل ماذا؟ قال: احلل 
كله، فواقعنا النسـاء، وتطيبنا بالطيب، ولبسـنا ثيابنا، وليس بيننا 

وبني عرفة إال أربع ليال ثم أهللنا يوم الرتوية(٤).
ويف لفـظ ملسـلم عنـه: «حتـى إذا كان آخـر طوافـه عـىل املروة . ٤

(١) صحيـح ابن حبـان برتتيب ابن بلبان ملحمد التميمـي (٢٩٩/٩)، (ر٣٩٨٨) باب احلج 
واالعتامر عن الغري؛ صحيح ابن خزيمة ملحمد النيسابوري (٣٤٥/٤)، (ر٣٠٣٩) باب 
النهي عن أن حيج عن امليت من مل حيج عن نفسـه؛ سـنن أيب داود للسجستاين (٩٧/٢)، 
(ر١٨١٣) باب الرجل حيج عن غريه؛ سـنن ابن ماجه (٢٤٩/٣) (ر٢٩٠٣) باب احلج 
عـن امليـت؛ قال ابن عبداهلادي يف املحرر: «صحح البيهقي إسـناده واإلمام أمحد وقفه»، 
وقال ابن امللقن يف البدر املنري (٤٦/٦): «إسـناده صحيح عىل رشط مسـلم»، وقال ابن 
حجـر يف الدرايـة يف ختريج أحاديث اهلدايـة (٤٨/٢): «الرواة ثقـات إال أنه اختلف يف 
. رفعه ووقفه وله شاهد مرسل»، ورجح يف التلخيص (٤٨٩/٢) صحة احلديث مرفوعاً

(٢)  صحيح مسلم (٩١١/٢) (١٢٤٠) باب جواز العمرة يف أشهر احلج.
(٣)  قال يف لسـان العـرب (٤٦٧/١٠): «العراك املحيض عركت املـرأة تعرك عركاً وعراكاً 
»؛ وقـال يف غريـب احلديث (٥٧٦/٢): «العـراك احليض، يقـال عركت املرأة  وعـروكاً

تعرك فهي عارك بغري هاء، ونساء عوارك، قال الشاعر:
غسل العوارك حيضاً بعد أطهار  ... ... ... ... ... ... ... ... ...
: نفست املرأة ودرست إذا حاضت ونفست من النفاس». ويقال أيضاً

(٤)  صحيح مسلم (٨٨١/٢) (ح١٢١٣).
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فقال: «لو أين اسـتقبلت من أمري ما اسـتدبرت مل أسق اهلدي، 
وجعلتهـا عمـرة، فمـن كان منكـم ليـس معـه هـدي فليحـل 

وليجعلها عمرة»(١).
: «قدمت متمتعاً مكة بعمرة فدخلنا . ٥ يف الصحيحني عن جابر 

قبل الرتوية بثالثة أيام، فقال يل أناس من أهل مكة: تصري اآلن 
حجتك مكية، فدخلت عىل عطاء أستفتيه، فقال: حدثني جابر 
ابن عبداهللا  أنه حج مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص يوم سـاق البدن معه، وقد 
أهلـوا باحلـج مفرداً، فقال هلـم: «أحلوا مـن إحرامكم بطواف 
الالً حتى إذا  وا ثم أقيمـوا حُ البيـت وبني الصفـا واملروة وقرصّ
كان يـوم الرتوية فأهلوا باحلج، واجعلوا التي قدمتم هبا متعة». 
فقالوا: كيف نجعلها متعة وقد سـمينا احلج؟ فقال: «افعلوا ما 
أمرتكـم، فلوال أين سـقت اهلـدي لفعلت مثل الـذي أمرتكم، 

ولكن ال حيل مني حرام حتى يبلغ اهلدي حمله»، ففعلوا(٢).
ووجـه االسـتدالل: أن مـن رشوط النية أن تكـون قبل العمل 
أو مقارنـة له، واسـتثني مـن ذلك يف احلج والعمـرة كام يف هذه 
األحاديـث؛ حيث وجدت النية بعد هناية العمل، ونية النسـك 
املقيـدة إنام جر فيهـا تأخري نية الدخول يف النسـك إىل ما بعد 
قضاء الغرض الذي أنشأ السفر من أجله، وهو أهون من تأخري 

النية إىل ما بعد العمل، واهللا أعلم.
حديث ابن عباس  -املتقدم- يف املواقيت حيث قيد اإلحرام . ٦

بوجود النية لذلك، وهو هنا قد جاوز امليقات غري مريد للنسك 
(١) صحيح مسلم (٣٩/٤) (ر٣٠٠٩) باب حجة النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

(٢) صحيـح البخـاري (٥٦٨/٢) (ر١٤٩٣) بـاب التمتع واإلقران واإلفراد باحلج وفسـخ 
احلج ملن مل يكن معه هدي؛ صحيح مسلم (٣٧/٤) (ر٣٠٠٤) باب بيان وجوه اإلحرام.
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بالقصد األول، وإنام قيدت إرادة الدخول يف النسك بعد إنجاز 
العمل الذي سافر من أجله كاملشرتط فال يلزمه اإلحرام إال من 

حني وجود الرشط.
ه من أهله»(١).. ٧ ولقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «ومن كان منزله دون امليقات فمهلّ

وجـه االسـتدالل: أن من قصد منـزالً دون احلـرم لغرض من 
األغـراض يصبـح حكمه حكـم أهل ذلـك املوضع مـادام أن 

. قصده يف السفر إليه قصداً أصلياً
ولقوله ملسو هيلع هللا ىلص يف احلديث: «فمن حيث أنشأ».. ٨

وجه االستدالل: أي من حيث أنشأ اإلحرام إذا سافر من مكانه 
إىل مكة، ويدخل يف ذلك من سافر قاصد للنسك بقيد إنجاز ما 
، فإنه حيرم من حيث وجد القصد متمخضاً  سافر من أجله أوالً

بال قيد، فال جيب عليه الرجوع إىل امليقات(٢).
قوله ملسو هيلع هللا ىلص: «إنام األعامل بالنيات».. ٩

وجه االسـتدالل: أن النية ألداء نسـك احلج أو العمرة ليسـت 
نية أصلية بل هي نية تابعة؛ ألن املقصد األول من إنشـاء السفر 
هو العمل الذي سـافر من أجله، وليس من أجل النسـك، فنية 
النسـك مقيدة بـرشط وهـو: أداء العمل الذي سـافر من أجله 

أوالً فال يلزمه اإلحرام إال بتوافر رشطه.
ومن املعقول:

قـال شـيخ اإلسـالم -رمحـه اهللا-: «أول ما يفعلـه قاصد احلج . ١
والعمـرة إذا أراد الدخول فيهام أن حيرم بذلك، وقبل ذلك فهو 

(١) سبق خترجيه.
(٢) بستان األحبار خمترص نيل األوطار (٤٥٨/٢).
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قاصـد احلج أو العمـرة ومل يدخل فيهام بمنزلـة الذي خيرج إىل 
صالة اجلمعة فله أجر السعي، وال يدخل يف الصالة حتى حيرم 

هبا»(١).
ووجـه االسـتدالل: أن قصده للنسـك يعترب قصـداً تبعياً، فال 
يلزمـه اإلحـرام إال عند متخض القصد من القيـد الذي قيده به 
» فقصده التبعي للنسـك  وهـو «إنجاز ما سـافر من أجلـه أوالً
كمن خرج إىل الصالة، فال يعد داخالً يف الصالة حتى حيرم هبا.

ألنه مل يرد دخول احلرم ابتداء وقد قال ملسو هيلع هللا ىلص «إنام األعامل بالنيات . ٢
.(٢)«وإنام لكل امرئ ما نو

وألنـه سـافر دون امليقات عىل وجه مباح فـكان له اإلحرام منه . ٣
كأهل ذلك املكان.

وألن العلامء فرقوا بني القصد األصيل والقصد التبعي يف بعض . ٤
املسائل ومن ذلك:

: عـدم إجيـاب اإلحرام عىل مـن تتكرر زيارتـه إىل مكة كام  أوالً
تقـدم يف قول أكثـر العلامء، وعللوا ذلك باملشـقة، وإنام أوجبوا 
عليه اإلحرام يف املرة التي يريد فيها أداء النسـك، ومسـألتنا هنا 

فيها شبه هبذا املوضع من جهتني:
١) من حيث التعليل باملشـقة، فهي حاصلة ملن أنشـأ السفر من 
بلـده ألجـل غرض من األغـراض وأراد أن يأيت بنسـك بعده، 
فإلزامـه بموجـب هذه النيـة املقيدة يـؤدي إىل حصول املشـقة 
فيلـزم من أراد نسـك احلج مثـالً أن يبقى حمرمـاً حتى يفرغ من 

(١) جمموع الفتاو البن تيمية (٩٩/٢٦).
(٢) سبق خترجيه.
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احلـج، أو التحلل بعمـرة، أو الرجوع إىل امليقـات لإلحرام منه 
عند أوان احلـج، وإن كان يريد العمرة فالبد له من الرجوع إىل 
امليقـات املعترب ليحرم منه بعد قضاء غرضه، أو البد له من أداء 
النسـك قبل قضاء غرضه الذي سافر من أجله، وكل ذلك يعد 

. أمراً شاقاً، ويوقع يف احلرج وهو منفي رشعاً
٢) ومـن حيث وجـود القصد األصـيل، والقصـد التبعي، فلو 
كان يذهـب إىل مكة يف كل أسـبوع فقد توجد عنـده النية ألداء 
النسـك بعد أسـبوعني، وهو سـوف يدخل إىل مكـة قبل ذلك 
مرتني، فال يلزمه اإلحرام ال يف املرة التي يريد فيها أداء النسك، 
فالنيـة هنا جاءت مقيدة بوقت حمدد، وكذلك من أنشـأ السـفر 
ابتـداء لقضاء غرض من األغراض، وهـذا هو املقصد األصيل 
من السـفر، وقرر أنه بعد أن ينتهي من غرضه يؤدي منسكاً من 

املناسك، فنيته جاءت مقيدة بوقت حمدد.
ومما يعضد هذا القول أمور منها:

: من كان يعمل خارج املواقيت، وله أهل دون املواقيت، وقدم  أوالً
مـن عمله بنية زيارة أهله أوالً (فاملقصـد األصيل هو زيارة األهل)(١)، 
وقرر أنه يؤدي منسكاً من املناسك بعد هناية الزيارة، فكثري من العلامء 
ال يوجبـون عليه اإلحرام من امليقات الـذي يمر به، ويقررون أنه خمري 
بني أن حيرم من امليقات وهو أفضل، أو حيرم من أهله لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «فمن 
ـه من أهله»، فاملقصد األصـيل هو الزيارة ألهله،  كان دون ذلـك فمهلّ
والقصـد التبعـي إرادة النسـك بعد الزيـارة، فنية أداء النسـك جاءت 
(١) هـذا القيـد البد منـه، ألنه لو قصد العمـرة ابتـداء وأراد زيارة أهله قبـل ذلك فاألرجح 
وجـوب إحرامـه من امليقـات؛ ألن مقصود النسـك هو األصل. وبعضهـم ال يفرق بني 
كون القصد للنسـك أصليـاً أو تبعياً، فهو عىل كال القصدين خمـري بني أن حيرم من أهله، 

أو من امليقات.
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مقيدة بوقت حمدد بعد هناية الزيارة التي أنشـأ السـفر من أجلها. وهذه 
صورة مسألتنا هنا.

: بناء عىل القول بجـواز تأخري اإلحرام إىل امليقات األقرب كام  ثانيـاً
تقـدم بحثه، فليزم من ذلك أن من كان من أهل الرياض يريد العمرة، 
وأراد غرضـاً يف جـدة، فله أن حيـرم من رابغ بعد قضـاء غرضه، فنيته 
باإلحـرام جـاءت مقيدة بوقت حمـدد، فإذا جاز أن يؤخـر اإلحرام إىل 
ميقـات آخر مع وجود النية اجلازمة ألداء النسـك وهو املقصود أصالً 
من إنشـاء السفر، فألن جيوز تأخري اإلحرام إىل ميقات آخر يف مسألتنا 
مـن باب أوىل، ألنه املقصد األصيل هنا من إنشـاء السـفر هو من أجل 
عمـل يقـوم به، ثم يـؤدي بعده النسـك، فقصد أداء النسـك جاء تبعاً 
لذلك، فيكون ميقاته هو ميقات أهل البلد الذي أنشـأ السفر من أجل 

أداء العمل فيه.
: أن العلامء يفرقـون بني من أراد دخول احلرم ابتداء، وبني من  ثالثـاً
أراد موضعـاً دون احلـرم، ومنهـم من يفرق بني مـن قصد دخول مكة 

ألجل النسك، ومن قصدها حلاجة غري ذلك.
قـال يف رشح العمدة: «وأمـا نفس جماوزة امليقـات فليس بموجب 

لإلحرام بدليل ما لو مل يقصد مكة وإنام قصد بعض أماكن احلل»(١).
: «من مر هبذه املواقيت غري مريـد ملكة بل يريد موضعاً  وقـال أيضاً
مـن احلل فال إحـرام عليه، وإن أراد موضعاً من احلـرم غري مكة، وإن 

.(٢)« أراد مكة للحج أو العمرة مل جيز له جتاوز امليقات إال حمرماً
وقال يف املغني: «فصل: فأما املجاوز للميقات ممن ال يريد النسك 
فعـىل قسـمني: (أحدمها): ال يريد دخـول احلرم بل يريـد حاجة فيام 

(١) رشح العمدة (٣٤٤/٢).

(٢) رشح العمدة (٣٣٨/٢).
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سـواه فهـذا ال يلزمـه اإلحـرام بغـري خـالف وال يشء عليـه يف ترك 
اإلحرام»(١).

 وقـال النووي يف املجموع: «أما حكم املسـألة فقـال أصحابنا: إذا 
حـج واعتمر حجة اإلسـالم وعمرتـه، ثم أراد دخـول مكة حلاجة ال 
تتكـرر كزيـارة أو جتارة أو رسـالة، أو كان مكياً مسـافراً فأراد دخوهلا 
عائـداً من سـفره ونحو ذلك، فهل يلزمه اإلحـرام بحج أو عمرة؟ فيه 
طريقان: (أحدمها) أنه مستحب قوالً واحداً ...، وأصحهام وأشهرمها 

فيه قوالن: (أحدمها) يستحب وال جيب، (والثاين) جيب»(٢).
وقال النووي يف املجموع: «مذاهب العلامء فيمن أراد دخول احلرم 
حلاجـة ال تتكرر، كالتجارة والزيارة وعيادة املريض ونحوها قد ذكرنا 
أن األصح عندنا أنه يسـتحب له اإلحرام، وال جيب، سواء قربت داره 

من احلرم أم بعدت»(٣).
وقـال يف حاشـية الدسـوقي: «حاصل ما ذكره املصنـف يف حكم هذه 
األقسـام السـتة أن املار بامليقات إن مل يرد مكة سواء كان خماطباً باحلج، أو 
ال، أو أرادهـا وكان غـري مـرتدد وهو غري خماطب باحلـج، أو أرادها وهو 
مرتدد سواء كان خماطباً به أو ال، ففي هذه األحوال اخلمسة ال جيب عليه 
، ومثل ذلك ما إذا خرج من مكة ملكان  اإلحرام، وال دم يف جماوزته حالالً
قريـب عازمـاً عـىل عدم العود هلـا، ولو أقام بـه كثرياً، ثم عـاد ألمر عاقه 
عن السـفر، أو خرج ملكان قريب وهو يريد العود، ومل يقم به كثرياً، وأما 
إذا أرادهـا وهو ممن خياطب باحلـج وكان غري مرتدد فيجب عليه اإلحرام 
، وال دم عليه، إن أرادها لغري نسـك  ثِمَ إن جاوزه حالالً مـن امليقـات، وأَ

(١) قال يف املغني (٢٢١/٣).
(٢) انظر: املجموع رشح املهذب (١٤/٧-١٥).
(٣) انظر: املجموع رشح املهذب (١٨/٧-١٩).
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كتجـارة، أو لكوهنـا بلـده، فـإن كان أرادها لنسـك لزمه الـدم بمجاوزة 
 ، امليقـات حـالالً إذا مل يرجـع لـه، وحيـرم منه فإذا جـاوز امليقـات حالالً
وأحـرم بعـده ثم رجع للميقات فال يسـقط الدم عنـه، وال ينفعه رجوعه 

للميقات يف سقوط الدم؛ إال إذا رجع له قبل أن حيرم من غريه»(١).
وجه االستدالل من هذه النصوص:

أهنـا حتتمل دخول حمل النزاع يف مسـألتنا، من جهة أن من دخل إىل 
مكة فام دوهنا بقصد الزيارة أو عيادة املريض قصداً أولياً من أجله أنشأ 
السـفر يكون يف حكم مـن طرأت عليه النية بعد ذلـك من جهة مكان 

اإلحرام بالنسك، واهللا تعاىل أعلم.
: بعض النصوص الدالة عىل ما تقدم. رابعاً

: احلنفية: أوالً
ظاهر الرواية عند احلنفية أن اآلفاقي إذا أراد دخول احلرم بغري النسك 
كمجـرد الرؤية أو النزهـة أو التجارة ال جيوز لـه أن يتجاوز امليقات إال 
، فإن جاوزها اآلفاقي بغري إحرام فعليه شـاة، فإن عاد فأحرم منه  حمرمـاً
سـقط الـدم. أما لو قصد موضعاً من احلل، كــ (خليص وجدة) حل له 
جماوزته بال إحرام، فإذا حل به التحق بأهله فله دخول احلرم بال إحرام، 
قالـوا: وهو احليلـة ملريد ذلك بقصد أويل، كـام إذا كان قصده جلدة مثالً 
لبيـع أو رشاء، وإذا فـرغ منه يدخـل مكة ثانياً، إذ لـو كان قصده األويل 
دخـول مكة ومن رضورته أن يمـر باحلل فال حيل له جتاوز امليقات دون 
إحـرام، ويف روايـة عن أيب يوسـف بـرشط أن يكون يف نيتـه اإلقامة يف 

املوضع مخسة عرش يوماً فصاعداً ليأخذ حكم أهل ذلك املوضع.
قال يف حاشية رد املحتار: «قوله: أما لو قصد موضعاً من احلل، أي 

(١) حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري (٣٦٠/٥).



 ٣٢٨

ممـا بني امليقـات واحلرم، واملعترب القصد عند املجـاوزة ال عند اخلروج 
مـن بيتـه كام سـيأيت يف اجلنايـات: أي قصـداً أولياً كإذا قصـده لبيع أو 
رشاء، وأنـه إذا فـرغ يدخـل مكة ثانيـاً إذ لو كان قصـده األويل دخول 

مكة، ومن رضورته أن يمر يف احلل فال حيل له»(١).
وجه االسـتدالل من هذا النص: وهذا ظاهر يف التفريق بني القصد 

األصيل والقصد التبعي، وهو مطابق ملحل النزاع يف املسألة.
وقال يف املبسـوط: «وإن أراد الكويف بسـتان بني عامـر حلاجة فله أن 
جيـاوز امليقات غري حمرم، ألن وجوب اإلحرام عند امليقات عىل من يريد 
دخـول مكـة، وهـذا ال يريد دخـول مكة، إنام يريـد البسـتان، وليس يف 
تلـك البعقة ما يوجب التعظيم هلا، فلهـذا ال يلزمه اإلحرام، فإذا حصل 
بالبستان، ثم بدا له أن يدخل مكة حلاجة له كان له أن يدخلها بغري إحرام؛ 
ألنه ملا حصل بالبستان حالالً كان مثل أهل البستان، وألهل البستان أن 
يدخلـوا مكة حلوائجهم من غري إحرام، فكذلـك هذا الرجل، وهذا هو 
احليلـة ملـن يريد دخول مكـة من أهل اآلفـاق بغري إحـرام؛ إال أنه روي 
عن أيب يوسـف رمحه اهللا تعاىل أنه إن نو اإلقامة بالبسـتان مخسـة عرش 
يوماً كان له أن يدخل، وإن نو اإلقامة بالبسـتان دون مخسـة عرش يوماً 
ليس له أن يدخل مكة إال بإحرام، ألن بنية اإلقامة مخسة عرش يوماً يصري 
متوطناً بالبسـتان فيصـري بمنزلة أهل البسـتان، وإن نـو املقام هبا دون 
مخسـة عرش يوماً فهو ماض عىل سـفره، فال يدخل مكة إال بإحرام. وجه 
ظاهر الرواية وهو أنه حصل بالبستان قبل قصده دخول مكة، فإنام قصد 

دخول مكة بعد ما حصل بالبستان فكان حاله كحال أهل البستان»(٢).
وجه االسـتدالل من هذا النص: أنه يتضمن أن من أنشـأ السفر إىل 

(١) حاشية رد املحتار (٥٢٥/٢).
(٢) املبسوط (٣٣٤/٢٥-٣٣٥)، وانظر: بدائع الصنائع (٤٩٢/٢-٤٩٣).
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ما دون احلرم من أجل غرض غري النسك فله جتاوز امليقات بال إحرام، 
وإن كان يف نيتـه أن يـؤدي النسـك بعـد ذلك، ولكن عند أيب يوسـف 

. يشرتط لذلك مخسة عرش يوماً
وقال يف املبسوط: «فأما من كان وراء امليقات إىل مكة فله أن يدخلها 
حلاجتـه بغري إحرام عندنا... ألنه حمتاج إىل الدخول يف كل وقت، وألن 
مصاحلهـم متعلقـة بأهـل مكـة، ومصالح أهل مكـة متعلقة هبـم، فكام 
جيـوز ألهل مكة أن خيرجـوا حلوائجهم، ثم يدخلوها بغري إحرام؛ فكذا 
ألهـل امليقات، وهذا ألنّـا لو ألزمناهم اإلحرام يف كل وقت كان عليهم 
مـن الرضر مـا ال خيفى، فربـام حيتاجون إليـه يف كل يوم، فلهـذا جوزنا 
هلـم الدخول بغري إحرام، إال إذا أرادوا النسـك؛ فالنسـك ال يتأد إال 
باإلحـرام، وإرادة النسـك ال تكون عند كل دخـول، وإذا أراد اإلحرام 
ـه يف الوقـت أو دون الوقـت إىل مكـة، فوقتـه مـن أهلـه، حتى لو  وأهلّ
أحرمـوا مـن احلرم أجزأهم وليـس عليهم يشء، ألن خـارج احلرم كله 
بمنزلـة مكان واحد يف حقه، واحلرم حد يف حقه، بمنزلة امليقات يف حق 
أهـل اآلفـاق، وكام أن ميقات اآلفاقي لإلحرام من دويرة أهله، ويسـعه 
التأخـري إىل امليقـات، فكذا هنا يسـعه التأخري إىل احلـرم، ولكن الرشط 
هنـاك أن ال جياوز امليقات إال حمرماً، والرشط هنا أن ال يدخل احلرم إال 
حمرماً، ألن تعظيم احلرم هبذا حيصل، فإن دخل مكة قبل أن حيرم فأحرم 
منهـا؛ فعليه أن خيرج من احلرم فيلبـي، فإن مل يفعل حتى يطوف بالبيت 
فعليه دم؛ ألنه ترك امليقات املعهود يف حقه لإلحرام، فهو بمنزلة اآلفاقي 
جيـاوز امليقات بغري إحرام ثم حيرم وراء امليقـات، وهناك يلزمه الدم إذا 
مل يعـد لتأخـري اإلحرام عن مكانه، فكذلك هنـا يلزمه الدم إذا مل يعد إىل 
احلـل، وإن عاد فاخلالف فيه مثل اخلالف يف اآلفاقي إذا عاد إىل امليقات 

بعدما أحرم وراء امليقات، عىل ما نبينه بعد هذا إن شاء اهللا تعاىل»(١).
(١) املبسوط (٣٣٣/٢٥-٣٣٤).
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وجه االسـتدالل من هـذا النص: بناء عىل قـول احلنفية أن كل من 
كان دون امليقات يأخذ حكم املكي، فإنه قد يتكرر دخوله إىل احلرم فال 
يلزمه اإلحرام، إال إذا وجدت اإلرادة قبل الدخول، وبناء عليه فلو أن 
أحداً أراد أن يؤدي النسك يف املرة الثانية أو الثالثة من دخوله إىل احلرم 

فال يلزمه اإلحرام إال يف ذلك الوقت املحدد.
فهنا قد وجدت عنده نية جازمة بأداء النسـك بعد مدة معينة يتكرر 
فيهـا دخوله للحـرم حلاجة من احلوائج، فلم جيـب عليه اإلحرام هبذه 

النية، بل اعترب قيده لذلك، وقد تقدم نظري ذلك.
: الشافعية. ثانياً

قالـوا: «... لـو قصـد مكـة ال للنسـك يف هذه السـنة بل يف السـنة 
بعدهـا، مل يلزمه اإلحرام من امليقات فيـام يظهر، أخذاً من قوهلم رشط 
لزوم الدم أن حيرم يف تلك السـنة فلو أحرم يف سـنة أخر فال دم، ألن 

إحرام هذه السنة ال يصلح إلحرام غريها ا.هـ
والتحريـم والـدم متالزمان غالباً فـإذا انتفـى أحدمها فاألصل 
انتفـاء اآلخر إال لدليل، وأيضاً فعدم صالحية إحرام سـنة إلحرام 
غريهـا صـريه كقاصد مكة لغري نسـك ومن قصدها لغري نسـك ال 
إثـم عليـه كام ال دم عليه ملا تقـرر، ويؤخذ من ذلـك أعني تعليلهم 
بأن إحرام هذه السـنة ال يصلح إلحرام غريها أن الكالم يف احلج، 
ألن اإلحرام به يف سـنة هو الذي ال يصلح إلحرام غريها، بخالف 
العمـرة، فـإن اإلحرام هبا يف سـنة يصلـح إلحرام غريها السـتواء 
األزمان فيها فمن قصد مكة للعمرة، ولو بعد سـنني ينبغي أن حيرم 
عليـه جماوزة امليقات بال إحرام، فإن فعـل لزمه الدم إن مل يعد إليه، 

أو إىل مثل مسافته»(١).
(١) الفتاو الفقهية الكرب البن حجر اهليتمي (٢٣٧/٤-٢٣٨).
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: فتاو معارصة. خامساً
الشيخ ابن باز -رمحه اهللا-.

س: موظـف قد عزم عىل احلج لكـن له أعامل يف الطائف يرتدد من 
أجلها بني الطائف وجدة بغري إحرام؟

ج: ال حـرج يف ذلك ألنه حـني تردده من الطائف إىل جدة مل يقصد 
حجـاً وال عمـرة، وإنام أراد قضـاء حاجاته، لكن من علـم يف الرجعة 
األخـرية مـن الطائف أنه ال عـودة له إىل الطائف قبل احلـج، فعليه أن 
حيرم من امليقات بالعمرة أو احلج، أما إذا مل يعلم ثم صادف وقت احلج 
وهـو يف جدة، فإنه حيرم من جدة باحلج وال يشء عليه، ويكون حكمه 
حكـم املقيمـني يف جدة الذين جاءوا إليها لبعـض األعامل، ومل يريدوا 

حجاً وال عمرة عند مرورهم بامليقات(١).
وأفتى الشـيخ ابن باز -رمحه اهللا- فيمن كان له أهل، وهو مسـافر، 
وقـد أراد احلـج أو العمرة، أنه خمري يف أن حيرم من أهله، أو من امليقات 
الـذي يمر عليه، واألفضـل عنده أن حيرم من امليقـات الذي مر عليه، 
ونـص قولـه: «أنت خمري ما دمت من سـكان جـدة دون امليقات، وإذا 
أحرمـت من قرن املنازل فهـو أفضل وأوىل؛ لكونـك وافداً، وأخذت 
باألكمـل واألحـوط، وإن أنـت قصدت أهلك ثم أحرمـت منهم فال 

بأس»(٢).
ومن فتاو الشيخ يف اللجنة الدائمة:

س٢: حـاج ينـوي احلـج، ولكنه له غـرض يف مكة ثـم إىل املدينة، 
وجـاوز السـيل ومل حيرم، ودخل مكة ثم سـافر إىل املدينـة وأحرم من 

(١) فتاو إسالمية (٤٤٠/٢).
(٢) انظر: جمموع فتاو ومقاالت متنوعة (٥٤/١٧).



 ٣٣٢

. فام حكـم ترصفه هذا؟ وما هو احلكـم الرشعي يف هذه  املدينـة حاجاً
املسألة؟

ج٢: مـا دام أن احلـاج خرج إىل ميقات أهل املدينة، وأتى حمرماً فال 
يشء عليه يف دخوله دون إحرام، وكان األوىل له أن يدخل من السـيل 

.(١) حمرماً
الشيخ حممد ابن عثيمني -رمحه اهللا-.

س٣٥٧: سـئل فضيلـة الشـيخ -رمحـه اهللا-: إنني أعمـل يف حفر 
الباطن، ومقر سـكن األهـل يف جدة، وقد نويت وأنـا يف حفر الباطن 
أن آخذ عمرة، وحني ذهبت يف إجازة أحرمت من منزل أهيل يف جدة، 
وأخـذت عمرة، هـل ينبغي عيل أن أحـرم من ميقـات الطائف أم من 

املنزل؟ أفيدونا جزاكم اهللا خري
فأجـاب فضيلته بقولـه: إذا كان أصل ذهابك لألهـل، فاذهب إىل 
األهـل دون إحـرام، ومتى أردت أن حترم أحرم مـن جدة، أما إذا كان 
ذهابك يف هذا الوقت للعمرة، ولكن تريد أن متر يف طريقك بأهلك يف 

جدة، فإنك حترم من امليقات(٢).
س٤٤٥: سئل فضيلة الشيخ -رمحه اهللا-: رجل يريد مكة من أجل 
العمل، ولكن يريد إذا دخل مكة أن يسمح له رؤساؤه أن يعتمر، فإذا 

جتاوز امليقات هل يدخل حمرماً أو البساً ثوبه؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا قصد اإلنسان مكة للعمل، فمر بامليقات، 
وكان أد مـن قبـل فريضة احلج والعمرة، فإنـه ال جيب عليه اإلحرام 
من امليقات؛ ألن احلج والعمرة واجبان مرة واحدة يف العمر، فإن كان 

(١) فتاو احلج للجنة الدائمة لإلفتاء بالسعودية (ص: ٩٦).
(٢) جمموع فتاو ورسائل العثيمني (٣٠٣/٢١).
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قـد أدامهـا، ومر بامليقـات، وهو مل يرد احلج وال العمـرة، فإنه ال يلزمه 
اإلحرام؛ ألن وجوب اإلحرام من امليقات إنام يكون عىل من أراد احلج 
والعمـرة، كـام يدل عليه حديث ابن عباس  ملـا ذكر املواقيت فقال: 
«هن هلن وملن أتى عليهن من غري أهلهن ممن أراد احلج والعمرة»، أما 
الداخـل ملكة للعمـل، وكان أد احلج والعمرة، ولكنـه أراد اإلحرام 
فيـام بعـد، فإنه حيرم من مكة إن كان يريد احلـج، وإن كان يريد العمرة 

فإنه البد أن خيرج إىل احلل، وحيرم من احلل»(١).
س٤٣٩: سئل فضيلة الشيخ -رمحه اهللا- رجل قدم للعمل، وأحرم 

باحلج، وهو يف عرفة يشتغل، فهل جيوز؟
فأجاب فضيلته بقوله: ال بأس أن حيرم اإلنسان باحلج يف عرفة وال 
بأس أن يشتغل وهو حمرم، سواء اشتغل لنفسه أو اشتغل لغريه بأجرة، 

  I  H  G   F  E  D  C) :لقول اهللا تبارك وتعـاىل
J) [البقرة: ١٩٨](٢).

س٤٣٨: سئل فضيلة الشيخ -رمحه اهللا-: رجل قدم مكة يف أشهر 
احلج للعمل، ومل حيرم، ثم نو احلج وهو بمكة، فمن أين حيرم؟

فأجـاب فضيلتـه بقوله: إذا قدم اإلنسـان إىل مكة ال يريد احلج وال 
العمـرة، وإنام يريد العمل أو التجارة أو زيارة قريب أو عيادة مريض، 
ثـم بدا له أن حيج أو يعتمـر فإنه حيرم من املكان الذي بدا له أن حيج أو 
يعتمر فيه، إال أنه إذا نو العمرة وهو يف احلرم فإنه خيرج إىل احلل»(٣).

«فإذا قال قائل: إذا مر اإلنسان هبذه املواقيت يريد أهله، وهو عازم 
عىل أن حيج عامه أو يعتمر؟ مثاله: رجل من أهل جدة مرّ بذي احلليفة 

(١) جمموع فتاو ورسائل العثيمني (٣٧٦/٢١).

(٢) جمموع فتاو ورسائل العثيمني (٣٧٣/٢١).

(٣) جمموع فتاو ورسائل العثيمني (٣٧٣/٢١).
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رم أو ال  يف شـعبان وهـو يريـد أن يعتمر يف رمضـان، هل يلزمـه أن حيُ
يلزمـه؟ فاجلواب: ال يلزمـه؛ ألن الرجل ذهب إىل أهلـه، لكنه ناوٍ أن 
يعتمـر يف رمضـان، وكذلك لو كان بعد رمضان ذهـب إىل أهله، وهو 
ـرم؛ ألنه يريد أهلـه، وإذا جاء  يريـد أن حيـج هذا العـام ال يلزمه أن حيُ

وقت احلج أحرم به»(١).
س٤٤٣: سـئل فضيلة الشـيخ -رمحه اهللا-: رجل يسـكن يف جدة، 
وأهله يف مكة، وأحرم من بيت أهله يف مكة، ثم قىض حجه فام الواجب 

عليه؟ وهل جيب عليه طواف الوداع؟
أجاب فضيلته بقوله: إذا نو أن يذهب إىل أهله وحيج معهم فليس 
عليـه يشء وحيرم من مكـة، وإذا أراد أن خيرج إىل جدة فيجب عليه أن 

يطوف طواف الوداع(٢).
س٣٧٠: سـئل فضيلـة الشـيخ -رمحـه اهللا-: رجل خـرج يتنزه يف 
جـدة ملدة أسـبوعني، وقد نو العمـرة عند خروجه مـن بلده، ولكنه 
ال حيـرم من امليقات، وإنام حيرم بعد ذلك من جدة ثم يأيت بعمرة، فهل 
يصـح ذلك؟ فقد نقل عنكم أنكم جتيزون ذلك، وباألخص من تزوج 

. حديثاً
فأجـاب فضيلتـه بقول: ما نسـب إلينا من جواز جتـاوز امليقات ملن 
أراد أن يـأيت بعمرة من أجل أن يبقى بجدة أياماً ثم حيرم من جدة فهذا 
كذب علينا، بل نقول ما قاله النبي ملسو هيلع هللا ىلص حني وقّت هذه املواقيت وقال: 
«هـن هلـن وملن أتى عليهن من غري أهلهن، ممـن يريد احلج أو العمرة» 
ونقول: سـبحان اهللا كيف يستهوي الشـيطان بني آدم حتى يوقعهم يف 
 العمرة  هذا اليشء، فلو أحرم للعمرة من امليقات، وذهب إىل مكة وأدّ

(١) تعليقات عىل صحيح البخاري [كتاب احلج] ابن عثيمني (١٣/٣).
(٢) جمموع فتاو ورسائل العثيمني (٣٧٥/٢١-٣٧٦).
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خالل وقت قصري، ثم ذهب إىل جدة وبقي فيها ما شاء، ويكون سفره 
مـن بيته إىل مكة سـفر طاعة، ألنـه أراد عمرة، ولكن الشـيطان يغوي 
بنـي آدم ويوقعهـم يف التهاون، فنقول: نرخص لإلنسـان إذا كان يريد 
العمـرة أن يذهب إىل جدة ولو مر بامليقات وال حيرم من امليقات، لكن 
جيب إذا أراد أن حيرم أن يرجع إىل امليقات وحيرم منه، فإن كان اإلنسان 
عىل اسـتعداد لذلـك فيفعل، أمـا أن يتجاوز امليقات وهـو يريد عمرة 

ويبقى يف جدة ما شاء اهللا ثم حيرم من جدة فهذا ال جيوز»(١).
تعليق: صورة املسـألة أن نيته للعمرة هنـا تعترب املقصد األصيل من 
السفر، وقد تكون من ضمن مقاصد السفر ابتداء، وليس هذا هو حمل 

النزاع كام تقدم بيانه.
 س٣٧٣: سـئل فضيلـة الشـيخ -رمحـه اهللا-: رجل قـدم من بلده 
بالطائـرة يريـد احلـج ومر بامليقـات، ولكنه يريـد إذا نـزل إىل جدة أن 
يذهـب إىل املدينـة أوالً فلم حيـرم يف الطائرة وملا نزلـت الطائرة ذهب 

بالسيارة إىل املدينة ثم رجع من املدينة حمرماً، فام حكم ذلك؟
فأجـاب فضيلتـه بقوله: ال بـأس هبذا، فمـن قدم من بلـده قاصداً 
املدينـة أوالً ونـزل يف جدة ثم سـافر من جـدة إىل املدينة ثـم رجع من 

املدينة حمرماً من ميقات أهل املدينة فال بأس.
تعليـق: فهـذا يف حكم مـن جتاوز ميقاتـني، ومل يلزمـه فبإحرام من 

امليقات األول اعتباراً بقصده(٢).
س٤٤٨: سئل فضيلة الشيخ -رمحه اهللا-: مجاعة سافروا للحج ثم 
تعطلت السـيارة دون امليقـات وقطع الغيار ال توجـد إال يف مكة فهل 
املرسـل من قبل اجلامعة لـرشاء قطع الغيار جيب عليـه اإلحرام لكونه 

(١) جمموع فتاو ورسائل العثيمني (٣١١/٢١).

(٢) جمموع فتاو ورسائل العثيمني (٣١٣/٢١).
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سـيمر بامليقـات وهـو مريد للحـج والعمـرة وبعد خروجـه من مكة 
وإصالح السـيارة يؤدي نسـكاً مرة ثانية أم يبقى يف إحرامه ويشـرتي 

قطع الغيار ويؤدي مع اجلامعة؟
فأجـاب فضيلتـه بقوله: ال جيـب عليه اإلحرام حـني دخوله لرشاء 
قطـع الغيار؛ ألنه مـر بامليقات وهو ال يريد احلج وال العمرة وإنام يريد 

رشاء حاجته ثم يرجع، وإذا رجع مع أصحابه أحرم معهم(١).
الشيخ عبدالرزاق عفيفي -رمحه اهللا-.

س٤: سـئل الشيخ: امليقات يف العمرة إذا كان سيمر به إىل بلد آخر 
كجدة؟

فقال الشـيخ -رمحـه اهللا-: حيرم مـن امليقات، ويمكـث بجدة ولو 
عرشيـن يوماً حمرماً كعمل الصحابة يـوم احلديبية حيث بقي الصحابة 
حمرمـني طيلة املدة التي جر فيهـا التفاوض وال صلح؛ ألن قصدهم 
العمـرة، وإذا كان قصده األول زيارة أهله بجدة، والعمرة تبع جاز له 

أن يتجاوز امليقات حالالً ثم حيرم من مكانه إذا هو نو العمرة».
الرتجيـح: الراجح يف هذه املسـألة أن األصل هـو وجوب اإلحرام 
من امليقات املعترب، وعىل القول بعدم الوجوب، فال شـك أنه األحوط 
واألبـرأ للذمـة، ويتبقـى بعض الصور التـي يصح أن يقـال فيها بعدم 
وجوب اإلحرام بالنظر ملالبسـات كل صـورة باعتبار املقصد األصيل 

من السفر. واهللا تعاىل أعلم.

(١) جمموع فتاو ورسائل العثيمني (٣٧٨/٢١).
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اخلامتة

أهم نتائج هذا البحث:
: جماوز امليقات بنية جازمة للنسك بال إحرام: أوالً

مـن جاوز امليقـات مريداً للحج أو العمرة بـال إحرام، فيجب عليه 
الرجـوع إىل امليقـات، فإن أحرم بعـده فهو آثم ويلزمـه دم، وهو قول 

مجهور العلامء، ويرتتب عىل هذه املسألة عدد من الفروع منها:
ال يلزم الرجوع يف حالة اخلوف من فوات الوقوف بعرفة لضيق . ١

م. اقّ فيحرم من مكانه، وعليه الدّ الوقت، أو املرض الشّ
 عـىل قول اجلمهور، لـو رجع إىل امليقات قبل التلبس بالنسـك . ٢

سـقط عنه الدم، أما أبوحنيفة فقد اشرتط لسقوط الدم أن يعود 
. ملبياً

 من نو النسـك للحج أو العمرة، وهو يمر يف طريقه إىل مكة . ٣
بميقاتـني فالراجح وجوب اإلحـرام من امليقات الـذي يمر به 

. أوالً
 من كان دون املواقيت، وعزم عىل أداء النسك فالراجح وجوب . ٤

اإلحرام من املكان الذي عزم فيه عىل أداء النسك.
واحلنفية خيالفون اجلمهور يف أن ما بني امليقات واحلرم كله يعد 
موضعـاً واحـداً فله أن حيرم مـن أي موضـع كان خارج احلرم 

ودون املواقيت، ويوافقون اجلمهور فيام عدا ذلك.
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املتمتـع إذا أد مناسـك العمـرة ثـم سـافر قبـل احلـج -وراء . ٥
املواقيت- سـفراً ال يقطع متتعه، هل يلزمه اإلحرام من امليقات 
الـذي يف طريـق الرجـوع، أم جيـوز لـه تأخـري ذلـك إىل مكة؟ 
فال شـك يف اسـتحباب اإلحـرام من امليقات الـذي يمر به، أما 

الوجوب فمحل نظر وتأمل بينت وجهه.
: جماوز امليقات بال نية للنسك: ثانياً

ال خيلـو: إمـا أن جياوز امليقـات دون احلرم فال جيـب عليه اإلحرام 
باإلمجاع، فإن أراد دخول احلرم فال خيلو أن يكون دخوله حلاجة تتكرر 
فـال يلزمه اإلحـرام عىل الراجـح، وإن كان الدخول حلاجـة ال تتكرر 

فالراجح عدم اللزوم إال إذا كان مريداً للنسك.
: إذا طرأت نية أداء النسك بعد جتاوز امليقات: ثالثاً

ال خيلو: أن تطرأ نية النسك قبل دخول احلرم، أو بعد دخول احلرم، 
والراجح يف كال املوضعني أن حيرم من مكانه الذي طرأت فيه النية.

: جماوزة امليقات بنية معلقة ألداء النسك: رابعاً
ال خيلو: أن جياوز امليقات دون احلرم، أو احلرم بنية معلقة، واخلالف 
يف هذه ينبني عىل اخلالف السـابق فيمن جاوز امليقات ثم طرأت عليه 
نيـة اإلحرام قبل دخول احلرم والراجح يف كال املوضعني أن حيرم عند 

حصول املعلق عليه يف أي موضع كان.
: جماوزة امليقات بنية مقيدة ألداء النسك: خامساً

وحمل النزاع يف املسـألة هو: أن يكون إنشـاء السـفر ابتداء من أجل 
الغـرض الدنيـوي فهـو املقصود األصيل للسـفر، وقصد أداء النسـك 

باحلج أو العمرة جاء تابعاً للمقصد األول، وهلذه املسألة صورتان:
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الصورة األوىل: أن جياوز امليقات دون احلرم بنية مقيدة.
الصورة الثانية: أن جياوز امليقات ويدخل احلرم بنية مقيدة.

واخلـالف يف هذه الصـورة ينبني عىل اخلالف السـابق فيمن جاوز 
امليقات، ثم طرأت عليه نية اإلحرام قبل دخول احلرم، مع التنبه للفرق 
بـني املوضعني، أن من جـاوز امليقات يف املوضـع األول مل يكن يف نيته 
أداء النسـك، وإنام طرأت النية بعد ذلك، وهنا النية موجودة من حني 
جتـاوز امليقـات، ولكنه قيّد اإلحرام بالنسـك بعد االنتهـاء من غرضه 
الذي سـافر من أجله، فهل يكون حكمه حكم من طرأت عليه النية؟ 
والراجح يف هذه املسـألة أن صورها ختتلف والرتجيح يكون بحسـب 

النظر إىل كل صورة عىل حدة.
وبينت ما يعضد وجاهة هذا القول من وجوه شتى وهو قول لبعض 

العلامء املتقدمني واملتأخرين، كام تقدم يف بعض نصوصهم.
واهللا تعاىل أعلم.
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إدريس البهويت، ط٢، عامل الكتب، بريوت، ١٩٩٦م.
صحيـح ابن حبان برتتيب ابن بلبان، حممد بن حبان بن أمحد أبوحاتم التميمي البسـتي، . ٣٥

حتقيق: شعيب األرناؤوط، ط٢، مؤسسة الرسالة، بريوت، ١٤١٤هـ-١٩٩٣م.



 ٣٤٢

صحيح ابن خزيمة، حممد بن إسحاق بن خزيمة أبوبكر السلمي النيسابوري، حتقيق: د. . ٣٦
حممد مصطفى األعظمي، املكتب اإلسالمي، بريوت، ١٣٩٠هـ-١٩٧٠م.

صحيح مسـلم، مسلم بن احلجاج أبواحلسني القشريي النيسـابوري، حتقيق: حممد فؤاد . ٣٧
عبدالباقي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.

صحيح مسلم برشح النووي، أبوزكريا حييى بن رشف بن مري النووي، ط٢، دار إحياء . ٣٨
الرتاث العريب، بريوت، ١٣٩٢هـ.

طبقات احلفاظ، أليب الفضل عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي، ط١، دار الكتب العلمية.. ٣٩
طبقـات احلنفيـة، عبدالقادر بـن أيب الوفاء حممد بن أيب الوفاء القـريش أبوحممد، طباعة: . ٤٠

مري حممد كتب خانة.
عمـدة القـاري رشح صحيـح البخاري، بـدر الدين حممود بـن أمحد العينـي، دار إحياء . ٤١

الرتاث العريب، بريوت.
غاية البيان رشح زبد بن رسالن، حممد بن أمحد الرميل األنصاري، دار املعرفة، بريوت.. ٤٢
فتـح البـاري رشح صحيـح البخـاري، أمحـد بن عيل بـن حجـر أبوالفضل العسـقالين . ٤٣

الشافعي، حتقيق: حمب الدين اخلطيب، دار املعرفة، بريوت.
الفواكـه الـدواين عـىل رسـالة ابـن أيب زيد القـريواين، أمحد بـن غنيم بن سـامل النفراوي . ٤٤

املالكي، دار الفكر، بريوت، ١٤١٥هـ.
القاموس املحيط، حممد بن يعقوب الفريوزآبادي، مؤسسة الرسالة، بريوت.. ٤٥
الـكايف يف فقـه اإلمام املبجل أمحد بن حنبل، عبداهللا بـن قدامة املقديس أبوحممد، املكتب . ٤٦

اإلسالمي، بريوت.
الـكايف يف فقـه أهل املدينة، أبوعمر يوسـف بن عبـداهللا بن عبدالـرب القرطبي، ط١، دار . ٤٧

الكتب العلمية، بريوت، ١٤٠٧هـ.
املطلع عىل أبواب الفقه، حممد بن أيب الفتح البعيل احلنبيل أبوعبداهللا، حتقيق: حممد بشـري . ٤٨

األدلبي، املكتب اإلسالمي، بريوت، ١٤٠١هـ-١٩٨١م.
طلبة الطلبة يف االصطالحات الفقهية، نجم الدين بن حفص النسـفي (٥٣٧هـ)، ط١، . ٤٩

دار القلم، بريوت-لبنان، ١٤٠٦هـ.
كتب ورسائل وفتاو شيخ اإلسالم ابن تيمية، أمحد عبداحلليم بن تيمية احلراين أبوالعباس، . ٥٠

حتقيق: عبدالرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي النجدي، ط٢، مكتبة ابن تيمية.
كشـاف القنـاع عـن متن اإلقناع، منصـور بن يونس بـن إدريس البهـويت، حتقيق: هالل . ٥١

مصيلحي مصطفى هالل، دار الفكر، بريوت، ١٤٠٢هـ.
لسان العرب، حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املرصي، ط١، دار صادر، بريوت.. ٥٢
املبـدع يف رشح املقنع، إبراهيم بن حممد بن عبداهللا بن مفلح احلنبيل أبوإسـحاق، املكتب . ٥٣

اإلسالمي، بريوت، ١٤٠٠هـ.
املبسوط، شمس الدين الرسخيس، دار املعرفة، بريوت.. ٥٤
املجتبى من السـنن، أمحد بن شـعيب أبوعبدالرمحن النسائي، حتقيق: عبدالفتاح أبوغدة، . ٥٥

ط٢، مكتب املطبوعات اإلسالمية، حلب، ١٤٠٦هـ-١٩٨٦م.



٣٤٣ 

املجموع، النووي، دار الفكر، بريوت، ١٩٩٧م.. ٥٦
املحـىل باآلثـار، أبوحممـد عيل بن أمحـد بن سـعيد بن حـزم األندليس، حتقيـق: الدكتور . ٥٧

عبدالغفار سليامن البنداري، دار الكتب العلمية.
خمتـار الصحـاح، حممد بن أيب بكر بـن عبدالقادر الـرازي، حتقيق: حممـود خاطر، طبعة . ٥٨

جديدة، مكتبة لبنان نارشون، بريوت، ١٤١٥هـ-١٩٩٥م.
املدونة الكرب، مالك بن أنس، دار صادر، بريوت.. ٥٩
املسـتدرك عـىل الصحيحـني، حممد بن عبـداهللا أبوعبـداهللا احلاكم النيسـابوري، حتقيق: . ٦٠

مصطفى عبدالقادر عطا، ط١، دار الكتب العلمية، بريوت، ١٤١١هـ-١٩٩٠م.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أمحد بن حنبل أبوعبداهللا الشيباين، مؤسسة قرطبة، مرص.. ٦١
املصبـاح املنـري يف غريب الرشح الكبري للرافعي، أمحد بـن حممد بن عيل املقري الفيومي، . ٦٢

املكتبة العلمية، بريوت.
املعجـم الوسـيط (٢/١)، إبراهيـم مصطفـى، أمحـد الزيـات، حامد عبدالقـادر، حممد . ٦٣

النجار، حتقيق: جممع اللغة العربية ، دار الدعوة،.
معجـم مقاييس اللغة، أيب احلسـني أمحد بن فـارس بن زكريا، حتقيق: عبدالسـالم حممد . ٦٤

هارون، ط٢، دار اجليل، بريوت-لبنان، ١٤٢٠هـ-١٩٩٩م.
مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، حممد اخلطيب الرشبيني، دار الفكر، بريوت.. ٦٥
املغني يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين، عبداهللا بن أمحد بن قدامة املقديس أبوحممد، . ٦٦

ط١، دار الفكر، بريوت، ١٤٠٥هـ.
مواهـب اجلليل لرشح خمترص خليـل، حممد بن عبدالرمحن املغـريب أبوعبداهللا، ط٢، دار . ٦٧

الفكر، بريوت، ١٣٩٨هـ.
 املوسـوعة الفقهيـة، وزارة األوقاف والشـؤون اإلسـالمية بالكويـت، وزارة األوقاف . ٦٨

الكويتية.
املوطأ، لإلمام مالك بن أنس، حتقيق: حممد فؤاد عبدالباقي، ط٢، دار احلديث، ١٤١٢هـ.. ٦٩
نصـب الراية ألحاديث اهلدايـة، احلافظ مجال الدين أبوحممد عبداهللا بن يوسـف احلنفي . ٧٠

الزيلعي، مع حاشية األملعي يف ختريج الزيلعي، دار إحياء الرتاث ، ١٤٠٧هـ.
هناية املحتاج إىل رشح املنهاج، شمس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة ابن شهاب . ٧١

الدين الرميل الشهري بالشافعي الصغري، دار الفكر، بريوت، ١٤٠٤هـ-١٩٨٤م.
النوازل يف احلج، عيل بن نارص الشلعان، دار التوحيد، ١٤٣١هـ.. ٧٢
نيـل األوطـار رشح منتقى األخبار من أحاديث سـيد األخيار، لإلمـام حممد بن عيل بن . ٧٣

حممد الشوكاين، دار إحياء الرتاث.



 ٣٤٤

حمتويات البحث:
٢٧٥ ............................................................................. املقدمة
املبحث األول: التعريف بمفردات العنوان، واأللفاظ ذات الصلة.................... ٢٧٩
٢٧٩ ...................................... املطلب األول: التعريف بمفردات العنوان
املطلب الثاين: األلفاظ ذات الصلة.............................................. ٢٨٢
املبحث الثاين: جماوزة امليقات بنية جازمة ألداء النسك بال إحرام..................... ٢٨٥
املطلب األول: تأصيل املسألة................................................... ٢٨٥
٢٨٨ ................................................. املطلب الثاين: حترير حمل النزاع
٢٩٨ ....................................... املبحث الثالث: جماوزة امليقات بال نية للنسك
٢٩٨ ................................ املطلب األول: جماوزة امليقات دون دخول احلرم
املطلب الثاين: من أراد دخول احلرم، وجاوز امليقات بال نية للنسك.............. ٢٩٩
٣٠٤ ......................... املطلب الثالث: طروء نية أداء النسك بعد جتاوز امليقات
املبحث الرابع: جماوزة امليقات بنية معلقة ألداء النسك............................... ٣١٠
املطلب األول: تأصيل املسألة................................................... ٣١٠
املطلب الثاين: جماوزة امليقات بنية معلقة......................................... ٣١٤
املبحث اخلامس: جماوزة امليقات بنية مقيدة ألداء النسك............................. ٣١٦
املطلب األول: تأصيل املسألة................................................... ٣١٦
٣١٧ ......................................... املطلب الثاين: جماوزة امليقات بنية مقيدة
اخلامتة.............................................................................. ٣٣٧
فهرس املصادر واملراجع............................................................ ٣٤٠



مما يدل عىل فضل العلم:
 ، «أن صاحب العلم أقل تعباً وعمالً
فإن  بالشاهد  هذا  واعترب  أجراً،  وأكثر 
األعــامل  يعانون  واألجـــراء  الصناع 
الشاقة بأنفسهم، واألستاذ املعلم جيلس 
العمل  كيفية  ويرهيم  وينهاهم  يأمرهم 

ويأخذ أضعاف ما يأخذونه».
(مفتاح دار السعادة ١٩٩/١)








٣٤٧ 

املسائلُ التي خالف فيها
(غايةُ املنتهى)

) و(املنتهى) (اإلقناعَ
مجعاً ودراسة

إعداد
د. عبداهللا بن عبدالرمحن السلطان

أستاذ الفقه املشارك بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية يف األحساء





٣٤٩ 

املقدمة

إن احلمد هللا نحمده، ونسـتعينه ونسـتغفره، ونعـوذ باهللا من رشور 
أنفسـنا، وسـيئات أعاملنا، من هيـده اهللا فال مضلَّ لـه، ومن يضلل فال 
هادي له، وأشـهد أن ال إال اهللا وحده ال رشيك له، وأشـهد أن حممداً 
عبده ورسوله، صىل اهللا عليه وعىل آله وصحبه وسلم تسليامً كثرياً، أما 

بعد:
فـإن كتـاب (غاية املنتهـى يف اجلمع بـني اإلقناع واملنتهى) للشـيخ 
مرعي الكرمي، من الكتب املشتهرة عند متأخري احلنابلة، حيث امتاز 
بجمعـه ألبرز كتابني عند احلنابلـة -اإلقناع واملنتهى- وبني فيه نوعني 
من املسائل، أوالمها: املسائل التي خالف فيها الغاية اإلقناع أو املنتهى، 
واألخر: املسـائل التي خالف فيها الغاية اإلقناع واملنتهى مجيعاً، وملا 
رأيت د. عبدالعزيز احلجيالن قد استوعب النوع األول من مسائله يف 
كتابه املوسـوم بـ (املسـائل التي اختلف فيها اإلقناع واملنتهى) أحببت 
أن أكمل ما بدأه بذكر النوع الثاين منها، يف شكل بحث سميته (املسائل 
التي خالف فيها غاية املنتهى اإلقناعَ واملنتهى)، وقد بلغت هذه املسائل 

اثنتني وأربعني مسألة.
أمهية املوضوع:

مجع اختيارات الشـيخ مرعي الكرمـي الفقهية، وإبرازها، وهو . ١
من شيوخ املذهب املتأخرين املكثرين يف التصنيف.



 ٣٥٠

تبيـني مـا خالف فيه الشـيخ مرعي قـول الشـيخني: احلجاوي . ٢
والفتوحي، وبناء عىل ذلك خيتلف اعتامد ما عليه املتأخرون من 

احلنابلة.
العنايـة بثالثـة مؤلفات من أبـرز مؤلفات املتأخريـن من فقهاء . ٣

احلنابلة.
أنه موضوع جديد مل يسبق طرحه من قبل.. ٤

منهج البحث:
رتبـتُ املسـائل حسـب الرتتيـب التقليـدي لكتـب الفقـه عند . ١

احلنابلـة، حيث إهنم يرتبوهنا حسـب الكتب ثـم األبواب، فإن 
. اتفقت املسألتان فيهام فأقدم أسبقهام إيراداً

متها.. ٢ جعلتُ عنواناً لكل مسألة، ورقّ
حـررتُ املسـألة بذكر مواطـن االتفاق واخلـالف إن احتاجت . ٣

املسألة إىل ذلك.
ذكرتُ قول الشيخ مرعي يف متن غاية املنتهى، ثم أعقبته بنصه.. ٤
اقتـرصتُ عىل املسـائل التي ذكرها الشـيخ مرعـي يف متن غاية . ٥

املنتهـى بقولـه: «خالفاً هلام»، ما عدا مسـألة واحدة اسـتدركها 
عليـه الرحيباين، وهي آخر مسـألة يف البحث، ونظراً الختالف 
نسـخ غاية املنتهـى يف ذكر اخلالف، فقـد اعتمدت يف مجع تلك 

املسائل عىل ثالث نسخ:
األوىل: نسـخة غاية املنتهى، طبع املكتب اإلسـالمي، عىل نفقة 

حاكم قطر الشيخ عيل الثاين -رمحه اهللا-.
الثانية: نسـخة غايـة املنتهى املطبوعة عىل نفقـة وزارة األوقاف 

والشؤون اإلسالمية يف الكويت.



٣٥١ 

الثالثة: نسـخة رشح غاية املنتهى املسـمى بمطالب أويل النهى، 
للرحيباين، طبعة املكتب اإلسالمي.

ويف حال اتفاق النسخ عىل ذكر اخلالف؛ فإين أقترص عىل نسخة . ٦
غايـة املنتهى املطبوعة يف الكويت؛ العتامدها عىل نسـخة خطية 

مقابلة عىل نسخة املؤلف.
ذكـرتُ قـول احلجـاوي وابن النجـار بعد ذلـك، ونصيهام من . ٧

اإلقناع، ثم املنتهى.
ذكرتُ مستند الشيخ مرعي فيام ذهب إليه من منقول أو معقول، . ٨

من كتب املذهب التي بينت الراجح من الروايات، كاإلنصاف 
يف الغالب، والفروع، وتصحيحه، والتنقيح املشبع.

بيّنتُ حقيقة هذا اخلالف بذكر من رصح به، ومن رجحه وأيده، . ٩
مستشهداً يف ذلك بأقوال األصحاب يف مذهب اإلمام أمحد.

بيّنـتُ رأي -الرحيبـاين- شـارح الغاية من اخلـالف، ورأي . ١٠
الشطي احلنبيل يف املسألة إن وجد هلام رأي.

وثّقتُ قول الشيخ مرعي من كتابه الغاية، وقول احلجاوي من . ١١
كتابه اإلقناع، وقول ابن النجار من كتابه منتهى اإلرادات.

مل أتطـرق إىل أدلـة قـول احلجاوي وابـن النجـار يف الغالب؛ . ١٢
العتبار أن قوهلام هو الراجح يف املذهب.

خطة البحث:
يتكون البحث من قسمني:

القسم األول: التعريف باملصنفني وكتبهم، ودراسة للمسائل اخلالفية.
وفيه أربعة مطالب:



 ٣٥٢

املطلب األول: التعريف بالكرمي، وكتابه الغاية.
املطلب الثاين: التعريف باحلجاوي، وكتابه اإلقناع.

املطلب الثالث: التعريف بابن النجار، وكتابه منتهى اإلرادات.
املطلب الرابع: دراسة للمسائل اخلالفية، وفيه ثالث مسائل:

- األوىل: عدد املسائل اخلالفية.
- الثانية: عدد املسائل اخلالفية خالفاً حقيقياً، وبياهنا.

- الثالثة: عدد املسائل اخلالفية خالفاً ومهياً، وبياهنا.
القسم الثاين: املسائل اخلالفية، وتشتمل عىل اثنتني وأربعني مسألة:

حكـم إجابـة الزوج سـؤال املـرأة الطالق يف زمـن احليض بال . ١
عوض.

حكم ما زاد عىل ما جتلسـه الناسـية لعادهتا من حيض مشكوك . ٢
فيه إىل أكثر مدة احليض.

تأخري املتوضئ العادمُ للامء الصالةَ يف آخر الوقت وهو ال يرجو . ٣
وجـود املاء، وطهارته ال تبقى آلخر الوقت حرضاً، كام لو قطع 

العدو ماء البلد.
كفر من ترك رشطاً خمتلفاً فيه، والتارك يعتقد وجوب فعله.. ٤
حكم من قام سهواً إىل ثالثة ليالً ومل يرجع.. ٥
حكم إعادة الصالة ملن جاء مسجداً يف وقت هني.. ٦
حكـم حتمـل اإلمام عن املأموم التشـهد األول واجللوس له إذا . ٧

سبق بركعة يف صالة املغرب.
حكم وقوف املرأة خلف اخلنثى املشكل يف صالة اجلامعة.. ٨



٣٥٣ 

حكم التأخري يف مجع يوم عرفة، والتقديم يف مجع يوم مزدلفة.. ٩
سـقوط الزكاة إذا تلف الزرع أو الثمـر بعد احلصاد واجلزاز، . ١٠

وقبل وضعها يف البيدر.
وجـوب الـدم للحلق عىل من تبـني له أنه نو احلـج بعد أن . ١١

طاف ثم سعى وحلق.
علة عدم صحة بيع رباع مكة واحلرم وإجارهتام.. ١٢
حكـم بيع جريـب ذراع من أرض أو ذراع مـن ثوب ال يعلم . ١٣

املتبايعان جرباهنا أو أذرعها.
حكم بيع سلعة بثمن نسيئة، ثم رشاؤها من مشرتهيا بنقد من . ١٤

غري جنس األول بغري قصد احليلة.
حكم احلوالة فيام مل يقبض يف الديون الثابتة يف الذمة.. ١٥
حكـم مصارفـة عينني خمتلفـي اجلنس بـال وزن أو إخبار بأن . ١٦

وزنه كذا.
حكم بيع الدين بموصوف - بغري ذمة- إذا مل يقبض بمجلس . ١٧

العقد.
قول رب السـلم لغريمـه: «أحرض اكتيايل ممن هـو عليه احلق . ١٨

ألقبضه لك» هل يعد قبضاً لنفسه؟
ـويق عىل املشـرت املفلس يف . ١٩ حكم رجوع بائع الثوب أو السَّ

أعيان أمواله إذا نقصت بصبغ أو قرص أو لت.
حكـم تعويض احلاكم الغرماء قيمـة الديون التي عىل املفلس . ٢٠

يف غري دين السلم.
حكم استقالل السفيه بالتزوج، ولو مل يعضله الويل.. ٢١



 ٣٥٤

حكـم قبول قول الوكيل يف دفع مال املوكل إىل غري من ائتمنه . ٢٢
إن كان ذلك بإذن املوكل.

حكـم اسـتئجار األرض التي ليس هلا مـاء للزراعة مع علمه . ٢٣
بحاهلا.

براءة الغاصب إذا دفع العني املغصوبة ملالكها دون علمه أهنا له.. ٢٤
سـقوط فعـل الصـادم يفِ حق نفسـه إذا كان االصطدام شـبه . ٢٥

عمد أو خطأ.
حكم سفر الوديع بالوديعة مع حضور مالكها.. ٢٦
عمل الوارث بخـط مورثه إذا وجده مكتوباً أن لفالن عندي . ٢٧

وديعة أو عىل كيس أن هذا لفالن.
إذا أُكـره الوديع عىل دفع الوديعة فحلـف أنه ال وديعة لفالن . ٢٨

ل فهل يأثم، وجتب كفارة اليمني؟ عنده، ومل يتأوّ
حكم إسـالم اللقيط إذا وجد يف بلد إسـالمٍ كل أهله من أهل . ٢٩

الذمة.
حكـم رجوع الوقف إىل الواقـف إذا انقطعت اجلهة املوقوف . ٣٠

عليها يف حياته.
إذا رشط الواقف أن النظر يف الوقف حلاكم املسلمني كائناً من . ٣١

كان؛ وتعـدد احلكام فيه فهل يكون النظر فيه للسـلطان يوليه 
من شاء من املتأهلني أو يكون ملن بالبلدة من احلكام مجيعاً؟

ضه حاكم قبله لشخص.. ٣٢ حكم نقض احلاكم ما فوّ
ةً يف ملك غريه بنكاح أو شـبهة، ثم ملكها فهل . ٣٣ مـن أصاب أَمَ

يعتق احلمل؟



٣٥٥ 

حكم العزل عن الزوجة بال إذهنا يف دار احلرب.. ٣٤
إذا قـال الزوج: إن (أبَنتُكِ أو فسـخت نكاحك) فأَنت طالق . ٣٥

قبله ثالثاً، فهل تبني باإلبانة والفسخ أو بالطالق؟
حكم عدة أم الولد إذا مات زوجها وسـيدها، وجهل السابق . ٣٦

منهام.
سـقوط نفقة احلمـل بميض الزمان إذا اسـتدانت احلامل بغري . ٣٧

إذن احلاكم.
حق األب يف منع امرأته من خدمة ولدها منه.. ٣٨
إن حلـف ال رأيت منكراً إال رفعته إىل فالن القايض أو الوايل . ٣٩

فامت قبل الرفع، فهل حينث؟
ُّ بمجـرد العقد . ٤٠ مـن حلـف ليتزوجـن عـىل امرأتـه فهـل يَـربَ

الصحيح؟ أو بدخوله بنظريهتا أو بمن تغمها أو تتأذ منها؟
احلنـث بمـوت املحلوف عىل فعله أو تلفـه قبل متكن احلالف . ٤١

من الفعل إذا مل يقيد الفعل بزمن.
هـل النذر إلـزام بأمر غـري الزم بأصل الـرشع، أو بأمر الزم . ٤٢

بأصل الرشع؟
هِ أن يتقبل منـا صالح العمل،  : أسـأل اهللا العـيل العظيم بمنّ وختاماً
واحلمـد هللا أوالً وآخـراً، وصـىل اهللا عـىل نبيه وخريته مـن خلقه حممد 

وعىل آله وصحبه أمجعني.





٣٥٧ 

القسم األول
التعريف باملصنفني وكتبهم
ودراسة للمسائل اخلالفية

وفيه أربعة مطالب:
املطلب األول: التعريف بمرعي الكرمي، وكتابه: غاية املنتهى.

املطلب الثاين: التعريف باحلجاوي، وكتابه اإلقناع.
املطلب الثالث: التعريف بابن النجار، وكتابه منتهى اإلرادات.

املطلب الرابع: دراسة للمسائل اخلالفية.





٣٥٩ 

املطلب األول
، وكتابه غاية املنتهى(١) رمِيِّ رعي الكَ التعريف بمَ

: التعريف بالشيخ مرعي أوالً
رعي بن يوسـف بن أيب بكر بن أمحد بن أيب بكر، زين  هو الشـيخ مَ

رم -قرية من قر نابُلُس-. ور كَ يُّ نسبة إىل طُ رمِ الدين املقديس، الكَ
(٢)، والقـايض حييى بن  ـرداويِّ أخـذ العلـم عـن الشـيخ حممـد المَ
(٣)، ثم رحل إىل مرص واسـتوطنها، وتصدر لإلقراء  يِّ اوِ جّ موسـى احلَ

والتدريس باجلامع األزهر، ثم توىل مشيخة جامع السلطان حسن.
وقـد بلغت تصانيفه سـبعني مصنفاً، منهـا (غاية املنتهـى) و(دليل 
(١) خالصـة األثـر (٣٥٨/٤)، النعـت األكمل، للغـزي (ص١٨٩)، السـحب الوابلة عىل 
رضائـح احلنابلة (١١١٨/٣)، املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد، البن بدران (ص٤٤٣)، 
املدخـل إىل مذهـب اإلمـام أمحد (ص٤٤٣)، املذهب احلنبيل، دراسـة يف تارخيه وسـامته 
وأشـهر أعالمـه ومؤلفاته، للرتكـي (٥٠٥/٢)، املدخل املفصل إىل فقـه اإلمام أمحد بن 

حنبل (٧٨٦/٢).
(٢) هـو الشـيخ العالمة حممد بـن أمحد املرداوي، نزيل مرص، وشـيخ احلنابلة يف عرصه، أخذ 
العلـم عـن الشـيخ تقـي الدين حممـد الفتوحي، والشـيخ عبـداهللا الشنشـوري الفريض 
الشـافعي، وأخـذ عنـه مجاعة منهم، الشـيخ مرعـي، والشـيخ منصور البهـويت، وعثامن 

الفتوحي وغريهم، وكانت وفاته بمرص سنة ١٠٢٦هـ.
انظر: خالصة األثر (٣٥٦/٣)، السحب الوابلة (٨٨٥/٢)، النعت األكمل (ص١٨٥).
(٣) الشيخ حييى بن موسى بن أمحد بن موسى احلجاوي الدمشقي القاهري احلنبيل - الشهري 
بابـن احلجاوي، املحدث الفريض الفقيه، رحل إىل القاهرة بعد وفاة أبيه، وأخذ عن تقي 
رَّس باجلامـع األزهر، وأخذ منه الشـيخ مرعي املقديس، والشـيخ  الديـن الفتوحـي، ودَ

منصور البهويت، مات يف القاهرة سنة. انظر: النعت األكمل (ص١٨٤).



 ٣٦٠

الطالب لنيـل املطالب) يف الفقه و(مقدمة اخلائض يف علم الفرائض). 
تويف يف مرص (١٠٣٣هـ) رمحه اهللا رمحة واسعة.

: التعريف بكتاب: غاية املنتهى ثانياً
اسم الكتاب: غاية املنتهى يف اجلمع بني اإلقناع واملنتهى

وصفـه: هو متن جمرد عن الدليل والتعليـل، مبني عىل قول واحد، 
قـام املصنـف فيه باجلمـع بني أبـرز متنـني للحنابلة يف عـرصه، كتاب 
(اإلقنـاع) للحجاوي، و(منتهـى اإلرادات) البن النجار، وضم إليهام 
بعـض اإلضافات التي تتمثل يف االجتاهات الكثرية والتي أوردها فيه، 
وسـلك فيها مسـالك املجتهدين، وهي عبارة عن املسـائل التي بحثها 
واجتهـد فيهـا، يصدرها بقولـه: ويتجه كذا، ويف ذلـك يقول املؤلف: 
«إال أهنـام -اإلقنـاع واملنتهـى- حيتاجـان لتقييد مسـائل وحترير ألفاظ 
هام معاً؛ لتسـهيل النائل. فاستخرت اهللا -سبحانه  يبغيها السـائل ومجعِ
وتعـاىل- يف اجلمع بني الكتابني يف واحـد، مع ضم ما تيرس مجعه إليهام 
مـن الفرائـد، وما أقف عليه يف كتـب األئمة من الفوائـد، وال أحذف 

منهام إال ما أستغني عنه»(١).
ينيِّ يف وصيته ألحد طالبـه: «وعليك بام يف الكتابني:  ارِ ـفّ وقال السَّ
اإلقنـاع، واملنتهـى، فإذا اختلفـا فانظر ما يرجحه صاحـب الغاية»(٢)، 
وقـال ابن بدران عن الغاية: «مجع فيه بني اإلقناع واملنتهى وسـلك فيه 
مسالك املجتهدين، فأورد فيه اجتاهات له كثرية يعنوهنا بلفظ: ويتجه، 
ولكنه جاء متأخراً عىل حني فرتة من علامء هذا املذهب، ومتكن التقليد 
من أفكارهم، فلم ينترش انتشار غريه»(٣)، وقد أثنى املحبي عىل الكتاب 

(١) غاية املنتهى (٤٨/١).
(٢) املدخل املفصل (٧٨٦/٢).

(٣) املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد، البن بدران (ص٤٤٣).



٣٦١ 

وامتدحه بقوله: «وهو متن مجع فيه من املسائل أقصاها وأدناها، ومشى 
نن املجتهدين يف التصحيح واالختيار والرتجيح»(١). فيه بسَ

رشوح الكتاب وحواشيه:
بُغية أُويل النهى رشح غاية املنتهى، أليب الفَالح عبداحلي بن أمحد . ١

امد)، صاحب (شذرات الذهب)،  (٢)، الشهري بـ (ابن العِ ريّ كَ العُ
واملتوىف سنة ١٠٨٩هـ، وصل فيه إىل باب الوكالة، ومل يتمه.

سـنة . ٢ املتـوىف   ،(٣) راعـيّ الجُ عبدالكريـم  بـن  إسـامعيل  رشح 
١٢٠٢هــ، ابتدأ من حيث انتهى ابن العامد إال أن املنية مل متهله، 

فلم يتمه، ووصل فيه إىل كتاب النكاح.
(٤)، املتوىف سنة . ٣ فالق األحسـائيّ رشح حممد بن عبدالرمحن بن عَ

١١٦٣هـ، ابتدأ من كتاب البيع، ووصل إىل كتاب الصلح، ومل 
يتمه.

مطالـب أويل النهـى يف رشح غايـة املنتهـى، ملصطفى بن سـعد . ٤
(١) خالصة األثر (٣٥٨/٤).

 ، ريّ الدمشـقيّ كَ (٢) هـو عبداحلـي بن أمحـد بن حممد املعـروف بابن العـامد، أبوالفـالح العُ
املـؤرخ، الفقيه، األديب، من تصانيفه: شـذرات الذهـب يف أخبار من ذهب، وبغية أويل 
النهـى رشح غايـة املنتهى، ومعطية األمان من حنث األيامن، تويف سـنة ١٠٨٩هـ. انظر: 

النعت األكمل (ص٢٤٠)، األعالم (٢٩٠/٣)
راعة، قرية من  راعيُّ (نسبة إىل جُ (٣) هو إسامعيل بن عبدالكريم بن حميي الدين بن سليامن اجلُ
قر نابلس) الدمشـقيّ النابليسّ األصل، الرشيـف ألمه، الفقيه الفريض األديب، مفتي 
سَ باجلامع األموي، من مصنفاته:  رَّ ، دَ السـادة احلنابلة بعد الشيخ أمحد بن عبداهللا البَعيلّ

رشح دليل الطالب، ورشح غاية املنتهى مل يكمله، تويف سنة ١٢٠٢هـ.
انظر: السحب الوابلة (٢٨٥/١)، النعت األكمل (ص٣٢٥).

فالِقِيّ نسـباً، األحسـائي بلداً،  فالِق، العَ (٤) هو حممد بن عبدالرمحن بن حسـني بن حممد بن عَ
الفقيـه، األصـويل الفريض، من تصانيفه: رشح غاية املنتهى يف الفقه، ومد الشـبك لصيد 
علم الفلك، وسـلم العروج يف املنازل والربوج، تويف سـنة: ١١٦٤هـ. انظر: السـحب 

الوابلة (٩٢٧/١)، األعالم (١٩٧/٦).



 ٣٦٢

، املتوىف سنة ١٢٤٠هـ، وهو  (١) الدمشـقيّ يباينِّ حَ ـيوطيّ الرُّ السّ
رشح تام مطبوع.

ـوىلِ الفتـح يف جتريـد زوائـد الغايـة والـرشح، حلسـن . ٥ ـةُ مُ نحَ مِ
(٢)، املتوىف سـنة ١٢٧٤هـ، حيث جـرد األبحاث التي  ـطيّ الشَّ
رَ املوافِق  كَ ، ومجعها يف رسالة مستقلة، وذَ رعيّ أوردها الشـيخ مَ
للمصنـف واملخالـف، وهل رصح بـه أم ال فيام علـم، ومأخذ 

االجتاه، وقد طبعت يف حاشية الغاية.
طبعات الكتاب:

طبع كتاب الغاية ثالث طبعات:
األوىل: طبعة املكتب اإلسـالمي ببريوت، حتقيق: زهري الشاويش، 
سـنة ١٣٩٣هــ، يف ثالث جملدات، عـىل نفقة حاكم قطر الشـيخ عيل 

الثاين رمحه اهللا.
الثانية: طبعة املكتبة السـعيدية بالرياض، وهي نسـخة طبق األصل 

عن الطبعة األوىل.
يبة، من أعامل دمشـق)  حَ يباين مولداً (نسـبة إىل الرُّ حَ ه الرُّ بـدُ (١) هـو مصطفى بن سـعد بن عَ
راعي، انتهت  السـيوطي األصل، الفقيه الفريض، مفتي احلنابلة بعد الشيخ إسامعيل الجُ
إليه رئاسـة املذهب يف عـرصه، وويل نظارة اجلامع األموي يف دمشـق، واجلامع املظفري 
مدة طويلة، من مصنفاته: مطالب أويل النهى رشح غاية املنتهى، وحتفة العباد فيام يف اليوم 

والليلة من األوراد، تويف سنة ١٢٤٠هـ.
انظر: السحب الوابلة (١١٢٦/٣)، األعالم (٢٣٤/٧).

ي الدمشـقي، البغـدادي األصـل، الفقيه النحوي  ـطِّ (٢) هـو حسـن بن عمر بن معروف الشَّ
، شـيخ احلنابلـة ومرجعهـم، وإمـام الفرضيني يف عـرصه، تفقه عىل  ـويبّ يسُ ـرَيض احلَ الفَ
الشـيخ مصطفى السيوطي، والشيخ غنام النجدي، وقد انفرد بالفقه احلنبيل، والفرائض 
واحلسـاب يف عـرصه، مـن مصنفاته: منحة مويل الفتـح يف جتريد زوائـد الغاية والرشح، 

وخمترص رشح عقيدة السفاريني، وبسط الراحة لتناول املساحة، تويف سنة ١٢٧٤هـ.
انظر: السحب الوابلة (٣٥٩/١)، األعالم (٢٠٩/٢)



٣٦٣ 

الثالثـة: طبعـة وزارة األوقاف والشـؤون اإلسـالمية يف الكويت، 
قطاع املسـاجد، سـنة ١٤٢٧هـ - ٢٠٠٦م، بتحقيـق يارس املزروعي، 
ورائـد الرومـي، وهـذه الطبعـة من أفضـل الطبعـات، العتامدها عىل 
نسـخة خطية مقابلة عىل نسـخة املؤلف، وهي نسـخة أصلها يف مكتبة 

برنستون بالواليات املتحدة األمريكية.



 ٣٦٤

املطلب الثاين
، وكتابه اإلقناع(١) اويِّ جّ التعريف بالحَ

: اويِّ جّ : التعريف بالحَ أوالً
هو موسـى بن أمحد بن موسـى بن سامل بن عيسـى، أبوالنجا، رشف 
الديـن، احلجـاوي، املقـديس، ثـم الدمشـقي، الصاحلـي، املتوىف سـنة 
٩٦٨هـ، مفتي احلنابلة بدمشق، أخذ الفقه عن الشيخ أمحد الشويكي(٢) 
الصاحلي، والشـيخ عمر بن مفلح الصاحلي(٣)، وقد انتهت إليه مشيخة 
احلنابلة وفتواهم، وانفرد يف عرصه بتحقيق مذهب اإلمام أمحد وتدريسه، 
وقـد صنف عـدة مصنفات، مـن أبرزها: (اإلقنـاع لطالـب االنتفاع)، 
و(زاد املسـتقنع يف اختصار املقنع)، و(حاشـية التنقيح)، و(حاشية عىل 

الفروع)، تويف بدمشق سنة ٩٦٨هـ، رمحه اهللا رمحة واسعة.
(١) النعـت األكمـل؛ للغـزي (ص١٢٤)، املدخـل إىل مذهـب اإلمـام أمحـد، البـن بـدران 
(ص٤٤١)، املذهب احلنبيل، دراسـة يف تارخيه وسـامته وأشهر أعالمه ومؤلفاته، للرتكي 

(٤٨٠/٢)، املدخل املفصل إىل فقه اإلمام أمحد بن حنبل (٧٦٥/٢).
يكي -قرية من بـالد نابلس- النابليس  ـوَ (٢) هـو أمحـد بن حممد بن أمحد بن عمر بن أمحد الشُّ
ثـم الدمشـقي الصاحلي، شـهاب الدين، العالمـة، مفتـي احلنابلة بدمشـق يف وقته، من 
مصنفاته: التوضيح يف الفقه، حج وجاور باملدينة املنورة سنتني، وتويف هبا، سنة ٩٣٩هـ. 

انظر: السحب الوابلة (٢١٧/١)، النعت األكمل (ص١٠٥)
يني األصل، الصاحلي  امِ (٣) هـو عمـر بن إبراهيم بن حممد بـن عبداهللا بن حممد بن مفلـح الرّ
الدمشـقي، قـايض القضـاة، نجـم الديـن، أبوحفـص، العالمة، قـايض قضـاة احلنابلة 
بدمشـق، أخـذ العلم عن والـده، وغريه، تويف بدمشـق سـنة: ٩١٩هـ. انظر: السـحب 

الوابلة (٧٧٦/٢)، النعت األكمل (ص٩٢).



٣٦٥ 

: التعريف بكتاب: اإلقناع ثانياً
اسم الكتاب: اإلقناع لطالب االنتفاع.

وصفـه: هـو متـن فقهي جمرد عـن الدليـل والتعليل، كثـري الفروع 
والفوائـد، اقتـرص فيـه مصنفه عىل الصحيـح من الروايـات واألقوال 
يف املذهـب احلنبيل؛ حيث قال: «اجتهـدت يف حترير نقوله، واختصاره 
بعـدم تطويله، جمرداً غالباً عن دليلـه وتعليله، عىل قول واحد، وهو ما 

رجحه أهل الرتجيح»(١).
رشوح الكتاب وحواشيه:

ويت(٢) املتوىف سـنة . ١ هُ كشـاف القناع، رشح ملنصـور بن يونس البُ
١٠٥١هـ.

ويت.. ٢ هُ حوايش اإلقناع، ملنصور بن يونس البُ
يت(٣) -ابن أخت . ٣ لوَ ويت اخلَ هُ يت، ملحمد بن أمحد البُ لوَ حاشـية اخلَ

الشيخ منصور- املتوىف سنة ١٠٨٨هـ.

(١) اإلقناع (٣/١).
ويت (نسبة  هُ (٢) هو منصور بن يونس بن صالح الدين بن حسن بن أمحد بن عيل بن إدريس البُ
ُوت يف غربية مرص)، املرصي، احلنبيل، شـيخ احلنابلة بمرص، وخامتة علامئهم  إىل بلـدة هبُ
هبا، ولد سـنة ١٠٠٠هــ، من تصانيفه: كشـاف القناع، والروض املربـع، ورشح منتهى 

اإلرادات وكلها يف الفقه، تويف بمرص سنة ١٠٥١هـ.
انظر: النعت األكمل (ص٢١٠)، الفكر السامي (٣٦٩/٢)، معجم املؤلفني (٩٢٠/٣).
، ولد بمرص، وهبا نشأ،  يتِ لوَ ويت املرصي احلنبيل، الشهري باخلَ هُ (٣) هو حممد بن أمحد بن عيل البُ
ويت وغريه، واشـتهر بالتحقيق والتدقيق، من  هُ مة منصور البُ وأخـذ الفقه عـىل خاله العالّ
تصانيفه: حاشـية عىل اإلقناع، وحاشـية عـىل املنتهى يف الفقه، وكشـف اللثام عن رشح 

شيخ اإلسالم، تويف بمرص سنة ١٠٨٨هـ.
انظر: السحب الوابلة (٨٧٠/٢)، األعالم (١٢/٦).



 ٣٦٦

املطلب الثالث
التعريف بابن النجار، وكتابه منتهى اإلرادات(١)

: التعريف بابن النجار: أوالً
تُوحيّ  هو حممد بن أمحد بن عبدالعزيز بن عيل، أبوبكر، تقي الدين الفُ
املرصي، املشهور بابن النجار، أخذ الفقه عن أبيه شهاب الدين(٢) وغريه، 
قال عنه الشعراين: «ومنهم الشيخ اإلمام العالمة الشيخ تقي الدين ولد 
شيخ اإلسالم الشيخ شهاب الدين الشهري بابن النجار، صحبته أربعني 
سنة فام رأيت عليه شيئاً يشينه يف عرضه، بل نشأ يف عفة وصيانة، وعلم 
وأدب وديانة، أخذ العلم عن والده شيخ اإلسالم املذكور، وعن مجاعة 
من أرباب املذاهب األخر، وتبحر يف العلوم حتى انتهت إليه الرياسة 
يف مذهبه، وأمجع الناس أنه إذا انتقل إىل رمحة اهللا مات بذلك فقه اإلمام 
أمحد من مرص، وما سـمعته حيسـد أحداً عىل يشء من أمور الدنيا، وويل 
القضـاء بسـؤال مجيع أهل مـرص فأجاب ملصلحة املسـلمني، وما رأيت 
أحداً أحىل منطقاً منه، وال أكثر أدباً مع جليسـه، وباجلملة فأوصافه حتل 

عن تصنيفي فأسأل اهللا أن يزيده من فضله»(٣).
(١) النعـت األكمـل؛ للغزي (ص١٤١)، السـحب الوابلـة (٨٥٤/٢)، املدخل إىل مذهب 
اإلمـام أمحـد (ص٤٣٩)، املذهـب احلنبـيل، دراسـة يف تارخيـه وسـامته وأشـهر أعالمه 
ومؤلفاته، للرتكي (٤٩٠/٢)، املدخل املفصل إىل فقه اإلمام أمحد بن حنبل (٧٧٨/٢).
(٢) هـو أمحـد بن عبدالعزيـز بن عيل بـن إبراهيم الفتوحـي احلنبيل املرصي، شـهاب الدين، 
املعروف بابن النجار، العالمة، قايض قضاة احلنابلة بالديار املرصية يف عرصه، وشيخهم، 

تويف سنة ٩٤٩هـ. انظر: النعت األكمل، (ص١١٣).
(٣) نقله عنه ابن العامد يف شذرات الذهب (٣٩٠/٨).



٣٦٧ 

من تصانيفه: (منتهى اإلرادات يف مجع املقنع مع التنقيح وزيادات)، 
و(معونة أويل النهى رشح املنتهى) يف الفقه، و(الكوكب املنري يف رشح 

خمترص التحرير) يف أصول الفقه.
تويف سنة ٩٨٠هـ رمحه اهللا رمحة واسعة.
: التعريف بكتاب: منتهى اإلرادات: ثانياً

اسم الكتاب: منتهى اإلرادات يف اجلمع بني املقنع والتنقيح وزيادات.
وصـف الكتـاب: متن جمرد، مبني عـىل قول واحـد يف املذهب، مجع فيه 
مصنفه بني املقنع، والتنقيح، وزاد عليهام بعض الزيادات، ورتبه عىل ترتيب 
يه، ويف ذلك يقول: «فاستخرت اهللا تعاىل أن أمجع مسائلهام يف واحد، مع  أصلَ
ضم ما تيرس عقله من الفوائد والشوارد، وال أحذف منهام إال املستغنى عنه، 
واملرجوح، وما بني عليه، وال أذكر قوالً غري ما قدم أو صحح يف التنقيح إال 

ر، أو قوي اخلالف، فربام أشري إليه»(١) هِ إذا كان عليه العمل، أو شُ
رشوح الكتاب وحواشيه:

معونة أويل النهى رشح املنتهى، للمصنف.. ١
ويت، . ٢ هُ دقائـق أويل النهى يف رشح املنتهى، ملنصـور بن يونس البُ

املتوىف سنة ١٠٥١هـ.
ويت.. ٣ هُ إرشاد أويل النهى لدقائق املنتهى، حاشية ملنصور البُ
(٢) املتوىف سـنة . ٤ يّ بَدِ حتريـرات عـىل املنتهى، لياسـني بن عـيل اللَّ

١٠٥٨هـ.
(١) منتهى اإلرادات مع حاشية املنتهى لعثامن النجدي (٦/١).

، الفقيه الفاضـل، أخذ الفقه عن  ُّ ـيسِ لُ ابُ يُّ النّ بَدِ (٢) هـو ياسـني بن عيل بـن أمحد بن حممـد اللَّ
الشـيخ منصـور البهويت، وكان يفتي عىل مذهب اإلمام أمحـد ببالد نابلس، من تصانيفه: 

حاشية عىل منتهى اإلرادات، تويف سنة: ١٠٥٨هـ.
انظر: النعت األكمل (ص٢١٤)، السحب الوابلة (١١٥٧/٣).



 ٣٦٨

حاشـية املنتهـى، لعثـامن بـن أمحـد النجـدي(١)، املتـوىف سـنة . ٥
١٠٩٧هـ.

(١) هو عثامن بن أمحد بن سـعيد بن عثامن بن قائد النجدي احلنبيل، الشـهري بابن قائد، الفقيه، 
األصـويل، ولـد يف العيينة مـن بالد نجد، ثم رحل إىل دمشـق لطلب العلم ثم اسـتقر يف 
القاهرة، من تصانيفه: حاشية عىل منتهى اإلرادات، هداية الراغب رشح عمدة الطالب، 

واإلسعاف يف إجالة األوقاف وكلها يف الفقه، تويف بالقاهرة سنة ١٠٩٧هـ.
انظـر: السـحب الوابلة (٦٩٧/٢)، علـامء نجد البن بسـام (١٢٩/٥)، معجم املؤلفني 

.(٣٦٨/٢)



٣٦٩ 

املطلب الرابع
دراسة املسائل اخلالفية

وفيه ثالث مسائل:
. املسألة األوىل: عدد املسائل اخلالفية إمجاالً

املسألة الثانية: عدد املسائل اخلالفية خالفاً حقيقياً، وبياهنا.
املسألة الثالثة: عدد املسائل اخلالفية خالفاً ومهياً، وبياهنا.

: املسألة األوىل: عدد املسائل اخلالفية إمجاالً
عدد مسـائل البحث إمجاالً اثنتـان وأربعون مسـألة، ذكرها مرعي 
يف الغايـة بلفـظ: «خالفـاً هلام»، ما عدا مسـألة واحدة اسـتدركها عليه 

الرحيباين، وهي آخر مسألة يف البحث.
وقد اعتمدت يف إحصاء املسـائل اخلالفية عىل ما ذكره الرحيباين يف 
رشحه عىل الغاية، وأشار إليه يف مواضع متعددة، ويمكن تقسيمها إىل 

ثالثة أقسام:
األول: مسـألة متيقن عدم نسبتها إىل مرعي، وهي مسألة استدركها 

الرحيباين، وهي آخر مسألة يف البحث.
الثاين: مسـائل مشـكوك يف نسـبة ذكر اخلالف فيها إىل مرعي؛ نظراً 
ـاخ، فبعض النسـخ يشري إىل ما  الختالف نسـخ الغاية، وترصف النسّ



 ٣٧٠

يفيـد اخلـالف بلفظـة: «خالفاً هلـام» والبعض يسـقطها، بل قـد يُثبت 
! وقد بلغت املسـائل املشكوك  اخلالف يف مسـألة ال خالف فيها أصالً

نسبتها إىل مرعي سبع مسائل(١).
الثالث: مسـائل متيقن نسبتها إىل مرعي، وهي بقية مسائل البحث، 
وقـد بلغت أربعـاً وثالثني مسـألة، وقد تنوعت املسـائل التـي ذكرها 

مرعي إىل صنفني رئيسني مها:
. األول: مسائل خالفية خالفاً حقيقاً

. الثاين: مسائل خالفية خالفاً ومهياً
وسنستعرضها فيام يأيت:

: املسألة الثانية: املسائل اخلالفية خالفاً حقيقياً
وهـي املسـائل التي جزم مرعـي بمخالفته للشـيخني فيهـا، والتي 
تـدل عىل وجود خالف رصيح وحقيقي، وقد بينها بقوله «خالفاً هلام» 
أو «خالفـاً هلام هنا» وبلغت اثنتني وثالثني مسـألة إذا اسـتثنيا املسـألة 

املستدركة. ويمكن تصنيفها إىل قسمني:
القسـم األول: املسـائل التي جـزم مرعي بمخالفته للشـيخني فيها 
مقيداً ذلك يف موضع معني، ويشـري إليه مرعي بقوله: «خالفاً هلام هنا» 

ومها مسألتان:
املسألة األوىل: كفر من ترك رشطاً خمتلفاً فيه، والتارك يعتقد وجوب 

فعله.
هـا يف موضعني،  فهـذه املسـألة قد كرر احلجـاوي وابن النجار ذكرَ

األول يف كتاب الصالة، واآلخر يف باب حكم املرتد.
(١) وهي املسـألة اخلامسـة، والسـابعة عرشة، والثامنة عرشة، والثانية والعرشون، والسـابعة 

والعرشون، والثالثة والثالثون، والتاسعة والثالثون.
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فذهـب مرعي إىل أنه ال يكفر يف املوضعني، وذهب احلجاوي وابن 
النجار إىل كفره يف املوضع األول، وعدم كفره يف املوضع الثاين(١).

املسـألة الثانية: سـقوط الزكاة إذا تلف الـزرع أو الثمر بعد احلصاد 
واجلزاز وقبل وضعها يف البيدر.

فهذه املسـألة ذكرها احلجاوي وابن النجار يف موضعني، األول: يف 
أوائل كتاب الزكاة، واآلخر يف باب زكاة اخلارج من األرض.

فذهب مرعي إىل أن الزكاة تسـقط إذا تلف الزرع أو الثمر بجائحة 
قبـل وضعهـا يف البيـدر، ولـو كان التلـف بعـد احلصـاد واجلـزاز يف 

املوضعني.
وذهـب احلجاوي وابن النجار إىل أن الزكاة تسـقط إذا تلف الزرع 
أو الثمر بجائحة قبل احلصاد واجلزاز يف املوضع األول، وقبل وضعها 

ر يف املوضع اآلخر(٢). يف البَيدَ
القسـم الثـاين: املسـائل التي جزم مرعـي بمخالفته للشـيخني فيها 

مطلقاً، ويشري إليها مرعي بقوله «خالفاً هلام» وتبلغ ثالثني مسألة.
: املسألة الثالثة: املسائل اخلالفية خالفاً ومهياً

وهـي املسـائل التـي خالف فيهـا مرعي ظاهـر عبارة الشـيخني، 
واخلـالف يف هـذه املسـائل خالف ظاهري شـكيل بناء عـىل ما يفهم 
من ظاهر كالم الشـيخني ال عىل ما تـدل عليه يف حقيقة األمر، وهذه 
املسـائل عبارة عـن اسـتدراكات وتعقبـات ملرعي عىل متـن اإلقناع 
نَها مرعي بقوله: «خالفاً  يَّ واملنتهى، وال تبلغ أن تكون اجتهاداً، وقد بَ
م» أي من ظاهر لفظيهام، بسـبب إطـالق مقيد، أو تقييد  هلـام فيام يُوهِ

(١) انظر: املسألة الرابعة.
(٢) انظر: املسألة العارشة.



 ٣٧٢

مطلق ونحوه، وقد بلغت تسـع مسـائل، ويمكن تقسـيمها إىل ثالثة 
أقسام:

القسم األول: مسائل حالف مرعي الصواب فيها، فكان اخلالف يف 
تلك املسـائل خالفاً ومهياً ال حقيقياً، وسـببه إهيام يف عبارة الشيخني، 

وتبلغ أربع مسائل، وهي:
املسـألة األوىل: تأخري املتوضئ العادم للـامء الصالةَ إىل آخر الوقت 
.كام لو  وهو ال يرجو وجود املاء، وطهارته ال تبقى آلخر الوقت حرضاً

قطع العدو ماء البلد.
فذهب مرعي إىل أن له تأخريها إىل آخر الوقت مع العزم عىل فعلها. 
وذهب احلجاوي وابن النجار يف ظاهر قوهلام إىل أنه جيب عليه أن يبادر 

بالصالة قبل ذلك، ويتعني فعلها أول الوقت(١).
جاء يف اإلقناع: «وله تأخريها عن أول وقت وجوهبا، برشط العزم 
عـىل فعلها فيه ما مل يظـن مانعاً منه، كموت ...، ومتوضئ عدم املاء يف 

السفر وطهارته ال تبقى إىل آخر الوقت، وال يرجو وجوده»(٢).
وجـاء يف املنتهى: «ولـه تأخري فعلها يف الوقت مـع العزم عليه ما مل 
يظن مانعاً كموت ...، أو ال يبقى وضوء عادم املاء سفراً إىل آخره وال 

يرجو وجوده»(٣).
فظاهـر عبارة الشـيخني مومهة باخلالف، حيـث إن تقييدمها جواز 
تأخـري فعل الصالة يف الوقت بالسـفر مشـعر بعدم جـوازه يف احلرض، 
وليـس األمـر كذلك، والظاهر هنـا ليس مراداً هلام كام يشـري إليه كالم 

الرشوح.
(١) انظر: املسألة الثالثة.

.(١١٥/١) (٢)
(٣) منتهى اإلرادات (٣٩/١).
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املسـألة الثانية: حتمل اإلمام عن املأموم التشـهد األول واجللوس له 
إذا سبق بركعة يف صالة املغرب.

فذهـب مرعـي إىل أن اإلمـام ال يتحملهـا عـن املأمـوم، وذهـب 
احلجاوي وابن النجار يف ظاهر عبارهتام إىل أن اإلمام يتحملها(١).

جاء يف اإلقناع: «فيتحمل عنه إمامه ثامنية أشـياء: الفاحتة، وسجود 
السهو، والسرتة قدامه، والتشهد األول إذا سبقه بركعة»(٢).

وجاء يف املنتهى: «ويتحمل عن مأموم قراءة وسجود سهو وتالوة، 
وسرتة ودعاء قنوت. وكذا تشهد أول إذا سبق بركعة»(٣).

فظاهر عبارة الشـيخني مومهـة باخلالف حيث تدل عـىل أن اإلمام 
يتحمل عن املأموم التشهد األول إذا سبق بركعة يف مجيع الصلوات بام 
فيهـا صـالة املغرب، وليس األمر كذلك، فإن إطالق عبارة الشـيخني 

اح املتون من كون التحمل مقيد بالصالة الرباعية. مقيد بام ذكره رشّ
املسألة الثالثة: حكم احلوالة فيام مل يقبض، إذا كان بثابت يف الذمة.

فذهب مرعـي إىل الصحة، وذهب احلجاوي وابن النجار يف ظاهر 
عبارهتام إىل عدم الصحة(٤).

جـاء يف اإلقنـاع: «ومن اشـرت شـيئاً بكيـل أو وزن أو عد أو ذرع 
ملكـه، ولـزم بالعقد، ولـو كان قفيزاً من صربة أو رطـالً من زبرة، ومل 
يصح ترصفه فيه قبل قبضه ولو من بائعه ببيع، وال إجارة، وال هبة ولو 
بال عوض، وال رهن ولو بعد قبض ثمنه، وال احلوالة عليه وال به، وال 

غري ذلك حتى يقبضه»(٥).
(١) انظر: املسألة السابعة.

.(٢٥٠/١) (٢)
.(٧٦/١) (٣)

(٤) انظر: املسألة اخلامسة عرشة.
.(٢٣٤/٢، ٢٣٥) (٥)



 ٣٧٤

وجـاء يف املنتهى: «وما اشـرتيَ بكيـل أو وزن أو عد أو ذرع ملك، 
ولزم بعقد، ومل يصح بيعه ولو لبائعه، وال االعتياض عنه، وال إجارته، 
وال هبتـه ولو بال عـوض، وال رهنه ولو قبض ثمنـه، وال حوالة عليه 

قبل قبضه»(١).
قال الشـطي: «وما قـرره شـيخنا بتوجيه االجتاه ظاهـر، فإن ظاهر 
م ذلك، والظاهـر أنه ليس مراداً هلام؛ كام يشـري إليه كالم  كالمهـام يُوهِ

الرشوح واحلوايش ملن تأمل»(٢).
املسألة الرابعة:حكم نقض احلاكم ما فوضه حاكم قبله لشخص.

فذهـب مرعي إىل اجلواز، وذهب احلجـاوي وابن النجار يف ظاهر 
عبارهتام إىل أنه ليس حلاكم آخر نقض ما فوضه حاكم قبله(٣).

مٍ نَصبُ  اكِ حلِ - وَ يـهِ لَ وفُ عَ وقُ ـوَ المَ هُ رٍ -وَ لِناظِ جـاء يف اإلقناع: «وَ
.(٤)« هُ زلُ عَ ، وَ رٍ ناظِ

، نَصبٌ  مٍ حاكِ يهِ وَ لَ وفٍ عَ وقُ مَ ةٍ، كَ رٍ بِأَصالَ لِناظِ ى: «وَ نتَهَ وجاء يف المُ
.(٥)« زلٌ عَ وَ

فظاهر عبـارة احلجاوي وابن النجار يوهـم باخلالف، والظاهر أنه 
ليس مراداً هلام كام يشري إليه كالم الرشوح واحلوايش(٦).

القسـم الثاين: مسـائل جانب مرعي الصواب فيهـا، فكان اخلالف 
فيهـا خالفـاً حقيقيـاً ال كـام ظنـه مرعـي خالفاً ومهيـاً، فلـم يوجد يف 

.(٢٦٦/١) (١)
(٢) منحة موىل الفتح (١٤٦/٤).
(٣) انظر: املسألة الثانية والثالثني.

.(٨٢/٣) (٤)
.(٤٠٦/١) (٥)

(٦) مطالب أويل النهى (٦٥/٦).



٣٧٥ 

؛ بـل إن عبارهتام رصحية وواضحة  عبـارة احلجـاوي وابن النجار وهمٌ
باملخالفة، وتبلغ ثالث مسائل، وهي:

املسألة األوىل: حكم التأخري يف مجع يوم عرفة، والتقديم يف مجع يوم 
مزدلفة.

فذهب مرعي إىل أن األفضل يف مجع يوم عرفة ومزدلفة فعل األرفق 
من تأخري الظهر إىل العرص أو املغرب إىل العشاء أو تقديم العرص وقت 

الظهر أو العشاء وقت املغرب.
وذهب احلجاوي وابن النجار فيام يوهم من عبارهتام إىل أن األفضل 
يف مجـع عرفـة التقديـم، ولـو كان التأخري فيـه أرفق، ويف مجـع مزدلفة 

التأخري، وإن كان التقديم فيه أرفق(١).
جـاء يف اإلقنـاع: «وفعل األرفق به، من تأخـري وتقديم أفضل بكل 
حال -سو مجعي عرفة ومزدلفة، فيقدم يف عرفة، ويؤخر يف مزدلفة- 

فإن استويا، فالتأخري أفضل، سو مجع عرفة»(٢).
وجـاء يف املنتهـى: «واألفضل فعـل األرفق: من تأخـري أو تقديم، 
 مجعي عرفة ومزدلفة إن عدم، فإن استويا، فتأخري أفضل، سو سو

مجع عرفة»(٣).
ـم» غـري مسـلم به، أمـا صاحـب املنتهى  فقـول مرعـي: «فيـام يُوهِ
فلترصحيـه بقوله: «إن عدم» يعني األرفق، وأما عبارة صاحب اإلقناع 

فهي رصحية وواضحة باملخالفة.
املسـألة الثانية: بيع سـلعة بثمن نسـيئة ثم رشاؤها من مشرتهيا بنقد 

(١) انظر: املسألة التاسعة.
.(٢٨١/١) (٢)

.(٨٨/١) (٣)



 ٣٧٦

مـن غـري جنس األول بغـري قصد احليلـة، كأن يبيعها بمئتـي درهم ثم 
يشرتهيا بعرشة دنانري.

فذهب مرعـي إىل عدم الصحة، وذهب احلجاوي وابن النجار فيام 
يوهم من عبارهتام إىل صحة ذلك(١).

لِ (أَو  وَّ ) األَ نِ ثل الثَّمَ ها (بِمِ اها بائِعُ جاء يف كشاف القناع: «(أَو) اشرتَ
مَّ  ضٍ ثُ وَ هـا بعِ ضٍ أَو باعَ وَ اها بعِ ها بهِ، أَو اشـرتَ ري الذِي باعَ ـرَ غَ بِنَقـدٍ آخَ
.(٢)« لِ إليهِ بهِ سَّ تَوَ با المُ م) النتِفاءِ الرِّ رُ ملَ حيَ ) الرشاءُ (وَ حَّ اها بنَقدٍ صَ اشرتَ

وجـاء يف املنتهـى: «ومن باع شـيئاً بثمـن نسـيئة، أو مل يقبض حرم 
وبطل رشاؤه له من مشـرتيه بنقد من جنس األول أقل منه ولو نسـيئة 
وكذا العقد األول، حيث كان وسـيلة إىل الثاين، إال إن تغريت صفته، 
وتسمى: مسألة العينة، ألن مشرتي السلعة إىل أجل، يأخذ بدهلا عيناً، 
أي نقـداً حارضاً، وعكسـها مثلها، وإن اشـرتاه أبـوه أو ابنه أو غالمه 

ونحوه، صح ما مل يكن حيلة»(٣).
فال وهمَ يف عبارة احلجاوي وابن النجار، حيث إهنا رصحية باملخالفة 

تبعاً لعبارات األصحاب القائلني باجلواز خالفاً لقول مرعي(٤).
املسـألة الثالثـة: براءة الغاصب إذا دفع العـني املغصوبة ملالكها دون 

علمه أهنا له.
فذهـب مرعي إىل أن الغاصب يربأ، وذهب احلجاوي وابن النجار 

فيام يوهم من عبارهتام إىل أنه ال يربأ(٥).
(١) انظر: املسألة الرابعة عرشة.

(٢) كشاف القناع (١٨٥/٣).
.(٢٥١/١، ٢٥٢) (٣)

(٤) اإلنصاف (٣٣٦/٤).
(٥) انظر: املسألة الرابعة والعرشين.
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جـاء يف اإلقناع: «وإن أطعمـه ملالكه أو عبده أو دابته فأكله عاملاً أنه 
لـه -ولو بال إذنـه- برئ الغاصـب. وإن مل يعلم، أو أخـذه بقرض أو 
رشاء أو هبة أو هدية أو صدقة أو إباحة له أو رهنه عنده أو أودعه إياه 

أو أجره أو استأجره عىل قصارته وخياطته، مل يربأ، إال أن يعلم»(١).
وجـاء يف املنتهى: «وملالكه أو قنه أو دابته، أو أخذه بقرض أو رشاء 
أو هبة أو صدقة أو إباحة له، أو اسـرتهنه أو اسـتودعه أو اسـتأجره أو 
استؤجر عىل قصارته أو خياطته ونحومها، ومل يعلم، مل يربأ غاصب»(٢)، 
فـال وهمَ يف عبارة احلجـاوي وابن النجار، بل هـي رصحية باملخالفة؛ 

ألهنا مبنية عىل نصوص األصحاب(٣).
القسـم الثالث: مسـائل اختلف يف وقوع اخلـالف الومهي يف عبارة 
احلجـاوي وابـن النجـار، فذهب بعـض العلـامء إىل أن اخلـالف فيها 
خـالف ومهي سـببه إهيام يف عبـارة احلجـاوي وابن النجـار، وذهب 
بعضهـم إىل عدم وجود اخلالف من أصله، حتـى يقال: إنه حقيقي أو 
ومهـي؛ ألن عبارة مرعي هي عني عبـارة احلجاوي وابن النجار وعىل 
ذلك فإن نسـبة الوهم لعبـارة مرعي أوىل منها لعبـارة احلجاوي وابن 

النجار، وهي مسألتان:
املسألة األوىل: حكم تعويض احلاكم الغرماء قيمة الديون التي عىل 

املفلس يف غري دين السلم.
فذهب مرعـي إىل اجلواز، وذهب احلجاوي وابن النجار فيام يوهم 

من قوهلام إىل عدم اجلواز(٤).
.(٥٨٣/٢) (١)
.(٣٦٩/١) (٢)

(٣) مطالب أويل النهى (٣٠٦/٥).
(٤) انظر: املسألة العرشين.



 ٣٧٨

جاء يف اإلقناع: «احلكم الثالث: بيع احلاكم ماله، وقسم ثمنه عىل 
الفور، وجيب عليه ذلك إن كان مال املفلس من غري جنس الديون، 
فـإن كانت ديوهنم مـن جنس األثامن، أخذوهـا، وإن كان فيهم من 
دينه من غري جنس األثامن، وليس يف مال املفلس من جنسه، وريض 
أن يأخـذ عوضه مـن األثامن جـاز»(١)، وأما املنتهى فلـم يذكر هذه 

املسألة.
وقد اختلف يف حصول الوهم:

عبـارة  وأن  للخـالف،  وجـود  ال  أنـه  إىل  الرحيبـاين  فذهـب   .١
مَ يف  هِ احلجاوي وابن النجار ال توهم باخلالف، بل إن مرعي هو من وَ
عبارته؛ ألن صاحب اإلقناع قد ذكر تعويض الغرماء يف القيمة بقوله: 
»(٢)، فظهر أن اإلهيام يف عبارة  ثامنِ جازَ هُ مِن األَ ضَ وَ ذَ عِ يضَ أَن يأخُ رَ «وَ
املصنـف، وأما صاحـب املنتهى فلم يذكر هذه العبارة رأسـاً، فلم يبق 

لالعتياض أي حمظور(٣).
٢. وذهـب الشـطي إىل أن عبـارة احلجـاوي وابـن النجـار مومهة 
باخلالف؛ ألن صاحب املنتهى قال: «يلزم احلاكم قسـم ماله الذي من 
جنس الدين، وبيع ما ليس من جنسه» وصاحب اإلقناع قال: «وجيب 

عليه ذلك إن كان مال املفلس من غري جنس الديون»(٤).
ـم قوهلـام أنـه ليس للحاكـم تعويضهـم عن ذلـك بالقيمة مع  فيُوهِ

ترايض كل من املفلس ومجيع الغرماء(٥).
.(٣٩٧/٢) (١)
.(٣٩٧/٢) (٢)

(٣) مطالب أويل النهى (٣٩١/٤).
.(٣٩٧/٢) (٤)

(٥) منحة موىل الفتح (٢٩١/٤).
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املسألة الثانية: حكم سفر الوديع بالوديعة مع حضور مالكها.
فذهب مرعـي إىل اجلواز، وذهب احلجاوي وابن النجار فيام يوهم 

من قوهلام إىل املنع(١).
جاء يف اإلقناع: «وإن أراد سفراً، أو خاف عليها عنده، فله ردها عىل 
مالكها احلارض، أو من حيفظ ماله عادة، أو وكيله يف قبضها إن كان. وله 
 ، هُ السـفر هبا، واحلالة هـذه، إن مل خيفْ عليهـا، أو كان أحفظ هلا ومل ينهَ
وإن مل جيد من يردها عليه منهم، محلها معه يف سـفره إن كان أحفظ هلا، 

، وال ضامن، وإال فال. وإن هناه عن السفر امتنع وضمن»(٢). هُ ومل ينهَ
وجـاء يف املنتهـى: «ومن أراد سـفراً أو خاف عليها عنـده ردها إىل 
مالكها، أو من حيفظ ماله عادة أو وكيله يف قبضها إن كان. وال يسـافر 
هبا، وإن مل خيفْ عليها أو كان أحفظ هلا، املنقح: واملذهب: بىل، واحلالة 

هذه، ونص عليه مع حضوره»(٣).
وقد اختلف يف وقوع الوهم:

راعـي -فيـام نقلـه عنه الشـطي- إىل أنـه ال خالف  ١. فذهـب الجُ
بـني مرعـي واحلجاوي وابـن النجـار، وأن قول مرعي هـو عني قول 

احلجاوي وابن النجار.
٢. وذهـب الشـطي إىل أن عبـارة احلجـاوي وابـن النجـار مومهة 
باخلـالف، وأن يف عبـارة اإلقنـاع مـا يوهم باخلالف كاحلـال يف عبارة 
املنتهـى، حيث قـال: «املصنف تابع للتنقيح وجزم بـه أيضاً يف اإلقناع 

م خالف ذلك كاملنتهى فتأمل»(٤). لكن فيه ما يُوهِ
(١) انظر: املسألة السادسة والعرشين.

.(٩/٣) (٢)
.(٣٨٣/١) (٣)

(٤) منحة مويل الفتح (٤١٥/٥).



 ٣٨٠

والصحيـح يف ذلـك أن عبـارة اإلقنـاع رصحية وواضحـة باملوافقة 
لعبـارة مرعـي، وأما عبارة املنتهـى فهي رصحية باملخالفـة، حيث قدم 

قول املنع من السفر ثم ذكر القول اآلخر باجلواز.



٣٨١ 

القسم الثاين
املسائل اخلالفية





٣٨٣ 

كتاب الطهارة - باب احليض
حكم إجابة الزوج سؤال املرأة الطالق زمن احليض بال عوض.. ١

قول مرعي: يباح.
. ويتجه:  جاء يف الغاية: «وسـنة طالق ما مل تسأله خلعاً أو طالقاً

ولو بال عوض، خالفاً هلام كام يأيت، والعلة تقتضيه»(١).
قول احلجاوي وابن النجار: ال يباح.

جـاء يف اإلقناع: «وسـنة الطالق، ما مل تسـأله طالقـاً بعوض أو 
خلعاً، فإن سألته بغري عوض، مل يبح»(٢).

وجـاء يف املنتهى: «وسـنة طالق ما مل تسـأله خلعـاً أو طالقاً عىل 
عوض»(٣).

مسـتند الشـيخ مرعي فيام ذهـب إليه: ما ذكره وجـه يف املذهب، 
رصح به املـرداوي يف اإلنصاف بقولـه: «الصحيح من املذهب: 
أن احليض يمنع سـنة الطـالق مطلقاً، وعليه اجلمهور، وقيل: ال 

يمنعه إذا سألته الطالق بغري عوض»(٤).
-وألن علـة حرمـة الطـالق يف زمن احليـض هو تطويـل العدة 

(١) غاية املنتهى (١١٥/١).
(٢) اإلقناع (٩٩/١).

(٣) منتهى اإلرادات (٣٤/١). 
(٤) (٣٤٨/١)، وانظر: الفروع (٣٥٥/١).



 ٣٨٤

عليها، وهلذا قال مجهور أصحاب اإلمام أمحد: إن حرمة الطالق 
يف احليـض هـو حلق املرأة، ومن ثم فيباح الطالق بسـؤاهلا مطلقاً 
بعـوض وبدونـه عـىل الصحيـح مـن املذهـب؛ ألهنـا أدخلـت 
الرضر عىل نفسـها بسـؤاهلا ذلك(١)، جاء يف اإلنصاف: «اختلف 
األصحاب يف الطالق يف احليض هل هو حمرم حلق اهللا، فال يباح 

وإن سألته إياه، أو حلقها فيباح بسؤاهلا؟ فيه وجهان: ...»(٢).
الراجح: رجـح الرحيباين قول مرعـي، وضعف قول احلجاوي 
وابن النجار بقوله: «خالفاً هلام أي لإلقناع واملنتهى - حيث قيدا 

سؤاهلا بالعوض، وهو ضعيف»(٣).
أما الشـطي فقـد خالف مرعي فيام ذهب إليـه بحجة أن ما ذكره 
مـن أن حرمة الطالق يف احليض حلق املـرأة قول ظاهر لو رصح 
األصحـاب بـه، وأن مـا بحثه وقـال بـه مرعي ال يتجـه إال عىل 
خـالف املذهب حيث قال: «وأما قولـه: والعلة تقتضيه فهو أمر 
ظاهـر لو رصحوا بذلك، ثم قال: والبحث عىل ما يظهر ال يتجه 

إال عىل خالف املذهب فيحرر انتهى»(٤).
ويمكن مناقشـة الشـطي: بأن العلة التي تقتيض احلكم قد رصح 
هبا املرداوي يف اإلنصاف كام سبق ذكره. بقي أن نشري إىل أن علة 
اشـرتاط العـوض إلباحة الطـالق يف احليض أن املـرأة قد تُظهر 
خـالف ما تُبطن فبذل العوض يـدل عىل إرادهتا احلقيقية(٥)، قال 
ويت: «ولعل اعتبارَ العوضِ ألهنا تظهرُ خالفَ ما تبطن فبذلُ  هُ البُ

(١) مطالب أويل النهى (٢٤٢/١).
(٢) اإلنصاف (٤٤٩/٨).

(٣) مطالب أويل النهى (٢٤٢/١).
(٤) منحة موىل الفتح (٢٤٢/١).

(٥) كشاف القناع (١٩٨/١)، مطالب أويل النهى (٢٤٢/١).



٣٨٥ 

رهـا بطولِ  العـوضِ يـدلُّ عىل إرادهتـا احلقيقيـة؛ ألنَّ املنع لترضُّ
: أنهُ  رَ عىل نفسها. وعلِمَ منهُ ةِ، ومع سؤاهلا قد أدخلت الرضَّ العدَّ

.(١)« باحُ إن سألتهُ طالقاً بال عوضٍ ال يُ
حكم ما زاد عىل ما جتلسـه الناسـية لعادهتا من حيض مشكوك . ٢

فيه إىل أكثر مدة احليض(٢).
صـورة املسـألة: امـرأة مسـتحاضة، علمـت عـدد أيـام حيضها 
وكانت سـبعة أيام، ونسـيت موضعه، فهل حيل لزوجها وطؤها 
بعـد أيـام حيضهـا املشـكوك فيـه أي يف اليـوم الثامن والتاسـع 
والعـارش واحلادي عرش والثاين عرش والثالث عرش والرابع عرش 

واخلامس عرش من الشهر اهلاليل.
حترير حمل النزاع:

اتفـق عـىل أن األيام التي جتلسـها الناسـية لعادهتـا (املتحرية) • 
حكمه حكم احليض، من ترك العبادات وحتريم الوطء(٣).

(١) كشاف القناع (١٩٨/١).
(٢) املستحاضة: هي التي تر دماً ال يصلح أن يكون حيضاً وال نفاساً أو من جاوز دمها أكثر 

. احليض وهو مخسة عرش يوماً
وللمستحاضة ثالث حاالت، هي:

املسـتحاضة املعتادة، وهي التي تعلم عادهتا -شـهرها ووقت حيضـه وعدد أيامها- . ١
فرتجع إىل عادهتا إن علمتها، ولو كان هلا متييز صالح.

أن تكون معتادة ولكنها ناسية لعادهتا، وهلا متييز صالح، فرتجع إىل متييزها.. ٢
أن تكون معتادة ناسية لعادهتا، وليس هلا متييز صالح، وتسمى باملتحرية، وهلا ثالثة أحوال:. ٣

 . أ) ناسية لعدد أيام حيضها، فتجلس غالب احليض ستاً أو سبعاً
ب) عاملة للعدد، ناسية للموضع، فتجلس عدد أيامها من أول كل شهر هاليل. 

ج) ناسية للعدد واملوضع، فتجلس غالب احليض من أول كل شهر هاليل.
انظر: كشاف القناع (٢١٠/١)، مطالب أويل النهى (١٤٣/٢).

(٣) وهو يف صورة املسألة سبعة أيام.



 ٣٨٦

واتفـق عـىل أن مـا زاد عـىل أكثـر مـدة احليض حكمـه حكم • 
االستحاضة(١).

واختلـف يف حكم ما زاد عىل األيام التي جتلسـها الناسـية إىل • 
أكثر مدة احليض(٢) عىل قولني:
قول مرعي: حكمه كاستحاضة.

جاء يف الغاية «وما جتلسـه ناسـية لعادهتا من حيض مشكوك فيه 
. ويتجـه: وما زاد فكاسـتحاضة يقينـاً خالفاً هلام،  كحيـض يقيناً
حيـث جعـال ما زاد إىل أكثـره، كطهر متيقـن، فيوهم حل وطء، 

وليس كذلك»(٣).
قول احلجاوي وابن النجار: أنه طهر متيقن.

جـاء يف اإلقناع: «وما جلسـته ناسـية مـن حيض مشـكوك فيه، 
كحيـض يقينـاً، وما زاد عـىل ما جتلسـه إىل أكثره كطهـر متيقن، 

وغريمها استحاضة»(٤).
وجـاء يف املنتهـى: «وما جتلسـه ناسـية من حيض مشـكوك فيه، 
فهـو كحيـض يقيناً، ومـا زاد إىل أكثـره، كطهر متيقـن، وغريمها 

استحاضة»(٥).
مسـتند الشـيخ مرعـي فيام ذهب إليـه: ما ذكره قـول مرجوح يف 
املذهب رصح به املرداوي يف اإلنصاف بقوله: «ما جلسته الناسية 
من احليض املشـكوك فيه فهو كاحليـض املتيقن يف األحكام، وما 

(١) وهو يف صورة املسألة من اليوم السادس عرش إىل هناية الشهر.
(٢) وهو يف صورة املسألة من اليوم الثامن حتى اليوم اخلامس عرش.

(٣) غاية املنتهى (١٢٠/١).
.(١٠٤/١) (٤)

.(٣٦/١) (٥)



٣٨٧ 

زاد عىل ما جتلسه إىل األكثر فقيل هي فيه كاملستحاضة يف األحكام 
اآلتية فيها، وقيل: هو كالطهر املشكوك فيه»(١).

الراجـح: مل يتعرض الرحيباين ملا ذكره الشـيخ مرعي ال بموافقة 
وال خمالفـة، وظاهر قول ابن العامد كام نقله عنه الشـطي، خمالف 
لقول الشـيخ مرعـي؛ حيث قال الشـطي: «ذكره الشـارح-ابن 
العامد-، وقال: فيه ما فيه انتهى. قلت: ما ذكره املصنف مبني عىل 
قول ذكره يف اإلنصاف لبعضهم منهم صاحب املستوعب»(٢)(٣).

فائـدة اخلـالف: إن قيـل: إنـه طهـر فيبـاح الـوطء، وإن قيل إنه 
اسـتحاضة فيكـره الوطء، جـاء يف الغايـة: «فيوهم حـل وطء، 
وليـس كذلـك»(٤). وجاء يف كشـاف القنـاع: «(ومـا زادَ عىل ما 
هُ  ـن) ...، وعنه يُكرَ يَقَّ تَ ) أي: احليض (كطهـرٍ مُ هِ جتلسـهُ إىل أكثـرِ

.(٥)« ةِ وكٍ فيهِ، كاالستِحاضَ شكُ هرٍ مَ طءُ يف طُ الوَ
أقـول: التعبري بـ (يكره) يف قوهلم: وعنه يكره الوطء يف طهر مشـكوك 
فيـه جار عىل القول املرجوح عند احلنابلة ال عىل الراجح، وكان األوىل 
أن يقال (حيرم)، ألن وطء املستحاضة حمرم يف الصحيح من املذهب مع 
عدم خوف العنت منه أو من الزوجة، وقيل إنه مباح مطلقاً، وهو قول 
ويت بقوله: «قوله:  هُ أكثـر العلامء، وقيل: إنه يكره، وقـد نبه عىل ذلك البُ
كطهـر متيقـن. قال يف اإلنصاف(٦): الطهر املشـكوك فيـه حكمه حكم 

الطهر املتيقن عىل الصحيح...، ثم قال: وقيل: حيرم وطؤها فيه»(٧).
(١) (٣٧٠/١)، وانظر: تصحيح الفروع (٣٨٧/١).

(٢) املستوعب للسامري (١٢٤/١).
(٣) منحة موىل الفتح (٢٥٨/١).

(٤) غاية املنتهى (١٢٠/١)، غاية املنتهى (٨٣/١-٨٤).
(٥) كشاف القناع (٢١٠/١)

(٦) اإلنصاف (٣٧٠/١-٣٧١).
(٧) إرشاد أويل النهى لدقائق املنتهى (١٣٢/١).



 ٣٨٨

كتاب الصالة
حكم تأخري املتوضئ العادم للامء الصالةَ يف آخر الوقت إن كان . ٣

. ال يرجو وجود املاء، وطهارته ال تبقى آلخر الوقت حرضاً
 ، صورة املسـألة: من حورص يف بلده، وقطع العدو عليه املاء مثالً
وكان متوضئـاً، فهـل لـه تأخري الصالة إىل آخـر وقتها إن كان ال 

يرجو وجود املاء، وطهارته ال تبقى إىل آخر الوقت.
قول مرعي: له تأخريها إىل آخر الوقت مع العزم عىل فعلها.

جـاء يف الغاية: «وله تأخري فعلها يف الوقت مع العزم عليها، ما مل 
هُ فقط، أو  لَ ـرتةً أوَّ ر سُ عَ يظـن مانعـاً كموت، وقتل، وحيض، أو يُ
ال يبقى وضوءُ عادم ماءٍ آلخره، وال يرجو وجوده، ويتجه: ولو 

م»(١). حرضاً خالفاً هلام فيام يوهِ
ظاهـر قول احلجاوي وابن النجار: جيب عليـه أن يبادر بالصالة 

قبل ذلك، ويتعني فعلها أول الوقت.
جـاء يف اإلقنـاع: «وله تأخريهـا عن أول وقـت وجوهبا، برشط 
العزم عىل فعلها فيه، ما مل يظن مانعاً منه، كموت وقتل وحيض، 
وكـذا من أعري سـرتة أول الوقـت فقط، ومتوضئ عـدم املاء يف 

السفر وطهارته ال تبقى إىل آخر الوقت، وال يرجو وجوده»(٢).
وجاء يف املنتهـى: «وله تأخري فعلها يف الوقت مع العزم عليه، ما 
مل يظن مانعاً كموت وقتل وحيض أو يعر سـرتة أوله فقط، أو ال 

يبقى وضوء عادم املاء سفراً إىل آخره، وال يرجو وجوده»(٣).
(١) غاية املنتهى (١٢٦/١-١٢٧).

.(١١٥/١) (٢)
(٣) منتهى اإلرادات (٣٩/١).



٣٨٩ 

مستند الشـيخ مرعي فيام ذهب إليه: ظاهر عبارة احلجاوي وابن 
النجـار مومهـة بأن ذكر السـفر خـرج خمرج القيـد، وليس األمر 
كذلك، وإنام هو لبيان الغالب، إذ إن حكم احلرض يف ذلك حكم 

السفر يف فقد املاء.
الراجـح: رجـح البهـويت والرحيبـاين قول الشـيخ مرعـي، قال 
 ، ) كام هو الغالبُ فرِ مَ املاءَ يف السّ ئٌ عدِ ) كذا (متوضّ البهويت: «(وَ
وٍّ مـاءَ بلدةٍ ونحوهِ (وطهارتهُ ال تبقى إىل  ، لقطعِ عدُ أو يف احلـرضِ
هُ أن  ) أي املـاءِ يف الوقـتِ فيلزمُ آخـرِ الوقـتِ وال يرجو وجـودهُ

.(١)« َ بوضوئهِ يُصيلّ
م)  وقـال الرحيباين: «(خالفاً هلـام) أي لإلقناع واملنتهى (فيام يُوهِ
مـن عبارتيهـام حيث قيّدا عـدم املاء يف السـفر، وهـو متجه»(٢)، 
وهبـذا يظهر أن اخلالف ظاهـري ال حقيقي، وأنه ال يرتتب عليه 

أي أثر يف احلكم.
كفر من ترك رشطاً خمتلفاً فيه، والتارك يعتقد وجوب فعله.. ٤

صورة املسـألة: من ترك الوضوء من أكل حلم اإلبل مثالً متعمداً، 
وهو يعتقد أن أكله ناقض للوضوء، فهل حيكم عليه بالكفر أو ال؟

قول مرعي: ال يكفر.
جـاء يف الغاية: «وال كفر برشطٍ أو ركن خمتلفٍ فيه يعتقد وجوبه 

خالفاً هلام هنا»(٣).
قول احلجاوي وابن النجار: أنه يكفر.

جاء يف اإلقنـاع: «ومن جحد وجوب اجلمعة كفر، وكذا لو ترك 
(١) كشاف القناع (٢٢٧/١).

(٢) مطالب أويل النهى (٢٨١/١).
(٣) غاية املنتهى (١٢٧/١).



 ٣٩٠

ركنـاً أو رشطاً جممعاً عليـه، كالطهارة والركوع، والسـجود، أو 
خمتلفاً فيه يعتقد وجوبه»(١).

وجـاء يف املنتهـى يف كتـاب الصالة: «ومـن تركها جحـوداً ولو 
... وكذا ترك ركن  ر، وكذا هتاوناً وكسالً فّ جهالً وعرف وأرص كُ

أو رشط يعتقد وجوبه»(٢).
مسـتند الشـيخ مرعي فيام ذهب إليه: ما ذهب إليه الشـيخ مرعي 
قول يف املذهب، جاء يف اإلنصاف: «لو ترك رشطاً أو ركناً جممعاً 
عليـه، كالطهارة ونحوها فحكمه حكم تارك الصالة، وكذا عىل 
الصحيـح من املذهـب: لو ترك رشطـاً أو ركناً خمتلفـاً فيه يعتقد 
وجوبه ذكره ابن عقيل وغريه، وقدمه يف الفروع(٣) وغريه، وعند 
املصنـف(٤) ومـن تابعه املختلـف فيه ليس هـو كاملجمع عليه يف 

احلكم»(٥).
الراجح: ما ذهب إليه الشيخ مرعي هو قول اختاره ابن قدامة يف 
ويت،  هُ املغني(٦)، والشارح(٧)، واستظهره املرداوي يف التنقيح، والبُ
والرحيباين، جـاء يف التنقيح: «فإن تاب بفعلها وإال قتل برضب 
عنقـه لكفـره. نص عليهـن، وكذا لو تـرك رشطاً أو ركنـاً جممعاً 
عليـه، أو خمتلفاً فيه يعتقد وجوبه، وقيـل:ال يقتل بمختلف فيه. 

وهو أظهر»(٨).
.(١١٦/١) (١)

(٢) منتهى اإلرادات (٤٠/١).
.(٤٢١/١) (٣)

(٤) وهو ابن قدامة، انظر: املغني (٣٥٩/٣).
(٥) اإلنصاف (٤٠٤/١).

(٦) املغني (٣٥٩/٣).
(٧) الرشح الكبري مع اإلنصاف (٤١/٣).

(٨) (ص٧٤).



٣٩١ 

وجـاء يف كشـاف القناع: «(وعند الموفّق ومن تابعه) كالشـارح 
ج بغري ويلّ (وهو أظهر)  (ال يقتـل بمختلفٍ فيه) كام ال حيدّ املتزوّ
للشـبهة»(١)، وقـال البهـويت يف رشح املنتهـى: «وقـال املوفّق: ال 

ة»(٢). دّ ر بمختلفٍ فيه وهو قياس ما يأيت يف الرّ يكفّ
ـةِ ما قاله  حَّ وقـال الرحيبـاين: «والدليـلُ والتعليلُ يشـهدان بصِ
دُ قياسـاً عىل  بِ علم أنه املعتَمَ لَ نصوصَ املذهَ ن تأمَّ نِّـفُ ومَ املصَ

.(٣)« ةِ دَّ ما يأيت يف الرِّ
حكم من قام سهواً إىل ثالثة ليالً ومل يرجع.. ٥

، فقام إىل الثالثة سهواً،  صورة املسألة: من نو صالة ركعتني ليالً
ومل يرجع، بل أمتها أربعاً، فهل تبطل صالته أم ال؟

قول مرعي: ال تبطل صالته بعدم الرجوع.
جـاء يف الغاية: «ومن نو ركعتـني فقام لثالثة هناراً فاألفضل أن 
يتم أربعاً، وال يسـجد لسهو، وليالً فاألفضل أن يرجع، ويتجه: 

األصح: وال تبطل بعدمه خالفاً هلام»(٤)
ويف نسـخة مـن الغايـة: «ومـن نـو ركعتني فقـام لثالثـة هناراً 
فاألفضل أن يتم أربعاً، وال يسـجد لسـهو، وليالً فكقيامه لثالثة 

بفجر فريجع، وإال بطلت»(٥).
قول احلجاوي وابن النجار: تبطل الصالة إن مل يرجع.

(١) كشاف القناع (٢٢٩/١).
(٢) رشح منتهى اإلرادات (١٢٩/١). 

(٣) مطالب أويل النهى (٢٨٣/١).
(٤) غاية املنتهى (١٥٥/١) ط: املكتب اإلسالمي. 

(٥) غايـة املنتهـى (١٨٦/١) ط: وزارة األوقـاف الكويتيـة. ونلحـظ يف هذا النـص موافقة 
الشيخ مرعي احلجاوي وابن النجار فيام ذهبا إليه.



 ٣٩٢

جـاء يف اإلقنـاع: «ولـو نـو ركعتني نفـالً هنـاراً فقـام إىل ثالثة 
سـهواً، فاألفضل إمتامها أربعاً، وال يسجد للسهو، وله أن يرجع 
ويسجد، ورجوعه ليالً أفضل ويسجد، فإن مل يرجع بطلت»(١).
وجاء يف املنتهى: «ومن نو ركعتني فقام إىل ثالثة هناراً فاألفضل 
أن يتم أربعاً، وال يسجد لسهو، وليالً فكقيامه إىل ثالثة بفجر»(٢).
مسـتند الشـيخ مرعي فيام ذهب إليه: ما ذهب إليه الشـيخ مرعي 
وجـه يف املذهـب، تعليلـه: أن عـدم رجـوع املصـيل يعـد تـركاً 

لألفضل، وترك فعل ما هو أفضل ال يقتيض البطالن.
جاء يف اإلنصاف: «وإن كان ليالً فرجوعه أفضل فريجع ويسجد 

للسهو، نص عليه، فلو مل يرجع ففي بطالهنا وجهان: ...»(٣).
الراجـح: رجح ابن العـامد، والرحيباين ما ذهـب إليه احلجاوي 
وابـن النجـار، واعـرتض الرحيباين عـىل مرعي بقولـه: «وقولهُ 
، غري مسـلم؛ ألهنام جزما  (خالفـاً هلـام)، أي: للمنتهـى واإلقناعِ
(٥)، وغريمهـا. وقال يف  بـام جـزمَ بهِ صاحـبُ املغنـي(٤) والـرشحِ
»(٧)، وأيـده يف ذلـك الشـطي بقوله:  (٦): إنـهُ املذهـبُ اإلنصـافِ
«ومل أرَ من رصح بتصحيح املصنف، وما قرره شـيخنا والشارح 
رصيـح كالمهم، ولعـل ملحظ املصنف أن الزيـادة عىل ركعتني 
ليـالً وأربـع هناراً مكروهـة، وذلك ال يقتيض البطـالن، وفيه أنه 

.(٢١٠/١) (١)
(٢) منتهى اإلرادات (٦٥/١).

(٣) اإلنصاف (١٢٨/٢).
(٤) املغني (٤٤٣/٢).

.(١١/٤) (٥)
(٦) اإلنصاف (١٢٨/٢).

(٧) مطالب أويل النهى (١٠/٢).



٣٩٣ 

أجيـب عن ذلـك، بأنه إذا نـواه ابتداء، وأما هنا فلـم ينو إال عىل 
الوجـه املرشوع، فمجاوزته زيادة غـري مرشوعة. فلذلك حصل 

البطالن»(١).
وقد أجاب البهويت عن مستند قول مرعي بقوله: «فإن قيلَ الزيادةُ 
 : عـىل ثنتنيِ ليـالً مكروهةٌ فقط، وذلكَ ال يقتـيض بطالهنا؟ قلتُ
.(٢)« ، وأما هنا فلم ينوِ إال عىل الوجه املرشوعِ هذا إذا نواهُ ابتداءً

حكم إعادة الصالة ملن جاء مسجداً يف وقت هني.. ٦
صـورة املسـألة: رجل صـىل الفجر ثـم ذهب إىل مسـجد فرآهم 

يصلون الفجر، فهل يسن له إعادهتا أو ال؟
قول مرعي: يسن له أن يعيدها.

جاء يف الغاية: «ومن صىل مطلقاً ثم أقيمت مطلقاً، سن أن يعيد غري 
مغرب...، وكذا إن جاء مسجداً ولو بوقت هني، خالفاً هلام»(٣).

قول احلجاوي وابن النجار: أنه ال يسن له أن يعيدها.
جـاء يف اإلقناع: «وإن صىل ثم أقيمت الصالة وهو يف املسـجد، 
أو جـاءه غـري وقت هنـي، ومل يقصد اإلعادة وأقيمت، اسـتحب 

إعادهتا، إال املغرب»(٤).
وجـاء يف املنتهى: «ومن صىل، ثم أقيمت سـن أن يعيد، وكذا إن 

جاء مسجداً غري وقت هني، لغري قصدها، إال املغرب»(٥).
(١) منحة موىل الفتح (١١/٢).

(٢) كشاف القناع (٣٩٧/١).
(٣) غاية املنتهى (٢١٢/١).

.(٢٤٧/١) (٤)
.(٧٥/١-٧٦) (٥)



 ٣٩٤

مسـتند الشـيخ مرعي فيام ذهب إليه: ما ذكره الشيخ مرعي مبني 
عىل جواز فعل ما له سبب يف أوقات النهي، وهي رواية مرجوحة 

يف املذهب.
جـاء يف اإلنصـاف: «النوع الثاين: ما له سـبب، كتحية املسـجد، 
وسـجود التـالوة، وصالة الكسـوف، وقضاء السـنن الرواتب، 
فأطلق املصنف فيها الروايتني... أحدمها: ال جيوز، وهي املذهب، 

وعليه أكثر األصحاب، والرواية الثانية: جيوز فعلها فيها»(١).
الراجـح: رجـح البهـويت ما ذهب إليـه احلجاوي وابـن النجار، 
بقوله: «(وإن دخل املسـجد وقت هنـي يقصد اإلعادة انبنى عىل 
فعـل ما له سـبب) يف وقـت النهـي واملذهب كام جزم بـه آنفاً ال 

جيوز، فال إعادة»(٢)
وقـال عثـامن النجدي: «وأمـا من دخل املسـجد وقـد أقيمت، فإن 
اإلعادة تسن له برشطني: أن ال يكون وقت هني، وأن ال يكون جميئه 
لقصد اإلعادة. فاألول رشط لصحة اإلعادة وسنيتها، والثاين رشط 
لسنيتها فقط... وإن جاء بعد اإلقامة وقت هني مل جتز اإلعادة مطلقاً، 
أي: قصد اإلعادة أو ال؛ بناء عىل املذهب من عدم جواز ما له سبب 

من النفل يف وقت النهي غري ما استثني، وهذا ليس منه»(٣).
كذلك اعرتض الرحيباين عىل قول مرعي بقوله: وما ذكرهُ املصنفُ 
، معَ أنهُ مشـى  مبنـيٌ عـىل جواز فعـلِ ما لهُ سـببٌ يف أوقاتِ النهيِ

»(٤)، وقد أيده الشطي يف ذلك(٥). هناكَ عىل منعهِ موافقةً للكتابنيِ
(١) اإلنصاف (٢٠٨/٢).

(٢) كشاف القناع (٤٥٨/١).
(٣) حاشية النجدي (٢٨٤/١).

(٤) مطالب أويل النهى (١١٥/٢).
(٥) منحة موىل الفتح (١١٥/٢).



٣٩٥ 

حكـم حتمل اإلمـام عن املأموم التشـهد األول واجللوس له إذا . ٧
سبق بركعة يف صالة املغرب.

حترير حمل النزاع:
إذا دخـل املأموم مـع إمامه يف الركعة الثانيـة من صالة رباعية • 

فإن اإلمام يتحمل عنه التشهد األول واجللوس له، باالتفاق.
واختلـف فيـام إذا دخل مع إمامـه يف الركعـة الثانية من صالة • 

املغرب، فهل يتحمل عنه التشهد األول أم ال؟
قول مرعي: ال يتحمل اإلمام عن املأموم التشهد األول واجللوس 

له إذا سبق بركعة يف صالة املغرب.
جاء يف الغاية: «ويتحمل إمام عن مأموم قراءة، وسـجود تالوة، 
وسهو برشط، وسرتة، ودعاء قنوت، وتسميعاً، وملء السامء إىل 
آخره، وكذا تشهدٌ أول سبق بركعة. ويتجه: يف غري مغربٍ خالفاً 

هلام فيام يوهم»(١).
ظاهر قول احلجاوي وابن النجار: يتحمل عنه.

جاء يف اإلقناع: «فيتحمل عنه إمامه ثامنية أشياء: الفاحتة، وسجود 
السهو، والسرتة قدامه، والتشهد األول إذا سبقه بركعة»(٢).

وجاء يف املنتهى: «ويتحمل عن مأموم قراءة وسجود سهو وتالوة، 
وسرتة ودعاء قنوت. وكذا تشهد أول إذا سبق بركعة»(٣).

مستند الشـيخ مرعي فيام ذهب إليه: ظاهر عبارة احلجاوي وابن 
النجـار يدل عىل أن اإلمام يتحمل عن املأموم التشـهد األول إذا 

(١) غاية املنتهى (٢١٤/١).
.(٢٥٠/١) (٢)

.(٧٦/١) (٣)



 ٣٩٦

سـبق بركعـة يف مجيـع الصلوات بام فيهـا صالة املغـرب، وليس 
األمـر كذلك، فإن إطالق عبارة احلجـاوي وابن النجار مقيد بام 
ذكره رشاح املتون من كون التحمل مقيد بالصالة الرباعية، جاء 
يف كشـاف القناع: «(والتشهد األول إذا سبقه بركعة) من رباعية 
لوجوب املتابعة»(١).وجاء يف رشح املنتهى: «(و كذا تشهد أول) 
وجلوس له فيتحمله عنه (إذا سبق املأموم بركعة) من رباعية»(٢).

الراجـح: مـا ذكره الشـيخ مرعـي رصح بـه ابن العـامد، ورجحه 
، فال  )، وأمـا يف املغربِ : يف غريِ مغربٍ الرحيبـاين بقوله: (ويتجـهُ
؛ ألن حملَ تشهدهِ األولِ هو حملُ تشهدِ اإلمامِ األخريِ،  يتحملُ عنهُ
» «واملنتهى» (فيام  فـال عذرَ لهُ يف تركهِ، (خالفاً هلـام)، أي «لإلقناعِ
(٣). وأيدمها الشطي يف ذلك بقوله:  ) من إطالقهام، وهو متجهٌ يوهمُ
«أقول: ذكره الشارح، وهو ظاهر، ومرصح به»(٤). وهبذا يظهر أن 

اخلالف لفظي ال حقيقي، وأنه ال يرتتب عليه أي أثر يف احلكم.
حكم وقوف املرأة خلف اخلنثى املشكل يف صالة اجلامعة.. ٨

صورة املسألة: إذا أمَّ خنثى امرأةً فهل تقف املرأة خلفه أو بجانبه؟
قول مرعي: ال يصح وقوف املرأة خلف اخلنثى املشكل.

جـاء يف الغايـة: «ويتجه:وال يصح وقوفها خلـف خنثى، خالفاً 
هلام؛ الحتامل كونه امرأة»(٥).

قول احلجاوي وابن النجار: تقف املرأة خلف اخلنثى.
(١) كشاف القناع (٤٦٣/١).

(٢) رشح منتهى اإلرادات (٢٦٣/١).
(٣) مطالب أويل النهى (١٢٤/٢).

(٤) منحة موىل الفتح (١٢٤/٢).
(٥) غاية املنتهى (٢٢٥/١).



٣٩٧ 

جاء يف اإلقناع: «وإن أمَّ رجل أو خنثى امرأة، وقفت خلفه. فإن 
وقفت عن يمينه أو عن يساره، فكرجل يف ظاهر كالمهم»(١).

وجاء يف املنتهى: «وإن أمَّ رجلٌ أو خنثى امرأةً فخلفه»(٢).
مسـتند الشـيخ مرعي فيام ذهب إليه: قوله مبني عىل قاعدة: «أن 
حكـم وقـوف اخلنثـى يف الصـالة حكـم وقـوف املـرأة، جاء يف 
اإلنصاف «فحكم وقوف اخلنثى املشـكل حكم وقوف املرأة عىل 
مـا تقدم»(٣). وليـس األمر مقترصاً عىل الوقـوف يف الصالة، بل 

تعداه إىل أحكام أخر، كاجلهر بالقراءة يف الصالة(٤).
وألن األصـل يف معاملـة اخلنثى يف األحـكام الفقهية االحتياط، 
، وعـىل ذلك فإن أمَّ  واالحتيـاط هنا جعـل اخلنثى امرأة ال رجالً

امرأة وقفت بجانبه ال خلفه(٥).
الراجـح: رجـح الرحيبـاين مـا ذهب إليه الشـيخ مرعـي بقوله: 
«وهو اجتاه حسن»(٦)، وقال الشطي: «كالم املصنف ظاهر، ألنه 
هـو الذي تقتضيـه القواعـد، والتعليل، وترصحيهـم يف قوله: ال 

وقوفه... إلخ فتأمله»(٧).
وأما قول احلجاوي وابن النجار فهو مبني عىل اعتبار اخلنثى رجالً 
يف هـذه املسـألة، وهو ظاهر كالم األصحاب، وقد حاول الشـيخ 
عثامن النجـدي التامس العذر للشـيخني بقوله: «قولـه: (فخلفه) 

.(٢٦٤/١) (١)
.(٨٢/١) (٢)

.(١٩٨/٢) (٣)
(٤) اإلنصاف (٢٨٦/٢).

(٥) حاشية النجدي (٣٢/١).
(٦) مطالب أويل النهى (١٨٨/٢).

(٧) منحة موىل الفتح (١٨٨/٢).



 ٣٩٨

مقتىض قوهلم: حكم اخلنثى االحتياط: أن ال تقف املرأة خلفه، بل 
بجنبه عن يمينه، جلواز أن يكون امرأة؛ لكن القاعدة أغلبية»(١).

حكم التأخري يف مجع يوم عرفة، والتقديم يف مجع يوم مزدلفة.. ٩
حترير حمل النزاع:

تقديم مجع صالة الظهر والعرص يوم عرفة، وتأخري مجع صالة • 
املغـرب والعشـاء يوم مزدلفة هو األفضـل إن كان ذلك أرفق 

بالناس باالتفاق.
واختلـف يف حكـم تأخري مجـع يوم عرفـة، وتقديـم مجع يوم • 

مزدلفة إن كان ذلك أرفق بالناس عىل قولني:
قـول مرعي: األفضل يف مجع يوم عرفة ومزدلفة فعل األرفق من 
تأخـري الظهر إىل العـرص أو املغرب إىل العشـاء أو تقديم العرص 

وقت الظهر أو العشاء وقت املغرب.
جاء يف الغاية: «واألفضل فعل األرفق من تأخري أو تقديم، حتى 

مجعي عرفة ومزدلفة، خالفاً هلام فيام يوهم»(٢).
ظاهـر قول احلجـاوي وابـن النجـار: أن األفضل يف مجـع عرفة 
التقديـم، ولـو كان التأخري فيـه أرفق، ويف مجـع مزدلفة التأخري، 

وإن كان التقديم فيه أرفق.
جاء يف اإلقناع: «وفعل األرفق به، من تأخري وتقديم أفضل بكل 
حال -سـو مجعي عرفـة ومزدلفة، فيقـدم يف عرفة، ويؤخر يف 

مزدلفة- فإن استويا، فالتأخري أفضل، سو مجع عرفة»(٣).
(١) حاشية النجدي (٣٢/١).

(٢) غاية املنتهى (٢٣٤/١).
.(٢٨١/١) (٣)



٣٩٩ 

وجـاء يف املنتهى: «واألفضل فعل األرفـق: من تأخري أو تقديم، 
سـو مجعي عرفة ومزدلفة إن عدم، فإن استويا، فتأخري أفضل، 

سو مجع عرفة»(١).
مسـتند قول الشـيخ مرعي يف ذلك: قوله مبني عىل اطراد قاعدة: 
أفضليـة فعـل األرفق من تأخري أو تقديم مجـع الصالتني مطلقاً، 
حتـى يف مجـع يوم عرفـة ومزدلفـة، ومبنى هذه القاعـدة قول يف 
املذهـب، جـاء يف تصحيـح الفـروع: «وقيـل: يفعـل األرفق به 
مطلقـاً، اختاره الشـيخ تقـي الدين(٢)، وقال: هـو ظاهر املذهب 

املنصوص عن أمحد، وجزم به الشيخ يف (املقنع)»(٣).
الراجـح: ضعـفَ الرحيباين ما ذهـب إليه مرعي بقولـه: «عبارة 
اإلقنـاعِ موافقـة لعبـاراتِ معظـم أصحابنا، وهـي موافقة لفعلِ 
النبـيِ ملسو هيلع هللا ىلص، وعبارةُ املصنفِ أحقُ باالعـرتاضِ عليها من غريها، 

.(٤)« لتفردهِ هبا عن غريهِ
كـام رصح البهـويت قبلـه بصحـة مـا ذهب إليـه احلجـاوي وابن 
النجـار، جـاء يف رشح منتهـى اإلرادات: «(سـو مجعـي عرفة 
ومزدلفـة إن عـدم) األرفق فيهام فاألفضل بعرفـة التقديم مطلقاً 
وبمزدلفـة التأخـري مطلقـاً لفعله ملسو هيلع هللا ىلص فيهـام»(٥)، وقـال البهويت: 
«قوله: سـو مجع عرفـة ومزدلفـة، فاألفضل يف عرفـة التقديم 
»(٦). وقال عثـامن النجدي:  مطلقـاً، ويف مزدلفـة التأخري مطلقـاً

.(٨٨/١) (١)
(٢) األخبار العلمية من االختيارات الفقهية (ص١١٢).

.(١٠٥/٣) (٣)
(٤) مطالب أويل النهى (٢٣٤/٢).

(٥) رشح منتهى اإلرادات (٢٩٩/١).
(٦) دقائق أويل النهى (٣٠٦/١).وانظر: التنقيح املشبع (ص١١٤)



 ٤٠٠

«وعـىل كال األمرين فإن مجع عرفـة ومزدلفة خمالف لقاعدة فعل 
األرفـق يف مجع الصالتني، ويتقيد فيه بام ورد من تقديم يف عرفة، 

وتأخري يف مزدلفة»(١).
وأمـا قـول مرعي: «فيام يوهم»، فإنه ال وهـم يف عبارة احلجاوي 
وابـن النجـار؛ أما صاحـب املنتهى فلترصحيه بقولـه: «إن عدم» 
يعني األرفق، وأما عبارة صاحب اإلقناع فهي رصحية وواضحة 
باملخالفة، قال الرحيباين: «(خالفاً هلام)، أي: للمنتهى» واإلقناعِ 
، لكن  ) مـن قوليهام: سـو مجعـي عرفـةَ ومزدلفـةَ (فيـام يوهـمُ
: إن عدمَ -يعنـي: األرفق- فال وهمَ يف  : «املنتهى» قالَ صاحـبَ
عبارتـهِ، وأما عبـارة اإلقناع «فهـيَ رصحيةٌ باملخالفةِ، فلو أشـارَ 
إليـهِ لـكان أوىل، مـع أن عبـارة اإلقنـاع موافقة لعبـاراتِ معظمِ 

أصحابنا»(٢).
* * *

كتاب الزكاة
سـقوط الزكاة إذا تلـف الزرع أو الثمر بعـد احلصاد واجلزاز . ١٠

وقبل وضعها يف البيدر(٣).
حتريـر حمل النزاع: تلف الزرع أو الثمـر باجلائحة بعد متام احلول 

له ثالثة حاالت:
(١) حاشية النجدي (٣٣٥/١-٣٣٦).

(٢) مطالب أويل النهى (٢٣٤/٢).
(٣) البيدر: هو املوضع الذي تداس فيه احلبوب بعد مجعها، أو املوضع الذي جتمع فيه الثمرة 
حتى يتكامل جفافها، ويسمى البيدر، واأليدر بالرشق، والشام، ويسمى املربد باحلجاز، 

وبلغة آخرين املسطاح، والسطاح، واجلرين.
انظر: املصباح املنري (ص١٥) مادة (بدر)، كشاف القناع (٢١١/٢).



٤٠١ 

إما أن يكون قبل احلصاد واجلزاز، فتسقط الزكاة.• 
أن يكـون بعـد احلصـاد واجلزاز وبعـد وضعـه يف البيدر، فال • 

تسقط الزكاة.
أن يكـون بعـد احلصاد واجلـزاز وقبل وضعـه يف البيدر، وقد • 

اختلف فيه عىل قولني:
قـول مرعي: تسـقط الزكاة إذا تلف الـزرع أو الثمر بجائحة قبل 

وضعه يف البيدر، ولو كان التلف بعد احلصاد واجلزاز.
جاء يف الغاية: «إال إذا تلف زرع أو ثمر بجائحة قبل وضع ببيدر 

ومسطاح، ولو بعد حصاد أو جزاز خالفاً هلام هنا»(١).
قول احلجاوي وابن النجار: ال تسقط.

جاء يف اإلقناع: «ولو تلف املال بعد احلول قبل التمكن، ضمنها. 
وال تسـقط بتلف املـال إال الـزرع والثمر إذا تلـف بجائحة قبل 

حصاد وجزاز -ويأيت-(٢).
وجـاء يف املنتهـى: «وال يعتـرب إمكان أداء، وال بقـاء مال، إال إذا 

تلف زرع أو ثمر بجائحة قبل حصاد وجزاز»(٣)
مستند الشـيخ مرعي فيام ذهب إليه: منطوق عبارة احلجاوي 
وابـن النجـار يفيد أن الـزرع والثمـر إذا تلـف بجائحة قبل 
احلصـاد واجلـزاز فإن الـزكاة تسـقط، ومفهومهـام يفيد عدم 
سـقوطها بعـد احلصاد واجلـزاز مطلقـاً حتى ولـو تلف قبل 

وضعه يف البيدر.
(١) غاية املنتهى (٢٩٥/١).

.(٢) ٣٩٦/١

.(٣) ١٢٥/١



 ٤٠٢

ولكن داللة هذا املفهوم غري مرادة بدليلني:
األول: أن احلجـاوي وابـن النجار قد قيدا مطلـق داللة املفهوم 
بمقيد منطوق، حيث رصحا الحقاً بأن الزكاة ال يسـقط وجوهبا 
إال بجعلها يف البيدر، فإن تلفت قبله بغري تعد فإن الزكاة تسقط.

الثـاين: أن صاحـب اإلقناع قد أحال عىل ما يأيت يف زكاة احلبوب 
الثامر.

وقد ضعف الرحيباين ما ذهب إليه مرعي بقوله: لكن صاحبَ 
(اإلقنـاع) أحالَ عىل ما يـأيت يف زكاة احلبوب والثامر، ثم رصح 
هو وصاحبُ املنتهى: «هناكَ بأنهُ ال يستقرُ الوجوبُ إالَ بجعلها 
يف جرينٍ وبيدرٍ ومسطاح، فان تلفت قبله بغري تعدٍّ منهُ سقطت 
»(١)، جـاء يف حـوايش اإلقنـاع للبهـويت: «قولـه: (قبـل  الزكـاةُ
حصـاد وجـزاز) هذا معنـى ما يف املحـرر(٢) واإلنصـاف قاال: 
قبـل قطعهـا، ويف املبدع(٣): إذا تلفت بآفة قبـل اإلحراز، ولعله 
معنـى قـول بعضهم: قبل وضـع بجرين ونحـوه»(٤)، وجاء يف 
حاشـية النجدي: «قوله: (وجـزاز) أي: أو بعدمهـا قبل وضع 

بجرين»(٥).
وعـىل ذلك فإن اخلالف هنـا خالف معنـوي ال يرتتب عليه أي 

أثر.
* * *

(١) مطالب أويل النهى (٤٧١/٢).
.(٢١٩/١) (٢)

.(٧٧/٢) (٣)
.(٣٥١/١) (٤)
.(٤٤٨/١) (٥)



٤٠٣ 

كتاب احلج
وجـوب الـدم للحلق عىل من تبـني له أنه نو احلـج بعد أن . ١١

طاف ثم سعى وحلق.
حترير حمل النزاع: من أحرم بنسك ونسيه أو شك فيه بعد الطواف 

فال خيلو من أمرين:
أن يرصفه بعد الشـك إىل احلـج أو إىل القران، وهذا ال يصح؛ • 

الحتامل أن يكون املنيس عمرة؛ ألنه ال جيوز إدخال احلج عىل 
العمـرة بعد الطـواف ملن ال هدي معه، ويتحلـل بفعل احلج، 
ومل جيزئه عن واحد منهام للشـك، وال دم، وال قضاء، للشـك 

يف سببهام.
أن يرصفه إىل العمرة؛ فيسـعى وحيلق، ثم حيرم باحلج مع بقاء • 

وقتـه، ويتمه، ويسـقط عنه فرضه، واختلـف يف وجوب الدم 
عليه عىل قولني:

قول مرعي: ال دم عليه.
جـاء يف الغاية: «ويتجـه: وال دم للحلق إن تبني أنـه كان حاجاً، 

خالفاً هلام؛ ألن احلج قد فسخ بالرصف»(١).
قول احلجاوي وابن النجار: عليه دم.

جاء يف اإلقناع: «وإن كان شـكه بعد الطواف، رصفه إىل العمرة، 
وال جيعلـه حجاً، وال قراناً؛ الحتامل أن يكون املنيس عمرة؛ ألنه 
ال جيـوز إدخال احلج عـىل العمرة بعد الطواف ملن ال هدي معه، 
فيسـعى وحيلق، ثم حيـرم باحلج مع بقـاء وقته، ويتمه، ويسـقط 

(١) غاية املنتهى (٣٩١/١).



 ٤٠٤

عنـه فرضـه، ويلزمه دم بكل حـال؛ ألنـه إن كان املنيس حجاً أو 
قراناً، فقد حلق فيه يف غري أوانه، وفيه دم. وإن كان معتمراً، فقد 
حتلل ثم حج، وعليه دم متعة، وإن جعله حجاً أو قراناً، مل يصح، 
ويتحلـل بفعل احلج، ومل جيزئه عن واحد منهام للشـك، وال دم، 

وال قضاء، للشك يف سببهام»(١).
، حيرمُ بحجٍ  وجـاء يف املنتهى: «فإن حلقَ معَ بقاءِ وقـتِ الوقوفِ
، وعليه للحلقِ دمٌ إن تبنيَ أنهُ كان حاجاً وإال فدم متعة»(٢). ويتمهُ

مسـتند الشـيخ مرعي فيام ذهب إليـه: قال الرحيبـاين: «وما قاله 
جزم به املوفق(٣)، والشارح(٤)، واملبدع(٥)، وصاحب الفروع»(٦). 
أقول: يف صحة ما ذكره الرحيباين نظر؛ ألن املثبت عكس ذلك، 
وكان األوىل أن يقـول: إن قول احلجاوي وابن النجار قول جزم 
بـه املوفق والشـارح ... إلخ، جاء يف املغني: «وإن شـك وهو يف 
الوقـوف بعـد أن طاف وسـعى، جعله عمرة، فقـرص، ثم أحرم 
باحلـج، فإنه إن كان املنيس عمرة فقـد أصاب وكان متمتعاً، وإن 
كان إفراداً أو قراناً مل ينفسـخ بتقصريه، وعليه دم بكل حال، فإنه 
ال خيلـو من أن يكون متمتعاً عليه دم املتعة، أو غري متمتع فيلزمه 
دم لتقصـريه»(٧)، وجـاء يف الفروع: «وإن كان شـكه بعد طواف 
العمرة جعله عمـرة، المتناع إدخال احلج إذن ملن ال هدي معه، 
فـإذا سـعى وحلق فمع بقـاء وقت الوقـوف حيرم باحلـج ويتمه 

.(٥٦٥/١) (١)

.(١٨٢/١) (٢)
(٣) املغني (٩٩/٥).

(٤) الرشح الكبري مع اإلنصاف (٢٠٤/٨).
.(٥) ٦٦/٣

(٦) مطالب أويل النهى (٢٤١/٣).
.(٩٩/٥) (٧)



٤٠٥ 

وجيزئـه، ويلزمه دم للحلق يف غري وقتـه إن كان حاجاً، وإال فدم 
متعة»(١).

الراجـح: قـول الشـيخ مرعـي، رجحـه ابـن العـامد، والبهويت، 
البهـويت:  قـال  والشـطي،  النجـدي(٣)،  وعثـامن  واخللـويت(٢)، 
) مفرداً، أو قارناً حللقه  اً «(وعليه للحلق دمٌ إن تبنيَ أنه كان حاجّ
قبـل حمله. قلت: لكن إن فسـخ نيتهُ للحـج إىل العمرة قبل حلقه 
.(٤)«( اً (فـ) عليه (دمُ متعةٍ فال دمَ عليه (وإال) يتبنيُ أنه كان حاجّ
وقـال الشـطي: أقول: قال الشـارح -ابـن العـامد-: وهو متجه 
فتأمـل، ثم نقل عبارة (م ص) يف رشح املنتهى وهي قوله: قلت: 
لكن إن فسخ نية احلج إىل العمرة قبل حلقه فال دم عليه. انتهى. 
وتبعه اخللويت، والشيخ عثامن؛ ففي ذلك موافقة ملا قاله املصنف، 

وهو ظاهر، وعدم تسليم شيخنا له غري ظاهر(٥).
وظاهـر عبـارة الرحيباين يـدل عىل ترجيح قـول احلجاوي وابن 

النجار، وهذا ما رصح به الشطي يف حاشيته(٦).
ومـا ذهـب إليـه احلجـاوي وابـن النجـار جـزم به املـرداوي يف 
اإلنصاف، حيث قال: «ولو كان شـكه بعد طواف العمرة جعله 
عمـرة؛ المتنـاع إدخـال احلج إذن ملـن ال هدي معه، فإذا سـعى 
وحلـق، فمـع بقاء وقـت الوقوف، حيـرم باحلج ويتمـه وجيزئه، 

.(٣٨٢/٥-٣٨٣) (١)
(٢) منحة موىل الفتح (٢٤١/٣).

(٣) حاشية النجدي (٩٣/٢).
(٤) رشح منتهى اإلرادات (٥٣٥/١).

(٥) منحة موىل الفتح (٢٤١/٣).

(٦) منحة موىل الفتح (٢٤١/٣).



 ٤٠٦

اً، وإال فدم متعة»(١).  ويلزمه دم للحلق يف غري وقته إن كان حاجّ
ويف التنقيـح حيث جاء فيه: «وإن كان شـكه بعـد الطواف تعني 
جعلـه عمـرة، فـإذا حلق فمـع بقاء وقـت الوقوف حيـرم باحلج 
اً، وإال فدم  ويتمـه، ويلزمـه دم للحلق يف غري وقتـه إن كان حاجّ
متعـة، فإن جعله حجاً أو قرانـاً مل يصح، ويتحلل بفعل احلج ومل 

جيزه عن واحد منهام، وال دم وال قضاء»(٢).
وتعليـل لـزوم الدم عىل كل حال؛ هو أن املنـيس إن كان حجاً أو 
، وإن كان معتمراً، فقد  قرانـاً، فقد حلقَ فيهِ يف غريِ وقته، وفيهِ دمٌ

.(٣) ، وعليه دمُ املتعةِ ، ثم حجَّ لَ حتلّ
* * *

كتاب البيع
علة عدم صحة بيع رباع مكة، واحلرم وإجارهتام.. ١٢

قول مرعي: إن علة عدم صحة بيع الرباع واحلرم، وإجارهتام هو 
النهي الوارد عن ذلك، وليس فتحها عنوة.

جاء يف الغاية: «وال يصحُ تعليلٌ بفتحها عنوة، بل للنهي، خالفاً 
هلام»(٤)

قول احلجاوي وابن النجار: إن علة عدم صحة بيع الرباع واحلرم 
فتحتها عنوة.

جـاء يف اإلقنـاع: «وال يصـح بيع ربـاع مكة، وهي املنـازل ودار 
(١) اإلنصاف (٤٥١/٣).

(٢) (ص١٧٩).
(٣) اإلقناع (٥٦٥/١).

(٤) غاية املنتهى (٥٠١/١).



٤٠٧ 

اإلقامـة، وال احلـرم كلـه، وكـذا بقـاع املناسـك، وأوىل، إذ هي 
كاملساجد؛ ألهنا فتحت عنوة»(١).

وجـاء يف املنتهـى: «ال بيـع وال إجـارة رباع مكة واحلـرم، وهي 
املنازل، لفتحها عنوة»(٢).

مسـتند الشـيخ مرعي فيام ذهـب إليه: قول الشـيخ مرعي طريقة 
يف املذهـب، ذهـب إليها القـايض أيب يعىل، وابـن عقيل، جاء يف 
اإلنصـاف: «قولـه: (وال جيوز بيـع رباع مكـة وال إجارهتا) هذا 
هـو املذهب املنصوص وهو مبني عـىل أن مكة فتحت عنوة عىل 
الصحيـح مـن الطريقتـني، والصحيح مـن املذهب أهنـا فتحت 
عنـوة، وعليه األصحـاب، وعنه فتحـت صلحـاً ...، والطريقة 
الثانيـة: إنام حيرم بيـع رباعها وإجارهتا؛ ألن احلـرم حريم البيت 
واملسجد احلرام وقد جعله اهللا للناس، سواء العاكف فيه والباد، 
فـال جيـوز ألحـد التخصـص بملكـه وحتجـريه لكـن إن احتاج 
إىل مـا يف يده منه سـكنه، وإن اسـتغنى عنه، وجب بـذل فاضله 
للمحتاج إليه، وهو مسلك بن عقيل يف نظرياته، وسلكه القايض 
يف خالفه، واختاره الشـيخ تقـي الدين(٣)، وتردد كالمه يف جواز 

.(٤)«البيع فأجازه مرة، ومنعه أخر
- وألن احلـرم حريـم البيـت واملسـجد احلـرام، وقد جعلـهُ اهللاُ 
للناسِ سـواء العاكـف فيه والبـاد، فال جيوزُ ألحـدٍ التخصيصُ 

.(١٦٤/٢) (١)

.(٢٤٥/١) (٢)
(٣) مـا ورد يف االختيارات الفقهية لشـيخ اإلسـالم خيالف ما ذكر، حيث جـاء فيها: «ومكة 
املرشفـة فتحت عنوة، وجيـوز بيعها ال إجارهتا». انظر: األخبـار العلمية من االختيارات 

الفقهية (ص١٧٩). 
(٤) اإلنصاف (٢٨٩/٤).



 ٤٠٨

، وان  بملكـهِ، وحتجريه، لكـن إن احتاج إىل ما يف يده منه سـكنهُ
.(١) استغنى عنه وجب بذلُ فاضلهِ للمحتاجِ إليهِ

الراجح: أيد الشـيخ منصور البهويت ما ذهـب إليه مرعي بقوله: 
«قولـه: ال بيـع وال إجارة رباع مكة ... إلـخ، أي ال يصح ذلك، 
ويف تعليـل عدم الصحة بكوهنا فتحت عنوة، تبعاً للتنقيح(٢) نظر 
ال خيفى»(٣) وقال الشطي: «أقول: خمالفة املصنف هبذا رصيح يف 

.(٤)« كالم (م ص) يف حاشية املنتهى، ويف كالم غريه أيضاً
حكـم بيع جريب(٥) أو ذراع غـري معني من أرض أو ثوب ال . ١٣

يعلم املتبايعان جرباهنا أو أذرعها.
حترير حمل النزاع: إذا باع أحدمها عىل اآلخر مئة جريب من أرض 

أو مخسني ذراعاً من ثوب فال خيلو من أمرين:
أن يعلـم املتبايعـان مقـدار اجلربـان يف األرض، واألذرع يف • 

الثوب، فيصح البيع، ويكون مشاعاً بينهام.
(١) مطالب أويل النهى (٢٥/٤).

(٢) جـاء يف التنقيح املشـبع (ص٢١٣): «وال يصح بيع ربـاع مكة، واحلرم، وهي املنازل وال 
إجارهتا؛ ألهنا فتحت عنوة».

(٣) إرشاد أويل النهى (٦٣٠/١).
(٤) منحة موىل الفتح (٢٥/٤).

(٥) اجلريـب يف أصـل اللغـة: هـو الوادي، ويطلـق كذلك عىل مقـدار معلوم مـن الطعام أو 
األرض، ومجعها أجربة وجربان، ويف االصطالح: نوعان: مكيال -معيار كييل- مقداره 
أربعـة أقفزة ويسـاوي ٤٨صاعاً ويسـاوي: ٩٢٠٫٩٧كيلـو جرام باملعـارص، ومقياس 
مسـاحي: وهـو املقصود هنـا: مقدار مـن األرض مسـاحتها: ثالثة آلف وسـتمئة ذراع 
مكـرسة -مربـع-، فإذا كان طـول الذراع يسـاوي ٤٨سـم تقريباً فهو يسـاوي باملعايري 

احلديثة (١٧٢٨م٢).
انظـر: املصبـاح املنـري: (ص٣٧) مادة (جـرب)، األحـكام السـلطانية أليب يعىل احلنبيل 

(ص١٧٣)، املقادير الرشعية واألحكام الفقهية املتعلقة هبا (ص١٧٩، ٢٩٦).



٤٠٩ 

أن ال يعلـام قدر اجلربـان أو األذرع يف األرض أو الثوب، وقد • 
اختلف يف صحة البيع عىل قولني:

قول مرعي: يصح البيع.
جـاء يف الغاية: «ويصـحُ يف جريبٍ مـن أرضٍ أو ذراعٍ من ثوبٍ 

متساوٍ إن زادَ عليه ولو مل يعلام ذرعهام خالفاً هلام»(١).
قول احلجاوي وابن النجار: ال يصح البيع.

جـاء يف اإلقنـاع: «وإن باعـه أرضـاً إال جريبـاً، أو جريبـاً من 
، وكان مشـاعاً فيها، وإال مل  أرضٍ ومهـا يعلـامنِ جرباهنا؛ صحَ

يصح»(٢).
، أو ذراعَ من ثوبٍ مبهامً،  وجاء يف املنتهى: «وال جريبَ من أرضٍ

إال إن علام ذرعهام»(٣).
مستند الشيخ مرعي فيام ذهب إليه: قوله مبني عىل قولٍ مرجوح 
هـو من مفـردات املذهب، جـاء يف الفـروع: «وإن بـاع ذراعاً 
مبهـامً مـن أرض أو ثـوب مل يصـح يف األصح باتفـاق األئمة. 
»(٥)، وجاء  قالـه صاحب املحـرر(٤)؛ ألنه ال معينـاً وال مشـاعاً
يف اإلنصـاف: قوله: (وإن باعـه أرضاً إال جريباً أو جريبني من 
، وكان مشـاعاً فيها، وإال مل يصح)،  أرض يعلامن جرباهنا صحَّ
يعنـي: وإن مل يعلـام جرباهنـا مل يصح، وكذلك احلكـم لو باعه 
ذراعاً من ثوب. واعلم أهنام إذا علام اجلربان واألذرع يف الثوب 

(١) غاية أويل النهى (٥٠٥/١).
.(١٧٣/٢) (٢)
.(٢٤٨/١) (٣)
.(٢٩٥/١) (٤)
.(١٥١/٦) (٥)



 ٤١٠

صح البيع وكان مشاعاً، وإن مل يعلام ذلك مل يصح عىل الصحيح 
من املذهب»(١).

- أن املتبايعـني حتـى وإن مل يعلـام ذرع األرض أو الثـوب إال 
أنـه يمكن اسـتخراجهام بالذرع، قياسـاً عىل بيـع قفيز من صربة 

متساوية األجزاء(٢).
احلجـاوي  قـول  برتجيـح  مشـعر  الرحيبـاين  كالم  الراجـح: 
؛  وابـن النجار، حيـث قال: إذا تقـررَ أن ما جزما بـهِ هو األصحُ
فللمتعاقديـن التبايـع مع علمهـام قدرَ األذرع، ويف بعض نسـخ 

، وعليه فال خمالفة»(٣). املتن كعبارة (املنتهى) حرفاً بحرفٍ
وأمـا القياس عىل الصـربة فهو قياس مع الفـارق؛ ألن األرض، 
والثـوب ال تتسـاو أجزاؤها، فيكون البيع جمهـوالً كام لو باعه 

شاة من قطيع أو عبداً من عبيد(٤).
حكم بيع سـلعة بثمن نسـيئة، ثم رشاؤها من مشـرتهيا بنقد، . ١٤

من غري جنس األول بغري قصد احليلة.
صـورة املسـألة: أن يبيـع سـلعة بمئتي درهم نسـيئة ثم يشـرتهيا 

بعرشة دنانري حالّة.
قول مرعي: ال يصح.

جـاء يف الغايـة: «ويتجـه: حتى لو اشـرتاها بنقد مـن غري جنس 
األول خالفاً هلام فيام يوهم»(٥).

(١) اإلنصاف (٣٠٥/٤).
(٢) مطالب أويل النهى (٣٧/٤-٣٨).
(٣) مطالب أويل النهى (٣٧/٤-٣٨).

(٤) املغني (١٠١/٤).
(٥) غاية أويل النهى (٥١٥/١).



٤١١ 

ظاهر قول احلجاوي وابن النجار: أنه يصح.
) األولِ  جاء يف كشاف القناع: «(أو) اشرتاها بائعها (بمثلِ الثمنِ
(أو بنقـدٍ آخـرَ غريِ الذي باعها بهِ، أو اشـرتاها بعـوضٍ أو باعها 
) الرشاءُ (ومل حيـرم) النتفاءِ الربا  بعـوض ثمَ اشـرتاها بنقدٍ صـحَ

.(١)« املتوسل إليه بهِ
جاء يف املنتهى: «ومن باع شيئاً بثمن نسيئة، أو مل يقبض حرم 
وبطـل رشاؤه لـه من مشـرتيه بنقد من جنـس األول أقل منه 
ولو نسـيئة، وكذا العقد األول؛ حيث كان وسـيلة إىل الثاين، 
إال إن تغـريت صفته، وتسـمى: مسـألة العينة، ألن مشـرتي 
السلعة إىل أجل، يأخذ بدهلا عيناً، أي نقداً حارضاً، وعكسها 
مثلها، وإن اشـرتاه أبـوه أو ابنه أو غالمه ونحـوه، صحَّ ما مل 

يكن حيلة»(٢).
مستند الشيخ مرعي فيام ذهب إليه: ما ذهب إليه مرعي قول اختاره 
ابـن قدامـة(٣)، والشـارح(٤)، وصوبه صاحب اإلنصـاف، جاء يف 
اإلنصاف: «وإن باعها بنقد واشرتاها بنقد آخر، فقال األصحاب: 
جيوز، قاله املصنف والشـارح، ويف االنتصار: وجه ال جيوز، إال إذا 
كان بعـرض؛ فال جيوز إذا كان بنقدين خمتلفـني، واختاره املصنف 
والشـارح. قلـت: وهـو الصـواب»(٥)، وألن ذلـك يتخذ وسـيلة 
وذريعة إىل ربا النسيئة فأشبه ما لو باعها بجنس الثمن األول، جاء 
يف املغنـي «فأما إن باعها بنقد ثم اشـرتاها بنقـد آخر مثل أن يبيعها 

(١) كشاف القناع (١٨٥/٣).
.(٢٥١/١، ٢٥٢) (٢)
(٣) املغني (١٢٧/٤).

(٤) الرشح الكبري مع اإلنصاف (١٩٣/١١-١٩٤).
.(٣٣٦/٤) (٥)



 ٤١٢

بمئتي درهم ثم اشـرتاها بعرشة دنانري فقـال أصحابنا: جيوز ألهنام 
جنسـان ال حيـرم التفاضل بينهـام، فجاز كام لو اشـرتاها بعرض أو 
بمثل الثمـن، وقال أبوحنيفة: ال جيوز؛ استحسـاناً؛ ألهنام كاليشء 
الواحـد يف معنى الثمنية، وألن ذلك يتخذ وسـيلة إىل الربا فأشـبه 
ما لو باعها بجنس الثمن األول، وهذا أصح إن شاء اهللا تعاىل»(١).

الراجـح: رجح ابن العامد ما ذهب إليه مرعي وأقره، وكذا اجتهه 
الرحيبـاين بقولـه: «فال جيـوزُ إذا كانـا أي البيعُ والـرشاءُ بنقدين 
) أي رشاءهـا من مشـرتهيا مـع بقائها عـىل حاهلا  خمتلفـنيِ (ألنـهُ
»(٢)، إال أنـه يف هناية املطاف  ) وهـو متجهٌ (ذريعـة إىل ربا النسـيئةِ
رجح ما ذهـب إليه احلجاوي وابن النجار بقوله: «لكن ما قااله 

.(٣)« أصوبُ حيث ال حيلةَ بل هو املذهبُ
وقد اسـتغرب الشطي اضطراب الرحيباين فيام ذهب إليه الشيخ 
مرعـي بقوله: «أقـول: ذكره الشـارح، وأقره، وأشـار إليه يف (م 
ص) -منصور البهويت- يف حاشـية اإلقناع، فقول شـيخنا: وهو 
... إلـخ، فيـه أن املصنـف مل جيوز ذلـك؛ لكونه حيلـة، فام معنى 

قوله: لكن... إلخ؟ فتأمل»(٤).
وعىل ذلـك فإن ما ذهب إليه احلجاوي وابن النجار هو الراجح؛ 
باعتبـار كثرة من قال به من األصحاب، وهذا ما نبه عليه البهويت 
بقوله: «قوله: (أو بنقد آخر) أي: صح، ومل حيرم. قاله األصحاب؛ 
ألهنام جنسان، ال حيرم التفاضل بينهام، نقله املوفق، والشارح، ويف 
االنتصـار وجه: ال جيوز، واختاره املوفـق؛ ألهنام كاليشء الواحد 

(١) املغني (١٢٧/٤).
(٢) مطالب أويل النهى (٦٢/٤).
(٣) مطالب أويل النهى (٦٢/٤).

(٤) منحة موىل الفتح (٦٢/٤).



٤١٣ 

يف معنـى الثمنية. قال يف اإلنصاف: وهو الصواب. انتهى. قلت: 
إن كان حيلة، فقياس املذهب البطالن، واهللا أعلم»(١).

حكم احلوالة فيام مل يقبض، إن كان ثابتاً يف الذمة.. ١٥
حتريـر حمل النـزاع: الترصف يف املبيـع املقدر بكيـل، أو وزن، أو 

عٍ قبل قبضه ال خيلو من حالني: رْ ، أو ذَ عدٍّ
أن يكون بالبيع، واإلجارة، واهلبة، والرهن فال يصح.• 
أن يكـون باحلوالـة عـىل املبيع -بأن حييل املشـرتي عـىل البائع بام • 

اشـرتاه منه- أو احلوالة باملبيع -بأن حييل البائع املشـرتي بام رشاه 
منه عىل من له عليه حق- وقد اختلف يف صحة ذلك عىل قولني:

قول مرعي: يصح.
جـاء يف الغايـة: «ويتجه: وتصـح حوالة عليه وبـه حيث كان يف 

الذمة خالفاً هلام فيام يوهم»(٢).
ظاهر قول احلجاوي وابن النجار: ال يصح.

، أو  ، أو عدٍّ جـاء يف اإلقناع: «ومن اشـرت شـيئاً بكيـل، أو وزنٍ
عٍ ملكـه، ولـزم بالعقد، ولو كان قفيـزاً من صربة أو رطالً من  رْ ذَ
زبـرة، ومل يصـح ترصفـه فيه قبل قبضـه، ولو من بائعـه ببيع وال 
إجـارة وال هبـة ولو بال عـوض، وال رهن ولو بعـد قبض ثمنه، 

وال احلوالة عليه وال به، وال غري ذلك حتى يقبضه»(٣).
جاء يف املنتهى: «وما اشـرتي بكيل أو وزن أو عد أو ذرع ملك، 
ولـزم بعقد، ومل يصح بيعه ولو لبائعـه، وال االعتياض عنه، وال 

(١) حوايش اإلقناع (٥١٣/١).

(٢) غاية أويل النهى (٥٥١/١).
.(٢٣٤/٢-٢٣٥) (٣)



 ٤١٤

إجارتـه، وال هبته ولو بال عوض، وال رهنه ولو قبض ثمنه، وال 
حوالة عليه قبل قبضه»(١).

مسـتند الشـيخ مرعي فيام ذهب إليه: أن احلوالة تصح عىل املبيع 
قبـل قبضه، بأن حييل املشـرتي عىل البائع بام اشـرتاه منه، وتصح 
احلوالة باملبيع قبل قبضه بأن حييل البائع املشرتي بام رشاه منه عىل 
مـن له عليه حق؛ برشط كون املبيع غـري املقبوض ثابتاً يف الذمة، 
ككونه موصوفاً يف الذمة غري معني؛ ألهنا حوالة عىل ثابت مستقر 

يف الذمة(٢).
وقـد أشـار الرحيبـاين إىل توجيـه هذا االجتـاه وترجيحـه، وقال 
الشـطي: «ومـا قـرره شـيخنا بتوجيه االجتـاه ظاهر، فـإن ظاهر 
كالمهـام يوهم ذلـك، والظاهر أنه ليس مراداً هلام؛ كام يشـري إليه 

كالم الرشوح، واحلوايش ملن تأمل»(٣).
وبذا يظهر أن اجلميع متفق عىل قدر مشـرتك، وهو صحة احلوالة 

عىل ما هو مستقر يف الذمة، وعدم صحته عىل ما ليس يف الذمة.
وأر أن اخلـالف يكمـن يف حقيقة احلوالة عـىل املبيع قبل قبضه 
واحلوالـة به، فهل املقصود هبا احلوالـة احلقيقية املبنية عىل وجود 
مديونيـة يف الذمـة؟ أو احلوالـة الصورية املبنية عـىل عدم وجود 

املديونية؟ عىل قولني:
األول: جـواز كـون املبيع قبل قبضه ديناً ثابتـاً يف الذمة، ومن ثمَ 
يصح احلوالة عليه وبه، كسـائر الديون املسـتقرة يف الذمة، وهذا 

قول الشيخ مرعي.
.(٢٦٦/١) (١)

(٢) مطالب أويل النهى (١٤٥/٤).
(٣) منحة موىل الفتح (١٤٦/٤).



٤١٥ 

الثـاين: عدم جواز كـون املبيع قبل قبضه دينـاً يف الذمة، ومن ثَم 
فـإن املقصود باحلوالة عليه وبه حوالـة صورية غري حقيقية؛ ألنه 
ليـس يف الذمة يشء، وحقيقتها: توكيل الغريم يف القبض لنفسـه 

نظري مثله، وقبض الوكيل كقبض األصيل، فال يصح.
قـال البهـويت: «واملـراد باحلوالـة عليه أو بـه صورة ذلـك، وإال 
فـرشط احلوالـة كام يـأيت: أن تكون بـام يف ذمة عىل مـا يف ذمة»(١) 
: «تنبيـه: معنى احلوالة عليـه هنا: توكيـل الغريم يف  وقـال أيضـاً
قبضه لنفسـه نظري مثله؛ ألنه ليس يف الذمـة. زاد يف اإلقناع: وال 

حوالة به، وفيه نظر»(٢).
ومـا ذكـره البهويت بقولـه: «فيه نظـر»، أجاب عنـه احلجاوي يف 
حاشـيته عـىل التنقيـح بقوله: «قولـه: (ومن اشـرت... إىل آخر 
كالمه) يشـمل ما اشـرتاه بذلك بصفة أو صربة وعىل هذا حيتاج 
أن يقال: وال احلوالة به، وال عليه ليطابق ذلك إذ احلوالة به؛ فيام 

إذا كان من صربة واحلوالة عليه إذا كان بصفة يف الذمة»(٣).
وعىل ذلك فإن اخلالف معنوي ال يرتتب عليه أي أثر.

* * *
باب الربا والرصف

حكـم مصارفـة عينني خمتلفـي اجلنس بـال وزن أو إخبار بأن . ١٦
وزنه كذا.

صورة املسألة: أن يصارف ديناراً معيناً بدراهم معينة، بأن يقول: 
بعتك أو صارفتك هذا الدينار هبذه الدراهم.

(١) كشاف القناع (٢٤١/٣).
(٢) رشح منتهى اإلرادات (٥٨/٢).

(٣) (ص٢٢٦).



 ٤١٦

قول مرعي: يصح.
جاء يف الغاية: «وإن تصارفا عىل عينني من جنسـني، ويتجه: ولو 

بال وزن أو إخبارٍ به خالفاً هلام؛ لعدم اشرتاط املامثلة»(١).
قول احلجاوي وابن النجار: ال يصح.

جاء يف اإلقناع: «وإن تصارفا عىل عينني من جنسـني، ولو بوزن 
متقـدم، أو إخبـار صاحبه، وظهر غصب أو عيـب يف مجيعه ولو 
يسـرياً من غري جنسـه، كنحاس يف الدراهم واملسِ يف الذهب - 

بطل العقد»(٢)
وجاء يف املنتهى: «وإن تصارفا عىل عينني من جنسني، ولو بوزن 

متقدم أو بخرب صاحبه»(٣)
مستند الشـيخ مرعي فيام ذهب إليه: ظاهر عبارة احلجاوي وابن 
النجـار يفيد عـدم صحة تصارف عينني من جنسـني بال وزن أو 
إخبـار، وليـس األمر كذلك، إذ ال خالف بـني اجلميع أن املامثلة 
غـري مشـرتطة إذا اختلف اجلنـس، كام أن ما ذكره الشـيخ مرعي 
مـرصح به، قـال البهويت: «(وإن تصارفا عـىل عينني) أي معينني 
(من جنسـني) كصارفتك هذا الدينار هبـذه الدراهم، فيقبل ذكر 
وزهنـام أم ال، (ولـو) كان تصارفهـام (بـوزن متقـدم) عىل جملس 

رصف (أو بخرب صاحبه) بوزنه وتقابضا»(٤).
الراجح: قول الشـيخ مرعي قول رجحه ابن العامد، والرحيباين، 
حيـث قال: «(خالفاً هلـام)، أي: (للمنتهى واإلقناع) حيث قاال: 

(١) غاية املنتهى (٥٦٤/١).
.(٢٥٨/٢-٢٥٩) (٢)

.(٢٧٢/١) (٣)
(٤) رشح منتهى اإلرادات (٧٣/٢).



٤١٧ 

 ، ولـو بوزن متقدم، (لعدم اشـرتاط املامثلـة)، إذا اختلف اجلنسُ
»(١)، وأيدمها يف ذلك الشـطي  .وهـو متجـهٌ وتقـدم ذلـك رصحياً
حيـث بقوله: «أقول: اجتهه الشـارح، وهو مـرصح به»(٢)، وعىل 
ذلـك فإنـه يمكـن اسـتدراك هـذه املسـألة عـىل مرعـي؛ إذ كان 
الواجـب أن يقول هنـا: «خالفاً هلـام فيام يوهم»، وبـذا يظهر أنه 
خـالف معنـوي، ال يرتتـب عليـه اختـالف األحـكام حيث إن 

اجلميع متفق عىل عدم اشرتاط املامثلة إذا اختلف اجلنس.
* * *

باب السلم
١٧ .. حكم بيعُ دينٍ بموصوفٍ بغريِ ذمةٍ إذا مل يقبض باملجلسِ

حترير حمل النزاع:
اتفـق عىل أنه ال يصح بيـع الدين بموصوف يف الذمة مل يقبض • 

بمجلس العقد، كقوله: بعتك الشـعري الذي يف ذمتك بسيارة، 
ويستقيص صفتها.

واختلـف يف بيـع الديـن بموصـوف يف غـري الذمـة مل يقبض • 
بمجلس العقد، كقوله: بعتك الشعري الذي يف ذمتك بسياريت، 

ويستقيص صفتها.
قول مرعي: ال يصح.

جاء يف الغاية: «ورشط قبض عوضه قبل تفرق إن بيع بام ال يباع به 
نسيئة، أو بموصوف بذمة. ويتجه: بل ولو بغري ذمة خالفاً هلام»(٣).

(١) مطالب أويل النهى (١٧٦/٤).
(٢) منحة موىل الفتح (١٧٦/٤).

(٣) غاية أويل النهى (٧٩/٢) طباعة: املكتب اإلسالمي.



 ٤١٨

ويف نسـخة أخر: «ورشط قبض عوضه قبل تفرق إن بيع بام ال 
 - يباع به نسـيئة، أو بموصوف بذمـة. ويتجه: بل -ولو بغري ذمةٍ

خالفاً له»(١).
وجـاء يف مطالب أويل النهـى: «(ويتجهُ بل) وال يصـحُ بيعُ دينٍ 
؛ ألن من رشطهِ  ) إذا مل يقبض باملجلسِ بموصوفٍ (ولو بغريِ ذمةٍ
، (خالفاً هلام)؛ أي: (للمنتهى  قبضُ عوضهِ ممن هو عليه باملجلسِ
واإلقنـاع) يف تقييدمهـا اشـرتاطَ القبـضِ فيـام إذا كان موصوفـاً 

.(٢)« بالذمةِ
قول احلجاوي وابن النجار: يصح.

جاء يف اإلقناع: «ويصح بيع دين مسـتقر، من ثمن وقرض ومهر 
بعد دخوله، وأجرة اسـتوىف نفعها أو فرغت مدهتا ...، ويشرتط 
أن يقبـض عوضـه يف املجلـس إن باعـه بـام ال يباع به نسـيئة، أو 

بموصوف يف الذمة، وإال فال يشرتط»(٣).
وجـاء يف املنتهى: «وتصح هبة كل دين ملدين فقط، وبيع مسـتقر 
من ثمن، وقرض ومهر بعد دخول ...، برشط قبض عوضه قبل 
تفرق إن بيع بام ال يباع به نسيئة، أو بموصوف يف ذمة، ال لغريه، 

وال غري مستقر، كدين كتابة ونحوه»(٤).
مسـتند قـول الشـيخ مرعي فيـام ذهب إليـه: قول الشـيخ مرعي 
مبنـي عىل وجه مرجوح يف املذهب، جـاء يف اإلنصاف: «إذا باع 
(١) غاية أويل النهى (٥٨٦/١) طباعة األوقاف. وعىل ذلك فتكون هذه املسألة خارج نطاق 

البحث، ولوال أن الرحيباين ذكرها ملا تطرقنا إليها.
.(٢٣٢/٤) (٢)

.(٢٩٧/٢، ٢٩٨) (٣)
.(٢٨٢/١) (٤)



٤١٩ 

دينـاً يف الذمة مسـتقراً ملن هـو يف ذمته وقلنا بصحتـه فإن كان مما 
ال يباع به نسـيئة أو بموصوف يف الذمة اشـرتط قبض عوضه يف 
املجلـس بال نـزاع، وإن كان بغريمها مما ال يشـرتط التقابض مثل 
ما لو قال: بعتك الشعري الذي يف ذمتك بمئة درهم أو هبذا العبد 
أو الثـوب ونحـوه؛ فجزم املصنف باشـرتاط قبـض العوض يف 
املجلس أيضاً وهو أحـد الوجهني... والصحيح من املذهب أنه 
ال يشـرتط للصحة قبض العوض يف املجلس. قدمه يف املغني(١)، 

والتلخيص، واملحرر(٢)، والرشح»(٣)(٤).
الراجح: ناقش الرحيباين قول الشيخ مرعي بأن الدين املوصوف 
يف غـري الذمة يعد من األعيـان ال من الديون، وبيع الدين بالعني 
جائز، قال الرحيباين «وهذا االجتاهُ غريُ مسلم؛ ألن املذهبَ عدمُ 
اشـرتاطِ القبض يف املجلس فيـمَ إذا كان العوضُ بعني موصوفة 
بغري ذمةٍ؛ كام لو كان مشـاهداً بحيث لـو أرادَ قبضهُ ال يمنعهُ منهُ 
، فال وجهَ  ؛ وكـذا متقدماً رؤيتهُ يسـري؛ ألنـهُ بيعُ دينٍ بعـنيٍ أحـدٌ

.(٥)« لعدمِ صحتهِ
وقال الشـطي: «أقول: هذا االجتاه ليس يف نسـخة الشارح -ابن 
العـامد-، وهو جيري عىل مرجـوح، كام يف اإلنصاف، والصحيح 

ما قااله، كام قرره شيخنا»(٦)(٧).
.(٤١٨/٦) (١)
.(٣٣٤/١) (٢)

(٣) الرشح الكبري مع اإلنصاف (٣٠٣/١٢).
.(١١١/٥) (٤)

(٥) مطالب أويل النهى (٢٣٢/٤).
(٦) هو الرحيباين.

(٧) منحة موىل الفتح (٢٣٢/٤).



 ٤٢٠

قـول رب السـلم لغريمه: «أحرض اكتيايل ممـن هو عليه احلق . ١٨
ألقبضه لك» هل يعد قبضاً لنفسه؟(١)

حترير حمل النزاع:
إذا قـال رب السـلم لغريمـه: أحـرض اكتيايل من املسـلم إليه، • 

ألقبضـه لك فقبضه، فـإن ذلك ال يعد قبضـاً للغريم، وال أثر 
لقول رب السلم.

ه قبضاً لرب السلم عىل قولني:•  واختلف يف عدِّ
قول مرعي: أنه ال يعد قبضاً لرب السلم، وال يصح.

جـاء يف الغاية: «أو أحرض اكتيايل منـه ألقبضه لك؛ مل يصح هلام، 
خالفاً هلام فيام قبضه لنفسه، ال لغريم»(٢).

قول احلجاوي وابن النجار:يصح قبضه لرب السلم.
جاء يف اإلقناع: «وإن كان لرجل سلم وعليه سلم من جنسه، فقال 
لغريمه: اقبض سـلمي لنفسـك ففعل، مل يصح قبضه لنفسـه - إذ 
، واملقبوض باق عىل  هو حوالة بسلم وال آلمر؛ ألنه مل جيعله وكيالً
(١) هذه املسـألة مشكوك يف نسبتها للمصنف، حيث أثبتت يف بعض النسخ دون بعض، وقد 
أشـار إىل ذلـك الرحيبـاين يف رشحه للغاية، فقـال: «وإن قال رب سـلم لغريمه (أحرض 
، (ألقبضهُ لك)، ففعل (صح قبضهُ لنفسـه،) وال أثر  اكتيايل منه)؛ أي: ممن هو عليه احلقُ
، ويف بعضِ النسـخ بدلَ  لقوله ألقبضهُ لك؛ ألن القبض مع نيتهِ لغريمهِ كمعَ نيتهِ لنفسـهِ
؛ أي: القبضُ هلـام؛ أي: لرب  قولـه: صـح، إىل قوله: واقبـض لغريمه صح هلـام؛ مل يصحَّ
؛ فمحمول  السـلم وغريمه، خالفاً هلام... فإن صحَّ نسـبة ما يف ذلك البعض إىل املصنفِ

عىل رواية مرجوحة، اختارها أبوبكر، واملذهبُ خالفها»
أما منصوص املسـألة يف بقية النسـخ فيتفق حكمها مع احلكم الوارد يف اإلقناع واملنتهى، 

حيث جاء فيه: «وأحرض اكتيايل منه ألقبضه لك صح قبضه لنفسه».
انظر: مطالب أويل النهى (٢٣٥/٤)، غاية املنتهى، طبعة املكتب اإلسالمي (٨٠/٢).

(٢) غاية أويل النهى، طباعة األوقاف (٥٨٧/١).



٤٢١ 

ملـك الدافع... ولو قال األول للثـاين: أحرض اكتيايل منه ألقبضه 
لك. ففعل، مل يصح قبضه للثاين، ويكون قابضاً لنفسه»(١).

جاء يف املنتهى: «ومن له سلم، وعليه سلم من جنسه فقال لغريمه: 
اقبض سلمي لنفسك، مل يصح لنفسه، وال لآلمر. وصح: يل، ثم 
لك. وأنا أقبضه لنفيس، وخذه بالكيل الذي تشـاهد، أو: أحرض 

اكتيايل منه، ألقبضه لك، صح قبضه لنفسه»(٢).
مستند الشيخ مرعي فيام ذهب إليه: قوله مبني عىل رواية مرجوحة 
يف املذهـب(٣)، جاء يف اإلنصاف: «لو قـال األول للثاين: أحرض 
اكتيايل منه ألقبضه لك ففعل مل يصح قبضه للثاين، ويكون قابضاً 
لنفسـه عىل أَوىل الوجهني، قاله املصنف(٤)، والشـارح(٥). وقيل: 

(٦)« ال يصح قبضه لنفسه أيضاً
وأمـا دليل احلجاوي وابـن النجار من املعقول؛ فـألن القبض قد 
وجد من مستحقه، فصح القبض له، كام لو نو القبض لنفسه(٧).

الراجح: ير الرحيباين أن قولَ الشيخ مرعي خالف املذهب إن 
صـح النقل عنه، حيث قال: «فإن صحَ نسـبة ما يف ذلك البعض 
؛ فمحمول عـىل رواية مرجوحـة، اختارها أبوبكر،  إىل املصنـفِ

واملذهبُ خالفها»(٨).
.(٢٩٩/٢) (١)
.(٢٨٣/١) (٢)

(٣) مطالب أويل النهى (٢٣٥/٤).
(٤) املغني (٩٢/٤).

(٥) الرشح الكبري مع اإلنصاف (٣٠٥/١٢-٣٠٦).
.(١١٥/٥) (٦)

(٧) املغني (٩٢/٤).
(٨) مطالب أويل النهى (٢٣٥/٤).



 ٤٢٢

باب احلجر
حكم رجوع بائع الثوب أو السويق(١) عىل املشرتي املفلس يف . ١٩

أعيان أمواله إذا نقصت بصبغ أو قرص(٢) أو لت(٣).
، ثم حجر عليه  حتريـر حمل النزاع: إذا صبغ املشـرتي الثوب مثالً
لفلـس، وكان الثـوب قائامً مل يتغري اسـمه وال صفته فال خيلو من 

حالني:
أن ال ينقص الثوب بالصبغ، فللبائع الرجوع عىل املشـرتي يف • 

عني ماله واسرتداد الثوب، وهذا باالتفاق.
أن ينقـص الثوب بالصبغ، وقد اختلفوا يف حكم رجوع البائع • 

عىل املشرتي يف عني ماله عىل قولني:
قول مرعي: النقص ال يمنع البائع من الرجوع يف عني أمواله.

جـاء يف الغايـة: «ويتجـه: لو تلف قبـلُ فمن مفلـس، وال يمنعه 
نقص، كهزال، وجنون ونسـيان صنعة، وال صبغ ثوب أو قرصه 

-ولو نقص هبام- خالفاً هلام»(٤).
قـول احلجاوي وابن النجار: النقـص يمنع البائع من الرجوع يف 

عني أمواله.
جـاء يف اإلقنـاع: «وإن صبـغ الثـوب أو قرصه، أو لت السـويق 
(١) طعام يعمل من مدقوق احلنطة والشـعري؛ سـمي بذلك النسـياقه يف احللق، ومجعه: أسـوقة. 
انظر: تاج العروس مادة (سوق) ص٤٨٠/٢٥، املعجم الوسيط (٤٦٤/١)، مادة (سوق).
(٢) قـرص الثـوب قرصاً وقصارة دقه وبيضـه، واللون أزاله أو خففه. انظر: املعجم الوسـيط 

(٧٣٨/٢)، مادة (قرص).
اً إذا قرن بينهام يف اخللط، ويقال:  (٣) هو اخللط واجلمع، يقال: لتّ السويق بالسمن وغريه يلتّه لتّ

يلتّ العجني أي: بلهُ بيشء من املاء. انظر: املعجم الوسيط (٨١٤/٢)، مادة (لت).
(٤) غاية املنتهى (٦٤٨/١).



٤٢٣ 

بزيت، مل يمنع الرجوع، ما مل ينقص هبا، والزيادة عن قيمة الثوب 
والسويق للمفلس»(١).

وجاء يف املنتهى: «وال يمنعه نقص، كهزال، ونسـيان صنعة. وال 
صبغ ثوب أو قرصه، ما مل ينقص هبام. وال زيادة منفصلة»(٢).

مسـتند الشـيخ مرعي فيام ذهب إليه: ما ذهب إليه الشـيخ مرعي 
قـول قوي، رجحه كثري مـن أئمة املذهب، بل رصح املرداوي يف 
اإلنصـاف أنه املذهـب حيث قال: «قولـه: «وإن صبغ الثوب أو 

قرصه مل يمنع الرجوع والزيادة للمفلس « هذا املذهب»(٣).
أمـا مـا ذهب إليه احلجاوي وابن النجـار فقد صححه ابن مفلح 
يف الفـروع(٤)، وقطع بـه املرداوي يف التنقيـح(٥)، وابن النجار يف 

املنتهى(٦).
واستدل له بأنه نقصٌ بفعل املفلس فهو كإتالف بعض العني(٧).

ورد بـأن هـذا النقص نقـص صفة فال يمنـع الرجوع، كنسـيان 
صنعة وهزال عبد(٨).

الراجح: يفهم من سياق كالم البهويت يف رشحه عىل اإلقناع ميله 
) املشرتي (الثوبَ أو قرصهُ  لقول مرعي، حيث قال: «(وإن صبغَ
) ألن العني قائمة مشاهدة  أو لتَّ السـويقَ بزيتٍ مل يمنع الرجوعُ

.(٣٩٦/٢) (١)

.(٣٠٨/١) (٢)
(٣) اإلنصاف (٢٩٥/٥).

.(٤٦٦/٦) (٤)

(٥) (ص٢٥٦).

.(٣٠٨/١) (٦)
(٧) حوايش اإلقناع (٥٧٩/١-٥٨٠).

(٨) املغني (٢٧١/٤)، كشاف القناع (٤٣٠/٣).



 ٤٢٤

مل يتغـري اسـمها وال صفتها (ما مل ينقص هبـا) أي الثوب بالصبغ 
أو القرص أو السـويق باللتِّ فإن نقصَ بذلك سقط الرجوع ألنه 
نقص بفعلهِ فأشـبه إتالفَ البعض ورد هـذا التعليلُ يف املغني(١) 
، كنسـيان صنعة  بـأن هـذا النقص نقص صفة فـال يمنعُ الرجوعَ
وهـزال عبـد وقال املجد: إنـه أي الرجوع األصـح، وجزم به يف 

.(٤)« املبدع(٢) واألول صححه يف الفروع(٣) وقطعَ بهِ
حكم تعويض احلاكـم الغرماء قيمة الديون التي عىل املفلس . ٢٠

يف غري دين السلم.
حتريـر حمل النزاع: مـال املفلس املحجور عليـه ال خيلو من ثالثة 

أحوال:
أن يكـون من غري جنس الديـن الذي عليه، فيلـزم احلاكم أن • 

يبيعه باألثامن ويقسمه بني الغرماء.
أن يكون من جنس الدين الذي عليه، فيلزم احلاكم أن يقسمه • 

بني الغرماء.
أن يكون من جنس الدين الذي عليه، فهل للحاكم -مع رضا • 

املفلس والغرماء- أن يبيعه ويقسمه بني الغرماء؟
قول مرعي: جيوز.

جـاء يف الغايـة: «ويتجه: للحاكم يف غري سـلم مـع رضا مفلس 
وغرماء، تعويضهم بالقيمة خالفاً هلام فيام يوهم»(٥).

.(٢٧١/٤) (١)

.(١٩٩/٤) (٢)

.(٤٦٦/٦) (٣)
(٤) كشاف القناع (٤٣٠/٣).

(٥) غاية أويل النهى (٦٥٠/١).



٤٢٥ 

ظاهر قول احلجاوي وابن النجار: ال جيوز.
جـاء يف اإلقنـاع: «احلكم الثالـث: بيع احلاكم ماله، وقسـم ثمنه 
عـىل الفور، وجيب عليه ذلـك إن كان مال املفلس من غري جنس 
الديون، فإن كانـت ديوهنم من جنس األثامن أخذوها، وإن كان 
فيهـم من دينـه من غري جنس األثامن، وليـس يف مال املفلس من 

جنسه، وريض أن يأخذ عوضه من األثامن جاز»(١).
مَ  هِ وقـد اعرتض الرحيباين عىل مرعي يف ذكر اخلالف، واعتربه أنه وَ
يف عبارتـه، وأنـه ال وجـود للخـالف، ألن صاحب اإلقنـاع قد ذكر 
تعويض الغرماء يف القيمة بقوله: «وريض أن يأخذ عوضهُ من األثامنِ 
»(٢)، فظهر أن اإلهيـام يف عبارة املصنف، وأمـا صاحب املنتهى  جـازَ

فلم يذكر هذه العبارة من رأساً، فلم يبق لالعتياض أي حمظور(٣).
أما الشـطي فلـم يرتضِ ما ذهب إليه الرحيباين، وانترص للشـيخ 
مرعي بقوله: «أقول: اجته االجتاه الشـارح، ومل يتعرض ملناقشته، 
وهو الـذي يظهر؛ ألن صاحب املنتهى قال: «يلزم احلاكم قسـم 
ماله الذي من جنس الدين، وبيع ما ليس من جنسه»، وصاحب 
اإلقنـاع قـال: «وجيـب عليـه ذلـك إن كان مال املفلـس من غري 
جنـس الديون»(٤)، فيوهم قوهلام أنه ليس للحاكم تعويضهم عن 
ذلك بالقيمة مع ترايض كل من املفلس ومجيع الغرماء، والبحث 

رصيح يف كالمهم، فام قرره شيخنا من املناقشة غري ظاهر»(٥).

وعىل كل حال فيظهر أن اخلالف لفظي ال يرتتب عليه حكم.
.(٣٩٧/٢) (١)
.(٣٩٧/٢) (٢)

(٣) مطالب أويل النهى (٣٩١/٤).
.(٣٩٧/٢) (٤)

(٥) منحة موىل الفتح (٢٩١/٤).



 ٤٢٦

حكم استقالل السفيه بالتزوج، ولو مل يعضله الويل.. ٢١
حترير حمل النزاع: السفيه إما أن يكون حمتاجاً إىل الزواج أو ال.

فإن كان غري حمتاج إىل الزواج، فال يصح تزوجه إال بإذن وليه، • 
وعىل ذلك فإن عضله الويل فال يستقل بالتزوج.

وإن كان حمتاجاً إىل الزواج فال خيلو من أمرين:• 
األول: أن يعضلـه الـويل، فيجـوز اسـتقالله بالتـزوج، ويصـح 

تزوجه بغري إذن الويل.
الثاين: أن ال يعضله الويل، وقد اختلف يف استقالله بالتزوج عىل 

قولني:
قول مرعي: جيوز استقالل السفيه بالتزوج ولو مل يعضله الويل.

جاء يف الغاية: «ويتجه: ولو مل يعضله خالفاً هلام»(١).
قول احلجاوي وابن النجار: ال جيوز استقالل السفيه بالتزوج ما 

مل يعضله الويل.
جاء يف اإلقناع: «وإن عضله الويل بالزواج استقل به»(٢).

وجاء يف املنتهى: «وإن عضله استقل»(٣).
مسـتند قول الشيخ مرعي فيام ذهب إليه: مفهوم عبارة احلجاوي 
وابن النجار يفيد أنه إذا مل يعضله الويل فليس للسفيه أن يستقل، 
وليس األمر كذلك، بل للسـفيه االستقالل بالزواج عضله الويل 
أو مل يعضلـه إن كانـت هنـاك حاجـة لذلك، وقد رصح شـارح 

(١) غاية أويل النهى (٦٥٨/١).
.(٤١٢/٢) (٢)
.(٣١٣/١) (٣)



٤٢٧ 

اإلقناع -البهويت -بام ذهب إليه الشيخ مرعي حيث قال: «(وإن 
) كام لو  ) السـفيهُ (بهِ ) أي منعهُ منهُ (اسـتقلَ عضلهُ الويلُ بالزواجِ
»(١). فدل ذلك عىل أن مفهـوم عبارة احلجاوي  مل يمنعـهُ ملا تقـدمَ
وابـن النجار غري مراد، وبذا يكون اخلالف لفظياً ال يرتتب عليه 
أي أثر، وقد أيد الرحيباين ما ذهب إليه مرعي يف ذلك، واجتهه(٢).

* * *

باب الوكالة
حكم قبول قول الوكيل يف دفع مال املوكل إىل غري من ائتمنهُ . ٢٢

إن كان ذلك بإذن املوكل.
صورة املسـألة: إذا اختلف املوكل والوكيـل، فادعى الوكيل أنه دفع 
املال إىل زوجة موكله التي مل يأمتنها، وكان ذلك بإذنه فهل يقبل قوله؟

قول مرعي: يقبل قول الوكيل.
جـاء يف الغايـة: «وال تقبـل شـهادة مشـرتٍ عليـه... وال إىل ورثة 

، كزوجة، ال بإذنه خالفاً هلام»(٣). موكلٍ أو إىل غري من ائتمنهُ
ويف نسـخة ثانية: «وال تقبل شـهادة مشـرتٍ عليه... وال إىل ورثة 
، كزوجة، ولو بإذنه خالفاً هلام هنا»(٤). موكلٍ أو إىل غريِ من ائتمنهُ

(١) كشاف القناع (٤٥٣/٣).
(٢) مطالب أويل النهى (٤١٤/٣).

(٣) غاية املنتهى (١٥٩/٢) طباعة: املكتب اإلسالمي.
(٤) غاية املنتهى (٦٨٣/١)، طباعة وزارة األوقاف الكويتية، ويظهر أن يف النص خطأ؛ لعدم 
وجـود اخلالف بـني قول مرعي واحلجاوي وابن النجار مع أنه أشـار إىل وجود اخلالف 

بقوله: «خالفاً هلام».
وهنـاك نـص ثالث ذكـره حمقق نسـخة وزارة األوقـاف الكويتية يف هامش غايـة املنتهى 
(٦٨٣/١)، ونصـه: «وال تقبـل شـهادة مشـرتٍ عليـه ...، وال إىل ورثـة مـوكلٍ أو إىل=



 ٤٢٨

قول احلجاوي وابن النجار: ال يقبل قول الوكيل.
جاء يف اإلقناع: «وال يقبل قول وكيل يف رده إىل ورثة موكل، وال ورثة 
وكيل يف دفعه إىل موكل أو ورثته، وال قول وكيل يف دفع مال املوكل إىل 
غري من ائتمنه بإذنه، وكذا قول كل من ادعى الرد إىل غري من ائتمنه»(١).

 . وجـاء يف املنتهى: «ويقبـل إقراره يف كل ما وكل فيه، ولو نكاحاً
وإن اختلفـا يف رد عـني أو ثمنها، فقول وكيل، ال بجعل، وال إىل 

ورثة موكل، أو إىل غري من ائتمنه، ولو بإذنه»(٢).
مسـتند الشـيخ مرعي فيام ذهب إليه: قول الشـيخ مرعي قول يف 
املذهب صححـه صاحب اإلنصاف حيث قـال: «لو ادعى الردَ 
إىل غريِ من ائتمنهُ بإذنِ الوكيلِ قبلَ قولُ الوكيلِ عىل الصحيحِ من 
املذهب نصّ عليه»(٣)، وقال يف التنقيح: «وال يقبل قول وكيل يف 

دفع مال إىل غري من ائتمنه بإذنه، وقيل: بىل، ونص عليه»(٤).
الراجـح: رجح الرحيباين رأي مرعي حيث قال: «وال خيفى عىل 
طالـبِ االنتفـاعِ أنَّ قولَ املصنفِ أوىل من املنتهـى واإلقناعِ واهللاُ 
(٥)، وظاهر عبارة الشـطي موافقته لرتجيح الرحيباين حيث  أعلمُ
قـال: «أقول: نقل هنا شـيخنا عبارتيهام، ثم قـال: وال خيفى عىل 

طالب االنتفاع أن قول املصنف أوىل من املنتهى، واإلقناع»(٦).
=غري من ائتمنه، كزوجة، ولو بإذنه»، وهذا النص خالٍ من ذكر اخلالف كام يظهر، ويدل 

عىل موافقة مرعي للحجاوي وابن النجار.
.(٤٣٦/٢-٤٣٧) (١)

.(٣٢٢/١) (٢)

.(٣٩٩/٥) (٣)

(٤) (ص٢٦٤).
(٥) مطالب أويل النهى (٤٨٥/٣-٤٨٦).

(٦) منحة موىل الفتح (٤٨٨/٤).



٤٢٩ 

باب اإلجارة
حكـم اسـتئجار األرض التي ليس هلا مـاء للزراعة مع علمه . ٢٣

بحاهلا.
حترير حمل النزاع: األرض إما أن تسـتأجر وهلا ماء تسـقى به، أو 

تستأجر بال ماء، وهذه ال ختلو من ثالث حاالت:
أن تستأجر األرض بال ماء، وينص ذلك يف العقد، ومها يعلامن • 

أن ال ماء هلا، فالعقد صحيح.
أن تسـتأجر األرض بـال مـاء بإطالق -بأن ال ينـص يف العقد • 

عـىل أنه ال ماء هلا- واملسـتأجر يعلم حـال األرض وأنه ال ماء 
هلا، فالعقد صحيح.

أن تسـتأجر األرض للزراعة بال ماء، نص عىل ذلك أو أطلق، • 
ومهـا يعلـامن أن ال ماء هلـا، وقد اختلف يف صحـة هذه احلالة 

عىل قولني:
قول مرعي: ال يصح العقد.

جاء يف الغاية: «ومن اسـتأجر أرضاً لينتفع هبا بام شـاء بال ماءٍ أو 
أطلق مـع علمه بحاهلا صح، وغارقةً باملـاء، وتارةً ينحرس وتارةً 

ال أو بال ماءٍ ليزرعها مل يصح خالفاً هلام»(١).
قول احلجاوي وابن النجار: يصح العقد.

جـاء يف اإلقنـاع: «وإن أجـره أرضـاً بال مـاء أو أطلـق مع علمه 
بحاهلا، صح، ال إن ظن املستأجر إمكان حتصيل املاء»(٢).

(١) غاية املنتهى (٧٣٦/١).
.(٥٢٧/٢) (٢)



 ٤٣٠

وجاء يف املنتهى: «ومن استأجر أرضاً بال ماء، أو أطلق مع علمه 
بحاهلا، صح. ال إن ظن إمكان حتصيله»(١)

مسـتند الشيخ مرعي فيام ذهب إليه: قول الشيخ مرعي مبني عىل 
قـول مرجوح يف املذهب، جاء يف اإلنصـاف: «لو أجر أرضاً بال 
مـاء صح، فـإن أجرها وأطلـق فاختار املصنف الصحـة إذا كان 
املستأجر عاملاً بحاهلا وعدم مائها وقدمه يف املغني(٢)، والرشح(٣). 
وقيـل: ال يصـح وجـزم بـه ابـن رزيـن يف رشحـه، وأطلقهام يف 

الفروع»(٤)(٥).
الراجح: رجح الرحيباين رأي احلجاوي وابن النجار بقوله: «من 
 ، ؛ مل جيد ثمرةً ملا اعتمدهُ املصنفُ من اخلالفِ نظرَ بعنيِ اإلنصافِ
واملعتمدُ ما مشـى عليه (اإلقناعُ واملنتهى) ملوافقتهام من تقدمَ من 

أويل النهى»(٦)
والشـطي بقولـه: «أقر الـرشاح وأرباب احلـوايش كالم (املنتهى 
واإلقنـاع) وعللـوه بأهنـام دخـال يف العقد عـىل أن ال مـاء هلا إما 
بالـرشط أو العلم، ووجهوا الصحة بأنه يتمكن من زرعها رجاء 
املـاء، وأنـه يمكن االنتفاع بغريه، بخالف سـبخة لـزرع، فإنه ال 

يمكن الرجاء، فكالم املصنف غري ظاهر، فتأمل»(٧).
* * *

.(٣٤٩/١) (١)
.(٦٣/٨) (٢)

(٣) الرشح الكبري مع اإلنصاف (٤٠٥/١٤).
.(١٧٢/٧) (٤)

(٥) اإلنصاف (٦٣/٦).
(٦) مطالب أويل النهى (١٨٠/٥).

(٧) منحة موىل الفتح (١٨٠/٥).



٤٣١ 

باب الغصب
بـراءة الغاصب إذا دفع العني املغصوبة ملالكها دون علمه أهنا . ٢٤

له.
صـورة املسـألة: إذا بـاع الغاصب العـني املغصوبـة ملالكها مثالً 

وقبضها غري عامل بذلك، فهل يربأ الغاصب من ضامهنا.
قول مرعي: يربأ الغاصب.

جـاء يف الغايـة: «ويتجـه: من هـذا بـراءة غاصب بدفعـه ملالكه 
بقرض أو رشاء أو تلف ومل يعلم خالفاً هلام فيام يوهم»(١).

ظاهر قول احلجاوي وابن النجار: ال يربأ الغاصب.
جاء يف اإلقناع: «وإن أطعمه ملالكه أو عبده أو دابته فأكله عاملاً أنه 
له -ولـو بال إذنه- برئ الغاصب. وإن مل يعلم، أو أخذه بقرض 
أو رشاء أو هبـة أو هديـة أو صدقة أو إباحة لـه أو رهنه عنده أو 
أودعـه إياه أو أرجه أو اسـتأجره عىل قصارتـه وخياطته، مل يربأ، 

إال أن يعلم»(٢).
وجاء يف املنتهى: «وملالكه أو قنه أو دابته أو أخذه بقرض أو رشاء 
أو هبة أو صدقة أو إباحة له أو اسرتهنه أو استودعه أو استأجره 
أو اسـتؤجر عـىل قصارته أو خياطته ونحومهـا، ومل يعلم، مل يربأ 

غاصب»(٣).
مسـتند الشـيخ مرعـي فيام ذهـب إليه: قولـه مبني عـىل رواية يف 
املذهب، جاء يف اإلنصاف: «وكذا إن أخذه هببة أو رشاء أو صدقة، 

(١) غاية أويل النهى (٧٧٢/١). وانظر: مطالب أويل النهى (٣٠٥/٥-٣٠٦).
.(٥٨٣/٢) (٢)
.(٣٦٩/١) (٣)



 ٤٣٢

وعنه: يـربأ، جزم به بعضهم، لعودها إىل ملكه، وإن أخذه وديعة 
ونحوهـا مل يـربأ. وقال مجاعة: بىل، كعارية، ولـو أباحه للغاصب 
فأكله قبل علمه، واختار القايض يف خالفه وابن قدامة(١) أنه يربأ؛ 

ألن املالك تسلمه تسلامً تاماً وعادت سلطته إليه»(٢).
وهـذه الرواية هي مقتىض القياس - وألن املالك تسـلمه تسـلامً 
تامـاً فصار مضمونـاً عليه، وقد قالوا: ال يشء ملا يسـتقر عليه لو 

.(٣)« كان أجنبياً
الراجـح: رجـح الرحيباين قول الشـيخ مرعي واجتهـه، وبني أن 
قوله مبني عىل القياس، وأن ما ذكره احلجاوي وابن النجار مبني 
عىل النص، حيث قال: «(خالفاً هلام) أي للمنتهى واإلقناع فإهنام 
قـاال: أو أخـذه املالك (فيام يوهم) أهنـام مل يرصحا بذلك مع أهنام 
، لكـن القياسَ ما ذكرهُ  رصحـا به، واملنصوصُ كـام قالهُ احلارثيُ

.(٤)« ، وهو متجهٌ املصنفُ
ومـا ذكره الرحيباين قد سـبقه إليه البهويت بقولـه: «لكنَّ القياسَ 
؛ ألن  أنَّ الغاصـب يربأ إذا أخذهُ املالـك قرضاً أو رشاءً من العنيِ
مالكهـا دخلَ عىل أهنـا مضمونـةٌ عليه.وقد قالـوا: ال يشءَ لهُ ملا 
يسـتقرُ عليـه لو كـان أجنبياً كـام يف العاريةِ وجزمَ بـهِ يف املغني(٥) 
؛ ألنهُ سـلمهُ إليهِ  لكن املنصوصَ ما ذكرَ املصنفُ كام قالَ احلارثيُ

عىل بذلِ العوضِ فلم يرد إليهِ عىل ما كان»(٦).
(١) املغني (٤١٩/٧).

(٢) اإلنصاف (١٨٨/٦).
(٣) مطالب أويل النهى (٣٠٥/٥).
(٤) مطالب أويل النهى (٣٠٦/٥).

.(٤١٩/٧) (٥)
(٦) كشاف القناع (١٠٤/٤).



٤٣٣ 

سـقوط فعـلِ الصـادمِ يف حقِ نفسـهِ إذا كان االصطدام شـبه . ٢٥
عمد أو خطأ.

صـورة املسـألة: أن يصطدم شـخصان ومهـا ماشـيان أو راكبان 
فيموتا.

حتريـر حمـل النـزاع: اتفق عىل أنه ال يسـقط فعل الصـادم يف حق 
نفسه إن تعمدا الصدم، فال هيدر فعل امليت يف حق نفسه بل يعتد 

به؛ ألن كل منهام شارك اآلخر يف قتل نفسه(١).
واختلف يف سقوط فعل الصادم يف حق نفسه إن كان االصطدام 

شبه عمد أو خطأ عىل قولني:
قول مرعي: ال يسقط.

جاء يف الغاية: «وال يسقط فعل صادم يف حق نفسه، ولو مع غري 
عمد، خالفاً هلام، فيسقط نصف ديته أو قيمته»(٢).

قول احلجاوي وابن النجار: يسقط.
جـاء يف اإلقنـاع: «وال يسـقط فعـل الصـادم يف حـق نفسـه مع 

عمد»(٣).
وجاء يف املنتهى: «وال يسقط فعل الصادم يف حق نفسه مع عمد، 

ولو خرقها عمداً أو شبهه أو خطأ عمل بذلك»(٤).
مستند قول الشيخ مرعي فيام ذهب إليه: قوله هو قياس املذهب، 

(١) كشاف القناع (١٣١/٤).
(٢) غاية أويل النهى (٧٨٤/١).

.(٦٠٣/٢) (٣)

.(٣٧٥/١) (٤)



 ٤٣٤

صاحـب  وقدمـه  الفـروع(١)،  تصحيـح  يف  املـرداوي  صححـه 
املحـرر(٢)، وألن الصادم هلك بفعل نفسـه، وفعـل غريه فيهدر 

فعل نفسه(٣).
الراجـح: يفهم من كالم الرحيباين ترجيحه لقول الشـيخ مرعي 
حيـث قال: «فمفهومهام أنهُ يسـقط مـع غريهِ، فعـىل قوهلام جيبُ 
، وهبذا جزمَ صاحبُ  عـىل عاقلةِ كلٍ منهام ديةٌ كاملةٌ لورثةِ اآلخرِ
(الرتغيـب)، وهو يف املذهبِ قول غريبٌ كام ال خيفى عىل املتأملِ 

.(٤)« اللبيبِ
كـام يفهـم من البهـويت ترجيحه هلـذا القـول، حيث قـال: «وإن 
 ، اصطدمَ حـرانِ مكلفانِ بصريانِ أو رضيـرانِ أو أحدمها» بصريٌ
واآلخـرُ رضيـرٌ «ومها ماشـيان أو راكبان أو راكـبٌ وماشٍ فامتا 
» رويَ عـن عيلٍ ألن كلَ  فعـىل عاقلـةُ كلِ واحدٍ منهـام ديةُ اآلخرِ
واحـدٍ منهـام ماتَ مـن صدمةِ صاحبـهِ وذلكَ خطـا فكانت ديةُ 
كلٍ منهـام عـىل عاقلـةِ صاحبهِ «وقيـل: بل» عىل عاقلـةِ كلٍ منهام 
«نصفهـا» أي الديةُ «ألنهُ هلكَ بفعلِ نفسـهِ وفعلِ صاحبهِ فيهدر 

فعلَ نفسهِ وهذا هو العدل»(٥).
وأمـا الشـطي فبني سـبق قلـم الرحيبـاين يف جعلـه كالم اإلقناع 
واملنتهـى موافقاً ملا جـزم به يف الرتغيب، والصحيح عكسـه، ثم 
بـني أن قـول مرعي مرجوح، حيث قـال: «كالم املصنف موافق 
للقواعـد وملا رصح بـه يف الرتغيـب...، وبحـث املصنف هناك 

.(٤٢٢/٩) (١)

.(١٣٦/٢) (٢)
(٣) كشاف القناع (٩/٦).

(٤) مطالب أويل النهى (٣٥١/٥).
(٥) كشاف القناع (٩/٦).



٤٣٥ 

بأنـه يتجه تصحيـح كالم الرتغيب وقرر عليه شـيخنا هناك بأنه 
خـالف املذهـب، وهنا سـبق قلمـه حيث جعـل كالم األصلني 
موافقـاً ملـا جزم بـه يف «الرتغيب « وليس كذلـك، بل هو خمالف 
له حيـث جعل عىل عاقلة كل منهام نصف دية اآلخر؛ ألنه هلك 
بفعل نفسـه وفعل صاحبه كام ذكـره املصنف هنا، وأما عىل كالم 
األصلـني فعىل عاقلة كل منهام دية كاملة؛ ألنه هيدر فعل نفسـه، 
ويبقـى فعـل صاحبه، وهـذا هو املذهـب هنا، وهنـاك، وخمالفة 

املصنف هلام مرجوحة فتأمل»(١).
أثر اخلالف:

عـىل قول الشـيخ مرعـي: إن مـات أحدمها فليـس لورثته إال • 
نصف ديته، وإن ماتا مجيعاً، وجب عىل عاقلة كل منهام نصف 

ديته لورثة اآلخر.
وعـىل قول احلجـاوي وابن النجار: إن مـات أحدمها فلورثته • 

الديـة كاملة، وإن ماتـا مجيعاً، وجب عىل عاقلـة كل منهام دية 
كاملة لورثة اآلخر.

* * *

باب الوديعة
حكم سفر الوديع بالوديعة مع حضور مالكها.. ٢٦

حتريـر حمـل النزاع: اتفق عـىل أن للوديع السـفر بالوديعة إن كان 
هُ مالكها أو  مالكهـا أو نائبـه غائباً، وكان ذلك أحفظ هلـا، ومل ينهَ

نائبه عن محلها.
(١) منحة موىل الفتح (٣٥١/٥).



 ٤٣٦

واختلف يف سـفر الوديع بالوديعة مع حضور مالكها أو نائبه، إن 
كان ذلك أحفظ هلا، ومل ينهه مالكها أو نائبه عن محلها عىل قولني:

قول مرعي: للوديع السـفر بالوديعة ولو مع حضور مالكها، إن 
كان ذلك أحفظ هلا، ومل ينهه مالكها عن السفر هبا.

جـاء يف الغايـة: «ولـه االسـتعانة بأجنبـي يف محل ونقل وسـقي 
وعلف دابة والسـفر بوديعة، ولـو مع حضور مالك نصاً، خالفاً 

هلام فيام يوهم، إن كان أحفظ له ومل ينهه»(١).
ظاهر قول احلجاوي وابن النجار: ليس للوديع السفر بالوديعة.

جاء يف اإلقناع: «وإن أراد سفراً، أو خاف عليها عنده، فله ردها 
عـىل مالكها احلارض، أو من حيفظ ماله عادة، أو وكيله يف قبضها 
إن كان. ولـه السـفر هبا، واحلالة هذه، إن مل خيـف عليها، أو كان 
أحفـظ هلا ومل ينهـه، وإن مل جيد من يردها عليـه منهم، محلها معه 
يف سفره إن كان أحفظ هلا ومل ينهه وال ضامن، وإال فال. وإن هناه 

عن السفر امتنع وضمن»(٢).
وجاء يف املنتهى: «ومن أراد سـفراً أو خاف عليها عنده ردها إىل 
مالكهـا، أو من حيفظ ماله عـادة أو وكيله يف قبضها إن كان. وال 
يسافر هبا، وإن مل خيف عليها أو كان أحفظ هلا. املنقح: واملذهب: 

بىل واحلالة هذه، ونص عليه مع حضوره»(٣).
مسـتند الشيخ مرعي فيام ذهب إليه: ما قاله الشيخ مرعي وجه يف 
املذهب، قال به القـايض أيب يعىل، وابن عقيل، ونرصه املوفق(٤)، 

(١) غاية أويل النهى (٧٩٨/١).
.(٩/٣) (٢)

.(٣٨٣/١) (٣)

.(٢٦١/٩) (٤)



٤٣٧ 

والشارح(١)، وقدمه صاحب الفروع(٢).جاء يف اإلنصاف: «اعلم 
أنه إذا أراد سـفرا وكان مالكها غائباً ووكيله فله السفر هبا إن كان 
أحفظ هلا ومل ينهه عن محلها، وإن كان حارضاً أو وكيله يف قبضها 
فظاهـر كالم املصنـف هنا أنه ال حيملها إال بـإذن فإن فعل ضمن 
وهو أحد الوجهني ...، والوجه الثاين: له السفر هبا إن كان أحفظ 
هلـا ومل ينهه عنها، وهو املذهب نـص عليه، واختاره القايض وبن 

عقيل، وقدمه يف الفروع(٣)، واملغني(٤) والرشح(٥) ونرصاه»(٦).
وجـاء يف التنقيـح: «وإن أراد سـفراً أو خـاف عليهـا عنده ردها 
عـىل مالكهـا أو من حيفظ ماله عادة كزوجـة وخادم ونحومها أو 
وكيله يف قبضها إن كان، وليس له السـفر هبا، وإن مل خيف عليها 
أو كان أحفـظ هلا ومل ينهـه، واملذهب بىل واحلالة هذه. نص عليه 

مع حضوره»(٧).
الراجـح: قـرر اجلراعـي -فيام نقله عنه الشـطي- أنـه ال خالف 
بـني مرعي واحلجـاوي وابن النجـار، وأن قـول مرعي هو عني 
ما قااله، وأما الشـطي فإنه خالف ما ذهـب إليه اجلراعي، وقرر 
أن يف عبـارة اإلقناع ما يوهم باخلالف كاحلـال يف عبارة املنتهى، 
حيث قال: «عند قول الشـارح ونـص عليه مع حضوره. انتهى. 
أقـول: ثم نقل شـيخنا عبـارة اإلقناع وغريه وقـرر يف ذلك ما ال 
خيفى عىل املتأمل، وأما اجلراعي فقرر أن ما قااله هو عني ما قاله 

(١) مطالب أويل النهى (٤١٥/٥).
.(٢١٢/٧) (٢)
.(٢١٢/٧) (٣)
.(٢٦١/٩) (٤)

(٥) الرشح الكبري مع اإلنصاف (٣١/١٦-٣٢).
(٦) اإلنصاف (٣٢٧/٦).

(٧) (ص٢٩٣).



 ٤٣٨

املصنـف. قلت: املصنف تابع للتنقيح وجـزم به أيضاً يف اإلقناع 
لكن فيه ما يوهم خالف ذلك كاملنتهى فتأمل»(١).

أقـول: عبارة اإلقناع رصحيـة وواضحة باملوافقـة لعبارة مرعي، 
) أي: املسـتودعِ  وهـذا مـا بينه البهـويت يف رشحـه بقوله: «(ولـهُ
) أي: ورهبا حارضٌ (إن مل خيف) املستودعُ  (السفرُ هبا واحلالةُ هذهِ
) ربُ  (عليهـا، أو كان) السـفرُ (أحفظُ هلا) من إبقائهـا (ومل ينههُ
 ، : والغالبُ السالمةُ الوديعةِ عن السفرِ هبا. قالَ يف املبهجِ واملوجزِ
فعـىل هـذا ال يضمنهـا إن تلفـت معهُ سـواءٌ كان بـهِ رضورةٌ إىل 
، فلم يضمنها كام لو  ، أو ال؛ ألنـهُ نقلها إىل موضعٍ مامـونٍ السـفرِ

.(٢)« ، وكأبٍ وويصٍ ال كمستأجر حلفظِ يشءٍ نقلها يف البلدِ
أمـا عبـارة املنتهـى فإهنا رصحيـة باملخالفة، حيث قـدم قول املنع 
من السـفر ثم ذكر القول اآلخر باجلواز، حيث قال: «وال يسـافر 
هبـا، وإن مل خيـف عليها أو كان أحفظ هلـا. املنقح: واملذهب: بىل 

واحلالة هذه، ونص عليه مع حضوره. انتهى»(٣).
وعىل ذلك فيمكن استدراك هذه املسألة عىل الشيخ مرعي كوهنا 
خمالفـة للمنتهى فقـط، إذ إن رصيح عبارة اإلقنـاع موافق لعبارة 

مرعي، فكان األوىل أن يقول: خالفاً للمنتهى.
عمل الوارث بخط مورثـه إذا وجده مكتوباً أن لفالن عندي . ٢٧

. وديعةٌ أو عىل كيسٍ أن هذا لفالنٍ
صورة املسألة: أن جيد الورثة كتاباً بخط مورثهم أن لفالن عندي 

وديعة، فهل يعمل بذلك اخلط أم ال؟
(١) منحة موىل الفتح (٤١٥/٥).

(٢) كشاف القناع (١٧٤/٤).
.(٣٨٣/١) (٣)



٤٣٩ 

قول مرعي: ال يعمل بخط املورث إذا خال عن إقرار أو بينة(١).
جـاء يف نسـخة من الغاية: «وتثبت وديعة حكـامً بإقرار وارث أو 

نحو بينة ال بخط مورث خالفاً هلام»(٢).
وجاء يف نسخة أخر الغاية: «وتثبت وديعة حكامً بإقرار وارث 

أو نحو بينة وبخط مورث ثبت هبام»(٣).
. قول احلجاوي وابن النجار: يعمل به وجوباً

جـاء يف اإلقنـاع: «وإن وجدَ خطَ مورثهِ لفالن عنـدي وديعةٌ أو 
، عملَ بهِ وجوبـاً، وإن وجد خطه  عـىل كيسٍ ونحوهِ هـذا لفالنٍ

بدين له عىل فالن جاز للورثة احللف ودفع إليه»(٤).
وجـاء يف املنتهـى: «ويعملُ بخـطِ مورثهِ عىل كيـسٍ ونحوهِ هذا 

.(٥)« وديعةٌ أو لفالنٍ
مسـتند الشـيخ مرعـي فيـام ذهـب إليـه: قولـه وجـه يف املذهب 
: (ويعملُ بخطِ أبيهِ عىل  مرجوح، جاء يف تصحيح الفروع: «قولهُ
، ويف عكسـهِ  ، فيحلفُ ، كخطهِ بدين لهُ ، يف األصحِ كيـسٍ لفالنٍ
)، انتهى. يعني إذا وجدَ خط أبيـهِ بدينٍ عليه فهل يعملُ  وجهـانِ
(١) هذه املسألة موجودة يف بعض نسخ الغاية التي مل تصل إلينا، والتي اطلع عليها الرحيباين 
وأثبتهـا يف رشحه (٤٣٠/٥) حيـث قال: «هكذا وجدته يف بعض النسـخ، ويف بعضها: 
ويعمـل وارث وجوبـاً (بخـط مورث) وجـده مكتوباً عـىل كيس أو صنـدوق أو كتاب 
ثبـت أنـه خطه هبام -أي: ببينة أو إقرار مورث بذلك- كقوله (هذه وديعة) عندي أو هذا 

»، وإليراد الرحيباين هذه املسألة يف رشحه أوردناها،  (لفالن) نصاً
(٢) غايـة أويل النهـى (٨٠١/١)، غايـة أوىل النهـى (٢٦٦/٢) طباعة: املكتب اإلسـالمي، 

وعبارة مرعي يف هاتني النسختني موافق ملا جاء يف اإلقناع واملنتهى.
(٣) غاية أويل النهى (٨٠١/١).

.(١٥/٣) (٤)
.(٣٨٥/١) (٥)



 ٤٤٠

.(أحدمها)  هبـذا اخلـطِ أم ال؟ أطلقَ اخلالف، وأطلقـه يف الرعايةِ
 ، ، اختارهُ القـايض يف املجردِ ال يعمـل بهِ ويكـونُ تركةً مقسـومةً
 .(٢) ، وقدمـهُ يف املغني(١) والرشحِ وجـزمَ بهِ يف الفصولِ واملذهبِ

.(٣)« (والوجهُ الثاين) يعملُ بهِ ويدفع إىل من هو مكتوبٌ باسمهِ
الراجح: قال الرحيباين مؤيداً لقول احلجاوي وابن النجار: «وقد 
علمـت أن املذهب ما قااله؛ إذا ثبـوت ذلك بالبينة أو اإلقرار ال 
يسـرتيب بـه عاقل، وكلتـا العبارتـني ال ختلوانِ عـن حتريف من 

اخ أو سهو من املصنف»(٤). النسّ
إذا أكـره الوديع عىل دفع الوديعة فحلـف أنه ال وديعة لفالن . ٢٨

عنده، ومل يتأول فهل يأثم، وجتب كفارة اليمني؟
حتريـر حمـل النزاع: إذا أكـرهَ ظـاملٌ الوديعَ عىل دفـع الوديعة لغري 

رهبا، وطلب يمينه، ومل جيد بداً منها، فال خيلو من أمرين:
األول:أن يمتنـع عـن احللف، ويرتتب عىل ذلـك ضامن الوديعة 

إذا أخذت منه.
الثـاين:أن حيلـف عىل أنـه ال وديعـة لفـالن عنده، فـال خيلو من 

حالني:
أن يتـأول احللـف، كأن ينوي غري الوديعـة، أو غري مكاهنا، أو • 

يستثني بقلبه، فإنه ال حينث، وال جتب عليه كفارة يمني.
أن ال يتأول احللف، وقد اختلف فيه عىل قولني:• 

.(٢٧٠/٩-٢٧١) (١)
(٢) الرشح الكبري مع اإلنصاف (٦٢/١٦).

(٣) تصحيح الفروع (٢١٨/٧).
.(٤٣٠/٥) (٤)



٤٤١ 

قول مرعي: ال يأثم، وال جتب عليه كفارة يمني.
جـاء يف الغايـة: «وال يأثـم إن حلف مكرهاً ومل يتـأول مع رضر 

تغريم كثرياً، وال يكفر خالفاً هلام فيهام»(١).
قول احلجاوي وابن النجار: يأثم، وعليه كفارة يمني.

جاء يف اإلقناع: «وإن استحلفه ظامل: ما لفالن عندك وديعة؟ وكان 
لـه عنـده وديعة، فإنه يعني بـ  (ما) الذي، أو ينوي غري الوديعة، أو 
غري مكاهنا، أو يستثني بقلبه، ومل حينث، فإن مل يتأول أثم، وهو دون 
إثم إقراره هبا، ويكفر، فلو مل حيلف، مل يضمن عند أيب اخلطاب»(٢).

 ، : «فإن آل األمر إىل احللف والبد، حلف متأوالً وجاء فيـه أيضاً
فـإن مل حيلـف حتى أخذت منـه، وجب الضـامن، وإن حلف ومل 

يتأول، أثم ووجبت الكفارة»(٣).
وجاء يف املنتهى: «وال يضمن مودع أكره عىل دفعها لغري رهبا. وإن 
. فإن مل حيلف حتى أخذت،  طلب يمينه، ومل جيد بداً، حلف متأوالً

ضمنها. ويأثم إن مل يتأول، وهو دون إثم إقراره هبا، ويكفر»(٤).
مسـتند الشيخ مرعي فيام ذهب إليه: قوله مبني عىل قول مرجوح 
، ويف  ، ومل يتـأول أثمَ يف املذهـب، جاء يف اإلنصـاف: وان حلفَ
وجـوب الكفارة روايتان حكامها أبواخلطاب يف الفتاو. قلت: 
الصوابُ وجوبُ الكفارةِ معَ إمكانِ التأويلِ وقدرتهِ عليه وعلمهِ 

.(٥)« ، ومل يفعلهُ بذلكَ
(١) غاية أويل النهى (٨٠٢/١).

(٢) (٥٣٨/٣) يف كتاب الطالق.
(٣) (١٣/٣) يف باب الوديعة.

.(٣٨٦/١) (٤)
(٥) اإلنصاف (٣٥١/٦).



 ٤٤٢

وجاء يف تصحيح الفروع: وإن حلف ومل يتأول أثم، ويف وجوب 
الكفـارة روايتـان، وحكامهـا أبواخلطـاب يف الفتـاو. قلـت: 
الصواب وجوب الكفارة مع إمكان التأويل وقدرته عليه وعلمه 
بذلـك ومل يفعله، ثم وجدت املصنف قال يف باب جامع األيامن: 

ر عىل األصح»(١). يكفِّ
الراجـح: -واهللا أعلـم- مـا ذهب إليـه احلجاوي وابـن النجار 
السـيام أن وجـوب الكفارة مشـرتطة بإمكان التأويـل، والقدرة 

عليه، والعلم.
: وهو أن اليمني يف هذه املسـألة  بقي لنا أن نبني أن هناك إشـكاالً
يمـني عىل املايض، فكيف يقـال بوجوب الكفـارة، مع العلم أن 
رشط وجـوب كفـارة اليمني:أن تكـون اليمني منعقـدة - وهي 
اليمـني التي يقصد عقدها عىل مسـتقبل - أما اليمني عىل املايض 
فليسـت منعقدة؛ ألن رشط االنعقاد إمكان الرب واحلنث، وذلك 

متعذر يف املايض!
واجلـواب عىل ذلـك إما أن يقال: أن املسـألة مبنيـة عىل وجوب 
الكفـارة يف اليمـني الغمـوس، وهـي روايـة مرجوحـة، جاء يف 
االنصـاف يف بـاب األيامن « وعنـه فيها الكفارة ويأثـم كام يلزمه 
عتق وطالق وظهار وحـرام ونذر قاله األصحاب فيكفر كاذب 
يف لعانه.ذكـره يف االنتصار.وأطلقهـام يف اهلدايـة»(٢)، أو أن هذه 
اليمـني يمـني بالطـالق، ويمني الطـالق والعتـاق وإن كانت يف 
املايض فإن فيها الكفارة إذا حنث فيها، ومها مما استثنامها احلنابلة 
مـن قاعدة اإلنعقاد، ويقوي هذا اجلواب ما جاء يف اإلنصاف يف 

(١) تصحيح الفروع (٢٢١/٧).
(٢) اإلنصاف (١٦/١١).



٤٤٣ 

كتاب الشـفعة من قوله: «قلت: والصـواب وجوب الكفارة مع 
إمـكان التأويل وقدرته عليه وعلمه بذلك ومل يفعله. ثم وجدت 
يف الفروع يف باب جامع األيامن قال: ويكفر عىل األصح إن أكره 

عىل اليمني بالطالق»(١).
* * *

باب اللقيط
حكم إسـالم اللقيط إذا وجد يف بلد إسالم كل أهله من أهل . ٢٩

الذمة.
صـورة املسـألة: لـو كان يف دار اإلسـالم بلد كل أهلهـا من أهل 

الذمة، ووجد فيها لقيط، فهل حيكم بكفره أم بإسالمه؟
قول مرعي: حيكم بإسالم اللقيط يف دار إسالم كل أهله من أهل 

الذمة.
جاء يف الغاية: «وحيكم بإسالمه وحريته إال أن يوجد ببلد حرب 
وال مسـلم فيه أو فيه مسلم كتاجر وأسـري؛ فكافر رقيق وإن كثر 
املسـلمون فمسـلم أو يف بلد إسـالم كل أهله ذمة فمسلم خالفاً 

هلام»(٢).
قول احلجاوي وابن النجار: ال حيكم بإسالمه، بل بكفره.

جاء يف اإلقناع: «وإن وجد يف دار اإلسـالم يف بلد كل أهلها ذمة 
فكافر»(٣).

(١) اإلنصاف (٣٥١/٦).
(٢) غاية املنتهى (٨٢٠/١).

.(٥٣/٣) (٣)



 ٤٤٤

وجاء يف املنتهى: «أو يف بلد إسالم كل أهله ذمة فكافر»(١).
مسـتند الشـيخ مرعي فيـام ذهب إليه: قـول الشـيخ مرعي مبني 
عـىل قول مرجوح، قـال به القايض أبويعىل وابـن عقيل، جاء يف 
اإلنصاف: «لو كان يف دار اإلسالم بلد كل أهلها أهل ذمة ووجد 
فيها لقيط حكم بكفره وإن كان فيها مسـلم حكم بإسـالمه قوالً 
واحـداً فيهام عنـد املصنف(٢) والشـارح(٣) وغريهم، وقيل حيكم 
بإسالمه إذا كان كل أهلها أهل ذمة.قال احلارثي: اختاره القايض 

وبن عقيل»(٤).
الراجـح: رجح اجلراعـي، والرحيبـاين ما ذهب إليـه احلجاوي 
 ، وابـن النجار، قـال الرحيباين: «إذا تقررَ ذلـكَ فاملعتمدُ ما قاالهُ

.(٥)« واملعولُ عىل ما نقالهُ
وقال الشـطي: «أقول: قرر اجلراعي نحواً مما قرره شيخنا، ونظر 
يف كالم املصنـف ومل يرتضه. قلت: ووجـه املخالفة أهنام ذكرا يف 
بـاب اجلهـاد وغريمها أنه إذا عـدم بدارنا أحد أبـوي غري بالغ أو 
مها حكم بإسالمه تبعاً للدار، فيقتيض أن يكون هنا كذلك، وإال 
حصـل تنـايف فيام يظهر؛ ألهنـام عدما، فلذلك جـر املصنف يف 
البابني، ومل أر من وافقه سو من ذكره شيخنا، ويمكن اجلواب: 
بأنه ال منافاة يف كالمهام؛ ألنه هناك تبني عدم األبوين أو أحدمها، 
فحكمنا باإلسـالم، وهنـا مل يتبني ذلك، وإنـام جهال، فال نحكم 
باإلسـالم، فال تنايف، ويف اإلنصاف قال: قـال احلارثي: وحكى 

.(٣٩٦/١) (١)
(٢) املغني (٣٥١/٨).

(٣) الرشح الكبري مع اإلنصاف (٢٨٤/١٦-٢٨٥).
(٤) اإلنصاف (٤٣٤/٦).

(٥) مطالب أول النهى (٥٠٤/٥).



٤٤٥ 

صاحـب املحرر(١) وجهاً بأنه مسـلم؛ اعتباراً بفقد أبويه»(٢)، وما 
ذهب إليه احلجاوي وابن النجار جزم به املوفق(٣) والشـارح(٤)، 
وصاحـب املبـدع(٥)، وغريهـم؛ ألن تغليب حكم اإلسـالم إنام 
يكون مع االحتامل، وهذه البلدة ال مسلم فيها حيتمل كونه منها، 
وإن كان هبا مسلم؛ فال حاجة به إىل كتم إيامنه يف دار اإلسالم(٦).

* * *
كتاب الوقف

حكم رجوع الوقـف إىل الواقف إذا انقطعت اجلهة املوقوف . ٣٠
عليها يف حياته.

صورة املسـألة: وقف عىل أوالده، أو أوالد زيد فقط، فانقرضوا 
يف حياته.

حترير حمل النزاع:
اتفـق عـىل أنـه إن انقطعـت اجلهة املوقـوف عليهـا بعد موت • 

الواقف فإن مرصف ريعه يكون للفقراء واملساكني.
واختلف فيام إذا انقطعت اجلهة املوقوف عليها يف حياة الواقف • 

عىل قولني:
قـول مرعي: ال يرجـع للواقف بل يكون مـرصف ريعه للفقراء 

واملساكني.
.(٣٧٣/١) (١)

(٢) منحة موىل الفتح (٥٠٤/٥).
(٣) املغني (٣٥١/٨).

(٤) الرشح الكبري مع اإلنصاف (٢٨٤/١٦-٢٨٥).
.(٢١٧/٥) (٥)

(٦) مطالب أوىل النهى (٥٠٤/٥).



 ٤٤٦

جـاء يف الغاية: «ومتى انقطعت اجلهة والواقف حي مل يرجع إليه 
وقفاً خالفاً هلام، بل كام مر»(١).

قـول احلجاوي وابن النجار: يرجع للواقـف وقفاً عليه يترصف 
فيه مدة حياته، وبعده للفقراء واملساكني.

جـاء يف اإلقنـاع «وإن انقطعـت اجلهـة املوقـوف عليهـا يف حياة 
الواقف، رجع إليه وقفاً عليه»(٢).

وجاء يف املنتهى: «ومتى انقطعت اجلهة، والواقف حي رجع إليه 
.(٣)« وقفاً

مسـتند الشـيخ مرعـي فيـام ذهـب إليـه: قولـه مبني عـىل رواية 
مرجوحـة يف املذهب، قـال الرحيباين: «فـكأن املصنف رمحه اهللا 
مشـى عىل الروايـة املرجوحة املعـرب عنها بقيـل ومل يلتفت إىل ما 

قدمه ابن الزاغوين، وجزم به ابن عقيل»(٤).
قـال ابن الزاغوين يف الواضح «اخلـالف يف الرجوع إىل األقارب 
أو إىل بيـت املـال أو إىل املسـاكني خمتص بام إذا مـات الواقف أما 
إن كان حيـاً فانقطعـت اجلهـة فهل يعود الوقـف إىل ملكه أو إىل 

عصبته فيه روايتان»(٥).
وجاء يف القواعد البن رجب: «ومنها هل يكون الواقف مرصفاً 
لوقفـه كـام إذا وقف شـيئا عىل الفقـراء ثم افتقر فإنـه يدخل عىل 

(١) غاية املنتهى (١٢/٢).
.(٧٠/٣) (٢)

.(٤٠٤/١) (٣)
(٤) مطالب أويل النهى (٣٧/٦).

(٥) نقلها عنه ابن رجب احلنبيل، وابن مفلح احلفيد، والزركيش، والبهويت وغريهم.
انظـر: القواعد البن رجب (ص١٤٠)، املبـدع (٣٢٧/٥)، رشح الزركيش عىل اخلرقي 

.(٢٠١/٢)



٤٤٧ 

األصـح، ونص عليه أمحد يف رواية املـروذي، وكذلك لو انقطع 
مـرصف الوقف وقلنا يرجـع إىل أقاربه وقفـاً وكان الواقف حيا 
هـل يرجـع إليه عـىل روايتني: حكامهـا ابن الزاغـوين يف اإلقناع 
وجـزم ابن عقيـل يف املفـردات بدخولـه وكذلك لـو وقف عىل 
أوالده وأنسـاهبم هلـم أبـداً عىل أنه مـن تويف منهم عـن غري ولد 
رجـع نصيبه إىل أقرب الناس إليه فتويف أحد أوالده عن غري ولد 
واألب الواقـف حي فهل يعـود نصيبه إليه لكونـه أقرب الناس 
إليه أم ال خيرج عىل ما قبلها واملسـألة ملتفتة إىل دخول املخاطب 

يف خطابه(١).
سـبب اخلالف: يعود سـبب اخلـالف إىل أن الواقـف هل يكون 

مرصفاً لوقفه؟ وهل يدخل املخاطب يف خطابه؟
الراجـح: ضعـف اجلراعي -فيـام نقله عنـه الشـطي(٢)- ما قاله 
مرعـي، ورجـح قول احلجـاوي وابـن النجار، ويظهـر يف كالم 
الرحيباين كذلك ميلـه لتضعيف قول مرعي، حيث قال: «وكأن 
كاملصنـف رمحـه اهللا مشـى عـىل الروايـة املرجوحـة املعـرب عنها 

بـ(قيل)»(٣).
وعـىل ذلـك فـإن قـول احلجـاوي وابـن النجـار هـو الراجـح؛ 
الستناده عىل الرواية الراجحة يف املذهب، جاء يف دليل الطالب، 
ملرعي الكرمي: «وحيث انقطعت اجلهة والواقف حي رجع إليه 

.(٤)« وقفاً
(١) (ص١٤٠).

(٢) منحة موىل الفتح (٣٧/٦).
(٣) مطالب أويل النهى (٣٧/٦).

(٤) (ص١٨٧).



 ٤٤٨

إذا رشط الواقـف أن النظـر يف الوقف حلاكم املسـلمني كائناً . ٣١
من كان؛ وتعدد احلكام، فهل يكون النظر فيه للسـلطان يوليه 
من شاء من املتأهلني، أو يكون ملن بالبلدة من احلكام مجيعاً؟

. قول مرعي: أن النظرَ ملن بالبلدة من احلكام مجيعاً
جاء يف الغاية: «ومن أطلق النظر للحاكم شـمل أي حاكم كان، 
ومن أي مذهب. ويتجه: ولو تعددوا؛ ألنه للسـلطان إذن إذ هم 

نوابه خالفاً هلام»(١).
قول احلجاوي وابن النجار: أن النظرَ يكونُ للسـلطانِ معَ التعددِ 

يوليه من شاء من املتأهلني.
جـاء يف اإلقناع: «فـإن تعدد احلكام، كان للسـلطان أن يوليه من 

شاء من املتأهلني»(٢).
وجاء يف املنتهى: «ومن أطلق النظر للحاكم شمل أي حاكم كان، 

سواء كان مذهبه مذهب حاكم البلد زمن الواقف أم ال»(٣).
مستند الشيخ مرعي فيام ذهب إليه: قوله مبني عىل املعقول، وليس 
عىل املنقول، وذلك ألن احلكام املتعددين نواب للسلطان، فليس 
للسـلطان وال غـريه االعـرتاض عليـه، وال نقـض توجيه صدر 
منه؛ ألنه اسـتفاد ذلك بإطالق الواقف النظـر، وبكونه نائباً عن 

السلطان، مأذوناً له يف تعاطي سائر األحكام(٤).
أمـا احلجـاوي وابن النجـار فمبنى قوهلام املنقول عـن مجاعة من 
األصحاب، جاء يف اإلنصاف: وقد أفتى الشـيخ نرص اهللا احلنبيل 

(١) غاية املنتهى (١٨/٢).
.(٨٦/٣) (٢)

.(٤٠٦/١) (٣)
(٤) مطالب أويل النهى (٦٠/٦).



٤٤٩ 

والشـيخ برهان الدين ولد صاحب الفروع يف وقف رشط واقفه 
أن النظر فيه حلاكم املسلمني كائناً من كان بأن احلكام إذا تعددوا 

يكون النظر فيه للسلطان يوليه من شاء من املتأهلني لذلك»(١).
الراجـح: الراجـح يف هذه املسـألة ما ذهب إليـه احلجاوي وابن 
النجار، ولذلك قال الرحيباين عن قول الشيخ مرعي «وهو اجتاهٌ 

.(٢)« ، لو ساعدتهُ النقولُ مقبولٌ
حكم نقض احلاكم ما فوضه حاكم قبله لشخص.. ٣٢

، ثم  صورة املسـألة: لـو فوض احلاكـم نظارة وقف لشـخص مثالً
عزل احلاكم أو مات، فهل جيوز للحاكم الذي يليه نقض ما فوضه.
قول مرعي: جيوز للحاكم نقض ما فوضه حاكم قبله لشخص.

جـاء يف الغايـة: «وللمسـتنيب عزل نائبـه متى شـاء، وعليه فلو 
فوضه حاكم وعزل جاز آلخر نقضه، خالفاً هلام فيام يوهم»(٣)

ظاهر قـول احلجاوي وابن النجار: «أن النصـب والعزل للناظر 
واحلاكم، وليس حلاكم آخر نقض ما فوضه حاكم قبله»(٤).

جـاء يف اإلقناع: «ولناظرٍ -وهو املوقـوفُ عليه- وحلاكمٍ نصبُ 
.(٥)« ، وعزلهُ ناظرٍ

 ، وجـاء يف املنتهـى: «ولناظـرٍ بأصالـةٍ، كموقـوفٍ عليـه وحاكمٍ
.(٦)« نصبٌ وعزلٌ

(١) اإلنصاف (٦٤/٧).
(٢) مطالب أويل النهى (٦٠/٦)، وانظر: حوايش اإلقناع (٧٠٣/٢).

(٣) غاية أويل النهى (١٩/٢).
(٤) مطالب أويل النهى (٦٥/٦).

.(٨٢/٣) (٥)
.(٤٠٦/١) (٦)



 ٤٥٠

مستند قول الشيخ مرعي فيام ذهب إليه: اقتصار عبارة احلجاوي 
وابـن النجار عىل أن النصب والعزل للناظر واحلاكم مشـعر بأنه 

ليس حلاكم آخر نقض ما فوضه حاكم قبله.
وقـد انترص الرحيباين لقول مرعي مبيناً أن عبارة احلجاوي وابن 
النجـار مومهة باخلـالف، يف حني أن األمر خـالف ذلك، حيث 
قال: «فاقتصارمها عىل أن النصبَ والعزلَ للناظر واحلاكم مشعرٌ 
، معَ أن املقتىض  بأنـهُ ليسَ حلاكم آخـرَ نقضُ ما فوضهُ حاكمٌ قبلهُ
؛ ألن تفويـض الناظر باألصالـة أو احلاكم، إنام هو  خـالفُ ذلكَ
اسـتنابةٌ قائمةٌ مقامَ التوكيل، فـإذا طرأ العزلُ عىل أحدمها؛ فلمن 

.(١)« لهُ التوليةُ بعدهُ نقضُ ما فعلهُ
-وألن احلاكم لو فوض النظر لشخص ثم عزل احلاكم أو مات، 
جـاز حلاكـم آخر نقـض ما فوضه؛ ألنـه وكيل عنـه، ومتى عزل 

األصيل أو مات عزل الوكيل(٢).
وعىل ذلك فإن اخلالف خالف لفظي، ال ينبني عليه أي أثر حكمي.

* * *

باب أحكام أمهات األوالد
من أصاب أمة يف ملك غريه بنكاح أو شـبهة، ثم ملكها فهل . ٣٣

يعتق احلمل؟
حترير حمل النزاع:

ـة مملوكة لغريه بنكاح أو شـبهة، ثم •  اتفـق عـىل أن من وطئ أَمَ
(١) مطالب أويل النهى (٦٥/٦).

(٢) املرجع السابق.



٤٥١ 

ملكهـا الواطئ بعد ذلك فإن احلمل يعتق؛ ألنه ولده، ونسـبه 
ملحق به.

واختلف فيام إذا وطئ أمة مملوكة لغريه بزنا، ثم ملكها الواطئ • 
بعد ذلك، فهل يعتق احلمل عليه أو ال؟

ة حامالً من زناه هبا ثم ولدت  مَ قـول مرعي: إذا ملك الواطئ األَ
يف ملكه فإن ولدها يعتق عليه.

جاء يف الغاية: «وإن أصاهبا يف ملك غريه بزنا أو ال، خالفاً هلام، ثم 
ملكها وهي حامل منه، عتق احلمل إن ملكه ومل ترصْ أم ولد»(١).

قـول احلجاوي وابـن النجار: إذا ملك الواطـئ األمة حامالً من 
زناه هبا ثم ولدت بعد ذلك، فإن ولدها ال يعتق عليه.

جـاء يف اإلقنـاع: «وإن ملك حامالً من غـريه، فوطئها، حرم بيع 
الولد، ويعتقه، وإن أصاهبا يف ملك غريه بنكاح، أو شـبهة، عتق 

احلمل، ال بزنا، ومل ترصْ أم ولد»(٢).
وجـاء يف املنتهى: «وإن أصاهبا يف ملك غـريه، ال بزناً، ثم ملكها 

، عتق احلمل، ومل ترصْ أم ولد»(٣). حامالً
مسـتند الشيخ مرعي فيام ذهب إليه: ما ذكره الشيخ مرعي رواية 
مرجوحـة يف املذهب، جاء يف التنقيح: «وإن ملك حامالً فوطئها 
(١) سـقط لفـظ: «خالفاً هلام» يف نسـخة الغايـة املطبوعة (١٥٨/٢) طباعـة: وزارة األوقاف 
الكويتيـة حيـث جاء فيهـا: «وإن أصاهبا يف ملـك غريه بزنا أو ال، ثـم ملكها حامالً عتق 

احلمل إن ملكه، ومل ترصْ أم ولد»، وكذلك يف نسخة املكتب اإلسالمي (٤٤٢/٢).
واملثبـت يف املسـألة من نسـخة مطالب أويل النهـي (٥٠٤/٦)، حيث جـاء فيها: «(وإن 
أصاهبا) أي: أصاب أمة (يف ملك غريه بزنا أو ال) كام لو أصاهبا بنكاح أو شـبهة بزوجته 

الرقيقة التي مل يشرتط حرية ولدها (خالفاً هلام)».
.(٢٩١/٣) (٢)

.(٧٨/٢) (٣)



 ٤٥٢

حـرم بيع الولد ويعتقه نصـاً وإن أصاهبا يف ملك غريه بنكاح، أو 
. وال تصري أم ولد، وعنه: بىل ولو  شـبهة عتق احلمل ال بزنا نصاً

من زنا»(١).
الراجـح: مل يرتـض الرحيباين ما ذكره الشـيخ مرعـي، ورد عليه 
؛ إذ لـو ملكها حامـالً من زناهُ  )، فيهِ نظرٌ : (بزنـاً بقولـه: «وقولـهُ
هبا، ثمَ ولدت يف ملكهِ؛ فانَ ولدها ال يعتقُ عليه؛ ألن نسـبهُ غريُ 
، بل هو كاألجنبيِ منهُ وحكمهُ حكمُ سائرِ  الحقٍ بهِ، وليسَ رمحهُ
أرقائهِ، يترصفُ فيهِ كيف شـاءَ إال يف الوطءِ؛ فيمتنعُ عليه لو كان 
أنثى»(٢)، وقال الشطي: «ما قاله األصالن هو املذهب، وما جزم 

به املصنف قول مرجوح»(٣).
حكم العزل عن الزوجة بال إذهنا يف دار احلرب.. ٣٤

حتريـر حمـل النزاع: اتفق عـىل وجوب العزل عـن الزوجة يف دار 
احلـرب إن حـرمَ ابتداء النكاح؛ خشـية اسـرتقاق الولد، كتزوج 

غري األسري مطلقاً، وتزوج غري األسري لغري رضورة.
واختلف يف حكم العزل عن الزوجة يف دار احلرب إن جاز ابتداء 

النكاح، كتزوج غري األسري للرضورة عىل قولني:
قـول مرعـي: التفصيـل، فيجب العـزل إن حرم ابتـداء النكاح، 

كتزوج األسري، ويسن إن مل حيرم ابتداء النكاح.
جـاء يف الغاية: «ويعزل وجوباً بدار حرب إن حرم ابتداء النكاح 

وإال ندباً خالفاً هلام»(٤).
(١) (ص٣٤٦).

(٢) مطالب أويل النهى (٥٠٤/٦).
(٣) منحة موىل الفتح (٥٠٤/٦).

(٤) غاية املنتهى (٢٤٤/٢).



٤٥٣ 

. ظاهر قول احلجاوي: وجوب العزل مطلقاً
.(١)« جاء يف اإلقناع: «ويعزلُ وجوباً عن الكلِ بدارِ حربٍ بال إذنٍ

.(٢) ظاهر قول ابن النجار: يسن العزل مطلقاً
وجـاء يف املنتهى: «وحيرم وطء يف حيـض أو دبر، وكذا عزل بال 

.(٣)« إذن حرة أو سيد أمة، إال بدار حرب، فيسن مطلقاً
مسـتند الشـيخ مرعي فيام ذهب إليه: ما ذكره الشـيخ مرعي هو 
الصحيـح يف املذهب، وهو ما رصح به صاحـب الفروع، حيث 
قـال: «جيب عزلـه إن حرم نكاحـه بال رضورة، وإال اسـتحب، 

ذكره يف الفصول»(٤).
ومـع أن ظاهـر لفـظ املنتهى يـدل عـىل أن العـزل يف دار احلرب 
(٥)، وظاهر لفظ اإلقناع يدل عىل أنه واجب مطلقاً،  مسنون مطلقاً
فإن حمـيش الكتابني قد محلوا كالمهام عىل ما يقتضيه قول الشـيخ 
مرعي، قال الشيخ البهويت يف حاشيته عىل اإلقناع: «قوله: (ويعزل 
وجوبـاً عن الكل بدار حرب) هذا كقولـه: يف أول النكاح: (ويف 
. ذكره يف الفصول وهو  املبدع(٦):إال بدار حرب فيسن عزله مطلقاً
ظاهـر اخلرقي). انتهى. وتبعه يف املنتهـى، وهو حممول عىل ما إذا 
كان ابتداء النكاح جائزاً وإال وجب، كام قدمناه أول النكاح»(٧).

.(٤٢٢/٣) (١)
(٢) هذه هي املسألة التي انفرد فيها كل من الشيخني بقول خمتلف عن اآلخر.

.(١٢٤/٢) (٣)
(٤) الفروع (١٧٩/٨).

(٥) تبع ابن النجار يف ذلك صاحب التنقيح، حيث جاء فيه: «وحيرم عزل إال بإذن حرة وسيد 
. ذكره يف الفصول، وهو ظاهر كالم اخلرقي». انظر:  أمة إال بدار حرب فيسن عزله مطلقاً

التنقيح املشبع (ص٣٧٤).
.(١٨٠/٧) (٦)

(٧) حوايش اإلقناع (٨٨٨/٢-٨٨٩).



 ٤٥٤

) أي  وقال عثامن النجدي يف حاشـيته عىل املنتهى « قوله: (مطلقاً
حـرة أو أمة أو رسية إن جـاز ابتداء النكاح، وإال وجب، وأطلق 
يف اإلقناع وجوبه»(١).وبذا يتبني رجحان قول الشـيخ مرعي فيام 

ذهب إليه.
* * *

كتاب الطالق
إذا قـال الزوج: إن (أبنتك أو فسـخت نكاحك) فأنت طالقٌ . ٣٥

قبلهُ ثالثاً فهل تبني باإلبانة والفسخ أو بالطالق؟
حترير حمل النزاع:

اتفق الشيخ مرعي مع احلجاوي وابن النجار عىل أن الزوج إذا • 
قـال لزوجتـه إن بنت أو قال: إن انفسـخ نكاحك فأنت طالق 
قبله ثالثاً فبانت بنحو خلع مل يقع ما علق عليه؛ ألهنا إذا بانت 

مل يبق للطالق حمل يقع فيه.
 • ( واختلـف معهـام فيام إذا قـال: (أبنتـك أو فسـختُ نكاحكِ

فأنت طالق قبله ثالثاً فهل تبني باإلبانة والفسخ أو بالطالق؟
قول مرعي: تبني باإلبانة والفسخ.

جـاء يف الغايـة: «ويتجـه: األصـح وكـذا إن أبنتك أو فسـخت 
نكاحك أو العنتك فأنت طالق خالفاً هلام»(٢).

قـول احلجاوي وابـن النجار: يقـع الطالق ثالثـاً، ويلغى قوله: 
قبله.

(١) حاشية النجدي (١٧٩/٤).

(٢) غاية أويل النهى (٣٠٤/٢).



٤٥٥ 

جـاء يف اإلقناع: «إن أبنتكِ أو فسـختُ نكاحـكِ أو راجعتكِ أو 
إن ظاهـرتُ أو آليـتُ منكِ أو ال أعتقكِ فأنت طالـقٌ قبلهُ ثالثاً، 

.(١)« ، طلقت ثالثاً ففعلَ
وجـاء يف املنتهـى: «أو:إن أبنتـك أو فسـخت نكاحـك، أو: إن 
ظاهرت منـك أو: إن راجعتك، فأنت طالق قبله ثالثاً، ثم وجد 

يشء مما علق عليه، وقع الثالث، ولغى قوله: قبله»(٢).
مسـتند الشـيخ مرعـي فيام ذهـب إليه: مـا ذهب إليه الشـيخ 
مرعـي قول مرجوح يف املذهب، جاء يف اإلنصاف: «لو قال: 
إن وطئتـك وطئـا مباحا أو إن أبنتك أو فسـخت نكاحك أو 
راجعتـك أو إن ظاهـرت أو آليـت منـك أو العنتـك فأنت 
طالق قبله ثالثا ففعل طلقت ثالثاً عىل الصحيح من املذهب 
جزم بـه يف الرعاية الصغر(٣)، واحلـاوي الصغري وقدمه يف 
الكرب. قال يف الرتغيب تلغو صفة القبلية ويف إلغاء الطالق 
مـن أصله الوجهان يف التي قبلها. قال يف الفروع(٤): ويتوجه 
 .األوجـه. يعنـي يف التـي قبلهـا. وقـال يف الرعايـة الكـرب
وقيـل: ال تطلق يف أبنتك وفسـخت نكاحك بل تبني باإلبانة 

والفسخ»(٥).
الراجح: رجح الرحيباين ما ذكره الشـيخ مرعي بقوله: «وما قالهُ 

»(٦)، ومل يبني سبب الرتجيح! املصنفُ هو األصحُ
.(٥١٧/٣) (١)
.(١٦٥/٢) (٢)
.(٢١٠/٢) (٣)
.(١٢٠/٩) (٤)

(٥) اإلنصاف (٨٥/٩).
.(٣١/٨) (٦)



 ٤٥٦

أما الشـطي، فقد سـلك مسـلكاً آخر حماوالً التوفيق بني القولني 
بقولـه: «أقول: نقل هنا شـيخنا عبارة الكتابني ثـم قال: وما قال 
املصنـف أصح انتهى. قلت: وما قاله يف اإلقناع واملنتهى املراد به 
كام محله البهويت يف رشح اإلقناع وغريه ونقله عن شـارح املنتهى 
الذي هو املصنف، وهو أدر بام فيه. أي: قلت: لك هذا اللفظ، 
فارجـع إليه، وعليـه فال خمالفـة، وأما عىل ظاهـر كالمهام فوجه 
املخالفة ظاهر؛ ألهنا إذا بانت أو فسـخ نكاحها ملقتض فيصادفها 

الطالق املعلق بائناً، فال يقع، وهو ظاهر»(١).
والذي يظهر يل -واهللا أعلم- أن الشطي مل يكن موفقاً يف حماولته 
للجمـع بـني القولني، فلـم يكن هناك محل للفـظ عىل غري حممله 
كـام نقله عن البهويت وشـارح املنتهى -ابـن النجار - وجل ما يف 
األمـر أن ابن النجار قـد فرق بني لفظ (أبنت وأبنتك، وانفسـخ 
وفسـخت)، فجعـل لفظ (أبنت وانفسـخ) ال يقع فيهـام ما علق 
عليهام؛ألهنا إذا بانت مل يبق للطالق حمل يقع فيه، أما لفظ (أبنتك 
وفسـخته) فيقع ما علق عليهام ويلغو لفظ (قبله) ومن ثم تطلق، 
جـاء يف معونة أويل النهى: «وقـد ظهر من كالم صاحب الرعاية 
عـىل القـول الثاين بل تبـني باإلبانة والفسـخ أهنا ال تبـني بقوله: 
أبنتك وفسـخت نكاحك عىل القول املقدم وإذا مل تبن بذلك فال 
إشـكال يف وقـوع الطالق املعلق عىل ذلك مـع إلغاء قوله (قبله) 
وهـذا بخالف قولـه إذا بنت أو إذا انفسـخ نكاحك فأنت طالق 
قبله ثالثاً ثم بانت منه بخلع أو غريه أو فسـخت نكاحها ملقتض 

فإهنا ال تطلق؛ ألهنا إذا بانت مل يبق للطالق حمل يقع فيه»(٢).
(١) منحة موىل الفتح (٣٠/٨).

(٢) معونة أويل النهى (٦٠٢/٧-٦٠٣).



٤٥٧ 

وبذا يظهر يل -واهللا أعلم- رجحان قول احلجاوي وابن النجار، 
ألن «املراد بقوله إن أبنتك أو فسخت نكاحك أي قلت لك هذا 
اللفـظ فاهنـا ال تبني به فيقـع الطالق املعلق عليـه، بخالف قوله 
إذا بنت أو إذا فسـخ نكاحك فأنـت طالق قبله ثالثاً ثم بانت منه 
بخلع أو غريه أو فسخت نكاحها املقتىض فاهنا ال تطلق ألهنا إذا 

بانت مل يبق للطالق حمل يقع فيه»(١).
قال البهـويت يف رشح املنتهى: «(أو) قال هلا (إن أبنتك) فانت 
طالق قبله ثالثاً (أو) إن (فسـخت نكاحك) فانت طالق قبله 
ثالثـاً (أو إن ظاهـرت منك) فانت طالق قبلـه ثالثاً (أو) قال 
. ثم وجد يشء مما  لرجعية (إن راجعتك فانت طالق قبله ثالثاً
علـق عليه) الطالق (وقع الثـالث ولغا قوله قبله) ملا تقدم يف 
التي قبلها. قال يف الرعاية: وقيل ال تطلق يف أبنتك وفسـخت 
نكاحك بل تبني باإلبانة والفسـخ انتهى. فظهر من كالمه أهنا 
ال تبـني بقوله: أبنتك وفسـخت نكاحك عـىل القول األول، 
وإذا مل تبـن بـه فال إشـكال يف وقـوع الطالق املعلـق عليه مع 
إلغـاء قولـه قبله بخـالف قولـه: إن بنت أو انفسـخ نكاحك 
. ثم بانت منه بخلع أو غريه أو انفسـخ  فأنـت طالق قبله ثالثاً
نكاحها ملقتض فال تطلق؛ ألنه باإلبانة مل يبق للطالق حمل يقع 

فيه»(٢).
* * *

(١) كشاف القناع (٢٩٩/٥).
(٢) رشح منتهى اإلرادات (١٢٥/٣)



 ٤٥٨

كتاب العدد - باب االسترباء
حكم عدة أم الولد إذا مات زوجها وسـيدها، وجهل السابق . ٣٦

منهام.
حترير حمل النزاع:

أن يعلم أن السـيد قد مات أوالً قبل موت الزوج، فعليها عدة • 
وفاة، وال يلزمها استرباء(١).

أن يعلم أن زوجها قد مات أوالً قبل موت سيدها، فعليها عدة • 
وفاة للزوج، وال يلزمها استرباء إال أن تعود فراشاً للسيد.

أن جيهل سبق موت أحدمها، وال خيلو احلال من أمرين:• 
األول: أن يكـون بـني موهتـام أقـل من شـهرين ومخسـة أيام، 

فيلزمها بعد موت اآلخر منهام عدة احلرة من الوفاة فقط.
الثـاين: أن يكـون بـني موهتام أكثر من شـهرين ومخسـة أيام أو 

جهلت املدة، فقد اختلف يف ذلك عىل قولني:
قول مرعي: تعتد عدة وفاة(٢)، وال استرباء عليها.

جاء يف الغاية: «وإن مات زوج أم ولد وسـيدها، وجهل أسبقهام 
لزمهـا بعـد مـوت آخرمها عـدة حرة لوفـاة فقـط، وال ترث من 
الـزوج، وال اسـترباء مطلقـاً خالفاً هلـام؛ ألن أم الولـد ال تصري 

فراشاً للسيد بال وطء ثانٍ إال عىل قول ضعيف»(٣).
(١) ألن السيد إذا زوج أم ولده ثم مات عتقت ومل يلزمها استرباء؛ ألهنا حمرمة عليه، وليست 
، وألنه مل  له فراشـاً، وإنام هي فراش للزوج، فال يلزمها االسـترباء ممن ليسـت له فراشـاً

يزوجها حتى استربأها. انظر: املغني (٢٦٨/١١).
. ، وبوضع احلمل إن كانت حامالً (٢) أربعة أشهر وعرشاً إن كانت حائالً

(٣) غاية أويل النهى (٣٦٨/٢).



٤٥٩ 

قـول احلجـاوي وابن النجـار: يلزمها أن تعتد األطـول من عدة 
- أو استرباء بحيضة. حرة لوفاة -أربعة أشهر وعرشاً

جـاء يف اإلقنـاع: «وإن مات زوجها وسـيدها، ومل يعلم السـابق 
منهام، وبني موهتام أقل من شـهرين ومخسة أيام، لزمها بعد موت 
اآلخـر منهـام عدة احلرة من الوفاة فقـط، وإن كان بينهام أكثر من 
ذلـك أو جهلت املدة لزمها بعد مـوت اآلخر منهام األطول، من 

عدة حرة لوفاة أو استرباء، وال ترث الزوج»(١)
وجـاء يف املنتهـى: «وإن مـات زوجُ أم ولـد وسـيدها، وجهـل 
أسـبقهام، فـإن كان بينهام فوق شـهرين ومخسـة أيـام، أو جهلت 
املـدة، لزمها بعد مـوت آخرمها، األطول من عـدة حرة لوفاة أو 
استرباء، وال ترث من الزوج، وإال اعتدت كحرة لوفاة فقط»(٢).

مستند الشيخ مرعي فيام ذهب إليه:
قـول مرعـي مبنـي عـىل قـول مرجـوح يف املذهـب، جـاء يف • 

اإلنصاف: «قوله: (وإن مات زوجها وسيدها ومل يعلم السابق 
منهام وبني موهتام أقل من شهرين ومخسة أيام لزمها بعد موت 
اآلخر منهام عدة احلرة من الوفاة حسـب، وإن كان بينهام أكثر 
مـن ذلـك أو جهلت املدة لزمها بعد مـوت اآلخر منهام أطول 
األمريـن من عدة احلرة أو االسـترباء)، وال تـرث الزوج هذا 
املذهب قاله يف الفـروع(٣) وغريه، وجزم به يف الوجيز وغريه، 

.(٢٧/٤) (١)
.(٢١٢/٢) (٢)
.(٢٧٤/٩) (٣)



 ٤٦٠

وقدمـه يف املغنـي(١)، واملحـرر(٢)، والـرشح(٣)، والرعايتـني، 
واحلاوي، والفروع، وغريهم. وعنه ال يلزمها سو عدة حرة 

.(٤)« للوفاة فقط مطلقاً
أن الـزوج ال خيلو إما أن يكون هو املتقدم موتاً أو املتأخر؛ فإن • 

كان الزوج هو املتقدم فقد مات السيد وهي معتدة من زوجها 
فـال يلزمهـا اسـترباء، وإن كان هـو املتأخـر فقـد مـات وهي 

مزوجة، ويف كال احلالني ال يلزمها استرباء(٥).
دليـل احلجـاوي وابـن النجـار: أن السـيد حيتمل أنه مـات أوالً 
فيكـون عليها عدة احلـرة من الوفاة، وحيتمل أنـه مات آخراً بعد 
انقضاء عدهتا من الزوج وعودها إىل فراشـه فوجب اجلمع بينهام 

ليسقط الفرض بيقني(٦).
وأجيب: بأنه من املتفق عليه أن السيد إذا مات بعد عدة أم الولد 
من زوجها فال استرباء عليها؛ ألن أم الولد ال تصري فراشاً للسيد 

بال وطء إال عىل قول ضعيف يف املذهب(٧).
الراجـح: يرتجـح يل -واهللا أعلـم- قول الشـيخ مرعي، ولضعف 
قـول احلجـاوي وابن النجار، فقـد حاول البهويت محلـه عىل ما إذا 
علمـت أم الولـد أن آخرمهـا موتاً أصاهبـا وجهلته، أو عـىل ما إذا 
شـكت يف أن آخرمهـا موتاً وطئهـا، أما إذا حتققت عـدم وطئه فال 

.(٢٦٨/١١-٢٦٩) (١)
.(١١٠/٢) (٢)

(٣) الرشح الكبري مع اإلنصاف (١٩٨/٢٤-١٩٩).
.(٣٢٥/٩) (٤)

(٥) مطالب أويل النهى (٢٠٠/٨).
(٦) املغني (١١٦/٨).

(٧) مطالب أويل النهى (٢٠٠/٨). 



٤٦١ 

استرباء عليها(١)، جاء يف رشح منتهى اإلرادات: «(وإن ماتَ زوجُ 
أم ولـد وسـيدها وجهلَ أسـبقهام) موتـاً (فإن كان بينهـام) أي بني 
موهتام (فوق شهرين ومخسة أيام أو جهلت املدة) بني موت زوجها 
وسـيدها (لزمها بعدَ موتِ آخرمها األطـولُ من عدةِ حرةٍ لوفاةٍ أو 
)؛ ألنهُ حيتمل أن يكونَ الزوجُ ماتَ آخراً فال استرباءَ عليها  استرباءٍ
بـل عدةُ حرةٍ للوفاةِ وحيتملُ أن يكـونَ الزوجُ ماتَ أوالً وانقضت 
عدهتا ثمَ ماتَ السـيدُ بعدُ فيلزمها االسـترباءُ فال خترج من العهدةِ 
بيقـني إال بأطوهلام فينـدرج فيه األقل لكن تقدمَ قريبـا أنه إذا مات 
السـيد بعد عدهتا ال اسـترباء عليها حيث مل ترصْ فراشـاً له ويمكنُ 

.(٢)« محلهُ عىل ما إذا علمت أن آخرمها موتاً أصاهبا وجهلتهُ
* * *

كتاب النفقات
سـقوط نفقة احلمـل بميض الزمان إذا اسـتدانت احلامل بغري . ٣٧

إذن احلاكم.
حترير حمل النزاع:

إذا اسـتدانت احلامـل لإلنفاق عـىل احلمل بـإذن احلاكم فإهنا • 
ترجع عىل الزوج، وال تسقط النفقة بميض الزمان.

إذا اسـتدانت احلامل بغري إذن احلاكم، فهل ترجع عىل الزوج • 
أم تسقط بميض الزمان؟ فيه قوالن:

قـول مرعي: ال تسـقط نفقة احلمـل بميض الزمان إن اسـتدانت 
احلامل بغري إذن احلاكم.

(١) املرجع السابق. 
(٢) رشح منتهى اإلرادات (٢١٠/٣)



 ٤٦٢

جاء يف الغاية: «وتسـقط بميض الزمان ما مل تستدن. ويتجه: ولو 
بال إذن حاكم خالفاً هلام»(١).

قول احلجاوي وابن النجار: تسقط نفقة احلمل بميض الزمان إذا 
استدانت بغري إذن احلاكم.

جـاء يف اإلقنـاع: «وتسـقط بمـيض الزمـان مـا مل تسـتدن بـإذن 
حاكم»(٢).

وجاء يف املنتهى: «وتسـقط بميض الزمان. املنقح(٣): ما مل تستدن 
بإذن احلاكم»(٤).

مسـتند الشيخ مرعي فيام ذهب إليه: قوله مبني عىل قول مرجوح 
يف املذهب، جاء يف اإلنصاف: «لو غاب الزوج فهل تثبت النفقة 
يف ذمتـه؟ فيـه طريقان: أحدمها: البناء(٥)، فعـىل املذهب ال تثبت 
يف ذمته، وتسـقط بمـيض الزمان؛ ألن نفقة األقـارب ال تثبت يف 
الذمـة، وعـىل الثانيـة: تثبت يف ذمته وال تسـقط بمـيض الزمان. 
قال يف القواعد(٦): عىل املشـهور من املذهب. والطريق الثاين: ال 

تسقط بميض الزمان عىل كال الروايتني»(٧).
(١) غاية أويل النهى (٣٨٣/٢-٣٨٤).

.(٥٠/٤، ٥١) (٢)
(٣) التنقيح املشبع (ص٤١٤).

.(٢٢٦/٢) (٤)
(٥) أي أن الطريقة األوىل هي طريقة البناء عىل قاعدة: هل نفقة احلمل للحمل نفسه أم للحامل 
مـن أجل احلمل؟ فمن قـال بأهنا للحمل -وهي املذهب وعليهـا أكثر األصحاب- قال 

بأهنا ال تثبت يف الذمة ألهنا يف احلقيقة نفقة أقارب، ونفقة األقارب ال تثبت يف الذمة.
ومن قال بأهنا للحامل من أجل احلمل -وهي رواية مرجوحة- قال بأهنا تثبت يف الذمة، 

ألهنا نفقة عىل الزوجة، ونفقة الزوجة ال تسقط بميض الوقت.
(٦) القواعد البن رجب (ص٤٣٩).

(٧) اإلنصاف (٣٦٦/٩).



٤٦٣ 

وقد رجح الرحيباين ما ذهب إليه مرعي واجتهه(١)، وقال الشطي: 
«أقول: ما قاله املصنف هو الذي مشـى عليه يف اإلنصاف، وهو 

الذي يظهر»(٢).
الراجـح: يظهـر أن الراجح هو مـا قاله احلجـاوي وابن النجار؛ 
ألن نفقـة احلمل نفقة قريب، ونفقة األقارب مرشوطة باليسـار، 
فـال تثبت يف الذمة، وتسـقط بميض الزمان ما مل تسـتأذن احلامل 
مـن احلاكم أو تنفق بنية الرجوع إذا امتنع من اإلنفاق من وجب 

عليه(٣).
أمـا قـول الشـطي بـأن ما قالـه مرعـي هو الـذي مشـى عليه يف 
اإلنصاف، فمسـتدرك؛ بل هو خالف ما ذهب إليه مرعي أقول: 
ويف اإلنصـاف، خـالف مـا ذهب إليه الشـيخ مرعـي، وجاء يف 
اإلنصاف: «فعىل املذهب ال تثبت يف ذمته، وتسقط بميض الزمان 

ألن نفقة األقارب ال تثبت يف الذمة»(٤).
وجـاء يف التنقيـح: «وجتب (النفقـة للحمـل)... (وال جتب عىل 
زوج رقيق) وال معرس وال غائب، وتسقط بميض الزمان. قلت: 

ما مل تستدن بإذن حاكم أو تنفق بنية الرجوع عىل ما يأيت»(٥).
حق األب يف منع امرأته من خدمة ولدها منه.. ٣٨

حترير حمـل النزاع: منـع األب امرأته رضاع ولدهـا وخدمته، ال 
خيلو من أمرين:

(١) مطالب أويل النهى (٢٣٦/٨).
(٢) منحة موىل الفتح (٢٣٦/٨).

(٣) معونة أويل النهى (٥٤/٨)، كشاف القناع (٤٦٦/٥).
(٤) اإلنصاف (٣٦٦/٩).

(٥) التنقيح املشبع (ص٤١٢).



 ٤٦٤

األول: أن يكون لولدها من غريه، واآلخر: من ولدها منه، وهو 
ال خيلو من حالني:

أن يمنـع األب امرأتـه من رضاع ولدها منه، ويف هذا احلال ال • 
جيوز له منعها منه إذا طلبت ذلك.

أن يمنـع األب امرأتـه مـن خدمة ولدها منـه، وقد اختلف يف • 
ذلك عىل قولني:

قول مرعي: ليس لألب منع األم من خدمة ولدها منه قياساً عىل 
الرضاع.

جـاء يف الغايـة: «وال يفطـم قبلهـام إال بـرىض أبويه أو سـيده ما 
مل يـرضه رضـاع، وليـس ألبيه منـع أمه مـن خدمته خالفـاً هلام، 

كرضاعة»(١).
قـول احلجاوي وابن النجار: لـألب منع امرأته من خدمة ولدها 

منه.
جاء يف اإلقناع: «ولألب منع امرأته من خدمة ولدها منه، ال من 

رضاعه إذا طلبت ذلك»(٢).
وجاء يف املنتهى: «وألبيه منع أمه من خدمته، ال إرضاعه ولو أهنا 

يف حباله»(٣).
مسـتند الشـيخ مرعـي فيام ذهـب إليـه: رصح الشـيخ مرعي أن 
مسـتنده يف ذلك هو القياس، حيث قال: (كالرضاع) أي: قياس 
منـع األب األم من خدمة ولدهـا منه عىل منعه من رضاع ولدها 

(١) غاية أويل النهى (٣٩١/٢).
.(٦٨/٤) (٢)

(٣) منتهى اإلرادات مع حاشية النجدي (٤٦٥/٤).



٤٦٥ 

منـه، ويف مسـألة الرضـاع قـوالن يف املذهب: أحدمهـا: ليس له 
ذلـك. واألخـر: أن له ذلـك، والقول الراجـح عند احلجاوي 
وابن النجار يف اإلقناع، واملنتهى هو أنه ليس لألب منع األم من 
رضـاع ولدها منـه، فكان ينبغي أن يقال ذلـك يف اخلدمة، ولعل 
الشـيخ مرعـي قد اسـتمد ذلك من قـول ابن مفلـح يف الفروع: 
«وليـس ألبيـه منع أمه مـن رضاعه، وقيـل: بـىل «إذا كانت» يف 

حباله، كخدمته، نص عليها»(١).
الراجـح: مقتـىض القياس املحـض ما ذهب إليه الشـيخ مرعي، 
وهـذا ما رجحه الرحيباين وأيده بقوله: «ومـا جزما بهِ (هنا) هو 
، ومقتـىض ما رصحا بـهِ يف بابِ عرشةِ النسـاءِ أن  قـولٌ مرجـوحٌ

.(٢)« املعتدَ ما قالهُ املصنفُ
أقـول: هذه املسـألة غري متطرق إليها يف كثري مـن كتب املذهب، 
ال يف باب عرشة النسـاء وال يف بـاب النفقات، وقول الرحيباين: 
«ومقتـىض مـا رصحا بـه يف باب عرشة النسـاء أن املعتـد ما قاله 
املصنف» لعل مقصوده بذلك ما ذكر عن الرضاع ال عن اخلدمة.

* * *
كتاب األيامن

إن حلف: ال رأيت منكراً إال رفعته إىل فالن القايض أو الوايل، . ٣٩
فامت قبل الرفع، فهل حينث؟

حترير حمل النزاع:
إن كان مـوت الـوايل املحلوف له بعد إمـكان الرفع -أي بعد • 

(١) الفروع (٣١٩/٩).
(٢) مطالب أويل النهى (٢٥٧/٨).



 ٤٦٦

مـيض زمـن يمكنه فيه الرفـع إليه فلم يرفعه حتـى مات- فإنه 
حينث.

وإن كان مـوت الوايل املحلوف له قبـل إمكان الرفع فاختلف • 
فيه عىل قولني:

قول مرعي: ال حينث.
: أنـهُ لو ماتَ والٍ حملوفٌ لـهُ قبلَ إمكانِ  جـاء يف الغاية: «ويتجهُ

رفعهِ ال حنثَ خالفاً هلام»(١).
قول احلجاوي وابن النجار: حينث.

.(٢)« جاء يف اإلقناع: «وإن مات قبل إمكان رفعهِ إليه حنثَ
.(٣)« وجاء يف املنتهى: «ولو مات قبل إمكان رفعهِ إليه - حنثَ

مسـتند الشـيخ مرعي فيام ذهب إليه: ما قالهُ الشيخ قول مرجوح 
يف املذهـب، وهو احتـامل يف املغني(٤)، والـرشحِ الكبري(٥). وقالَ 
املرداوي عنه: إنه أوىل. جاء يف اإلنصاف: «وإن مات قبل إمكان 
رفعـه إليـه حنث أيضاً عـىل الصحيح. قدمـه يف املغني والرشح. 
(١) املثبـت يف نسـخة الغاية املطبوعـة (٥٣٧/٢)، طباعة: وزارة األوقـاف الكويتية، موافق 
لقـول احلجاوي وابـن النجار من أن احلالف حينث، حيث جاء فيهـا: «ويتجه: ولو توىل 
ثانيـاً ورفعـه. وإنه لو مات الـوايل. ويتجه: أو عزل قبل إمكان رفعـه حنث، وإن مل يفعل 
الـوايل، إذا مل يتعـني ولـو مل يعلـم به إال بعـد علم الـوايل»، وكذا احلال يف نسـخة املكتب 

اإلسالمي (٧٨/٣).
ونص املسـألة مأخوذ من رشح غاية املنتهى املسـمى بـ (مطالب أويل النهى) (١٧٩/٩) 
حيـث جاء فيه: «(ويتجه: أنـه لو مات والٍ حملوف له قبل إمكان رفعه) أي: احلالف إليه 

(ال حنث) عليه؛ لعدم ميض زمن يسعه (خالفاً هلام)».
.(٣٥٥/٤) (٢)
.(٣٣٦/٢) (٣)

.(٥٤٦/١٣) (٤)
.(٢٢/٢٨) (٥)



٤٦٧ 

وقيـل: ال حينـث. وهو احتـامل يف املغني، والـرشح. قلت: وهو 
أوىل. وأطلقهام يف الفروع»(١)(٢).

وقد أيـد بعض املتأخرين كاخللويت، وعثامن النجدي، والشـطي 
الشـيخ مرعي فيام ذهب إليه. قال عثامن النجـدي: «قوله: (وإن 
مـات) أي: الـوايل قبل إمكان رفعه، حنث. لعـل املراد مع ميض 
زمن يتسـع للرفع، ومل يفعل ملـرض أو نحوه؛ لئال خيالف مفهوم 

ما قبله. فتدبر»(٣).
وقال الشطي: «أقول: قوله: (وأنه... إىل آخره): رصح به الشيخ 
عثـامن، واخللويت لئال حيصـل املخالفة يف كالمهـم. قال اخللويت 
عـىل قـول املنتهـى: (حنـث)، كان الظاهـر عدم احلنـث؛ ألنه مل 
حيصـل منه تقصري، وعىل قياسـه لـو كان امليت قبـل إمكان رفع 
احلالـف فليحـرر. انتهـى. وقال الشـيخ عثامن عـىل حنث: لعل 
املـراد مع ميض زمن يتسـع للرفع، ومل يفعـل ملرض أو نحوه لئال 
خيالف مفهوم ما قبله، فتدبر. انتهى. أي مفهوم ما سبق يف قوله: 
(وأمكـن رفعه)، فعلمت من هذا أنه موافق ملا قاله املصنف، وما 
، وإال حيصل  قالـه يف اإلنصاف أخرياً يؤيد مفهوم كالمهـم أوالً

التخالف»(٤).
الراجح: يظهر أن قول احلجاوي، وابن النجار هو الراجح، ألن 
من حلف ليفعلن شيئاً ومل ينوِ وقتاً بعينه فإنه ال حينث حتى ييأس 

من فعله، بتلف املحلوف عليه أو موت احلالف ونحوه(٥).
.(٢٢/١١) (١)

(٢) اإلنصاف (٥٧/١١).
(٣) حاشية النجدي (٢٢٧/٥).
(٤) منحة موىل الفتح (١٧٩/٩)

(٥) رشح منتهى اإلرادات (٤٤٥/٣)



 ٤٦٨

وأما قول الشـيخ عثامن: «لعل املراد مع ميض زمن يتسـع للرفع» 
فمـردود؛ بـام ذكـره الفتوحي -وهو شـارح متنه، وهـو أعلم بام 
فيـه- حيث بـني مقصوده من ذلـك بقوله: «(وإن مـات) الوايل 
(قبـل إمـكان رفعـه حنـث) أيضـاً؛ ألنـه قد فـات، أشـبه ما لو 
حلـف ليرضبن عبـده يف غد فـامت العبداليـوم»(١). فجعل هذه 
املسـألة شبيهة بمسـألة أخر يف احلكم، وهذه املسألة ال يشرتط 
فيهـا للحنث مـيض زمن يتسـع للفعل، جـاء يف املنتهـى: «ومن 
حلف:ليرشبن هذا املاء أو ليرضبن غالمه غداً أو يف غد أو أطلق 
فتلـف املحلوف عليـه قبل الغد، أو فيه قبـل الرشب أو الرضب 

حنث حال تلفه»(٢).
وجـاء يف اإلقناع بأوضح من ذلـك: «وليرشبن هذا املاء غداً، أو 
ليرضبـن غالمه غداً، فتلـف املحلوف عليه، ولو بغـري اختياره، 
قبـل الغد أو فيه، ولـو قبل التمكن من فعلـه، أو أطلق ومل يقيده 

بوقت، فتلف قبل فعله، حنث حال تلفه»(٣).
جـن عـىل امرأتـه، فهل يـربُّ بمجـرد العقد . ٤٠ مـن حلـف ليتزوّ

الصحيح؟ أو بدخوله بنظريهتا أو بمن تغمها أو تتأذ منها؟
حتريـر حمل النزاع: إذا حلـف الزوج: ليتزوجن، فإنـه يربُّ بالعقد 

الصحيح باالتفاق(٤).
وإن حلف: ليتزوجن عليها، ومل يكن هناك نية لليمني، وال سبب 

لتهييجه، فقد اختلف يف ذلك عىل قولني:
(١) معونة أويل النهى (٧٣٨/٨-٧٣٩).

.(٣٤٥/٢) (٢)

.(٣٧٥/٤) (٣)
(٤) املغني (٤٩٢/١٣).



٤٦٩ 

قـول مرعي: يربُّ بمجرد العقد الصحيـح بنظريهتا أو بمن تغمها أو 
تتأذ منها، برشط أال يكون عقد حيلة ليتخلص منها مثل أن يواطئ 

امرأته عىل نكاح ال يغيظها به لتربّ يمينه، فال يربُّ إال بالدخول.
جـاء يف الغاية: «وليتزوجن يربّ بعقـد صحيح، وليتزوجن عليها 
 وال نية وال سـبب يـربّ بدخوله بنظريهتا أو بمـن تغمها أو تتأذ
هبـا. ويتجـه: ولـو مل يدخل هبا خالفـاً هلـام إال إن كان عقد حيلة 

ليتخلص فال يربّ إال بدخول»(١).
قـول احلجـاوي وابن النجـار: ال يرب بمجرد العقـد بل ال بد من 

الدخول.
جاء يف اإلقناع: «وليتزوجن يرب بعقد صحيح، وليتزوجن عليها، 
وال نيـة وال سـبب، ال يرب إال بدخوله بنظريهتـا أو بمن تغمها أو 

.(٢)« تتأذ هبا كأعىل منها، فإن تزوج بعجوز زنجية مل يرب نصاً
وجـاء يف املنتهـى: «وليتزوجن، يـرب بعقد صحيـح، وليتزوجن 
عليهـا، وال نية، وال سـبب، يرب بدخوله بنظريهتـا أو بمن يغمها 

أو تتأذ هبا»(٣).
مسـتند الشـيخ مرعي فيام ذهب إليه: ما ذهب إليه الشـيخ مرعي 
قول يف املذهب اختاره ابن قدامة(٤)، جاء يف الفروع: «وإن حلف 
ليتزوجـن برَّ بعقـد صحيح وكذا قيل لو كانـت يمينه عىل امرأته 
وال نيـة وال سـبب واختـاره الشـيخ(٥) كحلفه ال يتـزوج عليها، 

(١) غاية أوىل النهى (٥٣٨/٢).
.(٣٥٥/٤) (٢)
.(٣٣٧/٢) (٣)

(٤) املغني (٤٩٢/١٣).
(٥) هو ابن قدامة. 



 ٤٧٠

واملذهـب: يـربُّ بدخولـه بنظريهتا واملـراد واهللا أعلـم بمن تغمها 
وتتـأذ هبا كظاهـر رواية أيب طالب»(١) وجـاء يف املغني: «ولنا، 
أنـه تزوج تزوجياً صحيحاً، فربَّ به، كام لـو تزوج نظريهتا، ودخل 
هبـا، وقوهلم: إن الغيظ ال حيصـل إال بتزويج نظريهتا، والدخول 
م؛ فإن الغيظ حيصـل بمجرد اخلطبة، وإن حصل بام  هبا غري مسـلّ
ذكـروه زيادة يف الغيظ فال تلزمـه الزيادة عىل الغيظ الذي حيصل 
بـام تناولتـه يمينه، كـام أنه ال يلزمـه نكاح اثنتـني وال ثالث، وال 
أعـىل من نظريهتا، والذي تناولته يمينه جمرد التزويج، ولذلك لو 
حلـف ال يتزوج عىل امرأتـه، حنث هبذا، فكذلك حيصل الربّ به؛ 

ألن املسمى واحد، فام تناوله النفي تناوله يف اإلثبات»(٢).
الراجـح: مـا ذهـب إليـه احلجـاوي وابـن النجار هـو املذهب؛ 
ألن الظاهـر من يمينه قصـد إغاظتها بذلـك والتضييق عليها يف 
حقوقهـا من القسـم وغريه، وذلك ال حيصل بدون من يسـاوهيا 
يف احلقوق والقسـم، والنفقة ال جتب إال بعد الدخول فال حيصل 

مقصود اليمني بدون ذلك(٣).
احلنـث بموت املحلوف عىل فعله أو تلفـه قبل متكن احلالف . ٤١

من الفعل إذا مل يقيد الفعل بزمن.
تصوير املسألة وحترير حمل النزاع فيها: إذا حلف شخص ليرضبن 
هذا الغـالم أو ليأكلن هذا الرغيف فامت املحلوف عليه أو تلف 

فال خيلو حاله من أمرين:
األول: أن يكـون بعـد متكن احلالف من الفعـل -بأن مىض زمن 

(١) الفروع (٢٥/١١).
(٢) املغني (٤٩٢/١٣).

(٣) كشاف القناع (٢٤٩/٦).



٤٧١ 

يتسع لفعل املحلوف عليه قبل التلف من الفعل ومل يفعل- فهذا 
حينث باالتفاق، سـواء قيد احلالف الفعـل بزمن معني كاليوم أو 

غداً، أو أطلق، فلم يقيده بزمن.
الثـاين: أن يكون قبل التمكن من الفعل، وال خيلو حاله من ثالثة 

أمور:
األول: أن يقيـده بالغد، وقد اتفق عىل أنه حينث ولو قبل التمكن 

من الفعل.
الثاين: أن يقيده باليوم، فذهب صاحب اإلقناع إىل أنه حينث ولو 
قبل التمكن من الفعل، وذهب صاحب املنتهى(١) والغاية إىل أنه 

ال حينث إال بالتمكن من الفعل(٢).
الثالث: أن يطلق فال يقيده بزمن فاختلف فيه عىل قولني:

قول مرعي: أنه ال حينث قياساً عىل التقييد باليوم.
جـاء يف غايـة املنتهى: «ال إن مات حالف قبـل الغد أو أكره وإن 

قال: اليوم. ويتجه: أو أطلق خالفاً هلام»(٣).
قول احلجاوي وابن النجار: أنه حينث قياساً عىل التقييد بالغد(٤).

(١) جاء يف رشح املنتهى (٤٦٩/٣-٤٧٠): «وإن قال: واهللا ألرشبن املاء أو ألرضبن غالمي 
ونحوه اليوم، فأمكنه فعل حملوف عليه، بأن مىض بعد يمينه ما يتسع لفعله فتلف حملوف 
عليـه قبله حنث عقبه لليأس من فعله بتلفـه، ومفهومه أنه إن تلف قبل متكنه من فعله ال 

حنث، وظاهر اإلقناع حينث».
(٢) وهذه املسألة ليست داخلة يف نطاق البحث، حيث خالف مرعي فيها أحد الشيخني فقط.

(٣) غاية املنتهى (٥٥١/٢).
(٤) وبذا نجد أن صاحب اإلقناع ير احلنث يف مسـألة اإلطالق والتقييد، وصاحب املنتهى 
ير احلنث يف مسـألة اإلطـالق، والتقييد بالغد، وصاحب الغاية ير احلنث يف مسـألة 

التقييد بالغد فقط.



 ٤٧٢

جاء يف اإلقناع: «وليرشبن هذا املاء غداً، أو ليرضبن غالمه غداً، 
فتلـف املحلوف عليه، ولـو بغري اختياره، قبل الغـد أو فيه، ولو 
قبل التمكن من فعله، أو أطلق ومل يقيده بوقت، فتلف قبل فعله، 
حنـث حال تلفـه. وإن مات احلالـف قبل الغد أو جـن فلم يفق 
إال بعـد خـروج الغد، مل حينـث. وإن رضبه قبلـه أو فيه رضباً ال 
يؤملـه...، وإن حلف ليرضبـن هذا الغالم اليـوم، أو ليأكلن هذا 
الرغيـف اليوم فامت الغالم، أو تلـف الرغيف، أو مات احلالف 

حنث»(١).
وجـاء يف املنتهـى: «ومـن حلف: ليرشبـن هذا املـاء أو ليرضبن 
غالمـه غداً أو يف غـد أو أطلق، فتلف املحلـوف عليه قبل الغد، 
أو فيه قبل الرشب أو الرضب حنث حال تلفه. ال إن جنّ حالف 
قبل الغد، أو جنّ حتى خرج الغد. وإن أفاق قبل خروجه حنث 
-أمكنه فعله أو ال- من أول الغد، ال إن مات قبل الغد أو أكره. 

وإن قال: اليوم، فأمكنه، فتلف، حنث عقبه»(٢).
مسـتند الشيخ مرعي فيام ذهب إليه: قول الشيخ مرعي مبني عىل 
وجـه يف املذهـب مرجوح، جاء يف الفـروع: «وإن حلف ليفعلن 
شـيئاً وعنيّ وقتاً أو أطلق فتلف أو مات احلالف قبل ميض وقت 
يفعلـه فيه حنث نص عليه كإمكانـه. وإن قال: يف غدٍ فتلف قبله 
بغـري اختيـاره حنـث إذن نـص عليـه وقيـل: يف آخر الغـد. ويف 
الرتغيـب: ال حينـث عىل قـول أيب اخلطاب، وأطلـق وجهني إن 
أطلق ومل يمكنه»(٣)، وقد أيد ما ذهب إليه الشـيخ مرعي اخللويت 
املـرصي، واملحقـق عثامن النجـدي بقوله: «(أو فيـه) أي: الغد، 

.(٣٧٥/٤) (١)

.(٣٤٥/٢) (٢)

.(٦٢/١١) (٣)



٤٧٣ 

أي: يف مسـألتي التقييد، وأما يف مسألتي اإلطالق، فالظاهر: أنه 
حينـث بتلفه بعد ميض زمن يتسـع للفعل»(١)، والشـطي، بقوله: 
«صاحـب اإلقنـاع واملنتهى جعـال حكم مسـألة اإلطالق حكم 
مسـألة الغد وفيه من أنه حينث حـال التلف ولو قبل التمكن من 
فعلـه، فمخالفة املصنـف هلام من حيث اإلطـالق فجعلها حكم 
مسـألة اليوم، واسـتظهر ذلك اخللـويت والبهـويت، وعبارهتام أما 
مسـألة اإلطـالق، الظاهـر أنه حينـث إذا مىض زمن يتسـع لفعل 
احللف عليه قبل التلف ومل يفعل انتهى. وهو الذي يظهر، وظاهر 
صنيـع اإلقنـاع يوافق ما يف اإلنصاف من أنـه إذا قال اليوم حينث 
مطلقـاً، متكن مـن فعله أو ال، وصنيع غـريه بخالف ذلك حيث 
قـال: وإن قـال اليـوم فأمكنه يفهم منـه أنـه إذا مل يمكنه احلنث، 
ومل ينبـه عىل هذه املصنف عىل عادتـه، ولعله مراد يف عموم قوله 

خالفاً هلام، فتأمل ذلك»(٢).
الراجـح: نصـوص األصحـاب رصحيـة وبينـة باحلنـث بتلـف 
املحلـوف عليـه، ولـو مل يتمكـن احلالـف مـن الفعـل، جـاء يف 
، فامتَ  اإلنصـاف: «لـو حلفَ ليفعلنَ شـيئاً وعنيّ وقتـاً أو أطلقَ
، املحلوفُ عليه قبلَ أن يميض وقتٌ يمكنُ فعلهُ  ، وتلفَ احلالـفُ

.(٣)« ، نصَّ عليه كإمكانهِ فيهِ حنثَ
) أو  وجـاء يف التنقيـح: «(وليرشبن املـاء أو ليرضبن غالمـه غداً
أطلـق (فتلف املحلـوف عليه) مطلقـاً (قبل الغـد) أو فيه حنث 

نصاً حال تلفه»(٤).
(١) حاشية النجدي (٢٤٧/٥).

.(٢١٠/٩) (٢)
.(١٠٩/١١) (٣)

(٤) (ص٤٦٩).



 ٤٧٤

) أي سـواء  قـال املرداوي يف حاشـيته عـىل التنقيح: قوله (مطلقاً
أمكنه فعله أو ال(١).

وقـال الرحيباين: «ونصوصهم تأبـى ما قاالهُ من عدم اإلطالق، 
ولكنها رصحية بظاهرِ اإلقناعِ من أنهُ حينثُ احلالف بتلفِ حملوفٍ 

.(٢)« نهِ من فعلهِ عليه قبل متكّ
* * *

باب النّذر
ر إلـزام بأمر غـري الزم بأصل الـرشع، أو بأمر الزم . ٤٢ هـل النّذْ

بأصل الرشع؟
ر هو إلزام املكلف نفسـه بيشء الزم  قول الشـيخ مرعـي(٣): النّذْ

بأصل الرشع.
ر هو إلزام املكلف نفسـه بيشء  قـول احلجاوي وابن النجار: النّذْ

غري الزم بأصل الرشع.
جاء يف اإلقناع: «وهو إلزام مكلف خمتار نفسـه هللا تعاىل، بالقول 

شيئاً غري الزم بأصل الرشع»(٤).
وجـاء يف املنتهى: «وهو إلزام مكلف خمتار -ولـو كافراً بعبادة- 

(١) حاشية التنقيح لعالء الدين املرداوي هبامش التنقيح املشبع (ص٤٦٩).
(٢) مطالب أويل النهى (٢١٠/٩).

(٣) هذه املسـألة مل يرش إليها الشـيخ املرعي بكلمة: (خالفاً هلام)، وقد استدركها عليه الشارح 
) مفعـول ثان إللـزام ولـو كان ذلك (الـيشء الزماً بأصـل الرشع) عىل  بقولـه: «(شـيئاً
املذهب، ويأيت، ويف اإلقناع واملنتهى غري الزم بأصل الرشع وكان عىل املصنف أن يقول 

خالفاً هلام هنا».
انظر: مطالب أويل النهى (٢١٥/٩).

.(٣٧٩/٤) (٤)



٤٧٥ 

نفسـه هللا تعـاىل، بـكل قـول يـدل عليـه، شـيئاً غـري الزم بأصل 
الرشع»(١).

مسـتند الشـيخ مرعي فيام ذهب إليه: ما ذكره الشيخ مرعي مبني 
ر بالواجب ينعقد، جاء  عىل القول الراجح يف املذهب من أن النّذْ
يف التنقيـح: «وال ينعقـد (يف واجـب كصـوم رمضـان) ونحوه. 

اختاره األكثر، واملذهب ينعقد، فيكفر إن مل يصمه»(٢).
الراجح: رصح البهويت بام ذهب إليه الشيخ مرعي، فقال: «قوله: 
(غـري الزم بأصل الرشع)، احرتز عـن الواجب، وهو مبني عىل 
ر ال ينعقد يف الواجب، ال عىل ما قدمه، فكان  قول األكثر أن النّذْ
األوىل إسـقاطه، ويدخـل فيه املبـاح واملكروه واملحـرم، فيصح 

نذرها كام يأيت»(٣).
وعىل ذلك فكان األوىل باحلجاوي وابن النجار أن يسـقطا عبارة 
(غري الزم بأصل الرشع) لتقديمهام انعقاد النذر بالواجب، وإنام 
ر ال ينعقد يف  تنبنـي هـذه العبارة عىل القول املرجوح مـن أن النّذْ

الواجب(٤).

.(٣٤٧/٢) (١)
(٢) التنقيح املشبع (ص٤٧٠).

(٣) إرشاد أويل النهى لدقائق املنتهى (١٣٨١/٢).
(٤) كشاف القناع (٢٧٣/٦).



 ٤٧٦

اخلامتة

احلمد هللا عىل التوفيق والتامم، والصالة والسالم عىل رسوله حممد، 
وعىل آله، وصحبه أمجعني، وبعد: فقد توصلت من خالل ما سـبق يف 

هذا البحث إىل نتائج كثرية، من أمهها ما يأيت:
عـدد املسـائل التي خالف فيهـا الغايـة اإلقناع واملنتهـى اثنتان . ١

وأربعون مسـألة، ذكرها مرعي يف الغاية بلفظ: «خالفاً هلام»، ما 
عدا مسألة واحدة استدركها عليه الرحيباين.

تنوعت هذه املسـائل التـي ذكرها مرعي إىل صنفني رئيسـني . ٢
مها:

األول: مسائل جزم مرعي بمخالفته للشيخني فيها، والتي تدل 
عـىل وجود خالف رصيح وحقيقي، وقـد بينها بقوله: «خالفاً 

هلام» أو «خالفاً هلام هنا» وبلغت اثنتني وثالثني مسألة.
الثـاين: مسـائل خالف فيها مرعي ظاهر عبـارة احلجاوي وابن 
النجـار، فاخلالف فيها خالف ظاهري شـكيل بناء عىل ما يفهم 
مـن ظاهر كالم احلجـاوي وابن النجار ال عىل مـا تدل عليه يف 
حقيقـة األمـر، وقد بينها مرعـي بقوله: «خالفاً هلـام فيام يوهم» 

وقد بلغت تسع مسائل.
ا غري يسـري مـن املسـائل هي عبـارة عن اسـتدراكات . ٣ أن جـزءً

. وتعقبات ملرعي، ال تبلغ أن تكون اجتهاداً



٤٧٧ 

الغالب يف قول احلجاوي وابن النجار اتفاقهام عىل قول واحد، . ٤
يف مقابلة قول مرعي، وشـذ عن ذلك مسـألة واحدة كان لكل 

من احلجاوي وابن النجار ومرعي قول خمتلف(١).
أن من أسباب اخلالف كثرة اختالف نسخ كتاب غاية املنتهى.. ٥

(١) انظر: املسألة الرابعة والثالثني، (ص١٠٦).



 ٤٧٨

فهرس املصادر واملراجع:

األحكام السلطانية للقايض أيب يعىل، حممد بن احلسني الفراء، حتقيق: حممد حامد الفقي، . ١
دار الكتـب العلميـة، بريوت-لبنان، ط٢، ١٤٢١هـ، وهي نسـخة مصـورة عن الطبعة 

األوىل يف مطبعة مصطفى البايب احللبي، مرص، ١٣٥٧هـ.
األخبار العلمية من االختيارات الفقهية لشـيخ اإلسـالم ابن تيميـة، لعالء الدين البعيل . ٢

احلنبيل، حتقيق: أمحد اخلليل، دار العاصمة، الرياض، ط١، ١٤١٨هـ.
إرشـاد أويل النهـى لدقائـق املنتهـى، حاشـية عـىل املنتهى، ملنصـور البهـويت، حتقيق: د. . ٣

عبدامللك الدهيش، دار خرض، بريوت - لبنان، ط١، ١٤٢١هـ.
األعالم (قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني واملسترشقني)، . ٤

خلري الدين بن حممود بن حممد الزركيل، دار العلم للماليني، بريوت، ط٧، ١٩٨٦م.
اإلقناع لطالب االنتفاع، للشـيخ موسى احلجاوي، حتقيق: د. عبداهللا الرتكي، دار هجر، . ٥

القاهرة - مرص، ط١، ١٤١٨هـ.
اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، أليب احلسـن . ٦

عيل بن سـليامن املرداوي، حتقيق: حممد حامد الفقي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 
ط١، ١٣٧٦هـ.

تصحيـح الفروع، أليب احلسـن عيل بن سـليامن املرداوي، مع كتاب الفـروع، حتقيق: د. . ٧
عبداهللا الرتكي، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط١، ١٤٢٤هـ.

التنقيـح املشـبع يف حترير أحكام املقنـع، لعالء الدين املرداوي احلنبـيل، حتقيق: الدكتور. . ٨
نارص السالمة، مكتبة الرشد، الرياض - اململكة العربية السعودية، ط١، ١٤٢٥هـ.

حاشـية التنقيح، لرشف الدين موسـى احلجاوي، هبامش التنقيح املشبع يف حترير أحكام . ٩
املقنـع، حتقيـق: الدكتـور نـارص السـالمة، مكتبـة الرشـد، الريـاض - اململكـة العربية 

السعودية، ط١، ١٤٢٥هـ.
حاشـية التنقيـح، لعالء الدين املـرداوي احلنبيل، هبامش التنقيح املشـبع يف حترير أحكام . ١٠

املقنـع، حتقيـق: الدكتـور. نـارص السـالمة، مكتبة الرشـد، الريـاض - اململكـة العربية 
السعودية، ط١، ١٤٢٥هـ.

حاشية النجدي = حاشية املنتهى لعثامن بن أمحد بن سعيد النجدي الشهري بابن قائد، مع . ١١
منتهى اإلرادات يف مجع املقنع مع التنقيح وزيادات، حتقيق: د. عبداهللا الرتكي، مؤسسـة 

الرسالة، بريوت، ط١، ١٤١٩هـ.
حـوايش اإلقناع، ملنصور البهويت، حتقيق: د. نارص السـالمة، مكتبة الرشـد، الرياض - . ١٢

اململكة العربية السعودية، ط١، ١٤٢٥هـ.
خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عرش، ملحمد املحبي، دار صادر، بريوت-لبنان.. ١٣



٤٧٩ 

الرعاية الصغر، ألمحد بن محدان احلراين احلنبيل، حتقيق: د. نارص السالمة، دار إشبيليا، . ١٤
الرياض، ط١، ١٤٢٣هـ.

السـحب الوابلـة عـىل رضائـح احلنابلـة، ملحمد بـن عبداهللا بـن محيد النجـدي، حتقيق: . ١٥
عبدالرمحن بن سليامن العثيمني، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط١، ١٤١٦هـ.

شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، لعبداحلي بن أمحد بن حممد العكري احلنبيل، حتقيق: . ١٦
عبدالقادر األرناؤوط، حممود األرناؤوط، دار بن كثري، دمشق، ط١، ١٤٠٦هـ.

رشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي، شـمس الديـن أيب عبداهللا حممد بن عبداهللا الزركيش . ١٧
املرصي احلنبيل، دار الكتب العلمية بريوت - لبنان، ١٤٢٣هـ-٢٠٠٢م.

رشح املنتهى واملسمى بدقائق أوىل النهى يف رشح املنتهى، ملنصور بن يونس البهويت، عامل . ١٨
الكتب، بريوت، ط٢، ١٩٩٦م.

غاية املنتهى يف مجع اإلقناع واملنتهى، للشـيخ مرعي بن يوسـف الكرمي احلنبيل، حتقيق: . ١٩
يارس املزروعي، ورائد الرومي، وزارة األوقاف والشـؤون اإلسـالمية الكويتية - قطاع 
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أخبار اجلمعية.• 
لقاء العدد.• 

مع فضيلة األستاذ الدكتور عبداهللا بن سعد الرشيد
ملخص رسائل علمية.• 

. رصد لبعض الرسائل العلمية التي نوقشت حديثاً
 •. صدر حديثاً

رصد آلخر ما صدر من كتب الدراسات الفقهية واألصولية 
والسياسة الرشعية.
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أخبار اجلمعية
يرس جملة اجلمعية أن تقدم أبرز أخبار اجلمعية الفقهية

نظمت اجلمعية حمارضة بعنوان: (سرييت الذاتية.. جتارب وذكريات) لفضيلة • 
الشيخ الدكتور يعقوب بن عبدالوهاب الباحسني، األستاذ املشارك باملعهد 
العايل للقضاء وعضو هيئة كبار العلامء, وذلك بعد صالة العشاء من مساء 
يوم االثنني ١٤٣٣/١/٢٤هـ بقاعة سامحة الشيخ عبدالعزيز بن باز بكلية 
بكلية  التدريس  هيئة  أعضاء  من  كوكبة  حضور  ويف  بالرياض،  الرشيعة 
الرشيعة واملعهد العايل للقضاء ومجع من أهل العلم وطالبه، أبحر فضيلة 
ذكرياته...  وعبق  حياته...  مراحل  يف  الباحسني  يعقوب  الدكتور  الشيخ 

ابتداءً بنشأته وانتهاءً بمؤلفاته مروراً بمراحل طلبه العلم.
التدريس •  هيئة  لعضوات  تعريفياً  لقاءً  السعودية  الفقهية  اجلمعـية  أقامت 

مـركز  يف  ١٤٣٣/٣/٧هــ،  بتـاريخ  األحد  يوم  بالرياض  الرشيعة  بكلية 
دراسة الطالبات بامللـز، هبدف التعريف بأنشطة اجلمعية وبراجمها وما يمكن 
م اللقاء رئيس جملس اإلدارة فضيلة الشيخ الدكتور  مه هلن، حيث قدّ أن تقدّ
تركي  بن  سعد  الدكتور  الشيخ  فضيلة  ونائبه  العيسى،  عيسى  بن  عبداهللا 
من جمموعة  اخلثالن، وقـد حظي اللقاء بتفاعل كبري من احلارضات حيث قدّ

ما اللقاء عن االستفسارات التي طرحت. من االقرتاحات وأجاب مقدّ



 ٤٨٨

للكتاب •  الدويل  الرياض  معرض  يف  السعودية  الفقهية  اجلمعية  شاركت 
هذا العام ١٤٣٣هـ، حيث تم عرض مجيع أعداد جملة اجلمعية، إضافة إىل 
اإلصدار اإللكرتوين األول (CD) جلميع أعداد املجلة، كام تم عرض بقية 

إصدارات اجلمعية من الرسائل العلمية.
اجلامعات •  يف  ملمثليها  األول  االجتامع  السعودية  الفقهية  اجلمعية  نظمت 

بفندق  االجتامعات  بقاعة  ١٤٣٣/٣/١٦هـ،  األربعاء  مساء  السعودية 
مداريم كراون بالرياض.

 إحد من  واملمثلني  اإلدارة  جملس  أعضاء  بحضور  االجتامع  انعقد  وقد 
عرشة جامعة سعودية.

كيفية  يف  والبحث  وممثليها  اجلمعية  بني  الروابط  تعزيز  إىل  اللقاء  هدف 
هبا  تقدم  التي  العمل  أوراق  خالل  من  جامعاهتم  يف  املمثلني  دور  تفعيل 
رؤساء اللجان الدائمة باجلمعية واملمثلون، كام متت مناقشة العقبات التي 
تعرتض طريق املمثلني يف إنجاز مهامهم وكيفية جتاوزها، وتم التوصل إىل 

جمموعة من التوصيات املهمة.
اجلامعات •  يف  وممثلوها  السعودية  الفقهية  اجلمعية  إدارة  جملس  أعضاء  قام 

اجلمعية  رشف  ورئيس  السعودية  العربية  امللكة  عام  مفتي  بزيارة  السعودية 
سامحته  بمنزل  الشيخ،  آل  عبداهللا  بن  عبدالعزيز  الشيخ  السعودية  الفقهية 
ن جهود  صباح اخلميس ١٤٣٣/٣/١٧هـ، وقد رحب سامحته باحلضور وثمّ
أعضاء  مداخالت  إىل  استمع  ثم  مناشط،  من  به  تقوم  وما  الفقهية  اجلمعية 
اجلمعية  بعمل  االرتقاء  سبل  معهم  وناقش  اجلمعية،  وممثيل  اإلدارة  جملس 
وتعزيز دورها بني املتخصصني، ومن جهته شكر رئيس جملس إدارة اجلمعية 

الفقهية السعودية سامحة املفتي عىل هذا اللقاء ودعمه املتواصل للجمعية.
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والطب) •  الفقه  بني  الدماغ..  (موت  بعنوان:  علمياً  لقاء  اجلمعية  عقدت 
شارك فيه كل من: عبداهللا بن صالح احلديثي عضو جملس الشور وعضو 
اجلمعية الفقهية السعودية، والدكتور سعد بن عبدالعزيز الشويرخ األستاذ 
املساعد بقسم الفقه، والدكتور فيصل بن عبدالرحيم شاهني مدير املركز 
السعودي لزراعة األعضاء، وذلك يوم الثالثاء ١٤٣٣/٤/٦هـ، يف قاعة 
سامحة الشيخ عبدالعزيز بن باز -رمحه اهللا- بكلية الرشيعة بجامعة اإلمام 

يف مدينة الرياض.
وحماذير) •  ضوابط  الفقهي..  (التيسري  بعنوان:  حمارضة  اجلمعية  نظمت 

العلامء  كبار  هيئة  عضو  خنني،  بن  حممد  بن  عبداهللا  الشيخ  معايل  قدمها 
١٤٣٣/٥/١٠هـ  االثنني  يوم  صباح  لإلفتاء،  الدائمة  اللجنة  وعضو 
الساعة التاسعة بقاعة سامحة الشيخ عبدالعزيز بن باز -رمحه اهللا- بكلية 

الرشيعة بجامعة اإلمام. 
الصاع •  (حتديد  بعنوان:  علمية  ندوة  السعودية  الفقهية  اجلمعية  نظمت 

الساعة  ١٤٣٣/٥/١٩هـــ  األربعاء  يوم  املعارصة)،  باملقاييس  النبوي 
التاسعة صباحاً، بقاعة سامحة الشيخ عبدالعزيز بن باز -رمحه اهللا- بكلية 

الرشيعة بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.



 ٤٩٠

لقاء العدد
مع فضيلة الشيخ/ أ. د. عبدا بن سعد الرشيد

الشيخ  فضيلة  مع  اللقاء  هذا  بإجراء  الفقهية  اجلمعية  جملة  تترشف 
األستاذ الدكتور عبداهللا بن سعد الرشيد -حفظه اهللا-.

احلمـد هللا وحده والصالة والسـالم عىل من ال نبي بعـده وعىل آله وصحبه، 
أما بعد:

فأشـكر اإلخوة يف جملة اجلمعية الفقهية السـعودية رئيسـاً ونائباً وأعضاء عىل 
اختياري يف لقاء هذا العدد وكنت قد قلت لفضيلة رئيس حترير املجلة الشـيخ 
األسـتاذ الدكتـور سـعد بن تركي اخلثالن ملـا طلب مني ذلك لـو توجهتم إىل 
عامل بارز له شـأن أعظم من شـأين يف العلم والتأثري لكان أوىل. ولكن مل أعذر 
فاستجبت للرغبة عىل علم مني بأن شأين يف نفيس أقل من ذلك. واهللا املستعان.

لو تفضلتم بذكر نبذة عن نشـأتكم ومسـريتكم العلمية وأبرز املشايخ الذين • 
تتلمذتم عليهم؟

ولـدت يف بلدة الشـعراء وفيها نشـأت ودرسـت املرحلـة االبتدائية ومل يكن 
فيها يف ذلك الوقت غري املرحلة االبتدائية شأن كثري من البلدان، ثم سافرت 
ي حممد  إىل الطائف للدراسـة يف دار التوحيد، وكان قد سبقني إىل ذلك أخوَ

ونارص.





٤٩١ 

ثـم التحقـت بعد ذلـك بكلية الرشيعـة يف مكـة املكرمة وبعد التخـرج منها 
عملت مدرسـاً يف التعليم العام، قضيت سـنوات يف مدرسـة الياممة الثانوية 

يف الرياض.
ثـم توجهـت بعد ذلك إلكـامل الدراسـات العليـا يف كلية الرشيعـة يف مكة 
املكرمة، وكانت يل رغبة أن يكون ذلك يف كلية الرشيعة بالرياض لكن أشري 
عـيل بأن ألتحق بكليـة الرشيعة يف مكة املكرمة حيث إن برنامج الدراسـات 
العليا مفتوح فيها منذ سنوات بخالف كلية الرشيعة يف الرياض فتلك السنة 
هي أول سنة يفتتح فيها ذلك الربنامج، فأكملت فيها برنامج املاجستري وكان 
عنوان الرسـالة: (احلرابة) ثم أكملت بحمد اهللا تعاىل برنامج الدكتوراه سنة 
١٤٠١هـ وكان عنوان الرسالة: (املسؤولية اجلنائية يف الفقه اإلسالمي) ويف 
تلك السـنة صدر قرار تعييني أستاذاً مساعداً يف كلية الرشيعة بجامعة اإلمام 

حممد بن سعود اإلسالمية.
أمـا أبرز املشـايخ الذيـن تتلمـذت عليهم ففي الصغر هم أسـاتذة املدرسـة 
االبتدائيـة وهم أسـاتذة فضالء، تـويف أكثرهـم، وبقي عىل قيـد احلياة قليل 
منهـم، رحـم اهللا مـن مات منهـم وأحسـن خامتة من هـو منهم حـي. ومن 
أبرزهم الشـيخ: عبدالرمحن بن صالح اجلنيدل إمام جامع الشـعراء يف ذلك 

الوقت وكان قد درس يف شقراء عىل املشايخ.
وأما يف دار التوحيد فاملدرسـون من املشايخ املرصيني يف معظمهم ومن أبرز 
من درسـنا شـيخ سعودي من أهل اخلرج وهو الشـيخ عبدالرمحن بن داوود 
-رمحـه اهللا- وكان قـد أويت حظاً عظيامً يف معرفة النحو والفرائض، حتى كنا 

نسمع يف ذلك الوقت أنه ال جيار يف الفرائض.
وأما يف كلية الرشيعة فاملدرسون من املشايخ املرصيني يف معظمهم.

وأما يف الدراسـات العليا فاملدرسـون من املشـايخ املرصيني الفضالء أيضاً، 
وكان من أبرزهم شيخنا الشيخ حممود عبدالدائم عميد الشافعية يف مرص عىل 



 ٤٩٢

ما سـمعنا، وكان -رمحه اهللا- آية يف حفظ متون الفقه الشافعي واستحضاره 
للمسائل عىل كرب سنه.

وأما أبرز من تتلمذت عليه من غري هؤالء فسامحة الشيخ عبدالعزيز بن عبداهللا بن 
باز -رمحه اهللا- وكذلك سامحة الشيخ عبداهللا بن حممد بن محيد -رمحه اهللا- قرأت 
عليه أنا وفضيلة الشيخ عبدالرمحن آل فريان وآخرون يف مكتبة شيخ اإلسالم ابن 
تيمية يف الرياض وكذلك فضيلة الشيخ حممد األمني الشنقيطي -رمحه اهللا- وكان 
يف بلدنا الشـيخ سـعد بن حممد بن حييى من طالب الشيخ عبداهللا بن عبداللطيف 
والشيخ حممد بن إبراهيم -رمحهام اهللا-، وكان شاعراً مولعاً بقراءة الشعر فقرأت 

عليه كثرياً يف الشعر العريب فرمحه اهللا تعاىل رمحة واسعة.
وكذلـك حـرضت بعض الدروس يف املسـجد احلـرام، وإن مل يكن حضوراً 
منتظـامً وممن حرضت درسـه فضيلة الشـيخ سـليامن احلمـدان -رمحه اهللا-، 

وسمعت منه أحاديث الرمحة بأسانيدها منه إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص.
نبذة عن سريتكم العملية واملناصب اإلدارية التي تقلدمتوها؟• 

أنـا وهللا احلمـد أكثـر انشـغايل بالتدريس، ومل يكـن لدي رغبة يف تـويل األعامل 
اإلدارية البحتة، لكنني كلفت من املشايخ يف قسم الفقه بعد وفاة فضيلة الشيخ 
صالح بن عيل النارص -رمحه اهللا- رمحة واسعة برئاسة قسم الفقه، وكان النظام 
آنذاك أن أعضاء القسم هم الذين يرشحون رئيس القسم فأذعنت هلم يف ذلك 
تقديراً هلم واحتسـاباً، وقضيت سـنوات يف رئاسة قسـم الفقه إىل أن كلفت يف 
سنة ١٤١٤هـ بوكالة اجلامعة لشؤون املعاهد العلمية لفرتة واحدة مدهتا ثالث 

سنوات، واعتذرت عن التجديد فقبل مني ذلك بحمد اهللا.
هذا وقد شـاركت يف عدة جمالس علمية متنوعة وبعض اللجان. وبيان ذلك 

فيام يأيت:
جملس قسـم الفقه بكلية الرشيعة كام هو معروف يف النظام أن كل عضو . ١

يف القسم حيرض اجللسة.





٤٩٣ 

جملس كلية الرشيعة.. ٢
املجلس العلمي بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.. ٣
جملس جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.. ٤
املجلـس العلمي يف كليـات البنات حني كانت مرتبطة بالرئاسـة العامة . ٥

لتعليم البنات.
املجلس العلمي يف كلية امللك فهد األمنية.. ٦
جملس إدارة اجلمعية الفقهية السعودية.. ٧
عضو يف هيئة كبار العلامء لفرتة واحدة.. ٨
جلنة لدراسة نظام اإلجراءات اجلزائية يف وزارة العدل.. ٩

وأما اللجان فقد شاركت يف عدد من اللجان داخل اجلامعة، وكذلك شاركت 
يف جلنـة النظـر يف وضع مدرسـة دار التوحيد يف الطائف التي أمر بتأسيسـها 
امللك عبدالعزيز -رمحه اهللا- يف وقت قديم، وكانت مرتبطة بوزارة املعارف 
فتغري وضعها عام كانت عليه فكتب سـامحة الشـيخ عبدالعزيز بن باز -رمحه 
اهللا- تعـاىل إىل خـادم احلرمني الرشيفني يف ذلك فأمـر بتكوين جلنة للنظر يف 
هذا الوضـع، وقد اجتمعت اللجنة عدة اجتامعـات انتهت بالتوصية بإعادة 
األمـر عىل ما كان عليـه مراعاة لدورها العلمي، وهي شـاهد عظيم الهتامم 
امللـك عبدالعزيـز -رمحـه اهللا- بالتعليـم يف وقـت مبكر، وبخاصـة التعليم 

الرشعي. وال أعلم عن مصري هذه التوصية، واهللا املستعان.
وأنتـم أسـتاذ يف كليـة الرشيعـة من سـنوات طويلـة، وتتلمـذ عليكم آالف • 

الطـالب من خرجيـي الكلية... هل تـرون فرقاً بني طـالب األمس وطالب 
اليوم؟!

ممـا أمحـد اهللا تعـاىل عليه وأعـده من أعظم نعـم اهللا عيل أن يـرس يل التدريس 
بكليـة الرشيعـة سـنوات طويلـة فقـد بـدأت التدريـس يف الكلية من سـنة 



 ٤٩٤

١٤٠١هـ-١٤٠٢هــ إىل اآلن، فله الفضـل واملنة، ال أحيص ثناء عليه. وإين 
أغتبط بمجالستي لألعداد الكثرية من طلبة العلم يف كلية الرشيعة يف قاعات 
الدراسات، راجياً من اهللا تعاىل أن أكون قد وفقت لنقل العلم الرشعي إليهم 

فرب حامل فقه إىل من هو أفقه منه.
وأمـا السـؤال عـن الفرق بني طـالب األمس وطـالب اليوم ففـي كلٍّ خري 
بحمد اهللا تعاىل، والشـك أن الطالب ال يستطيع -يف الغالب- أن ينفك عن 
جمتمعه الذي يعيش فيه وما يدور فيه من الصوارف والعوارض التي تؤثر يف 
حتصيل الطالب العلمي، لكني أقول: يبقى لكلية الرشيعة راغبوها وعشاقها 
ومن جيتهد وجيهد نفسـه يف اسـتيعاب علومها وحتصيلها. بارك اهللا يف شباب 
كلية الرشيعة ووفقهم للعلم النافع والعمل الصالح، فاملجتمع بحاجة ماسة 
إليهم بعد التخرج يف سلك القضاء ويف التعليم ويف املرافق األخر، وبارك 
اهللا يف مجيـع شـباب األمة يف أي طريق مـن طرق العلم النافع سـلكوه، فهم 

رجال املستقبل.
رؤيتكم حول الطريقة املثىل لتدريس الفقه وأصوله يف اجلامعات؟• 

الطريقـة املثىل لتدريس الفقه يف اجلامعات ختتلف حسـب اختالف املراحل، 
فاملرحلة اجلامعية (البكالوريوس) هلا طريقة، والدراسـات العليا هلا طريقة، 

بل مرحلة املاجستري ختتلف إىل حد ما عن مرحلة الدكتوراه.
فالطالب يف املرحلة اجلامعية (البكالوريوس) تتزاحم عليه العلوم، وحصيلته 
الفقهية فيام سبق قليلة يف الغالب، فرياعى هذا اجلانب والبد، ولذلك يكون 
تدريس الفقه له ميرساً بعيداً عن عرض اخلالفات التي ال يستطيع استيعاهبا 
وفهمها إال بجهد كبري، فهذا ال يؤسـس عنده امللكـة الفقهية التي هو بأمس 
احلاجـة إليها، لكـن يعرض له بعض املسـائل املنتقاة عىل سـبيل املقارنة بني 
املذاهب ليحصل له التمرين والتدريب عىل دارسـة اخلالف، والذي أويص 
بالعناية به هو الدليل وتعويد الطالب عىل االهتامم به وكيف يسـتنبط احلكم 





٤٩٥ 

منه وكيف يناقش، وكذا تعويده عىل احرتام املخالف من أهل العلم وتقديره 
واالعتذار له إذا مل يكن قد وفق للصواب. 

وأمـا تدريـس الفقـه يف مرحلة الدراسـات العليا فيكون عىل سـبيل البسـط 
واالستطراد وعرض اخلالف وأوجه االستدالل واملناقشة والرتجيح املستند 
للدليـل، والعنايـة الفائقة بدراسـة النوازل الفقهية دراسـة متأنية مسـتفيضة 
عـىل أن يسـتفاد من تصوير النازلة من املختصـني يف معرفة حقيقتها من أهل 
االختصـاص فيها، فقد تكون طبيـة وقد تكون جتارية وقـد تكون اقتصادية 
وهكـذا، فيسـتفيد طالب العلم الرشعـي من هذا املختـص يف معرفة تصور 
هـذه النازلـة من أجل أن يصـدر احلكم عىل يشء معلوم عنـده علامً تفصيلياً 
تامـاً ال عىل علم إمجايل ال يؤهله إلصـدار احلكم فيه فاحلكم عىل اليشء فرع 

عن تصوره.
رؤيتكم حول واقع املؤسسـات العلمية واملجامع الفقهية، ودورها يف دراسة • 

النوازل والقضايا املعارصة وما يؤمل منها يف ذلك؟
املؤسسات العلمية واملجامع الفقهية يقع عليها عبء كبري يف دراسة النوازل 
والقضايـا املعارصة، وهـي تبارش ذلك منذ سـنني. فهناك هيئة كبـار العلامء 
يف اململكـة وهناك املجمع الفقهي يف رابطة العامل اإلسـالمي يف مكة املكرمة 
وهناك املجمع الفقهي يف منظمة التعاون اإلسالمي وكذلك غريها يف أقطار 
إسـالمية أخر تبارش دراسـة النوازل والقضايا املعارصة وكذلك الكليات 
اجلامعية يف أقسـامها املتخصصة والسـيام يف برامج الدراسـات العليا سـواء 
كان ذلـك عـن طريـق الدراسـة املنهجية أو عـن طريق الرسـائل العلمية يف 
املاجسـتري والدكتوراه، ويف قسـم الفقه بكلية الرشيعة بجامعة اإلمام نشـاط 
ملحـوظ يف هـذا اجلانـب، وهـو موجـود أيضـاً يف األقسـام املتخصصـة يف 

اجلامعات األخر، ويف املراكز املتخصصة.
واملؤمـل أن تتواصـل اجلهـود وأن حيصل التعاون يف هـذا املجال وأن يكون 



 ٤٩٦

هناك تنسـيق مشـرتك بني اجلهـات املعنيـة ألن املهمة عظيمـة واحلمل ثقيل 
واحلاجـة ماسـة. السـيام وأن الدراسـة اجلامعية أحـر بالتوفيـق واإلصابة 

.وخيشى من االجتهادات الفردية املتعجلة املتسارعة إىل الفتو
واهللا تعاىل املسؤول أن يوفق علامء املسلمني للصواب وأن جيمع كلمتهم عىل 

احلق واهلد وأن يعينهم عىل األمانة التي حتملوها.
وأنتـم عضو سـابق يف جملـس إدارة اجلمعية الفقهية السـعودية. مـا رؤيتكم • 

لواقـع اجلمعية؟ وهل حققت أهدافها؟ وما األمـور التي كنتم تطمحون إىل 
حتقيق اجلمعية هلا ومل تتحقق حتى اآلن؟

اجلمعيـة الفقهية السـعودية مجعية مهمة، تتبني أمهيتها مـن أمهية العلم الذي 
تقـوم بـه، فموضوعها الفقـه وأصولـه، واجلمعيـة الفقهية عليها مسـؤولية 
عظيمـة جتـاه موضوعها. وهـي بحمد اهللا تعاىل تسـري عىل الطريـق القويم، 
وال ينبغي أن هنتم بكثرة التحركات واملنجزات فحسـب، بل ينبغي االهتامم 
بكيفية املنجزات وسـالمتها مـن االرجتال والعجلة املخلـة، فالطريق طويل 
واملسـؤولية ثقيلة، وينبغي إلدارة هذه اجلمعية -مشـكورة- أن حترص عىل 

توثيق العالقة مع اجلهات العلمية والعلامء البارزين.
ومـن فضـل اهللا انتظمـت جملتها يف الصـدور واالنتشـار، وهـي مرآهتا وهلا 

دالالهتا عىل نشاط اجلمعية.
وفـق اهللا تعـاىل القائمني عىل اجلمعية الفقهية وسـدد خطاهم وعىل رأسـهم 
رئيس رشف اجلمعية سـامحة الشـيخ عبدالعزيز بن عبداهللا آل الشـيخ مفتي 
عـام اململكة ورئيـس هيئة كبار العلـامء وكذلك جملس اإلدارة رئيسـاً ونائباً 

وأعضاء.
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ملخص رسائل علمية
رسالة ماجستري بعنوان:

أحكام تسمية اإلنسان وتكنيته وتلقيبه
الباحث: عمر بن عبداهللا بن إبراهيم آل طالب

قسـم الفقـه بكليـة الرشيعـة - جامعـة اإلمـام حممـد بن سـعود 
اإلسالمية

إرشاف: فضيلة الشيخ/ أ. د. سعد بن تركي اخلثالن
األستاذ يف قسم الفقه.

العام اجلامعي: ١٤٣١-١٤٣٢هـ 

الوصف العام للرسالة:• 
تتكون الرسـالة من ٤٢٤ صفحة وكان أبرز أهدافهـا التوصل إىل األحكام 
الفقهية يف باب األسـامء والكنى واأللقاب مع بيان آدابه وردّ ما أحدث الناس 

فيه من خمالفات. 
أبواب الرسالة وفصوهلا:• 

تتكون الرسالة من مقدمة، ومتهيد، وبابني، وخامتة.
البحـث،  وأهـداف  اختيـاره  وأسـباب  أمهيـة املوضـوع  وفيهـا:  املقدمـة: 

والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وخطته. 
التمهيد: يف التعريف باألسامء والكنى واأللقاب، وبيان أسباهبا، وضوابطها.
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وفيه أربعة مطالب، وهي:
تعريف االسم والكنية واللقب. ١
أسباب التسمية والتكنية والتلقيب. ٢
ضابط ما حيرم من األسامء. ٣
ضابط ما يكره من األسامء.. ٤

الباب األول: أحكام األسامء، وفيه ثالثة فصول:
ى، وفيه ستة مباحث وهي: ي واملسمَّ الفصل األول: األحكام املتعلقة باملسمِّ

تسمية املولود.. ١
ى.. ٢ تسمية من مات قبل أن يسمّ
تسمية السقط.. ٣
تسمية اللقيط.. ٤
تسمية النبي ملسو هيلع هللا ىلص بغري ما ورد.. ٥
االحتفال بتسمية املولود.. ٦

الفصل الثاين: أحكام األسامء املتعلقة باالسم، وفيه عرش مباحث هي:
التسمية بام صار شعاراً لغري املسمى.. ١
التسمية باألسامء األعجمية.. ٢
بِّد لغري اهللا تعاىل.. ٣ التسمية بام عُ
التسمية بام فيه دعو ما ليس للمسمى.. ٤
التسمية بام يتطريّ بنفيه.. ٥
التسمية بام تنفر منه القلوب واألسامع.. ٦
التسمية بام خيالف أعراف الناس.. ٧
التسمية بأسامء القرآن أو سورة أو كلامت وردت فيه.. ٨
التسمية باسم مستعار.. ٩
حتسني االسم.. ١٠
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الفصل الثالث: أحكام األسامء من حيث التغيري والنداء، وفيه مبحثان مها:
أحكام تغيري األسامء.. ١
أحكام نداء املسمى.. ٢

الباب الثاين: أحكام الكنى واأللقاب
الفصـل األول: األحـكام املتعلقة بالكنى، وفيه أحد عـرش مبحثاً عىل النحو 

التايل:
حكم التكنية.. ١
ما ورد النهي عنه من الكنى.. ٢
حكم التكنية باإلناث.. ٣
حكم التكنية بالصفات.. ٤
حكم التكنية بأسامء احليوانات أو النباتات.. ٥
حكم التكنية بغري أكرب األوالد.. ٦
حكم تكنية الرجل الذي له أوالد بغري أوالده.. ٧
حكم تكنية الصغري والرجل قبل أن يولد له.. ٨
حكم تكنية الكتايب.. ٩
حكم تكنية الكافر والفاسق واملبتدع.. ١٠
الضابط يف باب التكني.. ١١

الفصل الثاين: األحكام املتعلقة باأللقاب، وفيه ستة مباحث هي:
أنواع األلقاب.. ١
حكم تلقيب النفس.. ٢
حكم تلقيب اآلخرين.. ٣
حكم استبدل األلقاب الرشعية.. ٤
املبالغة والتعميم يف إطالق األلقاب املشعرة بمدح أو ذم.. ٥
تغريب األلقاب العلمية.. ٦
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أهم نتائج الدراسة:
نتائج التمهيد:

، والكنية علم صدر بأب أو أم أو •  االسـم علم وضع لتعيني املسـمى أوالً
نحومها، واللقب: علم سـمي به اإلنسان بعد اسمه األول وأشعر بمدح 

أو ذم أو نسبة. 
سـبب التسـمية األول هو تعريف املسـمى ومتييزه عن غـريه، أما اختيار • 

اسـم دون آخـر فقد يكون لسـبب دينـي أو مراعاة خلفة حروف االسـم 
وتناسـب إيقاعهـا أو قصـدا إىل معنى االسـم أو إحيائه أو تأثـراً بأعراف 
املجتمع يف التسـمية أو تعبريا عن احلالة النفسية للمسمي أو تأثراً بظرف 

والدة املسمى.
 سـبب التكنية: هو إجالل املكنَّى عن الترصيح باسـمه بالكناية عنه وقد • 

تكون ألجل تعريفه ومتييزه أو نسبته إىل أكرب ولده أو إىل يشء معني ارتبط 
بـه أو للتفـاؤل له بالذرية أو خوفاً من تلقيبه أو جرياً عىل العادة من تكنية 

كل من سمي باسمه بكنية نمطية أو ألجل سرت اسمه بسبب قبحه.
يمكـن رد موضوع التلقيب إىل أحد أسـباب ثالثة: النبز والذم، أو املدح • 

والترشيف، أو النسبة املجردة.
من أبرز القواعد والضوابط يف باب األسامء ما يأيت:• 
األصل حل مجيع األسـامء إال ما دل الدليـل عىل حرمته أو كراهته إما . ١

بنصه أو بوصفه.
تكره التسمية بكل ما يؤدي إىل مكروه وحترم بكل ما يؤدي إىل حمرم. . ٢
تغيري االسـم يدل عىل النهي عن التسـمية به فإن غـري كل ما يامثله أو . ٣

يوافقـه يف العلة فالتسـمية به حمرمـة، وإن غريّ البعـض وترك البعض 
فالتسمية به مكروهة.
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كل اسـم أقره النبي ملسو هيلع هللا ىلص ومل يسـبق له هني عنه وال عـن نظريه يف العلة . ٤
فالتسمية به مرشوعة.

٥ .. كل اسم ليس بحسن عرفاً فهو مكروه رشعاً
حترم التسمية بكل اسم تضمن تعبيداً لغري اهللا تعاىل أو كان علامً خاصاً . ٦

عـىل اهللا عـز وجل أو كان علـامً خاصاً عىل كافر أو فاسـق أو صنم أو 
حيوان مستهجن أو كان يلحق رضراً باملسمى به.

نتائج الفصل األول من الباب األول:
تسمية املولود من مجلة احلقوق الواجبة له عىل أبيه بإمجاع العلامء.• 
األصل جواز تسـمية املولـود بأكثر من اسـم إال أن األوىل االقتصار عىل • 

اسم واحد لفعله ملسو هيلع هللا ىلص مع أوالده.
اتفق الفقهاء عىل جواز تسـمية املولود من حني وجوده إىل اليوم السـابع • 

مع والدته، ومجهور أهل العلم عىل القول باستحباب التسمية يوم السابع 
وجوازها قبله.

واتفـق الفقهـاء عىل أن األب هو األحق بتسـمية املولود عنـد التنازع فال • 
يسمي غريه مع وجوده إال بإذنه ويستحب له أن يستشري أم املولود وأهله 

يف تسميته وأن يستشري أهل العلم إن أحتاج لذلك.
يستحب تسمية من استهل صارخا ثم مات قبل أن يسمى، لعموم األدلة • 

اآلمرة بتسمية املولود.
السـقط هـو (الولد الذي يسـقط من بطن أمـه قبل متامـه)، وظاهر كالم • 

الفقهاء جواز تسـميته إذا كان سـقوطه بعد نفخ الروح فيه وإنام اختلفوا 
يف اسـتحباب ذلـك والراجح القول باالسـتحباب لعمـوم األدلة اآلمرة 
بتسمية املولود حيث إن السقط بعد نفخ الروح يسمى مولودا فيدخل يف 

عموم األمر وهو قول مجهور العلامء.
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أسـامء النبـي ملسو هيلع هللا ىلص توقيفية باإلمجـاع بمعنى: أهنا إما أن تكـون نصية اللفظ • 
أي واردة بالنـص أو أن تكـون نصيـة املعنى أي أن املعنـى الذي تضمنته 

منصوص عليه.
أسـامء النبي ملسو هيلع هللا ىلص املنصـوص عىل لفظها تنحرص يف أحد عرش اسـامً وهي: • 

حممـد، وأمحد، واملاحي، واحلـارش، والعاقب، واملتـوكل، واملقفي، ونبي 
التوبة، ونبي الرمحة، واخلاتم، ونبي امللحمة.

ال يدخل يف أسامء النبي ملسو هيلع هللا ىلص إال ما مجع ثالثة رشوط:• 
أن يكون متضمناً وصف كامل.. ١
٢ .. أن يكون الوصف الذي تضمنه االسم توقيفياً
أن ال يكون من أسامء اهللا احلسنى.. ٣

فــ (طـه) و(يس) ليسـت من أسـامئه لتخلـف الـرشط األول: والزعيم 
والعبقـري ليسـت من أسـامئه لتخلف الـرشط الثاين: والسـيد والرؤف 
والرحيـم ليسـت مـن أسـامئه لتخلـف الـرشط الثالـث: ومثـال ما مجع 

الرشوط: اسم املصطفى والشفيع واملشفع. 
حترم التسـمية بأسـامء الكفـار اخلاصة هبـم، سـواء أكان اختصاصهم هبا • 

بحكم العرف الغالب أم كانت من سـامت دينهم املميزة والتي هلا ارتباط 
بعقائدهم الباطلة.

متى حكم العرف باعتبار اسـم من األسـامء خاصاً بالذكور أو اإلناث مل • 
جتز تسمية اجلنس اآلخر به.

تكره تسمية املولود العريب باألسامء األعجمية وال بأس يف تسمية املولود • 
بأسـامء أعجمية واألوىل تسـميته باسم عريب السـتحباب حتسني األسامء 

وال شك يف فضل العربية عىل غريها من اللغات.
أمجـع العلامء عـىل حتريم التسـمية بالتعبيد لغري اهللا تعـاىل إن قصد بكلمة • 
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(عبـد) حقيقـة العبوديـة أو كان هو املعنـى العريف الغالب فـإن مل تقصد 
حقيقـة العبوديـة، وجـر العرف باسـتعامل كلمـة (عبـد) بمعنى خادم 
أو نحـوه فقد أجـاز بعض املتأخرين ذلـك والصحيح عدم جـواز تعبيد 

. األسامء لغري اهللا تعاىل مطلقاً وهو مذهب مجاهري العلامء قديامً وحديثاً
حيرم التعبيد ألسامء مل يثبت تسمية اهللا تعاىل هبا ملا يف ذلك من التعبيد لغري • 

أسـامء اهللا تعاىل إضافة إىل تسـمية اهللا بام مل يرد به السمع وأسامؤه سبحانه 
وتعاىل توقيفية.

اتفق العلامء عىل كراهة تسـمية املولود باألسامء التي حتمل معاين تكرهها • 
النفوس وتشـمئز منها وذلك مثل األسـامء التي توقع يف التشاؤم والطرية 
واألسـامء التـي تدل عـىل اإلثـم واملعصية أو التـي حتمـل ألفاظها معاين 

التميع والتحلل.
ال حرج يف التسمية بأسامء موافقة ألسامء القرآن أو أسامء سوره أو كلامته • 

برشط أن تكون مناسـبة ألن توضع علامً عىل ذكر أو أنثى وأال يكون فيها 
حمذور رشعي.

تأيت عىل التسمية باألسامء املستعارة األحكام اخلمسة فقد تكون واجبة أو • 
مستحبة أو مباحة أو مكروهة أو حمرمة وذلك بحسب الدافع إىل التسمية.

حيرم أن حيمل االسم املستعار دعو كاذبة كمن يسمي نفسه الدكتور أو • 
الطبيب أو املهندس فالن، وليس كذلك.

: عبداهللا ثم عبدالرمحن ثم بقية األسـامء املعبدة عىل •  أفضل األسـامء مطلقاً
حسب تفاضلها يف املرتبة ثم أسامء األنبياء عىل حسب مراتبهم يف الفضل 
ثم بقية األسـامء احلسـنة، وتفاضلها يف املرتبة بحسب تفاضلها يف احلسن 

ي. وبحسب حال املسمِّ
تتلخص اآلداب الواجبة للتسمية فيام يأيت: • 
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عدم ترك تسمية املولود مدة يترضر بسببها من ترك تسميته.. ١
أن يتوىل الوالد تسميته أو يفوض التسمية إىل من تربأ الذمة بتسميته.. ٢
٣ .. جتنب تسمية املولود باألسامء املحرمة رشعاً
ترك االحتفاالت البدعية املحدثة ملناسبة تسمية املولود. . ٤

تتلخص اآلداب املستحبة للتسمية فيام يأيت:• 
املبادرة بتسمية املولود يف اليوم األول أو السابع من والدته.. ١
مشاورة أم املسمى وأهله واالسرتشاد برأي أهل العلم يف تسميته.. ٢
اختيار االسم األفضل، فالفاضل عىل ما سبق بيانه يف تفاضل األسامء.. ٣
٤ .. جتنب تسمية املولود باألسامء املكروهة رشعاً
مراعاة أعراف الناس احلسنة يف التسمية.. ٥
مراعاة قلة حروف االسـم ما أمكن وخفة النطق به ورسعة متكنه من . ٦

السمع.
مراعاة مالءمة االسـم للمسـمى بـه يف مراحل حياته مـن صغره إىل . ٧

كربه.
مراعاة مناسـبة االسـم يف حال ندائه ويف حال التكني به وحال نسبته . ٨

السم األب ولقب األرسة. 
نتائج الفصل الثالث من الباب األول:

جيب تغيري االسم الذي حيرم التسمي به، ويندب تغيري االسم الذي يكره • 
التسمي به.

يتلخص اهلدي النبوي يف تغيري األسامء يف مخسة أمور: • 
. األول: عدم تغيري االسم إال إذا كان حمرماً أو مكروهاً

الثاين: مراعاة مراتب األسامء يف الفضل عند التغيري.
الثالث: مراعاة القرب يف النطق بني االسمني.

الرابع: مراعاة املقابلة يف املعنى إذا مل يكن فيه حمذور
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اخلامس: مراعاة ما يراد له املسمى.
الويل الرشعي عىل الصغري والسفيه واملجنون واململوك هو األحق بتغيري • 

أسامئهم كام أنه األحق بتسميتهم ابتداء.
السنة مناداة اإلنسان بأحب أسامئه إليه. • 
ال حـرج يف ذكر اسـم املـرأة عند النـداء أو حال املخاطبـة أو اإلخبار بل • 

يسـتحب ذكر اسـمها إن كانت حتب مناداهتا به، ولكن متى حتقق مفسدة 
مـن ندائها باالسـم الرصيح فـإن درء تلك املفسـدة مقـدم والعدول إىل 

منادهتا باسم حيفظ كرامتها وال يثري أطامع الرجال أوىل.
حيرم نداء النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف حياته باسـمه املجرد أو ذكره به بعد وفاته باسـمه • 

غري مقرون بوصف النبوة أو الرسالة أو ما يشعر بالتعظيم.
من السنة إنزال الناس منازهلم يف املعامالت واملخاطبات.• 
يكره مناداة الولد ألحد أبويه باالسم املجرد.• 
حيرم تصغري أو قلب اسم من أسامء اهللا تعاىل املختصة به بال خالف. • 
اختلـف يف حكـم التكنى بأيب القاسـم عىل أربعة أقـوال والراجح حتريم • 

التكنـي بأيب القاسـم يف زمن النبي ملسو هيلع هللا ىلص خاصة، وجـوازه بعد ذلك مطلقاً 
ملن اسمه حممد ولغريه.

جيوز التكني بأسـامء اإلناث باإلمجاع، والسـنة أن يكنى الرجل بأكرب بنيه • 
وإن كان له بنات أكرب منه وال حرج أن يكنى يف بعض األحيان بغري الولد 

األكرب.
جيوز تكنية الرجل بغري أوالده باإلمجاع.• 
ترشع تكنية من مل يولد له سواء أكان صغرياً أو كبرياً باإلمجاع.• 
األصـل حـل مجيع الكنى إال مـا دل الدليل عىل حرمتـه وكراهيته وحكم • 
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ي به باستثناء اسم القاسم يف حياة النبي ملسو هيلع هللا ىلص. التكني باسم هو حكم التسمِّ
 • مل يثبـت هنـي عن كنية إال الكنية بأيب القاسـم، ومل يرد تغيري لكنية سـو

الكنية بأيب احلكم وبأيب القاسم.
اللقـب الرشعـي هو كل وصف رتـب عىل طاعة أو معصيـة وتعلقت به • 

أحكام رشعية مثل: مؤمن، شهيد، كافر، فاسق.
يكـره التلقيب بلقب مضاف إىل الدين أو اإلسـالم عند أكثر العلامء ألنه • 

حمدث وملا فيه من التزكية أو املبالغة املؤدية للفخر واخليالء.
حيرم تسـمية اإلنسان بـ (سـيد) معرفاً باأللف والالم وجيوز بدوهنام إذا مل • 

. يلحظ معنى الصفة بالسيادة فهو جائز مطلقاً
حيـرم وصف أحد املخلوقني بسـيد الناس وسـيد الـكل، كام حيرم وصفه • 

بسيد ولد آدم ألنه ليس ذلك ألحدٍ إال لرسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص.
اتفـق العلـامء عىل جواز تلقيب اإلنسـان بلقب نبـز إذا مل يمكن متيزه عن • 

غـريه إال بذكر ذلك اللقـب برشط أن ال يكون إطالقـه عىل وجه التعيري 
والتنقيص.

األلقاب احلزينة نوعان:• 
النوع األول: ما كان االنتسـاب إليه سـائغاً يف األصل مثل لقب: قريش، 
حنفـي... وإنام تعد هذه ألقاب حزينة عند وقوع التحزب عليها واملواالة 
واملعـاداة ألجلها، أمـا إذا كانت ملجرد التعريف فليسـت حينئذ من قبيل 

األلقاب احلزينة.
واللقـب الثاين: ما ال يسـوغ االنتسـاب إليـه ابتداء مثـل: كل لقب انعقد 
لفرقة أو مجاعة ختالف اإلسالم يف أمر كيل أو جزئي كاخلوارج واملعتزلة... 
فهذه ألقاب حزينة باعتبار حصول التحزب عليها وباعتبار كوهنا شـعاراً 

لفرق منشقة عن مجاعة املسلمني.
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اللقـب الرشعي الذي ال جيـوز عقد املواالة واملعاداة عـىل غريه باإلمجاع • 
هو لقب اإلسالم ويلحق به كل األلقاب الرشعية املرادفة له والتي حتمل 

معناه وداللته.
يكـره االقـرتاض اللغـوي لغري حاجـة، وهو إدخـال ألفـاظ أعجمية يف • 

العربية مع تعريف لفظها أو تركه عىل عجمته. 
املقصود بتغريب األلقاب العلمية هو اقرتاض ألقاب أعجمية للدرجات • 

العلمية وأقل أحوال ذلك الكراهة.
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صدر حديثًا
كتب الدراسات الفقهية واألصولية والسياسة الرشعية

فقه املعامالت املالية املعارصة• 
إعداد: أ. د. سعد بن تركي اخلثالن

األستاذ بقسم الفقه يف كلية الرشيعة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
النارش: دار الصميعي بالرياض، ١٤٣٣هـ

ربح ما مل يضمن. دراسة تأصيلية تطبيقية• 
تأليف: د. مساعد بن عبداهللا أمحد احلقيل

وأصل هذا الكتاب رسالة دكتوراه يف املعهد العايل للقضاء
النارش: دار امليامن، الطبعة األوىل، ١٤٣٢هـ.

أفعال املكلف بني مصلحة نفسه، ومرضة غريه• 
تأليف: يارس بن حممد الثويني

النارش: دار النفائس، الطبعة األوىل، ١٤٣٣هـ.
حدود ترصفات اجلمعيات اخلريية يف أموال الزكاة• 

تأليف: د.عبدالعزيز بن صالح الشناوي
النارش: مدار الوطن، الطبعة األوىل، ١٤٣٢هـ.

هبة الثواب وتطبيقاهتا املعارصة• 
تأليف: عبدالرمحن بن عيل العسكر

النارش: دار الصميعي، الطبعة األوىل، ١٤٣٢هـ.
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 •التبادل املايل بني املصارف اإلسالمية واملصارف األخر
تأليف: د.فهد بن صالح احلمود

النارش: دار كنوز إشبيليا، الطبعة األوىل، ١٤٣٢هـ.
تطور األحكام الفقهية يف القضايا املالية• 

تأليف: د. حممد طارق اجلعربي
النارش: دار النفائس، الطبعة األوىل، ١٤٣٣هـ.

االجتهاد الفقهي عند احلافظ عبداهللا بن الصديق الغامري• 
تأليف: د.عبداهللا اجلباري

النارش: دار بن حزك، الطبعة األوىل، ١٤٣٢هـ.
أبحاث اجتهادية يف نوازل عرصية• 

تأليف: د. قطب الريسوين
النارش: دار ابن حزم، الطبعة األوىل، ١٤٣٢هـ.

البيوع واملعامالت املالية• 
تأليف: طارق بن عوض اهللا حممد

النارش: دار ابن القيم - دار ابن عفان، الطبعة األوىل، ١٤٣٢هـ.
بحوث ومقاالت فقهية• 

تأليف: د. حممد أيب األجفان
النارش: دار سحنون - دار ابن حزم، الطبعة األوىل، ١٤٣٢هـ.

رشح حتفة امللوك• 
تأليف: عبداللطيف بن عبدالعزيز الكرماين احلنفي

حتقيق: عيل أسعد رباجي
النارش: دار بن حزم، الطبعة األوىل، ١٤٣٢هـ.

كنز الدقائق • 
تأليف: عبداهللا بن أمحد النسفي

حتقيق أ.د.ساند بكداش
النارش: دار البشائر اإلسالمية - دار الرساج، الطبعة األوىل، ١٤٣٢هـ.
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فقهاء املالكية وآثارهم يف جمتمع السودان الغريب يف عهدي مايل وصنغي• 
تأليف: سحر أمحد حممد مرجان

النارش: مكتبة الثقابة الدينية، الطبعة األوىل، ١٤٣٢هـ.
فقه العبادة• 

رشح قسم العبادات من عمدة الفقه
تأليف: د.سلامن بن فهد العودة

النارش: اإلسالم اليوم، الطبعة األوىل، ١٤٣٢هـ.
القواعد األصولية من الرشح املمتع• 

مجع: د.سعود بن عبداهللا الغديان 
النارش: دار التدمرية، الطبعة األوىل، ١٤٣٢هـ.

املسائل الفقهية• 
تأليف: عمر بن قداح اهلواري
حتقيق: د. حممد أبو األجفان

النارش: دار ابن حزم، الطبعة األوىل، ١٤٣٢هـ.
حسن التنبه ملا ورد يف التشبه• 

تأليف: نجم الدين الغزي
النارش: دار النوادر، الطبعة األوىل، ١٤٣٢هـ.

الفوائد رشح الزوائد• 
تأليف: إبراهيم بن موسى األبنايس

حتقيق: د. عبدالعزيز العويد
النارش: دار التدمرية، الطبعة األوىل، ١٤٣٢هـ

االختيارات الفقهية • 
تأليف: د.أمحد بن حممد معيوط

النارش: دار ابن حزم، الطبعة األوىل، ١٤٣٢هـ.






