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كلية  قواعد  إلـى  الفقهية  القواعد  تقسـيم  البحث  هـذا  مادة  طبيعـة  اقتضـت 
القواعد  أما  بموضوعها،  عالقة  لها  فرعية  قواعد  تحتها  يندرج  التي  وهي  كبرى، 
الكبرى  القواعد  ضمـن  إدراجها  وال يمكـن  جزئية  قواعد  عنهـا  يتفرع  لـم  التـي 
حاولت  وقد  صغرى،  كلية  قواعد  وسميتها  منفصل  فصل  في  أجعلها  أن  ارتأيت 
الفقهية  الفـروع  في  المتناثرة  القواعـد  هـذه  بين  تربط  موضوعيـة  عالقـة  إيجـاد 
وذلك  القواعد،  هذه  لتصنيف  مناسب  أنه  أحسـب  منهج  إلى  فاهتديت  اإلباضية  
الضمان،  نظرية  مثـل:  مشـهورة  فقهية  نظريات  تحت  القواعد  تلـك  تجمـع  بـأن 
في  تشـترك  قواعد  وهناك  اإلثبـات،  ونظريـة  العقد،  ونظريـة  الملكيـة،  ونظريـة 
أما  الفقهي،  االجتهاد  أو  الشرعية،  السياسة  أو  والحرام،  كالحالل  واحد  موضوع 
فيمكن  خاص  موضوع  أو  خاصـة  وحدة  في  بينها  الجمـع  يتعسـر  التي  القواعـد 
تتناول  ألنهـا  المتفرقة؛  الكليـة  القواعد  عليـه  يطلق  خـاص  مبحث  فـي  جعلهـا 
وهكذا  للزيادة،  وقابلة  موضوعية  وحدة  ال تربطها  ومتنوعة  مختلفة  موضوعـات 
الفقهية  القواعـد  شـتات  بعض  الفصل  هذا  في  أجمـع  أن  اهللا  بفضـل  اسـتطعت 
مباحث  ثالثة  إلى  الفصل  هذا  وقسمت  اإلباضية،  الفقهية  المصادر  في  المتناثرة 

يلي: كما  مطالب  عدة  في  مادتها  توزعت 

الضمان. بنظرية  المتعلقة  الكلية  القواعد  األول:  المبحث 
بالضمان ». «الخراج  قاعدة:  األول:  المطلب  ـ 

بالُغنم ». «الُغرم  قاعدة:  الثاني:  المطلب  ـ 
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اإلثم ». ويرفع  الضمان   ال يزيل  «الخطأ  قاعدة:  الثالث:  المطلب  ـ 
والمتسـبب  يتعمـد   لـم  وإن  ضامـن  «المباشـر  قاعـدة:  الرابـع:  ـ  المطلـب 
ما أتلفه »(١). ضمان  عليه  بِكراء  صانع  «كل  ومنه:  بالتعدي ».  إال  ال يضمن 
«المفرط  أو  التقصير»  أو  بالتعدي  إال  قاعدة: «ال ضمان  الخامس:  ـ  المطلب 

ضامن ».
بالتعدي »(٢). إال  ال يضمن  «المؤتمن  قاعدة:  السادس:  المطلب  ـ 

ال يجتمعان ». والضمان  «األجر  قاعدة:  السابع:  المطلب  ـ 
جبار ». العجماء  «جناية  قاعدة:  الثامن:  المطلب  ـ 

الضمان ». ينافي  الشرعي  «الجواز  قاعدة:  التاسع:  المطلب  ـ 

الِملكية. بنظرية  المتعلقة  الكلية  القواعد  الثاني:  المبحث 
الِمل ك ». دليل  «اليد  قاعدة:  األول:  المطلب  ـ 

إذن ». بال  الغير  ملك  في  التصرف  يجوز  «ال  قاعدة:  الثاني:  المطلب  ـ 
باطل ». الغير  ملك  في  بالتصرف  «األمر  قاعدة:  الثالث:  المطلب  ـ 

ح ق ». ظالم  لَعرق  «ليس  قاعدة:  الرابع:  المطلب  ـ 
فعله  حرم  «وما  إعطاؤه »  حـرم  أخذه  حرم  «ما  قاعدة:  الخامـس:  ـ  المطلـب 

اتخاذه ». حرم  استعماله  حرم  وما  طلبه ،  حرم 
أو  ضروراته »  من  ما هو  ملك  شـيئًا  ملك  «من  قاعدة:  السـادس:  ـ  المطلب 

تبع ». «التابع 
بالقبض ». إال  التبرع  يتم  «ال  قاعدة:  السابع:  المطلب  ـ 

الصناع. تضمين   (١)
.٣٢١/١٠ النيل،  شرح  أطفيش:  يراجع:   (٢)
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اإلثبات(١). بنظرية  المتعلقة  الكلية  القواعد  الثالث:  المبحث 
أنك ر ». َمن  على  واليمين  المدعي  على  «البينة  قاعدة:  األول:  المطلب  ـ 

قاصرة ». حجة  واإلقرار  متعدية   حجة  «البينة  قاعدة:  الثاني:  المطلب  ـ 
بإقراره »(٢). مؤاخذ  «المرء  قاعدة:  الثالث:  المطلب  ـ 
باليمين ». مصدَّ ق  «األمين  قاعدة:  الرابع:  المطلب  ـ 

بالشبهات ». تدرأ  «الحدود  قاعدة:  الخامس:  المطلب  ـ 

اإلثبات. وطرق  بالقضاء  الخاصة  الكلية  القواعد   (١)
عن  الكالم  عند  إليـه  أشـرت  وقد  إقرار».  بعد  إنكار  «ال  فقهي:  ضابـط  أو  قاعدة  عنـه  ويتفـرع   (٢)

اإلقرار. عن  الرجوع  حكم 





األول المبحث 

الضمان بنظرية  المتعلقة  الكلّيـّة  القواعد 
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التعريف: أوالً: 
المال:  ضّمنته  ومنه  ضامن،  فهو  ضمانـًا  الشـيء  ضمن  مصدر  لغًة:  الضمان 
الشيء  ضمنت  ومنه  يحويه،  شيء  في  الشيء  جعل  اللغة:  في  وأصله  إياه،  ألزمته 
اسـتوعب  فكأنه  ضّمنه  إذا  ألنه  بذلـك؛  الكفالة  وتسـمى  وعائه،  فـي  جعلتـه  إذا 
هو  وقالوا:  به،  كفل  إذا  وضمين:  الحوامل،  بطون  ما في  المضامين:  ومنه  ذمته، 

ضامن(١). فهو  الغير  بحق  للملتزم  ويقال  االلتزام، 
معنيين: أحد  به  يراد  الفقهاء  اصطالح  في  والضمان 

إلى  الكفيل  ذمة  ضم  وهي  والزعامة،  الحمالة  أيضًا  وتسمى  الكفالة،  األول: 
غيره  ذمة  ما في  بتحمل  الشـخص  يلتزم  بأن  وذلك  المطالبة(٢)،  في  األصيل  ذمة 
أنظره  يقضه:  ولم  أجله  حّل  دْين  آخر  على  له  لمن  يقول  كأن  الناس،  حقوق  من 
وزعيمًا  وكفيـالً  ضامنـًا  ذلك  يتحمـل  الذي  الشـخص  ويسـمى  به،  كفيـل  وأنـا 
(مكفوله)  مضمونه  ذمـة  ما في  عن  مسـؤوالً  يكون  التزامه  وبمقتضـى  وحميـالً، 

يقاضيه(٣). أن  الحق  لصاحب  يجوز  بحيث 

ص ٤٩٧. المنير،  المصباح  الفيومي:  ـ   .٣٧٢/٣ اللغة،  مقاييس  معجم  فارس:  ابن   (١)
ص ٣٨٢. الفقهاء،  لغة  معجم  وقنيبي:  جي  قلعة   (٢)

الخالف  مسـائل  على  اإلشـراف  كتاب  خـالل  من  اإلسـالمي  الفقـه  قواعـد  محمـد:  الروكـي   (٣)=
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عليه  هو  َمن  طلب  ال يسـقطه  دين  «التزام  بقوله:  الضمان  عرفه   ابن  وعـرف 
له»(١). ُهو  لمن 

مثليًا،  كان  إذا  مثله  برد  شيء  تلف  عند  الغارم  ما يتحمله  وهو  الُغْرم،  الثاني: 
هو  وهذا  مثـالً(٢)،  المتلفات  كضمان  لـه)  ال مثيـل  (أي:  قِيِمّيـًا  كان  إذا  قيمـة  أو 
الثاني  المعنى  وعلـى  األول،  ال المعنى  المبحـث  هذا  في  يهّمنـا  الـذي  المعنـى 
القدامى  العلماء  كتابـة  في  يظهر  كما  اإلسـالمي  الفقه  في  الضمان  نظريـة  تنبنـي 

والمعاصرين(٣).
في  فعلوا  كما  خاصـًا  فصالً  ـ  المعنى  بهذا  ـ  للضمـان  يفردوا  لـم  والفقهـاء 
ألن  الفقهية؛  والفصول  األبواب  سائر  في  أحكامه  بثوا  بل  األول،  بمعناه  الضمان 
الموضوعات  بمعظـم  ترتبط  واسـعة  ـ  عامة  كنظريـة  ـ  الضمان  موضـوع  دائـرة 
بيعها  في  باألمـوال  تتعلق  فهـي  وجنايـات(٤)،  ومعامالت  عبـادات  مـن  الفقهيـة 
المعامالت، وتتعلق  أبواب  وإحرازها واستيداعها وغير ذلك مما هو مبسوط في 
من  فيها  ما يقع  وأرش  عليهـا،  التعدي  وعدم  حفظها  حيـث  من  باألنفس  أيضـًا 

والجنايات. القصاص  أبواب  في  مفّصل  هو  مما  ذلك  وغير  جنايات 

الفقه اإلسالمي،  القلم، دمشق، مجمع  دار  نشر  المالكي، ط ١،  البغدادي  للقاضي عبد الوهاب 
.١١٩/١ الحكام،  تحفة  على  الفاسي  بشارة  شرح  ـ  ص ٢٢٦.  ١٤١٩هـ/١٩٩٨م،  جدة، 

.١٥٥/٢ الحدود،  عرفه:  ابن   (١)
ص ٣٨٥. الفقهاء،  لغة  معجم  وقنيبي:  جي  قلعة   (٢)

كل  بعدها  وما   ٤/١ حنيفة،  أبي  مذهب  في  الضمانات  مجمع  أبو محمد،  البغدادي  غانم  ابن   (٣)
الفقه اإلسالمي. ـ الزحيلي  يتناول موضوع الضمان ـ علي الخفيف: نظرية الضمان في  الكتاب 
محمد  كتاب  هامش  من  (نقالً  الضمان.  نظرية  اهللا:  فيض  فوزي  محمد  ـ  الضمان.  نظرية  وهبة: 

ص ٣١١). الكلية،  القواعد  شبير: 
أما  جوابر،  الفقهاء  ما يسـميه  وسـائر  والكفارة  القضاء  أحكام  في  فتتمثل  للعبادات  بالنسـبة  أما   (٤)
الجنايات  أما  واإلتالف،  الغصب  باب  في  وخصوصًا  الضمان،  بأحكام  حافلة  فهي  المعامالت 

وغيرها. واألروش  والقصاص  الغير  مال  على  االعتداء  باب  في  فهي 

=
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للعهود، وجبرًا لألضرار، وزجرًا  للحقوق، ورعاية  الضمان حفظًا  وقد شرع 

لالعتداء. وحدًا  للجناة، 
من  كثيرة،  نبوية  وأحاديث  قرآنية  آيات  الضمان  مشروعية  أصل  في  ووردت 

ذلك:

القرآن: من  ـ  أ 
(النحل: ١٢٦).   ﴾ ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ² ﴿ تعالى:  قوله 
ضامن. أي:  (يوسف : ٧٢)؛   ﴾ B  A  @  ?  >  =  <  ; ﴿ أيضًا:  وقوله 

نَّة: السُّ من  ـ  ب 
طعامًا  - النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أزواج  بعض  «أهدت  قال:  مالك  3  أنس  بن  ما رواه 

في قصعة، فضربت عائشة  القصعة بيدها فألقت ما فيها، فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص : 
بإناء»(١).  وإناء  بطعام  طعام 

اليد  - «على  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص :  قال  قال:  جندب  3  سـمرة بن  رواه  ومـا 
ضمانه. أي:  تؤدي»(٢)؛  حتى  أخذت  كما 

في  وغيرهم  اإلباضية   ذكرها  فقهية  قواعد  عدة  النظرية  هذه  في  وردت  وقد 
إلى  لها  مقسـمًا  وأشـهرها،  أبرزها  على  المبحث  هذا  في  وسـأقتصر  مصنفاتهم، 

يأتي: كما  مطالب، 

البخاري،  ورواه  رقم ١٣٥٩،  شـيء،  له  يكسـر  من  في  ما جاء  باب  األحكام،  كتاب  الترمذي،  رواه   (١)
مقارب. بلفظ  أنس.  عن   ،٢٣٤٩ رقم  لغيره،  قصعة  أو  شيئًا  كسر  إذا  باب  المظالم،  كتاب 

ورواه  صحيح،  حسـن  وقال:  رقم ١٢٦٦،  مؤداة،  العارية  بـاب  البيوع،  كتـاب  الترمـذي،  رواه   (٢)
«روى  حجر:  ابن  قـال  رقم ٢٠٠٩٨،  جندب،  سـمرة بن  حديث  من  الكوفيين،  مسـند  أحمـد، 
تؤديه  حتى  ما أخذت  اليد  على  رفعه  سمرة  عن  الحسن  حديث  من  الحاكم  وصححه  األربعة 
فتح  أعلم».  واهللا  الجمهور  لقول  حجة  ففيه  ثبت  فإن  فيه  مختلف  سـمرة  من  الحسـن  وسـماع 

.٢٤١/٥ الباري، 
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إذ  اإلسـالمي،  الفقه  في  المهمة  القواعد  من  بالضمان »  «الخراج  قاعـدة:  إن 
ووكالة،  وكفالة  وإجارة،  بيع  من  المالية؛  المعامالت  أبواب  من  بكثير  تتعلق  أنها 
المالية،  المعامالت  في  المبادئ  أهم  عن  تعّبر  وهي  ذلك،  وغير  وشركة،  ورهن 
قريبة  أخرى  وصيغًا  الصيغة  هذه  اإلباضية   فقهاء  استعمل  وقد  العدل،  مبدأ  وهو 
وأصلها  القاعـدة  هذه  لحقيقـة  بيان  يلـي  وفيما  بالضمـان (٢)،  الغلة  مثـل:  منهـا، 

اإلباضية : عند  وتطبيقاتها 

:IóYÉ≤dG  ≈æ©e  : k’ shCG

النفاذ  وأصله  ومخرجًا،  خروجًا  يخرج  خرج  من  مأخوذ  اللغة:  في  الخـراج 
ابن  قال  ومنفعته.  غلته  الشيء  فخراج  واإلتاوة(٣)،  الغلة  على  ويطلق  الشيء،  عن 
«كل  الزمخشـري :  وقال  الغلة»(٤).  من  ما يسـتخرج  هو  «الخراج  البهلوي :  بركـة  
الحيوان  وخراج  ثمره،  الشجر  فخراج  خراجه،  فهو  نفعه  من  شـيء  من  ما خرج 

األرض»(٥). غلة  من  ما يخرج  والخرج  والخراج  ودره،  نسله 

الكندي  ـ   .٩/٣٠ الشـرع،  بيان  إبراهيم:  محمد بـن  الكندي  ـ   .٣٢٤/٢ الجامـع،  بركـة:  ابـن   (١)
 ،٦٦/١١  .٣٠٢  ،٢٦٥/١٣ الضياء،  كتاب  العوتبي:  ـ   .٧٩/٢٥ المصنف،  عبد اهللا:  أحمد بن 

.٢٣١  ،٢٠٠/٣ اإليضاح،  الشماخي:  ـ   .٢٦٥  ،٢٤٧  ،٢٤١/١٧  .٧١
.٩/٣٠ الشرع،  بيان  إبراهيم:  محمد بن  الكندي   (٢)

.١٧٥/٢ اللغة،  مقاييس  معجم  فارس:  ابن   (٣)
.٣٢٤/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (٤)

غريب  في  الفائـق  الخوارزمي:  محمـد  عمر بن  محمود بـن  أبو القاسـم  اهللا  جـار  الزمخشـري   (٥)
.٣٦٥/١ الحديث، 
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أو  كان  عبدًا  المباعة  العين  غلة  من  ما يحصل  اصطالحًا:  بالخراج  والمراد  ـ 
مملوكة»(١).  عين  مـن  حصلت  منفصلة  منفعة  «كل  أعـم:  وبعبارة  مِْلـكًا،  أو  أمـًة 
فالخراج الحاصل من الشيء إذا كان منفصالً عن الشيء غير متولد منه، ككسب 

الدابة. وأجرة  الدار  وسكن  العبد 
ما كان  الضمان  بمقابلـة  منه  يكـون  والذي  منـه  ما حصل  الشـيء:  وخـراج 
كان  لمن  يطيب  فإنه  والصدقـة،  والهبة  واألجرة  كالكسـب  متولد،  غير  منفصـالً 

الضمان(٢). عليه 
الغرم،  القاعدة  في  به  والمراد  وااللتـزام،  الكفالة  هو  اللغة:  في  والضمـان  ـ 
كان  إذا  قيمته  أو  مثلّيًا،  كان  إذا  مثله  برد  الشيء  تلف  عند  الغارم  ما يتحمله  وهو 
التلف  وتحمـل  والمصاريف  كاإلنفـاق  المؤونـة،  أيضـًا:  بـه  ويقصـد  قيمّيـًا(٣)، 
دخوله  بمقابلة  يكون  فالضمان  أخرى،  وبعبارة  والنقص(٤).  والخسـارة  والهالك 
خراجه،  له  يسـلم  لم  ضمانه  في  يدخل  لم  فما  خراجه،  له  ُسـلِّم  من  ضمان  في 

يضمن»(٥).(٦).  ما لم  بيع  عن  «نهى ملسو هيلع هللا ىلص  وقد 

الجامعة األردنية:  بالضمان» وتطبيقاتها، رسالة دكتوراه في  معابدة محمد نوح: قاعدة: «الخراج   (١)
ص ٩. ١٩٩٨م، 

المجلة  من   (٨٥ (المـادة  والثمانـون،  الرابعة  القاعـدة  الفقهية،  القواعـد  شـرح  أحمـد:  الزرقـا   (٢)
ص ٤٢٩. العدلية، 

ص ٣١٢. الكلية،  القواعد  عثمان:  محمد  شبير:   (٣)
ص ٢٤١. اإلباضية،  الفقهية  القواعد  معجم  محمود:  هرموش   (٤)

الكبرى،  في  والنسـائي  رقم ٤٣٢٤،  الكتابة،  باب  العتق،  كتاب  صحيحه،  في  حبـان  ابـن  رواه   (٥)
عمرو.  عبد اهللا بن  عن  رقـم ٥٠٢٧،  المكاتب،  في  علي  على  االختـالف  باب  التدبير،  كتـاب 
ما ليس  بيع  كراهيـة  باب  البيـوع،  كتاب  الترمـذي،  رواه  تضمـن»  ما لـم  «ربـح  بلفـظ:  وروى 
رقم ٣٥٠٤،  عنده،  ما ليس  يبيع  الرجل  باب  اإلجارة،  كتاب  داود،  وأبو  رقـم ١٢٣٤،  عنـدك، 

صحيح. حسن  الترمذي:  قال  عمرو.  ابن  عن 
ص ٤٢٩. السابق،  المرجع  أحمد:  الزرقا   (٦)
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للقاعدة: اإلجمالي  المعنى 
ضمانه  على  الشيء  ذلك  هالك  يكون  َمن  يستحقها  غلته  أو  الشيء  منفعة  إن 
مقابلة  في  به  ينتفع  فإنـه  تلف  لو  شـيئًا  يضمن  َمن  أن  أخرى:  وبعبـارة  وحسـابه، 
وأخذ  البائع  إلى  المبيع  رد  في  الحق  له  الذي  فالمشـتري  التلف،  حالة  الضمان 
ردها  عليه  وال يجب  الرد  قبل  المبيع  غلة  يسـتحق  البائع،  نه  يبيِّ لم  بعيب  الثمن 
في  وهو  المبيع  هلك  لو  فيما  عليه  الضمان  مقابلـة  في  ُتجَعل  ألنها  البائع،  إلـى 
أعني  بالضمان :  «الخراج  القاعدة:  هذه  معنى  بيان  في  أطفيش   القطـب   قال  يـده. 
فعليه  ونمـاؤه،  المبيع  غّلـة  للمشـتري  يكـون  فكما  األشـياء  غلة  مـن  ما خـرج 
تظهر  التي  الفائدة  فتشـمل  مطلقًا،  الشـيء  على  ما يترتب  بالغلة  والمراد  ضمانه، 
من  ما خرج  فكل  عليـه،  وبناًء  والكيل...»(١)  الـوزن  قبل  العقد  بعـد  الشـيء  في 
من  عليه  مـا كان  عوض  للمشـتري  فهو  وعين،  ومنفعة  غلة  مـن  المبيـع  الشـيء 
مقابلة  في  لِتكون  له  فالغلة  ضمانـه،  من  كان  المبيع  تلف  لو  فإنه  ملـك،  ضمـان 

بالُغر م ». «الُغنم  المشهورة:  القاعدة  معنى  تتضمن  القاعدة  وهذه  الغرم، 

الحاصل:
يده وكان مستندًا  إذا هلكت في  يلزمه ضمانها  الشيء يستحقها من  أّن منافع 
له  وال تباح  المغصوب  يضمن  فإنه  الغاصب  وأما  مشـروعة،  حالة  في  أخذه  في 
فإن  الملكية،  أسـباب  من  سـبب  هو  الذي  المتوّلد  غير  الخراج  أن  كما  منفعته، 
أشـار  وقد  وصوفها(٢).  ولبنهـا  الدابة  ولـد  الضامن  تملـك  ال يقتضـي  الضمـان 
ودخل  حرثًا  أو  شجرًا  كان  إن  «(وغلته)  فقال:  الملحظ  هذا  إلى  أطفيش   القطب  
وأرش  أمة  كعقر  فيه  أفسـد  َمن  لزم  وما  ناقة  أو  أمة  حيوانـًا:  كان  إن  النتـاج  فيهـا 
يخرج  وما  ولبن  ووبر  كصوف  (ونمائه  المبيع  الشـيء  في  ما أفسـد  وقيمة  جرحٍ 

.٥١٥/٨ لثميني،  النيل  كتاب  شرح  أمحمد:  أطفيش   (١)
ص ١٢٣. اإلسالمي،  الفقه  مدخل  سالم:  محمد  مدكور   (٢)
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بيد  يكونان  وحطب  تكرى  دابة  أو  ُيكرى،  مما  ونحوها  دارًا  كان  إن  وكراء  منه، 
أو  بيده  الحال  في  كان  سواء  بالخيار  باعه  الذي  األول  مالكه  وهو  بيده)  كان  َمن 
ما اتصل  وأمـا  ذلك،  مـن  انفصل  فيمـا  وذلك  المشـتري،  بيـد  الحـال  فـي  كان 
في  بيده  الشـيء  كان  َمن  بيد  يكون  فإنما  فصله  إلى  ُيحَتج  ينفصل  ولـم  بالمبيـع 
إال  المشتري  بيد  يكون  بخيار  ولو  المبيع  القاعدة:  هو  كما  المشتري  وهو  الحال 

المشتري ...»(١). بيد  يكون  أن  اتفقا  إن 
تتعلق  القاعدة  هذه  أّن  ويبن  ذكره  ما تقدم  المعاصرين  الفقهـاء  أحد  ويؤكـد 
به  وجد  إذا  المبيع  يرد  أن  في  الحق  له  المشتري  أن  ومعناها:  بعيب،  المبيع  برد 
في  تلف  لو  ألنه  بالعيب؛  علمه  قبل  منه  استفادته  رغم  وذلك  البائع  يبينه  لم  عيبًا 
خراجه(٢).  شـرعية  أعطاه  الذي  هو  هذا  فضمانه  ضمانه،  من  لكان  رده  قبل  يـده 
والربح  الخسارة  يحتمل  شيء  في  الخسارة  يحمل  من  أن  أيضًا:  يقال  أن  ويمكن 

الفقهاء. يقرر  كما  النعمة   بقدر  والنقمة  النقمة،  بقدر  النعمة  ألن  ربحه؛  فله 
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ذلك: من  والمعقول  نَّة  السُّ من  بأدلة  القاعدة  لهذه  يستدّل 

نَّة: السُّ من  ـ  أ 
بالّضما ن»(٣).  «الخراج  قال:  النبّي ملسو هيلع هللا ىلص  إّن  قالت:  عائشة  #  ما روت  ـ 

.٢٧٦/٩ - ٢٧٧ النيل،  شرح  أمحمد:  أطفيش   (١)
ص ٣٦٦. الفقه،  قواعد  في  الوجيز  البورنو:  ـ  ص ٢٢٧.  اإلسالمي،  الفقه  قواعد  محمد:  الروكي   (٢)

رقم ١٢٨٥،  عيبـًا،  به  يجـد  ثم  ويسـتغله  العبد  يشـتري  مـن  بـاب  البيـوع،  كتـاب  الترمـذي،  رواه   (٣)
كتاب  رقم ٣٥٠٨،  عيبـًا،  به  يجد  ثم  ويسـتغله  العبد  يشـتري  من  باب  اإلجارة،  كتاب  وأبـو داود، 
كتاب  والنسائي،  داود.  وأبو   .٥٢١٧ رقم:  المسند،  في  أحمد  ورواه   ٣٥٠٨ - ٣٥١٠ رقم:  البيوع، 
التجارات،  كتاب  ماجه،  وابن   ،٢٥٤/٧ السيوطي،  تخريج  مع  النسائي  سنن   ،٤٤٩٠ رقم:  البيوع، 
صحيح. حسن  الترمذي:  قال   .  # عائشة  عن   .١١٢٦ رقم:  حبان،  وابن   ،٢٢٤٢ - ٢٢٤٣ رقم: 
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أخرجه  صحيح،  حديث  هو  فقـال:  الحديث  هذا  درجة  السـيوطي   بّين  وقد 
من  حبان   وابـن  ماجه   وابـن  والنسـائي   والترمذي   داود   وأبـو  وأحمـد   الشـافعي  
عن  ما ُروي  وهو  الحديث،  ورود  سـبب  ُذكر  طرقه  بعض  وفي  عائشـة ،  حديث 
عيبًا  به  وجد  ثم  يقيم،  أن  اهللا  ما شاء  عنده  فأقام  عبدًا  ابتاع  رجالً  أن  عائشة  # 
اسـتعمل  قد  رسـول اهللا  يا  الرجل:  فقال  عليه،  فـرده  النبي ملسو هيلع هللا ىلص ،  إلـى  فخاصمـه 

شريح . قضى  وبذلك  بالضمان »(١)،  «الخراج  فقال:  غالمي، 

االستدالل: وجه 
الّرجل  يشـتريه  العبـد،  غّلة  الحديـث  هـذا  فـي  «الخـراج  أبو عبيـد (٢):  قـال 
الّثمن،  جميع  ويأخذ  فيرّده  البائع،  دّلسـه  عيب  على  منه  يعثر  ثّم  زمانًا،  فيسـتغّله 

ماله»(٣). من  هلك  هلك  ولو  ضمانه،  في  كان  ألّنه  كّلها؛  بغّلته  ويفوز 
عبدًا  المبتاعة،  العيـن  غّلة  من  ما يحصل  بالخراج:  «يريـد  األثير :  ابن  وقـال 
عيب  على  منه  يعثر  ثـم  زمانًا،  فيسـتغّله  يشـتريه  أن  وذلك  ملكًا،  أو  أمـًة  أو  كان 
الثمن،  وأخذ  المبيعة  العيـن  رّد  فله  يعرفه،  لـم  أو  عليه،  البائع  يطلعه  لـم  قديـم 
ضمانه  من  لكان  يده  في  تلف  كان  لو  المبيع  ألن  ما اسـتغّله؛  للمشـتري  ويكون 

شيء»(٤). البائع  على  يكن  ولم 
البائع  يكن  لم  أو  عنه  البائع  أخفاه  عيب  بسبب  حيوانًا  المشتري  رّد  لو  فمثالً: 
الرد،  قبل  يده  في  تلف  لو  ألنه  أجرته؛  ال تلزمه  مّدة،  استعمله  قد  وكان  به،  عالمًا 

التجارات،  كتاب  السـنن،  ماجه،  وابن   .٣٥١٠ رقم:  البيوع،  كتاب  السـنن،  أبو داود،  رواه   (١)
.٢٢٤٢ رقم: 

صاحب  (١٥٠ - ٢٢٢هـ)،  سـالم  القاسـم بن  أبو عبيـد  المقـرئ:  اللغوي  الحافـظ  المحـّدث  هـو   (٢)
الحديث»  غريب  في  المصنف  «الغريب  نجيم  ابن  منه  أخذ  الذي  و«المصنف»  و«األموال»  «األمثال» 
ص ١٧٧. الهامش،  والنظائر،  األشباه  نجيم:  ابن  ـ  ص ١٧٨.  والنظائر،  األشباه  السيوطي،  ينظر:  له. 

.٢٨٧/١ واألثر،  الحديث  غريب  في  النهاية  األثير:  ابن   (٣)
.٢٨٦/١ نفسه،  المصدر  األثير:  ابن   (٤)
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في  وهو  تلف  ألنه  ثمنه؛  من  وال بجِزئ  بل  بثمنه،  البائع  على  يرجع  أن  له  ما جاز 
لما  ولكنه  للبائع،  باألجرة  المسـألة  هذه  في  عبد العزيز   عمر  بن  حكم  وقد  ملكه، 

الحكم(١). نقض  بالضمان »  «الخراج  الشريف:  الحديث  على  ذلك  بعد  اطلع 
«أّن  ـ :  األتاسـي   طاهر  محمد  الشـيخ  أفاد  كما  ـ  الحديث  معنى  وخالصة  ـ 
لذلك  يقال  عليه،  عائـدًا  تلفه  يكون  تلف  وإذا  إنسـان،  على  مؤنته  الذي  الشـيء 
بها  انتفع  سـواء  به،  خاصة  منافعه  تكـون  هذا  وبمقابل  ضمانـه،  في  إنـه  الشـيء 

غلتها»(٢). تناول  أو  بنفسه 

المعقول: من  ـ  ب 
في  الهالك  ضمان  بجامع  منافعه  ملك  شيئًا  ملك  «من  األصل:  على  القياس 
الرد  قبل  المشتراة  والعين  مالكها،  على  تهلك  هلكت  إذا  المملوكة  فالعين  كلٍّ »، 

منفعتها»(٣). فله  يده  في  كانت  إذا  المشتري  على  تهلك  هلكت  إذا  بالعيب 
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الحكم. ومناط  الكلي  والحكم  الموضوع  من  تتكون  القاعدة  هذه 

القاعدة: موضوع  ـ   ١
قسم  وقد  العين،  في  الحاصلة  الزيادة  أو  المملوكة  العين  غّلة  أو  الخراج  هو 

أقسام(٤): أربعة  إلى  الزيادة  هذه  الفقهاء 
الشجر. ونماء  الدابة،  كسمن  األصل،  من  ومتولدة  متصلة  زيادة  األول: 

ص ٢٠٧. والتوجيه،  األصالة  بين  الفقهية  القواعد  إسماعيل:  بكر  محمد   (١)
.٢٤١/١ العدلية،  المجلة  شرح  األتاسي:   (٢)

ص ٣٤. بالضمان،  الخراج  قاعدة  نوح:  محمد  معابدة   (٣)
الكاساني: البدائع، ٢٨٦/٥. ـ ابن رشد: بداية المجتهد، ١٥٩/٢. ـ الشربيني: مغني المحتاج،   (٤)

.٢٠٧/٣ القناع،  كشاف  البهوتي:   .٦٢/٢
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بفعل  تحصل  وإنما  منه،  متولدة  غير  ولكنهـا  باألصل،  متصلة  زيادة  الثانـي: 
الجلود. ودبغ  الثوب،  وصباغة  األشجار،  وزراعة  األرض  في  كالبناء  اإلنسان، 

الماشية،  وأوالد  األشجار،  كثمار  األصل،  من  متولدة  منفصلة  زيادة  الثالث: 
ذلك. وغير 

المنفعة؛  من  تحصل  وإنمـا  األصل،  من  متولدة  غير  منفصلة  زيـادة  الرابـع: 
ذلك(١). وغير  الدابة  وأجرة  السيارة  كأجرة 

للقاعدة: الكّلّي  الحكم  ـ   ٢
عدة  لذلك  ويشـترط  الضمان،  عليـه  وجب  لمن  تملك  الَعيـن  غلـة  أن  هـو 

وهي: شروط، 
غير  أو  عنه  متولدة  كانت  سـواء  األصل  عن  منفصلة  الغلة  تكون  أن  األول: 
المبيع  رّد  إذا  المشتري؛  ملك  في  فال تدخل  متصلة  الزيادة  كانت  إذا  أما  متولدة، 

خراج. وليست  نماء  ألنها  والِكبر؛  كالسمن  بالعيب؛ 
عن  كالملك  شـرعيًا؛  مِلكًا  مملوكـة  عين  عـن  حاصلة  الغلـة  تكـون  أن  الثانـي: 
أو  الهبة،  طريق  عن  أو  الشرط،  خيار  مدة  أو  العيب،  خيار  مدة  في  ولو  البيع،  طريق 
لمن  الخراج  فيكـون  بالشـفعة،  للغير  مسـتحقة  العين  كانت  ولو  الشـراء،  طريق  عن 
مملوكة  غيـر  عين  من  حاصلة  الغلـة  كانت  إذا  أمـا  الطرق،  تلـك  بأحد  العيـن  بيـده 

يده. تحت  وقعت  َمن  فال يستحقها  والمسروق  المغصوب  كغلة  شرعية،؛  بطريقة 
أما  البيع،  كعقد  الملك؛  سبب  وقوع  بعد  حاصلة  الغلة  تكون  أن  الثالث: 
المصراة،  لبن  مثـل  يده؛  تحت  وقعت  مـن  فال يسـتحقها  ذلك  قبـل  كان  إذا 
بدله  ويرد  المشـتري،  فيضمنه  البيـع،  قبل  الناقة  أو  الشـاة  في  موجـود  فهـو 

تمر(٢). من  صاعا 

ص ٣١٣. الكلية،  القواعد  عثمان:  محمد  شبير   (١)
الكاساني: البدائع، ٢٨٦/٥. ـ ابن رشد: بداية المجتهد، ١٥٩/٢. ـ الشربيني: مغني المحتاج،   (٢)

.٣١٣ - ٣١٤ الكلية،  القواعد  شبير:  ـ   .٢٠٨/٣ القناع،  كشاف  البهوتي:  ـ   .٦٢/٢
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الكّلّي: الحكم  مناط  ـ   ٣
كان  فلما  الضمـان،  عليـه  وجب  بمـن  الحكم  يتعلـق  حيث  الضمـان؛  هـو 
فإن  شـرعّي،  سـبب  أو  بدليل  إالّ  التزام  بأّي  مطالب  غيـر  الّذّمة  بـريء  اإلنسـان 

هي(١): الضمان  أسباب 
الغير: لمال  اإلتالف  األول:  السبب  ـ  أ 

األمثلة  ومن  ضمنـه،  التسـبب،  أو  بالمباشـرة  لغيره  ماالً  شـخص  أتلـف  إذا 
وشـرب  المملوك،  الطعام  وأكل  وحرقها،  الدور  هدم  بالمباشـرة  اإلتالف  علـى 

ذلك. وغير  المحوز،  الماء 
حرقه،  إلى  فتؤدي  جاره،  زرع  قرب  نار  إيقاد  بالتسبب:  اإلتالف  أمثلة  ومن 
أن  عادة  شأنه  ما من  فعل  وإنما  بالمباشرة،  يتلف  لم  ألنه  بالتسبب؛  إتالف  فهذا 

التلف(٢). إلى  يؤدي 
الَعين): في  الشخص  تصرف  على  (القدرة  اليد  وضع  الثاني:  السبب  ـ  ب 

ضمان. ويد  أمانة،  يد  إلى:  ـ  وعدمه  الضمان  باعتبار  ـ  األيدي  الفقهاء  م  قسَّ
المالك،  عن  نيابة  بل  التملك،  ال بقصد  العين  قبضت  التي  هي  األمانة:  فَيد 
على  والوصّي  المضاربة،  وعامل  كالوديع،  منه؛  المقبوض  لمنفعة  قبضها  فـكان 
بدون  كان  إذا  أيديهم  ما تلف تحت  األيد ال يضمنون  فأصحاب هذه  اليتيم،  مال 

العين. مالك   منفعة  القبض  من  قصد  اليد  صاحب  ألن  تفريط؛  أو  تعد 
بإذن  أكان  سواء  نفسه،  القابض  لمنفعة  العين  قبضت  التي  هي  الضمان:  ويد 
بغير  أم  التسليم،  قبل  المبيع  على  البائع  كيد  المؤتمنة؛  اليد  تسمى  وهي  المالك 
أصحاب  فإن  السارق،  أو  الغاصب(٣)  كيد  العادية،  اليد  تسمى  وهي  المالك،  إذن 

فوزي  محمد  ـ  ص ٦٤.  الضمـان،  نظرية  الزحيلي:  ـ  ص ٣٦٢.  والنظائر،  األشـباه  السـيوطي:   (١)
ص ١٩. الضمان،  نظرية  اهللا:  فيض 

.٢٩٢/٣ الضمانات،  مجمع  البغدادي:  غانم  ابن   (٢)
.٥٢/٤ - ٥٣ البسيوي،  الحسن  أبي  جامع  البسيوي:   (٣)
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قوة  أو  سـماوية،  بآفة  التلف  كان  ولـو  القبـض،  بمجرد  يضمنـون  األيـدي  هـذه 
الهالك. تبعة  يتحمل  أنه  أي:  الحائز؛  على  فالضمان  قاهرة، 

العقد: الثالث:  السبب  ـ  ج 
كان  أو  الشروط،  من  شرط  على  صراحة  فيه  نّص  إذا  للضمان  مصدر  العقد 
طبيعة  تقتضيه  بما  العاقد  أخلَّ  ثم  والعادة،  العرف  حسب  ضمنًا  مفهومًا  الشـرط 
قال  عليه.  المتفق  الوجه  على  التزامـه  بتنفيذ  يقم  فلم  الشـرط،  يتطلبه  أو  العقـد، 
أو  بيع،  عقـد  طلب  في  ما عين  هـو:  قطعًا  عقـد  ضمان  يضمـن  «مـا  السـيوطي : 

صلح»(١). أو  إجارة،  أو  َسَلم، 

اعتراض: من  القاعدة  هذه  على  َيِرد  ما 
الفقهاء: بعض  فيهما  استشكل  سؤاالن  القاعدة  هذه  على  ورد  وقد 

تكون  أن  يجب  فـكان  الضمان  مقابلة  فـي  الخـراج  كان  إذا  األول:  السـؤال 
المبيع  ألن  ـ ؛  ال للمشتري  للبائع  المشتري  قبل  من  ـ  المبيع  قْبض  قبل  الزوائد 
ضمانه،  من  لكونه  انفسخ،  أو  العقد  تّم  البائع،  ضمان  على  المشتري  قْبض  قبل 

هنا(٢). المشتري  حق  من  الزوائد  ألن  أحد؛  بهذا  يقل  لم  ذلك  ومع 
أصبح  هنا  المبيع  أّن  المشـتري  حق  من  هنا  الزوائد  جْعل  علـة  إن  فأجيـب: 
المشتري  فإن حق  القبض  بعد  وأما  ملكه،  زوائد  فالزوائد هي  للمشتري،  مملوكًا 

معا. والضمان  الملك  بعلة  الزوائد  في  يتأكد 
وأقطع  البائع  عند  أظهر  ألنه  بالضمـان؛  التعليل  على  الحديث  في  واقتصـر 

للمشتري. الخراج  أن  الستنكاره  وأدفع  لطلبه، 
تكون  أن  َللزم  الضمان  بسـب  الخراج  علة  كانت  لو  إنه  الثاني:  السـؤال 
احتج  وبهذا  ما غصب،  يضمـن  الغاصب  ألن  للغاصب؛  المغصـوب  زوائـد 

ص ٢١٤ - ٢١٥. الكلية،  القواعد  عثمان:  محمد  شبير  ص ٣٦٢.  والنظائر،  األشباه  السيوطي:   (١)
.٥١٤/١ النيل،  كتاب  شرح  أطفيش:  القطب   (٢)
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مع  هنا  فهو  المغصوب،  منافع  ال يضمن  الغاصب  إن  وقالوا:  الفقهاء  بعض 
الحديث(١). ظاهر 

الِملك  ضمان  في  بالخـراج  قضى  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ذلك:  على  والجـواب 
مالكه  على  تلف  إذا  ِفعالً،  مالكه  هو  لمن  الخراج  وجعل  الضمان ـ  ـ ال لمجرد 
المنافع  وهـو:  الخراج  وبأن  المغصـوب،  ال يملك  والغاضب  المشـتري،  وهـو 
إذا  بل  المنافع،  ال يملـك  الغاصب  أن  وال خـالف  الضمان،  عليه  لمـن  جعلهـا 
الملك  لعدم  كان  إن  الخبـث  إن  والتعليل:  عليـه،  ضمانها  في  فالخـالف  أتلفهـا 
األمانة من هذا  المغصوب، واألمين من  الغاصب من  فِرْبح  الربح ال يطيب،  فإن 
كالبيع  الملك  لفساد  الربح  كان  إن  وأما  وال لألمين،  للغاصب  فال يحل  الباب، 

المشتري(٢). ضمان  على  كان  المبيع  ألن  يطيب؛  الربح  فإن  الفاسد، 

:IóYÉ≤dG  ´hôa  :kÉ°ùeÉN
«الخراج  لقاعـدة:  تطبيقيـة  أمثلـة  اإلباضيـة   المصنفـات  بعـض  فـي  وردت 

منها: نذكر  بالضمان »، 
بثمن  عبدًا  اشترى  من  أن  «الجامع»  في  بركة   أبو محمد بن  عليه  ما نص  ـ   ١
كتمه  إذا  فيه؛  كان  الذي  بالعيب  رده  عيبًا  به  وجد  ثم  واستغله،  واستعمله  معلوم 
عن  عائشـة  #  روته  لما  والخدمة؛  الغلة  مع  به  المشـتري  يعلم  ولم  البائع،  إياه 
اسـتحقاق  سـبب  بركة   ابن  علل  وقد  بالضمان »(٣)،  «الخراج  قال:  أنـه  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص 
قال  «فإن  فقال:  المبيع،  تلـف  ضمان  مقابل  وأنه  غيره،  دون  للخـراج  المشـتري 

.٥٢/٤ - ٥٥ الجامع،  البسيوي:   (١)
وقال:  ص ١٧٧.  والنظائر،  األشباه  نجيم:  ابن  ص ١٧٨ - ١٧٩.  والنظائر،  األشـباه  السـيوطي:   (٢)
ص ٣٦٧ - ٣٦٨.  الفقه،  قواعد  في  الوجيز  البورنو:  ـ  (الحنفية).  مشايخنا  عن  منقوالً  أجده  لم 
كتاب  شـرح  أطفيش:  القطب  ـ  بعدها.  وما   ٥٢/٤ البسـيوي،  الحسـن  أبي  جامع  البسـيوي:  ـ 

.٢١٥/٩ - ٢١٦ النيل، 
تخريجه. تقدم   (٣)
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دون  للمشـتري  به  يجب  الخراج  يكون  أن  أوجب  الذي  الضمان  هذا  فما  قائل: 
للبائع؛  مِلكًا  يكن  لم  العبد  كْسب  فإن  وأيضًا  ثمنه،  من  ما ضمن  له:  قيل  غيره؟ 
واسترجاع  به،  رده  له  كان  العيب  على  ظهر  فلما  للمشتري،  مِلكا  كان  العبد  ألن 

سلمه»(١). يكن  لم  إن  ضمانه  من  وال يبرأ  الثمن،  من  ما سّلمه 
ذلك،  نحو  أو  مثمرًا  شجرًا  أو  سيارًة  أو  حيوانًا  المشتري  رّد  إذا  ومنها:  ـ   ٢
بالعيب  عالم  غير  وهو  األشياء  هذه  استعمل  قد  وكان  العيب،  بخيار  غلة  له  فما 

يده(٢). في  هلكت  لو  لها  ضمانه  مقابل  ألنها  الغلة؛  رد  ال يلزمه 
فأباح  االختبـار،  بنيـة  والبيع  الخيـار  بيـع  بين  أطفيـش   القطـب  فـرق  وقـد 
يظهر  صورة  على  المبيع  في  يتصرف  ما لم  الخيار  مدة  في  المبيع  رّد  للمشتري 
معه  فال يرد  رده  وإذا  الخيار،  مدة  انقضت  إذا  خاصة  بِعّينة  ولو  للبيع  قبوله  فيها 
نية  على  اشـتراه  إذا  أما  التلـف،  حالة  فـي  ضمانه  مقابل  ألنـه  والخـراج؛  الغلـة 
أن  إال  الصورتين  تقـارب  ورغـم  غلته،  مـع  رده  له  فيجـوز  والتجربـة  االختبـار 
وعدم  لالختبار،  البيع  حالة  في  غلته  مع  المبيع  رد  فاشترط  بينهما؛  فرق  القطب  

الخيار. بيع  حالة  في  للعيب  المبيع  رد  حالة  في  ردها 
أرضًا  اشـترى  «َمن  «التاج»:  وفـي  الثميني :  عن  نقال  الصـدد  هذا  فـي  يقـول 
فلبسه،  ثوبًا  أو  فركبها،  دابة  أو  للبيع،  عرضها  أو  فيها  وبنى  مدة  إلى  الخيار  على 
إّال  لزمه،  فقد  يرده  ولم  المـدة  انقضت  إن  وكذلك  ولزمه،  به  منه  ِرًضـى  فذلـك 

لزمته»(٣). فقد  جارية  وطئ  إن  وكذا  فيها،  نقضه  أنه  صّح  إن 
ألن  ردها؛  يجد  لم  جّزها  أو  دابة  حلب  «ومن  نفسـه:  السـياق  في  ويضيف 
عبدًا  أو  دابة  استخدم  وإن  بالضمان،  ألنها  الغلة؛  يرد  لم  أُقيل  وإن  رضى،  ذلك 

.٣٢٤/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (١)
.٧٩/٢ المصنف،  عبد اهللا:  أحمد بن  الكندي   (٢)

.٤٧٤/٤ التاج،  الثميني:   (٣)
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يختبر  أن  على  اشترى  وإن  قول:  على  الغلة  وله  البيع  لزمه  بائع،  إذن  بال  أمة  أو 
ينظر شأن معيشة  أن  أو عبدًا على  أمة  اشترى  المبيع، رده وغلته، وإن  يعجبه  فلم 
وقيل  ضرر،  الحيوان  في  أيام  ثالثة  وفـوق  األجرة،  رد  يلزمه  لم  له،  وأذن  ذلـك 
وقيل  أرشـه،  فيرد  رده  له  فقيل  بالمبيع  عيب  حدث  وإن  ما أنفـق،  الغلة  مـن  لـه 

المدة»(١). في  برئ  إن  إال  ال يرده 
إذا  الخيار  بيـع  في  للمبيع  المشـتري  رد  جواز  أطفيش   القطـب  يؤكـد  وقـد 
وأخفاه  البائع  به  علم  سواء  العقد،  عند  المشتري  عليه  يطلع  ولم  عيب  فيه  ظهر 
تؤذي  التي  بالدابـة  لذلك  ومثَّل  بعيبـه،  المبيع  فسـلمه  أخطـأ  أم  نسـيه،  أم  عنـه، 
ما زالت  عنها؛ ألنها  الناجمة  األضرار  البائع يضمن  فإن  والرفس،  بالعض  الناس 
مقابل  للمشـتري  فهي  منفعتها  أمـا  نهائيًا،  المشـتري  إلـى  تنتقل  ولم  ملكـه  فـي 

لصاحبها. يردها  حتى  عنده  تلفت  إذا  الضمان 
به  يخبر  لـم  الذي  العيـب  ما جـره  بائع  «وضمـن  الصـدد:  هـذا  فـي  يقـول 
العيب  جره  إذا  فيمـا  وذلك  غلطه،  أو  لنسـيانه  أو  اطالعه،  لعدم  ولـو  المشـتري 
المشتري  رآه  إن  وقيل:  والفسخ،  التخيير  قول  عن  ومطلقا  باألُْرش(٢)،  قبوله  بعد 
اليد  ووضع  بالعيب،  اإلخبار  في  األقوال  بحسب  وهكذا  ما جره،  البائع  ُيلزم  لم 
يلزم  بل  ما جـّر،  البائع  يضمـن  لم  المشـتري  لزم  فـإذا  المشـتري،  وِعلـم  عليـه 
أو  ضربها  يضمن  فإنه  تضرب،  أو  تُعضُّ  دابة  يبيع  أن  مثل:  لزمه،  وإال  المشتري 

بالقبول»(٣). المشتري  يلتزمها  ما لم  عضها 
ثم  فاستعملها  دابة  اشترى  من  أن  «الضياء»  في  العوتبي   ما ذكره  ومنها:  ـ   ٣
عنده(٤). تلفت  إذا  الضمان  مقابل  الغلة؛ ألنها  في  عليه  فال رد  أنها مسروقة،  علم 

.٢٨٦/٩ النيل،  شرح  أطفيش:  القطب   (١)
الضرر. عن  التعويض   (٢)

.٥٠٤/٨ النيل،  شرح  القطب:   (٣)
.٦٦/١١ الضياء،  كتاب  الصحاري:  مسلم  سلمة بن  العوتبي   (٤)



القواعد الفقهية عند اإلباضّية٢٦

بما  الشفعة  عن  كالمه  معرض  في  الكندي   إبراهيم  محمد بن  ما ذكره  ومنها:  ـ   ٤
المشـتري  وأنكر  شـفعته  أنها  رجل  وادعى  أرضًا  رجل  من  رجل  اشـترى  «وإذا  نّصه: 
بذلك،  له  أنها شفعته حكم  نة  البيِّ فإن صحت  له،  أنها شفعة  البينة  الشفعة  فعلى طالب 
يعلم  ولم  األرض  هذه  اشترى  أنه  باهللا  حلف  المشتري  يمين  وأراد  نته  بيِّ تصح  لم  وإن 
له،  شـفعة  أنها  ما يدعي  قبل  من  حقًا  له  عليه  أن  وال يعلم  المدعي،  لهذا  شـفعة  أنها 
اسـتغل  قد  المشـتري  كان  وإن  بها،  له  حكم  له  شـفعة  أنها  بينته  قامت  أو  بها  أقر  فإن 

بالضمان »(١). الغلة  ألن  للشفيع؛  الغلة  في  عليه  فال رد  غلة  منها 
بسـتانًا  آخر  من  رجل  اشـترى  إذا  أنه  التمهيد»  «كتاب  في  ما جاء  ومنها:  ـ   ٥
فيه  له  يصـح  لوجه  البيع  نقـض  ثم  صرمًا،  فيـه  وفسـل  عليه  وأنفـق  بـه  واعتنـى 
بالضمان »  «الخراج  له؛ ألن  أنها  البستان  فيما أخذه من غلة هذا  فالحكم  النقض، 

ضمانه. في  كان  وقد 
فيه وغرم وفسل  وعنى  ماالً  اشترى  فيمن  الحكم  الخليلي  عن  المحقق  سئل 

له؟ ما الذي  النقض،  فيه  له  يصح  بوجه  البيع  نقض  ثم  صرمًا،  فيه 
في  يكن  ولم  شـاء،  إن  صرمه  وإخراج  وغرمه  عناه  له  أن  قيل  «قد  فأجاب: 
عدله  في  له  َمن  نظر  هي  كما  القيمة  إال  له  فليس  وإال  ضرر،  البائع  على  إخراجه 
بتركه  البائع  رضي  إن  يمينه  مع  للغارم  فالقول  وإال  أدرك،  إن  مثله  بقيمة  معرفة 

بزواله». عليه  حكم  وإال  له،  فيما 
أهو  يده  في  بقي  أو  فأَكله  المال  مِن غلة هذا  أخذ  له: وما  «قلت  السائل:  قال 

ال؟ أم  له  أَيرد  أتلفه  وما  لربه؟  أم  له 
وقيل:  بشـيء،  فليس  أنفقه  وما  بالضمان »  «الغلة  ألن  له؛  فهو  ما أخذه  قال: 
أخذه  شـيء  له  بقي  إن  ما أنفق  وله  يده،  في  ما بقي  وردُّ  ما أتلفه  غـرم  عليـه  إن 

سّلمه. عليه  بقي  وإن  لعلة، 

ج ٩/٣٠. الشرع،  بيان  إبراهيم:  محمد بن  الكندي   (١)
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أّوالً؟ مدركة  غلة  من  المال  في  كان  وما  له:  قلت 
المدركة  غير  وأمـا  للبائع،  وقيل  للمشـتري  إنها  المدركة  فـي  قيل  قد  قـال: 

حال. على  هذا  إال  فيها  لي  وال يبيِّن  المال،  فتتبع 
فغيَّره. البيع  نقض  الذي  هو  البائع  كان  فإن  له:  قلت 

غلة  من  أخذه  فيما  عليه  وال رد  ما غرمـه  له  إن  المشـتري  في  قيل  قد  قـال: 
الموضع. هذا  في 

الرأي  من  فيه  بمـا  قبلها  من  التي  فـي  القول  من  ما مضى  بمثل  فيـه  وقيـل: 
مِن  وكله  ذلك،  في  يفرق  لم  وبعضًا  بينهما  فّرق  بعضا  ألن  بالرأي؛  واالختالف 

أعلم»(١). واهللا  هذا  في  رأيا  المسلمين  قول 
إذا  وذلك  غلته،  دون  االسـتحقاق  حالة  في  صاحبه  إلى  المبيـع  رّد  فـي  ـ   ٦
العادلة،  نة  بالبيِّ لغيره  الشيء  ذلك  فخرج  له  أنه  على  رجل  من  شيئًا  أحد  اشترى 
بالثمن،  البائع  على  المشتري  ويرجع  شيئه  الشيء  صاحب  يأخذ  أن  فيه  فالحكم 
أنه  بعض  وعند  بالسـرقة،  أو  بالغصب  أو  بالتلف  صاحبه  يد  من  خرج  إذا  وهذا 
أعطى  بما  البائع  على  هو  ويرجع  به  اشـترى  الذي  الثمن  المشـتري  عليه  يدرك 
أو  بالعارية،  أو  بالوديعـة،  بائعـه  يـد  في  الشـيء  ذلـك  كان  إن  وأمـا  للمشـتري، 
بالكراء، أو باللقطة، أو بجميع األمانات، فإنه ال يدرك ماله حتى يعطي للمشتري 
ماله  يأخذ  أنـه  بعض:  وعند  أعطـى،  بما  البائع  على  هـو  ويرجع  بـه،  ما اشـتراه 

فيأخذه(٢). له  أعطاه  بما  البائع  على  المشتري  ويرجع  عليه،  وال شيء 
يعطـي  حتـى  «قولـه  فقـال:  القـول  هـذا  علـى  القصبـي   أبو سـتة   وعّقـب 
علم  إذا  وأما  حرام،  بأنه  عالم  غير  المشتري  كان  إذا  ظاهر  هذا  للمشـتري... إلخ 
فإنه يأخذه صاحبه من غير شيء قوال واحدا كما يدل عليه كالمه فيما يأتي...»(٣).

.٧٤/٩ - ٧٥ اإليمان،  قواعد  تمهيد  كتاب  (المحقق):  خلفان  سعيد بن  الخليلي   (١)
.٤/٦ اإليضاح،  الشماخي:   (٢)

.٤/٦ للشماخي،  اإليضاح  كتاب  على  الحاشية  (المحشي):  أبو ستة  القصبي   (٣)
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في  واحدة  درجـة  في  األمانات  مـن  كغيرها  العاريـة  الشـماخي   يعتبـر  ولـم 
أقوال: ثالثة  حكمها  ففي  مستعيرها  باعها  فلو  الحكم، 

على  قياسـًا  البائع  على  المشـتري  ويرجع  المشـتري  يد  من  يأخذها  األول: 
منه  ُسـرق  «من  قال:  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عـن  روي  بما  ذلك  علـى  واسـتدلوا  السـرقة، 
ويرجع  به،  أحق  صاحبه  أّن  اشـتراه،  قد  رجل  يد  في  فوجده  منه  ضاع  أو  شـيء 

بالثمن»(١). البائع  على  المشتري 
مثله. بثمن  المشتري  يد  من  يأخذها  قالوا  الثاني: 

حتى  المسـتعير  يطالب  لكن  المشـتري،  يطالب  أن  له  ليس  قالـوا:  الثالـث: 
المشتري(٢). من  يمكنه 

الحكم  في  العارية  في تخصيص  الشماخي   قول  أبو ستة  على  الشارح  وعلق 
قوة  أقوال:  ثالثة  فيهـا  بكونها  العارية  تخصيـص  وجه  «لعل  بقولـه:  غيرهـا  دون 
األمانة  بخالف  مقابل،  غيـر  من  متصرفًا  جعله  حيث  للمسـتعير،  المعير  تسـليط 
فضُعف  بمقابـل،  الثاني  وفـي  أصـالً،  له  ال تصـرف  األول  فـي  فإنـه  والمكـري 

التسليط»(٣).
المشتري؟ بيد  وجده  إذا  المستحق  ماله  غلة  المال  صاحب  يستحق  وهل 

اهللا،  وبين  بينه  فيما  لصاحبه  فهي  المستحق  الشيء  غلة  «وأما  الشماخي :  قال 
يستحقه  لم  المستحق  الشـيء  ألن  وذلك  المشـتري؛  فيمسـكها  الحكم  في  وأما 
يد  من  ال يخرج  ألنـه  المشـتري؛  يد  من  فيه  اسـتحقه  الذي  الوقـت  إال  صاحبـه 

دخل»(٤). كما  إال  المشتري 

مسند  وأحمد،  رقم ٢٣٣١،  فوجده،  شـيء  له  سـرق  من  باب  األحكام،  كتاب  ماجه،  ابن  رواه   (١)
حسن. األرنؤوط:  قال  جندب،  سمرة بن  عن  رقم ٢٠١٥٨،  سمرة،  حديث  من  الكوفيين، 

.٤/٦ - ٥ نفسه،  المرجع  الشماخي:   (٢)
.٤/٦ - ٥ نفسه،  المرجع  أبو ستة:  القصبي   (٣)

.٦/٦ اإليضاح،  الشماخي:   (٤)
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لعموم  أي  إلخ  فيمسكها...  الحكم  في  وأما  «قوله  عليه:  معقبًا  الشارح  قال 
الغلة  يمسـكها،  التي  بالغلة  المراد  أن  الظاهر  ثم  بالضمان »  «الخراج   : قوله 0 
قسـط  لها  ألنها  يردها؛  أنه  فالظاهر  حضرت  التي  وأما  الصفقة،  تحضر  لم  التـي 
الثمن كامالً كان قد أخذ أكثر من حقه، وخصوصا  الثمن، فلو أمسكها وأخذ  من 
قوله:  عليه  ويدل  مالكه،  يد  من  الشيء  خرج  حين  موجودة  الغلة  تلك  كانت  إذا 
فإن  بِغّلة  دخل  فإن  يعني:  دخل»،  كما  إال  المشتري  يد  من  ال يخرج  الشيء  «ألن 
قيمتها، وإن دخل  دفع  استهلكت  قد  كانت  الشيء، وإن  كانت موجودة ردها مع 

ـ»(١). أعلم  واهللا  ـ  الحديث  لعموم  له  كانت  عنده،  وحدثت  غلة  بغير 
فيه  حصل  فإن  هو،  كما  منه  خرج  الذي  ملكه  الشيء  صاحب  وجد  إذا  هذا 
يأخذه  أم  حوزته،  فـي  يتركه  فهل  المشـتري،  يد  في  وزاد  وتطور  نما  بـأن  تغييـر 

منه؟ ويستلمه  للمشتري  قيمته  يدفع  أم  مقابل؟  دون  منه  صاحبه 
ألن  له؛  فهو  شـيئًا  المشـتري  فيه  زاد  «وإن  الصدد:  هذا  في  الشـماخي   يقول 
ُغروسًا  فيها  فغرس  أرضًا  اشترى  إن  ذلك  ومثل  ماله،  إال  ال يسـتحق  المسـتحق 
األرض،  تلك  في  غرس  التي  الغروس  تلك  يمسـك  فإنه  صاحبها،  اسـتحقها  ثم 
أرضه،  في  فغرسـها  فسـيالً  اشـترى  إن  وكذلك  أرضه،  األرض  صاحب  ويأخذ 
األرض،  تلك  في  استحقها  الذي  فليمسكها  أرضه،  في  الُغروس  تلك  فاستحقت 

األثر...»(٢). في  وجد  مما  فهذا  بالثمن  البائع  على  هو  ويرجع 
الفداء: عند  َغّلته  دون  الصداق  المرأة  رّد  في  ـ   ٧

تزوج  «إذا  أنه  النكاح»:  «كتاب  في  الجناوني   ما ذكره  القاعدة  هذه  فروع  من 
وأثمرت  الحيوان،  فتناسـل  أشـجارًا،  أو  دنانير  أو  حيوانًا  وأصدقها  امرأة  الرجل 
وأصوافها  وأشـعارها  أوبارها  مـن  الحيوان  مـن  فاسـتغلت  يدها،  في  األشـجار 

.٦/٦ اإليضاح،  على  الحاشية  المحشي:  القصبي   (١)
.٧/٦ اإليضاح،  الشماخي:   (٢)



القواعد الفقهية عند اإلباضّية٣٠

افتدت  ثم  فيها،  فربحت  الدنانير  في  تجرت  أو  الشـجر،  ثمار  أكلت  أو  وألبانها، 
استغلت  وال ما  الشجر،  ثمار  من  ما أكلت  رّد  عليها  فليس  بصداقها،  زوجها  من 

ما ذكرنا...»(١). جميع  في  الدنانير  من  ربحت  وال ما  الحيوان  من 
إلى  اسـتنادًا  الجناوني   قـول  علـى  معقبًا  معمـر   يحيـى  علـي   المحقـق  قـال 
أكل  أو  الصورة،  هذه  في  الثمار  من  أكلته  فما  بالضمان »  «الخراج  «ألن  القاعدة: 
مقابل  في  ألنه  فـال رّد؛  هذا  يشـبه  وما  بعدها،  التي  الصورة  في  الغالل  مـن  هـو 
تشدد  التي  السابقة  المسألة  في  كما  لضمنه،  األصل  هلك  لو  إذ  األصل،  ضمان 
من  به  افتدت  ثم  الصداق  أضاعت  إذا  المرأة  إن  قالوا:  حتى  الفقهاء  بعـض  فيهـا 
عن  اهللا  وعفا  بالحديد،  ُتَصّفد  تحضـره  لم  وإذا  بإحضاره،  تطالب  فإنها  الـزوج، 
ولكن  الذهب؟»(٢)  موضع  في  الحديد  يضعوا  أن  أنفسهم  طاوعتهم  كيف  هؤالء 

حيوانًا؟ كان  إذا  وغالل  نتاج  من  الصداق  عن  ما نتج  كل  المرأة  ترّد  هل 
إلى  وأشـار  اإلباضية   رأي  الجناوني   نقل  المسـألة،  هذه  في  الفقهاء  اختلف 
ترده،  يقـول  من  منهم  قـوالن،  ففيه  الحيـوان  فسـل  «وأما  فقـال:  فيهـا  الخـالف 
بعد  األرض  تلك  في  أحدثها  التـي  األشـجار  وكذلك  ال ترده،  يقول  من  ومنهـم 
في  وذلك  للزوج،  هي  يقـول  من  ومنهم  للمرأة،  هي  يقول  مـن  فمنهم  النـكاح، 
بنـزعها  وتؤخذ  للمرأة،  فهي  الفسائل  وأما  األغصان،  من  غرست  التي  األشجار 
التي  األشـجار  قال  ومن  الفـداء،  بعد  الـزوج  ذلك  إليهـا  طلـب  إن  الفـداء  بعـد 
تلك  من  نزعهـا  الـزوج  عليها  فال يـدرك  للمـرأة  إنهـا  األغصـان؛  مـن  غرسـت 
فاستغل  بالفداء،  الزوج  إلى  ذكرنا  الذي  الصدق  ذلك  رجع  إن  وكذلك  األرض، 
بعد  والغروس  النسـل  وحدوث  والغلـة،  والربح  الثمـار  في  ما ذكرنـا  مثـل  منـه 
من  شـيء  رد  عليه  فليس  المراجعة،  علـى  المرأة  على  الصـداق  رد  ثـم  الفـداء، 

ص ٢٧١ - ٢٧٢. معمر،  يحيى  علي  تحقيق:  النكاح،  كتاب  الجناوني:   (١)
ص ٢٧٢. للجناوني،  النكاح  كتاب  على  الحاشية  معمر:  يحيى  علي   (٢)
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عند  الحيـوان  من  الحادث  النسـل  في  االختـالف  من  ما ذكرنـا  إال  كلـه،  ذلـك 
فهي  الفسـائل  وأما  األغصان،  مـن  عنده  الحادثة  والغـروس  الفداء  بعـد  الـزوج 
إن  نزعها  المرأة  عليـه  وتدرك  الفداء،  بعد  األرض  تلـك  في  أحدثهـا  إذا  للـزوج 

ذلك»(١). إليه  طلبت 
بيد  كان  لما  الحيـوان  من  ما تناسـل  الغلة  أو  الخراج  من  الفقهـاء  واسـتثنى 
للزوج، وكذلك  ردها  عليه  فيجب  الفسائل من األشجار،  المرأة صداقًا، وكذلك 
إلى  زوجته  إرجاع  بعد  للمـرأة  رده  ثم  الفداء،  بعد  الرجل  بيـد  الصـداق  كان  إذا 
غير  منفصلة  زيادة  كان  إذا  الخراج  أخذ  جواز  في  اشترطوا  الفقهاء  ألن  عصمته؛ 
إذا  أما  الدار،  وكراء  السـيارة،  كأجرة  المنفعة،  من  وتحصل  األصل  مـن  متولـدة 
زيادة  أو  المنــزل،  وبناء  األشـجار،  كزرعه  األصـل،  من  متولدة  متصلـة  كانـت 
لألصل،  تابعة  فهي  الحيوان،  ونسـل  األشـجار،  كثمار  باألصل،  متصلة  منفصلة 

صاحبها(٢). إلى  أصلها  مع  ترّد  األصل،  حكم  وحكمها 
تبقى  بـل  لصاحبها  ال تـرد  الزيـادة  تلـك  أن  إلـى  اإلباضيـة   فقهـاء  وذهـب 
ما ينفق  ومقابل  ضـاع،  أو  تلف  إذا  األصل  ضمـان  مقابل  المـرأة،  أو  للمشـتري 
أو  سـمن  أو  لبن  من  عنه  ما نتج  فيأخذ  للحيوان،  كالعلف  لحفظه،  األصل  على 
فإنه يضمن األصل وغلته؛  المغتصب،  في  يختلف  الحكم  أو صوف، وهذا  شعر 

الشرعي. مالكه  يد  وليس  مغتصب،  يد  المال  على  يده  ألن 
اإلجـارة: في  ـ   ٨

رجل  عن  «وسـألت  غيره:  من  جعفر »  ابن  «جامع  في  ما جاء  فروعها  ومن 
ذلك  ال يصلح  قالوا:  بمائة،  أّجرها  ثم  درهما  بخمسـين  رجل  من  دارًا  اسـتأجر 
العامل  وكذلك  غالمًا،  أو  كانت  دارًا  األصل  لصاحب  والفضل  هذا،  وال يحل 

نفسه. المرجع  الجناوني:   (١)
ص ٣١٣. الكلية،  القواعد  عثمان:  محمد  شبير   (٢)
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من  شـيئًا  الدار  في  أدخـل  إذا  قيل:  قـد   : أبو سـعيد  5  قال  فضـل،  لـه  ليـس 
له  أّن  صالحـًا،  أصلح  أو  األسـباب،  من  سـبب  أو  باب،  أو  بنـاء  مـن  المنافـع 
وعليه  زيادته،  فله  األجرة،  لـه  ثبتت  ألنه  حال؛  على  الزيادة  إن  وقيـل:  الزيـادة، 
أصحابنا   قـول  من  ما يؤخذ  وأكثـر  حال،  علـى  ذلك  له  ليـس  وقيـل:  نقصانـه. 
قد  يكن  لم  وإذا  األجرة،  من  الزيادة  له  كان  صالحًا،  أصلح  كان  إن  (اإلباضية ) 

زيادة»(١). له  يكن  لم  فيه،  أصلح 
ال تكون  الزيادة  أن  ـ  أعلم  واهللا  ـ  «أرى  القول:  هذا  على  معّلقًا  المحقق  قال 
العقارات  ألن  للشرط؛  تنفيذ  فهنا  البيت،  صاحب  اشترط  إذا  إال  البيت  لصاحب 
إلى  المؤجر  يقـول  فهنا  الماضيـة،  العصور  عـن  اختلفت  الحاضـر  عصرنـا  فـي 
المؤجر  كان  فلـو  الخـاص،  حسـابك  على  شـيء  كل  ُتصِلـح  أنـت  المسـتأجر: 
ومن  فقط،  المستأجر  على  الغرامة  هنا  ولكن  بالغنم »،  «الغرم  َلُقلنا:  ذلك  يتحمل 
إذا  أما  المدة،  يحدد  عقد  هناك  يكن  لم  إذا  المأجور  سعر  يرفع  أن  المؤجر  حق 

األجرة»(٢). زيادة  له  يجوز  المدة،  انتهاء  فبعد  المدة،  يحدد  عقد  هناك  كان 
في  زيادة  المسـتأجر  أخذ  حكم  عن  الشـماخي   سـئل  نفسـه  السـياق  وفي  ـ 
يؤجر  أن  للمسـتأجر  يجوز  هل  أخرى،  وبعبـارة  العين؟  تأجيـر  أعـاد  إذا  األجـرة 
بين  خالف  محّل  المسـألة  هذه  أّن  فذكر  مقابل؟  دون  بزيـادة  أجرها  التـي  العيـن 
في  دنانير  بعشـرة  دارًا  لرجل  رجل  أكرى  «إذا  أنه  عبارته  في  جاء  وممـا  الفقهـاء، 
هذا،  أشبه  وما  دنانير،  بعشـرة  معروف  بلد  إلى  معلوم  متاع  لحمل  دابة  أو  السـنة، 
تلك  له  فال تحل  دينارا،  عشر  بخمسة  لغيره  الدابة  أو  الدار  أكرى  المكتري  إن  ثم 
إال   [ بالضمان »  «الخراج  البيوع؛ [ألن  في  ما لم تضمن  ربح  بمنـزلة  الزيادة، وهو 
أو  المفتاح،  أو  الباب،  نحو  ومصالحها،  أداتها  من  عنده  من  شيئًا  الدار  في  زاد  إن 

اإليضاح،  الشـماخي:  وينظـر:  ـ   .٢٢٠/٤ جعفـر،  ابـن  جامـع  محمـد:  أبو جابـر  جعفـر  ابـن   (١)
.٢٥٠/٦ - ٢٥٤

.٢٢٠/٤ جعفر،  ابن  جامع  كتاب  على  الحاشية  محمود،  جبر  الفضيالت   (٢)
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من:  أداتها  من  شيئًا  الدابة  على  زاد  أو  (رّمم)،  شيئًا  طّيَن  أو  الفراش،  أو  السرير، 
بما  الدابة  أو  الدابة،  تلك  اسـتأجر  ثم  إكاف،  أو  سـرج  أو  (زمام)  أو خطام  َرَسـن 

عنده»(١). من  ما زاد  مقابلة  ألنها  الزيادة؛  تلك  يحبس  أن  فله  عليها،  زاد 
إن  ثم  دراهم،  بأربعـة  معروفة  لخياطـة  اسـتأجره  إن  الخيـاط  «وكذلـك  ـ 
الزيادة  األجير استأجر أجيرًا غيره لخياطتها بأقل من ذلك، فليس له أن يحبس 
بها  يستعان  التي  األداة  من  شيئًا  عنده  من  زاد  يكون  أن  إال  الثوب،  لرّب  وهي 
«الخراج  ألن  ذكرنـا»(٢)؛  كمـا  الزيـادة  تلـك  يحبـس  أن  فلـه  الخياطـة،  علـى 

بالغنم»  . و«الغرم  بالضمان »، 
«لو  أنه:  أيضـًا  القاعدة  لهـذه  تطبيقًا  الشـماخي   ذكرها  التـي  الصـور  ومـن  ـ 
في  دخوله  قبل  الدنانيـر  بتلك  األجير  واتجر  دينـار  بمائتي  رجالً  رجـل  اسـتأجر 
فله  العمل،  ذلك  بعد  عمـل  وإن  عناؤه،  ولألجير  العمل،  لرب  فِربحهـا  العمـل، 
من  فله  العمل،  في  دخوله  بعد  بها  اتجر  وإن  العمل،  لرب  مردود  والربح  أجرته 

ما بقي»(٣). العمل  ولرب  األجرة،  من  عمله  ما يقابل  بقدر  الربح 
أن  «وبالجملة  القـول:  إلى  خلص  الصور  تلـك  الشـماخي   عرض  أن  وبعـد 
عليه  ولذلك  العمـل،  في  األجيـر  يدخل  ما لم  لربـه  ونماؤه  الكـراء  هـذا  زيـادة 
رب  هو  صار  العمل  فـي  األجير  دخل  فإذا  وكسـوته،  ونفقته  وجناياتـه  نقصانـه، 
المال  من  جـزًءا  يملك  منهمـا  كل  ألن  الشـيء»(٤)؛  ذلك  فـي  مشـتركْين  العمـل 
جهده  مقابل  العمل  رب  مـن  أخذه  الذي  بماله  فالعامل  الشـركة،  في  المسـتثمر 
أخذ  فله  المـال  من  حصة  منهما  كل  يضمـن  داما  وما  بمالـه،  العمـل  وصاحـب 

بالضمان ». «الخراج  ألن  الربح؛ 

.٢٥١/٦ اإليضاح،  الشماخي:   (١)
نفسه. المصدر  الشماخي:   (٢)

.٢٥١/٦ - ٢٥٢ نفسه،  المصدر  الشماخي:   (٣)
نفسه. الشماخي:   (٤)



القواعد الفقهية عند اإلباضّية٣٤

الكراء  كان  «لو  فيقول:  أخرى  بصورة  األمر  لهذا  توضيحًا  الشـماخي   ويزيد 
ولذلك  منفعته،  يملـك  بل  العبد  ال يملـك  المؤجر  فـإن  نقدًا  ماالً  وليـس  عبـدًا 
أشـبه  وما  والبيع  والهبة  والعتاق  والطالق  النكاح  من  العبد  أحكام  جميع  تكون 
ذكرنا  مما  شيء  فيه  لألجير  وال يجوز  ويضمنه  يملكه  ألنه  العمل؛  رب  بيد  ذلك 
شريكين  فيه  العمل  رب  هو  صار  العمل  في  دخل  فإذا  العمل،  في  يدخل  ما لم 
وال وصية  وال هبـة  بيـع  ذلك  بعـد  العمـل  لـرب  فيـه  وال يجـوز  عملـه،  بقـدر 
يتفقا؛  حتى  وال مراجعته  وال طالقه  نكاحه  وال يجوز  حصته،  في  إال  وال رهن، 
حصته  قدر  لشـريكه  وضمن  ُعِتق،  أحدهما  أعتقه  وإن  ال يتجزأ،  ممـا  ذلـك  ألن 

له»(١).  ُقّوم  عبد  في  له  شقصًا  أعتق  «من  لقوله ملسو هيلع هللا ىلص : 
الدابة  في  حدث  فما  شجرة  أو  دابة  الكراء  كان  «وإن  الشأن:  هذا  في  ويضيف 
فهو  العمل  في  األجير  دخول  وقبل  الكراء  عقد  بعد  والثمار  النسـل  من  والشـجرة 
وإن  العمل،  عمل  إذا  الدابة  رأس  أو  الشجرة  رأس  إال  لألجير  وليس  العمل،  لرب 
له  تّم  إذا  عناؤه  فله  الدابة،  والدة  وقبل  الشـجرة  ثمرة  تطيب  أن  قبل  العمل  دخل 
زيادة  أن  كمـا  العمل،  زيادة  يوجـب  الكراء  زيادة  ألن  العـدل؛  أهل  بنظـر  عملـه، 
يرد  أن  وجب  فلذلك  عليها،  يتفقا  لـم  الزيادة  وتلك  الكراء،  زيادة  توجب  العمـل 
فهي  الكراء  وقت  في  حاملة  والدابة  الشـجرة،  على  الثمرة  كانت  وإن  عنائـه،  إلـى 

العمل»(٢). أجرة  كله  ذلك  ألن  ثمرها؛  مع  والشجرة  حملها،  مع  لألجير 

:IóYÉ≤dG  øe  ≈æãà°ùj Ée  :kÉ°SOÉ°S
يرده  أن  يريـد  معيـب  َمبيـع  كل  تشـمل  عامـة  بالضمـان »  «الخـراج  قاعـدة: 
شيء،  أي  عليه  يكون  أن  دون  ثمنه  واسترجاع  الرد  في  الحق  له  فهو  المشتري، 

ورواه   ،١٤٦٢ مملوك،  في  له  شركا  أعتق  من  باب  والوالء،  العتق  كتاب  الليثي،  رواية  مالك،  رواه   (١)
عمر. ابن  عن  رقم ٢٣٦٩،  الرقيق،  في  الشركة  باب  الشركة،  كتاب  البخاري،  مقارب  بلفظ 

.٢٥٤/٦ - ٢٥٣ اإليضاح،  الشماخي:   (٢)
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يسـري  لذلك  بالنص،  ما ثبـت  إال  وال يسـتثنى  المعّيـن،  المبيـع  خـراج  مقابـل 
ردت  إذا  فإنها  المصـراة(١)،  في  إال  الجزئيات  من  مشـموالته  كل  على  مفعولهـا 
اإلبل  وا  ُتَصرُّ «ال  قوله ملسو هيلع هللا ىلص :  وهو  ذلك،  في  الحديث  لورود  تمر؛  صاع  مع  للبائع 
رضيها  إن  يحلبهـا،  أن  بعد  النظرْين  بخيـر  فهو  ذلك  بعد  ابتاعهـا  فمـن  والغنـم، 

تمر»(٢).  من  وصاعًا  رّدها  سخطها  وإن  أمسكها، 
حديث  على  محمـول  بالضمان »  «الخـراج  حديـث:  أن  ذلك  معنـى  وليـس 
المنصوصة،  الجزئية  هذه  إال  منه  ال يسـتثنى  عام  ـ  تقدم  كما  هوـ  بل  المصـراة، 
أن  فله  التَّْصِرية  غيـر  عيبا  بها  ووجد  ـ  مثالً  ـ  بقرة  اشـترى  إذا  الرجـل  أن  بدليـل 
إنما  ـ  إذًا  ـ  فالصـاع  خراجها،  من  اسـتفاده  فيما  عليه  وال شـيء  بالعيب،  يردهـا 

التصرية»(٣). حالة  في  الخراج  عن  عوضا  يكون 
في  بحكمها  ال يعمـل  بالضمـان »  «الخراج  قاعـدة:  أن  إلـى  العوتبـي   وينّبـه 
فيقول:  والمضاربـة،  والعاريـة  الوديعة  منهـا  ويسـتثنى  الفقهيـة،  الفـروع  جميـع 

والمضاربة»(٤). والعارية  الوديعة  في  إال  بالضمان  «والخراج 
ذلك  ولعل  القاعدة،  من  المسـائل  هذه  اسـتثناء  علة  إلى  العوتبي   يشـر  ولم 
من  أيديهم  ما فـي  ال يملكون  والمضارب  والمسـتعير  المسـتودع  أن  إلى  يعـود 
شـروط  ومن  بها،  االنتفاع  حق  لهم  عليها،  أمناء  وهم  لغيرهم  ملك  فهي  أموال، 

أن  للمشتري  إيهامًا  الحيوان،  ضرع  في  اللبن  تجميع  وهي  التصرية،  من  مفعول  اسم  المصّراة:   (١)
اللبن. كثير  حلوب  الحيوان 

مسعود.  ابن  عن  رقم ٢٠٤١،  اإلبل،  يحفل  أال  للبائع  النهي  باب  البيوع،  كتاب  البخاري،  رواه   (٢)
الشياه. في  الحديث  مسلم  وروى 

وإال  المصراة،  خراج  عـن  عوض  الصاع  أن  قررنا  إذا  وهذا   .٢٥٥/٤ المغنـي،  قدامـة:  ابـن   (٣)
من  أبعد  إلى  الحنفية  ذهـب  بل  الخراج،  في  عوضًا  ليس  أنه  إلى  الفقهاء  بعـض  ذهـب  فقـد 
الفقه  قواعد  الروكي محمد،  ينظر:  القياس.  اعتمادًا على  الصاع أصالً،  برد  يقولوا  فلم  ذلك، 

ص ٢٢٨. اإلسالمي، 
.٧١/١١ الضياء،  العوتبي:   (٤)
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ال يملك  والمؤتمن  الغير،  إذن  بدون  فيه  التصرف  وحرية  الشيء،  ملك  القاعدة 
على  االعتـداء  حالة  في  التقصيـر  أو  التعـّدي،  حالة  فـي  إال  فال يضمـن  ذلـك، 
ذلك وضع  لعدم حفظهـا، وألجل  إتالفها  في  التسـبب  أو  تضييعهـا،  أو  األمانـة 
إال  ال يضمن  «المؤتمن  فقالوا:  التصرفات  هذه  مثل  تضبط  أخرى  قاعدة  العلماء 

الحقا. شرحها  وسيأتي  التقصير »،  أو  بالتعدي  
للغاصب  يجعل  فلم  المغصوب،  المال  القاعدة  من  استثنى  فقد  القطب   أما 
المال  بأصل  االنتفـاع  للغاصب  فال يجـوز  عليه،  وبنـاء  الراجح،  علـى  خراجـه 
في  عنه  نتج  وما  غلته  مع  لصاحبه  رده  عليه  يجب  وإنما  وال بِغلتـه،  المغصـوب 
المغصوب  المال  رب  له  فال يضمن  وتنميته،  حفظه  في  أنفقه  بما  وال عبرة  يده، 

الفقهاء. يقرر  كما  ح ق »  ظالم  لَعرق  «ليس  ألنه  ونفقته؛  عناءه 
أو  الغاصب  أكل  فيمـا  التقاضي  «وجاز  المعنـى:  هذا  في  القطـب   يقـول 
غلته)  (من  غيره،  أو  أكالً  اإلتـالف  مجرد  باألكل  وأراد  الغالـط،  أو  السـارق 
ولبنه  وشـعره  ووبره  الحيـوان  وصـوف  واألرض،  والنخـل  الشـجر  كثمـار 
وغيرهـا،  البيـوت  وكـراء  كرائـه،  وأجـرة  ذلـك،  مـن  يتولـد  ومـا  وسـمنه، 
وجميع  البيوت  كسكنى  غيرها،  أو  كان  حيوانًا  بتقويم،  وذلك  (واستخدامه) 
أو  البيع  قبل  الخالف  أو  الجنس،  قضاء  من  المذكور  التقاضي  حد  ما جرى 
ال يقضي  كما  فال يقض  ذلك  يتلف  لم  وإن  ألكثر،  أقل  أو  متساو  قضاء  بعده 
الغلة  قضاء  لـه  صح  وإنما  إليه،  يصـل  لم  إذا  يقضي  وقيـل  بقـي،  إذا  أصلـه 
على  الغاصب  لغيـر  هو  إنمـا  بالضمـان »،  «الخـراج  حديـث:  ألن  ونحوهـا؛ 

حق»(١)»(٢).  الغاصب  لعرق  «ليس  لقوله ملسو هيلع هللا ىلص :  الراجح 

داود،  وأبو  رقم ١٣٧٨،  الموات،  أرض  إحياء  في  ما ذكر  باب  األحكام،  كتاب  الترمذي،  رواه   (١)
الترمذي: «حديث  قال  زيد،  رقم ٣٠٧٣، عن سعيد بن  الموات،  إحياء  في  باب  الخراج،  كتاب 

مرسالً». النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  أبيه  عن  عروة  هشام بن  عن  بعضهم  رواه  وقد  غريب  حسن 
.٢١٥/٩ - ٢١٦ النيل،  شرح  أطفيش:  القطب   (٢)
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والحنابلة  الشـافعية   مـن  الفقهاء  جمهـور  رأي  القطـب   وافق  وقـد  هـذا 
برد  ال يقولون  الذيـن  المالكية   وجمهـور  للحنفية   خالفـًا  المالكية ،  وبعـض 
ال يضمنه  ولذلك  متقـّوم،  غير  مـال  ألنها  وغلته؛  المغصـوب  المـال  منافـع 

السارق(١). أو  الغاصب 

الخالف  مسـائل  على  اإلشـراف  كتاب  خـالل  من  اإلسـالمي  الفقـه  قواعـد  محمـد:  الروكـي   (١)
ص ٢٣٣ - ٢٣٤. البغدادي،  لعبد الوهاب 
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إال  بالضمان »  «الخراج  السـابقة  القاعدة  عكس  القاعدة  هذه  أّن  من  بالرغـم 
خسارة  بتحمل  غيره  من  أولى  هو  الشيء  بمنفعة  المستفيد  أّن  أي:  بمعناها؛  أنها 
اإلسالمية. الشريعة  قررته  الذي  المعامالت  في  العدل  بمبدأ  عمالً  الشيء،  ذلك 
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أدى غرمًا  إن  أغرم  ويقال:  إذا خسر،  تجارته  في  اللغة: من غرم  في  الُغْرم  ـ  أ 
وأغرمته،  غّرمـه  فيقال:  الـراء)،  (بتشـديد  بالتضعيف  ويتعدى  وغرامـة،  ومغرمـًا 
المرء  ما يلزم  وهـو  المالزمة،  على  يدل  اللغة  فـي  الغرم  وأصل  غارمـًا،  جعلتـه 

.(٢)» نفس  أو  مال  من  شيء،  لقاء 
بغير  ضرر  عن  تعويضًا  مالـه  في  الغريم  ما يتحمله  االصطـالح:  في  والُغـْرم 

وال خيانة»(٣). جناية 
ومغنمًا،  غنيمة  أصبته  غنما  أغنمه  الشيء،  غنمُت  من  اللغة:  في  والُغْنم  ـ  ب 

الربح(٤). هو  أو  قبل،  من  يملك  لم  شيء  إفادة  على  يدل  اللغة  في  وأصلة 
الشيء(٥). ذلك  من  مرغوبه  مِن  له  ما يحصل  هو  االصطالح:  في  والُغْنم 

بيان الشرع، ٧٧/١٨. ج ١٦٩/٣٥.  إبراهيم:  الكندي محمد بن  ـ  ابن بركة: الجامع، ٣٤٥/٢.   (١)
.١٠٢/١١  .٦٣/١٧ الضياء،  مسلم:  سلمة بن  العوتبي  ـ  ج ١١٤/٥٧. 

ـ الزرقا  المنير، ص ٦١٠.  المصباح  الفيومي:  ـ  اللغة، ص ٤١٩/٤.  مقاييس  فارس: معجم  ابن   (٢)
ص ٤٣٧. الفقهية،  القواعد  شرح  أحمد: 

ص ٣٠٣. الفقهاء،  لغة  معجم  وقنيبي:  جي  قلعة   (٣)
ص ٦٢٢. نفسه،  المرجع  الفيومي:  ـ   .٣٩٧/٤ نفسه،  المرجع  فارس:  ابن   (٤)

.٣٣٠ نفسه،  المرجع  وقنيبي:  جي  قلعة   (٥)
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للقاعدة: اإلجمالي  المعنى  ـ  ج 
الغرم  يتحمل  فكذلك  أحد،  فيه  وال يشـاركه  بالُغْنم  يختص  المالك  أن  كما 
يمكن  أخرى  وبعبارة  جماعة،  أم  فردًا  المالك  كان  سـواء  أحد،  معه  وال يتحمل 
بالُغْنم  االنتفاع  حـق  له  َمن  تلحق  التـي  الخسـارة  من  نوع  هو  الغـرم  إن  القـول: 
فيه؛  العمل  أو  اسـتئجاره  أو  شـيء  ملك  من  الحاصل  الربح  أو  ـ  المنفعة  ـ وهو 
بوجوب  قالوا  ولذا  منفعته،  بقدر  ضرره  يتحمل  أن  يجب  شيء  نفع  ناله  من  ألن 
ال وارث  من  وارث  ألنه  المال؛  بيت  في  واجبة  الكسب  عن  العاجز  الفقير  نفقة 

المودع. على  الوديعة  ورد  المستعير  على  العارية  رد  بنفقة  وحكموا  له، 
المشترك،  الملك  تعمير  كمؤونة  مشروعًا،  يكون  أن  بين  الغرم  في  فرق  وال 
وإصالح  تعميـر  وكمؤونة  المـالك،  انتفـاع  بـه  انتفاعهـم  بمقابلـة  عليهـم  فإنهـا 
فيه  الشركاء  على  فإنه  مائه،  وتطهير  حافاته  وتعمير  المشتركة،  واألفالج  السواقي 
والوّزان،  والَكّيـال،  الَقّسـام،  وكأجرة  والسـقي،  الشـرب  بحق  انتفاعهم  بمقابلة 
غير  الغرم  يكـون  أو  لهـم.  عائد  ذلـك  نفع  ألن  والورثـة؛  الشـركاء  علـى  فإنهـا 
على  الجائرة  الحكومـات  بعض  تفرضها  التي  والغرامـات  كالتكاليـف  مشـروع: 
األنفس  على  تطرح  التي  وكالتكاليـف  أمالكهم،  سـالمة  بمقابلة  فإنها  األمـالك، 

أنفسهم(١). سالمة  بمقابلة  فإنها 
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زيادة  شـأن  في  قوله ملسو هيلع هللا ىلص  وهو  شـريف  نبوي  حديث  القاعدة  هذه  أصـل  ـ  أ 

ُغرمه»(٢).  وعليه  ُغنمه  لِصاحبه  الرهن،  يغلق  «ال  ونمائه:  الرهن 

الكلية،  القواعد  عثمان:  محمد  شـبير  ـ   .٤٣٨ ص ٤٣٧،  الفقهية،  القواعد  شـرح  أحمد:  الزرقا   (١)
مدكور  ـ  ص ٢٠٨.  والتوجيه،  األصالة  بين  الفقهية  القواعد  إسماعيل:  بكر  محمد  ـ  ص ٣١٦. 

ص ١٢١. اإلسالمي،  الفقه  مدخل  سالم:  محمد 
البيوع، رقم ٢٣١٥،  رواه ابن حبان، كتاب الرهن، رقم ٥٩٣٤، والحاكم في المستدرك، كتاب   (٢)

الذهبي». ووافقه  الشيخين.  شرط  على  صحيح  «حديث  وقال:  هريرة،  أبي  عن 
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بالحديث: االستدالل  وجه  ـ 
العلماء  أقوال  الحديث، وبّين  بيان مدلول هذا  إلى  البهلوي   بركة   ابن  تعرض 
وعليه  غنمه  لِصاحبـه  الرهن،  ُيغَلـق  «ال  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص:  قول  معنى  «فمـا  فقـال:  فيـه 

غرمه»؟
ذلك  قبل  الُغرم  عليه  كان  الذي  ألن  ألمته؛  تعريف  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  من  هذا  له:  قيل 
ويشـترط  الرهن  يرهن  كان  أحدهم  أن  وذلك  باطلـة،  الرهن  في  معامالتهـم  فـي 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ذلك  فأبطل  بحقك،  لك  فهو  آتك  لم  فإن  ويقول:  وكذا،  كذا  وقت  إلى 
وال يزول  الشـرط،  بهذا  عنه  صاحبه  مِلـك  يبطل  أي:  الرهـن»؛  يغلـق  «ال  وقـال: 
والشـرط  وبيع،  شـرط  أو  بيع،  فـي  شـرطين  مثل  وهذا  الفـكاك،  فـي  عنـه  حقـه 
فال يجوز،  البيع  وجه  على  كان  قد  وقت  في  إياه  مّلكه  إذا  آخر  ووجه  ال يوجبه، 
لك  فهو  السـماء  إلى  نظرت  وإذا  بحقك،  لك  فهو  الدار  دخلت  إذا  قولـه:  كنحـو 
بكذا  عبدي  بعتك  فقد  هذا  الشهر  رأس  كان  إذا  يقول:  أو  الثمن،  من  وكذا  بكذا 
لقول  يجز  لم  الشـروط  من  ونحوه  هذا  على  وقع  متـى  فالبيع  الثمن،  مـن  وكـذا 
نقصانه؛  وعليه  زيادته  له  ـ  أعلم  واهللا  ـ  يعني  غرمه »،  وعليه  غنمه  «لـه  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص : 

نفسه»(١). الرهن  إلى  راجعة  والهاء  غرمه»،  وعليه  غنمه  «له  قال:  ألنه 
وذهب  اإلباضية ،  جمهور  ما عليه  هـو  المفهوم  هذا  أّن  إلى  بركة   ابن  وينبـه 
لصاحبه  أي:  غرمـه»؛  وعليه  غنمه  «له  قولـه ملسو هيلع هللا ىلص:  من  المقصود  أن  إلـى  بعضهـم 
القول  هـذا  إلى  يذهب  فالـذي  عليه،  وبناء  الديـن،  غرامة  وعليـه  الرهـن  زيـادة 
يده  في  والرهن  فيه،  أمين  معهم  المرتهن  ألن  الرهن؛  ضياع  مع  الحق  ال يسقط 
على  الضامن  بمنـزلـه  وذلـك  منهـا،  دينـه  اسـتيفاء  من  تمكنـه  لقـاء  بحقـه  ثقـة 
والراهن  بالمرتهن،  متعلق  والرهـن  بالرهن،  متعلق  الحق  وأن  عليه،  المضمـون 

 .١٦٧ - ١٦٨  ،١٦٢/٢٥ الصنف،  عبد اهللا:  أحمد بن  الكندي  ـ   .٣٤٥/٢ الجامع،  بركة:  ابـن   (١)
.٢٤١/٤ اإليضاح،  الشماخي:  ـ 
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ألن  الّدْين؛  الراهـن  يؤد  لم  ولو  المرهون  تملـك  له  ليس  فالمرتهـن  كالضامـن، 
حقه،  السـتيفاء  المرهون  حبس  عن  عبـارة  هو  بل  بالملكية  ليـس  الرهن  حكـم 

بالدين(١). وثيقة  فهو  كذلك 
ويصححه  الجمهور  رأي  ويختـار  القول،  هذا  أصحاب  بركة   ابن  ويخالـف 
الذمة،  في  والدين  الرهن  في  الشـرط  ألن  أصح؛  عندي  األول  «والتأويل  فقول: 
من  صاحبه  من  ال ينقطع  أن  ـ  أعلم  واهللا  ـ  معناه  الرهن»  يغلق  «ال   : وقوله 0 
أغلقوا  وكذلك  الكالم،  ال يروم  مفتـون  منغلق  فالن  تقول  العرب  ألن  الفـكاك؛ 

إليه...»(٢). الوصول  ال يتعدون  الذي  الباب 
الحديث  مفهوم  من  مستفاد  القاعدة  هذه  أصل  أن  إلى  البعض  وذهب  ـ  ب 
اهللا  ولي  الشـاه  يقول  القواعد  مجـرى  جرى  وقـد  بالضمـان »  «الخـراج  النبـوي: 
من  كثير  عليها  المبنيـة  القواعد  «ومن  القاعدة:  هـذه  أصل  إلى  مشـيرًا  الدهلـوي  
بالضمان» (٣)  «الخراج  أّن:  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ما قضـى  وأصله  بالغرم ،  الغنم  أن  األحـكام 
ينتفع  من  على  تكون  الشـيء  من  تحصل  التي  والخسـارة  التكاليف  أن  ومعناها: 

شرعًا(٤). به 
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المبيع: عيوب  ضمان  في  ـ   ١
في  الخيار  فلـه  عيبًا،  فيها  ووجد  بضاعـة  أحد  اشـترى  إذا  فروعهـا:  ومـن  ـ 
ألن  ثمنه؛  واسـترجاع  بعيبه  المبيع  رد  ولـه  بالتعويض،  البائع  ويطالـب  قبولهـا، 

بالثمن. االنتفاع  مقابل  والضمان  التعويض  بالغنم »،  «الغرم 

ص ٤٦٨. اإلباضية،  الفقهية  القواعد  معجم  محمود:  هرموش  ـ   .٣٤٥/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (١)
.٣٤٥/٢ - ٣٤٦ نفسه،  المصدر  بركة:  ابن   (٢)

.١٦٩/٢ القضاء،  مبحث  البالغة،  اهللا  حجة  اهللا:  ولي  شاه  الدهلوي   (٣)
.١٠٢٩/٢ العام،  الفقهي  المدخل  الزرقا:   (٤)
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جاء  ومما  المبيع  لعيوب  كثيرة  صورًا  النيل»  «شرح  في  أطفيش   القطب  نقل 
لعدم  ولو  المشـتري  به  يخبر  لم  الذي  العيب  ما جـّره  بائع  «وضمن  بنصـه:  فيـه 
باألرش،  قبوله  بعـد  العيب  جره  إذا  فيمـا  وذلك  غلطـه،  أو  لِنسـيانه  أو  اطالعـه 
البائع  يلـزم  لم  المشـتري  رآه  إن  وقيـل:  والفسـخ،  التخيير  قـول  علـى  ومطلقـًا 
وعلم  عليه،  اليد  ووضـع  بالعيب  األخبار  في  األقوال  بحسـب  وهكذا  ما جـره، 
وإال  المشـتري  يلزم  بل  ما جّر،  البائع  يضمن  لم  المشـتري  لزم  فإذا  المشـتري، 
ما لم  عضها  أو  ضربها  يضمن  فإنه  تضـرب،  أو  تعّض  دابة  يبيع  أن  مثـل:  لزمـه، 

بالقبول...»(١). المشتري  يلتزمها 
أنه  الباب  هذا  في  القطب   ووضحها  الثميني   بها  استشـهد  التي  الصور  ومن 
ووجد  فتحهما  إذا  والجوز  الرمان  عيبًا:  فيه  وجد  إذا  المبيع  رد  للمشتري  «َيِحّق 
فاسدًا  وجده  إذا  البيض  وكذا  ينضج،  لم  وجده  إذا  البطيخ  وكذلك  فاسـدًا،  حبه 
«الغرم  ألن  ثمنه؛  واسـترجاع  رده  في  الحق  فله  به،  االنتفاع  وال يمكن  تفّرخ  أو 
بعضه  أو  فكسره  جوز  أو  ـ (رمان  ك اشـترى  «ومن  المعنى:  هذا  في  يقول  بالغنم » 
(وأخذ  البائع  إلى  القشر)  (رّد  رديئًا  أو  فاسدًا  َحّبًا  بها  وجد  أو  حبًا)  به  يجد  ولم 
نصفه  من  أكثر  بَكْون  تنّجس  أو  تفّرخ)  إن  بيض  رّد  يجد  (وال  البائع،  مـن  ثمنـه) 
بطيخًا  أي  تمّرر)؛  (وَكَفقوس  خالصًا،  أحمر  دما  منه  قليل  يكون  أو  ممزوجًا،  دمًا 
فقوس،  نحو  من  ما تمّرر  أرش)  (وله  ال يجد،  بقوله  متعلق  كسر)  (بعد  ُمّرًا  صار 
مقصود  نفـع  فيه  كان  إذا  قشـره  عنـه  ويسـقط  البيـض،  داخـل  ما يكـون  وأرش 
له  ويضمن  ما سـواه،  قيمة  البائع  ويعطيه  لـه  فإنه  النعام،  على  كبيـض  بالـذات، 
من  الفرخ  ماعـدا  أكل  يجوز  بأنـه  القول  علـى  البيض  أبيض  مـن  الفـرخ  مقـدار 
بنجس  وقلنا  وتفرخ،  بالـدم  نجس  إذا  وأما  للمشـتري؛  ما عداه  فيكون  البيضـة، 
الفقوس  نحو  تمّرر  أو  بالقشـر  نفٌع  يكن  ولم  المشـهور،  وهو  الفرخ  مع  ما كان 

.٥٠٤/٨ للثميني،  النيل  كتاب  شرح  أمحمد:  أطفيش   (١)
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إذا  كله؛  بالثمن  البائع  على  الكسـر  بعد  يرجع  أنه  فالظاهر  أكله،  ال يمكن  حتى 
فرخها  لحيَي  البيض  يكسر  لم  لو  إنه  يقال  أن  إال  اللَّهمَّ  منفعة،  ذلك  في  تبق  لم 
مرارته،  فتـزول  منبته،  من  القطع  بعـد  ولو  لطاب  مثـالً  الفقوس  يكسـر  لم  ولـو 

البائع...»(١). على  ذلك  لتفويته  لزمه  ذلك  المشتري  فبَِكْسر 

البضاعة: تلف  في  ـ   ٢
بائعًا؛  أو  كان  مشـتريًا  يده  في  هو  من  مال  من  فهو  المبيع  الشـيء  تلف  إذا 
على  إليه  رده  ثم  بائعه،  من  قبضه  المشتري  كان  إذا  إال  ُغْرمه،  فعليه  ُغْنمه  له  ألن 

ال البائع(٢). المشتري  مال  من  فهو  فتلف،  والوديعة  األمانة  سبيل 
القاعدة  لهذه  تطبيقًا  وأحكامه،  الخيار  بيع  عن  حديثه  سياق  في  الثميني   قال 
المشتري  على  بها  ورجع  البائع،  على  المدة  في  وجنايته  البيع  «ومؤونة  ما نصه: 
في  وتبعته  بيده،  كان  من  بيد  ونماؤه  وغّلته  شرطه،  من  ذلك  لزم  وقيل:  قبله،  إن 

وقبول»(٣). رد 
وشـرب،  أكل  مِن  البيع،  «ومؤونة  فقال:  الثمينـي   ما أجمله  القطـب   وشـرح 
ما يحتاج  منه، وكل  كان ال بد  إن  وسقي ودهن  ورْعيٍ  ومداواة،  ولبس وسكنى، 
ما من  مال  على  جدار  أو  نخله  كوقوع  غيره،  في  ما أفسـد  أي:  (وجنايته)؛  إليه، 
الخالف،  من  محله  ما في  على  اإلقـدام  بعد  أو  مطلقًا،  نفس  علـى  أو  األمـوال، 
يؤخذ  البائع،  على  الخيار  مـدة  المدة)  (في  نفس  أو  مال  في  الحيـوان  وكإفسـاد 
مشترط  وكان  به،  المشتري  حق  ولِتعّلق  المال،  يضيع  لئال  وال يترك،  كله  بذلك 
إن  وال سـيما  للمشـتري،  الشـيء  فيكون  البيع  ُيمضي  قد  ألنه  البائع؛  هو  الخيار 
من  يخرج  فلم  للبائع،  أصله  ألن  األصل؛  والستصحاب  للمشتري،  الخيار  كان 

.٥٠٤/٨ - ٥٠٥ أطفيش:   (١)
.٣٤١/٨ اإليمان،  قواعد  تمهيد  (المحقق)،  سعيد:  الخليلي   (٢)

.٢٧٥/٩ - ٢٧٦ للثميني،  النيل  كتاب  شرح  أمحمد:  أطفيش   (٣)
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فكانت  بالقبول،  البيع  يجزم  ما لم  المالك  بحكم  فيحكم  تعليقًا،  بل  جزمًا  ملكه 
انكشف  قد  ألنه  المشتري،  على  بها  ورجع  األشياء  تلك  فعل  وإذا  عليه،  الجناية 
وال أنه  ضمن،  قد  البائع  وأن  جنى،  قد  بأنه  يعلم  لم  ولو  للمشـتري  الشـيء  أن 
أو  للمشـتري،  الخيار  كان  إذا  المشـتري،  ذلك  َقبِله)  (إن  مؤونة  في  شـيئًا  صرف 
على  ما صرف  للبائـع  المشـتري  فيضمن  للبائع...  الخيـار  كان  إذا  البائـع  َقبِلـه 
ومن  له،  الشراء  كان  إذا  المشتري  مال  من  وذلك  الجناية،  حتى  ذلك  من  الشيء 
في  الصالح  لـه  وظهر  تقصير،  منه  يكـن  ولم  لغيره،  الشـراء  كان  إذا  غيـره  مـال 
يشتري  أن  عنه  المنوب  قائم  أو  عنه،  المنوب  له  أجاز  إن  جنى  أن  بعد  ولو  قبوله 
أو  سكنى،  أجرة  من  ما لزم  أو  الجناية،  يصرف  لم  وإن  عليه،  بخيار  أو  له  بخيار 
أو  البائع  علـى  الرجـوع  ذلـك  له  فِلَمـن  ذلـك،  نحـو  أو  سـقي  أو  رعـي  أجـرة 
عن  ينفصل  أن  وقبل  البيع  يجزم  أن  قبل  كان  ذلك  فألن  البائع:  أما  المشـتري؟ 
المعّلق  بالشراء  إليه  تعلق  قد  أنه  مع  إليه،  ذلك  فلصيرورة  المشتري:  وأما  ملكه، 

غيرهما. أو  البائع  رضى  أو  رضاه  إلى 
بخالف  وتعطله،  بـه  البيع  لتعلق  الخيـار  أي:  شـرطه؛  من  ذلك  لزم  وقيـل: 
لزم  المشـتري  شـرطه  وإن  ما ذكر،  حـد  على  لزمـه  البائع  شـرطه  فـإن  اآلخـر، 

المشتري...»(١). يقبله  لم  إن  البائع  على  به  ورجع  المشتري، 
الخيار،  مدة  في  البائع  وهو  الحقيقي  للمالك  تكون  الغلة  أن  القطب   ويبيَّـن 
شـجرًا  كان  إن  «وغلته  فيقول:  المبيع  في  ما أفسـد  ُغرم  مِن  عليه  ما يجب  مقابل 
فيه  أفسـد  َمن  لزم  وما  وناقة،  كأمة  حيوانًا  كان  إن  النتاج  فيهـا  ودخـل  حرثـًا،  أو 
كصوف  (ونمائه)  المبيـع،  الشـيء  في  ما أفسـد  وقيمة  جرح،  وأرش  أمة،  كَعقـر 
دابة  أو  يكـرى،  مما  ونحوها  دارًا  كان  إن  وكـراء  منه،  يخـرج  وما  ولبـن  ووبـر، 
باعه  الـذي  األول  مالكـه  وهو  بيـده)،  كان  مـن  (بيـد  يكونـان  وحطـب  تكـرى، 

السابق. المصدر  أطفيش:   (١)
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فيما  وذلك  المشتري،  بيد  الحال  في  كان  أو  بيده،  الحال  في  كان  سواء  بالخيار، 
ذلك. من  انفصل 

من  بِيد  يكون  فإنما  فصله،  إلى  يحتج  لم  ينفصل  ولم  بالمبيع  ما اتصل  وأما 
ولو  «المبيع  أّن  القاعـدة  هي  كمـا  المشـتري  وهو  الحال،  في  بيـده  الشـيء  كان 
المراد  أن  وظاهره  البائع»،  بيد  يكون  أن  اتفقا  إن  إال  المشتري،  بيد  يكون  بخيار 

المشتري...»(١). أو  البائع  يده:  في  فيمن 

المؤجر: المال  زكاة  في  ـ   ٣
ذلك  فزكاة  عنـده،  ليعمل  معينة  لمـدة  دينار  بألف  رجالً  رجـل  اسـتأجر  إن 
العمل،  في  األجير  يدخـل  ما لم  زكاته،  أجل  حـّل  إذا  العمل  رب  علـى  المبلـغ 
األجرة  من  جـزًءا  اسـتحق  العمل  من  جزًءا  عمل  فكلما  العمل،  فـي  دخل  فـإذا 
األجير  ما اسـتحقه  إال  الزكاة  أداء  عند  العمل  رب  وال يسـقط  العمل،  يتم  حتى 
ملكًا  فهي  األجير  يسـتحقها  لم  األجرة  تلك  فما دام  بالغنم »،  «الغرم  ألن  بعمله؛ 
إذا  المسـتأجر  على  فتجب  ماله،  من  يخرجها  حتى  عليه  زكاته  وتجب  للمؤجر، 

النصاب(٢). بلغت 

المعّلق: العقد  في  ـ   ٤
فسادا،  العاقدين  أحد  فيه  فأوقع  نكاح،  أو  هبة  أو  كبيع  معّلقًا  العقد  كان  وإذا 
ألن  به؛  انتفاعه  مقابـل  وذلك  غيـره،  إلى  ملكيته  تنتقـل  لم  مـا دام  ذلـك  ضمـن 
بَِبيع  إليه  ما علق  أفسده  إن  «وأما  المعنى:  هذا  في  الثميني   يقول  بالغنم ».  «الغرم 
من  على  إليه  يحتاج  وما  ونفقته  ذلك  فضمان  غيره،  إلى  هو  ما علقه  أو  ِهبة،  أو 
أو  العبد  بهذا  تزوج  إن  مثـل:  المعلق  النكاح  وكذا  ملكه،  في  وصار  إليـه  انتهـى 

.٢٧٥/٩ - ٢٧٦ النيل،  شرح  أطفيش:   (١)
.٢٥١/٦ اإليضاح،  الشماخي:   (٢)
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ضمان  الزوج  على  وقيل  صداقًا،  ذلك  جعل  أي:  شـهود؛  بال  الحيوان  من  غيره 
والواهب  البائع  على  ضمانه  والهبة  البيع  من  مّر  فيما  وكذا  يستشهدا،  حتى  ذلك 

وموهوبه»(١). مشتريه  من  لذلك  القبول  يقع  حتى 

المضاربة: في  ـ   ٥
وعليه  له،  فالربح  به،  وتاجر  المسـلمين  بمال  أحد  اقترض  إن  فروعها  ومن 
ضمان رأس المال، قال محمد بن إبراهيم الكندي : «الربح له والضمان عليه»(٢).

الِملك: في  الشركاء  في  ـ   ٦
نصيبه  يجعل  أن  ـ  العقـار  أو  األرض  ملـك  في  ـ  الشـركاء  أحـد  رغـب  إذا 
الفقهاء  اختلف  فقـد  ضرر،  فيه  حدث  ثم  غلتـه،  من  ينتفعون  المسـاكين  لفائـدة 
سهمه  جعل  الذي  أم  الشركاء  جميع  يتحمله  هل  الضرر،  ذلك  إزالة  يتولى  فيمن 

للمساكين؟
في  الشـركاء  «وأما  المسـألة:  هذه  حكم  بيـان  في  أحمد   أبو العبـاس   يقـول 
في  فحدثت  للمسـاكين،  سـهمه  أحدهم  جعل  إن  األصول  من  غيرها  أو  األرض 
جميعًا،  ذلك  نزع  علـى  ُيؤخذون  الشـركاء  فإن  غيره،  على  مضرة  األرض  تلـك 
ضمن  قد  ألنه  للمسـاكين؛  جعله  الذي  إال  ذلك  على  ال يؤخذ  يقول  من  ومنهم 

شركائه»(٣). سهم 
سـواء  فيه،  تسـبب  أو  الِملك  على  أوقعه  من  يتحمله  الضرر  أّن  والظاهر 
وإنما  منهم،  أحـد  يوقعه  لم  عامـا  الضـرر  كان  إن  إال  جماعـة،  أو  فـردًا  كان 
الحالة  ففي هذه  العامة،  والسيول والحرائق  بسبب خارجي، كاألمطار  حدث 

ص ٢٣٨. البسام،  الورد  الثميني:   (١)
.٧٧/١٨ الشرع،  بيان  إبراهيم:  محمد بن  الكندي   (٢)

ص ٣٧٩. األرضين،  وأصول  القسمة  أحمد:  العباس  أبو   (٣)
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عليهم  ليسهل  وترميمه،  الملك  وإصالح  الضرر،  نزع  الشركاء  جميع  يتحمل 
بالغُ نم». «الُغرم  ألن  به؛  االنتفاع 

الرهن: في  ـ   ٧
ألن  - للمرتهن؛  ونماؤه  فغلته  ونماء  َغّلة  له  كان  إذا  الرهـن  أن  فروعها:  ومـن 

منها،  دينه  اسـتيفاء  من  تمكنه  لقاء  عليه؛  ضمانه  كان  عنده  هلك  لـو  الرهـن 
المرهونة، وأجرة حافظها  العين  فيه  الذي يحفظ  البيت  كما تجب عليه أجرة 

بَدينه(١). حسبها  استحقاقه  مقابل 
ومنها: إذا رهن شخص قطعة أرض فزرعها المرتهن، فالزراعة تبع لألرض،  -

غنمه  لصاحبه  الرهن،  يغلـق  «ال  لقوله ملسو هيلع هللا ىلص :  الحق،  من  ترفع  للراهـن  وهـي 
غرمه»(٢)(٣).  وعليه 

للراهن(٤). - الرهن  غلة  وجميع  للراهن،  فالنتاج  شاة  رهن  إذا  أيضًا:  ومنها 

الفقهية،  القواعد  شرح  الزرقا:  ـ  ص ٣٣٧.  اإلباضية،  الفقهية  القواعد  معجم  محمود:  هرموش   (١)
ص ٤٣٧.

تخريجه. سبق   (٢)
.١٦٢/٢٥ المصنف،  أبو بكر:  الكندي   (٣)

.١٦٧/٢٥ نفسه،  المصدر  الكندي:   (٤)
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اعتمدها  فقـد  الضمان،  نظريـة  في  العامة  القواعـد  مـن  القاعدة  هـذه  تعتبـر 
والجنايات،  المعامـالت  مجـال  فـي  المختلفـة  الفقهيـة  فروعهـم  فـي  اإلباضيـة  
ومن  متقاربة،  بصيغة  وصاغوهـا  القاعدة،  هذه  مدلول  حـول  عباراتهم  وتقاربـت 
لغيره  ماالً  أتلف  ألنه  أخطأ،  «وإن  فقال:  «الجامع»  في  بركة   ابن  به  ما صرح  ذلك 
أبو الحسـن   تلميذه  ويقول  الضمان»(٢).  ال يزيل  األموال  في  والخطـأ  علم،  بغيـر 
الشماخي   عليها  ونص  والعمد»(٣).  الخطأ  في  مضمونة  «واألموال  أيضًا:  البسيوي  
التخصيص  هذا  «ومع  فقال:  الحرم  في  الصيد  قتل  جزاء  عن  حديثه  معـرض  فـي 
وهو  اآلية،  هذه  في  الخطاب  دليل  يمتثلوا  ولم  والخطأ،  العمد  في  الجزاء  أوجبوا 

فقط »(٤). اإلثم  يرفع  بل  الضمان»  ال يزيل  «الخطأ  ألن  الوجه؛  هذا  في  الشبه 
ما تلف  كّل  «وأما  فيقول:  اإلجارة  باب  في  آخر  موضع  في  المعنى  هذا  ويؤكـد 
له  فهم  المصنـوع،  في  قطع  أو  كسـر  من  أيديهم  علـى  أتى  مما  األُجـراء  أيـدي  فـي 
ضامنون؛ ألنهم هم الذين أفسدوه بأيديهم، و«الخطأ في األموال ال يزيل الضمان »(٥).

 .٣٧٧  ،٣١٤/٦  .٣٧٣/٣ - ٣٧٤ اإليضـاح،  الشـماخي:  ـ   .٤٣٧/٢ الجامـع،  بركـة:  ابـن   (١)
البسـيوي،  الحسـن  أبـي  جامـع  البسـيوي:  ـ   .٢٣٠  ،٢٣١/٢ اإلسـالم،  قواعـد  ـ الجيطالـي، 
القطـب  ـ   .٢٠٩ البسـام،  الـورد  الثمينـي:  ـ   .٢١٥/١ البصيـرة،  عثمـان:  األصـم  ـ   .١٦٤/٤

.٧٤٣  ،٧٣٦  ،٦٦٨  ،٦٥٤  ،٥٤٨  ،٥٢٧/١٢  .٢٧٧/٩ النيل،  كتاب  شرح  أطفيش: 
.٤٣٧/٢ نفسه،  المصدر  بركة:  ابن   (٢)

.١٦٤/٤ الجامع،  البسيوي:   (٣)
.٣٧٣/٣ - ٣٧٤ اإليضاح،  الشماخي:   (٤)

.٣١٤/٦ نفسه،  المصدر  الشماخي:   (٥)
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حيث  األموال  مظالم  عن  كالمه  سياق  في  المعنى  هذا  إلى  الجيطالي   ويشير 
أقسام: ثالثة  إلى  يقسمها 

واإلثم. الضمان  وفيه  العمد،  األول: 

اإلثم. دون  الُغرم  فيه  يلزمه  فهذه  والنسيان،  الخطأ  قِبل  من  ما يلزم  والثاني: 

مالكها(١). على  الضمان  ففيها  والبهائم،  العبيد  جناية  والثالث: 

تعمد  «ومن  فقال:  صريحة  بعبارة  القاعدة  هذه  عـن  األصم   عثمان  عّبر  كمـا 
ألن  الضمان؛  فعليـه  غلط،  أو  أخطـأ  فإن  ضامن،  فإنه  فأتلفـه،  رجل  مـال  علـى 
آثم، وضمن  أو مال  أعان على ظلم في قول  «الخطأ في األموال مضمون »، ومن 

شيء...»(٢). بدنه  على  تلف  إن 
على  الضمان  قصـروا  أنهم  اإلباضيـة   من  َتقـدم  َمن  عبـارات  من  ويالحـظ 
األنفس  علـى  يعممه  والثمينـي   الجيطالـي   نجـد  بينمـا  األنفـس،  دون  األمـوال 
كتاب  شـرح  في  جاء  تشـملهما،  القاعدة  دامت  ما  أنسـب  هذا  ولعل  واألموال، 
قال  الضمان »  ال يزيل  واألنفس  األموال  في  «الخطأ  أن  مّر  «وقد  ما نصه:  «النيل» 
في  الضمان  إزالته  بعـدم  والمراد  اإلثم»  يزيل  «بـل  عليه:  معقبًا  أطفيـش   القطـب 
فيه  الخطأ  فيزيـل  فصاعـدا  ثلثها  وأمـا  الديـة،  ثلـث  دون  فيمـا  عدمهـا  األنفـس 
الكالم  ألن  األنفس؛  الشـيخ(٣)  «ويذكر  ويضيف:  العاقلة».  إلى  وينقله  الضمـان، 
بعدم  ال يعترض  تفصيل  فيـه  وما  تفصيل،  فيه  فيهـا  األنفس  وألن  األمـوال؛  فـي 

ذكرها»(٤). واألولى  ذكره، 

.٢٣٠/٢ - ٢٣١ اإلسالم،  قواعد  إسماعيل:  الجيطالي   (١)
.١٨١/١ البصيرة،  عثمان:  األصم   (٢)

الثميني. عبد العزيز  النيل  متن  صاحب  بالشيخ:  ويقصد   (٣)
.١٧٢/٢ - ١٧٣ اإلسالم،  قواعد  الجيطالي:  ـ   .٢٧٣/١٠ - ٢٧٤ النيل،  شرح  أطفيش:   (٤)
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الصواب(١). ضد  اللغة:  في  الخطأ  ـ 
وضـده  قصـد،  فيـه  لإلنسـان  ليـس  الـذي  ْنـب  الَذّ هـو  االصطـالح:  وفـي 
بغيره»(٣).  فأخطـأ  بشـيء  ما أُريد  «الخطأ  الكدمـي :  أبو سـعيد  قال  الصـواب(٢). 
أن  غير  من  ِفعالً  يفعل  أن  «الخطأ: وهو  الخطـأ:  مدلول  بيان  في  السـالمي   وقـال 

محله»(٤). بقصد  الفعل  قصد  إتمام  أّن  وذلك  تاما،  قصدا  يقصده 
الضمان،  بـه  يجب  الـذي  الخطأ  ماهيـة  إلى  فتـح   عمروس بـن  أشـار  وقـد 
المحض  الخطأ  «وأمـا  فقال:  متنوعة،  صـورًا  له  وذكر  المحض،  الخطـأ  وسـماه 
أو  دابة،  أو  صيد،  إلى  رمية  أو  بضربة  الرجل  يهوي  أن  فهو:  العاقلة  تعقله  الذي 
بنفسه،  هو  يسقط  أو  إنسانًا،  فيصيب  شيء  منه  يسـقط  أو  غيره،  فيصيب  إنسـان، 
الخطأ  فهو  الوجـوه،  هذه  يشـبه  وما  صيحته،  أجـل  من  إنسـان  فيقـع  يصيـح  أو 

بالبينة»(٥). العقلة  تعقله  الذي  المحض 
قِيِمّيًا(٦). مِْثليًا أو قيمته إن كان  الهالك إن كان  عبارة عن رّد مثل  ـ والضمان: 

«وهو  الراغب :  قال  المأثم،  وهو  شـرعًا،  منه  التحرز  ما يجب  هو  واإلثم:  ـ 
العقاب  معنـى  القاعـدة  في  بـه  والمـراد  الثـواب»،  عـن  المبطئـة  األفعـال  اسـم 

األخروية. والمؤاخذة 
للقاعدة: اإلجمالي  المعنى  ـ 

جزاء  أو  مالي  ضمـان  عليه  يترتب  أخطـأ  إذا  اإلنسـان  أن  القاعـدة:  ومعنـى 

ص ١١٨. الصحاح،  مختار  أبو بكر:  الرازي   (١)
ص ٢٧٨. البركتي،  تعريفات  البركتي:   (٢)

.٢٨٣/٤ الجامع،  جعفر:  ابن   (٣)
.٢٧٠/٢ - ٢٧١ الشمس،  طلعة  السالمي:   (٤)

ص ١٣٣. الصافية،  الدينونة  أصول  النفوسي:  فتح  عمروس بن  حفص  أبو   (٥)
ص ٣٥٩. التعريفات،  البركتي:   (٦)
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ال يزيل  أنه  إال  األخروية  والمؤاخذة  اإلثم  يرفع  كان  وإن  هذا  خطأه  فإّن  مادي، 
وجب  حق  وجه  بغير  فأتلفه  الغيـر،  مال  في  أخطأ  فمن  وعليه  المالـي،  الضمـان 
من  وكذلك  المخطئ،  عن  الضمان  ال يسقط  المال  في  الخطأ  ألن  ضمانه؛  عليه 
عنه  ويرفع  ضمانهـا،  فعليه  تعطيلها،  أو  هالكهـا  في  فتسـّبب  خطأ  نفسـًا  أصاب 

وال متعمد(١). قاصد  غير  ما دام  اإلثم 

:IóYÉ≤dG  π«dO  :kÉãdÉK
في  وحجيتها  اإلثم »  ويرفع  الضمان   ال يزيل  «الخطأ  قاعدة:  مشروعية  ثبتت 

ذلك: من  النبوية،  نَّة  والسُّ الكريم  القرآن 
 ¸  ¶  µ  ´ ﴿ الحـرم:  في  الصيد  قتـل  جزاء  في  تعالـى  قـال  ـ  أ 

(المائدة: ٩٥).  ﴾ ¾  ½  ¼  »  º  ¹
ومع  لقتله،  متعمدًا  «يعنـي  باآلية:  االسـتدالل  وجه  بيان  في  الشـماخي   قال 
في  الخطاب  دليل  يمتثلوا  ولم  والخطأ  العمد  في  الجزاء  أوجبوا  التخصيص  هذا 
يرفع  بل  الضمان»  ال يزيل  «الخطأ  ألن  الوجه؛  هذا  في  األشـبه  وهو  اآلية،  هذه 

فقط »(٢). اإلثم 
عن  «ُرفع  قال:  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  حديث  الشريفة  النبوية  نَّة  السُّ في  ورد  ـ  ب 

عليه»(٣).  استكرهوا  وما  والنسيان  الخطأ  أمتي 

.٢٤٥ ص ٢٤٣،  اإلباضية،  الفقهية  القواعد  معجم  هرموش:   (١)
ُعمـان،  سـلطنة  والثقافـة،  القومـي  التـراث  وزارة  نشـر   ،١٩٨٣ طبعـة  اإليضـاح،  الشـماخي:   (٢)

.٢٧٣/٣ - ٢٧٤
في  حبان  وابـن  رقم ٢٠٤٥،  والناسـي،  المكره  طالق  بـاب  الطالق،  كتـاب  ماجـه،  ابـن  رواه   (٣)
ابن  عن  رقـم ٧٢١٩،  األمة،  فضـل  باب  الصحابة،  مناقـب  عن  إخبـاره ملسو هيلع هللا ىلص  كتـاب  صحيحـه، 
تلخيص  حجر،  ابن  ينظـر:  حسـن».  «حديث  النووي:  قال  و«تجاوز».  «وضع»  بلفـظ:  عبـاس. 

.٢٨١/١ الحبير، 



القواعد الفقهية عند اإلباضّية٥٢

إثم  رفع  هنـا  «والمراد  بالحديث:  االسـتدالل  وجه  بيـان  في  السـالمي   قـال 
الخطأ، والخطأ عذر يسقط الوِْزر، وكذلك يسقط به الحد والقصاص، وال ُيسقط 

ضمانه»(١). الغير  مال  في  أخطأ  من  فيلزم  الخلق،  حقوق  من  شيئًا  الخطأ 

:IóYÉ≤dG  ´hôa  :É©HGQ
من  القاعدة،  هذه  على  تخّرجت  عديـدة  فروعًا  اإلباضية   المصادر  فـي  ورد 

ذلك:

اإلجارة: في  ـ   ١
من  «اإليضاح»  في  الشـماخي   ما ذكره  اإلجارة  باب  في  القاعدة  فروع  ومن 
«الخطأ ال يزيل  اعتمادًا على قاعدة:  فيها الضمان  صور للخطأ في األموال يجب 
على  أتى  مما  األجراء  أيدي  في  ما تلف  كّل  «وأما  فيقول:  اإلثم »  ويرفع  الضمان  
هم  ألنهم  ضامنـون؛  له  فهم  المصنوع  فـي  قطع  أو  حـرق  أو  كسـر  من  أيديهـم 

الضمان ». ال يزيل  األموال  في  و«الخطأ  بأيديهم  أفسدوه  الذين 
في  مسـمارًا  أو  وتدًا  له  يضرب  أن  رجالً  يأمـر  الرجل  وكذلك  األثـر:  وفـي 
النجار،  على  فال شيء  ذلك  قبل  ضعيفًا  الباب  كان  إن  فإنه  الباب،  فانكسر  باب 
ليغسـله  غّسـال  إلى  ثوبًا  يدفع  الرجل  وكذلك  غارم،  فهو  قويـًا  البـاب  كان  وإن 
كان  وإن  رفُوه،  الغّسـال  فعلى  يسـير  والحرق  خَلقًا  الثوب  كان  إن  إنـه  فحرقـه، 
إلى  جلدًا  يدفع  الرجل  وكذلك  مثله،  أو  قيمته  عليه  كان  الثوب  فيه  يهلك  خرقا 
قيل  لو  الجزار  وكذلك  ضامـن،  إنه  فقطعته  الشـفرة  فأفلتت  نعالً،  يحّذه  الحـذاء 
قطع  ثم  فذبح  الشاة،  هذه  اذبح  أو  انحره،  أو  الثور  اذبح  أو  البعير  هذا  انحر  له: 
ألنه  لقيمتها؛  ضامن  منها  قطع  من  أّن  حكمـه  تموت،  أن  قبل  غيره  أو  هـو  منهـا 
الحي؛  وال قيمة  بلحم  ليـس  ألنه  الّلحم؛  قيمة  وال يكلف  أهلها،  علـى  أفسـدها 

.٢٧٠/٢ - ٢٧١ الشمس،  طلعة  السالمي:   (١)
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َمن  وأما  بالحيوان،  منها  أشبه  الموتى  إلى  الحيوان وهي  زالت عن حال  قد  ألنها 
وكذلك  فسـادها،  تعمد  ألنه  حّية؛  وهـي  قيمتها  عليه  فإنما  عمـدًا  التسـمية  تـرك 
وإنما  نار،  بحرق  فأفسـده  وكذا  بكذا  العجين  اطبـخ  له:  قيل  لو  الفـرن  صاحـب 

فطيرًا»(١). أو  مختمرًا  االختيار  على  مرّكب  مثله  عجين  عليه 

الصناع: تضمين  في  ـ   ٢
فعليه  ثوبًا  الخياط  أتلف  لو  أنه  ناع:  الصُّ عند  الناس  أموال  إتالف  صور  ومن 
فقهاء  بعض  عن  أطفيش   القطب  ذلك  نقل  الخطأ،  بطريق  التلف  كان  ولو  ضمانه 
عدول  فإن  رديئـًا،  فخرج  ثوبـًا  يعمله  غزالً  َحّيـاكًا  أعطى  «مـن  فقـال:  اإلباضيـة  
ثوبه  أحد  في  يخّير  وقيـل:  معه،  لربه  ويدفعها  ما أفسـده  وقيمة  ينظرونه  الصنعـة 
والكراء  منه،  غزله  مثل  ورد  الحياك،  على  الثوب  رّد  وفي  بالعدول،  نقصه  وقيمة 
أجالً  النساج  طلب  وإن  ذلك،  ما أشبه  وكذا  منه،  المأخوذ  والكراء  منه،  المأخوذ 
على  أيام  خمسـة  من  بعيد  غير  أجـالً  له  أّجل  ما لزمـه  يرد  أو  الثـوب  فيـه  يبيـع 
من  وال يبرح  غرمـه،  ما لزمه  شـراء  مـن  عذر  له  يكن  لـم  انقضـى  فـإذا  عشـرة، 
عند  ما يطلب  لحـال  األجـل  لـه  يكون  وإنمـا  يلزمه،  بمـا  يأتـي  حتـى  السـجن 

الحكم...»(٢).
ويصعب  الناس  إليها  يحتاج  التي  اليدوية  األعمال  بعض  اإلباضية   واسـتثنى 
تجاوزا  إن  إال  الصانع  على  فيها  ال ضمان  وقالوا:  وحساسيتها،  لدقتها  صناعتها 
المحددة  الشروط  يلتزم بهذه  أنه لم  المعتادة، فإذا ظهر  شروط الصنعة وقواعدها 

الناس. بأموال  تلفًا  أحدث  إذا  يضمن  فإنه 
لم  «وإنما  عليهـم:  الضمان  سـقوط  معلالً  الشـأن  هذا  في  الشـماخي   يقـول 
وقد  تغريرًا،  أعمالهـم  في  ألن  النظر؛  يوجبه  فيمـا  هؤالء  على  الضمـان  يوجبـوا 

.٢٧٥/١٠ - ٢٧٨ النيل،  شرح  القطب،  مع  الثميني  وينظر:  ـ   .٣١٤/٦ - ٣١٦ اإليضاح،  الشماخي:   (١)
.٢٧٦/١٠ النيل،  شرح  أطفيش:   (٢)
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على  وكذلك  به،  أمروا  الذي  الحد  يجاوزوا  حتى  عليهم  فال ضمان  بذلك  أُمروا 
السـيوف،  وتقويم  الفصوص  ونقش  اللؤلؤ  ثقب  النظر  يوجبه  فيما  المعنـى  هـذا 
الختالف  ذلك  يلحق  الفسـاد  يكون  أن  ربما  ألنه  الفـّران؛  عند  الخبـز  واحتـراق 
فسـاد  منه  ويظهر  واحدًا  العمل  كان  ولو  ذاتها،  في  (المصنوعـات)  المعمـوالت 

معمول»(١). دون  معمول  في 

المقصود: غير  الخطأ  تضمين  في  ـ   ٣
والسـالح  النار  اسـتعمال  عن  نتج  مما  الضمـان  القاعدة:  هـذه  فـروع  ومـن 
إلى  جلس  من  أن  البسـام»  «الورد  في  الثمينـي   ما ذكره  ذلك  صـور  ومن  خطـأ، 
ما أصابت  دّيـة  فعليه  بشـرارة،  فأصيب  حديـده  يضرب  كيـف  إليه  ينظـر  حـداد 
منـزله  في  الحداد  كان  إذا  وقيـل:  فال،  وإال  بإذنـه  إليه  جلس  إن  وقيـل:  مطلقـًا، 
في  المصاب  كان  أو  بإذنـه  دخله  إن  وأمـا  فال يضمنه،  إذنـه،  بغير  أحـد  ودخلـه 
أن  قبل  الشرر  من  الناس  حّذر  إن  وقيل:  يضمنه،  فإنه  فيه،  القعود  له  أبيح  محل 
من  غيره  وكـذا  عليه،  فال ضمـان  ضرب  ثم  ما يقومـون  بقدر  الحديـد  يضـرب 

والنّساج»(٢). كالنجار  الصناع، 
أو  الحداد،  على  تقع  الضمان  مسـؤولية  أن  الصدد  هذا  في  اإلشـارة  وتجدر 
العمل،  شروط  مراعاة  وعدم  واإلهمال،  التقصير  حاالت  في  النساج  أو  النجار، 
شيء  منه  وقع  ثم  والحذر  الحيطة  أسباب  كل  وأخذ  الشروط  بهذه  التزم  إذا  أما 

حينئذ. فال ضمان  مقصود  غير 
أو السالح  النار  التعامل مع  الثميني  صورًا أخرى للضمان في حالة  ويضيف 
أحرق  «َمن  مثـل:  الخطأ،  طريـق  عن  واألموال  األنفـس  في  تلف  بسـببها  فيقـع 
علت  إذا  وقيل:  النار،  ما أحرقتـه  يضمن  لم  داره،  أو  أرضه  في  خشـبًا  أو  أجمـة 

.٢٧٥/١٠ النيل  شرح  أطفيش:  القطب  ـ   .٣١٥/٦ اإليضاح،  الشماخي:   (١)
ص ٢٠٩. البسام،  الورد  الثميني:   (٢)
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فال،  بها  كان  إن  وأما  أمالتها،  ريح  بال  ذلك  كان  إن  ضمنه  ماالً  بلهبها  فأحرقت 
غيره  أو  نخـل  احترق  حتى  الحـرق  فتتابع  لـه  الفسـيل  صغار  في  أوقدهـا  ومـن 
يضمنه  وقيـل  له،  مبـاح  في  كان  اإليقـاد  ابتـداء  ألن  قيـل:  فال يضمنـه،  ألحـد، 

ذلك...»(١). في  خطؤه  الضمان  وال يزيل 

الوديعة: في  ـ   ٤
وديعة،  رجالً  رجل  استودع  إذا  أنه  من  بركة   ابن  عليه  ما نص  فروعها:  ومن  ـ 
وارثه  إلى  أو  إليه  سـلمها  من  إلى  المسـتوَدع  فدفعها  ربها،  مات  أو  إليه،  ردها  ثم 
المسـتوَدع  أن  وصح  عدل  بشـهادة  آخر  وارث  للميت  صح  ثم  مات،  قد  كان  إن 
ضامن  المستوَدع  أن  اإلباضية   من  الكثير  فذهب  إليه،  ردها  أن  بعد  لها  غاصبًا  كان 
بها  أولى  غيره  كان  وارث  إلى  سّلمها  كان  أو  مالكها،  غير  إلى  ردها  ألنه  للوديعة؛ 

مضمون(٢). األموال  في  والخطأ  علم  بغير  لغيره  ماال  أتلف  ألنه  أخطأ؛  وإن 
في  الخيار  المال  هذا  ولصاحب  «قالوا  نفسه:  السياق  في  بركة   ابن  ويضيف 
ال ضمان  قوم:  وقال  لهـا،  المسـلم  وبين  الوديعة  إليه  صارت  من  بيـن  المطالبـة 
أمر  ما يخالف  أمانتهما  في  منهما  يكن  لم  أمينان  وهما  وال المودع  الوصي  على 
إما  والضمان  تعالـى،  اهللا  قـال  كما  األمانة  أداء  إال  منهمـا  يكـن  ولـم  لهمـا،  اهللا 

عنده»(٣). بما  اهللا  تعبدنا  وإنما  والجور  بالتعدي  يكون 

الوصية: في  ـ   ٥
الوصية  قسـمة  عن  كالمه  معـرض  في  بركة   ابـن  ما ذكـره  فروعهـا:  ومـن  ـ 
فات  حتى  القرابة  مـن  أحد  نسـب  في  أو  قسـمتها،  في  أخطأ  «مـن  أن  لألقربيـن 

نفسه. المصدر  الثميني:   (١)
.٤٣٧/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (٢)

نفسه. المصدر  بركة:  ابن   (٣)
بالتعدي. إال  ال يضمن  المؤتمن  وهي  أخرى  قاعدة  في  استغالله  يمكن  األخير  النص  هذا  مالحظة: 
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القرابة  من  أحد  وبين  بينه  وال يكون  عليه  ال ُغرم  بعضهـم:  فقال  يده،  من  الـكل 
مثل  إليهم  وال ترجع  َقسِمها،  في  اجتهد  إذا  خصومة  بشيء  إليهم  يصل  لم  ممن 
َمن  على  فال ُيرجع  الوقت،  فـي  اجتهاده  أدى  للقسـمة  المتولِّي  ألن  حصصهـم؛ 
وليس  إليهم،  صار  من  ملكوا  ألنهم  فيهم؛  قسـمها  من  وال على  القسـمة،  توّلى 
عليه  بل  آخـرون  وقال  الـدرك،  فيها  يجب  التـي  األمالك  سـبيل  الوصيـة  سـبيل 
مخطئًا،  أو  متعمـدًا  كان  ضمانـه  فعليـه  بفعله،  حقـا  لهم  أتلـف  ألنـه  الضمـان؛ 

الضمان »(١). زوال  ال يوجب  األموال  في  «والخطأ 

عليه: يترتب  وما  الطبي  الخطأ  في  ـ   ٦
أو  عضوًا،  له  قطع  كأن  حقه،  في  طبيًا  خطأً  فارتكب  مريضًا  طبيبًا  عالج  إذا 
والشلل  كالعمى  مسـتديمة،  إعاقة  في  تسـبب  أو  الجراحة،  بعد  داخله  شـيئًا  ترك 
يلتزم  ولم  الطـب  حدود  تجاوز  إذا  إال  ال يضمـن  يقولـون  فاإلباضيـة   وغيرهـا، 
فسـادًا  وحدث  ذلـك  التـزم  إذا  أمـا  يضمـن،  فإنـه  للعـالج،  الالزمـة  بالقواعـد 

بذلك. له  ال عالقة  عارض  لسبب  يكون  قد  ألنه  الطبيب؛  فال يتحمله 
والخّتان  والبيطـار  المتطّبب  وأمـا  األثـر:  «وفي  ما نصه:  اإليضـاح  فـي  جـاء 
يعلم  حتى  عليهم  فال ضمان  بمعالجتهم،  أحد  أتلف  إذا  هؤالء  وأمثال  والحجام، 
(القصاص)،  الَقَود  فعليهم  بذلك،  فتلفت  زادوا  فإن  به،  أمروا  أكثر مما  زادوا  أنهم 
تغريرًا  أعمالهم  في  ألن  النظر؛  يوجبه  فيما  هؤالء  على  الضمان  يوجبوا  لم  وإنما 

به»(٢). أمروا  الذي  الحد  يجاوزا  حتى  عليهم  فال ضمان  بذلك،  أمروا  وقد 
وما  الطب  يمارس  من  األجراء  من  اسـتثنوا  إذا  الفقهاء  أن  سـبق  مما  ويبدو 
شـروط  التزموا  إذا  بالضمان  يلزموهم  فلم  عنهم،  االسـتغناء  وال يمكن  أشـبهه، 
فالضمان  خطأهم،  ضمنـوا  فيها  وزادوا  صنعتهـم  حدود  تجاوزوا  فـإن  عملهـم، 

.٤٣٧/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (١)
.٢٧٢/١٠ - ٢٧٤ النيل،  شرح  أطفيش:  القطب   .٣١٥/٦ اإليضاح،  الشماخي:   (٢)
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ذلك  يؤكد  كمـا  به  ما أمروا  على  بالزيـادة  مقيد  فهو  التجـاوز،  حالة  فـي  يكـون 
الطب  في  به  ما أمـروا  على  زادوا  إن  «فالدية  يقـول:  إذ  النيل  شـرح  في  القطـب  
وقد  بالعمل،  الشـارع  أمرهم  ألنهم  زادوا؛  إن  إال  يضمنوا  لـم  وإنما  والصناعـة، 
كان  وقد  عليهـم  يحمل  أن  يسـتحقوا  فلـم  والغرر،  الغمـوض  مـن  ما فيـه  علـم 
بأن  يحكم  لم  يزيدوا  لم  فلما  الشارع،  ما أمر  على  يزيدوا  ولم  الصالح،  قصدهم 

لهم»(١). ظلم  فتغريمهم  قطعًا،  منهم  الفساد 
خطأ  ارتكب  الـذي  الطبيب  أن  العلماء  بعـض  عن  أطفيش   القطـب  ونقـل 
في  خبيرًا  كان  إذا  الديـة  عليه  تجب  أجلـه،  من  فمات  المريض  حق  فـي  طّبيـًا 
وهو  ـ  القود  عليـه  فإن  له،  متقن  غير  أو  الطـب  ال يعرف  كان  إذا  أمـا  الطـب، 
كل  عزيز (٢):  أبي  ُلَقط  «وفي  فيقول:  مستديمة،  إعاقة  عنه  ترّتب  إذا  ـ  القصاص 
المطبوب،  به  مات  إن  مؤمنـة  رقبة  وإعتاق  الدية،  فعليه  ويكـوي  يقطع  طبيـب 
القطع  من  يتولـد  ألنه  القود؛  فعليـه  به  يعرف  لـم  وإن  بالطـب،  معروفـًا  وكان 
العمل،  ونقصان  والعرج،  والعمى،  والبطالن،  كالمـوت،  كثيرة،  وجوه  والكـي 

الشهوة...»(٣). وإماتة  النسل،  وذهاب 

.٢٧٤/١٠ النيل،  شرح  أطفيش:   (١)
نفوسـة  جبل  علماء  من  (ت: ٧٤٦هـ/١٣٤٥م)  أبو عزيـز  أبو غالـي،  يحيى،  أبـي  إبراهيم بـن   (٢)
في  التدريس  تولَّى  بها.  وتعلَّم  الطرميسي  أبي عيسى  بمدرسة  التحق  بارون،  آل  أسرة  بليبيا، من 
الباروني  د  محمَّ أبو عبد اهللا  الشيخ  يديه  على  تتلمذ  ن  وممَّ نفوسة.  جبل  في  المدارس  من  عدد 
اشـتهر  كتاب  وله  اإلباضي،  والفقه  التراجم  في  مؤلَّفات  له   . ـ  اللقط  كتـاب  عنه  نقـل  ـ الـذي 
في  وقعت  التي  النوازل  وفتاوى  والفقه  واألخبار  السـير  من  مجموع  وهو  عزيز»،  أبي  ـ «لقط  ب
د بن  أمحمَّ للقطب  والثاني  ون،  عدُّ و بن  حمُّ يوسـف بن  للشـيخ  ل  األوَّ ترتيبان:  وللُّقط  عصره. 
والثقافة:  اإلعالم  أمانة   * السـير  الشـماخي:  عزيز:  أبي  لقط  أبو عزيز:  ينظر:  أطفيش.  يوسـف 
فهرس  المخطوطات،  بدليل  ملحقة  النسـيان،  تذكرة  الجيطالي:   .١٦ الليبيين،  المؤلفيـن  دليـل 

المخطوطات. دليل  التراث:  جمعية   * ص ٣١٦ - ٣٢٤،  إروان، 
سعيد.. الحاج  فهرس  ر،  يدَّ آل  فهرس  نفسه.  المصدر  أطفيش:   (٣)
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فيها  يجب  الطبية  لألخطاء  أخرى  صورًا  نفسـه  السياق  في  الشـماخي   وذكر 
فأبطلها  ِرجلها  أو  دابة  يد  في  مسمارًا  ضرب  إن  البيطار  «وكذلك  فقال:  الضمان 
حشفته  فأصاب  صبيًا  ختن  خّتانًا  أن  لو  وكذلك  ضامن،  فهو  ذلك،  من  فعرجت 

الخطاب »(١). عمر  بن  عن  ذلك  بلغنا  ضامن،  أنه  بعضها،  أو 
لم  إذا  األطبـاء  فيها  يضمن  التـي  الحاالت  إلـى  أحمـد   أبو العبـاس   ويشـير 
كلها  الصالح  فيه  الرجل  يطلب  التي  الوجوه  «وأما  فيقول:  واجبهم  في  يقصـروا 
له  حلق  أو  الرجل،  َختـن  مِن  الصالح  وجه  على  أحـدًا  عالج  إن  الطبيـب  مثـل: 
فتولد  كله،  هذا  ما أشـبه  أو  ضره،  شيئًا  أو  آذته،  ضرسـًا  له  نزع  أو  رأسـه،  شـعر 
وعليه  إثم  عليه  فليس  أعضائه،  من  عضو  تلف  أو  النفـس  تلف  ذلك  فعله  علـى 
العادة،  مقدار  فيه  جاوز  إن  إال  كله  هذا  في  له  يرخص  من  ومنهم  الدية،  ضمان 
مما  وكل  ذلك،  من  ِحّل  في  جعله  إن  إال  حال  كل  على  ضامن  فهـو  جاوز  فـإن 
فقد  للعضو  تلف  أو  الفسـاد  ذلك  على  فتولد  فيه  يجاوز  ولم  يفعله  أن  له  يجوز 
في  يجعلها  من  ومنهم  العاقلة،  على  كله  ذلك  دية  يجعل  َمن  منهم  فيه،  اختلفوا 

المسلمين»(٢). مال  بيت 
ليتيم  وحْلق  وِظفر  ِسّن  بنـزع  بأس  «وال  نفسـه:  السـياق  في  الثميني   ويقول 
ضرسه  له  يقلع  أن  أحدًا  أمر  إن  والبالغ  له،  صالح  كل  له  ويفعل  ذلك،  أذاه  إن 
ما ينـزع منه ضمن،  نزع  أو  أكره أحدا على ختنه  بغيرها ضمنه، ومن  فغلط عليه 
أخطأ)،  (أي:  يصيبـا  لم  إن  ضامنـا  يقطع  أو  يكـوي  الـذي  والطبيـب  والبيطـار 
إياه  ناوله  وإن  ضمنـه،  به  فمات  دواء  ألحـد  سـقى  وإن  مطلقًا،  لهمـا  ـص  وُرخِّ

ديته. فعليه  بنفسه  فشربه 

النيل،  كتاب  شـرح  أطفيش،  والقطب  الثميني  وينظر:  ـ   .٣١٦/٦ نفسـه،  المصدر  الشـماخي:   (١)
.٢٧٧  ،٢٧٦/١٠

ص ١٦٨. مسألة،  أبي  كتاب  بكر،  أبي  محمد بن  أبي  أحمد بن  العباس  أبو   (٢)
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حتى  إليه  يقطع  أن  عليـه  فال بأس  فيه،  فانكسـر  سـهم  أو  بِرمح  جرح  ومـن 
أو  حجر  على  وقع  ومـن  له،  يقطع  من  وال على  ما دخـل  غير  مِن  ولـو  ينـزعـه 
أم  الزائد،  ذلك  جارحـه  لزم  فهل  األدوية،  فيـه  زادت  أو  جرحه  في  فـزاد  عـود، 

ال قوالن..»(١).
إصالح  في  الخطأ  لِحكم  بيان  جعفر   ابن  جامع  في  جاء  نفسـه  السـياق  وفي 
قائمة  يتيمة  معها  امرأة  في  يقول  فيما  الكدمي   أبو سعيد  فقد سئل  واليتيمة،  اليتيم 
فقصت  فقطعتها  قّصتها  لها  تقص  أن  فأرادت  حاضر،  ولي  لها  وليس  بمصالحها 

ذلك؟ أرش  يلزمها  هل  الناصية، 
على  ذلك  فعلت  إذا  أنها  قيل:  أنه  ما عندي  معاني  في  يشـبه  إنه  «معي  قال: 
القول،؛  بعض  في  عليها  ال ضمان  أنه  فعقرتها  فأخطأت  والمباح،  الصالح  وجه 
فكان  ذلك،  من  يتعرى  وال يكاد  مثلها،  في  غيرها  فعل  من  يخرج  كأنه  ذلك  ألن 
الحجام  فـي  قيل  كما  المعنـى،  لهـذا  الضمان  زوال  أشـبه  المبـاح  إلـى  القصـد 
عليه  ال ضمان  أنه  مضرة  منه  توّلـد  أو  ِفعلهم  من  أحدهم  مات  إذا  أنـه  والختـان 
معنى  ما يشـبه  هذا  في  عندي  ويخرج  بالمعروف،  مثله  فعل  تعدى  يكون  أن  إال 
األغلب  هو  وهذا  للبدن،  المحجور  للشعر  القّص  المباح  كان  إنما  ألنه  الضمان؛ 
على  الضمان  معنى  وكان  بالمحجـور  فأخطأت  المباح  أرادت  فلمـا  األمر،  مـن 

بغيره...»(٢). فأخطأ  بشيء  ما أريد  الخطأ  ألن  الخطأ؛  يشبه  وهذا  الخطأ،  سبب 
حاالت  في  والبيطار  الطبيب  يلزم  الضمان  أن  يتبيَّن  الصور  هذه  خالل  ومن 
المهنة، وال ريب  لشروط  الموافقة  المعتادة  الحاالت  في  التجاوز، ويسقط عنهم 
على  لهم  تشـجيعًا  الحساسـة  الدقيقة  الوظائف  أصحاب  ظروف  مراعاة  فـي  أّن 
خشـية  منها  وال ينفرون  أخطاؤهـم  فتقل  يتقنوهـا  حتى  الصنائـع  هـذه  ممارسـة 

المسؤولية. تحمل 

.٢١٧ - ٢١٨  ،٢١٥ البسام،  الورد  الثميني:   (١)
.٢٨٣/٤ الجامع،  جعفر:  ابن   (٢)



القواعد الفقهية عند اإلباضّية٦٠

فطرح  يحرثها  أن  فـأراد  زرع  قَصُب  بأرضه  «ومن  يقول:  آخـر  موضع  وفـي 
فأحرقت  النار  وحملت  هّبت  ثم  لريح،  فيه  ال هبوب  وقت  في  القصب  في  نارًا 
قوالن،  عنـه  وسـقوطه  الضمان  لزوم  ففـي  غيره  أو  نخـل  مـن  أرضـه  ما يقـرب 
فال ضمان  الضرر  وقوع  من  له  األمن  في محل  النار  كان طرح  إن  أنه  واستحسن 
النار  فوقعت  التنور محدثًا  كان  وإن  له  (فرنـًا)  تّنورًا  فيمن سّخن  قيل  عليه، وكذا 
يؤمن  مما  عادة  كغيره  تسخينه  كان  إذا  عليه  فال ضمان  فأحرقته،  جاره،  بيت  في 

ذلك...»(١). من  الضرر  وتولد  ضرره  من  به 
يصنعه  أن  كاسـره  فعلى  صنعه  يريد  كان  فإن  لشـخص  خلخاالً  كسـر  «ومن 

مصنوعًا»(٢). قيمته  فعليه  وإال  له، 

الخطأ: القتل  في  ـ   ٨
الثميني   قال  الضمان،  فقتله وجب عليه  أن من وقع على طفل خطأ  ـ ومنها: 
ثديها  جعلت  أو  ال يسـتطيعه،  بثوب  ولدها  األم  غطـت  «وإن  المعنى:  هـذا  فـي 
حتى  أطعمته  أو  أرضعته،  أو  فراشـها،  في  عليه  انقلبت  أو  بذلك،  فغّم  فيه  على 
فال تضمنه»(٣). عمد  بال  يدها  من  فسقط  رفعته  وإن  ضمنته،  ذلك،  فقتله  فاه  مأل 
فقد  ماالً  بـه  أتلف  أو  إنسـانا  فأصاب  طائر  قتـل  شـخصًا  أراد  لـو  ومنهـا:  ـ 
فعليه  فمات،  إنسـانًا  فأصاب  طيرًا  رمى  أنه  «ولو  البسـيوي :  قال  الضمان،  وجب 
على  خطأ  وهـي  الدية،  ففيـه  أحـدًا،  فأصـاب  إنسـانًا  رمى  لـو  وكذلـك  الديـة، 

العاقلة»(٤).

ص ٢٠٩. البسام،  الورد  الثميني:   (١)
ص ٢١٥. نفسه،  المصدر  الثميني:   (٢)

ص ٢١٧. البسام،  الورد  الثميني:   (٣)
.١٦٣/٤ - ١٦٤ البسيوي،  الحسن  أبي  جامع  البسيوي:   (٤)
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إما  ما أتلفه،  ضمـان  عليه  وجب  الغير  بحـّق  يتعلق  شـيء  إتالف  باشـر  من 
أخطأ  سـواء  ثمنه  بدفع  وإما  بمثله،  باإلتيان  وإما  كان،  كما  يعود  حتى  بإصالحه 

الفقهاء(٢). أكثر  هذا  وعلى  تعمد،  أم  اإلتالف  في 
ال يشـرط؟  أو  العمد  المباشـرة  في  يشـترط  «وهل  الحفيد :  رشـد   ابـن  قـال 
األحكام  مجلة  اعتمدته  الذي  وهو  وخطأ »(٣)،  عمدًا  تضمن  األموال  أن  فاألشهر 
القاعدة الحادية والتسعين (المادة ٩٢)  الفقهية، فقد جاء في  العدلية في قواعدها 

يتعمد »(٤). لم  وإن  ضامن  «المباشر  ما نصه: 
المباشـرة  مجرد  أن  للفعل،  المباشـر  في  والخطأ  العمد  بين  التسـوية  ووجه 
فإذا  والخطأ،  العمد  عن  النظر  بِغّض  للضمان،  موجبًا  ينتهي  أن  يكفـي  لإلتـالف 
مباشـرة  على  حكم  ُحكمان،  حينئذ  المباشـرة  على  ترّتب  َتعّمد،  ذلـك  صاحـب 
أما  القضاء،  جهة  من  وضامنًا  ديانة،  آثما  فيكـون  تعمده،  على  وحكم  اإلتـالف، 
كان  ولذلك  بالخطأ،  يرتفع  اإلثم  ألن  الضمان؛  إال  عليه  فليس  الخطأ  حالـة  فـي 

.١٧/١٤ الضياء،  العوتبي:  ـ   .١٧/٤١ المصنف،  أبو بكر:  الكندي   (١)
ص ٢١٤. والتوجيه،  األصالة  بين  الفقهية  القواعد  إسماعيل:  بكر  محمد   (٢)

.٣١١/٢ المجتهد،  بداية  الحفيد:  رشد  ابن   (٣)
الفقهي،  المدخل  الزرقا،  مصطفى  وابنه  ـ  ص ٤٥٣.  الفقهية،  القواعد  شرح  أحمد:  الزرقا   (٤)

.١٠٤٤



القواعد الفقهية عند اإلباضّية٦٢

بينما  اآلخـرة،  في  والعقاب  الدنيـا،  في  القصاص  وعدوانـا  عمدًا  القاتـل  جـزاء 
والدية(١). الكفارة  خطأ  القاتل  جزاء 

دون  فعله  من  التلف  يحصل  الذي  هو  الفقهاء:  نظر  في  للفعل  والمباشـر  ـ 
آخر. فاعل  ِفعل  التلف  وبين  بينه  يتخلل  من 

إذا  إال  ال يضمن  فإنـه  المباشـر،  عن  فيختلف  اإلتالف  في  المتسـبب  أمـا  ـ 
متعديًا. معتمدًا  كان 

يكن  ولم  الشيء،  إتالف  إلى  المفضي  للسـبب  الفاعل  هو  للضرر  والمتسـبب 
عمله  إليه  ما أفضى  فال يضمن  بذاته،  اإلتالف  هذا  إلى  يؤدي  أن  شأنه  من  السبب 
إذا كان متعديًا، ويكفي  إال  بانفراده ال يصلح علة مستقلة لإلتالف  الضرر؛ ألنه  من 
مقرونًا  فعله  وكان  لـه  ال يسـوغ  بما  ملكه  غير  في  فعله  يتصل  أن  متعديًا  كونـه  فـي 
القاعدة  في  جاء  فقد  قواعدها،  فـي  العدلية  األحكام  مجلة  اعتمدته  وقـد  بالتعمـد، 

بالتعدي »(٢). إال  ال يضمن  «المتسبب  قولها:   (٩٢ (المادة:  والتسعين  الثانية 
مستقل  وسبب  صالحة،  علة  المباشرة  أن  هي  والسبب  المباشرة  بين  والفرق 
وال يصلح  التعمد،  عدم  بحكم  حكمهـا  إسـقاط  فال يجوز  بذاته،  قائم  لإلتالف 
أن  وبما  المتعدي،  المباشر  الضمان عن  للحكم، وهو  يكون عذرًا مسقطًا  أن  هنا 
بالقصد،  السبب ليس علة مستقلة، وأن الحكم ال يضاف إلى السبب الصالح إال 

للضمان(٣). موجبًا  ليكون  والتعمد؛  االعتداء  بصفة  فيه  العمل  يقترن  أن  لزم 
أن  متعديًا،  آخر  شـخص  بيد  أو  بيده  شـيئًا  أتلف  من  على  يجب  هذا  وعلى 
ثمنه، وال خالف في ذلك  له  يدفع  أو  بمثله،  يأتيه  أو  أمكنه إصالحه،  إن  يصلحه 

الفقهاء. بين 

ص ٢٣٢. البغدادي،  لعبد الوهاب  اإلشراف  كتاب  خالل  من  اإلسالمي  الفقه  قواعد  الروكي:   (١)
الفقهية،  القواعد  إسماعيل:  بكر  محمد  ـ  ص ٤٥٥.  الفقهية،  القواعد  شـرح  أحمد:  الزرقا   (٢)

ص ٢١٤.
نفسه. المصدر  إسماعيل:  بكر  محمد  ـ   .٤٥٥ ص ٤٥٣،  نفسه،  المصدر  أحمد:  الزرقا   (٣)



٦٣ الفصل السادس: القواعد الفقهية الكلية الصغرى

كسـرها  منه  طلبها  فلما  فلبسـها،  سـاعة  أخوه  أعطاه  رجل  المباشـر:  مثال  ـ 
ذلك. كل  ضمن  عمدًا،  برجله  وضربه  شيء  على  وقع  أو  وعدوانا،  عمدًا 

فأعطاها  زكاته  صرف  في  شـخص  اجتهد  لو  أنه  اهللا،  بحقوق  يتعلق  ومما  ـ 
منها  وال تبرأ  الـزكاة،  تلك  يضمن  فإنه  غنـّي،  أنه  تبين  ثم  فقير،  أنه  يعتقـد  لمـن 

ال يستحقه(١). لمن  اهللا  حق  باشر  ألنه  ذمته؛ 
فإنه  وأتلفـه،  قصد  بـدون  غيره  مـال  على  فسـقط  رجله  بـه  زلقـت  ومـن  ـ 
بالرصاص  الرمـي  على  يتـدرب  كان  مـن  وكذلك  الفعـل،  باشـر  ألنـه  يضمنـه؛ 

يضمنه. فإنه  فقتله،  إنسانًا  أو  حيوانًا  فأصاب 
فَسـَرت  أرضه،  في  جافة  أعشـابًا  شـخص  أحرق  لو  فمثاله:  المتسـّبب  أما  ـ 
أحرق  كان  بأن  متعديًا،  كان  إذا  إال  فال ضمان  فأحرقته،  لشخص  شيء  إلى  النار 

الريح. شديد  يوم  في  األعشاب 
قبل  من  بذلك  مأذونا  يكن  ولم  العام  الطريق  في  بئرًا  إنسان  حفر  لو  وكذا  ـ 
فيه  ما ليس  بافتياته على  فيكون ضامنًا  البئر حيوان وتلف،  األمر، فسقط في  ولي 

عليه(٢). فال ضمان  لحفره،  استأذن  ما لو  بخالف  وتعديه،  حق 
من  باشره  أو  الرجل  ما فعل  «وكل  المباشرة:  بيان  في  أحمد   أبو العباس   قال 
لم  فيما  التوبة  عليـه  وتجب  القتل،  عليه  يجب  حيث  بِمـوت،  ضامن  فهو  ذلـك 
الرجل  يباشر  أن  ذلك:  في  المباشرة  ووجه  والدية،  النفس  ضمان  فيه  عليه  يكن 
العصا  أو  الحجر  أو  السـالح،  من  ذلك  غير  أو  السـيف  مثل:  به  يقتله  بما  اآلخر 
والعقارب، ومثل  األفاعي  مثل:  الهوام،  ما يقتله من  يلقي عليه  أو  أشباه ذلك،  أو 
يقتل  فهذا  به،  له  مباشـرة  الّسـم  يطعمه  أو  ذلك،  على  يلقيه  أو  يقتله،  حتى  ذلك 

به»(٣). َقتل  ممن  كان  إن  به 

ص ١٩١/١. الخالف،  مسائل  في  اإلشراف  كتاب  عبد الوهاب:  البغدادي   (١)
ص ٢١٤ - ٢١٥. الفقهية،  القواعد  إسماعيل:  بكر  محمد  ـ   .١٨١/١ البصيرة،  عثمان:  األصم   (٢)

ص ١٦٧. مسألة،  أبي  كتاب  أحمد:  العباس  أبو   (٣)



القواعد الفقهية عند اإلباضّية٦٤

أبو العباس   ويبيِّن  غيره،  على  االعتداء  في  المتسبب  وهو  المباشر:  غير  أما  ـ 
فهو  به،  يقتل  وإال  الدية  به  يجب  الذي  «والوجه  فيقول:  عليه  يترتب  وما  صورته 
والبرد  للحّر  تركه  أو  لسـعته،  حتى  العقرب  أو  قتلته،  حتى  للحّية  تركه  َمـن  مثـل 
فهو  كله،  هذا  من  فمات  فأهلكه،  عليه  دّل  أو  الّسـم،  يأكل  تركه  أو  هلك،  حتى 

فيه»(١). وال يقاد  الدية،  وعليه  ضامن، 
يضاف  فإنه  والمتسبب  المباشر  اجتمع  إذا  وهو:  آخر  وجه  إلى  أيضًا  ويشير 
مجبراً ،  يكـن  ما لم  ال اآلمر  الفاعـل  إلى  الفعل  ويضـاف  المباشـر  إلى  الحكـم 
عليه  وال يكون  والعصيان،  الذنب  فيه  عليه  يكون  الذي  الثالث  «والوجه  فيقول: 
أو  قتله،  على  األجرة  يعطيـه  أو  يقتله،  أن  غيره  يأمر  أن  فهو:  والديـة،  القتـل  فيـه 
ذكروا  فيما  إال  والقتل،  الدية  عليه  وليس  كله،  هذا  من  التوبة  فعليه  ذلك،  أشباه 
أحد  بقتل  رعيته  أمر  سـلطانًا  أو  صبيانه،  أمر  ُمعّلما  أو  طفله،  أو  عبده  أمر  فيمن 
يقول  من  ومنهم  كله،  هذا  في  بالّدية  يقول  من  ومنهم  به،  يقتلون  فإنهـم  فقتلـوه، 
سّلط  فيمن  واختلفوا  هذا،  في  التوبة  إال  عليهما  يكون  أال  والسلطان  الُمعّلم  في 
وأما  الدية،  عليـه  يقول  من  ومنهم  بـه،  يقتل  يقول  من  منهم  فقتلتـه،  دابتـه  عليـه 
يوجبون  فإنهم  قتله،  حتـى  سـلطه  له  ال عقل  َمن  جميع  أو  غيره،  لدابـة  تسـليطه 

اهللا»(٢). وبين  بينه  فيما  والهالك  المال،  في  والُغرم  الدية،  عليه 
يرى  الحالة  هـذه  ففي  له،  والمتسـبب  للفعل  المباشـر  يجتمع  قـد  ولكـن  ـ 
واألصل  المؤثرة،  العلة  هو  الفاعل  ألن  المباشر؛  إلى  الحكم  يضاف  أنه  الفقهاء 
تلك  ألن  الموصلة ؛  أسـبابها  ال إلى  المؤثرة  عللها  إلى  تضاف  أن  األحـكام  فـي 
مِن  عليه  المترتب  واألثر  فعله  بين  تخلل  الذي  هو  المتسـبب  إذ  وأقرب،  أقوى 
غير  من  بفعله  األثر  يحصل  الذي  هو  والمباشر  مختار،  فاعل  ِفعل  غيره  أو  تلف 

نفسه. المصدر  أحمد:  العباس  أبو   (١)
ص ١٦٧ - ١٦٨. السابق،  المصدر   (٢)
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المتسبب،  إليه من  الحكم  بينها فعل فاعل مختار، فكان أقرب إلضافة  يتخلل  أن 
والمباشرة  «والسبب  فقال:  المعنى  هذا  إلى  العوتبي  مسـلم   سلمة بن  أشـار  وقد 
رجل  فدفع  ال يملكها  أرض  في  بئرًا  حفـر  كمن  للمباشـرة ،  فالحكم  اجتمعا  إذا 

الدافع»(١). على  فيها  فالضمان  فيها،  إنسانًا 
جاء  فقد  الفقهية،  قواعدها  فـي  القاعدة  هذه  العدلية  المجلة  اعتمـدت  وقـد 
يضاف  والمتسـبب  المباشـر  اجتمع  «إذا  قولهم:  والثمانون  التاسـعة  القاعدة  في 

المباشر » (٢). إلى  الحكم 
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القاعدة،  هـذه  فيها  تجسـدت  كثيرة  فـروع  اإلباضيـة   المصـادر  فـي  وردت 

منها: نذكر  والجنايات  والحقوق  المعامالت  مجال  في  وأغلبها 

والمسَكن: الحائط  ضرر  ضمان  في  ـ   ١
نخلة  أو  مائالً  حائط  لرجل  كان  «لو  أنه:  «البصيرة»  في  ما جاء  ذلك  وصورة 
ضمن  ذلك،  على  القدرة  مـع  يغيرها  فلم  عليه  وُقّدم  طريق،  علـى  منها  فُخـّوف 
وقال  عليه،  تتقدم  لم  ولو  يضمن  مخالفينا:  بعض  قال  التقدمة،  بعد  منها  ما تلف 
بأن  وأجمعوا  إزالته،  في  إليه  تقدم  ولو  عليه،  ال شيء  أيضًا  الخالف  أهل  بعض 
أنه  بسـبب  ويضمن  للفعل،  مباشـرا  وليس  متسـبب  ألنه  كذلك»؛  عليـه  ال َقـَود 

بذلك. يلتزم  فلم  الضرر  إزالة  منه  ُطلب 
ُيحّذر  أن  الضمان:  ولزوم  الضرر  مسـؤولية  لتحمل  األصم   عثمان  واشـترط 
به،  يعلم  يكن  لم  إذا  أما  المسـتطاع،  حسـب  الضرر  إزالة  منه  وُيطلب  خطره  من 
«ومن  الصدد:  هذا  في  يقول  المسؤولية.  فال يتحمل  ألجله،  أحد  إليه  يتقدم  ولم 

.١٧/١٤ الضياء،  مسلم:  سلمة بن  العوتبي   (١)
ص ٤٤٧. الفقهية،  القواعد  شرح  أحمد:  الزرقا   (٢)



القواعد الفقهية عند اإلباضّية٦٦

تقدم  وإن  يضمـن،  لم  أحد،  على  فصـرع  المسـلمين  طريق  على  جدار  لـه  مـاَل 
التقدمة،  بعد  ضمن  أحد،  على  فوقع  يصرفه،  فلم  مخّوفًا،  وكان  صرفه  في  عليه 
في  ربها  علـى  فتقدم  شـجرة،  أو  الطريـق  على  مائلـة  نخلـة  كانـت  إن  وكذلـك 
مباشر  غير  فهو  ذلك»(١)  من  ما أصاب  ضمن  فقتلته،  أحد  على  فوقعت  صرفها، 

فيه. تسبب  ولكنه  للحادث 
المتداعي  الحائط  إذا كان  الضرر  المتسّبب في  الضمان عن  الثميني   وينفي 
ما تلف  ضمن  الضرر،  إزالة  عن  فتأخر  ذلك  منه  ُطلب  إن  إال  ملكه،  في  مبنيًا 
َوَهى،  أو  قيل  يقول: «ومن مال حائطه  المعنى  من األنفس واألموال، وفي هذا 
بناء في ملكه، ولم ُيحدث  إنسانًا، فال يضمنه؛ ألنه  فيها  الطريق فقتل  فوقع في 
من  يكن  لم  شيء  فهو  والسـقوط  الوْهي  من  فيه  حدث  وما  شـيئًا،  الطريق  في 
لديته، ولكنها  قتل أحد، فهو ضامن  فأخره حتى  نقضه  إليه في  تقدم  فعله، وإن 

عاقلته...»(٢). على 
في  عمل  «ومن  فيقول:  نفسـه  السـياق  في  الحكم  هذا  األصم   عثمان  ويؤكد 
من  ما أصاب  ضمن  ملكه،  من  أخرجها  ثم  الطريق،  على  ميزانـًا  أو  جناحـًا  داره 
الفراغ  وبعد  العمـل،  وقت  عملهم  من  ما سـقط  (العمال)  العملة  ويلـزم  ذلـك، 

ملكه»(٣). غير  في  ذلك  كان  إن  الدار  رب 
وُيَحّمل الثميني  مسؤولية الضمان كّل َمن ألقى مِن داره شيئًا على الطرقات، 
كان  ولو  ضمن  مـاالً  أو  نفسـًا  أصابت  فإن  العمارات،  سـكان  اليوم  يفعـل  كمـا 
على  جدار  أو  نخلة  عال  من  سقط  «ومن  الصدد:  هذا  في  يقول  شخصًا،  الساقط 
كان  إن  وقيل  له مطلقا،  فالساقط ضامن  الطريق،  ما ذكر على  كان  إن  فقيل  أحد، 

أبو العبـاس  ـ   .٢٣١/٢ اإلسـالم،  قواعـد  الجيطالـي:  ـ   .١٨٣/١ البصيـرة،  عثمـان:  األصـم   (١)
ص ١٧٠. مسألة،  أبي  كتاب  النفوسي:  الفرسطائي  بكر  أبي  محمد بن  أحمد بن 

ص ٢٠٦. البسام،  الورد  الثميني:   (٢)
.١٨٢/١ نفسه،  المصدر  األصم:   (٣)



٦٧ الفصل السادس: القواعد الفقهية الكلية الصغرى

وعندي  عليه،  ال ضمان  أن  فأرجو  االنصراف،  من  له  مانع  أو  إعياء،  من  جاسـًا 
فال يضمنه  مـات،  الذي  هـو  السـاقط  يكون  أن  لهذا  المناسـب  ألن  تأمـل؛  فيـه 

لعذر...»(١). الجالس  عليه  المسقوط 
والقواعد  العـدل  مـع  يتناسـب  بتأمله  الثمينـي   إليـه  ما ذهـب  أن  وال شـك 

خطأ. كان  ولو  يضمن  الذي  هو  المعتدي  أن  وهو  الشرعية، 
في  الحائط  سـقط  إن  وكذلك   ...» فيقول:  السـياق  هذا  في  الثميني   ويتابـع 
الحائط  مالك   إال  وال يضمن  ماله،  فـي  فهي  متاعا،  أفسـد  أو  دابة،  على  الطريق 
كفاية  منهم  ُطلب  ولو  المستأجر،  أو  المستعير  أو  المرتهن  وال يضمن  الدار،  أو 

العقار». ال يملك  ألنه  الضرر؛ 
أو  المنزل  عـن  الناجمة  األضـرار  مسـؤولية  تحديـد  فـي  الثمينـي   ويضيـف 
الراهن  أو  المرتهن،  على  فيه  فتقدم  مرهونًا  الحائط  كان  «وإن  المتداعي:  الحائط 
الراهن،  إلى  أو  إليهما  تقدم  فإن  أو ماالً،  نفسًا  أتلف  ينقضاه حتى  أو عليهما، فلم 
المستعير  على  ضمان  وال  له،  بمالك  ليس  ألنه  المرتهن؛  إلى  تقدم  ال إن  ضمن، 
على  يجب  غائبًا  الملك  صاحب  كان  إذا  ولكن  إليهما...»(٢)  تقدم  وإن  والساكن 

فيه. متسببا  ال يكون  حتى  بالخطر؛  يبّلغه  أن  بالدار  ينتفع  من 

والطرقات: اآلبار  حوادث  ضمان  في  ـ   ٢
فمات  حقه  غير  في  حجرًا  ألقى  أو  بئـرًا  حفر  «من  أن  وغيره  بركة   ابـن  ذكـر 
أو  حجرًا  وضع  وإذا  األمة،  هذه  إجماع  في  عليه  وال َقود  الدية  لزمته  مسلم ،  به 
يكون  أن  إال  أصحابنا :  قـال  به،  تلف  لمن  ضامنًا  يكـن  لم  ملكه،  في  بئـرًا  حفـر 

يحذره»(٣). ولم  البئر  في  فسقط  للداخل  أذِن  البئر  صاحب 

ص ٢٠٦. نفسه،  المصدر  الثميني:   (١)
ص ٢٠٦ - ٢٠٨. نفسه،  الثميني:   (٢)

.٥٠١/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (٣)



القواعد الفقهية عند اإلباضّية٦٨

للمباشـر  الفعل  مسـؤولية  ويحمـل  الصـورة،  هذه  األصـم   عثمـان  ويؤكـد 
أو  األعظم  الطريق  في  بئرًا  حفر  «ومن  فيقول:  وتعدى  تعمد  إذا  أيضًا  والمتسبب 
أو  بئرا  حفر  ومن  مال،  أو  نفس  مِن  فتلف  فيها  ما وقع  ضمن  المسلمين،  طريق 
فيه  فال ضمان  حقه  في  ذلك  حفر  ومن  فيه،  ما عطب  ضمن  حقه،  غير  في  نهرًا 
في  بئرًا  حفر  ومن  له،  جائز  ما هو  فعل  ألنه  أحد؛  ذلك  في  وقع  إن  عليـه  ألحـد 
أحدًا في  أدخل  فيها، فال شيء عليه، وإن  فوقع  رأيه  بال  إليه  إنسان  منـزله فدخل 

ضمن... فيه  وقع  إن  فإنه  ذلك،  يحذرهم  ولم  أعمى  أدخل  أو  يدر،  فلم  الليل 
الذي  على  الضامن  كان  فمات،  آخر  فيه  فَعَبر  حجرًا  طريق  في  وضع  ومن  ـ 

العام»(١). الحق  على  باالعتداء  موته  في  المتسبب  هو  ألنه  الحجر؛  وضع 
فتسـبب  العام  الحق  على  تعتدى  َمن  حكم  نفسـه  السـياق  في  الثميني   ويؤكد 
تعمدا  إذا  والمتسبب  المباشـر  على  تقع  فالمسـؤولية  المال،  أو  النفس  إتالف  في 
في  فيشـتركان  جماعة،  أو  فْرد  بسـبب  الضرر  يكون  أن  ذلك  في  ويسـتوي  ذلك، 
المعنى  هذا  وفي  الضمان،  فال يسـقط  خطأ،  أم  عمدًا  ذلك  حدث  سـواء  الضمان، 
أو  بناء،  فيه  بنى  أو  ماء،  أو  حجرًا  ال يملك  فيما  أو  طريق  في  طرح  «ومـن  يقـول: 
جذعًا،  فيه  وضع  أو  بمنـزله،  أوصله  ميزابًا  أو  جناحًا  فيه  عمل  أو  كنيفًا،  فيه  أبدع 
بقاتل له ال عمدًا وال خطأ،  وال يحرمه ذلك ميراثًا ممن تركه إن قتل به؛ ألنه ليس 

بخاصة... عليه  ذكر  فيما  وهي  باليد  الخطأ  ِفعل  العاقلة  يلزم  إنما  وقيل: 
الطريق  في  ذلك  أحدث  َمن  فالضمان على  وماتا،  بذلك  آخر  عثر على  ومن 
ضمان  فعليه  الطريـق،  مـن  آخر  إلى  موضعـه  عن  ذلـك  حـّول  ومـن  نحـوه،  أو 
إنه  فيه  توضـأ  أو  بماء  الطريق  نضـح  فيمن  وقيل:  األول،  وَسـِلم  بـه،  ما عطـب 

عادة...»(٢). بمثله  ال يعطب  كان  إن  إال  أيضًا،  به  ما عطب  يضمن 

.١٩٣ ص ١٩١،  البسام،  الورد  الثميني:  ـ   .١٨١/١ - ١٨٢ البصيرة،  عثمان:  األصم   (١)
ص ١٩١. البسام،  الورد  الثميني:   (٢)



٦٩ الفصل السادس: القواعد الفقهية الكلية الصغرى

ثم  طريق  في  بئرًا  حفـر  «ومن  الثميني :  يقول  اآلبار  حـوادث  ضمان  وفـي  ـ 
األول،  ال يضمه  قيـل:  القياس  ففي  أحـد،  فيها  فعطب  غيـره،  أسـفلها  في  حفـر 

معًا...»(١). تضمينها  ويختار  يترك  ولكن 
الضمان  عليهما  ويقع  والثانـي  لألول  المسـؤولية  يحّمل  الثميني   نجد  وهنـا 

عنده. المختار  هو  الرأي  وهذا 
وسـع  إذا  كما  اثنين،  من  أكثر  حفرهـا  إن  «وكذا  الشـأن:  هذا  فـي  ويضيـف 
وإن  األكثر،  فـي  وهكذا  أثالثًا،  نحـو  في  مّر  كما  يغرمونه  فإنهـم  ثالـث،  رأسـها 
األول»(٢)؛  دون  مّر  كما  الضمان  فعليه  وأظهرها،  غيره  وفتحها  حفرها  َمن  سّدها 
يضاف  والمتسبب  المباشر  اجتمع  فهنا  لحقه،  المجاوز  المعتدي  هو  الثاني  ألن 

المباشر . إلى  الحكم 
جنبه  وإلى  الطريق  في  حجرًا  وضع  «َمن  أّن  نفسه  السياق  في  الثميني   ويبيِّن 
ومات،  البئر  في  فسـقط  إليه،  ينتبه  ولم  بالحجر  إنسـان  فغفل  غيره،  حفرهـا  بئـر 
على  فالضمان  واضع  لـه  يكن  لم  وإن  له،  كالدافع  ألنه  الحجـر؛  واضع  ضمنـه 
أحد  فيها  فوقع  عودًا،  أو  حديدًا  أو  حجرًا  مـّر  كما  فيها  وضع  ومن  البئـر،  حافـر 

معًا...»(٣). عليهما  أنه  واختير  له،  كالدافع  ألنه  حافرها؛  لزم  ذلك،  فقتله 
في  المتسـببين  على  الضمان  مسـؤولية  تحميل  اختـار  الثمينـي   أن  والظاهـر 
فيه،  أحد  سقوط  في  فتسبب  بجانبه،  الحجر  وواضع  البئر  صاحب  وهما  القتل، 
البئر،  تغطية  في  التقصير  بسبب  متعد  ألنه  المتسبب؛  عاتق  على  تقع  فالمسؤولية 
الهالك. فيه  فعثر  البئر  بجانب  الطريق  في  الحجر  وضع  الذي  على  تقع  وكذلك 

كل  أيضًا  يتحملها  الضمـان  مسـؤولية  أن  آخر  موضع  في  الثميني   ويوضـح 
األنقاض  بوضع  وذلك  العامة،  الطرقات  في  السير  حركة  تعطيل  في  تسـّبب  َمن 

نفسه. المصدر  الثميني:   (١)
.١٩٢ نفسه،  المصدر  الثميني:   (٢)

نفسه. الثميني:   (٣)



القواعد الفقهية عند اإلباضّية٧٠

فكل  فيها،  التجارة  بِفعل  أو  فيهـا،  واللعب  الجلوس  بسـبب  أو  فيها،  والنفايـات 
ضرر  من  ذلك  على  يترتب  فما  والمارة،  العام  بالطريق  اإلضرار  إلى  ُيؤدي  ذلك 

فيه. تسبب  من  يتحمله 
جناية  الطريق  قارعـة  على  قاعـدًا  أو  قائمـًا  «وتلزم  الصـدد:  هذا  فـي  يقـول 
ويذهب  حاجة،  أو  لَِعياء  منـه  ذلك  يكن  لم  إن  مّر،  كما  به  عليه  مـاّرا  ما أصـاب 
عاثر  جناية  عذر  بال  فيه  قاعـدًا  وتلزم  فال يضمن،  إعياء  من  قعد  فإن  حينـه،  مـن 
تلف  أو  إنسان،  به  فعثر  الطريق  في  متاعه  وضع  ومن  أيضًا،  هو  أصيب  ولو  به، 
في  أو  الطريق  في  ألقـاه  فمن  الشـوك،  وكذلك  يضمن...  فإنه  نفس،  أو  مال  بـه 

ما أصابه...»(١). فيه  وقع  لمن  ضمن  حقه،  غير 
َمن  به  وانزلق  الماء  فانهرق  إنسان  بها  فعثر  طريق  في  ماء  ُقّلة  وضع  ومن  ـ 
حصيرًا  أو  جلدًا  بسط  من  وضمن  فيها،  وضعها  ال من  قَلبها  من  ضمنه  عليه،  مّر 

فيها(٢). به  منـزلقًا  الطريق  في  ذلك  نحو  أو  ُسنبالً  أو  تبنًا  أو 
في  فيتسبب  فيه،  وينام  األرض  يفترش  وملجأ  مأًوى  الطريق  اتخذ  ومن  ـ 
الشـأن:  هذا  في  بركة   ابن  يقول  فعله،  مسـؤولية  يتحمل  بغيره،  الضرر  إلحاق 
فعثر  فيه،  ينام  أن  له  ليس  موضع  في  أو  المسـلمين  طريق  في  رجل  نام  «وإذا 
على  وقع  الذي  مات  أو  صاحبه،  دون  النائـم  مات  أو  جميعًا،  فماتا  رجـل  بـه 
دمه  كان  مات  إن  النائـم  أن  أصحابنا :  أصول  على  ذلـك  في  الجـواب  النائـم، 
في  ديته  النائم  ضمن  العاثر  مات  وإن  نفسه،  على  جنى  الذي  هو  وكأنه  هدرًا، 
الوجه،  هذا  على  ذاك  مـن  ما ضمنه  عاقلته  على  تكون  بعضهم:  وقـال  نفسـه، 
التقدير  في  كأنه  هدرًا،  النائم  دم  وكان  النائم،  عاقلـة  ضمنت  جميعًا  ماتـا  وإن 

خطأ»(٣). وصاحبه  نفسه  قتل 

.١٨٢/١ - ١٨٣ البصيرة،  عثمان:  األصم  ـ  ص ١٩١ - ١٩٣.  البسام،  الورد  الثميني:   (١)
نفسه. المصدر  الثميني:  نفسه.  المصدر  األصم:   (٢)

.٥٠٨  ،٤٧١/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (٣)



٧١ الفصل السادس: القواعد الفقهية الكلية الصغرى

من  للناس  ما يحدث  فال يضمنـون  الطرقات  وإصالح  النظافة  ُعّمـال  أمـا  ـ 
أما  ذلك،  تجاوز  من  ويحذرهم  للخطر،  ما ينبههم  الطريق  في  وضعوا  إذا  ضرر 
يتحملون  فإنهـم  والمـال  األنفس  فـي  تلف  بسـببهم  فحـدث  ذلـك  أهملـوا  إن 
الطريق  كانس  يضمن  «وال  فقال:  الثميني   بذلك  صّرح  وقد  تقصيرهم،  مسؤولية 
يبسطه  فيه ولم  ترابًا وكَبسه  الطريق  ألقى في  إن وقع بموضع كنسه... ومن  عطبًا 
كواضع  صالحـه،  أراد  ولو  ضامـن،  فهو  عـادة  بمثلـه  يعثـر  وكان  بمـاء،  ـه  ورشَّ

فيه»(١). والحجر  خشب 
فيهم:  فيقول  المتجولون  الباعة  يفعله  كما  الطرقات  في  التجارة  ممارسة  أما  ـ 
أهل  منهم  لِيشـتري  الطريق  في  قعـدوا  إن  ونحوهما  والسـّماك  الطـّواف  «والتاجـر 

بعذر»(٢). منها  ذلك  وليس  عليهما،  عثر  من  يضمنان  والمشتري  فالبائع  البيوت، 

النار: حوادث  ضمان  في  ـ   ٣
صاحب  يقـول  مباشـر  غيـر  فاعـل  بسـبب  النـار  ما أحرقـت  ضمـان  وفـي 
ضمن  نفسـًا،  أو  ماالً  فأصابت  نـارًا  الطريق  في  ألقى  مـن  «وكذلـك  «البصيـرة»: 
تلك  أصابت  فمـا  بها،  يعلم  ولم  جمـرة  منه  وقعت  ومـن  ذلك،  مـن  ما أصـاب 
فإن  وبزيادتها،  بِلهبِها  فأصابت  حطبًا  عليها  فألقـى  آت  أتى  وإن  ضمنه،  الجمـرة 
الريح  فحملت  نـارا  حقه  غير  فـي  وضع  وإن  الحطب،  ألقـى  الذي  علـى  ذلـك 
الناس  على  فـزادت  نارًا  حقه  غير  في  وضع  وإن  يضمـن،  لم  غيره  إلـى  اللهـب 

عليه»(٣). ذلك  ضمان  فإن  وبشرًا  أمواالً  وأحرقت 
على  يقع  الحالة  هذه  مثل  في  الضمان  أن  ويبّين  المعنى  هذا  العوتبي   ويؤكد 
في  وألقى  آخر  فجـاء  غيره  أرض  في  نـارًا  أّجج  «فلـو  المتسـبب،  دون  المباشـر 

ص ١٩٣. البسام،  الورد  الثميني:   (١)
ص ١٩٤. نفسه،  المصدر  الثميني:   (٢)
.١٨٣/١ البصيرة،  عثمان:  األصم   (٣)



القواعد الفقهية عند اإلباضّية٧٢

على  وليس  اإللقـاء  باشـر  من  على  فالضمـان  مـاالً،  أو  حيوانـًا  أو  إنسـانًا  النـار 
للمباشرة ...»(١). فالحكم  اجتمعا  إذا  والمباشرة  والسبب  المتسبب، 

أموال  فأحرقت  محله  من  انتقلت  ثم  لحاجة،  ملكه  في  نارًا  أشعل  إذا  أما  ـ 
الضمان،  عليه  وجب  فأتلفتهـا،  أموالهم  بجوار  أوقدهـا  وإن  فال يضمن،  غيـره، 
فاشـتعلت  لحاجته  محل  في  نارا  أوقد  «ومـن  الثميني :  يقـول  المعنى  هـذا  وفـي 
إن  عنها  ما قام  فال يلزمـه  نفوسـًا،  أو  أمواالً  فأحرقت  يطفئها  أن  ال يقـدر  حتـى 
أو  حيوانهم،  أو  الناس  زروع  مـن  بالقرب  أوقدها  وإن  له،  يجوز  حيـث  أوقدهـا 
من  ما يلزم  لذلك  يتخذ  لم  ألنه  ما أفسدت»(٢)؛  ضمن  العشب،  فيه  اتصل  بمحّل 

جيرانه. إلى  انتقالها  لمنع  الالزمة  واالحتياطات  التدابير 
إال  المتسبب  المسؤولية عن  لنفي  أخرى  الثميني  صورة  ذكر  للقاعدة:  وتأكيدًا  ـ 
فيه،  لَِيصّلي  غيـُره  مكانه  مـن  فحّوله  مسـجد  في  ثوبًا  وضع  «فمـن  فقـال:  بالتعـدي 
فال يضمن  دراهم،  أو  حـّب  من  ما فيه  فسـد  أو  بغيرها،  أو  بنار  ثوبـه  بذلـك  ففسـد 
حّول  وإن  بها،  فسـد  إن  المسـجد  في  النار  جعل  من  قيمُته  ولزمـت  ُمحّولـه،  ذلـك 
المصّلى، وُرّخص وإن في غيره...»(٣). في  المسجد ضمن ذلك ولو  الثوب في غير 

القاصر: ما يتلفه  ضمان  في  ـ   ٤
عثمان  يقول  الغير  بسـبب  ما يحدثه  وضمان  القاصر  مسـؤولية  تحّمل  وفي 
وقع  إن  ضمن  يحذره  لم  فـإن  به،  ما يلقاه  فليحذره  األعمى  قاد  «ومـن  األصـم : 
الصبي  وال أبي  العبد  مولى  رأي  بال  عبدًا  أو  نخلة  صبيًا  أطلع  وإن  متلفه...  في 
إجماع  بركة   ابن  وحكى  يضمن...»(٤)  لم  وُصرع  بالغًا  أطلع  وإن  ضمن،  فُصرع، 

.١٧/١٤ الضياء،  مسلم:  سلمة بن  العوتبي   (١)
.٢٤١ نفسه،  المصدر  الثميني:   (٢)

ص ٢٤٠. البسام،  الورد  الثميني:   (٣)
.١٨٢  ،١٨١/١ البصيرة،  عثمان:  األصم   (٤)



٧٣ الفصل السادس: القواعد الفقهية الكلية الصغرى

بغيره  أو  به  الضرر  حدوث  عند  القاصر  مسـؤولية  المتسـبب  تحّمل  على  الفقهاء 
عبدًا  حمل  أو  دابـة  على  صبيًا  حمـل  من  تضمين  علـى  الناس  «وأجمـع  فقـال: 

به»(١). فَرَمت  سيده  إذن  بغير  لرجل 

الحيوان: جناية  ضمان  في  ـ   ٥
وداره  حرثه  حـول  الرجل  حفـر  «وإن  ما نصه:  جعفـر   ابن  جامـع  فـي  جـاء 
في  ما كان  فأما  الزروع،  تأكل  أو  الدار،  حول  تربض  غنم  من  الفساد  عن  حفارًا 
فهو  زرعه  حـول  ماله  غير  فـي  ما كان  وأما  ذلـك،  يؤدي  فيمـا  فال ضمـان  مالـه 

ضامن».
واليا  وكان  نزار (٢)  عن  ـ  اهللا  رحمهما  ـ  محبـوب   محمد بن  «وأخبرني  قـال: 
محبوب   محمد بن  وأما  قال:  الضمان  عليه  رأى  تميم (٣)  مسعدة بن  وأن  ـ «َفْرق »  ب
عليه  كان  ملكـه  غير  في  حفـر  فيمن  يعرفه  الـذي  وأمـا  فقـال:  اهللا ـ  ـ رحمهمـا 
على  أقول  والذي  قال:  ضمـان،  عليه  يكن  لم  ماله  في  حفر  من  وأمـا  الضمـان، 
حفر  وإذا  عليه،  فال شـيء  زرعه  في  حفر  وإذا  ال تعقل،  البهائـم  أن  الوجـه  حـد 
تنظره  متبنيـة  كانت  وإن  الضمـان،  فعليـه  خفيـة  الحفـرة  كان  فـإن  زرعـه  حـول 

عليه»(٤). فال ضمان  والبشر  الدواب 

.٥٠١/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (١)
ترجمته. على  نقف  لم   (٢)

الهجري.  الثاني  القرن  علماء  من  فقيـه  عالم  ٢٢٦هـ)  في:  (حي  النزوي  تميـم  مسـعدة بن   (٣)
نصح  كتاب  في  منيـر  العالم  إليه  أشـار  (٢٢٦ - ٢٣٧هـ).  جيفر  المهنا بـن  اإلمـام  عاصـر 
القيام  في  بهم  االسـتعانة  قصد  والصالحين،  العلمـاء  من  كوكبة  مع  غسـان  لإلمام  طويـل 
إجازة  في  رأي  مسـعدة  وللشـيخ  وغيرها.  وتضحية  صبـر  من  تتطلبه  ومـا  اإلمامـة  بمهـام 
تحفة  السـالمي:  ينظر:  اإلباضية.  ما عليه  خالف  وهو  المطلقة،  رد  في  واحد  أمين  شـهادة 
 .٦٥/١ الشـرع،  بيان  الكندي:   .٤٣٣/١ األعيان،  إتحـاف  البطاشـي:   .١٣١/١ األعيـان، 

.٩٣ - ٩٤ األيام،  عبر  نزوى  الفارسي: 
.٢٢٧/٤ الجامع،  جعفر:  ابن   (٤)



القواعد الفقهية عند اإلباضّية٧٤

خرجت  أن  بعد  فيها  ردهـا  إن  إال  فال يضمنها  شـاة  غنمه  في  دخلـت  «وإن 
أو  إبالً  أو  غنمًا  رعى  إن  الراعي  وكـذا  فيه،  تسـبب  بمعنًى  فيها  دخلت  أو  منهـا، 
لربها.  يوصلها  حتى  يضمنها  حرام،  أنها  لـه  تبّين  ثم  حالالً  يظنها  وهو  نحوهمـا 
كانت  من  إلى  يردها  أن  لـه  وُرخص  بها،  علمه  وقت  مكانها  فـي  يتركهـا  وقيـل: 

خالف»(١). بال  ضمن  فرعاها،  لها  فاسترعى  حرام  بأنها  علم  وإن  بيده، 
تلك  فرعى  بالغصب  علم  لما  ولكن  غاصبًا،  ليس  الحالة  هذه  فـي  فالراعـي 

بالتعد ي». إال  ال يضمن  و«المتسبّب  ومتعّد،  متسبب  فهو  األغنام 

الحامل: ضمان  في  ـ   ٦
بفعل  أو  بسـببها  جنينها  الحامل  أجهضـت  إذا  أنه:  القاعـدة  فـروع  ومـن 
«المباشـر  ألن  الجنين؛  حيـاة  على  اعتداء  يعتبـر  ضمانه؛حيـث  لـزم  غيرهـا، 
في  الثميني   يقول  بالتعدي »  إال  ال يضمن  والمتسـبب  عمد،  بغير  ولو  ضامن 
الشأن: «وإذا رفعت ثقالً، أو احتجمت، أو أكلت حاّرًا مفرط، أو شربت  هذا 
لزوجها  بامتناع  أو  بذلك،  أسقطت  إن  ضمنت  مضّرا،  دواء  أو  كذلك،  باردًا 
دواء  شربت  وإن  ضمن،  الزوج  عنف  من  وجاء  تمتنع  لم  وإن  جماعها،  من 
به،  فأسقطت  منه ذلك  كان ال يتوهم  السقوط ضمنت مطلقًا، وإن  منه  يتوهم 
متوهمًا  شـربت  ولو  لها  وُرخص  فال،  وإال  بالحمل  علمت  إن  أيضًا  ضمنت 
كره  على  السـقوط  منه  متوهمًا  سـقاها  ومن  بالحمل،  تعلم  لم  إن  ذلك  منـه 
بغى  أو  فأبت،  غيـره  نفسـها  عن  راودها  وإن  ضمن،  زوجها  كان  ولـو  منهـا 
الباغي والمخّوف  كان  بذلك، ضمن ولو  فأسقطت  أو خّوفها،  عليها فضربها 

زوجها...»(٢).
منها  يلـزم  والتي  لإلسـقاط  الداعيـة  األسـباب  بيان  فـي  الثمينـي   ويضيـف 

ص ٢٤١. البسام،  الورد  الثميني:   (١)
نفسه. المصدر  الثميني:   (٢)



٧٥ الفصل السادس: القواعد الفقهية الكلية الصغرى

أحد  عند  من  فطلبته  شيئًا  اشتهت  «وإن  فيقول:  اإلجهاض  عنها  نتج  إذا  الضمان 
وإن  الطلب،  من  الحياء  منعها  إن  وضمنت  أسقطت،  إن  ضمن  إياها،  يناوله  فلم 
صاحبه،  له  يعطـه  لم  أو  به،  يأتهـا  فلم  ما تشـتهيه  عنده  َمن  إلـى  أحـدًا  أرسـلت 
ترسـل  ولم  الوالدة  حضرتها  وإن  بالحمـل...  علـم  إن  منهمـا  الممتنـع  ضمـن 
من  أحد  منعهمـا  أو  إليهـا،  يذهـب  أن  الرسـول  أو  تأتيهـا،  أن  أبـت  أو  للقابلـة، 
علم  من  وضمن  علـم،  إن  ضامن  فالكل  ولدها،  أو  هـي  هلكت  حتـى  الذهـاب 
القابلة  قطعـت  وإن  ترسـله،  لم  ولو  بالقابلـة،  لها  يـأت  لـم  إن  الحامـل  بـوالدة 
ذلك،  أجل  من  ما أصابه  لـه  قصرت  لمن  ضمنت  الولد،  أو  األم  عـن  فقصـرت 
تعقد  لم  أو  ما يقتله  بلغ  حتى  الولد  ضّيعت  وإن  شيء،  يصبهما  لم  إن  وال عليها 
ضمنت  أيضًا،  ما يقتله  بلغ  حتى  وجهه  مقابل  قطعت  أو  أمه،  ما يلـي  أو  ما يليـه 

ذلك...»(١). كل  في 

سهمه: في  التصرف  عند  الشريك  حصة  ضمان  في  ـ   ٧
مال مشاع من األصول،  في  له حصة  «فيمن  «التمهيد» سؤال:  كتاب  في  ورد 
شـاء  من  على  يبيعها  أن  وأراد  المتاع،  من  ما يكون  أو  الحيوان،  أو  األراضي  أو 

الشركاء؟». غير  في  ذلك  له  أيجوز  منه،  يبتاعها  أن 
بعضهم:  قال  أقـوال،  إلى  اختلفوا  الفقهـاء  «إن  الخليلـي :  المحقـق  فأجـاب 
شريك،  على  إال  ال يجوز  وقيل  األمناء،  من  آخر:  قول  وعلى  ثقة،  كان  إن  فنعم، 
ما دونها  أو  الثقة  بشرط  إال  يجزه  لم  من  قول  وعلى  مطلقًا،  لغيره  بجوازه  وقيل 
حاله؛  في  معه  عليه  جاز  أو  جهله،  أو  بالخيانة،  عرفه  فيمن  له  فليس  األمانة،  من 
بأحد  يوثق  أن  ال يجوز  إذ  ماله،  في  يخالطه  من  على  بالتعدي  التهمة  تلحقه  ألن 

األنصباء...»(٢). من  فيه  لغيرهم  يكون  فيما  هؤالء 

ص ٢١٦ - ٢١٧. نفسه،  المصدر  الثميني:   (١)
.٦٥/٩ - ٦٦ اإليمان،  قواعد  الخليلي:   (٢)



القواعد الفقهية عند اإلباضّية٧٦

الشريك: حصة  في  بالتصرف  والمانعين  المجّوزين  حجة  ـ 
بالجواز: القائلين  دليل  ـ  أ 

البيع  في  ثبوته  فرضِ  على  «أنه  البيع:  بجواز  القائلين  حجـة  الخليلي   ويبيِّـن 
من  فيه  بما  والقيـاض  واإلقالة  والتولية  والرهـن  القضاء،  علـى  يأت  أن  فيجـوز 
والمنحة  والصدقة  والعطية  والهبة  النِّحلـة  في  فيجزي  عليه،  جاز  رأي  في  وجـه 
من  المخافة  ألن  والعلة؛  األصـل  في  أظهر  تلك  من  هذه  في  فيكـون  والوصيـة، 
من  على  بيعها  جواز  من  للمنع  الموجبة  العلة  هي  الشريك  على  به  المضرة  تولد 
من  وال غيره  المبيع،  هـذا  في  أعرفه  آخر  لوجه  إال  وقوعها  كـون  منه  يؤمن  لـم 
والقعادة  الُمسـاقات  فـي  يخرج  ألن  النظـر؛  فـي  جاز  صـح  فـإن  معلوالتهـا... 

الشفعة...»(١). ما فيه  مع  والمشاربة 
األنواع  لهذه  الجامع  هو  فإنه  الضرر،  من  يخشى  ما به  المشاع  من  تكن  لم  «وإن 
أهلها  من  ماله  في  الرأي  له  من  رأي  على  يكون  أن  إال  بالمنع،  حكم  من  له  بما  كلها 

كمثلها»(٢). فهو  شيء  من  أشبهها  وما  بالقطع،  جوازه  إال  فيه  ال يصح  فإنه 
القول: خالصة 

لغير  حصتـه  ببيع  مالـه  في  التصـرف  من  الشـريك  يمنـع  أن  ال يمكـن  إنـه 
كقضاء  مشـروعة،  أخرى  بطرق  فيه  التصرف  الشـارع  له  أباح  قد  ألنه  الشـركاء؛ 
بعوض،  حصة  في  يتصرف  أن  لـه  بمعنى  المقايضة،  أو  باإلقالة  أو  برهنـه،  دينـه 
أو  هبة  أو  صداقًا  يجعلها  كأن  عوض،  بغير  فيها  التصـرف  في  الحق  له  وكذلـك 
حصته  يخرج  وقد  ذلك،  من  وال يمنع  لغيره،  وصية  أو  منحة  أو  صدقة  أو  عطية 
والمزارعة،  واإلجـارة  كالمسـاقاة  بها،  لينتفع  لغيره  ويعطيها  األرض  منافع  مـن 

ذلك. في  الشفعة  حق  له  من  إال  ذلك  من  يمَنع  أن  وال يمكن 

نفسه. المرجع  المحقق  الخليلي:   (١)
نفسه. الخليلي:   (٢)
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المواضع،  في هذه  فعله  فإن هو  «وبالجملة  القول:  إلى  الخليلي   ثم خلص  ـ 
المعنى  هذا  في  أشـبهه  وما  فالبيع  يعذر،  ما به  لغيره  عنه  نهى  ما قد  إال  فخالف 
ما بهما  مع  ثبوتهما  في  والظهار  كاإليـالء  له،  ما ليس  أتى  قـد  كان  وإن  ال ُيـَرّد، 

فعلهما»(١). من  على  إثم  من 

بالمنع: القائلين  دليل  ـ  ب 
فهو  والثقات  األمناء  أو  الشريك  لغير  باع  إذا  فقالوا:  البيع  بمنع  القائلون  أما 
ما فعله  ألن  بشريكه؛  المشتري  أحدثه  الذي  للضرر  والضمان  الغرم  وعليه  آثم، 
يعلم  كان  إذا  وباألخص  والبينة،  بالحجة  ذلك  ثبت  وإذا  وعدوانًا،  ظلمًا  كان  به 
«وعلى  المعنى:  هذا  في  الخليلي   يقول  بشـريكه.  الضرر  سـيلحق  المشـتري  أن 
من  المذكورة  تلـك  إلى  يتعدى  أن  فجـاز  رده  على  البيع  في  مـا دل  آخـر:  قـول 
مع  يعلمه  مـن  قول  في  اإلثم  يكون  المـكان  هذا  في  ورائـه  مـن  وإن  إال  بعـده، 
الذي  هذا  العـدوان،  أو  الظلم  وجـه  على  الشـريك  حصة  في  يأتيـه  لمـا  الغـرم، 
معه  فصح  له،  ظهر  متى  الضمان  من  ما به  يلزمه  أن  ال بد  شيء  من  عليه  أدخله 
شيء  عليه  فليس  الدعوى،  معنى  في  فإنه  وحده،  الحق  له  من  ال بقول  به  لحجة 
هي  فالبينة  وإال  إليـه،  فيتخلـص  قلبه  إلـى  ويطمئـن  يصدقـه  أن  إال  قبولـه،  مـن 

فيه»(٢). الحكم 
لغير  البيع  يمنع  فلم  المسـألة،  هذه  من  وسـطًا  موقفًا  اختار  الخليلي   ولكن 
يبيع  أن  أجاز  بل  مطلقًا،  لهم  البيع  يجز  ولم  األحوال،  كل  في  واألمناء  الشركاء 
عند  بالشريك  اإلضرار  نية  ثبوت  حالة  في  المنع  يرى  أنه  رغم  بشروط،  لغيرهم 
ظلم  عليه  يثبت  ولم  والتغريم،  باإلثـم  البائع  على  يحكم  كيف  ويتسـاءل  البيـع. 
شـريكه  لغير  حصته  بيع  من  يمنعه  لو  حين  في  به،  اإلضرار  وال قصد  لشـريكه، 

.٦٧/٩ التمهيد،  سعيد:  الخليلي   (١)
نفسه. المرجع  الخليلي:   (٢)



القواعد الفقهية عند اإلباضّية٧٨

من  أقل  قيمة  أعطوه  إذا  خاصـة  كبيرًا،  ضررًا  بذلك  سـيلحقه  فإنه  الحاجة،  عنـد 
وال ضرار ». ضرر  «ال  تقول:  الفقهية  والقاعدة  مثله، 

في  ال أدري  هذا  على  كنت  وإن  أنـي  «غير  الصدد:  هذا  في  الخليلـي   يقـول 
وال فيما  جوازه،  من  المنع  إال  األمين  غير  على  البيع  في  القول  من  به  المصرح 
كون  موضعه  فـي  فكأني  التضميـن،  إال  معه  فيصـح  الشـريك،  مال  مـن  يظلمـه 
من  الثمن  يبلـغ  لم  إن  عليه  وال تبعـة  له،  يجـوز  أن  من  ال أُبعـده  إليـه  الحاجـة 
على  وال أقوى  لـه،  إخراجه  فـي  ينصفه  من  يجد  ولـم  وال المأمونيـن،  شـريكه 
وال الدال  المباشـر،  كالظالم  ال ألنـه  تأثيمه،  مـن  عليه  زاد  عمـا  فضـالً  تغريمـه 
أن  يجوز  أو  ظلمه،  كون  عدم  مع  يكون  إثمه  موضع  فأي  وال المعين،  وال اآلمر 
يكون  من  أو  الشريك،  أعرضه على  أن  بعد  من  له  أن ال يكون  أحكامه  في  يصّح 
قيمته  من  (نقـص)  بَِوكس  إال  البيـع  قبل  أو  يـزده،  فلم  غائبـا  أو  حاضـرا  مقامـه 

يزده...»(١). فلم  قيمته،  من  ماله  حد  إلى  الزيادة  وأراد  غيره،  أو  لعجز 
خطوات  اتباع  إلى  البائع  وأرشـد  المختار،  رأيه  بِبيان  قوله  الخليلـي   وختـم 
تصرفه،  عن  الناجمة  األضـرار  ال يتحمل  حتى  المؤتَمن،  لغيـر  البيع  قبل  معينـة 
يرضى  لمن  يبيع  الشـراء  عن  عجز  فإن  شـريكه،  على  البيع  بعرض  أوال:  ويبـدأ 
عن  المؤتمن  يختار  يجـد  لم  فإن  الثقة،  أهل  فيقدم  يجـد  لم  فإن  الشـريك،  عنـه 
على  قدر  فإن  مقامه،  يقوم  من  أو  الحاكم  على  أمره  يعرض  يجد  لم  فـإن  غيـره، 
باع  وإال  المطلوب،  هو  فذلك  المشترك  الملك  من  وإخراجها  حصته  قيمة  تقدير 
ال يأثم  معذورا  يكـون  الحالة  هذه  وفي  ال االختيـار،  االضطرار  عند  شـاء  لمـن 
فال يجوز  عليهم،  يقوم  ومن  أهله  إعالة  إلى  حاجة  في  كان  إذا  خاصة  وال يغرم، 
ال يلحقه  حتى  حصته  فـي  التصرف  في  حقه  ممارسـة  من  منعه  الحالة  هذه  فـي 
في  ألن  أشـدّ »؛  أو  مثله  بضرر  الضرر  يـزال  «ال  الفقهية:  للقاعـدة  طبقـًا  الضـرر، 

.٦٧/٩ التمهيد،  الخليلي:   (١)
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أيضًا  ضرر  الشـريك  لغير  البيع  من  منعه  وفـي  به،  ضرر  عليه  الضمـان  اشـتراط 
الشريك. مصلحة  مراعاة  مقابل 

أن  ماله  بيع  في  فأختـاره  له  أحبه  «والذي  المعنى:  هذا  فـي  الخليلي   يقـول 
وثبوته  منه  جوازه  موضع  في  برضاه  إال  له،  فاتفق  أمكنه،  إن  الشـريك  ال يعدو 
من  فال يبيعه  وإال  بعده،  األمانة  فذوا  عليه  عّز  فإن  وجده،  إن  فالثقة  وإال  عليه، 
من  لعدمه  يكون  من  إلى  أو  الحاكم  إلى  يرجع  ولكن  عنده،  وال مجهول  خائن 
أصله،  من  جزًءا  أو  ثمنـًا  له  فأخرجه  حقه  إلى  أوصله  فـإن  منه.  بـدال  الجماعـة 
«وال  قوله:  ختم  ثم  بيعه»،  إلـى  الضرورة  حال  ما به  على  شـاءه  لمن  باعـه  وإال 
بما  علمه  أو  جهله  من  علـى  بيع  إلى  دعاه  وربما  ضره،  حالة  جواز  مـن  يمنعـه 
له  يكون  لمن  أو  له،  حق  من  حالـة  في  به  نزل  قد  بما  ضّره  من  وعليـه  بـه،  هـو 
هو  من  يجد  لـم  إن  له  فجـاز  عباده،  مـن  أو  هللا  أو  عيالـه،  مـن  عولـه  الزم  فـي 
ما يكون  أو  إليه،  الضرورة  بشرط  الحق  يوجبه  حكم  من  ماله  ظاهر  في  األحق 
جنس  أي  من  مختارا  فيه  شريكه  على  فال يدخله  وإال  عليه،  مضرة  من  تركه  في 

نوعه...»(١). كان 

القول: مجمل 
وكان  األمين،  أو  الثقة  أو  الشـريك  لغير  باع  إذا  البائع  أن  نسـتنتج  تقدم  مما 
التي  األضرار  ضمـان  ويلزمه  بفعلـه،  آثم  فإنه  بشـريكه،  اإلضرار  بذلـك  يقصـد 
ال يضمن  و«المتسبب  فيه،  تسبب  ولكنه  للضرر  مباشـر  غير  فهو  شـريكه،  تلحق 
فيجعلها  ألحذ  حصته  يبيع  كمن  يتعمد»،  لم  ولو  ضامن  والمباشر  بالتعدي ،  إال 
أّن  والظاهر  النجـارة،  أو  للحـدادة  ورشـة  أو  والّدعارة،  للفسـاد  ومكانـًا  ملهـى 
من  حصته  يبيع  أن  يجوز  وعليه  ملكه،  في  التصرف  في  الحرية  مطلق  له  المالك 
بشـريكه،  اإلضرار  وهو  الّسـيئ،  والباعث  القصـد  انتفاء  بشـرط  المشـاع  المـال 

.٦٩/٩ - ٧٠ نفسه،  المصدر  الخليلي:   (١)
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أو  المثل،  ثمن  دفـع  عن  عجز  فإن  الشـفعة،  حق  له  ألن  بشـريكه؛  البدء  ولـزوم 
أما  ذلك،  من  يمنعه  أن  للشـريك  وال يجوز  لغيره،  يبيع  أن  فله  حقـه،  له  بخـس 
أو  الحال  مجهول  قبل  واألمانـة  الثقة  ألهل  بيعه  جواز  من  الخليلـي   ما اشـترطه 
حالة  في  إال  ببيع  أال  اشـتراطه  وأما  واجبا،  وليس  منه  استحسـان  فهذا  الخائن، 
فيما  مطلقة  يـده  المالك  ألنـه  تعسـف؛  فيه  شـرط  فهذا  ال االختيـار،  الضـرورة 

ذلك. غير  أو  الصدقة  أو  الهبة  أو  بالبيع  يشاء،  كيف  فيه  يتصرف  يملك، 

الوصية: ضمان  في  ـ   ٨
بيده،  كانت  من  على  إنفاذها  يجب  الوصية  أن  أيضًا:  القاعدة  هذه  فروع  ومن 
الوصي  إلى  يدفعها  أن  فعليه  األخير  هذا  كان  فإن  الوارث،  أو  الوصي  كان  سـواء 
ألن  ضمنهـا؛  فيها  فـّرط  أو  أحدهمـا  ضيـع  فـإن  أصحابهـا،  إلـى  يوصلهـا  حتـى 
«ولزمه  المعنى:  هذا  في  أطفيش   القطب  يقول  بالتعدي »،  إال  ال يضمن  «المتسبب 
أي:  له)؛  (دفعه  ـ  غياب  أو  مجانيـن  أو  يتامى  الورثة  في  كان  ولـو  الـوارث  أي:  ـ 
دفعه  بأن  له،  يدفعه  وإال  بالدفـع،  أي  به،  ضمانه  مـن  أي:  منه)؛  (ويبـرأ  للخليفـة، 
وصية...»(١). أنه  علم  إن  (ضمنه)  عنده  أبقاه  أو  الشيء،  صاحب  ليس  ممن  لغيره 

.٦٦١/١٢ النيل،  كتاب  شرح  أطفيش:   (١)
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الضمان،  فيها  يجب  التـي  المالية  الحقوق  من  حق  فـي  فّرط  أو  تعـدى  َمـن 
قيمته  أو  مِثليًا،  كان  إن  مثله  برّد  وذلك  فيه،  تعدى  أو  ما فّرط  ضمان  عليه  وجب 
ماله  حفظ  في  قّصر  ومن  ضامن،  فهو  عمدا  غيره  مال  أتلف  فمن  قِيميًا،  كان  إن 

ضمنه. تلف  أو  فضاع  غيره  مال  أو 
شـتى  في  فروع  ولها  الفقهية،  المذاهب  جميع  فـي  مشـهورة  القاعدة  وهذه 
في  اإلباضية   اعتمدهـا  وقـد  وغيرهـا،  والجنايـات  كالمعامـالت  الفقـه،  أبـواب 
العارية  باب  في  بركة   ابن  بها  وصرح  كثيرة،  فروعًا  عليها  وخّرجوا  اجتهاداتهـم، 
الوديعة: «والضمان  بالتعدي»(٢) وقال أيضًا في باب  فقال: «فالضمان ال يجب إال 
الضمان  في  القاعدة  هذه  الفقهاء  يحصر  ولم  والجور...»(٣)  بالتعدي  يكون  إنمـا 
النفس  اعتداء، كاالعتداء على  بل عمموها على كل  فقط،  األموال  بالتعدي على 
غيره،  فأنفـذه  فيه  تسـّبب  أو  بنفسـه،  االعتداء  باشـر  سـواء  وغيرهما،  والِعـرض 

ذلك(٤). لجميع  للضمان  شاملة  فالقاعدة 

ج ٣١/٢٠.  المصنـف،  عبـد اهللا:  أحمد بن  الكنـدي  ـ   .٢٩٧/٢ - ٢٩٨ الجامـع،  بركـة:  ابـن   (١)
 ،١٥٧  ،١٢٣/١٣ الضياء،  العوتبـي:  ـ  ج ١٧/٤١.  ج ١١١/٢٥.   .٢٢٦ - ٢٢٨ ج ٢٠١/٢١، 
 ،٤٨ ج ٣٦/٣٥،   .٦٥/١٦  .٢١٣  ،١١٦/٦ الشـرع،  بيـان  إبراهيم:  محمـد  الكنـدي  ـ   .١٩٠

.٢٣/٤  .١٦٩/٢ اإليضاح،  الشماخي:  ـ   .١٥٢  ،١٠٢  ،٨٥  ،٧٩
.٤٢٦/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (٢)

.٤٣٨/٢ نفسه،  المصدر  بركة:  ابن   (٣)
ص ١٦٦. مسألة،  أبي  كتاب  أحمد:  العباس  أبو   (٤)
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مسؤوليته: تحت  بمن  أو  بنفسه  األموال  على  التعدي  ضمان  في  ـ   ١
في  الضمان  فيـه  ما يكون  «وأما  الصـدد:  هذا  في  أحمـد   أبو العبـاس   يقـول 
ومنه  بماله،  أفسـده  وما  بنفسـه،  الرجل  ما أفسـده  منه  وجوه:  على  فهو  األموال 
من  وغيرهم  عبيـد  من  وماله  أطفاله  أفسـده  فما  مجانينـه،  أو  بأطفالـه  ما أفسـده 
له  فهو  وماله،  بنفسـه  ما أفسـده  فكل  قِبله،  من  تكون  بأسـباب  أو  بأمر،  الحيوان 
الحاكم  ال يثبت  يقول:  مـن  ومنهم  األب،  منه  فيه  ما يكون  ذلك:  فمـن  ضامـن، 

أبيه»(١). على  ذلك  يدرك  ولكن  ذلك،  في  الخصومة 
مال:  أو  نفس  على  اعتدى  من  حكم  عن  نفسـه  السـياق  في  الثميني   ويقول 
إن  فقط  الغرم  لزمه  وإال  واإلثم،  الغرم  لزمه  مال  أو  نفس  في  إفسادًا  تعمد  «فإن 
من  بيده  ما كان  كل  وكذا  به،  يعلم  ولم  يتعمده  لم  فيما  عليه  وال شيء  به،  علم 
من  ذلك  يلزمه  غيـره،  أفسـد  حتى  ضّيعه  أو  إفسـاده  تعمد  إن  غيره  مال  أو  مالـه 
ذلك  أفسد  فيما  عليه  ويرجع  لغيره،  كان  إن  الشيء  رّب  على  به  وال يرجع  ماله، 
ولو  ضمنه،  عمد  بال  وإن  حيوانه  أفسـده  وما  غرم،  إن  وال تضييع  منه  عمـد  بـال 
على  هو  ما عّلقه  أو  هبـة  أو  ببيع  إليه  ما عّلـق  أفسـده  وما  قيمته،  مـن  أكثـر  كان 
مكانه،  في  وصار  إليه  ما انتهى  على  إليه  يحتاج  وما  ونفقته  ذلك  فضمـان  غيـره، 
شـهود،  بال  الحيوان  من  غيره  أو  العبد  بهذا  تزّوج  إن  مثل:  المعّلق  النكاح  وكذا 
على  ضمانه  والهبة  البيـع  من  مّر  فيما  وكذا  يستشـهدا،  حتى  الزوج  علـى  وقيـل 

وموهوبه...»(٢). مشتريه  من  لذلك  القبول  يقع  حتى  والواهب،  البائع 
من  نبت  فيما  أفسـده  «وما  الثميني :  يقول  الزراعة  في  ما فسـد  ضمان  وفي 
وإال  قيمة،  له  كانت  إن  قيمته  يضمـن  ُيدَرك،  أن  قبل  األشـجار  وغلة  الزراريـع 

ص ١٦٨. مسألة،  أبي  كتاب  أحمد:  العباس  أبو   (١)
ص ٢٣٨. البسام،  الورد  الثميني:   (٢)
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إن  األشجار  وكذا  منه،  خالية  وقيمتها  النبات  عليها  األرض  قيمة  ما بين  ضمن 
منها،  عارية  وبينها  غلـة  عليها  قيمتها  ما بين  يـدرك  فإنه  قيمة،  لغلتها  تكـن  لـم 
ومن  َكْيله،  وقيل  قيمتـه،  غرم  أفسـده  إن  طب  والرُّ والُبسـر  الزرع  من  والفريك 
الذّكار  ما نزع  قيمته  ضمن  منه،  ح  يلقَّ أن  قبل  النخل  أو  الشـجر  به  ر  ما ذكَّ نزع 

الغلة...»(١). إلفساد 

المغصوب: ضمان  في  ـ   ٢
وأشـاروا  عليه،  يترتب  وما  المغصوب  أحكام  إلـى  اإلباضية   فقهاء  تعـرض 
أن  «البصيرة»  فـي  جاء  فقد  ثابت،  ومـال  منقول  مال  من  أحكامه  اختـالف  إلـى 
فهو  المنقول  فالغصب  منقول،  وغير  منقول،  فغْصب  ضربين:  على  «المغصـوب 
والدنانير  والدراهـم  واألثـاث  المتـاع  مثـل  موضع،  إلـى  موضع  مـن  المنقـول 
والعقـار  كالـدور  موضعـه،  عـن  ال ينقـل  ومغصـوب  ذلـك،  وغيـر  والحيـوان 
إن  سـواء  قيمته،  أو  مثله  الغاصب  علـى  وجب  تلف  إذا  فالمنقـول  واألرضيـن، 

ذلك. في  وال تنازع  تعالى،  اهللا  قبل  من  أو  غيره،  أو  الغاصب  جناية  من  تلف 
البدل  في  عليـه  فال شـيء  الغاصب  جناية  غيـر  من  ينقـل  ما لـم  تلـف  وإذا 
كان  جنايته،  من  أو  الغاصـب  جناية  غير  من  ما ينقل  بعض  تلـف  وإذا  والقيمـة، 

اإلتالف»(٢). يباشر  لم  وإن  ضامن،  أنه  باإلجماع  ما نقص  عليه 
الغاصب،  يد  في  تحّول  إذا  المغصوب  المال  في  اإلباضية  وغيرهم  واختلف 
أم  اغتصبه  يوم  يضمنه  هل  ضمانه؟  يكون  كيف  وقالوا  نقصان،  أو  بزيادة  وذلك 

وتلف؟ هلك  يوم 
«اختلف  فقـال:  األقـوال  أحد  ورجـح  الخـالف  هذا  إلـى  بركـة   ابـن  أشـار 
فقال  المغصـوب،  هلك  ثـم  يده،  في  فـزاده  شـيئًا  اغتصب  رجل  فـي  أصحابنـا  

نفسه. المصدر  الثميني:   (١)
.١٤٥/١ والغصب،  التعدي  في  باب  البصيرة،  األصم:   (٢)
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غصبه،  يوم  قيمته  أفضل  يضمن  أكثرهم:  وقال  غصبه.  يوم  قيمته  يضمن  بعضهم: 
الحاكم  بها  له  َيحكم  الزيادة  ألن  عندي؛  القول  هو  وهذا  يده،  في  هلـك  يـوم  أو 
ملك  أن  على  دليـل  وهذا  وقته،  في  اغتصبـه  بما  يحكم  كمـا  قائمـة  وجدهـا  إذا 
تكون مضمونة  أن  له وجب  الزيادة  كانت  ولما  الجميع،  في  ثابت  منه  المغتصب 
فال يوجب  أبو حنيفـة   وأما  الشـافعي ،  يذهب  القـول  هذا  وإلى  وقـت،  كل  فـي 
لم يكن زعم ملكها،  المغتصب  للمغصوب؛ ألن  بها  الزيادة لصاحبها وال يحكم 

له»(١). مضمونة  فتكون 
وبّين  الخصال»،  «مختصر  في  المسألة  هذه  الحضرمي   أبو إسحاق  نقل  كما 
مالك   أم  الغاصـب  يسـتحقها  هل  المغصوب،  على  طـرأت  التي  الزيـادة  حكـم 
شيئًا  غصب  من  «وكل  فقال:  يضبطها  ضابطًا  لذلك  ووضع  المغصوب؟  األصل 

خصلتين: في  إال  بزيادة  رده  لزمه  يده،  في  زاد  ثم 
وينمو  تلف،  غير  من  أصله  أو  حاله  عـن  يغّيره  ثم  شـيئًا  يغصب  أن  أحدها: 

المثل. له  أمكن  إن  غصبه  يوم  قيمته  أو  مثله  إال  ال يلزمه  فإنه  عنده،  ذلك 
فإنه  بحاله،  وهـو  يتلف  ثم  يده  في  المغصـوب  الشـيء  يزيد  أن  الثانـي: 
كان  إن  مثلـه  أو  مثل،  له  ليس  ممـا  كان  إن  اغتصابه  يوم  قيمتـه  إال  ال يلزمـه 

مثل»(٢). له 
من  تبريه  عند  أو  مطالبة مواله،  رده وقت  يلزمه  ذلك  «وسائر  قائالً:  ويضيف 
يوم  قيمٌة  أو  مثٌل  له  كان  إن  لزمه  المطالبة،  قبل  أتلفـه  أو  عنده،  نما  فـإن  غصبـه، 
كان  إذا  القيمتيـن  أكثر  لزمه  غصبـه،  وقت  من  أكثـر  قيمتـه  تكـون  أن  إال  أتلفـه، 
مع  إال  أجرة  وال يلزمه  ذلك...  غير  في  والمثل  قيمة،  له  فيما  جنايته  من  التلف 
كان  إذا  عينه  مع  الزمة  فاألجرة  وإال  مؤونة،  له  ليس  ممن  كان  إن  عينه،  نقصان 

.٤٧٠/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (١)
ص ١٤٩ - ١٥٠. الخصال،  مختصر  الحضرمي:  إسحاق  أبو   (٢)
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غصبه  يوم  أو  مثل،  له  كان  إن  مثله  جناية  غير  من  تلف  وإن  مؤونة،  له  ليس  ممن 
ال غير»(١).

الغاصب؟ يد  في  نقص  إذا  المغصوب  ما حكم  ولكن 
َقّلت  أن  إلى  عنده  فحبسه  حيوانًا  أو  عبدًا  رجل  غصب  لو  أنه  اإلباضية   يرى 
تعدى  ألنه  قيمته؛  من  ما نقص  ضمان  فعليه  ذلك،  نحو  أو  مرضٍ  أو  بَِكبٍر،  قيمته 
الحبس  بعد  صارت  ثم  دينار  ألف  الغصب  قبـل  قيمته  كانت  لو  فمثالً:  بحبسـه، 

دينار(٢). تسعمائة  مع  صاحبه  إلى  رّده  دينار،  مائة 
فيها  اإلباضية   اختالف  إلى  وأشـار  «جامعه»  في  المسـألة  هذه  بركة   ابن  نقل 
وعلمه  فرباه  درهم  مائة  قيمته  عبـدًا  اغتصب  رجل  في  أصحابنا   «اختلـف  فقـال: 
أو  ِكبر  أو  بمرض  قيمتـه  نقصت  ثم  درهم،  ألف  إلـى  قيمته  بلغت  حتـى  وغـّذاه 
على  ال شـيء  بعضهم:  فقـال  درهم،  مائـة  إلى  قيمتـه  رجعت  حتـى  ذلـك  غيـر 
الذي  الوقت  في  قيمتـه  عن  تنقص  لم  وقيمته  صاحبـه،  إلـى  رده  إذا  المغتصـب 
رده  إذا  بعضهم:  وقال  النقصان،  ضمن  األولى  قيمتـه  عن  نقص  وإن  فيه،  أخـذه 
قائمة جاهزة،  كانت  إذا  كان غصبها  التي  العين  رد  فقد  ناقصة  أو  قيمته  زائدة  إليه 
إذا  غصبها  كان  التي  الَعين  رد  غير  ُحكمًا  عليه  يوجب  إياه  بِحبسه  معصية  وليس 

قائمة... كانت 
أو  بتعليم  يده  فـي  فزاد  درهم،  مائة  يسـاوي  وهو  غصبه  إذا  بعضهـم:  وقـال 
فرجعت  ذلك  غير  أو  مـرض  أو  بِكبر  قيمته  نقصت  ثم  درهم،  ألف  فبلـغ  غـذاء 
على  إياه  بحبسـه  تعدى  ألنه  درهـم؛  وتسـعمائة  رده  عليه  أّن  درهـم،  مائـة  إلـى 
فألزمه  النقصان،  ضمان  فلزمه  بالتعدي  ماله  أنقص  ألنه  يلزمه؛  فنقصانه  صاحبه، 

صاحبها»(٣). إلى  ردها  قبل  تلفت  إذا  العين  ضمان 

ص ١٥٠. نفسه،  المرجع  الحضرمي:   (١)
.٤٠٧/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (٢)

نفسه. المصدر  الجامع،  بركة:  ابن   (٣)
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ردها  قبل  تلفت  إذا  المغصوبـة  الَعين  في  اإلباضية   رأي  بركة   ابـن  ويوضـح 
العين المغصوبة  لصاحبها، زادت أو نقصت في يده، فيقول: «واختلفوا إذا تلفت 
قيمته  يضمن  بعضهم:  فقال  نقصت،  أو  الغاصب  يد  في  قيمتها  زادت  كانت  وقد 
وقال  غصب،  يوم  قيمته  تلزمه  آخرون:  وقال  نقصت،  أو  قيمته  زادت  هلك  يوم 
فعليه  اغتصبه،  يوم  قيمته  نقصت عن  يكون  أن  إال  يوم هلك  قيمته  تلزمه  آخرون: 
ذنب  من  تعالى  اهللا  إلـى  التوبة  عليه  أّن  يختلفـوا  ولم  اغتصبه،  يـوم  قيمتـه  تمـام 

غرم»(١). أو  رده  إن  اغتصابه 

واستغالله: الحيوان  غْصب  حكم  في  ـ 
ضامن  فإنه  وأخذهـا،  غيـره  دابة  على  تعـّدى  «ومن  األصـم :  عثمـان  يقـول 
من  وأخذها  تعدى  وإن  اسـتعمالها،  وكراء  ضمانها  فعليه  اسـتعملها  فإن  لذلك، 
ليس  المرعى  ألن  لها؛  ضامن  فهو  المرعى  إلى  رّدها  وعاد  استعملها  ثم  المرعى 
في  فعليه  غصبها  فإن  استعمالها،  كراء  وعليه  ضمنها،  تلفت  إن  لربها،  حفظًا  هو 
فعليه  زادت  وإن  قيمتهـا،  أفضل  عليه  غصبه،  مـن  نقصت  وإن  ردهـا،  حـال  كل 
قيمتها  أفضل  لربها  فعليـه  نقصت،  أو  زادت  وقد  تلفت  إن  لـه  وال شـيء  ردها، 

أتلفها... يوم  أو  غصبها  يوم 
من  باع  وإن  منه،  المغصوب  لربها  فهي  وتناتجت  فزادت  دابة  غصـب  وإن 
ذلك  اسـتهلك  وإن  وأوالدها،  ردها  وعليه  عليه،  ذلك  قيمة  كان  شـيئًا  األنتجـة 
في  وال ِعرق  له  وال عناء  أكله،  أو  أتلفه  أو  باعه  إذا  ذلك  قيمة  أفضل  عليه  كان 
ال ضمان  قالوا  فقد  بموت،  األنتجـة  تلفت  ثم  أنتجًة  الدابة  أنتجـت  وإن  ذلـك، 

األنتجة»(٢). في  عليه 

.٤٠٧/٢ - ٤٠٨ نفسه،  المصدر  بركة:  ابن   (١)
.٤٠٨/٢ نفسه،  المصدر  بركة:  ابن   .١٤٦/١ - ١٤٧ البصيرة،  عثمان:  األصم   (٢)
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من  نفسي  «وفي  بقوله:  عليه  عّقب  بل  القول  بهذا  األصم   عثمان  يسّلم  ولم 
ولعل  منهـا،  ما نسـل  قيمة  الغاصب  تضميـن  إلـى  يميل  وكأنـه  شـيء»(١)  ذلـك 
الدابة،  على  معَتدٍ  المغتصـب  ألن  واألصوب؛  األعدل  القـول  هو  إليه  ما ذهـب 
اختاروا  الضمـان  عليه  أسـقطوا  الذين  ولعل  تلفـت،  إن  أوالدهـا  مـع  فيضمنهـا 

المغتصبة. الدابة  رد  في  مشقة  ال يجد  حتى  عليه  التيسير 
فيها  يظهـر  أخرى  صـورًا  نفسـه  السـياق  في  «البصيـرة»  صاحـب  ويضيـف 
كراء  فعليه  حماالً  عليها  وحمل  دابة  غصـب  «فإن  فيقول:  المغضوب،  اسـتغالل 
رده  فعليه  فاسـتعمله  عبدًا  غصب  كان  وإن  يردها،  أن  إال  غصبها  منذ  اسـتعمالها 
أجرة  لزمه  اسـتخدمه  وإن  ردها،  فعليـه  غّلة  منه  اسـتغل  وإن  اسـتعماله،  وكـراء 
أن  بعد  عنه  إيـاه  حبسـه  في  منه،  ما نقص  يرد  أن  فعليـه  نقـص  وإن  اسـتخدامه، 

وال عرق»(٢). فيه  للغاصب  فال شيء  القيمة  في  زاد  وإن  يرده، 
استخراج  كيفية  عن  حديثه  سـياق  في  المسـألة  هذه  إلى  القطب   ويشـير 
فيقول  منافع،  مـن  عنه  تولد  ومـا  المغتصب،  من  غصبـًا  المال  مـن  ما أخـذ 
أو  السارق  أو  الغاصب  أكل)  (فيما  التقاضي  «(وجاز)  الثميني :  لمتن  شارحًا 
الشجر  كثمار  غلته)  (من  غيره،  أو  أْكالً  اإلتالف  مجرد  باألكل  وأراد  الغالط، 
يتولد  وما  وسمنه  ولبنه  وشـعره،  ووبره  الحيوان  وصوف  واألرض،  والنخل 
بتقويم  وذلك  (واستخدامه)،  وغيرها،  البيوت  وكراء  كرائه،  وأجرة  ذلك،  من 
التقاضي  حد  على  ما جرى  وجميع  البيوت،  كسـكن  غيرها،  أو  كان  حيوانًا 
أو  مسـاوٍ  قضاء  بعده  أو  البيع  قبل  الخالف  أو  الجنس،  قضاء  مـن  المذكـور 
وقيل:  بقي،  إذا  أصله  ال يقض  كما  فال يقض  ذلك  يتلف  لم  وإن  ألكثر،  أقل 
حديث:  ألن  ونحوها؛  الغّلـة  قضاء  له  صّح  وإنما  إليه،  يصـل  لم  إذا  يقضـي 

نفسه. المصدر  األصم:   (١)
.١٤٧/١ األصم:   (٢)
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«ليس  لقوله ملسو هيلع هللا ىلص :  الراجح  على  الغاصب  لغير  هو  إنما  بالضمان »(١)  «الخراج 
حق»(٢)»(٣). غاصب  لعرق 

المغتصبة: والزراعة  األرض  ضمان  في  ـ 
رضى  دون  عنوة  فيأخذها  غيره  أرض  على  اإلنسان  اعتداء  من  ما يقع  ومنها 
فيعجز صاحبها عن إخراجه  مقابل  يستغلها دون  أو  ما يشاء،  فيها  مالكها، ويزرع 
التوبة  أراد  وإذا  فعلـه؟  حكـم  فمـا  ومائه،  أرضـه  اسـتغالل  من  ويحرمـه  منهـا، 

عليه؟ يجب  فماذا  ذلك  من  والتنصل 
وأوجبوا  األمر،  هذا  وعالجوا  المسـألة  هذه  وغيرهم  اإلباضية   فقهاء  بحـث 
أبو العباس   ولعل  اعتدائه،  عن  الناجمة  األضرار  وإزالة  الضمان،  المعتدي  علـى 
بأسلوب  المسألة،  هذه  لحكم  بيانًا  الفقهاء  من  ما وجدُت  أحسن  من  ُيعّد  أحمد  
فيمنعه  مـاًءا  أو  شـجرًا  أو  أرضًا  الرجل  غصـب  «وإذا  فيقـول:  ورصيـن  واضـح 
من  جاء  بما  ذلك  مـن  فسـد  أو  ما ذهب  كل  قال:  فسـد،  أو  ذهب  حتى  صاحبـه 
أفسـد  َمن  يضمنه  فإنه  غيره  سـبب  من  تلف  وما  شـيء،  منه  عليه  فليس  اهللا  قِبل 
أيضًا،  ضامن  له  فهو  وإصالحه،  حفظه  من  لصاحبه  ما منـع  جميع  من  بتضييعـه 
أن  األصل  فـي  يقول  مـن  ومنهم  غّلتـه،  أو  بنفسـه  األصل  التضييـع  فـي  سـواء 
ففيه  تـدرك  لم  وإن  حـال،  كل  علـى  أدركـت  إذا  الغـالت  ويضمـن  ال يضمنـه، 
قبل  من  جاء  بما  ال يضمنها  يقول  من  ومنهم  يضمنها،  يقول  من  منهم  اختالف، 
أبرأه  أو  لصاحبـه،  منه  التبرئة  غيـر  منه  وال تبريه  حـال  كل  علـى  ويضمنهـا  اهللا، 
صاحبه سواء حضر ذلك األصل أو غاب، إذا وصلت التبرئة إلى الغاضب...»(٤).

تخريجه. تقدم   (١)

تخريجه. تقدم   (٢)
.٢١٥/٩ - ٢١٦ النيل،  شرح  أطفيش:   (٣)

ص ١٧٢ - ١٧٣. مسألة،  أبي  كتاب  محمد:  أحمد بن  العباس  أبو   (٤)
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إلى  أرشده  بل  غّيه  في  يتمادي  الظالم  المغتصب  هذا  أبو العباس   يترك  ولم 
أرضًا  غصب  من  «وأما  فيقـول:  غيره،  ظلم  من  التخلص  كيفية  لـه  وبّين  التوبـة، 
قيمة  أعطاه  شاء  إن  بالخيار،  األرض  صاحب  فإن  تاب،  ثم  األشجار  فيها  فغرس 
األرض  صاحب  يجد  لم  فإن  ذلك،  عليه  ويدرك  بقلعها،  أمره  شاء  وإن  الغروس 
مما  شـيء،  عليه  وليس  قلعه،  عناء  منه  ويأخذ  بنفسـه  فليقلعها  الغاصـب،  ذلـك 
ويدرك  به،  إال  قلعه  إلـى  ما ال يصل  كل  في  إياها  قلعه  فـي  الغروس  مـن  أفسـد 
كان  ولو  األشـجار،  قلعه  حين  في  األرض  علـى  ما أفسـد  أيضًا  الغاصب  علـى 
أشجاره  من  ما اسـتغل  َغْرم  الغاصب  على  وليس  بذلك.  إال  قلعها  إلى  ال يصل 

منها...»(١). والنقصان  األرض  في  الفساد  عليه  يدرك  ولكن  األرض،  تلك  في 
أرض  على  يتعدى  من  حكم  بيان  إلى  أحمد   أبو العباس   تعـرض  وقد  هـذا، 
بالتعدي:  غيره،  أرض  حرث  من  باب  في  شأنه  في  فقال  إذنه،  بغير  فيحرثها  غيره 
متعديًا  ويكون  ذلـك،  له  فال يحل  صاحبها،  إذن  بغير  غيـره  أرض  حرث  «ومـن 
يحرث  أن  أراد  مـن  يمنع  الشـريك  وكذلك  األرض،  صاحـب  ويمنعـه  بذلـك، 
أن  أراد  من  يمنع  غيره  أرض  يده  في  كانت  ومن  غيره،  مع  فيها  اشترك  قد  أرضًا 
ذكرناها  التي  الوجوه  هذه  في  المتعدي  حرثها  وإن  أصحابهـا،  إذن  بغير  يحرثهـا 
لم  أو  أبذرها  ذلك  في  وسواء  ذلك،  فله  بذره  عليه  يرد  أن  فأراد  صاحبها،  فأتى 
عليه  يعرض  فإنه  يدرك،  ولم  بـذره  نبت  أو  بذره،  ينبت  ولم  حرثهـا  أو  يحرثهـا، 
األرض،  لصاحب  الزرع  ويكون  تركه،  شاء  وإن  أخذه،  المتعدي  أراد  فإن  بذره، 
بذره، وسواء  إال جنس  متى شاء، وال يعرض عليه صاحب األرض  بذره  ويدرك 
صاحب  على  المتعـدي  وال يـدرك  الشـتاء،  زرارع  أو  الصيـف  زرارع  هـذا  فـي 

بذره»(٢). سوى  شيئًا  وال يدرك  دوابه،  وال عناء  عناءه  األرض 

البصيرة، ص ١٤٧/١ - ١٥٠. العباس أحمد: المرجع نفسه، ص ١٧٣ - ١٧٤. ـ األصم عثمان:  أبو   (١)
ص ٢٧٨. األرضين،  وأصول  القسمة  أحمد:  العباس  أبو   (٢)



القواعد الفقهية عند اإلباضّية٩٠

أرشـده  فقـد  أصحابهـا،  إلـى  الحقـوق  ورد  التوبـة  المعتـدي  أراد  إذا  أمـا 
بذره  يطلب  فإنه  المتعدي،  تاب  «وإن  فقال:  السـبل  أقوم  إلى  كذلك  أبو العباس  
له  يعطه  لم  وإن  األرض،  لصاحب  فالزرع  له،  أعطاه  فإن  األرض،  صاحب  عند 
حتى  تركه  إذا  وهذا  الفقراء،  ويأكله  الزرع  ذلك  فال يأكل  بذره  من  له  يتبـرأ  ولـم 

يتحالال...»(١). ولم  البذر،  يترادد  ولم  أدرك 
على  تعدى  من  حكم  توضيح  إلـى  أبو العباس   تعرض  آخر  موضـع  وفـي  ـ 
بالتعدي  غيـره  أرض  حرث  «ومن  فيقـول:  صاحبها،  ببـذر  فحرثهـا  غيـره  أرض 
أو  بالسـرقة،  أو  أخذه،  بالغلط  األرض  لصاحـب  فيها  بذره  الـذي  البذر  فخـرج 
في  فحرثه  البذر  منه  اشترى  أو  له،  هو  فإذا  األرض  صاحب  لغير  أنه  على  سرقه 
لصاحب  كله  هذا  في  الـزرع  فإن  منفسـخًا،  بيعهم  فخرج  بالتعدي  البائـع  أرض 
الطعام  ذلك  تباعة  من  المعتدي  على  وال يكون  عناءه،  للمعتدي  وليس  األرض، 
عليه  فليس  برأه  إن  وكذلك  منه،  أكثر  أو  بذره  مثل  صاحبه،  منه  حصد  إن  شيء 
الزراعة  من  ما نقص  فكل  بعضًا  منه  حصد  أو  شيئًا  منه  يحصد  لم  إن  وأما  شيء، 
منه  انتفع  أو  شـيئًا،  الزرع  ذلك  من  فَضل  وإن  ضامن،  لـه  فهو  بالتعـدي  األولـى 
أو  دوابه  الـزرع  بذلك  انتفع  إن  وكذلك  المتعـدي،  برأ  فقـد  األول،  بـذره  بقـدر 

بريء. هذا  في  فالمعتدي  األول،  البذر  بقدر  منه  أفسدوا  أو  عبيده، 
استخلف  الذي  اليتيم  أو  الزرع  ذلك  من  ما أفسده  أو  طفله  به  انتفع  إذا  أما 
المتعدي،  منه  فال يبرأ  الـزرع  ذلك  من  هؤالء  ما أفسـد  فكل  المجنون،  أو  عليـه 
البذر، ويدرك صاحب األرض على من أفسد ذلك قيمته ويمسكه  ويلزمه ضمان 

به...»(٢). يتصدق  يقول  من  ومنهم  لنفسه، 

التصرف  يجوز  (ال  قاعدة:  في  للتطبيق  يصلـح  المثال  هذا  نفسـه.  المرجع  أحمد:  العباس  أبـو   (١)
إذن). بغير  الغير  ملك  في 

ص ٢٩٣ - ٢٩٤. نفسه،  المصدر  أحمد:  العباس  أبو   (٢)
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على  المسـؤولية  كامل  المتعدي  يحّمل  أبو العباس   نجد  أخـرى  جهة  ومـن 
على  الواقعة  األضـرار  تغريـم  ويلزمه  مسـؤوليته،  تحـت  َمـن  أو  منـه،  ما صـدر 
فعليه  كله،  ذلك  المعتدي  أفسد  «وإن  فيقول:  ما فسد،  إلصالح  األرض  صاحب 
البذر  فعليه  كلـه،  ذلك  أفسـدت  إن  مواشـيه  وكذلك  الفسـاد،  ذلك  وقيمة  البذر 
البذر  مـع  الفسـاد  قيمة  غرم  عليه  فيكـون  طفله  وكذلـك  الفسـاد،  ذلـك  وقيمـة 
الزرع،  ذلك  أفسـدت  إن  غيره  مواشـي  من  المعتدي  يد  فـي  كان  ومـا  األول... 
وأما  المواشي،  صاحب  على  فهو  ال يلزمه  وما  عليه،  فهو  ضمانه  ما يلزمه  فكل 
استخلف  الذي  الغائب  مال  أو  المجنون  أو  عليه  استخلف  الذي  الطفل  ما أفسد 
وأما  هؤالء،  مـن  أفسـده  من  مال  من  ويغرمه  كله،  بهذا  يؤخـذ  فالمعتـدي  عليـه 
أشـبه  وأما  العارية  أو  الوديعة  أو  بالرهن  غيره  مال  من  يده  في  كان  مما  ما أفسـد 
صاحب  مات  إن  وأما  المال،  صاحب  على  به  ويرجع  ماله  من  يغرمه  فإنه  ذلك 

البذر...»(١). من  برأ  فقد  وحده  المعتدي  فورثة  والبذر،  األرض 
أصحابها  إلى  المظالم  ورد  التوبة  إلى  المعتدي  يوجه  العباس   أبـا  أّن  ورغـم 
ولم  التوبة  قصد  إذا  المعتدي،  على  التبعة  فيه  يسـقط  آخر  قوالً  إلينا  ينقل  نجده 
عليها،  يقدر  ولـم  يده  من  خرجت  إذا  أصحابهـا،  إلى  المظالـم  يـرد  أن  يسـتطع 
«وكل  فيقول:  يتوب  أن  أراد  لمن  مصراعيه  على  التوبة  باب  فتح  قد  يكون  وبهذا 
ولم  يده  من  فخرج  كلهـا،  الضمان  وجوه  من  بوجه  ولـو  بالتعدي  يـده  ما دخـل 
له  فهو  الوجـوه،  من  بوجه  إليه  ال يصـل  موضع  في  كان  أو  موضعـًا،  لـه  يعلـم 
ضامن، ويضمن عناءه وخدمته وصداقه، إن كان مما يكون له الصداق (كالمرأة)، 
فليس  تاب  فإن  يتب،  ما لم  أشـجارًا)  أو  حيوانًا  كان  (إذا  ونمائه  غالتـه  وجميـع 
ضامن  يقول  من  ومنهم  ما ذكرنـا،  جميع  من  التوبة  بعد  حدث  ممـا  شـيء  عليه 

عنه»(٢). ذلك  فيحط  صاحبه  يغرم  ما لم  تاب  ولو  كله  لذلك 

ص ٢٩٦. األرضين،  وأصول  القسمة  أحمد:  العباس  أبو   (١)
.١٧١ - ١٧٢ مسألة  أبي  كتاب  أحمد:  العباس  أبو   (٢)



القواعد الفقهية عند اإلباضّية٩٢

على  التائبين  تشـجيع  في  أبو العباس   إليـه  ما ذهب  أن  تقدم  ممـا  والظاهـر 
الرأي األنسب  إليه، ولعله  إليه وأدعو  المظالم ألصحابها هو ما أميل  التوبة، ورد 
يطلب  أو  ذلك،  في  فال يتردد  الحقـوق  لرد  وسـيلة  التائب  وجد  فإذا  واألعـدل، 
عن  عجز  فإن  ومشـغولة،  معّلقة  ذمته  ال تبقى  حتى  عنها،  التنازل  أصحابهـا  مـن 
ألصحاب  ويبقـى  رحيم،  غفـور  واهللا  أصحابهـا  مـن  المسـامحة  فيطلـب  ذلـك 
ال يتعذبوا  حتى  عنهـم،  ويصفحوا  ويعفوا  التوبـة  على  يسـاعدوهم  أن  الحقـوق 

اهللا.  عند  األجر  ويحتسبون  بذنوبهم 

عليها: االعتداء  عند  النفس  ضمان  في  ـ   ٣
القضاء  ويريـد  للهالك  نفسـه  يعّرض  لمـن  عديدة  صـورًا  أبو العبـاس   نقـل 
مات  حتى  اللباس  تـرك  «ومن  فقال:  والضمـان،  بالهالك،  عليـه  وحكم  عليهـا، 
يمنعها  أن  على  قادر  وهو  هذا،  مثل  من  يتلفها  لما  نفسه  أسلم  أو  وبالبرد،  بالحّر 
الذي  الجدار  من  تردى  أو  الغريق،  أو  الحريق  في  نفسه  رمى  أو  هلك،  حتى  منه 
المؤذية  الهوام  أو  للسـباع  نفسه  أسـلم  أو  منه،  سـقط  إن  الخالص  من  ال يطمع 
فعل  إن  كلها،  المتالف  من  ذلك  وأشـباه  والعقارب  واألفاعي  الحيات  من  كلها 
نفسـه،  ضامن  هالك  فهو  أعضائه  من  عضو  ذهب  أو  أجله،  من  فمات  كله  هـذا 
له،  ما ال يحل  ِفعل  في  بتقدمه  ربه  عصى  فقد  ذلك،  مع  كله  ذلك  من  نجـا  فـإن 
لخالص  طمعًا  إال  ذلك،  إلى  ما ال يلجئـه  جميع  في  يرخص  من  العلمـاء  ومـن 

نفسه...»(١). خالص  مع  غيره  لخالص  طمعا  أو  نفسه 

الناس: حقوق  ضياع  في  المتسّبب  تضمين  في  ـ   ٤
الثميني   ما ذكره  المالية  حقوقهم  وتضييع  الناس  مصالح  تفويت  صور  ومن 
لم  وإن  الديون،  لزمته  إتالفها،  إلى  فقصد  ديون  فيه  ألحد  كتابا  «أخذ  الذي  عـن 

ص ١٦٦. مسألة،  أبي  كتاب  أحمد:  العباس  أبو   (١)
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له  ومن  أخرى  وبعبارة  الديـون،  من  ما فيه  دون  القرطاس  ضمـان  لزمه  يقصـده 
فإن  الديون،  وذهبت  فأتلفه  أحد،  فأخـذه  وشـهادات  الناس  عن  ديون  فيه  كتاب 
القرطاس،  إال  فال يضمن  بها،  وقاموا  شهاداتهم  الشـهود  حفظ  وقد  إتالفه  تعمد 
منها  ما فيه  عرف  ولو  الديون،  من  فيه  وما  يضمنه  فإنه  ما فيه،  نسوا  أو  ماتوا  وإن 
المتلف  ضمن  منها،  ما فيه  صاحبه  استوفى  وإن  ديونًا،  فيه  أن  يعرف  يكن  لم  أو 
مداينه  بها  يلتـزم  فإنه  لزمها،  عنده  مـن  الديون  غرم  وإن  أيضـًا،  فقـط  القرطـاس 

بها»(١). عليهم  بالرجوع 
سئل ابن جعفر  عن رجل له كتاب فيه حساب ديون على الناس والشهادات، 
وقد  الناس،  على  كانت  التي  الديون  وذهبت  الكتاب،  ذلك  فأتلف  رجل  أخذها 

يعرف. لم  أو  الكتاب  في  بما  اآلخذ  عرف 
منه،  عمدًا  الكتاب  أتلف  الرجل  هـذا  كان  فإن  ما وصفَت،  «فعلى  فأجـاب: 
إال  عليه  فليس  بها،  وقاموا  الكتاب  في  التي  شهادتهم  يحفظون  الشهود  كان  فإن 
كان  الكتاب  هذا  ما في  على  إال  ال يشهدون  الشهود  كان  وإن  القرطاس،  ضمان 
من  الكتاب  هـذا  ما في  عـرف  والقرطاس،  الديـون  تلـك  ضمان  الرجـل  علـى 
عليها،  وائتمنوه  للقوم  ديونًا  الكتاب  في  أّن  يعرف  كان  وإذا  يعرف،  لم  أو  الديون 
لم يشهدوا  الكتاب،  الكتاب ولو حضر  ما في  يقولون ال نحفظ  الشهود  وإن كان 
أصحاب  يقول  أن  إال  القرطاس،  ضمـان  إال  الرجل  على  يكن  لم  ما فيـه،  علـى 
إن  فنقول  الكتاب،  في  بما  إال  ديونهم  ال يحفظون  الديون  فيه  لهم  الذين  الكتاب 
يسـتوفي  أن  إال  الديون،  ألصحـاب  الديون  مـن  فيه  وما  الكتـاب  ضمـان  عليـه 

القرطاس. ضمان  الرجل  على  فإنما  غرمائهم،  من  الكتاب  أصحاب 
مع  الديون  ألصحاب  الديون  من  عليهم  بما  الغرماء  أقـرت  إذا  وكذلـك 
لزم  وإذا  القرطاس،  ضمان  إال  الرجل  على  يكن  لم  الشهود،  مع  أو  الحاكم 

.٢٨٢/٥ - ٢٨٣ الجامع،  جعفر:  ابن  ـ  ص ٢١٣.  البسام،  الورد  الثميني:   (١)
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عنهم  أدى  بما  الغرماء  الرجل  َلِحق  أهلها،  إلى  فأداها  الديون  ضمان  الرجل 
الديون»(١). من 

الناس،  أمـوال  ضياع  في  التسـبُّب  في  الثميني   ذكرهـا  التي  الصـور  ومـن  ـ 
من  ربه  فمنع  أحد  مال  اسـتقبل  فسـادا  رأى  «إذا  أنه:  مفرطًا،  فيها  الفاعل  ويعتبر 
أو غيرهما  َجَملين  أو  ذئبًا قصد غنمه،  إن رأى  مثل:  دفعه عنه حتى فسد، ضمنه، 
ألحد  سرق  ومن  ذبحه،  من  رّبه  فمنع  هالك  على  أشرف  آخر  حيوانًا  أو  يقتتالن، 
من  النقص  ضمن  حالـه،  عن  تغّير  حتى  فأمسـكه  لبنًا  أو  نبيـذًا  أو  تِينـًا  أو  لحمـا 

كلها»(٢). ضمنها  به،  ال ينتفع  حتى  فسد  وإن  قيمته، 
مالكه:  على  منفعـة  تفويت  أو  الغير  مـال  ضمان  في  التسـّبب  صور  ومـن  ـ 
ثياب  س  نجَّ «ومـن  الصدد:  هذا  في  الثميني   يقـول  طاهرًا،  بـه  ما ينتفع  تنجيـس 
نِجسًا،  وبينها  طاهرًا  قيمته  ما بين  ضِمن  ُيغسل،  أن  شأنه  ما من  أو  إناءه  أو  غيره 
إن  له  يغسله  أن  رّبه  عليه  وال يدرك  به،  ما يغسـله  وقيل  الَغسـل،  ما أنقصه  وقيل 

أيضًا... الَغسل  ما أنقصه  ضِمن  بأمره  قيل  غسله  وإن  به،  أمره 
وقيل  َكْيله،  أو  قيمته  ضمن  خنزير،  لحم  أو  ميتـة  أو  بدم  زيتًا  ـس  نجَّ ومـن  ـ 
كذلك  ما بينه  وأْخذِ  به،  لينتفع  منجوسـًا  زيته  أخذ  وفي  ذلك،  في  مخيَّر  رّبه  إّن 

نجس... إن  بالزيت  ال ينتفع  وقيل  طاهرًا،  وبينه 
ضمن  حيطانه،  أو  شـجره  أو  حيوانه  أو  داره  أو  غيـره،  بيَت  ـس  نجَّ وَمـن  ـ 
عنه ضمانه  زال  فهل  الزمان،  بمرور  النجس  زال  يغرمه حتى  لم  وإن  ذلك،  أُرش 

قوالن»(٣). ال؟  أم  بذلك 
تغريم،  من  يلزمه  ومـا  الوقف،  أو  العام  المال  علـى  االعتداء  صـور  ومـن  ـ 
أو  المسـجد  على  يعتدي  فيمن  الثميني   ما ذكـره  الضرر،  عن  التعويـض  وكيفيـة 

نفسه. المصدر  جعفر:  ابن   (١)
ص ٢٣٩. البسام،  الورد  الثميني:   (٢)

ص ٢٤٠. نفسه،  المصدر  الثميني:   (٣)
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في  أو  سقوفه  أو  المسـجد  حيطان  من  شـيئًا  أفسـد  «ومن  فيقول:  لوازمه،  بعض 
يسـتقى  ماء  في  أو  قناديله،  أو  أزقاقه  أو  ُقَلله  فـي  أو  مصباحه،  زيـت  أو  حصـره 
لقائمه،  وسـقفه  حيطانه  قيمة  ويغرم  لألجر،  ما ُجعل  كل  في  وكذا  ضمنـه،  منـه، 
الزيت  من  ما ذكـر  ويغرم  إصالحه،  يبرئـه  وقيل  غرمه،  إال  ذلـك  مـن  وال يبرئـه 
مثل  المسجد  في  فليجعل  وإال  وجده،  إن  أيضًا  لقائمه  وغيرها  واآلنية  والحصر 
فيه،  يرده  أن  المصباح  من  أهرقه  إن  الزيـت  في  ورخص  ذكر،  مما  فيه  ما أفسـد 
في  مفسدًا  وال يجزي  فيها،  فليرده  منها  أراقه  وإن  كالخابية،  إنائه  ال في  به  ويبرأ 
هذه المعاني أن يجعل ما أفسد فيها لغيرها، مثل إن أفسد في المسجد فال يجعل 
في  ما أفسـده  يجعل  أن  ال يجزيه  وكـذا  والمصابيح،  الحصـر  فـي  فسـاده  قيمة 
من  المسجد  في  يكون  مما  كلِّ  قيمة  يجعل  أن  يجزيه  وقيل  للمصابيح،  الحصر 
في  مثله  يرد  أن  لزمه  األجر  ماء  في  أفسد  وإن  وسقفه،  لحيطانه  وغيرها  الحصر 
وقيل  فيه،  ما نبت  للمسـجد  ويجعل  قيمته  ينفق  وقيل:  منه،  يشـرب  لمن  مكانه 
المقبرة  نبات  في  أو  لألجر،  كان  فيما  المصلى  في  أو  عليه  ما ثبت  وكـذا  ينفقـه، 
وقيل  ويصلحه،  منه،  ما نزع  المسـجد  غير  حائط  في  يرد  أن  وعليه  حيطانها،  أو 

وال عليه...»(١). لربه  قيمته  يغرم 

الشهادة: عن  رجوعه  أضرار  الشاهد  تضمين  في  ـ   ٥
به،  القاضي  فقضى  حقًا  آخر  على  لفالن  أّن  القاضي  أمام  شـاهد  شـهد  وإذا 
غيره  على  اعتـدى  ألنه  الشـاهد،  وغرم  القاضي  ُحكـم  ُنقض  نفسـه،  ب  كـَذّ ثـم 
في  رجوعه  عـن  الناجمة  األضـرار  كل  يتحمـل  ولذلك  حقـه،  فضيـع  بشـهادته 
«إذا شهد شاهدان  فقال:  العوتبي  هذا األمر  أكد  للمتضرر، وقد  شهادته، ويغرمها 
عن  رجعا  أنهما  عليـه  المشـهود  ادعى  ثم  القاضي  به  فقضى  بمال،  رجـل  علـى 
في  عليهما،  ال يميـن  الرأي:  أصحاب  قـال  يسـتحلفهما،  أن  وأرادا  شـهادتهما، 

ص ٢٣٩. نفسه،  الثميني:   (١)
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هذا  مال  أتلفا  أنهمـا  ترى  أال  وقال:  اليميـن،  عليهما  الناس  بعض  وقـال  ذلـك، 
الشـاهدين  أحد  رجع  وإذا  بالمـال...  عليهمـا  قضيُت  وإال  حلفـا  فـإن  الرجـل، 
القضاء  انقضاء  قبل  الشهادة  عن  رجعا  لو  أما  بشهادته،  تلف  الذي  جميع  ضمن 

عليهما»(١). فال شيء 
بتضليل  نفسـه  له  تسـول  لمن  عبرة  يكونا  حتى  الحاكـم  يعزرهمـا  أن  وأرى 
يتيّقن  من  إال  للشـهادة  وال يتقدم  الناس،  حقوق  تضييع  في  التسـبب  أو  العدالة، 

لصاحبه. الحق  إثبات  إال  شيئًا  ورائها  من  وال يبتغي  شهادته،  من 
زورًا  شهد  إذا  الزور  شـاهد  أّن  إلى  العلم  أهل  ذهب  نفسـه،  السـياق  وفي  ـ 
فإنه  قصاص،  فيه  مما  دونه  أو  عضوًا  أو  نفسًا  أو  ماالً،  بشهادته  فأتلف  آخر  على 
شـهادته  عن  رجع  من  كل  أّن  كما  العمد،  باب  من  شـهادته  وتعتبر  منـه،  يقتـص 
فيه  ألن  فيـه؛  ال قصاص  مما  ما أتلف  غـارم  فإنه  والنسـيان،  السـهو  وجه  علـى 

الناس(٢). لمصالح  تضييع 
الحكم  نفذ  ـ  باألربعة  تمامها  بعد  الزنا  «الراجع عن شهادة  أّن  أيضًا:  ـ ومنها 
الزنى،  شـهادة  عن  والراجع  وغرم،  ُجلد  نفذ  كان  وإن  الَجْلد،  عليه  ينفـذ ـ  ولـم 
شـهادته  على  تمَّ  ومن  وال غرم،  عليه  فال حد  الحكم،  يتّم  َمن  منهم،  بقـي  وقـد 
رجع  ومن  شـهد...  من  جلد  باألربعة  الشـهادة  يتم  لم  وإن  كذلك.  الحكم  بعد 

والجلد»(٣). الرجم  في  ما أتلفه  لزمه  الزنا  شهود  من 
بغيرهم  أضروا  إذا  الشهود  بتضمين  ويحكم  أيضًا  األمر  هذا  البسيوي   ويقرر 
رجعوا  ثم  فرجم،  محصن  على  بالزنا  أربعة  شـهد  «وإذا  فيقول:  الزور،  بشـهادة 
المشـهود  بشـهادتهم  الحاكم  حكم  أن  بعد  منهم  أحد  رجـع  أو  شـهادتهم،  عـن 

.٤٦/١٢ الضياء،  كتاب  الصحاري:  مسلم  سلمة بن  العوتبي   (١)
.٤٧/١٢ نفسه،  المرجع  العوتبي:   (٢)

.٤٨/١٢ نفسه،  العوتبي:   (٣)
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الحصة  فعليه  شهادتي،  في  سهوت  أو  غلطت  فقال:  منهم  أحد  رجع  فإن  عليه، 
المرجوم  الدية في  قيل: عليه  الثالثة، وقد  القاذف، وال شيء على  الدية وحّد  في 

الضمان »(١). ال يزيل  الخطأ  ألن  كاملة، 
أن  إال  بالقذف،  الَقـَود  ثم  الحد  فعليـه  زورا،  عليه  تعمـدت  قـد  قـال  وإذا  ـ 
فعلى  زورًا،  تعمدنـا  وقالوا:  كلهم  رجعـوا  وإن  بالدية،  المرجوم  أوليـاء  يرضـى 
اآلخرين  على  المقتول  أولياء  ويرجع  فيقتلونه،  واحدًا  يختاروا  أن  ألوليائه  قول: 

الدية. من  بحصصهم 
ثم  فرجم،  باإلحصان،  شـاهدان  وشـهد  بالزنا  رجل  على  قوم  شـهد  وإن  ـ 
الذين  نصفـان،  جميعًا  عليهـم  الدية  بعـض:  قال  جميعـًا،  الشـهادة  عن  رجعـوا 
باإلحصان،  شـهد  من  على  ال شـيء  آخرون  وقال  النصف،  باإلحصان  شـهدوا 
والدية  قَود،  كلهم  عليهم  ليس  آخـرون:  وقال  بالزنا،  شـهدوا  الذين  على  والدية 
فالدية  علينا،  اشـُتبه  قالوا  فإن  والكفارة،  الدية  سـدس  واحد  كل  جميعًا،  عليهم 

الحد . ترفع  الشبهة  ألن  عاقلتهم؛  على 
يلزم  فالقود  تعمدنا  قالوا  «إن  أيضـًا:  قيل  وقد  أموالهم،  في  الديـة  إن  وقيـل: 
تعدوا  قد  وهؤالء  التفريـط »،  أو  بالتعدي   إال  ال يجـب  «الضمان  ألن  ذلـك؛  فـي 

الزنا»(٢). بتهمة  غيرهم  على 
هذه  بين  القاضـي  فـرق  ثم  زوجة،  بطـالق  اثنان  شـهد  لـو  أيضـًا:  ومنهـا  ـ 
المهر  ويغرمان  ينتقـض،  القضاء  فإن  الشـهادة،  عن  رجعا  ثم  وزوجها،  الزوجـة 
يقول:  من  قـول  وعلى  زوجها،  إلى  ال ترجـع  إنها  يقول  مـن  قول  علـى  للـزوج 

الصداق»(٣). غرم  عليهما  فليس  زوجها  إلى  ترجع  «إنها 

فهو  الضمان»،  ال يزيل  «الخطأ  قاعدة:  في  تطبيقًا  المثال  هذا  يصلح   .٨٣/٤ الجامع،  البسيوي:   (١)
له. مناسب 

.٨٤/٤ البسيوي،  الحسن  أبي  جامع  البسيوي:   (٢)
.٤٨/١٢ السابق،  المرجع  العوتبي:   (٣)
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وهي  اإلسالمي  الفقه  في  الضمان  بنظرية  المتعلقة  القواعد  من  القاعدة  هذه 
أن  جده  عن  أبيه  عن  شـعيب   عمرو بن  عن  الدارقطني   رواه  حديث  من  مقتبسـة 
المسـتودع  على  «ليس  رواية  وفي  مؤتمـن»(٢).  على  ضمـان  «ال  قـال:  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص 
أبي  قول  وهو  عليـه»(٤).  فال ضمان  وديعة  اسـُتودِع  «من  رواية  وفي  ضمـان»(٣). 

اإلباضية (٥). علماء  من  حبيب   والربيع بن  مسلم   عبيدة  
ولها  الفقهية،  المذاهـب  جميع  في  المعتمدة  المشـهورة  القواعد  من  وهـي 

 ،١٢٣/١٣ الضياء،  العوتبي:  ـ   .،٤٣٧  ،٤٢٦  .٢٩٧/٢ - ٢٩٨  .٦٢٦/١ الجامـع،  بركة:  ابـن   (١)
الشرع، ١١٦/٦، ٢١٣. ٦٥/١٦. ج ٣٦/٣٥،  بيان  إبراهيم:  الكندي محمد بن  ـ   .١٥٧، ١٩٠
المصنف، ج ١١١/٢٥. ج ١٧/٤١.  الكندي أحمد بن عبد اهللا:  ـ   .٤٨، ٧٩، ٨٥، ١٠٢، ١٥٢
األصـم  ـ   .٢٣/٤  .١٦٩/٢ اإليضـاح،  الشـماخي:  ـ   .٢٢٦ - ٢٢٨  ،٢٠١/٢١ ج ٣١/٢٠. 

.١٢٩/١ - ١٣٢ البصيرة،  عثمان: 
والحديث  العـاص،  عمرو بن  عبد اهللا بن  عـن  رقم:  ٢٥٩٣ ،  البيـوع،  كتـاب  الدارقطنـي،  رواه   (٢)
عبد اهللا بن  عن  رقم:  ١١٨٨٤ ،  مؤتمن،  على  ال ضمان  باب  الوديعة،  كتاب  والبيهقي،  حسـن، 

حسن. والحديث  العاص،  عمرو بن 
رقم  ٢١٠١٦ ،  الوديعـة،  والعارية  المضاربة  فـي  واألقضية  البيـوع  كتاب  شـيبة،  أبي  ابـن  رواه   (٣)
المسـتودع  وال على  المغل،  غير  المسـتعير  على  «ليس  بلفظ:  الدارقطني  ورواه  الزهـري،  عـن 
قال  الكندي.  قيس  الحارث بن  شـريح بن  عن  رقم ٢٥٩٦ ،  البيوع،  كتاب  ضمان»،  المغل  غير 

.١٣٨٢ رقم  الحبير،  تلخيص  حجر:  ابن  ينظر:  ضعف،  إسناده  في  الحافظ: 
حديث:  ١١٨٨٥   مؤتمـن،  على  ال ضمان  باب  الوديعة،  كتـاب  الكبرى،  السـنن  البيهقـي  رواه   (٤)

جده. عن  أبيه  عن  شعيب  عمرو بن  عن 
.٢٥٢/٤ الجامع،  جعفر:  ابن   (٥)
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واألمانة،  والوديعة،  والوكالـة،  والرهون،  كالبيوع،  الفقه  أبـواب  شـتى  في  فروع 
سيأتي. كما  األبواب  من  ذلك  وغير  والوصية،  واللقطة،  والعارية، 

عليها  ونص  الفقهية،  فروعهم  فـي  القاعدة  هذه  اإلباضية   فقهاء  اعتمد  وقـد 
الوصي  على  ال ضمـان  قوم  «وقـال  الوديعة:  بـاب  في  فقال  وغيـره،  بركـة   ابـن 
لهما،  اهللا  أمر  ما يخالف  أمانتهمـا  في  منهما  يكن  لم  أمينان  وهمـا  وال المـودع، 
بالتعدي  يكون  إنما  تعالى، والضمان  اهللا  قال  األمانة كما  أداء  إال  منهما  يكن  ولم 

عنده»(١). بما  هللا  تعبدنا  وإنما  والجور ، 
على  توزيعها  قبـل  لطارئ  الثمار  ضاعـت  إذا  المزكي:  ضمـان  فـي  وقـال  ـ 
عنده  يوجب  والنظر  الزكاة،  تأخير  في  تفريط  منهم  يكن  لم  وإن   ...» أصحابها، 
إال  عليهم  وال ضمـان  الفقراء،  مـن  لشـركائهم  أمنـاء  ألنهـم  عليهـم  ال زكاة  أن 

تأخير»(٢). أو  بمنع  منهم  تكون  بخيانة  فيها  بالتعدي 
فاسـتودعوه  النـاس  بيـن  باألمانـة  اشـتهر  مـن  هـو  المؤتَمـن:  ومعنـى  ـ 
بصاحب  الوصف  هـذا  وال يختص  التلف.  أو  الضيـاع  من  عليـه  ما يخشـون 
كالوصي،  أماناتهـم،  علـى  النـاس  ائتمنـه  من  كل  يشـمل  بـل  فقـط،  األمانـة 
والمضـارب،  والكفيـل،  والمسـتعير،  والمسـتودع،  والمرتهـن،  والوكيـل، 
في  أمناء  هؤالء  فكل  وغيرهم،  الزكاة  وجامع  الصناعات  وأصحاب  واألجير، 
الحفظ  في  التفريط  أو  التعدي  عند  إال  أيديهم  ما في  ال يضمنون  الشارع  نظر 
أو  بالتعـدي  إال  ال يضمـن  «المؤتمـن  القاعـدة:  تشـملهم  فهـؤالء  والرعايـة، 
عنده،  تلف  أو  منه  ضاع  إذا  عليه  اؤتمن  لما  ضامن  غير  فالمؤتمـن  التقصيـر »، 
باستعماله،  عليه  تعدى  أو  حفظه،  في  تفريطه  ثبت  إذا  إال  منه،  شيء  نقص  أو 
عن  لضعفه  أو  عليه،  لخوفه  األمناء  من  غيره  عند  أودعه  فإن  لغيـره،  أعـاره  أو 

.٤٣٧/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (١)

.٦٢٦/١ الجامع،  بركة:  ابن   (٢)
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أودعه  وال َمن  هـو  فال يضمنه  األمين،  هذا  عنـد  تلف  ثم  لسـفره،  أو  حفظـه، 
الفقهاء(١). أفراد  من  الصحيح  على  عنده 

قِبل  من  الضمان  عليه  ما كان  «وأما  الشأن:  هذا  في  أحمد   أبو العباس   وقال 
مثل  بالمعاملة،  أو  بالتعدي  الناس  أموال  من  يده  في  ما كان  جميع  فهو  التضييع 
الوديعة،  أو  الوكالـة،  أو  بالخالفـة،  يـده  في  ما يكـون  أو  البيـع،  فـي  االنفسـاخ 
ومواشـيه  أطفاله  ِفعل  وأما  كلهـا،  األمانات  وجـوه  من  ذلك  غيـر  أو  والعاريـة، 
في  قيل  وقد  الغرم،  إال  فيـه  عليه  فليس  فيه  له  ال سـبب  وما  أمره،  بغيـر  وعبيـده 

قيمتهم»(٢). من  أكثر  فعلهم  من  عليه  يكون  إال  الحيوان 
بذلك  قال  ومن  يفرط،  لم  أو  فرط  سواء  حال  كل  في  الضمان  «عليه  وقيل: 

وأشهب »(٣). وأحمد   والشافعي   عطاء  
والصيانة،  الحفظ  فـي  األمانة  حكم  هو  الوديعة  حكـم  أّن  اإلباضيـة   ويعتبـر 
ذلك  ويؤكد  بالتعـدي،  إال  وال يضمنها  عليهـا،  الحفاظ  المسـتودع  على  يجـب 
والوديعة  واالحتساب،  الحفظ  في  األمانة  مثل  «والوديعة  فيقول:  األصم ،  عثمان 
إليه،  دفعها  من  إلى  يدفعهـا  حتى  يده  في  هي  َمن  حفظ  في  مودعة  مـؤداة  أمانـة 

معنًا»(٤). والوديعة  األمانة  بين  وال فرق  دفعها،  وعليه 
األمانة  أو  الوديعة  لضمان  الموجبـة  األسـباب  الفقهاء  بعض  حدد  وقد  هذا 

فقال:
ـ  ١ دون   آخر  عند  الوديعة  هذه  فوضع  اسـتودعه  َمن  أي:  غيره:  عند  يودع  أن 

ضمن. فضاعت  استردها  ثم  ذلك  فعل  فإن  عذر،  ولغير  المودع،  إذن 
ـ  ٢ بالسفر.  ضمن  مسافة،  بينهما  كان  إن  قرية  إلى  قرية  من  الوديعة  نقل 

.١٢٩/١ البصيرة،  عثمان:  األصم   (١)
ص ١٦٩. مسألة،  أبي  كتاب  أحمد:  العباس  أبو   (٢)

.٢٥٧/٥ القرآن،  ألحكام  الجامع  القرطبي:   (٣)
.١٣١/١ البصيرة،  األصم:   (٤)
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ـ  ٣ القمح   كخلط  لهـا،  مماثل  غيـر  هو  مما  عنه  ال يتميـز  بما  الوديعـة  خلـط 
يضمن. لم  بفضة  كذهبٍ  عنه  تنفصل  بما  خلطها  فإن  بالشعير، 

ـ  ٤ المهلكات.  دفع  في  التقصير 
ـ  ٥ المودع   إذن  دون  الدابـة  ركـب  أو  الثوب،  لبـس  فلـو  بالوديعـة،  االنتفـاع 

ضمن. فهلكت، 
ـ  ٦ الحفظ(١).  كيفية  في  المخالفة 

فقالوا:  صاحبها،  إذن  دون  واألمانـة  الوديعة  في  التصرف  الفقهاء  منـع  وقـد 
فإذا  صاحبها،  بموافقة  إال  بها  التصرف  فال يجوز  األمانة،  حكم  حكمها  «الوديعة 
شيء  يصبها  لم  وإذا  تلفت،  إذا  الضمان  عليه  صاحبها،  موافقة  دون  فيها  تصرف 

المسامحة»(٢). يطلب  أن  فعليه 
ذلك  يسـقط  ومتى  ضمانها؟  يجب  ومتى  الوديعة  أحـكام  الفقهاء  بّيـن  كمـا 

وجهين: على  «والوديعة  أحمد :  أبو العباس   يقول  المستودع؟  على 
بإذنه  صاحبه  أو  وكيله،  أو  صاحبها،  من  وقبضه  بيده  الرجل  ما أخذ  أحدهما: 
يده  فيه  ويجعل  ما يفسده،  جميع  من  وحرزه  حفظه  عليه  فهذا  معروف،  مكان  في 
هذا  يفعل  لـم  وإن  فسـادها،  خاف  إذا  وينقضها  موضع،  إلـى  موضع  مـن  فينقلهـا 
اسـتطاع  إذا  اهللا  قِبل  من  ما جاء  هذا  سـواء  ضامن،  فهو  إليها  وصل  حتـى  وتركهـا 
فليعطيها  باألجرة،  إال  إصالحه  يسـتطع  لم  فإن  غيره،  قِبل  من  جاء  ومـا  إصالحـه، 
على  ويدركه  الكـراء  ويعطي  بلـدٍ،  إلى  بلدٍ  مـن  وينقلها  صاحبهـا،  علـى  ويدركهـا 

صاحبها»(٣). يوصله  حتى  ثمنها  ويرفع  فسادها،  خاف  إذا  أيضًا  ويبيعها  صاحبها، 
إياه،  يناولها  ولم  بإذنه  رجل  بيت  في  صاحبها  وضعهـا  «إذا  اآلخر:  والوجـه 
من  أصابها  فيما  عليه شيء  وليس  فهذه ال يمسها،  بيده،  ولم يضعها  يقبضها  ولم 

.٢٩٣/٥ جعفر،  البن  الجامع  كتاب  على  الحاشية  (المحقق):  جبر  محمود  الفضْيالت:   (١)
نفسه. المرجع  الُفضْيالت:   (٢)

ص ١٢١ - ١٢٢. مسألة،  أبي  كتاب  أحمد:  العباس  أبو   (٣)



القواعد الفقهية عند اإلباضّية١٠٢

وليس  ومكانها،  مكثها  طول  من  يلحقها  الذي  والفساد  السـوس،  مثل:  اهللا،  قِبل 
وعياله،  ماله  بجميع  انتقل  إن  إال  بلد،  إلى  بلد  من  ونقلها  بيعها  في  شـيء  عليه 
من  إحاطتها  عليه  ويكون  بنفسه،  أفسدها  من  بمنزلة  يكون  لئال  ال يتركها  فحينئذ 
يحفظها  لم  وإن  ذلك سبيالً،  إلى  ما وجد  المخلوقين  من  فسادها  أراد  من  جميع 
اإلصالح  وجه  على  يده  فيها  جعل  فـإن  ضامن.  فهو  أفسـدها،  حتى  ذكرنا  ممن 
لم  فإن  صاحبها،  أو  بسـبيلها  ورثته  ويخبر  يشـهد،  أن  عليه  ويكون  فال يضمنـه، 

ضامن...»(١). فهو  الورثة،  أكلها  أو  ضاعت  حتى  وتركها  ذلك  يفعل 

والحاصل:
غيره  مال  على  تعدى  فإن  التقصير »  أو  بالتعدي  إال  ال يضمن  «المؤتمـن  أن 
بيده  «ومن  فيقول:  الثميني   ذلك  ويؤكد  ضمنه،  فتلف  حفظه  في  فرط  أو  فأفسده، 
أو  حرام،  أو  قـراض،  أو  بكراء،  (مـال)  أو  أمانـة،  أو  عاريـة  أو  كوديعـة  (مـال)، 
إن  الكل  من  ويخرج  يضمنـه،  فإنه  فيه،  هو  أفسـد  أو  فسـد،  حتى  فضيعه  لقطـة، 
أو  قاضيهم،  أو  الجماعة،  أو  مجنون،  أو  يتيم،  أو  غائب،  خليفة  وكذا  به،  أوصى 
له  ال يعرف  ومن  اللقيط،  كمـال  األموال،  من  حفظه  عليهم  يجب  فيمـا  وليهـم، 

تلف....»(٢). حتى  ضيعوه  إن  يضمونه  فإنهم  مجنون،  أو  طفل  من  ولي 

:IóYÉ≤dG  ádOCG  ``  É«fÉK
نَّة واإلجماع: القرآن والسُّ بأدلة من  القاعدة  استدل الجمهور على صحة هذه 

الكتاب: من  ـ  أ 
أيضًا:  وقال  (المعـارج: ٣٢).   ﴾ ½  ¼  »  º  ¹ ﴿ تعالـى:  قـال  ـ 

.١٢٢ السابق،  المرجع  أحمد:  العباس  أبو   (١)
.٢٣١ - ٢٣٢ البسام،  الورد  الثميني:   (٢)
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االستدالل: وجه 
به  أمر  وما  أمره  إتباع  «فوجب  اآليات:  هذه  ذِكر  َعِقب  األصم   عثمان  قال 
حتى  حفظها  فعليـه  أمانة  على  اؤتمن  فمـن  األمانة،  أداء  مـن  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 
أعارها  وإن  ضمنهـا  ضيعهـا  فـإن  تضييعها،  وال يجـوز  أهلهـا،  إلـى  يؤديهـا 
غير  مع  جعلها  وإن  ضمنـه،  صاحبها  رأي  بـال  شـيئًا  منها  أخذ  وإن  ضمنهـا، 
منه  ضيـاع  غير  مـن  يده  مـن  األمانـة  ضاعـت  وإن  ضمنهـا،  فضاعـت  أميـن 
ماله  على  يؤتمـن  من  ومع  أميـن،  ثقٍة  مـع  وجعلهـا  سـلمها  وإن  ال يضمـن، 
يضمنها،  لم  ُسرقت،  أو  منه  فأخذت  عليها  ُغِلب  وإذا  يضمنها،  لم  فضاعت، 

(التوبة: ٩١).  ﴾ w  v  u  t  s ﴿ تعالى:  اهللا  قال 

نَّة: السُّ من  ـ  ب 
القاعدة،  هذه  على  بها  يسـتدل  األمانة  باب  في  شـريفة  أحاديث  وردت 

منها: نذكر 
ـ  ١ من   وال تخن  ائتمنـك،  من  إلى  األمانة  «أدِّ  قـال:  أنـه  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  عـن  روي 

خانك»(١). 
ـ  ٢ «ليس   قال:  أنه  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عن  جده  عن  أبيه  عن  شعيب   عمرو بن  عن 

ضمان»(٢).  المغل  غير  وال المسـتودِع  ضمان،  المغل  غير  المسـتعير  على 

الترمذي:  وقـال  هريرة،  أبي  عن  رقـم ١٢٢٢ ،  رسـول اهللا،  عن  الجنائز  أبـواب  الترمـذي،  رواه   (١)
تحت  من  حقه  يأخذ  الرجل  في  باب  اإلجارة،  أبواب  البيوع،  كتاب  داود،  وأبو  غريب،  حسن 

.١٣٨١ رقم  حديث   ،٩٧/٣ الحبير،  تلخيص  حجر:  ابن  ينظر:  أنس.  عن  رقم ٣٠٨٥ ،  يده، 
إسـناد  «وهذا  وقال:  هريرة،  أبي  عن  رقم ٣٧٧٢،  العاريـة،  باب  الصلح،  كتـاب  البيهقـي،  رواه   (٢)
وفيه  العاص،  عمرو بن  عبد اهللا بن  عن  رقم ٢٥٩٤ ،  البيوع،  كتاب  الدارقطني،  ورواه  =ضعيف». 
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المسـتودع  على  «ليس  قال ملسو هيلع هللا ىلص :  أنه  ذكرهـا  سـبق  السـند  بهذا  رواية  وفي 
مؤتمن»(٢).  على  ضمان  «ال  رواية  وفي  ضمان»(١). 

ـ  ٣ لِيُرّد   هجرته  بعد  طالب  3  أبي  علي  بن  تـرك  عندما  مكة   في  عمُلـه ملسو هيلع هللا ىلص 
ودائعها »(٣). قريش  على 

الصديق  3  بكر  أبا  «أن  جابر  3 ،  عن  ما روي  يؤيده  الحديث  وهذا 
ال ضمان  أن  الجراب،  خرق  من  فضاعت  جراب  في  كانت  وديعة  في  قضى 

فيها»(٤). 
ـ  ٤ الحارث بن   عبد الرحمٰن بـن  بكر بـن  أبـا  الزبير   عروة بـن  اسـتودع  وقـد 

أو  بكر   أبي  عنـد  المال  فأصيب  «قـال:  مصعب   بني  مـال  من  مـاال  هشـام   
فقال  مؤتمن،  أنـت  إنما  عليك  ال ضمـان  أن  عـروة :  إليه  فأرسـل  بعضـه، 
أن  قريشًا  ث  لُِتحدِّ تكن  لم  ولكن   ، علي َّ ال ضمان  أن  علمُت  «قد  أبو بكر : 

فقضاه»(٥).  له  ماال  باع  ثم  خربت،  قد  أمانتي 

حجر:  ابن  الحافظ  قـال  مرفوع.    غير  شـريح  عن  يروى  وإنما  ضعيفان،  وهما  وعبيـدة  عمـرو 
تلخيص  حجر:  ابـن  ينظر:  ضعيفان».  إسـناده  وفي  مرفـوع،  غير  شـريح  عن  هذا  يـروى  «إنمـا 

.١٣٨٢ رقم  حديث   ٩٧/٣ الحبير، 
تخريجه. تقدم   (١)
تخريجه. تقدم   (٢)

حديث   ٩٧/٣ - ٩٨ الحبير،  تلخيص  حجر:  ابن  ينظـر:   .٢٢/٣ الطبقات،  في  سـعد  ابن  ذكره   (٣)
.١٣٨٤ رقم 

حديث:  ١١٨٨٢  مؤتمن،  على  ال ضمان  باب  الوديعة،  كتاب  الكبرى،  السنن  في  البيهقي  رواه   (٤)
.  3 عثمان  عبد اهللا بن  بكر  أبي  عن 

أهل  من  الثانية  الطبقـة  األنصار،  من  البدرييـن  طبقات  الكبرى،  الطبقـات  في  سـعد  ابن  ذكـره   (٥)
حديث:  المغيـرة،  هشـام بن  الحارث بن  عبد الرحمٰن بن  أبو بكر بـن  التابعيـن،  مـن  المدينـة 

ص ٢١٧ - ٢١٨. الفقهية،  القواعد  إسماعيل،  بكر  محمد  ينظر:   . ٥٩٠٥ 

=
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اإلجماع: من  ـ  ج 
اإليمان،  عالمات  من  األمانة  أداء  أّن  علـى  قاطبة  اإلسـالمية  األُّمة  أجمعت 
الفسـاق،  وعمل  النفاق،  عالمات  من  فهي  الخيانـة  وأما  المؤمنين،  عمـل  ومـن 

الصادقين(١). المؤمنين  سمات  من  اإليداع  حسن  وأّن 
مضارب  على  ال ضمان  أنه  الناس  «وأجمع  المضاربـة:  في  بركة   ابن  قـال  ـ 
أورد  أن  بعد  الحفيد   رشد   ابن  وقال  منها»(٢).  شيء  في  يَتَعدَّ  لم  إذا  خِسَر  أو  َربَِح 
ال ضمان  أّن  بِأجمعهـم  يرون  فالفقهـاء  «وبالجملة،  الوديعـة:  مسـائل  من  طرفـًا 

يتعدى»(٣). أن  إال  الوديعة  صاحب  على 
المؤتمن  فعلى  أمانة،  فهو  اإلنسان  عليه  ائتمن  «ما  الجصاص :  أبو بكر   وقال 
من  إلى  ردها  مودعها  فعلـى  الودائع،  األمانات  فمن  صاحبها،  إلى  ردهـا  عليهـا 
إن  فيها  المودع  على  ال ضمان  أن  األمصار  فقهاء  بين  وال خـالف  إياها،  أودعـه 

هلكت»(٤).

: IóYÉ≤dG  ´hôa  :kÉãdÉK

الوكالة: في  الضمان  ـ   ١
به  له  ليشـتري  ماالً  لوكيله  الموكل  دفـع  إذا  أنه  القاعـدة:  هذه  فـروع  مـن  ـ 
قال  لتفريطه.  الوكيل  ضمن  الوكيل،  من  بتفريـط  المال  فهلك  منقوالً،  أو  عقـارًا 
ماالً  به  له  ليشـتري  ماالً  الوكيل  إلى  دفـع  وإذا   ...» المعنى:  هـذا  في  بركـة   ابـن 
جميع  قـول  في  الوكيل  ضمـن  الشـراء،  بعد  الِمْلـك  فهلـك  غيـره،  أو  (بسـتانًا) 

.٢٩٢/٥ األزكوي،  جعفر  البن  الجامع  كتاب  على  الحاشية  (المحقق):  محمود  جبر  الفضيالت   (١)
.٣٧٠/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (٢)

.٣١١/٢ المقتصد،  ونهاية  المجتهد  بداية  الحفيد:  رشد  ابن   (٣)
بكر  أبي  عن  نقـًال  ص ٢١٨  والتوجيه،  األصالة  بيـن  الفقهية،  القواعد  إسـماعيل:  بكـر  محمـد   (٤)

/؟. ج؟  الجصاص، 
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فكان  والموكل،  األمـر  لمخالفته  ضامن  ألنـه  للوكيل؛  البيع  ويكـون  أصحابنـا ، 
لمن  البيع  أبو حنيفة :  وقال  به،  بالشـراء  المأمور  الثمن  على  البيع  يعقد  أن  عليه 

الثمن...»(١). من  إليه  دفع  ما كان  مثل  الموكل  على  ويرجع  له،  اشتراه 
إن  إال  ال يضمن  المـوكل  مال  في  أميـن  الوكيل  أن  على  بركـة   ابـن  وينبـه 
عبد  في شراء  «وإذا وكل رجل رجالً  فيقول:  في تصرفه،  وتعدى  أوامره  خالف 
على  للبائع  الثمن  كان  إليه،  وسلمه  أمره  كما  له  فاشترى  الثمن،  إليه  يدفع  ولم 
الوكيل  ضمنه  الذي  الحق  ذلك  للوكيل  المـوكل  وعلى  الموكل،  دون  الوكيـل 
عن  زال  يـده  من  فضاع  الوكيـل  إلـى  الثمن  المـوكل  دفـع  وإذا  الثمـن،  علـى 
له  الثمن  قبض  الوكيل  كان  ولو  العبد،  البائع  الوكيل  الغرم على  وكان  الموكل، 
وقبضه  ذلك،  في  أمين  ألنه  شـيئًا؛  يضمن  لم  الشـراء،  قبل  فضاع  الشـراء  قبل 
فيه،  أمينـًا  كان  واألول  لـه،  مقبوضًا  كان  حـق  عـن  قبض  الشـراء  بعـد  للثمـن 
التعدي، فال يكون  الموكل، إال أن يخرجه  ُوّكل فيه من مال  والوكيل أمين فيما 

أمينًا»(٢). يده  ما في  على 
والرعي:  الفالحة  مجـال  في  التقصير  علـى  بالوكالة  الضمان  صـور  ومـن  ـ 
أو  حفظه  على  َل  ما وكِّ «وكل  يقول:  إذ  البسـام»  «الورد  في  الثميني   عليه  ما نص 
غلته،  صرم  أو  نخل،  تذكير  أو  درسه،  أو  سقيه،  أو  زرع،  كحصاد  أوانه،  في  فعله 
من  ر  يذكَّ لم  وما  تلد،  حتى  ذلك  من  ما ضيع  ضمن  دابة،  ربط  أو  باب،  غلق  أو 

مذكرة. غير  قيمتها  وبين  مذكرة،  قيمتها  ما بين  يضمن  الغلة 
غيرها  من  بيده  ما كان  ضّيع  أو  بيده،  كانت  مواشَي  أو  مواشيه  أْطلق  وَمن  ـ 
وإال  وجد،  إن  ربها  ذلك  ويلزم  فال،  وإال  ضيع  إن  يضمنه  فإنه  شيئًا،  أفسد  حتى 

يومًا»(٣). وجده  إن  ربها  على  به  يرجع  ثم  بيده،  كانت  من  فليغرمه 

.٢٩٧/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (١)
نفسه. المصدر  بركة:  ابن   (٢)

ص ٢٢٤. البسام،  الورد  الثميني:   (٣)
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المضاَربة: ضمان  في  ـ   ٢
ال خسران  غيره  مال  في  المضارب  أّن  المضاربة،  في  القاعدة  فروع  ومن  ـ 
المال  رب  عليه  اشـترط  وإن  فيه،  فّرط  إذا  إال  شـيئًا  المال  من  وال يضمن  عليه، 
أنه  «وأجمع  فقال:  ذلك  في  اإلجماع  بركة   ابن  وحكى  باطل،  فالشـرط  الضمان 

منها»(١). شيء  في  يتعّد  لم  إذا  خسر،  أو  ربح  مضارب  على  ال ضمان 
صاحب  اشتراط  عند  الفقهاء  بين  الحاصل  الخالف  إلى  بركة   ابن  ويشـير 
فيقول:  الثانـي،  القـول  ويرجـح  مالـه  رأس  ضمـان  المضـارب  علـى  المـال 
فقال  ضمانهـا،  المضـارب  على  ربهـا  اشـترط  إذا  المضاربـة  فـي  «واختلفـوا 
وقال  له،  والربح  المضارب  على  َقْرضًا  المال  ويكون  الشرط،  يصح  أكثرهم: 
المضاربة  ألن  أنظر؛  القول  وهذا  بحالها،  والمضاربة  باطل  «الشـرط  بعضهم: 
ألنها  الضمان  سقوط  في  بأصولهم  أشبه  القول  وهذا  المضارب ،  يد  في  أمانة 

األمانة»(٢). معنى  في 
ذلك  وجـواز  المضاربة  شـركة  إجـازة  على  النـاس  «واتفـق  أيضـًا:  ويقـول 
وهي  معلومة،  غيـر  أجرة  ألنها  تجـز،  لم  جوازها  علـى  االتفاق  ولـوال  ـنة،  بالسُّ
المضارب  أن  وأجمعـوا  األميـن،  حكـم  وحكمه  اإلجـارة،  مـن  ضـرب  عنـدي 
عليه  اشـترط  وإن  فيه،  يتعد  ما لم  شـيئًا  المال  من  وال يضمن  عليـه  ال خسـران 
المال  رب  اشـترط  إذا  أصحابنا :  بعض  قال  باطل،  فالشـرط  الضمان  المال  رب 
ويكون  باطلة،  المضاربـة  أّن  بعضـه،  ضمان  أو  المـال  ضمان  المضـارب  علـى 
المال  تلف  إن  بعضهم:  وقال  ضمـن،  بما  له  والربح  المضارب،  على  لـه  قرضـا 

عليه»(٣). ما تشارطا  على  بينهما  فالربح  ربح  وإن  بالشرط،  المضارب  لزم 

.٣٦٨/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (١)

.٤٢٧/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (٢)
.٣٦٨/٢ - ٣٦٩ الجامع،  بركة:  ابن   (٣)
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عندي  يوجـب  «والنظر  فقـال:  ورجحـه  الجمهـور  رأي  بركـة   ابـن  واختـار 
إلى  يقصد  لم  المـال  رب  ألن  صحيحة؛  والمضاربـة  باطـل  الشـرط  إن  ما قلنـا: 
يتعد  ولم  األول،  القول  أصحاب  إليه  ما ذهب  على  له  دْينًا  فيكون  إياه،  إقراضه 

الثاني»(١). القول  أصحاب  إليه  ما ذهب  على  الضمان  فيلزمه  المضارب،  فيه 
تصفية  كيفية  وبّين  فسخها،  حالة  في  المضاربة  إلى  البسيوي   تعرض  كما 
منتقضة  المضاربة  كانت  «وإن  فقال:  أقوال  ثالثة  فيها  أّن  وذكر  الشراكة،  هذه 
وال ضمان،  مثله،  وأجر  ذلك  من  عناؤه  وللمضارب  لربه،  وربحه  المال  فإن 
فيها  أن  وأرجو  ماله،  ورأس  المال  ولرب  للمضارب،  الربح  يوجب  وبعض 
مثله  أجر  ولـه  أمين  هو  ولكـن  فيه،  وال يغرم  بينهمـا  الربـح  أن  ثالثـًا:  قـوالً 

لربه»(٢). والمال 
المضارب  أّن  للقاعـدة:  إعمـاالً  األخير  القـول  اختـار  البسـيوي   أن  ويبـدو 
بجواز  قالوا  الذين  أن  ويالحظ  التقصير .  أو  بالتعدي  إال  عليه  وال ضمان  مؤتمن 
المضاربة  أبطلوا  الشرط  بذلك  أنهم  المضارب،  الضمان  المال  صاحب  اشتراط 
المقترض،  للمال  المضارب مالكًا  القرض، فيصبح  إلى عقد جديد وهو  وانتقلوا 

المال. صاحب  وبين  بينه  الشراكة  وتسقط  ضمانه،  وعليه  ربحه  له 
المال  رأس  ضمان  بطالن  في  الجمهور  إليه  ما ذهب  أن  لنا  يتبيَّن  هنـا  ومـن 
المضاربة  المعتمد عند اإلباضية ؛ ألن أساس  الرأي الصحيح  على المضارب هو 
ورب  جهده،  يخسـر  فالمضارب  والخسـارة،  للربح  الطرفين  تحمل  على  يقـوم 
المال  ورب  خسـارتين،  يتحمل  أن  للمضـارب  وال يمكـن  ماله،  يخسـر  المـال 
في  إال  المال  رأس  المضـارب  وال يضمن  الوحيـد،  الرابح  ويكـون  منها  يعفـى 

المضاربة. عقد  في  عليه  ما اتفق  وتجاوز  التعدي  حالة 

.٣٦٩/٢ نفسه،  المصدر  بركة:  ابن   (١)
.٢١/٤ الجامع،  البسيوي:   (٢)
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اإلجارة: ضمان  في  ـ   ٣
باب  في  المقررة  للقاعدة  اإلباضية   الفقهية  المصادر  في  كثيرة  فروع  وردت 

منها: نذكر  والكراء  اإلجارة 
ـ أنه «إذا استأجر رجل خادمًا على شهر معلوم في عمل معلوم، وانقضت 
وإن  مستقبلة،  وأجرة  ثان  بعقد  إال  ذلك،  بعد  يستعمله  أن  له  يكن  لم  األجرة 
به  وال يبعث  ما هلك،  وقت  إلى  مثله  أجرًا  وضمن  تلف،  إن  ضمنه  استعمله 
قبل  فهلك  إذنه  بغير  أرسله  فإن  ذلك،  في  له  يأذن  أن  إال  سيده  إلى  يسلم  أن 
انقضاء  بعد  هلك  وإن  عليه،  تعديه  في  هلك  ألنه  ضمنه؛  سيده  إلى  يصل  أن 
يكن  ولم  عنـده،  األمانة  سـبيل  سـبيله  كان  حفظه  حال  فـي  يده  فـي  األجـرة 

له»(١). ضامنًا 
اسـتعمله  إذا  البلوغ  قبل  الطفل  ضمان  في  يقال  الخادم  ضمان  في  قيل  وما 

الدابة. وكذلك  ضمنه،  فهلك  طاقته  فوق  كلفه  فلو  بأجرة،  عمل  في  أحد 
إذا  أنه  بركة   ابـن  ذكر  الغنم،  لرعي  الراعـي  اسـتئجار  في  فروعهـا:  ومـن  ـ 
أجرة  بغير  رعى  وإن  ضامن،  فهو  بأجرة  رعى  فإن  بالغًا،  رجالً  الرجل  استرعى 
هذا  على  الفقهاء  إجمـاع  جعفر   ابن  وحكى  بالتضييع(٢).  إال  عليـه  فال ضمـان 
على  اجتمعنا  ضّيـع ،  أنـه  نة  بيِّ تُقـوم  أن  إال  عليـه  ال ضمـان  «والراعـي  فقـال: 
األجير  كان  وإن  الفقهاء،  بعـض  خالف  محل  المسـألة  أن  والصحيح  هذا»(٣). 
ذلك عمدًا،  قبل  قتله  وقد  ولِّيه،  بَِدمِ  يطالبه  فأتاه من  البرية  في  الغنم  تلك  يرعى 
أو  منها  هلك  فما  ضّيع  وإن  أربابهـا،  إلى  الغنم  يوصل  أن  فعليـه  قتلـه  إن  فإنـه 
أنه  علم  الغنم  رّب  يكون  أن  إال  ضامـن،  له  فهو  الناس  أموال  مـن  ما أفسـدت 
ما وجده،  حيـث  قتله  فلـه  الحـال،  ذلك  علـى  لغنمه  اسـترعاه  ثـم  وليـه  قتـل 

بتصرف  .٣٩١/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (١)
.٣١١/٦ اإليضاح،  الشماخي:   (٢)

بسيط. بتصرف   .٢٩١/٥ الجامع،  جعفر:  ابن   (٣)
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الغنم  رّب  ألن  الناس؛  أموال  من  وأفسدته  الغنم  من  هلك  لما  عليه  وال ضمان 
كانت  بعدما  ولّيه  قتل  وإن  لغنمه،  المضيع  هو  فاسترعاه  وليه  قتل  أنه  علم  حين 
في  الغنم  رب  ألن  أربابها؛  إلى  الغنم  يـؤدي  حتى  ال يقتله  فإنه  يده،  في  الغنـم 

عالم(١). غير  معذور  هذا 
القصاص، لكنه ال يمكنه  المقتول قد أعطاه الشرع حق  قلت: ورغم أن ولّي 
الحكم،  تنفيذ  في  بالحاكم  يستعين  وإنما  القاتل،  من  تمّكن  ولو  بنفسه  ينفذه  أن 
ذريعة  ذلك  ال ُيتخذ  حتى  للعدالة،  وتسـليمه  عليه  القبض  بإلقاء  له  يسـمح  وقد 

الحاكم. أمام  مسؤوليته  يتحمل  ذلك  في  تجاوز  من  وكل  الدماء،  سفك  إلى 
بيده  ال يعمل  أجيـر  وكل  الراعـي  أّن  آخـر  موضع  فـي  جعفـر   ابـن  ويؤكـد 
أجير  وكل  الراعي  «وأما  فيقول:  عمله،  فـي  وفّرط  ضّيع  أن  إال  عليه،  ال ضمـان 
يزيل  أو  يضيـع  حتـى  وال يضمـن  االجتهـاد،  إال  عليـه  فليـس  بيـده،  ال يعمـل 

فيضيع»(٢). غيره  يد  إلى  ما استرعى 
الحارس  الراعي:  إلى  باإلضافـة  أيضًا  الضمان  من  األصم   عثمـان  واسـتثنى 
والراعي  الشـايف(٣)  «إال  فيقول:  بالتعدي،  إال  فال يضمنون  والوكيل،  والحافـظ 
حتى  يمينه  مع  قوله  والقول  يضمن،  لم  تلف  أنه  ادعى  فإذا  والوكيـل،  والحافـظ 
يلزموه  فلم  بعينه،  حافظ  هو  إنما  بيده  يعمل  ليس  ألنه  أتلف؛  أو  ضيع  أنه  يعلم 

ضمانًا»(٤). عنهم 
األمانة: ضمان  في  ـ   ٤

«ومن  بقوله:  بركـة   ابن  عليه  ما نـص  األمانة  بـاب  في  القاعدة  فـروع  ومـن 

نفسه. المصدر  جعفر:  ابن   (١)
.٢١٣/٤ الجامع،  جعفر:  ابن   (٢)

يقصد  ولعله  والثمـار،  الـزرع  من  العصافير  يطـرد  الذي  المراقـب  أو  الحـارس  هـو  الشـايف:   (٣)
الزرع. وسط  ينصب  بالقش  محشو  رجل  تمثال  وهو  (الفّزاعة)، 

.٢١٥/١ البصيرة،  عثمان:  األصم   (٤)
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فيه، وقال بعضهم:  بتعديه وجب أن يكون ضامنًا لما تعدى  خرج من حّد األمانة 
صاحبه»(١). ملك  على  هو  والباقي  أخذ،  فيما  إال  عليه  ال ضمان 

في  والتفريط  بالتقصير  أو  بالتعدي  ضاعت  إذا  األمانـة  ضمان  صور  ومـن  ـ 
الخروج  وأراد  أمانة  معه  كانـت  «إن  األمين:  في  األصم   عثمان  ما ذكـره  حفظهـا 
وإن  ذلك،  َضمن  وتركهـا  يفعل  لم  وإن  ثقة،  عنـد  يجعلها  أو  معـه،  فليحملهمـا 
على  خوف  من  دفعه  على  ال يقدر  كان  وإن  لربها،  ذلك  ضمن  القدرة  مع  تركها 
يضمن  لم  فتلفت  تركها  وإن  يضمنها،  لم  ماله،  مع  فغصبت  عليها  وُغلب  نفسه، 
منها  أخذ  وإذا  فيها،  له  وال شيء  لربها،  وربحها  فهي  بها  اتجر  وإن  ما أخذه،  إال 

المؤتمن... ربه  إلى  ذلك  من  تتخلص  حتى  رده،  له  يكن  لم  شيئًا 
وإن  يطلبها،  أن  إلى  حفظه  في  كانت  ربها،  فغاب  أمانة  معه  كانت  وإن  ـ 
يتلف  ممـا  وكانت  وضياعهـا  تلفهـا  خاف  وإن  ورثتـه،  إلـى  ُسـّلمت  مـات 
يضمن  قيل:  وقد  لربها،  الثمن  ويحفظ  ويبيعها،  ذلك  في  فليجتهد  وال يبقى، 
وتترك  لها  ال يتعرض  أنه  قول:  وفيه  عليه،  ال ضمان  وقيل:  تلـف،  إن  الثمـن 

بحالها»(٢).
فيها،  يلزم  ومـا  األمانة  أحـكام  تبيان  على  األصـم   عثمان  حـرص  وقـد  ـ 
فرط  أو  عليها  تعـدى  إذا  للمؤتمن  تلفهـا  أو  ضياعهـا  مسـؤولية  ل  يَحمِّ حتـى 
أيتامًا  ورثة  وخلَّـف  لها،  الدافع  فمـات  أمانة  إلّي  دفعـت  «وإن  فيقـول:  فيهـا، 
يسـلمها  لم  ولليتامى،  لهم  الذي  يطلبون  البالغين  مـن  الورثة  فجـاء  وبالِغيـن، 
منها،  برئ  وقد  إليهـم  يدفعها  ثم  ُوكالؤهم،  أو  جميعـًا  يحضروا  حتـى  إليهـم 
أعطى  وإن  منها،  برئ  الجواز  وجه  على  منها  حقه  حق  ذي  كل  إلى  سلَّم  وإن 
وأسـلم  ضمن  يده  من  فضاع  حصصهم  واألغيـاب  لليتامى  وحبـس  البالغيـن 

.٤٣١/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (١)
.١٣٠/١ البصيرة،  عثمان  األصم:   (٢)



القواعد الفقهية عند اإلباضّية١١٢

اليتامى  وحصة  جائز،  غير  القسـم  ألن  األغياب؛  أو  األيتام  حصة  منه  للبالغين 
الذي  في  ألحد  عليه  وال ضمان  حقهم،  إليهم  يصير  حتى  ُسلِّم  الذي  في  مبقاة 

يضيعه»(١). لم  إذا  يده  من  تلف 
طاقته  قدر  عنهـا  الدفاع  المؤتمن  فعلـى  للسـرقة  األمانة  تعرضـت  إذا  أمـا  ـ 

ضمن. ذلك  فعل  فإن  نفسه،  لفداء  للمغتصب  وال يسلمها 
ليأخذها،  مغتصب  فَلقَيه  أمانة  معه  كان  «ومن  الشـأن:  هذا  في  األصم   يقول 
المنع  وعليه  عليـه،  فال ضمان  عليهـا  غلب  وأن  ضمنهـا،  بمـا  نفسـه  فدى  فـإن 

عليها»(٢). والمحاربة 
خاف  أو  بيته،  في  وتركها  فغاب  بأمانة  اؤتمن  رجل  عن  جعفر   ابن  وسئل  ـ 
«فعلى  فقال:  ضمان؟  يلزمه  هل  فضاعت،  آخر  رجل  بيت  إلى  فحّولها  بيته  على 
حيث  جعلها  أو  متاعـه،  ل  حوَّ حيث  وجعلها  متاعه  عنـد  تركها  فـإذا  ما وصفـت 

عليه»(٣). فال يضمن  فضاعت،  متاعه  على  يؤمنه  من  مع  أو  السالمة،  يرجو 
في  أو  دراهم،  مثـل  وهي  نعله  في  األمانة  جعل  لـو  إنه  األمين  فـي  وقيـل  ـ 
ليس  ذلك  إن  ذلـك،  غير  أو  المسـجد  في  داره  من  خارجًا  مجلسـه  مـن  حجـره 
يحرزها  أو  ثوبـه،  في  يصرها  أو  ثيابـه  في  يجعلها  أن  وعليـه  الدراهـم،  موضـع 
مثلها  حرزها  غيـر  في  وتركها  مثلهـا  إحـرازا  يحرزها  لم  فـإن  الدراهـم،  إحـراز 
موضع  غير  في  منزلـه  في  جعلها  لو  وكذلك  لـه:  قيل  لها،  ضامنـًا  كان  فتلفـت، 
فتلفت،  عليهـا  يأمـن  حيـث  جعلهـا  وإذا  الضمـان،  فعليـه  تلفـت،  ثـم  حرزهـا 
عليه؛  فال ضمان  فتلفت  وسادة  تحت  الدراهم  جعل  لو  وقيل:  عليه،  فال ضمان 
يجعل  أن  األمين  على  وإنما  وسـادتهم،  تحت  أشـياءهم  يجعلون  قد  الناس  ألن 

مخاطرة. بال  عليها  يأمن  حيث  أمانته 

نفسه. البصيرة،  عثمان:  األصم   (١)
.١٩٦/١ الجامع،  بركة:  ابن  ـ   .١٣١/١ - ١٣٠ نفسه،  المصدر  األصم:   (٢)

.٢٤٩/٤ الجامع،  جعفر:  ابن   (٣)
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ما ذكره  االضطرارية:  الحاالت  في  وصيانتها  األمانة  حفـظ  صور  ومـن  ـ 
خوف  البلد  في  وقع  ثم  بأمانة  ائتمن  «ومـن  نصه:  بما  «البصيرة»  في  األصـم  
السالمة  لها  يرجو  موضع  إلى  لألمانة  فاكترى  سلطان،  أو  غرق  أو  حرق  أو 
فإنه  ذلك؛  مثل  في  األمان  في  بمثله  يحمله  يكن  لم  بِكراء،  أو  ربع  أو  بثلث 
أن  إال  خاصة،  األمين  على  الكراء  كان  ذلك  األمانة  صاحب  له  ُيِجـز  لـم  إذا 
إال  األمانة،  في  الكراء  فإن  لغائب،  وكيالً  أو  لليتيم،  َوصّيـًا  أو  وكيالً،  يكـون 
قول  بعض  فـي  ذلك  فال يجوز  كلهـا،  األمانة  علـى  يأتـي  الكـراء  يكـون  أن 

الفقهاء»(١).

الوديعة: ضمان  في  ـ   ٥
أن  أمره  أو  مـاالً  رجالً  رجل  أودع  إذا  أنـه:  الوديعة  بـاب  في  فروعهـا  ومـن 
أن  فله  المنزل،  فـي  التلف  عليه  المسـتودع  فخاف  غيره  دون  منزلـه  في  يجعلـه 
تلف،  إن  فيه  عليه  وال ضمـان  له،  أحرز  يكون  حيث  بيـت  إلى  ويخرجـه  يعزلـه 
ذلك؛  في  عنه  الضمان  زوال  على  «والدليل  بقولـه:  ذلك  على  بركة   ابن  واحتـج 
أنه لو رأى البيت وهو يحترق بالنار وفيه ذلك المال الموَدع، كان عليه تخليصه، 
المال  ذلك  تخليص  على  قادرًا  كان  وإذا  فيه،  يسَلم  أن  يرجو  موضع  إلى  وينقله 
في  ومقصر  مفـرط  ألنه  ضامنًا»(٢)؛  يكـون  أنه  هلك،  حتـى  تركه  ثم  التلـف  مـن 

التقصير ». أو  بالتعدي  إال  ال يضمن  «والمؤتمن  حفظه، 
ظنه  على  ويغلب  التلف  عليـه  يخاف  حيث  من  ينقله  «وأن  أيضـًا:  ويضيـف 
وترك  بحفظه  المتعبد  نفسـه  مال  في  يفعل  كما  فيـه،  سـالمته  يرجو  موضع  إلـى 
هلك،  حتى  فتركه  تلف  من  المسلمين  مال  تخليص  على  قدر  َمن  وكل  إضاعته، 
محبوب  5  محمد بن  بشـير بن  المنذر  أبـي  عن  لنا  روى  ولقـد  يضمنـه.  أنـه 

.٤٣٥/٢ - ٤٣٦ الجامع،  بركة:  ابن  ـ  السابق.  المصدر  األصم:   (١)
.٤٣٥/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (٢)
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أن  ـ  مثواه  اهللا  كرم  ـ  أبو مالك (١)  الشـيخ  أخبرني  ما قلناه:  صحة  على  يدل  قوًال 
في  كانوا  الناس  مـن  جماعة  أخبره  محبوب  ^  محمد بن  بشـير بن  المنذر  أبـا 
كل  فكِره  ماالً  وخّلف  وصـي،  غير  عن  بينهم  فيما  مات  رجالً  أن  الحـج  طريـق 
تركتموه  لو  أبو المنـذر :  لهم  فقال  أخـذوه  ثم  ألخذه،  يتعـرض  أن  منهـم  واحـد 
 ﴾ Â  Á  À  ¿ ﴿ تعالـى:  اهللا  قـال  ضمانـه،  َلزمكـم  يضيـع  حتـى 
فمن  (الحج: ٧٧)،   ﴾ o  n  m  l ﴿  : وقال 8  (المائـدة: ٢). 
والنفع  السـرور  وإدخال  الخير،  وفعل  والتقوى،  البر  على  التعاون  والتقوى  البِرِّ 

وماله»(٢). نفسه  حفظ  في  المسلم  األخ  على 
الذي  عن  ُسـئل  لّما  جامعه  فـي  جعفر   ابن  ما ذكـره  أيضـًا:  فروعهـا  ومـن  ـ 
في  يستأذنه  لم  ألنه  ضمان  أعليه  الوديعة،  مع  ماله  فضاع  ماله  في  الوديعة  أخلط 
يده  من  يخرجها  حتى  ضمانًا  عليه  نرى  «فال  قال:  أسـَلم؟  أنه  يرى  أنه  غير  ذلك 

غيره»(٣). إلى 
خلطها  إذا  إنه  قيل:  وقـد  أحمد (٤)،  الحسـن  بن  أبو علي   وقال  غيره:  ومـن  ـ 

الضمان(٥). عليه  كان  َيْقسمه،  أال  منه  ال يتجزأ  فيما 
فغاب  مـاالً  رجالً  رجالن  اسـتودع  إذا  أيضـًا:  الوديعة  فـي  فروعهـا  ومـن  ـ 
إليه  منها  ال يدفع  البعـض:  فقال  منها،  حصتـه  منهما  الحاضر  فطلـب  أحدهمـا، 
للطالب  أنها  أو تصح  بقبض حصته،  أمره  أنه  أو يصح  شيئًا حتى يحضر شريكه، 
أيضًا  الغائب  وال تلـزم  القسـمة،  في  بوكيل  ليس  المؤتمـن  أّن  فيه  والعلـة  لهـا، 
أمانته  في  لتعديه  التضمين  الرأي  هذا  صاحب  عند  يوجب  القول  وهذا  قِسـمته، 

ترجمته. تقدمت  بركة،  ابن  شيخ  الصالني  مالك  أبو   (١)
.٤٣٥/٢ - ٤٣٦ الجامع،  بركة:  ابن   (٢)

.٢٩١/٥ الجامع،  جعفر:  ابن   (٣)
ترجمته. تقدمت   (٤)

.٢٩٢/٥ نفسه،  المصدر  جعفر:  ابن   (٥)
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منها  حصته  الحاضر  إلى  يدفع  أن  عليه  اآلخر:  البعض  وقال  فيها،  له  يؤذن  ما لم 
طلبها(١). إذا 

سـئل:  فقد  جعفر  ابن  جامع  في  الواردة  الصورة  هذه  أيضًا:  فروعها  ومـن  ـ 
شـيء  على  الرجل  فَقدِر  جحده  طلبها  فلما  أمانة،  على  رجالً  ائتمن  رجـل  «عـن 

منه؟ يستوفي  أن  له  هل  غيره،  أو  النوع  من  له  ما كان  بِقْدر 
أو  ثقة  مستودع  كل  وقال:  استوفى،  قد  أنه  وْلُيعلمه  ترى  فيما  ذلك  فله  قال: 
نحن  فَرأُينا  قـال:  ذلك؟  لـه  هل  يحلِّفـه  أن  المسـتودع  أراد  إذا  وقـال  ثقـة،  غيـر 

فيحلف.
أو  ذلك،  يشـبه  أو  مضاربة  أو  وصية  أو  وديعة  غيره  مال  عنده  فالـذي  قـال: 
عندك،  والذي  لي  عليـك  الذي  ابعث  أن  المال  صاحب  إليـه  فبعث  َدْيـن،  عليـه 
المال  فبعث  فالن،  يد  على  يقل  لم  أنه  إال  قال،  أو  شئت  من  يدِي  على  يقل  ولم 
أمين،  يد  على  قال  أو  كله؟  هـذا  في  لزم  له  أهو  صاحبه،  إلى  يصل  ولـم  فضـاع 
عند  إال  ال يبعثه  أن  نأمـره  فإنا  قـال:  فضاع،  أمين  عنده  هـو  َمن  يد  علـى  فبعـث 
لم  يشـترط  لم  أو  عليه  اشـترط  أمين  عند  بعث  فإذا  عليه،  يشـترط  لم  وإن  أمين، 
ضمن»(٢). غيره  مع  فبعثه  فالن  يد  على  قال  وإن  يبعثه،  أن  أمره  قد  ألنه  يضمن؛ 

ببضاعة  أتى  رجل  في  جامعه،  في  جعفر   ابن  ما نقله  أيضًا  فروعها  ومن  ـ 
صاحب  ووضعها  هناك،  ضعها  المنزل:  صاحـب  له  فقال  رجالً،  فاسـتودعها 
عَنْت  لحاجة  أو  لها،  منه  حفظـًا  المنزل  غير  إلى  بعد  من  لها  حوَّ ثـم  المنـزل، 
المنزل، وإن كان صاحب  المال، فال ضمان على صاحب  فتلف  في موضعها 
الدار  صاحب  فحّولهـا  الـدار،  صاحب  من  أمـر  بال  بأمره  وضعهـا  البضاعـة 

الضمان(٣). ولزمه 

.١٣٠/١ البصيرة،  عثمان:  األصم  ـ   .٤٣٤/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (١)
.٢٩٤/٥ الجامع،  جعفر:  ابن   (٢)
.٢٤٦/٤ الجامع،  جعفر:  ابن   (٣)
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رجل  اسـتودع  «إذا  أنه:  جامعه  في  بركة   ابن  ما ذكره  أيضًا:  فروعهـا  ومـن  ـ 
إليه،  سّلمها  َمن  إلى  المسـتودع  فدفعها  ربها،  مات  أو  إليه  ردها  ثم  وديعة  رجال 
أّن  وصح  عـدل،  بشـاهد  آخر  وارث  للميت  صـح  ثم  مـات،  إن  وارثـه  إلـى  أو 
المستودع  أن  أصحابنا   من  كثير  قال  إليه،  ردها  أن  بعد  لها  غاصبًا  كان  المستودع 
غيره  كان  وارث  إلى  سلَّمها  كان  أو  مالكها،  غير  إلى  ردها  ألنه  للوديعة؛  ضامن 
األموال  في  و«الخطـأ  علم،  بغير  لغيـره  ماال  أتلف  ألنـه  أخطأ؛  وإن  بهـا،  أولـى 

الضمان. ال يزيل  مضمون » 
الوديعة  إليه  صـارت  َمن  بين  المطالبة  فـي  الخيار  المال  هـذا  ولصاحب  وقالـوا: 
لم  أمينان  وهمـا  وال المودع،  الوصي  علـى  ال ضمان  قوم:  وقـال  لها،  المسـلِّم  وبيـن 
كما  األمانة،  أداء  إال  منهما  يكن  ولم  لهما،  اهللا  أمر  ما يخالف  أمانتهما  في  منهما  يكن 
عنده»(١). بما  هللا  تعبدنا  وإنما  والجور »  بالتعدي  يكون  إنما  «والضمان  تعالى،  اهللا  قال 

ألنه  األمانة؛  عنده  وضعت  الـذي  المسـتودع  على  ال ضمان  أن  يقتضي  والنظـر 
مؤتمن، وال يجب عليه أن يسأل المستودع مصدر الوديعة، هل يملكها إن اغتصبها؟ 
إليه  رّد  أن  بعد  تبين  فلما  التهمة ،  عليهم  تثبت  ما لم  البراءة  النـاس  عند  األصـل  ألن 
حفظها،  في  يفرط  ولم  يتعد  لم  ما دام  لصاحبها  عليه  فال ضمان  اغتصبها،  أنه  أمانته 
أراد  فإن  ودائعه،  منه  فال يقبل  والغصب  بالسرقة  اشتهر  المستودع  كان  إذا  إال  الّلهم 

ذلك. تبعة  ال يتحمل  حتى  مصدرها  من  التأكد  فعليه  له،  يحفظها  أن 
فداء  من  اإلنسان  منع  في  اإلباضية   فقهاء  إليه  ما ذهب  أيضًا:  فروعها  ومن  ـ 
ضمنها،  ذلك  فعـل  فإن  أو جبارًا،  مغتصبـًا  ذلك  منه  طلب  ولـو  بالودائـع  نفسـه 
إال  عنده  يكـن  ولم  بمال  الجبـار  أخذه  «فإن  المعنـى:  هذا  فـي  بركة   ابـن  يقـول 
قال:  فإن  ويضمن،  نعم  له:  قيل  بها؟  نفسه  يفدي  أن  عليه  كان  هل  لغيره،  وديعة 
عنده  كان  إذا  عليها  يقاتل  أن  له  ليس  له:  قيل  يقتل؟  حتى  ال يسّلمها  أن  له  فهل 

.٤٣٧/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (١)
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له  يجوز  وإنما  أيضًا،  هي  وال تبقى  فال يبقى  ويؤخذ  القتل،  من  يتخلص  أال  أنه 
العدو عشرة  فإن كان  الخوف والرجاء،  بين  ماله، وإن كان  يقاتل عليها وعلى  أن 
كان  منهم،  اثنين  القتال  عند  يغلب  أن  القتال  عند  عادته  في  وليس  وحـده،  وهـو 
نفسه ويضحي  أن يحافظ على  الشرع  له  أباح  فهنا  لنفسه،  منه  إياهم قتالً  محاربته 

ألصحابه»(١). ضمانه  مع  ولكن  بالمال، 
العارية: ضمان  في  ـ   ٦

ـنَّة  بالسُّ مشـروعيتها  ثبتت  وقد  العاريـة،  جـواز  إلى  اإلباضيـة   فقهـاء  ذهـب 
إال  فيها  ال َيلزم  األمانات  سـبيل  فسـبيلها  تعّد،  بغير  تلفت  إذا  العارية  إن  وقالوا: 
فيها كان ضامنًا، ال سيما  تعدى  فإن  يكن ضامنًا،  لم  تعّد  بغير  تلفت  فإن  الحفظ، 
مضمونة  «عارية  لصفـوان :  لقوله ملسو هيلع هللا ىلص  الضمان،  المسـتعير  على  ربهـا  اشـترط  إذا 

ما قبضت»(٣).  د  َترُّ يد  «كل  مؤداة»(٢).  وقوله ملسو هيلع هللا ىلص : 

.١٣١/١ البصيرة،  األصم،  عثمان  ينظر:  بتصرف.  ـ   ١٩٦/١ الجامع،  بركة:  ابن   (١)
السـنن،  في  والدارقطني  رقم ٣٥٦٦،  العارية،  تضمين  في  باب  اإلجارة،  كتاب  أبو داود،  رواه   (٢)
طرق  القطان  وابن  حزم  «وأعّل بن  حجر:  ابن  قال  أمية.  يعلى بن  عن  رقم ١٦٠،  البيوع،  كتاب 

.٥٣/٣ الحبير،  تلخيص  الحديث».  هذا 
مختلف،  بلفظ  معناه  ما يفيد  السـنن  في  وورد  الصيغة.  بهذه  مصادر  من  بحثت  فيما  أجده  لم   (٣)
عن  البيوع  أبواب  رسـول اهللا  عن  الجنائز  أبواب  الصحيح  الجامع  سـنن  في  الترمذي  أخرجـه 
عن  البصري  الحسـن  عن  حديـث:  ١٢٢٤   مؤداة  العارية  أن  فـي  ما جاء  بـاب  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 
قتادة:  قال  تؤدي».  حتى  ما أخـذت  اليد  «على  قال:  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  الفزاري،  جنـدب  سـمرة بن 
حديث  هذا  الترمذي:  قال  العارية.  يعني:  عليه،  ال ضمان  أمينك  فهو  فقال:  الحسـن،  نسـي  ثم 
يضمن  وقالوا:  هذا،  إلى  وغيرهم  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أصحاب  من  العلم  أهل  بعض  ذهب  وقد  حسـن، 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أصحاب  من  العلم  أهل  بعض  وقال  وأحمد،  الشـافعي،  قول  وهو  العارية،  صاحب 
الكوفة،  وأهل  الثوري،  قول  وهو  يخالف،  أن  إال  ضمان  العارية  صاحب  على  ليـس  وغيرهـم: 
واألقضية،  البيوع  كتـاب  مصنف،  شـيبة  أبي  ابن  ورواه  األلباني.  وضعفه  إسـحاق.  يقـول  وبـه 
تؤديه».  حتى  ما أخـذت  اليد  «على  بلفظ:  حديـث:  ٢٠١٣١   ال يضمنها،  كان  مـن  العارية  فـي 

حديث:  ٥٦١٤ . المنيحة،  والوديعة  العارية  كتاب  الكبرى،  السنن  في  والنسائي 
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لها،  والحرز  الحفظ  على  مؤداة  مضمونة  «والعارية  أحمد :  أبو العبـاس   قال 
حال،  كل  على  ضامن  فهو  المسـتعير  صاحبها  أضمنها  أو  المسـتعير  ضيعها  فإن 
العين  ذهاب  فيه  ما يكـون  إال  كلها،  األموال  مـن  المقبوض  جميع  فـي  ويجـوز 

العارية...»(١). فيه  فال يجوز 
بالتعدي ،  إال  مضمونـة  ال تكون  العاريـة  أصحابنا   «وقـال  بركة :  ابـن  وقـال 
بالتعدي فيها، والتضييع  العارية إذا ضاعت إال  وكان ُشري ح ممن ال يرى تضمين 
وال على  ضمان،  المغل  غيـر  المسـتعير  على  «ليس  لفظه،  من  والمحفوظ  لهـا، 

الخائن»(٣). يعني:  ضمان»(٢)،  المغل  غير  المستودع 
غير  (اإلباضية )  عندنا  والعارية  فيقـول:  الحضرمي   أبو إسـحاق  ذلك  ويؤكد 

خصال: ثالث  في  إال  مضمونة 
ويَعّد. يوزن  أو  ما يكال  يستعير  أن  أحدها: 

فيها. يتعدى  أن  الثاني: 
(مردودة). أي  مضمونة(٤)  عارية  يقول  أن  الثالث: 

أحد  باشـتراط  يجب  هـل  العارية،  ضمـان  فـي  اإلباضيـة   فقهـاء  واختلـف 
شرط؟ بدون  يكون  أم  ذلك،  الطرفين 

إليه  أشـار  المتقدم،  الحديث  مفهوم  في  اختالفهم  منشـؤه  الخالف  وسـبب 
ابن بركة  في سياق بيانه ألحكام العارية فقال: «اختلف الناس في قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص : 

ص ١٢٢. مسألة،  أبي  كتاب  أحمد:  العباس  أبو   (١)
عن  حديـث:  ١٤٢٩٢  العارية،  باب:  البيـوع،  كتاب  مصنف،  فـي  الصنعانـي  عبد الـرزاق  رواه   (٢)
ضمان»،  المغـل  غير  المسـتودع  وال على  المسـتعير،  على  «ليس  يقـول:  سـمعته  قال:  شـريح 
«المغل:  وزاد:  مثلـه،  شـريح  عن  محمد،  عن  يذكر،  هشـامًا  سـمعت  قال:  عبد الرزاق  أخبرنـا 
قال:  شـريحًا  أن  محمد،  عن  حديث:  ٢٥٩٦   البيوع  كتاب  السـنن،  الدارقطني:  ورواه  المتهم». 

ضمان». المغل  غير  المستودع  وال على  المغل،  غير  المستعير  على  «ليس 
.٤٢٦/٢ - ٤٢٨ الجامع،  بركة:  ابن   (٣)

.٤/٦ اإليضاح،  الشماخي:  ـ   .١٤٩ الخصال،  مختصر  الحضرمي:  إسحاق  أبو   (٤)
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مضمونة  «عارية   : قوله 0  في  ليس  العراق :  أهل  فقال  مؤداة»،  مضمونة  «عارية 
أن  عليه  وأن  ال يملكها،  وأنه  أمانة  أنها  علمنا  قد  ألّنا  الضمان؛  ما يوجب  مؤداة» 
األمانات  سـائر  كسـبيل  فسـبيلها  تعّد  بغير  تلفت  فإن  صاحبها،  إلى  األمانـة  يـرد 
يؤديها  حتـى  لحفظها  التزامه  عـن  إخبار  وهـذه  لها،  الحفـظ  إال  فيهـا  ال يلزمـه 

لها. ضامنًا  يكن  لم  تعد  بغير  تلفت  فإن  صاحبها،  بأمر  لها  واستعماله 
لها  أنا  أي:  مؤداة»،  مضمونة  «عاريـة  قوله 0 :  معنى  الحجاز :  أهل  وقـال 
تقدير  فيه  كان  القـول  بهـذا  مضمونة  تكـن  لم  ولو  إليـك،  أؤديها  حتـى  ضامـن 

لصاحبها.
إال  يضمن  لـم  الضمان  لصاحبهـا  اشـترط  إذا  (اإلباضيـة ):  أصحابنـا   وقـال 
شرط  أو  ردها  العارية  لصاحب  شرط  متى  المسـتعير  أن  وعندهم  فيها،  بالتعدي 
لم  وإذا  ـنَّة،  السُّ بظاهر  وأشـبه  أعدل  أصحابنا  وقول  ضامنا،  لها  كان  ربهـا  عليـه 

ربها. ملك  عن  تنتقل  لم  ألنها  فيها؛  بالتعدي  إال  ضمان  عليه  يكن  لم  يشترط 
قبل  أخذها  له  يكن  لم  معلوم  وقت  إلى  عارية  إنسانًا  أعار  فمن  عليه:  وبناًء 
اهللا  قال  بوعده.  للمستعير  الوفاء  صاحبها  وعلى  الديانة،  طريق  من  المدة  انقضاء 
فـي  وقـال  (المائـدة: ١).   ﴾ ̂  ]  \  [  Z ﴿ وتعالـى:  تبـارك 
 v  u  t  ❁  r  q  p  o  n  m  l  k ﴿ آخـر:  موضـع 

(الصف: ٢ - ٣).  ﴾ |  {  z  y  x  w
منشـأ  وبّين  العاريـة  ضمـان  فـي  الفقهـاء  رأي  بركـة   ابـن  عـرض  أن  وبعـد 
الحديث،  لظاهر  لموافقته  واألنسب  األعدل  ألنه  اإلباضية   رأي  رجح  الخالف، 
وبّين موطن  الجمهور،  رأي  يتماشى مع  توجيهًا  األدلة  وناقش من خالفه، ووجه 
يقول  الضمان،  وجوب  ما أنكرتم  قائل:  قال  «فإن  فقال:  استداللهم  في  الضعف 
الصالة والسالم:  «عارية مضمونة مؤداة»، وقوله عليه  أمية :  النبي ملسو هيلع هللا ىلص لصفوان بن 
أنه  بذلك  نقول  ونحن  واحد،  الخبَرْين  معنى  له:  قيل  لها»  ما قبضت  تُرّد  يد  «كل 
قادرة  كانت  إن  ما قبضت  ترد  يد  كل  وعلى  ما استعاره،  رد  المستعير  على  يجب 
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أن  ما أنكرتم  قائل:  قـال  فإن  عليه،  تقدري  ما لم  ردي  لهـا  ال يقال  ذلك،  علـى 
أن  وذلك  غلط،  هذا  له:  قيـل  ضاعت،  إذا  يلزمه  الضمان  أن  ذلك  معنـى  يكـون 
ترده،  أن  فيجـب  تقبضـه،  فلم  والبـدل  ما قبضت»،  «تـُرّد  قـال:  إنمـا  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص 
 º ﴿ تعالى:  اهللا  قال  دليل،  إلى  محتاج  تعّد  بغير  البدل  إخراج  عليه  والموجب 

(الشورى: ٤٢).  ﴾ Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »
صاحبها  شـرط  فإن  بالتعدي ،  إال  مضمونة  ال تكون  العارية  أصحابنا :  وقال 
على  الضمان  األمانة  صاحب  شرط  وإن  وقالوا:  ضمن،  ضمانها  المسـتعير  على 
ضمان  العارية  في  يكون   ّ أال  فيجب  باطالً،  شرطه  وكان  يضمن،  لم  له  المؤتمن 
ال يوجب  الشرط  يكون  أن  ال يجب  مضمون  غير  ما أصله  ألن  فيها؛  شرط  وإن 

بالشرط»(١). ضمانه  ال يبطل  مضمونًا  ما كان  أصل  أن  كما  ضمانه 
وصحة  صاحبها،  ذلك  اشـترط  إذا  العارية  ضمان  وجوب  بين  الفرق  ولعل 
الشرط،  وبطالن  ذلك،  اشترط  إذا  تعّد  بدون  األمانة  ضمان  وعدم  الشرط،  ذلك 
عليه  يشـترط  أن  لصاحبها  يجوز  ذلك  ومقابل  المسـتعير،  بها  ينتفـع  العاريـة  أّن 
ولذلك  صاحبها،  بإذن  إال  بها  االنتفاع  للمؤتمن  فال يجوز  األمانة  أمـا  الضمـان، 
عن  الناس  اسـتنكف  وإال  فيها،  يتعّد  لم  ما دام  الضمان  يحمّلـه  أن  له  ال يجـوز 

األمانات. حفظ 

الوصية: ضمان  في  ـ   ٧
بسبب  الضمان  في  أحمد    أبو العباس   ما ذكره  بالتفريط:  الوصية  ضمان  وفي 
أن  الموت  نفسه  على  خاف  إذا  الرجل  على  «ويجب  الوصي  تعيين  في  التقصير 
ورثته،  يحضر  لم  إذا  وماله  والمجانين  األطفال  وأوالده  وصيته  على  يسـتخلف 
أن  العشـيرة  فعلى  يفعل  ولـم  مات  فـإن  مجانيـن،  أو  أطفـال  وهـم  حضـروا  أو 
العشـيرة  تكن  لم  فإن  ماله،  يحرز  خليفة  والغائب  والمجنون  للطفـل  يسـتخلفوا 

.٤٢٦/٢ - ٤٢٧ الجامع،  بركة:  ابن   (١)
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لم  فإن  العشـيرة،  تفعل  كمـا  لذلك  يسـتخلف  أن  النـاس  من  حضـر  مـن  فعلـى 
هؤالء  على  أمنـاء  ألنهم  لذلك»(١)؛  ضامنـون  فهم  المال  ضـاع  حتى  يسـتخلفوا 

الضمان. عليهم  فوجب  واجبهم،  في  فّرطوا  وقد 
الوكيل  أو  الخليفة  تعيين  واختلف اإلباضية  في كيفية تضمين من يجب عليه 
كل  يقول:  مـن  منهم  ضمانهم،  في  «واختلفـوا  أبو العباس :  قـال  الوصيـة،  علـى 
وال تدخل  رؤوسـهم  على  الضمان  يقول:  من  ومنهم  كله،  لذلك  ضامـن  واحـد 
المال،  ذلك  ِحرز  فعليهم  غيرهم،  يكن  لم  إن  إال  الضمان  في  وال العبيد  النساء 

شيء»(٢). عليهم  فليس  الخالفة  أما  ضامنون،  فهم  تلف  حتى  ضيعوه  وإن 
فهل  أمين،  غيـر  وكان  الوصية  علـى  وكيالً  أو  وصيـًا  اسـتخلفوا  إذا  ولكـن 

الخيانة؟ منه  ظهرت  إذا  ذلك  يضمون 
كله  هذا  في  ال يستخلفون  يقول  من  فمنهم  استخلفوا،  «وإن  أبو العباس :  قال 
استخلفوا  إن  يقول:  من  ومنهم  فال يبرؤون،  األمين  غير  استخلفوا  وإن  األمين،  إال 
ما يفوق طاقته وال يصل  الخيانة، وكان من ذلك  تظهر  ما لم  برئوا  فقد  األمين  غير 
عليه  ما قدروا  يحرزوا  أن  حينئذ  فعليهم  المعاني،  من  بمعنى  وحياطته  حفظه  إلى 
وإن  شـيء،  تضييعه  من  عليـه  وليس  ضامـن،  فهو  األمين  ضيـع  وإن  ذلـك،  مـن 

شيء...»(٣). عليهم  فليس  وماله  ولده  على  األمين  غير  الميت  استخلف 
غير  يسـتخلفوا  أن  يرخص  من  «ومنهم  المعنى،  نفس  فـي  القطب   وأضـاف 
عليهم  الغائب وال شيء  ومال  وماله،  اليتيم  المال على  في  أمينًا  كان  إذا  المتولَّى 
تعنى  َمن  الغائب  مـال  أو  ماله  أو  باليتيم  قام  إن  وكذا  الخيانـة،  منه  تظهـر  ما لـم 
أو  حرًا  غيرها  أو  العشـيرة  من  أجنبيًا  أو  لـه،  ولّيًا  الضيعة  تصلهـم  ما لـم  بذلـك 

ص ١٢٩. مسألة،  كتاب  أحمد:  العباس  أبو   (١)
.١٣٠ ص ١٢٩،  نفسه،  المصدر  العباس:  أبو   (٢)

ص ١٣٠. نفسه،  المصدر   (٣)
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وضّيع  قبلها  أو  الخالفة  عن  امتنع  بأن  ضيع  إن  العشيرة،  مع  أنثى  أو  ذكرًا  عبدًا 
وهو  غيرهم  يـد  في  المال  كان  لـو  االسـتخالف  ضيعـوا  أو  بتضييعـه،  وعلمـوا 
يغرم  لم  وإن  لـه،  مضيعا  بيده  المال  تلف  ألنـه  الضامن؛  هو  بل  معهـم،  ضامـن 

االستخالف...»(١). ضيعوا  ألنهم  الورثة؛  فعلى 

المزّكي: تضمين  في  ـ   ٨
ماله  زكاة  ي  المَزكِّ تضمين  في  اإلباضية   ما ذكره  أيضًا:  القاعدة  فروع  ومن  ـ 
منعها  أو  وتلفت،  ضاعت  حتى  فيها  وماطـل  أّخرها  بِأن  إخراجها،  فـي  فـّرط  إذا 
فإنه  وفّرط،  تعدى  قد  الحاالت  هذه  ففي  غالتها،  من  ينتفع  حتى  مستحقيها  عن 
عمالً  فال يضمن  عليـه،  غالب  بأمر  فتلفت  لإلخـراج  هـا  أعدَّ إن  إال  ال يضمنهـا 
هذه  إلى  بركـة   ابن  تعـرض  وقـد  التفريـط »،  أو  بالتعـدي  يضمـن  «ال  بالقاعـدة: 
في  ـ  اإلباضية  ـ  أصحابنـا   «اختلف  فقال:  الفقهاء،  خـالف  فيها  ونقـل  المسـألة، 
عنده  وهو  ـ  أهلها  إلى  عنـه  يؤديها  العوام  من  رجل  إلى  مالـه  زكاة  تسـّلم  رجـل 
ثقة  إلى  أخرجها  إذا  بعضهم:  فقال  الفقراء،  إلى  تصل  أن  قبل  الزكاة  فضيع  ـ  ثقة 
ذلك  بعد  فضياعها  الفقراء،  إلى  تصل  أن  قبل  ضمانها  عنه  زال  فقد  منه  وقبضها 
والقابض  السـاعي  إلى  ماله  زكاة  دفـع  كرجل  قالوا:  الضمـان،  عليـه  ال يوجـب 

. ـ  الحاكم  ـ  اإلمام  إلى  تصل  أن  قبل  تضيع  ثم  اإلمام،  بأمر  للزكاة 
على  فال ضمـان  فتلفـت،  اإلمـام  صاحـب  إلـى  دفعهـا  إذا  آخـرون:  وقـال 
فعلى  الفقـراء،  إلى  تصل  أن  قبـل  فتلفت  عنـده  ثقة  إلـى  دفعهـا  وإذا  أحدهمـا، 
وهذا  يده،  فـي  فقدت  فكأنها  لـه،  أمين  إلى  دفعها  ألنـه  الضمان؛  بهـا  المرسـل 
قضاء  في  له  وكيل  فهو  ثقة  إلى  دفعها  أنه  وذلك  النفس،  إلى  وأقرب  أشبه  القول 
يؤديه  أو  نفسـه،  عن  هو  يؤديه  أن  إال  حق،  من  ما عليه  عنـه  فال يـزول  ما عليـه، 
من  تلفت  فإذا  الزكاة  من  حقهم  قبض  في  الفقراء  وكيل  هو  واإلمام  وكيله،  عنـه 

.٧٦٥/١٢ للثميني،  النيل  كتاب  شرح  أطفيش:   (١)
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ألن  ي؛  المزكَّ عـن  الضمان  زال  فقد  قبضـه،  هو  قبض  الذي  رسـوله  يـد  أو  يـده 
سواء...»(١). والموكل  الوكيل  قبض 

أو  كفاسق  أمين،  غير  إلى  الزكاة  سّلم  لو  أنه  الزكاة  باب  في  فروعها  ومن  ـ 
فهل  بذلك،  يعلم  لم  أو  الفقراء،  إلى  بِوصولها  وعلم  غصبًا  منه  أخذها  أو  جّبار، 

ال يضمن؟ أم  ذلك  يضمن 
من  فاسق  أو  جبار  إلى  دفعها  فإن  قال  «فإن  الصدد:  هذا  في  بركة   ابن  يقول 

إليهم؟ تصر  لم  أو  إليهم  صارت  أنها  ُعِلمت  ضمانها،  من  يبرأ  هل  الرعية، 
أدوها  قد  أنهم  فعلـم  الفقراء،  إلى  بهـا  له  ُرُسـالً  جعلهم  كان  إن  لهـم:  قيـل 
فإن  قائل:  قال  فـإن  عليه،  باق  فالضمان  يعلـم  لم  وإن  الضمان،  زال  فقـد  عنـه، 
إلى  فدفعها  نفسـه  من  وال بِِطيب  صاحبها،  رأي  بغير  فأخذها  جبار  عليهـا  وثـب 

ضمانها؟ من  يبرأ  هل  ذلك،  يرى  وهو  بحضرته  الفقراء 
عنه  ُيزل  لـْم  ولَِم  قائل:  قـال  فإن  الضمان،  عنـه  وال يزول  ال يبـرأ  لـه:  قيـل 

الفقراء؟ إلى  وصارت  زالت  وقد  الضمان 
عليه  كان  منه  أخذهـا  على  متعديًا  فأخذهـا  الجبار  عليها  وثـب  لما  له  قيـل 
عنه،  زائل  والفرض  ضمانهـا  لصاحبها  تكون  أن  فال يجـوز  لصاحبهـا،  ضمانهـا 
ي؟  المزكِّ من  إليه  يدفعها  أن  غير  من  المأخوذة  الزكاة  أخذ  للفقراء  هل  قال  فإن 

لهم؟ هي  ليس  أو  قال  فإن  ال،  له:  قيل 
المال  من  وال هـي  بعض،  دون  منهـم  لقوم  وليسـت  للفقراء  هـي  له:  قيـل 
إلى  يقصد  بـأن  صاحبهـا؛  عـن  فرضها  يـزول  وأنهـا  غيـره،  دون  معلـوم  شـيء 
ِرضى  دون  غصبًا  الجبار  منه  أخذها  فلما  بمقاصدها »،  «األمور  ألن  إخراجها»؛(٢) 
ذلك  نوى  إن  أمـا  إخراجها،  يقصـد  لم  ألنه  يضمنهـا؛  ذمته  فـي  فهـي  ـي،  المزكِّ

.٥٩٨/١ - ٥٩٩ الجامع،  بركة:  ابن   (١)
.٦٠٠  ،٥٩٩/١ الجامع،  بركة:  ابن   (٢)
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ذمته  برئت  بذلك،  وعلم  مستحقيها،  في  وصرفها  الجبار،  أو  الفاسق  منه  فأخذها 
الضمان. عنه  وسقط 

اللَُّقطة: ضمان  في  ـ   ٩
حتى  عليها  والحفاظ  التقاطها  يجـوز  هل  اللقطة  حكم  في  الفقهـاء  اختلـف 
حتى  مكانها  فـي  صاحبهـا  يتركها  أم  عـام؟  مـدة  تعريفهـا  بعـد  صاحبهـا  يظهـر 

عنده؟ تلفها  مسؤولية  ال يتحمل 
يظهر  حتـى  وتعريفها،  التقاطهـا  جـواز  إلـى  اإلباضيـة  جمهـور  ذهـب  ـ   ١
سـأله  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  ثبـت  لما  بعالمتها  يأتـي  حتى  لـه  وال تسـّلم  صاحبهـا، 
عفاصها(١)،  بوصف  مدعيها  جاءك  فإن  َسنة،  فها  «عرِّ له:  فقال  اللقطة  عن  أعرابي 

بها» (٣). فانتفع  وإال  له  فهي  ووكائها(٢)، 
بها  يصدق  غنيًا  كان  فـإن  فقيرًا،  كان  إن  إال  بها  االنتفاع  ال يجـوز  قالـوا 
إباحة  أمـا  له.  سـّلمها  صاحبهـا  ظهر  فـإن  قيمتهـا،  وضمـن  الفقـراء،  علـى 
األعرابي  يكون  أن  فيحتمـل  سـنة،  بعد  بها  باالنتفاع  لألعرابي  الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص 

عفاصها  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  سـماها  التي  «والعالمة  والـوكاء:  العفـاص  معنى  بيـان  في  بركة  ابـن  قـال   (١)
معنى  في  يكون  أو  مقامه  يقوم  ذلك  غير  أو  جلدة  أو  خرقة  من  فيه  الذي  معناها  هو:  ووكاؤها 
مام  والصَّ كالوعـاء،  ألنه  عفاصهـا؛  القارورة  رأس  بـه  ما يشـد  العرب  سـميت  وكذلك  ذلـك، 

عفاصها. ذلك  وليس  رأسها،  به  يسد  فهو  القارورة  فم  في  ما يدخل 
عليها،  العفاص  شد  إذا  إعفاصًا  وعفصتها  إكياء  أوكيت  يقال:  به،  يشد  الذي  الخيط  هو  الوكاء:   (٢)

.٢١٧/١ الجامع،  بركة،  ابن  ينظر:  َعفصُتها.  فقال:  عفاصا  الجاعل  لها  جعل  وإذا 
سـنة  بعد  اللقطة  صاحب  يوجـد  لم  إذا  بـاب  اللقطة،  كتـاب  فـي  البخـاري  رواه  عليـه،  متفـق   (٣)
إلى  رجل  «جـاء  قال:  الجهنـي 3 ،  خالد  زيد بـن  عن  حديـث:  ٢٣١٩   وجدهـا،  لمـن  فهـي 
جاء  فإن  سنة،  عرفها  ثم  ووكاءها،  عفاصها  «اعرف  فقال:  اللقطة،  عن  فسـأله  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص ، 
قال:  للذئب»،  أو  ألخيـك  أو  لك  «هي  قـال:  الغنم؟  فضالة  قـال:  بها»،  فشـأنك  وإال  صاحبهـا 
حتى  الشـجر  وتأكل  الماء،  تـرد  وحذاؤها  سـقاؤها،  معها  ولها،  لك  «مـا  قال:  اإلبـل؟  فضالـة 

حديث:  ٣٣٣٣. اللقطة،  كتاب  مسلم،  ورواه  ربها»،  يلقاها 
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فهو  بها،  باالنتفاع  فأمره  فقيرًا  األعرابي  يكون  أن  ويحتمل  يسيرًا،  شيئًا  التقط 
لفقره(١). بها  أحق  إذًا 

وقالوا  اللقطة،  أخـذ  جواز  عدم  إلى  وغيرهـم  اإلباضية   بعـض  وذهـب  ـ   ٢
عليه. وال شيء  مكانها  إلى  يردها  أن  الملتقط  على  يجب 

ضها  عرَّ ألنها  قائلـه؛  من  غلط  عنـدي  «وهذا  بقولـه:  بركة   ابـن  عليهـم  ورّد 
وخالف  عنده،  لصاحبها  وخلصـت  يده  في  صارت  أن  بعد  لهـا  بإلقائه  للتلـف، 
وحكى  لها»(٢).  ضامن  أنه  أحواله  فأقلُّ  وتعريفها،  بحفظهـا  إياها  النبي 0  أمـر 
سـواء  َسـَنة،  فها  عرَّ إذا  لِلُّقطة  الملتقط  تضمين  على  اإلباضية   إجمـاع  بركـة   ابـن 
«واتفق  نصه:  وهذا  الفقراء،  علـى  بها  ق  تصدَّ أو  بسـببه،  تلفت  أو  صاحبها  ظهـر 
بها،  بالصدقة  وأمـروه  حْوالً،  عّرفها  إذا  اللقطة  الملتقـط  تضمين  على  أصحابنـا  
ذلك  على  ووافقهـم  الفقـراء،  على  يفّرقها  أن  بعـد  الضمـان  عنـه  يسـقطوا  ولـم 
لم  إذا  الحْول  بعد  بها  يتصدق  بأن  لصاحبها  بحفظها  وأمروه  البصري ...  الحسن  
في  خصمًا  ُسـرقت  إن  يجعلوه  ولـم  ضمانها،  ذلك  بعـد  وألزموه  ربهـا،  يعـرف 

سارقها...»(٣). مع  وجدها  إذا  مطالبتها 
ذلك  في  الحجة  لهم  نطلب  «ونحن  فقال:  الرأي  هذا  في  بركة   ابن  وخالفهم 
فال يضمنهـا،  اللقطـة  منـه  ُغِصبـت  إذا  أنـه  كالمـه  ومقتضـى  اهللا»(٤).  شـاء  إن 
ال مصلحة  خير  فاعل  فهو  طاقته،  فوق  األمر  هذا  ألن  السـارق؛  بها  وال يطالب 

يده. من  ضياعها  في  يتسبب  لم  ما دام  ذلك  تبعة  فال نحّمله  أخذها،  في  له 
بالضمان  عليه  فحكم  مقصدية،  نظرة  اللقطة  ملتقط  إلـى  بركة   ابن  نظر  وقـد 

التالية: االحتماالت  حسب  أْخذِها  من  والقصد  النية  باعتبار 

ص ٢٤٩. البسام،  الورد  الثميني:  ـ   .٢١٣/١ الجامع،  بركة:  ابن   (١)
.٢١٤/١ الجامع،  بركة:  ابن   (٢)

.٢١٤/١ نفسه،  المرجع  بركة:  ابن   (٣)
نفسه. بركة:  ابن   (٤)
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ـ  ١ فيكون   حق،  دون  غيـره  ملك  وإحـراز  الخيانة  بفعلـه  يقصـد  كان  هـل 
فيها. متعديًا 

ـ  ٢ كان   بل  الغير،  مال  على  واالعتداء  الخيانـة  قصد  دون  خطأ  أخذهـا  أْم 
ال يدري  أو  عنها،  ال يبحث  صاحبها  أّن  يظن  فلعله  حكمها،  عن  غافالً 
ما، ولذلك  يوم  في  منه  يطلبها  بها، وقد  متعلقا  ما زال حقه  أن صاحبها 

وضمانها. عليها  الحفاظ  وجب 
ـ  ٣ بذلك   محتسـبًا  لصاحبها،  عليها  الحفاظ  بقصد  أخذها  قـد  يكون  وقـد 

أخيه  لمال  محافظًا  بـل  عليه،  متعد  غير  فهو  ولذلـك  اهللا،  عند  أجرهـا 
فال يضمنها  فيطلبها،  صاحبها  ظهـور  يتوقع  ألنه  والتلف؛  الضياع  مـن 
غنيًا  كان  إن  الفقراء  على  بهـا  يتصدق  أو  فقير،  وهو  لنفسـه  أخذهـا  إن 

محسنًا. ذلك  بفعله  كان  ألنه  متعففًا(١)؛  أو 
أجملنا،  لما  وتفصيالً  اإليضاح  في  زيادة  بركة   ابن  عبارة  نـورد  أن  بـأس  وال 
تناولها  يكـون  بأن  ال يخلو  اللقطة  أخـذ  إلى  «والقاصد  الصـدد:  هذا  فـي  يقـول 
ربها  ال لِيخون  أخذها  في  غافالً  تناولها  أو  لصاحبها،  ليحفظها  تناولها  أو  لنفسه، 
اللقطة ال تخلو من هذه  فإذا كانت أحوال  لمالكها،  فيها، وال محتسبًا في أخذها 

عندي: يوجب  والنظر  الثالثة،  الوجوه 
وفعله،  نيته  من  وتـاب  ردها  على  عزم  ثم  لنفسـه  أخذها  إلى  قصـد  كان  إن 
بها  يلزمه  الذي  فالضمـان  فيه،  بتعديه  غيـره  مال  أخذه  حال  في  الضمـان  فعليـه 

منها. صاحبها  إلى  الخروج  إال  منها  ال يبرئه 
في  «الخطأ  ألن  يلزمه؛  أيضًا  فالضمان  أخذها  في  غافالً  لها  أخـذه  كان  وإن 

التعدي. إلى  يقصد  لم  إذا  عليه  ال إثم  أنه  وأرجو  الضمان »،  يوجب  األموال 

.٢١٤/١ - ٢١٨ نفسه،  بركة:  ابن   (١)
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ماله  في  المسـلم  ألخيه  محتسـبًا  ربها  على  ليحفظهـا  أخذهـا  كان  إن  وأمـا  ـ   ٣
 ﴾ Â  Á  À  ¿ ﴿ وتعالـى:  تبارك  اهللا  قـول  بذلك  متـأوالً  لـه  وحفظـه 
فهذا  يتلف،  حتى  فيدعه  المسلم  أخيه  مال  حفظ  على  قدر  قد  يكون  ولئال  (المائدة: ٢). 
لم  محسـنًا  ابتدائه  في  كان  وإذا  محسـن،  االبتداء  في  ألنه  عليه؛  ال ضمان  أنه  عندي 

(التوبة: ٩١)(١).  ﴾ w  v  u  t  s ﴿ تعالى:  اهللا  قال  ضامنًا،  لها  يكن 
لصاحبها  وحفظها  بها  التعريف  نية  على  أخذها  إذا  الملتقط  ما حكم  ولكن 

الضمان؟ عليه  يجب  هل  تعّد،  دون  منه  ضاعت  ثم  يتسلمها،  حتى 
ذكره  ما تقدم  عندي  النظر  يوجبـه  «والذي  الصدد:  هذا  في  بركة   ابـن  يقـول 
يعرف بوصف  تعريفها مما  ما يجب عليه  التقط  إذا  الملتقط  أّن  فيها  اختياري  من 
وحفظه  فيـه  اهللا  بحق  ويقـوم  يعرفه،  أن  علـى  عازم  وهـو  معرفتـه،  إلـى  يوصـل 
فيه  يتعد  لم  ألنه  ضامنًا؛  لها  يكن  لم  منه،  كانت  خيانة  بغير  منه  فضاع  لصاحبه، 
والحفظ  المسلم،  أخيه  مال  به من حفظ غيب  اهللا  ما أمره  فعل  وإنما  يتعمد،  ولم 

لها»(٢). التعريف  من  النبي 0  أمره  وما  عليه 
تعريفها  بعد  لّلقطة مدة سنة  المحتفظ  للملتقط  أنه يجوز  بركة   ابن  ثم يوضح 
على  بها  ق  تصدَّ غنّيًا  كان  وإن  طعامًا،  كانت  إن  يأكلها  أو  لحاجته،  بها  ينتفع  أن 
كما  بركة    ابن  ما اختاره  وهـذا  الحالتين،  في  لصاحبها  قيمتها  ويضمـن  الفقـراء، 
لربها  محتسبًا  أخذها  إلى  قصد  إذا  الملتقط  أن  نختاره  «والذي  عبارته:  من  يفهم 
تعريفه  بعد  بها  أحق  وهو  فليأكلها،  فقيرًا  وكان  فيها  متعّد  غير  عليه،  حفظها  فـي 
المدة،  تلك  إلى  تبقى  مما  وكانت  معرفتها،  إلى  يوَصل  مما  كانت  إذا  سنة،  إياها 
رجع  مالك   لهـا  صح  وإن  الفقراء،  علـى  المدة  بعد  بهـا  تصـدق  غنيـًا  كان  وإن 

اآلخر... ربها  يختار  أن  إال  فقيرًا،  أو  كان  غنّيًا  الملتقط  على  بقيمتها 

.٢١٤/١ - ٢١٥ الجامع،  بركة:  ابن   (١)
.٢١٦/١ نفسه،  بركة:  ابن   (٢)
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منها؟ ذمته  برئت  أن  بعد  عليه  الضمان  بوجوب  حكمتم  لم  قائل:  قال  فإن 
في  حالالً  ماالً  ملك  لَِمن  ُحِكم  كما  عليه  بالرجوع  لـه  حكمنا  إنما  له:  قيـل 
غاصبًا  فال يكون  مسـتحق،  ذلك  بعد  عليه  يسـتحقه  ثم  منه  وينفق  يأكله  الظاهر، 
وقتًا  لواحد  يحله  وتعالـى  تبارك  اهللا  مال  وهو  الـدْرك،  قبل  فعله  من  تقـدم  فيمـا 
التعدي»(١). طريق  من  لعلة  التعدي  بغير  يلزمه  قد  والضمان  وقتًا،  عليه  ويحرمه 

إذا  خاصة  الملتقط،  على  وحرج  مشـقة  عليه  يترتب  بركة   ابن  اختيار  ولعـل 
نطالبه  ثم  الفقراء،  على  بها  تصدق  أو  بها  فانتفع  اللقطة  تعريف  بعد  سـنة  مّرت 
مقاصد  مع  يتنافى  وهذا  طلبها،  إذا  لصاحبها  قيمتها  أو  مثلها  وتعويض  بضمانها 
في  يتعّد  لم  فالملتِقط  الناس،  عن  والمشقة  الحرج  رفع  إلى  تدعو  التي  الشريعة 
فإنني  ولذلك  طاقته،  حـدود  وفي  الشـرعية  للمصلحة  وِْفقًا  تصّرف  بل  تصرفـه، 
في  وأخالفهم  اإلباضية   مـن  وافقه  ومن  بركة  ابن  رأي  إلى  ال تميل  نفسـي  أجـد 
هذا  ولعل  الحْول،  مرور  بعد  صاحبها  يظهر  لم  إن  عليه  ال ضمان  وأقول:  الرأي 
اللقطة  حكم  في  الثابتة  النصوص  لظاهـر  لموافقته  واألنسـب  األعدل  هو  الرأي 
كان  إن  تعريفها  بعد  بها  ينتفع  أن  لألعرابي  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  أباح  حيث  تؤيده؛  فهي 
ومالك  الشافعي   إليه  ما ذهب  الرأي هو  غنيًا. وهذا  كان  إن  بها  يتصّدق  أو  فقيرا، 

له. فهي  وإال  ردها،  سَنة  تعريفها  بعد  رّبًا  لها  وجد  إن  قاال:  حيث 
التقطها  سـاقطة  بتمرة  مـّر  إذا  كان  ـ  زهـده  مـع  ـ   عمـر  ابـن  أّن  ُروي  وقـد 
فلينتفع  المتاع  سـْقِط  من  وجد  من  قوله:  عنه  فُروي  عباس   ابن  وأمـا  وأكلهـا(٢)، 

.٢١٨/١ نفسه،  المصدر  بركة:  ابن   (١)
حديث:  ١١٣٠٧   اللقطة،  قليل  في  ما جاء  باب  اللقطة،  كتاب  الكبرى،  السنن  في  البيهقي  رواه   (٢)
في  البخاري  رواه  البيهقـي:  قـال  فأكلهـا»  الطريـق  في  مطروحـة  بتمرة  عمـر  ابـن  «ومـّر  قـال: 
رويناه  وقد  عمـر.  ابن  دون  الثوري  عن  آخر  وجـه  من  مسـلم  وأخرجه  قبيصة،  عـن  الصحيـح 
على  ملقاة  التمرة  أجـد  بيتي  ألدخل  «إني  قال:  أنـه  إال  النبي ملسو هيلع هللا ىلص ،  عن  هريرة  أبـي  حديـث  مـن 
ال يتناول  وذلك  فأدعها»،  أهلي  تمر  من  أو  الصدقة  تمر  أمن  أدري  «وال  رواية:  وفي  =فراشـي»، 
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«وقد  بركة :  ابن  قال  المتاع(١).  سـائر  من  وشـيء  والعصا  والنعلين  كالسـْوط  به، 
أصحابنا »(٢). من  كثيرًا  ذلك  ز  ُيَجوِّ كان 

بعد  اإلباضية   جمهور  رأي  عن  رجع  ثم  له  المخالف  الرأي  بركة   ابن  ونقل 
يقصد  لم  إذا  الملتقط،  تضمين  بعدم  وقال  غيره،  في  والحق  الصواب  له  ظهر  أن 
صاحبها،  من  واليأس  تعريفها  بعد  الفقراء  على  بها  تصدق  إْن  ا  أمَّ التعدي،  بفعله 

والمساكين (٣). الفقراء  فسبيله  صاحبه  ُجِهل  مال  كل  المشهورة  بالقاعدة  عمًال 
المجمع  اإلباضيـة   رأي  عـرض  بعد  نظره  وجهة  موضحـًا  بركة   ابـن  يقـول 
على  ملتقطها  بها  تصدق  صاحبها  معرفـة  وعدم  ربها  يجد  لم  فإن  «قالـوا:  عليـه: 
جاء  إذا  لربها  الخيار  وجعلـوا  ذلك،  بعد  إياها  تضمينه  علـى  وأجمعوا  الفقـراء، 
أو  القيمة،  أو  مْثلها،  مـاالً  بدلها  أخذ  شـاء  إن  لها  مالِكًا  كان  أنه  وصـح  يطلبهـا، 
الخالف  أهل  مـن  أحدًا  أن  أعلم  ولم  عنهـا،  ِعَوض  هو  الـذي  واألجـر  الثـواب 
بها  تصدق  ثم  ربها  طلب  في  بالغ  إذا  لها  الملتقط  على  الضمان  أوجب  عليهم، 
أيوب  ألبي  أن  وجـدت  وقد  بينهم،  الخـالف  ما جاء  على  سـنتين  أو  َسـنة  بعـد 

إلى  اللقطة  دفع  إلى  الناس  يدعو  كان  أنه  عنه  ُروي  فقد  ذلك،  ما يؤكد  عنه  ورد  وقـد  اللقطـة. 
البيوع  كتاب  المصنف،  في  شيبة  أبي  ابن  ما رواه  ذلك  من  أكلها،  جواز  عنه  ينقل  ولم  الحاكم 
قال:  ثابت،  أبي  حبيب بن  «عن  ونصه:  حديـث:  ٢١١٧٧   بها؟  ما يصنع  اللقطة  فـي  واألقضيـة 
في  شيبة  أبي  ابن  عند  أخرى  رواية  وفي  األمير»  إلى  «ادفعها  فقال:  اللقطة،  عن  عمر  ابن  سئل 
عمر،  ابن  عن  حديـث:  ٢١١٨٤   بها؟  ما يصنع  اللقطة  في  واألقضية  البيـوع  كتاب  المصنـف، 
السـنن  في  البيهقي  ورواه  تأخذها».  لم  شـئت  لو  تأكلها،  أن  ال آمرك  «عرفها،  اللقطة:  في  قال 
ـ  سـنة  تعريف  بعد  تعترف  لم  إذا  والفقير  الغنـي  يأكلها  اللقطـة  باب  اللقطـة،  كتـاب  الكبـرى، 

حديث:  ١١٢٧٥.
شيبة  أبي  ابن  ما رواه  منها  المعنى  هذا  تفيد  أخرى  روايات  وتوجد  الرواية،  هذه  على  نعثر  لم   (١)
إبراهيم  عن  حديث:  ٢١١٨٩   اللقطة،  من  فيه  ما رخص  واألقضية،  البيوع  كتاب  المصنف،  في 

والسوط». والعصي  السير،  في  اللقطة  من  يرخصون  «كانوا  قال:  النخعي، 
.٢١٨/١ الجامع،  بركة:  ابن   (٢)

.٢٢٠/١ - ٢٢٣ نفسه،  المصدر  بركة:  ابن   (٣)

=
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من  ال يعرفهم  الناس  مال  من  ضمان  لزمه  فيمن  (الحضرمي )  أيـوب(١)  وائل بـن 
أن  التوبة،  في  رغب  ثم  والشـراء  البيع  في  التجاهل  ضمان  أو  فيها،  أربى  تجارة 
ضمنها  التي  األموال  تلك  أرباب  يعرف  لم  إذا  الفقراء  على  بها  يتصدق  أن  عليه 
في  قوله  فـي  شـككت  وقد  ضمانا،  الصدقـة  بعد  عليـه  يوجـب  ولـم  وأخذهـا، 
ما جناه  سبيل  بها  الصدقة  بعد  الضمان  زوال  في  عنده  سبيلها  أن  وأظن  اللقطة، 
أيسر  اللقطة  أمر  أن  معاملته، وعندي  الضمان في  لزمه من  تجارته وما  التاجر في 

العذر»(٢).. باب  في 
عن  ورد  بما  غيره  دون  المتعدي  غير  المتلقط  عن  الضمان  بسـقوط  واحتج 
فعل  كما  صاحبها  ُجِهـل  التي  باألموال  يتصدقون  كانـوا  أنهم  الصالـح،  السـلف 
«والحجة  فقـال:  وغيـره،  الحق   طالب  الحضرمـي(٣)   يحيـى  عبد اهللا بـن  اإلمـام 

عالم  باليمن.  حضرمـوت  أهل  من  ١٩٢هـ)  فـي  (حي  أبو أيوب  الحضرمي،  أيـوب  وائل بـن   (١)
فقد  مدونته،  أبو غانم  عنهم  روى  الذين  من  وهو  عبيدة،  أبي  عن  العلم  أخذوا  الذين  من  فقيه، 
أيوب  أبي  طلبة  من  الكثير  كان  وفاته،  بعد  اإلباضية  رئاسة  على  خلفه  ثم  الربيع  طبقة  من  كان 
إمامة  إقامة  فـي  فعلية  مسـاهمات  له  وكانت  والحجاز.  وخراسـان،  وحضرمـوت  العـراق  مـن 
حتى  الكالم،  وعلم  الفقـه  في  راسـخة  قدم  له  وكانت  بُعمان.  واإلمامة  باليمـن،  الحـق  طالـب 
فتواه  في  وكان  بالربيع.  عهد  آخر  فإنه  بوائل  عليكم  يقول:  يسـأل  عندما  الصغير،  عبيدة  أبا  أن 
وأما  عنه،  سـألوا  مما  فيه  الناس  ما يسـع  الناس  يعلم  الذي  الفقيه  إنما  ويقول:  التسـهيل  يحب 
وله  المعتزلة،  من  رجل  مع  مناظرة  آثاره:  من  باالحتياط.  أخذ  شاء  من  فكل  عليهم،  يضيق  من 
وله  اطالعه.  وسعة  قدمه  رسوخ  عن  تنبئ  اإلباضية،  علماء  سير  مجموعة  ضمن  مشهورة  سيرة 
 .٩٧/١ سير،  الشـماخي،   .٧٨/٢ طبقات،  الدرجيني،  ينظر:  منشـورة.  الدين  اعتقاد  في  سـيرة 

ملحق.  ١٠ األجوبة،  خلفون،  ابن   .٢٥ اإلباضية،  تاريخ  مختصر  الباروني، 
ص ٢٤٩. البسام،  الورد  الثميني،  ـ   .٢٢١  ،٢٢٠/١ نفسه،  بركة:  ابن   (٢)

وأحد  الشـراة،  إمام  (ت: ١٣٠هـ)  الحق)  (طالب  أبو يحيى  الكندي،  عمر  يحيى بن  عبد اهللا بن   (٣)
بينما  األولى،  نشأته  ظروف  المصادر  إلى  تشر  لم  تأسيسه.  عهود  في  اإلباضي  المذهب  أقطاب 
مع  انتقل  األولى.  علومه  تلقى  وبها  حضرموت،  في  ولد  انه  والراجح  وأعماله،  بمناقبه  اهتمت 
التابعين،  من  عاصرهم  ممن  ليأخذ  البصرة،  إلى  المعافري  السمح  عبد األعلى بن  الخطاب  أبي 
=وعلى رأسهم أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة، وضمام بن السائب. ولما مأل وطابه علما عاد إلى 
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أن  الغفلة  أو  التعدي  وجه  على  لها  اآلخذ  أخذها  إذا  اللقطة،  أن  عنـدي  توجـب 
تصّدق  إذا  ال يعرفه،  الناس  ألحد  مال  ضمان  يلزمه  من  سـبيل  أمرها  في  ّسـبيله 
إياها  أخذه  وكان  اللقطة  تناول  وإذا  صاحبه...  لمعرفة  إياسه  بعد  الفقراء  على  به 
ال يضّيع  وأن  ذلك،  في  اهللا  إلى  والقربة  االحتساب  طريق  من  لصاحبها  ليحفظها 
يلزمه  لم  حفظه،  على  يقدرون  وهم  المسـلمين،  ظهراني  بين  مسـلم   امرئ  مال 
جل  اهللا  قال  صاحبها،  معرفة  من  إياسه  بعد  الفقراء  على  بها  تصّدق  إذا  الضمان 
لِترجيح  بركة   ابن  واستند  (التوبة: ٩١).   ﴾ w  v  u  t  s ﴿ ذكره: 

منها: أمور  بعدة  رأيه 
لما  الحضرمي   يحيى  عبد اهللا بـن  فعل  ما قلنا  صحة  على  «ويـدل  قـال:  ـ   ١
جباه  كان  مما  بهـا  كان  الذي  السـلطان  خزائن  على  واسـتولى  اليمن  على  ظهـر 
لها  يعرف  فلم  األمـوال  واختلطت  اليمن ،  أهـل  أموال  من  الخـراج  سـبيل  على 
ولو  األموال،  تلك  ضمان  ألزم  أنه  الخبر  يرد  ولم  الفقراء  على  بها  فتصدق  رّبًا، 
ويلزم  أربابه  على  ويتلفه  غيـره  مال  إلى  يقصد  لم  يلزمه  ضمانهـا  أن  يعتقـد  كان 
اهللا  حاشاه  متعديًا  ذلك  فعله  في  يكون  أن  هذا  على  ينبغي  وكان  الضمان،  نفسه 

صفته»(١). في  ال يليق  مما 

١٢٩هـ/٧٤٦م،  سـنة  باليمن  إباضية  ظهور  إمامة  أول  أقام  القضاء.  منصب  فتولى  اليمن،  بلده 
ثم  معاملة،  أحسن  واليها  فعامل  بحضرموت،  اإلمامة  دار  إلى  فاتجه  ذلك،  على  أصحابه  وبايعه 
إلى  الدعوة  في  ومنهجه  دعوتـه  فيها  أبان  خطبة  الناس  في  خطب  حيث  صنعاء،  علـى  اسـتولى 
شيخ  فهو  الخلقية،  صفاته  ذكر  في  المؤرخون  أطنبت  الجائر.  الحكم  نبذ  وإلى  الحق،  اهللا  دين 
سـارع  إذ  أمية،  بني  خزائن  في  المسـلمين  أموال  عن  متورع  سـيرته،  في  عادل  والـورع،  الزهـد 
الشماخي،   .٨٦/١ (مخ)،  سير  الوسـياني،  والمسـاكين.  الفقراء  من  أصحابها  على  توزيعها  إلى 
 .٢٧٩  ،٢٦٥  ،٢٥٨/٢ - ٢٦٢  ،١٨٧  ،٧٤  ،٧  ،٥/١ طبقـات،  الدرجينـي:  ـ   .٩١/١ السـير، 
المسـعودي:  ـ   .٣٦/١٠ والنهاية،  البداية  كثير:  ابن  ـ   .٣٨٨/٥ - ٣٣٩٢ الكامل،  األثير:  ابـن  ـ 

.١٣٩/١ - ١٥٨ األعيان،  إتحاف  البطاشي:  ـ   .٢٥٩/٣ الذهب،  مروج 
.٢٢٢/١ - ٢٢٣ الجامع،  بركة:  ابن   (١)

=
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طالب 3  أبي  علي  بن  أّن  وغيرهم  اإلباضية   رواه  بما  أيضًا  واسـتدل  ـ   ٢
على  البصرة  أهـل  أموال  من  َجَبياه  مـا كان  وقصد  والزبير ^  طلحـة   هزم  لمـا 
األموال  تلك  إلى  عمد  عليه،  تقدمهما  حال  في  يسـتحقان  وأنهما  الخراج،  وجه 
بقوله:  ذلك  على  بركـة   ابن  وعلق  كبير(١)،  عددهم  وكان  أصحابـه،  بيـن  قهـا  وفرَّ
بأن  ِعْلمه  مـع  أصحابه  علـى  قها  فرَّ طالب   أبـي  علي بـن  يكـون  أن  يجـوز  «وال 
ِعّز  في  ـ  وجهه  اهللا  كّرم  ـ  علي  اإلمام  جعلها  فلما  معرفتهم،  إلى  يوَصـل  أربابهـا 
أن  على  يدل  فهذا  للفقـراء،  صدقة  هي  التي  الزكاة  ما يجعـل  سـبيل  على  دولتـه 
أحد  ير  ولم  به،  ما يتصدق  سبيل  سبيلها  أّن  يعرف  لها  ال ربَّ  التي  األموال  هذه 
فيما َعِلمنا أن علّيًا ألزم نفسه ضمانها، وكل مال أيِس من معرفة ربه أنه مصروف 

ذكرناها»(٢). التي  األموال  هذه  من  مال  واللقط  والمساكين،  الفقراء  في 

:IóYÉ≤dG  øe  ≈æãà°ùj  Ée

الصّناع: تضمين  ـ 
استثنى جمهور الفقهاء من اإلباضية  وغيرهم من هذه القاعدة مسألة تضمين 
«كل  فقال:  فقهيـًا  ضابطًا  لذلـك  بعضهم  وصـاغ  المشـتَرك،  األجيـر  أو  نـاع  الصُّ

ما أتلفه »(٣). ضمان  عليه  بِكراٍء  صانع 
الناس  أمانات  على  يحافظ  محسـن  الصانع  أّن  اإلسـالم  صدر  في  كان  وقد 
لم  «لذلك  (التوبة: ٩١)؛   ﴾ w  v  u  t  s ﴿ :تعالى لقوله  استجابة 

شـيبة  أبي  ابن  أخرجها  المعنى،  هذا  إلى  تشـير  أخرى  رواية  وتوجد  الرواية،  هذه  على  نعثر  لم   (١)
والزبير،  وطلحـة  وعلي  عائشـة  مسـير  في  والخوارج،  وصفين  الجمـل  كتاب  المصنـف،  فـي 

حديث:  ٣٧١٤٦ .
.٢٢٢/١ - ٢٢٣ الجامع،  بركة:  ابن   (٢)

بيان الشرع، ج ٤٠٥/٤٠،  إبراهيم:  ابن جعفر: الجامع، ٢٠٦/٤ وما بعدها. الكندي محمد بن   (٣)
ـ بعدها.  وما   ٢٩٨/٦ اإليضاح،  الشماخي:  ـ   .٤٧٢
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الرسالة،  عصر  من  العهد  لُِقرب  أتلف،  فيما  ضمان  األجير  أو  الصانع  على  يكن 
الزمن،  فسـد  لما  لكن  ورسـوله،  هللا  والنصح  والصدق،  األمانة  من  عنه  يلزم  وما 
ذريعة  ألمانتهم  النـاس  وركون  تصديقهم،  مـن  ناع  الصُّ واتخذ  الذمـم،  وخربـت 
رأى  عمر   3  زمن  وفي  تضمينهم.  من  ال بد  كان  بالباطل،  الناس  أموال  ألكل 
وافق  وقد  وأفسـدوه،  ما أتلفـوه  تضمينهـم  إال  ال يصلحهـم  الصنـاع  هـؤالء  أن 

إجماعًا»(١). فكان  القضائي  عمر   تدبير  على  الكرام  الصحابة  
ذلك  وعلل  الصنـاع،  تضميـن  من  الحكمة  إلـى  الفقهاء  بعـض  أشـار  وقـد 
والنعال  الثياب  من  عندهم  فيما  واإلهمال  الوعد  بَِخلف  اشـتهروا  «ألنهم  بقوله: 
بهم،  التنكيل  بـاب  من  تضمينهم  فـكان  والراقية،  الدنّيـة  األدوات  مـن  وغيرهـا 
إليهم  ويسـند  عليه،  يؤتمنون  فيمـا  وإهمالهم  الوعـد،  خلفهم  علـى  ومعاقبتهـم 

تصنيعه»(٢). أو  إصالحه 
بعبارات  بعضهم  إليها  وأشار  فروعهم،  في  القاعدة  هذه  اإلباضية   أعمل  وقد 
بيده  عامل  «كل  الكندي :  إبراهيم  محمد بن  يقول  والمعنى،  الصياغة  في  متقاربة 
ما بين  ال يحتملـه  نقصانًا  كان  إذا  السـلعة  مـن  نقص  لمـا  ضامـن  فهـو  بالكـراء 

والموازين »(٣). المكاييل 
ضاع،  أنه  احتج  إذا  بكـراء  صانع  كل  أّن  «فاعلـم  آخر:  موضع  فـي  وقـال  ـ 
أو  حريق  أو  غضب  مثـل:  عناه ،  الذي  السـبب  يصح  أن  إال  غرمه،  ضمان  لزمـه 

غرم»(٤). وال يلزمه  تلف  أنه  يصدق  ذلك  فعند  سرقة،  أو  غرق 
إذا  تصديقهم  بعـدم  ونص  الصنـاع،  بتضميـن  األصم   عثمـان  صرح  وقـد 

ص ٣٩٠. اإلباضية،  القواعد  معجم  هرموش:   (١)
ص ٢١٩. والتوجيه،  األصالة  بين  الفقهية  القواعد  إسماعيل:  بكر  محمد   (٢)

ج ٤٠٥/٤٠. الشرع،  بيان  إبراهيم:  محمد بن  الكندي   (٣)
بيان الشرع، ج ٤٧٢/٤٠. ـ الشماخي: اإليضاح، ٣١٣/٦. ـ األصم عثمان: البصيرة،  الكندي:   (٤)

.٢١١/٢
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ادعى  ثم  باألجرة  عمل  َمن  «وكل  وقال:  متاع،  من  أيديهم  ما في  ضيـاع  ادعـوا 
يعملون  الذين  واألجـراء  غـرم...  وإال  البينة  وعليـه  ق  يصدَّ لـم  العمل  ضيـاع 
أنه  ذلك  من  ما صح  إال  يصدقوا  لم  تلف  إذا  ضامنـون،  جميعا  كلهم  بأيديهـم 
سـقط  الضمان  لزمهم  وإذا  فيه،  فال ضمان  قوا  فيصدَّ ُيتلفوه،  أن  غير  مـن  تلـف 
لم  وتلف  العمل،  يسـلموا  ولم  الضمان  يلزمهم  لم  وإذا  ما عملوا،  قـْدر  عنهـم 

عناء»(١). لهم  يكن 
أيديهم،  لما في  الصناع  إلى أحد أسباب تضييع  فقهاء اإلباضية   ويشير بعض 
لهم  أجيز  فقد  ألجرتهم،  ضمانا  الناس  ومتاع  مصنوعاتهم  يحبسون  أنهم  وذلك 
ولكن  ما عليهم.  دفـع  في  النـاس  ما طلبهم  إذا  جهدهـم  ال يضيـع  حتـى  ذلـك 
مدة  عندهم  وتركت  أهملـت  إذا  وتلفها  النـاس  أموال  ضياع  ذلك  علـى  يترتـب 

األحوال. كل  في  يضمنون  عليها  وحفاظًا  طويلة، 
في  كانت  التـي  األشـياء  منع  «ولألجراء  الصدد:  هـذا  في  الشـماخي   يقـول 
فهم  معمولة،  وهي  أيديهم  في  األشياء  تلفت  وإن  أجرتهم،  يأخذوا  حتى  أيديهم 
عليهم  إنما  بعضهم:  وقال  بعضهم.  قول  في  األجرة  أخذهم  مع  لقيمتها  ضامنون 
بأمر  تلفت  وإن  األجـرة،  لهم  تكـن  ولم  (مصنوعة)  معمولـة  غير  وهـي  قيمتهـا 
وال يذهب  أجرته  وله  عليه،  فال ضمان  ذلـك  غير  أو  حرق  أو  سـرقة  من  غالب 
أتى  وإن  األثر:  في  ذكر  وقد  بالمسـتأجر،  نزلت  إنما  المصيبة  ألن  باطـال؛  عملـه 
بينة،  ذلـك  على  وأقام  مكابـرة،  أو  سـلب  أو  اللصـوص،  مـن  بعـذر  المسـتأجر 
ألن  إليه؛  ذهـب  إنما  القول  هـذا  صاحب  فلعل  لـه،  وال كراء  عليـه  فال ضمـان 
أن  قبل  محله  بتلف  العمل  تلف  وإذا  العمل،  مقابلة  في  اسـتوجبت  إنما  األجرة 

المصيبة»(٢). في  واشتركا  األجرة  يطلب  مالكه  يد  في  يدخل 

.٢١٥/١ البصيرة،  عثمان:  األصم   (١)
.٣١٣/٦ - ٣١٤ اإليضاح،  الشماخي:   (٢)



١٣٥ الفصل السادس: القواعد الفقهية الكلية الصغرى

أصح»(١)،  األول  «والقول  وقـال:  وصححه  األول  القول  الشـماخي   واختـار 
األقوال. من  واألظهر  األعدل  ألنه  ونعتمده؛  إليه  ما نميل  وهو 

يده  ما في  الصانـع  حبس  إْن  «وأمـا  نفسـه:  السـياق  في  الشـماخي   ويضيف 
أنه  ربه،  إلـى  به  المضي  وبيـن  بينه  يحول  عـذر  غير  من  أجرتـه  اسـتوفى  بعدمـا 
مما  األجراء  أيدي  في  ما تلف  كل  وأما  حرق.  أو  سرق  ولو  حال  لكل  له  ضامن 
له ضامنون؛ ألنهم  فهم  المصنوع  في  أو قطع  أو حرق  أيديهم من كسر  أتى على 

الضمان »(٢). ال يزيل  األموال  في  والخطأ  بأيديهم  أفسدوا  الذين  هم 

الصنَّاع: بتضمين  القائلين  أدلة  ـ 
منها: نذكر  كثيرة  بأدلة  الصّناع  تضمين  على  القائلون  استدل 

ـ  ١ ويضّمن   األجراء،  يضّمـن  كان  أنه  ـ  وجهـه  اهللا  م  كرَّ ـ  علي   عـن  مـا روي 
هذا»(٣). إال  للناس  يصلح  «ال  ويقول:  والصّواغ  الصناع 

.٣١٤/٦ نفسه،  المصدر  الشماخي:   (١)
النيل  كتاب  شـرح  أمحمد:  أطفيش  ـ   .٢١٥/١ البصيرة،  األصم:  عثمان  ـ  نفسـه.  الشـماخي:   (٢)

.٢٧١/١٠ - ٢٧٢ للثميني، 
حديث:  األجـراء،  تضميـن  في  ما جـاء  باب  اإلجـارة،  كتـاب  للبيهقـي،  الكبـرى  السـنن   (٣)
احترق  قصارا  فضّمن  شريح،  القصار  تضمين  إلى  ذهب  «قد  قال:  الشافعي  عن   ، ١٠٨٩٥ 
تترك  كنت  بيتـه  احترق  لو  «أرأيـت  شـريح:  فقال  بيتي،  احترق  وقد  تضمننـي  فقـال:  بيتـه 
أهل  ال يثبت  وجه  مـن  روي  وقد  الشـافعي:  قال  عيينة.  ابن  عنه  بهذا  أخبرنا  أجـرك؟»  لـه 
إال  الناس  ال يصلح  وقال:  والصباغ  الغسـال  ضّمن  طالب  أبي  علي بن  أّن  مثلـه  الحديـث 
ذلك.  قال  عليا  أّن  أبيـه،  عن  محمد،  جعفر بن  عن  يحيى،  أبـي  إبراهيم بن  أخبرنـا  ذلـك. 
واحدًا  نعلم  ولم  هذا،  من  أضعف  وجه  من  الصناع  بعض  تضمين  عمر  عن  ويـروى  قـال: 
األجراء  من  أحدًا  ال يضّمن  كان  أنـه  آخر  وجه  من  علي  عن  روي  وقد  قال:  يثبـت  منهمـا 
صانع،  على  ال ضمـان  قال:  أنه  رباح  أبـي  عطاء بن  عن  وثابت  مثلـه.  ال يثبت  وجـه  مـن 
تضمين  باب  الصلـح،  كتاب  واآلثار،  السـنن  معرفة  في  البيهقـي  ورواه  أجيـر».  وال علـى 

حديث:  ٣٨٠٣ ٥. األجراء، 
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ـ  ٢ الذريعة،   وسـد  المصلحة،  إال  له  فال دليل  نه  ضمَّ «ومـن  رشـد :  ابن  وقال 
على  بالمحافظة  السـتهانوا  يضّمنـوا  لم  لو  أنهـم  المصلحة:  هـذه  ووجـه 
المصلحة  فكانت  إليه،  شـديدة  حاجة  الناس  وفي  وأموالهم،  الناس  أمتعة 

أيديهم»(١). ما تحت  على  ليحافظوا  تضمينهم  في 
ـ  ٣ أنه   ذلـك  ودليـل  عليـه،  مضمـون  المشـتَرك  األجيـر  عمـل  بـأن  وقالـوا: 

عمله  بعد  حرزه  في  تلف  لو  الثْوَب  وأّن  بالعمل،  إال  الِعوض  ال يسـتحق 
فيه، وكان ذهاب عمله من ضمانه، وإذا كان عمله  فيما عمل  أجٌر  لم يكن 

عليه. مضمونًا  أيضًا  العمل  من  ما تولَّد  يكون  أن  وجب  عليه  مضمونًا 
ـ  ٤ إال   العمل  ال يمكنه  إذ  الصانع  على  مستحق  الحفظ  أّن  أيضًا،  أدلتهم  ومن 

كان  ـ  والسـرقة  كالغصب  ـ  عنـه  االحتـراز  يمكن  بسـبب  هلك  فـإذا  بـه، 
فإنه  بأجر  كانت  إذا  الوديعة  على  ذلك  وقاسوا  فيضمنه،  جهته  من  التقصير 
هلك  إذا  ال يضمن  قالـوا:  ولذلك  أمانة،  عنده  العين  كانـت  وإن  يضمـن، 
الهالك  وألّن  جهتـه،  من  يكن  لم  التقصير  ألّن  وغيـره؛  الغالـب  بالحريـق 

عنه. االحتراز  ال يمكن  بسببٍ  حصل 
ـ  ٥ تضمين   إّن  فقالوا:  االستحسـان  على  اسـتدالله  في  أيضًا  بعضهم  واسـتند 

الناس(٢). أموال  لصيانة  استحسان  نوع  المشترك  األجير 
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محمد بن  جواب  من  جامعه  في  جعفر   ابن  ما ذكره  القاعدة:  فروع  من  ـ   ١
وادعى  بالكراء،  لـه  يصقله  سـيفًا  صقيل  إلى  طرح  رجل  في  السـعالي (٣):  أحمـد  

.٢٣٠/٢ المجتهد،  بداية  رشد:  ابن   (١)
نشـر  ـ  دكتوراه  رسـالة  ـ  اإلسـالمي  الفقه  في  فيها  المختلف  األدلة  أثر  ديـب،  مصطفـى  البغـا   (٢)

ص ٧٣. د. ت،  دمشق،  حلبوني،  البخاري  اإلمام  دار  وتوزيع 
الرابع  القـرن  في  عاش  الفقهاء،  مـن  (ق: ٤هـ)  أبو علـي  النزوي،  السـعالي  أحمـد  محمد بـن   (٣)=
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ذلك؟  في  ما يلزمه  النهب،  ذلـك  في  ذهب  السـيف  وأن  نهب،  بيته  أن  الصقيـل 
نهب  على  البينة  ما تشـهد  فعلى  بّينة،  عنـده  أن  وادعـى  السـيف  يلزمـه  كان  وإن 

السيف؟ ذهاب  على  أو  البيت 
إذا  األعمال  على  باألجر  يأخذ  الذي  إن  القول:  من  به  نأخذ  «فالذي  فأجابه: 
دعواه،  على  البينة  يلزمه  حرق،  أو  سرق  أو  بغصب  يده  من  الشيء  ذهاب  ادعى 
أو  سـرق  أو  ُغِصب  أنه  ما يعلم  أنه  الشـيء  صاحب  أنكر  إذا  له  غـارم  فهـو  وإال 
بأحد  يده  مـن  السـيف  هذا  بذهاب  البيِّنة  شـهدت  وإذا  الصانـع،  يد  مـن  حـرق 
الشـهود  بشـهادة  وال نجيز  ضمانه،  من  برئ  فيها،  للذهاب  تعرضه  التي  اآلفات 
عن  السـيف  ويسـلم  البيت  من  الشـيء  ينهب  أن  يمكن  ألنه  البيت؛  نهـب  علـى 

به»(١). نأخذ  الذي  القول 
ضياع  أو  تلف  ادعوا  إذا  الّصناع  جميع  على  الحكم  هذا  جعفر   ابـن  ويعمـم 
النسـاج  وكذلك  «قلت:  قوله:  حّد  على  ذلك  ل  تحمُّ عليهم  فيجـب  ما بأيديهـم، 
عليهم  هل  تلفت،  أنهـا  ادعوا  إذا  بيده  يعمل  ممـن  وأمثالهم  والحـداد  والصانـع 
كان  إذا  يضمـن  أن  وأُحب  ذلـك،  في  اختلف  فقـد  بأجر  كان  فـإذا  قـال:  غـرم؟ 

باألجر»(٢). بيده  صانعًا 
«فإذا  فيقول:  تقصيره  جراء  الصانع  ما يلزم  آخر  موضع  في  جعفر   ابن  ويبين 
يلزمه  لم  وما  الضمان،  فيه  يلزمه  فيما  كراه  فله  ضاع  ثم  عمالً  الصانع  هذا  عمل 
بيت  من  الثوب  الفـأر  قرض  إذا  وقيـل  كراء،  عمله  فـي  له  يكن  لـم  ضمـان  فيـه 
السارق  من  حصين  البيت  ألن  صندوق؛  في  يجعله  وكان  وقال:  ضمن،  القصار 
ِفْعل  من  كان  من  يضمن  إنه  قومنا:  من  قال  من  وقال  الفأر،  من  بحصيـن  وليـس 

العلوم،  فواكه  ينظر:  السمدي.  الوليد  الحسن بن  محمد بن  أبو عبد اهللا  شـيوخه:  من  الهجري، 
ص ٣٧٤. اإلباضية،  أعالم  معجم   .٤٣٤/١ األعيان،  إتحاف  البطاشي:  ـ   .٢٤٦/١

.٢٠٧/٤ الجامع،  جعفر:  ابن   (١)
نفسه. المصدر  جعفر:  ابن   (٢)

=
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الضمان  وهو  إلـّي»(١)،  أحب  أصحابنا   ورأي  فـال أرى،  غيـره  ِفْعل  وأمـا  نفسـه، 
عليه  يرى  يكن  لـم  أنه  بعضهم  عن  أبو الحواري   ونقـل  يده.  في  الثـوب  مـا دام 
قال:  من  وقال  هذا،  قيل  قد  «نعم  أبو سعيد :  قال  بينه،  من  الفأر  قرضه  إذا  ضمانا 
يلزم  قال  من  وقال  أيديهم،  ما جنت  إال  الصناعـة  أهل  من  أحد  على  ال ضمـان 

بأيديهم...»(٢). يصنعون  الذين  الصناع 
«عن  سـؤال  عن  جوابًا  الكدمي   أبو سـعيد  ما ذكره  أيضًا:  فروعها  ومن  ـ   ٢
ثوبًا  له  ليعملها  غْزل  ُكّبة  الرجل  إليـه  فسـّلم  بالكراء،  الثياب  للناس  يعمل  رجـل 
فوقع  الناس،  غْزل  أو  غْزلـه  يرفع  حيث  له  جيران  عند  فرفعهـا  معروف،  بكـراء 
نهبه  فيما  غرم  عليه  فهل  الُكّبة،  وهذه  غزله  ونهب  فنهبهم  جيرانه  على  السلطان 

جيرانه؟ عند  رفعها  وقد  الناس  غزل  من  السلطان 
له  السلطان  أخذ  وظهر  عليه  يأمن  حيث  الغزل  جعل  فإذا  صفتك،  معي  قال 

الحكم»(٣). في  ضمان  عليه  فليس  القاهرين،  من  غيره  أو 
عمله،  فله  الثـْوب  ـاج  النسَّ أفسـد  «وإن  بقوله:  الحكم  هـذا  األصـم   ويؤكـد 

ربه»(٤). إلى  قيمته  أو  مثله  برّد  الغزل  وضمن 
أتى  «ومن  نصه:  بما  النيل  شرح  في  القطب   ما نقله  أيضًا:  فروعها  ومن  ـ   ٣
أن  أُمِر  ألنـه  ضمن؛  اللحـام  عند  فانكسـر  يلحمه  فضـة)  أو  ذهـب  (مـن  بِصـوغ 
قّلب  وإذا  إن ضّيع،  إالّ  الضمان فال ضمان  يلحمه ال أن يكسره، وإن شرط عدم 
ذلك  ونحو  كسرًا  أو  حرقًا  فيه  فرأى  عمله  ثم  شـيئًا،  فيه  ير  ولم  الشـيء،  الصانع 
عنده»(٥). من  ذلك  صاحب  قال  إن  إال  ضمن،  يغسله  أو  الثوب  ر  ُيقصِّ أن  مثل: 

.٢٠٨/٤ - ٢٠٩ الجامع،  جعفر:  ابن   (١)
نفسه. المرجع  جعفر:  ابن   (٢)

.٢٥٠/٢ - ٢٥١ المفيد،  الجامع  الكدمي:   (٣)
.٢١١/١ البصيرة،  عثمان:  األصم   (٤)

.٢٧٣/١٠ النيل،  كتاب  شرح  أطفيش:   (٥)
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إذا  السـلعة  وصاحب  الصانع  بين  واختالف  نزاع  من  ما يحدث  ومنها:  ـ   ٤
فإنه  نقصان،  أو  بزيادة  صفته  في  فيغّير  اإلجارة،  عقد  بشـروط  أحدهما  يلتزم  لم 
عنها. يترتب  وما  حكمها  وبينوا  المسألة،  هذه  اإلباضية   فقهاء  عالج  وقد  يضمن، 

فيها،  والعامل  السلعة  صاحب  اختلف  «وإذا  الشأن:  هذا  في  بركة   ابن  يقول 
ثوبًا  خياط  إلـى  رجل  يدفع  أن  ذلـك:  مثال  السـلعة،  صاحـب  قـول  القـول  كان 
فالقول  يختلفان،  ثم  ثوبًا  صّباغ  إلى  يدفع  أو  سراويل،  أو  ُقّباء  أو  قميصًا  ليقطعه 
الخالف  وأهل  الوفاق  أهل  من  العلماء  بين  ال خالف  ألنه  السلعة؛  صاحب  قول 
الدعوى ال تنفعه،  أنه مأخوذ بحدثه، وأن  ًمن أحدث حدثًا في مال ال يملكه،  أّن 
عليه،  وإجازته  ِإذنه  وادعى  حدثًا،  فيه  أحدث  وأنه  لربه،  الثوب  بأن  مقر  والخياط 

ثوبه»(١). في  ما أحدث  وضّمنه  صاحبه  حّلف  وإال  دعواه،  على  بّينة  أقام  فإن 
«وإذا  فيقول:  قضـاًء  الخالف  هـذا  حّل  كيفية  إلى  أيضـًا  الشـماخي   ويرشـد 
أمرتني  الصانع  قال  إن  مثل:  الصنعة،  صفة  في  المصنوع  ورب  الصانـع  اختلـف 
قميصًا،  تقطعه  أن  أمرتك  بل  الثوب:  رب  له  وقال  سراويل،  الثوب  هذا  أقطع  أن 
وقال  شبيه،  في  عليه  مّدَعى  ألنه  البينة؛  الصانع  وعلى  الثوب،  رب  قول  فالقول 
للصانع  أقرَّ  حيـن  ألنه  البينة؛  الثوب  رب  وعلـى  الصانع،  قول  القـول  آخـرون: 
أيضًا،  وكذلك  أصـح.  النظر  يوجب  فيمـا  األول  والقول  مدعيـًا،  صـار  بالقطـع 
أن  أمرتك  الثوب:  رّب  له  قال  إن  باغ،  الصِّ صفة  في  اختلف  إن  المعنى  هذا  على 

أسود»(٢). أصبغه  أن  أمرتني  بل  الصانع،  له  فقال  أحمر،  تصبغه 
وإن  شيئه،  الشيء  فليأخذ  بالبينة  الصانع  أتى  «وإن  قائالً:  الشماخي   ويضيف 
أخذ  شاء  إن  بالخيار،  بعد  هو  ثم  قوله،  على  الثوب  رب  حلف  بينة،  له  تكن  لم 
ويعطي  بصباغه،  ثوبه  أخذ  شاء  وإن  للصانع،  يكون  ثم  معمول  غير  الثوب  قيمة 

.٣٩٤/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (١)
.٣١٨/٦ اإليضاح،  الشماخي:   (٢)
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ما في  ردَّ  الصباغ  ادعى  وإن  األول.  ثوبـه  قيمة  عن  ذلك  ما نقصه  قيمة  للصبـاغ 
وعلى  األشـياء،  أصحاب  قول  فالقول  األشـياء،  أصحاب  ذلك،  وأنكـر  أيديهـم 

البيان»(١). سوى  وال يبرئهم  أيديهم  في  لما  ضامنون  ألنهم  البينة؛  الصباغ 
أمرتك  للخياط:  الثوب  صاحب  «قال  فيقول:  المعنى  هذا  جعفر   ابن  ويؤكد 
أصفر  الثوب  تصبغ  أن  أمرتك  للصابغ  قال  أو  سرواالً،  فَعِملَته  قميصًا  تعمله  أن 
كذا  أعمله  أن  أمرتني  العامـل:  فيقول  والنّسـاج  الصابغ  وكذلك  أحمر،  فصبغتـه 
هذا  كل  في  فالقول  وكذا،  كذا  تعملـه  أن  أمرتك  بل  له  المعمول  ويقـول  وكـذا، 
له.  ذلك  وعمله  لصاحبـه  ذلك  لقيمة  ضامـن  والعامل  البضاعـة،  صاحب  قـول 
فالقول  األجرة،  فـي  وأما  الصناعة،  في  العامل  فقـال:  ذلك  أبو المؤثر   وخالـف 

له»(٢). المعمول  السلعة  صاحب  قول 
جعفر :  ابن  يقول  السـلعة:  الصانع  أفسـد  إذا  الضمان  كيفية  فـي  ومنهـا:  ـ   ٥
لصاحبه  يضمن  أن  عليـه  كان  عمله،  وأفسـد  الثوب  عمل  إذا  النسـاج  «وكذلـك 
ويلحق  صاحبه،  يأخذه  أن  يتفقا  إن  إال  عمله،  الذي  ذلك  هو  ويأخذ  غزله،  مثل 
بغير  الثوب  صبـغ  الذي  الصّباغ  وأمـا  ما لزمه،  قيمة  مـن  عليه  بقي  بمـا  العامـل 
ثوبه وطلب  يأخذ  أن  الثوب  فإذا طلب صاحب  لزمه ضمانه،  به صاحبه،  ما أمره 
الثوب  صاحب  على  للصباغ  ثم  مصبوغًا،  أبيض  م  يقوَّ الثوب  فإن  كراءه،  الصباغ 
فَدع  شـئت  إن  له:  قيل  األبيض  على  ناقصة  قيمته  كانت  وإن  فيه.  الصبغ  ما زاد 
الصباغ  ورّد  قيمتـه  من  نقص  وما  فخـذه  شـئت  وإن  أبيض،  قيمته  وخذ  الثـوب 
بعين،  ليس  أثر  ألنه  للصبغ؛  ال شيء  قال:  من  وقال  ثوبك  في  ألنه  صبغه؛  قيمة 

إخراجه»(٣). على  ما قدر  والعين 

.٣١٨/٦ - ٣١٩ نفسه،  المصدر  الشماخي:   (١)
.٢١٣/٢ الجامع،  جعفر:  ابن   (٢)

.٢١٣/٤ - ٢١٤ نفسه،  المرجع  جعفر:  ابن   (٣)
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في  العثمانية  العدلية  األحكام  مجلـة  عليها  نصت  مشـهورة  القاعدة  هذه 
وقد  الفقهية،  فروعهم  في  اإلباضية   واعتمدها  والثمانون(١)،  السادسـة  المادة 
إلى  دابة  اسـتأجر  «إذا  فقال:  وغيرها  اإلجارة  باب  في  الشـماخي   عليها  نّص 
تسـمى  فيما  األجر  له  فإن  األثر:  فـي  ذكر  فقد  المكان،  ذلـك  فجـاوز  مـكان 
الضمان  وال يجمـع  ويضمن،  خالـف  قـد  ألنه  يسـّم؛  لم  فيما  لـه  وال أجـر 

خالف»(٢). فيما  واألجر 
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المنفعة. بدل  أي  األجر: 

نقصانه. أو  الشيء  لقيمة  الغرامة  هو  الضمان: 
التعدي،  بسـبب  يكون  إنما  الضمان  ألن  جهتهما،  اتَّحدت  إذا  يجتمعان:  ال 

كالغصب. أو  له،  غصب  الغير  مال  على  والتعدي 
إذ  يرتفع،  بـل  ضامنًا،  المسـتأجر  صيـرورة  مـع  ال يبقـى  اإلجـارة  وعقـد  ـ 
الحالتين(٣). لتنافي  أمينًا، وغاصبًا ضمينًا في آنٍ واحد؛  اعتباره مستأجرًا  ال يمكن 
فيهما،  والمحل  السـبب  اتحاد  والضمان  األجر  اجتماع  عدم  في  ويشـرط  ـ 

معًا. وقت  في  يلزمان  قد  فاالثنان  وإال 

بيروت،  العلمية،  الكتـب  دار  األحـكام،  مجلة  شـرح  الحكام  درر  كتاب  أفنـدي،  حيـدر  علـي   (١)
المادة  والثمانون،  الخامسـة  القاعدة  الفقهيـة،  القواعد  شـرح  أحمد:  الزرقـا  وينظـر:  ـ   .٧٨/١

ص ٤٣١.  (٨٦)
.٢٩٨/٦ - ٢٩٩ اإليضاح،  كتاب  الشماخي:   (٢)

ص ٤٣١. الفقهية،  القواعد  شرح  أحمد:  الزرقا   (٣)
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ما إذا  ليخـرج  جهتهما»  اتحـدت  «إذا  بقولنـا:  «وقيَّدنـا  الزرقـا :  أحمـد   قـال 
وراءه  وأردف  فركبهـا،  لركوبه  دابـة  اسـتأجر  لو  كما  وذلك  جهتهمـا،  اختلفـت 
فعليه  المقصد،  بلوغ  بعد  فعطبت  االثنين،  حمل  تطيق  وكانت  بنفسه،  ليستمسك 
الضمان،  اتحاد جهة األجر وجهة  لعدم  قيمتها، وذلك  كل األجر ويضمن نصف 
على  األجر  فيلزم  وعليه  قيمتها»(١).  كل  ضمن  االثنتين  حمل  ال تطيق  كانت  ولو 
بوصوله  الحيوان  ذلك  استئجار  من  المرادة  المنفعة  استوفى  قد  ألنه  المستأجر، 
تعدى  قد  يكـون  ألنه  الحيوان،  قيمـة  نصف  ضمان  وُيلـزم  المقصـود،  للمـكان 

َخلفه. شخصا  بإردافه 
مختلفين،  الضمـان  وسـبب  األجر،  لـزوم  سـبب  كان  لمـا  أنـه  والحاصـل: 
سـبب  فلكلٍّ  األجر،  مع  اجتمع  قد  الضمان  بأن  وال يقال  معًا،  وقت  في  يلزمان 

اآلخر(٢). سبب  غير 

للقاعدة: اإلجمالي  والمعنى 
الضمان  وال يجب  الضمان  فيهـا  يجب  التي  الحالة  في  األجرة  ال تجـب  أنـه 
الشيء  ضمان  عليه  وجب  فمن  أخرى  وبعبارة  األجرة،  فيها  يجب  التي  الحال  في 
شخص  استأجر  فلو  منه،  به  ما ينتفع  أجر  ال يلزمه  فإنه  شـرعي؛  موجب  بمقتضى 

األجر(٣). عنه  ويسقط  قيمتها  يضمن  فإنه  اإلهمال،  أو  بالتعدي  فهلكت  دابة 
وإذا  األجرة،  سـوى  ال يضمن  تعّد،  بـال  فعطبت  سـيارة  أيضًا  اسـتأجر  ولو 
األجر  عليه  يجتمع  كْيـال  عليه،  وال أجرة  قيمتها  يضمن  عنـده،  فهلكت  غصبهـا 

والضمان.

ص ٤٣١. الفقهية،  القواعد  شرح  الزرقا:   (١)
الفقهية  القواعـد  معجم  هرمـوش:  محمود  وينظـر:  ـ   .٧٩/١ األحـكام،  مجلـة  شـرح  حيـدر:   (٢)

ص ٦٥. اإلباضية، 
ص ١٢١ - ١٢٢. اإلسالمي،  الفقه  مدخل  سالم:  محمد  مدكور   (٣)
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مدة  المؤجرة  بالعين  انتفع  أو  السيارة  استعمل  إذا  أنه  إلى  اإلباضية   وذهب  ـ 
لما  خالفًا  وهذا  الضمان(١)،  مع  المنفعـة  أجر  للمغصوب  يضمن  فإنه  اغتصابـه؛ 

اإلباضية (٢). غير  إليه  ذهب 
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رجل  من  رجل  استأجر  لو  «ما  في :  الشماخي  ما ذكره  القاعدة  فروع  من  ـ   ١
فقد  المكان،  ذلك  فجاوز  مكان  إلى  دابة  اسـتأجر  أو  شهرين،  فسكنه  شـهرًا  بيتًا 
يسـّم؛  لم  فيما  له  وال أجر  ى  سـمَّ فيما  األجر  له  أّن  عبد العزيز (٣)  عبد اهللا بن  ذكر 
الربيع :  وقال  خالف.  فيما  والضمان  األجر  وال يجتمع  ويضمن،  خالف  قد  ألنه 
الضمان،  فعليه  تسـلم  لم  وإن  الدابة،  َسـِلمت  إن  أيضًا  خالف  فيما  األجر  «عليه 
معًا  واألجر  الضمـان  وجوب  إلى  مسـلم   أبو عبيدة   وذهب  األجر.  عليـه  وليـس 
مطلقًا، سواء سِلمت الدابة أو عطبت إذا تعدى المدة المتفق عليها في العقد»(٤).

وعبد اهللا بن  عبيـدة   كأبـي  اإلباضيـة   جمهـور  أن  القـول  يمكـن  تقـدم  ممـا 
أّن  على  اتفقـوا  اإلباضيـة   فقهـاء  مـن  وغيرهـم  حبيـب   والربيع بـن  عبد العزيـز  
المدة  في  بالسكن  االنتفاع  مقابل  العقد  في  المسمى  األجر  عليه  المستأجر يجب 
على  وال ضمان  المحدد،  المـكان  إلى  بالدابة  واالنتفاع  شـهر،  وهي  المحـددة، 
اإلجارة،  عقد  في  عليه  ما اتفق  المسـتأجر  تعدى  إذا  فيما  واختلفوا  المسـتأجر، 
هذه  ففي  المحـدد،  المكان  تجـاوز  أو  شـهرين،  وسـكن  اإلجارة  مدة  في  فـزاد 
تلك  يضمن  أم  الزائدة؟  والمسـافة  للمدة  المثل  إيجار  عليـه  يجب  هل  الحالـة، 
يجب  وهل  التعـدي؟  بسـبب  عليه  المتفق  على  المضافة  المسـافة  وتلك  المـدة 

.١٤٦/١ البصيرة،  عثمان:  األصم   (١)
ص ٦٤. اإلباضية،  الفقهية  القواعد  معجم  هرموش:   (٢)

ترجمته. تقدمت   (٣)
.٢٩٨/٦ - ٣٠١ اإليضاح،  الشماخي:   (٤)
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العين  سـلمت  إذا  عليه  ال يجب  أم  والعطـب؟  التلـف  حالة  في  الضمـان  عليـه 
إذا  ويضمن  سـلمت،  إذا  المثل  أجر  عليـه  يجب  وهل  األضرار؟  مـن  المؤجـرة 

مطلقًا؟ واألجر  الضمان  عليه  أم  وهلكت؟  عطبت 
أقوال: ثالثة  المسألة  في  والحاصل 

في  األجر  دون  الضمـان  عليه  يجب  أنـه  إلى  عبد العزيز   ابـن  ذهـب  األول: 
فبالتعدي  ال يجتمعـان »؛  والضمـان  «األجـر  ألن  المتجـاوزة،  والمسـافة  المـدة 
فإنه  وإال  ضمن،  المؤجرة  العيـن  أو  الدابة  هلكت  فإذا  بالضمان،  ملزمـًا  أصبـح 

المسمى. األجر  إال  عليه  ال يجب 
وتجاوز  تعدى  إذا  المثل  أجر  وجوب  إلى  حبيب   الربيع بـن  وذهب  الثانـي: 
الضمان  المقصود، وال يجب عليه  المكان  إلى  المحددة  المسافة  أو  اإليجار  مدة 
عليها،  المتفق  المدة  نهاية  بعد  الدار  تضررت  أو  التعدي،  بعد  الدابة  هلكـت  إذا 
«األجر  أن  وهي  القاعدة،  إعمال  في  عبد العزيز   ابن  قول  مع  يتوافق  القول  وهذا 

ال يجتمعان ». والضمان 
يرى أبو عبيدة  أن الضمان واألجر يجتمعان معًا إذا تعدى المستأجر  الثالث: 
خارج  غير  ذلك  فيكون  العقد،  في  المعينة  المـدة  أو  المحددة،  المسـافة  وجاوز 
وال يجتمعان  التعدي  فـي  يجتمعان  والضمان  األجر  يقـول  فكأنه  القاعدة،  عـن 

عدمه(١). عند 
قناطر  َعْشر  عليها  ليحمل  سيارة  رجل  اكترى  إذا  أنه  أيضًا:  فروعها  ومن  ـ   ٢
الزيادة؛  تلك  بسـبب  السـيارة  فتعطلت  ذلك،  من  أكثر  عليها  فحمل  القمح،  من 
السـيارة  أو  الدابة  لقيمة  ضامن  أنه  ـ  الحالة  هذه  فـي  ـ  عبد العزيز  ابـن  فمذهـب 
ويرى  المكان،  بلغـت  قد  كانت  إذا  تامـة  األجرة  وعليـه  عنها،  مـا زاد  بحسـاب 

عليها(٢). وال أجر  تامة  قيمتها  عليه  أّن  الربيع  

.٢٩٩/٦ - ٣٠٠ نفسه،  المصدر  الشماخي:   (١)
السابق. المصدر  الشماخي:   (٢)
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أيوب  (بـن  وائل  عـن  األثر  فـي  ما جـاء  «اإليضـاح»  فـي  الشـماخي   ونقـل 
فسألتهم  علماء،  فقهاء  حضرموت   أهل  من  مشايخ  الَخَبا  «وفي  قال:  الحضرمي ) 
قال:  الدابة،  فتلفـت  الموضع  فجاوز  معلوم  موضـع  إلى  دابة  اكترى  رجـل  عـن 
ما نرى  قالوا:  الكراء؟  في  ما تقولون  لهم  قلت  قال:  ضامن،  أنه  كلهم  فأجمعـوا 
فاستيقظ،  نائمًا  أو  غائبًا  أبو عبيدة   وكان  قال:  الدابة،  ثمن  ضمناه  إذا  الكراء  عليه 
قال:  فسألته  قال:  المسألة  عن  الشيخ  َسلِ  حضرمي  يا  حاجب (١):  لي  وقال  قال: 
يا  أين  مِن  سـلمة (٢):  محمد بن  له  فقال  قال:  جميعًا  والكراء  الدابة  ثمـن  يضمـن 

ال تعلم»(٣). حيث  من  قال:  الكراء؟  يضمن  عبيدة   أبا 

البصرة،  من  أصله  طي،  من  ١٥٠هـ)  (ت: حوالـي  أبو مودود  الطائي،  مودود  حاجب بـن   (١)
األيمن  سـاعده  وكان  مسـلم،  عبيدة  أبي  عن  العلم  تلقى  وداعية،  وفقيه  عالم  بها،  ومولده 
لسير  والمتابعة  والعسكرية،  المالية  الشؤون  على  اإلشـراف  مهمة  إليه  أوكل  نشـاطاته.  في 
والفتيان،  المشـايخ  يحضره  للذكر،  مجلسـًا  حاجب  منزل  وكان  البصـرة،  خـارج  الدعـوة 
واليمن  حضرموت  إلـى  البصرة  أثره  جاوز  األموييـن.  والة  من  وتسـترًا  خفية  ويقصدونـه 
الشـاري  أبو حمزة  بها  جهز  التي  األمـوال  جمع  الذي  هو  حاجبـًا  أن  ويذكـر  والمغـرب. 
فقيهًا  كان  ذلـك  جانب  إلى  األموييـن.  جور  من  وإنقاذهـا  والمدينة  مكـة  لدخـول  جيشـه 
الخليفة  قال  مات  ولمـا  فقهه.  وغزارة  علمه  سـعة  على  تدل  سـيرة  وله  ومناظرًا،  وخطيبـًا 
أبو زكرياء:  ينظر:  ـ  اإلباضية».  «ذهبت  (ت: ١٥٨هـ/٧٧٥م):  المنصور  أبو جعفر  العباسي 
مداد:  ابن  ـ   .٤٨١  ،٢٧٦  ،٢٦٢  ،٢٥٢  ،٢٤٢/٢ طبقات،  الدرجيني:  ـ   .٦٤/١ السـيرة، 

.٨٦  ،٨٤/١ السير،  الشماخي:  ـ   .١٩ - ٢٠  ،٩  ،٨  ،٦ سيرة، 
بالمدينة  اإلباضيـة  فقهاء  وأحـد  عبيدة،  أبي  تالميـذ  أحد  (ق: ٢هـ)  المدنـي  سـلمة  محمد بـن   (٢)
لمن  مجلسـه  من  يقوم  يكن  لم  عبيـدة  أبا  أن  يذكر  حتـى  شـيخه،  عند  كبير  شـأن  لـه  المنـورة. 
مدرسـة  من  ألنهما  بهما،  احتفـاء  المدنيين،  حبيـب  ومحمد بن  سـلمة،  لمحمد بـن  إال  يأتيـه 
سـلمة  محمد بن  الشـيخ  وفاة  عن  شـيئًا  المصادر  تذكر  لـم  يعتنقهمـا.  وكان  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص ، 
القرى  وادي  معركة  في  وفاته  تكون  أن  الممكن  من  أن  يذكر  البعض  أن  رغم  والدته،  وال عن 
 .٢٤٢/٢ الدرجيني:  طبقات  ـ   .٢٤١ الراشـدي:  ينظر:  ـ  ١٣١هـ.  سـنة:  حمزة  أبي  جيش  مع 

.١٠٨/٢ األزهار،  الباروني:  ـ   .٩٠/١ الشماخي:  ـ سير 
.٣٠٠/٦ - ٣٠١ الشماخي:   (٣)
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«قوله  فقال:  عبيدة   أبي  وقول  المشايخ  قول  على  المحشي  أبو ستة   وعلق 
ضمنها؟  حيث  تعدى  عليه  ال كراء  أنه  المراد  هل  ينظر  الكراء،  عليـه  ما نـرى 
بالكراء.  فيـه  ال يحكم  بالضمـان  فيـه  عليه  يحكـم  الـذي  الحمل  أمـا  يعنـي 
السابق  الكراء  وأما  التعدي،  ما بعد  إال  بالضمان  عليه  ال يحكم  أنه  وال شك 
أنه  المراد  أو  معـه،  ال ضمان  ألنه  باالتفاق؛  الزم  أنـه  فالظاهر  التعـدي  علـى 
العبارة.  ظاهرة  من  المتبادر  وهو  الدابة،  ثمن  ضمن  حين  أصال  عليه  ال كراء 
هو  واألول  عليهـا،  وال أجـر  تامـة  قيمتهـا  عليـه  الربيـع :  لقـول  والمناسـب 
أنه  الظاهر  فإن  والربيع،  عبد العزيز   ابن  بين  الخالف  من  تقدم  لما  المناسـب 

فقط»(١). الزائد  في 
المعتدي  المسـتأجر  إلزام  في  عبيدة   أبـي  قول  يوضح  أن  أبو سـتة   وحـاول 
هل  أيضًا  ينظر  جميعًا،  والكـراء  الدابة  ثمن  «قوله:  فقال:  معًا،  واألجـر  الضمـان 
ألجل  عنه  يسـقطونه  المشـايخ  فيكون  فقط،  عليه  المتفق  الكراء  بالكراء  المـراد 
به  المـراد  أو  مثـالً؟  التعدي  قبـل  ذمته  فـي  لترتبه  يوجبـه  عبيـدة  وأبـو  ضمـان، 
فهو  تلفها  قبل  مثالً  الدابة  ما عملت  جميع  ألن  أيضًا؛  المثل  كراء  مع  المسـمى 
عليه.  ما تقدم  يسـقط  إذا  فيما  فقط،  التلف  وقت  جاء  إنما  والضمان  لصاحبهـا، 
أو المراد كراء المثل فقط، وهو كراء التعدي، وذلك أن المشايخ ـ رحمهم اهللا ـ 
عليه  أوجبه  عبيدة  5  وأبو  الضمان،  عليه  أوجبوا  حيث  المثل،  كراء  عنه  نفـوا 
في  ترتبه  ِعّلية  إلى  نظرًا  االتفاق  محل  فهو  المسـمى  الكراء  وأما  السـابقة،  للعلة 

التعدي»(٢). قبل  ذمته 
عند  معًا  واألجر  الضمـان  في  عبيدة   أبي  قول  إلـى  يميل  سـتة   أبا  أن  ويبـدو 
عبيدة»(٣).  أبـي  قول  «والظاهر  فقـال:  األقوال،  مـن  ما اسـتظهره  وهذا  التعـدي، 

.٣٠١/٦ للشماخي،  اإليضاح  كتاب  على  الحاشية  القصبي:  ستة  أبو   (١)
السابق. المصدر  ستة:  أبو   (٢)

نفسه. المصدر   (٣)
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عبد العزيز   ابـن  إليه  ما ذهب  أّن  يظهـر  المتقدمة  األقـوال  في  النظر  بعـد  ولكـن 
القول األعدل واألقرب إلى الصواب؛ لتماشيه مع مقاصد  والربيع بن حبيب  هو 
أيضًا  ما تقرره  وهو  معامالتهم،  في  الناس  عن  والمشقة  الحرج  رفع  في  الشريعة 

وال ضرار ». ضرر  «ال  المشهورة  الفقهية  القاعدة 
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«إذا  أنه:  الكراء  مع  المغصوب  ضمان  في  بركة   ابن  ما ذكره  فروعها  ومن  ـ 
عليه  أّن  الغاصب،  يد  في  المغصوب  وهلك  عبدًا  أو  دابة  أو  دارًا  رجل  اغتصب 
مدة  في  استعمله  أو  ذلك،  من  شيئًا  يستعمل  كان  إن  والكراء  المغصوب  ضمان 
في  خالفكم  وقـد  والكراء  الضمان  أوجبتـم  لَِم  قائل  قـال  فإن  يده،  فـي  مـا كان 

(الحنفية )؟ العراق   أهل  الكراء  إيجاب 
لو  رجًال  أّن  على  عندنا  الحجاز (١)  أهل  عند  العراق   أهل  أجمع  قد  لـه:  قيـل 
وضمان  لسـيدها،  عقرها  عليه  أّن  يده،  في  وماتـت  فوطئها  أمة  لرجـل  اغتصـب 
خالفنا  من  وغلط  ذلك،  في  تصويبنا  يوجب  هذا  على  معناه  فإجماعهـم  قيمتهـا، 

المضمونات»(٢). نسخة  وفي  المغصوبات،  بين  فّرق  فيما 
وإن  وردها،  عقرهـا  فعليه  عنده،  حية  وبقيـت  فوطئها  أََمة  غصـب  إن  أمـا  ـ 
المشـتري  ويرجع  منه،  للمغصوبة  فأوالدها  له،  فولدت  المشـتري  فوطئها  باعها 
جارية  كانت  «وإن  المعنى:  هذا  فـي  األصم   عثمان  يقول  بثمنها،  الغاصب  علـى 
ولدت  وما  وهي  ردهـا،  فعليه  أوالدًا  ولدت  وإن  وردهـا،  عقرها  فعليـه  فوطئهـا 
بها  فجاز  أوالدًا  لـه  فولـدت  فوطئها  باعهـا  وإن  منـه،  غصبـت  الـذي  لِموالهـا 
من  ويأخذ  عبيـدًا،  أوالدهـا  قيمـة  المشـتري  ويأخذهـا  يأخذهـا  فإنـه  فأخذهـا، 

والحنابلة. المالكية  فقهاء  يقصد  لعله   (١)
.٤٠٨/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (٢)
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ثمنها،  من  أعطاه  بمال  الغاصب  البائع  على  المشتري  ويرجع  َعقرها،  المشتري 
ذلك»(١). صح  إذا  كله  وهذا  منه،  فيأخذه  أوالده  قيمة  منه  أخذ  وما 

العصر،  هذا  في  المنقرضة  المسـائل  هذه  مثل  نورد  لماذا  يقول:  قائل  ولعل 
والعبيد؟ اإلماء  زمن  وولَّى  مضى  وقد 

َمن  البـالد  بعض  فـي  ما يزال  ولعـل  أحكامهـم،  معرفـة  مـن  ال بـد  نقـول: 
ألن  اإلسالمي؛  التشريع  في  حلولهم  فيجدون  يومًا،  يعود  وربما  بهم،  يحتفظون 

ومكان. زمان  لكل  صالحا  ليكون  اهللا  وضعه  نظام  اإلسالم 
أو  كناقة  حيوانًا  اغتصب  من  على  المال  هذا  إسقاط  يمكن  أخرى  جهة  ومن 
باعه  وإن  عنه،  تولَّد  وما  صاحبه  إلى  المغصوب  رد  المغتصب  على  فيجب  بقرة، 
ضمان  مع  منـه  أخذه  المشـتري  عند  منه  المغصوب  وجـده  وإن  ضمنـه،  لغيـره 

للمشتري. قيمته 
مباشرة  يأخذه  للمال  المستِحق  الفقهاء، هل  بين  المسألة محل خالف  وهذه 
البائع  الغاصـب  بين  المسـتِحق  يجمـع  أم  مثلـه؟  لـه  ُيسـلَّم  أم  المشـتري؟  مـن 

منه؟ يأخذه  ثم  والمشتري 

القول: مجمل 
في  والكراء  الضمان  بين  يفرقـون  اإلباضية   أن  يظهر  ما تقدم  خالل  مـن  أنـه 
األولى  الحالة  ففـي  الغصب،  حالة  فـي  والكراء  الضمـان  وبين  اإليجـار،  حالـة 
األجر  أن  الثانية  الحالـة  وفي  ال يجتمعان »،  والضمـان  «األجر  بقاعدة:  يعملـون 
بغلة  االنتفاع  مقابـل  والكـراء  بالغصب،  يجـب  فالضمان  يجتمعـان،  والضمـان 
حالة  بين  ال يفرقون  فهـم  الحنفية ،  لمذهب  خالفـًا  وهذا  وخراجه،  المغصـوب 

الغصب. وحالة  اإليجار 
صورة  في  يعملوهـا  لم  قاعدتهم  أن  وبّيـن  بركـة   ابن  عليهـم  اعتـرض  وقـد 

.١٤٧/١ البصيرة،  عثمان:  األصم   (١)
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العقر  وجوب  في  وغيرهم  اإلباضية   مـع  متفقون  فهم  وهالكها،  األمة  اغتصـاب 
هالكها. مقابل  والضمان  الغضب،  مقابل 

واستغالله: الحيوان  غصب  باب  في  فروعها  ومن  ـ 
الضمان  فيها  يجـب  التي  للصورة  توضيحًا  مصنفـه  في  األصم   عثمان  نقـل 
فإن  لذلك،  ضامن  فإنـه  وأخذها؛  غيره  دابة  على  تعـدى  «ومن  فقـال:  واإليجـار 
ثم  المرعى  من  وأخذها  تعدى  وإن  اسـتعمالها،  وكراء  ضمانها  فعليه  اسـتعملها 
حفظًا  هو  ليس  المرعى  ألن  لها؛  ضامن  فهو  المرعى،  إلى  ردها  وأعاد  استعملها 
حال  كل  في  فعليه  غصبها  فإن  اسـتعمالها،  كراء  وعليه  ضمنها،  تلفت  إن  لربها، 
ردها،  فعليـه  زادت  وإن  قيمتهـا،  أفضـل  عليـه  غصبـه  مـن  نقصـت  وإن  رّدهـا، 
أو  غضبها  يوم  قيمتها  أفضل  فعليه  نقصت  أو  زادت  وإْن  تلفت،  إن  له  وال شيء 

أتلفها...»(١). يوم 

وزراعتها: المغصوبة  األرض  في  فروعها  ومن  ـ 
مع  الغاصب  تضمين  في  العلماء  اختلف  «وقد  الشأن:  هذا  في  البسيوي   يقول 
آخرون:  وقال  وأجرة،  وضمان  نقصان  عليه  يجتمع  أن  قوم:  فقال  األرض،  نقصان 
أّن  هذا  غير  ما عندهم  الناس  أكثر  إن  به  قيل  قد  القول  وهذا  مثلها،  وأجر  النقصان 
أجر؛  عليه  فال يجب  ضمان،  فيلزمه  للغاصب  هو  ليس  منـه،  نقصت  الذي  الـزرع 
الزرع  قد حصد  الغاصب  كان  فإن  األرض،  والزرع لصاحب  له،  ليس  الزرع  وألن 
اســتغل  وما  جميعًا،  المال  غلة  أو  كلها  الزراعة  تلك  َردُّ  عليه  فإن  األرض،  وثمر 
الشجرة  ثمرة  يرد  الثمرة، وكذلك  رد  فعليه  النخل  استغل  إن  مضمونًا عليه، كذلك 

وال َعرق...»(٢). له  وال ِعرق  ذلك،  جميع  في  له  وال حق  ذلك،  قيمة  أو 

بسيط. بتصرف   .١٤٦/١ نفسه،  المصدر  األصم:   (١)
.٥٤/٤ - ٥٥ البسيوي،  الحسن  أبي  جامع  البسيوي:   (٢)
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اإلسـالمي،  الفقه  في  الضمان  بنظريـة  المتعلقة  القواعـد  من  القاعـدة  هـذه 
كان  إذا  نفسـها،  تلقاء  من  البهيمة  تسـببه  الذي  الضرر  عـن  الضمان  نفـي  وفيهـا 

الضمان. لزمه  أهملها  إذا  أما  لها،  وحارسًا  عليها  محافظًا  صاحبها 
أّن  هريـرة  3  أبـي  عـن  ثبـت  شـريف  حديـث  القاعـدة  هـذه  وأصـل 
عبادة بـن  عـن  روايـة:  وفـي  ُجبـار »(١)   جرحهـا  «العجمـاُء  قـال:  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص : 
والبئر  جبار،  المعدن  أّن  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص :  قضاء  من  «إن  قـال:  الصامـت  3 
البهيمة  والعجماء:  حنبل :  أحمد  بـن  قال  جبار»(٢)،  جرحها  والعجماء  جبـار، 
ما أتلفته  «ومعنـاه  ال يغرم،  الـذي  الهدر  هو  والجبـار:  وغيرها،  األنعـام  مـن 
بدون  بنفسـها  البهيمة  أتلفت  إذا  وهذا  صاحبها،  على  ال ضمان  هدر  البهيمة 

صاحبها»(٣). من  تقصير  أو  تعد 
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بالنفوس  النقصـان  أو  التلف  منـه  ينشـأ  الذي  الفعل  لصورة  اسـم  الجنايـة: 
واألموال.

حديث:  ٦٥٣٠   جبار،  والبئـر  جبار  المعدن  باب:  الديات،  كتـاب  البخاري،  رواه  عليـه،  متفـق   (١)
ومسـلم،  الخمس»  الركاز  وفي  جبار،  والمعـدن  جبار،  والبئر  جبـار،  جرحها  «العجمـاء  بلفـظ 

.  3 الدوسي  هريرة  أبي  عن  حديث:  ٣٣١٢  العجماء،  جرح  باب  الحدود،  كتاب 
الصامت، حديث:  ٢٢١٨٥.  المسند، مسند األنصار، حديث عبادة بن  رواه أحمد بن حنبل في   (٢)
الصامت،  عبادة بن  عن  حديث:  ٢٦٧١ .  الجبـار،  باب  الديات،  كتاب  السـنن،  في  ماجه  وابـن 

قبله. بما  صحيح  األلباني  قال 
.٤٤٤/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (٣)
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ال تتكلم. ألنها  البهيمة  والعجماء: 
كان  أنس   مالك  بن  عن  وروي  وال مؤاخذة.  فيه  ال ضمان  هدر  معناه  ُجبار: 

فيه(١). ال دية  أنه  الُجبار:  يفسر 
بالمال. أو  بالنفس  اإلضرار  من  البهيمة  ما تفعله  أي  العجماء:  جناية 

فاعل مختار؛ كسائق  فعل  منبعثًا عن  يكن  لم  إذا  له  أي هدر، ال حكم  ُجبار: 
عن  منبعثًا  كان  إذا  أما  لإلخافة،  فاعل  أو  ناخس  أو  ضارب  أو  راكب  أو  قائد  أو 

حكمه(٢). الفقهاء  بين  فقد  مختار  فاعل  فعل 
ليس  منفلتة  كانت  إذا  هدرًا  العجماء  جـرح  يكون  «وإنما  بركة :  ابن  قـال 
الثالثة  هؤالء  من  واحد  معها  كان  فإن  راكب،  وال عليها  وال سائق،  قائد  لها 
صاحبها  جناية  هـي  وإنما  للعجماء،  ليـس  حينئذ  الجناية  ألن  ضامـن؛  فهـو 

الناس»(٣). أوطأها  الذي 
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البراء  بن  وحديث  المذكـور  الحديث  بين  ال تناقض  أنه  علـى  التنبيه  ينبغـي 
أو  البساتين  أهل  بقضاء رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص على  فيه تصريح  يوجد  الذي  عازب  3 
بالليل.  ماشيتهم  ما أفسـدته  ضمان  الماشـية  أهل  وعلى  بالنهار،  حفظها  المزارع 
وعلى  بالنهار،  حفظهـا  األموال  أهل  علـى  «قضى  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  روي  فقـد 
على  يجب  أنه  فقط  يقتضي  البـراء  حديث  ألن  بالليل»(٤)؛   حفظها  الماشـية  أهـل 

.١٦٣/٤ الجامع،  البسيوي:  ـ   .٤٤٤/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (١)
بيروت،  الفكـر  دار  مالـك،  اإلمام  موّطـأ  إلى  المسـالك  أوجـز  زكريـاء:  محمـد  الكاندهلـوي   (٢)
القواعد  أحمد:  علي  الندوي  ـ  ص ٤٥٧.  الفقهيـة،  القواعد  شـرح  أحمد:  الزرقـا  ـ   .١٠٣/١٣

ص ١٢٣. اإلسالمي،  الفقه  مدخل  سالم:  محمد  مدكور  ـ  ص ٤٠٥.  الفقهية، 
.٤٤٤/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (٣)

مسـند  وأحمد،  رقم ٣١١٥ ،  قوم،  زرع  تفسـد  المواشـي  باب  اإلجارة،  أبواب  أبو داود،  رواه   (٤)
الزهري  عن  إسـناده  في  اختلف  وقـد  رقـم  ٢٣٠٨٧ ،  مسـعود،  محيصة بن  حديـث  =األنصـار، 
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صاحبها  على  يجب  وألنه  النهار(١)؛  دون  بالليل  البهيمة  ما أتلفته  ضمان  المالك 
الليل(٢). في  دابته  ال ُيسّيب  أن 

من  فعلته  فيما  األموال  أم  النفوس  علـى  كانت  سـواء  النهار  في  جنايتها  أمـا 
ُجبار»  جرحها  «العجماء  حديث:  على  بناًء  الضمان  عليها  فال يتقرر  نفسها،  تلقاء 
أو  والسـائق  الراكب  معها  كان  إذا  إال  القاعدة،  هـذه  أساسـه  على  لت  أُصِّ الـذي 
وقد  ضامنًا،  يعتبر  الحالة  هذه  ففي  إنسانًا،  جرحت  أو  للغير  شيئًا  وداست  القائد 
وقائد وراكب  لها سائق  كان  «وإن  فقاال:  المعنى  إلى هذا  والثميني   بركة   ابن  أومأ 
«فيمكن  المعنى وقال:  العيد هذا  دقيق   ابن  أكد  ما أصابت»(٣). وقد  لزمهم جميعًا 
يده،  تحت  ومن  المالك،  من  تقصير  ثمة  يكن  لم  إذا  هدر،  جنايتهـا  إن  يقـال  أن 

ذلك»(٤). على  الحديث  وينزَّل 
الحديث»  «اختالف  كتابه  في  المسـألة  هذه  الشـافعي   اإلمام  بحث  وقد  هذا 
قال:  ثم  جبـار»،  جرحها  «العجماء  لحديـث:  البرا ء  حديـث  مخالفة  عـدم  وبّيـن 
ما أصابت،  ضمنوا  ِحْفظها،  العجماء  أهل  على  كان  إذا  أنه  على  دليل  هذا  «وفي 
بالنهار،  وال يضمنونه  زرع،  من  ما أصابت  بالليل  السائمة  الماشـية  أهل  فيضمن 

الثقات  مراسـيل  من  فالحديث  كان  حـال  أي  «على  عبد البـر:  ابن  قـال  ثقات،  أثبـات  وكلهـم 
والعمل».  بالقبول  العراق  أهـل  من  وطائفة  الحجاز  أهل  تلقاه  حديث  وهو  ثقـة  جميعهـم  الن 
على  الضمان  باب  األشـربة،  كتاب  الصغير،  السـنن  في  البيهقي  ورواه   .٢٠٥/٧ االسـتذكار، 
كتاب  المصنف،  في  الصنعاني  عبد الرزاق  ورواه  عازب.  البراء بن  عن  حديث:  ٢٧٤٩   البهائم 
الحي،  يضمنـون  الجاهلية  أهـل  وكان   ...» قـال:  حديـث:  ١٧٧١٠   العجمـاء،  بـاب  العقـول، 
الذي  ذلك  في  قال  لرسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  ذلك  ذكر  فلما  ومعادنهم،  وآبارهم،  بهائمهـم،  ما أصابـت 

الثقفي. المغيرة  عتبة بن  يعقوب بن  عن  القضاء».  من  قال 
.١٦٤/٤ البسيوي،  الحسن  أبي  جامع  البسيوي:   (١)

.١٨٩/٢ - ١٩٠ األحكام،  عمدة  شرح  األحكام  إحكام  العيد:  دقيق  ابن   (٢)
ص ١٩٤. البسام،  الورد  الثميني:  ـ   .٤٤٤/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (٣)
.١٩٠/٢ األحكام،  عمدة  شرح  األحكام  إحكام  العيد:  دقيق  ابن   (٤)

=
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الحالـة  تلـك  فـي  حفظهـا  عليهـم  ألن  والسـائق؛  والراكـب  القائـد  ويضمـن 
انفلتت»(١). لو  وال يضمنون 
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الزروع: من  البهائم  ما تفسده  ـ   ١
الفقهاء. بين  خالف  محل  وهي  تفصيل،  فيها  مسالة  هذه 

أو  إنسان  زرع  تأكل  الدابة  في  عنهم  إلينا  تناهى  فيما  «اختلف  بركة :  ابن  قال 
فقال  واالستيثاق،  والشّد  واإلطالق  اإلرسال  حال  في  والنهار،  الليل  في  طعامه 
الليل  في  والزرع  الطعام  صاحب  علـى  أتلفت  وما  أكلها،  ربها  يضمن  بعضهـم: 
رعي  في  النهار  فعل  ال يضمن  بعضهم:  وقال  الشـّد،  أو  الرعي  حال  في  والنهار 
صاحب  وعلى  حال،  كل  على  منها  النهار  ِفعل  ال يضمن  بعضهم:  وقال  شّد،  أو 
دابته  حفظ  الدابة  صاحب  وعلى  النهار،  في  وطعامه  زرعه  حفظ  والطعام  الزرع 
وما  والليل،  النوم  براحة  أموالهم  حفظ  عن  ينشـغلون  ألنهم  الليل؛  في  وشـدها 
الرعي  موضع  فـي  ربها  أطلقها  إذا  بعضهـم:  وقـال  الليل،  ظلمـة  مـن  يحجبهـم 
في  ربها  أطلقها  وإن  ربهـا،  على  فال شـيء  فأكلت،  النهار  في  فرجعت  والفـالة 

والليل. النهار  في  ما أكلت  ضمن  المزارع،  وقرب  والعمارة  القرية 
بعضهم:  فقـال  رباطها:  مـن  انطلقت  إذا  الليـل  فـي  أكلهـا  فـي  واختلفـوا  ـ 

آخرون. نه  وَضَمّ ط،  ويفرِّ يتعمد  لم  إذا  صاحبها  على  ال ضمان 
ربها  حماية  في  بفعلها  مال  أو  نفس  وإتـالف  ونطحها  عقرها  في  واتفقـوا  ـ 
أَذِن  يكون  أن  إال  ذلـك،  من  شـيء  في  عليه  ال ضمـان  أنه  وحصنـه،  منزلـه  فـي 
ضامنًا  ذلك  عند  فيكون  عادتها،  من  ما جرى  وكتمه  داره،  في  وأسـكنه  للداخل 

دار  «األم»  كتابـه  مـن  الثامن  الجـزء  الحديث،  اختـالف  كتـاب  إدريـس:  محمد بـن  الشـافعي   (١)
ص ٥٦٦ - ٥٦٧. ١٣٨١هـ/١٩٦١م،  بيروت.  ط ١،  المعرفة. 
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به،  واآلمر  عليه  المجنـي  على  كالدال  ألنـه  بذلك؛  معروفة  كانـت  إذا  لجنايتهـا 
دابته  على  أدخله  وإن  ضمن،  ماله  أو  نفسـه  تلف  فيه  كان  أمر  في  غيره  غَّر  ومن 
عليهما  الداخل  في  منهما  أخـذت  ثم  وال عقر،  بِأَكل  ال ُيعرفان  وهمـا  َسـْبعه  أو 
ولم  غيره»(١).  أو  مالك   من  عليهما  أدخله  من  على  ال ضمان  أنه  نطحًا،  أو  عقرًا 
هذه  بأعدل  أعلم  «واهللا  وقال:  التوقف  وفّضل  األقوال،  هذه  بين  بركة   ابن  يرجح 
فيرجحه. الصواب  وجه  عنده  يظهر  ولم  األدلة  عنده  تساوت  ولعله  األقوال»(٢)، 

صاحبها: من  أو  رباطها  من  الدابة  انفالت  في  ـ   ٢
محمد بن  عن  وجدت  «وقـد  المسـألة:  هذه  حكم  بيان  في  بركة   ابـن  يقـول 
أتلفت  فما  رّبها،  وثاق  من  انطلقت  إذا  أنها  بالعقر  المعروفة  الدابة  فـي  محبـوب  
روي  وقد  مثلها،  به  يوثق  بما  أوثقها  قد  كان  إذا  ربها،  على  فال ضمـان  وعقـرت 
جبار،  والبئر  جبـار،  العجماء  «جراح  قـال:  أنه  والسـالم  الصالة  عليه  النبي  عـن 
ابن  أظنه  وعبد اهللا  طالب   أبي  علي بن  عن  ذلك  نحو  جبار»(٣).  وُروي  والمعـدن 

وغيرهم»(٤). وشريح   مسعود  

.٤٤٤/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (١)
نفسه. المصدر  بركة:  ابن   (٢)

تخريجه. سبق   (٣)
عبد اهللا بن  عن  حديـث:  ٢٨٩٧   وغيره،  والديـات  الحدود  كتاب  السـنن،  فـي  الدارقطنـي  رواه   (٤)
أصحاب  عن  الدية  في  الحكم  إسقاط  باب  الحدود،  كتاب  المستخرج،  في  عوانة  وأبو  مسعود. 
باب  الديات،  كتـاب  السـنن،  في  ماجه  وابن  عباس.  عبد اهللا بن  عن  حديـث:  ٥١٢٣   الـدواب، 
الركاز،  المزني. والنسائي في السنن الكبرى، كتاب  الجبار، حديث:  ٢٦٧٠  عن عمرو بن عوف 
في  والبيهقي  العنزي.  مالك  كعب بن  ربيعة بن  عامر بن  عن  حديث:  ٥٦٦١   الركاز،  ذكـر  بـاب 
حديث:  ٥٥٢٧   البهائم  علـى  الضمان  باب  فيها،  والحد  األشـربة  كتاب  واآلثار،  السـنن  معرفـة 
يضمن  القاضي  شـريح  «وكان  الحديث:  هذا  على  معقبا  البيهقي  قال  مسـعود.  محيصة بن  عن 
 h  g ﴿ اآلية:  هذه  ويتناول  بالنهار،  ما أفسدت  وال يضمن  بالليل،  الغنم  ما أفسـدت 
(األنبيـاء: ٧٨)   ﴾ t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i=
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البهائم  «وأما  فيقول:  بركة   ابن  إليه  ما ذهب  قواعده  في  الجيطالي   ويؤكد 
لم  وإن  الرقاب،  مقدار  وقيـل:  كثيرًا،  أو  كان  قليالً  الضمان  لزمه  ضّيـع  فـإن 
يقدر  ولم  فانفلتـت  مثلها  بـه  يوَثق  بما  أوثقهـا  إذا  عليـه،  فال ضمـان  يضيـع 

عليها»(١).
قال:  محبوب ،  محمد بن  عبـد اهللا  أبي  «عن  «الجامع»  فـي  جعفر   ابن  ونقـل 
قلت:  أنه ضّيع،  يعلم  أن  إال  كله ال يضمن  الحيوان  أن  الكتب  بعض  في  وجدت 

نعم»(٢). قال:  حسن  عندك  فهل 
أن  على  «وأجمعوا  فقال:  ذلك  على  اإلباضية   فقهاء  إجماع  بركة   ابن  وحكى 
ربها»(٣). على  فال شيء  رجال  فقتلت  سيدها  وثاق  من  بنفسها  انفلتت  لو  الدابة 

األقوال: بين  التوفيق  ـ 
التي  األحكام  مـن  إنها  يقال:  أن  العجمـاء  جناية  فـي  األقوال  أعـدل  ولعـل 
المرعى  فيها  يتوفر  التي  األماكن  ففي  واألزمان،  واألعراف  األحوال  بتغير  تتغير 
يصعب  درجة  إلى  الماشية  فيها  وتكثر  الفلوات،  فيها  وتقل  الجنان،  فيها  وتنتشر 
المزارع  كانـت  إذا  خاصة  ونهـارًا،  ليالً  زروعهم  حفـظ  الزروع  أصحـاب  علـى 
القليلة  الماشية  أصحاب  على  يسهل  بينما  المانعة،  والحواجز  األسوار  إلى  تفتقر 
حفظ مواشيهم ليالً ونهارًا، ففي مثل هذه األحوال يتعين على أصحاب المواشي 

والتفريط . بالتعدي  الضمان  وعليهم  الحفظ، 

جبار»  «العجماء  بحديث:  البراء  حديث  في  النسخ  دعوى  وال يجوز  بالليل  النفش  «كان  ويقول: 
ما قال صاحبنا 5 ...».  الحديثين على  النسخ والحكم في  تاريخ وال سبب يدل على  من غير 
ينظر:  ذلك.  فتوهم  األمر  عليه  اختلط  بركة  ابن  ولعل  طالب،  أبي  لعلي بن  رواية  على  نعثر  ولم 

ص ٢٤٨. البسام،  الورد  الثميني:  وينظر:   .٤٤٤/٢ الجامع،  بركة:  ابن 
.٢١٣/٢ عبد الرحمٰن،  بكلي  تحقيق  اإلسالم،  قواعد  إسماعيل:  الجيطالي   (١)

.٢٩٠/٥ الجامع،  جعفر:  ابن   (٢)
.٥٠٠/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (٣)

=
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فيها  وتكثر  الـكأل،  فيهـا  ويقل  الفلـوات،  فيها  تكثـر  التـي  األماكـن  وأمـا  ـ 
بالقاعدة  يؤخذ  األماكن  تلـك  ففي  والبوادي،  والبراري  كالصحـاري  المواشـي، 
الماشية  أهل  نهارًا، وعلى  الزرع حفظ زروعهم  المتقدمة، ويكون على أصحاب 
البراء بن  ناقة  الصالة والسالم: في  النبي عليه  ليالً. وبذلك قضى  حفظ مواشيهم 
عادة  عن  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  فسـأل  عليه،  بدخولها  حائطـًا  أهلكت  عندمـا  عـازب  3 
حفظها  المواشـي  أهل  على  أن  هي  العادة  رسـول اهللا:  يا  فقالوا  ذلك،  في  الناس 
النهار،  في  وزروعهم  حوائطهم  حفظ  والـزروع  الحوائط  أهل  وعلى  الليل،  فـي 
في  داود 0  قضاء  وهو  ذلك،  على  هم  وأقرَّ والعادة،  بالعرف  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  فأخـذ 
هذا  في  فكان  ليًال؛  الخروج  هو  والنفـش  القوم(١)،  غنم  فيه  نفشـت  الذي  الـزرع 
فهو  األول:  األصل  أما  الشريعة،  أصول  من  عظيمين  أصلين  على  داللة  الحديث 
لنا  شرع  قبلنا  َمن  شـرع  «اعتبار  فهو  الثاني:  األصل  وأما  وحجيته،  العرف  اعتبار 

ما ينسخه»(٢). شرعنا  في  يرد  لم  إذا 

باألموال: الضارة  الدواب  َعْقر  حكم  في  ـ   ٣
أهلها  إلى  ُيَتقدم  باألموال  الضواري  إن  «وقيـل:  ذلك:  بيان  في  الثميني   قـال 
أو  مزرع  في  عقرهـا  من  على  وال ضمان  ُعِقـرت،  وإال  فـذاك،  وها  كفُّ هـم  فـإن 
بالعقر  المعروفة  انطلقت  إذا  وقيل:  أدركت،  حيث  تعقر  وقيل  تعقر،  وقيل  تحته، 
عادة،  مثلها  به  يوثـق  بما  ربطها  إذا  ربها  على  فال ضمـان  فأحدثت،  وِثاقهـا  مـن 

وثبت»(٣). صح  بما  ولكن  بالتُّهم،  الدواب  أهل  وال يعاقب 
أو  عقالها  من  الدابة  هروب  حالة  الضمان  لسـقوط  الفقهاء  بعض  واشـترط 
عليه،  ضمان  «وال  القطب :  قال  عليها،  يصيح  أو  خلفها  يعدو  أال  صاحبهـا،  مـن 

عباس. عبد اهللا بن  عن  حديث:  ٣٧٣   األنبياء،  سورة  والمنسوخ،  الناسخ  أبو جعفر:  النحاس   (١)
.٢٠٥ - ٢٠٦ اإلباضية،  الفقهية  القواعد  معجم  محمود:  هرموش   (٢)

ص ٢٤٨. البسام،  الورد  الثميني:   (٣)
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ضمن؛  يصيح  اتبعها  وإن  يصيح...  يتبعها  لم  إن  هروبها  حالة  الدابة  أفسدته  فيما 
ذلك،  يرخص  وقيل:  للصياح(١)،  دخـل  فيه  فإفسـادها  بالصياح،  هربًا  تزيد  ألنها 

أيضًا»(٢). وُرخِّص  برجله  فيها  ما فسد  ضمن  الزروع  في  اتبعها  ومن 
إذا  الدابة  أّن  وُيبين  القاعدة،  هذه  بحكم  العمل  البسيوي   أبو الحسن   ويؤكد 
َعِلم  أن  بعد  صاحبها  أطلقها  فإن  أحدا؛  فأصابت  بالَعْقر  معروفـة  وكانت  هربـت 
وال في  العبيـد،  في  قسـامة  «وال  الصـدد:  هذا  فـي  يقول  فـال.  وإال  ضمـن  بهـا 
ذلك،  علم  إذا  جناه  من  على  لربه  ذلك  يضمن  وإنما  الحيوان،  وال في  األموال، 
من  شـيء  أربابهن  فال يلزم  عقر،  أو  قتـل  أو  أْكل  من  بالدواب  ما يحـدث  فأمـا 
هدر  ومعناه  جبار»(٣)،  العجمـاء  «حدث  قال:  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  جاء  وقـد  ذلـك، 
التقدمة،  بعد  وأطلقـه  ربه،  على  فيه  فُيقـدِم  بذلك  معروفا  كان  إنـه  ما قالـوا:  إال 
يضمن  فإنه  ذلك؛  من  به  يعرف  فيما  مال  أو  نفس  من  قتل  أو  بعقر  أحدا  فأصاب 

الدية...»(٤). وفيه  فيه،  وال َقَود  ذلك،  دَِية  ربه 
رجل  على  البعير  واعتدى  هجم  «إذا  أنه:  «الجامع»  في  جعفر   ابن  وذكر 
بقوله  وأما  ببينة،  ذلك  على  جاء  إذا  عليه  فال شـيء  فقتله،  نفسـه  على  فخافه 
أبو معاوية  قال  للبعير(٦)،  ضامن  أنه  الزهري :  عن  معمر (٥)  وقال  ق،  فال ُيصـدَّ
ليس  ألنه  ال يضمن؛  أن  إلينا  وأحب  هذا  فـي  اختلف  قد  الصقر )  (عزان بـن 

.٦٥٩/١٢ للثميني،  النيل  كتاب  شرح  أمحَمد:  أطفيش   (١)
ص ١٩٧. البسام،  الورد  الثميني:   (٢)

تخريجه. سبق   (٣)
.١٦٣/٤ الجامع،  أبو الحسن:  البسيوي   (٤)

الحديث. رواة  من   (٥)
حديث:  ١٧٧١٣ ،  العجمـاء،  باب  العقول،  كتـاب  المصنف،  فـي  الصنعانـي  عبد الـرزاق  رواه   (٦)
فقتله  فحل  أراده  رجـال  أن  لو  قـال:  الزهري،  عن  معمر،  عـن  «عبد الرزاق،  الحديـث:  ونـص 
«العجماء  قال:  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  ألن  قال:  لم؟  للزهري:  قلـت  قال:  الرجل  يغرمه  قـال:  الرجـل 

غرم». بشيء  العجماء  أصاب  «ومن  الزهري:  قال  بجرحها».  جبار 



القواعد الفقهية عند اإلباضّية١٥٨

فإنه  القتل  بدون  يندفع  الجمل  يكون  أن  إال  نفسه  عن  دفع  هو  وإنما  بمتعمد 
يضمن.

اعتدت  إذا  قيل:  فقد  فه  المخوِّ الدواب  جميع  كذلك  نعم،  قال:  غيره:  ومـن 
مطلق،  هو  إال  العجماء  على  ال حجة  ألنه  بالضمان؛  ذلك  في  قيل:  فقد  فقتلت، 

غيره»(١). مال  وعن  نفسه  عن  يدفع  أن  له 
أنها  البينة  من  ال بد  نقول:  فهنا  عليه  المعتَدى  قتلها  إذا  «أمـا  بعضهم:  وقـال 

عليه»(٢). يحافظ  أن  صاحبها  وعلى  بالقتل،  إال  ال تندفع 

الدواب: تحدثها  التي  األضرار  في  المتسبِّب  حكم  ـ   ٤
أحدهما  فرس  فأتلف  لذلك،  ُمَعّد  مكان  في  فرسـيهما  شـخصان  ربط  لو  ـ 

المتِلف. الحيوان  صاحب  على  ضمان  من  فليس  اآلخر،  فرس 
وتلف،  آخر  إنسانا  جاموسة  نطحت  أو  إلنسان،  طيرا  ِهرٌّ  أتلف  لو  ومنها:  ـ 

ط(٣). يفرِّ لم  إذا  صاحبها  على  فال ضمان 
صاحبه. يقصر  لم  إذا  فال ضمان  فأكل،  جمل  انطلق  إذا  ومنها:  ـ 

محمد بن  ذلك  قال  عليها،  فال ضمان  الثياب،  أكلت  إذا  البقرة  أن  ومنها:  ـ 
حقيق  فهو  الناس،  على  وأرسلها  الثياب  تأكل  أنها  علم  إذا  غيره:  وقال  محبوب ، 

فال يغرم(٤). منها  يعلم  لم  فإن  يعلم،  أن 

القول: مجمل 
التقصير  حالتـي  فـي  هدرًا  ال تكـون  العجمـاء  جنايـة  أن  نـدرك  تقـدم  ممـا 
يغلق  أو  فيعقلهـا  الحفظ،  بأسـباب  يأخذ  أن  عليه  ألن  صاحبهـا؛  مـن  والتعـدي 

.١٩٩/٤ الجامع،  جعفر:  ابن   (١)
.٢٠٠/٤ جعفر،  ابن  جامع  على  الحاشية  المحقق:  محمود  جبر  الفضيالت   (٢)

.٨٣/١  (٩٤) المادة  العدلية،  األحكام  مجلة  شرح  علي:  حيدر   (٣)
.١٣٥/١٨ الضياء،  كتاب  مسلم:  سلمة بن  العوتبي   (٤)
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تخلو  قد  الزروع  أصحـاب  يكون  عندما  الليل  في  ال سـيما  الزريبة،  باب  عليهـا 
زروعهم. حراسة  عن 

ذلك  في  تسـبب  إن  الدابة؛  ما تتلفه  غيـره  أو  الدابة  صاحب  يضمـن  كمـا  ـ 
قال  غيره.  من  أو  الراكب،  أو  صاحبها،  بأمر  ذلك  فعلت  أو  نخسها،  أو  بِضربها 
ما أصابت  واقفـة  ولو  ضاربـًا  أو  لها  ناخسـًا  «وتلزم  المعنـى:  هذا  فـي  الثمينـي  
ما أصابها،  الضارب  أو  الناخـس  ضمن  أحد  على  راكبها  بـه  سـقط  وإن  بذلك، 
بأمره  نخسـها  وإن  شـيء،  راكبها  وال يلزم  قتلته،  أو  رمحته  إن  دمـه  قيـل  وُهـدِر 
حين  في  سارت  وإن  للراكب،  ِفْعال  هو  كان  ولو  ما أصابت  فعليها  تسير،  وكانت 
ويكون  دونـه،  الراكب  على  فهـو  أصابته  فمـا  وسـوقه،  نخسـه  بعد  من  النخـس 
لزمهم  وراكب  وقائد  سائق  لها  كان  وإن  النخس،  بعد  ْوق  السَّ في  أبعد  إْن  عليها 
بمؤخرها. أصابته  ال ما  بمقّدمها  دابته  ما أصابته  راكبا  وتلزم  ما أصابت،  جميعًا 

راكبه،  وألقى  بها  البعير  فذعر  بكلمة  إنسان  وعارضه  بعير  على  سـار  ومن  ـ 
بالذعر،  ال ُيعَرف  وكان  بكالمـه  أو  به  ذعر  فإن  البعير،  أو  هـو  انكسـر  أو  فهلك 
ذلك  اإلنسـان  تعمد  وإن  بذلك،  البعير  ُعِرف  إن  دمه  وهدر  عاقلته،  على  فالدية 

ماله»(١). في  فهي 
ِفعله،  على  ما ترتب  يتحمل  بالغير  اإلضرار  في  المتسبب  أن  الثميني   ويؤكد 
دون  ذلك  حدث  إن  إال  المسـؤولية،  من  وال يعفى  بدابته،  أو  بنفسـه  كان  سـواء 

ذلك: ومن  ب،  تسُّ
فتلفت،  بماء  زلقت  أو  دكان،  أو  بحجر  الطريق  في  مركوبة  دابة  عثرت  لو  ـ 

راكبها. ال على  الطريق  في  ما ذكر  جاعل  على  ذلك  فضمان  غيرها،  أتلفت  أو 
أو  رجلها  أو  بيديها  أصابت  فمـا  فيها،  مربوطة  ولو  دابة  أوقف  َمـن  وكـذا  ـ 
مربوطة  غير  ولـو  عنه  تحولت  وإن  مكانها،  عـن  تتحول  لم  إن  لزمـه  فقـد  َفِمهـا 

ص ١٩٤ - ١٩٦. البسام،  الورد  الثميني:   (١)
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إن  كالمربوطة،  حالها  عـن  تغيُّرها  وال يبطله  يلزمه  وقيل  ما أصابـت،  فال يلزمـه 
بذلك. رابطها  فال يبرأ  لها،  حالٍّ  غير  من  الَحلِّ  في  احتالت 

به،  أفسد  لما  ضامن  فهو  بذنبه،  فذب  الطريق  في  فرسه  ركب  من  وكذلك  ـ 
إن  ضمنه  فيها،  كان  ممن  أحدًا  فيها  حملها  فدفع  حمل  وعليها  دابة  سـاق  ومن 
أو  بجنبها،  أو  برأسها،  فاسدًا  ربها  يضمن  وكذا  مطلقًا،  وقيل  بذلك،  يخبرهم  لم 
لم  إن  فيهما  ورخـص  أحد،  به  فزلق  الطريـق  في  وضعتـه  إن  روثهـا  أو  ببولهـا، 

بهما. ال يضمن  أن  فيها  وضعهما  ربها  يتعمد 
الحاكم  وقيل:  مؤخرهـا،  أو  بمقدمها  ما أفسـدت  ضمنا  اثنـان  ركبهـا  وإن  ـ 
الحاكم  يضمنها  متعددا،  أو  كان  واحدا  والسـائق  القائد  وكذا  فقط،  منهما  عليها 

منهما(١). أمرها 
أو  الولد  ما أفسـده  ضمن  ما ترضعه،  أو  ولدها  فتبعهـا  دابة  اسـتعار  ومـن  ـ 
الولد  تلف  إن  عليه  وال ضمان  عني،  رّده  لربه:  قال  إن  إال  يضّيع،  لم  ولو  نحوه 
أوصاه  إن  إال  تلـف،  أو  الولد  وتبعها  اكتراهـا  إن  ال يضمن  وكـذا  يضيعه،  ولـم 
إن  العارية  فـي  وال يضمن  عني،  رده  له:  قـال  إن  إال  يضمن  وقيل:  ربهـا،  عليـه 

ما أفسد(٢). ربها  يلزم  فإنه  ما ال ترضعه  تبعها  وإن  ربه،  عليه  أوصاه 
رجالً  رجل  اسـتأجر  «إذا  فقال:  القاعدة  لهذه  أخرى  صورًا  الشـماخي   وذكر 
الغنم،  رب  دون  له  ضامن  فهـو  الناس  أموال  من  أفسـدت  فما  غنمه،  له  ليرعـى 
غلبه  إذا  الراعي  إن  وقيل:  غالب،  أمر  يكون  أن  إال  له  فهو ضامن  أيضًا  وما هلك 
الغنم،  تلـك  من  هلك  ممـا  شـيء  عليه  فليس  عصـاه،  على  متكـئ  وهـو  النـوم 

الناس»(٣). أموال  في  أفسدته  وال فيما 

ص ١٩٧. نفسه،  المصدر  الثميني:   (١)
نفسه. الثميني.   (٢)

.٦٠٦/٣ - ٦٠٧ ١٣٩١هـ/١٩٧١م،  بيروت  الفتح  دار  طبعة  اإليضاح،  الشماخي:   (٣)
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حفظ  مسؤولية  ال يتحمل  القاصر  أن  الشماخي   يبيِّن  آخر،  موضع  وفي  ـ 
أو سيده، ومثاله:  يتحملها وليه  الغير، وإنما  أموال  إتالف  الماشية ومنعها من 
إلى  به  أتى  إن  فإنه  بغير كراء،  أو  بكراء  أو طفله  استرعى رجل عبد رجل  «إن 
أفسـدت  فما  عليه،  اتفقا  مما  ذلك  لغير  اسـتخدمه  أو  هناك،  فاسـترعاه  داره 
على  فليس  منها  ما هلك  أو  صاحبها،  على  فهو  الناس  أموال  من  الغنم  تلك 
عليه  يجب  الذي  هو  الماشية  رب  ألن  بشيء؛  منها  الطفل  والد  أو  العبد  سيد 
أخذ  إن  أيضـًا  وكذلك  لداره،  الطفـل  أو  العبد  أخـذ  حين،  كل  ذلـك  حفـظ 
هنا  يرعاها  طفله  أو  عبده  فكان  داره،  إلى  بها  فأتى  الماشـية  األب  أو  السـيد 
على  فهو  الناس  أموال  في  ما أفسدت  أو  منها  هلك  فما  كراء،  بغير  أو  بكراء 
يكون  أن  إال  الحفظ فضيعوا  عليهما  اللذان وجب  والسيد، ألنهما هما  األب 

غالب»(١). أمر 
فإن ضيعوا  بين أصحابها،  والمزروعات مشتركة  البساتين  ومسؤولية حراسة 
ما أتلفت.  مسـؤولية  الرعاة  فال يتحمل  النهار،  وقت  في  الماشـية  ودخلتها  ذلك 
الناس:  عن  الضـرر  منع  عن  حديثه  معرض  فـي  المعنى  هذا  في  الثمينـي   يقـول 
بعض  أو  كلها  أو  أجنـة،  أو  بسـاتين،  أو  حرثا،  تدخل  المواشـي  ال يتركـوا  «وأن 
أجرته  فله  وإال  كان،  إن  المال  بيت  من  ينفق  قائما  ذلك  على  ويجعل  المواشي، 

ما لكل»(٢). قيمة  على  األصول  أصحاب  على 
نية  على  الطريق  أو  المرعى  من  غيره  أغنام  يأخـذ  أن  ألحد  ال يجوز  كمـا  ـ 
«وال  الشأن:  هذا  في  الثميني   يقول  تعد.  ذلك  ألن  أجرة،  مقابل  لصاحبها  حفظها 
على  ساقها  فإن  حرز،  على  إال  منزله  إلى  الخط  في  وجدها  مواشي  أحد  يسوق 
أخذ  وال لهم  متعديـًا،  وكان  فسـد،  أو  منها  ما تلف  ضمـن  عليها  األجـرة  أخـذ 

.٦١٣/٣ نفسه،  المصدر  الشماخي:   (١)
ص ١٢١. البسام،  الورد  الثميني:   (٢)
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الراعي  ب  أدَّ مراهقًا  أو  بالغًا  لها  استرعى  وإن  الخط،  مواشيه  دخلت  ممن  شيء 
أعجم...»(١). أو  طفال  لها  استرعى  إن  رّبها،  فيه  دخلت  إن 

أصحابها: إعالم  بعد  المضرة  الدواب  تسميم  حكم  في  ـ   ٥
والغنم  الحمير  عن  الخليلي   سـعيد  المحقق  سـئل  التمهيد»:  «كتاب  في  جاء 
الحجة  إقامة  بعـد  الّسـم  وإطعامهن  عقرهن  أيجوز  النـاس،  بـزروع  أضـرت  إذا 

ال؟ أو  يكفوها  فلم  أربابهن،  على 
بها  فيعلم  ذلـك،  في  الشـرعية  القواعد  يراعي  أن  هذا  حـقِّ  «ومن  فأجـاب: 
من  شـيء  كل  يضع  حتى  والموضع،  الوقت  بحسـب  ذلك  في  األحكام  مقتضى 
مباح  موضع  في  أربابها  من  الحمير  أو  الغنم  إرسـال  كان  فإن  موضعه،  في  هذا 
على  أو  إجماع  في  أربابها  ال يضمن  وقت  في  منها  الخراب  فوقـع  األصل،  فـي 

هذا. إلى  فال سبيل  كذلك،  الحق  في  يراه  من  قول 
والعقوبة  الغرم  فعليهم  أربابها،  على  فيه  الضمان  يجب  وقت  في  وقع  وإن  ـ 
السـريرة  في  أموالهم  من  االنتصار  له  جاز  وإال  إليه،  والسـبيل  الحكم  وجـد  إن 
على  يقدر  فلم  توحشـت  فإن  ذلك،  على  قدر  إن  دوابهـم  عليه  ما أتلفـت  بقـدر 
أجيز  فقد  فعلوا  فإن  أذاها،  وصرف  حفظها  في  أربابها  على  فيتقدم  وكفها  قبضها 
ما يدفع  قدر  بالجراح  يثخنها  أن  لربها  إطالقها  ما ال يباح  وقت  في  األثر  في  له 

بذلك»(٢). إال  عليها  يقدر  لم  إذا  شاء  إن  فيعاقبها  االعتداء،  عن  ويمنعها  أذاها 
ما أحدثته  على  الجيران  دواب  معاقبة  ال يجيز  أنه  الخليلي   عبارة  من  ويفهم 
العجماء  «جناية  ألن  أصحابهـا،  ذلك  يتحمل  بل  النـاس،  أموال  في  أضرار  مـن 
ولم  متوحشـة  كانت  إن  أّما  المباح،  الوقت  في  ترعى  كانـت  إذا  خاصـة  جبـار »، 
الوسـائل  كل  يسـتعمل  أن  عليه  للمعتَدى  فيجوز  إمسـاكها،  على  صاحبها  يقدر 

ص ١٩٧. السابق،  المصدر  الثميني:   (١)
.٣٠٩/٧ التمهيد،  كتاب  سعيد:  الخليلي   (٢)
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إلى  ذلك  أدى  ولو  أكبر،  ضرر  في  ال تتسبب  حتى  بتعطيلها،  ولو  لمنعها  المتاحة 
كما  ذلك،  بجـواز  الخليلي   يصـرح  فلم  لقتلها  ُسـّمًا  لها  يضـع  أن  أمـا  هالكهـا، 
فهذا  منها،  انتقاما  المتعديـة  والطيور  والقطط  الكالب  لقتل  النـاس  بعض  يفعـل 

دليل. يعضده  ولم  الشرع  ال يقره  مما 
مع  لتوافقه  واألصوب  األعدل  الرأي  هو  الخليلي   إليه  ما ذهب  أن  ريب  وال 
الشارع  أمرنا  حيث  اإلسـالمي،  للتشـريع  العامة  والمقاصد  الشـرعية،  النصوص 

نافعًا. ما دام  عليه  والمحافظة  بالحيوان  بالرفق  الحكيم 
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أيضًا  عنها  وعّبـروا  الفقهية  تخريجاتهم  فـي  الفقهاء  اعتمدها  القاعـدة  هـذه 
بهذه  اإلباضية   فقهاء  يصرح  ولم  الضمان »،  مع  ال يجتمع  الشرعي  «اإلذن  بصيغة 
بعضهم  إليها  أشار  وقد  عليها،  اعتمادهم  تشهد  الفقهية  فروعهم  ولكن  القاعدة، 
في غير حقه ضمن  نهرًا  أو  بئرًا  «ومن حفر  فقال:  الضمان  في معرض حديثه عن 
في  وقع  إن  عليه،  ألحد  فيه  فال ضمان  حقـه  في  ذلك  حفر  ومن  فيه،  ما عطـب 

له»(١). جائز  ما هو  َفعل  ألنه  أحد؛  ذلك 
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أو  كان  فعالً  مباحًا،  األمر  كون  هو:  الشرعي»  «اإلذن  أو  الشرعي»  «الجواز  ـ 

المطلق. الشارع  إذن  به  والمراد  تركا، 
التلف،  من  فيه  المـأذون  الجائز  األمر  بذلك  حصل  لما  الضمـان»  «ينافـي  ـ 
ال يضمنه  مـال،  إتالف  عنـه  فتنشـأ  الشـرع  يقره  تصرفا  الشـخص  تصـرف  فـإذا 

ثمنه». وال يغرم 
يفعله  أن  ما يملك  بفعل  ال يؤاخذ  اإلنسـان  أن  للقاعدة:  اإلجمالي  فالمعنى 
الفعل  بسـبب  وقع  إذا  الضمان  ويدفـع  المؤاخذة،  يمنـع  الشـارع  فـإذُن  شـرعًا، 
أو قتل خنزيرًا،  أو مزمارًا،  فيه ضرر لآلخرين(٢). فمن كسر لمسلم طبًال  المأذون 
هناك حاكم  كان  إذا  ولكـن  الشـرع،  بإذن  فعلـه  األصـح؛ ألن  علـى  فال يضمـن 

ذلك. في  الحاكم  حق  على  الفتياته  تعذيره،  فله  اهللا  لشرع  منفذ  مسلم  

.١٨١/١ البصيرة،  عثمان:  األصم   (١)
ص ٣٦٢. الكلية،  الفقه  قواعد  إيضاح  في  الوجيز  البورنو:   (٢)
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المضروب،  ومـات  َعّزر  أو  الحـد،  يوجب  فيما  القاضـي  حـّد  إذا  وكذلـك 
الضمان  لسـقوط  بعضهم  واشـترط  الشـرعي(١).  لإلذن  القاضي  على  فال ضمان 

شرطين:
السالمة. بشرط  مقيدا  الجائز  األمر  ذلك  ال يكون  أن  أحدهما: 

ألن  وذلك  نفسـه،  ألجل  الغير  مال  إتالف  عن  عبارة  ال يكون  وأن  ثانيهما: 
فتنافيا(٢). وجوده  يأبى  والجواز  التعدي،  سبق  يستدعي  الضمان 

الخاص  ملكه  في  بئرا  إنسـان  حفر  لو  مثاله:  ِفْعالً  المباح  األمـر  كان  إذا  أمـا 
وقع  أو  رجل،  حيوان  فيها  فوقع  األمر،  ولي  بإذن  ولكن  العامة،  طريق  في  أو  به 
ينافي  الشـرعي  «الجواز  ألن  شـيئًا؛  البئـر  حافر  ال يضمـن  فهلـك،  إنسـان  فيهـا 
الحيوان  تلف  لو  أما  السالمة،  بشرط  مقيد  غير  بملكه  المرء  وتصرف  الضمان »، 
الغير،  ملك  في  أو  األمر،  ولي  إذن  بدون  العام  الطريق  في  شخص  حفره  بئر  في 
يحفر  أن  ألحد  ال يحق  ألنه  ضمانه؛  حينئذ  يلزمه  فإنه  المشـترك،  الملك  في  أو 

شرعي(٣). ُمسّوغ  بدون  أرض  في  بئرا 
بالشراء عن  أو  بالبيع  الوكيل  امتنع  إذا  فكما  تْركًا،  المباح  األمر  كان  إذا  وأما 
في  العمل  عن  المضارب  امتنع  أو  الثمن،  أو  يده  في  هلك  حتى  به  ما ُوّكل  فعل 
المال  عنده  إنسان  أّخر  أو  يده،  في  هلك  حتى  قبضه  أن  بعد  المضاربة  مال  رأس 
فإنه  عنده،  هلك  حتى  الدافع  َدْين  به  لِيقضى  أو  آخر،  إلى  ليوصله  إليه  المدفوع 
ُذِكَر جائز، و«الجواز الشرعي ينافي الضمان »(٤). ال ضمان عليهم؛ ألن امتناع من 

فقرة  العام،  الفقهـي  المدخل  مصطفـى:  الزرقا  ـ  ص ٣٥.  الخادمـي،  قواعـد  شـرح  الخادمـي:   (١)
ص ٣٦٣. الوجيز،  البورنو:  ـ   .٦٤٨

الفقهية،  القواعـد  إسـماعيل:  بكر  محمد  ـ  ص ٤٤٩.  الفقهيـة،  القواعـد  شـرح  أحمد:  الزرقـا   (٢)
ص ٢١٠.

.١٨١/١ البصيرة،  عثمان:  األصم   (٣)
ص ٤٤٩ - ٤٥٠. الفقهية،  القواعد  شرح  أحمد:  الزرقا   (٤)
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وال يكون  السالمة،  بشرط  الجائز  الفعل  تقييد  سبب  الزرقا   أحمد   وعّلل 
لعدم  شرطنا  «إنما  فقال:  الضمان،  يسقط  حتى  نفسه  ألجل  الغير  مال  إتالف 
عبارة  وأن ال يكون  السالمة،  بشرط  مقيدًا  الجائز  الفعل  أن ال يكون  الضمان 
العام  بالطريق  بمروره  تلف  ما لو  ليخرج  نفسه،  ألجل  الغير  مال  إتالف  عن 
أو  راكبها  وهـو  فمها،  أو  بيدها  شـيئًا  العام  بالطريق  دابتـه  أتلفـت  أو  شـيء، 
قائدها، فيضمن؛ ألن مروره ذلك وإن كان مباحًا لكنه مقيد بشرط  أو  سائقها 

السالمة».
إذنه  دون  الغير  ملك  في  التصرف  لإلنسان  تبيح  اضطرارية  حاالت  وهناك  ـ 
إليها  أشـار  وقد  فعله،  عن  ما يترتب  يضمن  ولكن  به،  َلِحق  خاص  ضـرر  لمنـع 

قيمته. يضمن  فإنه  الغير؛  طعام  ألكل  المضطر  «وليخرج  بقوله:  الزرقا   أحمد  
إذن  بغير  الحريق  سريان  لمنع  الحْرق  وقت  جاره  دار  هدم  ما لو  وليخرج  ـ 
معرضة  قيمتها  ويضمـن  ذلك،  له  يجوز  فإنـه  صاحبها،  إذن  وبغيـر  األمر،  ولـي 

نفسه»(١). ألجل  الهدم  ذلك  فعل  ألنه  للحريق؛ 

:É¡JÉ≤«Ñ£Jh  IóYÉ≤dG  ´hôa  :kÉ«fÉK
والشركة،  والهبة،  واألمانة،  باإلجارة،  تتعلق  مسائل  القاعدة  هذه  عن  يتفرع 

منها: نذكر  وغيرها،  والحدود،  والوكالة، 
يأمن  موضع  في  وتركها  ماله،  عـن  فمّيزها  زكاة  عليه  فيمـن  ما قيـل  ـ   ١
فإذا  شـرعًا،  له  جائز  فذلك  الفقـراء،  من  الفضل  أهـل  بها  ينتظـر  عليهـا  فيـه 
انتفى  ذلك  له  جـاز  لما  ألنه  عليه،  فال غرم  أهلها  إلـى  تصل  أن  قبـل  تلفـت 

عنه»(٢). الضمان 

الثميني:  ـ   .١٩٧  ،١٩٦/١ الجامـع،  بركـة:  ابن  ـ  ص ٤٥٠ - ٤٥١.  نفسـه،  المصـدر  الزرقـا:   (١)
ص ١٩٧. البسام،  الورد 

.١٣٦/٦ التمهيد،  كتاب  سعيد:  الخليلي   (٢)
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واليه،  أو  نائبه  أو  قاضيه  أو  اإلمام  شاري  في  أّن  الخليلي   المحقق  وذكر  ـ   ٢
يسـتحق  من  وتعزيز  تأديـب وضرب  في  اإلذن  منهـم  واحد  لـكل  اإلمـام  جعـل 
وأقر  والـده،  قتل  أو  ضربـه  أنه  منهـم  أحد  علـى  الرعية  بعـض  رفع  ثـم  ذلـك، 
أو  وزجره،  لتأديبه  ضربتـه  قال:  أنه  غيـر  بذلك،  الوالـي  أو  القاضـي  أو  الشـاري 
مأذونًا  كان  إذا  عليهم  فال ضمان  لنا،  ومقاتلته  الحق  عن  الستكباره  والده  قتلت 

لهم(١). ما شرع  فيه  وا  يتعدُّ ولم  ذلك،  في  اإلمام  قبل  من  لهم 
على  الشـرعية  الحـدود  ينّفـذ  أّن  الحاكـم  علـى  الشـارع  أجـاز  كمـا  ـ   ٣
في  تسـّبب  أو  التنفيذ  أثناء  خطأ  حدث  فإن  حقهم،  في  ثبتت  متـى  المجرميـن 
«الجواز  ألن  المنفذ؛  وال يضمن  المـال،  بيت  على  فضمانه  آخر،  عضو  تلـف 
فوجب  زنى  ُمحِصنٍ  في  البسيوي   ما ذكره  ذلك  الضمان »، ومن  ينافي  الشرعي 
وال شـيء  ـنَّة،  السُّ اإلمام  أخطأ  «قد  فقال:  بالسـيف،  اإلمام  فقتله  الرجم  عليه 
ال يلزمه  فإنه  قاضيه،  أو  اإلمـام  والي  ذلك  فعل  فإن  التوبـة،  غير  اإلمام  علـى 
من  اإلمام  رأي  بـال  رجل  ذلك  فعل  وإن  فعـل،  بما  منه  وال ُيقَتـد  التوبـة  غيـر 

القصاص»(٢). فعليه  الناس  سائر 
اإلمام  خطأ  يتحمل  فيمن  الفقهاء  اختالف  إلى  أحمد   أبو العباس   أشار  وقد 
ذلك  على  فتولد  فيه،  يجاوز  ولم  يفعله  أن  له  يجوز  مما  «وكل  فقال:  القاضي  أو 
على  كله  ذلك  دِية  يجعـل  من  منهم  فيه،  اختلفوا  فقد  للعضـو،  تلـف  أو  الفسـاد 

المسلمين»(٣). مال  بيت  في  يجعلها  من  ومنهم  العاقلة، 
منفذ  وتسبب  للشرعي  للحد  الحامل  استحقت  فلو  الحامل،  ضمان  في  ـ   ٤
فهل  لزمه  وإذا  الضمان؟  عنه  يسـقط  أم  يضمنه  هل  حملها،  إسـقاط  في  الحكم 

المال؟ بيت  أم  عاقلته  تتحمله 

.١٤٤/٧ - ١٤٥ التمهيد،  كتاب  الخليلي:   (١)
.٨٦/٤ البسيوي،  الحسن  أبي  جامع  البسيوي:   (٢)

ص ١٦٨. مسألة،  أبي  كتاب  العباس:  أبو   (٣)
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أو  بالحمل  المنفذ  لِعلم  تبعًا  المسألة  هذه  حكم  في  اإلباضية   فقهاء  اختلف 
الحكم. تنفيذ  في  ذلك  وأثر  عدمه، 

الحّد،  أو  منها  الحق  إخـراج  مِن  «وكذا  الصدد:  هذا  في  الثمينـي   يقـول 
ولم  به  هي  عِلمت  إن  إال  بحملها،  جهل  وإن  قيل:  ضامن،  اليـد  يقطـع  وأن 
 ، مرَّ كما  بالحمـل  يعلم  لـم  إن  ذكر  من  ال يضمـن  وقيـل:  فتضمـن،  تخبـره 
علموا،  إن  أيضًا  اإلثم  وعليهم  أسـقطت،  إن  السـقط  دية  غير  عليهم  وليس 
وإن  يضمنوها،  لم  تسـقط  ولم  الحق  وإخراج  الحد  من  ذكر  بما  ماتت  وإن 
بالحمل،  يعلموا  لم  إن  هذا  أن  وعندي  السـقط،  ضمنوا  ماتت  ثم  أسـقطت 
استظهرناه  أيضًا كما  ديتها  فإنهم يضمنون  به وتعمدوا ضربها  إذا علموا  وأما 
ال؟  أو  الضمان  يلزمهـم  فهل  فأسـقطت،  بمصحف  حلَّفوها  وإن   ، مـرَّ فيمـا 
اسـتوجبت  إن  وكذا   ، مرَّ كما  تضع  حتى  نفسـًا  قتلت  إن  وال ُتقتـل  قـوالن. 

الدين...»(١). في  طعنت  أو  الرجم 
ماله  بعض  له  يسّلم  أن  اليتيم  لوكيل  يجوز  أنه  إلى  اإلباضية   وذهب  ـ   ٥
من  وليتأكد  وشـرائه،  وبيعه  وعطائه  أخـذه  في  حاله  به  ليختبـر  بلوغـه،  عنـد 
على  وال ضمان  وتبذيره،  وسفهه  فساده،  أو  تدبيره  وحسن  ورشده،  صالحه 
على  خرجت  ألنها  لها؛  التبذير  اليتيم  من  ظهر  ولو  العطية،  هذه  في  الوكيـل 

الضمان»  (٢). ينافي  الشرعي  و«الجواز  فيه  مأذون  شرعًا  جائز  وجه 
من  يشـرب  أو  طعامه،  من  يأكل  أن  آلخر  شـخص  أباح  إذا  ومنها:  ـ   ٦
يطالب  أن  للواهـب  ال يجوز  الهبـة،  سـبيل  على  لباسـه  من  يلبس  أو  مائـه، 
الموهوب له بثمن ما أكله أو شربه، أو بثمن الثوب الذي لبسه، بل وال يجوز 
للرجل  «ال يحل  لقوله ملسو هيلع هللا ىلص :  الفقهاء  أكثر  بقي على حاله عند  إذا  الثوب  رّد  له 

ص ٢١٦. البسام،  الورد  الثميني:   (١)
.٢٧١/١١ التمهيد،  كتاب  سعيد:  الخليلي   (٢)
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يعطي  الرجل  وَمثـل  ولده،  يعطي  فيما  الوالـد  إال  فيرجع،  العطيـة  يعطـي  أن 
في  رجع  ثم  قاء،  شـبع  إذا  حتى  أكل  الكلب  كمثل  فيها،  يرجـع  ثم  العطيـة 

قيئه»(١)(٢). 

الهبة،  في  الرجوع  كراهية  في  ما جاء  باب  رسول اهللا،  عن  والهبة  الوالء  أبواب  الترمذي،  رواه   (١)
عباس  ابن  عن  رقـم ٣٥٣،  الهبة،  في  الرجوع  بـاب  اإلجارة،  كتاب  داود،  وأبـو  رقـم  ٢١٠٩ ، 

صحيح. حسن  الترمذي:  قال  عمر.  وابن 
.٤١٨/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (٢)





الملك بنظرية  المتعلقة  الكلية  القواعد 

الثاني المبحث 

ودوره  المال  وألهمية  المالية،  المعامـالت  فقه  ضمن  الملك  نظرية  تنـدرج 
في حياة الناس فقد بحث الفقهاء أحكامه، وبينوا كيفية تملكه وتنميته، والتصرف 
أو  عامًا  كان  سـواء  الغير،  حق  به  تعلق  إذا  خاصة  الشـرعية،  القواعد  ضمن  فيه 
القواعد  بعض  على  عثرنا  اإلباضية   الفقهية  المصـادر  في  االطالع  وبعد  خاصـًا، 
في  وتسـهيالً  المبحث،  هذا  ضمن  فجمعناهـا  الملك  بنظريـة  المتعلقـة  الفقهيـة 

التالية: المطالب  في  القواعد  هذه  نبحث  سوف  دراستها 
دليل  «اليد  أو  ملكـه »،  دليـل  الشـيء  على  «اليد  قاعـدة:  األول:  ـ  المطلـب 

الملك ».
إذن ». بال  الغير  ملك  في  التصرف  يجوز  «ال  قاعدة:  الثاني:  المطلب  ـ 

حق ». ظالم  لعرق  «ليس  قاعدة:  الثالث:  المطلب  ـ 
أو  ضروراته »  مـن  ما هو  ملك  شـيئًا  ملك  «من  قاعـدة:  الرابـع:  ـ  المطلـب 

تابع ». «التابع 
فعله  حرم  وما  إعطـاؤه ،  حرم  أخذه  حرم  «مـا  قاعدة:  الخامـس:  ـ  المطلـب 

اتخاذه ». حرم  استعماله  حرم  وما  طلبه ،  حرم 
بالقبض ». إال  التبرع  يتم  «ال  قاعدة:  السادس:  المطلب  ـ 
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قاعـدة:  الفقهيـة  تخريجاتهم  فـي  اإلباضية   اعتمدهـا  التي  القواعـد  مـن 
دليل  اليد  «إن  بقولـه:  بركة   ابن  عنـها  وعّبـر  ملكه »  دليل  الشـيء  علـى  «اليـد 
بصيغة  عنده  فجـاءت  الخليلـي   سـعيد  أما  للملك »  موجبة  غير  الملك  علـى 
العدلية،  األحكام  مجلة  فـي  ذكرها  يرد  ولم  يده »(٢)،  في  بمـا  أولى  «ذو اليـد 
غيـر  عنـد  الفقهيــة  بالقـواعـد  الخاصـة  المصنفـات  فـي  عليهـا  نعثـر  ولـم 
القواعد  من  فهي  ذلـك  ثبت  وإذا  بها،  انفـردوا  اإلباضية   ولعـل  اإلباضيـة (٣)، 

بالمذهب. الخاصة 

:IóYÉ≤dG  ∫ƒdóe  : k’hCG
باليد  وعّبر  الكل،  وإرادة  البعض  إطالق  باب  من  صاحبها،  هنا:  باليد  المراد 

واإلعطاء(٤). األخذ  بها  ألن 
لنفسه،  آخر  رجل  وادعاه  مال  بيده  كان  من  أن  للقاعدة:  اإلجمالي  والمعنى 
له  تملكه  المدعي  يثبـت  حتى  فيه  يد  ذو  ألنـه  المال؛  يده  في  مـن  قـول  فالقـول 

ج ١٠/٣٠،   .٨١/٧ الشـرع،  بيان  إبراهيم:  محمد بن  الكندي  ـ   .٤٦٩/٢ الجامع،  بركة:  ابـن   (١)
.٧١  ،٥٣/١١ الضياء،  العوتبي:  ـ   .١٧٢  ،١٥٥  ،٩٠  ،١٧

.١٤٢  ،١٣٩/٧ التمهيد،  كتاب  سعيد:  الخليلي   (٢)
ألحدهما  يكن  لـم  «وإن  فقال:  الوقف،  عـن  الكالم  معرض  في  منها  نحـوًا  الشـهرزوري  ذكـر   (٣)
أدب  أبو عمرو:  الشـهرزوي  عثمان  عبد الرحمٰن بن  عثمان بن  ينظـر:  أولى».  اليد  فذو  تاريـخ 
الكتب،  عالم  والحكم،  العلوم  مكتبة  عبد القادر،  عبد اهللا  موفق  د.  تحقيق:  والمستفتي،  المفتي 

.٧٣٦/٢ ـ ،  ١٤٠٧ه األولى،  الطبعة  بيروت، 
ص ٣٧٢. الفقه،  قواعد  في  الوجيز  البورنو:   (٤)
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نة عادلة، وسواء كانت دعوى المدعي أن المدعى  بيِّ باإلقرار من المدعى عليه أو 
وارثه(١). من  أو  منه  حازه  عليه 

وكان  بيِّنة،  منهما  واحد  كل  فأقـام  أرض  أو  دار  في  اثنان  تنـازع  إذا  ومثالـه: 
أثبت  نة  البيِّ مع  اليد  وأن  الملك،  دليل  نة  البيِّ مع  اليد  فإن  أحدهما،  بيـد  المّدَعـى 

يد(٢). بغير  بينة  من  الحكم  يوجب  فيما  وأقوى 

:IóYÉ≤dG  π«°UCÉJ  :kÉ«fÉK
الفرس  صاحب  بَِبينة  حكـم  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  ما روى  القاعدة  هـذه  ودليـل 
المدعي  نة  بيِّ وأبطل  اليد،  بِبّينته وهي  له  أنتجها ، فحكم  أنه  نة  البيِّ له  الذي شهدت 

الملك(٣). توجب  اليد  أن  بهذا  فثبت  الفرس،  في  يد  معه  ليس  الذي 
حسـاب  على  لليهودي  الـدرع  بأحقية  الخطـاب  3  عمر  بـن  حكم  كمـا 
أما  ثابتة  الدرع  على  اليهودي  يد  ألن  لـه؛  ادعائه  رغم  طالب  3  أبي  علي  بـن 

له(٤). فال بينة  علي 

.١٤٢  ،١٣٩/٧ التمهيد،  كتاب  سعيد:  الخليلي   (١)
ص ٥٨٤. اإلباضية،  الفقهية  القواعد  معجم  محمود:  هرموش  ـ   .٤٦٨/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (٢)

بيد أحدهما،  يتنازعان شيئًا  المتداعيان  باب  الدعوى والبينات،  الكبرى، كتاب  البيهقي في  رواه   (٣)
ورواه  رقم ٢١،  األشعري،  موسـى  أبي  إلى  عمر  كتب  السـنن،  في  والدارقطني  رقم ٢١٠١٣، 
حجر:  ابن  قال  عبد اهللا.  جابر بن  عن  كلهم  رقم ٦٣٧،  األحكام،  كتاب  مسـنده،  في  الشـافعي 

.٢١٠/٤ الحبير،  تلخيص  ضعيف».  «إسناده 
الواهيات.  في  الجوزي  وابن   ،١٣٩/٤ - ١٤٠ الحلية،  في  نعيم  وأبو  الكنى،  في  الحاكم  ذكره   (٤)
ال يصح  وقال  الوجه،  هذا  من  العلل  في  الجوزي  ابن  وأورده  منكر  الحاكم:  «قال  حجـر:  ابـن 
علي  خرج  قال:  الشـعبي،  عن  جابر  طريق  من  آخر  وجه  من  البيهقي  ورواه  أبو سـمير.  به  تفرد 
رواية  وفي  سـياقه.  بغير  فذكره  الـدرع  علي  فعرف  درعـا  يبيع  بنصراني  هـو  فإذا  السـوق  إلـى 
وهما  الجعفي  جابر  عن  شـمر  عمرو بن  وفيه  يديك  بين  لجثيت  نصراني  خصمي  أن  لـوال  لـه 
وقال:  يثبت.  إسـنادا  له  أجد  لم  الوسـيط  أحاديث  على  الكالم  في  الصالح  ابن  وقال:  ضعيفان 

.١٩٣/٤ الحبير،  تلخيص  مجهول».  إسناده  المهذب  أحاديث  على  الكالم  في  عساكر  ابن 
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نة المدعي وبيِّنة صاحب  بيِّ اختلف الفقهاء من اإلباضية  وغيرهم في اعتبار 
دليل  «اليد  ألن  اليـد؛  صاحب  بيِّنـة  اعتبار  إلـى  اإلباضية  بعض  فذهـب  اليـد، 
وعلى  المدعي،  بّينة  نة  البيِّ أن  إلى  الشـافعي   ووافقهم  آخرون  وذهب  الملك ». 
المدعى  على  واليمين  المدعـي  على  نة  «البيِّ لقولـه ملسو هيلع هللا ىلص :  اليمين  عليه  المدعـى 

عليه »(١).

الحديث: تخريج 
في  الفقهاء  اختـالف  إلى  وأشـار  «جامعه»  في  المسـألة  هذه  بركة   ابـن  نقـل 
فقال  اليد  مع  نة  البيِّ قبول  في  يختلفون  (اإلباضية )  أصحابنـا   «فإن  فقال:  حكمهـا 
وأقوى  أثبت  نة  البيِّ مع  اليد  اجتماع  ألن  اليد؛  صاحب  بّينة  نة  البيِّ تجعل  بعضهم: 
ال يد  الذي  المدعي  نة  بِبيِّ حكم  وبعضهم  يده،  بغير  نة  بيِّ من  الحكم  يوجب  فيما 
بظاهر  يحتج  اليد  صاحب  بِبيِّنة  ال يحكم  والذي  اليد،  صاحب  بينة  وال تسمع  له 
نة  بيِّ نة  البيِّ فجعل  اليميـن»(٢)   المنكر  وعلى  نة  البيِّ المدعي  «على  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص :  قـول 

للملك. بموجبة  وليست  الملك »  على  دليل  عنده  «اليد  وأن  المدعي، 
أنه حكم  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  بما روي عن  فاحتج  اليد  مع  نة  البيِّ أوجب  وأما من  ـ 
نته  ببيِّ لـه  فحكم  أنتجها،  أنـه  نة  البيِّ لـه  شـهدت  الذي  الفرس  صاحـب  نـة  بِبيِّ
اليد  بأن  هؤالء  فاحتج  الفرس،  فـي  يد  معه  ليس  الذي  المدعي  بّينـة  وأبطـل 

الملك. توجب 

عمرو بن  ابن  عن  رقم ١٣٤١،  المدعي،  على  نة  البيِّ باب  األحكام،  كتـاب  الترمـذي،  رواه   (١)
على  القضاء،  كتاب  الكبرى،  في  والنسـائي  رقم ٥٩٢،  األحكام،  كتاب  والربيع،  العاص، 
رواه  حسـن،  حديث  أربعينه:  في  النووي  قـال  عباس،  ابن  عن  رقم ٥٩٩٤،  اليميـن،  مـن 
كشـف  العجلوني  ينظر:  أخرى.  بألفاظ  روي  وقد  الصحيحين  في  وبعضه  وغيـره  البيهقـي 

.٣٤١/١ الخفاء، 
تخريجه. تقدم   (٢)
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إلى  تحتج  لم  الملـك  توجب  كانت  لمـا  نة  البيِّ إن  آخـرون:  قـال  وكذلـك  ـ 
دليل  اليد  «إن  قلنا:  ولهـذا  لها،  المدعى  بّينة  نة  البيِّ وكانـت  معها،  نـة  البيِّ اسـتماع 
به  له  يسوغ  بمعنى  تعلق  قد  الفريقين  من  وكل  للملك »،  موجبة  غير  الملك  على 

االحتجاج.
وأما  اليد،  صاحب  بينِّة  ال يسمع  المدعي  بينة  نة  البيِّ فيجعل  أبو حنيفة   وأما  ـ 
المدعي  نة  بيِّ ويبطل  نته  ببيِّ له  ويحكم  اليـد،  صاحب  بيِّنة  نة  البيِّ فيجعل  الشـافعي  

يد»(١). له  ليست  الذي 

:É¡JÉ≤«Ñ£Jh  IóYÉ≤dG  ´hôa  :kÉ©HGQ

رجالً:  أن  مفاده  سـؤال  «التمهيد»  كتاب  في  ما ورد  القاعدة:  فـروع  مـن  ـ   ١
أنا  المال:  يده  في  الذي  فقال  له،  أنه  آخر  رجل  عليه  وادعاه  مال  يده  في  «ضمن 
مدعيًا  يكون  أم  اشـتراه؟  أنه  المال  يـده  في  من  قول  القـول  هل  منـك،  اشـتريُته 

ادعى؟». بما  نة  البيِّ وعليه  للشراء 
أولى  اليد  ذا  ألن  بـه؛  أولى  فهو  يده  في  كان  «إن  الخليلـي :  سـعيد  أجـاب  ـ 
فيه  وال يكون  اليد  حكم  عن  ال يخرجه  فالن  من  اشتريته  أنا  وقوله:  يده،  في  بما 

مدعيًا»(٢).
أنه  آخر  على  ادعى  رجل  في  «التمهيد»  كتاب  في  ما جاء  فروعها:  ومن  ـ   ٢
لهذا  ما ُحزت  أنا  عليـه:  المدعى  فقال  ميراثًا،  أبـوه  له  خّلفه  الذي  ماله  لـه  حـاز 
المدة  تلك  ومن  سنين،  خمس  مدة  من  غائب  فالن  من  اشتريته  المال  هذا  ماالً، 
لكن  المّدعي،  أبو هذا  خلفه  مما  المال  هذا  أّن  الشـهود  وشـهد  وأثمره،  أحوزه 
يجيء  هذا  والمدعي  عليه،  المدعـى  هذا  يحوزه  وجدناه  سـنين  خمس  مدة  مـن 

.٤٦٨/٢ - ٤٦٩ الجامع،  بركة:  ابن   (١)
.١٣٨/٧ - ١٣٩ التمهيد،  كتاب  سعيد:  الخليلي   (٢)
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هذا  في  حجة  لـه  أترى  ُيغّير،  ولم  المـال  هذا  بِحْوز  ويعلـم  مرة  بعد  مـرة  البلـد 
ماله؟ لِحْوز  مشاهدته  مع  سكوته  من  صح  بما  حجته  تبطل  أم  المال؟ 

وشـهادة  يده،  في  اآلن  هو  من  بـه  أولى  المال  هـذا  «إن  الخليلـي :  فأجـاب 
ُحْكمًا  فال تفيد  بشـيء،  ليسـت  المدعي  أبو هذا  مما خّله  المال  هذا  أن  الشـهود 
تثبيته  إلى  أقرب  آخرها  إلى  عليه  المدعى  هذا  بِحْوز  وشـهادتهم  لفظها،  بمجرد 
يغيره  فلم  عليه،  وادعائه  عنه  بحوزه  يعلم  كان  إذا  عليه  حجة  وسكوته  أيضًا،  له 

الملك ». دليل  «اليد  ألن  ينكره»(١)  ولم 
قطعة  في  رجالن  اختلـف  فلو  العقار:  ملكية  فـي  االختالف  فـي  ومنهـا  ـ   ٣
كانت  نة  البيِّ عن  عجزا  فـإن  ما يّدعي،  على  البيِّنة  منهما  واحـد  كل  كّلـف  أرض 
أيديهما  في  وهو  يدعيانـه  الذي  الموضع  ذلك  علـى  حلفا  فإن  بينهمـا،  األيمـان 
له  يكن  لم  اليمين  عن  اآلخر  ونكل  أحدهما  حلف  فإن  نصفين،  بينهما  ذلك  كان 
واحد  كل  أقام  لو  وكذلك  حلف،  الذي  اآلخر  يعارض  أن  الحاكم  ومنعه  شيء، 
كان  وإن  األيمان،  بعد  نصفان  بينهما  كان  له،  كان  الموضع  ذلك  أّن  البينة  منهما 
األثر؛  فيه  له  للذي  كان  أثر،  فيه  لآلخر  وليس  بناٍء  أو  فْسلٍ  من  أثر  فيه  ألحدهما 

ما يدعي(٢). على  البيِّنة  اآلخر  وعلى  اليد،  ذو  هو  ألنه 
الِملك  في  االختالف  في  أخرى  صورة  اإلباضية   فقهاء  عن  بركة   ابن  وينقل 
في  وهي  أرض  أو  دار  فـي  رجـالن  تنازع  لو  أنه  وذلـك  القاعـدة،  لهـذه  تطبيقـًا 
لهما،  نـة  وال بيِّ النصـف  اآلخـر  وادعـى  لـه،  الـكل  أحدهمـا  فادعـى  أيديهمـا، 
بعد  نصفين  بينهما  ُتَقّسم  «فإنما  فيقول:  النـزاع  لهذا  مناسب  حّل  إلى  ويرشدهما 
أقام  فإن  الزيادة،  من  ما ادعى  علـى  الكل  لمدعي  النصف  ادعى  من  يحلـف  أن 
قبول  في  يختلفـون  أصحابنا   فإن  دعـواه،  على  عدل  شـاهدي  منهمـا  واحـد  كل 

.١٤٢/٧ نفسه،  المصدر  سعيد:  الخليلي   (١)
ج ١٠/٣٠. نفسه،  المصدر  الكندي:   (٢)
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اليد  اجتماع  ألن  اليد؛  صاحـب  بّينة  نة  البيِّ تجعل  بعضهم:  فقال  اليد،  مـع  نـة  البيِّ
حكم  وبعضهم  يده،  بغيـر  نة  بيِّ من  الحكم  يوجب  فيمـا  وأقوى  أثبت  نـة  البيِّ مـع 

اليد. صاحب  بيِّنة  وال تسمع  له،  ال َيَد  الذي  المدعي  نة  بِبيِّ
يد،  له  ليسـت  الذي  المدعي  نة  بيِّ نـة  البيِّ جعل  مـن  قول  فعلى  عليـه،  وبنـاًء 
مطلوبة  له  نة  البيِّ فإن  بالنصف،  لـه  اعترف  قد  اآلخر  ألن  لُمّدعيه؛  الـكل  وجعـل 
من  وأما  الدعوى،  فيه  الذي  النصف  في  يده  لثبوت  نة  بيِّ وال تسمع  يده،  في  فيما 
بها  ويحكم  واألرض،  الدار  تقسيم  إلى  يذهب  فإنه  اليد  صاحب  بيِّنة  نة  البيِّ جعل 
وشهدت  يده،  مع  نة  البيِّ له  شـهدت  قد  النصف  صاحب  ألن  نصفين؛  على  لهما 
شهدت  اآلخر  وبّينة  وبّينته  ليده،  النصف  له  فيثبت  الكل،  على  الكل  مدعي  بيِّنة 

ما قلنا...»(١). قلنا  فلذلك  يد،  بغير  الباقي  النصف  على 
لها  وولد  أُّم  في  الخليلي   سـعيد  ما ذكره  الميراث:  في  االختالف  ومنها  ـ   ٤
ثم  منهما،  لمن  تعرف  لم  النخل  من  األصول  بعض  ولهما  واحدًا،  بيتًا  يسـكنان 
ورثة  فحاز  ماتت،  حتى  به  وتمسـكت  المال  األم  وحازت  أمه،  قبل  الولد  مـات 
َيّدعون  األّم  ولد  ثم جاء ورثة  الزمان،  مدة من  وباعوه فحازه مشتريه  المال،  األّم 
الخليلي   فيرى  األم،  ورثة  ذلك  وأنكـر  األم،  ولد  وهو  لُموّرثهم،  المـال  هـذا  أّن 
فيه  بتصرفهم  فيه  يد  ذوي  لكونهم  األم  لورثة  المال  أّن  األصل  في  فيه  الحكم  أّن 

العادلة. البينة  الولد  ورثة  وعلى  بالبيع، 
وتأكيدًا  البيان  في  زيادة  الخليلي   جواب  مع  السائل  عبارة  أنقل  أن  بأس  وال 
يعرف  لم  مال  بيت واحد وعندهما  في  امرأة وولدها  «وعن  نصه:  للقاعدة، وهذا 
فوصل  ماتت  حتـى  بالمال  األم  وتمسـكت  أمه،  قبل  الولد  ومات  منهمـا،  لمـن 
من  اهللا  ما شـاء  المال  المشـتري  فحاز  فباعوه  بالمال  وتمسـكوا  األم،  ورثة  على 
ورثة  فأنكرهم  ـ  المرأة  هذه  ولد  ـ  لِهالكهم  المال  أّن  الولد  ورثة  وادعى  الزمان، 

.٤٦٨/٢ - ٤٦٩ الجامع،  بركة:  ابن   (١)
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فيه،  وتصّرْفنا  َفبِعنـاه  هالكتنا  يد  في  وجدناه  ماُلنـا  المال  وقالوا:  الهالكـة  المـرأة 
الهالكة  ورثة  ال يعتبران  وهل  اليميـن؟  منهما  َمن  وعلى  البيِّنة؟  يكون  َمـن  علـى 

اليد؟». ذو  المال  هذا  في 
أَْولى  اليد  ألن  لغيرهم؛  أنـه  يصح  لم  إن  اليد  تعتبر  «نعم  الخليلـي :  فأجـاب 

لغيره»(١) . أنه  يصح  حتى  يده  في  بما 
«العقد  في  السالمي   ما ذكره  الميتة:  األرض  ملكية  في  االختالف  ومنها  ـ   ٥
جدار  عليها  وليس  نهـر،  يقربها  لم  َموات  أرض  «في  سـؤال  عن  جوابًا  الثميـن» 
ما شاءوا،  فيها  ويتصرفون  معروفون،  أناس  ويدعيها  بماء،  تسقى  أنها  غير  ظاهر، 
ألناس  إنها  وقيل:  البلد،  أهل  من  عليهم  أحد  نكير  بغير  أرادوا  من  منها  ويعطون 
األخذ  أيجوز  موات،  أرض  بالجملـة  األرض  وهذه  مكان،  لهم  ال يعلـم  غيـاب 
هذه  إلى  احتيج  إذا  نكيـر  غير  من  شـاءوا  كيف  بها  يتصرفون  الذين  هـؤالء  مـن 
ألناس  إنها  يقول:  مـن  قول  َترى  وما  ذلك،  غير  أو  منــزل  كبنـاء  مثـالً:  األرض 

ثقة». رجل  مثال  بذلك  والقائل  ال؟  أم  إليه  أيلتفت  غياب 
عمران،  هي  بل  بموات  فليسـت  بالماء  األرض  ُسـقيت  «إذا  جوابه:  فكان  ـ 
ملكًا  ويدعيها  األرض  هذه  بيده  كانت  ومن  إحيائها،  ألجل  الشيء  ذلك  كان  إذا 
وقول  لغيره،  بأنها  نة  بيِّ يقم  ما لم  الظاهر،  الحكم  في  غيره  من  بها  أولى  فهـو  لـه 
األرض،  تلك  في  شبهة  يورث  لغياب  األرض  أن  الناس  من  يصدق  من  أو  الثقة 

واسعة»(٢). اهللا  وأرض  عنها  التنـزه  السالمة  لطالب  فينبغي 
األرض  أّن  علـى  عادلة  نـة  بيِّ تثبت  ما لـم  أنه  السـالمي :  عبـارة  مـن  ويفهـم 
و«اليد  مماتها،  بعـد  أحياها  ألنه  يـده؛  في  لمن  ملكًا  فهي  غيـاب  أنـاس  يملكهـا 
التصرف  ترك  األحسـن  فمن  لغيرهم  األرض  أّن  ثبـت  إذا  ولكن  الملـك »  دليـل 

.١٤٧/٧ التمهيد،  كتاب  سعيد:  الخليلي   (١)
.٣٠٧/٤ الثمين،  العقد  السالمي:   (٢)
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الدين،  في  وأحـوط  الخالف  من  خروجًا  الحاصلـة،  للشـبهة  زرع  أو  ببناء  فيهـا 
به  يوثق  من  نقله  قد  الخبر  ما دام  ونرجحه  السالمي   اختيار  هو  الرأي  هذا  ولعل 

أعلم. واهللا 
الزوجين  ادعاء  في  ما جاء  البيت:  متـاع  ملكية  في  الزوجين  دعوى  فـي  ـ   ٦

أحدهما. وفاة  بعد  البيت  متاع  في  أحقيتهما 
منهما  كل  حق  إثبات  في  واعتمد  «جامعـه»  في  المسـألة  هذه  بركة   ابن  ذكـر 
مات  «وإذا  فقـال:  ملكه»،  دليل  الشـيء  على  «اليد  قاعدة:  على  البيت  متـاع  فـي 
اجتماعهما  أيام  يسكنانه  كانا  الذي  المنـزل  ما في  أحدهما  فادعى  الزوجين  أحد 
وأثاث  ورقيق  حيوان  من  ترك  ممـا  منهما،  الحي  قول  ذلك  في  القول  فـإن  فيـه، 
الحي  ال ُيصّدق  بعضهم:  وقـال  (اإلباضية )،  أصحابنا   أكثر  قـول  في  ذلك  وغيـر 
المرأة  أّن  إلى  يذهب  كأنه  الزوجين،  بين  العادة  طريق  من  يملك  فيما  إال  منهما 
ق  وُيَصدَّ تحويـه،  وما  الطبلة  نحو  البيـوت،  في  النسـاء  آلة  من  هو  فيمـا  ق  ُتَصـدَّ
واحد  كل  وال يصّدق  للرجل،  يصلح  وما  والفرس  والجحفة  السيف  في  الرجل 
منهما:  الحي  يصدق  قال  من  واحتج  لنفسـه،  واتخاذه  شـأنه  من  ليس  فيما  منهما 
لمعونة  وُيشـترى  للرجــال،  يكـون  مما  وأخيها  أبيهـا  مـن  تـرث  قـد  المـرأة  أن 
صاحب  وأما  يجـوز،  هذا  ومثل  لغيرها،  أمانـة  يدها  في  يكون  وقد  المحاربيـن، 

الناس»(١). بين  والعرف  العادة  على  أمرها  فيجري  اآلخر  القول 
منهما  كال  ألن  الملك »؛  دليل  «اليد  بالقاعدة:  العمل  رجح  بركـة   ابن  ولكـن 
ومن  ملكه،  فهو  متاع  من  شـيئًا  يده  في  كان  فمن  ذلك،  تملك  في  أحقيته  يدعي 
عندي  يوجب  «والنظر  عبارته:  نص  وهذا  البيِّنة،  فعليـه  ذلك  خالف  عليه  ادعـى 
ويدعي  األمالك،  في  الناس  ما يتداعاه  سبيل  ما يدعيانه  سبيل  في  مدعيان  أنهما 
في  ودخل  قبضتـه،  وفي  شـيء  منهما  يـده  في  كان  فمن  بعـض،  علـى  بعضهـم 

.٢٦٦/٢ - ٢٦٧ الجامع،  بركة:  ابن   (١)
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عليه  كان  مشـاركة  أو  ملك  دعوى  عليه  ادعى  ومن  فيه،  قوله  القول  كان  حوزته 
قوم  دماء  قـوم  السـتحل  بدعواهم  الناس  أعطـي  «ولو  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص :  لقـول  نـة  البيِّ
على  يدل  وهذا  اليمين»(١).  المنكر  وعلى  ادعى  من  على  نة  البيِّ ولكن  وأموالهـم، 

الخصوم»(٢). من  غيرها  كدعوى  المالك  ورثة  مع  منهما  الحي  دعوى  أن 
ورثة  دعوى  على  الحي  دعوى  يرجـح  لم  أنه  بركة   ابن  عبارة  مـن  ويالحـظ 
فإن عدمت  الظاهرة،  نة  البيِّ إلى  فيها  الدعوات، واحتكم  كبقية  بل جعلها  الهالك، 
وقاعدة:  الملك »،  دليل  «اليد  قاعدة:  قاعدتان:  الفرع  هذا  في  تنازع  وقد  فاليمين، 
إلى  بعضهم  ذهـب  بينما  األولـى،  رجح  اإلباضية   فجمهـور  محكمـة »،  «العـادة 

األخيرة. ترجيح 
ولم  ولد  في  امرأتـان  اختلفت  فلو  ألمه:  الولـد  نسـبة  دعوى  في  ومنهـا  ـ   ٧
ثديها  وتلقمه  الطفل  تحمل  كانت  فمن  منهما،  لواحدة  بأنه  تقطع  بينـة  ثمة  تكـن 
ألن  الدعوى؛  مجرد  إال  لهـا  ليس  التي  األخرى  من  بـه  أولى  حجرها  فـي  وهـو 
أمه  واألخرى  فقط،  له  مرضعـة  يدها  في  الذي  يكون  وقد  الملك »،  دليـل  «اليـد 

العادلة(٣). بالبينة  أمومتها  إثبات  فعليها  النسب،  من 

تخريجه. تقدم   (١)
.٢٦٨/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (٢)

ص ٥٥٨. اإلباضية،  الفقهية  القواعد  معجم  هرموش:   (٣)
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في  عبد الرحمٰن   بكلي  أوردها  فقد  الملك،  بنظرية  صلة  لها  القاعدة  هذه 
ملك  في  يتصرف  أن  ألحد  يجـوز  «ال  بعبارة:  للثميني  «النيل»  كتـاب  ملحـق 
هي  الصيغة  وهذه  باطـل »(١)  الغير  ملك  في  بالتصرف  األمـر  إذنه ،  بال  الغيـر 
والسادسـة  والسـبعين  الخامسـة  مادتي  في  العدلية  المجلـة  عليـه  ما نصـت 
بركة   ابن  عنهما  وعّبر  واحدة،  عبارة  في  البكري   أدمجهما  وقد  والسبعين(٢)، 
مال  في  حدثـًا  أحدث  «َمن  أّن:  وهـي  المعنى،  هـذا  من  قريبة  بليغـة  بعبـارة 
إعادة صياغة  الدعوى ال تنفعه »(٣)، ويمكن  أنه مأخوذ بحدثه، وأن  ال يملكه، 
ال يملكه  مال  في  حدثًا  أحـدث  من  «كل  وهي:  موجزة  بعبارة  القاعـدة  هـذه 
في  القاعدة  هـذه  علـى  اإلباضية   فقهـاء  اعتمـد  وقد  بحدثـه ».  مأخـوذ  فهـو 
مختلفة(٤)،  فقهية  أبواب  في  عديدة  مسـائل  عليها  وخّرجوا  الفقهية،  فروعهم 
ُمِهّمًا  قيدًا  القاعدة  هـذه  في  أضاف  بركة   ابن  أن  إلى  الصدد  هذا  فـي  ونشـير 
ما أغفلته  وهذا  إذن،  بغيـر  الغير  ملك  في  تصرف  لمن  الضمان  إلـزام  وهـو: 

العدلية. المجلة 

.١١٠٦/٣ للثميني،  النيل  كتاب  على  الفقهية  القواعد  ملحق  عبد الرحمٰن:  بكلي   (١)
ص ٤٦١. الفقهية،  القواعد  شرح  أحمد:  الزرقا   (٢)

.٣٩٤/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (٣)
بالحاج  والشـيخ  ناصر  محمد  تحقيق  األرضيـن،  وأصول  القسـمة  كتاب  أحمـد:  العبـاس  أبـو   (٤)
بكلي:  عبد الرحمٰن  ـ   .١٨١  ،١٧٤/٢ - ١٧٥ اآلمـال،  معـارج  السـالمي:  ـ  ص ٢٧٨.  بكيـر، 
التمهيد،  كتاب  سعيد:  الخليلي  ـ   .١١٠٦/٣ للثميني،  النيل  كتاب  على  الفقهية  القواعد  ملحق 

.٣٣٠/٩
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بّين  وقد  الشرع،  إذن  أو  إذنه  بغير  الغير  ملك  في  التصرف  تمنع  القاعدة  هذه 
يلي: كما  والشرعي  اللغوي  مدلولها  الفقهاء 

صرف  يقال:  الكسب،  طلب  في  والسعي  األمور  في  التقّلب  لغة:  التصرف  ـ 
ومنه  آخر،  وجه  إلـى  وجه  عن  يصرفه  وكأنه  وجهه،  غيـر  في  أعملـه  إذا  الشـيء 

األمور(١). في  التصرف 
الشـرع  وُيرّتب  بإرادته،  اإلنسـان  عن  ما يصدر  االصطـالح:  في  والتصـرف 
من  إذ  االلتزام،  مـن  أعّم  التصرف  يكون  المعنـى  وبهذا  مختلفة،  أحكامـا  عليـه 

التزام(٢). فيه  ما ليس  التصرف 
أو  فعليًا  تصرفًا  يتصرف  أن  منه  وال يصح  له  ال يحل  أي  ألحد:  ال يجـوز  ـ 
أو إجازة الحقة،  إذن سابق  أو مشتركًا بال  الغير، سواء كان خاصًا  قوليًا في ملك 
فكما  الشارع،  وإذَن  المالك  إْذَن  ليشمل  إذن»  «بال  بعبارة:  الزرقا   مصطفى  وعبر 

العرف. إذَن  وكذلك  أيضًا،  الشارع  من  يجوز  المالك  من  يجوز 
قد  واإلذن  فعله(٣).  له  أطلقت  كذا:  في  له  أذنت  من  اسم  اللغة:  في  واإلذن  ـ 
كما  وذلك  داللة،  يكون  قد  أو  ماله،  ما في  شـخصًا  يوكل  كمن  صريحًا،  يكون 
الموت  على  وأشـرفت  المرعى،  فـي  المسـتأجر  الراعي  مع  الشـاة  مرضت  لـو 
داللة(٤)،  له  فيه  مأذون  ذلك  أن  فال يضمنها؛  أنفها  حتف  ال تموت  حتى  فذبحها 
والوكيل،  والوصي،  كالولـي،  اإلذن،  حق  له  من  كل  المالـك:  إذن  مقـام  ويقـوم 

والخليفة. والكفيل، 
اعتداء  اعتبار ذلك  إلى  إذنه؛  بال  الغير  التصرف في ملك  ويرجع عدم جواز 

ص ٤٦٢. المنير،  المصباح  الفيومي:   (١)
.٤٥٦/١ الفقهية،  واأللفاظ  المصطلحات  معجم  محمود:  عبد العظيم   (٢)

ص ١٣. المنير،  المصباح  الفيومي:   (٣)
ص ٣٩١. الوجيز،  البورنو:  ـ  ص ٤٦٢.  الفقهية،  القواعد  شرح  أحمد:  الزرقا   (٤)
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مِن  التصرف،  أنـواع  لجميع  شـامل  التصرف  جواز  وعـدم  المالك،  حـق  علـى 
رهن،  أو  بيع،  أو  هبة،  أو  صلح،  أو  إجـارة،  أو  إيداع،  أو  إعـارة،  أو  اسـتعمال، 
غيره  أو  بعوض  تمليكًا  عقـود  من  ما أجراه  لكن  تزويـج،  أو  بنـاء،  أو  هـدم،  أو 
الالحقة  «اإلجازة  ألن  بطـل؛  وإال  نفذ  أجاز  فـإن  المالك،  إجارة  علـى  يتوقـف 

السابقة »(١). كالوكالة 
بغير  ملكه  أو  الغير  مـال  في  تصرف  من  أّن  للقاعدة:  اإلجمالـي  والمعنـى  ـ 

ما أتلف(٢). ضمان  عليه  فإن  عيبا،  فيه  أحدث  أو  فأتلفه،  إذنه 

:ô«¨dG  ∂∏e  »a  ±ô°üàdG  ´GƒfCG  :kÉ«fÉK
وقولي: فعلي  نوعان  الغير  ملك  في  التصرف 

االستهالك،  أو  األخذ،  مثل:  وذلك  الغير  ملك  في  الفعلي  التصرف  أما  ـ   ١
متعديًا،  يعتبـر  مالكه  مـن  إذن  دون  ذلك  فعـل  من  فـكل  الذبـح،  أو  الحفـر،  أو 
ألن  ويصح؛  يحل  سابق  إذٌن  تقدمه  فإن  الغصب،  حكم  في  ألنه  ضامن؛  وفاعله 

توكيل. السابق  اإلذَن 
اليد  بوضع  غْصبًا  يكون  أن  مـن  ال يخلو  الغير  ملك  في  الفعلي  والتصـرف 
يوجب  محظور  فهو  غصبًا  كان  فإن  إتالف،  أو  أثر  ذي  بإحداث  تصرفًا  أو  فقط، 
رّد العين، ومضمون بالتلف، إال إذا لحقته إجازة المالك وكانت العين المغصوبة 

أمانة. تنقلب  باإلجازة  فإنها  قائمة، 
كالحفر  العين؛  في  أثر  ذي  فعل  التصرف  بإحـداث  التصـرف  كان  وإن  ـ 
بعض  عند  الطّم  على  الحافر  يجبر  أن  للمالك  فليس  إذنه،  بال  الغير  ملك  في 
الطريق  في  الحفر  األرض، بخالف  في  الحادث  النقصان  يضمنه  بل  الفقهاء، 
الناشـئة  األضرار  كل  ويتحمل  اتفاقا،  الطّم  على  يجبر  فيه  الحافر  فإن  العام، 

ص ٣٩٠. الفقه،  قواعد  إيضاح  في  الوجيز  البورنو:  ـ  ص ٤٦١.  الفقهية،  القواعد  شرح  الزرقا:   (١)
ص ٤٢٥. اإلباضية،  الفقهية  القواعد  معجم  هرموش:   (٢)
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ألنه  ويضمنها؛  وهالكـه،  الحفرة  في  حيـوان  أو  إنسـان  كسـقوط  حفره،  عن 
متعد. متسبب 

فتعطل  كهربائي  جهاز  كتشـغيل  إتالفًا،  الغير  ملك  في  التصـرف  كان  وإن  ـ 
المالك  أجازه  سواء  حال،  بكل  مضمون  فهو  الباب  لفتح  ُقفلٍ  تحطيم  أو  بسببه، 

اإلتالف(١). ال تلحق  اإلجازة  ألن  ال؛  أو 
أو  كالبيع،  التعاقد،  بطريق  يكون  الغير:  ملك  في  القولي  التصرف  وأما  ـ   ٢
قوليًا  يكون  أو  محضًا،  قوليًا  يكون  أن  إما  وهو  اإلجارة،  أو  اإلعـارة،  أو  الهبـة، 
والمتصرف  فعليًا،  تصرفـًا  كان  تنفيذ  ذلك  صاحب  فـإذا  كالتسـليم،  فعل  يعقبـه 
إجازة  على  موقـوف  وعقده  تسـليم،  يعقبه  ولو  وضامنًا  بالتسـليم،  غاصبـا  كان 
والعين  المالك،  بقاء  وشـرطها  العقد،  لزم  بشـرطها  إجازته  لحقته  فإذا  المالك، 
في  ويزاد  نقد،  بغير  ولو  الثمن  قيام  البيع  في  ويزاد  والمتعاقدين،  فيها  المتصرف 
يعقبه تسليم فهو موقوف  لم  قوليًا محضًا  التصرف  المدة. وإن كان  بقاء  اإلجارة 
من  الموقوف  ألن  توقفه؛  مع  صحيح  سائغ  وهو  بشروطها،  المالك  إجازة  على 

الصحيح. قسم 
عدم  معنى  يكون  المالك  إذن  دون  الفعلـي  التصرف  حالة  ففي  عليـه  وبنـاًء 

النفاذ(٢). عدم  فمعناه  القولي  التصرف  وأما  للضمان،  الموجب  المنع  الجواز 

:É¡JÉ≤«Ñ£Jh  IóYÉ≤dG  ´hôa  :kÉãdÉK

الوكالة: باب  في  ـ   ١
وّكل  «لو  فقـال:  القاعدة  بهذه  العمـل  ما يفيد  «الجامع»  فـي  بركة   ابـن  ذكـر 
لو  أنه  ترى  أال  تصح،  الغيبة  مع  للغائب  كاإلباحة  الوكالة  أن  قبل  من  جاز  غائبا 

ص ٤٦١ - ٤٦٢. الفقهية،  القواعد  شرح  أحمد:  الزرقا   (١)
الشـرع،  بيان  محمد:  الكنـدي  ـ  ص ٣٩٠.  الوجيـز،  البورنو:  نفسـه.  المرجـع  أحمـد:  الزرقـا   (٢)

.١٢٥/٢ الجامع،  بركة:  ابن  ـ   .٧٦/٣٥
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له  يشـتري  أن  غائب  وهو  لعبده  أذن  ولو  أكله،  له  جاز  لغائب  طعامـه  أكل  أبـاح 
بالوكالة؛  يعلم  ما لـم  يتصرف  أن  للوكيل  وليـس  أبو حنيفة :  قال  جـاز،  يبيـع  أو 
تبلغـه  أن  قبـل  فيـه  يتصـرف  أن  وللوصـي  فيـه،  الرجـوع  لـه  عقـد  هـذا  ألن 

الوصية...»(١).
الوكيل وال الوصي  يتصرف  أن  عندنا  قوله: وال يجوز  بركة  على  ابن  وعقب 
حتى  بماله  أولـى  «كلٌّ  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص :  لقول  بأمـره،  إال  أحد  مـال  فـي  وال غيرهمـا 

والولد»(٢).  الوالد 

الوصية: باب  في  ـ   ٢
باب  في  القاعـدة  بهـذه  العمل  النيـل»  «شـرح  في  أطفيـش   القطـب  ويؤكـد 
يد  في  كان  إذا  الموصي  مال  في  يتصرف  أن  للوصي  ال يجوز  أنه  ويرى  الوصية، 
كان  إذا  مورثه  مال  في  التصرف  له  ال يجوز  الوارث  وكذلك  بإذنهم،  إال  الورثة 
في  القطب  يقول  المال ضمنه.  أحدهما على  تعدى  فإن  بإذنه،  إال  الوصي  يد  في 
تعّين  تعين،  لم  أو  للوصية  تعّين  به)،  الموصى  الخليفة  يأخذ  (وال  المعنـى:  هـذا 
بإذنه)؛  (إال  كان،  حيث  من  أو  غيره  من  أو  الوارث)،  (من  يتعين  لـم  أو  صاحبـه 
أنه  كما  يده،  في  ألنـه  صاحبه؛  أو  الخليفة  يتناوله  أن  المـورث  بمال  أولـى  ألنـه 
منه،  إذن  بـال  الحـق  عليه  مـن  مـال  مـن  يأخـذه  أن  الحـق  لصاحـب  ال يجـوز 
أن  للوارث  وألن  للخليفة،  ملكا  ليس  الشيء  ذلك  ألن  أنكر؛  إن  إال  وال إدالل، 
له  ال يجوز  فقيل:  صاحبه  وعين  عينه  وإن  يعينه،  لم  إن  به  ينفذ  ذلك  غير  يعطيه 
أولى؛  الخالف  من  به  فيخرج  اإلنسـان  يفعله  وما  يجوز،  وقيل:  غيره،  يعطيه  أن 

.٢٩٦/٢ - ٢٩٧ الجامع،  بركة:  ابن   (١)
والبيهقي  رقـم ١١٢،  ارتدت،  تقتل  المرأة  في  بـاب  عمر،  كتاب  السـنن،  في  الدارقطنـي  رواه   (٢)
جبلة،  أبي  حيان بـن  عن  رقـم ١٥٥٣١،  الوالدين،  نفقـة  بـاب  النفقات،  كتـاب  الكبـرى،  فـي 
في  الذهبي  «قال  المناوي:  قال  أجمعين»  والناس  وولده  والده  من  بماله  أحق  أحد  «كل  بلفظ: 

.٩/٥ القدير،  فيض  انقطاعه».  مع  يصح  لم  قلت  فقال:  المهذب 
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أو  الفتنة  قيـام  إال  ذلـك  في  وال يحذر  لجـاز،  الوصيـة  أنفـذ  لـو  الـوارث  وألن 
ال يجوز...»(١). وقيل:  الحقد، 

من  الوصية  يأخذ  أن  ـ  الموصـي  خليفة  ـ  للوصي  والقطب   الثمينـي   وأجـاز 
من  الموصي  مّكنه  وقد  الوصية،  تنفيـذ  حق  له  ما دام  الـوارث،  إذن  دون  التركـة 
كان  إذا  الـرأي  هذا  في  خالفهما  أحمد   العبـاس   أبا  ولكن  تركتـه،  فـي  التصـرف 

الوصي. يد  غير  في  المال 
ألن  وارث؛  إذن  بـال  أخذه  للخليفة  «(وجـّوز)  ما نصـه:  النيل  شـرح  في  جـاء 
وعلى  نفسه،  مقام  وأقامه  خليفة  جعله  حيث  ذلك  على  سلطانًا  له  جعل  قد  المّيت 
الشيخ  لجاز، وقال  الورثة  أحد  أنفذه  لو  إذن وارث واحد؛ ألنه  القول األول يجري 
إن  وال غيره  به  ما أوصى  جنس  التركة  من  الخليفـة  ال يأخذ  العباس ):  (أبو  أحمـد  
به  أوصى  الذي  الجنس  يأخـذ  أن  ورخص  الورثة،  بإذن  إال  بيده  المال  يجعـل  لـم 
والتبديل  التصـرف  إلـى  ما ال يحتاج  وأمـا  الـوارث،  مال  مـن  وال يأخـذ  إذن  بـال 
وكذا  ينفذها،  أن  الخليفة  فأمر  وصيته،  الميت  فيه  جعل  إن  إال  بإذن،  إال  فال يأخذ 
للوصيـة  ما عّين  اقتسـموا  وإن  الوجه،  هذا  على  ماله  من  الوصية  ينفذ  أن  أمره  إن 
يجز  لم  وإال  وارثًا،  كان  إذا  إال  الخليفة  شيئًا  ماله  من  وال ينفذ  منابه،  كل  من  أخذ 
للميت  يكن  لم  وإن  لوصيته  يجزيه  وقيل  الوارث،  له  وال يضمن  وال إيـاه،  الميـت 

غيره...»(٢). أو  خليفة  غيره  أو  الوارث  ما أنفق  عنه  أجزأ  مال 

العارية: باب  في  ـ   ٣
للمسـتعير  يجوز  أنه  اإلباضية   فقهاء  يرى  العارية  في  المسـتعير  تصرف  وفي 
أو  ببيع  فيها  التصرف  له  وال يجوز  بها،  المسـموح  الحدود  في  بالعارية  االنتفاع 

ضمن. ذلك  فعل  فإن  هبة،  أو  رهن  أو  إجارة 

.٦٦٠/١٢ النيل،  كتاب  شرح  أطفيش:   (١)
.٦٦١/١٢ نفسه،  المصدر  أطفيش:   (٢)
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من  اشتراها  أنه  وادعى  شخص،  عند  وديعته  أو  عاريته  وجد  فيمن  واختلفوا 
الحالة؟ هذه  في  يتصرف  فكيف  المستعير، 

في  اإلباضية   اختالف  إلى  وأشار  «الجامع»،  في  المسألة  هذه  بركة   ابن  نقل 
أو  دابة  اسـتعار  فيمن  أصحابنا   «اختلف  فقـال:  المختار  برأيـه  وصرح  حكمهـا، 
بيعت  الذي  بالثمن  ربها  يأخذها  بعضهم:  فقال  المستعير،  باعها  قد  عبدًا فوجدها 
من  يمكنه  حتى  المسـتعير  يأخذ  أن  وله  أخذها،  لربهـا  ليس  بعضهم:  وقـال  بـه، 
المشـتري  ويرجع  ثمن،  بغير  أخذها  لصاحبها  آخرون:  وقال  فيطالبه،  المشـتري 
الخبر،  لصحته  ويشـهد  النظر،  يوجبه  الذي  القول  هو  وهذا  بالثمن،  البائع  على 
صحته،  في  معـًا  متفقان  والنظر  والخبـر  ذلك،  في  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  يكن  لـم  ولـو 
نفسـه ،  عن  يزيله  أن  إال  عليه  محبوس  فملكه  مالك   كل  أّن  ذلـك:  علـى  الدليـل 
فاعل  له  ما ال يحل  بيعه  كان  وملكه،  ماله  في  عليه  متعديًا  البائع  كان  فإذا  وعليه 
فيدل  وأيضًا  فيه.  التصرف  ال يجوز  فيما  تصرف  ألنه  باطل؛  فبيعه  له،  ما ال يحل 
منه  ُسـرق  «من  قال:  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  ما روى  الرأي  لهذا  اختيارنا  صحـة  علـى 
ويرجع  به،  أحـق  صاحبه  أن  اشـتراه  قد  رجل  يد  في  فوجده  منـه  أوضـاع  شـيء 

بالثمن»(١)» (٢). البائع  على 
هذا  في  الخليلي   سعيد  يقول  المعنى  هذا  ما يؤكد  التمهيد»  «كتاب  في  وجاء 
في  صاحبها  ووجدها  العارية  باع  إذا  المسـتعير  مسـألة  في  النظر  «ينبغي  الصدد: 
ويتبع  للمعيـر  هي  علـي :  موسـى بن  فقال  ما جاز،  علـى  منه،  اشـتراها  مـن  يـد 
في  وهو  بذلك،  يقـول  من  قول  على  بالغضـب  شـّبهها  وكأنه  البائـع،  المسـتعير 
في  وال ُلْبس  اغتصابهـا  من  نوع  ربها  إذن  بغيـر  العارية  بيـع  ألن  كذلـك؛  النظـر 
على  ال َتَوى  ألنـه  الثمن؛  للمشـتري  يدفع  أن  إال  أخذها  له  ليس  وقيـل:  ذلـك، 

مسند  وأحمد،  رقم ٢٣٣١،  فوجده،  شـيء  له  سـرق  من  باب  األحكام،  كتاب  ماجه،  ابن  رواه   (١)
حسن. األرنؤوط:  قال  جندب،  سمرة بن  عن  رقم ٢٠١٥٨،  سمرة،  حديث  من  الكوفيين، 

.٣٣٣/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (٢)



القواعد الفقهية عند اإلباضّية١٨٨

وقد  قيل:  به،  يتبعه  وهو  ماله،  من  المستعير  أمكن  قد  وهذا  مسلم (١)،  امرئ  مال 
البائع  يأتي  أن  إال  أخذها  له  ليس  الربيع   قول  وفي  الجلندي ،  زمن  في  بهذا  عمل 

منه»(٢). المشتري  فيمكن 
التصرف  وقع  إذا  بالعارية  والوديعة  األمانة  حكم  الخليلي   أبو محمد  وقاس 

قال:  من  باب  الحوالـة،  كتاب  الكبرى،  السـنن  في  البيهقي  أخرجه  الـذي  الحديث  إلـى  يشـير   (١)
مسـلم  امرئ  مال  على  «ليس  قـال:  عفان  عثمان بن  حديـث:  ١٠٦٥٤  المحيـل،  علـى  يرجـع 
في  الشـافعي:  قال  حوالة.  يعني  فيه  ليس  مطلقا،  شـعبة  عن  غيره  ورواه  حوالـة  «يعنـي  تـوى». 
الحوالة  في  قال  عفان  عثمان بن  بأن  الحسن  محمد بن  احتج  الكبير،  الجامع  في  المزني  رواية 
عن  أنه  فزعم  الحديث،  هذا  عن  فسـألته  مسـلم،  مال  على  ال توى  صاحبها،  يرجع  الكفالة:  أو 
وجهين،  من  يبطل  قوله  أصل  في  فهو  عثمان،  عن  منقطع،  معروف  رجل  عن  مجهـول،  رجـل 
الكفالة  في  أو  الحوالة  في  ذلك  أقال  ال يدري  ألنه  حجة؛  فيه  يكن  لم  عثمان  عن  ثابتًا  كان  ولو 
به  يحتج  لم  بصري  وخليد  جعـف،  خليد بن  الحكاية  هذه  في  المجهول  الرجـل  الشـيخ:  قال 
الذي  حديثه  الحجـاج  مسـلم بن  وأخرج  الصحيح.  كتاب  في  البخـاري  إسـماعيل  محمد بـن 
المسك وغيره، وكان شعبة بن  أبي سعيد في  أبي نضرة، عن  الريان، عن  المستمر بن  يرويه مع 
معاوية بن  أبو إياس  المعروف  بالرجل  والمراد  أعلم.  واهللا  عليـه،  أثنى  عنه  روى  إذا  الحجـاج 
فهو  البصرة،  أهل  تابعي  من  الثالثـة  الطبقة  من  إياس  فأبو  قال،  كما  منقطع  وهـو  المزنـي،  قـرة 
المصنف،  في  الصنعاني  عبد الرزاق  وأخرجه  زمانه».  في  وال كان  عفـان،  عثمان بن  يدرك  لـم 
مال  على  توى  «ال  يقال:  كان  قال:  إبراهيم  عن  حديث:  ١٤٦٧٦ ،  اإلحالة،  باب  البيوع،  كتاب 
وإن  قال:  حقه؟  بعض  أخذ  وإن  قلنـا:  قال:  اإلحالة  في  هذا  األول،  غريمه  على  يرجـع  مسـلم 
أبواب  الصحيح،  الجامـع  سـنن  في  الترمذي  وأخرجه  مسـلم».  حق  على  ال تـوى  يقـال:  كان 
أنه  الغني  مطل  في  ما جاء  باب  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص ،  عن  البيوع  أبواب  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عن  الجنائز 
على  أحلت  وإذا  ظلم،  الغني  «مطل  قال:  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  عمر،  ابن  عـن  حديث:  ١٢٦٧ .  ظلـم، 
إذا  العلم:  أهل  بعض  «قال  بقوله:  الترمذي  عليه  وعلق  بيعة».  في  بيعتين  وال تبع  فاتبعه،  مليء 
وغيره،  عثمان،  بقول  واحتجوا  األول  على  يرجع  أن  فله  عليه  المحال  بإفالس  هذا  مـال  تـوي 
مسلم  مال  على  ليس  الحديث  هذا  معنى  إسحاق:  قال  توى  مسلم  مال  على  ليس  قالوا:  حين 
مسلم  مال  على  فليس  معدم  هو  فإذا  ملي،  أنه  يرى  وهو  آخر  على  الرجل  أحيل  إذا  هذا  توي: 

توى».
.٢١٩/٩ - ٢٢٠ التمهيد،  كتاب  الخليلي:  سعيد   (٢)
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في  أيضًا  فيخرج  العاريـة  في  هذا  من  ثبـت  «وما  فقال:  صاحبهـا  إذن  بغيـر  فيهـا 
كل  أّن  كلـه،  هذا  في  عندي  والـذي  واحد،  باب  مـن  ألنهن  والوديعـة؛  األمانـة 
المغتصب  من  المشتري  يد  من  وال ُغرم  شرط  بغير  ماله  أخذ  فيه  له  جاز  موضع 
الّسر  في  له  فيجوز  يده،  من  نزعه  الظاهر  في  حجة  به  له  تقم  ولم  للمستعير،  أو 

له. واألخذ  منه،  األكل  على  قدر  إذا 
والجمع  البائع  بإحضار  أو  ثمنه،  بغرم  إال  أخذه  له  ال ُيرى  آخر:  قول  وعلى 
وال في  السـر  في  منه  وال األكل  أخذه،  له  ال يباح  ماله،  من  ممنوع  فهو  بينهما، 
من  له  يبيحه  بما  يأتي  حتى  العادلة  البينة  به  له  قامت  ولو  منه  ممنوع  ألنه  الجهر؛ 

أقوال»(١). من  المسألة  ما في  على  بينهما  الجمع  من  أو  ثمنه 
العارية،  أو  األمانة،  صاحب  وجد  إذا  أنه  المقدمة  األقوال  خالل  من  ويبدو 
إذا  منه  أخذها  فال يجوز  المودع  أو  األمين،  أو  المستعير،  يد  غير  في  الوديعة  أو 
الخائن، ومطالبته  والمودع  المستعير والمؤتمن  اشتراها، وعليه مالحقة  أنه  أثبت 
ألنه  مثله »؛  بضرر  الضرر  يزال  «ال  للقاعدة:  مناقضًا  تصرفه  ال يكون  حتى  بحقـه 
البائع  أن  ال يدري  وما دام  ماله،  بتلف  ضرر  به  َأللحق  المشـتري  من  أخذها  لو 

ماله. غير  في  تصرف  مغتصبا 
لحقه،  ضمانا  حاجتـه  ويأخذ  المثل  ثمن  للمشـتري  يدفع  فإما  عليـه،  وبنـاًء 
ويستلمه  ثمنه  مقابل  للبائع  المبيع  فيرد  والمشتري  الخائن  البائع  بين  يجمع  وإما 
قول  ويؤيده  األقوال،  من  والمختار  واألعدل  األوفق  هو  الـرأي  هذا  ولعل  منـه، 
إذا  ماله  أخذ  أجاز  الذي  الخليلي   للمحقـق  خالفا  بركة ،  وابن  حبيب   الربيع بـن 

السّر. في  عليه  قدر 

اإلجارة: باب  في  ـ   ٤
السلعة  صاحب  اختلف  «إذا  اإلجارة  باب  في  بركة   ابن  ما نقله  فروعها  ومن 

.٢٢٠/٩ نفسه،  المصدر  سعيد:  الخليلي   (١)
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إلى  رجل  يدفع  أن  مثل:  وذلك  السـلعة  صاحب  قول  القول  كان  فيها،  والعامل 
ثم  ثوبا  صّبـاغ  إلى  يدفـع  أو  سـراويل،  أو  قبـاء  أو  قميصـًا  ليقطعـه  ثوبـًا  خيـاط 
أهل  من  العلمـاء  بين  ال خالف  ألنـه  السـلعة؛  صاحب  قول  فالقـول  يختلفـان، 
بحدثه،  مأخوذ  أنه  ال يملكه  مال  في  حدثًا  أحدث  َمن  أّن  الخالف  وأهل  الوفاق 
حدثًا،  فيه  أحدث  وأنـه  لربه،  الثوب  بأن  مقر  والخيـاط  ال تنفعـه ،  الدعـوى  وأن 
وضمنه  صاحبه  حلف  وإال  دعواه،  على  بينة  أقام  فإن  عليه،  وإجازته  إذنه  وادعى 
إذن ، والخياط  بال  الغير  مال  يتصرف في  أن  ثوبه»(١)؛ ألنه ال يجوز  ما أحدث في 
الصّباغ، ولذلك  له، وكذلك  أذن  لما  الثوب خالفا  الحالة قد تصرف في  في هذه 

ما فسد. ضمان  عليهما  وجب 
والِقراض: المضاربة  باب  في  ـ   ٥

أن  المقارض  أو  للمضارب  ال يجوز  أنه  إلى  اإلباضية   فقهاء  جمهور  ذهـب 
فتلف  إذنه  دون  تصرف  فإن  ذلك،  من  المال  صاحب  منعه  إن  مال  فـي  يتصـرف 
التجارة،  محـل  إدارة  ورثته  وتسـّلم  المضارب  مـات  لو  األمر  وكذلـك  ضمنـه، 

أيديهم. في  ضاع  إن  المال  تبعة  ويتحملون  ذلك،  لهم  فال يحل 
المال  صاحب  (المضـارب)  منعه  «وإن  المعنـى:  هـذا  في  الشـماخي   يقول 
فيه  له  فال يجـوز  المـال  في  الربح  يكـن  لم  إن  فإنـه  مالـه،  فـي  التصـرف  علـى 
ويوصل  ويبيع  التصـرف،  له  فجاز  الربح  كان  وإن  صاحبـه،  منع  بعـد  التصـرف 
في  الربح  أكان  له  يتبيَّن  لـم  إن  وكذلك  الربح،  من  ومنابه  ماله  المـال  لصاحـب 
إن مات، ال يجوز  المقارض  التصرف، وكذلك ورثة  له  لم يكن، يجوز  أو  المال 
يبيعوا  أن  إال  المال،  بمقارضيـن لصاحب  ليسـوا  ألنهم  ذلك؛  في  التصرف  لهـم 
كان،  إن  الربح  من  مورثهم  سهم  ويأخذوا  المال،  ويجمعوا  البيع  إلى  ما يحتاج 
عليهم؛  المال  صاحـب  ويدرك  الربح،  من  ومنابه  صاحبـه  إلى  المـال  ويوصلـوا 

.٣١٨/٦ - ٣٢١ اإليضاح،  الشماخي:  ـ   .٣٩٤/٢ - ٣٩٥ الجامع،  بركة:  ابن   (١)
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مورثهم،  مات  بعدما  بالمـال  اتجروا  وإن  اتجر،  قد  مورثهم  ما لـزم  عليهـم  ألن 
أول  الربح  كان  الربح،  من  نصيبهم  فلهم  مرة  أول  بالمال  مورثهم  اتجـر  إن  فإنـه 
إن  الضمان  فعليهم  المال  تلف  فـإن  به،  اتجر  قد  مورثهم  ألن  يكن؛  لـم  أو  مـرة 
لم  وإن  المال،  بذلك  يضاربهـم  لم  المال  صاحب  ألن  مورثهـم؛  بموت  علمـوا 

عليهم. فال ضمان  مورثهم  بموت  يعلموا 
إن  عنائهم  أجر  فلهم  موته،  بعد  به  هم  فاتجروا  مرة  أول  مورثهم  اتجر  وإن 
فعليهم  علموا  وإن  المال،  تلف  إن  عليهم  وال ضمان  مورثهم،  بموت  يعلموا  لم 
اهللا؛  وبين  بينهـم  فيما  عناؤهم  ولهـم  الحكم،  فـي  بشـيء  لهم  وليـس  الضمـان، 

مالكه»(١). إذن  بغير  بمال  اتجروا  ألنهم 
بعد  المال  في  اتجروا  إذا  وورثتـه  المضارب  حكم  الشـماخي   بّين  أن  وبعـد 
إذا  وورثته  المضارب  علـى  ما يترتب  بيان  إلى  انتقل  لهـم،  المال  صاحب  منـع 
مات  إن  أيضًا  «وكذلك  فقال:  المال،  رب  وفاة  بعد  المال  في  بالتجـارة  تصرفـوا 
موته،  بعد  به  اتجر  ثم  مرة  أول  به  اتجر  إن  فإنه  الحال،  هذا  على  المال  صاحب 
علم  إن  ضامـن  فهو  تلف  وإن  مـرة،  أول  بـه  اتجر  حين  الربـح  مـن  نصيبـه  فلـه 
رأيهم،  بغير  مالهـم  في  واتجر  الورثة،  إلـى  األمر  انتقل  مات  حين  ألنـه  بموتـه؛ 
صاحب  يموت  أن  قبل  به  يتجر  لم  إن  وأما  عليه،  فال ضمان  بموته  يعلم  لم  وإن 
يقول:  من  ومنهم  شـيء،  له  فليس  بموته  علم  فإن  موته،  بعد  به  اتجر  ثـم  المـال 
في  المال  ذلك  ألن  ضامن؛  فهو  المال  تلف  وإن  بمتعد،  ليس  ألنه  عنائه؛  أجر  له 
الضمان»(٢). عليه  وليس  عنائه،  أجر  فله  بموته  يعلم  لم  وإن  الوديعة،  بمنـزلة  يده 
تصّرف  أنه  المضارب،  على  المال  تلف  عند  الضمان  وجوب  سـبب  ولعل 
بالمضاربة  راضيـًا  كان  لـو  أما  ذلك،  مـن  منعه  بعـد  رضاه  دون  غيـره  مـال  فـي 

.١٧/٤ - ١٩ ١٣٩٤هـ/١٩٧٤م،  لبنان،  الفتح،  دار  ط ١،  اإليضاح،  الشماخي:   (١)
.١٩/٤ - ٢٠ نفسه،  المصدر  الشماخي:   (٢)
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بل  الخسـارة،  المضارب  فال يتحمـل  المضاربـة،  شـركة  في  خسـارة  وحدثـت 
فال يتحمل  عنـاءه،  خسـر  قد  المضـارب  ألن  وحـده؛  المـال  صاحـب  يتحملـه 

أعلم. واهللا  مرتين،  الخسارة 

ين: الدَّ قضاء  باب  في  ـ   ٦
قضاء  جواز  في  اإلباضية   فقهاء  بعض  إليه  ما ذهب  القاعدة  هذه  فروع  ومن 
ذلك؛  آخرون  ومنع  به،  يوصِ  لم  إذا  ِسـرًا  المنقول  الهالك  مال  من  دينه  الدائن 
جواز  في  الفقهاء  إجماع  بعضهم  وحكى  إذن،  دون  الغير  ملك  في  تصـرف  ألنـه 

بعينه. وجده  إذا  سرًا  ماله  مثل  أخذ 
بين  الخالف  محل  إلـى  وأشـار  «الجامع»،  في  المسـألة  هذه  بركة   ابن  نقـل 
يوصِ  ولم  لرجل،  َدين  وعليه  مات  رجل  في  علماؤنا  «اختلف  فقال:  اإلباضيـة ، 
بعضهم:  فقال  الميت،  على  بينة  الدين  لصاحب  يكن  ولم  الناس،  مـن  أحد  إلـى 
وباعه،  سـرًا  أخذه  والحيوان  العروض  من  الهالك  مـال  من  شـيء  على  قـدر  إن 

الحاكم. مقام  ذلك  في  نفسه  ويقيم  حقه،  وقبض  منه  واستقضى 
ألنه  والباطن؛  الظاهـر  فـي  متعديًا  ويكـون  ذلك  له  ليـس  آخـرون:  وقـال 
أنه  على  فأجمعوا  وال وصي،  يبيـع  فيم  بوكيل  ليس  ألنه  اهللا،  أمر  بغيـر  يفعـل 
الذهب  مـن  له  الذي  الجنس  مـن  ماله  عيـن  مثل  الهالك  مـال  فـي  وجـد  إذا 
إذ  ذلك  له  أّن  وال يختلـف،  ويتسـاوى  والوزن  بالكيل  ما يضبط  أو  والفضـة، 
في  متعديًا  يكون  ألنه  ظاهرا؛  بأخذه  ويواجه  جهارًا،  وال يأخذه  سرا  عليه  قدر 

الظاهر...»(١).
ضعفها،  من  قوتهـا  وبّين  أدلتهـا،  وناقش  األقـوال،  هذه  بركة   ابـن  وتعقـب 
قال  فإن  دعواه،  في  بحجة  ليس  «وقوله  وقال:  بها،  لالحتجاج  صالحيتها  ومدى 
فِلَم ال يجوز لصاحب  ماله،  الّدين من  الميت  يقضي عن  أن  للحاكم  أليس  قائل: 

.٢١٠/١ - ٢١١ الجامع،  بركة:  ابن   (١)
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مما  الميت  مال  من  يأخذ  أن  علـى  وقدر  الحاكم،  وعدم  البيِّنة،  عـدم  إن  الديـن 
منه؟ دينه  ويقضي  ذلك  فيبيع  خلفه 

للعوام،  ذلك  وليس  له،  وُنصب  لذلـك  جعل  الذي  هو  الحاكم  إن  له:  قيـل 
كما  دينه  عنه  ويقضي  الميت،  مال  من  فيبيع  يقول  أن  العوام  من  لرجل  جاز  ولو 
أن  له  هل  ماله،  مـن  شـيء  على  وقدر  جحده  فإن  قال:  فإن  للحاكـم.  ال يجـوز 

ماله؟ من  يأخذه 
منه  أخذه  على  ال يقدر  ألنه  سـواء؛  ذلك  فكان  هلك  أو  جحده  إذا  له:  قيل 
قيمة،  أو  ببيع  ماله  مـن  حقه  ويقضي  ال يأخذه  لمِ  قال:  فإن  والمـوت.  بالجحـد 

بينهم؟ اتفاق  هذا  ويكون 
ما أخذه،  غير  ماله  َعْين  أّن  أجل  من  الطائفة  هذه  عند  ذلك  له  ليس  له:  قيل 
بالبيع  يتصرف  أن  أيضًا  له  وال يجوز  بشراء،  إال  المتاع  هذا  يملك  أن  فال يجوز 

فيه»(١). له  تقّدم  بِملك  أو  وصاية،  أو  بوكالة،  إال  ال يملكه،  مال  في 
بالبيع  ولو  الهالك  المدين  مال  من  ين  الدَّ قضاء  جواز  إلى  ذهب  من  واسـتدل 
ماله  من  تأخـذ  أن  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  لها  أذن  لما  سـفيان ،  أبي  زوجـة  عـن  ُروي  بمـا 
هذا  في  به  االحتجاج  ال يصلح  الدليل  هذا  أن  وال شـك  وعياله،  لنفقتها  ما يكفها 
بذلك  لها  الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص  وقضاء  حقـوق،  عليه  لها  زوجتـه،  المدعية  لكـون  المقـام 
هذا  في  بركة   ابن  عبارة  نورد  أن  وال بأس  ذلك.  له  يجوز  ومشّرعًا  حاكمًا  باعتباره 
رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أذِن  قد  أليس  قال:  «فإن  فيقول:  الدليل  هذا  على  واعتراضه  الصدد 
أنه قطع عنها وعن  أبي سفيان بن حرب   إليه من زوجها  عتبة  وقد شكت  بنت  لهند 

إذنه ؟(٢). بغير  ماله  من  تأخذ  أن  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  فأمرها  والنفقة،  الكسوة  أوالدها 

.٢١٢/١ نفسه،  المصدر  بركة:  ابن   (١)
بغير  تأخذ  أن  فللمـرأة  الرجل  ينفق  لـم  إذا  باب  النفقات،  كتـاب  البخاري،  رواه  عليـه،  متفـق   (٢)
بنت  عائشـة  عن  رقم  ٣٣٢٠ ،  هند،  قضية  باب  األقضية،  كتـاب  ومسـلم،  رقم  ٥٠٥٥،  علمـه، 

الصديق. بكر  أبي 
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ماله،  من  صبياتهـا  وحق  حقها  تأخـذ  أن  لها  أذن  بأنـه  الخبـر  ورد  لـه:  قيـل 
من  عليه  وتملكه  وتبيعه  لها،  ما يجب  غير  تأخـذ  أن  أمرها  أنه  الخبر  في  وليـس 
أمرها  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  يكون  أن  يجب  الذي  بل  إليها،  ما صار  سوى  إياه  منعها  حق 
أن تأخذ ما يكفيها ويكفي صبيانها من ماله، وللمرأة على زوجها حقوق مختلفة 
فهو  أخذته  شـيء  فكل  ذلك،  وغير  وصداق  وثياب  ودهن  وأدم  وتمر  َحّب  من 

لها. حق  جنس  من 
حقها  َعْين  وغير  لهـا  الذي  غير  تأخذ  أن  لها  أذن  أنـه  صح  إن  فإنـه  وأيضـًا: 
مال  في  له  حـق  بِأخذ  حاكم  له  َحكـم  ومن  حاكم،  بحكم  أخـذت  فإنهـا  عليـه، 

خذه...»(١). له  جاز  غريمه 

القول: مجمل 
إليه جمهور اإلباضية   الفقهاء وأدلتهم يظهر أن ما ذهب  النظر في أقوال  وبعد 
أو  سـرًا  حقه  لقضاء  المدين  مال  من  دينه  الدائن  أخذ  جواز  عدم  في  بركـة   وابـن 
واألوفق،  األعدل  الرأي  هـو  علمه،  أو  إذنه  دون  ميتا،  أو  حيا  كان  سـواء  جهـرا، 
ألنه  بإذن »؛  إال  وملكه  الغير  مال  في  يتصرف  أن  ألحد  يجوز  «ال  بالقاعدة:  عمًال 
بغيره، ولذلك  الضرر  فيلحق  يتعدى ذلك  قد  استيفاء حقه  في  بدل من جهد  مهما 
أو  ميتًا،  المدين  كان  إن  الورثة،  أو  كالوصي،  أصحابه،  من  يطلبه  أن  عليـه  يجـب 

واهللا أعلم. ماطله،  أو  حقه  جحده  إذا  خاصة  حيًا،  كان  إن  الحاكم  من 
وظفر  فجحده،  َدينا  عليه  كان  أو  ماالً،  اغتصب  فيمن  أيضًا  الفقهاء  واختلف 
منه،  يأخذه  أن  له  يجوز  هل  المدين،  أو  للغاصب  بمال  أو  بماله  الحق  صاحـب 

حقه؟ أو  دينه  به  ويقضي  بالبيع،  فيه  يتصرف  أو 
الفقهاء  أقوال  وعرض  «جامعه»،  في  المسألة  هذه  البسيوي   أبو الحسن   نقل 
فجحده  عليه  له  كان  دينـًا  أو  ماله،  من  ماالً  رجالً  غصب  «ومن  فقـال:  وأدلتهـم 

.٥٩/٤ البسيوي،  الحسن  أبي  جامع  البسيوي:  ـ  السابق.  المصدر  بركة:  ابن   (١)
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ما أخذ  جنس  من  كان  وإن  له،  فذلك  حقـه  منه  اسـتوفى  بمال  له  ظفر  فإن  إيـاه، 
قال  عليه،  له  الذي  الجنس  غير  من  أخذ  إذا  بينهـم  واالختالف  له،  جائز  فذلـك 
الذي  الجنس  غير  من  أخذ  إن  قوم:  وقال  ويسـتوفي،  ذلك  ويبيع  له،  جائز  قوم: 
وقال  المؤتمن،  ظلمه  إذا  أمانتـه  من  يأخذ  قوم:  وقال  أخذ،  لما  ضامنـًا  كان  لـه، 
ائتمنك  مـن  إلى  أمانتـك  «رّد  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص :  لقـول  أمانتـه،  مـن  ال يأخـذ  آخـرون: 
 ®  ¬  «  ª  © ﴿ تعالـى:  اهللا  كتـاب  وفـي  خانـك»(١).  مـن  وال تخـن 
لهذا  أمانته  مـن  فال يأخذ  ذلـك،  علـى  يـدل  (النسـاء: ٥٨)،    ﴾  ±  °  ¯

يأخذه...»(٢). فلعله  ذلك  غير  من  وأما  الخبر، 
ثبت  بما  إذنه  دون  الجاحد،  أو  الغاصب  من  حقه  أخذ  جواز  على  واحتجوا 
رجل  سـفيان   أبا  «إن  فقالت:  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  إلى  شـكت  عتبة   بنت  هند   أن  ـنَّة  السُّ في 
ماله  من  «خذي  لهـا:  فقال  ـ  عيالي  أو  ـ  أوالدي  وال علـى  علـّي  ال ينفـق  لئيـم، 

«بالقصد»(٣)»(٤) . قال:  أو  بالمعروف»،  عيالك  ويكفي  ما يكفيك 
الجنس  من  يأخذ  أن  لهذا  يجيز  «فالذي  نفسـه:  السـياق  في  البسـيوي   ويضيف 
لم  من  فأما  بعينه،  شـيئًا  لها  يحدد  ولم  تأخذ،  أن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أمرها  هند ا  ألن  وغيره؛ 
من  بذلك  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  لها  حكم  هندًا  أن  له  الحجة  فإن  الجنس،  من  إال  األخذ  يجز 

به. حكم  مما  بالحكم  يأخذ  أن  له  جاز  بشيء  حاكم  له  حكم  ومن  زوجها،  مال 
من  أخذت  وما  وصداق،  وكسوة  نفقة  من  حقوقًا  عليه  لها  إن  قال:  وكذلك 

يأخذ  الرجل  في  باب  اإلجـارة،  كتاب  داود،  وأبو  رقم ١٢٦٤،  البيوع،  كتـاب  الترمـذي،  رواه   (١)
على  والغالب  غريب».  «حسن  الترمذي:  قال  هريرة.  أبي  عن  رقم ٣٥٣٥،  يده،  تحت  من  حقه 
من  إمامين  تصحيح  مع  المتعـددة  الطرق  بهذه  وروده  أن  يخفى  «ال  الشـوكاني:  قال  تضعيفـه. 
لالحتجاج».  منتهضا  الحديث  به  يصير  مما  منهم  ثالث  أمام  وتحسين  لبعضها  المعتبرين  األئمة 

.٢٩/٦ األوطار،  نيل 
.٥٩/٤ الجامع،  البسيوي:   (٢)

.١٧٢/١ البيوع،  كتاب  الصحيح،  ألحاديث  الصحيح  التجريد  عائشة،  عن  البخاري  رواه   (٣)
نفسه. المصدر  البسيوي:   (٤)
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فإنه  بحقه،  لـه  أقر  من  فأما  ذلـك،  من  لها  يجب  الـذي  حقها  من  ُحسـب  ذلـك 
حقه،  يأخذ  أن  فله  جحده  إن  فأما  يعطيـه،  حتى  غريمه  وْليتقاضى  بيده  ال يأخـذ 
أو  ذمته،  براءة  فيعلم  يتوب،  لعله  حقه  استوفى  قد  أنه  وبينه  بينه  يعّرفه  قيل:  وقد 

ذلك. غير  يلزمه  لم  عّرفه  فإذا  له،  فيوصي  الموت  يحضره 
له  ما كان  فالن  من  اسـتوفى  قد  أنه  فيشـهد  واتقاه  خافه  فإن  البعض،  وقال 
الظالم  لعل  اسـتوفى،  قد  أنه  أوصى  الموت  حضره  فإن  بحق،  وال يطلبـه  عليـه، 

شيئًا»(١). منه  ورثته  فال يأخذ  يتوب 

االستئذان: باب  في  ـ   ٧
اسـتئذان،  دون  الناس  بيوت  فـي  الدخول  منع  اإلسـالم  أن  فروعهـا:  ومـن 
رجالً  أن  يسـار   عطاء بن  عن  روي  لما  المحارم،  ذوي  على  حتى  ذلك  وأوجب 
«نعم،  والسـالم:  الصالة  عليه  فقال  أختي؟  على  أسـتأذن  فقال:  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  سـأل 

عريانة؟!»(٢) . تراها  أن  أتحب 
عند  إذن  دون  الدخول  وتحريم  االستئذان،  وجوب  سبب  السـالمي   ويرجع 
أن  أصحابنا   كالم  «وظاهـر  معلًال:  فيقول  القاعـدة،  هذه  على  اعتمـادًا  اإلباضيـة  
يشـرع  لم  االسـتئذان  بأن  صرحوا  فإنهم  ذلـك،  جميع  ألجـل  ورد  إنمـا  النهـي 
إليه  النظر  ما ال يحل  على  عينه  تسـبق  وال لئال  العورات،  على  االطالع  بخوف 
عن  العادة  في  الناس  يخفيهـا  التي  األحوال  على  يوقف  لئـال  شـرع  وإنما  فقط، 
فال بد  الغير،  ملك  في  تصرف  وألنه  عليها؛  أحد  إطالع  من  ويتحّفظون  غيرهم، 

والقهر»(٣). الغصب  أشبه  وإال  برضاه،  يكون  أن  من 

.٥٩/٤ - ٦٠ البسيوي،  جامع  البسيوي:   (١)
.١٧٣/٢ اآلمال،  معارج  السالمي:  ـ   .٢٢١/٤ - ٢٢٢ نفسه،  المصدر  البسيوي:   (٢)

رقم ١٠٦٣.  أخته،  على  يستأذن  باب  االستئذان،  كتاب  المفرد،  األدب  في  البخاري  رواه  والحديث 
.٢٥/١١ الباري،  فتح  صحيحة».  كلها  اآلثار  هذه  «أسانيد  حجر:  ابن  قال 

.١٧٣/٢ - ١٧٤ اآلمال،  معارج  السالمي:   (٣)
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جميع  على  االسـتئذان  حكـم  تعميم  إلـى  اإلباضية   فقهـاء  بعـض  ويذهـب 
فيها  للمسـتأذن  كان  ولو  خالية،  أو  مسـكونة  كانت  سـواء  اسـتثناء،  دون  البيوت 
وصححه  الرأي  هذا  القطب   واختار  عامًا،  أو  خاصًا  مِلكًا  كانت  وسـواء  حاجة، 

للجمهور. خالفًا 
البيوت  «وأما  فيقول:  المسـألة  هذه  في  الخالف  منشأ  إلى  السـالمي   ويشـير 
 ; ﴿ قائل:  من  عز  قوله  في  تعالـى  اهللا  ما ذكر  فهي  اسـتئذان  بغير  تدخل  التـي 

(النور: ٢٩)».  ﴾ E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <
قد  اهللا  إن  أبو بكر  3  «قـال  فقال:  اآلية  هذه  نزول  سـبب  السـالمي   ونقل 
أفال  الخانات،  هذه  في  تجارتنا  في  نختلف  وإنا  االسـتئذان،  في  آية  عليك  أنزل 

اآلية . فنـزلت  بإذن؟.  إال  ندخلها 
مكة   بين  التـي  بالبيوت  كيـف  قالـوا:  االسـتئذان  آية  نزلـت  لمـا  أنـه  وروي 

اآلية. هذه  فنـزلت  ساكن؟  فيها  ليس  الطريق  ظهر  على  والشام  
جعل  إنما  االستئذان  ألن  فيها؛  ال ساكن  التي  البيوت  جميع  المراد  وقيل:  ـ 
بغير  الدخـول  له  جـاز  ذلك  َيخـف  لم  فـإن  عورة،  علـى  معـه  ال يطلـع  لشـيء 

استئذان.
االسـتمتاع  (النور: ٢٩).   ﴾ E  D  C ﴿ تعالى:  قوله  فـي  بالمتاع  والمـراد  ـ 

غيرهما. أو  البرد  أو  للحر  كدخولها  والنفع، 
جاز  مسكون  غير  بيت  في  مال  لك  كان  فإذا  المال،  بالمتاع  المراد  وقيل:  ـ 

إذن. بال  دخوله 
بإذن  إال  فمنع من دخولها  البيوت  الحكم على جميع  تعميم  القطب   واختار 
يمنعه  ما لم  بإذن  إال  المنع  والصحيح  فقال:  وصححه  حاجته،  فيها  له  كان  ولو 

ماله»(١). من  البيت  صاحب 

.٢٢٢/٤ البسيوي،  الحسين  أبي  جامع  البسيوي:  ـ   .١٧٣/٢ نفسه،  السالمي:   (١)
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«فقلت:  بقوله:  عليه  وعقب  به  يسّلم  ولم  القطب   رأي  السالمي   وخالف 
متاعك  فيها  فوضعَت  أرباب  لها  التـي  المنازل  في  هو  إنما  التصحيح  وهـذا 
ولو  إذنهم،  بغيـر  متاعك  ألخذ  تدخلها  أن  لـك  ال يحل  فإنه  أربابهـا،  بـإذن 
اآلية  أباحته  وما  الغير،  ملك  في  تصرف  ذلك  ألن  أحد،  فيها  ليس  أنه  علمت 
أنه  أصحابها  من  علم  التـي  المنازل  أو  لذلك،  المعدة  المنـازل  في  هو  إنمـا 
في  التصرف  منع  علـى  الدليل  لقيام  ويحبه،  به  يرضـى  بل  ذلك،  ال يسـوؤه 

إذن»(١). أو  برضى  إال  الغير  ملك 

والحاصل:
السالمي   إليه  ما ذهب  أن  الفريقين  أدلة  من  ما تقدم  خالل  من  يظهر  أنه 
دخول  في  العام  الحكم  بّينت  أن  فبعـد  اآلية،  مدلول  مع  يتوافق  والجمهـور 
البيوت خصصت هذا العموم بترك االستئذان، إذا كانت البيوت غير مسكونة 
حكم  البيوت  كل  في  لالسـتئذان  القطب   تعميم  ولعل  للناس.  متـاع  فيهـا  أو 
هو  السـالمي   قرره  وما  ومفهومها  اآلية،  لمنطوق  لمخالفتـه  الصواب  جانبـه 
وقد  الناس،  علـى  وتيسـيرًا  والمشـقة،  للحرج  رفعا  واألوفق  األعدل  الـرأي 

اآلية. نزول  سبب  أكده 
فقال:  اإلذن  لصفة  بيانه  عند  أيضًا  القاعدة  بهذه  السالمي   استدل  وقد  هذا  ـ 
كان  سواء  البيت  من  اإلذن  سمع  إذا  بما  المستأذن  فيدخل  الدخول،  إجازة  «وهو 

غيرهم. من  أو  البيت  أهل  من 
إذنهم  بغير  الدخول  ألن  البيت؛  أهـل  من  هو  من  بإذن  إال  ال يدخل  وقيـل: 

إذنه(٢). بال  الغير  ملك  في  تصرف 

.١٧٥/٢ اآلمال،  معارج  السالمي:   (١)

.١٨١/٢ نفسه،  المرجع  السالمي:   (٢)
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الفضولي: تصرفات  في  ـ   ٨
وال رأيه،  إذنه  بغيـر  الغير  شـؤون  في  يتصرف  الذي  هو  بالفضولـي  المـراد 
ويصحح  باطالً،  الغير  حق  في  شراؤه  كان  وال رأيه  إذنه  بغير  لغيره  اشترى  فمن 
عقد  لو  وكذلك  شراؤه،  وكذلك  صاحبه،  إذن  على  موقوف  فبيعه  نفسه،  حق  في 
وجميع  البلـوغ(١)،  بعد  إمضائهـا  على  موقوف  العقـد  فإن  يتيمـة،  علـى  النـكاح 
تصرفاته بيعا وشراء، ونكاحًا، ورهنًا، وإجارة، وقضاء، وشركة وقراضًا، ال تصح 

وال رأيه(٢). إذنه  بغير  الغير  عن 
فقد  الفضولـي،  تصرفات  حكـم  في  اإلباضيـة   ما ذكـره  فروعهـا:  ومـن 
غيره  دْين  بقضاء  يتبرع  كمن  إذن؛  بغير  تصرف  ألنه  موقوفـة؛  كلها  اعتبروهـا 
له  وال يجوز  إذنـه،  بغير  تصرف  ألنـه  المدين؛  علـى  فال ضمـان  إذنـه،  دون 
وقال:  المسـألة  هذه  الكندي   إبراهيم  محمد بـن  ذكر  وقد  بالمثـل،  المطالبـة 
بغير  عنه  فقضاه  عليه  دين  بقضاء  إنسـان  على  تبّرع  من  المسـلمون  قال  «وقد 
عنه وال شيء  المقضي  يسقط على  الضمان  إن  ليأخذ عوضه،  أو قضاه  أمره، 

عنه»(٣). المقضي  عن  للقاضي 
ألنه  عنه؛  ما قضى  مثـل  عنه  المقضي  من  يأخذ  أن  لـه  «وليس  أيضـًا:  وقـال 
رأيه  بغير  عنـه  قضاها  التي  الدراهم  هـذه  وتسـمى  وال أمره...  رأيه  بغيـر  قضـى 

المقبوضة»(٤). العطية  بمنـزلة 
حق  في  وصححه  الغيـر  حق  في  الفضولي  تصـرف  الكندي   أبطل  قـد  فهنـا 
عطية  الدراهم  هذه  أعطى  فكأنه  العطية،  بمثابة  المدفوعة  الدراهم  واعتبر  نفسه، 
الغير. عن  ال يصح  الفضولي  تصرف  ألن  غيره؛  عن  دْينًا  وليس  نفسه  من  مبتدأة 

.١٢٤/٢ - ١٢٥ الجامع،  بركة:  ابن   (١)
ص ١٨٢ - ١٨٣. اإلباضية،  الفقهية  القواعد  معجم  هرموش:   (٢)

ج ٧٦/٣٥. الشرع،  بيان  إبراهيم:  محمد  الكندي   (٣)
نفسه. المرجع  الكندي:   (٤)
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أخرى  أدلة  لثبوت  القاعدة  من  الفروع  بعض  اإلباضية   فقهاء  بعض  اسـتثنى 

ذلك: من  القاعدة  هذه  تخالف 
ونحوه: المغصوب  الرهن  في  التصرف  ـ   ١

أنه  فظهر  رهنًا  للمرتهن  الراهـن  قّدم  إذا  أنه  الرهن  باب  في  الشـماخي   ذكـر 
الصدد:  هذا  في  يقول  صاحبه،  إذن  بغير  فيه  يتصرف  فإنـه  مغصوب،  حرام  مـال 
دون  لصاحبه  يـرده  المرتهن  فـإن  حرام،  هو  فـإذا  رهنًا  لرجـل  رجـل  رهـن  «إذا 
علم  ثم  مسـلم   رجل  بيد  كانت  إذا  والبضاعة  والعارية  الوديعة  وكذلك  الراهـن، 
إذا علمه،  يده  في  الذي جعل ذلك  لمواله دون  يرد جميع ذلك  فإنما  أنها حرام، 
تصرف  ذلك  ألن  يده؛  في  جعله  الذي  وال يرد  ثمنه،  وينفق  فليبعه  يعلمه  لم  وإن 
إذا  يده  في  الذي  إلى  ذلك  رد  فـي  يرخص  من  ومنهم  حق،  بغير  الغير  مـال  فـي 

منه»(١). بذلك  أعلم  ألنه  اإلنصاف؛  منه  وُعلم  معترفا  جاء 
ولده: مال  من  للوالد  ما يحل  في  ـ   ٢

له  يحل  وما  ولده،  مال  في  الوالد  تصرف  حكم  في  اإلباضية   فقهاء  اختلف 
الوالد  تصرف  حالة  منها  واستثنى  بالقاعدة،  يعمل  لم  من  فمنهم  يحُرم،  وما  فيه، 
منعه  من  ومنهم  بذلك،  له  الحاكم  حكم  بعد  مطلقًا  ذلك  فأجاز  ولده،  أمالك  في 
ومنهم  ضمن،  ذلك  فعل  فإن  والغنى،  اليسر  حالة  في  ولده  مال  في  التصرف  من 

ولده. ويسر  إعساره  بحالة  وقيده  ذلك  أجاز  من 
في  اإلباضية   اختالف  إلى  وأشـار  «الجامع»  في  المسـألة  هذه  بركة   ابن  نقل 
حياته،  فـي  أخذه  لألب  هل  الولـد،  مال  في  أصحابنـا   «اختلـف  فقـال:  حكمهـا 
بعضهم  فأجاز  اإلعسـار،  غير  أو  اإلعسـار  حال  في  منه  شـيء  أو  عليه  ويتملكه 
ذلك  بجواز  الحاكم  لـه  ويحكم  موسـرا،  األب  كان  وإن  ولده  مال  أخـذ  لـألب 

.٢١٧/٧ اإليضاح،  الشماخي:   (١)
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مال  أخذ من  فإن  إذا كان موسرًا،  له،  الفعل  بعضهم: ال يجوز ذلك  الفعل، وقال 
ضامنًا. له  أخذه  كان  شيئًا  ولده 

إال  ال يكون  واالنتزاع  انتزاعًا،  ولده  مال  من  األب  ما يأخذه  بعضهم:  وقال 
فيما يتلفه، وأما فيما َعْينه قائمة ينقلها إلى ملكه نحو الدور واألرضيين والنخيل، 
من  شـيء  أخذ  له  ال يجوز  بعضهم:  وقال  قائمة.  والعين  فيه،  االنتزاع  فال يصح 
مال ولده إال لكسوته أو نفقته بفرض حاكم إذا كان معسرًا، واالبن موسرًا...»(١).

ولده  مال  مـن  يأخذ  فالرجل  لهمـا،  «قلت  «المدونـة»:  في  أبو غانـم   وقـال 
ويهب؟ ويتصدق 

ابن  أّن  إال   ، ما أَحبَّ ذلك  في  يصنع  ولده،  مال  من  للوالد  ذلك  جميعًا:  قاال 
جميعًا:  قاال  بالضرر.  والحقًا  بماله  وتجحف  بولده  يضر  ما لم  قال:  عبد العزيـز  

بإذنه»(٢). إال  شيئًا  ولده  مال  من  يأخذ  أن  للوالد  وال يحل 
وإلى  عبـاس   ابن  إلى  الحديـث  رفع  أبو عبيـدة   حدثنـي  أبو المـؤرج :  قـال 
وإن  كسـبكم  من  ما تأكلون  أطيـب  «إن  قالـت:  أنهـا  عائشـة   عن  زيـد   جابر بـن 

كسبكم»(٣).  من  فكلوا  كسبكم  من  أوالدكم 
يده  بسـط  هو  إن  غني،  وابنه  محتاجًا  رجال  أن  فلو  عبد العزيـز :  البن  قلـت 

ماله؟ من  األخذ  وبين  بينه  ابنه  حال  ابنه  مال  إلى 

العوتبي:  ـ   .٤٢٤/٤ لبنان،  الفتح  دار  ط  اإليضاح،  الشماخي:  ـ   .٣٦٢/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (١)
.٧٣/١٤ الضياء، 

إبراهيم،  ولعسـاكر  النبهاني  يحيـى  تحقيق  غانـم،  أبي  مدونة  بِشـر،  أبو غانـم  الخراسـاني   (٢)
ص ٢٨٥.

والنسائي   .(٥٣٣٠) داود  وأبو   .(١٣٥٨) الترمذي  رواه  اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  رسول  إلى  مرفوعًا  حديثًا  ورد   (٣)
حبـان  وابـن   .(٩٩٥) الجـارود  وابـن   .(٢٥٦٥٢) وأحمـد   .(٢٢٩٠) ماجـه  وابـن   .(٤٤٤٩)
من   (٣٦٢١٣) شـيبة  أبي  وابن   .(١٦٥٦) راهويه  وإسـحاق بن   .(٦٤٦) والُحميدي   .(٤٢٥٩)
في  الحاكم  وقال  صحيح».  حسـن  حديث  «هذا  الترمذي:  قال  عنها،  اله  رضي  عائشـة  حديث 

يخرجاه». ولم  الشيخين  شرط  على  صحيح  «حديث   :(٢٢٩٤) المستدرك 
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األخذ  وبين  بينه  حال  وأنه  بحاجته  وليعلمه  القاضي  إلى  به  فليأت  قال: 
ماله. من 

ما أحب  أخـذ  على  ذكر  بمـا  فأعلمه  أتاه  إذا  القاضي  أفيعطيه  لـه:  قلـت 
ماله؟ من 

ذلك،  على  ويجيزه  إليه،  ما احتـاج  ولده  مال  من  القاضي  يعطيه  نعـم  قـال: 
غير  االبن،  سعة  قدر  على  بالمعروف  عياله  وكسوة  وكسوته  ونفقته  برزقه  ويأخذ 

ال يحل»(٢). فيما  عليه  وال مشرف(١)  مضار 
حياة  في  ولده  مال  من  أخـذ  رجالً  أن  أبو عبيدة   «حدثني  أبو المـؤرج :  قـال 
والدي  أخذ  له:  ويقـول  بوالده،  يشـكوا  النبي 0  إلى  االبن  فانطلق  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص 

ألبيك»(٣)» (٤). ومالك  أنت  «اذهب   : النبي 0  فقال  مالي،  من 
هو  إذنه  بغير  ولده  مال  في  الوالد  ف  تصرُّ منعوا  الذين  أن  تقدم  ممـا  ويظهـر 
سـلطتهم  اآلباء  ال يسـتغل  حتـى  وذلـك  للصـواب،  واألقـرب  األعـدل  الـرأي 
كان  إذا  خاصة  األبوية  سلطتهم  في  ويتعسفون  ممتلكاتهم،  من  أبناءهم  فيحرمون 
من  يحد  الفقهـاء  وضعـه  الذي  القيـد  هـذا  ولعـل  وراشـدين،  بالغيـن  أبناؤهـم 

الشاعر: قول  ومنه  والطمع،  الحرص  وهو  اإلشراف  من  مشرف:   (١)
من طبعي ما اإلشراف  يأتينيلقد علمت  سـوف  رزقي  هو  الـذي  أن 

ولعسـاكر  النبهاني  يحيى  تحقيـق:  الخراسـاني،  غانم  أبـي  مدونة  بِشـر:  أبو غانـم  الخراسـاني   (٢)
ص ٢٨٥. إبراهيم، 

 .(٩٩٥) الجارود  وابن   .(٦٦٠٨) وأحمد   .(٢٢٨٣) ماجه  وابن   .(٣٠٦٣) أبو داود  أيضًا  رواه   (٣)
أم  ولده  مال  يملك  هل  الوالد  (باب  اآلثار  شـرح  في  والطحاوي   .(٢٢٧٠٨) شـيبة  أبي  وابن 
صحيحه  في  حبـان  ابن  وأخرجه  جـده.  عن  أبيه  عـن  شـعيب  عمرو بـن  عـن   .(١٥٨/٤) ال؟ 
في  حبان  وابـن   .(٥٧٣١) صحيحه  فـي  خزيمة  أبي  ابـن  رواه  كمـا  عائشـة #  عـن   .(٤١٠)
طرق  وللحديث  عمـر،  ابن  حديـث  من   (٥٧٣١) مسـنده  في  يعلـى  وأبـو   (٤٦٦٢) صحيحـه 

مسعود. وابن  الخطاب،  وعمر بن  جندب،  وسمرة بن  عبد اهللا،  جابر بن  عن  أخرى 
السابق. المصدر  الخراساني:   (٤)
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عندي  أنظر  القول  «وهذا  يقول:  إذ  ورجحه  بركة   ابن  إليه  ما مال  وهذا  جشعهم، 
نَّة»(١). السُّ تأويل  موافقة  على  وأدّل 

بالبيع،  الكبير  ولده  مال  في  الوالد  في تصرف  أيضًا  اإلباضية   فقهاء  واختلف 
وذلك  بشـروط،  إال  ذلك  منع  مـن  فمنهم  القاصر،  الولـد  مال  فـي  كاختالفهـم 
أن  باعتبار  القاعدة،  من  استثناء  بشروط  تصرفه  جّوز  َمن  ومنهم  للقاعدة،  إعماالً 
«التابع  بالقاعدة:  عمال  أيضًا،  له  تابع  ولده  يملكه  وما  لـه،  وتابع  منه  فرع  الولـد 
أّن تصرفات  إلى  استندوا  الصغير  الكبير دون  منعوا ذلك عند  الذين  تابع »، ولعل 
فهي  للصبي،  خالفـًا  الولي  إجـازة  إلى  ال تحتـاج  نافذة  مالـه  في  الكبيـر  الولـد 

مقيدة. ملكية  والثاني  مطلقة  ملكية  يملك  فاألول  إجازته،  على  موقوفة 
«اختلف  فقـال:  المسـألة  هذه  في  وأدلتهم  اإلباضيـة   أقـوال  بركة   ابـن  نقـل 
كان  إذا  ذلك  يجـوز  بعضهم:  فقال  الكبير،  ولـده  مال  الرجل  بيع  فـي  أصحابنـا  
بعضهم  وأجاز  له،  ذلك  فال يجوز  غنيـًا  كان  وإن  ولده،  مال  إلى  محتاجـًا  فقيـرًا 
يجوز  الذي  االنتـزاع  بعضهم:  وقـال  فقير،  أو  غني  وهـو  عليه  وتملكـه  انتزاعـه 
به  أخذ  دين  في  يقضيه  أو  ولده،  مال  من  األب  ما يأكله  هو  ولده  مال  في  لألب 
قائمًا  ويكون  عليه  يتملكه  ما كان  فأما  عليه،  يتلفه  وما  أدائه،  إلى  سـبيالً  ال يجد 
عليه  وعقب  لّصًا»،  الولد  مال  آكل  ُيسمي  كان  علي   موسى بن  وأما  فال،  يده  في 

األغنياء»(٢). اآلباء  من  بذلك  يريد  كان  أنه  «وعندي  بقوله:  بركة  ابن 
غيره،  أو  بالبيع  ولده  مال  في  الوالد  تصرف  جواز  إلى  الفقهاء  بعض  وذهب 
قيمة  تعويض  أبيـه  من  يطلب  أن  للولـد  َيِحـّق  ولكن  التلف،  إلـى  بـه  أدى  ولـو 
فال شـيء  له  يكن  لم  وإن  ذلك،  لـه  سـدد  ماالً  له  كان  فـإن  أتلفـه،  أو  ما أخـذه 
مال  من  الوالد  باعـه  «وكلما  جعفـر :  ابن  محمد  يقول  المعنـى  هذا  وفـي  عليـه، 

.٤٢٤/٤ اإليضاح،  الشماخي:  ـ   .٣٦٢/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (١)
.٣٥٧/٢ نفسه،  المصدر  بركة:  ابن   (٢)
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رجع  ذلك  طلب  إذا  الولد  فـإن  مال  للوالد  كان  فإن  جائز،  فهو  أتلفـه  أو  ولـده، 
وقال  عليه،  فال شـيء  مال  له  يكن  لـم  وإن  ماله،  من  عليه  ما أخـذ  بقيمـة  عليـه 
أتلفه،  يوم  ولـده  مال  من  ما أتلف  قيمة  لولـده  الوالد  يلزم  إنمـا  أبو علـي  5: 
نفسه  يبرئ  أن  وله  يلزمه،  لم  بعد  من  ماالً  استفاد  أنه  معناه  لعل  ذلك  في  فينظر 
ومن  منه،  ال يبرئ  فقيل  األُرش  قِبـل  من  ما كان  إال  منه،  ويبرئ  ولده  حـق  مـن 
يبرأ،  قال:  من  فقـال  الولد،  مات  ثم  مريض  وهو  ولـده  حق  من  نفسـه  أبـرأ  كان 

ال يبرأ»(١). قال:  من  وقال 
مال  في  الوالـد  تصرفات  بيـن  ُيمّيز  لم  أنـه  جعفر   ابن  عبـارة  مـن  ويالحـظ 
تختص  تصرفاته  أّن  كالمـه  من  يفهم  أنه  إال  كبيرًا،  أو  صغيـرًا  كان  سـواء  ولـده، 
قيمة  والده  الولـد  مطالبة  بجـواز  صرح  أنه  بدليل  الكبيـر،  دون  الصغيـر  بالولـد 
ألن  الكبير؛  الولد  إال  ذلك  يفعل  أن  وال يمكـن  ماله،  من  أتلفه  أو  منـه  ما أخـذه 
في  الحق  فلـه  الولي،  إجـازة  على  موقوفة  فهـي  للصبي  خالفـًا  نافـذة  تصرفاتـه 
التصرف  في  استقاللية  فيملك  الكبير  أما  المصلحة،  حدود  في  ماله  في  التصرف 

ذلك. ونحو  رهن،  أو  هبة،  أو  ببيع،  ماله  في 
«أنت  النبي ملسو هيلع هللا ىلص:  بقول  غنـّي  وهو  ولده  مال  أخذ  لألب  أجاز  مـن  واحتـج  ـ 
الخبر،  هذا  بظاهر  ولده  مال  األب  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  مّلك  قد  فقالوا:  ألبيك»(٢)   ومالـك 
ال يوجب  الخبر  هـذا  أن  عنـدي  يوجب  «والنظر  بقولـه:  بركـة   ابـن  عليهـم  ورد 
ولده،  علـى  حقه  وِعظـم  األب  منـزلـة  بـه  أراد  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  وأّن  المـال،  تمليـك 
قال  وقد  الوالد،  كسب  من  الولد  وأن  منه،  وبضعة  والده  من  أنه  الولد  وتعريف 
ما قال  على  يعني:  (المسـد: ٢).   ﴾ c  b  a  `  _  ^ ﴿ تعالـى:  اهللا 
أن  جاز  كسبه،  وهو  األب  إلى  مضافًا  الولد  كان  «فلما  أعلم:  واهللا  التفسير،  أهل 

.٣٤٣/٤ الجامع،  جعفر:  ابن   (١)
تخريجه. تقدم   (٢)
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من  يعني:  ألبيـك»  ومالك  «أنـت  فقال:  أيضـًا،  إليه  مضافًا  كسـبه  كسـب  يكـون 
شـأن  تعظيم  فأراد ملسو هيلع هللا ىلص  بعـض،  عن  بعضهـا  ينـوب  الخفـض  أدوات  ألن  أبيـك؛ 
وال مالُ ك؛  االبن  أيهـا  أنت  تكن  لم  هو  يكن  لـم  لو  أي:  منـزلته؛  ورفـع  الوالـد 
عّمه  أمر  في  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  روى  وقد  لالبن،  فرع  والمال  لـألب  فرع  االبـن  ألن 
«أنا والعضباء  النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال:  ناقته العضباء لبعض أسفاره مع  العباس ، وقد أخذ 
عمه  يعني:  أبـي»،  علّي  «ردوا  وقـال ملسو هيلع هللا ىلص :  أخذها،  أنه  أُخبـر  حيـث  للعبـاس»(١)، 

فأبطأ»(٢). حملها  حملة  في  غاب  وقد  العباس، 
أن  يوجب  ألبيك»  ومالـك  «أنت  قوله:  كان  «ولو  قائـالً:  بركة   ابن  وأضـاف 
إذا  النفقة  ولده  علـى  لألب  يفرض  الحاكم  يكن  ما لم  ألبيـه،  االبن  مـال  يكـون 
وإنما  يملكه،  مال  في  النفقة  ألحد  ال يفرض  الحاكم  ألن  محتاجًا؛  أو  فقيرًا  كان 

والخبر»(٣). المعنى  فهذا  غيره،  مال  في  له  يفرض 

القول: مجمل 
مال  في  التصرف  للوالد  ال يجوز  أنه  يظهر  المتقدمة  األقوال  في  التأمل  بعد 
بالحق،  إال  شـيئًا  منه  ينتزع  أن  له  وال يحق  بإذنه،  إال  راشـدًا  ما دام  الكبير  ولده 
حتى  عليه  بالنفقـة  مالـه  في  له  يحكـم  أن  للحاكم  يجـوز  اإلعسـار  حالـة  وفـي 
هذا  ولعل  للجميل،  وردًا  كرامته  على  حفاظًا  والحاجة،  السؤال  لذل  ال يتعرض 

أعلم. واهللا  للصواب  واألقرب  واألوفق  واألعدل  األقرب  هو  الرأي 

مصادر. من  بحثت  فيما  أجده  لم   (١)
عكرمة. عن  رقم ٣٦٩٠٢،  مكة،  فتح  باب  المغازي،  كتاب  المصنف،  في  شيبة  أبي  ابن  رواه   (٢)

.١٥٠/١٤ الضياء،  العوتبي:  ـ   .٣٥٨  ،٣٥٧/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (٣)
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تحقيق  عليه  يبنى  أساس  فهي  الِمْلك،  بنظرية  عالقة  لها  الفقهية  القاعدة  هذه 
كان،  مكان  أّي  وفي  نوعه،  كان  أّيـًا  الغير،  أمالك  على  العدوان  ومنـع  العدالــة، 
القاعدة جزء من حديث  منه. وهذه  أّي شخص صدر  زمان وقـع، ومن  أّي  وفي 
فمن  حقا،  المعتدي  ال يكسـب  العدوان  أّن  األسـاس:  في  وتعني  أيضًا  صحيـح 
البقاء  أو  بالقيمة،  تملكها  ال يسـتحق  بنى  أو  غرس  أو  فيها،  فزرع  أرضًا  غصب 
على  ويقاس  بالتقادم،  أيضًا  الدار  أو  األرض  تلك  وال ُيكسب  المثل،  بأجر  فيها 

المغصوبات(٢). من  غيرها  والدار  األرض 
واعتمدت  اإلباضية ،  المصنفـات  في  الصيغة  بهذه  القاعـدة  هذه  وردت  وقـد 
الغير، وذلك  أمالك  والتعدي على  بالغصب  المتعلقة  الفقهية  المسائل  من  كثير  في 
البسـيوي   عنها  وعّبر  واسـتغالله،  الحيوان  وامتـالك  والبنـاء،  الزراعة  مجـال  فـي 
أو ظالم »(٣).  لغاصب  ِعرق وال َعرق  «ال  المعنى وهي:  قريبة من هذا  بعبارة  وغيره 
الجهد  به  يراد  العيـن  بفتح  والَعَرق  الشـجر،  عروق  به  يراد  العين  بكسـر  فالِعـْرق 
ذلك،  في  يتحمله  الذي  والعناء  به،  والعناية  المـال  تنمية  في  الغاصب  بذله  الـذي 

فتـى  جناون بـن  ـ   .٥١/٤ - ٥٤ الجامـع،  البسـيوي:  ـ   .٢٧٧/٥ الجامـع،  جعفـر:  ابـن   (١)
ص ٨٠ - ٨١. فزان،  علماء  أجوبة  خلف:  وعبد القهار بن 

البورنو:  ـ  ص ٢٧٠.  الفقهية،  القواعد  أحمـد:  الندوي  ـ   .١٠٩/٢ المدخل،  مصطفـى:  الزرقـا   (٢)
ص ٢٦٢. الفقهية،  القواعد  إسماعيل:  بكر  محمد  ـ  ص ٣٧٥.  الوجيز، 

القسـمة  أحمد:  أبو العباس  ـ   .١٤٦/١ البصيرة،  عثمان:  األصم  ـ   .٥٣/٤ الجامع،  البسـيوي:   (٣)
اإليضـاح  كتـاب  علـى  الحاشـية  عمـرو:  أبو سـتة  القصبـي  ـ  ص ٢٧٨.  األرضيـن،  وأصـول 

ص ٢٣٧. البسام،  الورد  الثميني:  ـ   .١٨/٤ ١٩٧٠م،  لبنان،  الفتح  دار  ط ٢،  للشماخي، 
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عبارات  وكلها  وال عناء »(١).  للغاصب  عـرق  «ال  فقال:  األصم   عثمان  عليهـا  وزاد 
الغاصب ظالم معتد ال يستحق  أن  القاعدة وهو:  المرد من  المعنى  تتضمن  متقاربة 
وجهده  وعناؤه  والعهد،  الزمن  تقادم  ولو  حقا  ظلمه  من  وال يكتسب  شيئًا،  بغصبه 

فعله. من  والتوبة  صاحبه  إلى  المغصوب  رد  إال  عليه  وما  له،  ال تعويض  هدر، 
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«من  نصه:  نبوي  حديث  من  جزء  وهي  ـنَّة  السُّ كتب  في  القاعدة  هذه  وردت 
والترمذي (٢)،  أبـو داود   رواه  حق»  ظالم  لعـرق  وليس  له،  فهي  ميتة  أرضـًا  أحيـا 
بحث  في  سـالم   القاسـم بن  وأبو  الخراج(٣)،  كتاب  في  القرشـي   آدم  ويحيى بن 

األموال(٤). كتابه  من  األرض  موات  إحياء 
فقال:  مواتًا»  أرضـًا  أحيا  «من  باب  «الحرث»  في  تعليقـًا  البخاري   وأخرجـه 
عن  عوف   عمرو بـن  عن  ويـروى  له  ،  فهـي  ميتة  أرضـًا  أحيا  مـن  عمـر :  «وقـال 

حق»(٥) . فيه  ظالم  لعرق  «وليس  مسلم ،  حق  غير  في  قال:  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص : 

.١٤٩/٢ البصيرة،  األصم:   (١)
داود،  وأبو  رقم ١٣٧٨،  الموات،  أرض  إحياء  في  ما ذكر  باب  األحكام،  كتاب  الترمذي،  رواه   (٢)
الترمذي: «حديث  قال  زيد،  رقم ٣٠٧٣، عن سعيد بن  الموات،  إحياء  في  باب  الخراج،  كتاب 

مرسالً». النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  أبيه  عن  عروة  هشام بن  عن  بعضهم  رواه  وقد  غريب  حسن 
ص ٨٤. شاكر،  محمد  أحمد  تعليق:  الخراج،  كتاب  آدم:  يحيى بن  القرشي   (٣)

ص ٢٧٦. األموال،  كتاب  (ت: ٧٠٢):  القاسم  أبو   (٤)
الشوكاني  قال   ،٩٠٧/٣  ،٨٤٤ رقم  للصنعاني  السالم  سبل  عن  حسـن  وإسـناده  أبو داود  رواه   (٥)
المرام  بلوغ  في  الحافظ  والمنذري وحّسن  أبو داود  عنه  األوطار: «حديث عروة سكت  نيل  في 
 .(١٣٧٨٠) والترمذي   .٣٧ باب،  الخراج،  داود،  أبي  سنن  في  الحديث  ذكر   ٣٢٠/٣ إسناده»، 
ابن حجـر:   .١٧٤/٤ الزوائـد،  مجمـع  والهيثمـي:   .١٤٨  ،١٤٢ - ١٤٣  ،٩٩/٦ والبيهقـي، 
في  الطبراني   .٢٤١/٢ اإللبـاس،  ومزيل  الخفاء  كشـف  العجلوني:   .٥٤/٣ الحبيـر،  تلخيـص 
 ،٨٢٢/٢ بيروت،  القلـم  دار  طبعة  البخاري،  صحيـح  ينظـر:  ـ   .١٤/١٩  ،١٤/١٧ المعجـم، 

.٧٠/٣ مصـر،  القاهرة،  اإلسالمية،  المكتبة  وطبعة 
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أصحـاب  مـن  رجـل  قـال  قـال:  الزبيـر  ^  عروة بـن  عـن  روايـة  وفـي 
أحدهما  غرس  أرض  في  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  إلى  اختصما  رجلين  أن  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 
وأمر  لصاحبهـا،  باألرض  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  فقضى  لآلخـر،  واألرض  نخـالً  فيهـا 
«فلقد  الراوي:  قال  ظالم حق  »  لعرق  «ليس  وقال:  نخله  يخرج  أن  النخل  صاحب 

بالفؤوس»(١). أصولها  لتضرب  وأنها  رأيتها 
في  زرع  «من  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص :  قال  قال:  خديج  3  رافع بن  عن  رواية  وفي 

نفقته»(٢).  وله  بشيء  الزرع  من  له  فليس  إذنهم  بغير  قوم  أرض 

الحديث: معنى  بيان 
على  وهو  نفسها،  الشجرة  والمراد  الشجر،  عروق  أحد  هو  اللغة:  في  العرق 
والحق  ظالمـًا  نفسـه  العرق  فجعـل  ظالـم،  عـرق  لِـذي  أي:  المضـاف؛  حـذف 

صاحبه. ظلم  والمراد  مجاز  بالظلم  العرق  ووصف  لصاحبه، 
المضاف؛  حذف  علـى  وهو  بالتنوين،  لِعْرقٍ  «والروايـة  األثير :  ابـن  قـال 
يكون  أو  لصاحـبه،  والحق  ظالمًا  نفسه  الِعْرق  فجعل  ظالم،  ِعْرقٍ  لذي  أي: 
الظالم  فيكون  باإلضافة  ِعـرق  روي  وإن  الحـق،  صـاحب  صفـة  من  الظالم 
وعليه  الشـجــرة»(٣).  عـروق  أحــد  وهـو  للِعرق  والحــق  الِعـْرق  صاحـب 
مجـاز  إليه  الظلـم  فإسـناد  المبالغة،  سـبيل  على  للعرق  صفة  «ظالم»  يكـون 
إلى  منسوبًا  العرق  فيكون  باإلضافـة  روي  وقـد  وضعه،  من  ظـلم  إلى  يشير 

الظالم.
له،  نعت  وظالم  (عرٌق)،  بتنويـن  األكثر  «رواية  «الفتح»:  في  حجر   ابـن  قـال 

كتاب  داود،  وأبو  رقم ١٣٦٦،  إذنهـم،  بغير  قوم  أرض  زرع  فيمن  األحكام،  كتـاب  الترمـذي،  رواه   (١)
الترمذي  ذكر  خديج.  رافع بن  عن  رقـم ٣٤٠٣،  صاحبها،  إذن  بغير  األرض  زرع  في  بـاب  البيـوع، 

.٢١٩/٣ (عرق)  مادة  الحديث،  في  النهاية  األثير:  ابن  حسن.  حديث  أنه  البخاري  عن 
.٥٣/٤ الجامع،  البسيوي:   (٢)

.٢١٩/٣ (عرق)  مادة  واألثر،  الحديث  غريب  في  النهاية  األثير:  ابن   (٣)
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أي:  العرق؛  إلى  أو  ظالم  عرق  لذي  ليس  أي:  العرق؛  صاحب  على  راجع  وهو 
ويكون  العرق،  صاحب  الظالم  ويكون  باإلضافة،  ويروى  ظلم،  ذي  لعرق  ليس 
فقال:  الظالم  العرق  عن  سـعيد (٢)  سـفيان بن  وسـئل  األرض»(١).  بالعرق  المراد 
أي:  أرضه؛  على  انتـزى  يقال:  الوثبان،  وهـو  النـزو  هو  واالنتزاء  المنتـزي،  هـو 

فغصبها(٣). عليها  وثب 
فالباطن  باطنًا،  يكون  وقد  ظاهرًا  يكـون  قد  «العرق  أّن  الشـوكاني   ويبيِّن 
أو  بناؤه  والظاهـر  المعـادن،  من  واسـتخرجه  اآلبـار  من  الرجـل  ما احتفـره 

غرسه»(٤).
رجل  قبله  أحياهـا  قد  أرض  إلى  الرجـل  يجيء  أن  الظالـم:  العـرق  ومعنـى 
األرض(٥).  به  ليستوجب  شيئًا  فيها  يحدث  أو  يزرع  أو  غصبًا،  غرسًا  فيها  فيغرس 
َحّق  بَِغْيِر  َغْيره  أَْرض  ِفي  َحَفَر  أَْو  َبَنى  أَْو  َزَرَع  أَْو  َغَرَس  َمْن  الظَّالِم  البعض:  َوَقاَل 
مِْلك  أنها  يعلم  وهو  األرض  في  غرس  ألنه  ظالمًا؛  صار  إنما  وأنه  ُشْبَهة(٦).  َوَال 
يهدم  أو  ما غرس  يقلع  أن  حكمه  فكان  غاصبًا،  ظالمًا  الفعل  بهذا  فصار  لغيـره، 
أحد  مال  يأخذ  أن  ألحد  وال يجـوز  حقًا،  الظالم  ال يكسـب  الظلم  ألن  ما بنـى؛ 

.١٩٢/٧ الباري،  فتح  حجر:  ابن   (١)
عبد  ثور بن  بنـي  من  (٩٧ - ١٦١هـ/٧١٦ - ٧٧٨م)،  الثـوري  مسـروق  سـعيد بن  سـفيان بن   (٢)
الدين  علوم  في  زمانه  أهل  سـيد  كان  الحديث.  في  المؤمنين  أمير  أبو عبد اهللا:  مضر،  من  مناة، 
وخرج  فأبى.  الحكم،  يلي  أن  على  العباسي  المنصور  وراوده  الكوفة،  في  ونشأ  ولد  والتقوى. 
البصرة  إلى  وانتقل  فتوارى.  المهدي،  طلبه  ثم  والمدينة.  مكة  فسكن  ـ ،  ١٤٤ه سنة  الكوفة  من 
الحديث.  في  كالهما  الصغير»  و«الجامع  الكبير»  «الجامع  الكتب:  من  له  مستخفيًا.  فيها  فمات 

.١٠٤/٣ األعالم،  الزركلي: 
ص ٨٦. الخراج،  كتاب  آدم،  يحيى بن  القرشي   (٣)

 .١٥/٦ السـعودية،  العلمية،  البحوث  إدارة  ط،  التراث،  إحياء  بـاب  األوطار،  نيل  الشـوكاني:   (٤)
.١٩٢/٧ الفتح،  حجر:  ابن 

.٧٥١/٢ (دت)،  بيروت  العرب  لسان  دار  طبعة  (عرق)،  مادة  العرب،  لسان  منظور:  ابن   (٥)
السابق. المصدر  حجر:  ابن   (٦)
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البناء،  أو  الغرس  ببقـاء  األرض  صاحب  رضي  لـو  ولكن  شـرعي(١)،  بسـبب  إال 
ذلك(٢). فله  البناء  أو  الشجر  قيمة  للغاصب  ويدفع 
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الغصب: باب  في  ـ   ١
األصم  عثمان  ما نقله  وزراعتها  األرض  غصب  باب  في  القاعدة  فروع  ومن 
األرض،  لرب  فالزرع  زرعًا،  فيها  وزرع  أرضًا  غصب  «وإن  بنصه :  «البصيرة»  في 
فيها  فسـل  كان  وإن  بذره،  مثل  فله  بذر  كان  وإن  وال عناء،  للغاصـب  وال عـرق 
أرضه  فسقى  ماًء  غصب  وإن  ذلك،  في  له  وال حق  األرض،  لرب  فالنخل  فسالً، 
والزراعة  ثمنه  فعليـه  سـماَدًا  غصب  وعن  لألرض،  والزرع  الماء  ضمـان  فعليـه 
قيل  وقد  مثله،  أو  الحب  قيمة  وعلـي  له  فالزرع  فبذره  حبا  سـرق  وإن  لـألرض، 
في مثل هذا الزرع الذي ليس له وال لرب البذر وذلك الزرع فاسد للفقراء...»(٣).
وما  المغصوبة،  األرض  فـي  الغاصب  حـق  بطالن  على  البسـيوي   واسـتدل 
على  لغا صب»(٤)،  وال َعَرق  ِعْرق  «ال  قال:  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  روي  بما  فيهـا  زرع 
«ليس  آخر:  حديث  وفـي  له،  وال عرق  غيره  مـال  في  زرع  فيما  له  ال حـق  هـذا 
في  حق  له  ليس  حق ،  ظالم  لعرق  «ليس  القول:  بعض  وفي  حق »(٥).  الظالم  لعرق 
ليس  غيره  أرض  في  زرع  إذا  أربابها  وعلى  بالظلـم،  فيها  المعتدي  وهو  الزراعـة 

حق»(٦). فيها  له 

ص ٣٢٩. قواعده،  من  قاعدة  الخادمي:   (١)
ص ٣٧٤. الوجيز،  البورنو:  ـ   .٥٣/٤ - ٥٤ الجامع،  البسيوي:   (٢)

ص ٢٧٨. األرضين،  وأصول  القسمة  كتاب  أحمد:  أبو العباس  ـ   .١٤٩/٢ البصيرة،  عثمان:  األصم   (٣)
تخريجه. تقدم   (٤)
تخريجه. تقدم   (٥)

.١٥/٤ الجامع،  البسيوي:   (٦)
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غصبوا  وفسـاد  بْغيٍ  أهل  قوم  عن  الحسـن (١)  و ِريون بن  أبو يوسـف   وسـئل 
أرضًا لقوم من المسلمين ففسلوها(٢)، فشكا أهلها إلى والٍ من والة المسلمين... 
ذلك  وإنما  اغتصبوها،  التي  النخيل  تلك  يقطع  أن  المسلمين  لسلطان  ينبغي  هل 
منهم،  غصب  أنه  زعمـوا  الذين  البلدة  تلك  أهـل  بذلك  يشـهد  مشـهور  الغصب 

الغاصبين. يد  في  عدة  سنون  مضت  وقد 
زرع  أو  الغاصـب  ما غرس  فـكل  النخيل،  يقطـع  أن  قولـك  «أمـا  فأجـاب: 
لصاحب  فهو  وأدرك  نبت  وما  غرس،  التي  األعواد  قيمة  أو  زريعته  إال  له  فليس 
التي  زريعته  إال  له  ليس  عليها،  محجورًا  أرضًا  حـرث  من  أن  تـرى  أال  األرض، 
سـنون  مضت  وقولك:  حق .  ظالم  لعرق  وليس  األرض،  لصاحب  والزرع  زرع، 

السنين»(٣). عدد  ال يبطله  والحق  عدة 
بذور وفسائل  من  األرض  الغاصب على  ينفقه  فيما  اإلباضية   فقهاء  واختلف 
يأمره  أم  قيمتهـا،  أو  مثلها  لـه  فيقدم  له  األرض  صاحـب  يضمنها  هـل  وسـماد، 
تركها  شـاء  وإن  قيمتها،  وسـلمه  أخذها  شـاء  إن  بالخيار  هو  أم  ونزعها؟  بقلعها 

ذلك؟ وال يضمن 
الزراعة كلها لصاحب  «إنه قد قيل: إن ثمرة  البسيوي  ما نصه:  جاء في جامع 

من  كان  اإلباضية،  علماء  من  عامل  عالم  ٣هـ/٩م)  ق:  (أوائل  أبو يوسـف  الحسـن،  وريون بن   (١)
العديد  ويراقبهم. وهو صاحب  القضاة  يعيِّن  كان  ليـبـيا.  فزَّان، جنوب  مناطق  في  باألمر  القائمين 
ار بن  وعبد القهَّ فتى،  ابن  جناو  العالِمان  عنها  فأجاب  فزَّان،  علماء  إلى  هت  وجِّ التي  األسئلة  من 
إبراهيم  الشـيخ  ه  وأتـمَّ النامي،  خليفة  عمرو  الدكتور  واألجوبـة  األسـئلة  هذه  ق  حقَّ وقد  خلـف. 
فزَّان،  علمـاء  أجوبة  فـزَّان:  علماء  ينظر:  فـزَّان».  علماء  «أجوبة  عنـوان:  تحـت  فطبعـت  طـالَّي، 
التاريخ،  موكب  في  اإلباضيـَّة  ـر:  معمَّ علي   .١٦٥/١ اخي:  الشـمَّ (مخ).  سـيرة  البغطوري:  كلُّه. 

.٣٢١ الرستميـَّة،  الدولة  از:  بـحَّ ح٥٣/٢. 
وأفسل  النخل،  من  الصغيرة  وهي  فسـيلة،  واحدتها:  النخل،  فسائل  فيها  غرسـوا  أي  فسـلوها:   (٢)

.٥١٩/١١ (فسل).  مادة  العرب  لسان  منظور  ابن  ينظر:  واغترسها.  أمها  من  انتزعها  الفسيلة: 
ص ٨٠ - ٨١. فزان،  علماء  أجوبة  وآخرون،  فتى  جناون بن   (٣)
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له  قيل:  وقد  األرض،  أكلته  وقد  وبذره  عناؤه  الغصب  لصاحب  وليس  األرض، 
فال»(١). العناء  وأما  بذره 

ماله  في  فغرسها  نخلة  أو  شـجرة  رجل  من  سـرق  «من  أن:  جعفر   ابن  وذكر 
قال:  من  وقال  مثلها،  يرد  قال:  من  وقال  صاحبها،  على  يردها  فإنه  كبـرت  حتـى 
أرض،  بغير  مفسـولة  يسـتحقها  يوم  قيمتها  قال:  من  وقال  قيمتها،  أو  مثلهـا  يـرد 

األكثر. هو  األول  والقول 
إن شاء  الخيار  لعرق ظالم حق»، ولصاحبها  «ليس  النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  وقيل عن  ـ 
ترابًا  األرض  صاحـب  على  ويرد  تموت،  إال  بترابهـا  ويقلعها  بعينهـا  أخذهـا 
ليس  حية  اليوم  قيمتها  منه  يأخذ  أن  شـاء  وإن  التراب،  من  فيها  ما خرج  مثل 

أخذها. يوم 
ثمرة  إن  وقيـل  حق »،  ظالـم  لعرق  «ليـس  أنه  الحديـث  فـي  بعـض  وقـال  ـ 
قد  الذي  وَحّبه  وال َرِزّيـة،  عناء  للزارع  وليـس  األرض،  لصاحب  كلهـا  الزراعـة 

األرض. أكلته  قد  بذره 
فال،  العناء  وأما  بذره  أيضًا  له  بل  قال  من  وقال:  بذره،  له  أبو الحواري :  قال 

عناؤه. فله  ينتقص  بسبب  يزرع  الذي  وأما  الغاصب،  في  وهذا 
فهي  نخالً  فصـارت  لرجل  أرضًا  فسـل  إذا  «الغاصب  أّن  جعفر   ابـن  ويبيـن 
أو  فسله،  يوم  ما فسله  فْسل  األرض  صاحب  على  وللفاسل  األرض،  لصـاحب 

عناء»(٢).. له  وليس  بعينه  قائم  ألنه  اليوم؛  ذلك  قيمة 
رأي  إلـى  وأشـار  المسـألة  هذه  فـي  اإلباضيـة   أقـوال  البسـيوي   ونقـل 
فيها  فغرس  أرضـًا  اغتصب  مـن  أنه  «وُسـّن  فقال:  خالفهم  ومـن  الجمهـور 
أن  له  أّن  أرضـه،  فاسـتحق  األرض  رّب  جاء  ثم  شـجر  أو  نخل  مـن  غرسـا 

.٥١/٤ الجامع،  البسيوي:   (١)
.٢٧٦/٥ - ٢٧٨ الجامع،  جعفر:  ابن   (٢)
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حق »،  الظالم  لعرق  «وليس  منها،  مالك   اقلع  للغاصب:  ويقول  أرضه،  يأخذ 
قيمة  مـن  ما نقص  الغاصـب  وعلى  المسـلمين،  بعـض  قـول  يوافـق  وهـذا 
الزرع  أن  ُعمان   أهل  من  أصحابنا   أكثر  قول  فأما  نقصت،  كانت  إن  األرض 
ال عْرق  ألنـه  األرض؛  لِـرّب  هو  والشـجر  النخل  وكذلـك  األرض،  لـرب 
الظالم حق » يدل على ما قلنا  وال عَرق لغاصب ، وفي قوله هو: «ليس لعرق 
قال:  أصحابنا   بعض  أن  إال  غيره،  أرض  في  وبنى  غرس  فيما  له  ال حق  أنه 
الشجر  قيمة  وكذلك  األرض،  في  فسـلها  يوم  النخل  قيمة  الغاصب  يحصي 
ال عرق  ألنـه  منه؛  اغتصـب  مـن  أرض  فـي  زاد  فيمـا  وليـس  غرسـه،  يـوم 
بذلك  األخذ  فوجـب  حق،  الظالم  وال لعـرق  بالّسـنة،  لمغتصب  وال عـرق 
لصاحب  وذلـك  وغرسـه،  األرض  في  وضـع  يوم  ما وضع  قيمـة  لـه  إنمـا 

ذلك»(١). ال غير  بذره  للزارع  وكذلك  األرض، 
أرضًا  اغتصب  ممـن  اإلباضية   لموقـف  بيانه  سـياق  في  البسـيوي   ويضيـف 
حكم  فما  الغاصب،  من  اسـترجاعها  وأراد  صاحبها  طلبها  ثم  زرعًا،  فيهـا  فـزرع 
ثم  زرعًا  فيها  فزرع  أرضًا  اغتصب  «من  أّن:  تقدم  لما  مؤكدًا  فيقول  فيها،  ما زرع 
إن  لألرض  ما نقص  وعليه  للغاصب،  ونماؤه  والزرع  يأخذها،  أنه  ربها  استحقها 
كانت نقصت من زراعته للمغصوب منه قيمة ذلك، وإن أراد مثل ذلك فال شيء 
وعليه  قولهم  أكثر  فأما  أصحابنا ،  بعض  بمثله  قال  وقد  هو،  قوله  وهذا  قال:  لـه، 
لصاحب  الزرع  فـإن  للغاصب »،  وال عرق  عـرق  «ال  أنه  ومعناه،  الخبـر  موافقـة 
العناء؛  من  ذلك  في  للغاصب  وال شـيء  المسـلمين،  من  كثير  قول  في  األرض 
بذره،  قيمة  له  قـوم:  قال  فقد  ما بذر  فأما  لـه،  وال شـيء  وال عرق  ال عرق  ألنـه 
فإنه  العرق  لغير  الزرع  في  غرامة  َغْرم  وأما  البذور،  من  شيئًا  قوم  له  يوجب  ولم 
غيره  أرض  وزرع  تعّدى  من  أن  وعندهـم  بعضهم،  قول  على  ذلك  عليـه  ال يـرد 

.٥٣/٤ الحسن،  أبي  جامع  البسيوي:   (١)
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مال  على  فيفعله  متعد،  ألنه  واحـد؛  والمعنى  األرض  لرب  الزرع  أّن  أمـره  بغيـر 
منه...»(١). وال إجارة  وال سبب  حق  بغير  غيره 

الغاصب ال حق  أّن  في  اإلباضية   إليه جمهور  ما ذهب  األصم   عثمان  ويؤكد 
بل  األرض،  لصاحب  والـزرع  والشـجرة،  النخلة  لصاحب  ألنها  الثمرة،  في  لـه 
البذور،  وكذلك  صاحبهـا  إلى  المغتصبة  الفسـيلة  الغاصب  يـرد  أن  عليه  يجـب 
في  فغرسه  صْرمًا  سرق  «وإن  الصدد:  هذا  في  يقول  ذلك،  جميع  في  له  وال حق 
وال ِعرق  بعينـه،  قائـم  ألنه  منـه؛  المقلوعـة  الصـرم  لصاحـب  فالنخـل  أرضـه، 
يوم  قيمته  منه  أخذ  شاء  وإن  صرمه،  قلع  شاء  إن  الخيار  الصرم  ولرّب  لغاصب، 
فالثمرة لصاحب  أثمرت،  بال أصـول (أرض) وإن  الحكم نخالً  يستحق عليه في 
لصاحبها  فالـذرة  أرضه  فـي  فغرسـها  ُذَرة  غصب  وإن  منـه،  المغصوبـة  النخلـة 
وكذلك  العين،  قائمة  ألنها  وال عرق؛  عناء  من  فيها  للغاصب  وال شيء  وثمرها، 

مثله. كان  وما  والقطن  الكرم 
لرب  ذلك  فـإن  شـجر  أو  كرم  من  غرسـًا  فيهـا  فغـرس  أرضـًا  غصـب  وإن 
له وال زيادة  الرجل، وال عناء  يوم فسل ذلك في أرض  قيمة شجره  األرض، وله 
ذلك...»(٢). قبل  فيها  مالك  اقلع  قال:  األرض  رب  شاء  وإن  الرجل،  أرض  في 

سـرق  فيمن  سـؤال  عن  جوابًا  جعفر »  ابن  «جامع  في  ما جاء  ذلـك  ويؤكـد 
فيها،  اختلفوا  فقد  الصرمة  أما  األشـجار،  من  شـجر  ُقورة  أو  كرم  ُقورة  أو  صرمة 
عليه  يقول  من  ومنهـم  سـرقها،  التي  الصرمة  مثل  صرمة  عليه  يقول  مـن  فمنهـم 
وإن  قلعها  شاء  إن  الخيار  الصرمة  لصاحب  يقول  من  ومنهم  تستحق،  يوم  قيمتها 
أنت  يعجبك  فما  ذلك،  بعد  أنا  له  «قلت  السائل:  قال  اليوم،  هذا  قيمتها  أخذ  شاء 
وأما  قال:  سـرقها،  يوم  قيمتها  عليه  يكـون  أن  يعجبني  قال  األقاويـل؟  هذه  مـن 

.٥٤/٤ الجامع،  البسيوي:   (١)
.١٥٠/١ البصيرة،  األصم:   (٢)
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يرد  البذور  من  وغيرها  النبقة  وكذلك  اقتلعها،  يوم  قيمتها  يرد  أن  فعليه  األشجار 
الخيار لصاحب  أن  القول:  األكثر من  أن  يوزن، ومعنا  أو  يكال  إذا كان مما  مثلها 
أرادوا  إن  أرضهم  في  المفسول  يستحقها، وكذلك أصحاب األرض  يوم  الصرمة 

يقلعها»(١). أن  لصاحبها  قالوا  أرادوا  وإن  يستحقونها،  يوم  قيمتها 
القول: مجمل 

شـيئًا  ال يسـتحق  الغاصـب  أّن  المتقدمـة  اإلباضيـة   أقـوال  مـن  يسـتخلص 
أو  أرضًا،  كانـت  سـواء  منه  للمغصوب  فهـو  المال  أمـا  ظالم،  ألنـه  بالغصـب؛ 
هدرًا،  يذهب  بل  مقابـالً  عليه  فال يأخذ  جهده  وأما  بـذرًا،  أو  نخـالً،  أو  شـجرًا، 
ضمان  إلى  الفقهاء  بعض  وذهب  أصحابها،  إلى  المظالم  ورد  التوبة  عليه  ويجب 
فإما  وسـماد،  وأشـجار  بذر  من  األرض  في  الغاصب  ما أنفقه  األرض  صاحـب 
من  األرض  من  ما نقـص  ضمان  مع  بقلعها  يأمـره  أو  قيمتهـا،  أو  مثلهـا  يسـّلمه 

وغيره. تراب 
ويجسـد  الشـرعية،  النصوص  إلى  يسـتند  الفقهاء  به  ما حكم  أّن  ريـب  وال 
التي  الشـريعة  مقاصد  مع  ويتماشـى  العدوان،  وإبطال  الحق  إحقاق  فـي  العـدل 
الناس. حقوق  وضمان  والعدوان،  الظلم  ومنع  للعدل،  موافقة  أحكامها  جاءت 

الحيوان: غصب  باب  في  ـ   ٢
من  أّن  اإلباضية   يرى  عنه:  نتـج  وما  الحيوان  غصب  باب  في  فروعهـا  ومـن 
نقصت  وإن  ردها،  عليه  ووجـب  ضمنها،  غصبًا  وأخذها  غيره  دابة  علـى  تعـدى 
إن  له  وال شـيء  ردها  فعليه  زادت  وإن  قيمتهـا،  أفضل  عليه  وجـب  غصبـه  مـن 
أتلفها،  يوم  أو  يوم غضبها  قيمتها  أفضل  لربها  فعليه  أو نقصت  تلفت، وإن زادت 

منه(٢). المغصوبة  لربها  نتجت  وما  فهي  وتناتجت  فزادت  دابة  غصب  وإن 

.٢٧٩/٥ الجامع،  جعفر:  ابن   (١)
.١٤٦/١ البصيرة،  األصم:  عثمان   (٢)
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وتأكيدًا لما سبق نقل البسيوي  رواية عن الفقهاء أنه قال: وسّن رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 
فزاد  آدم،  ولد  من  أو  البهائم  من  ما كان  كائنا  الحيوان  من  شيئًا  اغتصب  من  أنه 
ال عناء  ونمائـه،  بزيادته  لـه  فهو  ذلـك،  فاسـتحق  المغصوب  جاء  ثم  يـده،  فـي 

وال مؤونة(١). للغاصب 
وماُله  للغاصب  ال عرق  أنه  هذا  في  وافق  «وقد  بقوله:  البسيوي   عليه  وعقب 
حالٍ  كل  في  عليه  الغاصب،  ألنه  لربه؛  المغصوب  من  شـيء  له  وال يلزم  أتلفه، 
من  يدك  فـي  ما كان  أنـه  وُسـن  فقهائنا...  عند  معنـاه  فـي  مـا رواه  فصـح  ه،  ردُّ
منه  للمغصوب  كلـه  ذلك  أن  واألوالد  النتـاج  فـي  زيادة  أو  نمـاء  مـن  الحيـوان 
أّن  القول  هذا  وافق  فقد  وال مؤونة،  نفقة  من  للغاصب  والشيء  ونمائه،  بزيادته 
بزيادته، وال عرق  رّد  في كل حال  الغاصب  له، وعلى  وزيادته  لربـه  المغصـوب 

سنة»(٢). أنه  ما رواه  فوافق  نَّة،  بالسُّ له 
ضامن  فالغاصب  وزيادتـه،  نمائه  بعد  ذلك  مـن  تلف  «وإن  قائالً:  ويضيـف 
لربه  ألنـه  للحجة؛  موافـق  صواب  منـه  القول  وهـذا  ما وصفـت،  علـى  لقيمتـه 
أتلفه»(٣). يوم  أو  اغتصبه،  يوم  وقيمته  ضمنه  يده  في  أتلف  أو  أتلفه  فإن  بزيادته، 
في  تلف  إن  واألوالد  الزيادة  أن  اإلباضية   قول  بعض  في  أن  البسيوي   وذكر 
في  الغاصب  علـى  ال ضمان  أنه  المغتصب  الحيـوان  اسـتحق  ثم  الغاصب،  يـد 

لربه(٤). ذلك  ضمان  عليه  آخرون  وقال  الزيادة،  تلك 
بالحيوان  الغاصب  انتفـاع  حكم  في  األصم   وعثمان  البسـيوي   ما ذكره  هـذا 
أو  األنتجة،  تلك  باع  إذا  ما الحكم  ولكن  نسـل،  من  عنه  تناسـل  وما  المغتصب 

أكلها؟ أو  أتلفها 

.٥٢/٤ الجامع،  البسيوي:   (١)
نفسه. المرجع  البسيوي:   (٢)

نفسه. البسيوي:   (٣)
نفسه. المصدر   (٤)
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إذا  عليه  ذلك  قيمة  كان  شـيئًا،  األنتجة  من  باع  َمـن  أن  األصم   عثمـان  يـرى 
الدابة  أنتجت  إن  أمـا  ذلك،  فـي  له  وال عرق  وال عنـاء  أكلـه،  أو  أتلفـه  أو  باعـه 

األنتجة. في  عليه  ال ضمان  قالوا  فقد  بموت،  األنتجة  تلفت  ثم  أنتجة 
«وفي  بقوله:  صرح  ولذلك  الحكم،  بهذا  يرض  لم  األصم   عثمان  أن  ويبدو 
التي  لألنتجة  الغاصب  تضمين  إلى  يميل  القول  بهذا  ولعله  ذلك»(١)،  من  نفسـي 
مع  ردها  عليـه  يجب  ألنه  يـده؛  في  تلفـت  ثم  المغصوبـة،  الدابـة  عـن  َتوّلـدت 

الفقهاء. عند  ذلك  تقرر  كما  أوالدها 
«واختلفوا  فيقـول:  المسـألة  هذه  في  الفقهاء  اختالف  إلى  البسـيوي   ويشـير 
قيمة  يضمن  قوم:  فقال  الغاصب  مع  األنتجة  هلكت  ثم  الحيوان،  تناتج  إذا  أيضًا 
وأما  عليه،  األنتجة  في  وال ضمان  ما غصب  إال  ال يضمن  آخرون:  وقال  ذلـك، 

الغلة»(٢). فعليه  ما استغل 
غصب  لو  اإلباضية:  قال  السـكنى:  غصب  في  أيضًا:  فروعها  ومـن  ـ   ٣
للسـكن،  صالحة  تصير  حتى  وصيانتهـا  لِترميمها  نفقـة؛  عليهـا  وأنفـق  دارًا 
الدار.  صاحب  شاء  إن  إلصالحها  مواد  من  عليها  ما أنفق  وله  له،  فال عناء 
وغرم  خشـبًا  فيها  وجعل  دارًا  غصـب  «وإن  الشـأن:  هذا  في  األصـم   يقـول 
وضعه،  يوم  بعينه  الدار  في  ثبـت  قد  الذي  ذلك  خشـبه  قيمة  له  فإن  غرامـة، 
رّب  شاء  وإن  وال عرق،  الدار  في  له  وال عناء  ما غرم،  وله  الحكم،  يوم  أو 
داره،  في  وجعل  خشبة  سرق  وإن  إليه،  فذلك  فيها،  ماله  بإخراج  أمره  الدار 
أو  فيها  الخيار  له  أن  وأُحـّب  قيمتها،  أفضل  الخشـبة  لصاحب  أن  قيل  فقـد 

قيمتها»(٣). في 

.١٤٦/١ - ١٤٧ البصيرة،  األصم:  عثمان   (١)
.٥٧/٤ الجامع،  البسيوي:   (٢)

.١٥٠/١ البصيرة،  األصم:  عثمان   (٣)
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واستثماره: المال  غصب  في  ـ   ٤
الربح؟  أخذ  له  يجـوز  هل  فيه،  وتاجر  ماالً  اغتصب  مـن  أنَّ  فروعها:  ومـن 
أو  الربح  تلف  وإن  لصاحبـه،  وربحه  به  فتاجر  ماالً  أخـذ  «وإن  جعفر :  ابـن  قـال 

المال»(١). رأس  يضمن  فإنه  كله  المال  تلف 
أو  المغصوب،  بالمـال  المتاجرة  حكـم  بيان  «الجامع»  فـي  جعفر   ابن  نقـل 
اختالف  إلـى  مشـيرًا  الكدمي   سـعيد   أبي  عن  صاحبـه،  إذن  دون  فيـه  التصـرف 
بربح،  فيه  ربح  حتى  غيره  بمال  يّتجر  رجل  «في  فقال:  المسـألة  هذه  في  الفقهاء 
عليه،  والضمان  له  الربح  قال:  من  فقال  باختالف،  ذلك  في  قيل  قـد  أنه  فعنـدي 
الربح  قال  من  وقال:  ذلك،  في  عناؤه  وللمتجر  لربه  والمال  الربح  قال  من  وقال: 
المال على  اشترى  كان  إن  قال  من  وقال:  لربه،  األول  والمال  عناؤه  وله  للفقراء، 
المال  كان  واحـدة  صفقة  المال  اشـترى  وإن  لربه،  والمال  الربح  لـه  كان  نفسـه 
من  المال  كان  إن  قومنا  مِـن  قال  من  وقال:  ذلك،  من  عناؤه  ولـه  لربـه،  والربـح 
على  أو  صفقة  بـه  اشـترى  فسـواء  ُيوزن  أو  يكال  مما  بِمثله  يحكـم  ومـا  النقـود 
ربحه،  وله  ضمان  وعليه  به،  للمّتجر  وهو  للمال،  تبعًا  الشـْري  فال يكون  نفسـه، 

عندي»(٢). حسن  قول  وهو  فقال:  وحسنه  القول  هذا  أبو سعيد   واختار 
أنه  غير  االغتصاب  وجه  علـى  المال  أخذ  كان  إن  هذا  «في  قال:  مـن  وقـال 
غير  سـبب  َثّم  كان  وإن  الضمـان،  وعليـه  لـه،  وال ربح  لـه  فال عنـاء  بـه،  اتجـر 

العناء...»(٣). له  يرى  الذي  القول  من  مضى  فيما  عناؤه  فله  االغتصاب، 
إال  العناء  له  يرى  ممن  عناءه  أبطـل  له  أرى  «وال  بقوله:  أبو سـعيد   عليه  وعقـب 

عندي...»(٤). وال غيره  نقد  عن  ذلك  في  فال يفرقون  أصحابنا   أما  مغتصبًا،  كان  إذا 

.٢٧٨/٥ الجامع،  جعفر:  ابن   (١)
نفسه. المصدر  جعفر:  ابن   (٢)

نفسه. جعفر:  ابن   (٣)
.٢٧٨/٥ الجامع،  جعفر:  ابن   (٤)
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القول: مجمل 
ويستخلص من األقوال المتقدمة أن المغتصب للمال يضمن المال المغتصب 
والمال  ربحه  لـه  أّن  يرى  من  فمنهم  فيه،  فمختلـف  الربح  أما  األحـوال،  كل  فـي 
المغتصب  وللتاجر  المـال،  لصاحب  وربحه  المال  أن  يـرى  من  ومنهم  لصاحبـه، 
منه،  للمغصوب  والربح  المال  أن  يرى  من  ومنهم  فيه،  أجير  أنه  اعتبار  على  عناؤه 
األجرة،  أو  الربـح  فـي  حقه  سـقط  فقد  الضمـان،  وعليـه  للمغتصـب،  وال شـيء 
من  ومنهم  إذنه.  دون  غيره  مال  فـي  تصرف  مغتصب  ألنه  الضمان؛  عليـه  ويجـب 
بتضمينه  يصرحوا  ولم  عناؤه،  وللمغتصب  لصاحبـه،  والمال  للفقراء  الربح  جعـل 
تصرفه  ألن  صاحبه؛  جهل  مشبوه  مال  أنه  باعتبار  للفقراء  الربح  جعلوا  فقد  للمال، 

الخالف. من  خروجا  للفقراء  فيعطى  شبه،  فيه  المال  في 
محتملة  وكلها  متكافئة  أمامنا  بدت  األقوال  هذه  في  النظر  بعد  أنه  والحاصل 
من  المغتصب  يتعفف  أن  ينبغي  االحتياط  باب  من  ولكن  الصواب،  يجانبها  لـم 
ماله،  في  المضاربة  بأجـرة  وال يطالبه  لصاحبـه،  المال  رّد  ويلزمـه  الربـح،  أخـذ 
مخير  فهو  المال  صاحب  وأما  حـق »،  ظالم  لعرق  «ليس  الفقهية  بالقاعدة  عمـًال 
قّدم  شـاء  وإن  للفقراء،  به  تصدق  أو  لنفسـه  الربح  أخذ  شـاء  إن  األمر،  هذا  في 
التوبة،  له على  تشجيعًا  فعله،  نادمًا من  تائبًا  إن وجده  منه  المغتصب جزء  للتاجر 
بدل  الحالل  بالمال  بالمتاجرة  له  ودعوة  واستثماره،  ماله  حفظ  على  له  ومكافئة 

أعلم. واهللا  االغتصاب،  إلى  اللجوء 
العقد  شروط  مخالفته  بسـبب  حاله  عن  شـيئًا  حّول  فيمن  فروعها:  ومن  ـ   ٥
الثميني   بحث  منه؟  ما نقص  يضمن  وهل  عنائه،  أجرة  يأخذ  فهل  فيـه،  عمـل  إذا 
إن  كدنانير  حالـه،  عن  أحد  حّوله  إن  يـوزن  أو  يكال  «ومـا  فقال:  المسـألة  هـذه 
أخذ  وفي  ُبـره،  أو  دنانيره  أخذ  فـي  مخّير  فربه  طحنه،  إن  ُبـّر  أو  ُحلّيـًا،  صاغهـا 
ال عرق  إذ  عناءه  المتعدي  عليه  فال يدرك  المعمول  أخذ  وإن  ذلك،  من  ما عمل 

بالعيب. وُنقصه  ربه  أخذه  َحّب  في  عيبًا  أحدث  وإن  لغاصب ، 
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أخذ  شاء  وإن  للمعتدي،  الصبغ  قيمة  وغرم  أخذها  أحد،  ثياب  صبغ  وإن  ـ 
بعينه،  صوفه  أخذ  أو  وزنه  أخذ  في  مخّير  فربه  فصبغه،  صوفًا  سرق  وإن  قيمتها، 

عناء. بال  الصوف  رب  أخذها  ثيابًا  منه  عمل  وإن  الصبغ،  قيمة  وغرم 
كانت  إن  لهم  قيمتها  ضمن  ال تفرز  حتى  أهلها  إذن  بال  أمواالً  أخلط  ومن  ـ 
لنفسـه،  األشـياء  أمسـك  غرمها  فإن  يده،  في  كانت  ولو  وال يوزن،  ال يكال  مما 
أمر  على  فليتفقوا  وإال  عرفـه،  إن  وزنه  أو  كيله  واحد  كل  أخذ  منهـا  كانـت  وإن 

ما يفرز...»(١). أخلط  إن  عليه  وال ضمان  بينهم،  يصلح 

ص ٢٣٧. السام،  الورد  الثميني:   (١)
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الحرام أخذا وإعطاء،  أبواب  تفيد سّد  المعنى، وكلها  متقاربة  الثالث  القواعد  هذه 
أو  بتملكه،  الحرام  المال  من  االقتراب  من  وتمنع  واتخاذًا،  واسـتعماالً  وطلبًا،  وفعالً 
فإعطاؤه  الناس  على  ممنوعـًا  حرامًا  الشـيء  أخذ  كان  وإذا  به،  االنتفـاع  أو  اسـتعماله، 
عليهما،  ممنوع  فهو  والمعطي،  اآلخذ  من  كلٍّ  على  الحرمة  أّن  أي  أيضًا،  ممنوع  حرام 
اآلخذ،  على  وكذلك  المعَطى،  على  يترتب  كما  المعِطي،  علـى  العقاب  يترتب  لذلـك 

اآلخذ. على  يترتب  كما  أيضًا  الضمان  المعطي  على  يترتب  وقد 
يهبه،  أو  به،  يتصدق  أن  ال يجوز  أخذه  المكلف  على  ما يحـرم  كل  أّن  كمـا 
الخيرية،  الجهات  به لجهة من  يتبرع  أن  له  الناس، وال يجوز  لواحد من  يهديه  أو 

أخذه(٢). ما يحرم  إعطاؤه  للناس  ال يجوز  وكذلك 
أو  لنجاسـة  واقتناؤه  اسـتعماله  ما حرم  أّن  أيضًا:  القواعد  هذه  معانـي  ومـن 
شيء  فكل  مشروعة(٣).  فائدة  أو  قيمة  أي  عن  لخلوه  بيعه  يحرم  فإنه  محّرم،  لْهوٍ 
ألن  فيه؛  المال  وال بْدل  تملكه  ال يجوز  الشـرع  نظر  في  قيمة  أو  منفعة  من  خال 

عنه(٤). المنهي  المال  إضاعة  من  ذلك 

المعتبر،  ـ الكدمي:  ـ ابن جعفر: الجامع، ٣٠٠/١.  ابن بركة: الجامع، ٣٣٧/٢، ٥٥٦ - ٥٥٧.   (١)
أحمد:  الكندي  ـ   .٢٣/٣٥ - ٢٤ الشـرع،  بيان  إبراهيم:  محمد بن  الكندي  ـ   .١٠٠/٣ - ١٠٢

.٧٨  ،٦٧  ،٥٧/٢٠ المصنف، 
.٣٠٠/١ الجامع،  جعفر:  ابن  ـ   .١٠٠/٣ المعتبر،  أبو سعيد:  الكدمي   (٢)

.١٠٢/٣ المعتبر،  الكدمي:  ـ   .٣٣٧/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (٣)
أبو بكر أحمد بن عبد اهللا:  الكندي  ـ  الشرع، ج ٢٣/٣٥ - ٢٤.  بيان  إبراهيم:  الكندي محمد بن   (٤)

.٧٨  ،٦٨ ج ٥٧/٢٠،  المصنف، 
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للمال  التملك  بنظريـة  عالقة  لها  الثالث  القواعـد  هذه  أّن  يتبّيـن  تقدم  ممـا 
بأي سبب  عنده  يحوز شيئًا محرمًا  أن  المكلف  فيحرم على  غير مشروعة،  بطرق 
ألن  اسـتعماله؛  يقصد  لم  ولو  نحوهما،  أو  هبة  أو  بشـراء  التملك،  أسـباب  من 
ينو  لم  ولـو  اتخذه  فـإن  اسـتعماله،  إلى  يؤدي  قـوّي  عامل  حوزتـه  فـي  وجـوده 

حرام (١). فهو  الحرام  إلى  ما يؤدي  وكل  حرام،  استعماله 
القواعد: لهذه  اإلجمالي  والمعنى 

يحرم  منه  ويسـتفيد  يأخذه  أن  ألحد  ال يجوز  الـذي  المحرم  الشـيء  أّن 
المنحة  سـبيل  على  أكان  سـواء  إياه،  يعطيه  أو  لغيره،  يقّدمـه  أن  أيضـًا  عليـه 
قبيل  من  يكون  عندئذ  للغير  إعطاءه  ألن  وذلك  المقابلة؛  سبيل  على  أم  ابتداء 
شـريك  المعطي  فيكون  عليـه،  والتشـجيع  اإلعانة  أو  المحـرم  إلـى  الدعـوة 
اإلعانة  ال يجوز  الحرام  فعـل  ال يجوز  كما  أنه  شـرعًا  المقرر  ومن  الفاعـل، 
 Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿ ﴿ تعالـى:  لقوله  عليه (٢)،  والتشـجيع 

(المائدة: ٢).  ﴾ È  Ç
فإن  طلبه ،  يكـره  فعله  ما يكره  وكـذا  طلبه ،  حرم  فعلـه  ما حـرم  أن  كمـا 
المكروه  أو  الحـرام  على  السـكوت  أن  كما  فعله،  علـى  تحريضًا  منـه  طلبـه 
عليه،  السـكوت  فـوق  طلبـه  أّن  وال شـك  ومكـروه،  حـرام  منـه  والتمكيـن 
الحرمتان  تفاوتت  وإن  باألْولى  الحرمة،  في أصل  مثله  فيكون  منه،  والتمكين 
وما  الناس،  أموال  وسـرقة  الزور،  وشـهادة  الرشـوة،  كأخذ  وذلك  بالقوة(٣)، 
ادفع  آلخر  يقـول  أن  لشـخص  فال يجوز  المحرمة،  األفعـال  من  ذلـك  إلـى 

ص ٣٨٧.  الوجيز،  البورنـو:  ـ  ص ٤٩٢ - ٥٠١.  اإلباضية،  الفقهيـة  القواعد  معجم  هرمـوش:   (١)
الكلية،  القواعد  عثمان:  محمد  شـبير  ـ  ص ٣٩٠.  اإلسـالمي،  الفقه  قواعد  عبد العزيز:  عزام  ـ 

ص ٢٤٨. اإلسالمي،  الفقه  قواعد  الروكي:  ـ  ص ٣٣٢. 
.٣٤٠ المادة:  العدلية،  المجلة  ـ  ص ٢١٥.  الفقهية،  القواعد  شرح  أحمد:  الزرقا   (٢)

.٣٥ المادة:  العدلية،  المجلة  ـ  ص ٢١٧.  السابق،  المرجع  أحمد:  الزرقا   (٣)
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ما أمره  ففعل  ذلك  له  قال  فإن  فالن،  مال  اسـرق  أو  زورًا،  اشهد  أو  رشـوة، 
اإلثم(١). في  شريكه  كان  به 
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الشريعة  به في  الذرائع، وهو أصل معمول  بمبدأ سد  القاعدة  دليل هذه  ثبت 

ذلك: من  النبوية،  واألحاديث  القرآنية  اآليات  من  كثير  عليه  ودل  اإلسالمية، 

الكريم: القرآن  من  ـ  أ 
 ;  :  9  8  76  5  4  3  2  1 ﴿ تعالـى:  اهللا  قـال  ـ 

(األحزاب: ٣٢).  ﴾ D  C  B  A  @  ?  >  =  <
 V  UT  S  R  Q  P  O  N ﴿ تعالى:  وقـال  ـ 

(النور: ٣٠).  ﴾ ̂  ]  \  [  ZYX  W
 f  e  d  c  b  a  ` ﴿ سـبحانه:  وقـال  ـ 
 u  t  sr  q  p  o  nm  l  k  j  i  h  g
 ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v
 ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £
 ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²
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(النور: ٣١).  ﴾ Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð

االستدالل: وجه 
الرجال  فتنة  أسباب  من  العورات  وكشـف  النسـاء  من  المحّرم  إلى  النظر  إّن 
كما  واالفتتان،  النظر  إلى  ذريعة  الخالخل  ذات  بِِرجلها  المرأة  وضرب  بالنسـاء، 

ص ١٣٨. الفقهية،  القواعد  إسماعيل:  بكر  محمد   (١)
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الزنا  إلى  يوصل  ألنه  عنـه؛  اهللا  فنهى  ذلك  إلى  ذريعة  المنكسـر  اللّيـن  القـول  أن 
المفاسد. على  المشتمل 

حكم  الوسيلة  يعطي  الحكيم  الشـارع  وجدنا  الشـرعية  التكاليف  تتبعنا  وإذا 
كل  عن  وينهى  إال  شـيء  عن  فال ينهى  المقاصد »،  حكم  «للوسـائل  ألن  الغاية؛ 

حرام(١).  فهو  الحرام  إلى  ما يوصل  ألن  إليه؛  ما يوصل 
نَّـة: السُّ من  ـ  ب 

وشاربها  الخمر  اهللا  «لعن  قال:  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أّن  عمر   ابن  عن  ما روي  ـ   ١
إليه»(٢).  والمحمول  وحاملهـا  وعاصرها  ومعتصرها،  ومبتاعها  وبائعها  وسـاقيها 

ثمنها»(٣).  «وآكل  ماجه   ابن   وزاد 
«إن اهللا حرم بيع الخمر والميتة والخنزير  وفي رواية عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: 
السـفن،  بها  يطلى  فإنه  الميتة،  شـحوم  أرأيت  رسـول اهللا،  يا  فقيل:  واألصنام» 
قال  ثم  حـرام»،  هو  «ال  فقـال:  الناس؟  بهـا  ويسـتصبح  الجلود،  بهـا  ويدهـن 
عليهـم  حـرم  لمـا  اهللا 8  إن  اليهـود،  اهللا  «قاتـل  ذلـك:  عنـد  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 
«هو  قوله ملسو هيلع هللا ىلص:  في  والضميـر  ثمنه»(٥).  فأكلوا  باعـوه  ثم  أجملـوه(٤)،  شـحومها 
على  عائدا  يكون  أن  ويحتمـل  االنتفاع،  على  عائدا  يكـون  أن  يحتمـل  حـرام» 
حكمها  في  هو  وما  الميتة  بشحوم  االنتفاع  يكون  األول  االحتمال  فعلى  البيع، 

ص ٣٩٠. اإلسالمي،  الفقه  قواعد  عبد العزيز:  عزام  ـ  ص ٣٥١.  الفقه،  أصول  البرديسي:   (١)
ابن  عمر.  ابـن  عن  رقم ٣٦٧٤،  للخمـر،  تعصر  العنب  بـاب  األشـربة،  كتاب  أبـو داود،  رواه   (٢)

.٧٣/٤ الحبير،  تلخيص  السكن».  ابن  «صححه  حجر: 
أحمد،  رقـم ٣٣٨٠،  أوجه،  عشـرة  على  الخمر  لعنت  باب  األشـربة،  كتاب  ماجـه،  ابـن  رواه   (٣)

عمر. ابن  عن  رقم ٥٧١٦.  عمر،  عبد اهللا بن  مسند  الصحابة،  من  المكثرين  مسند 
أي:  واحد؛  بمعنى  وهما  (جملوه)  أخرى  رواية  وفي  مسلم،  رواية  في  وردت  بالهمزة،  أجملوه   (٤)

َوَدكًا. يصير  حتى  أذابوه 
ومسـلم،  رقم ٢١٢١،  واألصنام،  الميتة  بيـع  باب  البيوع،  كتاب  البخـاري،  رواه  عليـه،  متفـق   (٥)

.  3 عبد اهللا  جابر بن  عن  رقم ١٥٨١،  والميتة،  الخمر  بيع  تحريم  باب  المساقاة،  كتاب 
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فحرمة  حرامًا،  بذلك  االنتفاع  كان  وإذا  الفقهاء(١)،  جمهور  هذا  وعلى  حرامًا، 
وأحرى. أولى  بيعه 

ما ذهب  وهو  محرمًا،  والبيع  مباحـًا  االنتفاع  يكون  الثاني  االحتمال  وعلـى 
من  وغيره  مالك   عن  أيضـًا  ذلك  مثل  روي  وقد  كالشـافعي ،  الفقهاء  بعض  إليـه 

الفقهاء(٢).
وموكله،  الربا  آكل  اهللا  «لعـن  قولـه ملسو هيلع هللا ىلص :  أيضًا  القاعدة  هـذه  يؤيـد  كمـا  ـ   ٢

سواء»(٣).  اإلثم  في  وهم  وشاهديه،  وكاتبه 
والمرتشي»(٤).  الراشي  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  «لعن  وكذلك:  ـ   ٣

:IóYÉ≤dG  ´hôa  :kÉãdÉK

واستعمالها: الخمر  بيع  تحريم  في  ـ   ١
لكونها محرمة  الخمرة  بيع  يحرم  أنه  بركة   ابن  ما نقله  القاعدة  فروع هذه  ومن 
له  صديق  مـع  الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص  قصة  عن  حديثه  معرض  في  ذلـك  ذكـر  االسـتعمال، 
قال:  أو  َدْوس   من  صديق  لرسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  «كان  فقال:  عباس  3  ابن  عنه  رواها 
رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص :  فقال  إليه،  يهديها  خمر  بِراوية  الفتح  عام  بمكة   فلقيه  ثقيف ،  مـن 
فقال  لبيعها،  يذهب  أن  غالمه  الدوسـي   فأمر  حرمها»؟  اهللا  أن  علمت  أَما  فالن  «يا 
حّرم  الذي  «إن   : فقال 0  ببيعها.  أمرته  فقال:  أمرته؟»  «بماذا  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص :  له 

مكة  (٥). بطحاء  في  فأفرغت  بها  فأمر  بيعها»،  حرم  شربها 

.٤٢٥/٤ الباري،  فتح  حجر،  وابن   .١١/٦ مسلم،  صحيح  على  النووي  شرح  ينظر:   (١)
.٣٠١/٥ األحوذي،  عارضة  األحوذي،  ـ  نفسه.  المصدر  النووي،  ينظر:  الطبري،  جرير  كابن   (٢)
عبد اهللا. جابر بن  عن  رقم ١٥٩٨،  وموكله،  الربا  آكل  لعن  باب  المساقاة،  كتاب  مسلم،  رواه   (٣)

عمرو،  ابـن  عـن  رقـم ٣٥٨٠،  الرشـوة،  كراهيـة  فـي  بـاب  األقضيـة،  كتـاب  أبـو داود،  رواه   (٤)
هريرة.  أبي  عن  رقم ١٣٣٦،  الحكم،  في  والمرتشي  الراشـي  باب  األحكام،  كتاب  والترمذي، 

صحيح. حسن  وقال: 
وشـرائها،  الخمـر  بيـع  عـن  النهـي  بـاب  األشـربة،  كتـاب  ومـن  السـنن،  فـي  الدارمـي  رواه   (٥)=
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الخبر  بهذا  شربها  حرام  «فالخمرة  فقال:  الحديث  هذا  على  بركة   ابن  وعّقب 
خرج(١)،  وبائعها  عاص،  وشاربها  محظور،  وبيعها  محرم،  وثمنها  بها،  واالنتفاع 

آثم»(٢). ومشتريها 
إلى  تحولت  إذا  بالخمر  االنتفاع  حكم  في  وغيرهم  اإلباضية   فقهاء  اختلـف 
في  بركة   ابن  يقـول  حجته،  فريق  ولكل  آخـرون،  وحرمه  بعضهم  فأجـازه  خـّل، 
غيره  أو  الملح  مـن  بشـيء  ُغيرت  إذ  الخمر  في  أصحابنا   «اختلف  الصـدد:  هـذا 
الشـدة  زالت  إذا  بعضهم:  فقال  خالًّ،  بذلك  ويصيـر  ِشـدتها  ويذهب  ُيرقها  ممـا 
عندهم  التحريم  ألن  بهـا،؛  االنتفـاع  جاز  غيـره،  أو  فيها  الملـح  بإلقـاء  بعـالج، 
جائزًا  ذلك  كان  لو  إْذ  خالًّ،  وال تنتقل  أبدًا،  ال تحل  آخرون:  وقال  الشدة،  ألجل 

المال»(٣). إضاعة  عن  ينهى  وهو  بإراقتها،  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ما أمر 
من  وفرقة  مخالفونـا  «قـال  فيقـول:  آخـر  موضع  فـي  الحكـم  هـذا  ويؤكـد 
أو  ملح  من  بقدح  خالًّ  نقل  وإن  إياه،  اهللا  لتحريم  به  االنتفاع  ال يجوز  أصحابنا : 
الشريعة  تتحّول حالالً، وأن  أن  العين محرمة ال يجوز  بأن  غيره، واحتجوا بذلك 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص ...»(٤). بعد  حكم  على  أقّرت  قد 
ما دامت  بالخمرة  االنتفاع  حرمـة  في  بركة   ابن  رأي  الكندي   محمد  ووافـق 
ذلك،  فيجوز  خّل  إلى  تحولت  إذا  أما  خصائصهـا،  تتغير  ولم  أصلها  على  باقيـة 

عبد اهللا بن  مسند  هاشم،  بني  مسـند  ومن  المسـند،  في  حنبل  أحمد بن  ورواه  حديث:  ٢٠٧٦ . 
مسـلم  ورواه  األلباني.  وصححه   3 عباس  ابن  حديث:  ١٩٨٦ عن  عبد المطلب،  العباس بن 

متقارب. بلفظ  حديث:  ٣٠٤٢   ـ  الخمر  بيع  تحريم  باب  المساقاة،  كتاب  صحيحه،  في 
النهي. امتثال  في  ورسوله  اهللا  طاعة  عن  خرج  يقصد  لعله   (١)

صديق  أن  وذكـر  للحديث  أخـرى  رواية  بركة  ابـن  وأضـاف  ـ   .٣٣٧/٢ الجامـع،  بركـة:  ابـن   (٢)
السابقة  الرواية  في  فذكرها  بينهما  تردد  الراوي  الدوسي، ولعل  إلى  يشر  ثقيف ولم  الرسول من 

.٥٥٧  ،٥٥٦/٢ نفسه،  المصدر  بركة:  ابن  ينظر:  معا. 
.٣٣٧/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (٣)

.٥٥٦/٢ نفسه،  المصدر  بركة:  ابن   (٤)

=
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بنفسـها،  خالًّ  اسـتحالت  إذا  إال  الخمرة  شـراء  يجوز  «ال  الشـأن:  هذا  في  يقول 
الرجس  بعد  وال تتحول  خـالًّ،  اسـتحالت  ولو  تملكها  ال يجوز  قال:  من  وقـال 
قال:  والسـالم  الصالة  عليه  فإنه  أيضًا:  وقالوا  حـالالً...  الحرام  وال بعد  طهـرًا، 
للمسـلم  وال يجوز  الخمر»(١)،  وإراقـة  الخنزير،  وقتل  الصليـب،  لكسـر  «ُبعثـت 

إراقتها»(٢). دون  بتحريمها  علمه  بعد  عنه  إمساكها 
وتغير  تحولها  بعد  ولو  بالخمر  االنتفـاع  بمنع  القائلين  على  بركة   ابـن  ويـرد 
جلد  أن  وذلك  تأّولتم،  فيمـا  وتوّهم  منكم  غلط  هذا  لهم  «يقال  فيقـول:  حالهـا، 
الدباغ،  بعد  االنتفاع  جاز  فإذا  ذلك،  ومنع  حرم  كما  ورسوله  اهللا  حرمه  قد  الميتة 
حالالً،  فيصيـر  حكمه  فيتغير  يعالـج  حـال  على  له  التحريم  مـع  حبسـه  وأجـاز 
أصل  الميتة  جلـد  فإن  وأيضًا  حـالالً.  فيصير  يتغير  حتـى  يعالج  الخمـر  كذلـك 
كجلد  الخمر،  من  به  االنتفاع  من  فيه  المختلف  عليه  ُيَرّد  أن  فيجب  عليه،  متفق 

الدباغ»(٣). بعد  به  االنتفاع  يجوز  المحرم  الميتة 
االنتفاع  بجواز  القائل  األول  الرأي  إلى  يميل  أنه  بركة   ابن  عبارة  من  ويبـدو 
تحّول  الذي  النجس  الميتة  جلد  على  قياسًا  حالل  خّل  إلى  تحولها  بعد  بالخمر 

فيكسـر  الزمان  آخر  في  سـيأتي   0 المسـيح  أن  وثبت  مصادر،  من  بحثت  فيما  أجده  لم   (١)
كتاب  البخـاري،  رواه  عليـه،  متفق  الخمر.  إراقـة  عبـارة  دون  الخنزيـر.  ويقتـل  الصليـب 
اإليمان،  كتاب  ومسـلم،   . هريرة 3  أبي  حديث:  ٢١٣٠ عن  الخنزير،  قتل  بـاب  البيـوع، 
الترمذي  رواه  حديث:  ٢٤٦ ،  ـ  محمد ملسو هيلع هللا ىلص  نبينا  بشريعة  حاكمًا  مريم  ابن  عيسى  نزول  باب 
في  ما جاء  بـاب  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عن  الفتن  أبواب  الذبائح،  الصحيـح،  الجامع  سـنن  فـي 
رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  هريرة،  أبي  «عن  بلفظ:  حديث:  ٢٢١١    ، 0 مريـم  ابن  عيسـى  نـزول 
الصليب،  فيكسر  مقسطا،  حكما  مريم  ابن  فيكم  ينزل  أن  ليوشكن  بيده  نفسي  «والذي  قال: 
«هذا  الترمذي:  قـال  أحد»  ال يقبله  حتـى  المال  ويفيض  الجزية،  ويضـع  الخنزيـر،  ويقتـل 

صحيح». حسن  حديث 
ج ٢٤/٣٥. الشرع،  بيان  إبراهيم:  محمد بن  الكندي   (٢)

.٥٥٧/٢ السابق،  المرجع،  بركة:  ابن   (٣)
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دبغ  إهاب  «أيما  لقوله ملسو هيلع هللا ىلص :  ومصداقا  به،  االنتفاع  جاز  طاهر  جلد  إلى  بالدباغـة 
طهر»(١).  فقد 

بذلك  نكون  المدبوغ  والجلـد  المخللة  بالخمر  االنتفاع  بجـواز  قلنـا  وإذا 
ما حرم  «أي  اتخاذه »  حرم  اسـتعماله  حرم  «ما  الفقهية  القاعدة  عن  خرجنا  قـد 
فنقول:  القاعدة،  من  استثناء  الفرع  هذا  ويعتبر  به،  االنتفاع  حرم  أكله  أو  شربه 
ما دام  ما نرجحه  هو  الـرأي  هذا  ولعل  تحويله،  بعد  بالمحرم  االنتفـاع  يجـوز 
وتنهى  وصيانته،  المال  حفـظ  إلى  الداعية  العامة  الشـريعة  مقاصد  مع  يتوافـق 

وإتالفه. إضاعته  عن 
واالنتفاع  الخمر  بيع  كان  إذا  نقول:  القاعدة  لهذه  وتطبيقًا  أخرى  ـ ومن جهة 
كر،  والسُّ الشدة  حالة  عنها  وزالت  األصلية،  حالتها  عن  تحّولت  إذا  إال  حرام  بها 
كالعالج  والشـرب،  األكل  غير  نافعة  أخرى  ألغراض  اسـتعملت  إذا  الحكم  فما 
المتقدمة  بالقاعدة  عمالً  ذلك  تحريم  على  متفقـون  فالفقهاء  البيع،  دون  والزينـة 

اتخاذه ». حرم  استعماله  حرم  «ما 
جاء في جوابات اإلمام جابر بن زيد  عن عمرو بن هرم  قال: «سئل جابر بن 
في  بشـيء  منه  يتداوى  أو  الخمر،  بِـدردِي(٢)  يتدلك  أن  لرجـل  يصلح  هـل  زيـد  
به  تمتشط  فهل  له:  قيل  باجتنابه،  اهللا  أمر  رجس  هو  ال،  قال  سواهما؟  أو  جراحه 
والتابعين ،  الصحابة   عـن  هرم   عمرو بن  ذلك  نقل  ذلـك.  ال يحل  قال:  المـرأة؟ 
عن  سـئل  هريرة  3  أبا  إن  قال:  عباس   ابن  إن  قال:  أنه  عكرمة   عـن  روي  فقـد 

وقال:  رقم ١٦٩٥ ،  دبغـت،  إذا  الميتة  جلود  في  ما جـاء  باب  اللباس،  أبـواب  الترمـذي،  رواه   (١)
دبغت،  إذا  الميتة  جلـود  لبس  باب  اللباس،  كتاب  ماجه،  وابن  صحيـح».  حسـن  حديث  «هـذا 

عباس. ابن  عن  رقم ٣٨٩،  والشراب،  الطعام  أدب  باب  والربيع،  رقم  ٣٦٠٧ ، 
عكره،  من  اإلناء  أسـفل  في  ما رسـب  الراء  وسـكون  الثانية  وكسـر  األول  الدال  بضم  الُدردي   (٢)
الفقهاء،  لغة  معجـم  وقنيني،  جي  قلعة  ينظـر:  منه.  اإلناء  أسـفل  في  ما رسـب  الخمـر  ودردي 

ص ١٣٣. الصحاح،  مختار  إيضاح  أبو بكر  الرازي  أيضًا  وينظر:  ـ  ص ٢٠٨. 
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ريحهن،  وأتفل(١)  رؤوسهن  اهللا  مّزق  فقال:  به،  تمتشطن  النساء  إن  له:  فقيل  ذلك 
فإّن ما كان حرامًا ال يصلح لرأس، وال شفاء فيما حّرم اهللا، ولكنه إثم وسقمٌ »(٢).

األمة  سـلف  تشـدد  مدى  زيد   جابر بن  اإلمام  عبارة  خالل  من  يتبيَّن  وهكذا 
من الصحابة  والتابعين  في تحريم االنتفاع بالمحرمات، كالخمر والميتة وغيرهما 
الناس  حاجات  تسد  مندوحة  المحلالت  في  يوجد  ما دام  الفسـاد،  لذريعة  سـدًا 

حدوده. عند  ووقوفا  اهللا،  ما حرم  بترك  التزاما  وذلك  الحرام،  عن  وتغنيهم 

المتنجسة: بالمطعومات  االنتفاع  حكم  في  ـ   ٢
واألرز  والباقالء  والحبـوب  كالخبز  المطعومـات  تنجسـت  إذا  فروعها:  ومـن 
يصح  وهل  حكمهـا؟  فمـا  بها،  فاختلطـت  بنجاسـة  والسـمك  واللحـوم  والقمـح 
قولين: في  حصره  ويمكن  اإلباضية ،  فقهاء  بين  خالف  محل  المسألة  بها؟  االنتفاع 
األشياء  حكم  في  أصبحت  ألنها  بها؛  االنتفاع  تحريم  إلى  أكثرهم  ذهب  ـ  أ 
عمالً  حيوانًا،  أو  بالـغ  غير  إنسـانًا  كان  ولو  للغير  إعطاؤها  وال يجـوز  النجسـة، 
اتخاذه ». استعماله حرم  إعطاؤه ، وما حرم  «ما حرم أخذه حرم  المقررة:  بالقاعدة 

كلها  المعاني  هـذه  في  «ويخرج  الصدد:  هـذا  في  الكدمي   أبو سـعيد  يقـول 
أن  غيره،  من  أو  منه  الطبيخ  بمعاني  المتنجسـات  المطبوخات  جميع  في  عندي 
ذلك،  معنى  يلحقه  الخبز  وكذلك  وال له،  منه  وال طهارة  بنجاسته،  متروك  ذلك 
وما خرج  أشـبهها  وما  تنجسـت  إذا  كلها  األشـياء  هـذه  أن  ما قيـل  أكثـر  ولعلـه 
وال أحدًا  الدواب،  من  شيئًا  وال يطعم  ويدفن،  تطهيرها  إلى  ال وجه  أنه  بمعناها، 
أنه ال يوهب؛  الناس صغيرًا وال كبيرًا وال يباع، ولعله يخرج في معاني ذلك  من 

النساخ. من  التصحيف  وقوع  إلمكان  «أتلف»  الصواب  ولعل  األصل  في  هكذا   (١)
خلف،  سـعيد بن  الخروصي  وترتيب  جمع  زيد،  جابر بن  اإلمـام  جوابات  من  زيـد:  جابر بـن   (٢)
سجل  بمطابع  طبع  ُعمان،  سلطنة  والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  نشـر  ط ١٤٠٤هـ/١٩٨٤م، 

.١٢١ ص ١٢٠،  مصر،  العرب، 
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عليها  ال تقع  وكانت  وهبتهـا،  بيعها  يبطل  بوجه  بهـا  ال ينتفع  أن  ثبتـت  إذا  ألنـه 
متروكة»(١). باطل  وهي  األمالك، 

أصلها  كان  إذا  بالمطعومات  االنتفاع  جواز  إلى  اإلباضية   بعض  وذهب  ـ  ب 
التطهير  بوسـائل  تطهيرهـا  بعـد  وذلك  خالطتهـا،  بنجاسـة  تنجسـت  ثـم  طاهـر 
وإعطاؤها  بيعها  جـاز  بها  االنتفاع  جاز  وإذا  والشـمس،  والنار  كالماء  المعتـادة، 

والحيوان. والصغير  للكبير 
تنجس  إذا  الخبز  أعني  ذلـك:  في  قيل  «وقد  الشـأن:  هذا  في  الكدمي   يقـول 
متروك،  وهو  حال  على  ال يطهر  قيل:  أنه  فمعنى  وتفصيل،  فيه  باختالف  العجين 
عندي  غسله  معاني  ثبت  إذا  ويؤكل  ُيغسل  إنه  وقيل:  النجاسة.  أحكام  وأحكامه 
كله،  عليه  ما يأتي  بقدر  صّبًا  المـاء  عليه  صّب  إذا  وكان  يضره،  غسـالً  يلزمه  لـم 
بالنار  خبـزه  إن  قيل  أنـه  ومعي  طهارتـه...  معي  ذلـك  كان  وخوارجـه  دواخلـه 
ذلك  إّن  قيل:  أنه  ومعي  حصـى،  أو  طابخ  أو  تنور  في  ما خبز  بجميـع  طهارتـه، 
كله  ذلك  أن  ومعـي  وأشـباهه،  والطابخ  الحصى  دون  التنـور  خبز  في  هـو  إنمـا 
أسباب  من  الُمذِهبات  من  بأي وجه  النجاسة  زوال رطوبة  معنى  ثبت  وإذا  سواء، 

عندي...»(٢). المعنى  هذا  على  طهارته  معنى  وثبت  سواء،  فهو  النار، 
إذا  نحوه  أو  بالخبـز  االنتفاع  جواز  إلـى  يميل  أنه  الكدمي   عبـارة  من  يفهـم 
ريب  بال  وهذه  المال،  على  حفاظًا  نافعًا  فيصبح  النار،  أو  بالماء  نجاسته  أزيلت 

العامة. ومقاصدها  الشريعة  أحكام  تقرها  وجيهة  مقصدية  نظرة 
إذا  بالمطعومات  االنتفاع  بجواز  القائل  اآلخر  الرأي  عرض  الكدمي   ويتابـع 
قيل:  أنه  فمعي  الممقور(٣)  السمك  «وأما  فيقول:  والسمك،  اللحوم  مثل  طهرت، 

.٣٠٠/١ الجامع،  جعفر:  ابن  ـ   .٩٩/٣ - ١٠٠ المعتبر،  أبو سعيد:  الكدمي   (١)
.٩٨/٣ المعتبر،  الكدمي:   (٢)

نافذة  رائحة  له  بالفسـيخ،  المصريين  عند  عليه  ما يطلق  ولعله  المملـح،  هو  الممقـور  السـمك   (٣)
سـمك  لعله  الكدمي  ذكره  الذي  أما  والملح،  الماء  في  يخللونه  ألنهم  يشـبهه  وال أظنه  =ونتنة، 
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النجاسات  من  ما ال ينشف  بحّد  صار  أن  بعد  النجاسـات  من  بشـيء  تنجس  إذا 
النجس،  الماء  من  زيادة  إلى  ما ال يحتاج  الطاهر  الماء  من  شرب  قد  ألنه  شـيئًا؛ 
طهارته  معاني  وتخـرج  حينه  مـن  يغسـل  أنه  فيه،  القول  معاني  في  يخـرج  فإنـه 

الغسل. بذلك 
النجس  الماء  من  شـرب  قد  أنه  له  االعتبار  معاني  في  يخـرج  كان  إذا  وأمـا 
وال يبلغه  الوقـت،  في  الغسـل  ذلك  االعتبار  في  ما ال يبلغـه  بقدر  فيـه  ما ولـج 
يجفف  ثم  يغسـل  أن  غسـله  معاني  في  يخـرج  فإنه  غسـله،  عنـد  الطاهـر  المـاء 
بعد  ثم  النجاسـة،  رطوبات  معاني  عنـه  تزول  حتى  بالنـار  يشـوى  أو  بالشـمس، 
من  ما يخرج  بعـض  في  طهارته  وتلـك  َغسـالً،  غسـله  في  ال مضرة  فـإّن  ذلـك 
ألنه  الطاهر؛  الماء  في  يجعل  أنه  القول،  من  أيضًا  ما يخرج  بعض  وفي  القول... 
النجاسة في االعتبار،  الطاهر، حيث بلغت  الماء  كان ال مضرة عليه بقدر ما يبلغ 
ذلك  منه  يصب  أنه  القول  بعـض  وفي  الماء،  ذلك  منه  صّب  إذا  طهارتـه  وتلـك 

طهارته. تلك  ثم  ويغسل  الماء 
النجاسة  رطوبات  بمعاني  تذهب  حتى  بالنار  ُيشـوى  أن  أمكن  إن  أنه  ومعي 
حسـب  على  طهارته  معاني  وتخرج  الشـْوي،  من  واحـدة  بمرة  ذلـك  كان  منـه، 
السـمك  من  المطبوخ  بمنـزلة  هذا  أن  القول  بعض  في  يخرج  ولعله  قيل،  ما قد 

تنشفها...»(١). بنجاسة  تنجس  قد  كان  إذا  متروك،  نجس  وهو 
صالحا  ليصبـح  المتنجس  السـمك  تطهيـر  طريقـة  الكدمـي   بّيـن  أن  وبعـد 
تعرضت  إذا  المتشابهة،  الجزئيات  جميع  يضبط  عامًا  ضابطًا  وضع  به،  لالنتفاع 
«والقول عندي  فقال:  الحالة،  تلك  بها على  االنتفاع  للنجاسة وخالطتها، فصعب 
األشياء  جميع  من  هذا  في  ما أمكن  فيه  أمكن  إذا  هذا،  في  كالقول  المطبوخ  في 

ال يتوفر  التي  المناطق  في  خاصة  الحاجـة،  وقت  التغذية  في  ويسـتعمل  ويدخر  يجفف  صغيـر 
الطازج. السمك  فيها 

.٢٩٨/١ - ٢٩٩ الجامع،  جعفر:  ابن  ـ   .٩٨/٣ - ٩٩ نفسه،  المرجع  الكدمي:   (١)

=
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جميع  من  خـارج  عندي  فهـذا  النجاسـة،  عارضتها  وإنمـا  طاهـر،  أصلهـا  التـي 
الباقالء  من  والحبوب  والسـمك  اللحوم  من  المعاني  هذه  احتملت  إذا  األشـياء 
إذا  واحد  عندي  معناه  هذا  فكل  هذا،  مخرج  ما خرج  وجميع  واألرز،  واللوبياج 
األقاويل،  هذه  مـن  فيه  قيل  ما قد  معاني  بأحـد  تطهيره  وفي  فيه،  النظـر  أحسـن 

مخرجه...»(١). يخرج  شيء  في  عندي  ذلك  وال يختلف 
بها،  االنتفاع  يجـوز  المطعومات  هـذه  طهـارة  من  تمكّنـا  إذا  أنـه  شـك  وال 
النجاسـة،  عنها  زالت  قد  ما دامت  مغذي  كعلف  الدواب  إلى  إعطاؤها  ويمكـن 

حالتها؟ على  وبقيت  تطهيرها  تعذر  لو  ما الحكم  ولكن 
إذا  المتنجسـة  بالمطعومات  االنتفاع  جواز  إلى  اإلباضية   فقهاء  بعض  ذهـب 
ال إثم  أّن  يرون  ولعلهم  والدواب،  األطفال  بها  يطعم  بأن  وذلك  تطهيرها،  تعذر 
بأكل  فال يحاسـبون  الشـرعية،  باألحكام  مخاطبين  غير  ألنهم  أكلها؛  في  عليهم 
قولهم  الكدمي   نقـل  وقد  بهم،  ضـارة  غير  نافعة  ما دامـت  والنجاسـات  الحـرام 
أو  طهارتها،  إلى  ال وجه  أنه  وثبت  تنجسـت  وإن  إنها  قيل  قد  أنه  «ومعي  فقال: 
الدواب ولو كان نجسا؛ ألن  يطعم  إنه  قيل  فقد  إلى طهارته،  منها ال وجه  ما كان 
المعين  وكذلك  وال آثمة،  متعدية  أكلهـا  في  هي  وليسـت  عليها،  ال إثم  الدواب 

وال عدوان»(٢). إثم  على  معين  غير  ذلك  على 
فحجتهم  الحيوان،  أو  لإلنسان  سواء  مطلقًا  بها  االنتفاع  بحرمة  القائلين  وأما 
كما نقلها أبو سعيد الكدمي  «يخرج من معنى قوله إن ذلك إثم محرم، وال يطعم 
عليها  وال النجاسة  آثمة،  ليست  الدابة  كانت  وإن  وأنه  الَخْلق،  من  أحدًا  المحرم 
على  يعين  أن  أو  به،  ينتفع  أن  والحرام  اإلثم  عليه  محجور  اإلنسـان  فإن  محرمة 

به...»(٣). االنتفاع 

.٢٩٩/١ السابق،  المرجع  جعفر:  ابن  ـ   .٩٩/٣ المعتبر،  الكدمي:   (١)
.١٠٠/٣ نفسه،  المصدر  الكدمي:   (٢)

نفسه. المصدر  الكدمي:   (٣)
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المتنجس  الطعـام  إعطاء  جواز  إلى  يميـل  أنه  الكدمي   عبـارة  من  ويسـتنتج 
فيقول:  وال يضرهم،  ينفعهـم  ما دام  عليه  ال إثـم  من  وكل  والـدواب،  لألطفـال 
واألطفال  الدواب  ذلك  يطعم  أن  يجوز  أنه  القول  معاني  في  يخرج  أنه  «ومعي، 
معي  وليس  النفع،  موقع  لهم  يقع  ذلك  ألن  عليـه؛  ال إثم  من  وكل  الناس،  مـن 

عليه...»(١). وال إثم  مضرة  فيه  عليهم 
منع  من  فمنهم  المتنجسـة،  المطعومـات  بيع  في  أيضـًا  اإلباضيـة   واختلـف 
صالحًا  ما دام  ذلك  أجاز  من  ومنهم  بنجاسته،  المشـتري  أخبر  ولو  مطلقًا،  ذلك 

به؟ لالنتفاع 
البالغ  يبيعه  «وال  فقال:  أدلتها  وبسط  المسألة  هذه  في  الفقهاء  أقوال  الكدمي   نقل 
ألهل  فال يبيعه  ال يبيعـه  أنه  ثبت  وإذا  وبنجاسـته،  بذلك  أخبـر  ولو  بثمنـه  وال ينتفـع 
والحالل  الحرام  بيع  وال يجوز  للحرام،  مخالط  ذلك  ألن  اإلسـالم،  وال ألهل  الذمة 

حرام...»(٢). كله  واحدة  صفقة  في  والحرام  الحالل  بيع  وألن  واحدة،  بصفقة 
المشـتري؛  به  أخبر  إذا  المتنجس  الطعام  بيع  جواز  إلى  بعضهم  ذهب  بينما 
أنه  «ومعي  الشأن:  هذا  في  الكدمي   يقول  أصلية،  وليسـت  عارضة  نجاسـة  ألنها 
للحالل،  معارض  عيب  ذلك  وإنما  المشتري،  بذلك  َعِلم  إذا  يباع  أن  يجوز  قيل 
ويجوز  معارضـة،  له  النجاسـة  وإنمـا  المحرمات،  مـن  األصل  فـي  هـو  وليـس 
ال يجوز  كان  ولو  ذلـك،  وجاز  واألطفال،  للدواب  طعمـه  ثبت  إذا  بـه  االنتفـاع 
يجز  لم  معانيه  اعتبار  األصل  في  وال يجوز  الحالل،  وجوه  من  بوجه  به  االنتفاع 
ذلك  في  ألن  بـه؛  وعلما  والمشـتري  البائع  ذلك  على  تراضيا  ولو  بحـال،  بيعـه 
وكل  غرر،  فهو  الضرر  من  شيء  وكل  نفسـه،  على  المشـتري  من  الضرر  إدخال 

السحت...»(٣). من  وهو  بيعه،  وال يجوز  باطل ،  فهو  غرر 

نفسه. الكدمي:   (١)
.١٠٠/٣ المعتبر،  الكدمي:   (٢)

.١٠٠/٣ - ١٠١ المعتبر،  الكدمي:   (٣)
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به  االنتفاع  يمكن  مما  يكون  أن  المتنجس  الطعام  بيع  لجواز  الكدمي   ويشـترط 
في  يخرج  كان  إذا  «وأما  فيقول:  تطهيره  ويمكن  للدواب،  ولو  الشرب  أو  األكل  في 
تطهيره،  القول  بعض  في  ويدرك  األصل،  في  يجوز  بما  االنتفاع  منه  يلحق  أنه  معانيه 
بعض  في  شرب  أو  أكل  في  به  االنتفاع  يلحق  أطفال،  أو  دواب  إلطعام  به  ينتفع  أو 
والمشـتري  والبائع  جائز،  له  والشـراء  جائز  له  فالبيع  العلم،  أهل  قول  من  ما يجوز 
من  لشيء  شرب  أو  أكل  في  به  االنتفاع  معاني  ثبت  إذا  عندي  يخرج  وهذا  سواء،  فيه 

الحال...»(١). من  بحال  المعاني  من  المعنى  أو  األطفال،  من  لشيء  أو  الدواب 
الخنـزير،  ولحم  كالميتة،  أصلية  الشيء  في  المحرمة  النجاسة  كانت  إذا  أما 
باتفاق  ألحد  إطعامه  وال يجوز  به،  االنتفاع  فال يجوز  ونحوها،  المسفوح  والدم 
حالة  في  إال  كان  مهما  إعطاؤه »،  حرم  أخذه  حرم  «ما  ألن  االختيار؛  عند  الفقهاء 

المحظورات ». تبيح  و«الضرورات  الضرورة 
من  ذلك  مثل  يكون  أن  عنـدي  يجوز  «وال  المعنى:  هذا  في  الكدمـي   يقـول 
من  شيئًا  يطعم  أن  أشبهه،  وما  الخنـزير  ولحم  والميتة  الخمر  مثل  في  االختالف 
الدواب وال شيئًا من األطفال وال يباع وال ينتفع به بحال من الحال إال ما خصه 

الضرورات»(٢). من 
استعماله  «ما حرم  بالقاعدة:  الكدمي  هذا األمر في موضع آخر عمالً  ويؤكد 
من  بها  ال ينتفع  أنه  األشياء  من  معناه  ما خرج  «وأما  فيقول:  وشراؤه»  بيعه  حرم 
المحرمات إال بمعاني اإلثم، أو في حال الضرورات، فال يجوز بيعه وال شراؤه، 
أو  حرامًا  أصلـه  ما كان  كل  مـن  االتفاق  بمعاني  معـي،  محّرم  محجـور  وذلـك 
هذا  بيع  فـي  وال أعلم  غيـره،  رجس  مـن  له  معارضـًا  الرجـس  وليـس  رجسـًا، 
أصله  مـا كان  وكل  والميتة،  والخنزيـر  الخمر  مثل  وذلـك  اختالفـًا،  وال شـرائه 
اإلثم؛  أو  الضرورة  بمعاني  إال  الجائز  في  االنتفاع  معاني  به   ال نفع  رجسًا  حرامًا 

نفسه. المصدر  الكدمي:   (١)
.٣٠٠/١ الجامع،  جعفر:  ابن  ـ   .١٠٢/٣ - ١٠٣ نفسه،  المصدر  الكدمي:   (٢)
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ما ال يجوز  وأشـباهها  الميتة  من  نفسـه  به  ليحي  ذلك  لمثل  اضطر  أنـه  لو  ألنـه 
ذلك...»(١). من  شيئًا  يبيع  أن  منهم  ألحد  ما جاز  القبلة،  ألهل  فيه  التملك 

البغاة: مال  بيع  حكم  ـ   ٣
فيرى  البغاة وتملكه،  مال  بيع  الخليلي  في حكم  ما ذكره سعيد  فروعها:  ومن 
شراؤها  أو  أموالهم  بيع  يحرم  عليه،  وبناًء  الموحدين،  البغاة  مال  تملك  يحرم  أنه 
باألمر  القائم  وجد  فمتـى  والشـراء،  البيع  في  لهم  وكيالً  يكن  لم  إن  غيرهـم  مـن 
وجب  شـرعي،  حق  وجه  بغير  منه  بإقرار  القبلة   أهل  من  البغاة  أموال  يبيـع  أحـدًا 

وهبته(٢).  وشراؤه   بيعه  حرم  تملكه  ما حرم  ألن  الفاعل؛  ومعارضة  اإلنكار  عليه 

بالغصب: البيع  حكم  في  ـ   ٤
من  أحد  اشـترى  إذا  أنه  الخليلي   المحقق  أجوبة  في  ما جاء  أيضـًا:  ومنهـا  ـ 
بالغصب،  بائعه  أخذه  المبيع  أّن  صح  ثـم  كعقار،  أصالً  أو  خيار،  بيَع  مـاالً  آخـر 
بيعه  حرم  تملكه  ما حرم  ألن  باطـل؛  البيع  فهذا  مالكه،  يد  من  باطـل  بحكـم  أو 

البائع(٣). من  دراهمه  المشتري  ويطلب  وشراؤه ، 

الكافر: ذمة  في  الدين  ثبوت  ـ   ٥
يهودي،  على  حّق  لرجل  كان  لو  أنه  الكندي   محمد  ما ذكره  فروعها:  ومن  ـ 
فال يجوز  خنزير،  ثمن  أو  خمر  ثمن  أو  وخنازير،  خمرًا  وخلف  اليهودي  فمات 
يصح  لم  به  االنتفاع  يجـز  لم  «وما  بقوله:  ذلك  وعلـل  به،  واالنتفاع  ذلـك  أخـذ 

إعطاؤه . حرم  أخذه  ما حرم  أو  ملكه»(٤)، 

.١٠٢/٣ نفسه،  الكدمي:   (١)
.٧٣/٧ التمهيد،  كتاب  سعيد:  الخليلي   (٢)

.١٢٨/٩ - ١٢٩ نفسه،  المرجع  الخليلي:   (٣)
ج ٢٣/٣٥. الشرع،  بيان  إبراهيم:  محمد  الكندي   (٤)
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أسلم  ثم  خنزيرًا،  أو  خمرًا  مشـركًا  مشـرك  أقرض  إذا  نفسـه  السـياق  وفي  ـ 
المشرك(١). من  والخنزير  الخمر  يقتضي  أن  عليه  حُرم  المقِرض 

القاعدة: من  يستثنى  ما 
عن  خرجت  الفـروع  بعـض  مصنفاتهم  فـي  اإلباضيـة  فقهـاء  بعـض  نقـل  ـ 

منها: نذكر  السابقة  القواعد  مقتضى 
منها،  األكل  وجائز  باتفاق،  وشحومها  النُُّسك  لحم  بيع  للحاج  ال يجوز  ـ   ١

بيعه. جاز  أكله  جائزا  ما كان  أّن  ثبت  وقد 
األطفال  الشتراك  محلوبا،  األسواق  في  النساء  لبن  بيع  «تحريم  ومنها:  ـ   ٢
فتكثر  النسـب،  فال يعرف  يتفرقون،  حيث  لهن،  االنتسـاب  في  واشـتراكهم  فيه، 
لبنها على  بيع  للبنها، وهو  المرضعة  إجارة  النكاح، وأجازوا مع ذلك  في  الشبهة 
مقداره  ُيرى  ظاهر،  محلـوب  وهو  بيعه  كان  القياس  كان  ولـو  به،  له  تغـذي  مـن 
فالتعبد  وال معلوم،  محلوب  غير  أو  غائبًا  بيعه  من  بالجواز  أولى  جملته،  وُتعلم 

والفعل...»(٢). القياس  طريق  وليس  الخبر  طريق  وأمثاله  بهذا 
وشـربه »؛  أكله  حرم  بيعه  حرم  «وما  حرام،  الهْدي  أو  الّنسـك  بيع  أن  ورغم 
لبن  بيع  وكذلك  منـه،  المحِرم  أكل  الفقهـاء  أباح  ذلـك  ومع  والميتـة،  كالخمـر 
بجواز  قالوا  ولكن  األنساب،  اختالط  من  خوفًا  األسـواق  في  بيعه  يحرم  النسـاء 
عنه  ينتج  للعموم  بيعه  في  ولكن  اللبن؛  بيع  من  نوع  وهو  لبنها  المرضعـة  إجـارة 
معروفة  اللبـن  صاحبة  ألن  الشـبهة؛  تنفـي  ُمَعّيـن  لرضيـع  إعطائـه  وفـي  شـبهة، 

القاعدة. من  الفرعين  خرج  وبذلك  كذلك،  والرضيع 
ويرى بعض اإلباضية  أنه يجوز االنتفاع بالعذرة رغم أنها من النجاسات  ٣ ـ 
حرم  اتخاذه  حـرم  «ما  ألن  بها؛  واالنتفاع  وشـراؤها  بيعها  يحرم  التـي  المحرمـة 

.٢٤/٣٥ نفسه،  المصدر  الكندي:   (١)
.٥٤٦/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (٢)
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أو  بالتراب  اختلطت  إذا  بيعهـا  بجواز  قالوا  ذلك  ومع  وشـراؤه »،  وبيعه  إعطـاؤه 
القاعدة. من  استثناًءا  الروث  أو  الرماد 

من  الحرام  مـن  أنها  العذرة  فـي  قيل  «كما  الشـأن:  هذا  فـي  الكدمـي   يقـول 
بالتراب  اختلطت  إذا  وأنها  اختالف،  ذلك  معاني  في  وال يخرج  النجاسة،  ذوات 
يبيعها  أن  الطواهر،  من  شـيء  أو  بْعر  أو  روث  أو  رماد  من  الطواهر  من  غيره  أو 
االعتبار،  معاني  فـي  ثابت  بها  االنتفاع  معنى  ألن  جائـز؛  حالل  ذلك  جملـة  فـي 
االنتفاع  يشتري  وإنما  المال،  وال إضاعة  الضياع  موقع  ال يقع  لها  الشـراء  وألن 

والحالل...»(١). الجائز  بمعاني  بها 
أمره  لتسوية  اإلنسان  ما يدفعه  أيضًا:  القاعدة  من  الفقهاء  بعض  واستثنى  ـ   ٤
إلى  المعطي  يصل  لكي  له؛  رشـوة  بتسـلم  إال  الحق  يمنع  لمن  أو  الحاكم،  عند 
دون  اآلخذ  على  واإلثم  ذلك،  إعطائه  جواز  إلى  الفقهاء  بعض  ذهب  فهنا  حقه، 
الحكم  في  الرشـوة  تعاطي  أّن  في  الفقهاء  عليه  اتفق  لما  خالفا  وهـذا  المعطـي، 
 ﴾ $  # ﴿ تعالى:  لقولـه  خالف،  بـال  والمعطي  اآلخذ  علـى  حـرام 
الرشوة،  إنه  وقالوا:  سيرين   وابن  جبير   وسعيد بن  الحسن   فسـره  فقد  (المائدة: ٤٢)، 
طريقًا  المـرء  يجد  لم  فـإذا  الكفر،  بـه  بلغت  الرشـوة  القاضـي  قبـل  إذا  وقالـوا: 
ضائع،  حق  إلى  به  ليتوصل  شيئًا  المعطي  وقدم  بالرشوة،  إال  حقه  إلى  للوصول 
البغوي   عنه  نقله  زيـد ،  جابر بن  عند  بذلك  فال بأس  ظلمـًا،  نفسـه  عن  يدفـع  أو 

والحسن(٢).  عطاء   أيضًا  بذلك  وقال  قدامة ،  وابن 
قدر  إن  األذى  المظلوم، ويتحمل  أن يصبر  األفضل  أرى من  ولكن مع ذلك 
إلى  به  يصل  آخر  طريقًا  له  اهللا  ييسر  وسوف  الحرام،  شبهة  في  ال يقع  حتى  عليه 

.١٠١/٣ المعتبر،  الكدمي:   (١)
جابر بن  فقه  يحيى:  بكوش  ـ   .٤٣٧/١١ المغني،  قدامة:  ابن  ـ   .٨٨/١٠ نَّة،  السُّ شرح  البغوي:   (٢)

.٥٢٤ زيد، 
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الضرورة  غيـر  في  فاسـتعملوها  الرشـوة  تعاطي  في  البعض  تسـاهل  وقد  حقـه، 
والقضاء  التجارة  مجال  في  خاصة  تصرفاتهم  في  فشـاعت  الرخصة،  بهذه  أخذًا 

العافية... العفو  اهللا  من  نسأل 
بالغ،  وضرر  وعنـت  مشـقة  ولحقته  الحاكمين،  أمام  اإلنسـان  ضعـف  وإذا 
بالعجز  مقرونًا  يكون  أن  يجب  نظري  في  الجواز  ألن  بالرخصـة؛  األخذ  فيجـوز 
تعذر  بأن  وذلك  نفسـه،  عن  والظلم  الضرر  دفع  أو  حقه،  اسـتيفاء  عن  المحقق 
أو  ظالمه،  من  تنصفه  أن  تسـتطيع  شـرعية  وسـيلة  أو  حكومية  جهة  إيجاد  عليه 
عمالً  ذلك،  له  يجوز  فحينئـذ  أكبر،  ضرر  فلحقه  معه،  تتعـاون  لم  لكنه  وجدهـا 
شرفاء  األمة  في  ما زال  نقول:  ذلك  ورغم  الضررين »،  أخف  «ارتكاب  بالقاعدة: 

أولى(١). بالعزيمة  فاألخذ  المظلوم  ينصرون 
أنه إذا تنازع شخصان  ما ذكره زهران المسعودي   الفروع المستثناة:  ومن  ٥ ـ 
السبب  صاحب  يقدر  ولم  الشفعة،  ألخذ  سـبب  ألحدهما  يكن  ولم  شـفعة،  في 
الذي  الخصم  لهـذا  المال  بعض  بإعطاء  إال  شـفعته  إلى  الوصول  علـى  للشـفعة 
يعطيه  أن  له  يجوز  فقيل  مخاصمته،  عنه  يكف  أن  ألجل  الشفعة،  في  له  ال سبب 

أخذه(٢). اآلخذ  على  ويحُرم  المال  ذلك 
أعطى  لمن  فيها  العلماء  بعض  أجاز  المسـتثناة  المسـائل  هذه  أن  والحاصل 
القاعدة  حسـب  األصل  وكان  اآلخذ،  على  بالحرمة  الحكم  مع  يعطي  أن  المال 
أخذ  اآلخذ  على  ويحرم  ظالما،  كان  ولو  ماال  إليه  يدفع  أن  للمعطي  ال يجوز  أنه 

حق. بغير  أخذه  سحت  ألنه  ذلك؛ 

مكافحة  دراسة  مع  اإلسالمية  الشـريعة  في  الرشـوة  جريمة  عبد المحسـن:  عبد اهللا بن  الطريفي   (١)
ص ٥٧. السعودية،  العربية  المملكة  في  الرشوة 

الباحث،  لدى  نسـخة  مرقون  بحث  إعطاؤه»،  حرم  أخذه  حرم  «ما  قاعدة:  زهران:  المسـعودي   (٢)
الخليلي. لسعيد  التمهيد  كتاب  من  استخرجها  القواعد  هذه  ومعظم  ص ١٢١. 
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حكم  عليه  ينسـحب  حكما  أو  حقيقـة  الوجود  فـي  لغيـره  تابعـًا  مـا كان  إن 
متبوعه. مع  الحكم  في  يدخل  بل  بالحكم،  فال يفرد  المتبوع، 

غيره،  لوجود  تابع  وجـوده  بل  بنفسـه،  مسـتقال  ما ال يوجد  هنا:  بالتابع  والمراد 
يدخل  حمل،  بطنها  وفي  دابة  بيعت  إذا  مثاله:  متبوعه،  حكم  عن  حكمه  ال ينفك  فهذا 
ـ أي: حق  والطريق  الشرب  بالبيع، وكذا  إفراده  تبعا ألّمه، وال يجوز  البيع  في  الحمل 
ما جرى  كل  هذا  فعلى  بالبيع،  وال يفردان  تبعًا،  األرض  بيع  في  يدخالن  ـ  به  المرور 

ذكر(٢). غير  من  البيع  في  يدخل  المبيع  مشتمالت  من  أنه  على  العرف  في 
عن  االنفكاك  ال يقبل  مما  المبيع  أجزاء  من  جزء  حكم  في  ما كان  وكذلـك 
الجنين  ومثل  ذكر،  بدون  المبيع  في  يدخل  المشـتري،  عرض  إلى  نظرا  المبيع، 
الصدف،  في  واللؤلؤ  الضرع،  في  كاللبن  ِخْلقـة،  اتصاله  ما كان  كل  الحكم  فـي 
إال  ُهمَّ  اللَّ التمر،  في  والنوى  الحيوان،  على  والجلد  الغنم،  ظهر  علـى  والصـوف 
القفل،  دون  المفتاح  بيع  يجوز  كما  بالحكم،  يفرد  فإنه  مقصودًا،  التابع  صار  إذا 

السيف(٣). دون  والحمايل 

ابن بركة: الجامع، ٢٠٥/٢، ٣٥٠، ٣٥٥. ـ الكندي محمد إبراهيم: بيان الشرع، ٨٣/٧، ١٥٤.   (١)
 .٢٥١/١٧ - ٢٥٣ الضياء،  العوتبي:  ـ  ج ١٥/٢٥.  المصنف،  أبو بكر:  الكنـدي  ـ  ج ٣٦/١٧. 

.٤٧ - ٤٩ المادة  العدلية،  المجلة   .١٨٨/٧ - ١٨٩  .٢١٠/٥ اإليضاح،  ـ الشماخي: 
قواعد  إيضاح  في  الوجيـز،  البورنو:  ـ  ص ١٦٨.  اإلباضية،  الفقهيـة  القواعد  معجـم  هرمـوش:   (٢)

ص ٤٠١ - ٤٠٢. الفقهية،  القواعد  الندوي:  ـ  ص ٣٣١.  الكلية،  الفقهية 
ص ٢٥٧. الفقهية،  القواعد  شرح  أحمد:  الزرقا   (٣)
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الطهارة: باب  في  فروعها  من  ـ   ١
تبع  هو  البرية  الحيوانات  مـن  ما يخرج  جميع  أّن  اإلباضية   جمهـور  يـرى  ـ 
اختلفوا  «وقد  الشـأن:  هذا  في  الكدمي   يقول  والنجاسـة ،  الطهارة  حيث  من  لهـا 
التحريم  ألن  األرجح؛  عندنا  وهو  بطهارتها،  قوم  فقال  الدم،  ذوات  غير  ميتة  في 
به  أريد  العام  بـاب  من  (المائدة: ٣).   ﴾ #  "  ! ﴿ تعالـى:  قولـه  فـي 
ذوات  من  األشياء  هذه  جميع  أن  وعندي:  البحر،  ميتة  البعض  فاستثنى  الخاص، 
أنها  األصلية،  الدماء  ذوات  غير  مـن  والدواب  البرية  الطيور  من  البريـة  األرواح 
أو  فم  من  لها  تبـع  فهو  منها  ما خرج  جميع  وأن  والحيـاة،  الممات  فـي  طاهـرة 
من  النوع  هذا  في  وال يستقيم  وال يثبت  ذلك ،  ما أشبه  أو  بْعر،  أو  بول  ومن  دبر، 

االختالف...»(١). معنى  معنا  األرواح  ذوات 
هذا  عليها  وخّرج  تابـع »  «التابع  بقاعدة:  أقّر  أنـه  الكدمي   عبارة  مـن  ويظهـر 
كذلك  منها  خرج  وما  طاهرة،  لها  ال دم  التي  الحيوانات  جميع  أن  وهـو  الفـرع، 

حكمه . في  لألصل  تابع 
تبعًا  آدم  بني  شـعر  طهارة  من  الكندي   إبراهيم  محمد بن  ما ذكـره  ومنهـا:  ـ 
طاهرة...  آدم  بنـي  من  القبلة   أهـل  أشـعار  أن  «وعندي  فيقـول:  جسـده  لطهـارة 

لهم»(٢). تبع  وأشعارهم 

الصالة: باب  في  ـ   ٣
يتبع غيره في صالته كالزوجة ونحوها، فالمرأة  القاعدة على من  تسري هذه 
لنية زوجها؛  تبعا  القصر واإلتمام  في  نيتها  كانت  إذا خرجت مع زوجها في سفر 

.١٨٤  ،١٨٣/٣ المعتبر،  الكدمي:   (١)
.٨٣/٧ الشرع،  بيان  الكندي:   (٢)
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مع  العبد  الحكم:  هذا  إلى  الفقهاء  بعض  ويلحق  تابع »(١).  و«التابع  له،  تبع  ألنها 
في  الكاساني  يقول  الجيش،  وقائد  كالحاكم  غيره،  طاعة  تلزمه  من  وكل  سـيده، 
العبد  يصير  حتى  التابـع،  دون  األصل  نية  هو  النيـة  في  «والمعتبر  المعنـى:  هـذا 
كالسـلطان  غيره،  طاعة  لزمه  من  وكل  الزوج،  بنية  والزوجة  مواله،  بنية  مسـافرًا 

األصل »(٢). حكم  التابع  حكم  ألن  الجيش؛  وأمير 

الزكاة: باب  في  ـ   ٤
ماله  في  وتجب  منهمـا،  أسـلم  لمن  تبع  فهو  الصبي  والَدْي  أحـد  أسـلم  إذا 

الزكاة(٣).

البيوع: باب  في  ـ   ٥
أرضًا  لرجل  رجل  باع  «إذا  أنه:  بركة   ابن  ما ذكره  القاعدة  هذه  فروع  ومن  ـ 
تبع  ألنه  بهـا؛  يعرف  وما  والنبات  والخشـب  الشـجر  البيع  في  دخل  فيهـا،  بمـا 

غيرها...»(٤). له  يكن  لم  ذلك  غير  يذكر  ولم  أرضا  باع  وإذا  للبيع، 
قد  وقال:  لرجـل  له  أرضًا  رجل  بـاع  «إذا  أنه:  جامعه  فـي  جعفر   ابـن  وذكـر 
من  شـيء  أو  نخل  األرض  وفي  هالـك،  بها  أوصى  أو  األرض،  هـذه  لـه  بعـت 
وحدها  األرض  علـى  البيع  أو  الوصية  تقـع  فإنما  غيرها،  أو  ِسـدرة  مثـل  شـجر 
فإنها  بقطعة،  له  أُوصي  أو  القطعة  هذه  له  بعت  قد  قال:  وإن  فيها،  بما  يقول  حتى 
بسـتان  كان  إن  وكذلك  فيها،  بما  يفعل  لم  ولو  ونخل  شـجر  من  فيها  وما  تثبُت 

فيه...»(٥). بما  يقول  أن  ذلك  وأثبت  شجر،  أو  نخل  من  فيه  بما  يثبت  فإنه 

.٢٩٤/٧ التمهيد،  كتاب  سعيد:  الخليلي  ـ  ج ١٣٧/١٤.  نفسه،  المصدر  الكندي:   (١)
.٢٩٠/١ الصنائع،  بدائع  الكاساني:   (٢)
.٣٦/١٧ السابق،  المصدر  الكندي:   (٣)
.٣٥٠  ،٢٥٠/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (٤)

.١٥٤/٥ الجامع،  جعفر:  ابن   (٥)
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لها  تابع  منها  فالصغير  وكبيـر،  صغير  صرم  وتحتها  نخلـة  باع  َمن  ومنهـا:  ـ 
للبائع(١). فهو  لها  تابع  غير  للقطع  المدرك  والكبير  للمشتري،  فهو 

ألمه؛  تبعًا  جاز  وإنما  بمرئـي،  ليس  أنه  مع  جائز  أمه  مع  الحمل  بيـع  ومنهـا:  ـ 
في  بركة   ابن  يقول  مقصوداً ».  يصـر  ما لم  متبوعه  عن  بالحكم  ال يفـرد  «التابـع  ألن 
عيبه  ظهور  من  عـرى  وقد  أمه  مع  جائز  الحمل  فَبْيع  قائـل  قال  «فإن  المعنـى:  هـذا 
وإنما  وال موصوف،  بمرئي  ليـس  إذ  الحمل  على  ال يقع  البيع  له:  وقالـوا  وصفتـه، 
أُّمه باتفاق أنه تَبٌع للمبيع حيث ال يستثنى، فإذا استثني وقع االختالف  جاز لمشتري 

الملك...»(٢). أصل  على  يبقى  أن  عندي  يوجب  فالنظر  اختلفوا  فإذا  بينهم، 
وقع  ولو  تابع »  «التابع  بقاعدة  العمل  يرجح  أنه  بركة   ابن  عبارة  من  ويستنتج 
ومملوك  لها  تابـع  أنه  ويرى  أمه،  عـن  البيع  في  الحمل  اسـتثناء  فـي  االختـالف 
وغير  مجهول  ألنـه  به؛  يطالب  أو  عنـه  يمنعـه  أن  للبائـع  وال يجـوز  للمشـتري، 

تسليمه. على  مقدور 
الرهن: باب  في  ـ   ٦

في  الفقهاء  اختـالف  من  الشـماخي   ما نقله  الباب:  هذا  في  فروعهـا  ومـن  ـ 
للرهن؟ تابعة  أم  للراهن  تكون  هل  الرهن،  منافع 

والمرتهن  الرهن  يشترط  لم  إن  أرأيت  قائل:  قال  «فإن  الصدد:  هذا  في  يقول 
تابعة  هي  أو  للراهـن  أتكون  تكـون؟  فلمن  الرهن،  فـي  المنافع  هـذه  تكـون  أن 

لها؟ الراهن  اشتراط  يجوز  أو  الرهن؟ 
الرهن  غالت  في  واختلفـوا  األثر:  ففي  ذلك،  في  العلمـاء  اختلف  له:  قيـل 
ومنهم  بذهابها،  المال  ال يذهب  الرهن(٣)،  مع  معقولة  هي  بعضهم:  قال  ونمائه، 

.١٤٨/٩ التمهيد،  كتاب  سعيد:  الخليلي   (١)
.٣٥٥/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (٢)

حينئذ  ألنه  ببيعه؛  فال تبيع  منـه  وليس  يعني  الرهن،  مع  معقولة  «قولـه  أبو سـتة:  المحشـي  قال   (٣)
.١٨٩/٧ للشماخي،  اإليضاح  كتاب  على  الحاشية  يراجع:  سخري».  رهن 
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والتقاضي،  والذهاب  البيـع  في  الوجوه،  جميع  فـي  الرهن  مثل  هي  يقـول:  مـن 
وإنما  الغالت،  في  ماله  وفاء  ما وجد  الوجه  ذلـك  في  المرهونة  العين  وال يبيـع 
هي  والغالت  النمـاء  فـي  يقـول  من  ومنهـم  سـواء،  المرهـون  والشـيء  النمـاء 
الغالت  جعل  َمن  وعمدة  المرتهن،  وال يمنعه  الرهن،  فـي  يدخل  لم  لصاحبهـا، 
وعمدة  األصل،  حكم  لها  فوجب  لألصول  تابعة  الفروع  أّن  الرهن،  مع  والنماء 
يغلق  «ال   : لقوله 0  اسـتنادًا  عليه،  ونفقته  لربه  الرهـن  مادة  أن  اآلخـر  الفريـق 
وعليه  وخراجه،  الرهن  غّلة  لصاحبه  أي:  غرمه»(١)؛  وعليه  غنمه،  لصاحبه  الرهن، 
معنى  اآلخرين  مذهـب  وعلى  منـه،  ومصيبته  عليـه  افتكاكـه  أي  الديـن،  غرامـة 

نقصانه»(٢). وعليه  زيادته،  لصاحبه  أي  الحديث، 
غالّت  اعتبار  في  وُحجتهم  األقـوال  مختلف  الشـماخي   عرض  أن  بعد  وهكذا 
أحكام،  من  عليه  يترتـب  وما  له،  تابعة  غير  أو  لـه،  تابعة  ونقصانه  وزيادتـه  الرهـن، 
النظر،  يوجبه  «والذي  القول:  إلى  ثم خلص  األقوال ويعقب عليها،  يناقش هذه  أخذ 
فالمتصلة  منفصلـة،  أو  متصلة  تكـون  أن  ال يخلو  ونمائـه  الرهـن،  غلـة  تفضيـل  أن 
الشـيء  زيادة  وهي  والغالت،  والحيوان  األشـجار  نماء  مثل  الرهن،  حكم  حكمهـا 
في  مدركة  غيـر  كانت  إذا  الغـالت،  من  الرهن  فـي  حدث  فيما  وكذلـك  ذاتـه،  فـي 
المرهون  المنفصلة فال تخلو أن تكون من الشيء  البيع، والحمل كذلك، وأما  وقت 
منه،  أصلها  أو  خارج  من  أصلها  تكون  أن  فال تخلو  منه  كانت  فإذا  منه،  ال تكون  أو 
الرهن،  حكم  فحكمها  منه،  وأصلها  المرهون  الشيء  من  المنفصلة  الغلة  كانت  فإذا 
مثل غالة األشجار وثمارها، وألبان الحيوان وأصوافها، وإذا كانت الزيادة المنفصلة 
وال تباع  منه،  ألنها  الرهن؛  مع  معقولة  فهي  خارج  من  وأصلها  المرهون  الشيء  من 

الرهن. في  الحادث  الحيوان  فسيل  مثل  وذلك  خارج،  من  أصلها  ألن  معه؛ 
من  أصلها  كان  إذا  المرهونـة  الرهـن  في  الحادث  والنقـص  الغـروس  وأمـا 

تخريجه. تقدم   (١)
ص ١١٧. مسألة،  أبي  كتاب  أحمد:  أبو العباس  ـ   .١٨٨/٧ - ١٩١ اإليضاح،  الشماخي:   (٢)



القواعد الفقهية عند اإلباضّية٢٤٤

خارج،  من  أنه  معين  أصله  ألن  الرهـن؛  مع  وال يكون  أدخله،  لمن  فهـو  خـارج 
وخراج  والحوانيت،  الدور  كـراء  مثل  منه،  ليسـت  الرهن  في  الزيادة  كانت  فـإذا 

ما فيه...»(١). ففيه  والدواب،  العبيد 

المختار: الرأي 
الشـماخي   إليه  ما ذهب  أّن  الفقهية  لآلراء  المفصل  العرض  هذا  بعد  ويبدو 
وانفصالها  به  اتصالها  حيـث  من  الرهن،  ألصل  التابعة  األشـياء  بين  التمييز  مـن 
الحكم  فال يمكن  للصواب،  واألقـرب  العدل  الرأي  هو  وبعده  الرهن  قبـل  عنـه 
وزيادته  الرهـن،  فغالت  بأصلـه،  عالقته  إلـى  بالنظـر  إال  الفرعـي  الشـيء  علـى 
وإن  للرهن،  تابعـة  فهي  الراهـن  يد  في  زادت  فـإن  باألصـل،  مرتبطـة  ونقصانـه 
فهي  الرهن،  خارج  من  ألنها  فيها؛  فال يتصرف  منه،  فهي  المرتهن  يد  في  زادت 

وهكذا. الرهن  على  أحدثها  لمن 

الجنين: ذكاة  حكم  في  ـ   ٧
ُذّكَي  حّيًا  ـ  أكله  الحالل  ـ  الحيوان  من  خرج  إذا  الجنين  أن  العلم  أهل  اتفق 
ففي  تذكيته  من  يتمكن  أن  قبل  مـات  فإن  ألمه،  تابعًا  يعد  لم  ألنـه  شـرعية؛  ذكاة 
ميتًا  أمه  من  خرج  إذا  الجنيـن  في  الفقهاء  واختلف  خـالف،  وعدمه  أكله  جـواز 
فقال:  الجنين  ذكاة  حكم  فتاويـه  في  الخليلي   أحمد   الشـيخ  نقل  أمه،  موت  بعـد 
أما  يذّكى،  أنه  في  فال خالف  حيًا  كان  إذا  األم  موت  بعد  يخرج  الذي  «والجنين 
وهو  أمه ،  ذكاة  الجنين  ذكاة  أن  مالك   وإمام  الشافعي   اإلمام  فمذهب  ميتًا  كان  إذا 
ذكاته  أمه  ذكاة  أن  «كما  فقال:  الشماخي   بذلك  (اإلباضية )، وصرح  قول أصحابنا  

ذلك: ما يؤكد  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  ورد  وقد  يذكى»(٢).  مما  كان  إذا 

.١٩١/٧ - ١٩٣ اإليضاح،  الشماخي:   (١)

.١٨٥/٤ - ١٨٦ اإليضاح،  الشماخي:   (٢)
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ونذبح  الناقة،  ننحر  رسـول اهللا  يا  «قلنا  قال:  الخدري  3  سـعيد   أبي  فعن 
فذكاته  إن شئتم،  «كلوه  فقال:  نأكله؟  أم  أنلقيه،  الجنين،  بطنها  والشاة وفي  البقرة 

مستقل ». بحكم  يفرد  ما لم  تابع  «التابع  ألن  أمه»(١)؛   ذكاة 
وحمل  أمه،  تذكى  كما  يذكى  الجنين  أن  فيرى  الجمهور  أبو حنيفة   وخالف 
أداة  حذف  علـى  أي:  البليغ؛  التشـبيه  على  ـ  بصحته  قولـه  مع  ـ  الحديـث  هـذا 
التشبيه  بورود  لذلك  واستدل  أمه،  كتذكية  الجنين  تذكية  المعنى:  فيكون  التشبيه، 
البليغ في القرآن في قوله تعالى: ﴿ ' ) ( * ﴾ (آل عمران: ١٣٣)، 

محذوفة. التشبه  فأداة 
منها: كثيرة  باعتراضات  هذا  قوله  على  اعُتِرض  وقد 

ـ  عليه أ  تدل  التي  القرينة  مـع  إال  إليه  فال يصار  األصل،  خـالف  الحـذف  أّن 
غيره. قصد  من  تمنع  والتي 

ـ  جنينًا.ب  فال يكون  مات  إذا  أما  أمه،  رحم  في  بقي  إذا  جنينًا  يكون  الجنين  أن  كما 
ـ  وهذا ج  يذكى،  أنه  في  فال خالف  حي  وهو  أمه  بطن  من  ما خرج  أن  ومنها: 

الرسول ملسو هيلع هللا ىلص . عليه  فال ينبه  معروف،  الحكم 
ـ  في د  األم  من  كعضو  الجنين  حكم  فإن  القياس،  يخالف  هذا  أن  أيضًا:  ومنها 

فألقت  بطنها جنين،  امرأة وفي  قتل  لو  أحدا  أن  ذلك  األحكام، ومن  جميع 
فتكفي  األم،  كحكم  الجنين  ذلـك  فحكم  هي،  ماتت  أن  بعد  ميتـًا  الجنيـن 
إذا  إال  تابع »،  «التابع  ألن  مستقلة؛  دية  الجنين  وال يعطي  للجنين،  األم  دية 
بعد  حيا  أخرج  أو  ذلك،  بعد  األم  ماتت  ثم  األم  تموت  أن  قبل  ميتًا  خرج 

مات. ثم  األم  ما ماتت 

كتاب  داود،  وأبو  رقم  ١٤٣٥ ،  الجنين،  ذكاة  في  ما جاء  باب  األطعمة،  أبـواب  الترمـذي،  رواه   (١)
قال  األنصـاري،  مالك  سـعد بن  عن  رقم  ٢٤٥٩ ،  الجنيـن،  ذكاة  فـي  ما جاء  بـاب  الضحايـا، 

«حسن». الترمذي: 
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العتق  فحكم  جنين،  بطنها  وفي  امرأة  أعتـق  لو  أحدا  أّن  أيضًا:  ذلك  ومـن  ـ 
فحكم  جنين  وفيهـا  دابة  أحد  باع  ولـو  تابع »،  «التابع  ألن  وهكـذا؛  عليـه  سـرى 

عليه. سرى  البيع 
إذا  لما  شامل  ـ  أمه   ذكاة  الجنين  ذكاة  أّن  وهو  ـ  الحكم  هذا  أّن  يتبيَّن  وهكذا 
ما ماتت  بعد  خرج  أو  أُخرج،  حتـى  يخرج  ولم  األم  بطن  في  بقـي  الجنيـن  كان 

حيا»(١). يكن  ولم  ميتا  كان  األم، 
أكل  تحريم  مـن  الهامة  والعلل  الِحكـم  بعض  إلـى  الخليلي   أحمـد   ويشـير 
المضار،  من  فيها  لما  الميتة  «وتحريـم  فيقول:  الشـرعية  الذكاة  ووجوب  الميتـة، 
وقد  الدم،  هذا  من  مفاسـد  الجسـم  في  ترسـبت  توقفت  إذا  الدموية  الدورة  فإن 
الجسـم  فيبقى  له،  وإخراجًا  الدم  لهذا  إهراقـًا  والذبح  النحر  سـبحانه  اهللا  جعـل 
ذكاة  كانت  ذلك  وألجل  الميتة،  جسـم  في  تبقى  التي  الترسـبات  هذه  من  نظيفًا 

األم»(٢). دم  مع  عادة  يخرج  الجنين  دم  ألن  أمه ؛  ذكاة  الجنين 
أن  كما  «قوله  الشماخي:  قول  على  معقبًا  القصبي   أبو سـتة  المحشـي  ويقول 
يجري  األم  على  الجـاري  الحكم  أن  تقضي  العلة  هـذه  إلخ،  ذكاتـه...  أمـه  ذكاة 
الفرق  في  ـ  أعلم  واهللا  ـ  فاألولى  وغيره،  العتق  بين  ال فرق  مطلقًا،  حملهـا  علـى 
بين العتق وغيره أن يقال: ألن الشارع متشّوق للحرية، أال ترى أن أفعال المريض 

باتفاق»(٣). جائز  فإنه  العتق  في  إال  الصحيح،  على  جائزة  غير  وغيره  البيع  من 
تابع »  «التابع  الفقهية  القاعدة  مع  يتوافق  أبو سـتة   إليه  ما أشـار  أن  ريب  وال 
الرهن  مع  يسـري  وهذا  مقصـودا »،  يصير  ما لـم  بالحكـم  ال يفـرد  «التابـع  وأن 

ـ  روي  للتسـويق،  األجيال  مكتب  نشـر  الخامس،  الكتاب  الفتاوى،  حمد:  أحمد بـن  الخليلـي   (١)
مسقط ـ سلطنة ُعمان، ط ١ ١٤٢٧هـ/٢٠٠٦م، طبعة شركة مطبعة ُعمان ومكتبتها المحدودة، 

ص ٣٤٩ - ٣٥٠. ُعمان،  سلطنة 
.٣٥٠/٥ الفتاوى،  أحمد:  الخليلي   (٢)

.١٧٥/٤ - ١٧٦ للشماخي،  اإليضاح  كتاب  على  الحاشية  أبو ستة:  القصبي   (٣)
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ألن  العتق؛  مـع  فيكون  اسـتثناء  حدث  وإن  والوصية،  والصدقـة  والهبـة  والبيـع 
هذه  نظرته  في  أن  وال شك  العبيد،  تحرير  إلى  ويدعو  ذلك  على  يشجع  الشارع 
أمه  دون  الحمل  الراهن  استثناء  جواز  إلى  ذهبوا  الذين  أما  عميقة،  مقصدية  رؤية 
القاعدة  على  الفـرع  هذا  خّرجوا  الحالـة  هذه  ففي  لـألم،  مخالفًا  شـيئًا  باعتبـاره 
الحالة  هذه  وفي  مقصوداً ،  يصير  ما لم  بالحكم  ال يفرد  «التابع  أن  عنها  المتفرعة 

أصله. عن  الحكم  في  استثناؤه  فيجوز  العقد،  في  مقصودا  أصبح 
العتق:  في  المريض  تصرف  حكم  مبينًا  نفسـه  السـياق  في  البسـيوي   ويقول 
ما قالوا  إال  يمت،  ما لم  فيها  يرجع  أن  وله  الوصية،  منه  فال تثبت  المريض  «فأّما 
فهو  مات  ثم  حر  فغالمي  مّت  إذا  مرضه  في  قال  أو  عليه،  عبده  ِعتق  عّلق  فيمن 
استثناء  العبد...»(١)، وهذا  إذا مات عتق  فأما  له،  حّر، وإن صّح ورجع فال رجعة 

القاعدة. من 

.١٨٨/٣ الجامع،  البسيوي:   (١)
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اإلسـالمي،  الفقه  في  الملـك  بنظرية  المتعلقـة  القواعـد  مـن  القاعـدة  هـذه 
والوصية،  والهديـة،  والنِّحلة،  والعطيـة،  والصدقة،  كالهبـة،  تبـرع،  كل  وتشـمل 
أن  لتمامه  اإلباضيـة   فقهاء  بعـض  ويشـترط  بالقبض »،  إال  التبرع  هـذا  يتـم  «وال 
القبض  كيفية  في  اختلفوا  ولكـن  له،  الموهوب  أو  له  المتبرع  مـن  قبول  يتقدمـه 
بعده؟  أو  القبض  قبل  التبرع  عن  التراجع  يجوز  وهل  ذلك،  يتولى  ومن  ووقتـه، 

بتفصيل(٢). الفقهاء  عنها  أجاب  األسئلة  هذه  كل  ذلك؟  يكون  ومتى 
والمتأخرة،  المتقدمـة  اإلباضيـة   المصنفات  فـي  القاعدة  هـذه  وردت  وقـد 
المعطي »(٣).  من  باإلحـراز  إال  ال تثبت  العطايا  «كل  بقولـه:  بعضهم  عنهـا  وعّبـر 
فيها  يستعمل  أو  يزيلها،  أو  له  المعطى  يقبضها  أن  هو  العطية:  بإحراز  والمقصود 
بصياغة  القاعـدة  هذه  المتقدمين  عبـارات  مـن  بعضهم  وصاغ  هـذا(٤).  نحـو  أو 
معنى  نفس  تتضمن  وهي  قبض »(٥)،  بغير  إحراز  «ال  فقال:  صقلها  بعد  مختصرة، 

بالقبض ». إال  التبرع  يتم  «ال  المتداولة  القاعدة 

المصنف، ١٨٢/١٦ - ٢٠٠. ج ١٨٨/٢٧ - ٢٠٠.  أبو بكر:  الكندي  ـ  الجامع، ٤١٧/٢.  بركة:  ابن   (١)
.٤٠١/٤ - ٤٠٤ اإليضاح،  ـ الشماخي: 

بعدها.  وما   ٤١٧/٢ الجامـع،  بركة،  ابـن  ـ  بعدها.  وما   ٣٦٣/٤ الجامـع،  جعفر:  ابـن  ينظـر:   (٢)
بعدها. وما   ٦/١٢ النيل،  شرح  أطفيش:  ـ  بعدها.  وما   ٤٠١/٤ اإليضاح،  ـ الشماخي: 

البسـيوي،  الحسـن  أبي  جامـع  البسـيوي،  ـ  و٣٤٥.   ٣٤٣/٤ السـابق،  المصـدر  جعفـر:  ابـن   (٣)
.١٨٧/٣ - ١٨٩

نفسه. المصدر  جعفر:  ابن   (٤)
مسائل  شوارد  وتقييد  اإليمان  قواعد  تمهيد  كتاب  من  المستخرجة  القواعد  زهران:  المسعودي   (٥)

ص ٩٦. الخليلي،  خلفان  ابن  سعيد  للمحقق  مرقون  بحث  واألديان،  األحكام 
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القاعدة: معنى  بيان 
الهبة،  فيشـمل  مقابل،  بـال  مجانًا  واآلجل  للحـال  تمليك  هـو  لغـًة:  التبـرع 

والوصية. والوقف،  والصدقة،  والهدية، 
الموهوب  واصطالحًا: ليس ألحد تمليك غيره بال رضاه(١)، فال بد من رضا 
يظهر  وإنما  يعطى،  بما  له  الموصى  أو  عليـه،  المتصدق  أو  إليه،  المهـدى  أو  لـه 

اآلجل(٢). أو  الحال  في  وتسلمه  الُمَملَّك  بقبض  ويتم  ذلك 

:´ôÑàdG  áë°U  •hô°T  :kÉ«fÉK
بهما: إال  ال يتم  شرطان  للتبرع 

والصدقة،  والهدية،  كالهبة،  بعضه،  في  الحال  في  تمليكًا  التبرع  كان  لما  ـ   ١
أي:  والعدم؛  الوجـود  خطر  َله  بمـا  معلقا  يكون  أن  األمـور  هذه  فـي  فال يصـح 
أو  مثال  فالن  كقدوم  ال بحدث،  أو  ـ  بحـدث  مسـتقبل  أمر  على  تنفيذه  ال يعلـق 

الشهر. آخر  أو  غدًا  كَمّلكُتك  وقت،  إلى  إضافته  ال يجوز  كما  ـ  دخوله 
ال؟  أو  تثبت  هل  شرط،  على  العطية  في  الفقهاء  اختالف  عن  السالمي   سئل 
أعطيتك  له:  قال  إذا  كما  العطيـة،  نفس  إلى  راجعًا  الشـرط  كان  إن  «ذلك  فقـال: 
إن  أو  ولدِي،  اهللا  عافى  إن  كـذا  مال  وأعطيتك  فالن،  رضي  إن  الفالنـي  الشـيء 
يهدم  هل  الخالف،  فيه  يثبـت  الذي  هو  الشـرط  فهذا  ذلك،  نحو  أو  غائبي  قـدم 
ليس  وما  جازمة،  عطيـة  تكن  لم  فألنها  يهدمها  بأنـه  القول  فأمـا  ال؟  أو  العطيـة 
كسائر  العطية  فألن  ال يهدمها،  بأنه  القول  وأما  أصله،  عن  المال  فال ينقل  كذلك 

العقد»(٣). تمَّ  الشرط  وجد  فإذا  الشروط،  على  توقيفها  الممكن  العقود 

.٧١٢ الفقرة:  الفقهي،  المدخل  مصطفى:  الزرقا   (١)
الخادمي،  قواعد  الخادمي:  ـ  ص ٣٧٦.  الكليـة،  الفقه  قواعد  إيضاح  في  الوجيـز  البورنـو:   (٢)

ص ٣٢٧.
يسير. بتصرف   .١١٤/٤ - ١١٥ الثمين،  العقد  السالمي:   (٣)
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أي:  العقـد؛  يتم  لـم  يقبض  لـم  فلـو  التبـرع،  صحـة  شـرط  القبـض  إن  ـ   ٢
فال يملك  والتسـليم،  القبض  مـن  ال بد  بل  والقبول،  باإليجـاب  فيـه  ال يكتفـي 
جمهور  به  أخذ  الشرط  وهذا  قبضه،  قبل  به  المتصدق  أو  المهَدى  أو  الموهوب 
الهدية،  وكذلك  الهبة،  صحة  شـرط  القبض  أن  فيرون  وغيرهم،  اإلباضية   فقهـاء 
قبض  بدون  الهبة  عندهم  تصح  ولذلك  تمام،  شـرط  أنه  إلى  البعض  ذهب  بينما 
إلى  آخرون  مثله(٢). وذهب  أحمد   رواية  مالك ، وفي  رأي  القبول(١)، وهو  ويكفي 

للصبي. الهبة  مثل  وال قبول  قبض  بدون  تصح  الهبة  أن 
وزاد بعض الفقهاء شرطًا آخر لصحة الهبة، وهو أن تكون معلومة ومقسومة: 

مشاعة(٣). غير  أي  ومقسومة:  المنفعة،  أو  العين  مجهولة  غير  أي: 
إلزام  فيه  القبض  قبل  له  الموهوب  ملك  إثبات  أّن  القبض:  لزوم  في  والعلة 
عليه،  والمتصدق  إليـه،  والمهدى  لـه،  للموهوب  فيثبت  به،  يتبـرع  بما  المتبـرع 
تغيير  وهذا  ضمان،  عقد  فيصيـر  بالتسـليم،  المتبرع  مطالبة  والية  له،  والموصـى 
القبض  قبل  له  الموهوب  أو  الواهب  توفي  إذا  ذلك،  وعلى  فال يجوز.  المشروع 
له،  الموهوب  رضاء  بدون  القبض  قبل  هبته  عن  يرجع  أن  وللواهب  الهبة،  تبطل 

والمتصدق(٤). الُمهدي  وكذلك 
والوقف،  والعطية،  والهديـة،  والصدقة،  الهبة،  مدلوالت  إدراك  وألهميـة  ـ 
البعض،  ببعضها  معانيها  ارتباط  مدى  لبيان  معانيها  بيان  من  فال بأس  والوصيـة، 

يلي. كما  والحكم  المدلول  حيث  من  والعطايا  التبرعات  أنواع  بين  وللتمييز 
إيصال  أيضًا:  وقيل  الموهوب،  به  ينتفع  بما  التبرع  هي  اللغة:  فـي  الهبـة  ـ   ١

مال. غير  أو  كان  ماالً  ينفعه  بما  ألحد  الشيء 

.٤٠٧  ،٤٠٥/٤ اإليضاح،  الشماخي:   (١)
ص ٣٩٩. الفقهية،  القوانين  المالكي:  جزي  ابن  ـ   .٥٦/٢ اإلفصاح،  هبيرة:  ابن   (٢)

.٤٠٧/٤ اإليضاح،  الشماخي:   (٣)
ص ٣٧٧. الوجيز،  البورنو:   (٤)
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ولذلك  واهب،  لفاعلـه  ويقال  عـوض،  بال  العين  تمليك  الشـرع:  في  وأمـا 
له(١). الموهوب  َقبِله  ولِمن  موهوب،  المال 

ألجل  والهبة  كالبيـع،  وهو  ثواب،  هبـة  وتسـمى  بعوض،  تكون  قد  والهبـة 
صدقة. أيضًا  وتسمى  اآلخر،  ثواب 

لثواب  للمحتاج  عوض  بال  تمليك  بأنها:  بعضهم  فعّرفها  الصدقة:  وأما  ـ   ٢
«والفرق  فقال:  والصدقة  الهبة  بين  الفرق  إلى  الفقهاء  بعض  أشـار  وقد  اآلخرة. 
وفي  للقسـمة،  قابلة  شـائعة  تكون  أال  لهـا  شـرط  الهبة  أّن  والهبـة  الصدقـة  بيـن 
مشاعًا»(٢). اثنين  على  تصدق  لو  كما  اثنين،  بين  كان  إذا  ذلك  ال يشترط  الصدقة 
إليه(٣). للمبعوث  إكراما  عوض،  بال  غالبًا  ما ُيبَعث  تمليك  هي:  والهدية  ـ   ٣

تمليك  هي  وقيـل:  الموت(٤).  بعـد  لما  عوض  بـال  تمليـك  هـي:  والوصيـة  ـ   ٤
تبرع. وهي  وفاته،  بعد  إال  التسليم  ال يتم  ألنه  الموت؛  بعد  لما  إضافته  يجوز  لآلجل 

عوض(٥). بال  منفعة  تمليك  أيضًا:  فهو  الُحبس  أو  الوقف  وأما  ـ   ٥
معنى  في  يشـتركان  والوقف،  والوصية،  والهدية،  والصدقة،  الهبة،  من  فكل 
ذلك  يتم  هل  ونوعه،  التمليـك  كيفية  في  تختلف  أنها  إال  عـوض،  بـال  التمليـك 
أم  الحال  في  ذلـك  يكون  وهل  بدونها؟  أم  بأحدهمـا،  أم  القبض،  مـع  بالقبـول 

الممات؟ بعد  لما  اآلجل 
القبول  أما  الحياة،  في  التملك  يكـون  والوقف  والصدقة  والهدية  الهبة  فأمـا 
الموت. بعد  لما  تمليك  فهو  الوقف  وأحيانا  الوصية  وأما  خالف،  ففيه  والقبض 

البركتـي  ـ  ص ٥٦٢.  الفقهيـة،  القواعـد  معجـم  هرمـوش:  ـ   .٥/١٢ النيـل،  شـرح  أطفيـش:   (١)
ص ٥٥٠. البركتي،  تعريفات  المجددي: 

ص ٢٩٩. الفقهية،  القواعد  شرح  أحمد:  الزرقا   (٢)
.٦٢٥/١٢ النيل،  شرح  أطفيش:   (٣)

.٤١٦/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (٤)
.٥/١٢ نفسه،  المرجع  أطفيش:   (٥)
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تتضمن معنى واحدًا  والنِّحلة هل  والِمنحة  العطية  السالمي  عن معنى  ـ سئل 
بمعنى  والهبة  الهدية  وكذلك  اآلخر؟  غير  معنى  األسماء  هذه  من  واحد  لكل  أم 
عموم  األسماء  هذه  بين  وهل  العطية؟  من  نوع  هما  وهل  فرق؟  بينهما  أو  واحد 

ال؟ أم  واحد  بمعنى  والسكنى  والعمَرى  قبَى  الرُّ كذلك  وخصوص؟ 
واحد،  بمعنى  والنِّحلة  العطية  «إن  المصطلحات:  هذه  مدلول  موضحًا  فأجاب 
ثم  بثمرته،  لينتفع  ما يعطى  فهي:  المنحـة  وأما  دنيوي،  عوض  لغير  ما يعطى  وهـو 
إليه،  ترجع  ثم  ويزرع  ليسـتغل  غيره  الرجل  يمنحها  كاألرض  صاحبه،  إلـى  يرجـع 
الهبة  من  ضرب  فهي  الهديـة  وأما  العطية.  بمعنى  فهي  الهبـة  وأما  الناقـة،  وكذلـك 
المعنى. بهذا  الهبة  من  أخص  فهي  إليه،  المهدى  بإعظام  يشعر  بما  مقرونة  أنها  غير 
بشـرط  الواهب،  أو  لـه  الموهوب  ُعْمـر  مدة  شـيء  فهبـة  الُعمـَرى:  وأمـا  ـ 
قال  ُعمـري،  لك  داري  يقـول  أن  مثـل:  لـه،  الموهـوب  مـوت  بعـد  االسـترداد 

باطل»(١). وشرطه  صحيح  «فتمليكه  الجرجاني : 
رجعت  قبلي  متَّ  وإن  لك،  فهي  قبلك  مِتُّ  إن  يقول:  أن  فهو  الرقَبى:  وأما  ـ 

وينتظر...»(٢). اآلخر  موت  يراقب  منهما  واحد  كل  كأّن   ، إليَّ
إلى  يرجع  ثم  المعطى  فيه  ليسكن  البيت  منفعة  «إعطاء  فهي:  السكنى  وأما  ـ 
والنحلة  العطية  إال  العبارات،  باختالف  المعاني  مختلفة  األسـماء  فهذه  صاحبه، 

منها»(٣). أخص  والهدية  المعنى،  متفقة  فإنها  والهبة 
الهبة  فقال:  القاعدة  هذه  عن  متفرعًا  للهبة  ضابطًا  الفقهاء  بعض  وضع  وقـد 

وقبض (٤). بقبول  إال  الهبة  ال تصح  وقيل:  بالقبض ،  إال  ال تثبت 

ص ١٧٠. التعريفات،  الجرجاني:   (١)
ص ١٢٣. نفسه،  المصدر  الجرجاني:   (٢)

.١١٨/٤ الثمين،  العقد  السالمي:   (٣)
القواعد  معجم  هرمـوش:  ـ   .٤٠٢/٤ اإليضـاح،  الشـماخي:  ـ   .٤١٥/٢ الجامع،  بركـة:  ابـن   (٤)

ص ٥٦٢. اإلباضية،  الفقهية 
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الهبة  قبـض  دون  حال  ثـم  هبة  آلخر  وهـب  من  أن  الضابـط:  هـذا  ومعنـى 
لم  ذلك،  نحو  أو  قبضها  عـدم  على  له  الموهوب  الورثة  أحد  أكـره  كأن  حائـل، 
واإلثم  للورثة،  موروثًا  مـاالً  يبقى  بل  الهبة،  أحكام  الموهوب  المـال  على  يجـر 

أثيم(١). معتد  للخير  مّناع  ألنه  قبضها،  دون  حال  َمن  على 
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قبض  بدون  تّم  لو  التبرع  عقد  وألن  بالقبض »؛  إال  التبرع  يتم  «ال  العلم:  أهل  قال 
للمشروع. تغيير  وهو  ضمان،  عقد  فيصير  بالتسليم،  المتبرع  مطالبة  عليه  للمتبرع  لثبت 

تبرعًا  ما كان  بيـن  التبرع  لتمام  القبض  اشـتراط  في  وال فرق  أيضـًا:  وقالـوا 
تبرعًا  ما كان  وبيـن  عوض،  شـرط  بال  والهبة  والصدقة  كالهدية  وانتهـاء،  ابتـداء 
القبض  فإن  والرهـن،  والقرض  العوض،  بشـرط  كالهبة  انتهاء،  معاوضـة  ابتـداء 
العقود  تلك  تمت  القبض مستوفيًا شروط صحته  فإذا وجد  لتمام جميعها،  شرط 

فال(٢). وإال  التبرعية، 
يلي: كما  نذكرها  القبض  لصحة  شروطًا  الفقهاء  بعض  وضع  وقد 

أو  بالقبض،  لك  أذنت  أو  اقبضـه  نحو  صريحًا:  المالـك  إذُن  يكـون  أن  ـ   ١
أن  وذلك  داللة:  أو  االفتراق،  بعد  ولو  قبضه  فيجوز  ذلك،  شـاكل  وما  رضيت، 
عن  الفصل  إلى  ال تحتاج  العين  كانت  إذا  وال ينهاه،  المجلس  في  العين  يقبض 
على  والصوف  الشـجر،  على  كالثمر  غيرها  عن  الفصل  إلى  تحتاج  فلو  غيرهـا، 
يجز  لم  الصريـح،  إذنه  بـدون  وقبضها  ففصلها  السـيف،  علـى  والِحْليـة  الغنـم، 

ال(٣). أو  المالك  بحضرة  والقبض  الفصل  كان  سواء  القبض، 

نفسه. المرجع  هرموش:   (١)
ص ٢٩٩. الفقهية،  القواعد  شرح  أحمد:  الزرقا   (٢)

الفقهية،  القواعد  شـرح  أحمد:  الزرقا  ـ  ص ١٥٤.  الخصال،  مختصر  أبو إسـحاق:  الحضرمي   (٣)
ص ٢٩٩.
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شاغالً  كان  وإن  بغيره،  القبض  وقت  مشغول  غير  المقبوض  يكون  وأن  ـ   ٢
ذلك،  ونحو  الرحى،  فـي  الحنطة  أو  الدابة،  على  الحمـل  وهب  لو  كمـا  يصـح، 
لم  الشاغل،  مع  وسلمها  الواهب،  متاع  فيها  دارًا  أو  حمل،  عليها  دابة  وهب  فلو 

القبض. صحة  ال يمتنع  فإنه  الواهب  غير  متاع  بخالف  القبض،  يجز 
في  حينئذ  ألنه  األجـزاء؛  اتصال  بغيره  متصـالً  المقبـوض  ال يكـون  أن  ـ   ٣
الثمر  أو  الزرع،  دون  األرض  أو  األرض،  دون  الزرع  وهب  فلو  المشـاع،  معنى 

القبض. يجز  لم  جميعًا  وسلمها  الثمر،  دون  الشجر  أو  الشجر،  دون 
أو  غنمه  بطن  ما فـي  وهب  فلو  للقبض،  محـالً  المقبـوض  يكـون  وأن  ـ   ٤
في  سمكًا  أو  حنطه،  في  دقيقًا  أو  زيتون،  في  زيتًا  أو  اللبن،  في  سمنًا  أو  ضرعها، 
اسـتخراج  عند  أو  الوالدة،  عنـد  قبضه  على  سـلطه  وإن  القبض،  يجـز  لـم  مـاء، 
وقد  جائز،  فهو  أمتـه  بطن  في  ما بما  نَحـل  َمن  أّن  أطفيش   الشـيخ  وذكر  ذلـك، 

القبض(١). تعذر 
والصغير  المجنون،  قبض  فال يجوز  للقبض،  أهالً  القابـض  يكـون  وأن  ـ   ٥
الوالد  غير  الصغير  على  الهبة  أن  الفقهاء  بعض  عن  القطب   نقل  ال يعقل،  الـذي 

لوارثه(٢). فهي  البلوغ،  قبل  مات  إن  الزمة  هي  بل  قبض،  إلى  ال تحتاج 
أبوه،  للصغير  فيقبض  النيابة،  بطريق  يقبض  َمن  والية  هنـاك  يكـون  وإن  ـ   ٦
ال،  أم  عيالهم  في  الصغير  كان  سواء  جده،  وصي  أو  أبو أبيه،  جده  أو  وصيه،  أو 
يريد  من  عيال  الصغير  كان  إن  منهم  واحد  وجـود  مع  هؤالء  غير  قبض  ويجـوز 
ذا  ولو  عياله  في  الصغير  ليس  من  قبض  وال يجوز  لصغيره،  زوجًا  ولو  القبض، 

منه(٣). رحم 

ص ١٥٤. الخصال،  مختصر  الحضرمي:  ـ   .١١/١٢ النيل،  شرح  أطفيش:   (١)
نفسه. المرجع  أطفيش:   (٢)

شـرح  أحمد:  الزرقا  ـ   .٤٠٣/٤ - ٤٠٤ اإليضاح،  الشـماخي:  ـ   .٤٢٠/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (٣)
يسير. بتصرف  ص ٢٩٩ - ٣٠٠.  الفقهية،  القواعد 
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نَّة واألثر واإلجماع. استدل فقهاء اإلباضية  على هذه القاعدة بما ثبت من السُّ

نَّـة: السُّ من  ـ  أ 
إال مقبوضة»(١)  أي: ال تملك  الهبة  «ال تجوز  قال:  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ـ روي عن  أ 

بالقبض. إال 
عن  روي  أثر  إلى  يرجع  القاعدة  هذه  أصل  أن  البعض  اعتبر  األثر:  من  ـ  ب 
فلم  صحته،  في  بالمدينة  له  ثمـرة  عائشـة  #  البنته  وهب  أنه  الصديق   بكر   أبـي 
لم  المال  ذلك  إن  «ُبَنّيـة  لها:  قال  الوفاة  حضرته  فلمـا  الوصية،  قبضت  قـد  تكـن 
تقبض،  ما لم  الهبـة  أّن  بهذا  فصح  للورثـة»(٢).  مال  اآلن  وهـو  قبضتيه  قـد  تكـن 

أيضًا(٣). فيها  الرجوع  للواهب  ويجوز  له،  للموهوب  ال يصح  فيها  فالِملك 
جذاذ  لعائشـة   وهب  أنه  الصديـق  3  بكر   أبـي  عن  أخـرى  روايـة  وفـي  ـ 
«بنّية  لها:  فقال  الوفاة،  والدها  حضرت  حتى  تقبضه  فلم  تمر  من  وِسـقًا  عشـرين 
الهبة  أن  «فدل هذا على  بركة :  ابن  قال  للوارث» (٤)  مال  اآلن  وإنه  تقبضيه  لم  إنك 
قبل  تُملك  التبـرع  هبة  كانـت  فلو  الواهـب،  مِلك  عـن  تنتقل  لـم  تقبـض  ما لـم 

لعائشة  # ال للورثة»(٥). المال  لكان  القبض 

مصنفه،  من  الوصايا  آخـر  في  رواه  النخعي  قول  من  عبد الرزاق  ورواه  «غريـب  الزيلعـي:  قـال   (١)
والصدقة  تقبض  حتى  الهبة  ال تجوز  قال:  إبراهيم  عن  منصور  عن  الثوري  سفيان  أخبرنا  فقال: 

.١٦٢/٤ الراية،  نصب  تقبض».  أن  قبل  تجوز 
الموطأ،  الهبة، رقم  ١١١٦٦ ، عن عائشة، ومالك في  القبض في  الهبات، باب شرط  البيهقي، كتاب  رواه   (٢)

مقارب. بلفظ  عثمان،  عبد اهللا بن  عن  رقم  ١٤٣٥ ،  النحل،  من  ما ال يجوز  باب  األقضية،  كتاب 
.٤١٧/٢ السابق،  المصدر  بركة:  ابن   (٣)

بالعالية،  مالي  من  وِْسقًا  عشرين  جذاذ  نحلتك  «كنت  بلفظ:  القضاء  في  الموطأ  في  مالك  رواه   (٤)
الجديدة،  اآلفاق  دار  الموطأ،  ينظر:  الورثة».  مال  وإنما هو  قبضتيه وال ُحزتيه،  تكوني  لم  وإنك 

ص ٦٤٣ - ٦٤٤. ط ٢، 
ص ٣٧٦. الوجيز،  البورنو:   (٥)
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قالوا:  أنهـم  جبل  @  ومعاذ بن  عبـاس   وابـن  وعمر   بكـر   أبـي  عـن  وروي 
بالقبض»(١).  إال  الصدقة  «ال يتم 

اإلجمـاع: من  ـ  ب 
الصحابة   تـْرك  وكان  موته،  عنـد  عائشـة   البنته  هبته  في  أبو بكر   رجـع  لمـا 

كاإلجماع(٢). بذلك  منهم  الحكم  فصار  له،  تصويبا  حكمه  ورّد  عليه  اإلنكار 

:Ió`YÉ≤dG  ´hô`a  :kÉ°ùeÉN

الهبة: قبض  حكم  في  ـ   ١
التي  وهي  ـ  الثواب  لغير  كانت  إذا  الهبة  أحكام  في  اإلباضية   فقهاء  اختلـف 
إال  ال تصح  بعضهم:  فيرى  جوازها،  على  اتفقوا  أنهم  رغم  ـ ،  سـبيلها  يتبيَّن  لم 
آخرون  وذهب  وقبض،  قبول  دون  ثبوتها  إلى  آخرون  وذهب  والقبض،  بالقبـول 
المسـألة  هذه  اإلباضية   بعـض  بحث  وقـد  القبـض،  دون  بالقبـول  صحتهـا  إلـى 

الخالف. سبب  إلى  وأشاروا 
بعضهم:  فقال  الهبة،  حكم  في  الناس  «تنازع  الشأن:  هذا  في  بركة   ابن  يقول 
يقبض،  لم  ولـو  بقبول  إال  ال تصـح  آخرون  وقـال  وال قبض،  قبـول  بال  تصـح 
والدليل  أصحابنا ،  قـول  وهذا  وقبض ،  بقبول  إال  الهبة  ال تصـح  بعضهم:  وقـال 
له  كانت  نخالً  ابنته  لعائشة   وهب  الصديق   بكر  أبا  أّن  الناقلين  بنقل  ما ثبت  على 

في  والبيهقي  بالقبض.  إال  الصدقة  ال تجوز  باب  المصنف  في  الصنعاني  عبد الرزاق  رواه   (١)
باب  اآلثار،  في  يوسـف  وأبو  الهبة.  في  القبض  شـرط  باب  الهبات  كتاب  الكبرى،  السـنن 
الهبة  في  قال  أنه  إبراهيم،  عن  حماد،  عن  حنيفة،  أبي  «عن  بلفظ:  حديـث:  ٧٤١   القضـاء، 
حتى  ال يجيز  إبراهيم  كان  ال أدري،  وقـال:  معلومـة».  مقبوضة  إال  تجـوز  «ال  والصدقـة: 

ال». أم  القبض  الشهود  يعاين 
.٤٢٠  ،٤١٦/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (٢)
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لها  فقال  ذلك،  في  عائشـة   فتكلمت  ميراثًا،  جعله  الوفاة  حضرته  فلما  بالمدينـة، 
للوارث»(١). مال  اآلن  وإنه  تقبضيه  لم  إنك  أبوها: 

بذلك،  عابه  أحـدًا  أن  ينقل  «فلم  فقـال:  النص  هذا  علـى  بركة   ابـن  وعقـب 
وال أنكر عنه، وفي تسليم الجميع له ترك اإلنكار عليه دليل على صحة ما ذهب 

خالفهم»(٢). َمن  دون  أصحابنا   إليه 
عنده  فهي  القبض  مع  القبول  تالزم  الهبة  في  اشترط  َمن  أّن  الشماخي   ويبيِّن 
لعدم  الذمة؛  في  ما كان  وال هبة  المشاع  هبة  عنده  وال تجوز  بهما،  إال  ال تصح 
لوجود  فال بأس  لشريكه،  المشترك  في  سهمه  وهب  يكون  أن  إال  القبض،  صحة 

فال بأس. للمديون  ين  الدَّ وكذلك  المشترك،  في  القبض 
لم  وإن  بالقبول،  تصح  عنده  فهي  القبض  دون  القبول  فيها  اشترط  َمن  وأما 
القول  بهذا  أخذ  وقد  بيعه،  يجوز  كما  المشاع  هبة  ويجوز  كالبيع،  القبض،  يكن 
فقال:  الصحابة ،  بعـض  إلى  ونسـبه  الشـماخي   بذلك  وصرح  اإلباضية ،  جمهور 

األثر»(٣). في  ذكر  لما  مسعود   وابن  علي   قول  وهو  عندنا،  به  المأخوذ  «وهو 
هذا  القصبي   أبو سـتة  ونسـب  قبض،  بغير  جائزة  الهبة  إن  البعض:  وقال 
«وهو  فقاال:  والشـماخي   بركة   ابن  ذلـك  ونفى  اإلباضية ،  بعـض  إلى  القـول 
من  يدل  وهذا  المتقدم،  بكر   أبي  حديث  ذلك  على  والدليل  قائله،  من  إغفال 
ذلك  وفي  بقبض،  إال  ال تصح  الهبة  أن  عليه  والمخالفة  النكير  ترك  مع  فعله 
البيع  في  الصحيح  فعـل  كجواز  جوازه  ليـس  المريض  فعل  أن  داللـة  أيضـًا 
وهو  قبضتيه  أنـكِ  لو  «وددت  لعائشـة :  قال  بكر   أبا  أن  الرواية  وفـي  وغيـره، 

للوارث»(٤).  مال  اليوم 

تخريجه. سبق   (١)
.٤٠٢/٤ اإليضاح،  الشماخي:  ـ   .٤١٥/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (٢)

.٤٠٢/٤ اإليضاح،  الشماخي:   (٣)
.٤٠٤/٤ نفسه،  المصدر  الشماخي:  ـ   .٤٢٠/٢ نفسه،  المصدر  بركة:  ابن   (٤)



القواعد الفقهية عند اإلباضّية٢٥٨

قال  فإن  بالوصيـة،  قياسـًا  قبض  بدون  الهبة  جـّوز  من  على  بركـة   ابـن  ورد 
أيضًا؟ هبة  وهي  قبض  بغير  الوصية  جازت  فلم  قائل: 

حياة  في  تجب  والهبـة  كالميراث،  المـوت  بعد  تجب  الوصيـة  إن  لـه:  قيـل 
كذلك  يقبض  لم  ولو  الميت  عن  المال  لـه  يجب  الوارث  أن  ترى  أال  الواهـب، 

الوصية؟
إلى  به  له  ما أوصى  يرجع  أن  له:  قيـل  له،  الموَصى  يقبل  لم  فإن  قـال:  فـإن 

الورثة»(١). سائر  إلى  رجع  ميراثه  يقبل  لم  لو  الوارث  أن  كما  الورثة، 

الخـالف: منشأ 
والعطية  الهبة  في  والقبول  القبض  اشتراط  في  الفقهاء  بين  الخالف  وسـبب 
رجوعه  في  بكر   أبي  عن  ُروي  الـذي  الحديث  مدلول  في  اختالفهم  إلـى  يرجـع 
أم  ولده،  مع  بالوالد  خاص  القبض  شرط  يعتبر  هل  عائشـة  # ،  البنته  هبته  في 

والقبض؟ بالقبول  إال  ال تصح  هبة  لكل  عام  هو 
مع  بكر  3  أبي  قصة  أورد  أن  بعد  الصدد  هـذا  في  أطفيش   القطب  يقـول 
لولد،  أب  هبة  الهبـة  هذه  ألن  عام؛  والمدعي  خـاص  دليل  بأنه  «ويبحـث  ابنتـه: 

والقبول. بالقبض  إال  ال تصح  مطلقا  الهبة  أّن  والمّدعى 
تعليل  فإنه  تقبضيه»،  لم  «إنك  قوله:  في  التعليل  بعموم  العبرة  بـأن  ويجـاب: 
ال حكم  األول،  القـول  وعلـى  اإلطالق،  علـى  شـرط  القبض  أن  يفيـد  معنـوي 

ه. َردِّ أو  قبوله  إلى  فيؤخر  له،  الموهوب  يقبل  لم  إن  إال  فيها،  للواهب 
والقبض،  القبول  قبل  إليها  رجع  إن  الواهب  حكم  في  هي  الثاني:  وعلى  ـ 
الواهب  مال  من  وجنايتها  ومؤنتها  الرد  أو  القبض  على  له  الموهوب  وال يجبر 
قبل  وإن  مقامـه،  يقومون  فورثتـه  له،  الموهـوب  مـات  وإن  يـده،  فـي  كان  إذا 

.٤١٦/٢ نفسه،  المصدر  بركة:  ابن   (١)
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يأخذ  يقول:  من  وَثّم  جميعًا،  يدفعوا  أو  جميعًا  يقبلوا  فحتى  بعـض  ورّد  بعـٌض 
في  وقيل:  الحكم،  ال في  اهللا  وبيـن  بينهم  فيما  وذلك  أنصابهم...  قبلـوا  الذيـن 

أيضًا. الحكم 
يأخذ  أن  له  وقيل:  يتركه،  أو  الكل  له  الموهوب  يأخذ  أيضًا:  فقيل  واختلف 

بعضا»(١). ويترك  بعضا 
والربيع بن  مسـعود   وابن  علي   قـول  وهو  فقط،  بقبـول  الهبة  تصـح  وقيـل: 
وكذا  قبض،  بال  يصح  البيع  أن  كما  القطب ،  اختيار  وهو  األب،  غير  فـي  حبيـب  
لولده  األب  هبة  غير  في  ذلك  وغير  حضور،  بال  النكاح  وكذا  بعض،  عند  الرهن 

أنثى(٢). أو  ذكرا 

المشاع: هبة  حكم  في  ـ   ٢
الثميني :  يقول  القبض.  صحة  لعدم  المشـاع  هبة  ال تصح  أنه  فروعها:  ومن 
شرح  في  أطفيش   الشـيخ  قال  مشـترطهما».  عند  بذمة  وما  شـياع  في  تصح  «وال 
إلى  فيه  يتوصل  مال شركة ذي شياع  في  أي:  العبارة: «وال تصح في شياع»؛  هذه 
تجوز  قد  إذ  األنصباء،  فيه  جهلت  شـياع  ذي  وال في  أي:  وأهله؛  سـهامه  تحقيق 

الشياعين»(٣). ما يشمل  يريد  أن  ويحتمل  الغلة  هبة  فيه 
بين  خالف  محل  المشاع  هبة  أّن  وبّين  المسألة  هذه  إلى  بركة   ابن  أشار  وقد 
يشـترط  لم  من  ومنهم  القبض،  مع  القبول  اشـترط  من  فمنهم  اإلباضيـة ،  فقهـاء 
ألن  جائزة؛  بعضهـم  فقال  المشـاع،  هبة  في  أصحابنا   «واختلـف  فقـال:  القبـض 
يوجب  والنظر  القبض،  صحة  لعدم  ال يجوز  بعضهم:  وقال  جائز،  بالمشاع  البيع 
في  ال يصح  الخبر  ألن  الخبر؛  من  ما رويناه  بصحته  ويـشهد  القول،  هذا  صحة 

.٦/١٢ النيل،  شرح  أطفيش:   (١)
.٩/١٢ - ١٠ نفسه،  المصدر  أطفيش:   (٢)

.١١/١٢ نفسه،  المصدر   (٣)



القواعد الفقهية عند اإلباضّية٢٦٠

قبض  إلى  فالوصول  يديهما»(١)،  في  أو  شريكه  يد  أو  يده  في  الكّل  ألن  المشاع؛ 
له. الموهوب  عن  متعذر  الجملة  من  الحصة 

هبة  جواز  عـدم  وهو  القول:  هذا  صحـة  آخر  موضع  في  بركـة   ابـن  ويؤكـد 
«واختلف  فيقول:  اإلباضية   أكثر  رأي  أنه  إلى  ويشير  القبض،  صحة  لعدم  المشاع 
ولتعذر  لها،  القبض  صحـة  لعدم  أكثرهم  يجزها  فلـم  المشـاع  هبة  في  أصحابنـا  

المشاع...»(٢). بيع  على  قياسًا  ذلك  بعضهم  وأجاز  المشاع،  من  الحصة  قبض 
قياسـًا  قبض  بدون  ولو  المشـاع  هبة  بجـواز  قال  من  علـى  بركة   ابـن  ويـرّد 
فغلط  بالبيع  الهبة  األول  الرأي  أصحاب  ما شّبه  «وأما  فيقول:  المشاع  بيع  بجواز 
إال  البيع  ال يصـح  وال يقـال  به،  الملـك  ثبوت  البيـع  مـن  المـراد  ألن  عنـدي؛ 

ملكها». فيصح  مقبوضة  تكون  أن  الهبة  من  والمراد  بالقبض، 
عليه  زاد  فإن  فقط،  واحدا  كان  إذا  للشريك  الهبة  جواز  إلى  البعض  وذهب 
أن  مثل  مشترك،  في  لشريك  «وتصح  الصدد:  هذا  في  بركة   ابن  يقول  فال تصح، 
يشـترك  لم  إن  لآلخر  سـهمه  أحدهما  فيهب  عروض  أو  أصل  في  اثنان  يشـترك 
تتميز  لـم  شـركاء  أو  آخر  شـريك  لبقاء  تصح  لـم  وإال  فصاعـدًا،  معهمـا  ثالـث 

حينئذٍ»(٣). فال قبض  التسمية  ميزت  ولوت  لشياعها،  سهامهم 

كلمة  الباروني  يحيـى  عيسـى  البهلوي»  بركـة  البن  «الجامـع  كتاب  محقـق  أضـاف  مالحظـة:   (١)
«والنظر  هكذا:  يصبـح  إذ  متناقضا  كالمه  فصار  صحـة»،  يوجب  «والنظر  قوله:  بعـد  (القبـض) 
صحة  يوجب  «والنظر  الصحيحة:  العبـارة  بينما  ال يصح،  القبض  ألن  القبض»؛  صحة  يوجـب 
.٤١٧/٢ الجامع،  بركة:  ابن  يراجع:  أشرنا،  كما  المشاع»  في  ال يصح  القبض  ألن  القول؛  هذا 

.٤١٧/٢ الجامع،  بركة  ابن   (٢)
نفسه. المصدر  بركة:  ابن   (٣)



الثالث المبحث 

اإلثبات بنظرية  المتعلقة  الفقهية  القواعد 
وطرق  بالقضـاء  الخاصة  القواعـد  بعـض  دراسـة  المبحث  هـذا  يتنـاول 
وقد  اإلباضية ،  الفقهية  الكتب  أتصفح  كنت  لما  عليهـا  عثرت  وقد  اإلثبـات، 
األحكام  فقه  تتمحور حول  فوجدتها  القواعد  بين هذه  يربط  رابط  بحثت عن 
واليمين،  واإلقـرار،  والبينة،  كالشـهادة،  الحقـوق،  إثبات  وطـرق  القضائيـة، 
وقرائن األحوال، والجنايات، والعقوبات المترتبة عليها، كالحدود والتعازير، 
هذه  وكل  أحكام،  من  ذلك  على  يترتب  وما  بالشـبهات،  سـقوطها  وإمكانية 
وتدخل  اإلثبات،  ووسـائل  والمرافعات،  بالقضاء  عالقـة  لها  المصطلحـات 
النظرية  هذه  مسـمى  تحت  القواعد  هذه  دراسـة  ولعل  اإلثبات،  نظرية  ضمن 
المنهج. هذا  سلكت  ذلك  وألجل  الفقهية،  للمسائل  وأضبط  وأشمل  أنسب 

قواعد  على  نعثر  فقد  فحسـب،  القواعد  هذه  على  النظرية  هـذه  تقتصـر  وال 
القواعد  للفائدة، وألهمية هذه  تعميما  إليها  النظرية فنضمها  بهذه  لها صلة  أخرى 
وتطبيقًا،  وتأصيالً،  تعريفًا،  بدراسـتها  سـنقوم  للناس،  العملية  بالحياة  وارتباطها 

التالية: المطالب  في  تفصيلها  ويكون 
أنكر ». من  على  واليمين  المدعي  على  «البينة  قاعدة:  األول:  المطلب  ـ 

قاصرة ». حجة  واإلقرار  متعدية   حجة  «البينة  قاعدة:  الثاني:  المطلب  ـ 
بإقراره ». مؤاخذ  «المرء  قاعدة:  الثالث:  المطلب  ـ 

باليمي ن». ق  ُمصد َّ «األمين  قاعدة:  الرابع:  المطلب  ـ 
بالشبهات ». تسقط  «الحدود  قاعدة:  الخامس:  المطلب  ـ 

المطالب  في  المبحث  هـذا  من  الهامة  القواعد  هذه  بيـان  في  اهللا  بعون  ونشـرع 
التالية:
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القضاة  عليها  يعتمـد  القضاء،  باب  في  المهمـة  القواعد  من  القاعـدة  هـذه 
النزاعات،  وفض  المتخاصمين  بيـن  للفصل  أحكامهم  في  مقامهم  يقـوم  ومـن 
منهما  فاألولى  القضية،  في  الحكم  إحداهما  من  ينتج  مقدمتين  من  تتألف  وهي 
فقد  عند  تكـون  والثانية:  المدعـي»،  على  «البينة  وهـي:  األخرى  علـى  مقدمـة 
عليه  والمدعى  بالبينة،  يطاَلب  فالمدعـي  أنكر»،  من  على  «اليمين  وهي:  البينـة 

باليمين(٢). يطاَلب  أنكر  إن 

اإلباضية : عند  القاعدة  مكانة  ـ 
بالصيغة  والمتأخرة  المتقدمة  اإلباضيـة   المصنفات  في  القاعدة  هـذه  وردت 

١٩٨/٤و٢١١.  الجامع،  جعفـر:  ابن  ـ  ص ١٣٦.  زيـد،  جابر بن  جوابات  من  زيـد:  جابر بـن   (١)
 .٤٦٧ - ٤٦٩  ،٤٥١ - ٤٥٢  ،٣٧٠  ،٣٣٣ - ٣٣٤  ٣٤٧/٢ الجامـع،  البهلـوي:  بركـة  ابـن  ـ 
البسـيوي،  أبو الحسـن  جامع  البسـيوي:  ـ   .٢٠٦/١ المفيـد،  الجامـع  أبو سـعيد:  الكدمـي  ـ 
أحمد بـن  أبو العبـاس  ـ  ص ١٩٩.  الخصـال،  مختصـر  أبو إسـحاق:  الحضرمـي  ـ   .١٩١/٣
 .٤٠٣  ،٣٩٧  ،٣٩١ - ٣٩٤ ص ٣٨١ - ٣٨٣،  األرضين،  وأصول  القسـمة  الفرسـطائي:  محمد 
يحيى بن  أبو زكرياء  الهجـاري  ـ   .١٧٧ - ١٨١ ص ٥٤ - ٥٥،  يحيـى:  أبو زكرياء  الجناونـي  ـ 
ـ األصم  سعيد: اإليضاح في األحكام، ١٧٧/٢ - ١٧٨، ١٩٠، ٢١٧، ١٦/٣، ٢٢، ٤١ - ٤٢. 
ـ الشماخي: اإليضاح، ٢٠٦/٣، ٢٧٩، ٣٩٣، ٤٤٩ - ٤٥٠، ٤٥٦،  البصيرة، ٢١٣/١.  عثمان: 
الـورد  عبد العزيـز:  الثمينـي  ـ   .٣٩٧  ،٣٨٠  ،٣٠٣  ،١٣٦  ،١١٨  ،١١٣ ٣٢/٤و١٠٨،   ،٦٢٠
الخليلـي  ـ   .٣١٣  ،٣٠٩  ،٨٤  ،٥٣/٤ الثميـن،  العقـد  السـالمي:  ـ  ص ١٠٩ - ١١٢.  البسـام، 
القواعد  ملحق  عبد الرحمٰن:  بكلي  ـ   .١٣٤/٧ - ١٣٦ اإليمان،  قواعد  تمهيد  خلفان:  سعيد بن 

.١١٠٠/٣ للثميني،  العليل  وشفاء  النيل  كتاب  على  الفقهية  والضوابط 
ص ١٧٢. والتوجيه،  األصالة  بين  الفقهية  القواعد  إسماعيل:  بكر  محمد   (٢)
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ندرك  حتى  بعضها  بذكر  وال بأس  معناها،  تتضمن  منها  قريبة  وبصيغ  المعروفة، 
اإلباضية . عند  وتجدرها  تطورها  ومدى  القاعدة،  هذه  أصالة 

اإلجارة  بـاب  في  القاعدة  هـذه  إلى  جامعه  فـي  األزكوي  جعفر   ابـن  أشـار 
فقال ما نصه: «وكذلك أصحاب الصناعات الذين يعملون بالكراء فعلى المدعي 
القول  كان  «من  بأن  عبارته  على  الفضيـالت   المحقق  وعلق  أعاره...»  أنه  البينـة 

اليمين»(١). فعليه  قوله 
أبو إسـحاق  المتقدمين  اإلباضية   فقهاء  مـن  بالقاعدة  صرح  مـن  أول  ولعـل 
عليه »(٢).  المدعـى  علـى  واليمين  ادعـى  من  علـى  «والبينـة  قـال:  إذ  الحضرمـي  
المتبايعين  اختالف  عن  كالمه  سـياق  في  أيضًا  القاعدة  بهذه  بركة   ابن  واستشـهد 
المدعي  على  البيِّنة  أن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  الثابت  «ألن  معلالً:  فقال  السـلعة  ثمن  في 

اليمين»(٣).  المنكر  وعلى 
العقد  قبل  الزوجين  هدايـا  ُحكمِ  بيان  في  الجناونـي   أبو زكرياء   اسـتند  كمـا 
للمدعي...»  البينة  تكن  لم  إن  اليمين  فعليه  أنكر  «وإن  فقـال:  القاعدة  هذه  علـى 
أسـلوب  على  الخصومة  بينهما  «جرت  معمر :  يحيى  علي  المحقق  عليه  وعقـب 

المنكر »(٤). على  واليمين  المدعي  على  البينة  اإلسالم:  في  المحاكم 
باب  في  القاعدة  هذه  حجية  الهجاري   سعيد   يحيى  بن  أبو زكرياء   ويؤكد 
لم  فإذا  ما وصفت  «فعلى  نصه:  بما  سؤال  عن  جوابًا  القرض  في  االختالف 
يتسـلَّف  أن  أمره  عليه   المدعـى  على  اليميـن  كانت  بينـة  المدعي  مـع  تكـن 

عليه...»(٥).

.٢١١/٤ الفضيالت،  جبر  محمود  للمحقق  الحاشية  مع  الجامع  جعفر:  ابن   (١)
ص ١٩٩. الخصال،  مختصر  قيس:  إبراهيم بن  أبو إسحاق  الحضرمي   (٢)

.٣٣٤/٢ الجامع،  البهلوي:  بركة  ابن   (٣)
.٥٥ ص ٥٤،  معمر،  يحيى  لعلي  الحاشية  مع  النكاح  كتاب  يحيى:  أبو زكرياء  الجناوني   (٤)

.٨٥/٢ األحكام،  في  اإليضاح  أبو زكرياء:  الهجاري   (٥)
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الشـماخي   علل  فقد  اإليضاح،  كتاب  في  أكثر  القاعدة  بهذه  العمل  وتجسـد 
رّد  سياق  في  يقول  مصدرها،  إلى  وأشار  عديدة،  مواضع  في  األحكام  بعض  بها 
من  على  واليمين  ادعى  من  على  «البينة  أّن  الحديث  «ألن  معلالً:  للعيب  الحيوان 
إن  تقضي  الشـرعية  «والقواعد  ما نصـه:  اإليضـاح  حاشـية  في  أنكـر»(١).  وجـاء 

منهما»(٢). المنكر  حلف  وإال  بها،  ُعمل  البينة  وجدت 
هذه  على  اإلباضية   فقهـاء  اعتماد  مدى  تؤكد  وغيرهـا  النصوص  هذه  فـكل 
المختلفة وهذا  المسائل  في  الشرعية  األحكام  تعليل  في  بها  واستئناسهم  القاعدة 

فيض. من  غيض 

القاعدة: مدلول  ـ 
تعالى:  قال  الواضحة،  والحجة  والشـهادة،  الدليل  اللغة:  في  بالبينة  المراد  ـ 

(البقرة: ٩٩).  ﴾ ¥  ¤  £  ¢  ¡ ~ے   }  |  {  z ﴿
مخصوصة  وهـي  ويظهـره،  الحـق  ما ُيبّيـن  لـكل  اسـم  االصطـالح:  وفـي 
الصحابة   وكالم  ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  كالم  في  وهي  واليمين،  الشاهد  أو  بالشاهدين 
ثالثة  وتارة  الزنا،  فـي  كما  شـهود  أربعة  تكون  تارة  وهي  عليهم(٣).  اهللا  رضـوان 
والطالق،  والنـكاح  الحدود  فـي  كما  شـاهدين  تكون  وتارة  المفلس،  فـي  كمـا 
في  كما  واحدة  امرأة  تكون  وتارة  المسلم،  كالطبيب  واحدًا،  شاهدًا  تكون  وتارة 
يمينًا  خمسـين  تكون  وتارة  عليه،  المدعي  إنكار  عند  يمينًا  تكون  وتارة  الرضاع، 
لكن  ذلك،  على  أمارة  ولديهم  أخاهم،  قتل  فالنًا  أن  على  المقتول  أولياء  يحلفها 
حول  يثير  مما  ونحوه  كالدم  (باللَّْوث)  األمارة  هذه  وتسمى  البينة،  مقام  ال تقوم 

.٢٧٩/٣٦ اإليضاح،  الشماخي:   (١)
.٢٠٦/٣ للشماخي،  اإليضاح  على  الحاشية  عمر:  محمد بن  ستة  أبو   (٢)

لغـة  الفقهـي  القامـوس  أبو جيـب:  سـعدي  ـ  ص ١١٥.  الفقهـاء،  لغـة  معجـم  وقنيبـي:  جـي  قلعـة   (٣)
ص ٣٦. العلمية.  الرسائل  في  الفقهية  االصطالحات  عيسى:  ياسين  العاملي  ـ  ص ٤٧.  واصطالحا، 
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أنه  الزوج  يّدعي  أن  وهو  اللعان،  في  كما  أيمان  أربعة  تكون  وتارة  الشبه،  القاتل 
منه. ليس  حملها  أنَّ  يّدعي  أو  تزني،  امرأته  رأى 

واآليـة  والبرهـان،  والحجـة  والداللـة  البينـة  أن  إلـى  اإلشـارة  وتجـدر 
قرائن  البعض  يسـميها  المعنى،  في  متفاوتـة  ألفاظ  كلها  واألمـارة  والعالمـة 
هذا  في  القيم   ابـن  يقول  القضـاء(١).  في  اإلثبـات  طرق  أو  لإلثبـات،  وأدلـة 
البينة  تأت  ولم  حقه،  مسـماها  يوّف  لم  بالشـهادة  البينة  خص  «ومن  المعنى: 
والدليل  الحجة  بهـا  مرادًا  أتت  وإنمـا  الشـاهدان،  بها  مرادًا  القرآن  فـي  قـط 
من  غيرها  أن  وال ريب  البينة،  من  والشاهدان  ومجموعة...  مفردة  والبرهان، 
فإنها  المدعي،  صدق  على  الحال  كداللة  منهـا،  أقوى  يكون  قد  البينة  أنـواع 
ودالئل  واألمارات  القرائن  يلغ  لم  فالشارع  الشاهد...  إخبار  داللة  من  أقوى 
لها  شـاهدًا  وجده  ومـوارده  مصادره  فـي  الشـرع  اسـتقرأ  من  بل  األحـوال، 

األحكام»(٢). عليها  مرتبًا  باالعتبار 
وفي  القسم،  ومعناها  وأيامن،  وأيمان  أيمن  على  تجمع  اللغة:  في  واليمين  ـ 
 ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £ ﴿ المجيد:  الكتـاب 

(المائدة: ٨٩).  ﴾ ®
أو  الفعل  على  الحالـف  عزم  به  قوي  عقد  عن  عبـارة  االصطالح:  وفـي 
بحصول  جملــة  حصـول  ربـط  وهو  التعليـق،  أيضـًا  تشـمل  وهـي  التـرك، 
المنعقدة(٤)،  واليميـن  اللغو(٣)،  اليميـن  أنواع:  وهي  أخـرى،  جملة  مضمـون 

ص ١٧٢. والتوجيه،  األصالة  بين  الفقهية  القواعد  إسماعيل:  بكر  محمد   (١)
بتصرف. ص ١٤  الشرعية،  السياسة  في  الحكمية  الطرق  الجوزية:  القيم  ابن   (٢)

يجري  أو  ذلك،  غير  علـى  هو  فإذا  عليه،  حلف  كما  يظنـه  أمر  على  يحلـف  أن  اللغـو:  اليميـن   (٣)
له. قصد  غير  من  لسانه  على  اليمين 

الفقهاء  بعض  عند  وتسمى  ال يفعله،  أو  يفعله  أن  مستقبل  أمر  على  يحلف  أن  المنعقدة:  اليمين   (٤)
النحلة. يمين 



القواعد الفقهية عند اإلباضّية٢٦٦

وغيـرها. المضرة(٣)،  ويميـن  الصـبر(٢)،  ويميـن  الغمـوس(١)،  واليميـن 
المستثناة  الحاالت  بعض  في  إال  شـيء  كل  في  األيمان  إلى  اللجوء  ويجوز 
كل  في  الناس  بين  «واأليمـان  المفيد:  الجامع  في  جاء  اإلباضيـة .  بعض  ذكرهـا 
وكذلك  أيمـان،  فيهن  فليس  والشـتم،  والقذف،  والنسـب،  الحـدود،  إال  شـيء 

وغيره»(٤). الطالق  في  ويجوز  باأليمان  ال يثبت  النكاح 
األيمان  فيها  ال يقبـل  التي  الحاالت  عـن  أجمله  فيما  القول  أبو سـعيد   وفصـل 
فيه  يجوز  الـذي  الشـتم  وأما  حال،  على  يمين  فيهـا  ليس  قيل:  الحـدود  «أمـا  فقـال: 
أصحابنا   قول  من  ذلك  ويعجبني  فيه،  اليمين  في  يختلف  أنه  فمعي  والعقوبة،  التعزير 

بذلك  وهي  كاذب،  أنه  يعلم  وهو  أمر  على  يحلف  أن  وهي  ن  الفاجرة  اليمين  الغموس:  اليمين   (١)
اختصاصها  النصوص  بعض  من  يظهر  وقد  يتب،  لم  إن  النار  في  ثم  اإلثم،  في  صاحبها  تغمس 
وال ينعقد  الكذب،  ناحية  من  فقط  الشرعي  وأثرها  كذبًا،  حقه  منع  أو  امرئ  حق  على  باليمين 
اإلشـراك  «الكبائر:  الشـريف:  الحديث  في  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عليها  نص  وقد  بها.  االصطالحي  اليمين 
األيمان  كتـاب  البخـاري،  رواه  الغمـوس»  واليمين  النفـس،  وقتـل  الوالديـن،  وعقـوق  بـاهللا، 
أطفيش،  ينظر:  العاص.  عمرو بن  عبد اهللا بن  عن  رقم  ٦٣٠٩ ،  الغموس،  اليمين  باب  والنذور، 

.٢٩٥/٤ النيل،  شرح 
قاصدًا  الكذب  متعمدًا  المـرء  يحلفها  التي  هي  والزيدية:  والشـافعية  الحنفية  عند  الصبر  يميـن   (٢)
حلف  «من  قـال:  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  روي  شـريف  حديث  وأصله  آخـر،  شـخص  مال  إلذهـاب 
كتاب  البخاري،  رواه  غضبان»  عليه  وهو  اهللا  لقي  مسـلم  امرئ  مال  بها  يقتطع  صْبر  يمين  على 
 ،﴾ ...Æ  :  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿ ﴿ تعالى:  اهللا  قول  باب  والنذور،  األيمان 
في  باب  والنذور،  األيمـان  كتاب  المسـند،  في  والربيع  مسـعود.  عبد اهللا بن  عن  رقـم  ٦٣١٠ ، 

عباس. عبد اهللا بن  عن   ،٦٥٧ رقم  والنذور،  األيمان 
بها  يهينه  أو  صاحبـه  ليغيظ  الخصم  يقصدها  التـي  «اليمين  هي  اإلباضيـة:  عند  المضـرة  يميـن   (٣)
على  عليه  المدعـى  يحلِّف  أن  أراد  إنمـا  أنـه  المدعـي  األمنـاء  يتهـم  وأن  يتعبـه،  أو  يشـغله  أو 
واصطالحًا،  لغة  الفقهي  القاموس  أبوجيب:  سعدي  ينظر:  المضرة».  بيمينه  فأراد  عليه  ما ليس 
عيسـى:  ياسـين  العاملي  ـ  ص ٥١٤.  الفقهاء،  لغة  معجم  وقنيبي:  جي  قلعة  ـ   .٣٩٦ ص ٣٩٥، 

ص ٢٣٥. العلمية،  ولرسائل  الفقهية  االصطالحات 
.٤٤/١ المفيد،  الجامع  الكدمي:   (٤)
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من  ذلك  ويعجبني  اليميـن،  فيه  أّن  قومنا  قول  بعض  في  وأحسـب  فيه،  ال يميـن  أنـه 
النفقة والكسوة»(١). الزوج والزوجة من  الحق على  فيه  ثبت  به  أقرهم  لو  قولهم؛ ألن 

للقاعدة: اإلجمالي  المعنى  ـ 
أفادته  كما  بالبينة،  اإلثبات  فعليه  الظاهر،  خالف  يزعم  الذي  هو  المدعي  أّن 
المّدَعى  أما   .(٢)» األصل   إلبقاء  واليمين  الظاهـر،  خالف  إلثبات  البينة  القاعـدة: 
المسـؤولية،  من  ذمته  براءة  وهي  األصليـة،  بالحالة  متمسـك  بإنكاره  فإنـه  عليـه 
كذب  الحتمال  ولكن  طارئ،  بسبب  ذمته  شغل  يثبت  أن  إلى  قوله  قبول  فيجب 
عجزه  عند  تحليفه  المدعي  طلب  إذا  باليمين  قوله  يوثق  إنكار  في  عليه  المدعى 

اإلثبات(٣). عن 
واليمين  المّدعي  بجانب  البينة  تشريع  من  الحكمة  إلى  الفقهاء  بعض  ويشير 
ألنه  ضعيف،  المدعى  جانب  أّن  فيه:  الحكمة  «إن  فيقول:  عليه  المدعى  بجانب 
جانبه  بهـا  ليتقوى  عليـه  واجبة  القويـة  الحجة  فكانـت  الظاهـر،  خـالف  يدعـي 
األصل  ألن  قوي،  عليه  المدعى  وجانـب  البينة،  هي  القوية  والحجـة  الضعيـف، 
أصل  وهذا  اليميـن»(٤).  وهي  الضعيفـة  بالحجة  منـه  فاكتفي  بـه،  المدعـى  عـدم 
ال يعدل عنه حتى لو اصطلح المتخاصمان على أن المدعي لو حلف، فالمدعى 

خصمه(٥). يضمن  لم  المدعى  وحلف  للمال،  ضامن  عليه 
طرق  في  األساسية  القواعد  من  القاعدة  هذه  أن  إلى  الصدد  هذا  في  ونشـير 
درر  في  ورد  كما  تجاوزهما  وال يمكن  والمرافعات،  القضاء  مجال  في  اإلثبات 
في  بمبلغ  آخر  علـى  شـخص  ادعى  لو  حتى  مطلقًا  عنها  يعدل  «ال  أنـه  الحـكام 

نفسه. المصدر  الكدمي:   (١)
.١٠٥٥/٢ العام،  الفقهي  المدخل  مصطفى:  الزرقا  ـ   .٧٧ المادة  العثمانية:  العدلية  المجلة   (٢)

.١٠٥٦/٢ الفقهي،  المدخل  الزرقا:   (٣)
ص ٣٦٩. الفقهية،  القواعد  شرح  أحمد:  الزرقا   (٤)

نفسه. المصدر  الزرقا:   (٥)
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أدفعه  ذمتي  يلزم  المبلغ  هذا  بأن  حلفت  إذا  للمدعي:  عليه  المدعى  وقال  ذمته، 
المذكور»(١). المبلغ  دفع  عليه  المدعى  فال يلزم  اليمين،  المدعي  فحلف  لك، 
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في  كثيرًا  ألسنتهم  على  جرت  والمَحّدثين  الفقهاء  عند  مشهورة  القاعدة  هذه 

ما يلي: مشروعيتها  على  الثابتة  األدلة  ومن  والشهادات،  األقضية  أبواب 

النبوية: نَّة  السُّ من  ـ  أ 
١ ـ استدل اإلباضية  على ثبوت هذه القاعدة بحديث مشهور رواه الربيع بن 
رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  قال  قال:  عباس   ابن  عن  زيد   جابر بن  عن  عبيدة   أبي  عن  حبيب  

أنكر»(٢).  من  على  واليمين  ادعى  من  على  «البينة 
أي»:  ادعى  مـن  على  البينة  «قولـه  الحديث:  معنـى  بيان  فـي  السـالمي   قـال 
فإنه  الدعوى  أنكر  أي  أنكر:  من  على  «اليمين  وقوله:  له.  أنه  بدعواه  الحق  طلب 
وكذلك  يجزه،  لم  الحكم  قبل  حلف  فلو  بذلك،  عليه  الحاكم  حكم  بعد  يحلف 
لدعوى  قاطعًا  ال يكون  من  ال يجزيه  فإنه  المدعي  طلـب  قبل  الحاكم  حلَّفـه  إذا 

ذلك...»(٣). له  كان  ثانية  ُيحّلفه  أن  طلب  فلو  الخصم، 
إذا  باب  فقـال:  الرهن  أبواب  من  بابـًا  القاعدة  لهـذه  البخـاري   وترجـم  ـ   ٢
المدعى  على  واليميـن  المدعي  علـى  فالبينة  ونحـوه،  والمرتهن  الراهـن  أتلـف 

بإسناده. حديثين  فيه  وساق  عليه ، 

.٦٦/١ العدلية،  األحكام  مجلة  شرح  الحكام  درر  حيدر:  علي   (١)
ادعى  من  على  البينـة  أن  ما جاء  باب  األحكام،  كتـاب  المسـند:  في  حبيب  الربيع بـن  أخرجـه   (٢)

.٢٥١/٣  (٨٣) برقم  أنكر،  من  على  واليمين 
مسند  الصحيح  الجامع  شرح  (ت: ١٣٣٢هـ):  سلوم  حميد بن  عبد اهللا بن  أبو محمد  السـالمي   (٣)
التنوخي،  الدين  عز  عليه:  وعلق  صححه  األزدي،  الفراهيدي  عمرو  حبيب بن  الربيع بن  اإلمام 

.٢٥٢/٣ (دت)،  ط  ُعمان،  سلطنة  مسقط،  النهضة،  بمطابع  االستقامة  مكتبة  نشر 
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ابن  إلى  «كتبت  قـال:  مليكة   أبي  ابن  عـن  عمر   ابن  مولى  نافـع  عـن  األول: 
عليه»(١).  المدعى  على  اليمين  أن  قضى  النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  أن  إلّي  فكتب  عباس  

يسـتحق  يمين  على  حلف  «من  عبد اهللا 3  قال  قال:  وائل   أبي  عن  الثاني: 
ذلك:  تصديق  اهللا  فأنـزل  غضبان،  عليه  وهـو  اهللا  لقي  فاجر  فيها  وهـو  مـاالً  بهـا 
 Ø  × ﴿ إلى:  فقـرأ   ،«  ﴾ Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿ ﴿
ما يحدثكم  فقـال:  إلينا  خـرج  قيس   األشـعث بن  إن  ثـم  (آل عمـران: ٧٧).   ﴾ Ù
بيني  كانت  نزلت،  واهللا  َلفيَّ  صـدق  فقال:  قال  فحدثناه،  قال:  أبو عبد الرحمٰـن ، 
رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص :  فقال  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  إلى  فاختصما  بئر  في  خصومة  رجل  وبين 
«من  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص :  فقال  وال ُيبالي،  يحلف  إذًا  إنه  قلت:  يمينه»،  أو  «شـاهدك 
غضبان»  عليه  وهو  اهللا  لقـي  فاجر  فيها  وهو  مـاالً  بها  يسـتحق  يمين  على  حلـف 

ذلك»(٢). تصديق  اهللا  فأنزل 
عباس  3 :  ابن  عن  مليكة   أبي  ابن  عن  صحيحه  في  مسلم   وروى  ـ   ٣
رجال  دمـاء  ناس  عـى  الدَّ بِدعواهـم  النـاس  ُيعَطـى  «لـو  قـال:  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  أن 
مولى  نافع  عن  أيضًا  وروى  عليه»(٣).   المدعى  على  اليمين  ولكن  وأموالهـم، 
باليمين  قضى  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  عباس   ابن  عن  مليكة   أبي  ابن  عن  عمر   ابن 

عليه(٤).  المدعى  على 

عن  رقم:  ٢٣٩٩ ،  ونحـوه،  والمرتهن  الراهن  اختلـف  إذا  باب  الرهن،  كتـاب  البخـاري،  رواه   (١)
عباس. عبد اهللا بن 

عن  رقم:  ٢٤٠٠ ،  ونحـوه،  والمرتهن  الراهن  اختلـف  إذا  باب  الرهن،  كتـاب  البخـاري،  رواه   (٢)
.١١٦/٣ مسعود،  عبد اهللا بن 

عبد اهللا بن  عـن  رقم ٣٣١٤ ،  عليـه،  المدعى  على  اليميـن  باب  األقضيـة،  كتـاب  مسـلم،  رواه   (٣)
.١٣٣٦/٣ عباس، 

عبد اهللا بن  عن  رقـم:  ٣٣١٥ ،  عليه،  المدعى  علـى  اليمين  باب  األقضيـة،  كتـاب  مسـلم،  رواه   (٤)
عليه»،  المدعى  على  «اليمين  باب  األقضية،  كتاب  النووي:  بشرح  مسلم  صحيح  ينظر:  عباس. 

.٣/١٢
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أن  العـاص  3  عمرو بـن  عبد اهللا بـن  عـن  بسـنده  الترمـذي   وروى  ـ   ٤
عليه »(١).  المدعى  على  واليمين  المدعي  على  نة  «البيِّ خطبته:  في  قال  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 

بالحديث: االستدالل  وجه 
قواعد  من  كلية  شـريفة  قاعدة  الحديث  «هذا  مسـلم :  شـرح  في  النووي   قال 
بل  دعواه،  بمجـرد  يدعيه  فيمـا  اإلنسـان  قول  ال يقبل  أنه  ففيـه  الشـرع،  أحـكام 
فله  عليه  المدعى  يميـن  طلب  فإن  عليـه،  المدعى  تصدق  أو  بينـة،  إلـى  يحتـاج 
من  كل  على  البينـة  وجوب  في  الجمهور  لمذهـب  بالحديث  واسـتدل  ذلـك... 
كل  حق  في  عمومه  على  الحديث  فحملـوا  أنكر،  من  كل  على  واليميـن  ادعـى، 
مالك  وأصحابه  وقال  أم ال،  اختالط  عليه  والمدعى  المدعي  بين  كان  أحد سواء 
وبينه  بينه  مـن  على  إال  ال تتوجه  اليميـن  إن  المدينـة :  وفقهـاء  السـبعة  والفقهـاء 
الواحد،  اليـوم  في  مـرارًا  بتحليفهم  الفضـل  أهـل  السـفهاء  يبتذل  لئـال  خلطـة، 

المفسدة...»(٢). لدفع  الخلطة  فاشترطوا 
الدعوى،  الحق لمجرد  النبي ملسو هيلع هللا ىلص منح  الحكمة من رفض  إلى  النووي   وأشار 
بين ملسو هيلع هللا ىلص  «وقد  فيقول:  عليه،  المدعى  على  واليمين  المدِعي،  على  البينة  واشترط 
قوم  الدعى  بمجردهـا  أعطى  لو  أنه  دعـواه  بمجرد  ال يعطى  كونـه  في  الحكمـة 
ماله  صون  مـن  عليه  المدعى  وال يمّكن  ذلـك،  واسـتبيح  وأموالهم،  قـوم  دمـاء 

بالبينة...»(٣). صيانتها  فيمكنه  المدعى  وأما  ودمه، 

عمرو بن  ابـن  عن  رقم ١٣٤١،  المدعـي،  على  البينـة  باب  األحـكام،  كتـاب  الترمـذي،  رواه   (١)
من  على  القضاء،  كتاب  الكبرى،  في  والنسـائي  رقم ٥٩٢،  األحكام،  كتاب  والربيع،  العاص، 
البيهقي  رواه  حسـن،  حديث  أربعينه:  في  النـووي  قال  عباس،  ابن  عـن  رقـم ٥٩٩٤،  اليميـن، 
ابن  الحافظ  إسـناده  ـن  وحسَّ  ،٢٥٢/١٠ عباس  ابن  حديث  من  الصحيحين  في  وبعضه  وغيره 

.٣٤١/١ الخفاء،  كشف  العجلوني:  ينظر:  أخرى».  بألفاظ  روي  «وقد  الفتح  في  حجر 
صحيح  النووي:  ينظر:  ـ   .٢٥٣/٣ حبيب،  الربيع بن  مسند  الصحيح  الجامع  شـرح  السـالمي:   (٢)

.٣/١٢ النووي،  بشرح  مسلم 
.٣/١٢ مسلم،  صحيح  شرح  النووي:   (٣)
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الحكمة في ذلك: أن جانب  العلم:  النووي : «وقال جماعة من أهل  ويضيف 
البينة؛  وهي  القوية،  الحجة  فُكّلف  الظاهر،  بخالف  يقوم  ألنه  ضعيف؛  المدعي 
وأما  المدعي،  ضعف  بها  فيقوى  ضررًا،  وال تدفع  نفعًا  لنفسـها  ال تجلب  ألنها 
باليمين،  فيـه  فاكتفى  ذمته،  فـراغ  األصل  ألن  قـوي،  فهو  عليه  المدعـى  جانـب 
فكان  الضرر،  عنها  ويدفع  النفع  لنفسه  يجلب  الحالف  ألن  ضعيفة؛  حجة  وهي 
واحد،  معنى  في  أكثر  أو  ِحكمتين  اجتماع  من  وال مانع  الحكمة،  غاية  في  ذلك 
على  المترتبة  العامة  بالمصالح  متعلقة  الحديث  إليها  أشار  التي  الحكمة  أّن  على 
تبين  مناسبة؛ ألنها  إنما هي مجرد  العلماء  استنبطها  التي  والحكمة  القضاء،  نفس 

باليمين»(١). والمنِكر  بالبينة  المدعي  اختص  ألجله  الذي  الوجه 

الذمة»: «براءة  قاعدة  من  ـ  ب 
أّن  فاألصل  الذمة»،  «بـراءة  وهو  أصيل  أصل  على  القاعدة  هـذه  ُبنِيت  وقـد 
دعواه،  صحـة  على  شـرعي  ببرهان  للمدعي  ذمتـه  في  ال يتعلـق  عليـه  المدعـى 
شـرحها  بصدد  نحن  التـي  القاعـدة  بهـذه  يأخـذون  الوضعـي  القانـون  ورجـال 
«براءة  وهو  القاعدة  هـذه  عليه  بنيت  الذي  باألصل  أيضًا  ويعملـون  وإيضاحهـا، 

إدانته »(٢). تثبت  حتى  برئ  «المتهم  فيقولون:  الذمة»، 
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هو  الثالث  والركن  القضـاء،  ركَنًا  ويمثالن  عليه،  والمدَعـى  المدِعي  وهمـا 
ألن  األمور؛  أهم  من  عليه  والمدعى  المدعي  بيـن  القاضي  تمييز  وإّن  الدعـوى، 
أو  بالبينة  يطالبه  مـن  القاضي  يعرف  وبه  التمييز،  هـذا  معرفة  على  يبنـى  الحكـم 

النووي: شرح صحيح مسلم، ط ٢، نشر دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان، ١٣٩٢هـ/١٩٧٢م.   (١)
.٢٥٣/٣ حبيب،  الربيع بن  مسند  الصحيح  الجامع  شرح  السالمي  وينظر:  ـ   .٣٠/١٢

ص ١٧٤. والتوجيه،  األصالة  بين  الفقهية  القواعد  إسماعيل:  بكر  محمد   (٢)
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الموافق  الدواء  المريض سهل عليه معرفة  إذا عرف علة  كالطبيب  اليمين، وذلك 
دواء  له  وصف  إن  عظيمًا  الخطر  كان  العلة  تشخيص  جهل  وإذا  المريض،  لذلك 

علته. مع  ال يتفق 
والمدعى  المدعـي  عرف  «من  المعنـى:  هذا  فـي  المسـيب   سـعيد بن  يقول 
صفة  من  أهم  القاضي  في  الفطنة  صفة  كانـت  ولهذا  القضاء »،  وجه  عرف  عليـه 
الشـريعة  أّن  واألصل  أثره .  إلـى  منه  أحوج  نظـره  إلى  القاضـي  وقالـوا:  العلـم، 
ما ادعاه،  صحـة  له  تتثبت  التي  البينـة  إحضار  المدعـي  على  قـررت  اإلسـالمية 

للدعوى. إنكاره  لتأكيد  اليمين  عليه  المدعى  وعلى 

عليه: والمدعى  المدعي  بين  التمييز  طرق  ـ 
وتمييز  عليه،  والمدعى  المدعـي  بين  التفريق  المهمة:  الالزمة  األمـور  ومـن 
فال يعرف  القاضي،  على  األحيان  بعض  في  أمرها  يشتبه  قد  اآلخر  عن  أحدهما 
اختلف  هنـا  ومن  عليه،  المدعـى  هـو  وَمن  المدعي  هـو  َمن  الدقـة  وجـه  علـى 
وضع  ذلك  وألجل  منها،  كثيرة  أقـوال  على  الدعوى  طرفي  تعريف  في  الفقهـاء 
هذه  ومن  عليه،  والمدعى  المدعـي  بين  للتمييز  خاصة  ضوابط  اإلباضيـة   فقهـاء 

الضوابط:
يكون  فقد  الملك »:  دليل  «واليد  الظاهر،  خالف  يقول  مـن  المدِعـي  أّن  ـ   ١
فيه  يتصرف  أن  يريد  وأنـه  له،  أنه  وادعى  شـيء  على  يده  وضع  قد  رجـل  هنـاك 
حينئذ  منهما  فُكالًّ  له،  الشـيء  هذا  أّن  وادعى  آخر  رجل  فجاء  المـالك،  تصـرف 
خالف  يقول  َمن  المدعي  أن  وبما  الحال،  ظاهر  في  عليه  ومدعى  مدعيـًا  يكـون 
المدعي. هو  واألجنبي  عليه،  المدعى  هو  المسألة  هذه  في  اليد  فواضع  الظاهر، 
إذا  ال يخلَّى  َمن  عليه  والمدعى  الظاهر،  دعواه  تخالف  َمن  المدعي  أّن  ـ   ٢

سكت(١).

.٢٥٢/٣ حبيب،  الربيع بن  مسند  الصحيح  الجامع  شرح  السالمي:   (١)
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أسلم(١). والثاني  أشهر  األول  بأن  التعريفين  هذين  على  الشوكاني   وعقب 
التلف،  أو  الرّد  ادعى  إذا  الُمودع  بأن  األول  التعريـف  على  بعضهم  واحتـّج 
بأن  يجاب  أن  يمكن  لكن  قوله،  فالقـول  ذلك  الظاهر، ومع  تخالف  دعـواه  فـإن 
الظاهر،  ال تخالف  دعـواه  تجعل  اسـتودعه  من  قبل  من  الُمـودع  هذا  فـي  الثقـة 
يده  ما في  على  بالبينـة  عليه  المدعى  فيطالـب  األمور،  تنعكس  أن  الظلـم  ومِـن 
لمن  فيقال  وسـكنه،  بناه  الذي  بيَته  آخر  على  إنسـان  يدعي  كأن  حوزته،  وتحت 

بيتك...»(٢). البيت  أن  على  حجة  هات  البيت:  يده  في 
يحيى  بن  أبو زكريـاء   صرح  وقد  المتداعَيْيـن:  من  الجاحـد  إلـى  النظـر  ـ   ٣
إلى  ُينظر  أن  عليه  المدعى  مِن  المدعي  معرفة  «فأصل  فقال:  الضابط  بهذا  سعيد  

اآلخر»(٣). والمدعي  عليه،  المدعى  فهو  منهما،  الُمنِكر 
المدِعي  بين  التمييز  العلماء في ضوابط  إلى اختالف  السالمي   هذا وقد أشار 
بيان  في  «واختلفوا  فقـال:  بينهما،  التفريـق  طريقة  إلى  وأرشـد  عليـه،  والمدعـى 
والمدعى  الظاهر،  دعـواه  ُتخالف  َمن  المدعي  فقيـل:  عليه،  والمدعى  المدعـي 
ال ُيَخّلى  َمن  عليه  والمدعى  تـرك،  سـكت  إذا  َمن  المدعي  وقيل:  بخالفه،  عليـه 
والمدعى  الخصومة،  على  ال يجبر  من  المدعي  إن  قيل:  وبمعناهما  سـكت،  إذا 
فإن  التلف،  أو  الرّد  ادعى  إذا  الُمودِع  بأن  األول  على  ورّد  عليها،  يجبر  َمن  عليه 

قوله...»(٤). فالقول  ذلك  ومع  الظاهر،  تخالف  دعواه 

.٣٥٠/٨ األوطار،  نيل  الشوكاني:   (١)
الفقه  ُعمان)  سلطنة  ـ  بمسقط  االستئناف  بمحكمة  (قاضي  عبد اهللا  محمد بن  خلفان بن  الحارثي   (٢)
ُعمان  في  الفقهية  العلـوم  تطور  ندوة  في  قدمه  بحث  محبـوب،  محمد بن  اإلمام  عنـد  القضائـي 
سـعيد  سـلطان بن  مراجعة  ـ  أنموذجًا  ـ  محبوب  محمد بن  اإلمام  الهجري،  الثالث  القرن  خالل 

ص ١٧٣ - ١٧٤. ُعمان،  سلطنة  مسقط  النهضة،  مطابع  ١٤٢٧هـ/٢٠٠٦م.  ط ١  الهنائي، 
بكر  محمد بن   .١٦  ،١٥/٣ األحـكام،  فـي  اإليضاح  سـعيد:  يحيى بن  أبو زكريـاء  الهجـاري   (٣)

ص ١٧٤. الفقهية،  القواعد  إسماعيل: 
.٢٥٢/٣ حبيب،  الربيع بن  مسند  الصحيح  الجامع  شرح  السالمي:   (٤)
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عليه،  المدعى  من  المدعي  لتمييـز  هذه  من  قريبة  ضوابط  المالكيـة   ووضـع 
طالب  كل  ليس  ألنه  ملتبسـان،  هما  «إذ  الشـأن:  هذا  في  المالكي   البقوري   يقول 
ُمّدعيًا، وال كل مطلوب مدعى عليه، وضابط المدعي والمدعى عليه لألصحاب 

عبارتان: فيه 
أقرب  هو  عليه  والمدعى  سـببًا،  المتداعيين  أبعد  هو  المدعي  أن  إحداهمـا: 

سببًا. المتداعيين 
خالف  على  قوله  كان  َمن  المدعي  ـ  األولى  توضيح  وهي  الثانيـة:  والعبـارة 
وإلى  ُعرف»(١).  أو  أصل  وفق  على  قوله  كان  َمن  عليه  والمدعى  ُعرف،  أو  أصل 

القرافي (٢). ذهب  المعنى  هذا 
أو  يصدقه،  أمر  عن  دعواه  تجردت  مـن  المدعي  المالكي :  شـاش  ابن  وقال 
ما يوهنها  بها  اقترن  أو  الصـدق،  على  الداللة  في  أمرًا  المتداعييـن  أضعـف  كان 
ترجح  ومن  ذلك.  وشبه  ألصل،  والمخالف  معهود،  عن  كالخروج  وذلك  عادة، 
العرف،  ما يوافق  أحدهما  ادعى  وإذا  عليه،  المّدعى  فهو  ذلك  من  بشـيء  جانبه 
وكذلك  المدعي.  هو  والثانـي  عليه،  المدعى  فاألول  ما يخالفه،  اآلخـر  وادعـى 
مّدع . فإنه  دعواه،  يصدق  أمر  غير  من  ما عليه  رّد  أو  ما عليه،  وفاء  ادعى  َمن  كل 
مصدق،  عن  قوله  تجـرد  من  المدعي  فقال:  الحاجـب ،  ابن  ذلك  واختصـر 
هو  المعهود  عبد السـالم :  ابن  قال  أصل.  أو  بمعهود  ترجح  َمن  عليـه  والمدعـى 

الحال . استصحاب  واألصل  العرف،  شهادة 
عليه،  المدعى  من  المدعي  عليـك  أشـكل  «إذا  عبد البر :  ابن  أبو عمر  وقـال 
شيء  استحقاق  يطلب  وهل  دافع،  أو  آخذ  هو  هل  ينظر  أن  فيه  االعتبار  فواجب 

فيه  رتب  واختصارهـا،  الفـروق  ترتيـب  (ت: ٧٠٧هـ)  إبراهيـم  محمد بـن  أبو عبـد اهللا  البقـوري   (١)
وزارة  نشـر  عباد،  ابن  عمر  تحقيق  الفقهيـة،  القواعد  فـي  القرافي  الدين  شـهاب  فـروق  واختصـر 
األوقاف والشؤون اإلسالمية بالمغرب، ط، ١٤١٦هـ/١٩٩٦م، مطبعة فضالة المغرب، ٢٢٤/٢.

.٢٢٣/٢ نفسه،  المصدر  البقوري:   (٢)
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على  فقف  عليه،  مدعى  المنِكر  والدافع  مّدع،  أبدًا  فالطالب  ينفيه،  أو  غيره  على 
شـيء  من  البراءة  يطلب  أو  األخـذ،  يريد  مـن  «كل  غيره:  وقـال  األصـل»،  هـذا 

مّدع »(١). فهو  عليه  وجب 
المدعى  هو  باألصل  المتمسـك  أن  وهو  واحد  شـيء  على  يحوم  وكالمهم 

المدعي. فهو  عنه  النقل  أراد  ومن  عليه، 
أن  بالمثال:  ذلك  «وبيـان  فقال:  الضوابط  هذه  يوضح  أن  البقـوري   وحـاول 
البينة،  عليه  مّدع،  والوصّي  عليه،  مدعى  فإنه  بماله  الوصيَّ  وطلب  بلغ  إذا  اليتيم 
أموالهم(٢)،  إليهم  دفعوا  إذا  اليتامى  علـى  باإلشـهاد  األوصياء  أمر  تعالى  اهللا  ألن 
يكونوا  لم  وإذا  خاصـة،  واإلنفاق  التصـرف  على  بـل  الدفع  على  يأتمنهـم  فلـم 
عليه  مدعى  ألنـه  عليه،  واليميـن  طالـب  فهذا  الدفـع،  عـدم  األصـل  كان  أمنـاء 
على  نة  «البيِّ  : لقوله 0  عليه،  اليمين  قلنا:  وإنما  مّدع،  وهو  مطلوب،  والوصي 
فيها مدعى  الطالب  فيكون  أنكر»(٣). ونظائر هذا كثير،  المدعي، واليمين على من 

والقرائن»(٤). األحوال  وظواهر  بالعوائد  الترجيح  ـ  أبدا  ـ  ويعتمد  عليه، 

:∫GƒMC’G  øFGôb  OÉªàYG  äÉÑKE’G  πFÉ°Sh  øe  :kÉ©HGQ
الحال،  بظاهر  المتخاصمين  على  الحكم  في  الحاكم  أو  القاضي  يقتصر  هل 

األحوال؟ وقرائن  المهنية  وخبرته  كفطنته  أخرى،  وسائل  على  يعتمد  أم 
اعتماد  وجـوب  إلى  أكثرهـم  فذهـب  المسـألة،  هـذه  فـي  الفقهـاء  اختلـف 
واأليمان،  كالشـهود،  اإلثبـات،  فـي  المعروفـة  الظاهـرة  األدلـة  علـى  القاضـي 
وقرائن  ونظـره،  وخبرته  فطنتـه  على  أحكامه  يبنـي  أن  لـه  وال يجـوز  واإلقـرار، 

.٢٢٥/٢ للبقوري،  واختصارها  الفروق  ترتيب  على  الحاشية  عباد:  ابن  ينظر:   (١)
(النساء: ٦).  ﴾ à  ß  Þ  ÝÜ  Û  Ú  Ù  Ø تعالى:﴿ ×  قوله  في  وذلك   (٢)

تخرجه. تقدم   (٣)
.٢٢٤/٢ - ٢٢٦ واختصارها،  الفروق  ترتيب  البقوري:   (٤)
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بكل  األخذ  جواز  إلى  بعضهم  وذهب  الظاهر،  خالف  ظنية  أدلة  ألنها  األحوال؛ 
الحقيقة. إلى  التوصل  في  القاضي  تساعد  وسيلة 

ما قدر،  حكمـه  في  حاكم  اهللا  يتقـي  «بـاب  ما نصه:  النيـل  كتاب  فـي  جـاء 
بقوله:  النص  هذا  على  عبد الرحمٰـن   بكلي  المحقق  علق  بالظاهـر...»(١)  ويأخـذ 
ويسـتعمل  العرف،  به  يجري  وما  األحوال،  قرائن  يسـتنطق  أن  ذلك  يتنافى  «وال 
قرائن  واسـتنطاق  للفراسـة  فكم  الحكم،  غامـض  اسـتجالء  في  وفطنته  فراسـته 
العدل،  قسـطاس  وإقامة  الحق،  إصابة  فـي  تأثير  من  العرف  واعتبـار  األحـوال، 
عشـاء  أباهم  يوسـف   إخوة  جاء  وقديمًا  حقًا،  الظاهـر  عليـه  ما يـدل  كل  وليـس 
ومشـاهير  والصحابة   الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص  أقضية  تتبع  ومن  صادقين،  غير  وهـم  يبكـون 
إال  ذلك  مراعاة  مع  حكمه  ال يكون  ثم  جليًا،  ذلك  اسـتبان  اإلسـالم  في  القضاة 

الظاهر. على  مبنيًا 
ويناقش  يبحث  أن  دون  الخصمين  كالم  ظاهـر  على  مقتصرًا  يحكم  أن  أمـا 
في  ال سـيما  والخائن،  األمين  وبيـن  والكاذب،  الصـادق  بين  ويفـرق  ويقـارن، 
فهناك  واألمانة،  الثقة  َمعين  فيه  وغاب  واالحتيال،  الكيد  بطابع  المطبوع  عصرنا 
ذلك  وراء  ومـن  الحاكم،  عـن  ما يخفى  كثيـرًا  الحق  وجـه  فـإن  األقـدام،  مزلَّـة 

العدل»(٢). وفوات  الحقوق،  إضاعة 

المختار: الرأي 
حجته؛  وقوة  وجاهتـه،  مدى  يظهر  بكلي   عبد الرحمٰن  رأي  فـي  النظـر  وعنـد 
عليها،  المعتديـن  ومعاقبـة  ألصحابهـا،  الحقـوق  إثبات  هـو  القضـاء  هـدف  ألن 
وألجل  الشرع،  وال تصادم  صحيحة،  ما دامت  إليها  يتوصل  التي  الوسيلة  وال يهم 

أعلم. واهللا  للصواب  واألقرب،  األعدل  ألنه  عندنا  الرأي  هذا  يترجح  ذلك 

.٧٩٥/٣ العليل،  وشفاء  النيل  كتاب  عبد العزيز:  الثميني   (١)
.٧٩٥/٣ - ٧٩٦ للثميني،  النيل  كتاب  على  الحاشية  عبد الرحمٰن:  بكلي   (٢)
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:IóYÉ≤dG  ´hôah  äÉ≤«Ñ£J  :kÉ°ùeÉN
األبواب  من  كثير  في  أثرها  وظهر  اإلباضي   الفقه  في  القاعدة  هذه  تجسدت 
بينهم،  للفصـل  القضاء  إلـى  الخصوم  فيلجأ  االختـالف،  عنـد  خاصـة  الفقهيـة، 
الحكم  لتجلية  القاعدة  هذه  على  ويعتمد  اإلثبات،  وسـائل  إلى  القاضي  فيحتاج 

التالية: الفروع  في  منها  نماذج  وسنذكر  المتنوعة،  القضايا  في 
:äÓeÉ©ªdG  »a  : k’hCG

البيع: عقد  في  االختالف  في  ـ   ١
إلى  وأشار  المتبايعان،  افتراق  بعد  البيع  حكم  «اإليضاح»  في  الشماخي   ذكر 
األبدان،  افتراق  وليس  الصفقة  افتراق  به  يراد  اإلباضية   جمهور  عند  االفتراق  أّن 
ابن  حديث  ذلك  فـي  وحجتهم  وغيرهم،  اإلباضية   مـن  خالفهم  من  قول  ونقـل 
البائع  قول  فالقول  قائم،  والبيع  بينة،  بينهما  وليس  البائعان  اختلف  «إذا  مسعود : 

البيع»(١). (٢). يترادان  أو 
فالقول  «قوله:  بقوله:  مسعود  3  ابن  رواية  على  أبو ستة   المحشي  وعقب 
إذا  وأما  البيع،  أنكر  إذا  ظاهـر  وهذا  يمينه،  مع  ـ  أعلـم  واهللا  ـ  أراد  البائـع:  قـول 
قول  حينئذ  القول  أن  فالظاهـر  البينة،  توجد  ولم  المشـتري  وأنكره  البائع  ادعـاه 
منهما  واحد  كل  وإن  هذا،  إلى  ناظر  البيع  أن  يترادان»  «أو  قوله:  ولعل  المشتري، 

صاحبه...»(٣). من  ما أخذ  يرد 
عند  إليها  واالحتـكام  القاعـدة  بهـذه  العمل  بتأكيـد  بيانـه  أبو سـتة   واختتـم 
وإال  بها،  عمل  البينة  وجـدت  إن  تقضي  الشـرعية  «والقواعد  فقال:  االختـالف، 

منهما ...»(٤). المنِكر  حلف 

تخريجه. تقدم   (١)
.٢٠٥/٣ اإليضاح،  الشماخي:   (٢)

.٢٠٥/٣ - ٢٠٦ للشماخي،  اإليضاح  كتاب  على  الحاشية  القصبي:  عمر  محمد بن  ستة  أبو   (٣)
.٢٠٦/٣ نفسه،  المصدر  ستة:  أبو   (٤)
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المضاربة: في  االختالف  في  ـ   ٢
اختلفا  إذا  الشريكين  على  الحكم  في  القاعدة  هذه  على  اإلباضية   اعتمد  كما 
المضارب  اختلـف  «وإذا  الشـأن:  هذا  في  بركة   ابـن  يقول  المضاربة،  ربـح  فـي 
التجارة  تلك  مثل  في  مثله  ما يأخذ  مثل  للمضارب  كان  الربح،  في  المال  ورب 
بقدر  مثله  أجر  له  أصحابنا   بعض  قال  فيه،  يتجر  الذي  والموضع  البلد  ذلك  في 
شـرط  بينهما  وكان  الربح  فـي  اختلفا  فإن  البلـد،  وذلك  المـال  ذلك  فـي  عنائـه 
محمد بن  وأظنـه  ـ  أصحابنا   بعـض  وقـال  مقـداره،  في  واختلفـا  عليـه،  واتفقـا 
على  الزيادة  مـن  المضارب  يدعيه  بمـا  اليمين  المـال  رب  علـى  إّن  ـ:  محبـوب  
وقال  ادعـاه،  الـذي  والشـرط  بالزيادة  البينـة  المضـارب  وعلـى  بـه،  لـه  ما يقـر 
يتحالفا،  أن  بعـد  مثله  أجرة  إلـى  أردهما  فإني  فيـه  اختلفـا  إذا  علـي :  موسـى بن 
كان  ال شـرط  أو  المثل  ربح  وجوب  من  الفصل  هـذا  صدر  في  ذكرنـاه  والـذي 

شرط»(١). غير  أو  فيه،  واختلفا  بينهما، 
اإلباضية   فقهاء  من  وغيره  بركة   ابن  أن  يتبـن  ما تقدم  خالل  من  والحاصـل: 
«البينة  المشهورة  القاعدة  المضاربة على  في  الشريكين  استندوا في حكمهم على 

أنكر ». من  على  واليمين  المدعي  على 

الديون: استيفاء  في  االختالف  في  ـ   ٣
الدائن  اختلف  إذا  أنه  المالية  المعامالت  في  القاعدة  هذه  تطبيقات  ومن 
على  بناء  يكون  فالحكم  أجله،  فـي  أو  مقداره،  أو  الدين  صفة  فـي  والمديـن 
هذا  في  بركة   ابـن  يقول  أنكر»،  مـن  على  واليمين  المدعـي  علـى  «البينـة  أن 
المدعى  وأنكر  عاجـالً،  درهم  ألـف  رجل  على  رجل  ادعـى  «وإذا  الصـدد: 
بأنها عاجلة،  يشهد  أحدهما  الحاكم شاهدين،  عند  البينة  المدعي  فأقام  عليه، 

.٢٣٧٠ - ٣٧١ الجامع،  البهلوي:  بركة  ابن   (١)
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جائزة،  الشـهادة  أن  الجامع(١)  ففي  وكذا،  كذا  إلى  آجلة  بأنها  يشـهد  واآلخر 
األجل...». ذلك  إلى  الحق  ويكون 

ولم  باآلجل  الشـاهد  شـهادة  بسـقوط  حكم  أنه  بركة   ابن  عبارة  من  والظاهر 
سقوط  عندي  يوجب  «والنظر  بقوله:  ذلك  ويعلل  «الجامع»،  صاحب  برأي  يأخذ 
لو  أنه  تـرى  أال  بدعواه،  شـاهده  أكذب  المدعي  ألن  باآلجـل،  الشـاهد  شـهادة 
وشهد  األجل،  ذلك  إلى  الشاهدين  أحد  فشهد  األجل؟  ذلك  إلى  المدعي  ادعى 
له  يشهد  الشاهد  أن  قِبل  من  جائزة  غير  شهادته  كانت  عاجالً،  الحق  أّن  أحدهما 

حقه»(٢). بغير 
ويطالب  لإلثبات،  المناسبة  الوسيلة  هي  اليمين  فيكون  البينة  عدمت  إذا  أما 
بعض  بـه  ما صرح  وهـذا  دعـواه،  صـدق  علـى  يحلـف  أن  المداينيـن  مـن  كل 
أحدهما  وقـال  والمقترض  المقرض  اختلـف  إذا  أنـه  بركة   ابن  يـرى  اإلباضيـة ، 
المستلف  ويُرّد  اليمين،  عليهما  فيجب  شعيرًا،  أقرضني  اآلخر  وقال  ُبرًا،  أقرضته 
بينة  تقوم  أو  خصمـه،  يصدقه  أن  إال  الدعـوى  وأنكـر  بقبضه،  أقـّر  ألنـه  الثمـن، 

دعواه(٣). بصدق  ألحدهما 
لم  ما دامت  باأليمـان  دعواهم  إثبـات  إلى  المداَنيين  بركـة   ابن  أرشـد  فقـد 

واحد. آن  في  للدعوى  ومنكرًا  مدعيًا  صار  منهما  كال  ألن  البينة،  لديهما  تتوفر 

الصناعة: على  اإلجارة  في  االختالف  ـ   ٤
والطباعة  كالخياطـة  معينـة،  صناعـة  في  محترفـًا  رجـالً  شـخص  كلـف  إذا 
ذلك  حّل  في  يسـتندون  فالفقهاء  الصنعة،  صفة  في  فاختلفا  والنجارة،  والحدادة 

في  وتوفي  الهجري،  الثالث  القرن  فـي  عاش  األزكوي  جعفر  البن  الجامع  كتاب  يقصـد  لعلـه   (١)
مخطوطًا. يزال  وما  «التقييد»  كتابه  في  شرحه  وقد  الرابع  القرن  بداية 

.٢٨٠/٢ - ٢٨١ الجامع،  بركة:  ابن   (٢)
.٣٤٧/٢ نفسه،  المصدر  بركة:  ابن   (٣)
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في  جاء  أنكـر »  من  على  واليميـن  المدعي  علـى  «البينة  قاعـدة:  علـى  الخـالف 
قال  إن  مثل:  الصنعة،  صفة  في  المصنوع  ورب  الصانع  اختلف  «وإذا  اإليضـاح: 
أمرتك  بل  الثوب:  رب  له  وقال  سـراويل،  الثوب  هذا  أقطع  أن  أمرتني  الصانع: 
عليه  مدعى  ألنه  البينة  الصانع  وعلى  الثوب،  رب  قول  فالقول  قميصًا،  تقطعه  أن 
حين  ألنه  البينة؛  الثوب  رب  وعلى  الصانع،  قول  القول  آخرون:  وقال  شبيه،  في 
وصححه  األول  القـول  الشـماخي   واختار  مدعيًا»(١).  صار  بالقطع  للصانـع  أقـر 

أصح»(٢). النظر  يوجبه  فيما  األول  «والقول  فقال: 
فقال:  التعليل  وجـه  وبّين  اختيـاره  في  الشـماخي   أبو سـتة   المحشـي  وتابع 
والقول  وأحمد ،  ليلى   أبي  وابن  مالك   هذا  إلى  إلخ... ذهب  آخرون  وقال  «قوله: 
القول  كان  اإلذن  أصـل  في  اختلفا  لـو  ألنهما  شـيخنا(٣) 5  قـال  أصـح  األول 
في  نقصًا  أحدثـا  بأنهما  معترفان  ونحـوه  الخياط  وألن  صفتـه،  في  فكـذا  قولـه، 

عدمه...»(٤). واألصل  لهما،  مأذون  أنهما  واّدعَيا  الثوب، 
الصناعة،  مواصفات  في  االختالف  في  أخرى  صورًا  الشماخي   وعرض 
قال  إن  الصباغ  صفة  في  اختلفت  إن  المعنى  هذا  على  أيضًا  «وكذلك  فقال: 
أن  أمرتني  بـل  الصانع:  له  فقـال  أحمر،  تصبغه  أن  أمرتـك  الثـوب:  رب  لـه 

أسود... أصبغه 
بينة  له  تكن  لم  وإن  شـيئه،  الشـيء  صاحب  فليأخذ  بالبينة  الصانع  أتي  وإن 
غير  ثوب  قيمة  أخذ  شـاء  إن  بالخيار  بعد  هو  ثم  قوله،  على  الثـوب  رب  حلـف 
قيمة  للصباغ  ويعطـي  بصباغه  ثوبه  أخـذ  شـاء  وإن  للصانع،  يكون  ثم  معمـول، 

.٦٢٠/٣ اإليضاح،  الشماخي:   (١)
نفسه. المصدر  الشماخي:   (٢)

أيضًا،  محشـيًا  وكان  السدويكشـي  سـعيد  أو  أطفيش،  يوسـف  أمحمد بن  القطب  يقصد  لعله   (٣)
النيل. كتاب  في  اإليضاح  اختصر  الذي  الثميني  به  يريد  وربما 

.٦٢٠/٣ اإليضاح،  على  الحاشية  القصبي:  ستة  أبو   (٤)
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قيمة  أخـذ  السـراويل  أخذ  فإن  بالخيـار،  أيضـًا  األولى  المسـألة  وفـي  الصبـغ، 
األول...»(١). ثوبه  عن  ذلك  ما نقصه 

الصناعة  على  اإلجارة  في  االختالف  مـن  أخرى  صورًا  الشـماخي   ويضيف 
األشـياء،  أصحاب  ذلك  وأنكر  أيديهم،  ما فـي  رّد  الصبـاغ  ادعـى  «وإن  فيقـول: 
في  لما  ضامنـون  ألنهم  البينة؛  الصبـاغ  وعلى  األشـياء،  أصحاب  قـول  فالقـول 

البيان... سوى  وال يبرئهم  أيديهم 
رب  وقال  ثوبك،  هذا  الصباغ:  فقال  والصباغ  الثوب  أصحاب  اختلـف  وإن 
يمينه،  مع  الصباغ  قـول  القول  أّن  األثر:  فـي  ذكر  فقد  بثوبي،  هو  ليـس  الثـوب: 
بثوبه،  هذا  ليس  ببينة  أتى  فإن  فيها،  الخبر  ويجزيه  البينة،  الثوب  صاحب  وعلـى 
هذا  بأن  الصباغ  حلف  بينة،  له  تكن  لم  وإن  بثوبه،  يأتي  أن  على  الصباغ  فليؤخذ 
ليس  أنه  يتيقن  ما لم  أيضـًا  فليأخذه  ثوبه  أنه  أيقن  فـإن  صاحبه،  يأخذ  ثـم  ثوبـه، 

ثوبه»(٢). في  له  فليقضه  بثوبه، 
في  يحتكم  المتقدمـة  الصـور  علـى  قياسـًا  أخرى  صـورًا  الشـماخي   وذكـر 
مع  اختلف  إن  الغاصـب  «وكذلك  االختـالف،  عند  القاعدة  هـذه  إلـى  جميعهـا 
المغصوب منه، والراهن مع المرتهن إذا اختلفا على حسب ما في هذه المسألة، 
أن  البينة  الثوب  رب  وعلى  والمرتهن،  والغاصب  الصانع  قول  ذلك  في  فالقول 
مع  الثوب  رب  قـول  القول  كلـه:  ذلك  في  يقـول  من  ومنهم  بثوبـه،  ليـس  هـذا 
األول هو  والقول  ثوبه»،  بأنه هو  البينة  والمرتهن  والغاصب  الصباغ  يمينه، وعلى 
القول  عندي  النظـر  يوجبه  «والذي  فيقـول:  الثاني  القول  ويرجـح  بـه،  المأخـوذ 
فيحتاج  بثوبي،  ليس هذا  الثوب  فيقول رب  الصباغ،  به  أتى  الثاني؛ ألن كل ثوب 
الصباغ  ألن  له،  ما ال نهاية  إلى  ذلك  ويتسلسل  األول،  القول  على  البينة  إلى  فيه 

.٦٢٠/٣ - ٦٢١ اإليضاح،  الشماخي:   (١)

.٦٢١/٣ - ٦٢٢ اإليضاح،  الشماخي:   (٢)
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إن  وأما  بذلك...  يعلم  ولـم  له  يتلف  أو  يعلمه،  ولم  الثوب  عليـه  يتشـاكل  ربما 
الصباغ،  قول  فالقـول  هذا؛  بل  ال،  الصباغ:  وقـال  ثوبي،  هذا  الثـوب:  رب  قـال 
المسـألة،  هذه  في  الصباغ  أيـدي  في  لمـا  مّدع  ألنـه  البينـة،  الثـوب  رب  وعلـى 

األولى...»(١). بخالف 

القول: مجمل 
مع  عليه  المدعى  بقول  يأخذون  الفقهـاء  أن  تقدم  مما  يسـتخلص  أن  يمكن 
تخالف  دعواه  ألن  بالبينة؛  فيطالب  المدعي  أما  الظاهـر،  يوافق  قوله  ألن  يمينـه؛ 
اليد  ألن  عليه؛  المتنازع  الشيء  يده  في  من  إلى  ينظرون  أنهم  كما  الحال،  ظاهر 

الفقهاء. عند  تقرر  كما  له  موجبة  وليست  الملك   دليل 

:á«°üî°ûdG  ∫GƒMC’G  »a  :kÉ«fÉK

الصداق: مقدار  في  االختالف  ـ   ١
من  األزواج  بيـن  ما يقع  أيضًا  الباب  هـذا  في  القاعدة  هذه  تطبيقـات  ومـن 
وينكرها  الزيـادة  أحدهما  فيدعـى  قيمته،  أو  مقـداره  في  الصـداق  علـى  خـالف 
ذلك،  ونحو  المهـر  صفة  تحديد  فـي  أو  منه،  المعجل  تأخيـر  حـْول  أو  اآلخـر، 
سـئل  القاعدة.  هذه  حكم  إلـى  النـزاعات  هـذه  مثل  فـض  في  غالبـًا  فالمرجـع 
دخل  ثم  وكذا،  كذا  على  تراضينا  أّنا  وأشهد  امرأة  تزوج  رجل  «عن  زيد   جابر بن 

وكذا». بكذا  ابنتي  أّن  أبوها  ادعى  ثم  بامرأته،  الرجل 
لم  المرأة  قـالـت  فإن  كثيـر،  أو  قليل  مــن  الزوج  ما قـال  «القـول  قـال: 
قد  أنه  عليه  فالبينة  زوجها،  به  أقّر  وما  عليها،  فالبينة  وال كثيـرًا،  قليالً  يعطني 

برئ»(٢).

.٦٢٢/٣ - ٦٢٣ نفسه،  المصدر  الشماخي:   (١)
ص ١٣٦. زيد،  جابر بن  اإلمام  جوابات  من  زيد:  جابر بن   (٢)
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عاجله  المهر  ذلك  على  وأشهدوا  قوم،  إلى  تزوج  رجل  «أيما  أيضًا:  وقال  ـ 
فليس  العاجل،  يوّفها  لم  أنه  ذلك  بعد  فادعت  بامرأته،  الرجل  دخل  ثـم  وآجلـه، 
حقها،  أوفيتها  حتى  يدخلوني  لم  قال:  إن  قـال،  فيما  الرجل  ويصدق  ذلك،  لهـا 
أنه  عليه  فالبينة  بها،  يدخل  ما لم  فأمـا  وكذا،  كذا  عليه  بقي  قد  أنه  عليهـا  فالبينـة 
تسليم  في  الناس  عليه  ما تعارف  أيضًا  الحكم  هذا  ويؤيد  وكذا»(١).  كذا  من  برئ 
عليه  المتفق  صداقها  تقبض  حتى  لزوجها  الزوجة  فال تسلم  الدخول،  قبل  المهر 

العقد. في 
قال  الصداق  إليها  طلب  فلمـا  رجالً،  ابنته  زّوج  رجل  «عن  أيضـًا:  وسـئل  ـ 
مرارًا،  علّي  ودخـل  وطئني  لقد  واهللا  المـرأة:  فقالت  ما تزوجتهـا،  واهللا  الرجـل: 
وحّد  الزنى  حد  حّدين:  المرأة  «تجلد  جابر :  قال  ما قربتها».  واهللا  الرجـل:  وقـال 

ببينة»(٢). إال  مهر  عليه  لها  وليس  الفرية، 
الخالف  يعتمد في عالج  أنه  المتقدم  يستخلص من جواب جابر   أن  ويمكن 
بين الزوجين في مسألة الصداق من حيث قيمته، أو تقسيمه إلى معجل ومؤجل، 
على  واليمين  المدعي  على  «البينة  القاعدة:  على  بعده  أو  الدخول  قبل  تسليمه  أو 

اليمين. أو  بالبينة  أخذه  حقه  إثبات  استطاع  فمن  عليه »  المدعى 
الجناوني :  أبو زكريـاء   يقـول  أيضًا  المهر  مقـدار  في  االختـالف  وفـي  ـ 
استشـهدت  ثم  األصل،  في  ماله  نصف  وأصدقها  امرأة  الرجـل  تـزوج  «وإذا 
فقال  القسـمة،  أرادوا  فلمـا  بذلك،  لها  الحاكـم  فحكم  الحاكـم،  عنـد  عليـه 
على  البينة  فعليه  الصداق،  هذا  بعد  وكذا  كذا  فدان  استفدت  قد  إني  الزوج: 
له  فال يعّين  بينـة  لـه  تكن  لـم  فإن  األمنـاء،  خبر  ذلـك  عـن  ويجزيـه  ذلـك، 

عليها»(٣).

نفسه. المصدر  زيد:  جابر بن   (١)
نفسه. المصدر   (٢)

ص ١١٣. النكاح،  كتاب  الجناوني:   (٣)
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اآلخر: من  ونفيها  الزوجية  ثبوت  دعوى  في  ـ   ٢
وهو  لرجل،  زوجة  أنها  امـرأة  ادعاء  القضاء:  في  ترفع  التي  الدعـاوى  ومـن 
القاضي  فيطالبهما  زوجتـه،  أنهـا  امرأة  على  رجـل  ادعاء  أو  ذلـك،  عليهـا  ينكـر 
عليه  المدعى  مـن  يطلب  عنهـا  عجزا  فـإن  دعواهمـا،  صـدق  إلثبـات  بالبينـات 
بحث  وقد  أنكر »،  من  على  واليمين  المدعي  على  «البينة  بالقاعدة:  عمال  اليمين، 
نفقة  من  عليهـا  المترتبة  األحـكام  وبينوا  المسـألة،  هذه  اإلباضيـة   فقهـاء  بعـض 

وواجبات. حقوق  من  بذلك  يتصل  وما  ونسب،  وسكن 
أنه  فادعت  برجل  المرأة  استمسـكت  «وإذا  الصدد:  هذا  في  الجناوني   يقول 
يؤجله  الذي  األجل  في  نفقة  عليه  لها  وليس  البينـة،  فعليها  ذلك  فأنكر  زوجهـا، 
حق  ألن  اليميـن»(١)،  فعليه  بينة،  لهـا  تكن  لم  فإن  ببينتها،  فيـه  تأتـي  أن  الحاكـم 
يشـترط  لم  فلو  بينهما،  الزوجية  تثبت  حتى  باالدعاء  الزوج  على  ال يجب  النفقة 
من  به  فتظفر  زوجته،  أنها  رجل  مال  في  طمعت  امرأة  كل  الدعت  ذلك،  الفقهاء 
يحددها  التي  المحاكمة  مدة  خالل  عليها  ال ينفـق  قالوا  ذلك  وألجل  حق،  غيـر 
القضاء، فإن تبين أنه زوجها، وأنكر عالقته الشرعية بها هربًا من واجباته نحوها، 

الزوجة. حقوق  على  حفاظا  رجعي  بأثر  بالنفقة  القاضي  يطالبه 
عليه  وتنكر  زوجتـه  أنها  المـرأة  على  الرجل  فيدعـي  العكس  يحـدث  وقـد 
فعليه  زوجته،  أنها  امرأة  إلـى  رجل  ادعى  «وإذا  شـأنه  في  الجناوني   يقول  ذلـك، 
ذلك،  فلها  (كفيالً)  حميالً  عليه  طلبت  فإن  ببينته،  يأتي  حتى  نفقتها  وعليه  البينة، 
إلى ذلك األجل  ببينة  يأت  لم  إن  ثالثا  بطالقها  يحّلفه  أن  الحاكم  إلى  وإن طلبت 
لزمه  األجل،  ذلك  إلـى  ببينة  يأت  لم  فإن  ذلك،  فلهـا  له،  الحاكم  يؤجلـه  الـذي 

اليمين»(٢). فعليها  بينة،  له  تكن  لم  وإن  الطالق،  ذلك 

ص ١٧٧. النكاح،  كتاب  الجناوني:   (١)
.١٧٧ - ١٧٨ نفسه،  المصدر  الجناوني:   (٢)
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الرجل  ادعى  إذا  أحـكام  من  ما يترتـب  آخر  موضـع  في  الجناونـي   ويؤكـد 
وطالبته  الدعوى،  بتلك  هي  واستمسكت  البينة،  عن  وعجز  المرأة،  من  الزوجية 
ادعى  «وإذا  نصـه:  وهذا  بهـا،  بالوفاء  القضـاء  فيلزمه  عليـه،  المترتبـة  بحقوقهـا 
ثم  البينة،  عليهـا  فأوقف  المـرأة،  وأنكـرت  تزوجها  قـد  أنه  المـرأة  إلـى  الرجـل 
حقوقها،  من  ذلك  وغير  والكسـوة،  النفقة  على  ذلك  بعد  به  المرأة  استمسـكت 
به  استمسـكت  إن  وكذلك  ذلـك،  على  بينهما  الخصومـة  ينصـب  الحاكـم  فـإن 

مات...»(١). إذا  وترث  الصداق  على  المرأة 
القاعدة  على  النزاع  ذلـك  لحل  حكمه  في  اعتمد  قد  القاضـي  أن  وال شـك 
«المرء  قاعـدة:  وعلى  أنكـر »،  من  على  واليمين  المدعـي  علـى  «البينـة  المقـررة 

عليه. ألزمناه  شيئًا  نفسه  ألزم  فمن  بإقراره »،  مؤاخذ 
من  الزوجية  ادعـاء  حكـم  بيان  نفسـه  السـياق  في  الجناونـي   ويضيـف 
ادعت  «وإذا  فيقـول:  بمولودها  تتعلق  أحـكام  من  عليه  يترتب  ومـا  المـرأة، 
أجالً  فأّجلها  ذلك،  على  البينة  الحاكم  فكّلفها  زوجها،  أنه  رجل  إلى  المرأة 
بّينتها،  فيه  أقامت  يوم  من  أشـهر  سـتة  دون  فيما  بولد  فأتت  ببينتها،  فيه  تأتي 
فيه  أقامت  يوم  من  أشـهر  سـتة  بعد  من  به  أتت  وإن  الولد،  ذلك  فال يلزمه 
أّرخ  ثم  بّينتها  أتت  إذا  المـرأة،  ادعته  الذي  الرجل  لذلـك  الزم  فهو  بينتهـا، 
الولد»(٢)؛  يوم  إلى  تزويجها  يوم  من  أشهر  سـتة  من  أكثر  فيه  فكان  تاريخها، 
من  أو  غيره  من  يكون  قد  أشـهر  سـتة  قبل  به  أتت  لو  األول  الحالة  في  ألن 
بنسـبه،  فيلحق  أشـهر،  بسـتة  عليها  االدعاء  بعد  به  جـاءت  وإن  زنـى،  ولـد 
من  أشهر  ستة  بعد  ُولد  إن  يثبت  النسب  ألن  ذلك؛  أنكر  ثم  تزوجها  فلربما 

الوطء. إمكان  مع  العقد 

ص ١٧٩. نفسه،  الجناوني:   (١)
ص ١٨١. نفسه،  المصدر   (٢)
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الطالق: دعوى  في  ـ   ٣
عليها،  ذلك  فينكـر  طلقها،  أنه  زوجها  علـى  المرأة  َتّدعي  أن  يحـدث  وقـد 
يثبت  فهل  الدعائها،  القضاء  يسـمع  لم  وإذا  الدعوى؟  بهذه  الطالق  يثبـت  فهـل 
ذلك  على  يترتب  وماذا  البـات،  طالقها  من  تيّقنت  إذا  ديانة،  حقهـا  في  الطـالق 

أحكام؟ من 
طلقها،  أنه  زوجها  إلى  المرأة  ادعـت  «وإذا  الشـأن:  هذا  في  الجناوني   يقول 
منه  نفسـها  وتفدي  َفْلتهرب  البائن،  بالطالق  أيقنت  إذا  عنده،  المقام  فال يسـعها 
لها  كانت  فإن  ذلك،  على  بينة  لها  تكن  لم  إن  مالها،  أو  مهرها  من  استطاعت  بما 
معه  المقام  وال يسـعها  اليمين،  فعليه  بينـة،  لها  تكن  لم  وإن  عليـه،  وّقفتهـا  بينـة 
وتنـزله  وال طاعة،  حقـوق،  ذلك  بعد  عليها  له  فليـس  حّلفته  فإن  ُتحلِّفـه،  حتـى 
نفسـها  من  وتمنعه  له،  وال تتزين  عليها،  البغي  أراد  ممن  الناس  من  غيـره  منزلـة 
النفقة  عليهـا  فلها  سـبيالً،  عنده  من  الخـروج  إلى  تجد  لـم  فـإن  ما اسـتطاعت، 

الزواج...»(١). من  ومنعها  عطلها  قد  ألنه  والسكن؛  والكسوة 
وال يُهمُّ  ذلك،  تيقنـت  إذا  المرأة  حق  فـي  الطالق  ثبوت  الجناونـي   ويؤكـد 
عبارته:  عليه  ما تدل  وهـذا  بها،  ظ  تَلفَّ التي  الطلقات  وال عـدد  له،  الزوج  إنـكار 
فأنكر  ثالثًا،  أو  بائنًا  طالقًا  طلقها  قد  أنه  زوجها  إلى  ادعت  امرأة  أّن  لو  «وكذلك 
بعد  به  استمسكت  ثم  تحّلفه،  لم  أو  فحلفته،  بينة،  للمرأة  تكن  ولم  ذلك،  الزوج 
بينهما  الخصومة  ينصـب  الحاكم  فإن  والصـداق،  والكسـوة،  النفقة،  على  ذلـك 
زوجي...»(٢). فالن  فالن بن  من  ي  حقِّ أعطني  ادعائها:  في  قالت  ولو  ذلك،  على 

زوجها  على  تثبت  المـرأة  حقوق  أّن  الجناوني   عبـارة  من  ما يسـتنتج  ولعل 
الطالق،  تثبت  التي  للبينة  وتفتقـر  به،  متمسـكة  أيضًا  وهي  طالقها،  ينفي  مـا دام 

ص ١٧٩. النكاح،  كتاب  الجناوني:   (١)
.١٨٠ ـ   ١٧٩ نفسه،  المصدر  الجناوني:   (٢)
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الطالق  دعوى  وما دامـت  لألصل ،  اسـتصحابا  زوجها  بأنه  أقـرت  إذا  وخاصـة 
على  البقاء  وهو  بالشك »،  ال يزول  و«اليقين  شبهة،  يحدث  شك  ذلك  ففي  طارئة 
من  وتسـتفيد  معه،  البقاء  الفقهاء  لها  رخص  ولذلك  الطالق،  وإبطال  الزوجيـة، 

المشروعة. حقوقها 
الميراث: قسمة  على  االختالف  في  ـ   ٤

األخ  يدعي  كأن  الورثة،  بين  المشـترك  المال  قسـمة  على  الخالف  يقع  وقد 
أبيها،  من  ورثتها  التي  الزراعية  األرض  مـن  جزء  ملكية  زواجها  بعد  أختـه  علـى 
هذه  ففي  بهـا،  المتصلة  أرضه  إلـى  يضمها  أن  ويحـاول  حصتها،  فـي  فينازعهـا 
يقول  دعواه،  صحة  إلثبات  بينته  بإحضـار  يطالبه  فالقضاء  مدعيًا،  ما دام  الحالـة 
األخ:  فقال  أخيها،  مع  اقتسمت  إذا  األخت  «وكذلك  المعنى:  هذا  في  الجناوني  
ذلك  في  ويجزيه  البينة،  فعليه  والدنا،  موت  بعد  وكذا  كذا  فدان  استفدت  قد  إني 

األخت. على  اليمين  فال يدرك  بينة  تكن  لم  فإن  األمناء،  خبر 
وادعت  زوجـهـا،  إلى  خروجـهـا  بعد  اسـتفاده  قـد  أنه  ادعـى  إذا  وأمـا 
األخ  فعلى  زوجهـــا،  إلى  خروجــهـا  قـبـل  مــن  اسـتفـاده  أنـــه  األخـت 
الشـيخ(١) 3 .  قول  وهو  زوجها،  إلى  خروجها  بعد  اسـتفاده  قد  أنه  البينـة 

نفوسة  بجبل  اإلباضية  علماء  من  الملوشائي  هارون  أبي  موسى  سليمان بن  هو:  بالشيخ  المراد   (١)
يحيى بن  الشـيخ  عن  العلم  أخذ  تملوشـايت.  من  أصلـه  (ق: ٤هـ/١٠م)  الربيـع)  (أبـو  بليبيـا 
بجبل  إَبنـَّاَين  بمسجد  س  درَّ تقيًا،  وشيخًا  مفتيًا،  عالمًا  وكان  عصره،  علماء  من  وغيره  سفيان، 
في  رديفه  كان  الـذي  الجناوني  الخير  يحيى بـن  أبو زكرياء  العالمـة  يده  على  ج  تخـرَّ نفوسـة، 
د  محمَّ وأبو  الزواغـي،  ار  َعمَّ وافي بـن  د  أبو محمَّ أيضـًا:  تالمذته  ومـن  الدين.  نسـب  سلسـلة 
أبو يعقوب  منهـم  العلماء  مختلـف  إلى  وفتـاوى  فقهية  مراسـالت  تـرك  المجدولـي.  عبـد اهللا 
نه  ما دوَّ إلى  باإلضافة  نفوسـة.  على  األمير  إبراهيم  ابـن  يحيى  زكرياء  وأبو  أحمـد،  تالوف بـن 
في  بصره  ضعف  عنـه.  رواياته  فجلُّ  «النـكاح»  كتابه  في  الخير،  يحيى بـن  أبو زكريـاء  تلميـذه 
قال:  َفزَّان  من  الكتب  جاءته  َوَلمـَّا  الدؤوبة،  الكثيرة  المطالعة  من  ذلك  يمنعه  ولم  عمـره،  آخـر 
فيدرس  اآلخر  يرجـع  ُثمَّ  يفتر،  َحـتَّـى  طلبته  أحد  عليـه  فيقرأ  شـبيبتي»،  في  أدركتهـا  =«ياليتنـي 
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خروجها  قبل  من  اسـتفـاده  قـد  بأنـه  البينـة  األخـت  على  إّن  غـيره:  وقــال 
زوجها»(١). إلى 
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الخصوم: بين  الفصل  في  الحاكم  منهج  ـ   ١
المتخاصمين،  على  الحكم  في  الحاكم  منهج  عن  الكدمي   أبو سـعيد  سـئل 
المدعي  على  «البينـة  المشـهورة  الفقهية  القاعـدة  على  أساسـًا  يعتمد  أنـه  فذكـر 
رجالن  حضره  إذا  الحاكـم  عن  «وسـألته  السـائل:  قال  أنكر ».  من  على  واليميـن 
فاليمين  البينة،  عجز  فإن  قال:  اليمين،  إلى  وتنازال  عليه،  ومدعى  مّدع  يتنازعان، 
فليحضرها،  شـاء  فإن  بينة،  له  كانت  إن  الحاكم  عليه  احتج  عليه،  المدعى  على 
أمره  يهدرها  لم  وإن  عليه،  المدعى  له  استحلف  تركها  أو  أهدرها  أو  أبطأها  وإن 
إّن  فقولنا:  المدعـي،  إلى  اليمين  عليـه  المدعى  رّد  فإن  بينتـه،  بإحضـار  الحاكـم 
بعض  قال  وقد  هللا،  واليمين  شيء،  له  يكن  لم  أبى  فإن  يحلف،  أن  المدعي  على 

فيه»(٢). يتنازعان  بصدقهما 
فيقول:  المتداعيين  بيـن  الفصل  في  القاضي  لمنهج  بيانـًا  الكدمي   ويضيـف 
موضع  الخصام  عند  الحاكـم  معرفة  هو:  الحكم  معنى  في  الخطـاب  فصـل  «إّن 
عليه،  المدعى  فيلزم  ويتداعيان،  معه  به  ينطقـان  فيما  عليه  المدعى  من  المدعـي 
قال  أعجزها،  فـإن  الخصمين،  بين  الحجة  لقطـع  خصمه،  ذلك  يطلب  لـم  ولـو 

عمرو  إليه  أحال   ،٩ - ١١ (مـخ)  نفوسـة  أهل  سـيرة  البغطوري:  ينظر:  الليل.  آخر  إلى  كذلـك 
نسـبة  د:  محمَّ الباروني   .١٨٢  ،١٧٨ - ١٨٠  ،١/٢ - ٤ ٢٥٢/١؛  السـير،  الشـّماخي:  النامـي. 
أبو الربيع:  الباروني   .١٢٥ الشـافية،  الرسـالة  القطب:   .٥٨٠ الشـّماخي،  بسـير  ملحق  الدين، 

.٥٣ اِإلبـَاِضيـَّة،  تاريخ  مختصر 
ص ١١٣. النكاح،  كتاب  الجناوني:   (١)

.٤٢/١ المفيد،  الجامع  أبو سعيد:  الكدمي   (٢)

=
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وفصل  بينهـم  الحجـة  لقطـع  خصمـك،  علـى  اليميـن  لـك  للمدعـي:  الحاكـم 
بما  حقه  وأبطل  بينتـه،  إهدار  في  الحاكم  عليه  ثبت  يمينـه  طلب  فـإن  الخطـاب، 
عن  حجيتها  وقطع  عليه،  المدعى  خصمه  له  حلف  أهدرها  فإن  اللفظ،  من  كان 
رّد  وإن  المدعي،  مـن  البينة  وإهدار  عليه،  المدعى  مـن  باليمين  بعـض  بعضهمـا 
في  إال  اليمين،  عليـه  أن  أصحابنا   قول  ففي  المدعـي  إلى  اليمين  عليـه  المدعـى 
على  ما يكـون  األيمان  مـن  يكون  فقـد  بمعرفـة،  وال يدعيهـا  ال يعرفهـا  أشـياء 

فيه...»(١). ينظر  واسع  شيء  وذلك  إليه،  ردها  ولو  المدعي  دون  عليه  المدعى 
الدعاوى  في  الفصل  أراد  إذا  القاضي  أن  الكدمي   عبارة  من  يتضح  هنا  ومن 
عليه»،  المدعى  على  واليمين  المدعي  على  «البينية  قاعـدة:  على  االعتماد  فعليـه 
فيردها  عنها  يمتنع  وقد  باليمين،  عليه  المدعى  يطالب  البينية،  المدعي  أهدر  فإن 

اإلباضية . بعض  قول  وهو  ذلك،  شاء  إن  عليه 
المنقوالت: أو  العقارات  حيازة  دعوى  في  ـ   ٢

وكل  والمقوالت  العقـارات  حيازة  دعوى  في  أخـرى  صورًا  اإلباضية   ذكـر 
المتداولة  القاعدة  حكـم  عليهما  القاضي  يجري  قالـوا  ملكه،  أنها  يدعـي  طـرف 

بينهما. للفصل  أنكر»  من  على  واليمين  المدعي  على  «البينة 
كل  وذكر  دارًا  رجـالن  ادعى  «إذا  األحـكام:  فـي  اإليضاح  كتـاب  في  جـاء 
البينة،  منهما  واحد  كل  وعلى  مّدع،  منهما  واحد  فكل  يده،  في  أنها  منهما  واحد 
في  جعلت  يده  في  أنها  منهمـا  واحد  كل  بينة  وشـهدت  البينة،  جميعا  أقاما  فـإن 
وإن  له،  بها  ُقضَيت  البينة  منهما  واحد  كل  أقام  فإن  نصفهما،  منهما  واحد  كل  يد 
فعلى  يده،  في  ما هي  صاحبه  يمين  منهما  واحد  كل  وطلـب  البينة  لهما  تقم  لـم 
يد  في  القاضي  يجعلها  لم  حلفا  فإن  يده،  في  ما هي  يحلف  أن  منهما  واحد  كل 
اآلخر  يعرض  أن  ونهاه  يده،  في  يجعلها  لم  اليمين  نكل عن  وأيهما  منهما،  واحد 

نفسه. المصدر  الكدمي:   (١)
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من  أنقد  بالذي  يـده  من  ينـزعها  لم  غيرهما  يد  في  القاضـي  وجدهـا  وإذا  فيهـا، 
الملك ». دليل  «اليد  ألن  هذين»(١)، 

ثوبًا،  أو  أمة  أو  دابة  أو  ودارًا  يد رجل،  في  عبدًا  ادعى رجل  «إذا  أنه  ومنها:  ـ 
يده:  في  الذي  فقال  ما كان،  كائنًا  فالن  قِبل  من  إجارة  أو  العروض  من  عرضًا  أو 
خصم،  فهو  عليه  ال ُيصّدق  فالن،  قَِبل  من  وديعة  يدي  في  هو  إنما  لي  هذا  ليس 
على  بينة  الشـيء  ذلك  يده  في  الذي  أقام  فإن  دعواه،  على  البينة  المدعي  وعلى 
يحضر  حتى  ذلك،  مـن  شـيء  في  خصومة  المدعي  وبين  بينه  يكن  لـم  ما ذكـر، 
المتاع المؤجرة والُمِعيرة، فيكون هو الخصم في ذلك، وتكون الدعوى  صاحب 

البينة... المدعي  وعلى  قِبله، 
وادعى  إياها،  أّجره  وأنه  له،  أنها  رجالً  فادعاها  رجل  يد  في  الـدار  كانـت  وإذا 
منهما  واحد  كل  وعلـى  مّدع،  منهما  واحـد  فكل  إياه،  أَْودعها  وأنـه  له،  أنهـا  أحـد 
بينهما نصفين»(٢). فإنه يقضي  البينة على ما ذكرناه،  أقام كل واحد منهما  البينة، فإن 

الجنايات: دعوى  ـ   ٣
الصلح: ودعوى  النفس  على  الجناية  في  ـ  أ 

واإلصابة  النفس  على  الجنايات  باب  في  وتطبيقاتها  القاعدة  هذه  فروع  ومن 
في  فأصابه  عليه  اعتـدى  شـخصا  أن  البعض  يدعي  فقد  األبدان،  فـي  بالجـروح 
ذلك  إثبات  المدعي  يستطيع  فكيف  عليه،  المدعى  ذلك  فينكر  فجرحه،  جسـده 
للمدعى  يمكن  وكيف  الضرر؟  عن  التعويـض  أو  القصاص  على  يتحصل  حتـى 

منها؟ بريئا  حقا  كان  إن  نفسه  عن  التهمة  نفي  عليه 
بين  وميزوا  الشرعي،  الحكم  فيها  وبينوا  القضية،  هذه  اإلباضية   فقهاء  بحث 
أقوالهم  وتعـددت  دونها،  وما  النفـس  في  اإلصابة  وبيـن  والخطأ،  العمـد  حالـة 

.٢٢/٣ - ٢٣ نفسه:   (١)
.٢٤/٣ - ٢٥ األحكام،  في  اإليضاح  الهجاري:   (٢)



٢٩١ الفصل السادس: القواعد الفقهية الكلية الصغرى

وطرق  القضاء  في  المشهورة  الفقهية  القاعدة  على  يقوم  أساسها  وكان  وعللهم، 
كتاب  صاحب  يقـول  أنكر ».  مـن  على  واليمين  المدعـي  علـى  «البينـة  اإلثبـات 
جراحة  رجلٍ  قِبـل  رجٌل  ادعى  «وإذا  الشـأن:  هذا  فـي  األحكام»  فـي  «اإليضـاح 
في  المدعي  على  فإّن  ذلك،  قَِبله  عليـه  المدعى  وجحد  َدمًا،  أو  خطـأ،  أو  عمـدًا 
اليمين،  عن  نكل  وإن  برئ،  حلف  فإن  اليمين،  المنكر  وعلى  البينة،  الوجـه  هـذا 
ولزمه  القصاص،  فيه  النفس  دون  عمد  كل  في  بعضهم:  قول  في  القصاص  لزمه 
فإن  النفس  فـي  العمد  وأما  دونها،  أو  النفـس  في  خطأ  مـن  مـا كان  فـي  األرش 
عليه  بعضهم:  وقال  يحلف،  أو  يقّر  ما دونها  وفي  يقّر،  حتى  أحبسـه  قال:  بعضًا 

عليه...»(١). وال قصاص  الدية  ما دونها  وفي  النفس  في  العمد  في 
إصابة  من  أحدثه  فيما  عليه  العفو  أو  الصلح  عليه  المدعى  يدعي  قد  ولكـن 
عليه  يشترط  وماذا  دعواه،  في  يصّدق  فهل  عليه،  الجناية  بعد  المدعي  جسد  في 
ادعى  «ولو  فقال:  هذا  على  أبو زكرياء   أجاب  الصلح،  دعوى  المصاب  أنكر  إن 
المدعي،  هـو  الوجه  هذا  في  كان  والعفـو  فيها  الصلـح  وادعى  الجراحـة،  قِبلـه 
أخذ  حلف  فإن  اليمين،  اآلخـر  فعلى  بينة،  له  تكن  لـم  فإن  البينة،  عليـه  وكانـت 

الصلح. من  اآلخر  ما ادعى  لزمه  اليمين  عن  نكل  وإن  حقه، 
عليه،  ذلك  وادعى  القصـاص،  فيها  يخرج  عمدا  بجرحـه  الجارح  أقـّر  وإذا 
وعلى  البينة،  وعليه  المدعي  هو  المـنزلة  هذه  في  المجروح  فإن  الصلح،  وادعى 
ألن  القصاص،  عليه  كان  نكل  وإن  المال،  من  برئ  حلف  فإن  اليميـن،  الجـارح 

المال»(٢). دعوى  لزمه  اليمين  عن  نكل  وإن  منه،  أبرأه  قد  اآلخر 
المال: على  الجناية  دعوى  وفي  ـ  ب 

أو  ماالً،  عليه  أكلوا  بأنهم  جميعًا  قرية  أهل  على  ادعى  عمن  السالمي   وسئل 

.١٩/٣ - ٢٠ األحكام،  في  اإليضاح  أبو زكرياء:  الهجاري   (١)
.٢٠/٣ نفسه،  المصدر  الهجاري:   (٢)
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دابة  وجدت  وإذا  بعينه؟  أحدًا  يعّين  لم  كان  إن  اليمين  أتلزمهم  دابة،  عليه  سرقوا 
غرمها؟ القرية  أهل  أيلزم  قرية،  في  مقتولة 

جماعة  أو  واحدًا  المدعي  ي  يسـمِّ حتى  مسـموعة  غير  دعوى  «هذه  فأجاب: 
المنِكر»(١). على  واليمين  المدعي  على  البينة  تكون  فحينئذ  مخصوصين، 

الجار: أمالك  على  التعدي  دعوى  في  ـ   ٤
الزراعة،  مجال  القاعدة:  هذه  حكم  اإلباضية   فيها  طّبق  التي  المواضع  ومـن 
ينكر  ثم  والمزروعات،  األراضي  على  أضرار  من  بينهم  فيما  الجيران  يحدثه  وما 
مع  يسـتنفذ  أن  بعد  إنصافه،  في  طلبًا  القضاء  إلى  المظلوم  فيلجأ  ذلك،  بعضهم 

عنه. األذى  إلماطة  الحوار  طرق  كل  جاره 
بالجار  الضرر  إحداث  باب  في  األرضين»،  وأصول  «القسمة  كتاب  في  جاء 
والسـواقي  والمماصل،  والحيطان  واألشـجار،  األرض  مـن  كلها  األصـول  فـي 
أرضه  في  أحدث  من  «وأما  أحمد :  أبو العباس  يقول  والبيوت،  كلها  والمجازات 
في  شيء  له  ال ُيعَرف  من  به  فاستمسك  لجاره،  مضرة  ما يكون  بها  ما اتصل  أو 
من  بمعنى  يـده  في  كان  ذلـك  أن  ُيعـَرف  ولم  الِملـك،  وجوه  مـن  بوجـه  ذلـك 
أن  ذلك  بعد  تبيـن  فإن  الحاكم،  وال يسـتردده  نزعها،  عليه  فال يـدرك  المعانـي، 
يأخذه  الحاكم  فإن  أمـره،  ولي  لمن  هي  أو  الوجوه،  من  بوجه  لـه  األرض  تلـك 
ما تثبت  مقدار  مكث  حتى  به  يستمسك  لم  وإن  األولى،  دعوته  وتنفعه  بنـزعها، 
له،  أنها  يعلم  لم  أنه  ادعى  إن  وكذلك  له،  أنها  صح  ولو  بدعوته،  فال يشتغل  فيه، 
به  فال يشتغل  المضرة،  بحدث  يعلم  لم  أنه  ادعى  إن  وكذلك  بقوله،  فال يشـتغل 
ألحد  أنها  يعلم  ولم  له،  ذلك  أّن  الوقت  هذا  في  عندنا  تبين  إذا  كله  وهذا  أيضًا، 

المضرة...»(٢). حدوث  وقت  في 

.٣١٠/٤ - ١١٣ نفسه:  المصدر  وينظر:   .٣٠٩/٤ الثمين،  العقد  السالمي:   (١)
ص ٣٨١ - ٣٨٢. األرضين،  وأصول  القسمة  أحمد:  العباس  أبو   (٢)
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األحـوال  حسـب  يختلـف  الحكـم  هـذا  أن  أحمـد   أبو العبـاس  ويوضـح 
المتنازع  األرض  دخول  وحالة  علمـه،  وعدم  بالمضرة  علمه  كحالة  والظـروف، 
فيها  فحدث  إليـه،  انتقلت  ثم  لغيـره  كانت  أو  دخولها،  وعـدم  ملكه،  فـي  عنهـا 
ُعرف  «وما  المقررة:  القاعدة  وفق  وأحكامها  المعاني  هذه  بيان  في  يقول  مضرة، 
لم  أو  فمنعها  ذلك،  في  المضرة  فيه  فحدثت  به،  يعلم  ولم  ملكه  دخل  ثم  لغيره 
له،  ذلك  أن  فادعـى  ذلـك،  من  أكثـر  أو  فيـه  ما تثبـت  مقـدار  فمكثـت  يمنعهـا، 
حدوث  قبـل  له  ذلك  أن  علـى  بالبينـة  فأتـى  المضـرة،  تلـك  بنــزع  فاستمسـك 
من  ِعمارة  وال تضره  المضرة،  بنـزع  له  ويحكم  بذلك،  له  يحكم  فإنـه  المضـرة، 
بعد  المضرة  بنـزع  يستمسـك  لم  وإن  بالبينة،  يأتي  أن  قبـل  المضرة  فيـه  أحـدث 

بدعوته...»(١). فال يشتغل  فيه،  ما تثبت  مقدار  مكث  حتى  البينة  ما أقام 
في  بها  ويصرح  القاعدة،  بهذه  العمـل  أبو العباس   يجسـد  آخر  موضع  وفي 
أّن  علم  قد  خصمـه  أن  المضرة  أحدث  من  ادعـى  «وإن  فيقول:  واضحـة  عبـارة 
مدع  فهو  اآلخر،  فأنكـره  المضرة،  فيـه  ما يثبت  مقدار  يمكث  أن  قبـل  لـه  ذلـك 

مضرته...»(٢). ونزع  صاحبه  حّلف  يأتِ  لم  فإن  اليمين،  وعليه 
على  تقع  التي  األضرار  عن  الجار  مسؤولية  في  ال يشترط  أنه  الفقهاء  ويقرر 
فيحدثها،  غيره  يكلف  أن  ذلك  في  يكفي  بل  بنفسه،  فعلها  يباشر  أن  جاره  أرض 
المباشـر،  وغير  المباشـر  عاتق  على  تقع  وإزالته  الضرر  وقـوع  مسـؤولية  ولكن 
من  يطلب  أو  بالبينة،  دعـواه  يثبت  أن  المتضرر  الجار  ويلـزم  اآلمـر،  أو  المالـك 
يقول  بإحداثها،  غيره  أمر  وعدم  بالمضرة،  علمه  بعدم  يمينـًا  له  يحلف  أن  جـاره 
فيه  ما تكون  فيه  يحـدث  أن  لِرجل  أَذِن  َمن  «وأما  المعنـى:  هذا  فـي  أبو العبـاس  
أن  له  أذن  الذي  فأقـر  له،  الشـيء  ذلك  أن  ادعى  من  أتى  ثم  فأحدثـه،  المضـرة، 

ص ٣٨٣. نفسه،  المصدر  أحمد:  العباس  أبو   (١)
نفسه. المصدر   (٢)
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ذلك  في  صّدقهما  إن  فإنـه  اآلخر،  فيـه  يأذن  أن  قبـل  ادعاه  للذي  الشـيء  ذلـك 
قولهما  له  فال يجوز  ُيصّدقهما  لم  وإن  بنـزعها،  فليؤخذ  المضرة،  أحـدث  الـذي 

بالبينة...»(١). إال 
صلة  له  َمـن  فكل  يحدثه،  َمـن  على  الضـرر  مسـؤولية  تحديـد  يقتصـر  وال 
مباشر،  غير  أو  مباشـرًا  جماعة،  أم  فردًا  كان  سـواء  فعله،  عن  مسـؤول  بالحادث 
هذا  في  أبو العبـاس   يقول  ذلـك.  عليه  ثبت  إذا  الضـرر  بإزالـة  القضـاء  وُيلزمـه 
بعضهم  فأقر  ثالثـة،  أو  رجالن  أحدثها  إنما  المضـرة  تلك  كانـت  «وإن  الصـدد: 
ما ينوبه  منهم  أقّر  َمن  فلينــزع  منهم،  واحد  ما لكل  تبّين  إن  فإنه  بعـض،  وأنكـر 
ويدرك  نزعها،  فال يدرك  منهم،  واحد  ما لـكل  يتبين  لم  وإن  المضرة،  تلك  مـن 
المضرة  أحـدث  الذي  أقر  فإن  علمـه،  عدم  على  منهم  أنكـره  من  علـى  اليميـن 
من  ذلك  من  جـاره  فمنعه  بنـزعها،  فأخـذ  المضرة  بنـزع  استمسـك  مـن  بدعـوة 
فإن  به،  استمسـك  للذي  إقراره  يجّوز  ولم  ذلك،  في  المنفعة  له  كانت  أنه  أجـل 
عليه  ويدرك  دعوتهم،  على  البينة  أقامـوا  إن  إال  إياه،  منعه  في  جاره  قـول  القـول 

بدعوته...»(٢). يعلم  لم  أنه  اليمين 
المتعلقة  القضايا  في  العباس   أبي  عند  القاعدة  هذه  بمقتضى  العمل  ويتجسد 
عنه،  منفصلة  أم  به  متصلة  المضرة  كانت  سـواء  الغير  ملك  في  الضرر  بإحداث 
به  فاستمسـك  رجل  أرض  في  مضـرة  وجدوا  فقوم  «قلـت:  يسـأله:  سـائل  فهذا 
إن  تتصل،  لم  أو  األرض  بتلك  المضرة  تلك  اتصلت  المضرة،  تلك  بنـزع  جاره 

نزعها. على  يجبروه  أن  المسلمين  الجماعة  أو  للقاضي  كان 
لم  وما  نزعه،  على  فال يجبروه  باألرض  ما اتصل  «كل  أبو العبـاس :  فأجابـه 
فليأخذوه  األرض  صاحـب  فيه  ما قعد  إال  نزعـه،  عليه  فال يدركـون  بها  يتصـل 

ص ٣٨٣. األرضين،  وأصول  القسمة  أحمد:  العباس  أبو   (١)
نفسه. المصدر  أحمد:  العباس  أبو   (٢)
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الواقعة،  الخشب  من  جاره  إلى  مضرته  وصلت  مما  بيته  في  ما كان  مثل:  بنـزعه، 
ذلك»(١). غير  أو  صاحبها  به  فضّر  المجموعة،  والحجارة 

ويحدد أبو العباس  صاحب المسؤولية في رفع الضرر عن الجار، وال يكفي 
صاحب  قال  إن  «وأما  قوله:  حّد  على  بالبينة  ذلك  إثبات  يلزم  بل  االدعاء،  عنده 
فال ُيشـتغل  شـيء،  فيها  لي  وليس  آخر،  رجل  المضرة  تلك  أحدث  إنما  األرض 
َمن  بذلك  فليؤخـذ  البينة  لـه  كانت  فإن  ذلـك،  على  البينة  لـه  كانـت  إن  إال  بـه، 
أحدث  إنما  يعلم  لم  أنه  علمه  على  يحّلفه  أن  فأراد  بينة  له  تكن  لم  وإن  أحدثها، 

ذلك»(٢). فله  غيره، 
السـائل:  فيقول  الضرر  إزالة  على  المعتدي  ُيجبر  متى  أبو العباس   ويوضـح 
ما لم  مثل:  بنـزعها،  يؤخذ  هل  المضرة،  تلك  فيه  حدثت  َمن  به  استمسك  «وإن 

له؟». ذلك  أن  فادعى  له،  ُيعرف  ولم  باألرض،  يتصل 
بالبينة،  يكلف  فإنه  جحد  وإن  بنـزعه،  أخذ  له  ذلك  أّن  أقّر  إن  «فإنه  فيجيب: 
فليحّلفه،  بينة  له  يكن  لم  وإن  ذلك،  بنـزع  البينة  عليه  أتت  من  فليؤخذ  أتـى  فـإن 
ليس  هذا  أّن  المدعي  َعِلم  قد  عليه  المدعى  قال  وإن  ذلك،  غير  عليه  وال يدرك 
هو  عليه  فال يدرك  اليمين  عن  نكل  وإن  اليمين،  عليه  يدرك  فإنه  شـيء،  فيه  لي 
له  ليس  أنه  فليحّلفه  لغيره،  الشيء  ذلك  أّن  يعلم  لم  أنه  حلف  وإن  اليمين،  أيضًا 
وما  ذلك،  من  باألرض  ما اتصل  وأما  ذلك.  غير  عليه  وال يدرك  شيء،  ذلك  في 
شـيء  فيه  له  ليس  أنه  ادعى  إن  بنـزعه،  يؤخذ  مما  باألرض  يتصل  ولم  فيـه  قعـد 
لم  وإن  شـيئًا،  عليه  فال يدرك  بها  أتى  فإن  بالبينة،  يكلفه  فإنه  أيضًا،  يحدثـه  ولـم 
فيه  له  ليس  أنه  يعلم  لم  أنه  صاحبه  على  اليمين  ويدرك  بنـزعه،  فليؤخذ  بها  يأت 

غيره...»(٣). أحدثه  أنه  يعلم  لم  أو  يحدثه،  ولم  شيء، 

ص ٣٩١. نفسه:  المصدر   (١)
نفسه.  (٢)

ص ٣٩١. القسمة،  أحمد:  العباس  أبو   (٣)
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بعذر  مشـغوالً  الضرر  وقوع  أثنـاء  كان  أنه  المتضرر  الجـار  يدعـي  وقـد 
تقديم  وقتئذ  يتمكن  فلـم  األهلية،  فقدان  أو  المكان،  عـن  كالغياب  شـرعي، 
وكيله  أو  وليه  بواسطة  أو  بنفسه  وقّدم  جاره،  ضد  القضاء  إلى  التضرر  دعوى 

ادعائه. صدق  ما يؤكد 
به  فاستمسك  مضرة  لرجل  أحدث  «وَمن  المعنى:  هذا  في  أبو العباس   يقول 
أو  مجنون،  أو  الحـال،  تلك  في  غائب  أنه  له  أُحدثت  َمـن  وادعى  نزعهـا،  علـى 
تكن  لم  فإن  ذلك،  من  ما ادعوا  على  البينة  فعليهم  ذلك،  لهم  عّرف  وقد  طفل، 
ما أحدث،  بنـزع  أُخذ  اليمين  نكل عن  الناكر على دعواتهم، وإن  بينة حّلفوا  لهم 
أن  قبل  بالغ  الطفل  أن  فادعى  غائب،  أو  مجنون  أو  لطفل  مضرة  أحدث  إن  وأما 
فعليه  المضرة،  لهم  أن تحدث  قبل  الغائب  قدِم  أو  المجنون،  أفاق  أو  له،  يحدث 
فإن  فيه،  يحلفون  حال  في  كانوا  إن  دعوته  على  حلفوا  بينة  له  تكن  لم  فإن  البينة، 

ذلك...»(١). بنـزع  ويؤخذ  اليمين،  عليهم  فال يدرك  فيه،  يكونوا  لم 

القول: مجمل 
التعدي  باب  في  أبو العباس   عليها  نّص  التي  الصور  خالل  من  يتبين  وهكذا 
القاعدة  مقتضى  عن  المتنازعين  علـى  أحكامه  في  يخرج  لم  أنه  الجيـران،  علـى 
فقدان  حالـة  في  وأنه  أنكـر »،  من  علـى  واليمين  المدعـي  علـى  «البينـة  الفقهيـة 
الدعوى،  تلزمه  ذلك،  رفض  فإن  باليمين،  عليه  المعتَدى  يطالب  للبينة  المدعـي 
بين  للعدل  تحقيقـًا  كله  وذلـك  المتضرر،  المدعـي  عن  الضـرر  بإزالـة  ويطالبـه 

المظلومين. عن  للظلم  ورفعا  الناس، 

النسب: دعوى  في  ـ   ٥
فعليه  كان  مهما  بأحد  نسـبه  يدعي  الذي  أّن  النسـب:  باب  في  فروعها  ومن 

ص ٤٠٣. نفسه،  المصدر  العباس:  أبو   (١)
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من  «وكل  السليمي (١):  عبيد  حمد بن  يقول  اليمين،  فعليه  ذلك  ينكر  ومن  البينة، 
أو  عّمًا  أو  أخ،  ابن  أو  أخًا،  أو  ابنًا  أو  أب،  غير  أو  كان  أبًا  أحد،  من  نسبًا  ادعى 
الرحم،  أو  القرابة  أو  العصبة  ساير  من  كانوا  أو  أم،  أو  أب  من  جدا  أو  عم،  ابن 
إناثًا،  أو  ذكورًا  عبيدًا،  أو  نسـاء  أو  عبدًا،  أو  حرًا  ذلك  في  المدعي  كان  وسـواء 
الوالء  أو  النسب  منكر  وعلى  البيان،  وعليه  مّدعٍ  فهو  مشركين،  أو  كانوا  مسلمين 

اليمين»(٢). النكاح  أو 

عليه: المدعى  يمين  بعد  البينة  ظهور  ـ   ٦
إثبات  عن  المدعـي  عجز  إذا  الدعـوى  حكـم  في  اإلباضيـة   فقهـاء  اختلـف 
أدائها  وبعد  اليمين،  له  يحلف  أن  عليه  المدعـى  من  وطلب  بينته  فأهدر  دعـواه، 
غير  مهدرة  يعتبرها  أم  بهـا؟  ويعتّد  القضـاء  يقبلها  فهل  دعـواه،  تؤكد  ببينـة  جـاء 

الحكم؟ وصدور  وقتها  فوات  بعد  قدمها  ألنها  شرعية، 
البينة على دعواه  أقام  الشأن: «وكل من  أبو إسحاق الحضرمي  في هذا  يقول 
الحاكم  عند  أحد  على  يدعي  أن  أحدها:  خصال:  أربع  في  إال  الحاكم،  منه  سمع 

سـّدي،  األول:  وطنه  في  مولـده  (ت: ١٣٩٠هـ)،  أبو عبيـد  ـلْيمي،  السُّ مسـلم  عبيد بن  حمد بـن   (١)
األحكام  في  بصير  حاذق،  دراكـة  فقيه  (١٢٨٠هـ).  وألف  ومائتين  ثمانين  عـام  إزكي  أعمال  مـن 
ومفت،  ومدرس،  قاض،  فهو  أمور،  عدة  شـخصه  في  جمع  ودهاء.  وسياسـة  رأي  ذو  الشـرعية، 
السـالمي،  الشـيخ  يد  على  ثم  الخليلي،  سـعيد  أحمد بن  الشـيخ  العالمة  يد  على  تتلمذ  شـاعر. 
ثم  الخروصي  لإلمامين  وبدبد  سـمائل  واليتي  في  القضاء  ولي  تخرج.  وعليه  كثيرًا  منه  فاسـتفاد 
ضعف  أن  إلى  ذلك  على  واستمر  سعيد.  السلطان  عهد  في  الخور  بمسجد  مدرسًا  عمل  الخليلي. 
منهج  إلى  الحكام  و«هداية  التوحيد»  علم  في  الشارقة  «الشمس  مؤلفاته:  ومن  السن.  به  وتقدمت 
و«تبصرة  واليمين»  الدعوى  في  الثمين  و«العقد  أجزاء.   ٥ الفقه»  فـي  الجواهر  و«خزانة  األحـكام» 
الفقهية  وأجوبته  أسـئلته  حول  المرجان»  و«قالئد  الجنان»  وصف  في  الحنان  و«بهجة  المهتدين». 

ص ١٠٧. بالمشرق،  اإلباضية  أعالم  معجم   .٢٧٥/٣ النعمان:  شقائق  ينظر:  نظمًا. 
السليمي حمد بن عبيد السمائلي: العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين، ط ١٤٠٤هـ/١٩٨٣م.   (٢)

ص ١٧٠. القاهرة،  العالمية،  المطبعة 
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أهدرتها  قد  ولكن  البينة  معي  فيقول:  دعواه،  على  البينة  الحاكم  فيسـأله  دعوى، 
ال يسـمع  القاضي  فإن  ذلك،  على  المطلوب  الحاكم  فيحّلف  باليمين،  ورضيت 

الدعوى...»(١). هذه  على  ذلك  بعد  بينة  له 
فسـأله  حّقًا  رجل  على  ادعـى  رجل  عن  سـعيد   يحيى بن  أبو زكريـاء  سـئل 
يقل  ولم  لي،  حّلفـه  للحاكم:  وقال  بينـة،  عنده  ليس  «إنه  فقـال:  البينـة،  الحاكـم 
هذا  في  بينة  أحضـر  ثم  ذلك،  على  وحّلفه  وال هدمهـا،  بينته  أهدر  قـد  للحاكـم 
حلف  بما  له  ويحكم  الحاكم  يسمعها  هل  عليه،  خصمه  له  حّلفه  قد  الذي  الحق 

الوجه؟ هذا  على  عليه  خصمه 
انقطع  وقد  ذلك،  على  بينة  يسـمع  أن  القول  هذا  معنى  في  يخرج  قـال: 
المدعى  على  واليمين  المدعي  على  البينة  وألن  عليه،  المدعى  ليمين  الحكم 
ويطلب  خصمه  ال يحّلف  المدعـي  على  وكان  الخطاب،  فصل  وهـو  عليـه ، 

بينته...»(٢).
فيجوز  محـددا،  زمنا  الشـارع  لها  يجعـل  لم  اليميـن  أن  أبو زكريـاء   ويبيـن 
يجوز  فليس  لخصمـه،  يمين  الخصم  علـى  وجـب  «وإذا  تأخيرهـا،  أو  تقديمهـا 
تأخيرها  فـي  الخصـم  يفسـح  أن  إال  حكمـًا،  الخصـم  علـى  تأخيرهـا  للحاكـم 
بوقت، واألمر  فيها  المنِكر، ولم يخص  باليمين على  أمر  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  لخصمِه، ألن 

األوقات...»(٣). به  ما خص  إال  الوجوب  على 

:IóYÉ≤dG  øe  ≈æãà°ùj  Ée
المدعي  على  «البينة  القاعدة:  حكـم  من  تسـتثنى  فقهية  فروعا  اإلباضية   ذكر 

ص ٢٠٠. الخصال،  مختصر  قيس:  إبراهيم بن  أبو إسحاق  الحضرمي   (١)
.١٨٧/٢ األحكام،  في  اإليضاح  أبو زكرياء:  الهجاري   (٢)

ودوره  السـليمي  بركة  ابـن  المسـعودي،  زهران  ينظـر:   .١٩٠/٢ نفسـه،  المصـدر  الهجـاري:   (٣)
ص ٤٠٦ - ٤١٣. اإلباضية،  الفقهية  المدرسة  في  الفقهي 



٢٩٩ الفصل السادس: القواعد الفقهية الكلية الصغرى

بمقتضى  العمل  يكون  العامـة  الحاالت  في  أن  ورغم  أنكر»،  مـن  على  واليميـن 
عليه،  المدعـى  على  اليميـن  فيها  يسـقط  حـاالت  توجد  ولكـن  القاعـدة،  هـذه 
القضاء،  في  ذلك  يعتمد  فهـل  المدعي،  على  اليمين  عليه  المدعى  يـُرّد  وأحيانـا 

الخصومات؟ وإنهاء  الحق،  لثبوت  شرعية  وسيلة  وتكون 
خالفهم،  من  ورأي  وافقهـم،  ومن  اإلباضية   رأي  جامعه  في  بركـة   ابن  نقـل 
أصحابنا   «واتفق  فقـال:  وناقشـها  عليها  وعقب  وتعليالتهم،  أدلتهم  إلـى  وأشـار 
ذلك  على  ووافقهـم  عليـه،  المدعى  ذلـك  طلـب  إذا  اليميـن  بِـرّد  القـول  علـى 
إذا  المدعي  على  اليمين  رّد  يريا  فلـم  حنيفة   وأبو  الشـافعي   وأما  أنس ،  مالك بن 
شهد  إذا  المدعي  على  اليمين  أوجب  الشافعي   أن  إال  ذلك،  عليه  المدعى  طلب 
مع  المدعي  يمين  فجعل  ذلك،  عليه  المدعى  يردَّ  لم  وإن  دعواه،  على  شاهد  له 
ذلك،  قلتم  فِلَم  المدعي،  على  اليمين  يرد  لم  ممن  قائل  قال  فإن  شـاهد،  شـهادة 
واليمين  البينة  المدعي  «على  النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  يقـول  قولهم،  خالف  على  دالة  ـنَّة  والسُّ

عليه»(١).  المدعى  على 
أولى  ونحن  إلغفالك،  ومبينـة  ما قلناه،  صحة  على  دالة  ـنَّة  السُّ بل  له:  قيـل 
كان  أخبارها  بعـض  فائدة  أو  بعضها،  أسـقط  ومن  بها،  والعمـل  ـنَّة  السُّ بموافقـة 
المدعى  على  واليمين  المدعي  علـى  نة  «البيِّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  يقول  حلها،  عن  خارجـا 
ما يدعي  على  المدعي  يحلف  أن  رغب  إذا  وأما  يحلـف،  أن  اختار  إذا  عليـه »(٢) 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  روي  لما  اليمين،  من  اسـتعفي  إليه،  ويسـلم  نفسـه  عند  صدقه  من 
فجلس،  بعصابة،  رأسـه  شـاّدًا  وكان  يعودونه  الناس  عليـه  ودخل  اعتل  لمـا  أنـه 
حقًا  أو  يلزمني،  مالٍ  من  مظلمة  أو  حّقًا  علّي  يدعي  من  الناس  معشـر  «يا  وقال: 
مني  اقترضت  ـ  قـال  أو  ـ  مني  أخذَت  يا رسـول اهللا  أنا  فقـال رجل  يـدي»،  فـي 

تخريجه. تقدم   (١)

تخريجه. تقدم   (٢)
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وال أحّلفك»  أصدقك  أني  «أما   : فقال 0  اشـتريتها،  سـراويل  في  دراهم  ثالثة 
إليه»(١).(٢). «ادفع  العباس :  للفضل بن  وقال 

عليه  المدعى  أّن  على  يدل  «فهذا  فقال:  الحديث  هذا  على  بركة   ابـن  وعلـق 
المدعى  وإن تصديق  النبي ملسو هيلع هللا ىلص ،  قول  بداللة  يصدقه  لم  إذا  المدعي  يستحلف  أن 
بفائدتهما،  وعلمنـا  جميعًا،  بالخبرين  قلنـا  فنحن  اليمين،  يسـقط  للمدعي  عليـه 
أسـقط  ممن  أهدى  دليله  كان  بخبريـن  احتـج  ومـن  أحدهمـا،  أسـقطت  وأنـت 

أحدهما»(٣).
المدعى  رّد  في جواز  اإلباضية   بركة  وجمهور  ابن  إليه  ما ذهب  أن  ريب  وال 
الجمع  ألن  للصواب؛  واألقـرب  األعدل  القول  هو  المدعـي  على  اليمين  عليـه 
دام  وما  الفقهاء،  عند  تقرر  كما  ذلك،  جاز  إذا  إهمالهمـا  من  أولى  الدليلين  بيـن 

وفاة  باب  والمغازي،  السـيرة  كتاب  العالية،  المطالب  في  العسـقالني  حجر  ابـن  الحافـظ  رواه   (١)
قال:  عبـاس،  الفضل بن  عن  ونصـه:  حديـث:  ٤٤٣٠ .  ـ  كثيرًا  تسـليمًا  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  سـيدنا 
عم،  «ابن  فقال:  صفـراء،  قال:  أو  حمراء،  عصابة  وعنـده  مرضه،  في  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  علـى  «دخلـت 
دخلنا  حتى  علـّي»  توكأ  «ثم  قـال:  رأسـه،  بها  فشـددت  رأسـي»  بها  فاشـدد  العصابة،  هذه  خذ 
بين  من  الرحيل  مني  قرب  يكون  أن  ولعله  مثلكم،  بشر  أنا  إنما  الناس،  أيها  «يا  فقال:  المسجد، 
فهذا  شيئًا،  ماله  من  أو  شعره،  من  أو  بشره،  من  أو  عرضه،  من  أصبت  قد  كنت  فمن  أظهركم، 
أتخوف  إني  منكـم:  أحد  وال يقولن  فليقتـص،  فليقم  وماله،  وبشـره،  وشـعره،  محمد،  عـرض 
انصرف،  ثم  قال:  ُخلقي»  من  وليسا  طبيعتي،  من  ليسـا  إنهما  إال  والشـحناء،  العداوة  محمد  من 
هذه  خذ  عني،  أجزأ  باألمس  مقامي  أن  ال أحسـب  عمي،  «ابن  فقال:  أتيته،  الغد  من  كان  فلما 
المسجد،  دخل  حتى  علّي»  «توكأ  ثم  قال:  رأسه،  بها  فشددت  قال:  رأسي»  بها  فاشدد  العصابة 
يا  فقال:  رجـل،  فقام  قال:  اقتص»،  مـن  إلينا  أحبكم  «إن  قـال:  ثم  باألمس،  مقالتـه  مثـل  فقـال 
ثالثة  فأقرضتك  يقرضنا؟»  شيء  معه  «من  فقلت:  فسألك،  السائل  أتاك  يوم  أرأيت  رسول اهللا، 
قال:  له»  ندع  فليسـألنا  عليه،  غلب  «ومن  قال:  ثم  فأعطيته،  أعطـه،  فضل،  يا  قم  فقـال:  دارهـم 
رأيته  فلقد  الفضل:  قال  له،  فدعا  النوم،  كثير  جبان  رجل  إني  رسـول اهللا،  يا  فقال:  رجل،  فقام 

للرجال». ما قال  مثل  للنساء  فقال  عائشة،  بيت  أتى  ثم  قال:  نومًا،  وأقلنا  أشجعنا، 
.٤٥١/٢ - ٤٥٢ الجامع،  البهلوي:  بركة  ابن   (٢)

نفسه. المصدر  بركة:  ابن   (٣)
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العدل  ونشـر  المظلوم،  وإنصاف  الباطل،  وإبطال  الحق  إظهار  ذلك  من  القصـد 
اإلسالمي. التشريع  أهداف  من  وتلك  الناس،  بين 

مقتضى  عن  خرجت  اإلباضية   فقهاء  بعض  عليها  نص  التي  الحاالت  ومن  ـ 
ما ذكره  عليـه،  المدعى  علـى  اليميـن  إسـقاط  فيهـا  جـّوزوا  المقـررة،  القاعـدة 
في  مّدع  فيه دعوى  ما جاز  بما نصه: «وكل  البسام»  «الورد  في  الثميني   عبد العزيز 
اليمين  فيه  يدرك  فإنه  ذلك،  نحو  أو  عتق،  أو  طالق،  أو  نكاح،  أو  مال،  أو  نفس، 
ولّيه،  أنه  على  أحد  ادعى  وال فيما  أصالً،  يمين  الحدود  في  وليس  منكره،  على 
في  حقه  منه  يأخذ  أن  الحاكـم  إلى  به  ليأتي  فالنًا  يسـمى  عبدًا  أو  وليـًا  لـه  أّن  أو 
ونحوه  ذلك  ففـي  لينفقه،  مـاالً  له  أّن  وليـه  على  أو  التعديـات،  مـن  وكـذا  كـذا 
فإن  اإلفالس،  فادعى  َدْينًا  عليه  ادعى  إن  وكذا  عليه،  المدعى  على  فيـه  ال يميـن 

ماالً...»(١). له  أن  عليه  المدعي  فال يحلف  يبّينه  لم 
فالحكم  بلغت،  إذا  أمـا  القضاء،  إلى  الدعـوى  تصل  أن  قبل  الحكـم  وهـذا 
يقول  أنكر ».  من  على  واليمين  المدعي  على  «البينة  المقررة:  القاعدة  وِفق  يكون 
عنده،  وجازت  الحاكـم،  إلى  الدعوى  وصلـت  «وإذا  المعنى:  هـذا  في  الثمينـي  
لم  فإن  البيان،  المدعي  فعلى  باإلنكار،  فأجاب  الجواب،  عليه  المدعى  فاسـترد 
بإذنه»(٢). إال  فال،  يطلبه  لم  وإن  له،  حّلفه  عليه،  المدعى  من  يمينا  وطلب  يجده 
اليمين  فيها  يسـقط  التي  الحاالت  هـذه  إلى  الحضرمي   أبو إسـحاق  ويشـير 
واليمين  ادعى،  من  على  «والبينة  فيقول:  التفصيل،  من  بشيء  عليه  المدعى  على 

خصلة: عشر  ثالث  في  إال  عليه،  المدعى  على 
خالعها،  أو  يفِ،  ولم  منها  آالَ  أو  طّلقها،  أنه  امرأته  عليـه  تدعي  أن  أحدهـا: 
وإال  بينة،  قامت  فإن  أشـهر،  أربعة  انقضت  حتى  عنه  يكّفر  ولم  منهـا،  ظاهـر  أو 

يمين. وال رّد  ذلك،  في  الزوج  على  فال يمين 

ص ١٠٩. البسام،  الورد  الثميني:   (١)
ص ١٠٩. نفسه،  المصدر  الثميني:   (٢)
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في  عليها  فال يمين  وإال  البينة،  أقام  فإن  امرأته،  راجع  أنه  يّدعـي  أن  الثانـي: 
ذلك.

أنه  تزويجها  على  البينـة  أقام  فإن  المرأة،  هـذه  تزوج  أنه  يدعـي  أن  الثالـث: 
عليها. فال يمين  وإال  بينته،  أقام  فإن  مقامه،  يقوم  من  أو  بولّي  تزوجها 

وإال  بينة،  ذلـك  على  أقـام  فإن  أعتقـه،  مـواله  أن  العبـد  يدعـي  أن  الرابـع: 
السيد. على  فال يمين 

عليه  فال يمين  وإال  بينة،  أقام  فإن  أحد،  وبين  بينه  شـيئًا  يدعي  أن  الخامس: 
ذلك. في 

وإال  بينـة،  أقام  فـإن  بالزنا،  قذفـه  قد  أنـه  رجـل  علـى  يدعـي  أن  السـادس: 
ذلك. في  فال يمين 

السابع: أن يدعي على القاضي أنه حكم عليه بباطل، فال يمين على القاضي 
ذلك. في 

أحد،  على  أشهده  أو  بباطل،  عليه  شـهد  أنه  الشـاهد  على  يدعي  أن  الثامن: 
عليه. فال يمين  وإال  بينة،  أقام  فإن 

ذلك. في  فال يمين  وإال  الحدود،  أهل  على  بينة  أقام  إن  التاسع: 
يبلغ،  حتى  الصبي  على  فال يمين  مجنون،  أو  صبي  على  يدعي  أن  العاشر: 

المجنون. يفيق  أو 
عليه. فال يمين  أبيه،  على  يدعي  أن  عشر:  الحادي 

فال يمين. وإال  بينة،  أقام  فإن  الغنيمة،  في  سهمًا  يدعي  أن  عشر:  الثاني 
كان  إذا  بنفسـه  هذا  على  فال يمين  لي،  عْبٌد  هذا  أن  يدعي  أن  عشـر:  الثالث 

مولى»(١). له  ال يعرف 

ص ١٩٩ - ٢٠٠. الخصال:  مختصر  قيس:  إبراهيم بن  أبو إسحاق  الحضرمي   (١)
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الشفعة: دعوى  في  ـ 
وكذا،  كذا  شفعة  فيه  مالك   اشتريت  المشتري:  له  قال  إن  الشفيع  في  ومنها: 

تركها. أو  ذلك  الشفيع  له  وأعطى  حلف  وإال  دعواه،  يبّين 

الرهن: دعوى  في  ـ 
فليبّين  فأنكره  عندي،  الذي  رهنك  هذا  للراهن:  قال  إن  المرتهن  في  ومنها: 

وتركه(١). هو،  أنه  حلف  وإال  المرتهن، 

النسب: دعوى  في  ـ 
الحاالت،  بعض  النسب  ثبوت  في  القاعدة  من  أيضًا  اإلباضية   بعض  استثنى 
النسب  فيها  ال يثبت  التي  الحاالت  عن  كالمه  معرض  في  السـليمي   حمد  يقول 
المنكر  البينة، وليس على  المدعي في هذا ومثله  «وقيل على  بالبينة:  إال  للمدعي 
مشـهور  خالف  على  وال بينة  هنا،  يمين  في  وال رّد  المواضع،  غالب  فـي  يميـن 
في  يولد  أن  وال يمكن  ابنه،  أنه  مسـاويًا  أو  ِسـّنًا  أكبر  كان  من  وال على  النسـب، 

مثله...»(٢). عادة 

نفسه. الثميني:   (١)
ص ١٧٠. واليمين،  الدعوى  أحكام  في  الثمين  العقد  عبيد:  حمد بن  السليمي   (٢)
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وتميز  واإلثبات،  القضـاء  باب  في  المعتبرة  القواعـد  من  القاعدة  هـذه  تعـّد 
فقهاء  عليها  اعتمد  وقد  استعمالها،  وحدود  درجتها  حيث  من  واإلقرار  البينة  بين 
وإنما  الصيغة،  بتلك  القاعدة  هذه  ترد  ولم  الفقهية،  فروعهم  تخريج  في  اإلباضية  
باب  في  بركة   ابن  ما ذكره  ذلك  من  معناها،  تفيد  منها  قريبة  أخرى  بصيغ  جاءت 
به،  أقر  ممن  ويقبل  يسمع،  لم  الغير  على  حكمًا  تضمن  إذا  اإلقرار  «إن  اإلقرار: 
قائل:  قال  «فإن  يقول:  نفسـه  على  العبد  إقرار  وفي  وبينهم»(١).  بيننا  اتفـاق  وهـذا 
واإلقرار  مقبولة،  الغير  على  الشـهادة  له:  قيل  له؟  والشـهادة  إقراره  بين  ما الفرق 

مقبول»(٢). غير  الغير  على 
عن  كالمه  سـياق  في  القاعدة  إلى  الشـماخي   يشـير  المعنى  هذا  من  وقريبـًا 
إذا  لحوائجهم  أنـه  مقبول  ذلك  في  «وقوله  فيقـول:  الشـركاء  على  الّدين  ثبـوت 

الغير»(٣). عن  إقرار  ألنه  مقبول؛  فغير  بالدين  إقراره  وأما  بالبينة،  ين  الدَّ صح 

:IóYÉ≤dG  ∫ƒdóe  :kÉ«fÉK
دعوى  صدق  تبّين  التـي  العادلة  الشـهادة  أو  الواضحة،  الحجـة  هي  البينـة: 
تقدم  كما  البراهين  من  ونحوه  الموثق،  المكتوب  السـند  مقامها  ويقوم  المدعي، 

السابقة(٤). القاعدة  في 

.٢٧٦/٢ الجامع،  البهلوي:  بركة  ابن   (١)
نفسه. المصدر  بركة:  ابن   (٢)

.١٠٩/٤ ١٤٢٥هـ/٢٠٠٤م،  ُعمان  مسقط  مكتبة  ط  اإليضاح،  الشماخي:   (٣)
على  «البينة  قاعدة:  في  ذلك  تفصيل  ينظر:  ص ١٧٦.  الفقهيـة،  القواعد  إسـماعيل:  بكر  محمد   (٤)

البحث. هذا  من  أنكر»  من  على  واليمين  المدعي 
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نكول  أو  إقرار،  أو  عادلة،  بينة  وهي  الدعوى،  صحة  على  به  ما دل  الحجة: 
قاطعة(١). قرينة  أو  توليته،  بعد  القاضي  ِعْلم  أو  قسامة،  أو  يمين،  عن 

له. وملزمة  عليه،  قامت  من  إلى  مجاوزة  أي  متعدية:  ومعنى 
عليه،  أقيمت  من  على  اإلثباتية  قوتها  ال تقتصر  التي  هي  المتعدية:  والحجة 
بالقضية،  صلة  له  من  كل  إلى  عليه  المشهود  تتجاوز  فهي  غيره،  إلى  تتجاوزه  بل 
لكل  شامال  أو  الناس،  لعموم  شامال  يكون  بينة  على  استنادا  به  المقضي  فالحكم 

الحكم(٢). عليه  ينطبق  من 
على  صدقه  حكم  وجب  خبر  االصطالح:  وفي  االعتراف،  اللغة:  في  اإلقرار 

القذف(٣). مثل:  نائبه،  لفظ  أو  بلفظه  فقط،  قائله 
نفس  على  قاصرة  حجة  فهي  المِقّر،  غير  إلى  بها  ال يتعـدى  قاصرة:  ومعنـى 
ليس  وزعمه  زعمـه،  على  يبتنى  حجـة  كونه  ألن  غيـره؛  إلى  ال تتجـاوزه  المِقـر 
حجة  «اإلقرار  قوله:  في  معمر   يحيى  علي  به  ما صرح  وهذا  غيره(٤).  على  بحجة 
كأن  ما يقّويه ؛  إليه  يجتمع  حتى  حجة  فال يكون  غيره  على  أما  فقط،  المقّر  على 
المعنى  هـذا  ويؤكد  الجملـة(٥)»(٦).  أهـل  مـن  ثالثة  مـن  أو  أمينيـن،  مـن  تكـون 

ص ١٨٧. التعريفات،  البركتي:   (١)
.١٠٧٣/٢ العام،  الفقهي  المدخل  مصطفى:  الزرقا   (٢)

.٥٧٢/١٣ النيل،  كتاب  شرح  أمحمد:  أطفيش   (٣)
الفقهية  القواعد  معجم  هرمـوش:  محمود  ـ  ص ٣٩٥..  الفقهية،  القواعد  شـرح  أحمد:  الزرقـا   (٤)

ص ١٣٧. اإلباضية: 
يراد  وقد  المسـلمين،  من  الموحدين  على  يطلقونه  العقيدة  في  إباضي  مصطلح  الجملـة:  أهـل   (٥)
الباحثين،  من  مجموعة  اإلباضية،  مصطلحات  معجم  ينظر:  السـياق.  حسـب  اإلباضية  غير  به 
الجناونـي:   .١٠٥٦/٢ الدينيـة،  والشـؤون  األوقـاف  وزارة  نشـر  ١٤٢٩هـ/٢٠٠٨م،  ط ١، 
 .٣٨٥/١٦ النيل،  شرح  القطب:  أطفيش  ص ٢٤٧.  النور،  الثميني:  هامش.  ص ١٩١  الوضع، 

.٦٥/١ والفرع:  األصل  شامل 
ص ٢٣٣. النكاح،  كتاب  على  الحاشية  يحيى:  علي  معمر   (٦)
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وال يصدق  به،  قّر  كما  نفسـه  حق  في  يعامل  «المرء  بقوله:  الكرخي   أبو الحسـن 
حقا» (١). الغير  وال بإلزام  الغير،  حق  إبطال  على 

نفسـه،  على  أقر  من  على  اإلثباتية  قوتها  تقتصر  التي  هي  القاصرة:  والحجة 
عليه(٢). إال  القاضي ال يكون حجة  أمام  إقراره  أن  بمعنى  غيره،  إلى  وال تتجاوزه 

:QGôbE’Gh  áæ«ÑdG  ø«H  ¥ôØdG  :kÉãdÉK
أمرين: في  يتمثل  واإلقرار  البينة  بين  االفتراق  ووجه 

ـ  ١ عامة،   والية  للقاضي  أن  وبما  القاضي،  بقضاء  إال  حجة  ال تصير  البيِّنة  أن 
الجميع. حق  في  قضاؤه  فينفذ 

ـ  ٢ الحس   طريق  مـن  يثبت  وما  شـرعًا،  بالحس  كالداللـة  نـة  بالبيِّ الداللـة  أن 
الورثة  أحد  على  فالحكم  الناس،  سـائر  على  حكمه  ينسحب  والمشـاهدة 
نفسه  على  والية  فله  الُمِقّر  وأما  جميعهم.  إلى  يتعدى  مورثهم  على  بَِدين 
وقد  قوتها(٣).  مع  صاحبهـا  على  مقصورة  الحجة  هذه  فتبقـى  غيـره،  دون 
له  عليه  فكتب  يكاتب،  عّمن  سئل  لما  األمرين،  هذين  إلى  السالمي   أشار 

هنا؟ كالشهادة  اإلقرار  وهل  شرعًا،  الصك  هذا  أثبت  صكا، 
عليه،  ثبت  بشـيء  لولده  أقر  فلو  كالشـهادة،  هذا  في  اإلقرار  «ليس  فأجاب: 
على  حق  إثبـات  اإلقرار  أن  وذلـك  الغير،  علـى  بحق  له  أشـهد  مـا إذا  بخـالف 
الوالد  من  اإلقـرار  يكون  ولهذا  الغير ،  علـى  حق  فإثبات  الشـهادة  وأما  النفـس، 

عدلين...»(٤). من  بأقل  الشهادة  في  وال يكون  حجة،  نفسه  على 

اإلمام،  مطبعة  عمر،  عبيد اهللا بن  للدبوسي  النظر  تأسيس  مع  مطبوع  الكرخي  أصول  الكرخي:   (١)
(دت). القاهرة 

ص ٣٥٠. الفقهية،  والضوابط  الكلية  القواعد  عثمان:  محمد  شبير   (٢)
.٩٩/١ العدلية،  المجلة  شرح  المحاسني:  ـ   .٢٢٢/١ العدلية،  المجلة  شرح  األتاسي:   (٣)

.١٣٦/٤ الثمين،  العقد  السالمي:   (٤)
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إقرار  «إن  فقـال:  الوجه  هـذا  وذكر  القاعدة  هـذه  الحصيـري (١)  صـاغ  ولقـد 
على  حجة  والبيِّنة  نفسـه،  على  واليته  لقصور  غيره،  ال على  عليه  حجة  اإلنسـان 
هذا  في  الجندي   أحمد  ويقول  بالقضاء »(٢).  حجـة  تصير  إنما  ألنها  كافة،  النـاس 
إلى  فيه  ال يحتاج  بنفسه  ملزمة  حجة  اإلقرار  بأن  يقضي  الشرعي  «النص  المعنى. 
لزم  عما  بالخـروج  أمر  هو  وإنمـا  مجاز؛  عليـه  القضاء  اسـم  وإطـالق  القضـاء، 

ال بالقضاء»(٣). حكم  بدون  به  ثبت  الحق  ألن  بإقراره؛ 
للقاعدة: اإلجمالي  المعنى 

وملزمة  عليه،  قامت  من  غير  على  ومتجاوزة  للغيـر،  متعدية   حجة  البيِّنـة  إن 
كونها  شـرائط  فتراعى  إليها،  القاضي  بانضمـام  إال  موجبة  حجة  وال تكـون  لـه، 
غيره،  إلى  ال تتجـاوز  بنفسـه،  موجبة  قاصرة  فحجته  اإلقرار  أما  القضـاء،  حجـة 
الزنى  بعد  نفسـه  على  أقّر  فمن  حجة،  لكونه  إليه،  القاضي  انضمام  وال يشـترط 
فإن  بها،  زنـى  َمن  َذكر  ولو  بهـا،  زنى  عمن  وال ُيسـأل  وحده،  الحد  عليـه  أقيـم 

كذبته(٤). إن  ال سيما  الحد  عليها  ال يقام  ولذلك  عليه،  قاصرة  حجة  إقراره 
وملزمة  له،  ملزمة  كانت  شـخص  على  أقيمت  إذا  البيِّنة  إن  أخرى:  وبعبـارة 
جميع  إلى  بالنسبة  ويوضحه  الواقع،  يكشف  برهان  نة  البيِّ ألن  الناس؛  من  لغيره 

الحصيرى  البخاري  الديـن  جمال  أبو المحامد،  عثمـان،  عبد السـيد بن  أحمد بن  محمود بـن   (١)
في  مولده  زمانـه.  في  الحنفية  رياسـة  إليـه  انتهـت  فقيـه،  (٥٤٦ - ٦٣٦هـ/١١٥١ - ١٢٣٨م): 
النورية،  بالمدرسة  الحصير. سكن دمشق ودرس  بها  يعمل  كان  فيها  إلى محلة  بخارى، ونسبته 
في  مطلوب  و«خير  مجلدات،  سبع  فقه،  الكبير،  الجامع  شرح  في  التحرير  كتبه:  من  بها  وتوفى 

.١٦١/٧ األعالم،  الزركلي:  ينظر:  الحصيرية».  و«الطريقة  فقه،  خ»  ـ  المرغوب  العلم 
.٥٠٥/٢ الكبير،  الجامع  شرح  في  التحرير  الدين:  جمال  الحصيري   (٢)

المبدأ  «اإلثبات»  عنوان  تحت  عامًا،  خمسين  في  الشرعي  القضاء  مبادئ  نصر:  أحمد  الجندي   (٣)
إسـماعيل:  بكر  محمد  ـ   .٣٤/١ القاهرة،  ١٣٩٨هـ/١٩٧٨م،  العربـي  الفكـر  دار  ط ٢،   (٥٧)

ص ١٧٦. والتوجيه،  األصالة  بين  الفقهية  القواعد 
.٢٩٢/٢ للخصاف،  القاضي  أدب  شرح  الشهيد:  الصدر   (٤)
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سائر  على  به  ُيحَتج  نة  بالبيِّ الثابت  كان  فلذا  معين،  بشخص  خاصًا  وليس  الناس، 
إال  له  ال والية  المقر  ألن  وحـده ؛  المقر  على  قاصرة  حجته  اإلقرار  أمـا  النـاس. 
وألنه  غيره،  إلزام  على  سلطة  له  وليس  يشاء،  بما  نفسه  يلزم  أن  فله  نفسه،  على 
إلضاعة  له  المقر  مع  ومتواطئا  إقـراره،  في  كاذبا  المقر  يكون  أن  المحتمـل  مـن 

الغير(١). على  إقراره  فال يسري  ثالث،  شخص  حق 

:IóYÉ≤dG  π«°UCÉJ  :kÉ©HGQ
ـنَّة  والسُّ الكتاب  مـن  بأدلة  القاعدة  هـذه  مشـروعيه  علـى  اإلباضيـة   اسـتدل 

واإلجماع:
الكتاب: من  ـ  أ 
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(البقرة: ٢٨٢).  ﴾ >  =  <  ;  :  98
لمعنى  اإلمـالء  هو  اإلمـالل  «فـإن  السـالمي :  قال  باآليـة:  االسـتالل  وجـه 

بعينه»(٢). اإلقرار  وهو  المكتوب، 
نَّة: السُّ من  ـ  ب 

المدعى  المدعي، واليمين على  «البينة على  قال:  ـ ُروي أن رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص   ١
عليه»(٣). 

الكليـة،  القواعـد  عثمـان:  محمـد  شـبير  ـ   .١٠٧٣/٢ الفقهـي:  المدخـل  مصطفـى:  الزرقـا   (١)
ص ٣٥٠ - ٣٥١.

.١٠٦/٤ الثمين،  العقد  السالمي:   (٢)
السابقة. الصفحات  في  تخريجه  تقدم   (٣)
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لِيمين  كان  لمـا  حجة  اإلقـرار  يكن  لم  لـو  أنه  بالحديـث:  االسـتدالل  وجـه 
معنى(١). المنِكر 

قال: جاء رجل من حضرموت  ورجل  أنه  وائل بن حجر   ُروي عن  ـ   ٢
غلبني  قد  هذا  إن  رسـول اهللا:  يا  الحضرمي:  فقال  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  إلى  كنـدة   مـن 
له  ليس  أزرعها  يدي  في  أرض  هي  الكندي:  فقال  ألبي،  كانت  أرض  على 
يحلف  ولكن  ال،  قال:  بينة؟»  «ألك  للحضرمي:  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  فقال  حق،  فيهـا 
لليمين،  الكنـدي  فتهيأ  أبوه،  منـي  غصبها  أرضي  أنها  ما يعلـم  تعالى  بـاهللا 
عنه  وهو  اهللا 8  لقي  إال  بيمين  ماال  رجل  يقطع  «ال  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص :  فقال 

الكندي. فتركها  غضبان»(٢)، 
وهو  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  إلى  رجل  «أتى  قال:  أنه  هريرة  3  أبي  عن  وروي  ـ   ٣
عليه  رّدد  حتى  عنه  فأعرض  زنيت،  إني  رسول اهللا:  يا  فقال:  فناداه،  المسجد  في 
«أبِك  فقال:  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  دعاه  شـهادات،  أربع  نفسـه  على  شـهد  فلما  مرات،  أربع 
به  «اذهبوا  النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  فقـال  نعم،  قال  أحصنت»  «فهل  قـال:  ال،  فقال:  جنـون؟» 
بالحرة،  فأدركناه  هرب  الحجارة  أذلقته  فلما  بالمصلى،  فرجمناه  قال  فارجموه»، 

فرجمناه»(٣).
زنى  إنه  فقـال:  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  إلى  رجل  «جـاء  قال:  سـعد   سـهل بن  وروى  ـ   ٤

وتركها»(٤).  فحده  فأنكرت  قال،  عما  فسألها  فدعاها ملسو هيلع هللا ىلص  سماها،  بامرأة 

.١٠٦/٤ الثمين،  العقد  السالمي:   (١)
فاجرة  بيمين  مسـلم  حق  اقتطع  مـن  وعيد  باب  اإليمان،  كتـاب  مسـلم،  صحيـح  مسـلم،  رواه   (٢)

الحضرمي. حجر  وائل بن  عن  رقم ٢٢٥ ،  بالنار، 
أبي هريرة. المجنون والمجنونة، رقم ٦٤٤٥ ، عن  باب ال يرجم  الحدود،  البخاري، كتاب  رواه   (٣)
رقـم ٢٢٢٩٧ ،  السـاعدي،  سـعد  سـهل بن  مالك  أبـي  حديـث  األنصـار،  مسـند  أحمـد،  رواه   (٤)
إسناد  «هذا  وقال:  سـعد،  سـهل بن  عن  رقم ٨١٧٩ ،  الحدود،  كتاب  المسـتدرك،  في  والحاكم 

الذهبي. ووافقه  يخرجاه»  ولم  صحيح 
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مرات  أربع  فأقر  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  إلى  رجل  جاء  قال:  عباس  3  ابن  وروى  ـ   ٥
كذب  فقالت  المرأة  على  نة  البيِّ سأله  ثم  بكرًا،  وكان  مائة،  فجلده  بامرأة،  زنى  أنه 

جلدة(١).  ثمانين  الفرية  حّد  فجلده  رسول اهللا،  يا  واهللا 
ولم  مرات،  أربع  نفسـه  على  أقر  لما  ماعزاً   رجـم  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  وروي  ـ   ٦

بها(٢) . زنى  عمن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  يسأله  ولم  غيره،  إلى  اإلقرار  يتعّد 

اإلجماع: من  ـ  ج 
يقل  ولم  ُحّجة،  اإلقرار  أن  على  اختالف  دون  قاطبة  اإلسالمية  األمة  أجمعت 
على  أثبت  شـهادة  وأّي  المقر،  نفس  على  بحجـة  ليس  أنه  علمنا  فيمـا  منهـم  أحـد 
ثبت  لما  حجة  اإلقـرار  يكن  لم  لـو  أنه  المعلوم  ومن  لِسـانه،  شـهادة  من  اإلنسـان 
معرفة  إلى  ال يتوصل  إذ  أحد،  على  وال حق  كافر،  على  وال كفر  لمسـلم،  إسـالم 
كان  إن  األفعال،  سـائر  عنه  تصُدر  ثم  باإلقرار،  إال  األمر  أول  فـي  ذلك  مـن  شـيء 
تعالى  اهللا  عذر  وقد  فالعكس،  العكس  كان  وإن  الخير،  أفعال  صدرت  خيرًا  اإلقرار 
 M ﴿ قائل:  من  عـز  فقال  صدرا(٣)،  به  شـرح  من  على  وشـدد  تقية،  بالكفر  المقـّر 
 ZY  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N
(النحـل: ١٠٦).   ﴾ d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [

المستدرك،  في  والحاكم  رقم ٣٨٩٥ ،  بالزنا،  الرجل  أقر  إذا  باب  الحدود،  كتاب  أبو داود،  رواه   (١)
ولم  اإلسـناد  صحيح  حديث  «هذا  وقال:  عباس،  عبد اهللا بن  عن  رقم ٨١٨٠ ،  الحـدود،  كتـاب 
فتح  النسـائي».  واسـتنكره  الحاكم  وصححه  أبو داود  عليه  «سـكت  حجر:  ابن  قال  يخرجاه». 

.١٤١/١٢ الباري، 
روى  بها  زنى  عمن  سؤاله  موضوع  وفي  جاءه،  أم  الرسول  طلبه  وهل  ماعز  في  مختلفة  الرواية   (٢)
«أن  عباس:  ابن  عن  رقم ١٦٩٣،  بالزنى،  نفسه  على  اعترف  من  باب  الحدود،  كتاب  في  مسلم 
َوَقْعَت  أنََّك  قال:  عني؟  بلغك  وما  قال:  عنك؟  ما بلغني  أحق  مالك:  لماعز بن  قـال  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص 

فرجم». به  أمر  ثم  شهادات  أربع  فشهد  قال  نعم  قال  فالن،  آل  بجارية 
.١٠٧/٤ الثمين،  العقد  السالمي:   (٣)
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وتثبت  الغير،  إلى  يتعدى  متعدية ، حكمها  البينة حجة  أن  العلماء على  اتفق  وكذلك 
ما يبطلها. ال يشوبها  وواضحة  عادلة  كانت  إذا  الدعوى  بها 

:IóYÉ≤dG  ´hôa  :kÉ°ùeÉN
من  كثير  في  قاصرة »  حجـة  واإلقرار  متعدية   حجة  «البينـة  قاعدة:  تجسـدت 
أغلب  شـملت  مختلفة  مسـائل  عليها  وخرجـوا  اإلباضية   عنـد  الفقهيـة  الفـروع 
والقضاء،  والزراعـة،  الشـخصية،  واألحـوال  والمعامـالت،  العبـادات،  أبـواب 
التفصيل  مـن  بشـيء  يلي  فيما  ألهمها  نتعـرض  وسـوف  وغيرهـا،  والجنايـات، 

المقام: ما يقتضيه  حسب 

الصوم: باب  في  ـ   ١
العدل: بشهادة  الصوم  ثبوت  ـ 

إقرار  ألنها  رمضان؛  صـوم  وجوب  في  العدل  شـهادة  اإلباضية   فقهاء  أجـاز 
عليه  وجب  رمضـان  شـهر  هالل  رأى  فمن  غيره،  دون  يلزمـه  نفسـه،  على  منـه 
بركة   ابن  يقول  عدلين(١).  شـهادة  وهي  بالبينة،  إال  غيره  على  وال يجب  الصوم، 
بقوله،  فأوجبته  الصوم،  في  العدل  قائل: أجزت شهادة  قال  «فإن  المعنى:  في هذا 
الفطر  وفي  نفسه،  على  شاهد  االبتداء  في  إنه  له:  قيل  الفطر؟  في  قوله  تقبل  ولم 
على  الفطر  في  الشـاهدين  شـهادة  تقبل  أال  أنكرت  فما  قال:  فإن  لنفسـه،  شـاهد 

ألنفسهما. يشهدان  ألنهما  لت،  ما أصَّ
غيره،  دون  يلزمه  نفسه  على  منه  إقرار  االبتداء  في  الواحد  شهادة  إن  له:  قيل 
ويجب  جائزة،  الشـاهدين  وشـهادة  الثاني،  في  قوله  غيـره  ال يلزم  إنه  قلنـا  كمـا 

ذلك»(٢). على  واإلجماع  الظاهر  علم  ويفيدنا  بها،  العمل 

.٢٦٩/٢  ،٢٠٠٤ ُعمان،  مسقط،  مكتبة  ط  اإليضاح،  الشماخي:  ـ   .٢١/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (١)
.٢١/٢ - ٢٢ نفسه،  المصدر  بركة:  ابن   (٢)



القواعد الفقهية عند اإلباضّية٣١٢

اتفقوا  فإنهم  الخبر،  «وأما  فيقـول:  بركة   ابن  إليه  ما ذهب  الشـماخي   ويؤكد 
حجة،  ألنهما  بهما،  ويفطر  بهما،  يصـام  أنه  الهالل،  رأيا  أنهما  عـدالن  شـهد  إذا 
به،  ال يصام  بعضهـم:  قال  ال؟  أم  بـه  يصام  هـل  العدل،  الواحـد  فـي  واختلفـوا 
بالواحد  يصام  بعض:  وقال  ال يفطـر»(١).  كما  به  ال يصام  هؤالء  عند  أنـه  وذلـك 
وال يوجب  ُحكمًا  يوجب  الواحد  خبر  أن  عندهم  «والدليل  به،  وال يفطر  العدل 

علمًا»(٢).
في  ورفضوها  الصوم،  فـي  العدل  الواحد  شـهادة  قبلوا  الذين  أّن  شـك  وال 
متعدية ،  حجة  «البينة  بالقاعدة:  يعملون  عْدلين،  بشـهادة  إال  وال يوجبونه  الفطر، 
الصوم  يلزم  حتى  عدلين  شـهادة  البينة  في  يشـترط  ألنه  قاصرة »؛  حجة  واإلقرار 
وحده  والفطر  الصـوم  في  فتلزمه  الواحد  شـهادة  أما  المسـلمين،  جميع  والفطـر 

قاصرة. حجة  ألنها  غيره؛  دون 

البيوع: باب  في  ـ   ٢
بالبيع: اإلقرار  ـ  أ 

كذا  بقيمة  معينة  أرض  قطعة  لفالن  باع  قد  أنه  أحد  أقر  لو  أنه  فروعها:  ومن 
وعلى  عليه  جائـز  إقراره  يقولـون  فاإلباضية  الثمـن،  منه  واسـتوفى  الثمـن،  مـن 
القطعة،  تلـك  أخذوا  أرادوا  إن  وللورثـة  ببيعهـا،  له  أقـر  لمن  والقطعـة  ورثتـه، 
في  وذلك  بالثمن،  يقّر  لـم  إن  المال  قيمة  أو  به،  أقّر  الذي  الثمن  عليـه  ويـردون 
فيه  يكون  المرض  في  إقراره  ألن  ثابت(٣)؛  فهو  الصحة  في  أقر  إذا  فأما  المرض، 
وفي  للغير،  حكمها  يتعـدى  الصحة  في  ألن  الصحة؛  في  إقـراره  بخالف  ُمتهمـا 

ورثته. وال تلزم  عليه،  قاصرة  إقراره  حجة  تكون  المرض 

.٢٧٠/٢ اإليضاح،  الشماخي:   (١)
.٢٠/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (٢)

.٣٤٨/٤ الجامع:  جعفر:  ابن   (٣)



٣١٣ الفصل السادس: القواعد الفقهية الكلية الصغرى

المبيع: في  بالعيب  اإلقرار  ـ  ب 
عْيبًا  مثال  السـيارة  أو  بالدار  ظهر  ثم  الخيار،  بعد  المبايعين  بين  البيع  تّم  إذا 
فلما  جاره،  عند  بذلك  شهد  أو  البائع،  فأقر  العقد،  وقت  المشتري  عليه  يطلع  لم 
منه  ورفضوا  النـاس،  عنه  عزف  لغيـره  يؤجره  أو  ذلـك  يبيـع  أن  المشـتري  أراد 
الشـهادة،  هذه  أو  اإلقرار،  هذا  يقبل  فهل  الضرر،  به  فلحق  اإلجارة،  أو  الشـراء 

ال؟ أم  بهما  ويؤخذ 
جواز  إلى  بعضهم  فذهب  المسـألة،  هذه  حكم  في  اإلباضية   فقهـاء  اختلـف 
حجته  منهما  ولكل  ذلك،  منع  من  ومنهم  المنفردة،  الشهادة  وهذه  اإلقرار،  هذا 
البائع  إقرار  ذلك  فـي  يجوز  «وال  الفرسـطائي :  أحمد   أبو العباس  يقول  ودليلـه. 
إذا  ولكن  شهادته،  عليه  وال تجوز  المشتري،  به  ما يضّر  كل  في  المشـتري  على 
إقرار  يجوز  يقول:  من  ومنهم  فليفعل،  وشهادته  بإقراره  يأخذه  أن  المشتري  أراد 
يجوز  يقول:  فليفعل، ومنهم من  بإقراره وشهادته  يأخذه  أن  المشتري  البائع على 
المشـتري  علم  البيع،  قبل  الخصومة  فيه  كانت  فيما  المشـتري  على  البائع  إقرار 

جهل»(١). أو  بذلك 
المشـتري  موافقة  دون  غيـره  أو  للجـار  البائع  إقـرار  رفضـوا  الذيـن  ولعـل 
يتضرر  ما دام  النصيحة،  بـاب  من  كان  ولو  ال يعنيه،  فيمـا  الً  تدخُّ ذلـك  اعتبـروا 
ألحد  باع  إذا  بالجـار  الضرر  إلحـاق  في  البائـع  يتسـبب  وقد  المشـترى،  بذلـك 
البائع  وشـهد  الضرر،  رفع  المشـتري  من  الجار  فطلب  بعيوبه،  يخبره  ولم  عقارا 
الضرر  إزالة  يتحمل  وهل  بإقـراره؟  الجار  يأخذ  فهل  البيع،  قبل  الضـرر  بوجـود 

البائع؟ أم  المشتري 
مضرة  فيه  تكون  ممـا  شـيئًا  لرجل  باع  «من  الصدد:  هذا  في  أبو العبـاس   يقـول 
على جاره، فاستمسك جاره ذلك بالمشتري أنه أحدث له المضرة، فأنكر المشتري، 

ص ٤٠٤ - ٤٠٥. األرضين،  وأصول  القسمة  أحمد:  العباس  أبو   (١)



القواعد الفقهية عند اإلباضّية٣١٤

فال يجوز  يبيعه،  أن  قبـل  الشـيء  ذلك  في  حدثت  قد  المضرة  تلك  أن  البائـع  وأقـّر 
إنما  البائع  قـال  إن  وأما  خصومتـه،  على  المشـتري  ويكون  المشـتري،  علـى  قولـه 
آخر،  شـاهد  مع  عليه  جائزة  فشـهادته  بذلك،  ويشـهد  المشـتري،  عند  ذلك  حدث 
شـاهد  معه  يكن  لم  إن  وأما  غيره،  معه  كان  ولو  شـهادته  ال تجوز  يقول:  من  ومنهم 

بنـزعها»(١). يؤخذ  فإنه  باالنفساخ،  إليه  الشيء  ذلك  رجع  ذلك  بعد  ثم  غيره، 
البائع  إقرار  برّد  قالـوا  الذين  أّن  العباس   أبي  عبـارة  من  يسـتنتج  أن  ويمكـن 
المقررة  القاعدة  اعتمدوا على  المشتري،  إلى  الملك  انتقال  بعد  بالضرر  وشهادته 
يلحق  ضرر  وفيه  وال تتجاوزه،  غيره،  دون  وحده  فتلزمه  قاصرة »،  حجة  «اإلقرار 
ألنه  إقراره؛  بجواز  يقول  الفقهاء  فبعض  بذلك،  غيره  مع  شهد  إن  إال  بالمشتري، 
وجود  على  شهد  لو  أما  متعدية »،  حجة  «والبينة  ما يّدعي  على  بينة  يملك  أصبح 
رفع  المشـتري  حق  ومن  به،  ال يؤخذ  اإلقـرار  فهذا  البيع،  قبل  بالعقـار  الضـرر 

ضده. قضائية  دعوى 
أو  الهبة،  أو  اإلقالة،  أو  العيب  بسبب  البائع  إلى  العقار  ذلك  رجع  لو  ولكن 
ومطالبته  قضائيا،  متابعته  الجـار  حق  ومن  إقراره،  على  يحاسـب  فإنه  الميـراث، 
هذا  وفي  بإقـراره »،  مؤاخذ  «المـرء  الفقهية  بالقاعـدة  عمال  عنـه،  الضـرر  بإزالـة 
أو  بالعيب،  ملكـه  في  الشـيء  ذلك  رجع  إذا  «وأما  أبو العبـاس :  يقـول  المعنـى 
له  حدثت  مـن  بـه  فاستمسـك  ذلـك،  بغيـر  أو  الميـراث،  أو  بالبيـع،  أو  بالهبـة، 

حجة»(٢). األول  إقراره  عليه  ويكون  نزعها،  عليه  يدرك  فإنه  المضرة، 

الشركة: باب  في  ـ   ٣
أقّر  لو  أنه  اإلباضية   عن  ما ُنقل  الشركات،  باب  في  القاعدة:  هذه  فروع  ومن 
أما  بإقراره »،  مؤاخذ  «المرء  ألن  لغريمه،  بدفعه  يلزم  نفسه  على  ين  بالدَّ الشـريك 

.٤٠٤ - ٤٠٥ القسمة،  أحمد:  العباس  أبو   (١)
ص ٤٠٥. نفسه،  المصدر  العباس:  أبو   (٢)



٣١٥ الفصل السادس: القواعد الفقهية الكلية الصغرى

المقررة  بالقاعدة  عمـالً  بالبيِّنة،  إال  بإقـراره  فال يؤخذ  غيره،  علـى  بَدين  أقر  لـو 
قاصرة ». حجة  واإلقرار  متعدية  حجة  «البيِّنة 

الشركة،  لهم  قعدت  إذا  الشـركاء  «وكذلك  المعنى:  هذا  في  الشـماخي   يقول 
شركاؤه  عليه  يدرك  فإنه  خاصة،  منافعه  في  المال  ذلك  من  أحدهم  ما جعله  فكل 
ذلك،  تبيَّن  إذا  عليه  فهو  لمنافعه،  َدين  من  ما أخذه  وكذلك  قّسموا،  إذا  حصصهم 
إذا  لحوائجهم،  أنه  مقبول  ذلك  في  وقوله  جميعًا...  فعليهم  لحوائجهم  أخذه  وما 

الغير»(١). على  إقرار  ألنه  مقبول،  فغير  بالدين  إقراره  وأما  بالبينة،  ين  الدَّ صح 
مع  المشـتركة  حصته  في  بالتصـرف  الشـريك  أقر  لو  نفسـه  السـياق  وفي  ـ 
حصة  في  بالتصرف  إقـراره  وأما  عليـه،  حجة  إقراره  ألن  ذلـك،  له  جـاز  غيـره، 
كل  ويضمن  شريكه،  به  وال يلزم  بفعله،  وال يعتد  مقبول،  فغير  إذنه  بغير  شريكه 
إليه  تعود  لمصلحة  أو  حسن،  قصد  عن  ذلك  كان  ولو  ضرر،  من  عليه  ما ترتب 
العبد:  من  حصتـه  الشـريك  تحرير  عن  كالمه  سـياق  في  الثميني   يقـول  بالنفـع، 
نصيب  ُغرم  ولزمه  ربِح،  كان  إن  ُمقارضًا  ولو  مشـترك  في  شـريك  إقرار  «وجاز 
الغير  على  به  واإلقرار  عليه،  به  إقراره  جاز  يعتق،  أن  له  ما جاز  وكل  فيه،  شريكه 
المقّر نصيب  ما اشتركاه، ويضمن  أعتق  إن  ال يجوز، إال من شريك على شريكه 

ال يضمنه»(٢). وقيل:  عليه،  به  إلقراره  فيه  شريكه 

اليتامى: كافل  إقرار  وفي  ـ   ٤
لهم  فيجلب  اليتامى،  رعاية  فـي  الولي  لينوب  الخليفة  أو  الكفيـل  اهللا  جعـل 
ادعى  لو  ولكـن  اإلسـالمية،  الشـريعة  وِْفق  ما يضرهم  عنهم  ويدفـع  ما ينفعهـم 
إقراراتهم  فـي  والدهم  ينـوب  فهل  األمـور،  من  أمر  فـي  اليتامى  علـى  شـخص 
لهم  يشهد  أو  يضرهم،  بما  للمدعي  الكفيل  فيقر  قصارى؟  كانوا  إن  وشـهاداتهم 

.١٠٨/٤ - ١٠٩ اإليضاح،  (ت: ٧٩٢):  الشماخي   (١)
ص ٧٠. البسام،  الورد  الثميني:   (٢)



القواعد الفقهية عند اإلباضّية٣١٦

اإلباضية   بعض  أثار  عليهم؟  مدعى  كان  إن  عنهم  نيابة  يمينًا  يحلف  أو  وعليهم، 
بها  فيؤخذ  شـهادته  أما  ال يقبل،  اليتامى  على  الكفيل  إقرار  وقالوا  المسـألة،  هذه 
واإلقرار  متعدية  حجة  «البيِّنة  المقررة  بالقاعدة  عمال  بينة،  ألنهـا  عليهم،  أو  لهـم 
فال يقبل  اليتامى  على  أقر  إن  أما  قوله،  ُيقبل  نفسـه  على  أقر  فلو  قاصرة»،  حجة 

شهادته. وتقبل  إقراره، 
اليتامى:  على  الكفيل  إقرار  على  المترتبة  األحكام  بيان  في  أبو العباس   يقول 
شـهادته،  عليهم  تجوز  ولكن  وحـده،  الخليفة  إقـرار  اليتامـى  علـى  يجـوز  «وال 
الخليفة، ولكن  بينة، فال يحلف  للمدعي  تكن  لم  أيضًا شهادته، وإن  لهم  ويجوز 
أن  أراد  وإن  ذلـك،  فله  يحّلفهـم  أن  أراد  فـإن  اليتامى،  بلـوغ  إلى  ذلـك  يوقـف 
ما نابه  نزع  عليـه  ال يدرك  أنه  ولو  أيضًا،  ذلـك  فله  بعض  دون  بعضهـم  يحلـف 

اليتامى...»(١). من  غيره  دون 
أو  اليتيم،  علـى  الخليفـة  إقـرار  رّد  فـي  اإلباضيـة   رأي  أبو العبـاس   ويؤكـد 
نيابة  وال يمينـه  عليهم،  إقـراره  منه  فال يقبـل  ونحوهـم،  المجنـون  أو  الغائـب، 
عليه  ما تدل  وهـذا  المسـتخِلف،  مال  في  الضرر  بنفسـه  أحـدث  إن  إال  عنهـم، 
رجل  يد  في  ما كان  كل  أو  المجنـون  أو  اليتيم  أو  الغائب  خليفة  «وأمـا  عبارتـه: 
هذه  من  واحد  على  المضرة  عليه  له  كانت  قد  أنه  رجل  عليه  ادعى  إن  باألمانة؛ 
وال يجوز  ذلك،  في  الخليفة  على  اليميـن  فال يدرك  بينة،  له  تكن  ولم  الوجـوه، 
له  يجوز  مما  بنفسه  ما أتلف  إال  ذلك،  على  شاهدًا  ويكون  أيضًا،  الخليفة  إقرار 
إقراره  وكذلك  جائـز،  ِفْعله  فإن  عليه،  اسـُتخِلف  من  لمنافع  ذلك  مـن  يتلفـه  أن 
من  خرج  أو  يـده  من  ذلك  زال  فـإن  خليفـة،  عليه  وهو  يـده،  فـي  ذلـك  مـا دام 

وال قول»(٢). ِفعل  فيه  له  فال يجوز  الخالفة، 

ص ٤٠٦. ُعمان،  الضامري  مكتبة  طبعة  القسمة،  أحمد:  العباس  أبو   (١)
ص ٣٨٤. القسمة،  أحمد:  العباس  أبو   (٢)
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بل  ونحوهم،  والغائبين  اليتامـى  على  اإلقـرار  في  النيابة  رفـض  يقتصـر  وال 
شريكه،  وال على  موّكله  على  فال يقر  شـريك،  أو  وكيل  كل  الحكم  هذا  يشـمل 

غيره. دون  نفسه  على  قاصر  إقراره  ألن  ذلك،  في  فّوضه  أو  كّلفه  إن  إال 
على  خصومة  علـى  خليفة  إقـرار  «وال  المعنـى:  هـذا  في  الثمينـي   يقـول 
رب  على  وال مقارض  فيها،  ما فعل  إليه  فّوض  أو  له  أجاز  إن  إال  مسـتخلفه، 
كان  إن  أيضًا،  فيه  المقارض  على  المال  وال رب  وكذا،  كذا  فيه  عليه  أّن  المال 
افتراقهما  بعد  المتفاوضين  أحـد  وال إقرار  ذلك،  من  خروجهم  بعد  ِرْبـح  فيـه 
َمْوروثة، أو صداق،  أو  قِبل تعدية،  أقر أحدهما بما عليه من  على صاحبه، وإن 
نحوها،  أو  تجارة  قِبل  من  كان  إن  وعليهما  صاحبه،  ال على  نفسـه  على  جاز 
وغير  جائز،  صاحبه  على  اشتركاه  فيما  عليه  بما  غيابًا  المشـتركين  أحد  وإقرار 
حال  فـي  صاحبه  علـى  أحدهـم  إقـرار  ال يجـوز  الشـركاء  مـن  المتفاوضيـن 

وال بعدها...»(١). شركتهم 
ين: بالدَّ الموت  مرض  في  اإلقرار  ـ   ٥

إقراره  بسببه، وكان  الموت  العاقل في مرض غاَلب  أقّر  إذا  أنه  فروعها:  ومن 
حقه  اسـتوفى  أنه  يقّر  كالذي  اسـتفاء،  أو  ابتداء  إلقراره  وكان  لغيـره،  أو  لـوارث 
أبطل  من  فمنهـم  المسـألة،  هذه  حكم  في  الفقهاء  اختلـف  فقد  لـه،  عليـه  ممـن 
منهم  والمثبتون  مطلقًا،  أثبته  مـن  ومنهم  لغيره،  أو  كان  للوارث  مطلقـًا،  اإلقـرار 
ثالث  فريق  وهناك  التقييد،  هـذا  ير  لم  َمن  ومنهم  التهمة،  وجود  بعدم  قّيـده  َمـن 
تتلخص  فهي  للوارث،  كان  إن  وأبطلـه  الوارث،  لغير  فأثبته  المسـألة،  في  فّصل 

أقوال: ثالثة  في 
مطلقًا: المريض  إقرار  بطالن  األول:  القول 

أو  لوارث  كان  سـواء  إقراره  فيبطل  بَديـن  الموت  مـرض  المريـض  أقـّر  إذا 

ص ٨٠. البسام،  الورد  الثميني:   (١)
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مع  واإلمامية (٣)  الحنابلـة (٢)  عليه  ووافقهم  اإلباضيـة (١)،  بعض  قول  وهـو  لغيـره، 
الثلث،  أصحاب  على  ضيقـوا  القول  بهذا  وهم  التركة،  ثلث  إلـى  إقراره  رجـوع 

المحاصصة. من  ال بد  المال  عليهم  ضاق  فإذا 
وغيره: للوارث  إقراره  ثبوت  الثاني:  القول 

لغيره،  أو  لوارث  الموت  مرض  المريض  إقرار  ثبوت  إلى  الفقهاء  بعض  وذهب 
والبعض  ُمّتهم،  غير  أم  ُمتَّهمـًا  كان  سـواء  مطلقا  جعله  بل  إقراره،  بعضهم  يقّيد  ولـم 
والشـافعية (٦)  والزيدية (٥)  الظاهرية (٤)  اإلطالق:  يرون  الذين  ومـن  التهمة،  بعدم  قّيـده 
المشهور. القولين، والصحيح عند اإلمامية (٧)، وقول عند اإلباضية (٨)، وهو  في أصح 

وللورثة  منه،  بجزء  أو  العيني  ماله  بكل  أقر  لو  إقراره  ثبوت  اإلباضية   ويرى 
عن  إياه  قضاه  المال  كأن  العـدول  تقدير  على  القيمة،  أو  المال  دفع  فـي  الخيـار 

لزمه(٩). حق 

.١٣٧/٢ الكبير.  الجامع  كتاب  بشير:  سعيد بن  الصبحي  ـ   .١٢٠/٣ المفيد،  الجامع  الكدمي:   (١)
.٢٧٥/٥ ١٤١٤هـ/١٩٩٤م،  بيروت،  الفكر  دار  المغني،  المقدسي:  قدامة  ابن   (٢)

الينابيع  سلسـلة  ضمن  والنظائر  األشـباه  بين  الجمع  في  الناظر  نزهة  سـعيد:  يحيى بن  الحلـي   (٣)
.٣١٢/١٣ الفقهية، 

العلمية  الكتب  دار  البنداري  سـليمان  عبد الغفار  تحقيق:  باآلثار:  المحلى  األندلسـي:  حزم  ابن   (٤)
.١٠٦/٧ ١٤٢٢هـ/٢٠٠١م،  بيروت، 

.٤/٦ األمصار،  علماء  لمذهب  الجامع  الزخار  البحر  المرتضى:  ابن   (٥)
كتاب  شرح  الشافعي  اإلمام  مذهب  في  البيان  العمراني:  سالم  الخيرين  أبي  يحيى بن  العمراني   (٦)

.٤٢١/١٣ المهذب، 
الفتاوى،  لتحرير  الحاوي  السـائر  (ت: ٥٩٨هـ)  إدريس  محمد بن  أبو منصور  الحلي  العجلـي   (٧)

.٢٧١/١٢ الفقهية،  الينابيع  سلسلة  ضمن 
أبي  جامع  محمد:  الحواري  ـ   .١٦/٢ البستان،  فواكه  يجاد:  سالم بن  خميس بن  سالم بن  المحيلوي   (٨)

.١١٨/١٣ ط ١،  اآلثار  لباب  (ت: ١٢٥٠هـ):  خلفان  مهنا بن  البوسعيدي  ـ   .١٧٨/٤ الحواري، 
السالمي،  اإلمام  جوابات  السالمي:  ـ   .١٤٦  ،٧٥  ،٧٥/١٣ اآلثار  لباب  مهنا:  البوسعيدي   (٩)

.١١١/٥
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للوارث  الرجل  إقرار  ثبوت  في  اإلباضية   بعض  المأثورة عن  النصوص  ومن 
اإلباضية  إجمـاع  إلى  مشـيرًا  جامعه،  في  بركة   ابن  بـه  ما صرح  مطلقـًا،  ولغيـره 
يثبت  المميز  البالغ  الحر  أن  علمـت  فيما  أصحابنا   يختلف  «لم  قوله:  فـي  عليـه، 
يعم  مما  مريضًا  أو  كان  صحيحا  غيره،  أو  َدْين  من  نفسه  على  به  أقر  فيما  إقراره 
له  المقر  كان  وسـواء  ذلك،  في  عندهم  ال فرق  منه،  شـيئًا  يخص  أو  ماُله  اإلقرار 

أجنبيا...»(١). أم  وارثا 
قبل  مرضه  في  لوارث  رجل  أقر  «وإذا  فيقول:  آخر  موضع  في  ذلك  ويؤكـد 

والبعيد...»(٢). القريب  والمريض  الصحيح  بين  وال فرق  إقراره، 
وغيره  للوارث  اإلقـرار  جواز  في  اإلباضية   عن  ما نقله  أّن  بركـة   ابن  ويبيِّـن 
عبارة  في  فيقـول  العمل،  وعليـه  المذهب،  فـي  والمعتمد  المشـهور  الرأي  هـو 
بينهم  األحكام  به  عليه جّل أصحابنا  ومعتمد مذهبهم، وتجري  «والذي  صريحة: 
وغير  للـوارث  والمرض  الصحـة  في  اإلقرار  أّن  المسـألة؛  صـدر  فـي  ما ذكرنـا 
اإلقرار  إذ  بالبينة؛  لهـم  يثبت  فيما  الغرماء  لـه  المقّر  ويشـارك  له،  ثابت  الـوارث 
يشركهم،  ولم  الغرماء  يشركه  لم  قائمة  عين  في  اإلقرار  كان  فإذا  الذمة،  في  حق 
عند  وال فـرق  والوصايا...  الديـن  بعـد  التركة  مـن  بقـي  فيمـا  الورثـة  ويشـارك 
في  يقر  أو  ملكه،  بجميـع  يحيط  دين  وعليه  مرضـه،  في  بَدين  يقـر  أن  أصحابنـا 
إقراره، وال فرق  ُقبل  إذا كان عليه دين يحيط بجميع ملكه  صحته؛ ألن الصحيح 

والمريض...»(٣). الصحيح  بين 
حجة  «البيِّنة  المقـررة:  الفقهيـة  القاعـدة  مقتضى  إلـى  بركة   ابـن  عبـارة  وتشـير 
الرجل لغيره بدين أو وصية،  إقرار  متعدية، واإلقرار حجة قاصرة »، ولذلك ال يكفي 

المقر. وفاة  بعد  وبخاصة  الغارم،  المستحق  من  بالبينة  ذلك  إثبات  إلى  يحتاج  بل 

.٢٨٣/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (١)
.٦٠٠/٢ نفسه،  المصدر  بركة:  ابن   (٢)

.٢٨٣/٢ نفسه،  بركة:  ابن   (٣)
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في  الرجل  إقرارات  بين  تمييزهم  في  الحنفية   على  بركة   ابن  عّقب  وقـد  هـذا 
إال  المرض  في  وأبطلوه  الصحة  في  إقراره  أثبتوا  حيث  والمرض،  الصحة  حالتي 
ثبت  بإقرار  لـوارث  أقر  إذا  أبو حنيفـة   «قال  عنـه:  جاء  ومما  الثلـث.  حـدود  فـي 
ثبت  المرض  في  ألجنبي  أقر  وإن  قال:  المـرض،  في  ويبطل  الصحة،  في  إقـراره 
منه...»(١). إليهم  دفع  شيء  بعده  فضل  إن  إليهم  يدفع  وإنما  الغرماء،  يشارك  ولم 

«فإن  فقال.  ضعفهـا،  وجه  وبّين  وحججهم  الحنفيـة   أدلة  بركة   ابـن  وناقـش 
قال: إن التهمة تلحقه في المرض بأن يدخل مع المستحقين لِمالِه وإن شاركهم، 
من  التي  العلة  كانت  فإن  مشـاركتهم،  يوجب  صحته  في  إقراره  وكذلك  له:  قيل 
أجمعوا  فإن  جميعًا،  الوجهين  في  يجريها  أن  فيجب  المشـاركة،  من  منع  أجلها 
بالمشـاركة،  اعتالله  بطل  المشـاركة  ما يضمن  مع  صحته  في  إقراره  إجازة  على 
للوارث  المريض  إقرار  في  معاوية   وأبي  زياد (٢)  أبي  قول  المعنى  هذا  قارب  وقد 

السابق. المصدر  بركة:  ابن   (١)
فقيه.  عالم  (ق٣هـ)  أبو زياد  عزرة،  خلف بن  يقصد  لعله  زياد،  أبي  باسـم  بركة  ابن  يصرح  لم   (٢)
علي بن  موسـى بن  للعالمة  وعـم  لؤي  سـامة بن  بني  مـن  عزرة  علي بـن  الشـيخ  نجـل  لعلـه 
عاصر  وقد  الفضالء  األجالء  إزكي  ومشـايخ  علماء  ومن  إزكي.  قرية  من  (ت: ٢٣٠هـ)  عـزرة 
محبوب.  محمد بن  الشـيخ  من  جوابات  له  ٢٧٨هـ).  أو   ٢٦٨) الصقـر  عزان بن  معاويـة  أبـي 
ص ١٢٤.  بالمشـرق،  اإلباضية  أعالم  معجم   .٤٢٦/٦٨ - ٤٥٧ الشـرع:  بيان  الكنـدي:  ينظـر: 
العلم  حمل  فقيه،  عالم  ٢٣٧هـ)  فـي:  (حي  النزوي،  عقبة  الوضاح بن  أبو زيـاد  أيضًا  ويوجـد 
حكم  جيفر  ابـن  المهنا  اإلمام  دولة  رجـال  من  كان  الفقهـاء.  من  وغيره  علـي  موسـى بن  عـن 
حضر  إذا  وكان  ٢٣٧هـ.  سـنة  مالك  الصلت بن  لإلمام  المبايعين  من  وكان  (٢٢٦ - ٢٣٧هـ)، 
في  ال يخاف  اهللا  في  ناصحـًا  مفتيًا  مصلحا  وكان  وأطاعـوه.  كلهم  الناس  ارتضاه  مجلـس  فـي 
خلق  قضية  في  للفصل  المهنا،  اإلمام  عهد  في  اجتمعوا  الذين  العلماء  من  كان  الئم.  لومة  اهللا 
أن ما سوى اهللا مخلوق.  فاتفقوا على  المسلمين،  بين  الفرقة  إلى  أن تؤدي  القرآن، والتي كادت 
في  الخالف  وقع  إذ  المهنـا،  اإلمام  سـيرة  في  الخوض  عن  نهوا  الذين  العلمـاء  مـع  كان  وقـد 
السيرة،  مداد:  ابن   .١٦٠  ،١٥٨  ،١٥٤/١ األعيان،  تحفة  السالمي:  ينظر:  منه.  البراءة  أو  واليته 

.٤٢٤/١ األعيان،  إتحاف  البطاشي:   .٢٥  ،١١
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الحق  يذكر  لم  فإذا  أجله،  من  المقر  الحق  وجه  يذكر  أن  إال  له  ال يثبت  أنه  بحق 
باطل...»(١). فإقراره  ما هو،  قِبل  وال من  ما هو 

ومناقشـًا  مذهبهم  نًا  مبيِّ الحنفيـة   رأي  آخر  موضـع  في  بركة   ابـن  وينقـل 
فإن  لوارثه،  مرضـه  في  إقراره  ال يجـوز  أبو حنيفة :  «قـال  فيقـول:  حججهـم 
اإلقرار  له  جاز  ولو  ميراثـه،  على  ال يزاد  الوارث  إن  فقال:  محتج  لـه  احتـج 

الوصية. له  لجازت 
ذمته  في  شـيء  في  يقع  إقراره  وإنما  بإقراره،  يملك  أنه  نقول  لسـنا  له:  قيل 

له. ما ُحّد  فوق  اإلثبات  إلى  يتوصل  لئال  ذلك  من  نمنع  فإنما  قال  فإن  له، 
ما ذكرت  على  األمـر  كان  لو  أن  أحدهـا:  جهات،  مـن  يفسـد  هذا  له:  قيـل 
حد  على  يزيد  أن  إلى  به  يتوصل  قد  ألنه  صحته،  في  أيضًا  له  إقراره  عن  بالمنع 
يقر  بأن  لمنـع  شـائعًا  االعتالل  هـذا  كان  ولو  ذلـك،  من  أحـد  يمنعـه  ولـم  لـه، 
من  بأكثر  لألجنبيين  يوصي  أن  له  ليس  إذ  ملكه،  بجميع  يحيط  بإقرار  لألجنبيين 
قليل  في  والـوارث  قّل،  وإن  بشـيء  للوارث  يوصي  أن  لـه  ليس  وكمـا  الثلـث، 
وفي  للوارث،  يوصي  أن  له  ليس  كما  الثلـث،  عدا  فيما  لألجنبيين  به  ما يوصـي 
إبطال  على  دليل  ملكه  بجميع  أحاط  وإن  لألجنبي،  مقبول  إقراره  أن  إجماعهـم 
مقبولة،  اإلقـرارات  كانت  ما ذكرنـا  على  األمـر  كان  وإن  مخالفنـا،  بـه  ما اعتـل 

له...»(٢). ذكرنا  تقدم  كما  الوصايا  إلى  مردودة  غير  بها  محكوما 
أبو الحسـن  سـئل  أنه  الباب:  هذا  في  اإلباضية   عن  المأثورة  الفتـاوى  ومـن  ـ 
ما صدق  «ُحقَّ  فقـال:  ذلك؟  يجوز  هـل  لغيره،  أو  للـوارث  اإلقرار  عـن  البسـيوي  
غيره؛  أو  للوارث  كان  عليـه،  ثبت  مرضه،  في  بحق  أقّر  فمن  الموت،  عنـد  النـاس 
قال:  ومن  إقـراره...  في  متهم  وهو  متقـدم،  وحق  واجب،  عـن  إخبـار  إقـراره  ألن 

نفسه. بركة:  ابن   (١)
.٦٠٠/٢ - ٦٠١ الجامع،  بركة:  ابن   (٢)
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ألنه  وصية؛  إنها  قيل:  فقد  مالي،  من  وكذا  كذا  قطعة  فله  متُّ  فإن  لفالن،  حّق  علّي 
قضاء»(١). بذلك  الحق  بذلك  له  هي  يقول:  أن  إال  كْم،  يبين  ولم  حق  علّي  قال: 

والريبة: التهمة  بعدم  التقييد  ـ 
يكون  بحيث  التهمة  بعدم  الموت  مرض  المريض  إقرار  الفقهاء  بعض  وقّيد 
عند  قول  وهـو  الورثة،  عن  يصرفـه  أن  يريد  أنـه  ُمّتهم  غيـر  له  أقـر  لمـن  إقـراره 
وهو  مالك (٤)  اإلمـام  به  وقـال  أطفيش (٣)،  والقطـب  الثمينـي (٢)  وعليـه  اإلباضيـة  
إذا  الثلث  إلى  يرد  أنه  إال  اإلماميـة (٥)  الشـيعة  عند  وقول  المالكية ،  عند  المعتمـد 
لقريب  يصح  اإلقرار  أّن  «ومذهبنا  النيل:  شرح  جاء  حقه،  إثبات  على  نة  البيِّ عدم 
المعرب:  المعيار  يستريب»(٦). وفي  أن  إال  أو مرض  وصديق وغيرهما في صحة 
إقرار  بـاب  في  عليه  يعتمد  الـذي  مالك   قـول  أصل  أن  على  أئمتنـا  نـص  «وقـد 

التهمة»(٧). اعتبار  المريض 
الوارث: دون  لألجنبي  إقراره  ثبوت  الثالث:  القول 

له من  أقّر  إلى من  بالنظر  الموت  المريض مرض  إقرار  الفقهاء  وفّصل بعض 
المقصود  وهـو  الوارث،  لغير  اإلقـرار  فأثبتوا  وارث،  غيـر  أو  وارث  أنـه  حيـث 
الصحيح  وهو  الحنفية (٨)،  مذهب  هذا  وعلى  للوارث،  إقراره  وأبطلوا  لألجنبـي، 

.٥٨٤/١٣ النيل،  شرح  أطفيش:  وينظر:  ـ   .١٨٩  ،١٨٦/٣ الحسن،  أبي  جامع  البسيوي:   (١)
ص ٦٤. البسام،  الورد  عبد العزيز:  الثميني:   (٢)

.٥٧٥/١٣ النيل،  شرح  أمحمد:  أطفيش   (٣)
فتاوى  عن  المغـرب  والجامع  المعـرب  المعيار  (ت: ٩١٤هـ):  يحيـى  أحمد بـن  الونشريسـي   (٤)

.١٥/٦ المغرب،  اإلسالمي،  الغرب  دار  والمغرب،  واألندلس  افريقية  علماء 
.١٤٤/١٢ الفقهية،  الينابيع  سلسلة  ضمن  المهذب،  براج:  عبد العزيز بن  الطرابلسي   (٥)

.٥٧٥/١٣ النيل،  شرح  أطفيش:   (٦)
.١٧٣/٢ المعرب،  المعيار  الونشريسي:   (٧)

.١٢٢٨/٣ الفقهاء،  تحفة  محمد:  السمرقندي   (٨)
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يكون  بأن  منهم  البعـض  وقيده  واإلمامية (٣)،  للشـافعية (٢)  وقول  الحنابلـة (١)  عنـد 
ماض(٤). فإقراره  الورثة  أجازه  وإذا  الثلث،  دون  أقر  أو  ماليًا، 

القول: مجمل 
قسمين: إلى  الموت  مرض  المريض  إقرارات  تقسيم  يمكن 

ـ  أو أ  قريب  من  بهم  يتهم  لمن  المالية  إقراراته  ال تقبل  الموت:  مرض  مريض 
الشـهود،  أو  بالكتابة  موثقـة  تكن  لم  إذا  المـرض  ديون  وتسـمى  صديـق، 

الورثة. يجيزه  أن  إال  وارث،  غير  أو  وارثًا  كان  وسواء 
ـ  تسمح ب  حاجة  في  ألنه  مقبولة؛  إقراراته  المسـؤولية:  ال يعدم  مرض  مريض 

الصحة(٥). ديون  الحقوق  هذه  وتسمى  بذلك،  له 
للغير: والعطية  بالهبة  اإلقرار  في  ـ   ٦

الصحة  حالة  فـي  والهبات  بالعطايا  الشـخص  إقـرارات  اإلباضية   بحـث 
«إقرارات  وقالوا:  لألجنبي،  أو  للوارث  كانت  سواء  حكمها  وبينوا  والمرض، 
إفالس  أو  لمرض  عليه  الحجر  في حالة  أما  مقبولة،  الصحة  في حالة  اإلنسان 
ألنها  فال تقبل،  بعده  كانت  وإن  ُتقبل،  الحجر  قْبـل  كانت  فإن  خالف،  ففيهـا 
ألحد  اعترف  لو  فمثالً:  الحجر،  ينتهي  حتى  ذمته  في  ثبتت  وإنما  تهمة،  مظنة 
يقول  لَِفلسٍ،  عليه  ُحجر  عندما  جزائري  دينار  ألف  بمائة  لزوجته  أو  أصدقائه 
شيء  ال يأخذ  بّينة  دون  له  أقررَت  من  ولكن  الذمة،  في  يبقى  الحق  القاضي: 

.٢٧٥/٥ المقنع،  على  الكبير  الشرح  قدامة:  ابن   (١)
.١٩٧/٢ الوسيط،  الغزالي:   (٢)

بيروت  األضواء،  دار  الفقهية،  الحضرة  من  (ت: ٣٨١هـ)  القمي:  الحسن  محمد بن  بابويه  ابن   (٣)
.٢١١/٤ ١٤١٣هـ/١٩٩١م، 

ط ١،  مقارنة  فقهيـة  دراسـة  اإلقـرار،  على  الشـبهة  أثر  حميـد:  ناصر بـن  أحمد بـن  الراشـدي   (٤)
ص ٧٨ - ٧٩. ُعمان،  مسقط،  الواعد،  الجيل  مكتبة  ١٤٢٦هـ/٢٠٠٥م. 

.٢٢٤/٥ جعفر،  ابن  الجامع  كتاب  على  الحاشية  جبر:  محمود  الفضيالت   (٥)
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مطالبتك  في  الحق  له  للمقر،  الحجر  انتهاء  وبعد  األموال،  عليه من  مما حجر 
متعدية »،  حجة  والبينة  المقر،  على  قاصرة  حجة  «اإلقرار  ألن  له؛  أقررت  بما 
أجازها  إن  موقوفة،  الثلث  على  زاد  فمـا  الموت،  مرض  المريض  وإقـرارات 
تنفذ  أمره  ونفـاد  صحته  إلى  عاد  وإن  ال تنفـذ،  أبطلوها  وإن  نفـذت،  الورثـة 

عليه»(١).
ـ  الثلث  حدود  فـي  للغير  إقراراته  بنفـاد  حكموا  الفقهاء  أن  يتضـح  وهكـذا 

متهما. يكون  مرضه  في  ألنه  الوصيةـ  في  له  جعل  الذي  الحق  وهو 
له  تصح  فهل  مـات،  ثم  لغيره  هبة  أو  بعطية  رجـل  أقر  لو  فروعهـا:  ومـن  ـ 

بالبينة؟ ذلك  ُيثبِت  حتى  موقوفة  تبقى  أم  باإلقرار؟ 
في  «قيل  نصه:  بما  المسـألة  هذه  حكم  ما يوضح  جعفر   ابن  جامع  في  جاء 
وقد  وكـذا،  كذا  قطعة  فـالن  فالن بن  أعطيـت  كنت  أنـي  موته  عنـد  أقـّر  رجـل 
يقول:  أبو علي   كان  ـ  محبـوب   محمد بـن  ـ  أبو عبـد اهللا   فقال:  علـّي،  أحرزهـا 

الصحة»(٢). في  وذلك  بعده،  مِن  ورثته  وعلى  عليه،  جائز  إقراره 
«عن  فيقول:  القاعـدة  هذه  حكم  إلى  مشـابهة  صورة  في  جعفر   ابـن  ويشـير 
هذه  عليه  أحـرز  قد  أنه  نفسـه  على  وأشـهد  ماله  من  عطية  رجـالً  أعطـى  رجـل 
وإنما  أحرز،  قد  أنه  َعْدل  بينة  تقوم  حتى  ورثته  على  ذلك  ال يجوز  قال:  العطية، 
لم  رجع  ثم  الرهـن،  هذا  قبض  المرتهن  أن  الراهـن  أقر  إذا  الرهن  بمنـزلـة  هـو 
الرهن،  قد قبض هذا  المرتهن  أن  بيِّنة عدل  تقوم  يجز عليه، وال على ورثته حتى 
عليه،  جائز  هذا  فإقراره  الصحة  في  أقر  إذا  فأما  الموت،  عند  أقر  إذا  عندنا  وذلك 
يجيز  كان  أنه  أحمد   الحسن بن  علي  أبي  عن  ويوجد  ورثته،  على  جاز  مات  وإن 
من  قول  على  وكذلك  أحـرزه،  أنه  بينة  تصح  لـم  ولو  الصحة،  في  بهـذا  إقـراره 

.٣٧٤/٤ جعفر.  لبن  الجامع  كتاب  على  الحاشية  جبر:  محمود  الفضيالت   (١)
.٣٤٧/٤ الجامع،  جعفر:  ابن   (٢)
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صحة  في  قبل  قد  المعَطى  أّن  عدل  ببيِّنة  إال  الموت  عنـد  ذلك  ال يقبل  أن  يـرى 
المعِطي»(١).

جواباته  في  السالمي   ما ذكره  للغير:  بالهبة  اإلقرار  في  أيضًا:  فروعها  ومن  ـ 
فالورثة  المرض،  في  منه  بشـيء  أو  ماله  بجميع  أقر  فيمن  قولهم  «عن  سـئل:  لما 
اإلقرار  كان  ما إذا  بخالف  المال،  شـاءوا  وإن  القيمة،  عطوا  أ  شـاءوا  إن  بالخيار 

ما وجهه؟». خاصة،  به  ما أقر  يثبت  فإنه  الصحة،  في 
في  ثابت  اإلقـرار  أّن  غير  قضائه،  علـى  مرضه  في  إقـراره  «قاسـوا  فأجـاب: 
القيمة  دفـع  بين  مخيرين  الورثـة  وجعلوا  نفسـه،  في  إلغـاؤه  يمكن  فلـم  نفسـه، 
حق  عن  إياه  قضاه  فكأنه  المرض،  في  بماله  أحد  أقر  إذا  أنه  ذلك:  بيان  والمال، 
الورثة  خّير  الصورة  هذه  في  القضاء  به  شاء  وإذا  ماله،  المال  أن  علموا  لما  لزمه 
لتصرف  نقضًا  القيمة  تسـليم  وإما  الهالك،  قضاه  لما  تماما  يسـلموه  أن  إما  فيه، 
ثبت  فلذلك  الصحة،  في  اإلقرار  مع  المعنى  هذا  من  شيء  وال يوجد  المريض، 

به»(٢). ما أقر 

.٣٤٩/٤ الجامع،  جعفر:  ابن   (١)
.١٠٩/٤ - ١١٠ الثمين،  العقد  السالمي:   (٢)
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ألنه  اإلقرار،؛  وهو  واإلثبـات،  القضاء  في  األدلة  بِسـّيد  تتعلق  القاعدة  هـذه 
إليه  الحاجة  لعدم  اإلثبات،  عبء  من  المدعي  وإعفاء  النـزاع،  إنهاء  في  الفيصل 
من  كثير  في  القاعـدة  هذه  على  اإلباضية   اعتمـد  وقد  عليه،  المدعى  إقـرار  بعـد 
والجنايات،  والزراعة،  الشخصية،  واألحوال  كالمعامالت،  الحياتية،  المجاالت 
تتضمن  قريبة  بصيغة  بها  صرح  من  فمنهم  عباراتهم،  وتنوعت  وغيرها،  والقضاء 
في  الخليلي   أحمد  الشـيخ  يقول  حديثه،  ثنايا  في  إليها  ألمح  من  ومنهم  معناها، 
السـالمي   عنها  وعبر  باعترافه »(٢).  مؤاخذ  «واإلنسـان  الطالق:  عن  كالمه  سـياق 

إياه »(٣). ألزمناه  بشيء  نفسه  على  أقر  «من  بقوله: 
فيها  نجـد  المتقدمين  اإلباضية   عن  المأثورة  النصوص  إلى  رجعنـا  وإذا 
الشـعـثاء   أبي  عن  ضّمام   عن  الربيع   روى  فقـد  القاعدة،  هذه  إلـى  ما يشـير 
أبو الحواري   الولد»(٤). وسئل  لزمه  أو حدٍّ  َديِن  من  الُمكاتِب  به  أقر  «ما  قال: 

 .٢٦٤  ،٢٥٨/٥ الجامع،  جعفر:  ابن  ـ  ص ١٢٢.  زيد،  جابر  اإلمام  جوابات  من  زيد:  جابر بن   (١)
في  اإليضاح  سـعيد:  يحيى بن  أبو زكرياء  الهجاري  ـ   .٥٣٢  ،٢٦٠/٢ الجامـع،  بركـة:  ابـن  ـ 
أحمد  أبو العباس  ـ   .١٨٦/٣ البسـيوي،  الحسـن  أبي  جامـع  البسـيوي:  ـ   .١٨/٣ األحـكام، 
 .٦٣ - ٧٩ البسام،  الورد  الثميني:  ـ   .٤٠٢ ص ٣٨٣،  األرضين:  وأصول  القسـمة  الفرسـطائي: 

.١٠٩/٤ الثمين،  العقد  السالمي:  ـ   .٥٧٥  ،٥٥٣/١٣ النيل،  كتاب  شرح  ـ أطفيش: 
ص ٣٢٤. الثاني،  الكتاب  النكاح،  فتاوى  أحمد:  الخليلي   (٢)

.١٠٩/٤ الثمين،  العقد  السالمي:   (٣)
والديات  واإلقرار  والشـهادات  األحكام  باب  زيد،  جابر بن  اإلمام  جوابات  من  زيد:  جابر بـن   (٤)

ص ١٢٢. والفتنة،  والحدود  والجروح 
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إقراره  «إن  قـال:  ذلك؟  لها  أيجوز  أنكـره،  ثم  بالصداق،  الرجل  إقـرار  عـن 
به»(١). مأخوذ 

فقه  في  حاضرة  كانت  القاعـدة  هذه  أّن  يتبين  النصوص  هذه  مجمـوع  ومـن 
العصر،  هـذا  حتى  زيـد ،  جابر بـن  اإلباضيـة  المدرسـة  مؤسـس  منـذ  اإلباضيـة  
حتى  والتطوير  والتحويـر  الصقـل  بمراحل  مـرت  القاعـدة  صيغـة  أن  وال شـك 
في  القواعد  كبقية  الفقهـاء،  عند  المتداولة  المعروفـة  بالصيغة  عندهـم  اسـتقرت 
وأدلتها،  بيان حقيقتها،  القاعدة ال بد من  أهمية هذه  المذاهب. وإلدراك  مختلف 

وتطبيقاتها.
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واالصطالحي،  اللغـوي  معناها  بيان  يسـتلزم  القاعدة  هذه  حقيقة  ولمعرفـة 

يلي: كما  عناصرها  وتحليل 

القاعدة: معنى  ـ   ١
اللغة  في  اإلقـرار  وأصل  بـه،  اعترف  بالشـيء  أقر  من  اللغـة:  فـي  اإلقـرار  ـ 
قياس  وهو  ـ  عندنـا  الباب  «ومن  فـارس :  ابن  قال  واسـتقر،  قّر  يقـال:  التمكـن، 

قراره»(٢). أقره  بحق  أقر  إذا  أنه  وذلك  الجحود،  ضد  اإلقرار  ـ  صحيح 
عليه»(٣). آلخر  بحق  «إخبار  االصطالح:  في  واإلقرار  ـ 

بلفظه  فقط،  قائله  بأنه: «خبر وجب حكم صدقه على  أطفيش   القطب  وعرفه 
نائبه»(٤). لفظ  أو 

.٢٦٤/٥ الجامع،  جعفر:  ابن   (١)
ص ٦٨١. المنير،  المصباح  الفيومي:  ـ   .٧/٥ اللغة،  مقاييس  معجم  فارس:  ابن   (٢)

ص ٥٠. التعريفات،  الجرجاني:   (٣)
.٥٧٢/١٣ النيل،  شرح  أمحمد:  أطفيش   (٤)



القواعد الفقهية عند اإلباضّية٣٢٨

الحقوق  مـن  المقر  يلزم  بمـا  اإلخبار  عـن  عبارة  هو:  الشـرع  فـي  فاإلقـرار 
الجحود. ضد  وهو  لغيره، 

مؤاخذة  بذنبه  وآخذه  عليه،  حاسبه  مؤاخذة  بالشيء  آخذه  «من  والمؤاخذة:  ـ 
إياه»(١). ألزمه  بإقراره  وآخذه  عليه،  عاقبه 

فإنه  نفسـه،  على  بشـيء  أقر  إذا  الشـخص  أن  للقاعدة:  اإلجمالي  والمعنى  ـ 
هذا  السـالمي   ولخص  اإلقرار،  في  الخطأ  ادعاؤه  ذلك  بعد  وال ينفعـه  به،  يلـزم 

إياه »(٢). ألزمناه  بشيء  نفسه  على  أقر  «من  فقال:  المعنى 
القاعدة: تحليل  ـ   ٢

ومناطه. والحكم  الموضوع،  من  القاعدة  هذه  تتكون 
القاعدة: موضوع  ـ  أ 

ملزمًا  يكون  حتى  لصحته  ويشترط  نفسه،  على  المرء  من  الصادر  اإلقرار  هو 
وبصيغة  بـه،  وبالمقر  له،  بالمقـر  وبعضها  بالمقـر،  يتعلق  بعضها  شـروط،  عـدة 

يلي: كما  بإيجاز  نذكرها  اإلقرار، 
(غير مجنون)،  بالغًا أو مميزًا للضرورة، عاقالً  المقر: أن يكون  يشترط في   •
عليه(٣)،  بدين  لوارثه  المريض  كإقرار  إقراره،  في  ُمّتهم  غير  مكَره)،  (غير  مختارًا 
من  يمنع  بحيث  عليـه  محجور  وغير  عبد)،  (غيـر  حرًا  مجهول)،  (غيـر  معلومـًا 
الثميني  إلى معظم هذه الشروط،  نفاد التصرفات، جادًا (غير هازل)(٤). وقد أشار 
جائز  العقالء  الُبلَّـغ  األحرار  إقرار  أّن  «وأجمعـوا  فقال:  اإلجمـاع،  فيها  وحكـى 

ص ٩. المنير،  المصباح  الفيومي:   (١)
.١٠٩/٤ الثمين،  العقد  السالمي:   (٢)

أطفيش  والقطب  الثميني  غير  اإلباضيـة  من  الشـرط  بهذا  يقل  ولم  الفقهاء،  جمهور  رأي  وهـو   (٣)
أطفيش:  ـ  ص ٦٤.  البسـام،  الورد  الثميني:  ينظـر:  فقهائهم.  لبقية  خـالف  الديـوان  وأصحـاب 

.٥٧٥/١٣ النيل،  شرح 
.٥٧٥/١٣ النيل:،  شرح  أطفيش:  ـ   .٢٦٠/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (٤)
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والمفلس،  مالـه  في  عليه  والمحجـور  المكَره  إقـرار  إال  به،  ويؤخـذون  عليهـم 
وال من  ربه،  جـّوزه  إن  إال  عبدٍ  مـن  وال يجوز  أموالهم،  فـي  عليهـم  فال يجـوز 

إشارته»(١). عرفت  إن  بإيماء  أخرس  من  ويجوز  مجنون،  أو  طفل 
للتمليك  أهلية  ذا  مجهول)،  (غير  معينا  يكـون  أن  له:  المقر  في  ويشـترط   •
به  للمقر  مسـتحقًا  يكون  وأن  المقر،  بـه  أقر  لما  مصدقًا  كالحمـل،  المـال،  ولـو 
فال يقبل  واإلقراض،  التعامل  بسـبب  دينار  بألف  لحمل  أقر  كَمن  وشـرعًا،  عقالً 
حّيًا،  ُولد  إذا  للحمـل  فيه  والُخْلف  الناس،  لجميـع  «وجاز  الثميني :  قـال  عقـًال. 

منهم»(٢). لألموات  وجاز  اآلدميين،  لغير  وال يجوز 
مِلكًا  يكون  وأن  مجهول)،  (غير  معلومًا  يكون  أن  به:  المقر  في  ويشـترط   •
في  الثميني   يقول  الحال.  ظاهر  به  وال يكذب  شرعًا،  أو  عقًال  محال  غير  للمقّر، 
بطل  الدنيا  ُتخلـق  أن  أو  أُخلق  أن  قبـل  درهما  وكذا  كذا  قـال  «وإن  ذلـك:  بيـان 

إقراره»(٣).
منجزة  للشك)،  مفيدة  (غير  جازمة  تكون  أن  اإلقرار:  صيغة  في  ويشـترط   •
(الزوج)  أقر  «وإن  فقـال:  ذلك  الثمينـي   ووضح  المسـتقبل(٤).  على  معلقـة  غيـر 
اجتماعه  يصح  مـال  بكل  أو  أختها،  أو  بنتهـا،  مع  بامرأة  أو  أربـع،  علـى  بزيـادة 

إقراره»(٥). بطل 
فقد  وقبوله،  اإلقـرار  لصحة  كافيـة  ضوابط  الشـروط  هذه  السـالمي   واعتبـر 
المقر،  من  والحرية  والعقل  البلوغ  إال  هو  هل  الثابت،  اإلقرار  ضابط  عن  سـئل 

ص ٦٣. البسام،  الورد  الثميني:   (١)
.٥٧٣/١٣ - ٥٧٤ النيل،  شرح  أطفيش:  ينظر:  ـ  ص ٦٤.  البسام،  الورد  الثميني:   (٢)

ص ٦٩. نفسه،  المصدر  الثميني:   (٣)
عثمان:  محمد  شبير  ـ  نفسه.  المصدر  أطفيش:  ـ  ص ٦٣ - ٦٤.  نفسه،  المصدر  الثميني:  ينظر:   (٤)

ص ٣٤٨. الكلية،  القواعد 
ص ٦٧. نفسه،  المصدر  الثميني:   (٥)
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فقال:  له؟  المقر  وكذا  معلوما،  بـه  المقر  وكون  المراد،  مفهوم  تامًا  لفظـه  وكـون 
الثابت»(١). الصحيح  اإلقرار  لشروط  جامعًا  ضابطًا  وأراه  أعلم،  «اهللا 

وجيزة  عبارة  في  مجملـة  الضوابط  هذه  أغلب  الزرقـا   أحمد  ذكر  وقـد  هـذا 
طائعًا  عاقالً  بالغًا  كان  إذا  بإقـراره   مؤاخذ  «المرء  فقـال:  القاعدة،  هذه  ذِكـر  بعـد 
أو  عقالً  وجه  كل  من  محال  يكن  ولم  الحاكم،  بحكم  فيه  مكذبًا  َيِصر  ولم  فيه، 
وأن  الحال،  ظاهـر  يكذبه  مما  ال يكـون  وأن  عليه،  محجـورًا  يكن  ولـم  شـرعا، 

فاحشة»(٢). جهالة  مجهوالً  له  المقر  ال يكون 
لو  التي  المحترزات  إلى  مشيرًا  الشروط  بعض هذه  في شرح  الزرقا   ثم شرع 
أو  معتوها  أو  صغيرا  أقر  «لو  وذلك  به،  فال يعتد  ألفسدته،  اإلقرار  مع  اجتمعت 
بصحته،  بعضهم  فأفتى  مكَرهـًا  أقر  إذا  السـارق  في  إال  إقراره،  ال يعتبر  مكرهـا، 
العقار  مشـتري  ادعى  إذا  كما  إقراره،  بطل  الحاكم،  بحكم  بًا  مكذَّ صار  إذا  وكذا 
فإن  له،  وقضـى  بألفين،  كان  الشـراء  أن  البائـع  وأثبت  مثـال،  بألف  اشـتراه  أنـه 
عليه  قضى  لما  ألنه  بألف،  بالشراء  أقّر  المشتري  كان  وإن  بألفين،  يأخذه  الشفيع 

إقراره... وبطل  الحاكم،  بحكم  مكذبا  صار  بالبينة 
كما  فاألول:  شـرعًا:  أو  عقالً  وجه  كل  من  ُمحاالً  به  المقـر  كان  إذا  وكـذا  ـ 
أن  معه  لوارث  أقر  إذا  كما  والثاني:  قائمة.  وهي  قطعها  التي  يده  بأُرش  له  أقر  إذا 
ين  بالدَّ أقّر  لو  وكما  باطالً.  كان  الشـرعية  حصته  من  أكثر  اإلرث  بطريق  يسـتحق 
الذي  المهر  أّن  المرأة  أقرت  لو  وكما  باطالً.  كان  منه،  الدائن  إبراء  قبـل  أن  بعـد 
بنفقة  لزوجته  أقر  لو  وكما  ال يصح.  فإنه  لوالدها،  أو  لِفالن  هو  زوجها،  على  لها 

إقراره»(٣). ال يصح  فإنه  ناشزة،  فيها  كانت  ماضية  مدة 

.١٠٨/٤ الثمين،  العقد  السالمي:   (١)
وسائل  كتاب  في  الشـروط  هذه  تفصيل  ينظر:  ص ٤٠١.  الفقهية،  القواعد  شـرح  أحمد:  الزرقا   (٢)

ص ٢٨٤. الزحيلي،  لوهبة  اإلثبات 
ص ٤٠١ - ٤٠٢. الفقهية،  القواعد  شرح  أحمد:  الزرقا   (٣)
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الكلي: القاعدة  حكم  ـ  ب 
القاضي  أمام  صـدر  وإذا  بإقراره،  المقـر  إلزام  هو:  للقاعدة  الكلـي  الحكـم 
الحق،  به  يظهر  فإنه  اإلنسـان  من  صدر  إذا  اإلقرار  ألن  به؛  الحكم  القاضي  يلزم 

بالحق. بالحكم  مكلف  والقاضي 
الحكم: مناط  ـ  ج 

العاقل  البالغ  اإلنسـان  أن  بإقراره »  مؤاخذ  «المرء  قاعدة:  في  الحكم  ومناط 
وهو  وااللتزامات،  الحقوق  من  يشـاء  بما  إلزامها  في  نفسـه  على  والية  له  الحّر 
نفسـه  على  يقر  بما  فيؤاخذ  والتزامات،  حقوق  من  ذمته  في  بما  غيـره  مـن  أدرى 
والودائع،  باألمانـات،  والمعامـالت  وغيرها،  التعديـات  مـن  الحقوق  «بجميـع 

مضمونة»(١). غير  ولو  ذلك،  ونحو  والقراضات،  والعواري 
إذا  وذلك  بإقراره »،  مؤاخذ  «المرء  المعنى:  هـذا  في  الزرقا   مصطفى  يقـول 
بما فعل من أسباب  أعلم من غيره  أنه  المفروض  كامل األهلية؛ ألن  كان عاقالً 
من  يشـاء  بما  نفسـه  إلزام  على  والية  له  وأّن  حقوق،  من  عليه  وبمـا  االلتـزام، 
أن  شـرعًا  عليه  بل  فله  المنشـئة،  األسـباب  من  وغيرها  بالعقود  اإلنشـاء  طريق 
الناس  حقوق  كتمـان  ألّن  عليه؛  المسـتقرة  االلتزامات  عـن  الحجاب  يكشـف 

حرام»(٢). وهضمها 
اإلقرار: عن  الرجوع  حكم  ـ  د 

قسمين: إلى  اإلقرار  عن  الرجوع  ألفاظ  الفقهاء  قسم 
أو  إقراري،  عـن  رجعت  قوله:  مثل  الرجوع  فـي  الصريحـة  األلفـاظ  األول: 
تدل  التي  العبارات  من  ذلـك  أشـبه  وما  به،  أقررت  فيما  مخطئا  أو  مازحا  كنـت 

إقراره. عن  رجوعه  على 

.٥٧٣/١٣ النيل،  شرح  أطفيش:  ينظر:  ـ  ص ٦٤.  البسام،  الورد  الثميني:   (١)
.١٠٥٣/٢ - ١٠٥٤ العام،  الفقهي  المدخل  مصطفى:  الزرقا   (٢)
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في  وهذا  تنفيـذه،  خالل  الحد  مـن  هروبه  أو  إقـراره  في  يـردد  كأن  الثانـي: 
والجلد. كالرجم  الحدود 

عند  المِقر  حالة  إلى  بالنظر  يكون  اإلقرار  حكم  فإن  ما تقدم،  على  وبناًء 
به،  المِقر  الحق  نوع  إلى  بالنظر  وكذلـك  ألفاظ،  من  عنه  يصدر  وما  إقـراره، 
فيه،  الرجوع  فيقبل  والسـرقة،  الزنا  مثل:  اهللا،  بحـق  متعلق  اإلقـرار  كان  فـإن 
بعد  عنه  الرجوع  فال يقبل  العباد  بحق  اإلقرار  تعلق  إذا  أما  الحد،  عنه  ويدرأ 
ويعتبر  مقبول،  إقراٌر  كراهية  وعدم  رضى  عن  الناتج  اإلقرار  ألن  االعتـراف؛ 
يؤدي  أن  المِقر  على  بالذمة،  ومتعلق  بالحق،  المِقر  على  وقاصر  األدلة،  سّيد 

به. ما أقر 
الصحابي  قصـة  اهللا  حـق  فـي  اإلقـرار  عـن  الرجـوع  قبـول  علـى  والدليـل 
أو  ْلَت  قبَّ «لعلـك  لـه:  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  قـال  عباس  3  ابـن  رواية  ففـي  ماعـز  3 ، 
قال:  باشـرتها؟»  «فهل  قال:  نعم،  قال:  ضاجعتها»  «هل  رواية:  وفي  غمـزَت؟»(١) 

نعم(٢).  قال:  جامعتها؟»  «هل  قال:  نعم، 
ومّس  الحجارة  مّس  وجد  لما  فرَّ  عندما  ماعز 3  بحادثة  أيضًا  واسـتدلوا 

تركتموه»(٣). (٤). «هال  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص :  فقال  الموت، 
ليوسـف  أحمد  أقر  لو  بإقراره »  مؤاخذ  «المرء  المقررة:  القاعدة  علـى  وبنـاًء 

غمزت،  أو  لمسـت  لعلـك  للمقر:  اإلمـام  يقـول  هـل  بـاب  الحـدود،  كتـاب  البخـاري،  رواه   (١)
عباس. عبد اهللا بن  عن  رقم  ٦٤٥٢ ، 

باب رجم ماعز بن مالك، رقم  ٣٨٥٧ ، وأحمد، مسند األنصار،  الحدود،  أبو داود، كتاب  رواه   (٢)
األسلمي. هزال  نعيم بن  عن  رقم  ٢١٣٤٧ ،  هزال،  حديث 

«هذا  وقال:  رقـم  ١٣٨٦ ،  رجع،  إذا  المعترف  عن  الحد  درء  في  ما جـاء  بـاب  الترمـذي،  رواه   (٣)
هريرة. أبي  عن  رقم  ٨١٥٢ ،  الحدود،  كتاب  المستدرك،  في  الحاكم  ورواه  حسن»،  حديث 

الجامع  كتاب  على  حاشيته  ينظر:  ـ   .٧٨/٢ - ٧٩ العقوبات،  سـقوط  جبر:  محمود  الفضيالت   (٤)
.٢٢٤/٥ - ٢٢٥ جعفر:  البن 
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«المرء  يقبل؛ ألن  لم  الغلط والخطأ  ادعى  ثم  َدْينًا عليه،  الدنانير  بمبلغ معلوم من 
بإقراره»(١). مؤاخذ 

النقود  أن  ادعـى  بذلك  إقراره  وبعد  األجـرة،  المؤجر  قبـض  إذا  وكذلـك  ـ 
ادعاؤه(٢). ال يقبل  مزيفة،  تسلمها  التي 

إال  ال يصّدق  عنه،  البراءة  ادعى  للضمان،  موجبٍ  بسببٍ  أقّر  من  وكذلك  ـ 
ضوابط  بذكر  الموضوع  تلخيـص  ويمكن  عليه(٣).  المدعى  بتصديـق  أو  بالبيِّنـة، 

كما يلي:
ـ  ١ معتبر.  مقبول  نفسه  على  العاقل  اإلنسان  إقرار 
ـ  ٢ بإقراره.  فال يعتد  غيره  به  يضر  بشيء  أقّر  َمن  كل 
ـ  ٣ حّدًا   كان  فيما  إال  رجوعه،  ال يقبل  فإنه  عنه  رجع  ثم  بشيء  أقر  َمن  كل 

بالشبهات »(٤). تدرأ  «الحدود  الفقهية  بالقاعدة  عمًال  تعالى،  هللا 
وقيود  ضوابط  من  بها  يرتبط  ومـا  أكثر،  القاعدة  هذه  معالم  تتضـح  وسـوف 

الفقهية. والتطبيقات  الفروع  خالل  من 

:IóYÉ≤dG  π«°UCÉJ  :kÉãdÉK
والعقل. بالنقل  حجيته  ثبتت  شرعية  حجة  اإلقرار 

القرآن: من  ـ  أ 
توثيق  إلى  الكريـم  القرآن  إرشـاد  القاعدة  هـذه  على  النصيَّة  األدلـة  فمـن  ـ 
 >  =  <  ; ﴿ تعالـى:  اهللا  قـول  في  جـاء  كمـا  بالكتابـة،  المداينـة 
المدين  تعالى  اهللا  أمر  فقـد  (البقـرة: ٢٨٢).   ﴾ E  D  C  B  A  @  ?

.٢٢٧/١ العدلية،  المجلة  شرح  األتاسي:  ينظر:   (١)
.٧٠/١ الحكام،  درر  حيدر:  علي  ينظر:   (٢)

.٧٢/٢ الكبير،  الجامع  شرح  التحرير  الحصيري:  ينظر:   (٣)
ص ٤١٩. الفقهية،  القواعد  أحمد:  علي  الندوي  وينظر:   .١٨٧ القواعد،  في  المنثور  الزركشي:   (٤)
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إقرار  هو  المدين  من  واإلمالل  للدائن،  حق  من  ما عليه  الكاتـب  على  ُيمِلـي  أن 
كان  لما  به  يؤاخذ  عليه  حجة  اإلقـرار  يكن  لم  فلو  به،  والتزام  يـن  بالدَّ واعتـراف 
إلمالئه  كان  لمـا  إقراره  ُيقَبل  لـم  لو  وكذلك  به،  أمـر  ولما  فائـدة،  اإلمـالل  فـي 

باإلقرار(١). إال  ال يتحقق  اإلمالء  إذ  معنى؛ 
 u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k ﴿  : وقال 8  ـ 
 ¤  £  ¢  ¡ ے   ~}  |  {  z  y  x  w  v
«أمرهم  اآلية:  مدلول  بيان  في  أطفيش   القطب  قال  (آل عمران: ٨١).   ﴾ ̈  §  ¦¥
أممهم،  يلزم  أن  فأولى  لزمهم ذلك  الميثاق في اإليمان بمحمد ملسو هيلع هللا ىلص فإذا  أن يعطوا اهللا 
المراد  (آل عمـران: ٨١).   ﴾ ¡ ﴿ ومعنـى  التابع...  مـع  عهد  المتبوع  مـع  والعهـد 
إنشـاء،  (آل عمـران: ٨١).   ﴾ ̈ ـ ﴿  ب أجابـوا  ولـذا  اإلقـرار،  علـى  المخاطـب  حمـُل 

ُقبل»(٢). مما  به  للعلم  فحذف  ِإصَرك،  وأخذنا  بذلك  أقررنا  والتقدير: 
 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6 ﴿ وعال:  جلَّ  وقال  ـ 
 Q  P  O  N  M  L  K  J  IH  GF  E  DC  B  A  @
القاعدة:  هذه  إلى  مشيرًا  اآلية  هذه  تفسير  في  القطب   قال  (األعراف: ١٨٢).   ﴾ R
وْلُيشهد  شـهادة،  عليكم  لي  احملوا  قال  (األعراف: ١٨٢).   ﴾ A  @  ? ﴿»

إقرار»(٣). نفسه  على  المرء  وشهادة  بعض،  على  بعضكم  أيضًا 
 )  (  '  &  %  $  #  " ﴿ تعالى:  قوله  وكذلـك  ـ 

القاعدة. هذه  اعتبار  إلى  توجيه  فيه  (النساء: ١٣٥)،   ﴾ ,  +  *
 )  (  '  &  %  $  #  " تعالى: ﴿ !  ـ وقال 

الكلية:  القواعد  عثمان:  ـ شبير محمد  اإلقرار، ٣/٥.  كتاب  ـ  الحقائق  تبين  الزيلعي:  ينظر:   (١)
ص ٣٤٧.

ط ١٩٩٣،  طالي،  محمـد  إبراهيم بن  وإخـراج  تحقيق  الكريم،  القـرآن  تفسـير  تسـير  أطفيش:   (٢)
.٣٧٨/٢ غرداية،  العربية،  المطبعة 

.٢٢٧/٥ ١٤١٩هـ/١٩٩٨م،  ط ١  التفسير،  تيسير  أطفيش:   (٣)
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وجه  بيـان  فـي  القطـب   قـال  (البقـرة: ٨٤).   ﴾ /  .  -  ,  +  *
بعضكم  ال يقتل  آبائـك،  على  العهد  أخذ  وقت  اذكـروا  «أي  باآليـة:  االسـتدالل 
ذلـك  بـأن  اعترفتـم  أي:  (البقـرة: ٨٤).   ﴾ - ﴿ أمثالكـم،  ال يقتلـون  أو  بعضـًا، 

ُيقبل»(١). أن  حق  أنه  به  ما ُيقّر  الِزم  ومِن  فقبلتموه،  حق  الميثاق 
نَّة: السُّ من  ـ  ب 

مسـؤولية  تؤكد  نبوية  بأحاديث  القاعـدة  هذه  حجية  على  اإلباضيـة   اسـتدل 
ذلك: من  وأفعاله  أقواله  على  المقر 

الشهادة  من  أكبر  نفسه  على  الرجل  «إقرار  قال:  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  روي  ـ   ١
عليه. الشهادة  من  صاحبه  على  حجة  أقوى  اإلقرار  أن  على  يدل  فهو  عليه»(٢).  

فقال:  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أتى  األعراب  من  رجالً  أن  هريرة  3  أبـي  عـن  ـ   ٢
منه:  أفقه  وهو  اآلخر  فقال  اهللا،  بكتاب  لي  قضيت  أال  اهللا  أنشـدك  يا رسـول اهللا 
على  عسيفًا(٣)  كان  ابني  إن  قال:  «قل»،  فقال:  لي،  وائذن  اهللا  بكتاب  بيننا  فاقض 
شـاة  بمائة  منه  فافتديت  الرجم  ابني  على  أّن  أُخبرت  وإنـي  بامرأته،  فزنـى  هـذا، 
وأّن  عام،  وتغريب  مائة  جلد  ابني  على  أّن  فأخبروني  العلم  أهل  فسألت  ووليدة، 
بينكما  ألقضين  بيده  نفسي  «والذي  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص :  فقال  الرجم،  هذا  امرأة  على 
واغد  عام،  وتغريب  مائة  جلد  ابنك  وعلى  عليك،  ردٌّ  والغنم  الوليدة  اهللا،  بكتاب 
أن  على  يدل  الحديث  فهـذا  فارجمها»(٤)،  اعترفت  فـإن  هذا  امرأة  إلى  أنيـس   يـا 

صاحبه. على  حجة  اإلقرار 

.١٦٥/١ ١٤١٧هـ/١٩٩٦م،  ط،  نفسه،  المصدر  أطفيش:   (١)
مصادر. من  بحثت  فيما  أجده  لم   (٢)

وقنيبي:  جي  قلعـة  ينظر:  عمله.  لتفاهة  بـه  المسـتهان  األجير  ُعسـفاء:  ج  فكسـر،  بفتح  العسـف:   (٣)
ص ٣١٢. الفقهاء،  لغة  معجم 

اإلمام  غير  أمر  من  باب  والردة،  الكفر  أهـل  من  المحاربين  كتاب  البخاري،  رواه  عليـه،  متفـق   (٤)
نفسـه  على  اعترف  من  باب  الحـدود،  كتاب  ومسـلم،  رقـم ٦٤٤٦ ،  عنه،  غائبـًا  الحـد  بإقامـة 

الجهني. خالد  وزيد بن  هريرة  أبي  عن   ،١٦٩٧ رقم  بالزنى، 
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الزنى فقالت:  ُحبلى من  النبي ملسو هيلع هللا ىلص وهي  أتت  امرأة من جهينة   وروي عن  ـ   ٣
فإذا  إليها  «أحسن  فقال:  وّليها،  اهللا  نبي  فدعا  فأقمه علّي  يا رسول اهللا أصبتُّ حّدًا 
أمر  ثم  ثيابها،  عليها  فشّدت  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  بها  فأمر  ففعل،  بها»،  فأتني  وضعت 
كان  وإذا  حجة،  اإلقرار  أّن  على  يدل  النص  فهذا  عليها(١).   صّلى  ثم  فُرجمت  بها 

أولى. غيرها  ففي  بالشبهات  تدرأ  التي  الحدود  في  حجة  اإلقرار 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص  إلى  وصلت  غامـد   أو  عامر   من  امرأة  أّن  أخـرى  روايـة  وفـي  ـ   ٤
فقالت:  إليه  عادت  ثم  «ارجعي»،  فقال:  زنيُت،  قد  رني  طهِّ رسـول اهللا  يا  فقالت: 
«حتى  فقال:  ذلك،  بعد  أتته  ثم  حملك»،  تضعي  «حتـى  فقال:  رني،  ُتطهِّ أن  أريـد 
إلى  حفرة  لهـا  فُحفر  بهـا  فأمر  خبز،  قطعـة  وبيده  ذلـك  بعد  أتتـه  ثـم  تفطميـه»، 
بحجر،  فرمى  الوليد   خالد بن  جاء  حتى  الناس  فرجمها  برجمها،  وأمر  صدرها، 
تابت  لقد  خالد  «يا  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص :  فقال  فيها،  به  نضح  حتى  رأسـها  من  الـدم  فطـار 
وتدفن(٢).  عليها  يصلَّى  أن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  فأمر  له».  َلُغفر  مكس  صاحب  تابها  لو  توبة 
وقت  تنقضي  حتى  عليها  الحد  يقام  «ال  الحديث:  هذا  على  معقبًا  بركة   ابـن  قـال 

له»(٣). مرضعة  وجود  فيه  يعتبروا  ولم  الخبر،  لهذا  الرضاع 
فُجلد  بِسـْوط  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  فأمر  بالزنا  نفسـه  على  اعترف  رجالً  أّن  وروي  ـ   ٥
فمن  تعالى،  اهللا  حـدود  عن  تنتهـوا  أن  لكم  آَن  قـد  الناس  أيها  «يـا  قال:  ثـم  بـه، 
صفحته  أبدى  فإن  عليه،  اهللا  بستر  فليستتر  القاذورات  هذه  من  شيئًا  منكم  أصاب 

اهللا»(٤).  حدَّ  عليه  أَقمنا  إلينا 

عمران بن  عن   ،١٦٩٦ رقم  بالزنى،  نفسـه  على  اعترف  من  باب  الحدود،  كتاب  مسـلم،  رواه   (١)
.٤٢/٤ حسن،  حديث  وقال   (٩) باب  الحدود  كتاب  السنن،  في  الترمذي  وأخرجه  حصين. 

عمران بن  عن  رقـم ٣٢٩٥ ،  بالزنى،  نفسـه  على  اعترف  من  باب  الحدود،  كتـاب  مسـلم،  رواه   (٢)
حصين.

.٥٢٦/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (٣)
رقم:  ٨٢٢٧ ،  أوس،  شـرحبيل بن  حديث  وأما  الحدود،  كتـاب  المسـتدرك،  في  الحاكـم  رواه   (٤)=



٣٣٧ الفصل السادس: القواعد الفقهية الكلية الصغرى

اإلجماع: من  ـ  ج 
الناس  بين  التعامـل  في  الُمقّر  علـى  حجة  اإلقـرار  أن  على  العلمـاء  أجمـع 
كل  أن  على  الجميع  «واتفق  فقال:  اإلجماع  هذا  بركة   ابن  ونقل  القضاء(١)،  وأمام 

به»(٢). أخذ  بحق  نفسه  على  أقر  عاقل  حر  بالغ 
من  األمة  «فإن  بقوله:  اإلجماع  من  اإلقرار  حجية  ثبوت  السالمي   ويؤكد 
أنه  َعِلمنا  فيما  منهم  أحد  يقل  ولم  اإلقرار،  في  يختلفوا  لم  ومخالف  موافـق 
شـهادة  من  اإلنسـان  على  أثبت  شـهادة  وأيُّ  الُمقر،  نفس  على  بحجة  ليس 
لمسـلم،  إسـالم  ثبت  لما  حجة  اإلقرار  يكن  لم  لو  أنـه  خبير  وأنـت  لسـانه، 
من  شـيء  معرفة  إلى  ال يتوصل  إذ  أحد،  على  وال حق  كافر،  على  وال ُكِفـر 
اإلقرار  كان  إن  األفعال،  عنه سائر  ثم تصدر  باإلقرار،  إال  األمر  أول  في  ذلك 
تعالى  اهللا  عذر  وقد  فالعكس،  العكس  كان  وإن  الخير،  أفعال  صدرت  خيـرًا 
 U  T  S ﴿ فقال:  صدرًا  به  شرح  من  على  وشـّدد  تقية،  بالكفر  الُمقر 
 `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V

(النحل: ١٠٦)»(٣).   ﴾ d  c  b  a

المعقول: من  ـ  د 
ال يقر  العاقل  اإلنسان  أّن  المعلوم  من  فإنه  العقل،  يساندها  القاعدة  كْوُن  أما 
اعتبره  ولذلك  بّين(٤)،  ضرر  ما فيه  إلى  متعمدًا  نفسه  وال يدفع  كاذبًا،  نفسه  على 

نفسـه  على  اعترف  فيمن  ما جاء  باب  المدبر،  كتاب  الموطأ،  في  ومالك  عمر،  عبد اهللا بن  عن 
أحاديث  تخريج  وإسناده حسن.  الحاكم،  رواه  العراقي:  أسلم.  زيد بن  رقم ١٥٠٨ ، عن  بالزنا، 

.١٠٦/٣ اإلحياء، 
.١٣٨/٥ المغني،  قدامة:  ابن   (١)
.٢٦٠/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (٢)

.١٠٧/٥ - ١٠٨ جوابات،  السالمي:   (٣)
.١٨٤/١٧ - ١٨٥ المبسوط،  السرخسي:   (٤)

=
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في  تعالى  اهللا  أشـار  المعنى  هذا  وإلى  نفسـه،  على  به  يقر  فيما  مّتهم  غير  الشـرع 
(القيامة: ١٤).  ﴾ Ä  Ã  Â  Á  À ﴿ قوله: 

بحق  إخبار  منهمـا  ُكالًّ  أن  بجامـع  الشـهادة  على  يقـاس  اإلقـرار  أّن  كمـا  ـ 
فيها،  الكذب  احتمال  مع  اإلثبات  في  شـرعية  حجة  الشـهادة  كانت  فلما  آلخر، 
ألن  الشهادة؛  في  منها  أقل  اإلقرار  في  الكذب  ُتهمة  ألن  باألَْولى؛  حجة  فاإلقرار 

اآلخرين(١). على  كذب  وإن  نفسه،  على  ال يكذب  اإلنسان 

:IóYÉ≤dG  ´hôa  :kÉ©HGQ
الفروع  من  جملة  علـى  عثرنا  اإلباضية   الفقهية  المصنفـات  تتبع  خالل  مـن 
مختلفة  قضايا  تناولت  بإقـراره »،  مؤاخذ  «المرء  القاعدة:  على  تخرجت  الفقهيـة 
ونحاول  وغيرها  والقضاء،  والجنايـات،  الشـخصية،  واألحوال  المعامالت،  في 

يلي: فيما  وتحليلها  بعضها  عرض 

منهم: ال يقبل  ومن  إقرارهم  يقبل  الذين  في  ـ   ١
إقرار  أّن  العلماء  «أجمع  ما نصه:  الديوان   أصحاب  عن  أطفيش   القطب  نقل 
هذا  في  سواء  به،  ومؤاخذون  عليهم  جائز  والنساء  الرجال  من  البالغين  األحرار 
والمفلس،  ماله  في  عليه  والمحجور  المكروه  إقرار  إال  والمشركون،  الموحدون 
بعد ما  الُمعَدم  إقرارهم  في  واختلفوا  أموالهم،  في  إقرارهم  عليهم  ال يجوز  فإنـه 
وال يجوز  مواله،  زه  جوَّ إن  إال  ال يجوز  العبد  وإقرار  الديون،  أصحاب  عليه  قام 
إشـارة  له  كانت  إذا  باإليماء  األخـرس  إقرار  ويجـوز  والمجنون،  الطفـل  إقـرار 
شـيء،  باإليماء  ال يلـزم  وقيل:  ونهيـه،  وأمـره  سـخطه،  من  رضـاه  بهـا  يعـرف 
ال حتى  وقيل:  بالكتاب،  أقر  َمن  علـى  ويحكم  باإليماء  الناطق  إقرار  وال يجـوز 

للشـيرازي،  المهذب  شـرح  المجموع  النووي:  ـ   .٢٣٨/٢ المحتاج،  مغنـي  الشـربيني:  ينظـر:   (١)
.٥٢٤/١٨
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والمجانين  والعبيـد،  واألحرار  والنسـاء،  للرجال  اإلنسـان  إقرار  ويجوز  ينطـق، 
من  ومنهم  أبطله،  َمـن  منهم  للحمل  واإلقرار  واألمـوات،  واألحيـاء  واألطفـال، 

حيا...»(١). ولد  إن  أجازه 
لغير  اإلقرار  يجـوز  «وال  وثبوته:  اإلقـرار  أحكام  بيان  في  القطـب   ويضيـف 
وباألمانات،  بالخطأ،  أو  مجهولة،  ولـو  الحقوق  بجميع  اإلقرار  وجاز  آدم،  بنـي 

مضمون...»(٢). غير  أو  مضمون  هو  مما  ذلك  ونحو  والقراض،  والعارية، 

البلوغ: قبل  التصرفات  عن  اإلقرار  حكم  ـ   ٢
تصرفاته  عن  البالغ  إقـرار  اإلباضية :  فقهاء  فيها  اختلف  التي  المسـائل  ومـن 
عليها  ويحاسب  به  يؤخذ  هل  ضارة،  أو  نافعة  فعلية،  أو  قولية  الصبا،  مرحلة  في 

ال؟ أم 
بما  بإقراره  بالٌغ  يؤخذ  «وهل  السـؤال:  هذا  فطرح  األمر  لهذا  الثميني   تفطن 

ال؟ أو  طفوليته  في  فعل 
أو  بقول  نفسه  على  أقر  وإن  قوالن،  ـ ،  األكثر  وهو  ـ  فيها  فعله  أنه  تبيَّن  إذا 
يؤخذ  وقيل  ما نسـب،  صحة  يتبين  لم  إن  به  فليؤخذ  طفوليتـه،  إلى  فنسـبه  فعـل 

بذلك»(٣). عليه  وال يحكم  معا،  بهما  وقيل  فقط،  بالفعل 
في  فعل  بما  أقر  «ومن  فقال:  بسيطة  بعبارة  ما أجمله  القطب  توضيح  وحاول 
فعل  أو  بقول  أقر  وإن  يؤخـذ،  وقيل:  فيها،  فعل  أنه  تبّين  إن  يؤخذ  لـم  الطفوليـة 
أنه  الكتاب  في  وذكر  فيها،  قال  أو  فعل  أنه  تبّين  إن  إال  به،  أخذ  للطفولية،  ونسبه 
يؤخذ بالفعل دون القول، وقيل: القول قوله فيهما، وال يحكم عليه بذلك...»(٤).

ص ٦٣ - ٦٤. البسام،  الورد  الثميني:  وينظر:  ـ   .٥٧٣/١٣ النيل،  شرح  أطفيش:   (١)
ص ٦٤. نفسه،  المصدر  الثميني:  ـ  نفسه.  المصدر  أطفيش:   (٢)

ص ٦٤. نفسه،  المصدر  الثميني:   (٣)
.٥٧٣/١٣ - ٥٧٤ نفسه،  المصدر  أطفيش:   (٤)
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القول: مجمل 
في  تصرفاته  عن  المقر  مؤاخـذة  عدم  إلى  يميل  أنه  القطب   عبارة  مـن  يبـدو 
عدم  تبيَّن  ثم  بالقول  أقر  إذا  أما  لها،  مباشـرًا  يكون  أن  واشـترط  الطفولة،  مرحلة 
إقراره،  تبيَّن صحة  إن  وفعله  قوله  عليه حسب  يحكم  وقيل  به،  فال يؤخذ  الفعل، 
سـببه  ذلك  ولعل  معا،  وذكرهما  القولين  أحد  يرجح  لم  أنه  فالظاهر  الثميني   أما 
ال تتوفر  ما دام  ذلـك  يقتضي  والبحث  بينها،  الترجيـح  وصعوبة  األدلـة  تسـاوي 
يثبت  لم  وإن  به،  أخذ  به  ما أقّر  صحة  ثبت  فإن  كذبه،  أو  المقر  صدق  تؤكد  أدلة 

المسؤولية. عنه  سقطت 
المعامالت: في  اإلقرار  في  ـ   ٤

البيع: عن  الرجوع  في  ـ  أ 
جاء  المبيع.  لحقيقة  معرفته  بعدم  المشـتري  أقّر  إذا  البيع  في  الرجوع  جواز 
يرّده  أن  وأراد  وأشـجار،  نخيل  من  بسـتانًا  اشـترى  َمن  أّن  جعفر   ابن  جامع  في 
له  أّن  يرون  اإلباضية   فجمهور  الحقيقية،  القيمة  عن  ثمنه  ارتفاع  بسـبب  لصاحبه 
لم  أو  حـدوده،  من  شـيئًا  يعرف  لم  أو  يعرفه،  لم  إذا  فيـه  يرجـع  «أن  فـي  الحـق 
فيه،  لغيره  يواليه  الذي  الحد  إلى  ما اشترى  حدود  من  بشيء  ينتهي  حيث  يعرف 
باشر  قد  ألنه  ذلك؛  لزمه  بالمعرفة  نفسه  على  شهد  فإن  الرجعة،  هذا:  كل  في  فله 

مجهوال. يشتر  فلم  البستان،  ذلك  تفاصيل  بكل  محيط  وهو  البيع 
يقر  ولم  اشـتراها،  التي  األرض  هـذه  عـارف  أنه  شـهد  إن  قال:  مـن  وقـال 
وأما  الرجعة،  ذلك  في  فله  بالحدود،  عارف  غير  أنه  احتج  ثم  حدودها،  بمعرفة 
غير  أنه  احتج  ثم  لفالن  كله  بمالـه  أو  لفالن،  وكذا  كذا  أرض  من  بمالـه  أقـر  إن 
من  ذلك  في  خالفنـا  وقد  إقرار،  ألنـه  ذلك؛  في  له  فال حجـة  له،  بمالـه  عـارف 

األكثر»(١). هو  الرأي  هذا  وكان  خالف، 

.٢٦٣/٥ نفسه،  المصدر   (١)
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إقراره  على  المقـر  مؤاخذ  مـن  الفقهاء  موقف  جعفـر   ابن  عـرض  أن  وبعـد 
خالفهم. من  وهناك  اإلباضية ،  جمهور  رأي  هو  إليه  ما ذهب  بأن  صرح 

به: المقر  ْين  الدَّ قيمة  في  االختالف  في  ـ  ب 
ويستعمل  معين،  بمبلغ  شخص  ُيقّر  قد  أنه  الباب:  هذا  في  فروعها:  ومن 
ففي  له،  المقر  على  األمر  فيلتبس  معنى،  من  أكثر  تحتمل  صريحة  غير  ألفاظًا 
يسـتوضحه  بما  له  والمقر  المقـر  بين  للفصل  القاضـي  يتدخل  الحالـة  هـذه 
يقول  القبيل.  هذا  من  صورًا  الفقهاء  ويذكر  المقر،  عبارة  من  الظاهر  حسـب 
يكن  لم  دينار  فـي  بدرهم  لرجل  رجل  أقـر  «وإذا  الشـأن:  هذا  في  بركـة   ابـن 
على  يوجب  أن  الحاكم  وعلى  ودينارا،  درهما  يريد  أن  إال  الدرهم،  إال  عليه 
كالمه  من  احتمل  عمـا  ويسـأله  المقر،  لفظة  بظاهر  الحكم  ما أوجبـه  المقـر 
علّي  له  قال  وإن  درهمان،  فهو  ودرهم،  درهم  له  علّي  قـال  وإن  به،  مـا أراد 
واحدًا،  درهمًا  كان  درهم،  في  درهم  قال  وإن  درهمان،  فهو  فدرهم،  درهـم 
يحتمل  ألنه  واحدًا؛  درهمًا  إال  يكن  لم  درهم]  تحت  [أو  درهم  فوق  قال  أو 
يستفسـره  أن  الحاكم  وعلى  الزيادة،  في  تحته  أو  الجودة  من  فوقـه  يعنـي  أن 

بها. يريد  وما  األلفاظ  من 
أن  يحتمل  ألنـه  واحد؛  درهم  كان  درهـم،  مع  درهم  علـيّ   له:  قـال  ولـو  ـ 
درهمان،  هما  حنيفة :  أبي  أصحاب  بعض  قال  لنفسـه،  أو  لغيره  درهم  مع  يكون 
ألنه  واحد؛  درهم  إال  عليـه  يكن  لم  دينار،  مع  درهم  علـّي  له  قال:  لـو  وكذلـك 

لي... دينار  مع  يقول  أن  يحتمل 
ولو  درهمان...  كان  درهم،  بعده  أو  درهم  قبله  درهم  له  علّي  قال:  ولو  ـ 
اختار  ألنه  باطل؛  قفيـران  ولو  دينار،  عليه  كان  بقفيرين،  دينـار  علي  لـه  قـال: 

بيع»(١). عن 

.٤٠٩/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (١)
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له  والمقر  المقر  بين  االختالف  في  المحتملة  الصـور  بيان  بركة   ابن  ويتابـع 
أن  له  المقر  على  يتوجـب  مما  معنى،  من  أكثر  تحتمل  ألفاظـًا  اسـتعماله  بسـبب 
النـزاع  أو يحصل  الضرر،  األمر، حتى ال يقع عليه  عليه  التبس  كلما  منه  يستفسر 
األحد  يوم  له  أقر  ثم  بدرهم،  السـبت  يوم  له  أقر  «لو  الصور:  هذه  ومـن  بينهمـا. 

واحد. درهم  إال  عليه  يكن  لم  بدرهم، 
ولو  درهمان.  لزمه  درهم،  األحد  ويوم  درهم  السبت  يوم  له  علّي  قال:  ولو 
واحد.  درهم  من  أكثـر  يلزمه  لم  األحد،  ويوم  السـبت  يوم  درهم  له  علـّي  قـال: 
قال:  ثم  سكت  ولو  الكالم،  وصل  ألنه  وديعة؛  فهو  وديعة،  درهم  علّي  قال:  ولو 
ضمـن  أن  بعـد  منـه  البـراءة  ادعـى  ألنـه  إقـرار؛  وهـو  منـه،  يقبـل  لـم  وديعـة، 

باإلقرار...»(١).
المقر  وعبـارة  بالنقود،  لإلقـرار  أخـرى  صـورًا  الثميني   يـورد  وكذلـك 
وقيل  ذلك،  فله  ونصف،  بدينار  له  أقر  «وإن  فيقول:  معنى  من  أكثـر  تحتمـل 
عشـرة  وكذا  اتفاقًا،  له  كانا  دينـار،  ونصف  بدينـار  قال:  وإن  فقـط،  الدينـار 
فله  وعشرة،  دنانير  عشرة  قال:  وإن  عشـرون،  بهما  له  دنانير،  وعشـرة  دنانير 

فقط. دنانير  العشرة 
وقيل:  بالعشرة،  وقيل  بدينار،  له  ُحكم  دنانير،  عشرة  أو  دينارا  علّي:  قال  وإن 
أو  الدينار  هذا  علّي  قال  وإن  ذلك.  قوله  معنى  للحاكم  يتبيَّن  حتى  بها  ال يحكم 

مطلقًا. ال يجوز  وقيل  حضر،  إن  جاز  غيرهما  أو  الجمل، 
األمانات،  من  نحوهمـا  أو  قراضا،  أو  وديعـة  وكذا  كذا  عليـه  بـأن  أقـر  وإن 
إال  فيه  ال يجوز  وقيل:  أيضًا،  ين  الدَّ في  وجاز  عندي،  قال  إن  ال إال  وقيل:  جاز، 

ذمتي»(٢). في  أو  علّي 

ص ٧٨ - ٧٩. البسام،  الورد  الثميني:  ينظر:  ـ   .٤٠٩/٢ - ٤١٠ نفسه،  المصدر  بركة:  ابن   (١)
ص ٧٩ - ٨٠. البسام،  الورد  الثميني:   (٢)
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البائن: بالطالق  اإلقرار  في  ـ   ٤
فيمن  سـئل  لما  الخليلي   فتاوى  في  ما جاء  الطالق:  بـاب  في  فروعها  ومـن 
ولم  بالثالث،  طالـق  فهي  اليوم  هـذا  في  فالن  سـيارة  زوجتي  ركبـْت  «إذا  قـال: 
زوجته  أّن  الرجل  فظن  آخر،  يوم  في  ركبت  وإنما  اليوم،  ذلك  في  المرأة  تركب 
بالثالث  زوجتي  طلقت  بأني  لهم:  وقال  المحكمة  إلى  فذهب  بذلك،  طلقت  قد 
كان  إن  ويسـأل  أشـهر،  عدة  ذلك  علـى  مضى  وقد  ذلـك،  علـى  شـهادة  وأريـد 

ال؟». أم  بهذا  واقعا  الطالق 
طلب  في  الناس  إلـى  يسـعى  ثم  األحموقة  أحدكم  «يركب  الشـيخ:  فأجابـه 
الثالث على ركوب زوجتك  إذ علقَت طالق  أّول مرة  بارتكابها  حلها، لم تكتفِ 
فيما  الحكم  حيث  مـن  أما  باعترافه ،  مؤاخذ  واإلنسـان  اليوم،  ذلك  فـي  السـيارة 
في  وأما  باعترافك،  طـالق  إنشـاء  ترد  لم  إن  واقع  غير  فالطالق  اهللا  وبين  بينـك 

قلَت...»(١). كما  باعترافك  مؤاخذ  فأنت  الظاهر  الحكم 
«المرء  القاعـدة:  على  فتواه  فـي  اسـتند  قد  أنه  الشـيخ  جواب  من  ويالحـظ 
كل  على  يحاسـب  اإلنسـان  أّن  للسـائل  وبّين  بها  صرح  حيث  بإقراره »،  مؤاخذ 
مسـؤولية  ويتحمل  ولغيره،  نفسـه  على  واعترافات  إقـرارات  من  عنـه  ما يصـدر 

وديانة. قضاء  الشرعية  للحدود  ومجاوزته  الطائشة،  تصرفاته 

القذف: بعد  بالولد  اإلقرار  في  ـ   ٥
اللعان  بعد  أقر  ثم  ولدها،  ونفى  بالزنا  امرأته  الرجل  قذف  إذا  فروعها:  ومن 
يلزمه  وكذلك  عليها،  يدعي  كان  وقد  أنكره،  كان  بشـيء  أقر  ألنه  نسـبه؛  به  لحق 
لزمه  لها  إنـكاره  بعد  منها  بشـيء  أقر  إذا  عليه  تدعـى  التي  الحقـوق  جميـع  فـي 

ذلك(٢). في  وال عليه  به  للمقر  وال يقع  المال، 

ص ٢٢٤. الثاني،  الكتاب  النكاح،  فتاوى  أحمد:  الخليلي   (١)
.٥٣٢/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (٢)
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بالزنى،  زوجته  قذف  عن  رجع  لما  إقراره  ُقبِل  المقر  أّن  هذا  من  ويستخلص 
طمعًا  إال  به  ولده  يلحق  لم  حيث  التهمة  منه  ظهرت  وقد  وأما  منها،  الولد  وَنْفيِ 

به. وال يعتد  مقبول  غير  إقراره  فإن  ماله،  في 

عنه: والرجوع  بالقتل  اإلقرار  في  ـ   ٦
عند  الحـدود  في  اإلقرار  عـن  الرجوع  حكـم  في  اإلباضيـة   فقهـاء  اختلـف 
من  ومنهم  مطلقًا،  أجاز  من  فمنهم  إقراره،  عن  بالقتل  المقر  يرجع  كأن  الشبهة، 

ونحوها. كالسرقة  العباد،  حقوق  في  ومنعه  اهللا،  حقوق  في  أجازه 
ينكر،  أن  لـه  أّن  رجـل  بقتل  أقر  فيمـن  يوجد  عّمـا  السـالمي   الشـيخ  سـئل 

ما معناه؟ شيء،  فال يلزمه 
حّدًا؛  القَود  جعل  من  رأي  على  وذلك  القَود،  من  شيء  ال يلزمه  «معناه  فأجاب: 
أّن  نتحدث  «وكنا  بريدة :  قال  شـبهة،  على  ال تقام  إذ  نافع؛  الحدود  عن  الرجوع  ألن 
لم  اعترافهما  بعـد  يرجعـا  لو  قـال:  أو  اعترافهما،  بعـد  رجَعـا  لـو  وماعـزاً   الغامديـة  
للعباد،  حّقًا  القَود  يرى  من  قول  على  وأما  الرابعة»(١)،  بعد  رجمهما  وإنمـا  يطلبهمـا، 
أولياء  طلب  وإن  األثر،  في  به  مصرح  والخالف  بإقـراره،  يقاد  بل  الرجوع  فال ينفـع 
في  له  ال رجعة  الصبحـي (٢)  العالمة  وقال  مالـه،  في  الدية  لزمته  الدية  منـه  المقتـول 

له»(٣). ال رجعة  وقيل:  القول،  بعض  على  اهللا  حق  في  الرجعة  وإنما  العباد،  حقوق 

الزانية  على  يصلي  أن  لإلمـام  اإلباحة  بيان  باب  الحـدود،  كتاب  المسـتخرج،  أبو عوانـة:  رواه   (١)
أصحاب  بيننا  نتحدث  «كنـا  ماعز:  قصة  سـاق  أن  بعد  بريدة  قال  حديـث:  ٥٠٧٠ ،  المرجومـة، 
عند  رجمه  إنما  يطلـب  لم  مرات  ثالث  اعترافه  بعـد  رحله  في  جلس  لـو  ماعـزًا  أن  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص 
أن  لإلمام  اإلباحة  بيان  باب  الحدود،  كتاب  المسـتخرج،  في  أيضًا  أبو عوانة  وأخرجه  الرابعة» 
قصة  وذكر  األسـلمي،  الحصيب  بريدة بن  عن  حديث:  ٥٠٧١ ،  المرجومة،  الزانية  على  يصلي 

عليها. يعّلق  ولم  الغامدية 
ترجمته. تقدمت   (٢)

.١٠٧/٤ - ١٠٨ الثمين،  العقد  السالمي:   (٣)
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اإلقرار: في  االستثناء  حكم  في  ـ   ٧
وأبطله  بعضهم،  فأجـازه  اإلقرار  في  االسـتثناء  حكم  في  اإلباضيـة   اختلـف 
جاز،  شجرة،  إال  بُِبستان  ألحد  أقر  «وإن  الصدد:  هذا  في  الثميني   يقول  آخرون. 
له  أقر  وإن  األداة،  فال يأخذ  رحى،  أو  بحمام  أو  بمعصرة  لـه  أقر  وإن  ال،  وقيـل 
جاز،  بالعكس،  أو  ُبقعتها  دون  بمائهـا  له  أقر  وإن  خاصة،  العين  فلـه  ماء،  بعيـن 
له  وصح  جاز  له،  نه  وعيَّ أرضه،  في  له  ممصل  أو  سـاقية،  أو  بطريق  له  أقر  وإن 

أرضه... في  له  بإخراجه  أخذ  فيها  ُيعّينه  لم  وإن  ذلك، 
أيضًا  فليؤخـذ  معلومـة،  حدود  بيـن  فيما  ذلـك  عليـه  تشـاكل  إن  وكـذا 
له  أقر  وإن  جـاز،  بالعكس،  أو  ثمـاره  إال  بشـجر  له  أقـر  وإن  لـه،  بإخراجـه 
والسـكن،  الغلة  فله  سـكناه،  إال  بدار  أو  فيه،  تكن  لم  غلة،  واسـتثنى  بشـجر 
وهي  األشجار،  هذه  بَِغلة  أو  الدار،  هذه  بسكنى  له  أقر  وإن  والدار،  كالشجر 
أو  الهواء،  من  ما فوقه  إال  البيت  بهذا  له  أقر  وإن  إقـراره،  يجز  لم  توجد  لـم 

جاز»(١). ما فيه،  إال  أو  ُبقعة،  إال 
إلى  اإلقرار  في  االسـتثناء  قبول  في  انقسـموا  اإلباضية   أن  يتبيَّن  وهكـذا 
شـيء  منه  اسـتثني  إذا  األصل  أن  يرون  ببطالنه  قالوا  الذيـن  ولعـل  فريقيـن، 
نظروا  أجازوه  الذين  وأما  كامالً،  به  اإلقرار  أوجبوا  ولذلك  به،  االنتفاع  تعّسر 
إبطاله  من  خير  منه  جزء  فقبول  منفعة،  من  ال يخلو  بأنه  به  المقر  الشيء  إلى 
المشهورة:  بالقاعدة  المستثنى يمكن حصوله عقالً وشرعًا، عمالً  كله، ما دام 
والراجح  الصـواب  هو  الرأي  هـذا  ولعل  جله »،  ال يتـرك  كله  ال يـدرك  «مـا 

تعليله. وقوة  لوجاهته  عندنا 
أيضًا: اإلقرار  من  االستثناء  وفي  ـ 

فقيل  والشرط،  االستثناء  في  الفقهاء  اختالف  عن  السالمي   الدين  نور  سـئل 

ص ٧٥. البسام،  الورد  الثميني:   (١)
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ويجوز  اإلقـرار  يصح  وقيـل  اإلقرار،  ويثبـت  باطل  الشـرط  وقيـل:  يبطلـه،  إنـه 
ما وجهه؟ االستثناء، 

اإلقرار  يثبـت  فقيل  اإلقـرار،  في  الشـرط  في  الخالف  ثبت  «نعـم  فأجـاب: 
في  واالستثناء  الشرط،  ويبطل  اإلقرار  يثبت  وقيل  معًا،  يفسدان  وقيل  والشـرط، 
إلى  الشـرط  رجع  إذا  فيما  كله  وهذا  واحـد،  بمعنى  ألنهما  كالشـرط،  كله  هـذا 
شاء  إن  درهم  ألف  لفالن  علّي  قال  إذا  كما  وذلك  به،  المقر  ال إلى  اإلقرار  نفس 
كان  إن  درهم  ألف  علّي  قال:  أو  فالن،  شـاء  إن  درهم  ألف  علّي  قال:  وإن  اهللا، 
دخل  إن  درهم  ألف  علـّي  قال:  إن  وكذلك  يلزمه...  لـم  حقـا  كان  وإن  كذلـك، 
علّي  قال:  أو  نـام،  أو  تكلم،  أو  الريح،  هّبت  أو  السـماء،  أمطـرت  إن  أو  الـدار، 
راجعة  كلها  واالسـتثناءات  الشـروط  فهذه  أرى،  وفيما  ال أظن  فيما  درهم  ألف 

األقوال: الثالثة  على  وارد  فيها  والخالف  اإلقرار،  نفس  إلى 
مائة  َكَعَلّي  اإلقـرار،  ال إلى  به  المقر  إلى  الراجعان  واالسـتثناء  الشـرط  فأما 
بال  ثابت  فهذا  باألمس،  منه  أخذته  الـذي  الدرهم  له  علّي  أو  درهمـا،  إال  درهـم 
غير  من  الشيء  استثناء  في  اختلفوا  وإنما  الِمّلة،  أهل  من  أحد  بين  نعلمه  خالف 
والثوب  فالدرهم  ثوبًا،  إال  أو  درهمًا  إال  دينار  ألف  له  علّي  قال  إذا  كما  جنسـه، 
الدرهم  عنهـم  وَحّط  االسـتثناء  هذا  أثبت  مـن  فمنهم  الدنانير،  جنـس  غيـر  مـن 

الثوب...»(١). وقيمة 
ألن  اعتباره؛  عندي  «والصحيح  وقال:  وصححه  القول  هذا  السالمي   واختار 
اسـتثناء  في  اختلفوا  وكذلك  التراضي،  عند  الدنانير  عن  يقضي  والثوب  الدرهم 
درهمًا،  خمسـين  أو  درهما  تسـعين  إال  درهم  مائة  له  كعَلّي  والمسـاوي،  األكثر 

أيضًا»(٢). فيهما  اعتباره  والصحيح 

.١٠٨/٤ - ١٠٩ الثمين،  العقد  السالمي:   (١)
.١٠٩/٤ نفسه،  المصدر  السالمي:   (٢)
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االسـتثناء  حكم  فـي  المختلفـة  الفقهـاء  أقـوال  السـالمي   عـرض  أن  وبعـد 
المتقدم،  النـزاع  محل  لك  تحرر  «وإذا  القـول:  إلى  خلص  اإلقرار  في  والشـرط 
هنا  فها  بـه،  المقر  إلى  الراجع  دون  اإلقـرار  نفس  إلـى  العائد  الشـرط  فـي  وأنـه 
والعقود  متوقفًا،  عقـدًا  اإلقرار  جعل  والشـرط  اإلقرار  بصحة  القائـل  إن  نقـول: 
وهادمًا؛  لإلقرار  مفسـدًا  الشـرط  جعل  معًا  ألغاهما  ومن  الشـروط،  فيهما  ن  ُتمكَّ
جازمًا  الخبـر  يكن  لم  وإذا  الشـيء،  عـن  اإلخبار  حكم  فـي  عنـده  اإلقـرار  ألن 
على  كالشهادة  اإلقرار  جعل  فقد  اإلقرار،  وأثبت  الشرط  ألغى  ومن  به،  فال يعقد 
إقراره  يثبت  بل  هذا،  في  للشروط  وال معنى  واقع،  عن  أخبر  ألنه  بالحق؛  نفسه 
الحقوق  في  للتردد  ال معنى  إذ  الصحيح؛  هو  عندي  القول  وهذا  شرطه،  ويلغى 
به،  ال يتالعب  والحكم  عليه،  تكن  لم  وإن  إلقراره  وال معنى  عليـه،  كانـت  وإن 

إياه »(١). ألزمناه  بشيء  نفسه  على  أقر  فمن 

القول: مجمل 
والشرط  االسـتثناء  حكم  في  القول  من  السـالمي   ما بسـطه  خالل  من  يظهر 
في  والشـرط  لالسـتثناء  ال اعتبار  أنـه  منها  وصححـه  رجحه  ومـا  اإلقـرار،  فـي 
فال يلزمه،  عليـه  تثبت  لم  وإن  لزمـه،  المقر  علـى  الحقوق  ثبتـت  فـإذا  اإلقـرار، 
على  أحكامه  ال يبني  الحكيم  والشـارع  الحكم،  في  وال يؤخر  ال يقّدم  والشـرط 
إليه  ما ذهب  ولعـل  الظـن،  غلبة  أو  واليقيـن،  القطع  علـى  بـل  والظـن،  التـردد 
واألقرب  األعدل  الرأي  ويرجحه، ألنه  الباحث  ما يختاره  هو  السالمي وصححه 

أعلم. واهللا  المتقدمة  لالعتبارات  للصواب 

نفسه. السالمي:   (١)
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وطرق  القضـاء  بنظام  تتعلـق  التـي  الهامة  القواعـد  مـن  القاعـدة  هـذه  تعـّد 
وفك  النـزاعـات،  حـل  في  والمفتيـن  القضـاة  إليهـا  ما يلجـا  فكثيـرًا  اإلثبـات، 
وفروعهم  أحكامهم  فـي  اإلباضية   اعتمدها  وقـد  المتداعيين،  بيـن  الخصومـات 
والوديعة،  األمانـة،  أبواب  فـي  خاصة  عديدة  مواضـع  في  وتجسـدت  الفقهيـة، 
البهلوي (٢)،  بركة  وابـن  األزكوي (١)،  جعفر  ابن  بهـا  وصرح  واليميـن،  والعاريـة، 
الشـماخي (٥)،  وعامر  العوتبـي (٤)،  وسـلمة  الفرسـطائي (٣)،  أحمـد  العباس  وأبـو 
وظهر  الفقهاء،  من  غيرهم  اعتمدها  كما  وغيرهم،  الخليلي (٦)،  خلفان  وسعيد بن 

مصنفاتهم(٧). في  ذلك 
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في  ادعاه  فيما  ق  ُمصد َّ األمين  أّن  القاعدة  عبارة  عليه  تدل  الذي  المعنى  لعل 
أصابتها  إذا  أنهـا  أو  ربها،  بـإذن  فيها  التصـرف  أو  التلف  مـن  والوديعـة  األمانـة 

.٣٠٠  ،٢٩٦  ،١٥٤/٥  .٢٥٢ - ٢٥٣  ،٢٤٨/٤ جعفر،  ابن  جامع  جعفر:  ابن   (١)
..٢٧٠/٢ - ٤٣٢ - ٤٣٣ الجامع،  بركة:  ابن   (٢)

ص ١٢٠. األرضين،  وأصول  القسمة  الفرسطائي:  محمد  أحمد بن  العباس  أبو   (٣)
.١٥٥  ،١٤٠  ،١٢٧  ،٤٤  ،٤٠  ،٣٧/١٣ الضياء،  كتاب  مسلم:  سلمة بن  العوتبي   (٤)

.١٩٩/٧ ُعمان،  التراث  وزارة  طبعة  اإليضاح،  كتاب  الشماخي:   (٥)
.٢٧٧/٩ التمهيد،  كتاب  سعيد:  الخليلي   (٦)

شـرح  أحمد:  الزرقا  ـ   .١٤/٤ - ٢٠ القاهـرة،  العاصمـة،  مطبعة  الصنائـع،  بدائـع  الكاسـائي:   (٧)
مجلـة  وكذلـك   ،٥/٨٣ - ٤ فقـرة  الفقهـي،  المدخـل  الزرقـا:  ـ  ص ٤٨٢.  الفقهيـة،  القواعـد 

.١٧٧٤ المادة:  العدلية،  األحكام 
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على  وما  محسـن  ألنه  عليه؛  فال ضمـان   ، وال َتَعدٍّ منـه  تقصير  غير  مـن  جائحـة 
أم  يمين؟  غير  مـن  قوله  في  األمين  يصدق  هل  ولكن  سـبيل(١).  مـن  المحسـنين 

اليمين؟ يلزمه 
أقوال: ثالثة  إلى  ذلك  في  اإلباضية   فقهاء  اختلف 

منه  ُطلب  سواء  مطلقًا  األمين  على  اليمين  وجوب  إلى  أكثرهم  ذهب  األول: 
وسـواء  ُيّتهم،  لم  أم  والتقصير  التضييـع  فـي  ُمتهمًا  كان  وسـواء  يطلـب،  لـم  أم 
عند  المشـهور  القول  وهـو  ذلك،  يشـترط  لم  أو  األمانـة  ضمـان  عليـه  اشـترط 
الشماخي   يقول معلقًا على قول  إذ  القصبي ،  أبو ستة عمر  اإلباضية ، صرح بذلك 
في  الخالف  منـه  يؤخذ  ...إلخ  اتهـم  إن  بعضهم  وقال  «قولـه:  «اإليضـاح»:  فـي 
يحلف  أنه  زماننا  في  العمل  عليه  الذي  والمشهور  ال؟  أو  يحلف  هل  المؤتمن، 

اليمين »(٢). وعليه  أمينًا  األمين  ويقولون: 
أمينًا،  ما دام  األميـن  على  اليمين  وجوب  عدم  إلـى  البعض  وذهب  الثانـي: 
إن  أما  فيه،  ائتمن  فيما  يفرط  أو  يتعّد  ما لم  قوله  والقول  قولـه،  في  ق  مصدَّ فهـو 
يمينه،  مع  قوله  فالقول  اليمين،  منه  وطلبت  والتقصير  بالتضييع  تصرفه  في  اتهم 
والربيع بن  مسـلم ،  عبيدة  أبي  إلى  ذلـك  ونسـبا  والعوتبي   جعفر   ابن  ذلـك  نقـل 

مصدق (٣). واألمين  األمانة،  فيه  األصل  أن  ذلك:  وعللوا  حبيب ، 
ق،  مصدَّ ألنه  األمين؛  على  اليمين  وجوب  عدم  إلى  آخرون  وذهب  الثالث: 
إلثبات  بالبينة؛  إال  دعـواه  في  فال يصدق  الضمان،  فيـه  يلزمه  فيمـا  اتهـم  إذا  إال 
والعوتبي ،  جعفر   ابن  بذلك  صرح  التقصير،  أو  الخطأ،  أو  العمد،  من  ذمته  براءة 
ق  يصدَّ فإنه  به،  يتصدق  أن  أمره  المال  صاحـب  إن  المسـتودع:  قال  «وإذا  فقاال: 

ص ١٥١. اإلباضية،  الفقهية  القواعد  معجم  هرموش:   (١)
جامع  البسيوي:  ـ   .١٩٩/٧ للشماخي،  اإليضاح  كتاب  على  الحاشـية  عمر:  أبو سـتة  القصبي   (٢)

.٢٥٢/٤ البسيوي،  الحسن  أبي 
.٣٧/١٣ الضياء،  العوتبي:  ـ   .٢٥٢/٤ الجامع،  جعفر:  ابن   (٣)
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فإنه  ضمـان  أصل  كان  ومـا  مصـدق ،  واألميـن  أمانتـه  األصـل  ألن  ذلـك؛  فـي 
بالبينة»(١). إال  ال يصدق 

المختار: الرأي 
الراجح؛  هو  األول  القول  أن  يظهر  وتعليلها  السـابقة  األقوال  في  النظر  بعد 
أن  بعد  ولكن  بينة،  أو  يمين  إلى  حاجة  دون  قوله  في  األمين  يصدق  األصل  ألن 
في  األمانة  مستوى  وانخفض  الذمم،  وخربت  الناس،  سلوك  في  الخيانة  ظهرت 
حتى  األمين  علـى  اليمين  اشـتراط  لزوم  عندي  يترجـح  المعاصـرة،  مجتمعاتنـا 
إليه  فما ذهب  والريبة، وعليه  للشك  قطعًا،  ُمتهم  يصّدق في دعواه، ولو كان غير 
يتأكد قول األمين، ويكون  جمهور اإلباضية  هو األعدل واألقرب للصواب حتى 
تقصير،  أو  منه  عمد  دون  التلف  ادعاءه  األمانة  أو  الوديعة  صاحب  لقبـول  دافعـًا 
وال ريبة،  شـك  فال يعتريه  يقين،  على  مبنيا  أمانتـه  أو  وديعته  عن  عفـوه  فيكـون 
بقاء  على  حريص  واإلسـالم  وهجران،  إعراض  أو  خصـام،  بينهما  وال يحـدث 
إزالة  إلى  الحكيمة  بتشريعاته  يسعى  نجده  ولهذا  المسلمين،  بين  والمودة  األلفة 
الظن  وسـوء  المسـلمين،  نفوس  في  والنفرة  الخصومة  إحداث  شـأنه  ما من  كل 

العشرة(٢). وفساد  والقطيعة،  التدابر  إلى  المؤدية  والوسوسة 
من  تلف  أو  منهم  ما ضاع  األمناء  بتضمين  حكم  لو  الحكيم  الشارع  أن  كما 
أن  يريد  وديعة  كل  رفض  في  الحق  لهم  ولكان  عليهم،  الظلم  لوقع  تفريط؛  غير 
نون  فال ُيضمَّ عنهم،  والمشقة  الحرج  لرفع  هذا  وكل  مودع(٣)،  عندهم  يستودعها 
وتضييعهم  تقصيرهم  أو  التلـف،  في  تعمدهم  العادلة  بالبينة  عليهـم  ثبـت  إن  إال 
ُصدقوا  الثابتة  بالبينة  ذلك  عكس  إثبات  التهمة  حالة  في  اسـتطاعوا  فإن  لألمانة، 

نفسه. المصدر  العوتبي:  ـ  نفسه.  المصدر  جعفر:  ابن   (١)
ص ٢١٨. الفقهية،  القواعد  إسماعيل:  بكر  محمد   (٢)

نفسه. المرجع  بكر:  محمد   (٣)
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الضمان،  تحملوا  ذلـك،  عن  عجزوا  وإن  التهمـة،  عنهم  وانتفت  ادعائهـم،  فـي 
الشـريعة  مقاصد  مـن  هي  التي  واألمـوال  األعـراض  على  حفاظـًا  كلـه  وذلـك 

الغراء. اإلسالمية 

:IóYÉ≤dG  ´hôa  :kÉãdÉK

والوديعة: األمانة  باب  في  ـ  أ 
عن  روي  لما  عليـه،  فال ضمان  وديعة  أو  أمانة  رجـالً  اسـتودع  مـن  أّن  ـ   ١
عبيدة  أبي  قول  وهو  عليه»(١).   فال ضمان  وديعـة  اسـتودع  «من  قال:  النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه 

اإلباضية . من  حبيب   والربيع بن  التميمي  
ُيصّدق؛  فإنه  بـه،  يتصدق  أن  أمره  المـال  صاحب  إن  المسـتودع:  قـال  وإذا 
المؤتمن  أقر  إذا  أمانته، «واألمين مصدق ». وقيل: وهذا  اعتبار  وذلك ألن األصل 
أصله  كان  ومـا  فال ُيصّدق،  يأمـره،  لم  أنه  أنكر  وإن  بهـا،  يتصـدق  أن  أمـره  أنـه 

بالبينة(٢). إال  فال يصّدق  ضمانا 
رجل  «في  البسـيوي   الحسـن  أبي  جواب  في  جاء  األمانة:  تسـليم  وفي  ـ   ٢
ذلك  وأنكر  سـّلمه  قد  إنه  فقـال:  رجل،  إلى  سـّلمه  له:  فقال  حق،  لِرجـل  عليـه 
ما أمره،  على  إليـه  سـّلمه  لقد  يمينه  مع  قوله  فالقول  أميـن،  إنه  قال:  لـه،  اآلمـر 
مع  قوله  القول  كان  إليه،  سّلمه  قد  إنه  فقال:  يتيم  إلى  يسلمه  أن  أمره  إن  وكذلك 
ذلك  إزالة  مّدعي  ألنه  بالبينة؛  إال  ذلك  في  قوله  ال يقبل  أنه  قال:  من  وقال  يمينه، 
األول  وأما  ذلك،  فـي  مصدق  فهو  يده،  في  أمانة  ذلك  يكـون  أن  إال  نفسـه  عـن 

قال:  أنه  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عن  جده  عن  أبيه  عن  شـعيب  عمرو بن  عن  الحديث  الدارقطني  روي   (١)
كتاب  السنن،  ضمان»،  المغل  غير  المستودع  وال على  ضمان  المغل  غير  المستعير  على  «ليس 
عن  هذا  يروى  وإنما  الدارقطني:  قال  ضعيفان،  إسناده  «وفي  حجر:  ابن  قال  رقم ١٦٨.  البيوع، 

.٩٧/٣ الحبير،  تلخيص  ضعيفة».  أخرى  طرق  من  ورواه  مرفوع،  غير  شريح 
بتصرف.  .٣٧/١٣ الضياء،  العوتب:  ـ   .٢٥٢/٤ الجامع،  جعفر:  ابن   (٢)
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نة،  بالبيِّ ذلك  له  يصح  أو  إليه،  يدفعه  أن  أمر  الذي  يصّدقه  أن  إال  قولـه  فال يقبـل 
بذلك»(١). له  اآلمر  يقر  أو 

األمين،  حكم  في  اختلفوا  الفقهاء  أن  البسـيوي   الحسـن  أبي  عبارة  من  ويفهم 
األمانة،  له  تسـّلم  من  أنكر  إذا  يمينه،  مع  األميـن  قول  القول  أن  يرى  مـن  فمنهـم 
سّلمها  من  أو  األمانة،  صاحب  يصدقه  أو  بالبينة،  إال  قوله  ال يقبل  قال:  من  ومنهم 
خيانة،  عليه  تثبت  لم  أمين  األصل  في  أنه  رغم  واحد  حكم  على  يتفقوا  فلم  إليه، 
مصدّ ق»،  «األمين  ألن  بالتسليم؛  ادعائه  في  صّدقه  وبعضهم  اتهمه،  بعضهم  ولكن 
للصواب  أقرب  القول  هذا  ولعل  احتياطا،  باليميـن  صدقه  بتأكيد  البعض  واكتفـى 

الزمان. فساد  عند  به  العمل  ما ينبغي  وهو  والشك،  الريب  نفي  إلى  وأدعى 
أمانة،  رجل  عند  وضع  عمن  السـالمي  ُسـئل  األمانة:  ضياع  دعوى  وفي  ـ   ٣
شـاهرة،  بّينة  سـرقة  تكن  لم  إذا  قوله  يقبل  هل  منه،  ُسـرقت  أنها  األمين  فادعى 

عليه؟ وماذا 
فإن  وتلفه،  بقائه  في  قوله  والقول  معه،  ما وضع  على  أمين  «األمين  فأجاب: 
عليه  األمانة،  لصاحـب  الضمان  فيه  يلزمه  ممـا  ذلك  غير  أو  بتضييع،  فيـه  اتهـم 
خالفا  القطع،  أيمان  مـن  ذلك  نحو  أو  أمانته،  ما ضّيـع  أنه  باهللا  فيحلـف  يميـن، 
فعل  على  تكون  إنما  العلم  يمين  ألن  علم؛  يمين  التهم  عن  اليمين  أن  زعم  لمن 
الغير، وهذا إنما يتهمه على فعل نفسه، واألمين ينفي عن نفسه ذلك التضييع»(٢).

الوكالة: في  ـ  ب 
أمر  «رجل  في  بالشـراء  التوكيل  عن  سـؤال  جعفر   ابن  جامـع  فـي  ورد  ـ   ١
من  الرجل  رجع  فلما  عنده،  من  غيرها  أو  ُصحار   من  بضاعة  له  يشتري  أن  رجال 
فإنه  قال:  الثمن،  إليه  وطلب  وتلف،  به  ما أمرتني  لك  اشتريت  قد  له:  قال  سفره 

.٢٥٢/٤ نفسه،  جعفر:  ابن   (١)
.٣٠٧/٤ الثمين،  العقد  السالمي:   (٢)
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فإن  أمره،  أنـه  اآلمر  وأقر  وتلـف،  بضاعة  له  اشـترى  أنه  صـح  إذا  الثمـن  يلزمـه 
اليمين. لزمه  يمينه،  وطلب  اتهمه 

أنه  صّح  إذا  اليمين  تلزمه  وإنما  أحمد ):  (الحسن بن  أبو علي  قال  غيره  ومن 
يمينًا»(١). أن يصدقه، وال أعلم في هذا  إال  له، وأما دعواه فال تلزمه ذلك  اشترى 
٢ ـ ومنها في الوكالة أيضًا: ما نقله أبو زكرياء يحيى بن سعيد  في «اإليضاح» 
يدفعه  فضة  أو  ذهبًا  امـرأة  إليه  َدفعْت  «ورجل  قائالً:  اإلباضيـة  فقهاء  بعض  عـن 
فقبضه  يصوغه،  الصائغ  فالن  إلى  ادفعه  قالت:  أو  حّلّيًا،  لها  يصوغ  الصائغ  إلى 
الرجل:  قال  ثم  إليه،  يدفعه  أن  أمرتـه  الذي  الصائغ  إلى  دفعه  قد  قال:  ثـم  منهـا، 

شيئًا. إليه  يدفع  لم  أنه  الصائغ  جحده  أو  منه،  ذهب  الصائغ  فإن 
لقد  يمينه  مع  قولـه  والقول  ضمانًا،  عليه  فـال أرى  الكدمي :  أبو سـعيد  قال 

فيه. خانها  وما  أمرته  كما  فعل 
أمرته  َمن  ِسوى  صائغ  إلى  دفعه  وإن  أمين،  ألنه  كذلك؛  هو  نعم  غيره:  قال 
قد  إني  وقال:  برأيـه،  هو  فدفعه  يصوغـه  الصائغ  إلى  بدفعـه  أمرتـه  وإن  ضمنـه، 

يمينه. مع  عليه  وال ضمان  قوله،  فالقول  الصائغ،  فأنكر  صائغ  إلى  دفعته 
قال: ال ضمان  ففعلت ذلك سواء؟  ذلك،  إليها  أنه هو طلب  لو  السائل:  قال 

نعم»(٢). غيره  قال  عليه، 
قاعدة:  علـى  فتواه  فـي  اعتمد  الهجـاري   زكرياء  أبـا  أن  تقـدم  ممـا  ويظهـر 
بأمِر  تصرف  الصائـغ  إلى  المرسـل  الوكيل  هذا  ألن  باليم ين »؛  ق  مصـدَّ «األميـن 
األمين،  فيه  يتسّبب  لم  مالها  على  تعّد  من  الصائغ  ذلك  أحدثه  وما  المرأة،  تلك 
وحتى  صاحبها،  إلى  األمانة  سـّلم  إذا  خاصة  عنها،  نائب  رسـول  عن  عبارة  فهو 
لما أحدث  فوافقت على طلبه، فال ضمان  فعل ذلك  منها  الوكيل  في حالة طلب 

.١٥٤/٥ الجامع،  جعفر:  ابن   (١)
.٧٤/٢ األحكام،  في  اإليضاح  كتاب  الهجاري:  سعيد  يحيى بن  زكرياء  أبو   (٢)



القواعد الفقهية عند اإلباضّية٣٥٤

والفقهاء  المتعدي،  الصائغ  هو  والضامن  يمينه:،  مع  مصدق  أمين  ألنه  الصائغ؛ 
ما أتلفه ». يضمن  بأجر  صانع  «كل  بالقاعدة:  عمًال  الصناع،  تضمين  قرروا 

الرهن: حفظ  في  ـ  ج 
الرهن  في  االختالف  مسألة  في  أحمد   أبو العباس  ما ذكر  فروعها:  ومن  ـ   ١
بعد  المرهون  الشـيء  في  وكذلـك  الرهن،  تلـف  في  المرتهـن  قـول  «القـول  أّن 
والقول  والنماء،  الغـالت  وجميع  المبيع  في  أيضـًا  قوله  القول  ويكـون  التلـف، 
الراهن  مع  اختلف  إن  بعضه  في  أو  كله،  ين  الدَّ في  الشـيء  رهن  في  أيضًا  قوله 
الراهن  على  ما يدركه  جميع  في  عليه  اتفقا  فيما  قوله  القـول  وكذلك  ذلك،  فـي 
في  الراهن  قـول  القول  ويكون  كله،  هذا  فـي  اليمين  وعليه  كلها،  النفقـات  مـن 
الرهن  عقد  في  كان  إن  األجل  وفي  ما هو،  الدين  جنس  وفي  وقِلته،  ْين  الدَّ كثرة 

ذلك»(١). وأشباه  عليه  اتفاقهما  بعد  األجل  حلول  أو  يكن،  لم  أو 
الرهن  على  أمينـًا  المرتهن  جعـل  أنه  العباس   أبي  عبـارة  من  يظهـر  وهكـذا 
االختالف  وعند  الراهـن،  إذن  دون  فيه  وال يتصـرف  التلف،  من  عليـه  محافظـًا 

باليم ين ». ق  مصدَّ «األمين  ألن  يمينه؛  مع  بقوله  يؤخذ 
يجعال  بأن  المرتهـن  مع  الراهن  اتفـق  لو  أنه  أيضـًا:  الرهـن  فـي  ومنهـا  ـ   ٢
العْدل،  أو  بالمسلَّط  الفقهاء  عند  عليه  ويطَلق  عليه،  يحافظ  عْدلٍ  أمين  بيد  الرهن 
والمرتهن  للراهن  «ويجوز  الصدد:  هذا  في  الشماخي   قال  أمين.  عْدل  وهو رجل 
رهنًا  يكون  كما  بيده،  الرهن  يكـون  عْدالً  رجالً  بينهما  يجعال  أن  علـى  اتفقـا  إذا 
ذلك...  على  تراضيا  إذا  غيره  أو  أمين  يد  في  يجعاله  أن  ويجوز  المرتهن...  بيد 
ويدل  يسـلطاه،  أن  لهما  يجوز  الوكالة  فيـه  تصح  من  كل  الوكالـة:  هـذه  وأصـل 
فقد  التسلط،  من  فنـزعاه  المسلط  على  والمرتهن  الراهن  اتفق  إذا  أنه  ذلك  على 

صاحبه... دون  بأحدهما  وال يزول  زال، 

ص ١٢٠. مسألة،  أبي  كتاب  أحمد:  العباس  أبو   (١)
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الوجوه  هذه  بعض  على  يسـلطاه  أن  يجوز  المعنى،  هذا  على  أيضًا  وكذلك 
بيع  إذا  الثمن  قبض  أو  فقط،  بيعه  على  أو  فقط،  حرزه  على  يوكاله  أن  مثل  فقط، 
غيره،  إلى  له  قّيد  مما  عليـه  ما وّكل  فال يتعدى  فقط،  المرتهن  إلى  يدفعـه  حتـى 
ذهب  وإن  له،  ما قيد  غير  شـيء  إليه  يرجع  لم  فعل  له  ما قيد  غير  من  له  وليس 
في  يكن  لم  ألنه  الراهن؛  مال  من  فهو  المسـلط  يد  في  المعنى  هذا  على  الرهن 

المرتهن...»(١). مال  من  هو  آخرون:  وقال  المرتهن،  يد 
ادعى  إذا  دعواه  في  مّصدق  «والمسّلط  نفسه:  السياق  في  الشماخي   ويضيف 
إذا  المرتهن  حـق  عن  فيه  كان  الذي  الفضـل  أو  باعه،  إذا  ثمنـه  أو  الرهـن  تلـف 
ذكرنا  التي  الوجوه  هذه  جميع  في  اتهم  إن  بعضهم:  وقال  لهم،  أمين  ألنه  باعه؛ 

اليمين»(٢). فعليه 
األمين  الُمسّلط  ال ُيحّمل  َمن  الفقهاء  من  أّن  الشماخي   عبارة  من  ويفهم 
باليمين؛  إال  ال يصدقـه  من  ومنهم  مصـدق،  ألنه  تلفه؛  ضمـان  الرهن  علـى 
ُمّتهما،  ما دام  بتضمينه  القائل  الرأي  إلى  يشر  ولم  الرهن،  بإتالف  متهم  ألنه 
تصديق  وهـو  األول  الـرأي  إلى  يميل  ولعلـه  صدقه،  إلثبـات  البينـة  وعليـه 
غيره  مثل  الرهن  حفظ  على  األمين  أن  وعندي  يمين،  بغير  دعواه  في  األمين 
التهمة  لنفي  متهم  غير  أم  والتقصير  بالتضييع  متهما  كان  سواء  بيمينه  ق  مصدَّ

نفسه. عن 

اإلعارة: في  ـ  د 
أبي  قول  بها،  لالنتفاع  األرض  إعارة  عـن  حديثه  معرض  في  بركة   ابن  نقـل 
بناء،  فيها  يبني  له  أرضًا  رجـل  إلى  طلب  رجل  «في  محبوب   محمد بـن  عبـد اهللا 
البناء لرب األرض؛ ألنه ُمصّدق،  أن يكون  له رب األرض، على  َغَرم ضِمن  وما 

.١٩٥/٤ - ١٩٧ بيروت،  الفتح  دار  ط،  اإليضاح،  الشماخي:   (١)
.١٩٩/٤ نفسه،  المصدر  الشماخي:   (٢)
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ويضمنه  عياله  على  ينفق  أن  أمره  إذا  وكذلك  يمينه،  مع  النفقة  في  قولـه  والقـول 
الغير»(١). على  مدعيان  وهما  قوله،  القول  أن  له، 

قولهما،  يقبل  أن  جاز  «وكيف  وتساءل:  القول  هذا  على  بركة   ابن  واعترض 
َيعتبر  أنه  سببه  محبوب   ابن  قول  على  بركة  ابن  اعتراض  ولعل  نظر»(٢).  هذا  في 
للنفقة،  مدعيـان  غيره  أوالد  على  أنفـق  أو  عنده،  مـن  البناء  على  أنفـق  مـن  كل 
المدعى  تصديق  أو  بالبينـة،  إال  دعواه  ال يقبل  والمدعـي  بالتعويـض،  ويطالبـان 
فيما  أمينان  فيعتبرهما  محبوب   ابن  أما  بذلك،  إال  قولهما  فال يقبل  لدعواه،  عليه 
مع  النفقة  في  قولهمـا  فيصدق  العيال،  وصاحـب  األرض  مالك  فيـه  اسـتأمنهما 
ُمتهمين،  غير  ما داما  البينة  إلى  فال حاجة  باليمين »،  مصدق  «األمين  ألن  اليمين؛ 

الطرفين. ورضى  باتفاق  كان  أنفقاه  وما 

الكراء: باب  في  ـ  هـ 
أرضًا  اكترى  «عن رجل  لما سئل  فقال  المتقدم،  المعنى  إلى  ابن جعفر   أشار 
الكراء  من  ما أنفق  عنه  ويرفع  فيها،  يبني  أن  على  معلوم،  وقت  إلى  معلوم  بكراء 
قوله  في  أمين  ألنه  يمينه»(٣)؛  مع  أنفق  فيما  ومصّدق  جائز،  ذلك  قال  عليه،  الذي 

باليمين ». مصدق  و«األمين 

.٢٧٠/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (١)
نفسه. بركة:  ابن   (٢)

.٢٩٦/٥ الجامع،  جعفر:  ابن   (٣)
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تعّد قاعدة: «الحدود تسقط بالشبهات » من القواعد الفقهية الهامة والمشهورة 
اإلثبات،  وطرق  القضاء  بنظرية  وثيقة  عالقة  ولها  والجنايات،  الحـدود  باب  فـي 
في  أهميتها  وتتجلى  والمرافعات،  واألحكام  القضاء  باب  في  جليلة  قاعدة  فهي 
كالحـدود  المقـدرة،  العقوبـات  تنفيـذ  فـي  والتدقيـق  االحتيـاط  مبـدأ  اعتمـاد 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ُسـنَّة  إلى  ومسـتندة  العلماء،  جماهيـر  عند  مقـررة  وهـي  والقصـاص، 
عليهم ـ  اهللا  ـ رضـوان  الصحابة   عصـر  في  تطبيقهـا  واشـتهر  والفعليـة،  القوليـة 
اإلفتاء،  في  الفقهاء  من  كغيرهم  اإلباضية   اعتمدهـا  وقد  بعدهم،  ومن  والتابعيـن  
الحاجة  أشد  في  هم  الذين  المتهمين  جانب  ومراعاةِ  العدالة،  لتحقيق  والقضاء، 
الفقهية، خاصة  أثرها في فروعهم  المخففة، فظهر  اللتماس األعذار، والعقوبات 
إشـارة  في  بركة   ابن  ما ذكره  ذلك  ويؤيد  والتعزير،  والقصاص  الحدود  باب  في 
سـقط  الشـبهة  احتمل  فمن  الشـبهة،  فيه  تراعى  «والحد  يقول:  إذ  إليها  صريحـة 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص  »(١). بأمر 
حفظ  على  المسلم  الحاكم  حرص  مدى  جليًا  يظهر  وغيره  النص  هذا  فمن 
درأ  فقد  الشـبهة،  بمجـرد  وال ِعرض  نفـس  ال تسـتباح  وأنـه  اإلنسـان،  كرامـة 
التي  النصـوص  ظواهر  ذلـك  تؤكد  كمـا  شـبهة،  بأدنى  الحـدود  الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص 

الحقًا. نذكرها 
جاز  ثبتت  فـإذا  بالشـبهات »،  تسـقط  «الحـدود  أن  اإلباضيـة   فقهـاء  ويعتبـر 
الحاكم،  إلى  الجاني، ويصطلحا قبل وصول أمرهما  لصاحب الحق أن يعفو عن 

.٥٣٢/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (١)
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البسـيوي   يقول  فيها،  وال الشـفاعة  الحدود،  عن  العفو  فال يجوز  ذلك  بلغ  فإن 
يتعارفون  كانوا  وقد  بالشبهات ،  تدرأ  المسـلمين  عند  «والحدود  الشـأن:  هذا  في 
ال تعطل  الحاكم  إلى  رفـع  وإذا  الحاكم،  إلى  يترافعوا  ما لم  الحـدود  في  بينهـم 

الحدود»(١).
تتضمن  متقاربة،  بصيـغ  اإلباضية   المصنفات  في  القاعـدة  هذه  وردت  وقـد 
يندفع  «الحد  منها:  وقريبًا  بالشـبهات »(٢).  الحدود  «تدرأ  وأشـهرها  واحدًا،  معنى 

بالشبهة»(٣). 

:IóYÉ≤dG  ≈æ©e  ¿É«H  :kÉ«fÉK
من  مانعة  لكونهـا  حـدودًا  العقوبات  وسـميت  المنـع،  اللغـة:  فـي  الحـد  ـ 

شيئين(٥). بين  الحاجز  هو  وقيل  أسبابها(٤)،  ارتكاب 
الفقهاء في تعريفه، فقال بعضهم:  فقد اختلفت عبارات  أما في االصطالح:  ـ 
وقال  مثلها.  في  الوقوع  من  لتمنـع  تعالى،  هللا  حّقًا  وجبت  شـرعًا،  مقدرة  عقوبـة 
العقوبات  هي:  الحدود  آخرون:  وقال  الجاني.  على  وجبت  مقدرة  عقوبـة  آخـر: 

.٨١/٤ البسيوي،  الحسن  أبي  جامع  البسيوي:   (١)
 ،٥٠٤  ،٤٧٧  ،٤٧٦  ،٣٦٣ - ٣٦٤  ،٢٦٩ و١٦٥/٢،  ـ   .١٨٥/١ السـابق،  المرجع  بركة:  ابن   (٢)
والكندي  ـ   .١٢٦  ،١٢٥ زيـد،  جابر بـن  جوابـات  مـن  زيـد:  جابر بـن  ـ   .٥٥٠  ،٥٣٢  ،٥٢٨
الجامع  الكدمي:  أبو سـعيد  ـ  ١٢١و١٥/٦٧.  ج ٩٧/٦٠،  الشـرع،  بيـان  إبراهيـم:  محمد بـن 
الورد  الثميني:  ـ   .٨٥  ،٤٨  ،٢٦  ،٩  ،٦/٤٠ المصنـف،  أبو بكـر:  الكنـدي  ـ   .٩٧/٤ المفيـد، 
 .٢٠٥/٢ - ٢٠٦ الشمس،  وطلعة   .٤١٤  ،٤٠٨/٤ الثمين،  العقد  السالمي:  ص ١٤٤.  البسام، 

.٦٩ - ٧٠ فزان،  علماء  أجوبة  وآخرون:  خلف  وعبد القهار بن  فتى  جناون بن  ـ 
للثميني،  العليل،  وشفاء  النيل  كتاب  في  الفقهية،  والضوابط  القواعد  ملحق  عبد الرحمٰن:  بكلي   (٣)

.١١٠١/٣
ـ الشوكاني: نيل األوطار،  الدال فصل الحاء، ٢٨٤/١.  القاموس المحيط، باب  آبادي:  الفيروز   (٤)

.٩٨/٧
.١٦٠/١ الوسيط،  المعجم  وآخرون:  مصطفى  إبراهيم   (٥)
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الشـريعة،  في  المقدرة  الحدود  ومنه  محددا،  مِقدارًا  لها  اهللا  جعل  التي  الشـرعية 
للزاني(١). والرجم  كالجلد 

وشـرب  كالزنا،  الحدود،  لجرائم  المقدرة  العقوبات  الحدود  تحت  ويدخل 
العمد،  كالقتل  والدية،  القصاص  لجرائم  المقدرة  والعقوبات  والقذف،  الخمـر، 
المقدرة  العقوبات  أما  خطأ،  أو  عمدا  النفس  ما دون  على  والجناية  العمد،  وشبه 
التعازير  وجرائم  مقدرة،  غير  عقوبات  ألنها  حدودًا؛  فال تعتبر  التعازير(٢)  لجرائم 
كل  في  جريمة  ما يعتبـر  وهو  بعضهـا،  على  الشـريعة  نصت  قد  محـدودة،  غيـر 

والرشوة(٣). والسّب  األمانة،  وخيانة  كالربا،  وقت، 
الشيئين  أحد  ال يتميز  أي:  التميز،  وعدم  االلتباس  معناها  اللغة:  في  الشبهة  ـ 
 < ﴿ تعالى:  قوله  ومنه  معنـى.  أو  كان  عينا  التشـابه  من  بينهما  لما  اآلخر  مـن 
(البقرة: ٢٥)؛ أي: يشبه بعضه بعضًا لونًا ال طعمًا وحقيقة(٤). وسميت   ﴾ >  =
 K  J  I ﴿ تعالى:  قال  وُشـبهات،  شبه  والجمع  الحق،  تشبه  ألنها  شـبهة؛ 

إياه(٥). حسبوه  من  لهم  ُمثِّل  أي:  (النساء: ١٥٧).   ﴾ O  N  M  L

الماوردي:  ـ   .٣٠٥/٣ وحاشيته،  المربع  الروض  العنقري:  ـ  ص ٩٧.  التعريفات،  الجرجاني:   (١)
عيسـى:  ياسـين  العاملي  ـ   .٤٧/٤ القناع،  كشـاف  البهوتي:  ـ  ص ٣٢١.  السـلطانية،  األحكام 
١٤١٤هـ/١٩٩٣م،  ط ١،  بيـروت،  البالغة،  دار  العلمية،  الرسـائل  في  الفقهية  االصطالحـات 

ص ٦٥.
بمعنى  ورّده  منعه  أي:  عزره؛  فنقول  عزر،  فعل  من  مأخوذ  اللغة  في  وهو  تعزير  جمع  التعازير:   (٢)
على  يطلق  وقيل  قذف،  دون  شتم  من  كتأديب  الحد،  دون  التأديب  هو:  االصطالح  وفي  أّدبه، 
يراجع:  الحاكم،  بَِنظر  منوط  وهو  الحد،  مقابل  الشرعي  الحاكم  إلى  تقديرها  المتروك  العقوبة 

ص ٤٦. السابق،  المرجع  ياسين:  العاملي  ـ  ص ٨٥  التعريفات،  الجرجاني: 
االشـتباه  أحـكام  أحمـد:  يوسـف  البـدوي  ـ   .٢٠٧/١ الجنائـي،  التشـريع  عبد القـادر:  عـودة   (٣)

ص ٢٧١. ١٤٢١هـ/٢٠٠١م،  األردن،  والتوزيع،  للنشر  النفائس  دار  ط ١،  الشرعية، 
نديم  ـ  ص ٢٥٧.  بيروت،  المعرفة،  دار  ط  القرآن،  غريب  في  المفردات  الراغب:  األصفهانـي   (٤)

ص ٢١٧. ه)،  ب  (ش  لفظ  الرازي،  بكر  ألبي  الصحاح  مختار  إيضاح  وإخوانه:  مرعشلي 
ص ٢٥٨. نفسه،  المصدر  األصفهاني:   (٥)
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حرام،  أم  هو  أحـالل  فال يدري  أمره  ما التبـس  االصطالح:  فـي  والشـبهة  ـ 
وجود  هي  أو  بثابـت،  وليس  الثابت  ما يشـبه  هي  وقيل:  باطل(١)،  أم  هـو  وحـق 
أو  حرامًا  كونه  يتيقن  ما لم  هي  وقيل:  حقيقته،  أو  حكمه  عدم  مع  صورة  المبيح 

حالالً(٢).
إذا  الجاني  على  تسـقط  الشـرعية  الحدود  أّن  للقاعدة:  اإلجمالي  والمعنى  ـ 
أو  المحل،  أو  الفاعل،  في  الشـبهة  كانت  سـواء  تنفيذه،  من  تمنع  شـبهة  ظهرت 
المتهم  عن  الحد  لدرء  صالحـة  الشـبه  هذه  فكل  الطريق،  أو  العقد،  أو  الملـك، 

عنه. الحد  إلسقاط  كافيًا  وسببًا  والجاني، 
أّن  من  التثبت  بعـد  إال  بالعقوبة  يحكم  أن  للقاضـي  فال يجوز  عليـه،  وبنـاًء 
كان  فإذا  الجريمة،  على  ينطبق  المجّرم  النص  وأّن  الجريمة،  ارتكب  قد  الجانـي 
الشهود عن شهادتهم  إذا رجع  الجريمة، كما  ارتكب  قد  الجاني  أن  في  ثمة شك 
بال  تزوج  كمن  للجانـي،  المنسـوب  الفعل  على  م  المجرِّ النـص  انطبـاق  فـي  أو 
الحد  من  ونقله  الحكم  تخفيف  أو  بالبراءة،  الحكم  وجب  ولي  بغير  أو  شـهود، 

الحد(٣). تسقط  شبهة  يكون  ِألْن  يكفي  الشك  فبهذا  التعزير،  إلى 

:á¡Ñ°ûdG  ´GƒfCG  :kÉãdÉK
أقسام: أربعة  إلى  الشبهة  الفقهاء  قسم 

الفقهاء،  لغـة  معجم  وقنيبـي:  جـي  قلعـة  ـ  ص ١٨٩.  الفقهـي،  القامـوس  أبو جيـب:  سـعدي   (١)
الهداية  الراشـدي:  عبد الجليل  بكر  أبي  علي بن  أبو الحسـن  الحنفي  المرغينانـي  ـ  ص ٢٥٧. 
لبنان،  بيـروت  العربي،  التـراث  إحياء  دار  ط  يوسـف،  طـالل  صححه  المبتـدي،  بدايـة  شـرح 

.٣٤٤/١ ١٤١٥هـ/١٩٩٥م، 
ـ  ص ١٢٧ - ١٢٨.  الشخصية،  األحوال  عامر:  عبد العزيز  ـ  ص ١٣٧.  التعريفات،  الجرجاني:   (٢)

ص ١١٤. الفقهية،  االصطالحات  ياسين:  العاملي 
ص ٣٦٩ - ٣٧٠. اإلسالمي،  الفقه  قواعد  عبد العزيز:  عزام   (٣)
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الفعل: أو  الفاعل  في  شبهة  األول:  النوع 
الحل والحرمة،  اشتبه عليه  تتحقق في حق من  وتسمى شبهة االشتباه، وهي 
يجد  كمن  أصالً،  فال شـبهة  وإال  الظن  من  فيها  فال بد  دليالً،  الدليل  غير  فيظـن 
زوجته،  ليست  أنها  يتبيَّن  ثم  فيأتيها،  زوجته  فيظنها  فراشه  في  نائمة  أجنبية  امرأة 
بزوجته،  ليست  أنها  يظهر  ثم  بها،  فيدخل  أنها زوجته  امرأة على  إليه  ُتَزفُّ  وكمن 
من  حق  في  بشبهة  ليست  وهي  أمه،  أو  أبيه  أو  زوجته  جارية  وطء  حل  يظن  أو 

له. تحل  أنها  ظاّنًا  الثالث  طالق  من  المعتدة  وكوطء  عليه،  يشتبه  لم 
يعتقد  فعٌل  ألنـه  وال تعزير؛  عليـه  ال حد  شـابهها  وما  الحاالت  تلـك  ففـي 
مقصرًا  يكن  لم  إذا  وهذا  بالشـبهات »،  تدرأ  «الحدود  ألن  مثله؛  يعذر  بما  إباحته 
هنا  الشـبهة  فأسـاس  يعّزر.  فإنه  معرفتها  في  قصر  لو  أما  وطئها،  من  معرفـة  فـي 
بخالف  محرمًا،  ال يأتي  أنه  يعتقد  وهو  الفعل  يأتي  بحيث  واعتقاده،  الفاعل  ظن 
يريد  كمن  الحد،  عليه  ويقام  له،  فال شبهة  محرمًا  فعالً  يأتي  أنه  يعلم  كان  ما لو 
فأشـبه  لهذا،  ال يعذر  ألنه  عليه؛  يقام  الحد  فإن  غيرها،  فيطأ  أجنبية  امرأة  يطأ  أن 

ابنه. يظنه  رجال  قتل  ما لو 
ظنه  على  يغلب  حيث  نفسه  الواطئ  إلى  ترجع  ألنها  فاعل؛  شبهة  وسـميت 

الموطوءة(١). عليه  اشتبهت  حيث  محله،  في  وقع  به  ما قام  أنه 

المحل: في  شبهة  الثاني:  النوع 
حكم  في  شبهة  أي:  الدليل؛  وشبهة  ملك،  وشبهة  الحكمية،  الشبهة  وتسمى 
وتتحقق  كذلك،  ليس  هو  فإذا  محالً  المحل  يظن  أن  وهي  المحل،  بحل  الشرع 

واعتقاده. الجاني  ظن  على  وال تتوقف  ذاته،  في  للحرمة  النافي  الدليل  بقيام 

السـابق،  المصدر  عبد العزيز:  عزام  ـ   .٩٢/١٠ لبنان،  العلمية،  دار  الطالبين،  روضـة  النـووي:   (١)
المرجع  الجرجاني:  ـ   .٢٦٢ ص ٢٦١،  االشـتباه،  أحكام  أحمد:  يوسـف  البدوي  ـ  ص ٣٥١. 

ص ٢٥٧. المعجم،  قنيبي:  جي  قلعة  ـ  ص ١٣٧.  السابق، 
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الموطوءة  في  الشبهة  لهذه  تكون  أن  المحل  إلى  ترفع  التي  الشـبهات  وأهم 
في  يطؤها  أو  حائض،  وهـي  زوجته  يطأ  كمن  والحرمة،  الحل  حيـث  من  ذاتهـا 
ومن  له،  مملوك  المحل  ألن  المحرم؛  الفعل  محل  في  قائمة  هنا  فالشبهة  دبرها، 
َثّم  ومن  الحيض،  أثناء  القبـل  في  أو  الدبر  في  وقع  أنه  إال  زوجته  مباشـرة  حقـه 
أسـاس  ألن  بحرمته؛  أم  الفعل  بحـل  الفاعل  اعتقـد  سـواء  الحد،  عليـه  ال يقـام 
شرعًا  الفاعل  وتسلط  الفعل  محل  أساسها  وإنما  الظن،  أو  االعتقاد  ليس  الشبهة 
كسـرقة  منه،  جزًءا  الشـيء  من  يملك  ألنه  أيضًا؛  الملـك  شـبهة  وسـميت  عليه، 
ملك،  شبهة  فيه  له  يكون  أو  المشـركة،  األمة  ووطء  الشـركة،  مال  من  الشـريك 

ألبيك»(١).  ومالك  «أنت  لقوله ملسو هيلع هللا ىلص :  ابنه،  مال  من  الشخص  كسرقة 

العقد: شبهة  الثالث:  النوع 
توجد صورة  بأن  تتحقق  الشبهة  فهذه  العقد ال حقيقته،  ما وجد صورة  وهي 
ثابتة  حرمة  الـزوج  على  حراما  وكانت  امـرأة  تزوج  إذا  مثالً:  الـزواج  في  العقـد 
كان  ولو  للحد  مسـقطة  تكون  فصورته  العقد  وجد  فإذا  وأخته،  كأمـه  باإلجمـاع 
فهو  للحل  مثبتًا  يكـن  لم  إن  أهله  مـن  العقد  صورة  ألن  التأبيـد؛  علـى  التحريـم 
الشبهة  هذه  أن  إال  صورة،  بوجوده  يتحقق  وذلك  للحد،  المسقطة  للشبهة  مثبت 
من  العقد  معنى  أن  اإلباضية   ومنهم  الجمهور  فذهب  الفقهاء،  بين  خالف  محل 
الحد  بل  الحد،  تدرأ  شـبهة  ال يعتبر  نكاحها  له  ال يحل  التي  المرأة  على  الرجل 

التحريم. يعلم  ما دام  واجب 
من  واعتبروا  والعلم،  التعمد  همـا  أساسـين  عاملين  إلى  اإلباضية   نظر  وهنا 
بالسب،  القتل  حد  عليه  يجب  المرتد  مثل  فهو  اهللا،  ما حرم  مستحالًّ  ذلك  يفعل 

ينظر:  ـ  صحيح،  بإسـناد  عبد اهللا،  جابر بن  حديـث  من   ،٧٦٩/٢ السـنن،  ماجه،  ابـن  أخرجـه   (١)
١٩٧٣م،  اإلسالمية،  المكتبة  ط ٢،  الهداية،  ألحاديث  الراية  نصب  يوسف:  عبد اهللا بن  الزيلعي 

ص ١٠٠. الحسنة،  المقاصد  السخاوي:  ـ   .٣٣٧/٣
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التعزير  عليه  ويجب  الحد،  عنه  فيسـقط  ذلك  يتعمد  لم  إذا  أما  الزنا،  حد  وليس 
مقدرة(١). غير  عقوبة  وهي  النكال،  أو 

وإن  المـرأة،  على  العقد  مجـرد  أن  إلى  وزفـر   والنووي   أبو حنيفـة   وذهـب 
علّي  أنها  علمـُت  قال:  وإن  الحـد  تدرأ  شـبهة  يعتريه  بحال،  لـه  ال تحـل  كانـت 

حرام(٢).
العقد: شبهة  في  الخالف  منشأ  ـ 

َمن  على  وجوبـه  عدم  أو  الحد  وجـوب  في  الفقهاء  عنـد  الخـالف  ومـدار 
شـبهة  يوجب  العقد  هذا  أّن  من  ناتج  بها،  دخل  ثم  له  ال تحل  امرأة  على  عقد 
في  وطء  الحالة  هذه  فـي  الوطء  ألن  شـبهة؛  ال يوجب  الجمهور:  فعنـد  ال؟  أو 
من  والواطئ  ملـك،  وال شـبهة  ملك  غير  من  تحريمه  على  مجمـع  امرأة  فـرج 
يوجد  لم  لو  كمـا  الحد،  فيلزمه  فعلـه،  في  ومتعمد  بالتحريم  عالـم  الحـد  أهـل 
تعالى  اهللا  أشار  وإليه  والعقد(٣)،  الملك  لعدم  حقيقة  زنا  هذا  فعله  فيكون  العقد، 
 L  KJ  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @ ﴿ بقوله: 

(النساء: ٢٢).  ﴾ Q  P  O  N  M

شـرح  أطفيـش:  ـ  ص ٣٢.  النـكاح،  كتـاب  الجناونـي:  ـ   .٢٣١/٨ الضيـاء،  كتـاب  العوتبـي:   (١)
السـالك،  بلغة  أحمد:  الصاوي  ـ   .٤٣٤/٢ المجتهد،  بداية  رشـد:  ابن  ـ   .٣٨/٦ النيل،  كتاب 
مغنى  الخطيب:  الشـربيني  ـ  ص ٢٤٠.  المدينة،  أهل  فقه  في  الكافي  عبد البر:  ابن  ـ   .٢٦٠/٢
على  القدير  فتح  الحنفي،  السواسـي  عبد الواحد  محمد بن  الهمام  ابـن  ـ   .١٤٦/٤ المحتـاج، 
ـ  و٢٥٣.   ٢٤٩/٥  ،١٩٧٠ مصر  الحلبي،  البابي  مصطفى  ومطبعة  مكتبة  شركة  ط ١،  الهداية، 

.١٨٢/٨ - ١٨٣ المغني،  قدامة،  ابن 
ـ   .٢٣/٤ المحتـار،  رد  حاشـية  عابديـن:  ابـن  ـ   .٢٥٣  ،٢٤٩/٥ القديـر،  فتـح  الهمـام:  ابـن   (٢)
أصول  في  التنقيح  لمتن  التوضيح  على  التلويح  شرح  عمر:  مسـعود بن  الدين  سـعد  التفتازاني 

.١٨٤/٢ بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  الفقه، 
الجناوني:  ـ   .٣٨  ،٣٧/٦ النيـل،  شـرح  أطفيش،  ـ   .٢٠٦/٣ االسـتقامة،  أبو سـعيد:  الكدمـي   (٣)
السـابق،  المرجع  الهمـام:  ابـن  ـ   .١٨٢/١ المغنـي،  قدامـة:  ابـن  ـ  ص ٣٢.  النـكاح،  كتـاب 

ص ٢٤٠. الكافي،  عبد البر:  ابن  ـ   .٢٦٠/٢ السالك،  بلغة  أحمد:  الصاوي  ـ   .٢٥٣/٥
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شـبهة،  يوجب  العقد  هذا  أّن  وزفر   الثـوري   وسـفيان  أبو حنيفة   يعتبر  بينمـا 
فلها  بها  دخل  فإن  باطل،  فنكاحها  وليها  إذن  بغير  نكحت  امرأة  «أيما  لقوله ملسو هيلع هللا ىلص : 
به،  الحد  أسـقط  النكاح  ببطالن  الحكم  فمع  فرجها»(١)،  مـن  اسـتحل  بما  المهر 

شرعا(٢). باطال  كان  وإن  للحد،  مسقطة  العقد  صورة  أّن  على  دليل  وهذا 

الطريق: شبهة  الرابع:  النوع 
يعتد  الذين  العلماء  بعض  صححها  جهة  كل  وهي  المذهب،  بالطريق  المراد 
نفسـه،  الوطء  في  تكون  وهي  آخرون،  حرمها  بينما  بهـا،  الوطء  وأباح  برأيهـم، 
على  الدليل  منهم  فريق  كل  ويقيم  آخرين،  عند  وحرامًا  قوم  عند  حالالً  يقع  بأن 
في  الشـبهة  «وأما  النووي :  قال  التعارض.  هذا  من  الشـبهة  فتنشـأ  دعواه،  صحة 
بها،  الوطء  وأبـاح  العلماء  بعض  صححهـا  جهة  كل  األصحاب:  فقـال  الجهـة، 
في  كالوطء  وذلك  التحريم،  يعتقد  الواطئ  كان  وإن  المذهب،  على  فيها  األخذ 

المتعة»(٣). ونكاح  شهود،  وبال  ولي،  بال  النكاح 
جمهور  عنـد  صحيح  اإلباضيـة   عند  وباطـل  حـرام  الزانيـة  نـكاح  وكذلـك 
العلماء، والنكاح بال شهود إذا أعلن عنه صحيح عند مالك  باطل عند الجمهور، 
المتعة  ونكاح  الجمهور،  عند  وباطل  حنيفـة   أبي  عند  صحيح  ولى  بال  والنـكاح 
يعّد  فيه  مختلف  نكاح  وكل  الجمهـور،  عند  باطل  اإلمامية   الشـيعة  عند  صحيح 

الشبهة(٤). من  النوع  هذا  في  داخال 
في  بالوطء  الحـد  يجب  «وال  الصدد:  هـذا  في  المقدسـي   قدامة  ابـن  يقـول 

األنصار،  مسند  في  وأحمد،  رقم ١١٠٢،  ولي،  بال  ال نكاح  باب  النكاح،  كتاب  الترمذي،  رواه   (١)
حسن. الترمذي:  قال  عائشة.  عن  رقم ٢٥٣٦٥، 

ص ٣٥٣. الفقه،  قواعد  عبد العزيز:  عزام  ـ   .٨٥/٩ المبسوط،  السرخسي:   (٢)
.٣١٢/٧ الطالبين،  روضة  النووي:   (٣)

ص ٣٥٤،  عبد العزيز،  عزام   .٦٥ - ٧١  ،٤٣ ص ٣٥،  خلفون،  ابن  أجوبة  المزاتي:  خلفون  ابن   (٤)
.٣٦٠
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ولي  بال  والنـكاح  والتحليـل،  والشـغار،  المتعـة،  كنـكاح  فيـه،  مختلـف  نـكاح 
عدة  في  الخامسـة  ونكاح  البائـن،  أختها  عـدة  في  األخـت  ونـكاح  وال شـهود، 
فيه  الوطء  إباحة  في  االختالف  ألن  العلم؛  أهل  أكثر  قول  وهذا  البائن...  الرابعة 

بالشبهات »(١). تدرأ  والحدود  شبهة، 
انفردوا  الجمهور  وأن  العقد،  بشـبهة  انفردوا  الحنفية   أن  تقدم  مما  ويسـتفاد 
شبهة  في  داخلتان  الطريق  وشـبهة  العقد  شـبهة  أن  اعتبرنا  إذا  إال  الطريق  بشـبهة 
وشبهة  المحل  شبهة  في  اتفقا  قد  الفريقان  فيكون  الحكمية،  الشبهة  أي  المحل، 

الفاعل(٢).
الواطئ  عن  درأت  قد  الفاعل  في  الشبهة  أن  عبد السالم   العز بن  بّين  وقد  هذا 
الشبهة  وأّن  عليها قصدًا،  للجريمة، وعدم هجومه  تعمده  لعدم  آثم  غير  الحد؛ ألنه 
فيها  وما  اإلباحة،  يقتضى  الفاعل  ملـك  من  ما فيها  ألن  الحد؛  درأت  المحـل  فـي 
المحض،  الزنا  كمفسـدة  فيه  المفسـدة  فال تكون  التحريم،  يقتضي  غيره  ملك  من 
الختالف  الحد  درأت  قد  ـ  والطريق  السبب  في  الشبهة  وهي  ـ  الثالثة  الشبهة  وأن 
مع  الحدود  درء  غّلـب  وإنما  والتحليـل،  التحريم  أدلـة  لتعارض  وإنمـا  العلمـاء، 
الّديـان،  لعبـادة  اإلنسـان  اسـتيفاء  فـي  العظمـى  المصلحـة  ألن  الشـبهة؛  تحقيـق 

وتمحضها(٣). المفسدة  كمال  عند  إال  فال تثبت  محظرة،  أسباب  والحدود 
ال يتفقون  أنهم  إال  بالشـبهات  الحدود  درء  على  اتفقوا  قد  الفقهاء  كان  وإذا 
بينما  للدرء،  صالحـة  شـبهة  البعض  ما يراه  فهناك  بينا،  كما  الشـبهات  كل  علـى 

شبهة(٤). اآلخر  البعض  ال يراه 

.١٨٣/٨ - ١٨٤ المغني،  قدامة:  ابن   (١)
ص ٢٦٣. االشتباه،  أحكام  يوسف،  البدوي   (٢)

القرافي:  ـ   .١٨٤/٢ التلويح،  التفتازاني،  وينظر:  ـ   .١٣٧/٢ األحكام،  قواعد  عبد السالم:  ابن   (٣)
.١٧٢/٤ الفروق، 

.٢٠٩/١ الجنائي،  التشريع  عبد القادر،  عودة   (٤)
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وآثار  المطهرة،  ـنَّة  السُّ في  وتعززها  القاعـدة  هذه  تؤيد  كثيرة  شـواهد  هنـاك 

منها: نذكر  العلماء،  وإجماع  الصحابة ، 

النبوية: نَّة  السُّ من  ـ  أ 
الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص :  قول  القاعدة  هذه  في  األصل  أّن  وغيرهم  اإلباضية   يعتبر  ـ   ١
طرق  ومن  مختلفة  بألفاظ  روي  الحديث  بالشـبهات»(١).  وهـذا  الحدود  «أدرؤوا 

سندها(٢). في  مقال  عن  ال تخلوا  لكنها  متعددة، 

بالشبهات، رقم ٢٥٤١،  الحدود  المؤمن ودفع  الستر على  باب  الحدود،  ابن ماجه، كتاب  رواه   (١)
أصح،  الوقف  وأن  موقوفًا  روى  قد  أنـه  وذكر  الترمذي  «رواه  الشـوكاني:  قال  هريرة.  أبي  عـن 
.١٥٦/٧ األوطار،  نيل  ذلك».  مثل  قالوا  أنهم  الصحابة @  من  واحد  غير  عن  روى  وقد  قال 

الكرام  واقبلوا  بالشـبهات  الحدود  «أدرؤوا  عبـاس:  ابـن  حديث  من  جزء  في  عـدي  ابـن  أخرجـه   (٢)
إسـماعيل بن  العجلوني   ،١٢٩٧٢ رقم  العمال،  كنـز  ينظر،  اهللا»  حدود  من  حد  فـي  إال  عثراتهـم 
الناس،  ألسـنة  على  األحاديث  من  اشـتهر  عما  االلتباس  ومزيل  الخفاء  كشـف  الجراحي،  محمد 
من  سـنده  «وفي  حجر:  ابـن  قـال   .٧٣/١ ـ ،  ١٣٥١ه بيـروت،  العربـي  التـراث  إحيـاء  ط ٣/دار 
طبعة  األوطار،  نيل  الشـوكاني،  ينظر:  موقوف،  الحديث  أن  الصواب  الشـوكاني:  وقال  ال يعرف» 
الحدود  «ادرؤوا  بلفظ  روي  المذكـور  الحديث  ولكن   ،١١٨/٧ مصـر،  الحلبي،  البابي  مصطفـى 
في  الرابع،  الحديث  ينظـر:  مرفوعًا.  عباس  ابـن  عن  للحارثي،  حنيفة  أبي  مسـند  فـي  بالشـبهات» 
تنسـيق  من  ص ١٥٧.  العلمية،  المطبوعات  شـركة  مطبعة  المتن،  طبعة  من  ص ٣٢  الحدود،  ك، 
سنده  فإن  صحيح  اإلسناد  هذا  أن  فالظاهر  كراتشي)،  ط،  السـنبهلي،  للعالمة  اإلمام  شـرح  النظام 
ال شيء  ثبت  ثقة  المصري:  صالح  أحمد بن  عنه  قال  ثقة،  ومِقسم  عباس،  ابن  عن  مِقسم  عن  فيه: 
حجر،  ابن  ينظر:  أيضًا،  قطني  والدار  سفيان  يعقوب بن  ووّثقه  ثقة،  تابع  َمكي  الِعجلي:  وقال  فيه، 
ابن  الحافظ  وذكره   .٢٨٩  ،٢٨٨/١٠ بيـروت،  صـادر،  دار  ط،   ،(٥٠٧) رقم  التهذيـب،  تهذيـب 
ابن  عن  مِقسـم  طريق  من  للحارثي  حنيفة  أبي  مسـند  وفي   ،٣٥٣/٢ الحبير،  تلخيص  فـي  حجـر 
السنن،  إعالء  أصله،  على  صحيح  أو  حسن  فهو  عنه  وسكت  ـ ،  ه أ  مرفوعًا.  األصل  بلفظ  عباس 
عمر بن  حديـث  من  اإليصـال  ك،  فـي  حـزم  أبو محمد بـن  ورواه  حجـر  ابـن  وقـال   ،٥٢٣/١١
حجر،  محمد بن  علي بن  أحمد بن  العسقالني  ينظر:  صحيح.  بإسناد  عليه  مرفوعًا   3 الخطاب 

.٥٦/٤ باكستان،  األثرية،  المكتبة  الكبير،  الرافعي  أحاديث  تخريج  في  التلخيص 
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الحـدود  «ادفعـوا  هريـرة  3 :  أبـي  حديـث  مـن  ماجـه   ابـن  أخرجـه  ـ 
عن  شـعبة   عن  القطان   يحيى  حدثنـا  مسـنده:  في  مسـدد   ما اسـتطعتم»(١).  وقال 
وهو  بالشبهة».  الحدود  «ادرؤوا  قال:  مسعود  3  ابن  عن  وائل   ابن  عن  عاصم  
والقتل  الحدود  «ادرؤوا  موقوفًا  عنه  الطبراني   وأخرجه  اإلسناد(٢).  حسن  موقوف 

ما استطعتم»(٣).  اهللا  عباد  عن 
«ادرؤوا  عائشـة  #:  حديث  مـن  وغيرهـم  والحاكـم   الترمـذي   وأخرجـه  ـ 
سبيله،  فخلوا  مخرجا  للمسلم  وجدتم  فإن  ما استطعتم،  المسـلمين  عن  الحدود 

العقوبة»(٤).  في  يخطئ  أن  من  خير  العفو  في  يخطئ  َألن  اإلمام  فإن 

بالشـبهات،  الحدود  ودفـع  المؤمن  علـى  السـتر  باب  الحـدود،  كتـاب  ماجـه،  ابـن  رواه   (١)
موقوفًا  روى  قـد  أنه  وذكر  الترمذي  «رواه  الشـوكاني:  قال  هريرة.  أبـي  عـن  رقـم ٢٥٤١، 
ذلك».  مثل  قالوا  أنهم   @ الصحابة  من  واحد  غير  عن  روى  وقد  قال  أصـح  الوقـف  وأن 

.١٥٦/٧ األوطار،  نيل 
عن  القتل  «ادفعوا  الحدود»،  «ادرؤوا  موقوفًا:  مسعود  عبد اهللا بن  ما فيه  وأصح  الشوكاني:  قال   (٢)
للمناوي:  القدير  فيض  وفي   ،١١٨/٧ األوطار،  نيل  الشوكاني،  وينظر:  ما استطعتم»  المسلمين 
«وهو  حجر:  ابن  قال  اإلفراد،  بلفظ  بالشبهة»  الحدود  «ادرؤوا  بلفظ:  موقوفًا  مسعود  عبد اهللا بن 
الصغير،  الجامع  شـرح  القدير  فيض  عبد الرؤوف،  محمد  المناوي  اإلسـناد».  حسـن  موقوف 

.٢٢٧/٢ ١٣٩١هـ/١٩٧٢م،  بيروت  والنشر،  للطباعة  المعرفة  دار  ط ٢، 
رقم:  ٩٥٣٨ ،  الهذلي،  مسـعود  عبد اهللا بن  عبد اهللا،  اسـمه  من  الكبير،  المعجم  الطبراني،  رواه   (٣)

النبوي). للحديث  (الجامع  مسعود،  عبد اهللا بن  عن 
بالشبهات، رقم ٢٥٤١،  الحدود  المؤمن ودفع  الستر على  باب  الحدود،  ابن ماجه، كتاب  رواه   (٤)
قال  الوقف أصح  وأن  موقوفًا  قد روى  أنه  الترمذي وذكر  «رواه  الشوكاني:  قال  هريرة.  أبي  عن 
رواه   .١٥٦/٧ األوطار،  نيل  ذلك».  مثل  قالوا  أنهم   @ الصحابة  من  واحد  غير  عن  روى  وقد 
في  والحاكم   .٢٥/٤  ،(١٤٢٤) رقم:  الحدود  درء  في  ما جاء  باب  الحدود،  كتاب،  الترمذي، 
قال  ـ  الحدود رقم (٥٧٠١٧).  الكبرى: كتاب،  السنن  البيهقي في  ـ رواه  المستدرك، ٣٨٤/٤. 
السيوطي  ينظر:  موقوفًا».  جبل  ومعاذ بن  عامر  وعقبة بن  عمر  عن  البيهقي  «أخرجه  السيوطي: 
العصرية،  المكتبة  الشـافعية،  وفـروع  قواعد  في  والنظائر  األشـباه  عبد الرحمٰن،  الديـن  جـالل 

ص ١٦١. لبنان،  صيدا، 
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بالحديث: االستدالل  وجه 
القضاء  بـاب  في  وأهميته  الحديـث  هـذا  مدلول  إلى  الفقهـاء  بعـض  أشـار 
يجده  عائشـة  #  المؤمنين  أم  حديـث  في  الناظر  أن  فذكـر  العقوبـات،  وتنفيـذ 

أساسين: مبدأين  يالحظ  أن  القضية  في  النظر  عند  القاضي  على  يفرض 
الحديث:  من  األول  الشق  من  مأخوذ  وهو  بالشبهة،  الحد  درء  األول:  المبدأ 

سبيله».  فخلوا  مخرج  له  كان  فإن  بالشبهات،  الحدود  «ادرؤوا 
هذا  وأساس  العقوبة،  في  الخطأ  على  العفو  في  الخطأ  تفضيل  الثاني:  المبدأ 
من  خير  العفو  في  يخطئ  َألن  اإلمام  «فإن  الحديث:  من  الثاني  الشـق  هو  المبدأ 

العقوبة».  في  يخطئ  أن 
لجانب  ومراعـاة  العدالة،  لتحقيـق  ضمـان  المبدأين  هذيـن  مراعـاة  وفـي 
بيان  كذلك  وفيـه  األعـذار،  اللتماس  الحاجـة  أشـد  في  هم  الذيـن  المّتهميـن 
وال عرضه  نفسـه  ال تسـتباح  وأنه  اإلنسـان،  كرامة  حفظ  على  اإلمـام  حـرص 

الشبهة(١). بمجرد 
ويلزمه  الجريمة،  عليه  يثبت  أحدهما  دليالن  المتهم  حق  في  يثبت  وقد  هذا 
الحدود  بتنفيذ  القائمين  يرشـد  الحكيم  فالشـارع  ذلك،  عنه  ينفي  واآلخر  الحد، 
في  الوقوع  من  وخوفًا  األدلة،  تعارض  ألجل  للحد،  المسقط  الدليل  ترجيح  إلى 
أّن  «ومنها  المعنـى:  هذا  في  السـالمي   يقول  المتهم،  لمصلحة  ومراعـاة  الخطـأ، 
تدرأ  الحدود  ألن  ثبوتـه؛  على  الدال  على  مقّدم  الحد  درء  علـى  الدال  (الخبـر) 
أن  وال شـك  فعله،  في  الخطأ  من  أْهَون  الحد  ترك  في  الخطأ  وألن  بالشـبهات ، 
مداخل  وألن  الحـد؛  به  فيسـقط  شـبهة،  يورث  الحّد  لسـقوط  المقتضـي  الخبـر 

الحدود»(٢). درء  في  منها  أكثر  الحد  إثبات  في  والغلط  الخطأ 

ص ٣٦٨. الفقه،  قواعد  عبد العزيز:  عزام   (١)
.٢٠٥/٢ - ٢٠٦ األصول،  في  الشمس  طلعة  السالمي:   (٢)



٣٦٩ الفصل السادس: القواعد الفقهية الكلية الصغرى

المبدأين  أهمية مراعاة هذين  بيان  نفسه  السياق  ويضيف عبد العزيز عزام  في 
فإن  بيانه،  سـبق  عما  فضالً  العفو،  في  الخطأ  وتفضيل  للشـبهة،  الحد  درأ  وهما: 

أمرين: يعني  ذلك 
أّن  مِن  التثبـت  بعد  إال  بالعقوبـة  يحكـم  أن  للقاضـي  ال يجـوز  أنـه  األول: 
كان  فإن  الجريمة،  على  منطبق  المجرم  النص  وأن  الجريمة،  ارتكب  قد  الجاني 
ثمة شك في أن الجاني قد ارتكب الجريمة، كما إذا رجع الشهود عن شهادتهم، 
شـهود  بال  تزوج  كمن  للجاني،  المنسـوب  الفعل  على  المجرم  النص  انطباق  أو 
الشك  حال  في  المجرم  ببراءة  الحكم  فإن  بالبراءة،  الحكم  وجب  ولي،  بغير  أو 
تضييق  هذا  وفي  البريء،  عقاب  من  العدالة  تحقيق  إلـى  وأدعى  للجماعة،  خيـر 
المؤمن  وحسـُب  جامعًا،  عامًا  يكون  أن  بدل  مانعًا  رمزًا  وجعله  العقاب،  لدائرة 
كل  يجعل  زاجرًا  مانعًا  ذلـك  ليكون  مثال،  عام  كل  مقطوعة  يد  هنـاك  تكـون  أن 
أرباب  وحسـُب  السـرقة،  عن  االمتناع  فيكون  بغيره،  ما نزل  مثل  يترقب  سـارق 
المؤمنين،  من  طائفة  يشـهده  الزنا  على  يقام  حّد  أيديهم  بين  يكون  أن  الشـهوات 
وطريق  البـراءة  أمن  إلـى  العقاب  عـار  من  ويفـروا  الزواج،  إلـى  يتجهـوا  حتـى 

والزجر. للردع  صالح  الحد  عقوبات  من  القليل  فتنفيذ  السالمة، 
فهو  الجرائم،  أنواع  كل  على  وينطبق  العفو،  في  الخطأ  تفضيل  مبدأ  الثانـي: 
حماية  ففيه  التعزير،  وجرائـم  والدية،  والقصاص،  الحـدود،  جرائم  على  ينطبـق 
لصالح  شـك  كل  المبدأ  هذا  علـى  بناء  فيفسـر  وماله،  وعرضه  لنفسـه،  المتهـم 
عنه،  العقوبة  تخفيـف  أو  بتبرئتـه،  حمايته  إلـى  بالطبع  يـؤدي  وهـذا  المتهـم(١). 
إذا  المحكمة  فـإن  الحديثة،  الوضعية  القوانيـن  في  العمل  ما عليـه  هذا  ويوافـق 
هذا  ر  ُفسِّ باإلكراه،  السـرقة  في  الجنائي  كالقصد  الجريمة  ركن  توافر  في  شـّكت 
بعقوبة  عليها  وعوقب  عادية،  سـرقة  الواقعة  واعتبرت  المتهم،  لمصلحة  الشـك 

ص ٣٦٩ - ٣٧٠. الفقه،  قواعد  عبد العزيز:  عزام   (١)
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أو  الجريمة،  ثبوت  في  المحكمـة  شـّكت  وإذا  الجناية،  عقوبة  من  بدالً  الجنحـة 
المتهم(١). ببراءة  حكمت  أركانه  من  ركن  توافر  في 

بني  من  رجل  جاء  قـال:  هريرة  3  أبي  عن  ومسـلم   البخاري   أخـرج  ـ   ٢
النبي ملسو هيلع هللا ىلص : «هل  فقال  أسـود  غالمًا  ولدت  امرأتي  إن  فقال:  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  إلـى  فـزارة  
أورق؟»(٢)  من  فيها  «هل  قال:  ُحمر،  قال:  لونها؟»  «وما  قال:  نعم،  قال  إبل؟»  لك 
عرق(٣)،  نزعه  يكون  أن  عسى  قال:  ذلك؟»  أتاها  «فأّنى  قال:  لورقًا،  فيها  إن  قال: 

عرق»(٤).  نزعه  يكون  أن  «عسى  قال ملسو هيلع هللا ىلص : 
اعتبار  إلى  ترمـز  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عهد  في  واألحـداث  الوقائع  بعـض  جـرت  ـ   ٣
الكمال بن  أشار  وقد  الحدود،  باب  في  وخطورتها  أهميتها  ومدى  القاعدة،  هذه 
ما يقطع  والصحابة   النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  المروي  تتبع  «وفي  بقولـه:  ذلك  إلى  الهمـام  
قبَّلت،  «لعلك  لماعـز :  قال  والسـالم  الصالة  عليه  أنـه  علمنا  فقد  المسـألة،  فـي 
إقراره  بعد  «نعـم»  يقول:  أن  يلقنـه  ذلك  كل  غمـزت»(٥) ،  لعلك  لمسـت،  لعلـك 
يقل  ولم  فال فائـدة...  وإال  ترك،  قالها  إذا  كونـه  إال  فائدة  لذلك  وليـس  بالزنـا، 

ونحوه... فضاعت  عندك  وديعة  كان  لعله  بدين  عنده  اعترف  لمن 

العقوبـات،  قانـون  شـرح  مرسـي:  كامـل  ـ  ص ١٠٦.  الجنائـي،  القانـون  علـي:  بـدوي   (١)
ص ١١٤ - ١١٥.

بِصافٍ. ليس  سواد  فيه  الذي  هو  األوراق:   (٢)
عليه.  لونه  وأظهر  إليه،  اجتذبه  أي  عـرق  نزعه  ومعنى  النسـب،  من  األصل  هنا  بالعرق  المـراد   (٣)

ص ٣٤٩. السابق،  المرجع  عبد العزيز،  عزام  ينظر: 
صحيح  رقم ٥٠٠٣،  الولد،  بنفـي  عرض  إذا  باب  الطالق،  كتـاب  البخاري،  رواه  عليـه،  متفـق   (٤)
مسـلم  صحيح  هريرة.  أبي  عن  رقم ٢٨٣٤ ،  اللعان،  كتاب  مسـلم،  ورواه   .١٧٨/٦ البخاري، 

.٧٢٥/٣ النووي،  بشرح 
رقم:  غمزت،  أو  لمسـت  لعلك  للمقر:  اإلمام  يقول  هل  باب:  الحدود،  كتـاب  البخـاري،  رواه   (٥)
أو  قبلت،  «لعلك  لـه:  قال  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  مالك  ماعز بـن  أتى  لما  بلفظ:  عبـاس،  ابـن  عـن   ، ٦٤٥٢ 

.٢٥٠٢/٦ البخاري،  صحيح  ينظر:  نظرت...».  أو  غمزت، 
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هذا  فكان  شـك...  بال  درئه  في  يحتال  الحد  كْون  كله  هذا  مـن  والحاصـل: 
الشرع»(١). جهة  من  بثبوته  مقطوعًا  المعنى 

اآلثار: من  ـ  ب 
ثابت  عندهم  بالشبهة  الحد  درأ  أّن  على  تدل  كثيرة  آثار  الصحابة   عن  وردت 
ـنَّة  السُّ في  وتعززها  القاعدة  هذه  تؤيد  عديدة  شـواهد  فهناك  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عن 

منها: المطهرة 
بالشبهات  الحدود  درء  في  أخطئ  «ألن  قال:  أنه  عمر  3  عن  ما روى  ـ   ١

بالشبهات»(٢).  أقيمها  أن  من  إلى  أحّب 
قال:  مطـر (٣)  أبا  أّن  العاليـة»  «المطالب  فـي  حجـر   ابـن  الحافـظ  وذكـر  ـ   ٢
ما أراك  فقـال:  جاء  فلمـا  جمالً  سـرق  قد  إنه  فقالـوا:  برجل  أُتـَي  عليـاً   «رأيـت 
يا  به  اذهب  قال:  سرقت ،  قد  بلى  قال:  لك؟  شـبه  فلعله  قال  بلى،  قال:  سـرقت! 
قال  فلما  أجيء  حتى  انتظر  ثم  ليقطع،  الجزار  وادع  النار  وأوقد  إصبعه  فُشّد  ُقنبر  
قال  لك؟  أقّر  وقد  تركته  لم  المؤمنين  أمير  يا  قالوا:  فتركه،  ال،  قال:  أسرقت؟  له: 

بقوله»(٤). وأتركه  بقوله،  آخذه 
عن  دينار   عمرو بن  عن  عيينة   ابـن  عن  مصنفه  في  عبد الـرزاق   وأخـرج  ـ   ٣
أو  قال:  ما تقول،  قيل:  زنيُت،  رجل:  فقال  بالشام   الزنا  ذكروا  قال:  المسيب   ابن 

وينظر:  ـ  ص ١٤٣.  البسـام،  الورد  الثمينـي:  ينظر:  ـ  الهدايـة.  شـرح  القدير  فتح  الهمـام:  ابـن   (١)
ص ١٠٨. ط ١،  الفقهاء،  األئمة  اختالف  في  الشريف  الحديث  أثر  عوامه:  محمد  الشيخ 

عن  رقم ٢٧٩١٧ ،  بالشـبهات،  الحدود  درء  في  الحدود،  كتاب  المصنف،  شـيبة،  أبي  ابن  رواه   (٢)
ينظر:  أقيمهـا».  أن  من  إلي  أحـب  بالشـبهات  الحدود  أعطل  «لئن  بلفـظ:  الخطـاب،  عمر بـن 

.١١٨/٧ األوطار،  نيل  الشوكاني، 
وله  نافع،  مختار بن  عنه  روى  علي 3  عن  روى  الجهني  البصري  عبد اهللا  عمرو بن  مطر  أبو   (٣)
.١٩١/٤ والتعديل.  الجرح  زياد.  معمر بن  أيضًا  عنه  روى  انه  وفيها  الميزان  لسان  في  ترجمة 

.١١٩/٢ الثمانية،  المسانيد  بزوائد  العالية  المطالب  حجر:  ابن   (٤)
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فكتب:  الخطاب ،  عمر بن  إلّي  فكتب  حرمه؟  اهللا  أن  ما علمت  قال:  اهللا؟  حّرمه 
فخذوه(١).  عاد  وإن  فعلموه،  يعلم  لم  وإن  فخذوه،  حّرمه  اهللا  أن  علم  كان  إن 

ثبت  أن  بعد  الباب  هذا  في  المتعددة  واآلثار  األحاديث  فائدة  أن  شـك  وال 
وتصير  اإلسـناد،  في  بعضًا  بعضهـا  يقوي  مرفـوع  وبعضهـا  موقـوف  بعضهـا  أن 

القاعدة. هذه  على  بها  لالستدالل  صالحة 

اإلجماع: من  ـ  ج 
وهي  العلماء،  جماهير  عند  مقررة  قاعدة  بالشبهات »  تسقط  «الحدود  قاعدة: 
عصر  في  تطبيقهـا  اشـتهر  وقد  والفعليـة،  القوليـة  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  ُسـنَّة  إلـى  مسـتندة 
الحدود  أن  على  األمصار  فقهـاء  أجمع  وقد  تقدم،  كما  نكير  غير  مـن  الصحابـة  
أن  العلم  أهل  من  عنه  نحفظ  من  كل  «أجمـع  المنذر :  ابن  قال  بالشـبهات .  تـدرأ 

بالشبهات »(٢). تدرأ  الحدود 

:IóYÉ≤dG  ´hôa  :kÉ°ùeÉN
هذه  على  تخرجت  كثيـرة  فروعا  اإلباضيـة   الفقهية  المصنفـات  فـي  وردت 

ذلك: من  القاعدة 

بالشبهة: القذف  حد  سقوط  في  ـ  أ 
بفالن،  زنيت  لزوجته  قال  إذا  الرجل  في  بركة   ابن  ما ذكره  فروعها:  ـ ومن   ١
ُحّد  وإال  دعـواه،  على  بينـة  أقام  فإن  لهـا،  قاذفًا  يكـون  اإلباضيـة   عنـد  فالحكـم 
يكذب  يكون  أن  إال  بينهما،  وفّرق  زوجته،  وبين  بينه  الحاكم  والعَن  للمقذوف، 

أبدًا. وال يجتمعان  بينهما  ويفرق  لها،  الحد  ويلزمه  عنه،  اللعان  فيسقط  نفسه 

علمه،  مـن  على  إال  ال حـد  بـاب  الطـالق،  كتـاب  المصنـف،  الصنعانـي:  عبد الـرزاق  أورده   (١)
الخطاب. عمر بن  عن   ،٢٣٦/٨ السنن،  والبيهقي:  ـ   .٤٠٥/٧ رقم  ١٣١٩٨ ، 

.١٨٤/٨ المغني،  قدامة:  ابن   (٢)



٣٧٣ الفصل السادس: القواعد الفقهية الكلية الصغرى

فلم  قائل:  قـال  «فإن  فقـال:  الحكم  هذا  فـي  خالفه  من  على  بركـة   ابـن  احتـج 
وال يسـقط  بالفراق،  الحكم  وجوب  بعد  ورجوعه  نفسـه  أكذب  وقد  بينهما،  فرقتم 
قوله:  ألن  زوجته؛  بغير  قاذفًا  يكون  أال  عندي  يوجب  والنظر  الحكم؟  ما أوجبه  عنه 
ألنها  أيضًا؛  لها  قاذفًا  يكون  القول  بهذا  قاذفًا  كان  إذا  وليس  لها،  قذفًا  بفـالن  زنيـتِ 
على  مغلوبًا  أو  زناها  على  مستكرها  يكون  أن  قِبل  من  بها  زان  غير  وهو  به  تزني  قد 
الحدود  «ادرؤوا  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص :  لقول  سـقط،  الشـبهة  فيه  اعترضت  متى  والحد  عقلـه، 
وزنا  بفالن،  زنيت  لهـا:  قال  لو  لها  قاذفًا  يكون  وإنمـا  ما اسـتطعتم»(١)..  بالشـبهات 
وهي  ولدها  نفى  فإن  دونها،  له  قاذفًا  يكن  ولم  فالن،  بك  َزنى  قال:  لو  وكذلك  بك، 
على  تغلب  قد  ألنها  بالزنا؛  يرميها  أن  إال  بينهما  وال لِعان  لها،  قاذفا  يكن  لم  زوجته 
والحد  بِْرَسـام(٢)،  أو  بجنون  العقل  زوال  وحـال  النوم  حال  في  باالسـتكراه  الـوطء 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص »(٣).  بأمر  سقط  الشبهة  احتمل  فمن  الشبهة،  فيه  تراعى 
الربيع   عن  رواية  زيد   جابر بن  اإلمـام  جوابات  في  ما جاء  أيضـًا  ومنهـا  ـ   ٢
زانية  الَْبَن  إنَك  قـال:  المالعنة  ابن  قذف  رجل  في  الشـعثاء   أبي  عن  ضمام   عـن 
ال حّد  الكوفيون   وقال  الحد.  «عليه  قال:  ـ ،  أمه  العن  الذي  ـ  فالن  بِابن  ولست 

للشبهة»(٤). الحد  عنه  فيدرأ  النسب،  معطل  بمولود  قذفها  ألنه  عليه؛ 

بالشبهات، رقم ٢٥٤١،  الحدود  المؤمن ودفع  الستر على  باب  الحدود،  ابن ماجه، كتاب  رواه   (١)
قال  الوقف أصح  وأن  موقوفًا  قد روى  أنه  الترمذي وذكر  «رواه  الشوكاني:  قال  هريرة.  أبي  عن 

.١٥٦/٧ األوطار:  نيل  ـ  ذلك».  مثل  قالوا  أنهم   @ الصحابة  من  واحد  غير  عن  روى  وقد 
ويقال  فيهذي،  اإلنسـان  عقل  منه  يتغير  الدماغ  في  ورم  معرب:  لفظ  ـ  الباء  بكسـر  ـ  البِرسـام:   (٢)
التهاب  هـو  وقيل:  معروفة،  علـة  ـ  بالكسـر  ـ  البرسـام  الرازي:  وقال  مبرسـم،  بـه  ابتلـى  لمـن 
نديم  ـ  ص ١٠٦.  الفقهـاء،  لغة  معجم  وقنيبـي،  جي  قلجه  ينظر:  بالرئـة.  المحيط  الغشـاء  فـي 

ص ٣٢. للرازي،  الصحاح،  مختار  إيضاح  وإخوانه:  مرعشلي 
.٥٣١/٢ - ٥٣٢ الجامع،  بركة:  ابن   (٣)

الخروصي،  خلـف  سـعيد بن  وترتيب  جمع  زيـد،  جابر بن  جوابـات  من  زيـد:  جابر بـن   (٤)
.١٢٦ ص ١٢٥، 



القواعد الفقهية عند اإلباضّية٣٧٤

أحمد  بكر  وأبو  بركة   ابن  ما ذكره  أيضًا  باللواط  القذف  باب  في  ومنها:  ـ   ٣
إلى  اإلضافة  ألن  لـه؛  قاذفا  يكـن  لم  ُلوطي  يـا  لرجل  رجـل  قـال  «إن  الكنـدي : 
يحتمل  إلى ذلك  نسبته  الحد؛ ألن  بذلك  أشبه، وال يجب  المدح  وهو  لوط 0 
الحد  سـقط  الشـبهة  اعترضت  فإذا  لـوط،  إلى  أو  الفعـل،  إلـى  نسـبة  يكـون  أن 

اإلباضية . أصحابنا »(١).  ذهب  هذا  وإلى  عندها، 
رأي  خالف  َمن  بهـا  اعترض  التي  االحتماالت  إلـى  بركة   ابن  تصـدى  وقـد 
فقال:  الدامغة  بحججه  وناقشهم  القاذف،  على  القذف  حد  سـقوط  في  اإلباضية  
وعندي  الحد،  لزم  لوط  قوم  عمل  تعمل  إنـك  له  قال  قد  كان  إن  قالـوا:  «ولكـن 

مختلفة... كانت  أعمالهم  لوط  قوم  ألن  أيضًا؛  هاهنا  ال يجب  الحّد  أن 
الحد  فإن  الفـرج،  بغير  أدبارهـم  في  الذكـور  تأتي  إنـك  قائل:  قـال  فـإن 
في  الذكور  يأتـي  فقد  أيضـًا  هاهنا  الحـد  تسـقط  لم  قائـل:  قـال  فـإن  يلزمـه، 
قيل:  عنـدك،  الحد  فال يلزمه  بالفعـل،  ال يقـوم  وقد  الفـرج؟  بغيـر  أدبارهـم 
 E  D ﴿ وقومه:  لوط  قصة  من  علمنا  فيما  الكتاب  بظاهر  ذلك  أوجبنا 
الوصف  هذا  على  إال  ال يعـرف  الذكـران  وإتيـان  (الشـعراء: ١٦٥)،   ﴾ G  F

به. الحد  يجب  الذي 
منهم،  واحد  فرماه  الزانية،  ابن  إال  منكم  ال يرميني  لجماعة  الرجل  قال  وإذا 

بالصفات. ال يتعلق  الحد  ألن  الحد؛  يلزمه  لم 
بهذا  الحد  يلزمه  لـم  زان،  إنك  فالن  يا  عنك  بلغني  لرجل:  رجـل  قال  فـإن 
محرمًا  فرجًا  وطئ  من  يا  قـال:  ومن  بذلك،  له  مؤذ  ألنه  التعزير؛  وعليـه  القـول: 
يطأ  أو  فراشـه  على  ال يعلم  حيث  من  أجنبية  يطأ  قد  ألنه  الحد؛  يلزمه  لم  عليه، 

ذلك»(٢). ونحو  حائض  وهي  زوجته 

.٨٥/٤ المصنف،  عبد اهللا:  أحمد بن  أبو بكر  الكندي،  ـ   .٤٧٦/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (١)
.٤٧٧/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (٢)
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ضابطًا  وضع  واالعتراضات،  االحتماالت  هذه  كل  بركة   ابن  مناقشـة  وبعد 
«وكل  فقال:  القاذف،  قـول  في  الشـك  احتمال  عند  القاعدة  بهذه  العمل  يضبـط 
لم  قذف،  غير  يكـون  أن  وأمكن  قذفا،  يكـون  أن  وأمكن  معنيين،  يحتمـل  لفـظ 
بالخيانة،  والشـتم  «والتعريض  بقوله:  لذلك  وَمّثل  القذف »(١)،  بحكم  فيها  يحكم 
قائله  على  فليس  سـكران،  ويا  والخنازير،  والخمـر،  الحـرام،  وأكل  الربـا  وأْكُل 

المسلمين»(٢). أذى  عن  يرتدع  حتى  يؤدب  ولكن  الناس،  بإجماع  حد 

بالشبهة: الزنى  حد  سقوط  في  ـ  ب 
فيها  يسقط  وحاالت  صور  من  البسيوي   أبو الحسن  ما عرضه  فروعها:  ومن 

منها: نذكر  بالشبهة  الزنى  حد 
فاحتج  ال يعرفونها،  بامـرأة  زنى  أنه  رجل  علـى  شـهود  أربعة  شـهد  إذا  ـ   ١
ولو  أيضًا  هي  ادعت  لو  وكذلك  لذلك،  الحد  عنه  فيدرأ  امرأته،  أو  جاريته  بأنها 

ينكر. ولِيُّها  كان 
استكرهها،  أنه  شـاهدان  وشـهد  بفالنة،  زنى  أنه  أربعة  عليه  شـهد  ومن  ـ   ٢

بذلك. الحد  عنها  ويدرأ  باالستكراه،  والصداق  بالزنا،  الحد  عليه  فإن 
منها  ال يجب  الزنى  مقدمات  أن  وغيرهم  اإلباضية  فقهاء  من  كثير  يرى  ـ   ٣
المحل،  في  يولج  ما لـم  بالشـهادة  ذلك  ثبت  أو  بذلك،  الفاعل  أقـر  ولو  الحـد 
تعزر  المرأة  برضا  كان  إن  أمـا  غْصبًا،  ذلك  فعل  إن  وحـده  الفاعل  يعـزر  ولكـن 

المحرم. النص  مع  الفعل  انطباق  وعدم  للشبهة  كان  الحد  وسقوط  كذلك، 
قامت  رجل  فـي  علي   موسـى بن  علي  أبي  عن  جعفر   ابـن  جامع  فـي  جـاء 
أو  إليها  يفضي  أن  غير  من  بفرجه،  أو  بيده  امرأة  فرج  مّس  أنه  أقر  أو  بينة،  عليه 

الحد؟ من  يلزمه  فما  بعينه،  ينظر 

نفسه. المصدر  بركة:  ابن   (١)
السابق. المصدر   (٢)
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عليه  كان  الحاكم  إلـى  ذلك  رفع  وإن  حّد،  هذا  بمثل  عندنـا  ما يلزمـه  قـال: 
إذا  شـيء  لها  وليس  جميعًا،  فعليهمـا  طاوعتـه  وإن  اسـتكرهها،  كان  إن  عقوبـة 
طاوعته، وإن اغتصبها حتى مس أو نظر، فالعقوبة عليه وحده، قال أبو الحواري : 

تاما(١). صداقها  عليه 
وطئ  َمن  فـي  بركة   ابن  ما ذكـره  الحرام  والـوطء  الزنـى  صـور  ومـن  ـ   ٤
من  ابنه  ألن  حقه؛  من  ذلـك  معتبرًا  بالحرمة  علمه  مع  ابنه،  أمة  أو  ابنـه  زوجـة 
في  شبهة  ذلك  أن  الفقهاء  بعض  اعتبر  وقد  كذلك،  وأمته  وزوجته  وماله،  كسبه 
هذه  في  الفقهاء  اختالف  إلى  بركة   ابن  ويشـير  الحد،  تسـقط  الدليل  أو  المحل 
عليه،  بحظرها  علمه  مـع  ابنه  ولد  أم  وطئ  إذا  فيه  «واختلفوا  فيقـول:  المسـألة 
واحتج  بالشـبهة،  عنه  الحد  يسـقط  بعضهم:  وقال  الحد،  عليه  بعضهـم:  فقـال 
ومالك  «أنت  النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  بقول  عنه  الحد  زوال  في  األخير  القول  هذا  أصحاب 
إذا وقعت  للوالد، والشبهة  الولد  مال  تعلق شبهة في  ففي هذا  فقالوا:  ألبيك»(٢)  

الحد»(٣). بطل  مواطأة  في 
وناقش  خطأهم،  وبّين  أصحابه  على  واحتج  القول  بهذا  بركة   ابن  ُيسّلم  ولم 
لالحتجاج  صالحـة  غيـر  جعلها  ممـا  قصورها  إلـى  وأشـار  وحجتهـم،  أدلتهـم 
الحد  لسقوط  سببًا  تكون  ألن  تصلح  شـبهة  كل  ليس  أنه  وأكد  بها،  واالسـتدالل 
درئ  وقعت  إذا  الشـبهة  أن  ولعمري  التأويل،  باب  في  غلط  عندي  «وهذا  فقال: 
أبا حنيفة  وأصحابه  أن  ترى  أال  منه،  قبلت  الشبهة  ادعى  بها، وليس كل من  الحد 
عليهن  والعقد  بحظرهن،  العلم  مع  والبنات  األمهات  على  الفاسد  العقد  جعلوا 
أن  إال  منه  قبلت  شبهة  ادعى  من  كل  فليس  الحد،  به  يدرؤون  لشبهة  ال يبيحهن 

بدليل...». عليها  يدل 

.٢٣٨/٦ نفسه،  المصدر  جعفر:  ابن   (١)
الحديث. تخريج  سبق   (٢)

.٣٦٣/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (٣)



٣٧٧ الفصل السادس: القواعد الفقهية الكلية الصغرى

فقد  قال:  ألبيك»،  ومالك  «أنت  النبي ملسو هيلع هللا ىلص:  لقول  الرأي  بهذا  احتج  من  قال  فإن 
أّن  توجب عندك  تفرقة  له: هذه  يقال  األجنبي،  وبين  بينه  فّرق  معنى  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أثبت 

ثان. حال  في  وقعت  شبهة  وتكون  الوطء،  لحال  ماله  في  وقعت  الشبهة 
ه،  ُيعفَّ أن  ويلزمه  ُعسـَر  إذا  بالنفقة  ولده  على  له  يحكم  الوالـد  إن  قال:  فـإن 
فهذه هي الشبهة؛ ألنها تعلقت بماله، وأمُّ الولد عندك أحكامها أحكام المماليك، 
الولد  على  أّن  علمنا  فيما  الناس  من  أحد  يقل  ولم  هنا،  ها  شـبهة  فأّي  له:  يقال 
هي  بها  الحد  يدرأ  التي  الشـبهة  وأما  وطئها،  كان  وبمن  ولده  بـأم  أبـاه  يعـّف  أن 
فأما  الجهل،  طريق  من  فيوافقه  ال يعلمـه  محظور  إلى  فيحن  بالواطئ  تقـع  التـي 

هناك»(١). فال شبهة  بحظره  العلم  مع  محظور  على  أقدم  َمن 
أم  وطئ  إذا  الوالد  على  الحـد  بسـقوط  القائلين  أدلة  على  كذلك  واعتـرض 
الولد  أن  كما  طاعته،  الولد  وألزم  األب  مقام  من  رفع  اهللا  بأن  واحتجوا  ابنه،  ولد 

كذلك. فيها  التصرف  له  يجوز  وماله  ابنه  ولد  وأم  الوالد،  كْسب  من 
اآلباء وأوجب  بّين فضل  تعالى  اهللا  فإن  قال:  «فإن  قال في االعتراض األول: 
ما ذكرنا  على  األمـر  كان  وإن  عليهم،  منازلهم  ورفـع  أوالدهم،  علـى  حقوقهـم 
وألزم  مقداره،  االبن ورفع  األب على  منـزلة  اهللا  رفع  إذا  له:  قيل  واقعة،  فالشبهة 
حرمته،  يطأ  أن  هذا  ألزم  من  حّق  من  يكن  لم  باألبوة،  عليه  وفضله  طاعته  الولد 
من  التحريم  بـاب  في  أبلغ  االبن  وْطء  إذ  عليـه،  اهللا  ما حـرم  ماله  مـن  ويتنـاول 
(أباه)،  وطئ  َمن  يطأ  أن  نهاه  حيث  أيضًا  االبن  منـزلة  اهللا  رفع  وقـد  األجنبيـات، 
وألحقها  األجنبيات،  لسـائر  يجعل  ما لم  الحرمة  من  عليه  المواطأة  لهذه  وجعل 
ألنه  عقوبته؛  في  يزاد  أن  فالواجب  مؤبدا،  تحريما  واألخوات  والبنات  باألمهات 

يمين»(٢). وال ملك  نكاح  ال بعقد  وطئه  إلى  له  ال سبيل  لما  تعرض 

.٣٦٣/٢ - ٣٦٤ الجامع،  بركة:  ابن   (١)
.٣٦٤/٢ نفسه،  المصدر  بركة:  ابن   (٢)
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 _  ^ ﴿ قال:  وعال  جل  اهللا  فـإن  قال:  «فإن  الثاني:  االعتراض  فـي  وقـال 
بعض  قول  في  الولد  هنا  ها  والكسـب  (المسـد: ٢).   ﴾ c  b  a  `
ها  الكسب  أّن  نسّلم  أنّا  غير  فائدة،  به  تعلقت  فيما  لك  ليس  له:  قيل  المفسرين، 
الموضع  هذا  في  الكسب  أن  عندهم  بالتفسير  العلم  أهل  من  كثيرًا  كان  وإن  هنا، 
الولد  كان  إذا  فِلَم  وبعد  لغيره،  كانت  ألنها  تعالى؛  اهللا  يتقبلها  التي  األعمال  هي 

عنه؟ الحد  ارتفع  كسبا 
كسُب  كان  كْسبًا  الولد  رأيت  فلما  كسبه،  في  يتصرف  أن  لإلنسان  قال:  فإن 
االستدالل  هذا  ألن  العلم؛  أهل  به  ال يتعلق  اعتالل  هذا  له:  يقال  أولى،  الكسب 
كل  وليس  علمنـا،  فيما  أحـد  ينقله  ما لم  وهـذا  ابنـه،  ولـد  أم  وطء  لـه  ال يبيـح 
أّن  ترى  أال  مواقعته،  عند  الحدود  وارتفعت  فيه،  التصرف  جاز  كْسـبًا  ما ُسـّمَي 
اسـم  وقع  كان  فلما  األمة،  بإجماع  الحد  لزمه  وطئها  ولو  الوالـد،  كْسـب  االبنة 
الحد  كان  فإذا  بابنته،  زنا  إذا  الزاني  عن  الحد  رفع  ألن  الحدود؛  يرفع  الكسـب 
قول  أّن  الناس  أجمع  وقد  كسـبه،  كسـب  عن  وقوعه  يمنع  لم  كسـبه  وأن  واقعًا، 
كانت  ولو  تمليك،  بالم  ليست  الالم  هذه  أّن  ألبيك»  ومالك  «أنت  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص : 
األب،  إلى  أضيف  وإن  واقع  االبنة  في  والحد  ابنته،  في  رجل  ما ُحّد  تمليك  الم 

الحد...»(١). ال يرفع  إليه  مضافا  ماله  ما كان  وكذا  الحدود،  ال ترفع  واإلضافة 
القول: مجمل 

الحرام،  للوطء  األب  على  الحد  بسقوط  القائلين  أدلة  بركة   ابن  مناقشة  بعد 
مدلوله،  من  يفهم  أن  ينبغـي  وما  المتقدم،  الحديث  مـن  الصحيح  المعنى  حـدد 
فائدة  فما  فقال:  علينا  السؤال  في  رجع  «وإن  فقال:  أحكام،  من  عليه  يترتب  وما 
ال يلحقها  جهـة  إلى  يصـرف  أن  يجب  خبـر  هذا  لـه:  قيل  الخبـر؟  بذلـك  هـذا 
ونقول  ذلك،  من  له  دافعة  فاألُّمة  التمليك،  على  حمله  ومن  والكذب،  التناقض 

.٣٦٤/٢ - ٣٦٥ الجامع،  بركة:  ابن   (١)
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احتاج  إن  أعلم ـ  ـ واهللا  بذلك  أراد  ألبيـك»  ومالك  «أنت  قولـه 0 :  معنـى  إن 
عليه،  منه  اإلنفاق  فعليك  إليه  احتاج  إن  وماُلك  تخدمه،  أن  فعليك  خدمتك  إلى 
ما يوجبها  فالخبر  موسـرا  فيها  يكون  التي  الحال  في  وأما  فيه،  ما ال تنازع  وهذا 
هذا  طريق  ليس  أن  الناس  فأجمع  ألبيك»  ومالك  «أنت  قال ملسو هيلع هللا ىلص:  فلمـا  نحـوه... 
والولد  األصل  هو  األب  ألن  أبيك؛  من  ومالك  أنت  معناه  كان  التمليك،  طريق 
اليسـر  حال  في  االسـتحباب  طريق  من  حثه  فكأنه  فرعه،  فرع  والمال  فرعه،  هو 
القول  بهذا  وأراد  منه،  شيئًا  إليه  طلب  إذا  بماله  عليه  يبخل  وأال  بره،  زيادة  على 

أنت»(١). تكن  لم  هو  لوال  أن 

بالشبهة: السرقة  حد  سقوط  في  ـ  ج 
إذا  والزوجة  سيده،  مال  من  العبد  سرق  إذا  أنه:  بركة   ابن  ما ذكره  فروعها:  ومن 
للشبهة؛  الحد  عنهم  سقط  زوجته،  مال  من  الزوج  سرق  أو  زوجها،  مال  من  سرقت 

للحد(٢). دارئة  شبهة  ذلك  فأثبت  ما ال يخفى،  الحدود  تعلق  مِن  هؤالء  بين  ألن 
فيه  له  مّمـا  آخذ  على  قطع  «وال  فيقـول:  المعنـى  هذا  إلـى  الثمينـي   ويشـير 
الزوجيـن  وال علـى  الغنيمـة،  مِـن  أو  المـال،  بيـت  مِـن  أو  شـركة،  أو  شـبهة، 
طريق،  من  جمالً  سارق  وال على  عبده،  أو  وولده  الوالد  وال على  المتسـاكنْين، 
غير  من  دابة  آخذ  ال يقطع  وقيل:  ِعقاله،  من  أو  قيده  من  أطلقه  إن  يقطع  وقيل: 
حتى  يتسـّوره  أن  أحد  ما ال يقدر  هو  قيل:  والحرز  وثاقها،  من  أطلقها  ولو  حرز 
أم  شريك  له  هل  سارقا،  إليه  رفع  َمن  يسأل  أن  اإلمام  على  وقيل:  بيديه،  يتعاون 
أحدهما  غاب  وقـد  سـارقان  إليه  ُرفع  وإن  عنه،  عفـا  فربمـا  كان  إن  ولعلـه  ال؟ 
متاعه...»(٣). المسروق  أن  يدعي  ولعله  الغائب،  يحضر  حتى  الحاضر  فال يقطع 

.٣٦٥/٢ - ٣٦٦ نفسه،  المصدر  بركة:  ابن   (١)
.٤٧٣/٢ نفسه،  بركة:  ابن   (٢)

ص ١٨٩. الخصال،  مختصر  أبو إسحاق:  الحضرمي  ينظر:  ـ  ص ١٤٧.  البسام،  الورد  الثميني:   (٣)
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تنفيذ  في  التريث  إلى  يدعو  الحكيم  الشارع  أن  الثميني   نص  من  ويستخلص 
من  سـرق  كمن  عنه،  الحد  تدرأ  التي  الشـبهة  عن  ويبحث  الجاني،  على  الحكم 
زوجها،  مال  من  الزوجة  سرقة  وكذا  أبيه،  على  النفقة  لزوم  شبهة  ففيه  ولده،  مال 

المتهم. كرامة  على  وحفاظا  الخطأ،  في  الوقوع  من  خوفا  كله  وذلك 

بالشبهة: القتل  حد  سقوط  في  ـ  د 
القاعدة  لهذه  تطبيقا  «فزان »  من  اإلباضية   علماء  بعض  ما ذكره  فروعها  ومن 
تنفيذ  من  وتحذيرًا  الناس،  دماء  على  االعتداء  خطورة  عن  حديثهم  معـرض  فـي 
ثبت  وإذا  الشبهة،  وجدت  إن  يسقط  الحد  أّن  وقرروا  الشبهة،  لمجرد  العقوبات 
«إن  الحسـن (١):  وريون بن  أبو يوسـف  يقـول  العادلـون،  الحـكام  إال  فال ينفـذه 
من  إال  بالناس  وال يقاتل  العادلة،  األئمة  إال  الحدود  وال يقيم  الحدود  من  القتل 
الباطل، وال يجترأ  الحق على  ليعلو  العليا،  لتكون كلمة اهللا هي  باهللا،  هو أوالهم 
اهللا  جعل  الذي  بالحدث  بالقرآن،  بتحليلها  إال  بالقرآن  اهللا  حرم  التي  الدماء  على 
الحد،  زال  شـبهة  وقعت  إذا  بالحدود،  ذلك  اعتبر  المجترحين،  على  السـبيل  به 
ولقد  الحدود،  من  ما يكون  أشد  فالدماء  بالشبهات»  الحدود  «ادرؤوا  لقوله ملسو هيلع هللا ىلص : 

حراما»(٢). دما  أسفك  أن  من  إلّي  أحب  حالال  دما  أترك  ألن  يقال: 
القتل  حد  لسـقوط  أخرى  صورا  القصـاص  باب  في  أيضـًا  الثمينـي   ويذكـر 
وال طفل  بعاقل،  وال مجنون  بكافر،  مسـلم  ال يقتل  أنه  «روي  فيقول:  بالشـبهة، 
القتل  عن  عفـو  عفوان:  العفـو  وأّن  بـه،  فتك  إن  إال  بِعبـد  قيـل  وال حـر  ببالـغ، 

معا... الَقَود  وعن  عنها  وعفو  الدية،  إلى  بالرجوع 
ماله،  في  (الدية)  لزمته  قتلـه،  يرد  ولم  بعصًا  بالضرب  أحدًا  قصـد  ومـن 
عادة  بمثله  ال يقتل  بمـا  أحدا  َضَرب  فيمن  وقيـل  عليه،  (قصـاص)  وال َقـَود 

ترجمته. تقدمت   (١)
ص ٦٩ - ٧٠. فزان،  علماء  أجوبة  وآخرون،  فتى  جناون بن   (٢)
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لولد  ويقاد  لولده،  والد  وال يقاد  مخطئ...  ألنه  ديته؛  عاقلته  على  أّن  فمات، 
بينهما  وكان  الزوجيـن  بين  وال قصاص  لـه،  الجد  ال يقاد  أنـه  واختيـر  ابنـه، 

القود»(١).

القول: مجمل 
لوجود  يسـقط  القتل  حّد  أّن  الثمينـي   ذكرهـا  التي  الحـاالت  مـن  ويسـتنتج 
من  العبد  ولحرمان  الصبـي،  في  نقصه  أو  المجنون،  في  العقل  كـزوال  الشـبهة، 
الضرب،  عند  العمد  قصد  ولزوال  والكافر،  المسلم  بين  التكافؤ  ولعدم  الحرية، 
من  مانعة  شبهة  تكون  أن  تصلح  األمور  هذه  فمثل  والبنوة،  األبوة  عالقة  ووجود 
التكافؤ  عدم  جانب  التشريع  بهذا  راعى  قد  الحكيم  الشـارع  أن  وال شـك  الحد، 
في القدرات العقلية واالجتماعية، فخفف في الحكم، وجعل ذلك سببًا إلسقاط 
الحر،  السـيد  ال يكافئ  والعبـد  المسـلم،  ال يسـاوي  فالكافـر  وتعطيلـه،  الحـد 
يهمل  أن  فال يمكن  االبن،  ال يكافـئ  والوالد  الراشـد،  البالغ  ال يماثل  والصبـي 
المنظومة  في  خلالً  سـيحدث  ذلك  فإن  األمور،  ظاهر  إلـى  وينظر  الجانب  هـذا 
والواجبات،  الحقوق  في  والمسـاواة  العدل  على  القائمة  اإلسـالمية؛  التشـريعية 

ومصالحهم. الناس  أحوال  ومراعاة 

المرتد: عن  الحد  سقوط  في  ـ  هـ 
الشـهادة:  باب  في  اإلباضية   فقهاء  بعض  ما ذكـره  كذلك  فروعها:  ومـن 
التثبت  من  فال بد  المرتد،  على  القتل  حد  لتنفيذ  دليالً  وحدها  ال تكفي  أنهـا 
يقول  بالردة،  عليـه  يحكمون  جعلهم  الذي  األمـر  ومن  الشـهادة،  صحة  مـن 
يجب  لم  بارتداده  رجل  على  البينة  شـهدت  «وإذا  الشـأن:  هذا  في  بركة   ابن 
األمر  اإلمام عن صورة  يسألهم  كفر حتى  بأنه  لو شهدوا  بذلك، وكذلك  قتله 

ص ١٥٠. البسام،  الورد  الثميني:   (١)
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الحد،  إقامة  به  عليه  ويجب  منه،  كان  فعالً  أو  أمرًا  بينوا  فإن  به،  شهدوا  الذي 
اهللا  أن  ترى  أال  للشـبهة،  المحتملة  الشـهادة  بظاهر  عليه  الحد  يقـم  لـم  وإال 
تبارك وتعالى أمر بقتال الفئة الباغية، ومع ذلك لم َيْخُل من اسم اإليمان»(١)، 
 r  q  po  n  m  l  k  j  i ﴿ تعالى:  لقوله 
(الحجـرات: ٩)،   ﴾ }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s
النفاق  أو  بالكفر  الناس  على  فال يحكم  الظاهر،  علـى  األحكام  أن  فاألصـل 
بعضهم  يطعن  كأن  اإلسـالم،  حظيرة  من  ما يخرجهم  منهم  يظهر  لم  مـا دام 
ذلك  ألن  زوجاته؛  أحد  في  أو  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص ،  أصحاب  في  أو  القرآن،  في 
التوحيد  أهل  ورمي  المسـلمين،  تكفير  أو  القرآن،  صريح  تكذيب  عنـه  يلـزم 
الشهادة،  يتأكد من صحة  أن  القاضي  بالشرك، وفي هذه األحوال يجب على 
أو  شهادتهم،  في  ارتاب  فإن  وارد،  خطأهم  أو  ادعائهم  ألن  الشهود؛  وعدالة 
عنه  درأ  موقفه،  عن  ورجع  فتاب  التوبة  منه  طلب  أو  دعواهم،  المتهـم  أنكـر 

الحد. تسقط  شبهة  يكون  أن  يكفي  ذلك  ألن  الحد؛ 

الخمر: شارب  عن  الحد  سقوط  في  ـ  و 
رائحة  منه  ُوِجد  «َمن  أّن  اإلباضية   عن  بركة   ابن  ما نقله  أيضًا:  فروعهـا  ومـن 
قد  يكون  أن  ويمكـن  مكروها،  يكـون  أن  يمكـن  ألنه  الحد؛  يلزمـه  لـم  الخمـر 
مع  دليل  إلى  محتاج  أصحابنا   من  الحد  عليه  والموجب  تركه،  ثم  فيه  في  وضعه 

الشبهة»(٢). احتمال 
شربه  يثبت  قوي  دليل  ال يوجد  دام  فما  للشبهة،  الحد  عنه  أسـقطوا  قد  فهنا 
تسـقط  «الحدود  واالحتمال؛ ألن  الشـك  الحكم على  ُيبنى  أن  فال يمكن  للخمر 

بالشبهات ».

.٥٠٤/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (١)
.٥٥٠/٢ نفسه،  المصدر  بركة:  ابن   (٢)
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الفاسد: بالنكاح  الحد  سقوط  في  ـ  ز 
ويترتب  زنى،  يعتبر  هـل  فاسـدا،  وقع  إذا  النكاح  حكم  في  الفقهاء  اختلـف 
تسقط  فهل  للشبهة،  الحد  انتفى  وإذا  العقد؟  لشبهة  الحد  يسـقط  أم  الحد؟  عليه 
النكاح  في  العقوبة  تجب  وهل  والتنكيل؟  التعزير  فيـه  يجب  أم  مطلقًا؟  العقوبـة 
المتفق على فساده والمختلف فيه؟ أم تجب في أحدهما دون اآلخر؟ ولإلباضية 

العقد. نوع  حسب  قولين  في  حصرها  يمكن  أقوال  عدة  المسائل  هذه  في 
فساده: على  المتفق  النكاح  أوالً: 

فيه  وقع  إذا  فسـاده  على  المجمع  الفاسـد  العقد  أن  اإلباضية   جمهور  يـرى 
نفسه،  العقد  واقعة  في  النظر  على  بناء  تتقرر  الحدية  العقوبة  وجوب  فإن  دخول 

ذلك؟ غير  أم  الفعل  في  التعمد  مع  العلم  بعد  العقد  تّم  هل 
العمد: مع  العلم  حالة  في  ـ  أ 

أو  بالحرمة،  عالمْين  عاقلْيـن  والمرأة  الرجل  وكان  فاسـدًا  العقد  وقـع  إذا 
عليه،  الحـد  وجب  بعـده،  الدخول  وقـع  ثـم  ذلـك،  وتعمـد  عالمـًا  أحدهمـا 
صورته،  بوجـود  وال عبـرة  أصلـه،  من  باطـل  ألنـه  العقـد؛  لذلـك  وال قيمـة 
فيعتبر  كالعـدم،  صار  العقد  ألن  الحـد؛  بها  يدرأ  شـبهة  يكـون  أن  وال يصلـح 
والجلد  للمحصن،  الرجم  وهو  الزنـى  حد  عليهما  ويجب  زنى،  فيه  الدخـول 
عمدًا  منه  محرم  ذات  يتـزوج  َمن  عقوبة  في  أيضـًا  واختلفوا  المحصـن،  لغيـر 
أو  أمه  أو  كأخته  َمْحَرمته،  أنها  يعلم  ولكنه  بها،  جاهالً  أو  بالحرمة  عالمًا  وكان 

الرضاع. أو  النسب  من  عمته، 
النكاح،  منه مطلقًا عن طريق  إذا مّس ذات محرم  أنه  اإلباضية   أكثر  يرى  ـ   ١
عنه  وال تدفع  وكفـر،  زجر  ال قْتل  حـدًا  بالسـيف  يقتـل  الزنـى،  أو  التسـري،  أو 
باب  ليس من  أو غير محصن؛ ألن ذلك  بين كونه محصنًا  القتل، وال فرق  التوبة 
حدود  ومجاوزة  حرماته،  على  العتدائه  ذلك  يلزمه  وإنما  جلده،  أو  الزاني  رجم 
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الدين  من  يعلم  ممـا  ذلك  ألن  بالتحريم؛  يعلـم  لم  أو  بها،  يدخـل  لـم  ولـو  اهللا، 
لجهله(١).  فال اعتبـار  بالحكم،  الجهل  ادعـى  ولو  جاهله  وال يعـذر  بالضـرورة، 
جائز،  حسـبته  وقال  منه  محرم  ذات  تزوج  «ومن  الصدد:  هذا  في  العوتبي   يقول 

الحد»(٢). وعليه  ذلك،  جهل  فال يمنع 
على  الزنى  وحد  القتل  حـد  سـقوط  إلى  اإلباضية   فقهاء  بعض  وذهـب  ـ   ٢
عنهما  ويعّوض  والمـس،  الدخول  وقع  ولو  متعمدًا  منـه  محرم  ذات  تزوج  مـن 
َمن  على  كذلك  وتجري  نائبه،  أو  الحاكـم  ما يقدره  حسـب  التعزير  أو  بالتنكيـل 
ويستوي  مشـركة،  أو  نسـوة،  أربعة  من  أكثر  أو  العدة،  في  أو  غيره،  زوجة  تزوج 

والشهود(٣). والولي  الزوجين  من  كل  العقوبة  هذه  في 
أصحاب  عن  نقالً  النيل»  «شـرح  في  الحكم  بهذا  أطفيش   القطب  صـرح  وقـد 
أو  سفل،  وإن  ابنه  زوجة  أو  عدة،  في  أو  زوج،  ذات  متزوج  «وينكل  فقال:  الديوان  
وأختها،  امرأة  أو  أربع،  من  أكثر  أو  صهر،  أو  برضاع  وإن  محرمته  أو  عال  وإن  أبيه 

وعلم»(٤). تعمد  مع  وشاهدها  وُمزّوجها  المرأة  وكذلك  وثنية،  أو  مجوسية  أو 
العمد: انتفاء  حالة  في  ـ  ب 

أو  خطأ  أو  جهل  عن  ذلك  وكان  الدخـول،  وتّم  فاسـدا،  العقد  وقع  إذا  أمـا 
شـبهة  بسـبب  الحد  سـقوط  إلى  يذهبون  اإلباضية   فقهاء  من  العديد  فإن  إكـراه، 
عن  البيهقي   رواه  لحديـث  الحـّد،  إقامـة  من  يمنـع  الشـبهة  وجـود  ألن  العقـد؛ 
الحـدود  «ادرؤوا  قـال:  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ـ  وجهـه  اهللا  كـرم  ـ  طالـب   أبـي  علي بـن 

الحدود»(٥).  يعطل  أن  لإلمام  وال ينبغي  بالشبهات، 

ص ٣٥٨ - ٣٥٩. اإلباضي،  المذهب  في  وآثارًا  وفسادًا  صحة  النكاح  مصطفى:  أرشوم   (١)
.٢٣١/٨ الضياء،  العوتبي:   (٢)

ص ١٣٢. البسام،  الورد  الثميني:  ـ  ص ٣٢.  النكاح،  كتاب  الجناوني:   (٣)
.٣٨/٦ للثميني،  النيل  شرح  أطفيش:   (٤)

بالشـبهات،  الحدود  درء  في  ما جـاء  باب  الحدود،  كتـاب  الكبرى،  السـنن  فـي  البيهقـي  رواه   (٥)=
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غير أنه مما يالحظ في هذا المقام أّن جمهور اإلباضية  قد غالوا في حكمهم 
عن  النظر  بصرف  والمشركات،  المحارم  نكاح  في  الحد  وجوب  إلى  ذهبوا  لما 
فليس  نظر،  وإعادة  تأمل  إلـى  يحتاج  أمر  وهو  عدمهما،  أو  والعلم  العمـد  توفـر 

المشروعة. التخفيف  أسباب  من  ألنهما  والتعمد،  كالعلم  والجهل  الخطأ 
النكاح  على  المترتـب  األثر  في  بجالء  اإلباضيـة   نظر  وجهة  تتضـح  وحتـى 
نذكر  سـوف  فإننا  إكراه،  أو  خطأ،  أو  جهـل،  عن  وقع  إذا  فسـاده،  علـى  المتفـق 

يلي: كما  الفاسدة  األنكحة  هذه  من  النماذج  بعض 
المحرمين: بين  الجمع  في  ـ   ١

إن  عمدًا  ولو  محرمين  بين  جمع  من  على  ال حّد  أنه  اإلباضية   فقهاء  ويـرى 
منفردة. تزوجها  إذا  منهما  كل  ية  ِحِلّ لشبهة  وهذا  ذلك،  تحريم  يعلم  لم 

في  اختلفوا  فقـد  بها،  ودخـل  واحد  عقد  فـي  وأمها  المـرأة  بيـن  جمـع  إذا  أمـا 
وذهب  الحد،  عليـه  ويجب  الزنـى،  من  ذلك  اعتبـار  إلى  بعضهـم  فذهـب  عقوبتـه، 
عهد  كحديث  بالتحريم،  جاهالً  كان  إن  وذلك  للشبهة،  عنه  الحد  سقوط  إلى  آخرون 

أصلها(١). من  بالقرابة  عالم  غير  كان  أو  وابنتها،  األم  نكاح  حّل  يعتقد  باإلسالم 
المعتدة: نكاح  في  ـ   ٢

على  الرجل  يعقـد  كأن  وذلك  المعتدة،  نـكاح  في  اإلباضية   فقهـاء  اختلـف 
يجب  هل  متعمدًا،  عليها  ويدخل  وفاة،  أو  طالق  من  غيره  من  عدتها  في  المرأة 
يعلم  كان  ألنه  عليه؛  الحد  ثبـوت  إلى  بعضهم  فذهب  عنه؟  يدرأ  أم  الحـد  عليـه 

وأخرجه  الحديـث».  منكر  نافع  المختار بـن  البخاري  «قـال  وقال:  علي.  عـن  رقـم ١٦٨٣٧، 
هذا  سـند  في  أن  التلخيص  فـي  البخاري  وذكر  وقـال:   ،٢٨/٤ السـالم،  سـبل  فـي  الصنعانـي 
صحيح  موقوفة  روايـات  عدة  المصنف  سـاق  أنه  إال  منكر،  وهـو  نافع  المختار بـن  الحديـث 
يدفع  أنه  على  دليل  وفيـه  الجملة،  في  أصالً  له  أن  على  وتـدل  المرفوع  تعاضد  وهـي  بعضهـا 

.٢٨/٤ نفسه،  المصدر  يراجع:  اإلكراه.  لدعوى  وقوعها  يجوز  التي  للشبهة  الحد 
ص ٣٦٤. وآثارًا،  وفسادًا  صحة  النكاح  مصطفى:  أرشوم  وينظر:  ـ   .٣٥/٦ النيل،  كتاب  شرح  أطفيش:   (١)

=
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وذهب  الزنى،  حكـم  في  فزواجه  ذلـك،  وتعمد  منهـا،  النكاح  وحرمـة  بالعـدة، 
ذلك  بيان  في  أطفيش   الشـيخ  قال  العقد،  لشـبهة  عنه  الحد  سـقوط  إلى  آخرون 
ويحدان،  عمـدًا  العدة  في  متـزوج  نسـب  يثبت  «وال  األشـياخ:  ديوان  عن  نقـالً 

وال يحدان»(١). يثبت  وقيل 
بالتعزير  واكتفـى  العدة  فـي  نكح  من  على  الحـد  سـقوط  البسـيوي   واختار 
األدب  إال  قولنا  في  عليها  وال حّد  بينها،  ُفّرق  عدتها  في  امرأة  تزوج  «وَمن  فقال: 
عمر بن  حكم  تبيـان  بعد  الخليلي   أحمـد  شـيخنا  وقال  ذلك»(٢)،  فـي  والضـرب 
يقم  لم  عمر 3  أن  علمت  «وقد  غيره:  من  المعتدة  تزوج  فيمن  الخطاب  3 
العدة،  أثناء  في  لتزويجهما  أبديـة؛  فرقة  بينهما  فّرق  الّلذْين  على  الشـرعي  الحـد 

الحاصلة»(٤). للشبهة  بتعزيرهما(٣)  اكتفى  بل 
بالمسلمة: الكافر  نكاح  في  ـ   ٣

إذا تزوج المشرك أو الكافر بالمسلمة وكانا عالمْين بالحرمة، أم غير عالمين 
اإلباضية ،  بين  خالف  محل  فالمسـألة  ال؟  أم  عليهما  الحد  يجب  فهل  بالحكم، 
جاهلين  أم  بالتحريم  عالمين  كانا  سواء  مطلقا  الحد  وجوب  إلى  بعضهم  فذهب 
يرى  بينما  التعمـد،  مـع  بالحرمة  العلـم  عند  الحـد  وجوب  آخـرون  ويـرى  بـه، 

الشبهة. لوجود  عليهما  الحد  سقوط  بعضهم 

.٣٨/٦ نفسه،  المصدر  أطفيش:   (١)
.٨٤/٤ الحسن،  أبي  جامع  البسيوي:   (٢)

عدة  أبـواب  جماع  العدد،  كتـاب  الكبـرى،  السـنن  في  البيهقي  رواه  حديـث  إلـى  يشـير  لعلـه   (٣)
عن  حديث:  ١٤٤٨٨   الثاني،  على  نكاحها  وتحريم  مهرها  في  االختالف  بـاب  بها،  المدخـول 
في  تزوجت  امرأة  الخطاب 3  عمر بـن  إلى  «رفع  الحديث:  ونص  الخطـاب 3 ،  عمر بـن 
علمت؟»  «هل  لزوجها:  ال فقال  قالت:  العدة؟»  في  تزوجت  أنك  علمت  «هل  لها:  فقال  عدتها 
سـبيل  في  صدقة  فجعله  المهر  وأخذ  أسـياطًا،  فجلدهما  لرجمتكما»  علمتما  «لو  ال قال:  قال: 

أبدا». لك  ال تحل  وقال  نكاحه،  ال أجيز  مهرا  ال أجيز  قال:  اهللا 
ص ١٥٣ - ١٥٤. الثاني،  الكتاب  النكاح،  فتاوى  حمد:  أحمد بن  الخليلي   (٤)
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نكاح  مَوحدة  مسـلمة  على  «وحـُرم  الصدد:  هـذا  في  أطفيش   القطـب  قـال 
موحدة،  َعِلمها  إن  ويحد  النسـب،  يثبت  لم  فعلت  وإن  كتابيًا،  كان  ولو  مشـرك 
ذو  وال يترك  للشـبهة  ال يحدان  وقيل  وتحّد،  مشـركًا  علمته  إن  لهـا  وال صـداق 
وُحّرمت،  وال نسب،  علمت،  إن  لها  وال صداق  يتزوجها،  أن  الشرك  من  خصلة 

تاب»(١). إن  ال تحرم  وقيل 
فسادها: في  المختلف  األنكحة  ثانيًا: 

ونكاح  ولّي،  بـدون  كالنكاح  الفقهاء،  عند  فسـادها  في  مختلٌف  أنكحـة  وهنـاك 
مع  العقد  وقع  فلو  التحليل،  ونكاح  المتعة،  ونكاح  الشـغار،  ونكاح  والزانية،  الزاني 
وقع  إذا  وسـقوطه  فيها  الحـد  وجوب  فـي  اختلفـوا  قـد  فالفقهـاء  بالفسـاد،  اإلقـرار 
مطلقًا؟  المادية  العقوبة  تسـقط  أم  التعزير  فيها  يجب  فهل  الحد  سـقط  وإذا  الدخول، 
ال؟ أم  العقوبة  إلثبات  والخطأ  الجهل  وحالة  العلم،  مع  العمد  حالة  إلى  ينظر  وهل 
نورد  األنكحة  مـن  النوع  هـذا  في  اإلباضية   نظـر  وجهة  على  نطلـع  وحتـى 

يلي: كما  للتوضيح  منها  مثالين 
ولّي: دون  النكاح  في  ـ   ١

بطل  منه  خـال  فإذا  الـزواج،  عقد  أركان  مـن  الولّي  أن  علـى  اإلباضيـة   اتفـق 
وتعمد  ولّي،  دون  العقد  وقع  إذا  ولكن  الولي،  بموافقة  إال  العقد  العقد، وال يصح 
ذلك  بحرمة  عالمين  كانا  سـواء  عنه،  األمر  إخفاء  أو  النكاح،  عن  إبعاده  الزوجان 
التعزير؟  أم جاهلين، فهل يجب عليهما الحد؟ وإذا سقط الحد فهل يجب عليهما 

قوالن: المسألة  هذه  في  ولإلباضية  مطلقا؟  المادية  العقوبة  تسقط  أم 
إلى  اإلباضية   فقهاء  جمهور  ذهب  التعزير:  دون  الحد  سـقوط  األول:  القول 
هذا  إنشـاء  في  شـارك  من  كلُّ  يعزَّر  ولكن  ولـي،  بال  النكاح  فـي  الحـد  سـقوط 

.١١٩/٦ النيل،  شرح  أطفيش:   (١)
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«عن  أجوبته:  في  خلفون   ابن  نقل  والعاقد،  والشـهود،  والزوجة،  كالزوج  العقد، 
ويعزر  بينهما،  ق  ُفـرِّ ولي  بغير  النكاح  وقـع  إن  أنه  عبيدة   أبـي  عن  المـؤرج   أبـي 

أنكحها»(١). ومن  وال شهود  والمرأة  الرجل 
عمر بن  تعزيـر  مـن  األثر  فـي  مـا ورد  إلى  القـول  هـذا  أصحـاب  واسـتند 
عن  البيهقي   أخرج  فقـد  الولي،  رضى  غير  من  والمزّوج  للـزوج  الخطـاب  3 
رجل  بيد  أمرها  ثّيبٍ  امرأة  فجعلت  ركبًا  الطريق  جمعـت  قال:  خالد   عكرمة بـن 
نكاحها(٢).  ورّد  والمنكح  الناكح  فجلد  عمر 3  ذلك  فبلغ  فأنكحها،  ولي  غير 
السـفر  في  معهم  حاضرًا  كان  الولي  أّن  بزيادة  جعفر   ابن  ذكرها  رواية  وفي 
طريق  في  امرأة  تزوج  رجالً  ضرب  أنه  الخطاب  3  عمر بن  عن  «بلغني  قـال: 
ذلك  رفع  رجعوا  فلما  الرفقـة،  في  ووليها  إذنه،  بغير  ولّيها  غير  بـه  زّوجها  مكـة  
والمرأة »(٣). المتزوج  بهما فضربا بسوط جميعًا  وأمر  الخطاب 3  إلى عمر بن 

أنه  عبد العزيز (٤)  عبد اهللا بن  عن  ُيروي  مطلقا:  العقوبة  سـقوط  الثاني:  القول 
عليهما  وال يرى  الزوجيـن،  بين  يفّرق  حضوره،  مـع  ولي  بغير  النـكاح  وقـع  إذا 

وال تعزيرا(٥). حدا 

ص ٦٨ - ٦٩. خلفون،  ابن  أجوبة  المزاتي:  خلفون  ابن   (١)
عن  رقم ١٣٤١٧،  بولـي،  إال  ال نكاح  باب  النـكاح،  كتاب  الكبرى،  السـنن  فـي  البيهقـي  رواه   (٢)
تلخيص  ذلك».  يدرك  لم  عكرمة  ألن  انقطاع؛  «فيه  حجر:  ابن  قال   .١١١/٧ خالد،  عكرمة بن 

.١٦٠/٣ الحبير، 
.١٩٢/٦ الجامع،  جعفر:  ابن   (٣)

مجتهد،  وفقيه  عالم  البصرة،  في  (ق٢هـ)  اإلباضية  فقهاء  من  أبو سـعيد  عبد العزيز  عبد اهللا بن   (٤)
وغيرهما،  أيوب  ووائل بن  الربيع  وصاحَب  الدهان،  وصالح  مسـلم  عبيدة  أبي  عن  العلم  أخذ 
القياس،  كثير  وكتابته،  بالعلم  شـغوفا  كان  مدونته،  الخراسـاني  أبو غانم  عنهم  روى  الذين  من 
برأي  ويأخذون  آرائـه  عن  يعرضون  اإلباضية  جعـل  مما  بالدليل،  ملتزمـًا  للتحرر،  نزعـة  لديـه 
مسلم...  أبو عبيدة  مبارك،  الراشدي  ص ٩٧/١.  السـير،  الشـماخي،  ينظر:  الغالب،  في  الربيع 

.٢٣٢/٢ الطبقات،  سعد:  ابن  ص ٣٢.  الفقهية،  وآراؤه 
الكبرى  المدونة  الخراسـاني:  أبو غانم  ينظر:  ص ٦٨ - ٦٩.  خلفـون،  ابن  أجوبة  خلفون:  ابـن   (٥)=
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والزانية: الزاني  نكاح  في  ـ   ٢
بزانية  تـزوج  أو  الدخـول،  ووقـع  عليهـا  عقـد  ثـم  بامـرأة  الرجـل  زنـى  إذا 

عقوبة؟ فيه  تجب  وهل  العقد؟  هذا  حكم  فما  بزان،  وتزوجت 
عليها  عقد  ثم  بمزنيته  تزوج  من  أن  ـ  خالف  فيه  وال نعلم  ـ  اإلباضية   أجمع 
وال نكاح  الحالل،  يحرم  عندهم  الحرام  ألن  وبعده؛  الدخول  قبل  العقد  يفسـخ 
أن  للحاكم  يجوز  وإنما  العقد،  لشـبهة  الحد  عليهما  ال يجب  ولكن  سـفاح،  بعد 
الزنى  عليهما  ثبت  إن  الزنى  حد  عليهما  ويقيم  غيرهما،  ورع  لزجرهما  يعزرهما 
فقد  غيرها،  مـع  بزان  تزوجـت  أو  غيره،  مـع  بزانية  تـزوج  إذا  أمـا  العقـد،  قبـل 
العقد ووجوب فسخه  إلى فساد هذا  اإلباضية  ذهبوا  فأكثر  اختلفوا في حكمهما، 
للشبهة،  عنهما  فيسقط  الحد  أما  الحالل ،  يحرم  الحرام  ألن  وبعده؛  الدخول  قبل 
«والذي  المعنى:  هـذا  في  الحضرمي   أبو إسـحاق  قال  التعزير.  عليهمـا  ويجـب 
الحد  يوجب  أنه  منها:  خصال  عشر  خطأ  أو  شبهة  أو  بزنا  الحرام  الوطء  يوجب 

شبهة»(١). وجدت  إن  التعزير  أو  شبهة،  تكن  لم  إذا 
بينهما  يقع  لم  إذا  والزانيـة  الزاني  نكاح  جـواز  إلى  اإلباضية   بعـض  وذهـب 
الحالل،  ال يحرم  عندهم  الحرام  ألن  والصـالح؛  التوبة  بعد  العقـد  وكان  وطء، 

اإلباضية(٢). غير  من  الفقهاء  جمهور  رأي  وهو 

١٤٢٨هـ/٢٠٠٧م،  ط ١،  باجو،  مصطفى  تحقيق:  أطفيش،  يوسف  أمحمد بن  القطب  بتعاليق 
.٢٣٣/٢ ُعمان،  سلطنة  والثقافة  التراث  وزارة  نشر 

.٤٧/٦ - ٤٩ النيل،  شرح  أطفيش:  ـ   .١٥٩/٢ الخصال،  مختصر  أبو إسحاق:  الحضرمي   (١)
الشرح  على  الحاشية  الدسوقي:  ـ   .١٠٥/٥ خليل،  مختصر  على  الخرشـي  حاشـية  الخرشـي:   (٢)
اإلكليل،  جواهـر  األزهري:  ـ   ،٢٥١/٢ المالكـي،  الدرديـر  ألحمـد  خليـل  لمختصـر  الكبيـر 
ترتيب  في  الصنائع  بدائـع  الكاسـاني:   .٤٧/٢ السـالك،  سـراج  عثمان:  الجعلـي  ـ  ص ٢٨٩. 
المحتاج،  مغني  الخطيب:  الشـربيني  ـ   .٧٩/٥ القناع،  كشـاف  البهوتي:  ـ   .٤٥٣/٣ الشـرائع، 

.٥٦٣/٩ المغني،  قدامة:  ابن   .٣٨٨/٣

=
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الزاني  تزويـج  في  البسـيوي   الحسـن  أبي  عـن  جعفر   ابـن  جامع  فـي  جـاء 
ال يزوجه  قـوم:  فقـال  يزني،  رجـال  رأى  فيمـن  اختلفـوا  «وقـد  قولـه:  والزانيـة 
تاب  ثم  ِزنًى  يزنـي  رآه  إذا  قوم:  وقـال  ُحرمته،  وال يزّوجه  تزويجـه،  وال يشـهد 
على  تأتي  توبته  ألن  قال:  جنازته،  على  وصّلى  بُحرمته،  وزّوجه  تَواله  وأصلـح، 
غير  الحرة  المسـلمة  يتزوج  أن  له  جائز  التائـب  أن  على  يدل  هذا  وقـول  ذلـك، 
تاب  ولو  محدودة  إال  أصحابنا ،  عند  لعلة  فال يتزوج  المحدودة  فأما  المحدودة، 

ذلك»(١). في  عندهم 
القول: مجمل 

من  عقوبة  في  اتفـاق  محل  يكونوا  لم  اإلباضية   فقهـاء  أن  يتبّين  تقـدم  ممـا 
فمنهم  والمعتدة،  والمشركة،  واألخت،  كاألّم  تحريمها،  على  متفق  امرأة  تزوج 
بالعقد،  وال عبرة  الزنى  حكم  في  يعتبر  ألنه  عليه؛  الحد  وجوب  إلى  ذهب  من 
عليه  يسـقط  قال:  من  ومنهم  أكثرهم،  رأي  وهو  للحد،  دارئة  شـبهة  وال يصلح 
جاهالً  كان  إذا  خاصـة  الحاصلة،  للشـبهة  تعزيرية  عقوبـة  عليه  وتجـب  الحـد، 
والتعزير  الحـد  سـقوط  يرى  من  ومنهم  المحارم،  بعضهم  واسـتثنى  بالحرمـة، 
إذا  خاصة  والمشقة،  للحرج  وأرفعهم  أيسـرهم  الرأي  هذا  ولعل  العقد،  لشـبهة 
يثبت  والتعمد  العلم  حالة  في  أنه  أرى  أنني  إال  والتعمـد،  العلم  عنصري  انتفـى 
حالة  وفي  وال يحد،  يعزر  بالحرمـة  الجهل  مع  الدخول  وقع  وإن  الحـد،  عليـه 
سـقوط  المناسـب  فمن  والعمد،  العلم  انتفـاء  مع  الدخـول  دون  العقـد  وقـوع 

أصالً. الناكح  على  العقوبة 
فقد  والزانية،  الزانـي  نكاح  أو  ولي  بـال  كالنكاح  فيه  المختلف  النـكاح  أمـا 
وذلك  التعزير،  وجـوب  في  واختلفوا  الحد،  سـقوط  على  اإلباضية   فقهاء  اتفـق 
والعمد  العلم  عنصَرْي  توفر  عند  خاصة  أوجبـه  من  فمنهم  العقد،  شـبهة  لوجود 

.٢٠٢/٦ الجامع،  جعفر:  ابن   (١)
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من  ومنهم  الدخول،  يقـع  لم  إذا  العقوبة  سـقوط  يرى  من  ومنهم  الدخـول،  مـع 
على  واتفقوا  ال،  أم  والدخول  والعمد  العلم  توفر  سـواء  مطلقًا،  العقوبة  أسـقط 
للجمهور،  خالفا  حرمته  على  أجمعـوا  ألنهم  مزنيته؛  تزوج  لمن  العقوبة  ثبـوت 
الفسـاد،  لذريعة  سـّدا  الزمان،  هذا  في  واألنسـب  األعدل  هو  القول  هذا  ولعـل 
ألنه  لخطيئته؛  وتكفيرًا  يتزوجها،  ثم  بامرأة  يزني  أن  نفسـه  له  تسـّول  لمن  وزجرًا 

أعلم. واهللا  اإلباضية  جمهور  يقرر  كما  سفاح  بعد  ال نكاح 

اإلكراه: في  ـ  ح 
رجالً  جبار  أكره  لـو  أنه  الكندي   إبراهيم  محمد بـن  ما ذكره  فروعها:  ومـن 
اإلكراه(١).  لشـبهة  عليه  وال حد  مهرهـا  فعليه  فغشـيها،  بالقتل  امـرأة  وطء  علـى 
بها  فيفعل  اإلكـراه،  مع  المـرأة  نحو  الرجـل  نفس  تتحرك  قـد  أنـه  أرى  ولكنـي 
ينجو  فقد  معه،  ذلك  حـدث  فإن  العادية،  األحوال  في  بزوجته  الرجـل  ما يفعـل 
اآلخرة، ألن  من عقوبة  ولكن ال يفلت  اإلكراه،  لشبهة  الدنيا  في  الحد  من عقوبة 

السرائر. على  مطلع  اهللا 
األخرس: إشارة  ـ  ط 

فقد  للشـبهة،  الحد  عليه  ال توجب  عليه  الحد  يوجب  بمـا  األخرس  إشـارة 
إذا  والعبد  عليه،  فال حد  زنى  إذا  األعجم  ومثلـه  منه(٢).  ما ُيفهم  غير  بها  يقصـد 

التعزير(٣). وعليه  عليه،  فال حد  يحصن،  ولم  زنى 
يسـقط  واألعجمي  كاألخرس  الكالم،  عن  العاجز  أن  العبارة  هذه  من  ويفهـم 
عنهما الحد، لفقدهما حاسة النطق، وهذه شبهة تدرأ الحد، أما العبد غير المحصن 

الفاحشة. عن  يرتدع  حتى  يعزر  أن  يجب  ولكن  أيضًا،  للشبهة  عنه  فيسقط 

.١٢١/٦ الشرع،  بيان  إبراهيم:  محمد بن  الكندي   (١)
.٥٢٨/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (٢)

.٨٧/٤ الجامع،  البسيوي:   (٣)
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الدليل: شبهة  في  ـ  ي 
عصمة  في  وهي  برجـل  تزوجت  إذا  المرأة  أن  اإلباضيـة   فقهاء  بعـض  ذكـر 
عليها  ثبت  إذا  الرجم  حـد  عليها  ويجب  لها،  وال صداق  بينهمـا،  يفرق  زوجهـا 
النص  فهم  في  خطئها  أو  جهلها  على  ما يـدل  منها  ظهر  إن  أما  والتعمـد،  العلـم 
في  الرجال  مثل  النسـاء  حكم  أّن  وظنت  النسـاء،  تعدد  للرجل  المبيح  الشـرعي 

التأويل. لشبهة  الحد  عنها  يدرأ  التعدد، 
ذات  تزوجت  لو  حتى  بالشـبهة   الحد  «ويدرأ  الصدد:  هـذا  في  الثميني   قـال 
لم  إن  وترجم  لخيانتهـا،  لهـا  وال صداق  بينهمـا،  يفّرق  علمـه،  بـال  بآخـر  زوج 
من  للرجل  ما جـاز  للمرأة  جـاز  أنه  أو  مـات،  زوجي  أّن  ظننـت  وتُقـل:  تعتـذر 
يعاقبها  أن  فأراد  عمر ،  إلى  فُرفعت  بغالمها  تزوجت  امرأة  أّن  وري  وقد  األربعة، 
ما ملكت  لنا  ال يحل  فنحـن  أيمانكم،  ما ملكت  لكـم  ليحل  إنكم  باهللا  فقالـت: 

الحد»(١). عنها  فدرأ  أيماننا 
متأّولة  عبدها  تسّرت  إذا  المرأة  عن  السالمي   اإلمام  سئل  نفسه،  السياق  وفي 
هذا  على  تحد  فهل  والنساء،  للرجال  ذلك  وعموم  الجواز،  لظنها  الكريمة،  اآلية 

المعنى؟
عمر بن  المؤمنين  أمير  أيام  في  وقعت  المسـألة  هذه  أن  «يوجد  فأجاب: 
ما ملكت  لكم  أيحـل  فقالت:  عليها،  الحـد  بإقامة  أمر  وأنـه  الخطـاب  3 

في  منصور  سـعيد بن  رواه  منه،  قريب  بلفظ  األثر  هذا  ورد  ص ١٤٤.  البسـام،  الورد  الثميني:   (١)
الحديث:  ونص  حديـث:  ٦٨٨   عبدها.  تزوج  المرأة  في  ما جاء  بـاب  الوصايا،  كتاب  السـنن، 
وفرق  فضربهما  لها  عبـدًا  تزوجت  قد  بامرأة  أتي  الخطاب  عمر بـن  أن  عبد اهللا،  بكر بـن  «عـن 
أهل  إلى  وكتب  أيمانكم؟  ما ملكت  أو  كتابـه  في  يقول   8 اهللا  «أليس  المرأة:  فقالـت  بينهمـا. 
أبي  ابن  الحد».  فاضربوها  ولـي،  أو  بينة  بغير  تزوجت  أو  عبدها  تزوجت  امـرأة  أي  األمصـار: 
عمر بن  عن  حديث:  ٢٨١٧٦ ،  عبدهـا،  تزوج  المرأة  في  الحدود،  كتاب  المصنـف،  في  شـيبة 

.  3 الخطاب 
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فهذا  متأّولة».  فإنها  «دعوهـا  فقال:  أيماننا؟  ما ملكت  لنا  وال يحـل  أيمانكـم 
«ادرؤوا  قـال ملسو هيلع هللا ىلص :  وقد  التأويل،  لشـبهة  الحـد  عنها  درأ  قـد  المؤمنيـن  أميـر 

بالشبهات »(١)»(٢). الحدود 

تخريجه. سبق   (١)
.٥١٢/٢ جوابات،  السالمي:   (٢)





والمراجـع المصـادر 





٣٩٧ المصـادر والمراجـع

عاصم. • عن  حفص  برواية  الكريم،  القرآن 
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دار . ١ مطابع  العربية،  اللغة  مجمع  نشر  ط ٢،  الوسـيط،  المعجم  وآخرون:  أنيس  إبراهيم 
١٣٩٢هـ/١٩٧٢م. بمصر،  المعارف 

األميرية، . ٢ المطابع  لشـؤون  العامة  الهيئة  الفلسـفي،  المعجم  وآخرون:  مدكور  إبراهيـم 
١٤٠٣هـ/١٩٨٣م. القاهرة، 

محمود . ٣ تحقيق:  الحديـث،  غريب  في  النهاية  الجزري:  محمـد  المبارك بن  األثيـر  ابـن 
د.ت. مصر،  الفكر،  دار  الطناجي،  محمد 

واألثر، . ٤ الحديـث  غريب  فـي  النهاية  (٦٠٦هـ):  الجـزري  الدين بـن  مجد  األثيـر  ابـن 
لعيسى  العربية،  الكتب  إحياء  دار  الطانجي، ط ١،  الزاوي، محمود  تحقيق: طاهر أحمد 

١٣٨٣هـ. مصر،  وشركاه،  الحلبي  البابي 
علمي . ٥ في  واألمل  السؤل  منتهى  مختصر  عثمان:  أبو عمرو  الدين  جمال  الحاجب  ابن 

٢٠٠٦م. بيروت،  حزم،  ابن  دار  حمادو،  نذير  تحقيق:  والجدل،  األصول 
تحقيق: . ٦ والنظائر،  األشباه  (ت: ٧٧١هـ):  علي  عبد الوهاب بن  الدين  تاج  السـبكي  ابن 

١٤١١هـ. لبنان،  العلمية،  الكتب  دار  ط ١،  عوض،  وعلي  عبد الموجود،  عادل 
شـرح . ٧ في  الجوامع  جمع  (ت: ٧٧١هـ):  علي  عبد الوهاب بن  الدين  تاج  السـبكي  ابن 

الكتب  دار  نشـر  محمد،  حسـن بن  السـعادات  أبي  العطـار  حاشـية  المحّلـي  الجـالل 
بيروت. العلمية، 

الكبرى، . ٨ الشافعية  طبقات  (ت: ٧٧١هـ):  علي  عبد الوهاب بن  الدين  تاج  السـبكي  ابن 
بالقاهرة،  الحلبـي  البابي  عيسـى  طبع:  الطناجي،  محمود  الحلـو،  عبد الفتـاح  تحقيـق: 

١٣٨٣هـ/١٩٦٤م.
د. ت.. ٩ الفكر،  دار  البجاوي،  محمد  علي  تحقيق:  القرآن،  أحكام  أبو بكر:  العربي  ابن 

طبعة . ١٠ ذهب،  من  أخبار  في  الذهب  شذرات  (١٠٨٩هـ):  الحنبلي  عبد الحي  العماد  ابن 
١٣٥٠هـ. بالقاهرة،  القدسي 
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مخطوط . ١١ والنظائر،  األشباه  (٨٠٤هـ):  الدين  سراج  أحمد  علي بن  عمر بن  الملقن  ابن 
الفقه. أصول   ،٧٥٢ رقم  الثالث،  أحمد  مكتبة  استانبول،  مصدره  مصور، 

ابن النجار، محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي (٩٧٢هـ): شرح الكوكب . ١٢
بجامعة  العلمي  البحث  مركز  منشـورات  الزحيلي،  ومحمد  حماد  نزيه  تحقيق:  المنير، 

دت. مكة  لقرى،  أم 
من . ١٣ مصور  مخطوط  والنظائر،  األشـباه  (٧١٦هـ):  مكي  عمر بن  محمد بن  الوكيل  ابن 

.٣٢٢٨ رقم  شستربتي  مكتبة 
التراث . ١٤ وزارة  نشـر  التعارف،  كتاب  البهلوي:  محمـد  عبد اهللا بن  أبو محمد  بركـة  ابـن 

١٩٨٣م. مصر  العرب  سجل  مطابع  ُعمان،  والثقافة،  القومي 
عيسـى . ١٥ حققه:  جزأين  الجامع،  كتاب  البهلوي:  محمد  عبد اهللا بن  أبو محمد  بركة  ابـن 

١٣٩٤هـ/١٩٧٤م. بيروت،  الفتح،  دار  الباروني،  يحيى 
اإلسـالم . ١٦ شـيخ  فتاوى  مجموع  (٧٢٨هـ):  عبد الحليم  أحمد بن  الدين  تقي  تيمية  ابـن 

الحنبلي  العاصمـي  قاسـم  محمد بن  عبد الرحمٰـن  وترتيـب،  جمع  تيميـة،  أحمد بـن 
السـعودي  التعليمي  المكتب  واإلخراج،  الطباعـة  على  أشـرف  محمد،  ابنه  بمسـاعدة 

١٤٠١هـ/١٩٨١م. المغرب،  ـ  الرباط  المعارف،  مكتبة  طبعة  ط٢،  بالمغرب، 
معمر . ١٧ تحقيق:  النورانية،  القواعد  (٧٢٨هـ):  عبد الحليم  أحمد بن  الدين  تقي  تيمية  ابن 

الرياض. المعارف،  مكتبة  نشر  ـ ،  ١٤٠٤ه ط ٢،  الفقهي،  حامد 
الفضيالت، . ١٨ جبر  ومحمود  عامر  عبد المنعم  تحقيق:  األزكوي،  محمد  أبو جابر  جعفر  ابن 

الحلبـي  البابـي  عيسـى  مطبعـة  ج ٢  ج ١،  ُعمـان،  والثقافـة،  القومـي  التـراث  وزارة  نشـر 
العالمية  المطبعة،  ج ٤،  ١٩٨٨م  ُعمان  الحديثة  األلوان  مطبعة  ج ٣  دت،  مصر  وشـركاؤه 
المحـدودة،  ومكتبتهـا  ُعمـان  مطبعـة  شـركة  ج ٥،  ١٤١٤هـ/١٩٩٤م.  ُعمـان، 

١٤٢٢هـ/٢٠٠١م. ُعمان،  ومكتبتها،  الشرقية  المطبعة  ج ٦،  ١٤١٥هـ/١٩٩٥م. 
اإلصابة . ١٩ (ت: ٨٥٢هـ):  علي  أحمد بن  أبو الفضل  الدين  شهاب  العسـقالني  حجر  ابن 

بيروت. العلمية،  الكتب  دار  نشر  الصحابة،  تمييز  في 
التلخيص . ٢٠ (ت: ٨٥٢هـ):  علي  أحمد بن  أبو الفضل  الدين  شهاب  العسقالني  حجر  ابن 

هاشـم  عبد اهللا  السـيد  وتعليق:  تصحيح  الكبير،  الرافعي  أحاديـث  تخريج  فـي  الحبيـر 
١٣٨٤هـ. القاهرة،  المتحدة،  الفنية  الطباعة  شركة  المدني،  اليماني 
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فتح . ٢١ (ت: ٨٥٢هـ):  علـي  أحمد بن  أبو الفضـل  الديـن  شـهاب  العسـقالني  حجر  ابن 
الدين الخطيب،  د فؤاد عبد الباقي ومحب  البخاري، تحقيق: مَحمَّ الباري شرح صحيح 

١٣٧٩هـ. بيروت،  المعرفة،  دار 
العبادات . ٢٢ في  اإلجماع  مراتب  الظاهري،  سـعيد  أحمد بن  علي بن  أبو محمد  حزم  ابن 

دار  منشورات  ط ١،  تيمية،  البن  اإلجماع  مراتب  نقد  ومعه  والمعتقدات،  والمعامالت 
١٩٧٨م. بيروت  الجديدة،  اآلفاق 

التجاري . ٢٣ أبو محمد علي محمد أحمد بن سعيد: المحلّى، منشورات المكتب  ابن حزم 
بيروت. والتصوير،  والنشر  للطبع 

ابن . ٢٤ مقدمة  (ت ٨٠٨هـ):  المغربـي  الحضرمـي  محمـد  عبد الرحمٰن بـن  خلـدون  ابـن 
والبربر  والعجم  العرب  أيام  في  والخبر  المبتدأ  وديوان  العبر  بكتاب  المسـمى  خلدون 

د. ت. بيروت  العودة،  دار  األكبر،  السلطان  ذوي  من  عاصرهم  ومن 
وتعليق: . ٢٥ تحقيق  خلفون،  ابـن  أجوبة  المزاتي:  خلفون  يوسـف  أبو يعقوب  خلفون  ابـن 

١٣٩٤هـ/١٩٧٤م. ط ١،  والنشر،  للطباعة  الفتح  دار  النامي،  خليفة  عمرو 
ابن رجب أبو الفرج عبد الرحمٰن بن أحمد الحنبلي: القواعد، مراجعة: طه عبد الرؤوف . ٢٦

١٩٨٨م. بيروت،  الجيل،  دار  ط ٢،  سعد، 
الفوائد، . ٢٧ وتحرير  القواعد  تقرير  الحنبلـي:  أحمد  عبد الرحمٰن بن  أبو الفرج  رجب  ابـن 

١٩٩٨م. ط ١،  السعودية،  عفان،  ابن  دار  سلمان،  آل  حسن  ابن  مشهور  تحقيق: 
شرح . ٢٨ في  والحكم  العلوم  جامع  الحنبلي:  أحمد  عبد الرحمٰن بن  أبو الفرج  رجب  ابن 

الكلم. جوامع  من  حديثًا  خمسين 
بداية . ٢٩ (الحفيد):  أبو الوليـد  القرطبي  أحمـد  محمد بن  أحمد بـن  محمد بن  رشـد  ابـن 

١٩٨٨م. بيروت  العلمية،  الكتب  دار  ط ١،  المقصد  ونهاية  المجتهد 
دت.. ٣٠ القاهرة،  الكتب،  عالم  الرسائل،  مجموعة   :(١٢٥٢) أمين  محمد  عابدين  ابن 
الجزائر، . ٣١ للكتاب،  الوطنية  المؤسسة  نشر  الشريعة،  مقاصد  الطاهر:  محمد  عاشور  ابن 

١٩٨٥م. تونس،  للتوزيع،  التونسية  الشركة 
أحمد . ٣٢ سـعيد  تحقيق:  واألسـانيد،  المعاني  من  الموطأ  فـي  لما  التمهيـد  عبد البـر:  ابـن 

١٩٨١م. المغرب،  الدينية،  الشؤون  دط،  إعراب، 
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األنام، . ٣٣ مصالـح  في  األحكام  قواعـد  السـلمي،  الدين  عز  أبو محمـد  عبد السـالم  ابـن 
١٩٨٠م. بيروت،  الجيل،  دار  ط ٢،  سعد،  عبد الرؤوف  طه  تعليق: 

األحكام.. ٣٤ في  الكثيرة  الكتب  عن  األفهام  ذوي  مغني  عبد الهادي:  ابن 
معجم . ٣٥ (ت: ٣٩٥هـ):  الـرازي  زكريـاء  فارس بـن  أحمد بـن  أبو الحسـن  فـارس  ابـن 

ـ  العربية  الكتب  إحيـاء  دار  ط ١،  هارون،  محمد  عبد السـالم  تحقيق:  اللغـة،  مقاييـس 
١٣٧١هـ. سنة  القاهرة، 

معرفة . ٣٦ في  المَذّهب  الديباج  اليعمري:  إبراهيم بن علي بن محمد  أبو إسحاق  فرحون  ابن 
٢٠٠٣م. القاهرة،  الدينية،  الثقافة  مكتبة  عمر،  علي  تحقيق:  المذهب،  علماء  أعيان 

في . ٣٧ المقنع  الدمشـقي:  المقدسـي  أحمد  عبد اهللا بن  أبو محمد  الدين  موفق  قدامـة  ابـن 
١٩٧٣م. دم،  الشيباني،  حنبل  أحمد بن  نَّة  السُّ إمام  فقه 

الشرح . ٣٨ المغني  الدمشقي:  المقدسي  أحمد  عبد اهللا بن  أبو محمد  الدين  موفق  قدامة  ابن 
التركي  ابن  تحقيـق:  المقدسـي،  قدامة  أحمد بن  لمحمد بن  المقنع  متـن  على  الكبيـر 

١٤١٠هـ. مصر  ـ  القاهرة  هجر،  مطابع  والحلو، 
الناظر . ٣٩ روضة  الدمشقي:  المقدسي  أحمد  عبد اهللا بن  أبو محمد  الدين  موفق  قدامة  ابن 

شـرحها  ومعها  حنبل،  أحمد بن  اإلمام  مذهـب  على  الفقه  أصول  فـي  الُمناِظـر  وُجنـة 
الدمشـقي،  الدومي  بدران  مصطفـى  أحمد بن  لعبد القادر بـن  العاطـر،  الخاطـر  نزهـة 

١٤٠٤هـ/١٩٨٤م. ط ٢،  السعودية،  الرياض  المعارف،  مكتبة 
رب . ٤٠ عن  الموقعين  إعالم  (٧٥١هـ):  بكـر  أبي  محمد بن  أبو عبد اهللا  الجوزية  قيم  ابـن 

الجيل،  دار  ط ١،  عبد المنـان،  وحسـان  الخرسـتاني  فارس  عصـام  حققـه:  العالميـن، 
ـ ،  ١٣٧٤ه مصر،  السعادة،  مصابيح  ط ٢،  أخرى،  نسخة  ١٤١٩هـ/١٩٩٨م.  بيروت، 

١٩٧٣م. لبنان  ـ  بيروت  الجيل،  دار  سعد،  عبد الرؤوف  طه  وتعليق:  مراجعة  أخرى: 
تحقيق: . ٤١ الفوائد،  بدائـع  (٧٥١هـ):  بكـر  أبي  محمد بن  أبو عبـد اهللا  الجوزية  قيـم  ابـن 

دت. القاهرة،  التوفيقية،  المكتبة  الحاج،  هاني 
المختار، . ٤٢ مؤسسة  ط ٣،  العظيم،  القرآن  تفسـير  القرشي:  إسـماعيل  أبو الفداء  كثير  ابن 

٢٠٠٢م. القاهرة، 
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العرب، . ٤٣ لسـان  (ت: ٧١١هـ)،  مكـرم  محمد بن  الدين  جمـال  أبو الفضل  منظـور  ابـن 
حققه عامر أحمد حيدر، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، ط ١، ١٤٢٤هـ/٢٠٠٣م.

عبد الكريم . ٤٤ تحقيق:  والنظائر،  األشـباه  (ت: ٩٧٠هـ):  إبراهيم  بن  الدين  زين  نجيم  ابن 
١٤١٨هـ/١٩٩٨م. لبنان،  بيروت ـ  العصرية،  المكتبة  ط ١،  الفضيلي، 

والمشهود . ٤٥ العشرة  المسانيد  الصحاح، شرح  معاني  اإلفصاح عن  يحيى بن محمد،  هبيرة  ابن 
١٩٨٥م. الشرعي،  المحاكم  رئاسة  أحمد،  عبد المنعم  فؤاد  تحقيق:  بالجنة،  لهم 

دروس . ٤٦ عدنان  تحقيق:  اللغوية،  والفروق  المصطلحات  في  معجم  الكليات  البقاء:  أبـو 
١٤١٩هـ/١٩٩٨م. بيروت،  الرسالة،  مؤسسة  ط ٢،  المصري،  ومحمد 

القرآن . ٤٧ مزايا  إلى  السـليم  العقل  (إرشـاد  المسمى  السـعود  ابن  تفسـير  الحنفي،  السـعود  أبو 
١٤٠١هـ. بالسعودية  لإلفتاء  العامة  الرئاسة  ونشر  توزيع  عطا،  عبد القادر  تحقيق:  الكريم)، 

في . ٤٨ السـيرة  (ت: ٥٠٤هـ):  النفوسـي  الفرسـطائي  بكر  محمد بن  أحمد بن  العباس  أبو 
منشورة. غير  مرقونة  نسخة  طباخ،  إبراهيم  عبد الرحمٰن بن  تحقيق:  الدماء، 

القسـمة . ٤٩ (ت: ٥٠٤هـ):  النفوسـي  الفرسـطائي  بكر  محمد بـن  أحمد بن  العبـاس  أبـو 
الشـيخ  محمد  بكير بن  تحقيق:،  اإلسـالمية،  العمارة  فقه  في  كتاب  األرضين،  وأصول 
العربية،  المطبعة  القـرارة،  التراث،  جمعية  نشـر  ط ٢،  ناصر،  صالح  ومحمد  بالحـاج، 

١٤١٨هـ/١٩٩٧م. الجزائر  غرداية، 
أبي . ٥٠ كتاب  (ت: ٥٠٤هـ):  النفوسـي  الفرسـطائي  بكر  محمد بن  أحمد بن  العبـاس  أبـو 

الجزائر  قسـنطينة،  البعث،  دار  إبراهيم،  والسـبع  صدقي  محمد  وطبعه:  حققه  مسـألة، 
١٤٠٤هـ/١٩٨٤م. ط ١، 

مجموع . ٥١ ضمن  مخطوط  المستأنف،  محبوب:  محمد بن  محمد بن  بشير بن  المنذر  أبو 
السـعودية،  بالدمام،  الهنائي  علـي  غالب بن  اإلمـام  بمكتبة  محفـوظ  الُعمانيـة،  السـير 
ُعمان. سلطنة  نزوى،  الكندية،  هالل  بنت  منى  الباحثة  لدى  منه  مصورة  نسخة  وتوجد 

بشرح . ٥٢ داود  أبي  سـنن  (٢٧٥هـ):  األزدي  السجسـتاني  األشـعث  سـليمان بن  داود  أبو 
١٣٩٩هـ/١٩٧٩م. بيروت،  الفكر،  دار  ط ٣،  المعبود،  عون 

القاهرة.. ٥٣ العربي،  الفكر  دار  ط  الفقهية،  وآراؤه  مالك  محمد:  زهرة  أبو 
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حاشية . ٥٤ (١٠٨٧هـ):  بالمحشي  المعروف  القصبي  عمرو  محمد بن  أبو عبد اهللا  ستة  أبو 
تحقيق:  الفراهيـدي،  حبيب  الربيع بـن  اإلمام  مسـند  الصحيح  الجامع  علـى  الترتيـب 

١٩٩٤م. الجزائر،  قسنطينة،  البعث،  دار  ط،  د  طالي،  إبراهيم 
دار . ٥٥ مطبعة  اإلسالمية،  الشريعة  في  للمعامالت  العامة  النظريات  فهمي:  أحمد  سـنة  أبو 

١٣٨٦هـ/١٩٦٧م. مصر،  التأليف، 
مذهب . ٥٦ في  خليل  العالمـة  شـرح  اإلكليل  جواهر  األزهري:  عبد السـميع  صالح  األبي 

د.ت. بيروت،  الفكر،  دار  مالك،  اإلمام 
العدلية، . ٥٧ المجلة  شـرح  الحمصي:  األتاسـي  طاهر  محمد  وابنه  خالـد  محمد  األتاسـي 

١٤٢٩هـ. سوريا،  حمص،  مطبعة  ط ١، 
خالل . ٥٨ من  والتطبيق  النظرية  بين  اإلباضية  عند  المرسلة  المصلحة  داود:  مصطفى  إتبيرن 

األمير  جامعة  في  نوقشـت  وأصوله،  الفقه  في  ماجسـتير  رسـالة  المتأخرين،  اجتهادات 
١٤٢٥هـ/٢٠٠٤م. سنة  الجزائر،  بقسنطينة،  اإلسالمية  للعلوم  عبد القادر 

المقري.. ٥٩ عبد اهللا  ألبي  القواعد  كتاب  تحقيق:  مقدمة  حميد:  عبد اهللا بن  أحمد بن 
أنس . ٦٠ مالك بن  لإلمـام  الكبرى  المدونة  مـن  المسـتنبطة  الفقهية  القواعد  زقـور:  أحمـد 

دار  ط ١،  القاسـم،  عبد الرحمٰن  اإلمام  عن  سـعيد  سـحنون بن  اإلمام  برواية  الصبحي 
١٤٢٦هـ/٢٠٠٥. الجزائر،  التراث،  دار  بيروت،  حزم  ابن 

كتاب . ٦١ في  نشـر  بحث  المقاصد،  بفقه  وعالقتها  الفقهية  القواعد  حمو:  مصطفى بن  أرشـوم 
ُعمان  في  الفقهية  العلوم  تطور  ندوة  بحوث  ضمن  والتطبيق  التأصيـل  بين  الفقهية  القواعـد 
باجو،  مصطفى  ومراجعة،  تنسيق  ـ  أنموذجًا  الفقهية  القواعد  ـ  الهجري  الرابع  القرن  خالل 
٢٠٠٥م. ُعمان،  النهضة،  مطابع  ُعمان،  سلطنة  الدينية،  والشؤون  األوقاف  وزارة  بإشراف 

مقارنة . ٦٢ اإلباضي  المذهب  في  وآثارًا  وفسـادًا  صحة  النكاح  حمو:  مصطفى بن  أرشـوم 
ُعمان،  سـلطنة  روي،  النهضة،  مطابع  ط ١،  الوضعية،  والقوانين  اإلسـالمية  بالمذاهب 

١٤٢٤هـ/٢٠٠٢م.
جمع . ٦٣ تحتها،  المندرجة  والقواعد  الكبـرى  الخمس  الفقهية  القواعد  علوان،  إسـماعيل 

ط ١،  السعودية  الجوزي،  ابن  دار  تيمية،  ابن  اإلسالم  شيخ  فتاوى  مجموع  من  ودراسة 
١٤٢٠هـ/٢٠٠٠م.
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الشـهير . ٦٤ المتكلـم  البصـري  إسـحاق  إسـماعيل بن  علي بـن  أبو الحسـن  األشـعري 
المبين. الفتح  ـ  (ت: ٢٢٤هـ) 

النفائس، األردن، ١٤١٥هـ/١٩٩٥م.. ٦٥ العبادات، ط ٣، دار  النيات في  األشقر عمر سليمان: 
ط ٤، . ٦٦ القرآن،  غريب  في  المفردات  الراغب:  محمد  الحسين بن  أبو القاسم  األصفهاني 

ألفاظ  مفـردات  أخـرى:  ونسـخة  ١٤٢٦هـ/٢٠٠٥م.  لبنـان،  ـ  بيـروت  المعرفـة،  دار 
بيروت. الفكر،  دار  مرعي،  نديم  تحقيق:  الكريم،  القرآن 

القومي . ٦٧ التراث  وزارة  نشر  جزآن،  البصيرة،  اهللا،  عبيد  أبي  عثمان بن  أبو محمد  األصم 
١٩٨٢م. مصر،  وشركاؤه،  الحلبي  البابي  عيسى  مطبعة  ُعمان،  والثقافة، 

الزاد . ٦٨ المسمى هميان  القرآن  تفسير  القطب (١٢٣٦ - ١٣٣٢هـ):  أمحمد بن يوسف،  أطفيش 
ُعمان، طبعة ١٤٠١هـ/١٩٨٠م. والثقافة، سلطنة  القومي  التراث  المعاد، نشر وزارة  دار  إلى 

والفرع، . ٦٩ األصـل  شـامل  (١٢٣٦ - ١٣٣٢هـ):  القطـب  يوسـف،  أمحمد بـن  أطفيـش 
سـلطنة  والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  ط،  د  أطفيـش،  إبراهيم  أبو إسـحاق  تصحيـح 

١٤٠٤هـ/١٩٨٤م. ُعمان، 
وشـفاء . ٧٠ النيل  كتاب  شـرح  (١٢٣٦ - ١٣٣٢هـ):  القطب  يوسـف،  أمحمد بن  أطفيـش 

١٤٠٥هـ/١٩٨٥م. ط ٣،  السعودية،  جدة،  اإلرشاد،  مكتبة  نشر  مجلدا،   ١٧ العليل، 
مجموع . ٧١ ضمن  النيات  كتاب  (١٢٣٦ - ١٣٣٢هـ):  القطب  يوسف،  أمحمد بن  أطفيش 

كتب. ثالثة 
ط ٢، . ٧٢ السـبيل،  منار  أحاديث  تخريج  فـي  الغليل  إرواء  الديـن:  ناصر  محمـد  األلبانـي 

د.ت. لبنان.  بيروت ـ  اإلسالمي،  المكتب 
أصول . ٧٣ في  اإلحكام  محمـد،  علي بن  أبي  علي بـن  الحسـن  أبي  الدين  سـيف  اآلمدي 

١٤٠٣هـ/١٩٨٣م. بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  ط،  د.  األحكام، 
في . ٧٤ نوقشـت  ماجسـتير،  رسـالة  والتصرفات،  العقود  فـي  وأثره  الباعـث  خالـد:  بابكـر 

١٩٩٤م. عام  في  الجزائر،  ـ  قسنطينة  اإلسالمية،  الجامعة 
القومي . ٧٥ التراث  وزارة  نشـر  األصولي،  وفكره  الوارجالني  أبو يعقوب  مصطفى:  باجـو 

١٤١٥هـ/١٩٩٥م. ط ١،  ُعمان،  سلطنة  والثقافة، 
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المعتبر، . ٧٦ كتاب  خالل  من  الكدمي  سعيد  أبي  اإلمام  عند  الفقهية  القواعد  مصطفى:  باجو 
الفقهية  العلوم  التأصيل والتطبيق، بحوث ندوة تطور  بين  الفقهية  القواعد  صدر في كتاب 
ومراجعة،  تنسـيق  أنموذجا،  الشـرعية  القواعد  الهجري،  الرابع  القـرن  خالل  ُعمان  فـي 
٢٠٠٥م. ُعمان،  بسلطنة  الدينية  والشؤون  األوقاف  وزارة  نشر  باجو.  صالح  مصطفى بن 

مسـقط، . ٧٧ الواعد،  الجيل  مكتبة  ط ١،  اإلباضيـة،  عند  االجتهـاد  منهج  مصطفـى:  باجـو 
١٤٢٦هـ/٢٠٠٥م. ُعمان، 

اإلمام . ٧٨ موطأ  شـرح  المنتقى  (٤٧٤هـ):  سـعد  بن  خلف  بن  سـليمان  أبو الوليد  الباجي 
لبنان،  ـ  بيـروت  العربـي،  التـراث  إحيـاء  دار  ط ١،  شـاكر،  محمـود  تحقيـق:  مالـك، 

١٤٢٥هـ/٢٠٠٥م.
الرياض، . ٧٩ الرشـد،  مكتبـة  نشـر  ط ١،  بمقاصدها،  األمـور  قاعـدة  يعقـوب:  الباحسـين 

١٤١٩هـ/١٩٩٩م.
د. ت.. ٨٠ لبنان،  العربي،  التراث  إحياء  دار  ط ٣،  العدلية،  األحكام  مجلة  شرح  رستم،  سليم  باز 
البخاري أبو عبد اهللا محمد بن إسماعيل (٢٥٦هـ): الجامع المسند الصحيح المختصر . ٨١

٢٠٠٣م. بيروت،  الفكر،  دار  وأيامه،  وسننه  اهللا ژ  رسول  أمور  من 
التلويح.. ٨٢ بشرح  التوضيح  (٧٣٠هـ):  الشريعة  صدر  عبد العزيز  البخاري 
اإلسالم . ٨٣ فخر  أصول  عن  األسرار  كشف  (٧٣٠هـ):  الشريعة  صدر  عبد العزيز  البخاري 

١٤١٨هـ/١٩٩٧م. لبنان،  بيروت ـ  العلمية،  الكتب  دار  ط ١،  البزدوي، 
بيروت.. ٨٤ العربية،  النهضة  دار  الشخصية،  لألحوال  المقارن  الفقه  بدران:  أبو العينين  بدران 
والتوزيع، . ٨٥ للنشر  النفائس  دار  ط ١،  الشـرعية،  االشتباه  أحكام  أحمد:  يوسـف  البدوي 

١٤٢١هـ/٢٠٠١م. األردن، 
بيروت، . ٨٦ الريحاني.  مطبعة  اإلسالمية،  الشريعة  في  الذرائع  سد  هشـام:  محمد  البرهاني 

١٩٨٥م. األولى،  الطبعة 
للميراث.. ٨٧ األساسية  األحكام  زكرياء:  البري 
جريدة . ٨٨ دار  ط ١،  البسـيوي،  الحسن  أبي  جامع  محمد:  على بن  أبو الحسـن  البسـيوي 

١٩٨٤م. ُعمان،  سلطنة  والنشر،  للصحافة  ُعمان 
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القومي . ٨٩ التراث  وزارة  نشـر  البسـيوي،  مختصر  محمد:  على بن  أبو الحسـن  البسـيوي 
د.ت. ُعمان  سلطنة  والثقافة، 

تحقيق: . ٩٠ الفقه،  أصـول  في  المعتمد  الطيب:  علي بـن  محمد بن  أبو الحسـين  البصـري 
١٣٨٤هـ/١٩٦٤م. سوريا،  ـ  دمشق  الكاثوليكية،  المطبعة  وآخرون،  حميد  محمد 

ُعمان، . ٩١ علماء  بعـض  تاريخ  في  األعيان  إتحـاف  حامد:  حمود بن  سـيف بن  البطاشـي 
١٤٢٥هـ/٢٠٠٤م. ُعمان،  سلطنة  مسقط،  النهضة،  مطابع  أجزاء)   ٣) ط ٢، 

دار . ٩٢ طبعه  لميـزاب،  العامة  المجالـس  اتفاقيات  ميـزاب،  أرشـيف  من  عيسـى،  بعمـارة 
١٤٠٥هـ/١٩٨٥م. باتنة.  الشهاب، 

مسائل . ٩٣ على  اإلشراف  (ت: ٤٢٢هـ):  البغدادي  نصر  علي بن  عبد الوهاب بن  البغدادي 
األولى. الطبعة  المغرب،  اإلرادة،  مطبعة  الخالف، 

بلبنان، حققه: . ٩٤ العلمية  الكتب  دار  نشرته  واالستثناء  الفروق  في  االعتناء  البكري محمد: 
معوض. وعلي  عبد المجيد  عادل 

١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م. . ٩٥ ط ١،  داود،  بورقيبة  تحقيـق:  البكري،  فتاوى  عبد الرحمٰن:  بكلـي 
١٤٠٢هـ/١٩٨٢م. ط ١،  أخرى،  ونسخة 

الجزائر، . ٩٦ ـ  غردايـة  العربية،  المطبعـة  ط ٢،  زيـد،  جابر بن  اإلمـام  فقه  يحيـى:  بكـوش 
١٤٠٨هـ/١٩٨٨م.

ط ١، . ٩٧ الجوامع  جمع  على  المحلى  الخليل  شـرح  على  البناني  حاشـية  محمد:  البناني 
١٣٣١هـ/١٩١٣م. مصر 

وعلق . ٩٨ راجعه  اإلقناع،  متـن  عن  القناع  كشـاف  إدريس،  يونس بن  منصور بن  البهوتـي 
د.ت. الرياض،  الحديثة،  النصر  مكتبة  نشر  هالل،  ومصطفى  مصيلحي  هالل  عليه 

إيضاح . ٩٩ في  الوجيز  الغزي:  محمد  أحمد بن  صدقي بن  محمـد  الحارث  أبي  البورنـو 
١٤٢٢هـ/٢٠٠٢م. لبنان،  بيروت ـ  الرسالة،  مؤسسة  ط ٥،  الكلية،  الفقه  قواعد 

إشـبيليا . ١٠٠ دار  نشـر  اإلسـالمي،  الفقه  في  الضرر  عن  التعويض  مدني،  محمد  بوسـاق 
١٤١٩هـ/١٩٩٩م. ط ١،  السعودية،  الرياض، 
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(١٤ مجلدا) . ١٠١ اآلثار  لباب  كتـاب  (١٢٥٠هـ):  محمد  خلفان بن  مهنا بن  البوسـعيدي 
ُعمان،  سـلطنة  والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  ط،  د.  شـلبي،  عبد الحفيـظ  تحقيـق: 

١٤٠٤هـ/١٩٨٤م.
لبنان، . ١٠٢ بيـروت ـ  اإلسـالمية،  الشـريعة  في  المصلحة  ضوابط  سـعيد،  محمد  البوطي 

١٤٠٨هـ/١٩٨٨م.
أنوار . ١٠٣ المسـمى  البيضاوي  تفسـير  (ت: ٦٨٥هـ):  عمر  عبد اهللا بن  القاضي  البيضاوي 

د.ت. العلمية،  الكتب  دار  ط ١،  التأويل،  وأسرار  التنـزيل 
مخطوط.. ١٠٤ والنظائر،  األشباه  على  الباهر  التحقيق  اهللا:  هبة  التاجي 
آياته . ١٠٥ وخّرج  ضبطه  التنقيح،  شرح  التوضيح  على  التلويح  (٧٩٢هـ)،  الدين  سعد  التفتازاني 

١٤١٦هـ/١٩٩٦م. لبنان،  بيروت ـ  العلمية،  الكتب  دار  ط ١،  عميرات  زكرياء  وأحاديثه 
الشـماخي . ١٠٦ مختصر  في  التراخي  رفع  (١١٨٧هـ):  الجربي  رمضان  عمرو بن  التالتي 

بني  لعلي،  صالح  الحاج  مكتبة   ،١٢٦٤ ت.ن.  موسـى  عمر بن  نسـخ  ورقة)   ١٣٧)
الجزائر. ـ  غرداية  ـ  يزجن 

التهانوي محمد بن علي بن محمد الفروقي (كان حيا ١١٥٨هـ): كشاف اصطالحات . ١٠٧
المصرية،  النهضة  مكتبـة  الخولي،  أمين  وراجعـه  عبد البديع،  لطفي  حققـه  الفنـون، 
أخرى:  ونسـخة  ١٣٥٣هـ/١٩٦٣م.  بيروت،  والنشـر  للكتب  خياط  شـركة  القاهرة، 

بيروت. صادر،  دار  نشر 
في . ١٠٨ البسـام  الورد  (ت: ١٢٢٣هـ):  إبراهيم  الحـاج  عبد العزيز بن  الدين  ضيـاء  الثمينـي 

التونسية، تونس ١٣٤٥هـ. المطبعة  الثميني،  رياض األحكام، تحقيق: محمد بن صالح 
النيل وشفاء . ١٠٩ الثميني ضياء الدين عبد العزيز بن الحاج إبراهيم (ت: ١٢٢٣هـ): كتاب 

العربية  المطبعة  ط ٢،  أجزاء،   ٣ عمر،  عبد الرحمٰن بن  بكلي  وتعليق:  تحقيق  العليل، 
١٣٨٧هـ/١٩٦٨م. الجزائر،  اإلسالمي،  الفكر  لدار 

من . ١١٠ اختصره  المنهاج،  درر  من  المنظوم  التاج  إبراهيم،  الحاج  عبد العزيز بن  الثميني 
الكتابين  من  وكل  الُعماني،  الشـقصي  لخميس  الراغبين  وبالغ  الطالبين  منهج  كتاب 
شريفي،  محمد  ومصطفى بن  موسـى  عمي بن  بابا  محمد  حققه:  واألول  مطبوعين، 

١٤٢١هـ/٢٠٠٠م. ط ١، 
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عمر بن . ١١١ وبازين  حمـو  أحمد بن  كروم  ترتيب  زيـد،  جابر بن  رسـائل  زيد:  جابر بـن 
مصور. مخطوط  أحمد، 

الخروصي، . ١١٢ خلف  سعيد بن  ترتيب  زيد،  جابر بن  اإلمام  ت  جوابا  من  زيد:  جابر بن 
ط ١٤٠٤هـ/١٩٨٤م. ُعمان،  سلطنة  والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  نشر 

دار . ١١٣ ـ  بيروت  اللبنانـي،  الكتاب  دار  ط ١،  التعريفـات،  محمـد:  علي بـن  الجرجانـي 
١٤١١هـ/١٩٩١م. القاهرة،  المصري،  الكتاب 

محمد . ١١٤ تحقيق:  القرآن،  أحكام  (٣٨٠هـ):  الرازي  علي  أحمد بن  أبو بكر  الجصـاص 
الصادق قمحاوي، ط ١، دار اإحياء التراث العربي، بيروت ـ لبنان، ١٤١٢هـ/١٩٩٢.

جمعية . ١١٥ نشـر  اإلباضية،  عند  للعقيدة  الحضـاري  البعد  علي:  فرحات بـن  الجعبيـري 
١٩٩١م. الجزائر،  ـ  غرداية  العربية،  المطبعة  القرارة،  التراث، 

بعنوان . ١١٦ اإلسـالمية،  الشـريعة  في  المتهم  بـراءة  األصل  بحث  الفضـل:  جـواد  جعفـر 
األولى  العلمية  الندوة  بحوث  مجموعة  من  اإلسالمية.،  الشريعة  في  وحقوقه  المتهم 

١٤٠٢هـ/١٩٨٢م. الرياض  في  والتدريب  األمنية  للدراسات  العربي  للمركز 
بكر بن . ١١٧ ألبي  المسالك  أسهل  شرح  السالك  سـراج  بري:  حسـين  عثمان بن  الجعلي 

١٩٩٢م. الجزائر،  العصر،  مؤسسة  الكشناوي،  حسن 
ط ١، . ١١٨ المغرب،  قسـم  اإلباضية  أعالم  معجم  العلمي:  البحث  لجنة  التـراث،  جمعيـة 

١٩٩٩م. الجزائر،  غرداية،  العربية،  المطبعة 
الثالث . ١١٩ القرن  علماء  من  فزان،  علماء  أجوبة  خلف:  وعبد القهار بن  فتى،  جناون بـن 

إبراهيم  طبعها  على  وأشـرف  تحقيقها  وأكمل  النامي  خليفة  عمرو  حققها  الهجـري. 
د.ت. قسنطينة،  البعث،  دار  بمطابع  طبع  طالي، 

الضامري . ١٢٠ مكتبة  الصوم،  كتاب  الخير:  أبي  الخير بن  يحيى بـن  أبو زكرياء  الجناونـي 
١٤١١هـ/١٩٩١م. ُعمان،  سلطنة  السيب،  والتوزيع،  للنشر 

علي . ١٢١ تعليق:  النـكاح،  كتاب  الخيـر:  أبي  الخير بـن  يحيى بـن  أبو زكريـاء  الجناونـي 
ط ٢،  زعرود،  ساسـي  ومحمد  اهللا  عـون  أحمد  سـليمان  للنشـر  أعده  معمر،  يحيـى 

١٩٨٨م. ُعمان،  سلطنة  ـ  روي  العالمية،  المطابع 
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في . ١٢٢ مختصر  الوضع  كتاب  الخير:  أبـي  الخير بن  يحيى بن  أبو زكرياء  الجناونـي 
مطبعة  د. ت،  ط ١،  أطفيـش،  إبراهيـم  أبو إسـحاق  تحقيـق:  والفقـه،  األصـول 

مصر. الجديدة،  الفجالة 
عبد الغفور . ١٢٣ أحمد  د.  تحقيـق:  الصحاح،  (٤٠٠هـ):  حمـاد  إسـماعيل بن  الجوهـري 

١٣٧٧هـ. سنة  طبعة  القاهرة،  العربي،  الكتاب  مطابع  عطار، 
قنطرة . ١٢٤ الثالثة،  القنطرة  الخيرات؛  قناطر  أبو طاهر إسماعيل بن موسى (٧٥٠هـ):  الجيطالي 

عمي  معهد  الشـريعة،  قسـم  طلبة  هيئة  وتعليق:  تحقيق  الطهارات،  من  ووظائفهـا  الصـالة 
١٤١٩هـ/١٩٩٨م. الجزائر،  غرداية،  العربية،  المطبعة  ط ١،  الجزائر،  غرداية،  سعيد، 

وتعليق: . ١٢٥ تحقيق  اإلسالم،  قواعد  (٧٥٠هـ):  موسى  إسماعيل بن  أبو طاهر  الجيطالي 
أخرى  ونسـخة   .١٩٧٦ غرداية،  العربية،  المطبعة  ط ١،  عمر،  عبد الرحمٰن بن  بكلي 
الجربي (١٠٨٨هـ/١٦٧٨م)  أبي ستة  مذيلة بحاشية ألبي عبد اهللا محمد بن عمر بن 
غرداية،  العربيـة،  المطبعة  ط ١،  موسـى.  الحـاج  موسـى  بشـير بن  وتعليق:  تحقيـق 

١٤١٨هـ/١٩٩٨م. الجزائر، 
دار . ١٢٦ بكلية  نوقشت  ماجستير  رسالة  العبادات،  في  وأثره  الشك  مصطفى،  أحمد  حسن 

القاهرة. العلوم، 
كتاب . ١٢٧ على  شـرح  التحرير  تيسـير  بادشـاه،  بأمير  المعـروف  أميـن  محمـد  الحسـيني 

الهمام،  البن  والشـافعية  الحنفية  اصطالحي  بيـن  الجامع  الفقه  أصول  فـي  التحريـر 
مصر. الحلبي،  البابي  مصطفى  مطبعة  ـ ،  ١٣٥٠ه ط ١، 

األزهرية . ١٢٨ الكليات  مكتبة  اإلسـالمي،  للفقه  الفقهية  القواعد  محمد:  أحمد  الحصري 
١٤١٣هـ/١٩٩٣م. القاهرة، 

القواعد، . ١٢٩ كتاب  (ت: ٨٢٩هـ):  عبد المؤمـن  محمد بن  الدين  تقي  أبو بكر  الحصنـي 
الرياض  وشركة  الرشد  مكتبة  نشـر  ط ١،  الشـعالن،  عبد اهللا  عبد الرحمٰن بن  تحقيق: 

١٤١٨هـ/١٩٩٧م. السعودية،  الرياض،  والتوزيع،  للنشر 
التراث . ١٣٠ وزارة  نشر  ط ١،  الخصال،  مختصر  قيس:  إبراهيم بن  أبو إسحاق  الحضرمي 

١٤٠٣هـ/١٩٨٣م. مسقط،  للطباعة  نوبار  دار  طبع  ُعمان،  سلطنة  والثقافة،  القومي 
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الجليل شرح مختصر . ١٣١ الحطاب محمد بن محمد بن عبد الرحمٰن (٩٥٤هـ): مواهب 
بالمواق  الشهير  العبدري  عبد اهللا  ألبي  خليل  مختصر  واإلكليل  التاج  بهامشه  خليل، 
مكتبة  ط  أخرى  ونسـخة  ١٤١٢هـ/١٩٩٢م.  بيـروت،  الفكـر،  دار  ط ٣،  (٨٦٧هـ) 

١٣٢٩هـ. سنة  ط ١،  مصر،  السعادة،  ومطبعة  ليبيا.  طرابلس  النجاح، 
الفقه . ١٣٢ دراسـة  إلى  مدخل  المقارن  للفقه  العامة  األصول  الدين:  تقي  محمـد  الحكيـم 

١٩٨٣م. األندلس،  دار  ط ٣،  المقارن، 
الحنفي، . ١٣٣ نجيـم  والنظائر البن  األشـباه  البصائر شـرح  عيون  أحمـد: غمـز  الحمـوي 

١٤٠٥هـ/١٩٨٥م. لبنان،  العلمية،  الكتب  دار  ط ١، 
الحسني.. ١٣٤ فهي  تعريب  األحكام،  مجلة  شرح  الحكام  درر  علي:  حيدر 
القومي . ١٣٥ التراث  وزارة  نشـر  الصغرى،  المدونـة  غانم:  بشـر بن  أبو غانم  الخراسـاني 

١٤٠٤هـ/١٩٨٤م. ُعمان،  سلطنة  والثقافة، 
الخراساني أبو غانم بشر بن غانم: المدونة الكبرى، النسخة المصورة من المخطوط، . ١٣٦

لبنان. ـ  بيروت  العربية،  اليقظة  دار  طبعه 
مخطوط.. ١٣٧ الجصاص،  بشرح  القاضي  أدب  كتاب  الخصاف: 
سنن . ١٣٨ مختصر  مع  (مطبوع  السنن،  معالم  إبراهيم:  محمد بن  حمد بن  أبو سليمان  الخطابي 

نَّة المحمدية، ١٣٦٨هـ. أبي داود للمنذري) تحقيق: محمد حامد الفقي، مصر، مطبعة السُّ
قواعد . ١٣٩ تمهيـد  كتاب  (المحقـق)،  أحمـد  خلفان بـن  سـعيد بن  أبو محمـد  الخليلـي 

سـعيد بن  محمد  أبي  جوابات  من  واألديان  األحكام  مسـائل  شـوارد  وتقييد  اإليمان 
سجل  مطابع  ُعمان،  والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  نشر  الخليلي،  أحمد  خلفان بن 

١٤٠٧هـ/١٩٨٦م. ط ١،  مصر،  العرب، 
والحج، . ١٤٠ والصوم  والزكاة  الصالة  الثاني:  الكتـاب  الفتاوى  حمد:  أحمد بن  الخليلـي 

بسلطنة  الدينية  والشؤون  األوقاف  وزارة  اإلفتاء  بمكتب  العلمي  البحث  قسم  راجعه 
١٤٢١هـ/٢٠٠١م. ط ١،  لألجيال  الفني  المكتبة  نشر  ُعمان، 

ومكتبتها . ١٤١ ُعمان  مطبعة  شركة  طبع  األول،  الكتاب  الفتاوى،  حمد:  أحمد بن  الخليلي 
١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م. ط ٣،  ُعمان،  سلطنة  المحدودة 
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األجيال، . ١٤٢ مكتب  نشـر  الثالث،  الكتاب  المعامالت،  فتاوى  حمد:  أحمد بن  الخليلي 
األوقاف  بوزارة  اإلفتاء  بمكتب  العلمي  البحت  قسم  ومراجعة  إعداد  ُعمان،  سـلطنة 

١٤٢٢هـ/٢٠٠١م. ط ١،  ُعمان،  سلطنة  الدينية،  والشؤون 
مطبعة . ١٤٣ شـركة  لألجيال،  الفني  المكتب  النـكاح،  فتـاوى  حمد،  أحمد بـن  الخليلـي، 

١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م. ط ٣،  ُعمان،  ومكتبتها،  ُعمان 
وتصحيح: . ١٤٤ تعليق  النظر،  تأسـيس  (ت: ٤٢٠هـ):  عمر  اهللا بن  عبيد  أبو زيد  الدبوسـي 

مكتبة  مـع  باالشـتراك  بيروت  زيـدون،  ابـن  دار  نشـر  الدمشـقي،  القبانـي  مصطفـى 
مصر. األزهرية،  الكليات 

به . ١٤٥ تقدم  بحث  الفـروق،  كتاب  من  والفقهية  األصولية  القواعـد  الديـن،  سـعد  دداش 
لنيل درجة الدكتوراه في الفقه وأصوله من جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية 

الجزائر. ـ  بقسنطينة 
مؤسسة . ١٤٦ المسـالك،  أقرب  مختصر  على  الصغير  الشـرح  أحمد،  أبو البركات  الدردير 

١٩٩٢م. الجزائر،  العصر، 
مؤسسـة . ١٤٧ ط ١،  وأصوله،  اإلسـالمي  الفقه  في  مقارنة  بحوث  فتحي:  محمد  الدرينـي 

١٤١٤هـ/١٩٩٤م. بيروت،  الرسالة، 
جامعة . ١٤٨ مطبعة  ط،  د  الحـق،  اسـتعمال  في  التعسـف  نظرية  فتحـي:  محمـد  الدرينـي 

١٩٦٧م. دمشق، 
الدردير . ١٤٩ ألحمد  خليل  لمختصر  الكبير  الشرح  على  الحاشية  عرفة،  محمد  الدسوقي 

الكتب  دار  شـاهين،  عبد اهللا  محمـد  تحقيق:  عليـش،  تقريرات  وبهامشـه  المالكـي، 
١٩٩٦م. بيروت  العلمية، 

الغيب، . ١٥٠ الكبير ومفاتيح  التفسير  الحسين (٦٠٦هـ):  الدين محمد بن عمر بن  الرازي فخر 
١٩٠٥م. القاهرة،  األميرية،  المطبعة  أخرى،  نسخة  ١٩٨٣م.  بيروت،  الفكر،  دار 

أصول . ١٥١ علم  في  المحصول  (٦٠٦هـ):  الحسـين  عمر بن  محمد بن  الدين  فخر  الرازي 
الفقه، تحقيق: طه جابر فياض العلواني، ط ٣، مؤسسة الرسالة، سنة ١٤١٨هـ/١٩٩٧م. 

١٤٠٨هـ/١٩٨٨م. بيروت  العلمية،  الكتب  دار  ط،  أخرى،  نسخة 
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صححه: . ١٥٢ الفرائض،  فن  في  الغوامض  كشـف  محمد:  سـفيان بن  أبو الحسن  الراشـدي 
الشرعي  القضاء  معهد  نشر  ُعمان،  لسلطنة  العام  المفتي  الخليلي  حمد  أحمد بن  الشيخ 

١٤١٢هـ/١٩٩١م. ُعمان،  سلطنة  الذهبية،  بالمطابع  طبع  ط ٢،  واإلرشاد،  والوعظ 
تحقيق: . ١٥٣ الفرائد  بحـر  من  القواعد  جواهـر  عبـد اهللا:  محمد بن  سـفيان بن  الراشـدي 

ط ١،  ُعمان،  سـلطنة  االستقامة،  مكتبة  نشـر  الراشـدي،  سـفيان  يحيى بن  محمد بن 
١٤٢٥هـ/٢٠٠٥م.

ط ١، . ١٥٤ العصـور:  عبر  واسـتمراره  الفقـه  تدوين  نشـأة  عبـد اهللا:  مبارك بـن  الراشـدي 
١٤٢٢هـ/٢٠٠١م.

مصور.. ١٥٥ مخطوط  الربيع،  آثار  حبيب:  الربيع بن 
مؤسسـة . ١٥٦ النبوية،  ـنَّة  والسُّ القرآن  من  الفقهية  الرخـص  الشـريف:  محمـد  الرحمونـي 

١٩٩٢م. تونس،  عبد الكريم، 
نشر . ١٥٧ التجاري جائز شرعا؟ ط ١،  التـأمين  والتأمين، هل  الخطر  المصري:  يونس  رفيق 

١٤٢٢هـ/٢٠٠١م. جدة،  البشير  ودار  بيروت،  الشامية،  والدار  دمشق،  القلم،  دار 
اإلسالمية . ١٥٨ المكتبة  الناشـر  المنهاج،  شـرح  إلى  المحتاج  نهاية  الدين:  شـمس  الرملي 

حسني. بك  حسين  بمطبعة   ١٢٩٦ طبعة  وكذا  دت،  الشبح،  رياض  الحاج  لصاحبها 
األزهر، . ١٥٩ الشرع  علم  في  الجوهر  نثار  أبو مسـلم:  عديم  سـالم بن  ناصر بن  الرواحي 

ُعمان. سلطنة  المؤلف،  بخط  األصلي  المخطوط  من  مصورة  طبعة 
الخالف . ١٦٠ مسـائل  على  اإلشـراف  كتاب  خالل  من  الفقهية  القواعد  محمـد:  الروكـي 

للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي، دار القلم دمشق، ط ١، ١٤١٩هـ/١٩٩٨م. 
٢٠٠٣م. المتحدة،  العربية  اإلمارات  دبي،  للدراسات  البحوث  دار  وطبعة 

فاروق . ١٦١ تقديم  الفقهـاء،  اختـالف  في  أثرها  الفقهـي  التقعيد  نظريـة  محمـد:  الروكـي 
١٤٢١هـ/٢٠٠٠م. لبنان،  بيروت  حزم،  ابن  دار  الجزائر،  الصفاء  دار  حمادة، 

مطبعة . ١٦٢ ط ١،  القاموس،  جواهر  من  العروس  تاج  (١٢٥٠هـ):  الدين  محب  الزبيـدي 
لبنان. ـ  بيروت  الحياة،  مكتبة  منشوراتدار  مصر،  الخيرية 

١٩٨١م.. ١٦٣ المعاصر،  الفكر  دار  ط ٢،  وأدلته،  اإلسالمي  الفقه  وهبة:  الزحيلي 
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مؤسسة . ١٦٤ ط ٥،  الوضعي،  القانون  مع  مقارنة  الشرعية  الضرورة  نظرية  وهبة:  الزحيلي 
١٩٩٧م. بيروت،  الرسالة 

تحقيق: . ١٦٥ الفقهيـة،  القواعد  شـرح  ١٣٥٧هـ/١٩٣٨م،  ت:  محمـد  أحمد بـن  الزرقـا 
١٤١٩هـ/١٩٩٨م. الخامسة  الطبعة  دمشق سوريا،  القلم،  دار  الزرقا  أحمد  مصطفى 

دمشـق . ١٦٦ طبريـة،  مطبعـة  العـام،  الفقهـي  المدخـل  أحمـد:  مصطفـى  الزرقـا 
١٤٢٥هـ/٢٠٠٤م. دمشق،  القلم،  دار  ط ٢،  أخرى،  نسخة  ١٣٧٨هـ/١٩٦٨م. 

نشـر . ١٦٧ ط ٤،  فيه،  الشـرعي  والرأي  ـ  حقيقته  ـ  التأمين  نظـام  أحمـد:  مصطفـى  الزرقـا 
١٤١٥هـ/١٩٩٤م. لبنان،  ـ  بيروت  الرسالة،  مؤسسة 

في . ١٦٨ المحيط  البحـر  (٧٩٤هـ):  عبـد اهللا  بهادر بـن  محمد بـن  الديـن  بـدر  الزركشـي 
١٤١٣هـ/١٩٩٢م. مصر،  والنشر،  للطباعة  الصفوة  دار  ط ٢،  الفقه،  أصول 

القواعد، . ١٦٩ في  المنثـور  (٧٩٤هـ):  عبـد اهللا  بهادر بن  محمد بن  الدين  بـدر  الزركشـي 
الكويت،  والنشر،  للطباعة  الخليج  مؤسسة  ط ١،  محمود،  أحمد  فائق  تيسير  تحقيق: 

١٤٠٢هـ/١٩٨٢م.
بجمع . ١٧٠ المسامع  تشنيف  (٧٩٤هـ):  عبد اهللا  بهادر بن  محمد بن  الدين  بدر  الزركشي 

والمكتبة  قرطبـة  مؤسسـة  ط ٢،  عبد العزيز،  سـيد  ربيع،  عبد اهللا  تحقيـق:  الجوامـع، 
١٤١٩هـ/١٩٩٩م. المكية، 

حقائق . ١٧١ عـن  الكشـاف  تفسـير  (ت: ٥٢٨هـ):  عمـر  محمود بـن  اهللا  جـار  الزمخشـري 
محمد  مصطفى  مطبعـة  ط ١،  التأويل،  وجـوه  في  األقاويل  وعيـون  التنزيل  غوامـض 
نشر  عامر،  مرسي  محمد  تحقيق:  أخرى،  ونسخة  ١٣٥٤هـ.  مصر،  الكبرى،  التجارية 

د.ت. مصر،  ـ  القاهرة  محمد،  عبد الرحمٰن  ومطبعة  مكتبة  شركة  المصحف،  دار 
سالم . ١٧٢ محمد  تقديم،  األصول،  على  الفروع  تخريج  محمود:  الدين  شهاب  الزنجاني 

بيروت،  ـ  سـوريا  الرسـالة،  مؤسسـة  ط ٥،  الصالح،  أديب  محمد  تحقيـق:  مذكـور، 
١٤٠٧هـ/١٩٨٤م.

الرسالة، . ١٧٣ مؤسسة  ط ١٦،  اإلسـالمية،  الشـريعة  لدراسـة  المدخل  عبد الكريم:  زيدان 
١٩٩٩م. بيروت، 
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أحمد بن . ١٧٤ اإلمـام  مسـند  لترتيب  الرباني  الفتح  البنـا:  عبد الرحمٰـن  أحمـد  السـاعاتي 
د.ت. القاهرة،  الرباني،  الفتح  مطبعة  حنبل، 

الشـافعي . ١٧٥ مسـند  وترتيب  جمع  في  المتن  بدائع  البنا،  عبد الرحمٰن  أحمد  السـاعاتي 
١٣٦٩هـ. والنشر،  للطباعة  األنوار  دار  ط ١،  والسنن، 

من . ١٧٦ نماذج  الثمين  العقد  (١٣٣٢هـ):  سلوم  حميد بن  عبد اهللا بن  أبو محمد  السالمي 
سـالم بن  وتعليق:  تحقيق  المتقدميـن،  وسـابق  المتأخرين  فخـر  الدين  نـور  فتـاوى 

١٣٩٣هـ. القاهرة،  الشعب،  دار  أجزاء،  أربعة  الحارثي،  سليمان  حمد بن 
اإلمـام . ١٧٧ جوابـات  (١٣٣٢هـ):  سـلوم  حميد بـن  عبد اهللا بـن  أبو محمـد  السـالمي 

بإشراف  السالمي  اإلمام  مكتبة  نشر  أبو غدة،  عبد السـتار  ومراجعة  تنسيق  السـالمي، 
١٤٢٢هـ/٢٠٠١م. ط ٣،  ُعمان،  بدية،  السالمي،  محمد  عبد بن 

الشـمس . ١٧٨ طلعة  شـرح  (١٣٣٢هـ):  سـلوم  حميد بن  عبد اهللا بن  أبو محمد  السـالمي 
سـلطنة  الحديثة،  األلوان  مطبعة  والثقافة،  القومـي  التراث  وزارة  نشـر  األلفية،  علـى 
شـرح  الشـمس  طلعة  بعنوان:  محققـة  أخـرى  ونسـخة  ١٤٠١هـ/١٩٨١م.  ُعمـان. 
بدية، سلطنة  السالمي،  اإلمام  مكتبة  نشر  القّيام،  تحقيق: عمر حسن  شمس األصول، 

لبنان. ـ  بيروت  الراشد،  دار  طبع  ٢٠٠٨م  ط ١،  ُعمان، 
على . ١٧٩ اآلمال  معـارج  (١٣٣٢هـ):  سـلوم  حميد بن  عبد اهللا بـن  أبو محمـد  السـالمي 

محمد  تحقيق:  الحضرمـي،  إسـحاق  ألبي  الخصال  مختصـر  بنظم  الكمـال  مـدارج 
ط ١،  ُعمـان  والثقافـة،  القومـي  التـراث  وزارة  نشـر  إسـماعيل،  محمـود 
بولرواح وآخرون  بابزيز وإبراهيم  ١٤٠٣هـ/١٩٨٣م. وطبعة أخرى تحقيق: سليمان 
٢٠٠٨م. ط ١،  لبنان،  بيروت  الرشيد،  دار  ُعمان،  بدية،  السالمي،  اإلمام  مكتبة  نشر 

أحمد . ١٨٠ عادل  تحقيـق:  والنظائر،  األشـباه  علي:  عبد الوهاب بن  الديـن  تـاج  السـبكي 
بيروت. العلمية،  الكتب  دار  عوض،  محمد  وعلي  عبد الموجود 

وتعليق: . ١٨١ تحقيق  المنهاج،  شرح  في  اإلبهاج  (٧٥٦هـ):  عبد الكافي  علي بن  السـبكي 
ونسـخة  ١٤٠٢هـ/١٩٨٢م.  القاهـرة  ط،  أسـامة،  مطبعة  إسـماعيل  محمـد  شـعبان 

بيروت. العلمية،  الكتب  دار  نشر  العلماء،  من  جماعة  تعليق:  أخرى 
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الرياض، . ١٨٢ بلنسية،  دار  عنه،  تفرع  وما  الكبرى  الفقهية  القواعد  غانم:  صالح بن  السدالن 
١٩٩٦م. السعودية، 

للنشـر . ١٨٣ الفرزدق  مطابع  الشـرعية،  األحكام  في  وأثرها  النية  غانم:  صالح بـن  السـدالن 
١٤٠٢هـ/١٩٩١م. الرياض،  الخريجي،  مكتبة  ـ  والتوزيع 

للشـماخي . ١٨٤ اإليضاح  كتاب  على  الحاشـية  سـعيد:  عبد اهللا بن  أبو محمـد  السدويكشـي 
ُعمـان،  سـلطنة  والثقافـة،  القومـي  التـراث  وزارة  نشـر  علـي،  عامر بـن  أبو سـاكن 

١٤٠٤هـ/١٩٨٣م.
١٩٨٩م.. ١٨٥ لبنان،  المعارف،  دار  المبسوط،  الدين:  شمس  السرخسي 
الفكر، دمشق، ١٩٨٨م.. ١٨٦ لغة واصطالحا، ط ٢، دار  الفقهي  القاموس  أبو جيب،  سعدي 
شـرح . ١٨٧ في  األخيار  عيون  وقرة  األبرار  قلوب  بهجـة  الناصر:  عبد الرحمٰـن  السـعدي 

دار بن  التعمري،  مبـارك  آل  سـعيد  نادر بن  أبو الحارث  تعليـق:  األخبـار،  جوامـع 
٢٠٠٣م. حزم، 

المعارف، . ١٨٨ دار  مطابع  اإلسالمي،  الفقه  في  الحق  مصادر  أحمد:  عبد الرزاق  السنهوري 
١٩٨٨م. لبنان،  ـ  بيروت  الحقوقية،  الحلبي  منشورات  ط ٢،  أخرى  ونسخة  ١٩٦٨م، 

للنشـر . ١٨٩ الوطنية  الشـركة  اإلسـالمي،  الفقه  في  اإلرادة  عن  التعبير  الديـن:  وحيـد  سـوار 
١٩٧٩م. طبعة  الجزائر،  والتوزيع، 

والقاهـرة، . ١٩٠ بيـروت  الشـروق  دار  العاشـرة،  ط  القـرآن،  ظـالل  فـي  قطـب:  سـيد 
١٤٠٢هـ/١٩٨٢م.

السيوطي جالل الدين عبد الرحمٰن بن أبي بكر (٩١١هـ): اإلكليل في استنباط التنزيل، . ١٩١
١٤٠١هـ. العلمية،  الكتب  دار  بيروت،  عبد القادر،  الدين  سيف  تحقيق: 

تحقيق: . ١٩٢ الشـافعية،  فقه  وفـروع  قواعد  فـي  والنظائر  األشـباه  الديـن:  جـالل  السـيوطي 
١٤٢١هـ/٢٠٠١م. لبنان،  العصرية،  المكتبة  نشر  ط ١،  الفضلي،  عبد الكريم 

القاهـرة، . ١٩٣ التجاريـة،  المكتبـة  ط ٣،  الفتـاوي،  فـي  الحـاوي  الديـن:  جـالل  السـيوطي 
١٩٥٩م.
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تحقيق: . ١٩٤ الشـريعة،  أصـول  في  الموافقـات  موسـى:  إبراهيم بـن  أبو إسـحاق  الشـاطبي 
دت. بيروت،  الفكر،  دار  دراز،  عبد اهللا 

دار . ١٩٥ ط ٣،  عبد المطلـب،  فوزي  رفعـت  تحقيق:  األم،  إدريـس:  محمد بـن  الشـافعي 
٢٠٠٥م. المنصورة،  الوفاء 

إشـراف . ١٩٦ تيمية،  ابن  عند  المالية  المعامالت  في  والضوابـط  القواعد  إبراهيـم:  الشـال 
٢٠٠٢م. َعّمان،  النفائس،  دار  األشقر،  سليمان  عمر 

ط ١، . ١٩٧ اإلسالمية،  الشريعة  في  الفقهية  والضوابط  الكلية  القواعد  عثمان:  محمد  شبير 
١٤٢٠هـ/٢٠٠٠م. األردن،  والتوزيع،  للنشر  الفرقان  دار 

إلى . ١٩٨ المحتاج  مغنـي  (٩٧٧هـ):  الخطيـب  أحمد  محمد بن  الدين  شـمس  الشـربيني 
١٣٧٧هـ. سنة  طبعة  القاهرة،  الحلبي،  الباي  مطبعة  المنهاج،  ألفاظ  معرفة 

وبالغ . ١٩٩ الطالبين  منهـج  الرسـتاقي:  مسـعود  علي بن  سـعيد بن  خميس بن  الشـقصي 
القومي  التـراث  وزارة  نشـر  الحارثي،  سـليمان  بنحمد بن  سـالم  تحقيق:  الراغبيـن، 

١٩٨١م. مصر،  وشركاؤه،  الحلبي  البابي  عيسى  مطبعة  ُعمان،  والثقافة، 
الملكية . ٢٠٠ وقواعـد  اإلسـالمي  بالفقه  التعريف  فـي  المدخل  مصطفـى:  محمـد  شـلبي 

١٩٨٥م. بيروت،  العربية،  النهضة  دار  فيه،  والعقود 
حاشية . ٢٠١ مع  اإليضاح،  كتاب  (٧٩٢هـ):  الشماخي  علي  عامر بن  أبو ساكن  الشماخي 

والثاني،  األول  الجزأين  على  (١٠٦٨هـ)،  السدويكشي  سعيد  عبد اهللا بن  محمد  أبي 
الجزأين  على  (١٠٨٨هــ)  الجربي  القصبي  سـتة  أبي  عمر بن  لمحمد بـن  وحاشـية 
أخرى،  نسـخة  ١٣٩٤هـ/١٩٧٤م.  لبنـان،  الفتح،  دار  نشـر  ط ٢،  والرابـع،  الثالـث 

١٤٢٥هـ/٢٠٠٤م. ُعمان،  مسقط،  مكتبة  نشر  ط ٥، 
علم . ٢٠٢ من  الحـق  تحقيق  إلى  الفحـول  إرشـاد  محمد:  علي بـن  محمد بـن  الشـوكاني 

تحقيـق:  أخـرى:  ونسـخة  ١٩٩٨م.  الجزائـر،  مليلـة،  عيـن  الهـدى،  دار  األصـول، 
١٩٩٣م.  بيروت،  الثقافية،  الكتب  مؤسسة  ط ٢،  البدري،  سـعيد  محمد  أبو مصعب 

١٣٤٧هـ. بمصر  المنيرية  الطباعة  دار  طبعة  أخرى:  ونسخة 
بيروت.. ٢٠٣ المعرفة،  دار  القدير،  فتح  علي:  محمد بن  الشوكاني 
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سـيد . ٢٠٤ أحاديث  من  األخبار  منتقـى  شـرح  األوطار  نيـل  علـي،  محمد بـن  الشـوكاني 
الكليات  مكتبة  الهواري،  محمد  ومصطفى  سـعد  عبد الرؤوف  طه  تحقيق:  األخيار، 

دت. القاهرة،  األزهرية، 
اإلباضي . ٢٠٥ المذهبين  بين  الوفاق  وكليات  الجمع  أصول  بابه:  محمد بن  بالحاج  الشيخ 

١٩٩٢م. قسنطينة،  البعث،  دار  مطابع  الخالفية،  الفروع  بعض  تخريج  مع  والمالكي 
والنشر.. ٢٠٦ الطبع  بيانات  دون  اإلباضي،  المذهب  في  االجتهاد  بابه:  محمد بن  بالحاج  الشيخ 
وسـلوكا، . ٢٠٧ وتفريعا  وتأصيال  نشـأة  اإلباضية:  مميزات  بابه:  محمد بن  بالحاج  الشـيخ 

١٩٩١م. قسنطينة،  البعث،  دار 
الفكر، . ٢٠٨ دار  الشافعي،  اإلمام  فقه  في  المهذب  علي:  إبراهيم بن  أبو إسحاق  الشيرازي 

دت. بيروت، 
الصنعاني أبو بكر عبد الرزاق بن همام: المصنف، تحقيق: حبيب الرحمن األعظمي، . ٢٠٩

١٩٧٢م. بيروت،  اإلسالمي،  المكتب 
ومعه . ٢١٠ القرآن  تفسـير  في  البيان  جامع  (٣١٠هـ):  جرير  محمد بن  أبو جعفـر  الطبـري 

القمـي  حسـين  محمد بـن  الحسـن بن  الفرقـان،  ورغائـب  القـرآن  غرائـب  تفسـير 
١٩٧٨م. بيروت  الفكر،  دار  النيسابوري، 

ملحق . ٢١١ وال ضرار»  ضـرر  «ال  حديث  شـرح  سـعيد:  أبو ربيع بن  الدين  نجم  الطوفـي 
يسـري  محمد  تعليق:  زيـد،  لمصطفى  اإلسـالمي  التشـريع  فـي  المصلحـة  بكتـاب 

د.ت. مصر،  اليسر،  دار  إبراهيم، 
عبد اهللا بن . ٢١٢ تحقيق:  الروضة،  مختصر  شـرح  سـعيد:  أبو ربيع بن  الدين  نجم  الطوفي 

١٩٩٨م. بيروت،  الرسالة،  مؤسسة  ط ٢،  التركي،  عبد المحسن 
البالغة، . ٢١٣ دار  العلميـة،  الرسـائل  في  الفقهية  االصطالحـات  عيسـى:  ياسـين  العاملي 

١٤١٤هـ/١٩٩٣م. ط ١،  بيروت، 
الفقهية.. ٢١٤ واأللفاظ  المصطلحات  معجم  محمود:  عبد المنعم 
تحقيق . ٢١٥ نفوسة،  مسائل  كتاب  (ت: ٢٥٠هـ)،  رسـتم  عبد الرحمٰن بن  عبد الوهاب بن 

١٩٩١م. الجزائر،  غرداية،  العربية،  المطبعة  طالّي،  محمد  إبراهيم  وترتيب: 
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الفقه.. ٢١٦ في  الوسيط  عبد الرحمٰن،  العدوي 
الدولية . ٢١٧ الرسـالة  مكتب  مطبعـة  اإلسـالمي،  الفقه  قواعـد  محمـد:  عبد العزيـز  عـزام 

١٩٩٨م. مصر،  ـ  الشرقية  والكمبيوتر،  للطباعة 
اإلسالم.. ٢١٨ في  القضائي  النظام  عبد العزيز:  عزام 
ط ٧، . ٢١٩ العربي،  التراث  إحيـاء  لجنة  تحقيق:  اللغة،  في  الفروق  أبو هـالل:  العسـكري 

١٩٩١م. الجديدة،  اآلفاق  دار 
١٩٥١م.. ٢٢٠ القاهرة،  والنشر،  والترجمة  التأليف  لجنة  التوجيهي،  المنطق  أبو العالء:  عفيفي 
تحقيق: . ٢٢١ العمـوم،  صيـغ  تنقيـح  فـي  الفهـوم  تلقيـح  كيكلـدي،  خليل بـن  العالئـي: 

١٩٨٣م. السعودية،  العامة،  البحوث  إدارة  الشيخ،  آل  إسحاق  محمد  عبد اهللا بن 
تطبيقية . ٢٢٢ نماذج  الفقهية،  والقواعد  األصول  في  الشرعية  الرخصة  كامل،  عبد اهللا  عمر 

١٩٩٩م. بيروت،  حزم،  ابن  دار  المالية،  المعامالت  لبعض  شرعية  فتاوى  في 
الصافية، . ٢٢٣ الدينونة  أبو حفص (ت: ٢٨٣هـ): كتاب أصول  النفوسي،  عمروس بن فتح 

مراجعة مصطفى بن محمد شريفي، ومحمد بن  كروم،  أحمد بن حمو  تحقيق: حاج 
ومكتبتها  ُعمان  مطبعة  الُعمانية،  والثقافة  القومي  التراث  وزارة  نشر  عمي،  بابا  موسى 

١٤٢٠هـ/١٩٩٩م. ط ١،  ُعمان،  سلطنة  مسقط  المحدودة، 
التراث . ٢٢٤ وزارة  نشـر  الضياء،  كتاب  الصحاري:  إبراهيم  مسـلم بن  سـلمة بن  العوتبي 

ُعمان، ١٤١١هـ/١٩٩٠م. الحديثة، سلطنة  األلوان  الُعمانية، مطبعة  والثقافة  القومي 
الكتب . ٢٢٥ دار  الوضعي،  بالقانون  مقارنا  اإلسـالمي  الجنائي  التشـريع  عبد القادر،  عودة 

٢٠٠٥م. بيروت،  العلمية، 
قتيبة، . ٢٢٦ دار  الديـن،  علوم  إحياء  (٥٠٥هـ):  محمـد  محمد بن  أبو حامـد  الغزالـي 

١٩٩٢م. بيروت،  دمشق ـ 
األصول، . ٢٢٧ علم  فـي  المسـتصفى  (٥٠٥هـ):  محمد  محمد بن  أبو حامد  الغزالـي 

١٩٨٣م. بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  ط ٢، 
األصول، . ٢٢٨ تعليقات  من  المنخول  (٥٠٥هـ):  محمد  محمد بن  أبو حامد  الغزالـي 

١٩٨٠م. بيروت،  الفكر،  دار  هيتو،  حسن  محمد  تحقيق: 
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السـنية شـرح . ٢٢٩ المواهب  الجنية حاشـية  الفوائد  أبو الفيض:  ياسـين  الفادانـي محمـد 
١٩٩٦م. بيروت،  البشائر،  دار  الفقهية،  القواعد  نظم  في  البهية  الفرائد 

١٩٩٣م.. ٢٣٠ لبنان.  االسالمي،  الغرب  دار  ط ٥،  ومكارمها:  الشريعة  مقاصد  عالل:  الفاسي 
نشـر . ٢٣١ األزكوي،  جعفر  البن  الجامـع  كتاب  علـى  حاشـية  جبر:  محمـود  الفضيـالت 

طبع  ١٤١٤هـ/١٩٩٤م،  الرابع  الجزء  ُعمان،  سلطنة  والثقافة،  القومي  التراث  وزارة 
بشـركة  طبع  ١٤١٥هـ/١٩٩٥م،  الخامس  الجزء  ُعمان.  روي،  العالميـة،  بالمطبعـة 
بالمطبعة  طبع  ١٤٢٢هـ/٢٠٠١،  السادس  الجزء  المحدودة،  ومكتبتها  ُعمان  مطبعة 

ُعمان. سلطنة  ومكتبتها،  الشرقية 
المحيط، . ٢٣٢ القامـوس  (ت: ٧١٧هـ):  يعقـوب  محمد بن  الديـن  مجد  آبـادي  الفيـروز 

د.ت. تصوير،  القاهرة،  وشركاه،  الحلبي  مؤسسة 
غريب . ٢٣٣ في  المنير  المصبـاح  (٧٧٠هـ):  المقـري  علي  محمد بن  أحمد بـن  الفيومـي 

بيروت. العلمية،  المكتبة  الرافعي،  الكبير  الشرح 
دار . ٢٣٤ عبد الباقي،  فؤاد  محمد  تص:  التأويل،  محاسـن  الدين:  جمال  محمد  القاسـمي 

١٩٧٨م. بيروت،  الفكر، 
في . ٢٣٥ الذخيرة  المالكي:  الصنهاجي  إدريـس  أحمد بن  أبو العباس  الدين  شـهاب  القرافي: 

العلمية ط ٢٠٠١م. الكتب  المالكية، تحقيق: إسحاق أحمد عبد الرحمٰن، نشر دار  فروع 
الفروق . ٢٣٦ المالكـي:  الصنهاجي  إدريـس  أحمد بن  أبو العبـاس  الديـن  شـهاب  القرافـي: 

في  السنية  والقواعد  الفروق  تهذيب  وبهامشه  الفروق،  أنواء  في  البروق  أنوار  المسـمى 
األنصاري،  محمد  محمد بن  عبد اهللا بن  القاسـم بن  أبي  الشـاط  البن  الفقهية  األسـرار 
١٩٩٨م. لبنان،  العلمية،  الكتب  دار  ط ١،  أخرى:  ونسخة  دت.  بيروت،  الكتب،  عالم 

١٩٨٧.. ٢٣٧ جدة،  الشروق،  دار  مؤنس،  حسين  تحقيق:  الخراج،  كتاب  آدم:  يحيى بن  القرشي 
الصحوة . ٢٣٨ دار  ط ١،  والتجديـد،  األصالـة  بين  اإلسـالمي  الفقه  يوسـف:  القرضـاوي 

١٤٠٦هـ/١٩٨٦م. القاهرة،  للنشر 
تحقيق: . ٢٣٩ القرآن،  ألحـكام  الجامع  األنصاري:  أحمد  محمد بن  أبو عبـد اهللا  القرطبـي 

٢٠٠٥م. العلمية،  الكتب  دار  البدري،  مصطفى  سالم 
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النفائس، . ٢٤٠ دار  الفقهاء، ط ١،  لغة  وقنيبي حامد صادق: معجم  قلعة جي محمد رواس 
١٤٠٥هـ/١٩٨٥م. لبنان،  بيروت ـ 

في . ٢٤١ الصنائع  بدائع  (ت: ٥٨٧هـ):  الحنفي  مسعود  أبو بكر بن  الدين  عالء  الكاسـاني 
بيروت،  المعرفـة،  دار  ط ١،  حلبـي،  خيـر  طعمة  محمد  تحقيـق:  الشـرائع،  ترتيـب 

١٤٢٠هـ/٢٠٠٠م.
جامعة . ٢٤٢ ماجستير،  رسالة  وفقيها،  محدثا  حبيب  الربيع بن  مسعود:  عمرو بن  الكباوي 

علواني،  محمد  إبراهيم بـن  طبعه  الشـيباني،  التومي  عمـرو  بإشـراف  ليبيا،  الفاتـح، 
١٩٩٤م. الجزائر،  ـ  غرداية  العربية،  المطبعة 

وزارة . ٢٤٣ نشر  سعيد،  أبي  أحكام  من  المفيد  الجامع  أبو سعيد:  سعيد  محمد بن  الكدمي 
١٤٠٦هـ/١٩٨٥م. مصر،  العرب،  سجل  مطابع  ُعمان،  والثقافة  القومي  التراث 

سلطنة . ٢٤٤ والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  نشر  المعتبر،  أبو سعيد:  سعيد  محمد بن  الكدمي 
١٤٠٥هـ/١٩٨٥م. ُعمان،  سلطنة  روي،  والنشر،  للصحافة  ُعمان  جريدة  مطابع  ُعمان، 

نشـره . ٢٤٥ الحنفي،  للدبوسـي  النظر  تأسـيس  مع  الكرخي  أصول  أبو الحسـن:  الكرخي 
القاهرة. بالقلعة،  كريم  محمد  شارع   ١٣ اإلمام،  بمطبعة  طبـع  يوسف،  عـلي  زكرياء 

تحقيق: . ٢٤٦ اللغوية،  والفـروق  المصطلحات  فـي  معجم  الكليات،  أبو البقـاء:  الكفـوي 
عدنان دروس ومحمد المصري، ط ٢، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٤١٩هـ/١٩٩٨م.

المصنَّف، . ٢٤٧ (٥٥٧هـ):  النزوي  السمدي  موسى  عبد اهللا بن  أحمد بن  أبو بكر  الكندي 
والثقافة،  القومـي  التراث  وزارة  نشـر  أحمـد،  اهللا  وجاد  عامـر  عبد المنعـم  تحقيـق: 

١٩٧٩م. مصر،  وشركاؤه،  الحلبي  البابي  عيسى  مطبعة  ُعمان، 
حمد بن . ٢٤٨ سالم بن  أجزائه  بعض  حقق  الشرع،  بيان  (٥٠٨هـ):  إبراهيم  محمد بن  الكندي 

١٤١٣هـ/١٩٩٣م. ط ١،  ُعمان،  والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  نشر  الحارثي،  سليمان 
عرضا . ٢٤٩ الشـاطبي  اإلمام  عند  المقاصـد  قواعـد  إبراهيـم:  عبد الرحمٰـن  الكيالنـي 

٢٠٠٠م. دمشق،  الفكر،  دار  وتحليال،  ودراسة 
األوقاف، . ٢٥٠ وزارة  مطابـع  اإلسـالمي،  الفقه  في  الباعث  نظرية  عبـد اهللا:  الكيالنـي 

األردن.
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األصولية، . ٢٥١ والضوابـط  الفقهية  القواعـد  في  والمفتي  القاضـي  زاد  أبو بكـر:  لشـهب 
الجزائر، عدد ١٥٤/١٢. ـ  للعلوم اإلسالمية قسنطينة  األمير عبد القادر  مجلة جامعة 

الكتب، . ٢٥٢ عالم  الحاشـية.  في  القرافي  فروق  تهذيب  حسـين:  على بن  محمد  المالكي 
بيروت.

والعيون . ٢٥٣ النكـت  (ت: ٤٥٠هـ):  البصـري  الحسـن  علي بـن  أبو الحسـن  المـاوردي 
اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزارة  نشر  خضر،  محمد  تحقيق:  الماوردي)،  (تفسير 

١٤٠٢هـ/١٩٨٢م. الكويت  مقهوي،  مطابع  ط ١،  الكويت، 
السلطانية . ٢٥٤ األحكام  (ت: ٤٥٠هـ):  البصري  الحسـن  علي بن  أبو الحسـن  الماوردي 

١٩٩٧م. بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  الدينية،  والواليات 
آخره . ٢٥٥ من  منقطع  مصور  مخطوط  المسلمين،  سير  المشارقة:  المشـايخ  من  مجموعة 

صفحة.  ٦٥٣
بكير . ٢٥٦ إبراهيم بن  إشـراف:  اإلباضيـة،  مصطلحـات  معجم  المؤلفيـن:  مـن  مجموعـة 

٢٠٠٨م. ُعمان،  الدينية،  والشؤون  األوقاف  وزارة  نشر  بحاز، 
الفضل . ٢٥٧ ألبي  الفقهية  الفروق  مقدمـة  تحقيق  أبو فارس،  وحمزة  أبو األجفان  محمـد 

الدمشقي.
٢٠٠١م.. ٢٥٨ ليبيا،  اإلسالمي،  المدار  دار  الفقه،  أصول  زهير:  أبو النور  محمد 
المنار، هليوبولس، . ٢٥٩ بين األصالة والتوجيه، دار  الفقهية  القواعد  محمد بكر إسماعيل: 

١٤١٧هـ/١٩٩٧م. مصر، 
والثقافة، . ٢٦٠ القومـي  التـراث  وزارة  نشـر  الحواري،  أبـي  جامع  الحـواري:  محمد بـن 

١٤٠٥هـ/١٩٨٥م. مصر،  العرب،  سجل  مطابع  ُعمان،  سلطنة 
بابزيز، . ٢٦١ سـليمان  حققه  ـنَّة،  السُّ من  مختصرة  أبواب  أبو عبد اهللا:  محبـوب  محمد بـن 

الجزائر. بغرداية،  إسحاق  أبي  جمعية  بمكتبة  مخطوط 
دت.. ٢٦٢ بيروت،  المعرفة،  دار  المنار،  تفسير  رضا:  رشيد  محمد 
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نشـر . ٢٦٣ جزأين  اإلباضية،.  الفقهية  القواعد  معجم  هرموش:  آل  عبـود  مصطفى  محمـد 
د. ت. ُعمان،  سلطنة  الدينية،  والشؤون  األوقاف  وزارة 

القاهرة، . ٢٦٤ العربي،  الفكر  دار  اإلسالمي،  الفقه  لدراسة  المدخل  موسى:  يوسف  محمد 
د.ت.

اإلسالمية، . ٢٦٥ الشريعة  في  والعقود  للموجبات  العامة  النظرية  صبحي:  المحمصاني 
لبنان. بيروت ـ  للماليين،  العلم  دار  (دت)  الثانية  الطبعة 

دت، . ٢٦٦ ط،  اللغة،  في  الصحاح  مختار  إيضاح  أسـامة:  ومرعشـلي  نديم  مرعشـلي 
بيروت. العربية،  الحضارة  دار 

الهداية . ٢٦٧ الحنفي:  الراشـدي  عبد الجليل  بكر  أبي  علي بن  أبو الحسـن  المرغيناني 
العربي،  التـراث  إحيـاء  دار  ط  يوسـف،  طالل  صححـه  المبتـدي،  بدايـة  شـرح 

١٤١٥هـ/١٩٩٥م. لبنان،  بيروت ـ 
المدرسـة . ٢٦٨ في  الفقهي  ودوره  البهلـوي  السـلمي  بركـة  ابن  زهـران:  المسـعودي 

والشـؤون  األوقاف  وزارة  نشـر  «الجامع».  كتابـه  خـالل  من  اإلباضيـة  الفقهيـة 
د.ت. ُعمان،  سلطنة  الدينية، 

اإليمان . ٢٦٩ قواعد  تمهيد  كتاب  من  المستخرجة  الفقهية  القواعد  زهران:  المسعودي 
الباحث. حوزة  في  مخطوط  بحث  الخليلي،  خلفان  سعيد بن  للشيخ 

نشر . ٢٧٠ ط ١،  الجزائر،  في  اإلباضية  التاريخ،  موكب  في  اإلباضية  يحيى:  علي  ر  معمَّ
١٣٩٩هـ/١٩٧٩م. القاهرة،  اإلسالمية،  الدعوة  مطبعة  القاهرة،  وهبة  مكتبة 

مهمات . ٢٧١ على  التوقيـف  (ت: ١٠٣١هـ):  العارفيـن  تـاج  عبد الـرؤوف:  المنـاوي 
ط ٢،  مصر،  الكتب،  عالم  نشـر  حمدان،  صالح  عبد الحميد  تحقيق:  التعاريف، 

١٤١٠هـ/١٩٩٠م.
١٩٤٩م.. ٢٧٢ بغداد،  العاني،  مطبعة  األولى،  الطبعة  المجلة،  شرح  القاضي،  منير 
ط ١، . ٢٧٣ السـعودية،  عفان،  ابـن  دار  اإلسـالمي،  الفقه  فـي  الضرر  أحمـد،  موافـي 

١٩٩٧م.
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االسـتدالل . ٢٧٤ وأصـول  المعرفـة  ضوابـط  حبنكـة:  حسـن  عبد الرحمٰـن  الميدانـي 
دار  اإلسـالمي،  الفكر  مع  متمشـية  البحث  وأصول  للمنطـق  صياغـة  والمناظـرة، 

١٤٠١هـ/١٩٨١م. بيروت،  ـ  دمشق  القلم، 
مصطفى . ٢٧٥ لها  قدم  تطورها،  نشأتها،  مفهومها،  الفقهية  القواعد  أحمد:  علي  الندوي 

١٤٢٠هـ/٢٠٠٠م. ط ٥،  دمشق،  القلم،  دار  الزرقا، 
في . ٢٧٦ الطلبة  طلبـة  (ت: ٥٣٧هـ):  محمـد  عمر بن  أبو حفـص  الدين  نجـم  النسـفي 

ـ  بيروت  النفائس،  دار  العك،  عبد الرحمٰـن  خالد  تعليق:  الفقهية،  االصطالحـات 
١٤٢٠هـ/١٩٩٩م. ط ٢،  لبنان 

مسـلم بن . ٢٧٧ صحيح  شـرح  (٦٧٦هـ):  شـرف  الدين بن  محيي  أبو زكريـاء  النـووي 
محمد  وحازم  الصبابطي  عصام  تحقيق:  (٢٠٤هـ/٢٦١هـ)،  النيسابوري  الحجاج 

١٤١٩هـ/١٩٩٨م. مصر،  القاهرة،  الحديث،  دار  ط ٣،  عامر،  وعماد 
(٦٧٦هـ): . ٢٧٨ الشـافعي  الدمشـقي  شـرف  يحيى بن  أبو زكريا  الدين  محيـي  النـووي 

د.ت. مصر.  اإلمام،  مطبعة  يوسف،  علي  زكرياء  نشر  المهذب،  شرح  المجموع 
تحقيق: محمد . ٢٧٩ في األحكام،  اإليضاح  كتاب  يحيى بن سعيد،  أبو زكرياء  الهجاري 

سـجل  مطابع  ُعمان،  والثقافـة،  القومي  التـراث  وزارة  نشـر  إسـماعيل،  محمـود 
١٤٠٤هـ/١٩٨٤م. مصر،  العرب، 

دار . ٢٨٠ النزول.  أسباب  (٤٨٧هـ):  النيسـابوري  أحمد  علي بن  أبو الحسـن  الواحدي 
د.ت. الجزائر،  البليدة،  الكتاب،  قصر  قسنطينة،  الضياء، 

العدل واإلنصاف في معرفة . ٢٨١ إبراهيم (٥٧٠هـ):  أبو يعقوب يوسف بن  الوارجالني 
ُعمان،  سـلطنة  والثقافة،  القومـي  التراث  وزارة  نشـر  واالختـالف،  الفقـه  أصـول 

ط ١٤٠٤هـ/١٩٨٤م.
١٤٠٧هـ/ . ٢٨٢ ط ١،  الفقـه،  في  وأثرها  تاريخها  الفقهيـة،  القواعد  محمـد:  الوائلـي 

١٩٨٧م.



٤٢٣ المصـادر والمراجـع

أحمد . ٢٨٣ تحقيق:  مالك،  اإلمام  قواعد  إلى  المسالك  إيضاح  أبو العباس:  الونشريسي 
١٤٠٠هـ/١٩٨٠م. الرباط،  المحمدية،  فضالة  مطبعة  ط ١،  الخطابي،  بوطاهر 

العالم، . ٢٨٤ حامد  يوسف  اإلسالمية،  للشـريعة  العامة  المقاصد  العالم:  حامد  يوسـف 
.١٩٩٧ القاهرة،  الحديث،  دار  ط ٣، 

á«ªbôdG  èeGôÑdG  :kÉ«fÉK

•  ،٢.٠٠ الثاني  اإلصدار  الشـريف،  الحديث  موسوعة  الدولية:  اإلسـالمّية  البرامج  شـركة 
١٩٩٧م.

د.ت. • اإلصدار،  رقم  د.  النبوي،  للحديث  الجامع  للبرمجيات:  إيجيكوم  روايات  شركة 

األردن،  • ان،  َعمَّ النبويَّـة،  ـنَّة  للسُّ األلفية  المكتبة  اآللي:  الحاسـب  ألبحاث  التـراث  مركـز 
١٤١٩هـ/١٩٩٩م.  ،١.٥ اإلصدار: 

• .(http://www.shamela.ws)  ٣.٢٤ اإلصدار:  الشاملة،  المكتبة  برنامج  الشاملة:  المكتبة  موقع 
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الكريمة القرآنية  اآليات  فهرس  ـ 
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واألصولية الفقهية  القواعد  فهرس  ـ 
األعالم فهرس  ـ 

واألديان والطوائف  المذاهب  فهرس  ـ 
والبلدان األماكن  فهرس  ـ 

الموضوعات فهرس  ـ 





الكريمة القـرآنية  اآليـات  فهرس 
الكريم القرآن  في  وترتيبها  السور  وفق 

á`````````      ̀̀ ```    jB’GÉ``¡ªbQáëØ°üdGh  AõédG  ºbQ

áëJÉØdG  IQƒ°S  `  1

﴾ C  B ﴿ج٧٥٢/٢

Iô≤ÑdG  IQƒ°S  `  2

﴾ |  {  z  y  x ﴿٢٢٤١٠ ج٣٣٣/٣، 

﴾ >  = ج٢٥٣٥٩/٤﴿ > 

﴾ Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾ ﴿٢٩١٦٣ ج١٥٢/٢، 

﴾ n  m  l  k ﴿٤٣١٠٦  ،١٠٥ ج٦٧/١، 

 e  d  c  b  a  `  _  ^ ﴿
 n  m  l  k  j  i  h  g  f

﴾ x  w  v  u  ts  r  q  p  o

ج٥٤٢٢١/٢

 (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
﴾ /  .  -  ,  +  *  )

٨٤٣٣٥ ج٣٣٤/٤، 

 ¤  £  ¢  ¡ ~ے   }  |  {  z ﴿
﴾ ¥

ج٩٩٢٦٤/٤

 å  äã  â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û ﴿
﴾ æ

ج١٢٦٥٧٠/٢

﴾ '  &  %  $  #  " ج١٢٧٥٠/١﴿ ! 

٤٢٧



القواعد الفقهية عند اإلباضّية٤٢٨
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٤٢٩ فهرس اآليات القرآنية الكريمة
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القواعد الفقهية عند اإلباضّية٤٣٠
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٤٣١ فهرس اآليات القرآنية الكريمة
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القواعد الفقهية عند اإلباضّية٤٣٢
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٤٣٣ فهرس اآليات القرآنية الكريمة
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القواعد الفقهية عند اإلباضّية٤٣٤
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٤٣٥ فهرس اآليات القرآنية الكريمة
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القواعد الفقهية عند اإلباضّية٤٣٦
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٤٥٩

واآلثار األحاديث  فهرس 

CG

فقال: ال ج٣٠٩/٤•  إبك جنون؟ 
اتخـذ مؤذنـًا ال يأخـذ علـى أذانـه أجرًا • 

ج٣٣٨/١
اتخـذوا مؤذنًا ال يأخذ على األذان أجرًا • 

ج٥٥٥/٢
محمـدًا •  وأن  اهللا  إّال  إلـه  ال  أن  أتشـهد 

رسول اهللا؟ ج٦٤/٢
أتعجبـون من ذا قد فعـل ذا من هو خير • 

مني ج٣٤٥/٢
فـي •  البـراز  الثـالث:  المالعـن  اتقـوا 

والظـل  الطريـق،  وقارعـة  المـوارد، 
للخراءة ج١١٥/٣

أتـى رجل إلـى رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص وهو في • 
المسجد ج٣٠٩/٤

اهللا •  يا رسـول  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص فقلت:  أتيـت 
مـا  فقـال:  البتـة  امرأتـي  طلقـت  إنـي 
واهللا؟  قـال:  واحـدة،  قلـت:  أردت؟ 
أردت  مـا  فهـو  قـال:  واهللا  قلـت: 

ج٢٩٥/١

من •  السـقاية  ألهل  اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  رسـول  أجاز 
منـى  ليالـي  بمكـة  يبيتـوا  أن  بيتـه  أهـل 

ج٤٣٧/٢
فـي •  يشـربوا  أن  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  لهـم  أجـاز 

الجـرذان،  ببلدنـا  إن  فقالـوا:  األديـم، 
فقال 0 : وإن أكله الجرذان ج٤٦٥/٢

َنَصبِك ج٢١٤/٢•  قدر  على  أجركِ 
بهـا •  فأتنـي  فـإذا وضعـت  إليهـا  أحسـن 

ج٣٣٦/٤
تعالـى •  اهللا  ديـن  بـه  أوفيتـم  مـا  أحـق 

ج٦٢٥/٢
ميتتان وَدمان ج١٦٧/٢•  لكم  أُِحل 
ائتمنك ج١٠٣/٤•  إلى من  األمانة  أدِّ 
ج٢٣٦/١، •  بالشـبهات  الحـدود  ادرؤوا 

 ،٣٦٧ ج٣٦٦/٤،  ج١٢٣/٢،   ،٢٤٠
٣٦٨، ٣٨٠، ٣٩٣

اسـتطعتم •  ما  بالشـبهات  الحدود  ادرؤوا 
ج٧٣/١، ٢٢٦، ج٣٧٣/٤

ينبغـي •  وال  بالشـبهات  الحـدود  ادرؤوا 
الحدود ج٣٨٤/٤ يعطل  أن  لإلمام 
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مـا •  المسـلمين  عـن  الحـدود  ادرؤوا 
استطعتم ج٣٦٧/٤

ما •  اهللا  والقتل عـن عباد  الحـدود  ادرؤوا 
استطعتم ج٣٦٧/٤

ادرؤوا القتـل والجلد عن المسـلمين ما • 
استطعتم ج٢٣٠/١

استطعتم ج٣٦٧/٤•  ما  الحدود  ادفعوا 
أُدُن فـُكل، فقلـت: إنـي صائـم، فقال: • 

ـ  الصيام  أو  ـ  الصوم  أحدثك عـن  ُادُن 
ج٥٤٨/٢

النعـال فالصـالة فـي الرحال •  ابتلـت  إذا 
ج٣٤٥/٢

بينة •  بينهما  البائعـان، وليـس  إذا اختلـف 
ج٢٧٧/٤

أيسـرهما •  فانظر  أمران  اختلف عليك  إذا 
الحق ج٢٢٥/٢ إلى  أقرب  فإنه 

سـبعة •  فاجعلوه  الطريق  فـي  اختلفتم  إذا 
أذرع ج٥٥/٣

فصّلـي •  فاغتسـلي  الحيضـة  أدبـرت  إذا 
ج٤٠٠/٣

المسجد •  إلى  امرأته  أحدكم  استأذنت  إذا 
يمنعها ج٣٨١/١ فال 

قوم •  ت على  فمـرَّ المـرأة  اسـتعطرت  إذا 
زانية ج٣٧٧/١ ليجدوا ريحها فهي 

بالصالة ج٣٤٨/٢•  فأبردوا  الحر  إذا اشتد 
إذا أغمـي عليـه الشـهر كله وهـو صائم • 

ج٣٦٨/٢

إذا أقبلـت الحيضـة فاتركي لهـا الصالة • 
ج٣٩٤/٣، ٣٩٩

إذا التقى الختان وجب الغسـل، أنزل أو • 
ينزل ج٢٦٨/١ لم 

اسـتطعتم •  ما  منه  فأتوا  بأمـر  أمرتكـم  إذا 
ج٢٢١/٢، ٣٩٩، ٦٠٧

استطعتم •  ما  منه  فأتوا  بشـيء  أمرتكم  إذا 
ج٦١١/٢، ٦٢٨، ٦٢٩

إذا أنفق رجل على أهله يحتسبها فهو له • 
صدقة ج٤٢٣/١

فقل ال خالبة ج٨٢/٣•  بايعت  إذا 
إذا بلـغ المـاء قلتيـن لم يحمـل الخبث • 

ج٣٢٧/٢
لـك •  أُذَن  فقـد  الرسـول  جـاءك  إذا 

ج٦٣٣/٢
البارد •  الماء  عليه  فليرش  أحدكم  ُحمَّ  إذا 

ج٢٥٤/٢
فلتغسل •  المسجد  إلى  المرأة  إذا خرجت 

الجنابـة  مـن  تغسـل  كمـا  الطيـب  مـن 
ج٣٧٧/١

فـال •  بـول  أو  لغائـط  أحدكـم  ذهـب  إذا 
بفرجـه  يسـتدبرها  وال  القبلـة  يسـتقبل 

ج١١٤/٢
الدم فتمسك عن الصالة •  المرأة  إذا رأت 

ج٤٨/٢
شـئت •  حيـث  فبِـْت  الجمـرة  رميـت  إذا 

ج٤٣٧/٢
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قلتين ال يحتمل خبثًا •  الماء علـى  زاد  إذا 
ج٣٢٨/٢

رقيقًا فال •  دابتـه سـوقًا  الرجـل  إذا سـاق 
سـوقها  فـي  أعنـف  وإذا  عليـه،  ضمـان 

فهو ضامن ج٢٣١/١ فأصابت 
إذا سـها أحدكـم فـي صالته، فلـم يدِر: • 

فليبـن على  اثنتيـن؟،  أم  أواحـدة صّلـى 
واحدة ج٢٩/٢

إذا شـك أحدكم في صالته فال ينصرف • 
ريحـًا  يشـم  أو  صوتـًا  يسـمع  حتــى 

ج٢٧/٢، ٣٩، ٤١
يدِر كم •  إذا شك أحدكم في صالته، فلم 

صّلـى ثالثـًا أم أربعـًا؟ فليطـرح الشـك 
استيقن ج٢٩/٢ ما  وليبن على 

إذا صّلى أحدكم إلى سترة فليدن منها ال • 
الشيطان صالته ج٤٠٥/٣ يقطع 

فيكم •  فـإن  فليخفف،  إذا صلـى أحدكـم 
وحده  صّلى  وإذا  الحاجة،  وذا  الضعيف 

ما شاء ج٢٢٨/٢ فليطل 
له متاع •  إذا ضاع ألحدكم متاع أو سـرق 

به  فوجـده في يد رجل بعينـه، فهو أحق 
ج١٠١/٢

بيـت زوجها غير •  المرأة من  َطِعمـت  إذا 
مثله ج٣٦٨/٣ لها أجرها وله  ُمفسدة، 

القتلة ج١٣٨/٣•  فأحسنوا  قتلتم  إذا 
اهللا •  إّال  إلـه  ال  أن  أشـهد  قلـت:  إذا 

ج٣٤٥/٢

إذا كان فـي الصحاري والقفار، وأما في • 
بأس ج١١٥/٢ البيوت فال 

تين لم يتنجس •  ُقلَّ إذا كان المـاء أقل مـن 
ج٣٧٧/٣

ولـم •  تغتبقـوا،  ولـم  تصطبحـوا  لـم  إذا 
تحتفئوا بها بقال، فشأنكم بها ج٤٦٨/٢

عنهـا •  نـام  أو  صـالة  أحدكـم  نسـي  إذا 
فليقضها ج٣٦٤/٢

إذا نسي أحدكم فأكل وشرب ج٢٧٠/٢• 
إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا وإذا أمرتكم • 

بشـيء فأتوا منه ما استطعتم ج٦٠٦/٢، 
٦١٢، ٦١٤

فأشـكل •  بطنه شـيئًا  في  أحدكم  إذا وجد 
أم ال ج٢٩/٢ منه شيء  عليه أخرج 

أذن رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص لهند بنـت عتبة وقد • 
إليه من زوجها ج١٩٣/٤ شكت 

أنت ومالك ألبيك ج٢٠٢/٤•  اذهب 
أحدثـُت؟ •  أكـون  شـككُت  إن  أرأيـت 

بيقيـن  إّال  للصـالة  تقـم  فـال  قـال: 
ج٢٣٤/١

يأخذ •  فبِما  الثمـرة  اهللا  منع  لـو  أن  أرأيت 
أخيه؟ ج٨٦/٣ مال  أحدكم 

إليه ج٣٣٦/٤•  ُثم عادت  ارجعي، 
السـفر •  صـالة  أعلمكـم  أن  أردت 

ج٢٣٨/٢
فيهـن •  ليـس  أحجـار  بثالثـة  االسـتنجاء 

رجيع ج٣٤٣/٢
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بكر بـن •  أبـو  الزبيـر  عروة بـن  اسـتودع 
هشـام  الحارث بـن  عبد الرحمٰن بـن 

ج١٠٤/٤
وهّمـام •  حــارث  األسـمــاء  أصـدق 

ج٢٩١/١
فقال •  نعـم،  قالـوا:  اليديـن؟  ذو  أصـدق 

يكـن  لـم  ذلـك  كل  اهللا ملسو هيلع هللا ىلص:  رسـول 
ج٥٩/٢

اهللا وسقاه ج٢٩٥/٢•  أطعمه 
فإنها مؤمنة ج٥٨٠/٣•  أعتقها 
األعرابـي الـذي بـال في المسـجد فأمر • 

ذنوب من  عليه  أن يصب  اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  رسول 
الماء ج٤١٥/٢

سـنة •  عّرفها  ثم  ووكاءها  عفاصها  أعرف 
ج٤٥٨/٣، ٤٦٠

الحجال ج٣٧٨/١•  يلزمن  النساء  ُاْعروا 
أن يجف عرقه •  قبل  أجـره  األجير  أعطوا 

ج٥٥٤/٢
نوى •  ما  امـرئٍ  ولكل  بالنّيـات  األعمـال 

ج٢٧٦/١، ٣٠٢، ٣٠٣
فيمينـه •  قـال:  ال،  فقـال:  بينـة؟  أعنـدك 

ج٥٢٥/٢
عليها •  يقتـل  حق  كلمـة  األعمال  أفضـل 

صاحبها عند سلطان جائر ج٢٤٦/٣
الحاجم والمحتجم ج٣١٥/٢•  أفطر 
إّال •  أية حالـة كنت فيها  القرآن على  اقـرأ 

ُجُنبًا ج١٨١/٢

أكبر من ج٣٣٥/٤•  نفسه  الرجل على  إقرار 
به ج٥٥٥/٢•  تأكلوا  القرآن وال  اقرؤوا 
فإذا •  تحيضين،  كنت  التـي  أيامك  اقعدي 

ثم  أيام  بثالثـة  فاسـتنظري  الدم  بـك  دام 
اغتسلي وصّلي ج٣٩٤/٣

أيام •  أيام وأكثره عشرة  أقل الحيض ثالثة 
ج٢٦٩/١، ج٤٠١/٣

بها •  فنأمـر لك  الصدقـة  تأتينا  أقـم حتـى 
ج٥١٤/٢

بلى •  قالوا:  المستعار،  بالتيس  أال أخبركم 
يا رسول اهللا قال: هو المحلل ج٤٨١/١

إّال ذي محرم •  بامرأة  يخلون رجل  أّال ال 
ج٥٦٢/٢

نكاح رغبة ج٤٨١/١، ٤٨٢•  إال 
لو خاتمًا من حديد ج٤٦٩/٣•  التمس 
الفضة يجرجر في •  إناء  الذي يشـرب في 

نار جهنم ج٥٤٥/٢ بطنه 
أن تكـون كلمـة اهللا هـي •  تقاتـل  ألسـَت 

العليا ج٤٢٥/١
قال: ال ج٣٠٩/٤•  بينة؟  ألك 
الحج ج٤٠٢/١•  أريد  إني  ُهّم  اللَّ
سـمعة •  وال  فيهـا  ريـاء  ال  حجـة  ُهـّم  اللَّ

ج٣٣٢/١
أحّلفك ج٣٠٠/٤•  أني أصدقك وال  إما 
وأمـا •  بالرخصـة،  أخـذ  فقـد  األول  أمـا 

لـه  فهنيئـًا  بالحـق  صـدع  فقـد  الثانـي 
ج٤٧٧/٢
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أمـا واهللا إنـي ألخشـاكم هللا وأتقاكم له، • 
وأرقد،  وأصلـي  وأفطـر،  أصـوم  لكنـي 

النساء ج٢٣٣/٣ وأتزوج 
أمارتها عفاصها ووكاؤها ج٣٦٣/٣، ٤٦٠• 
اإلمام ضامن ج٢٥٩/١• 
الصبيـان •  يؤمـر  أن  الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص  أمـر 

بالصالة ج٣٥٦/٢
يحطـوا •  أن  األنصـار  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  أمـر 

ويعجلوا ج١٧١/٢
موته •  يأتيها  تتزوج حتى  المفقود ال  امرأة 

أو طالقه ج٤٧٧/٣
أمرنا أن نخرج الحّيض يوم العيد وذوات • 

المسـلمين  جماعـة  فيشـهدن  الخـدور، 
ودعوتهم ج٢٣٦/٣

الخدور •  وذوات  العوائق  نخرج  أن  أمرنا 
ج٢٣٦/٣

سـبع •  عن  ونهانا  بسـبع،  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أمرنا 
ج٥٤٤/٢

التمر •  من  َفْرقـًا  يطعم  أن  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  أمره 
بين ستة مساكين ج٣٤٣/٣

الصالة ج٤٠٠/٢•  نزلت في  اآلية  أن 
اهللا •  إن  للرسول ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  بكر 3  أبا  أن 

االسـتئذان..  فـي  آيـة  عليـك  أنـزل  قـد 
ج٤٨٦/٣

بكر 3 كان يصبغ ج٥٦٧/٢•  أبا  إن 
الصديق 3 قضى في وديعة •  بكر  أبا  أن 

كانت ج١٠٤/٤

لعائشـة •  وهـب  الصديـق  بكـر  أبـا  أن 
ج٢٥٦/٤

أّن أبـا بكـر ضرب فـي الخمـر بالنعلين • 
أربعين ج٦٠٤/٣

أن أبا الدرداء كان يقول ألهله: ال تسألوا • 
أحد شيئًا ج٤٦٤/٣

لئيم ال يصرف عليَّ •  أبا سـفيان رجل  إن 
ج١٩٥/٤

ذلـك •  عـن  سـئل  هريـرة 3  أبـا  أن 
ج٢٢٨/٤

بتمرة سـاقطة •  مـّر  إذا  كان  ابـن عمـر  أن 
ج١٢٨/٤

إن أحدكـم إذا قام يصلـي فال يدع أحدًا • 
يديه ج١٣٠/٣ بين  يمر 

إن أحق مـا أخذتم عليه أجرًا كتاب اهللا! • 
ج٥٥٧/٢

صالته •  ويدع  السارق  يتبع  ثوبه،  أُخذ  إن 
ج٦٨/٣

كسـبكم •  مـن  تأكلـون  مـا  أطيـب  إن 
ج٢٠١/٤

عن •  سأل  َمن  ُجرمًا  المسـلمين  أعظم  إن 
المسـلمين..  علـى  يحـرم  لـم  شـيء 

ج١٥٥/١، ج١٦٣/٢
بيعهـا •  حـرم  شـربها  حـّرم  الـذي  إن 

ج٢٢٥/٤
والنسـيان •  الخطأ  أمتي  تجـاوز عـن  اهللا  إّن 

وما استكرهوا عليه ج٣٠٨/١، ج٢٨٠/٢
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بـه •  حدثـت  مـا  ألمتـي  تجـاوز  اهللا  إن 
يكلموا  أو  بـه  يعملـوا  لـم  مـا  أنفسـها 

ج٥٦٨/٣
والميتـة •  الخمـر  بيـع  حـرم  اهللا  إن 

ج٢٢٤/٤
تضيعوها وحّد •  فال  فرائض  اهللا فرض  إن 

تعتدوها ج١٥٤/٢، ١٦٤ حدودًا فال 
االسـتئذان •  في  آية  أنزل عليك  قد  اهللا  إن 

ج١٩٧/٤
إن اهللا كتـب اإلحسـان علـى كل شـيء • 

القتلة.. ج٣٦/٣ فأحسنوا  قتلتم  فإذا 
الذواقين ج٤٨٧/١•  اهللا ال يحب  إن 
إلـى •  وال  صوركـم  إلـى  ينظـر  ال  اهللا  إن 

قلوبكـم  إلـى  ينظـر  ولكـن  أموالكـم 
وأعمالكم ج٤١١/١

الباسـط •  القابـض  المسـعر  هـو  اهللا  إن 
الرزاق ج٥٥٩/٢

تؤتى رخصه ج٢٤٣/٢•  أن  اهللا يحب  إن 
أّن أم قيـس بنـت محصن أتـت بابن لها • 

اهللا ملسو هيلع هللا ىلص..  إلى رسول  الطعام  يأكل  صغير 
ج٤١٥/٢

العفو خير من •  فـي  أن يخطئ  اإلمـام  إن 
العقوبة ج٢٢٦/١ أن يخطئ في 

العفو خير من •  إن اإلمـام ألن يخطئ في 
العقوبة ج٣٦٨/٤ أن يخطئ في 

أن امـرأة تزوجـت بغالمهـا فرفعت إلى • 
عمر ج٣٩٢/٤

إلى •  وصلت  غامد  أو  عامـر  من  امرأة  أن 
ج٣٣٦/٤

إّن أول النـاس يقضـي يـوم القيامة عليه • 
فـه نعمـه  رجـل استشـهد، فأُتـي بـه فعرَّ

فعرفها ج٣٠٦/١
أوالدكم من كسبكم ج٢٠١/٤•  إن 
ينتظر •  الرزق والمحتكر  ينتظـر  التاجر  أن 

اللعنة ج٥٦٠/٢
أن الحمـى مـن فْيـح جهنـم فأطفؤوهـا • 

البارد ج٢٥٤/٢ بالماء 
دينكـم •  إن خيـر  أيسـره  دينكـم  إن خيـر 

أيسره ج٢٢٥/٢
كان •  فـإذا  ُيعَرف،  أسـود  الحيـض  دم  إن 

الصالة.. ج٤٩/٢ فأمسكي عن  ذلك 
إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم • 

حرام ج١٨٥/٢، ج٢٩/٣
الدين يسر ج٢٠٦/٢•  إن 
فأقام ج١٨/٤•  ابتاع عبدًا  أن رجالً 
مال ولده ج٢٠٢/٤•  أخذ من  أن رجالً 
بالزنـا •  نفسـه  علـى  اعتـرف  رجـالً  أن 

ج٣٣٦/٤
أسـتأذن •  فقال:  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  سـأل  رجالً  أن 

على أختي؟ ج١٩٦/٤
رسـول •  أتـى  األعـراب  مـن  رجـالً  أن 

فقال ج٣٣٥/٤ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 
إلى رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص •  أن رجليـن اختصما 

ج٢٠٨/٤
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تقاطعت ج٤٩٢/٣•  تناست  إذا  الرحم  إن 
أن رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص انتهـى إلى مضيق هو • 

وأصحابه ج٣٤٨/٢
مكة وفي سيفه •  اهللا ملسو هيلع هللا ىلص دخل  أن رسـول 

شيء من ذهب ج٣٧٥/١
البينة •  في خطبته:  قال  اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن رسـول 

ج٢٧٠/٤
على •  باليميـن  قضـى  اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  رسـول  أن 

المدعى عليه ج٢٦٩/٤
أهـل •  علـى  قضـى  اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  رسـول  أن 

األموال ج١٥١/٤
يذكر •  أن  أراد  إذا  كان  اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  رسـول  أن 

حاجته ج٢٧٥/٢
تبوك •  أن رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص كان فـي غـزوة 

ج٤٠٣/٢
الظهر •  بين  يجمع  كان  اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  رسول  أن 

والعصر ج٢٤٤/٢
وهـو •  يكتحـل  كان  اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  رسـول  أن 

صائم ج٩٨/٢
أن رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص لـم يصبغ شـعره قط • 

بشيء ج٥٦٧/٢
الحريـر •  عـن  نهانـا  اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  رسـول  أن 

الذهـب  آنيـة  فـي  والشـرب  والديبـاج، 
والفضة.. ج٥٤٥/٢

إلى •  يخرجوا  أن  أمرهم  الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص  أن 
والصبيان  والعبيد  النساء  ويخرج  الجّبان 

ج٢٣٥/٣

إن الـزكاة فـي الذهـب والفضـة إذا بلغ • 
مائتي درهم.. ج٢٣٩/١

فيح جهنم ج٣٤٨/٢•  الحر من  إن شدة 
أكثر •  بكر  أبي  كان في خالفة  الشراب  أن 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص ج٦٠٤/٣ منهم في عهد 
ثالثهما ج٥٠٤/٢•  الشيطان  إن 
إن الشيطان ليأتي أحدكم فيقول أحدثت • 

صوتًا  يسمع  حتى  ينصرفن  فال  أحدثت، 
أو يجد ريحًا ج٨٧/٢

إن الشيطان ليأتي أحدكم وهو في الصالة • 
فينفخ بين إليتيه، فال ينصرف حتى يسمع 

أو يشم ريحًا ج٣٩١/١ صوتًا 
فيها شـيء من •  إن صالتنا هذه ال يصلح 

اآلدميين ج٣٦٥/٢ كالم 
فيها شـيء من •  إن صالتنا هذه ال يصلح 

الناس ج٢٧٧/٢ كالم 
سـأل •  عبد المطلـب  العباس بـن  أن 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص في ج٤٠٤/٢
أن عبد الرحمٰن بن عوف والزبير شـكَوا • 

فأرخص  القمل)،  (يعنـي:  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  إلى 
الحرير ج٥٦٦/٢ لهما في 

أن علي بـن أبـي طالـب 3 لمـا هـزم • 
والزبير ج١٣٢/٤ طلحة 

جرحـه •  الخطــاب 3  بـن  عمـر  أن 
أبو لؤلؤة عبد المغيرة ج٣٩١/٢

الجمع •  أن عمر بـن عبد العزيز كان يرى 
الصالتين في ج٣٥٠/٢ بين 
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فينام •  عباءته  في  يلتـف  كان  أن عمر 3 
فـي زاوية المسـجد، وكان عثمـان يقيل 

أيام خالفته ج٤٣١/٢ المسجد  في 
على •  الشرعي  الحد  يقم  لم  عمر 3  أن 

اللذين ج٣٨٦/٤
مكان •  فاتخذ  انكسـر،  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  قِْدح  أّن 

الشعب سلسلة من فضة ج٥٤٤/٢
فخـذوه •  حرمـه  اهللا  أن  علـم  كان  إن 

ج٣٧٢/٤
بأس ج٤٣٠/٢•  إن كنت في صالة فال 
أنـت مؤتمن •  إنمـا  أن ال ضمـان عليـك 

ج١٠٤/٤
العادة من •  يتعاور فـي  الماعـون: «مـا  أن 

والِمقدحـة  والدلـو  والِقـدر  الفـأس 
ونحوها...» ج٣٤٩/٣

أن المشـركين قالـوا: يـا محمـد لتنتهيّن • 
ربـك..  لنهجـوّن  أو  آلهتنـا  سـبِّك  عـن 

ج٢٢٩/٣
والبئر جبار ج١٥٠/٤•  المعدن جبار  أنَّ 
إّال •  يقـضـي  ال  عـليـه  المغمــى  أن 

ج٣٣٢/٢، ٣٦٨
إن مقاطع الحقوق عند الشروط ولك ما • 

شرطت ج٢٢٩/١
المعدن •  أنَّ  اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  رسـول  قضاء  من  إن 

ج١٥٠/٤
أبقى •  ظهرًا  وال  قطع  أرضًا  ال  المنبت  إن 

ج٢٢٤/٢

حائط •  دخلت  عـازب  للبراء بن  ناقـًة  أن 
اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  فأفسـدته، فقضى رسـول  رجـل 
بالنهـار  حفظهـا  األمـوال  أهـل  علـى 

ج٣٦٠/٣
بنـت عتبة حين •  لهنـد  أذِن  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  أّن 

شـكت إليـه من زوجهـا أبي سـفيان بن 
حرب ج٥٢٦/٢

إن النبـي ملسو هيلع هللا ىلص أرسـل في أثر هـذه المرأة • 
بعض أصحابه ج٤٧٠/٢

وهو •  رمضـان  في  اكتحـل  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  أن 
صائم ج٩٨/٢

أن النبـي ملسو هيلع هللا ىلص امتنع عنه، وقـال بأنه يريد • 
يلقى اهللا وليسـت عليـه ظالمة ألحد  أن 

ج٥٦١/٢
فـي •  بالصالتيـن  جمـع  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  أن 

ج٣٤٧/٢
لما ج٣١٠/٤•  ماعزًا  النبي ملسو هيلع هللا ىلص رجم  أن 
النبـي ملسو هيلع هللا ىلص رخـص لعبـد الرحمن بن •  أن 

من  قميص  في  العـوام  والزبير بن  عوف 
بهما ج٥٤٣/٢ حرير، من حكة كانت 

يا •  له:  اثنتين فقيل  النبي ملسو هيلع هللا ىلص سـّلم من  أن 
رسول اهللا، أقصرت الصالة؟.. ج٥٩/٢

المعلق؟ •  الثمـر  عـن  سـئل  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن 
فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير 

ِخبنة فال شيء عليه ج٤٦٨/٢ متخذ 
النبـي ملسو هيلع هللا ىلص صلَّى بأصحابه ركعتين ثم •  أن 

سّلم ج٧٧/٢
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اليمين ج٢٦٩/٤•  أن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص قضى  أن 
أن •  وأراد  سـار  إذا  كان  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  أن 

ج٤٩٤/٢،  راحلتـه  على  تطوعًا  يصلـي 
٤٩٥

أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان ربما أْوَتر على الراحلة • 
ج٤٩٤/٢

أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان يصيب من الرأس وهو • 
صائم ج٤٤٧/١

امـرأة صبيًا •  له  لمـا رفعت  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  أن 
قـال: نعم ولك أجر  ألهذا حج؟  قالـت: 

ج٤١٦/١
السـنين •  بيـع  عـن  نهـى  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  أن 

ج٨٧/٣
إّال •  الحرير  لبـس  عن  نهى  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  أن 

أصبعيـه  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  لنـا  وصـف  هكـذا، 
ج٥٤٤/٢

إّال فـي هذا •  يبغضهـا اهللا  َمْشـَية  إن هـذه 
الموضع ج٥٦٨/٢

أمتـي •  ذكـور  علـى  حـرام  هذيـن  إن 
ج٣٧٣/١

النبي ملسو هيلع هللا ىلص •  إلى  بنت عتبة شـكت  أن هنـد 
ج١٩٥/٤

للعباس ج٢٠٥/٤•  أنا والعضباء 
 • ،٢٠٤ ج٢٠٢/٤،  ألبيـك  ومالـك  أنت 

٢٠٥، ٣٦٢، ٣٧٦، ٣٧٧، ٣٧٨، ٣٧٩
انظـر إليهـا فإنه أحـرى أن يـؤدم بينكما • 

ج٥٤٧/٢، ج١٨٧/٣

أنظـرت إليهـا؟ قـال: ال، قـال: فاذهـب • 
األنصار شـيئًا  أعين  في  فإن  إليها،  فانظر 

ج٥٤٧/٢
الكرسف ج٢٥٩/٢•  أنعت لك 
نار •  مـن  يـدك جمرة  وفـي  إنـك جئتنـي 

ج٣٧٣/١
وإنه اآلن ج٢٥٧/٤•  تقبضيه  لم  إنك 
إّنـك لن تنفـق نفقة تبتغي بهـا وجه اهللا، • 

َفمِ  أُجـرت عليها، حتى ما تجعل في  إّال 
امرأتك ج٣٠٩/١

 • ،٢٢١ ج٢٠١/١،  بالنّيات  األعمال  إنما 
 ،٣٠٢، ٣٠٩، ٣٤٣، ٣٥٩، ٣٦٠، ٣٨٨
 ،٣٩٣، ٤٠٥، ٤٢١، ٤٣٧، ٤٤٤، ٤٤٥

٤٦٨، ٤٩٧، ج٣٧٦/٢، ج٤٣٤/٣
إنمـا أنـا لكـم مثل الوالـد أعلمكـم أمر • 

دينكم ج٣٤٢/٢
لـه •  بنيـت  لمـا  المسـاجد  بنيـت  إنمـا 

ج٤٣٢/٢
بحيـض •  وليـس  عـرق  دم  ذلـك  إنمـا 

ج٢٥٧/٢
المائـدة •  نـزول  قبـل  ذلـك  كان  إنمـا 

ج٤٨٦/٢
التيمم ج٤٢٢/٢•  إنما كان يجزيه 
إنمـا نـزل أّول ما نزل من القرآن سـورة • 

والنار ج٢٨٤/٣ الجنة  فيها ذكر 
دّفت، •  التي  الدافة  أجـل  من  نهيتكم  إنما 

فكلوا وادخروا وتصدقوا ج٦٠١/٣
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يكفيك هكذا ومسـح وجهه ويديه •  إنمـا 
الرسغين ج٥٨٨/٢ إلى 

منبرًا وخاَتمًا ج٣٦٧/٣•  استصنع  أنه 
وقال: •  النوم  عند  المرّوح  باإلثمد  أمر  أنه 

الصائم ج٩٩/٢ ليتقه 
أنـه أمـر مــن دخل بحجة أن ينقلها إلى • 

العمرة ج٣٩٤/١
النبي 0 •  فسأل  زنديه  إحدى  انكسر  أنه 

نعـم  فقـال:  الجبائـر  علـى  يمسـح  أنـه 
ج٦١٠/٢

الفـرس •  صاحـب  ببينـة  حكـم  أنـه 
ج١٧٣/٤، ١٧٤

أنه دم عرق ج٣٨٣/٣• 
فقـال •  اللقطـة  عـن  أعرابـي  سـأله  أنـه 

ج١٢٤/٤
لترفع •  الدواء  تشتري  المرأة  عن  سئل  أنه 

إليهن  وبعث  بأسًا،  يَر  فلم  لتنفر  حيضتها 
األراك ج٥٢٢/٢ بماء 

أنـه ملسو هيلع هللا ىلص رأى مصليـًا بإيماء يسـجد على • 
ُقّدامه فنزعها وأخـذ عودًا فنزعه  وسـادة 

ج٦٢٨/٢
طريق •  في  امـرأة  تزوج  رجـالً  ضرب  أنه 

مكة زّوجها ج٣٨٨/٤
يومًا •  ـالم خـرج  الصـالة والسَّ أنـه عليـه 

بأصحابه ج٢٣٨/٢
وال •  القرآن،  يقرأ  ال  الجنـب:  في  قال  أنه 

حرفًا واحدًا ج١٨١/٢

أن مـا كان •  البيـت:  أنـه قضـى في متـاع 
للنسـاء  كان  وما  للرجـال،  فهو  للرجـال 

للنساء ج٣٦٩/٣ فهو 
الشـباب •  مـن  أحـد  ينهـى  ال  كان  أنـه 

المسـجد  فـي  النـوم  عـن  وغيرهـم 
ج٤٣٠/٢

أنه كان يضّمن األجراء، ويضّمن الصناع • 
ج١٣٥/٤

التـي •  الحبـوب  بجميـع  بـأس  ال  أنـه 
ج٣٣٦/٢

إنـه لم يكن نبي قبلـي إّال كان حقًا عليه • 
أن يـدل أمتـه على خيـر ما يعلمـه لهم، 

لهم ج٨/٣ يعلمه  ما  وينذرهم شر 
النـاس •  عليـه  ودخـل  اعتـل  لمـا  أنـه 

ج٢٩٩/٤
إنه ليس في النوم تفريط، إنما ج٣٦٤/٢• 
نسـائه وال زّوج •  تزوج شـيئًا مـن  ما  أنـه 

شـيئًا من بناته بأكثر من اثنتي عشر أوقية 
ج٤٧٠/٣

بالروث والعظم •  نهى عن االستجمار  أنه 
ج١١٦/٣

الجنائـز •  إتبـاع  عـن  النسـاء  نهـى  أنـه 
ج٣٧٩/١

أنه نهى النساء عن الجلوس في السكك، • 
ريـح  أو  المطيـر  اليـوم  فـي  والخـروج 

عاصف ج٣٨٢/١
أنه وهب البنته عائشة ج٢٥٥/٤• 



٤٦٩ فهرس األحاديث واآلثار

لعائشة جذاذ ج٢٥٥/٤•  أنه وهب 
إنهـا ليسـت بنجـس إنهـا مـن الطوافين • 

عليكم والطوافات ج٣٢١/٢
إني ألقوم إلى الصالة وأنا أريد أن أطيل • 

فيها فأسـمع بكاء الصبـي فأوجز مخافة 
أمه ج٢٢٨/٢ أن أشق على 

فأسـمع صوت •  الصالة  فـي  إنـي ألكون 
ز في صالتي مخافة  الصبـي يبكي فأتجوَّ

أمه ج٢٣٠/٢ أن أشق على 
النبـي ملسو هيلع هللا ىلص طعامـًا •  أزواج  بعـض  أهـدت 

ج١٣/٤
أوصـى أبو بكر الصديق 3 أن تغسـله • 

زوجه أسماء فغسلته ج١٠٥/٢
أنتما؟ ج٥٦٤/٢•  أَوُعمياوان 
أّولكن لحوقًا بي أطولكن يدًا ج٤٤٨/١• 
بكـر •  أبـي  إلـى  بيـده  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  أومـأ 

ج٣٨٩/٢
النبي ملسو هيلع هللا ىلص ألخرج ج٣٨٩/٢•  أومأ 
إياكم والدخول على النساء.. ج٤٩٧/٣• 
أيمانكـم •  ملكـت  مـا  لـكـم  أيـحـل 

ج٣٩٢/٤
وليهـا •  إذن  بغيـر  نكحـت  امـرأة  أيمـا 

ج٣٦٤/٤
أيمـا امـرأة نكحت فـي عدتها فـإن كان • 

بها  لم يدخـل  بهـا  الـذي تزوج  زوجهـا 
بينهما.. ج٥٠٢/١ فّرق 

فقد طهر ج٢٢٨/٤•  دبغ  إهاب  أيما 

عليهم •  فـارُدْد  التجـار  اشـتراه  حـّر  أيمـا 
أموالهم ج٢٢٩/١ رؤوس 

نعـم، •  فقـال:  رأسـك؟  هـوامُّ  أيؤذيـك 
وانسـك..  رأسـك  فاحلـق  قـال 0 : 

ج٥٠١/٢، ٥٤٦، ج٤١٣/٣

Ü

أيمانكم •  ما ملكت  ليحـل لكم  إنكم  باهللا 
ج٣٩٢/٤

بكر وعمر وعلّيًا •  أبا  بعث رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 
بابـه  علـى  فيقيمـون  المسـجد  يأتـون 
جـار  دارًا  أربعيـن  إن  أال  فيصيحـون: 

ج٤٩٤/٣
أنا والساعة كهاتين ج٥٨١/٣•  ُبعثت 
السمحة ج٢٢٣/٢•  بالحنيفية  ُبعثت 
السهلة ج٤٩٦/٢•  بالسمحة  ُبعثت 
الخنزير •  وقتـل  الصليـب،  لكسـر  ُبعثـت 

ج٢٢٧/٤
بلغنا عن الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص لم يرخص ألحد • 

الرعاة،  إّال  ليالي مِنى  يبيت بغير منى من 
الناس ج٤٣٦/٢ يرمون مع  ويصبحون 

ينهـى •  كان  عّفـان  عثمان بـن  عـن  بلغـه 
الحركة ج٢٣٠/١

بنيـة إن ذلـك المال لم تكن قـد قبضتيه • 
ج٢٥٥/٤

وإنه ج٢٥٥/٤•  تقبضيه  لم  إنك  بنية 
يفترقا ج٧٤/٣•  لم  ما  بالخيار  البّيعان 
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علـى •  واليميـن  المدعـي  علـى  نـة  البيِّ
المدعى عليه ج٢٠٠/١، ٢٢٣، ٢٧٣، 
ج١٧٤/٤،  ج٤٧٢/٣،  ج١١٢/٢، 
 ،٢٩٩  ،٢٩٨  ،٢٨٩  ،٢٨٣  ،٢٧٠

٣٠١، ٣٠٨
المدعـي واليميـن على من •  نـة علـى  البيِّ

 ،٢٧٥  ،٢٦٥  ،٢٣٦ ج٢٢٨/١،  أنكـر 
ج١١٩/٢، ١٢٧، ٣٠٧، ج٢٧٥/٤

اليمين •  المنكر  المدعي وعلى  نة على  البيِّ
ج٢٦٣/٤.

البينـة على مـن ادعى واليميـن على من • 
أنكر ج٢٦٤/٤، ٢٦٨

المنكـر •  وعلـى  ادعـى  مـن  علـى  نـة  البيِّ
اليمين ج١٨٠/٤

ä

ينتظر •  والمحتكـر  الـرزق  ينتظـر  التاجـر 
اللعنة ج٢٠٥/٣

تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ج٥٠/٢• 
علم •  في  أيام  سـبعة  أو  أيام  ستة  تحّيضي 

اغتسلي ج٣٦٥/٣ ثّم  اهللا 
اهللا ملسو هيلع هللا ىلص •  رسـول  فأخبـرت  النـاس  تـرآى 

بصيامه  النـاس  وأمـر  فصـام  رأيته  أننـي 
ج٦٤/٢

ما قبضت ج١٢٠/٤•  تُرد 
تقعد إحداكن شطر دهرها ال تصلي وال • 

تصوم ج٩١/٢

تلجمي ج٢٥٩/٢• 
تناكحوا تكثروا فإني مباه بكم األمم يوم • 

القيامة ج٥٠٥/٢
تحابوا ج٤٥١/٣•  تهادوا 
توضئي لكل صالة ج٢٥٩/٢• 
عشـر •  إلى  ولـو  المسـلم  طهـور  التيمـم 

ج٢٦٨/١،  المـاء  يجـد  لـم  مـا  سـنين 
ج٥٨٨/٢

إلـى عشـر حجـج •  التيمـم كافيـك وَلـو 
ج٥٨٨/٢

ç

أن •  منع  اليمـان 3  حذيفة بن  أن  ثبـت 
الوليد بن عقبة وهو أمير  يقام الحّد على 

الغزو.. ج٦٠٥/٣ في 
وّقاص 3 •  أبـي  سـعـد بن  أن  ثبــت 

لــم يقــم الحـد عــلى أبـي محجن، 
القادسـية  يـوم  الخمـر  شـرب  وقـد 

ج٦٠٥/٣
الثيـُب ُتعرب عن نفسـها والبكر رضاها • 

صمتها ج٣٢٧/٣

ê

جاء رجل إلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص فأقرَّ أربع مرات • 
ج٣١٠/٤

جـاء رجل إلـى النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقـال إنه زنى • 
ج٣٠٩/٤
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يـا •  فقـال:  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  إلـى  رجـل  جـاء 
رسول اهللا إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ 

مالك ج٤٦٩/٢ تعطه  قال: فال 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص •  إلى  فـزارة  بني  جاء رجـل من 

فقال ج٣٧٠/٤
جـاء رجـل مـن حضرمـوت ورجل من • 

كندة ج٣٠٩/٤
سلمة # •  أم  المؤمنين  ألم  امرأة  جاءت 

فقالت ج٣٢١/٢
الجار أحق بصقبه ج١٣٢/٣• 
ملعـون •  والمحتكـر  مـرزوق  الجالـب 

ج٢٠٤/٣
جبـار، •  والبئـر  جبـار،  العجمـاء  جـراح 

والمعدن جبار ج١٥٤/٤
جعلنـا أقل الحيض ثالثًا وأكثره عشـرًا، • 

أيام ج١٩٩/٢ الطهر عشرة  أقل  وجعلنا 
امـرأة •  فجعلـت  ركبـًا  الطريـق  جمعـت 

ج٣٨٨/٤
امرأة ج٢٤٤/٢•  إّال على  الجمعة واجبة 
جئُت متممًا لمكارم األخالق ج٢٨٥/٣• 

ì

العجماء جبار ج١٥٧/٤•  حدث 
حدثني سبعون من أصحاب رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص • 

الخفين ج٤٨٨/٢ أنه كان يمسح على 
ج٣١٤/٢، •  بالشـبهات  تـدرأ  الحـدود 

٣٧٥

عليها •  ت  فُشـكَّ بها  أمر  الغامدية،  حديث 
ثم رجمت ج١٦/٢ ثيابها، 

المؤمن دمه وماله وعرضه، •  حرم اهللا من 
الخير ج٢٩/٣ إّال  به  يظن  وأن ال 

أمور •  وبينهما  بيِّـن  والحرام  بّيـن  الحالل 
مشتبهات ج٢٢٦/١، ج١٥٧/٢

الحـالل ما أحل اهللا في كتابـه، والحرام • 
مـا حـرم اهللا في كتابـه، وما سـكت عنه 

فهو مما عفا عنه ج١٥٤/٢، ١٦٤
شـهر •  ذنـوب  كـفـارة  سـاعـة  حّمـى 

ج٢٥٤/٢

ñ

المسلم محرمة ج٨٠/٣، ٨١•  خديعة 
اهللا ال •  فإن  تطيقون  ما  خذوا من األعمال 

تملوا ج٢٠٣/٢، ٢١٢ يمل حتى 
بالمعـروف •  يكفيـك وولـدك  مـا  خـذي 

ج٣٥٦/٣، ٣٥٧
عيالك •  ويكفي  يكفيك  ما  ماله  من  خذي 

بالمعروف ج١٩٥/٤
بالضمان ج٢٠٠/١، ٢٣٦•  الخراج 
جبة •  وعليه  اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  رسـول  علينـا  خـرح 

من صوف شـامية ضيقة الكمين، فصّلى 
بها وليس عليه غيرها ج١٧٦/٢

وعينـاه •  اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  رسـول  علينـا  خـرج 
مملوءتان مـن اإلثمد وذلك في رمضان 

وهو صائم ج٩٩/٢
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ذات •  فـي غزوة  العاص  خـرج عمرو بن 
فأجنب  الجيـش،  أميـر  وهـو  السالسـل 

الماء ج٢٢٦/٢ وخاف من شدة 
فمطرنا •  سفر  في  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  مع  خرجنا 

ج٣٤٥/٢
أجر، ولرجل سـتر، وعلى •  لرجل  الخيل 

رجل وِزر ج٤٣٧/١

O

األديم طهارته ج٢٦٨/١•  دباغ 
الميتة ذكاته وطهارة له ج٩٧/١•  دباغ جلد 
رسـول •  فرأيـُت  حفصـة  علـى  دخلـُت 

اهللا ملسو هيلع هللا ىلص جالسـًا لحاجته فـي بيت حفصة 
لبنتين.. ج١١٤/٢ بين 

دع ما يريبك إلى ما ال يريبك ج٢٢٦/١، • 
ج٥٥/٢، ج٢٥١/٣

يقتل •  أن محمدًا  الناس  يتحـدث  دعه، ال 
أصحابه ج٢٠٣/٣

بعض •  من  بعضهم  اهللا  يرزق  الناس  دعوا 
ج٥٦١/٢، ج٢٠٨/٣

دعونـي ما تركتكم فإنمـا أهلك من كان • 
علـى  واختالفهـم  سـؤالهم  قبلكـم 

أنبيائهم.. ج٢١٥/٢، ج٢٣٠/٣
اهللا ملسو هيلع هللا ىلص •  رسـول  أمـر  فـرغ  فلمـا  دعـوه، 

بوله ج١٥٥/٣ بذنوب فصبت على 
دعا •  فـرغ،  فلما  قـال:  تزرموه  دعـوه وال 

الماء فصبه عليه ج١٥٦/٣ بدلو من 

متأولة ج٣٩٣/٤•  فإنها  دعوها 
دم أسـود ثخيـن تعادلـه زيـادة ورائحـة • 

ج٣٨٢/٣

P

بعض •  مـن  بعضهـم  يـرزق  النـاس  ذروا 
ج٨٠/٣، ٨٢، ٨٣

أمه ج٢٤٥/٤•  ذكاة  ذكاته 
فقال رجـل: زنيت •  بالشـام  الزنـا  ذكـروا 

ج٣٧١/٤

Q

الراجـع في هبته كالكلب يرجع في قيئه • 
ج٣٣٦/١

الــنـار •  فـي  والمرتشــي  الـراشــي 
ج٣٤٦/١

أم سلمة تسـجد على وسادة ورأى •  رأى 
ُعدِّيـًا يسـجد على جدار قـدر ذراع ولم 

ينَهُهما ج٦٢٨/٢
رأى رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص يمسـح علـى خفيه • 

فقيـل له: هـل كان ذلك قبـل المائدة أو 
بعدها؟.. ج٤٨٨/٢

قد •  إنه  فقالـوا:  برجـل  أتـي  علّيـًا  رأيـت 
سرق ج٣٧١/٤

الجـوع •  صيامـه  مـن  حظُّـه  صائـم  ربَّ 
قيامـه  مـن  حظـه  قائـم  ورب  العطـش، 

السهر ج٤١٧/١
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الرجـل أحـق بغسـل امرأتـه من النسـاء • 
ج١٠٥/٢

رّخـص لنـا رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص فـي الَعَصى • 
والَسْوط والَحْبل وأشباهه يلتقطه الرجل 

به ج٣٦٩/٣، ٤٦٣ ينتفع 
من •  تخن  وال  ائتمنك  من  إلى  أمانتك  رّد 

خانك ج١٩٥/٤
عثمان بـن •  علـى  اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  رسـول  رد 

لـه الختصينـا  التبتـل ولـو أذن  مظعـون 
ج٢٣٢/٣

أبي ج٢٠٥/٤•  ردوا علّي 
تأكلنه وتهدينه ج٣٦٦/٣•  الرطب 
والنسـيان •  الخطـأ  أمـتـي  َعـن  ُرفـع 

 ،٣٩٥ ج٣٣/١،  علـيـه  ومـا أُكرهـوا 
 ،٢٩٣  ،٢٩١  ،٢٧٦  ،٢٧٤ ج٢٦٩/٢، 

ج٥١/٤
النائم حتى •  القلم عـن ثالث، عـن  ُرِفـع 

يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن 
 ،٤٥٢ ج٣٠٧/١،  يفيـق  حتى  المجنون 

ج٣٥٤/٢، ٣٦٠

¢S

فـي بعـض •  سـافرنا مـع رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 
انقطع عقد  بالبيداء  ُكنا  إذا  أسـفاره حتى 

لي ج٢٤١/٣
فـي رمضان •  اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  سـافرنا مع رسـول 

ج٢٤٧/٢

أسـتحاض •  إني  قالت:  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  سـألت 
فـال أطهر، أفأدع الصـالة؟ فقال: ال، إن 

ِعْرق.. ج٣٦٥/٣ ذلك 
أحدثوا •  ما  بقدر  أقضية  للناس  سـتحدث 

الفجور.. ج٦٢٩/٣ من 
به •  تريد  سلف  وجوه:  ثالثة  على  السلف 

به  تريد  اهللا، وسلف  اهللا، فلك وجه  وجه 
وجه صاحبك.. ج٢٣١/١

وإني غزوت مع رسول •  قولكم،  سمعت 
اهللا ملسو هيلع هللا ىلص سـت غزوات، أو سبع غزوات، 

ثماني غزوات ج٦٨/٣ أو 
رسـول •  فَرض  هـل  زيد  جابر بـن  سـئل 

اهللا ملسو هيلع هللا ىلص للنساء مهورًا؟ قال: ال أعلمه إّال 
بينهم ج٤٧٠/٣ الناس  ما اصطلح عليه 

لترفع •  الـدواء  المـرأة تشـتري  سـئل عن 
إليهن  وبعث  بأسـًا  يَر  فلم  لتنفر  حيضتها 

األراك ج١٤٦/٣ بماء 
سئل النبي ملسو هيلع هللا ىلص أي األعمال أفضل؟ قال: • 

إيمان باهللا ورسـوله، قيل: ثم ماذا؟ قال: 
اهللا.. ج٦٠٢/٣ الجهاد في سبيل 

¢T

يمينه ج٢٦٩/٤•  أو  شاهدك 
شـره •  مخافـة  ُيكـَرم  مـن  النـاس  شـرُّ 

ج٣٤٧/١، ج١٩٠/٣
شـكوا إلـى النبـي ملسو هيلع هللا ىلص ـ يعنـي: القمل ـ • 

الحرير ج٥٤٣/٢ لهما في  فأرخص 
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وعشرون •  تسعة  بيده  ويشير  هكذا  الشهر 
أو ثالثون ج٥٨٦/٣ يومًا 

¢U

ذهـب •  مـن  خاتمـًا  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  صـاغ 
ج٣٧٤/١

الحضر •  السـفر كالمفطـر في  الصائم في 
ج٢٤٥/٢

ما •  بيع  نهى عـن  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  صح عـن 
ُيضَمـن  لـم  مـا  وِرْبـُح  ُيقَبـض،  لـم 

ج٤٧٣/١
فإن •  فقاعدًا،  تسـتطع  لم  فإن  قائمًا؛  صّل 

فعلى جنب ج٦٠٨/٢ لم تستطع 
من •  أفضل  مخدعهـا  فـي  المـرأة  صـالة 

دارها،.. ج٣٨١/١ صالتها في صحن 
صلحًا •  إّال  المسـلمين  بين  جائـز  الصلح 

أو حرم حالالً.. ج٢٢٨/١ أحّل حرامًا 
بـالسـالم •  ولـو  أرحـامكـم  ِصـُلـوا 

ج٤٩٢/٣
الكسـوف •  فـي  اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  نبـيُّ  صّلـى 

ج٣٨٨/٢
غّم •  فإن  لرؤيتـه  وافطروا  لرؤيته  صومـوا 

 ،٥٩١ ج٦٤/٢،  لـه  فاقـدروا  عليكـم 
٥٩٢، ج٣٣٤/٣

صومـوا لرؤيـة الهالل وافطـروا لرؤيته، • 
العـدة ثالثين  فأكملـوا  فـإن غّم عليكـم 

يومًا ج٥٩١/٢

•

بعيـره •  علـى  اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  رسـول  طـاف 
ج٣٨٩/٢

بإناء ج١٣/٤•  وإناء  بطعام  طعام 
مسـلم •  كل  علـى  فريضـة  العلـم  طلـب 

ج٤٠٦/١
يكفيك ج٤٠١/٢•  بالبيت وسعيك  طوافك 

´

العادة هي أن على أهل المواشي حفظها • 
ج١٥٦/٤

عادية مضمونة مؤداة ج١١٧/٤، ١١٩• 
ج١٣٥/١، •  جبـار  جرحهـا  العجمـاء 

٢٢٣، ج١٥٠/٤، ١٥٢
عـدا يهـودي علـى عهد رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص • 

جارية ج٣٨٩/٢
َمن •  قريظة،  يـوم  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  علـى  ُعِرضنا 

ينبْت خلي سـبيله  ُقتـل، وَمن لـم  أنبـَت 
ج٤٧٠/٢

فقلُت: •  أتيته  ثم  سنة،  فتها  فعرَّ سنة  فها  عرِّ
سـنة  عّرفهـا  فقـال:  سـنة،  عرفتهـا  قـد 

أخرى.. ج٤٥٧/٣
نزعه عرق ج٣٧٠/٤•  يكون  أن  عسى 
علـى •  واليميـن  نـة  البيِّ المدعـي  علـى 

المدعى عليه ج٢٩٩/٤
اليمين •  المنكر  البيِّنة وعلى  المدعي  على 

ج١٧٤/٤
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تؤديـه •  حتـى  أخـذت  مـا  اليـد  علـى 
ج٢٢٢/١، ج٣٤/٣

لكم •  رخـص  التـي  اهللا  برخصـة  عليكـم 
ج٢٢٧/٢

ألبسـوها •  البيـض  الثيـاب  بهـذه  عليكـم 
من  فإنها  موتاكم،  فيهـا  وكفنوا  أحياءكم 

ثيابكم ج١٧٦/٢ خير 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص وهي •  امرأة من جهينة أتت  عن 

ُحبلى ج٣٣٦/٤
الجهاد •  نسـاؤه عن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص: سـأله  عن 

الحج ج٦٠٢/٣ الجهاد  نْعم  فقال: 
ننسـك •  أن  اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  رسـول  إلينـا  عهـد 

نره وشـهد شـاهدا عدلٍ  لم  فإن  للرؤية، 
بشهادتهما ج٦٤/٢ نسكنا 

Æ

ارتحل وقد •  إذا  غزونا مع رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 
ج٢٤٣/٢

±

استطعتم ج٦٠٧/٢، ٦١٤•  ما  منه  فأتوا 
بغير •  ماله  من  تأخذ  أن  اهللا  رسول  فأمرها 

إذنه ج١٩٣/٤
وديعة •  ولتكن  فاسـتنفقها  يعـرف  لم  فإن 

الدهر  يوم مـن  فإن جـاء طالبها  عنـدك، 
إليه.. ج٤٦٠/٣ فادفعها 

امرأتك ج٥٠٢/٢•  فانطلق فحج مع 

بيـن رجل وامـرأة تزوجها، واقترن •  فّرق 
بها قبل انسالخ عدتها وقال: ال يجتمعان 

أبدًا ج٥٠١/١
بالنهار على •  فقضـى أن حفـظ الحوائـط 

بالليل على  الماشـية  أهلهـا، وأن حفـظ 
أهلها.. ج٣٦١/٣

فـال تخن من خانك ورد األمانة إلى من • 
ائتمنك ج٥٢٨/٢

فلها نصف أجره ج٣٦٨/٣• 
استطاع ج١٣١/٣•  ما  فليدرأه 
فليعطيه أجره ج٥٥٤/٢• 
فماتت عندهم ناقة لهم، أو لِغيرهم، فرخص • 

أكلها ج٤٦٨/٢ لهم رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص في 
فَهْبـه له ولـك كذا وكذا أمـرًا ورغبة فيه • 

أنت مضار.. ج٣٣/٣ فقال:  فأبى، 

¥

سلوا •  ولكن  المسعر  هو  الباسط  القابض 
اهللا ج٥٥٩/٢، ج٢٠٧/٣

لما •  اهللا عـزَّ وجـلَّ  إن  اليهـود،  اهللا  قاتـل 
حرم عليهم ج٢٢٤/٤

قال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص في الجنب والحائض • 
ال  طهـارة:  علـى  يكونـوا  لـم  والذيـن 

القرآن.. ج١٧٩/٢ يقرؤون 
احتجبا، •  لزوجتيـه:  اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  رسـول  قـال 

رسول  فقال  يبصرنا،  ال  أعمى  ِإنَُّه  فقالتا: 
أنتما ج٥٦٣/٢ أعمياوان  اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: 
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وعشرون •  حقة  عشـرون  ديته  الخطأ  قتل 
جذعة ج٢٩٠/٢

العي •  ألـم يكـن شـفاء  قتلهـم اهللا  قتلـوه 
السؤال ج٤٢٢/٢، ٦٠٩

اهللا عليك •  ورّد  اهللا،  علـى  أجرك  قد وقع 
جاريتك ج٣٣٧/١

تبلغوا ج٢٠٤/٢•  القصد  القصد 
ابني كان عسيفًا ج٣٣٥/٤•  إن  قال:  قل، 
الناقة ج٢٤٥/٤•  ننحر  اهللا  يا رسول  قلنا: 
أعراضكـم وليصانع •  بأموالكم عـن  قـوا 

ج٣٤٧/١،  دينـه  عـن  بلسـانه  أحدكـم 
ج١٩٠/٣

عمر بن •  عهـد  في  ُشـَريح  القاضي  قـول 
الخطـاب 3 للغزَّالين: «ُسـنَّتكم بينكم 

ربحًا» ج٣٧٠/٣
فإنمـا •  المسـجد،  فـي  ترقـدوا  قومـوا ال 

بنيت له ج٤٣١/٢،  بنيت المسـاجد لما 
٤٣٢

∑

كان ابن عباس 3 يقول: إنما كان ذلك • 
المائدة ج٤٨٦/٢ نزول  قبل 

كان إذا قـدم علـى رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص رهط • 
الصفة في  أهـل  أنزلهم مع  الفقـراء  مـن 

المسجد.. ج٤٣٢/٢
وبيـن •  اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  رسـول  ُمصلَّـى  بيـن  كان 

الشاة ج٤٠٢/٣ الجدار ممرَّ 

أن •  للعرنييـن  أبـاح  اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  رسـول  كان 
أبـوال اإلبـل وألبانهـا مـع  يشـربوا مـن 

الضرورة ج٤٦٧/٢
فـرأى •  سـفر،  فـي  اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  رسـول  كان 

قـد ُظلل عليـه، فقال: ما  زحامـًا ورُجالً 
هذا؟.. ج٢٢٧/٢

كان رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص ال يمتنـع مـن قراءة • 
إذا كان جنبًا ج١٨٠/٢ إّال  القرآن 

الخالء •  مـن  يخـرج  اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  كان رسـول 
اللحـم..  معنـا  ويـأكل  القـرآن  فيقرئنـا 

ج١٨٠/٢
كل •  على  القرآن  يقرأ  اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  رسول  كان 

لم يكن جنبًا ج١٨٠/٢ ما  حال 
كان ملسو هيلع هللا ىلص إذا دخـل العشـر األواخـر مـن • 

شـهر رمضـان أيقظ أهله، ورفـع المئزر 
ج٤٤٨/١

يرجـع •  حتـى  قصـر  سـافر  إذا  كان ملسو هيلع هللا ىلص 
ج٢٤٠/٢

كان عمر يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب • 
ج١٨١/٢

َدْوس •  لرسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص صديـق مـن  كان 
ج٢٢٥/٤

كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص إذا كان الحر أبرد بالصالة • 
ج٣٤٩/٢

كان •  مـا  واهللا  تقـول:  عائشـة #  كانـت 
مسـح  وال  قـط،  ُخفـان  للنبـي 0 

عليهما.. ج٤٨٧/٢
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زمان •  وتدبر  وتقبل  تبـول  الكالب  كانت 
ج٣٢١/٢

اهللا ملسو هيلع هللا ىلص •  رسول  عهد  على  النفسـاء  كانت 
يومًا ج٣٨٩/٣ أربعين  نفاسها  بعد  تقعد 

ال •  أن  الخطـاب 3  عمر بـن  كتـب 
أحدًا  سـرية  وال  جيـش  أميـر  يجلـدّن 
الـدرب..  علـى  يطلـع  حتـى  بحـّد 

ج٦٠٥/٣
إلـّي •  فكتـب  عبـاس  ابـن  إلـى  كتبـت 

ج٢٦٩/٤
النفقـة •  فلهـا  امـرأة طلقهـا زوجهـا،  كل 

والسكنى في عدتها ج٨١/١
كل امـرأة لم يكن لها مال فلها عندنا أن • 

به  تحج  لمـا  اآلجل  تأخـذ من صداقهـا 
نفسها.. ج٢٤٣/١ عن 

والولـد •  الوالـد  حتـى  بمالـه  أولـى  كلٌّ 
ج١٨٥/٤

النبي ملسو هيلع هللا ىلص •  بُسـنَّة  كل دم عـرق فهو نجس 
دليله ج٢٥٨/١ قام  ما  إّال 

ج٨٢/١، •  رعيتـه  عـن  مسـؤول  راعٍ  كل 
٢٦٩

كل شـرط ليس في كتاب اهللا تعالى فهو • 
باطل ج٨٢/١، ٢٢٢

فهـو •  (أو):  (أو)،  القـرآن  فـي  شـيء  كل 
مخير ج٢٢٩/١

فيـه •  خيـر  فـال  منفعـة  جـر  قـرض  كل 
ج٢٣٣/١، ٣٣٩

بِِه •  أَْوَلى  َفالنَّاُر  َنَبَت مِْن ُسـْحتٍ  َلْحم  ُكلَّ 
ج٣٤٦/١

ما شككَت حتى ال تشك ج٥٨/٢•  ُكْل 
كل مسكر حرام ج٨٢/١، ٢٢٤• 
دمـه •  حـرام  المسـلم  علـى  المسـلم  كل 

وماله وعرضه ج٥٧٣/٢، ج٣٤/٣
كل يـد تـُرّد مـا قبضت لهـا ج١١٧/٤، • 

١١٩
كلـوا وأطعموا وادخروا فـإن ذلك العام • 

فيها  تعينوا  أن  فـأردت  بالناس جهد  كان 
ج٦٠١/٣

أمـه •  ذكاة  فذكاتـه  شـئتم،  إن  كلـوه 
ج٢٤٥/٤

لميقات •  ويطهـرن  النسـاء  تحيـض  كمـا 
حيضهن وطهرهن ج٣٦٥/٣

عبد اهللا •  تكـن  وال  المقتـول  عبـد اهللا  كن 
القاتل ج٢٨٣/٢، ٤٨٣، ج١٣٩/٣

كنـا فـي زمـن رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص ننـام فـي • 
لم  شـباب  ونحن  فيـه  ونقيل  المسـجد، 

نتزوج ج٤٣٠/٢
كنا ال نعد الصفرة وال الكدرة حيضًا في • 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص ج٤٩/٢ زمان 
رسول •  عهد  على  المسـجد  في  نأكل  كنا 

اهللا ملسو هيلع هللا ىلص الخبز واللحم، وهو ينظر، وربما 
أكل معنا ج٤٣٣/٢

الغامدية وماعزًا لو رجعا •  كنا نتحدث أن 
اعترافهما ج٣٤٤/٤ بعد 
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كنا نصنع للنبي ملسو هيلع هللا ىلص نبيذًا في الليل يشربه • 
في النهار، ونصنعه في النهار ويشربه في 

الليل.. ج٤٦٦/٢
كنا نعزل والقرآن ينزل ج١٤٨/٢، ١٤٩• 
النفاس على عهد رسـول •  ُكنَّـا نقعد فـي 

اهللا ملسو هيلع هللا ىلص أربعيـن يومـًا إّال أن نـرى الطهر 
قبل ذلك ج٣٨٧/٣

فرغت •  فـإذا  اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  رسـول  أخدم  كنت 
المسـجـد  إلـى  آويـت  خدمـتـه  مـن 

بيتي ج٤٣١/٢ فاضطجعت، فكان هو 
اهللا ملسو هيلع هللا ىلص •  رسـول  يـدي  بيـن  أنـام  كنـت 

ورجـالي فـي قبلته فإذا سـجد غمزني، 
قام بسطتهما.. ج١٣٠/٣ وإذا 

ُينظر: •  وكان  قريظـة،  بني  سـبي  في  كنت 
فمن خرج شـعرته قتل، ومـن لم تخرج 

يقتل ج٤٧٠/٢ اسُتحِيـَي ولم 
فأهَوْيـت •  فتوضـأ  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  مـع  كنـت 

أدخلتهما  فإني  دعهما  فقال:  خفيه  ألنزع 
طاهرتين فمسح عليهما ج٤٨٨/٢

قواعدها وبواسقها ج٥١/١•  ترون  كيف 

∫

نفسـه •  عـن  الرجـل  يصانـع  أن  بـأس  ال 
الظلم ج٣٤٧/١ إذا خاف  وماله 

ليس عندك ج٥٥٠/٢•  ما  تبِع  ال 
يطّول أحدكم في •  إلى عباده،  اهللا  تبغضوا  ال 

صالته حتى يشق على من خلفه ج٢٣٢/٢

المساجد مرقدًا ج٤٣٠/٢•  تتخذوا  ال 
إّال مقبوضة ج٢٥٥/٤•  الهبة  ال تجوز 
ال تخن من خانك ج١٠٣/٤• 
وقبـض •  بقبـول  إّال  الهبـة  تصـح  ال 

ج٢٥٢/٤
ابتاعهـا •  فمـن  والغنـم  اإلبـل  وا  ال تصـرُّ

ج٣٥/٤
ترى •  حتى  حيضتهـا  من  المـرأة  تطهر  ال 

البيضاء ج٣٨٣/٣ ة  القصَّ
ترى •  حتى  حيضهـا  مـن  المرأة  تطهـر  ال 

البيضاء ج٤٨/٢ الَقصة 
وإن •  بخمار،  إّال  حائـض  صـالة  تقبل  ال 

صّلـت وبعـض فخدها أو بعض سـاقها 
مكشوفًا فسدت صالتها ج٦٢١/٢

يتوضأ. •  حتى  أحـدث  من  صالة  تقبل  ال 
ج٩٠/٢،  صالة  اهللا  يقبل  ال  رواية:  وفي 

٩٤
اليد في عذق وال عام ج٢٢٩/١•  تقطع  ال 
النسـاء ـ مساجد اهللا •  ـ  ال تمنعوا إماء اهللا 

ج٦١٦/٣
ال تواء على مال امرئ مسلم ج٥٨١/٢• 
بنّية ج٢٢١/١•  إّال  ثواب  ال 
ال خالط وال وراط ج٤٩٠/١، ٥٠٦• 
بعد فصال ج٥٢٧/٣•  ال رضاع 
له ج٤٢٥/١•  ال شريك 
الليل •  النّية مـن  ال صيـام لمـن لم يبيـت 

ج٤١٢/١، ٤٤٠
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ال ضرر وال ضرار. وفي رواية: ال ضرر • 
 ،٢٠٠ ج٢٤/١،  اإلسالم  في  ضرار  وال 
 ،٤٥٥  ،٤٥٤  ،١٦٥ ج١٦١/٢،   ،٢٢١
 ،٢٧  ،٢٦  ،١٧  ،١٠  ،٨ ج٦/٣،   ،٥٢١
 ،٨٩  ،٨١  ،٧٧  ،٥١  ،٣٤  ،٣١  ،٢٨
 ،١١٢  ،١٠٩  ،١٠٥  ،١٠٢  ،٩٨  ،٩٦
١١٥، ١٢١، ١٢٢، ١٢٣، ١٤٦، ٢٥٠

ال ضمان على مؤتمن ج٩٨/٤، ١٠٤• 
ال طاعـة في معصية اهللا، إنما الطاعة في • 

المعروف ج٣٦٠/٣
ال طاعـة لمخلـوق فـي معصيـة الخالق • 

ج٢٦٩/١
ال طالق في إغالق ج٢٢٥/١• 
ال ِعـْرق وال َعـَرق لغاصب ج٢١٠/٤، • 

٢١٣
الجماع ج٢٣٠/١•  إّال في  ال فيء 
المغمى عليه ج٣٣٢/٢، •  ال قضاء علـى 

٣٦٨
 • ،٢٤٣ ج٢٢٥/١،  لـوارث  وصيـة  ال 

٣٣٥، ٤٩٤
أو ريح ج٣٧/٢•  إّال من صوت  ال وضوء 
على •  اهللا  اسـم  يذكر  لـم  لمن  وضـوء  ال 

وضوءه ج٣١٨/١
لباد ج٨١/٣•  يبيع حاضر  ال 
باع •  ومن  سـنين،  ثمرته  أحدكم  يبيعن  ال 

ماله..  مـن  فهي  جائحة  فأصـاب  ثمرتـه 
ج٨٧/٣

بالقبض ج٢٥٦/٤•  إّال  الصدقة  يتم  ال 
المرأة •  وال  وعمتها  المـرأة  بين  يجمع  ال 

وخالتها ج٥١٨/١
إّال خاطئ ج٢٠٤/٣•  ال يحتكر 
اآلخر •  واليوم  بـاهللا  تؤمن  المرأة  يحل  ال 

معهـا  إّال  وليلـة  يـوم  مسـيرة  تسـافر  أن 
محرم ج٥٠٢/٢

ما •  إّال  أخيـه  مـال  مـن  المـرئ  يحـل  ال 
نفسه ج٥٧٢/٢ به  طابت 

فيرجـع •  يعطـي  أن  للرجـل  يحـل  ال 
ج١٦٩/٤

عـدو •  إلـى  يحمـل  أن  لمسـلم  يحـل  ال 
علـى  بـه  يقويهـم  سـالحًا  المسـلمين 

المسلمين.. ج٢٣٤/١
ال يحل مال امرئٍ مسلم إّال بطيب نفس • 

ج١٧٥/٣،   ،٥٨٠  ،٥٧٢ ج٤٧٨/٢، 
٣٤٠

إّال ومعها محرم •  بامـرأة  ن رجل  يخلوَّ ال 
ج٥٠٢/٢

قتيله ج٥٢٣/١•  القاتل  يرث  ال 
مؤمن •  وهـو  يزني  حيـن  الزاني  يزنـي  ال 

ج٢٨٨/٢
بذلك ج٣٨/٣•  إّال  الناس  ال يصلح 
إّال هذا ج١٣٥/٤•  للناس  ال يصلح 
ال يعـذب اهللا بدمع العين، ولكن يعذب • 

ج٣٨٨/٢،  لسـانه  إلـى  وأشـار  بهـذا، 
ج٥٨١/٣
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ال يغلق الرهن، لصاحبه غنمه ج٣٩/٤، • 
٤٠، ٤١، ٤٧، ٣٤٣

لولده ج٣٨١/٤•  والد  يقاد  ال 
بغير طهور ج٦٢٦/٢•  يقبل اهللا صالة  ال 
باإلشارة ج٥٨٩/٣•  يقتل  ال 
ال يقتل مسـلم بكافـر وال مجنون بعاقل • 

ج٣٨٠/٤
بالولد ج٢١٣/٣•  الوالد  يقتل  ال 
واحـدًا •  حرفـًا  وال  القـرآن،  يقـرأ  ال 

ج١٨١/٢
مصحفًا •  يطـؤون  وال  القرآن  يقـرؤون  ال 

ج١٧٩/٢
إّال ج٣٠٩/٤•  بيمين  ماالً  يقطع رجل  ال 
ضربـه •  بعـد  أقـر  إنمـا  فإنـه  يقطـع  ال 

ج٢٣١/١
السراويل •  القميص وال  المْحِرم  يلبس  ال 

الخفين.. ج٥٤٦/٢ البرنس، وال  وال 
الحـدود •  يعطـل  أن  لإلمـام  ينبغـي  ال 

ج٣٨٤/٤
ـ حتى يسـمع •  أو ال ينصرف  ـ  ينفتـل  ال 

أو يشم ريحًا ج٢٨/٢ صوتًا 
قول •  ينفع  بعمـل، وال  إّال  ينفـع عمل  ال 

بنّية ج٤٠٣/١ إّال  وعمل 
إلّي •  أحب  بالشبهات  الحدود  أعطل  ألَن 

الشبهات.. ج٢٢٩/١ أقيمها في  أن  من 
فـيـه •  قـال  وقـد  تصـاويـر،  فـيـه  ألن 

قد علمتم ج١٧٨/٢ ما  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 

الجـن •  مـن  إخوانكـم  مسـاكن  ألنهـا 
ج١١٦/٣

أو غمزت؟ ج٣٣٢/٤•  ْلَت  قبَّ لعلك 
لعلـك •  لمسـت،  لعلـك  لـت  قبَّ لعلـك 

غمزت ج٣٧٠/٤
وكاتبـه •  وموكلـه،  الربـا  آكل  اهللا  لعـن 

ج٢٢٥/٤
وسـاقيها •  وشـاربهـا  الخمـر  اهللا  لعـن 

ج٢٢٤/٤
ج٣٤٦/١، •  والمرتشي  الراشـي  اهللا  لعن 

٣٤٧، ج١٨٩/٣، ١٩٠
مـن •  المتشـبهين  اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  رسـول  لعـن 

النساء  من  والمتشبهات  بالنسـاء  الرجال 
بالرجال ج٣٧٣/١

لعن رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص المحلل والمحلل له • 
ج٤٨١/١

تابها ج٣٣٦/٤•  لو  توبة  تابت  لقد 
اهللا •  كّبـه  (أي:  للمنخريـن  للمنخريـن 

وولداننا  رمضـان  شـهر  أفي  للمنخرين) 
صيام؟ ج٦٠٤/٣

الخطـاب 3 •  عمر بـن  عهـد  كان  لمـا 
شـاور الناس فـي جلد شـارب الخمر.. 

ج٦٠٤/٣
البدنـات قـال: مـن شـاء •  لمـا نحـر ملسو هيلع هللا ىلص 

اقتطع ج٤٦٢/١
قالـوا: كيف •  آيـة االسـتئذان  نزلـت  لمـا 

ج١٩٧/٤
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له غنمه وعليه غرمه ج٤٠/٤• 
النساء •  لو أدرك رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص ما أحدث 

بني  نسـاء  ُمنِعه  كمـا  المسـجد  لمنعهـن 
إسرائيل ج٦١٦/٣

قوم •  السـتحل  بدعواهم  الناس  أعطى  لو 
دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على من 
اليمين ج٤٧٣/٣،  المنكـر  ادعـى وعلى 

ج١٨٠/٤
أهلك •  تنـور  في  كان  ثوبـك هـذا  أّن  لـو 

لكان خيرًا لك ج٤٤٨/١
لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت • 

يدها ج٢١٠/٢
أُهدَِي •  ولـو  ألجبُت  َداعٍ  إلـى  ُدعيـُت  لو 

َلقبلُت ج٤٥٢/٣ ِإليَّ 
النساء •  ما أحدثت  لو علم رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 

المساجد ج٢٣٦/٣ لمنعهن  بعده 
لو كنت استقبلُت من أمري ما استدبرُت • 

نسائه ج١٠٤/٢ النبي ملسو هيلع هللا ىلص غير  ما غسل 
ناس •  الدعى  بدعواهـم  الناس  يعطـى  لو 

ج٢٦٩/٤
ألمرتهـم •  أمتـي  علـى  أشـق  أن  لـوال 

ج٢٠٢/٢،  صـالة  كل  عنـد  بالسـواك 
٣٤٠، ٣٩٥

المؤمنين ج٢٢٧/٢•  أن شق على  لوال 
الهْدي ألحللت ج٤٤٢/٢•  ُسقُت  أني  لوال 
المغل ضمان •  غيـر  المسـتعير  ليس على 

ج١٠٣/٤، ١١٨

ليس على المستودع ضمان ج٩٨/٤، ١٠٤• 
ج٢٢٦/١، •  حـق  ظالـم  لعـرق  ليـس 

 ،٢٠٨  ،٢٠٧  ،٢٠٦  ،٣٦ ج٨/٤، 
٢١٠، ٢١٢، ٢١٣

لعرق غاصب حق ج٣٦/٤، ٨٨•  ليس 
لُيصلِّ من شاء منكم في رحله ج٣٤٥/٢• 

Ω

فقليله حرام ج٢٢٤/١•  كثيره  ما أسكر 
مـا أحـّل اهللا في كتابـه فهو حـالل، وما • 

فهو  عنـه  سـكت  وما  حـرام،  فهو  حـرم 
اهللا عافيته ج١٥٤/٢ فاقبلوا من  عافية، 

عليهم •  حرم  فيما  أمتي  شفاء  اهللا  جعل  ما 
ج٤٦٧/٢

الشـيطان •  إّال كان  بامـرأة  مـا خال رجـل 
ثالثهما ج١٨٤/٣

أمَرْيـن •  بيـن  اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  رسـول  ُخيِّـر  مـا 
اختـار  إّال  اآلخـر،  مـن  أيسـر  أحدهمـا 

أيسرهما ج٢٢٦/٢
اهللا •  عنـد  فهـو  حسـنًا  المسـلمون  رآه  مـا 

حسن. وفي رواية: ما رآه المؤمنون حسنًا 
ج٣١/١، ٢٣٠، ج٣٥٤/٣، ٣٥٦

ما روي من حديث أنس حين ذكر صالة • 
وهي  والعجوز،  هو  به  أمَّ  اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  رسول 

مليكة.. ج٤١٥/٢ جدته 
ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم • 

ج٣٢٢/٢
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فأومأت •  ـ  تصلي  وهي  ـ  الناس  شـأن  ما 
ج٣٨٨/٢

المائـدة •  بعـد  اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  رسـول  مسـح  مـا 
ج٤٨٧/٢

به •  أمرتكم  وما  فاجتنبـوه،  عنه  نهيتكم  ما 
استطعتم.. ج٦٠٦/٢ ما  منه  فافعلوا 

والنار والملح ج٣٤٩/٣•  الماء 
فيها، •  العطية ثم يرجع  الرجل يعطي  مثل 

الكلب ج١٦٩/٤ كمثل 
فيها •  القائم على حدود اهللا، والواقع  مثل 

سـفينة..  علـى  اسـتهموا  قـوم  كمثـل 
ج٢٠٤/٣

الطريـق •  فـي  بتمـرة  اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  رسـول  مـّر 
مـن  تكـون  أن  أخشـى  أن  لـوال  فقـال: 

الصدقة ألكلتها ج٣٦٩/٣، ٤٦٤
سـبع •  أبناء  وهم  بالصالة  أوالدكـم  مُروا 

أبناء عشر  عليها وهم  سـنين واضربوهم 
(سنين) ج٤١٦/١

ريحهـن •  وأتفـل  رؤوسـهن  اهللا  مـّزق 
ج٢٢٩/٤

يغره •  وال  يضره  ال  المسـلم  أخو  المسلم 
وال يخدعـه وال يمكر به وال يخونه وال 

يغشه ج٨٢/٣
رواية: •  وفي  شـروطهم.  على  المسلمون 

المؤمنون على شـروطهم ما وافق الحق 
إّال شـرطًا أحـل حرامًا أو حرم  أو  منها، 

حالالً.. ج٢٧٦/١، ج٧٥/٣
الغني ظلم ج٢٢٧/١•  مطل 

معها سقاؤها وحذاؤها، َتِرد الماء وتأكل • 
ربها ج٦٠٦/٣ يلقاها  العشب حتى 

ماله شهيد ج٢٤٦/٣•  المقتول دون 
في طرقاتهم •  المسـلمين  آذى  من  ملعون 

ج١١٢/٣
اهللا •  لعن  للناس،  عورته  أبدى  من  ملعون 

إليه ج١٩٦/٣ الناظر والمنظور 
يقبضه •  يبعه حتـى  فـال  ابتـاع طعامًا  مـن 

ج٤٥٩/١
أربى ج٥١٢/١•  فقد  أْجَبى  من 
فله أجر ج٢٩١/٢•  اجتهد وأخطأ  من 
فهو خاطئ ج٣٥/٣•  احتكر  من 
مـن أحدث حدثـًا أو آوى محدثـًا فعليه • 

لعنة اهللا ج١١٠/٣
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو • 

رد ج٢٢٦/١
مواتًا ج٢٠٧/٤•  أرضًا  أحيا  من 
له ج٢٠٧/٤•  ميتة فهي  أرضًا  أحيا  من 
أدرك •  فقـد  العصـر ركعة  أدرك مـن  مـن 

الصالة ج٣٢٣/١
أجـره •  لـه  فليسـمِّ  أجيـرًا  اسـتأجر  مـن 

ج٥٥٤/٢
من اسـتعملناه على عمـل فرزقناه رزقًا، • 

فما أخذه بعد ذلك فهو غلول ج٣٤٨/١
عليـه •  فـال ضمـان  وديعـة  اسـتودع  مـن 

ج٩٨/٤، ٣٥١
من أسـلف في شـيء فليسـلف في كيل • 

معلوم.. ج٥٥٠/٢، ج٣٦٧/٣
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من أسلم فليسلم في كيل معلوم وضرب • 
إلى أجل معلوم ج٥٥٠/٢ معلوم 

من اشترى شيئًا لم يره فله الخيار إذا رآه • 
ج٥٩٩/٣

الحكـم وقطيعة •  بيـع  السـاعة  مِن أشـراط 
وكثـرة  بالـدم،  واالسـتخفاف  الرحـم، 
الشروط، وأن يتخذ القرآن مزامير يقدمون 
أحدهـم ليـس بأقرئهـم وال بأفضـلهم إّال 

به غـناء.. ج٣٣٧/١ ليغـنيهم 
مـن أصبـح بجنابته وهو صائـم من غير • 

يومـه  قضـاء  عليـه  كان  بتأخيرهـا  عمـد 
ج٢٥٨/١

فقد •  إذنهم،  بغير  قـوم  بيت  في  اطلع  من 
يفقئوا عينه ج٤٦٩/٢ أن  لهم  حل 

إذنهم ففقئوا •  بغير  من اطلع في بيت قوم 
دية وال قصاص ج٤٦٩/٢ عينه فال 

له •  قـّوم  عبـد  فـي  له  شـقصًا  أعتـق  مـن 
ج٣٤/٤

مـن اغتصب شـيئًا من الحيـوان كائنًا ما • 
كان ج٢١٦/٤

أغمي عليه في حال صومه ج٣٧١/٢•  من 
حسـان •  قـول  رسـوله ملسو هيلع هللا ىلص:  إقـرار  مـن 

وفيه من هو  فيه،  أنشـد  كنت   : ̂ لعمر 
خير منك ج١٤٩/٢

أو •  أو حبالً  يسيرة درهمًا  لقطة  التقط  من 
كان  فإن  أيـام  ثالثة  فليعّرفـه  شـبه ذلك، 

فليعّرفه سنة ج٤٥٨/٣ فوق ذلك 
من أنظر معسرًا أو وضع عنه ج٣٩٣/٢• 

بيتًا في •  لـه  بنـى اهللا  بنى هللا مسـجدًا  مـن 
به  (يبتغي  بزيـادة:  روايـة  وفي  الجنـة... 

اهللا) ج٤٢٢/١، ٤٦١ وجه 
له •  فـال صالة  الرجال  الختان مـن  تـرك  من 

وال تزويج، وال يؤكل له ذبيحته ج٢٤٣/١
من تطبَّب ولم يكن بالطب معروفًا، فأصاب • 

فهو ضامن ج٣٥/٣ فما دونها  نفسًا 
اهللا •  بـه وجه  يتبغي  ِعْلمًا ممـا  تعلـم  َمـْن 

عزَّ وجلَّ ج٤٢٣/١
من جامع امرأته في حيضها فقد أتى ذنبًا • 

عظيمًا ج١٠٦/٣
الحضر •  فـي  الصالتيـن  بيـن  مـن جمـع 

ج٣٤٦/٢
مـن حلف على يمين فـرأى غيرها خيرًا • 

منها ج٤٠٤/٢
ماالً •  بهـا  يسـتحق  يمين  من حلـف على 

ج٢٦٩/٤
اغتسل •  إن  الموت  نفسـه  على  خاف  من 

بالصعيد ج٥٩٠/٢ فعليه  أو توضأ 
من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم • 

يسـتطع فبلسـانه فإن لـم يسـتطع فبقلبه 
ج٦٠٨/٢، ٦٣٢

طواف •  يطـف  ولـم  بلـده  إلـى  رجع  مـن 
فعليه دم ج٢٤٢/١ الوداع 

إذنهـم •  بغيـر  قـوم  أرض  فـي  زرع  مـن 
ج٢٠٨/٤

مـن زنـى بإمرأة ثـم تزوجها فهمـا زانيان • 
أبدًا ج٥٠٣/١
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سـرق •  ومن  يقطع،  فإنه  صغيرًا  سـرق  من 
يقطع ج٢٤٣/١ فإنه ال  كبيرًا 

من ُسـرق منه شـيء أو ضاع منـه فوجده • 
ج٢٨/٤، ١٨٧

به •  فيه علمًا سلك  يبتغي  من سـلك طريقًا 
الجنة ج٤٢٤/١ إلى  طريقًا 

يوم مطير أن ج٣٤٧/٢•  إذا كان  نَّة  السُّ من 
من شك في النقصان فليأت بما بقي حتى • 

الزيادة ج٥٨/٢ في  يشك 
اهللا •  اهللا، ومن شـاق شـّق  من ضـاّر ضاّره 

القيامة ج٢٧/٣ يوم  عليه 
ثالثة •  بعد  يصبحـنَّ  فال  منكـم  ضّحى  َمن 

منه شيء ج٦٠١/٣ بيته  في  ويبقى 
له •  فهو  غيري  فيه  أشـرك  عمالً  عمل  من 

كلـه، وأنـا أغنـى الشـركاء عـن الشـرك 
ج٣١٤/١، ٤٢٦

منا ج١٠٢/٣•  فليس  من غشنا 
فعليه •  مِنى  ليالي  مـن  ليلة  فاته حضور  من 

دم ج٢٤٢/١
العليا فهو •  لتكون كلمة اهللا هـي  قاتـل  من 

في سبيل اهللا ج٣٠٥/١
من قتلك؟ فالن ـ لغير الذي قتلها ـ فأشارت • 

أن ال ج٣٨٩/٢، ج٥٨٧/٣ برأسها 
أو •  من قضى حاجته تحت شـجرة مثمرة، 

علـى ظهر نهر جار، أو علـى طريق عامر 
ج١١٥/٣

من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يلبس • 
حريرًا وال ذهبًا ج٣٧٢/١

َمـن لبس الحريـر في الدنيا لم يلبسـه في • 
اآلخرة ج٥٤٤/٢

َمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن • 
لم يجد إزارًا فليلبس السـراويل، للمْحِرم 

ج٥٤٥/٢
الخمر •  يشـرب  أمتي وهـو  مـن  مـن مات 

الجنـة..  فـي  شـربها  عليـه  اهللا  حـّرم 
ج٣٧٣/١

من مّس ذكره فليجدد الوضوء ج٣٨٩/١• 
مـن نام عن صـالة أو نسـيها فليصلها إذا • 

ذكرها ج٤٥٣/١، ج٣٦٥/٢
عنـه •  محـا  أو  غريمـه  عـن  نّفـس  مـن 

ج٣٩٣/٢
مـن وجـد مـن سـقِط المتـاع فلينتفـع به • 

ج١٢٨/٤
اهللا، •  سـبيل  في  كالمنفق  الحج  في  المنفق 

بسبعمائة ج٣٣٢/١ الدرهم 
المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم • 

سـواهم  مـن  علـى  يـد  وهـم  أدناهـم، 
ج٢٢٣/١

ُشُروِطِهْم ج٧٥/٣•  َعَلى  اْلُمْؤمِنوَن 
ْين •  المنيحة مـردودة، والعارية مؤداة، والدَّ

والزعيم غارم ج٢٢٣/١ مقضي، 

¿

ناقصات عقل ودين ج٣٨٠/٢•  النساء 
تراها عريانة ج١٩٦/٤•  أن  أتحب  نعم 
يومًا ج٣٩٠/٣•  أربعين  تعتد  النفساء 
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ببـول •  أو  بغائـط  القبلـة  نسـتقبل  أن  نهانـا 
ج٣٤٢/٢

نهانا رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص عن لباس الحرير إّال • 
موضع أصبعين ج٥٦٦/٢

يبيـع •  وأن  األجـالب،  تتلقـى  أن  نهـى 
لباد ج٨٠/٣ حضري 

الثمار حتى •  بيـع  اهللا ملسو هيلع هللا ىلص عن  نهى رسـول 
يبدو صالحها ج٨٤/٣

ناب من •  نهى رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص عن كل ذي 
السـباع، وعـن كل ذي مخلب مـن الطير 

ج٤٦٢/٢
بالمنابذة ج٣١٩/٣•  البيع  نهى ملسو هيلع هللا ىلص عن 
لم يضمن ج١٥/٤•  ما  بيع  نهى ملسو هيلع هللا ىلص عن 
المحاقلة ج٨٨/٣•  بيع  نهى ملسو هيلع هللا ىلص عن 
البـول والغائـط فـي األجحر •  نهـى عـن 

ج١١٦/٣
الغرر والخـداع والغش في •  بيع  نهى عـن 

البيع ج٧٩/٣
الشك ج٦١/٢•  يوم  نهى عن صوم 
تواصل، •  إنـك  قالوا:  الوصـال،  عـن  نهى 

أُطعـم  إنـي  كهيئتكـم،  لسـت  إنـي  قـال: 
وأُسقى ج٢٣١/٣

تزهو، •  حتى  الثمار  بيع  عن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  نهى 
فقيـل لـه: يا رسـول اهللا وما تزهـو؟ قال: 

تحمّر ج٨٤/٣
بيع ج٤٧٣/١•  بيعتين في  النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن  نهى 
البيع •  فـي  الشـرطين  عـن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  نهـى 

ج٤٧٣/١

األهلية، •  الحمر  لحـوم  عن  خيبر  يوم  نهى 
الخيل ج٤٦٢/٢ وأذِن في لحوم 

نهيـه ملسو هيلع هللا ىلص أن يبـول أحـد في المـاء الدائم • 
ج٣٢٨/٢

المؤمـن خير مـن عملـه ج٣٠٣/١، •  نيـة 
٤٠٤

`g

نعم ج٣٣٢/٤•  قال:  هل جامعتها؟ 
قال ج٣٧٠/٤•  نعم،  قال:  إبل؟  هل لك 
تركتموه ج٣٣٢/٤•  هال 
الدنيا، وهي لكم في اآلخرة •  هن لهم فـي 

ج٥٤٥/٢
هـو لك يـا عبد اهللا بـن عمر تصنـع به ما • 

شئت ج٤٦١/١
يشـاء •  من  يؤتيه  اهللا  مـال  لـك وهـي  هـي 

ج٤٥٩/٣

h

بكتاب •  بينكما  ألقضين  بيده  نفسي  والذي 
اهللا ج٣٣٥/٤

أَيَّامٍ ج٧٦/٣•  َثَالَثِة  إَلى  َوالنََّظُر 
لزوجك عليك حّقًا ج٣٤٦/٣•  وإن 
ولَّْيناه شـيئًا من •  اهللا على من  أشـهد  وإنما 

يعدل  فلـم  كثـر  أو  قـلَّ  المسـلمين  أمـور 
ج٢٦١/٣

الدين •  مـن  إبـراءه  أن  األثـر  فـي  وجـدت 
للوارث ج٢٦٧/٢ بالمال  وإقراره 
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وددت لو أنكِ قبضتيه وهو اليوم ج٢٥٧/٤• 
ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال: • 

العالمين ج٤١٩/١ اهللا رب  إني أخاف 
الـوزن وزن أهـل مكة، والمكيـال مكيال • 

المدينة ج٣٥٨/٣ أهل 
نسـيان فال •  كثيـر مـن غيـر  وسـكت عـن 

فاقبلوها ج١٥٤/٢ لكم  تتكلفوها رحمة 
وعاؤها ووكاؤها ج٣٦٣/٣، ٤٦١• 
لكم •  رخـص  التـي  اهللا  برخصـة  وعليكـم 

ج٢٢٧/٢
للفراش ج٢٢٥/١•  الولد 
بالمعـروف •  وكسـوتهن  رزقهـن  ولهـن 

ج٣٥٧/٣
ومـا َضـّرك لو مِـتِّ قبلـي فقمـُت عليك • 

فغسلُتكِ وكفنُتكِ وصليُت عليك ودفنُتكِ 
ج١٠٥/٢

…

لو ج٣٣٦/٤•  توبة  تابت  لقد  يا خالد 
نرد •  فإنا  الحـوض ال تخبرنـا،  يـا صاحب 

السباع وترد علينا ج٢٣١/٢
تخبرنا ج٢٣١/٢•  الميزاب ال  يا صاحب 
نفسـي •  على  الظلم  حرمت  إني  عبـادي  يا 

تظالموا ج٢٩/٣ فال 
ذلـك؟ ج٤٢١/٢، •  فعلت  ولَم  يا عمـرو: 

٥٨٧
حرمهـا؟ •  اهللا  أن  علمـت  أمـا  فـالن  يـا 

ج٢٢٥/٤

حقًا •  علـّي  يدعـي  مـن  الناس  معشـر  يـا 
ج٢٩٩/٤

ج٣٦٤/٣، •  نفسـك..  اسـتفت  وابصـة  يا 
٣٧٩، ٤٦١

نياتهم ج٣٠٩/١•  الناس على  ُيبَعث 
تناوالً ج٣٢٨/٢•  يتناوله 
يجزيك طواف وسعي ج٤٠١/٢• 
يجزيك لحجك وعمرتك طواف وسـعي • 

ج٤٠٢/٢
يحـرم مـن الرضاع مـا يحرم من النسـب • 

ج١٩٩/٣
يدع شهوته وطعامه من أجلي ج٣٧١/٢• 
يريبه ج١٩٠/٢•  ما ال  إلى  يريبه  ما  يَدع 
إلى •  النسـاء  خـروج  فـي  عنـه ملسو هيلع هللا ىلص  يـروى 

ما  بمثل  الـوزر  من  يرجعن  أنهـن  الجنائز 
الرجال من األجر ج٣٧٩/١ يرجع 

ظالمة •  عليـه  وليسـت  اهللا  يلقـى  أن  يريـد 
ألحد.. ج٢٠٨/٣

اليسر.. ج٥٤/٢•  اهللا يحــب  فإن  يسروا 
اليسير في الصداق دليل على ُيْمنِه ج٤٧٠/٣• 
بعده ج٣٢١/٢•  ما  يطهره 
صاحبك •  عليـه  قك  يصدِّ مـا  على  يمينـك 

ج٤٤٦/١
الجارية •  بول  ويغسـل  الصبي،  بول  ينضح 

ج٤١٤/٢
غير •  تعبدون  أذالء  الجاهليـة  في  كنتم  يوم 

أموالكم  في  وتفعلون   ، الَكلَّ تحملون  اهللا 
المعروف.. ج٣٦٧/٣
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اإلباحـة •  قاعـدة  أو  األصليـة،  اإلباحـة 
البـراءة  يبقـى األمـر علـى  أو  األصليـة، 

األصلية.. ج٩٨/٢، ١٦٩
التخفيف واليسر لألمة عند وجود •  إباحة 

المشقة ج١٩٩/٢، ٤٢١
إباحة شيء لالضطرار ال ينافي الضمان، • 

الناس مصونة ج٥٩٦/٢ أموال  ألن 
أو •  منه،  المبـدل  بوجـود  ترتفع  األبـدال 

المبدل  بوجـود  حكمها  يرتفـع  األبـدال 
أو  البدل،  إذا وجـد األصل بطل  أو  منه، 
جميـع األبـدال المتفق عليهـا أنه يرتفع 
ج٢٦٥/١،  منه  المبـدل  بوجود  حكمها 

ج٥٢٩/٢، ٥٣١
األبوال كلها نجسة ج٩٧/١• 
تلحق اإلتالف ج١٨٤/٤•  اإلجازة ال 
السـابقة •  كالوكالـة  الالحقـة  اإلجـازة 

ج١٨٣/٤
أو •  باالجتهـاد،  ينقـض  ال  االجتهـاد 

االجتهـاد ال ينقـض بمثلـه أو باالجتهاد 
ج١١٤/١، ١٤٧، ١٦١، ١٦٩

األجر والضمان ال يجتمعان ج١٣٦/١، • 
ج٨/٤، ١٤١، ١٤٤، ١٤٨

األجـر والضمـان يجتمعـان، فالضمـان • 
بالغضب ج١٤٨/٤ يجب 

بالشك ج٨/٢•  يزول  اإلجماع ال 
علـى •  بالتعـدي  إّال  يضمـن  ال  األجيـر 

التقصير في حفظها ج٣٨/٣ أو  األمانة 
لدفـع •  المفسـدتين  أخـف  احتمـال 

أقواهما ج١٥١/٣ لدفع  أو  أعظمهما 
باألغراض ج٢٦٤/١•  تعلل  األحكام 
األمـور •  بغايـات  منوطـة  األحـكام 

والعبـارات  باأللفـاظ  ال  ومقاصدهـا 
ج٢٧٦/١

اإلدالل والتعارف أمارة للرضا ج٥٠٣/٣• 
األمر ضاق ج٤٥٣/٢•  اتسع  إذا 
ُمتفَقا •  واحد،  جنس  من  أمران  اجتمع  إذا 

غالبًا  اآلخـر  في  أحدهما  دخـل  القصد، 
ج١٦٢/١

إذا اجتمـع الحـالل والحـرام أو المبيح • 
ج١٦١/١،  الحـرام  غلِّـب  والمحـّرم 

ج٢٥٠/٣

واألصولية الفقهية  القواعد  فهرس 
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والمباشرة •  الغرور  أو  السـبب  اجتمع  إذا 
المباشرة ج١٦٣/١ قدمت 

أسـقط األصغر لألكبر •  اجتمـع ضرر  إذا 
ج١٥١/٣

والمتسـبب يضاف •  المباشـر  اجتمـع  إذا 
المباشر ج٦١/٤، ٦٥ إلى  الحكم 

أحدهما •  بيـع  جاز  الجنسـان  اختلف  إذا 
باآلخر مطلقًا ج٩٤/١

فالقـول •  والمرتهـن  الراهـن  اختلـف  إذا 
الراهن ج٢٣٤/١ قول 

األمرين •  بأخف  الضرورة  أمكن دفع  إذا 
إلى أشدهما في ذلك  يتعدى  حرمة فال 

ج١٦٦/٣
إذا •  أو  البدل.  إلى  يصـار  بطل األصل  إذا 

تعذر األصل يصار إلى البدل ج١٩٥/٢، 
٤٥٣، ٥٨٣، ٥٩٩

اإلمام •  علـى  النكير  المسـلمون  تـرك  إذا 
به،  يعمـل  أثـرًا  حكمـه فـي حادثـة كان 

ويعتمد عليه ج٥١٧/١
يقـدم •  والمقتضـى  المانـع  تعـارض  إذا 

المقتضى..  المانع على  يقّدم  أو  المانع، 
ج٥/٣، ١٢٣، ٢٥٠

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا • 
مفسدتان  تعارضت  إذا  أو  أخفهما  بارتكاب 
أخفهمـا..  بارتـكاب  أعظمهمـا  روعـي 
 ،١٤٨  ،١٢٣ ج٥/٣،   ،١٤٠ ج١٢٢/١، 

١٥٧، ١٧٥، ١٨٣، ١٨٦، ١٨٧، ١٩١

قدم •  والمفاسـد  المصالح  تعارضـت  إذا 
المرجوح ج٢٢١/٣ منها على  األرجح 

مـع •  العامـة  المصلحـة  تعارضـت  إذا 
على  العامة  ترجـح  الخاصـة  المصلحـة 

الخاصة.. ج٢٠٢/٣
المرأة حـل وحرمة غلِّب •  إذا تقابـل فـي 

جانبها ج١٨٨/٢
الرهن ج١٦٦/١•  بطل  القبض  زال  إذا 
الممتنع ج١٠٠/١، •  المانـع عاد  إذا زال 

ج٤٥٩/٢، ٥٣٠
الصالة •  تمـام  قبـل  الضـرورة  زالـت  إذا 

الضـرورة  وجـود  السـتحالة  أعادهـا 
والقدرة ج٢٥٩/١

الـفـرع •  سـقــط  األصـل  سـقـط  إذا 
ج٦٣٣/٢

الصالة •  قبـل  الوضـوء  فـي  شـككت  إذا 
الصالة،  في  وأنت  شككت  وإذا  فتوضأ، 
ُتِعد تلـك الصالة  أو بعـد الصـالة، فـال 

ج٢٣٣/١
اتسع ج٤٥٣/٢•  األمر  إذا ضاق 
لزمه •  عبـادة  الواجب  هـذا  جـزء  كان  إذا 

به ج٦٠٥/٢ اإلتيان 
إذا لـم يعمل ما أمر به بقصد واختيار لم • 

ُيَسّم مطيعًا ج٢٦٠/١، ٢٨١
إذا لـم يكـن دليل ال من كتـاب وال من • 

ُسنَّة ثابتة يبقى األمر على البراءة األصلية 
اإلباحة ج١٨٠/٢ وهي 
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الغسـل •  وجـب  فقـد  الختـان  مـّس  إذا 
ج٢٣٧/١

وإذا •  الحكـم،  وجـد  العلـة  وجـدت  إذا 
ج١٠٠/١،  الحكـم  زال  العلـة  زالـت 

٣٥٥
الشـرعي ال يجتمـع مـع الضمان •  اإلذن 

ج١٦٤/٤
الضررين ج٢٣٨/٤•  ارتكاب أخف 
المستقبل •  في  ينفع  اليمين  في  االسـتثناء 

الماضي.. ج٢٧٤/١، ج٢١٢/٢ ال في 
بأنــه •  اإلباضيـة  عنـد  االستحسـان 

«العـدول عن قياس إلـى قياس أقوى» 
ج٣٢٩/٣

 • ،٩٢  ،٩٠ ج٧٩/٢،  األصل  استصحاب 
ج٢٧٢/٣

استصحاب األصل حجة في بقاء ما كان • 
على حالـه األول من غير أن يزاد حكمًا 

آخر ج٨٥/٢
واالستحقاق •  للدفع  حجة  االستصحاب 

معًا ج٨٤/٢
االستصالح ج٣٢٩/٣• 
به •  العمل  النـاس حجة يجـب  اسـتعمال 

ج١٢٨/١
كالبيـان •  لألخـرس  المعهـودة  اإلشـارة 

باللسان ج٢٦٦/٣، ٥٠٨، ٥٤٨، ٥٧٧
كالبيان •  األخرس  من  المعهودة  اإلشـارة 

باللسان ج٥٤٧/٣

مـن •  كالـكالم  األخـرس  مـن  اإلشـارة 
األبكـم  إشـارة  أو  اللسـان،  صاحـب 

ككالمه ج٥٧٧/٣
عن •  إعـراض  المقصود  بغيـر  االشـتغال 

المقصود ج١٦٥/١
واحد •  لـكل  افترقـت وجب  إذا  األشـياء 

منهـا حكم، وإذا اجتمعـت كان حكمها 
واحدًا ج٩٧/١

األشياء على أصولها حتى يصح تحولها • 
فيه وال ريب ج١٠٢/٢ بما ال شك 

ناقل •  ينقلها  حتـى  أصولها  على  األشـياء 
عنها ج٨٨/٢

وإبقاء •  عمومه  على  العموم  إبقاء  األصل 
المخصص  يـرد  حتى  حاله  علـى  النص 
للمنصوص ج٨٣/٢ الناسخ  أو  للعموم 

أقـرب •  إلـى  الحـادث  إضافـة  األصـل 
إلـى أقرب زمـن. أو األصل  أو  أوقاتـه. 
أو  وقت.  بأقرب  تقديـره  حادث  كل  في 
أقـرب  إلـى  بحدوثـه  يحـال  الحـادث 
 ،١٤٠  ،١٣٩  ،٨٠ ج٥/٢،  األوقـات.. 

١٤٣
حيضها •  المرأة  عليه  تبني  الذي  األصل 

فالصحيح  الحيـض  في  أما  ونفاسـها؛ 
فثالثـة  النفـاس  فـي  وأمـا  يومـان، 

ج٧٦/١
السـؤال يمضي على •  األصـل أن جواب 

ما تعارف كل قوم في مكانهم ج٣٣٨/٣
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النبي ملسو هيلع هللا ىلص •  المروي عن  األصـل أن الخبر 
الصحيح ج٧٦/١ القياس  مقدم على 

األصـل أن السـؤال والخطـاب يمضـي • 
على ما عمَّ وغلب، ال على ما شذ ونذر 

ج٣٣٨/٣، ٥١٠
وال •  االستحقاق  يدفع  الظاهر  أن  األصل 

يوجبه ج٨٤/٢
حتى •  اإلنسـان  على  فرض  ال  أن  األصل 

تصـح الداللة على إيجاب الفرض عليه 
ج٢٧٢/١

براءة •  األصـل  أو  الذمـة،  بـراءة  األصل 
قاعدة  اإلنسـان،  فـي  أو  اإلنسـان  ذمـة 
إذا  به  يعمل  للذمة، وهـذا األصل  براءة 
الظاهـر..  يتعـارض مـع حكـم  كان ال 
 ،٢٧٥  ،٢٧٢  ،١٦٨  ،٧٨ ج٧٦/١، 
ج٥/٢، ٢١، ٨٠، ١٠٧، ١٠٩، ١١٠، 
 ،١٢١  ،١١٨  ،١١٧  ،١١٦  ،١١٤

١٢٥، ١٣٣، ١٤٦
األصـل بـراءة ذمتـه مـن الحقـوق وبـراءة • 

جسده من القصاص والحدود والتعزيرات، 
إلى شـخص معّين،  االنتسـاب  وبراءته من 
بأسـرها  واألفعـال  كلهـا  األقـوال  ومـن 

ج١١٢/٢
المتهم ج١٢٢/٢•  براءة  األصل 
كان حتى •  مـا  كان على  مـا  بقاء  األصـل 

يثبـت خالفـه، أو قاعدة األصـل بقاء ما 
بقاء ما كان على ما  كان على ما كان، أو 

كان عليه ج٣٥/١، ٢٧١، ج٥/٢، ٤٠، 
 ،١٠٤  ،١٠١  ،٩٩  ،٩٧  ،٨٧  ،٨٠  ،٧٩

١٠٦، ١٠٧
بنـي آدم الحريـة والرق طـارئ.. •  أصـل 

ج٧٦/١، ٢٧١، ج٨٨/٢، ١٣٤
والـوطء •  القتـل  فـي  التحريـم  األصـل 

ج٦٩/١، ج٨٨/٢
أصل الحيوان التحريم حتى يحلها التذكية • 

الشرعية ج٦٩/١، ٢٧١، ج٨٨/٢
 • ،٢٧١ ج٦٩/١،  النجاسـة  الـدم  أصـل 

ج٨٨/٢
األصل العدم. أو براءة الذمة ج١٢٣/٢، • 

١٢٩، ١٣١
الوطء ج١٣٨/٢•  األصل عدم 
التحريم حتى يحلها واحد •  الفروج  أصل 

ج٦٩/١،  التحليـل  أحـكام  أوجـه  مـن 
٢٧١، ج٨٨/٢

األصل في األبضاع التحريم ج١٨٤/٢، • 
١٨٦، ١٨٨، ١٨٩، ١٩٥

التقيـد •  الشـرعية  األحـكام  فـي  األصـل 
بالدليل ج٢٢٠/١

األصل في األشـياء اإلباحـة، أو األصل • 
حرمته.  على  دليل  دل  ما  إالَّ  الحل،  فيها 
أو  الحرمـة.  دليـل  يثبـت  لـم  مـا  أو 
بالتحريـم. أو حتى يثبت النهي. أو حتى 
يثبـت الحظـر والمنـع. أو حتـى يصـح 
لـه، ودليل غير  بوجه ال معارض  المنـع 



٤٩١ فهرس القواعد الفقهية واألصولية

محتمـل للتأويـل.. ج٣٥/١، ٦٧، ٧٨، 
 ،١٥١  ،١٥٠  ،٨١ ج٥/٢،   ،٤٩١
 ،١٦٢، ١٦٣، ١٦٦، ١٦٩، ١٧١، ١٧٦
 ،١٨٧  ،١٨٤  ،١٧٩  ،١٧٨  ،١٧٧

ج٥٢١/٣
األصـل فـي األشـياء إبقـاء مـا كان وال • 

إّال لسبب مشروع ج٢٦٦/١ تغيير 
أو األصل •  التحريم.  األصل في األشـياء 

إّال ما  الحظـر،  أو  الحرمـة.  في األشـياء 
فيها  األصـل  أو  إباحته.  علـى  دليـل  دلَّ 
التحريم حتى يدل الدليل على اإلباحة.. 
 ،١٥٧  ،١٥٦ ج١٥٠/٢،  ج٦٩/١، 

١٦١
األصل •  أو  الطهارة.  األشـياء  في  األصل 

ما  أن األشياء على طهارتها  في األحكام 
ذلـك ج٦٧/١،  بالنظـر غيـر  يثبـت  لـم 

ج٣٧/٢، ٩٢
العـدم •  العارضـة  األشـياء  فـي  األصـل 

ج١٨٤/٢
ما •  اإلباحة  األصل في األشـياء واألعيان 

لم يرد نص باإللزام أو المنع ج١٤٧/٢، 
١٨٤

األصـل فـي األشـياء واألعيـان الحظـر • 
اإلباحة ج١٦٢/٢ دليل  يثبت  حتى 

الحظر، •  أو  الحرمة.  األصل في األمـوال 
موجـب  بدليـل  إّال  إباحتهـا  يجـوز  وال 

لذلك ج١٥٧/١، ج١٨٤/٢، ١٨٥

األصـل في األمور العارضة أو الصفات • 
ج٥/٢،  ج١٦٨/١،  العـدم..  العارضـة 

٨٠، ١٢٩، ١٣١، ١٣٣، ١٣٦
اللزوم، والخيار شـرط •  البيع  في  األصل 

زائد عليه ج١٣٢/٢
الحرمة ج٧٨/١•  الحيوان  األصل في 
الحرمة، •  أو  التحريم،  الدمـاء  في  األصل 

المنع ج١٨٤/٢، ١٩٢ أو 
األصل فـي الذبائح التحريم، أو الحرمة • 

ج٢١/٢، ١٨٤
إليه •  األصل في ذلك أن جميع ما يحتاج 

الترك،  عند  فيـه هالكه  يكون  مما  الرهن 
إذا فعله المرتهن بماله عند امتناع الراهن 

يدركه عليه ج٩٤/٣ فإنه  من ذلك، 
ما •  يتنـاول جميع  أن  العـام  فـي  األصـل 

المتيقن وال يصرف  له، وهذا هو  يصلح 
عنه إلى الخصوص ما لم يقم دليل عليه 

ج٢١/٢
العلـل أن يسـتخرج الحكم •  األصـل في 

الـذي  الموضـع  غيـر  مـن  بموجبهـا 
يتعداه ج٧١/١ منه وأن  استخرجت 

يرد •  لـم  ما  اإلباحة  العقـود  فـي  األصـل 
دليل على تحريمها أو بالمنع ج١٧٥/٢

األصـل في الفرائض براءة الذمة منها ال • 
فرض إّال بثبوت الشرع عليه، فمن ادعى 
ثبوته  بعد  نفاه  الدليل، ومن  فعليه  شغلها 

الدليل ج١١٠/٢ فعليه 
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إباحتـه بقاؤه على •  األصـل في كل ثابت 
حاله ج٩٨/٢

ج٢٧٤/١، •  الحقيقة  الـكالم  في  األصل 
ج٢١/٢

اإلباحة ج١٥٥/٢•  المنافع  في  األصل 
األصل في المياه الطهارة. أو أصل الماء • 

 ،٨٨ ج٢١/٢،   ،١٦٨ ج٦٩/١،  الطهارة 
٤١٤، ج٥١٧/٣

أنه معفو •  الشـرع  الناسـي في  األصل في 
عنـه إّال أن يقـوم الدليل علـى غير ذلك 

ج٣٩٠/١
والحظر، •  الحرمـة  النـكاح  فـي  األصـل 

النسل ج١٨٦/٢ وأبيح لضرورة حفظ 
التحليـل، وأصل المضار •  المنافع  أصـل 

التحريم ج١٦١/٢
يحظـره •  حتـى  اإلباحـة  النـكاح  أصـل 

التحريم ج٦٩/١، ٢٧١، ج٨٨/٢
المطلـق على •  األمـر  األصـل هو حمـل 

الندب  على  الدليل  يـدل  حتى  الوجوب 
ج٧٠/١

في •  الحكم  يوجـب  أن  [العلـل]  أصلهـا 
فيه ج٧١/١ ما وجدت  سائر 

حادث •  والعلم  الجهل  آدم)  (بني  أصلهم 
لهم ج٢٧١/١

أصلهـم الحيـاة والموت حـادث عليهم • 
ج٢٧١/١

أصلهم العدم والفناء حادث لهم ج٢٧١/١• 

االختيـار •  يخالـف  حكـم  االضطـرار 
ج٥٥٦/٢

االضطـرار ال يبـرر أخذ مـال الغير بغير • 
حق ج٥٩٦/٢

االضطرار ال يبطل حق الغير ج١٩٥/٢، • 
٤٥٣، ٤٨٤، ٥٩٦

لنا إذا لم يرد •  اعتبار شـرع من قبلنا شرع 
ينسخه ج١٥٦/٤ ما  في شرعنا 

إهمالـه •  مـن  أولـى  الـكالم  إعمـال 
ج١٦٢/١، ١٦٨

البالغ) •  (غير  الطفل  ابنه  إقرار األب على 
البالـغ  ابنـه  علـى  إقـراره  أمـا  جائـز، 

فال يجوز ج٢٦٦/١
اإلقـرار حجة قاصرة على المقر، والبينة • 

متعدية ج٢١٤/٤، ٣٢٤، ٣٣٧ حجة 
أقصى مدة الحيض خمسة عشر يومًا، وأن • 

يومًا ج٩٠/٢ الطهر خمسة عشر  أقل 
أيام •  أيام وأكثره عشرة  أقل الحيض ثالثة 

ج١٦٦/١
أّال •  فينبغي  االضطـرار،  مـن  نوع  اإلكراه 

الترخـص  صحـة  فـي  أحكامـه  يعطـى 
ج٤٧٤/٢

العقد ج١٢٧/١•  يبطل  اإلكراه 
ُعرفهـم •  علـى  ُتبنـى  الواقفيـن  ألفـاظ 

ج١٦٨/١
أطاعه •  الطاعة ممن  يقبل  اهللا عزَّ وجلَّ ال 

بالنّية ج٢٦٠/١، ٢٨١ إّال 
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أُّم األم أولى من أم األب، والخالة أولى • 
الخـال  مـن  أولـى  والعـم  العمـة،  مـن 

ج٢٤٤/١
باطل •  الغيـر  ملـك  في  بالتصـرف  األمـر 

ج٨/٤، ١٨١
األمر للوجـوب ج٥٦/١، ١٠٦، ١٠٨، • 

١١٠
حتى •  األصلية  اإلباحـة  على  يبقـى  األمر 

يثبت خالفه ج١٨٠/٢
الخطـأ والعمـد •  فـي  األمـوال مضمونـة 

ج٤٨/٤
 • ،٢٢ ج١٤/١،  بمقاصدهـا..  األمـور 

 ،١٢٢  ،١١١  ،١٠٢  ،٩٣  ،٤٢  ،٣٣
 ،١٣٦، ١٦٠، ١٦٨، ٢٠١، ٢٢١، ٢٥١
 ،٢٦٠، ٢٧٢، ٢٧٥، ٢٧٦، ٢٧٧، ٢٧٨
 ،٢٧٩، ٢٨٠، ٢٨١، ٢٨٣، ٢٩٣، ٢٩٥
 ،٣٢٦  ،٣٢٥  ،٣٢٤  ،٣١٢  ،٣١١
 ،٣٥٧  ،٣٥٢  ،٣٤٩  ،٣٤٠  ،٣٢٩
 ،٣٦٤  ،٣٦٣  ،٣٦٢  ،٣٦١  ،٣٥٨
 ،٣٨٩  ،٣٨٤  ،٣٧٥  ،٣٦٦  ،٣٦٥
 ،٤٣١  ،٤٢١  ،٤١٣  ،٣٩٧  ،٣٩٤
ج٢٣٨/٢،   ،٤٩٦  ،٤٥٤  ،٤٣٨

ج٤٣٤/٣، ج١٢٣/٤
األمور مبنية على أصولها والشروط فيها • 

بمعاني االختالف ج٢٤٤/١ واقعة 
يميـن •  وال  التهمـة  تلحقـه  ال  األميـن 

المضرة ج٢٦٥/١

باليميـن ج٩/٤، ٢٦١، •  األمين مصـدق 
٣٥١، ٣٥٣، ٣٥٤، ٣٥٦

فيـه إصـالح لصالته •  إن جميـع مـا كان 
صالتـه  عـن  شـغله  إذا  بـه  يشـتغل 

ج١٣٢/٣
أو جعله •  تعالى ورسوله  اهللا  أوجبه  ما  إن 

َوقف  أو  فيهـا،  ركنًا  أو  للعبـادة،  شـرطًا 
القدرة  بحـال  مقّدر  فهـو  صحتهـا عليه، 

ج٦٠٢/٢
الطاعـات •  فـي  تؤثـر  إنمـا  النّيـة  أن 

والسـيئات  المعاصـي  والمباحـات دون 
ج٤٠٤/١

يقبض ج٢٢٩/١•  لم  ما  ميراث  اإلنحال 
باعترافه ج٣٢٦/٤•  اإلنسان مؤاخذ 
فـي •  تأثيـر  لـه  هـل  األعيـان،  انقـالب 

أو ال؟ ج١٣٧/١ األحكام 
بما عنده ج١١٦/٤•  تعبدنا هللا  إنما 
فـإن •  إذا اضطـردت،  العـادة  تعتبـر  إنمـا 

إذا اضطردت  العادة  تعتبر  أو  غلبت فال. 
أو غلبت ج١٢٨/١، ج٢٦٦/٣، ٥٠٧، 

٥٠٩، ٥١٣، ٥١٤
أهل الضرر تحل لهم أشياء محرمة على • 

رخصة  حالتهـم،  في  ليس  ممـن  غيرهم 
عليها  يقاس  والرخصة ال  تعالى،  اهللا  من 

ج٤٦٧/٢
القـرب مكروه، وفـي غيرها •  اإليثـار في 

محبوب ج١٦١/١
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اإلعسـار •  مـن  اهللا  إلـى  أحـب  اإليسـار 
ج٢٣٧/١

والمـقاصـد •  اإلرادات  عـلـى  األيمـان 
بمسمياتها  األسـماء  تعلق  مع  والعادات 

ج٢٧٢/١، ج٤٠٨/٣، ٤١٠
الحالـف •  عـرف  علـى  مبناهـا  األيمـان 

ج٣٣٢/٣
النـاس على عرفهم وعاداتهم وما •  أيمان 

أيمانهم ج٤١٢/٣ به في  يقصدون 

Ü

منـه •  كالمبـدل  إّال  يكـون  ال  البـدل 
ج٢٧٣/١

الذمة ج٢٧١/٤•  براءة 
قبل •  الشـرعية  التكاليف  من  الذمـة  براءة 

عند  أيضـًا  مجيئه  وبعـد  الشـرع،  مجيء 
الشرعي ج١١٢/٢ الدليل  عدم 

بنـاًء علـى الظاهـر واهللا يتولـى السـرائر • 
ج٤٦٧/١، ٥١٠

حجـة •  واإلقـرار  متعديـة  حجـة  البينـة 
 ،٢٦١ ج٩/٤،  ج٢٧٥/١،  قاصـرة 
 ،٣١٥  ،٣١٤  ،٣١٢  ،٣١١  ،٣٠٤

٣١٦، ٣١٩
المدعـي واليميـن على من •  البينـة علـى 

أنكـر ج٢٤٢/٣، ج٩/٤، ٢٦١، ٢٦٢، 
 ،٢٦٣، ٢٧٨، ٢٨٠، ٢٨٤، ٢٨٥، ٢٨٨

٢٨٩، ٢٩١، ٢٩٦، ٣٠١

البيـوع علـى مـا عقـدت في األحـكام، • 
وعلـى ما أسسـت في الحـالل والحرام 

ج٥١٣/١

ä

 • ،١٦٩ ج١٦١/١،  تـابــع  الـتـابـع 
ج١٧١/٤، ٢٠٣، ٢٣٩، ٢٤١، ٢٤٢، 

٢٤٥، ٢٤٦
بحكم مسـتقل •  يفـرد  لم  ما  تابـع  التابـع 

ج٢٤٥/٤
تبع ج٨/٤•  التابع 
لم •  ما  متبوعه  عن  بالحكم  يفرد  ال  التابع 

يصر مقصودًا ج٢٤٢/٤
يصـر •  لـم  مـا  بالحكـم  يفـرد  ال  التابـع 

مقصودًا ج٢٣٩/٤، ٢٤٦، ٢٤٧
النفقة عندنا لكل حامل بانت من •  تجـب 

أو طالق  أو ظهار  أو خلع  بلعان  زوجها 
ج٢٤١/١

األبضاع ج١٨٧/٢•  التحريم مغلب في 
من •  المشـقة  ورفـع  والتيسـير  التخفيـف 

األحـكام  تشـريع  فـي  الشـارع  مقاصـد 
ج٢٠٠/٢

بالشبهات ج٣٥٨/٤•  الحدود  تدرأ 
الضرورتين ج١٩٥/٣•  ترتكب أخف 
المفسدة األخف ج٢٤٠/٣•  ترجح 
تـزول اإلباحة بـزوال الحاجة كما تزول • 

الضرورة ج٥٤٠/٢ بزوال 
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حـرام •  الرجـال  علـى  بالذهـب  التزّيـن 
ج٣٦٧/١، ٣٦٨

منـوط •  الرعيـة  علـى  اإلمـام  تصـرف 
بالمصلحة ج١٣٦/١، ١٦٣

التصـرف فـي ملـك الغيـر بغيـر إذنه ال • 
يجوز وقبيح ج١٥٨/٢

الصنَّاع ج١٣٢/٤، ١٣٥•  تضمين 
المزكي ج١٢٢/٤•  تضمين 
بالقصـد •  الذنـوب  مـن  القلـوب  تطهيـر 

والنّيات ج٢٨١/١ واإلرادات 
ج٢٧٣/١، •  بمسـمياتها  األسـماء  تعلـق 

ج٤٠٨/٣، ٤١٠
بالنـص •  كالتعييـن  بالعـرف  التعييـن 

 ،٥٣٤  ،٥٠٧ ج٢٦٦/٣،  ج١٢٨/١، 
٥٣٥

العفو ج٣٦٩/٤•  الخطأ في  تفضيل 
تنزل الحاجة منزلة الضرورة ج٥٣٦/٢، • 

٥٤٠
المشقة ج٣٠٣/٢•  التيسير ورفع 

ç

الثابت باسـتصحاب الحال يصلح حجة • 
كان وال يصلح  مـا  كان علـى  ما  إلبقـاء 

لم يكن ج٨٤/٢ ما  إلثبات 
الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان. أو الثابت • 

يقين  الشـرع  نظر  فإنه في  الشـرعية،  بالبينة 
بالعيان ج٢٧٥/١، ج٢٣/٢ كالثابت 

أو •  بالنـص.  كالثابـت  بالعـرف  الثابـت 
بالعرف كالثابت بدليل شـرعي.  الثابـت 
بالعـرف كأنـه منصـوص في  الثابـت  أو 

العقد ج٢٩٩/٣

ê

العمل ج٢١٩/١•  الجزاء من جنس 
المؤمنين •  علـى  اهللا  مـن  عزيمة  الجمعـة 

ج٢٣٨/١
العجماء جبار ج١٣٥/١، ج٨/٤، •  جناية 

١٥٠، ١٦٢
العقد ج١٢٧/١•  تبطل  الجهالة 
ينافـي الضمان ج٨٩/١، •  الشـرعي  الجواز 

٢٧٥، ج٨/٤، ١٦٤، ١٦٥، ١٦٧، ١٦٨

ì

الضرورة عامة كانت •  منزلة  تنزل  الحاجة 
ج١٩٥/٢،  ج٢٧٥/١،  خاصـة..  أو 
٣٣٧، ٤٥٣، ٥٣٦، ٥٣٨، ٥٥٢، ٥٦٢

أثـره •  إلـى  أحـوج  نظـره  إلـى  الحاكـم 
ج٦٠٥/٣، ٦١٧

أو الحدود تسقط •  بالشبهات.  الحدود تدرأ 
بالشـبهة  الحـد  يـدرأ  أو  بالشـبهات، 
ج١٦١/١، ٣٥٥، ٣٥٦، ٤٤١، ج٥٨/٢، 
١٢٣، ٤٨٤، ج٩/٤، ٢٦١، ٣١٤، ٣٣٣، 
 ،٣٧٢  ،٣٦٥  ،٣٦١  ،٣٥٨  ،٣٥٧  ،٣٣٦

٣٧٥، ٣٨٢
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الشبهة ج٣٥٧/٤•  فيه  تراعى  الحد 
اليد ج١٦٢/١•  الحر ال يدخل تحت 
بِذِّمتين ج٢١٨/١•  يتعلق  الحرام ال 
الحالل ج١٦٩/١•  يحّرم  الحرام 
الحرج •  أو  مرفـوع.  الشـرع  فـي  الحـرج 

الحرج والمشقة  أو  مرفوع في شـريعتنا. 
ج١٣٣/١،  المكلفيـن  علـى  مرفـوع 
 ،٣٨٥  ،٣٧٢ ج٢١٢/٢،   ،٣٥٩  ،٢١٨

٤٢٩، ٥٤٥
الطاعـات •  علـى  األجـرة  أخـذ  حرمـة 

ج٥٥٥/٢
لـه •  حريـم  هـو  مـا  حكـم  لـه  الحريـم 

ج١٦٥/١
المال عند •  النفس مقدم على حفظ  حفظ 

التعارض ج١٧٦/٣
بالباطل ج٤٦٦/١•  يقوم  الحق ال 
ج٢٦٦/٣، •  العادة  بداللـة  تترك  الحقيقة 

٥٠٨، ٥٤٧، ٥٤٨
حكـم األشـياء كلهـا قبـل ورود الشـرع • 

أو األصل في األشـياء اإلباحة  اإلباحـة، 
الشرع.. ج٧٠/١، ج١٤٧/٢ قبل ورود 

واالطمئنان •  والتعـارف  األغلـب  حكـم 
فيمـا تجـــري بــه أمـور عـامة الناس. 
أو الحكـم باألغلـب. أو على األغـلب 
للغالـب  الحــكـم  أو  لألغـلـب.  أو 
والنـادر ال حكـم لـه، أو الحمـل علـى 
يبني  أو  العادات،  فـي  واألغلب  الغالب 

ج٢٦٣/١،  األغلـــب  الحـال  علـى 
 ،٥٠٤  ،١٦٨  ،٨٩ ج٤٦/٢،   ،٢٧٢
 ،٥١١  ،٥٠٩  ،٤٨٢  ،٢٧٧ ج٢٧١/٣، 
 ،٥٢٩  ،٥٢٤  ،٥٢٢  ،٥١٨  ،٥١٦

٥٣٢، ٥٣٣
ارتفـاع •  إلـى  مبلغـه  بالمشـهور  الحكـم 

الريب معه.. ج٢٧٤/١
التابع حكم األصل ج٢٤١/٤•  حكم 
لم •  ما  ثابتًا  يبقـى  بالدليل  الثابت  الحكـم 

يرفعه ج٢٢/٢ دليل  َيِرْد 
حكـم •  إلـى  يـرد  فيـه  المختلـف  حكـم 

فيه ج٢٧٣/١ المتفق 
المعلول وجودًا وعدمًا •  الحكم يدور مع 

ج٣٤٩/٢
ال •  والحـرام  حرامـًا  يكـون  ال  الحـالل 

يكون حالالً ج٢٤٠/١
به ما •  الحيـض حـدث طـارئ ال يسـقط 

الدليل على  قام  ما  إّال  وجب في األصل 
إسقاطه ج٩٠/٢

ñ

العلـم •  دون  العمـل  يفيـد  الواحـد  خبـر 
ج٦٠/٢

يوجب •  وال  ُحكمـًا  يوجب  الواحـد  خبر 
علمًا ج٣١٢/٤

ُسـنَّة واجبـة ال •  المسـلمين  الختـان مـن 
تركها ج٢٣٨/١ ينبغي 
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 • ،١٣٥ ج١١١/١،  بالضمـان  الخـراج 
 ،٤٧٤  ،٢٧٥  ،٢٢٢  ،١٦٧  ،١٦٢
 ،٢٣  ،١٩  ،١٨  ،١٧  ،١٦  ،١٤ ج٧/٤، 
 ،٣٥  ،٣٤  ،٣٣  ،٣٢  ،٣٠  ،٢٩  ،٢٦

٣٦، ٣٨، ٤١، ٨٨
الخراج بالضمان إّال في الوديعة والعادية • 

والمضاربة ج٣٥/٤
الخراج والضمان ال يجتمعان ج٢٧٥/١• 
الخالف مستحب ج١٦٣/١•  الخروج من 
أو •  الضمان.  يزيل  األمـوال ال  في  الخطأ 

الخطأ  أو  مضمـون.  األموال  فـي  الخطأ 
فـي األموال يوجب الضمـان. أو الخطأ 
ال يزيـل الضمان ويرفع اإلثم، أو العمد 
أو  سـواء،  النـاس  أمـوال  فـي  والخطـأ 
الخطأ ال يرفع الضمان ج٣٣/١، ١٦٦، 
ج٤٦٠/٣،   ،٣٦٦  ،٣٦٥  ،٢٧٦  ،٢٦٦

ج٤٨/٤، ٤٩، ٥٢، ٥٦، ١١٦، ١٢٦
اإلثم •  ويرفـع  الضمان  يسـقط  ال  الخطـأ 

ج٢٩٩/٢، ج٨/٤، ٤٨، ٥١، ٥٢، ٩٧
الكامل •  والصداق  العـدة  توجب  الخلوة 

ج٢٧٤/١
خليفـة الطفـل والمجنـون بمقامهما في • 

الشركاء ج٢٦٦/١ مالهما مع  قسمة 

O

ج٣٦٥/٤، •  بالشـبهات  الحـدود  درء 
٣٦٨، ٣٦٩، ٣٧١

جلـب •  مـن  أولــى  المفـاسـد  درء 
على  مقدم  المفاسد  درء  أو  المصالح. 
المفاسـد...  أو دفع  المصالح.  جلـب 
جلـب  مـن  أولـى  المفسـدة  درء  أو 
المصلحة. أو يقدم درء المفاسـد على 
 ،٣١ ج١٤/١،  المصالـح   جلـب 
 ،٢٧٢  ،٢٢١  ،١٤٠  ،١٣٦  ،١٢٢
 ،٤٧٨  ،٣٨٣  ،٣٨٢  ،٣٧٨  ،٢٧٥
 ،١٣٧  ،١٢٣  ،٣١  ،١٥ ج٥/٣، 
 ،٢٢٢  ،٢١٩  ،٢١٧  ،١٦٨  ،١٦٦
 ،٢٢٩  ،٢٢٨  ،٢٢٧  ،٢٢٤  ،٢٢٣
 ،٢٤٢  ،٢٤٠  ،٢٣٦  ،٢٣٥  ،٢٣٢
 ،٢٤٨  ،٢٤٧  ،٢٤٥  ،٢٤٤  ،٢٤٣

٢٥٠، ٢٥١، ٢٥٢
العارف ج٢٣٣/١•  الريبة وخذ  دع 
دفع أعظـم الضررين باحتمال أخفهما. أو • 

الضـرر  بارتـكاب  األعـم  الضـرر  دفـع 
بالضرر  األكبـر  الضـرر  دفع  أو  األخـص. 
بالضرر  يـزال  األشـد  الضرر  أو  األصغـر. 
األخف.. ج٣١/١، ١٦٨، ج٥/٣، ١٥٦، 

١٨٠، ١٨١، ٢٠١
الرفع ج١٦٤/١•  أقوى من  الدفع 
الضمان ج٢٦٥/١•  يزيل  البدل  دفع 
اللغة •  العـرف مقدمـة على داللـة  داللـة 

ج٣١٢/٣
الدليـل إذا عارضـه االحتمـال سـقط به • 

االستدالل ج٤١٦/٢
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ما •  لتحريم  مثبت  للحرام  المثبـت  الدليل 
إليه ج١١٤/١ أدى 

ْين ال يسقط بمضي الوقت ج٦٢٥/٢•  الدَّ

P

ذر ما يريبك إلى ما ال يريبك ج٢٣٨/١• 
بيقين •  إّال  منهـا  تبرأ ممـا ُطلب  الذمـة ال 

الشك ج٣٩/٢ يقين عند  وال 
يده ج١٧٢/٤•  بما في  األولى  اليد  ذو 

Q

بالشك.. ج١٦٤/١•  تناط  الرخص ال 
الرخص ال تناط بالمعاصي، أو العصيان • 

هل ينافي الترخيص أم ال؟ أو هل تجوز 
ج١٣٧/١،  ال؟  أم  للعصـاة  الرخصـة 

١٦٩، ١٨٧، ٢١٨، ٢٧١، ج٥١٤/٢
يقـاس •  تتعـدى مكانهـا وال  الرخصـة ال 

سـنن  عن  خارجة  بنفسـها  ألنها  عليهـا؛ 
القياس ج٥٥١/٢

النـاس •  عـن  والمشـقة  الحـرج  رفـع 
ج٣٣١/٢، ج١٢٨/٤، ١٤٧

الشـرك •  يحبطه  كما  العمل  يحبـط  الرياء 
ج٣٢٠/١، ٤٢٦

¢S

غيـره •  مـن  أولـى  المشـاع  إلـى  السـابق 
ج٢٦٦/١

الذريعة ج١١٩/٣، •  أو سد  الذرائع،  سد 
 ،١٢٩  ،١٢٨  ،١٢٧  ،١٢٥  ،١٢٤
 ،٣٧١  ،٣٢٥  ،٢٣٦  ،٢١٩ ج١٨٧/٣، 

٤٣١، ج١٣٦/٤، ٢٢٣
الفاسـد •  بالنكــاح  الـحـد  سـقــوط 

ج٣٨٣/٤
بالشبهة ج٣٧٥/٤•  الزنى  سقوط حد 
الخمـر •  شـارب  عـن  الحـد  سـقوط 

ج٣٨٢/٤
المرتد ج٣٨١/٤•  الحد عن  سقوط 
بالشبهة ج٣٨٠/٤•  القتل  سقوط حد 
زكاة •  فـي  ـنَّة  كالسُّ البقر  زكاة  فـي  ـنَّة  السُّ

اإلبـل يؤخـذ من اإلبـل ويعمـل فيها ما 
اختالف  بينهـم  وليس  اإلبـل  فـي  يعمل 

ج٢٣٩/١
الجواب ج١٦٢/١•  السؤال معاد في 
الشرعية ج٧/٤•  السياسة 

¢T

الحد ج٩٧/٤•  ترفع  الشبهة 
العقد ج٣٦٣/٤•  شبهة 
العقـد •  فـي  يؤثـر  ال  الباطـل  الشـرط 

ج١٢٧/١، ٢٢٣
المنفصل عنه ال •  الحيوان في حكم  َشعر 

المتصل ج٩٨/١ في حكم 
الشفعة لكل شريك من غريب أو يتيم ما • 

الكتاب ج٢٤١/١ أهل  خال 
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اليقين ال يزول •  أو  اليقين،  يرفع  الشك ال 
بالشـك،  يرتفع  ال  التيقن  مثله،  بيقين  إّال 
أو ال  باليقين،  ثبت  ما  الشـك  يرفع  أو ال 
اليقين إّال يقين مثله، أو بيقين مثله.  يزيل 
باليقين.  إّال  يـزول  باليقين ال  ثبـت  ما  أو 
أو  اليقين،  إّال  يزيلـه  بيقين ال  أو مـا ثبت 
يزل  لـم  بشـيء  يقين  لـه حكم  ثبت  مـن 
الحكـم عنـه إّال بيقين ثـانٍ، أو اليقين ال 
ج٢٢/١،  مثلـه  بيقين  إّال  حكمـه  يـزول 
 ،٩٤  ،٨٣  ،٧١  ،٤٢  ،٣٥  ،٣١  ،٣٠
 ،١٢٣، ١٣٦، ١٦٠، ١٦٨، ٢٠١، ٢٠٤
 ،٢٤٦، ٢٥١، ٢٥٥، ٢٥٨، ٢٦٢، ٢٦٤
 ،٦ ج٥/٢،   ،٢٧٥  ،٢٧٢  ،٢٧١  ،٢٧٠
 ،٤١  ،٣٩  ،٣٥  ،٣٣  ،٢٨  ،٢٢  ،٢١  ،٨
 ،٥٠، ٥٤، ٥٨، ٦٥، ٦٩، ٧٠، ٧١، ٧٤
 ،٧٧، ٨٠، ٨٥، ٨٧، ١٠٩، ١٢٢، ١٢٨
١٣٩، ١٤٠، ج٢٨٥/٣، ٤٤٠، ج٢٨٧/٤

المتهم ج١٢٣/٢•  يفسر لصالح  الشك 
العدليـن توجب عمـالً ال علمًا •  شـهادة 

ج٢٧٤/١

¢U

الصغيـر والمجنـون ال حيـازة لهـم وال • 
قبول ج٢٦٥/١

صـورة األشـياء ال تدل علـى تحليلها • 
مشـاهدتها،  طريـق  مـن  وتحريمهـا 
التحليل  وأن  وبأوصافهـا،  بهـا  والعلم 

طريـق  مـن  منهـا  مأخـوذ  والتحريـم 
السمع ج٢٧٣/١

صـورة الفعـل ال تـدل علـى طاعـة وال • 
إذا أضيفت  إنمـا يصير كذلـك  معصيـة، 
ال  وهيئته  الفعل  صـورة  إن  أو  النّية،  إليه 
تـدل على طاعـة وال معصيـة إنما يصير 
الفعـل طاعة أو معصيـة إذا أضيفت إليه 
 ،٣٦٢  ،٢٨١  ،٢٦١ ج٢٢١/١،  النّيـة 

٤٣١، ٤٣٦
صيغة األمر يفيد الوجوب إذا لم يصرفها • 

عنه صارف ج١١٢/١

¢V

به السـلعة، أن •  الـذي ترد  العيب  ضابـط 
نقصًا  منفعتـه  أو  المبيـع  عين  بـه  تنقص 
المشتري،  به غرض صحيح على  يفوت 
الناس  يتغابن  بما ال  القيمـة  به  تنقص  أو 

بمثله ج٧١/٣
ج٩/٣، •  ج٢٦٥/١،  يحـل  ال  الضـرر 

٤٩، ٦٠، ٨٩، ٩٠، ٩٣، ٩٦
الضـرر ال يـزال بالضرر، ال يـزال الضرر • 

بالضرر، أو بضرر مثله، أو الضرر ال يزال 
أو  أو أعظم منه،  أو أشد منه،  بمثله  بضرر 
أو أشـد منه  بمثله  الضـرر  إزالة  ال يجـوز 
ج٥/٣،   ،٥٧١ ج٥٩٦/٢،  ج١٠١/١، 
 ،١٤٤  ،١٣٧  ،١٣٥  ،١٢٣  ،٧٨  ،٤٧

١٤٦، ١٤٨، ١٧١، ١٧٣، ١٧٨، ٢٠١
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الضـرر ال يكـون قديمـًا ج٥/٣، ١٢٣، • 
٢٥٧، ٢٥٨، ٢٦٢

الضرر •  أو  بقدر اإلمكان،  الضرر مدفـوع 
يدفـع بقـدر اإلمـكان، أو الضـرر يـزال 
منفي ومرفوع،  الضرر  أو  اإلمكان،  بقدر 
اإلمكان ج٥/٣، ٣٩،  بقدر  الضرر  إزالة 

١٢٣، ١٢٤، ١٢٥، ١٣٤
 • ،٩٣  ،٤٢  ،٢٣ ج١٤/١،  يـزال  الضـرر 

 ،١٨٠  ،١٦٩  ،١٦٠  ،١٣٦  ،١٢٢  ،١٠١
 ،٣٦٤  ،٢٧٥  ،٢٦٢  ،٢٥١  ،٢٢١  ،٢٠١
 ،٥١١  ،٥٠٦  ،٤٥٥  ،٤٥٤ ج٤٣٣/٢، 
٥٣٦، ٦٣٤، ج٥/٣، ٦، ٨، ٩، ١٥، ١٧، 
 ،٥٩  ،٥٥  ،٥٣  ،٥١  ،٤٧  ،٢٦  ،٢١  ،١٨
 ،٦٠، ٦٤، ٦٥، ٨٣، ٩٠، ٩٦، ٩٩، ١٠٦
 ،١٢٤  ،١٢٣  ،١٢٢  ،١٢١  ،١٢٠  ،١٠٨

١٢٧، ١٣٦، ١٤٨، ٢١٩، ٢٢٣، ٢٦٠
أو •  المحظـورات،  تبيـح  الضـرورات 

كان  سـواء  المحظـور،  تبيـح  الضـرورة 
للفـرد أم للجماعـة  االضطـرار حاصـالً 
 ،٣٤٣  ،٢٧٥  ،٢١٨  ،١٦٩ ج١٣٦/١، 
 ،٤٥٦  ،٤٥٥  ،٤٥٤  ،٤٥٣ ج١٩٥/٢، 
 ،٤٥٨، ٤٧١، ٤٨٦، ٥٠٤، ٥٠٦، ٥٠٩
 ،٥٩٦  ،٥٤١  ،٥٤٠  ،٥٢٩  ،٥١١

ج١٧/٣، ١٥٢
وأساسـًا •  أصـالً  تعـتبـر  الضـرورات 

للحاجات والتحسينيات؛ ألنه أعلى منها 
المقاصد ج٥٤٢/٢ في رتب 

الضمان •  اإلثم دون  إنما رفعت  الضرورة 
ج١٧٠/٣

منهـا •  أهـون  بضـرورة  تدفـع  الضـرورة 
ج١٨٨/٣

الحرج •  التيسـير ورفع  تقتضي  الضـرورة 
ج٢٤٠/٣

أبيـح •  مـا  أو  بقدرهـا.  تقـدر  الضـرورة 
جـاز  مـا  أو  بقدرهـا.  يقـدر  للضـرورة 
ج١٦٨/١،  بقدرهـا  يقـدر  للضـرورة 
 ،٣٨٠  ،٣٧٦  ،٣٦٨  ،٣٤٩  ،٣٤٣
 ،٤٥٣  ،٤٤٨  ،٤٣٣  ،٤٢٩ ج١٩٥/٢، 
 ،٤٥٨، ٤٩٠، ٥٠١، ٥٠٦، ٥٠٧، ٥٠٩
 ،٥١٠، ٥١١، ٥١٧، ٥١٩، ٥٢٨، ٥٢٩
 ،٦٠١  ،٥٧٤  ،٥٧٣  ،٥٤٠  ،٥٣٨
 ،٤٠٦  ،١٩٥  ،١٧٠  ،١٣٥ ج١٧/٣، 

٥٦٥، ٦٣١
ضمان اإلجازة ج١٠٩/٤• 
األمانة ج١١٠/٤•  ضمان 
والجور •  بالتعـدي  يكـون  إنمـا  الضمـان 

ج٨١/٤، ٩٩، ١١٦
ضامـن •  والمفـرط  بالتعـدي  الضمـان 

ج٨١/٤
غـارم •  والضامـن  الزم  شـرط  الضمـان 

ج٢٤٤/١
العارية ج١١٧/٤•  ضمان 
الضمـان علـى المباشـر دون المتسـبب • 

ج٣٣١/٣، ٦١٧
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الوكالة ج١٠٥/٤•  الضمان في 
الضمان ال يجب إّال بالتعدي أو التفريط • 

ج٨١/٤، ٩٧
اللُّقطة ج١٢٤/٤•  ضمان 
المضاربة ج١٠٧/٤•  ضمان 
المغصوب ج١٤٧/٤•  ضمان 
الوديعة ج١١٣/٤•  ضمان 
بالتفريط ج١٢٠/٤•  الوصية  ضمان 

•

الوالدين فـرض وإن كانا •  طاعـة اهللا فـي 
مشـركين، وال تطعهمـا فـي معصيـة اهللا 

ج٢٣٩/١
فحـوى •  وهـو  باألولـى  الحكـم  طريـق 

الخطاب ج١٦٧/٣
حـادث •  والحيـض  األصـل  هـو  الطهـر 

ج٢٧١/١، ج٨٨/٢

®

الظالم حقًا ج٢٠٩/٤•  الظلم ال يكسب 
أو ال؟ ج١٣٧/١•  بالظن  ينقض  الظن، هل 

´

له شـرعًا •  العـادة تحكـم فيمـا ال ضبـط 
ج١٦٩/١

 • ،٤٢  ،٢٣ ج١٤/١،  محّكمـة  العـادة 
 ،١٢٨، ١٣٦، ١٦٠، ١٦٨، ٢٤٦، ٢٤٧

 ،٢٧٦  ،٢٧٢  ،٢٦٣  ،٢٦٠  ،٢٥٢
 ،٢٧٠ ج٢٦٧/٣،   ،٧٠ ج٣٣/٢، 
 ،٢٧١، ٢٧٢، ٢٩٦، ٣٠٦، ٣٣٨، ٣٣٩
 ،٣٥٢، ٣٧٥، ٣٨٠، ٣٨١، ٣٩١، ٤٠٢
 ،٤١٤، ٤٣٧، ٤٧٢، ٤٧٥، ٤٨٤، ٤٩١
 ،٤٩٥، ٥٠٤، ٥٠٧، ٥٠٩، ٥١٣، ٥٢٣
 ،٥٣٤، ٥٤٦، ٥٤٧، ٥٦٢، ٥٧٧، ٥٩٦

٦٠٩، ٦١٠، ٦١١، ٦١٢، ج١٨٠/٤
باأللفاظ •  والمعانـي ال  بالمقاصد  العبـرة 

والغايات  بالمقاصد  العبرة  أو  والمباني، 
بمعانـي  العبـرة  واآلالت،  بالوسـائل  ال 
العقود  في  العبرة  أو  بصيغهـا،  ال  العقود 
بمقاصدها ومعانيها ال بألفاظها ومبانيها، 
والمعاني  للمقاصد  العقود  في  العبرة  أو 
ج٢٧٧/١،  والمبانـي..  لأللفـاظ  ال 
ج٦٠١/٢،   ،٤٨٣  ،٤٦٤  ،٤٥٤  ،٣٩٨

ج٤٦٩/٣، ٥٠٠، ٥٥٨
بالغالـب •  العبـرة  أو  لألغلـب،  العبـرة 

العبـرة  أو  الشـاذ،  النـادر  ال  الشـائع 
بالغالـب، والنـادر ال حكـم لـه، العبـرة 
أو  للنـادر،  ال  الشـائع  الغالـب  للحكـم 
النادر،  القليل  الشـائع ال  للغالب  العبـرة 
أو األصـل اعتبار الغالـب وتقديمه على 
 ،٣٠٦ ج٢٦٦/٣،  ج٢٧٢/١،  النـادر 

٥٠٧، ٥٠٩، ٥١٠، ٥٢٣، ٥٢٨
الِعـّدة عبـادة ال تؤدى إّال بقصـد وإرادة • 

ونّية ج٢٨١/١، ٣٦٠
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التخفيف ج٢٦٤/١•  في  تأثير  له  العذر 
الخاص ج٣٢٢/٣•  بالمقارن  العرف 
العام ج٣٢٢/٣•  بالمقارن  العرف 
عدم •  عند  شرعًا  االجتماع  بمنزلة  العرف 

النص ج٣٢٩/٣
الحادث ج٣١٣/٣، ٣٢٩•  العرف 
له •  المعارض  النص  بعد  الحادث  العرف 

ج٣٢٣/٣
العرف حجة إذا لم يكن مخالفًا لنص أو • 

العاقدين ج٣١٥/٣ شرط ألحد 
العملي ج٣١٣/٣•  العرف 
منافعها •  على  كالعقد  األعيان  على  العقد 

ج١٢٧/١
األمهـات •  يحـرم  البنـات  علـى  العقـد 

البنات  والدخـول علـى األمهات يحـرم 
ج٩٣/١

الذمم ج١٢٧/١•  تثبت في  العقود ال 
الفريضة •  ترك  علـى  إّال  تكون  ال  العقوبة 

ج٢٦٤/١
العقيقـة ال يجزي فيهـا إّال ما يجزي في • 

العيون  وشـرف  األسـنان  من  األضحيـة 
ج٢٣٩/١

المعلول وجودًا وعدمًا، •  العلة تدور مـع 
وجودًا  المعلـول  مـع  يـدور  الحكـم  أو 

وعدمًا.. ج١١٠/١، ٣٦٨
تـؤدي •  حتـى  أخـذت  كمـا  اليـد  علـى 

ج١٣/٤

سـواء •  الناس  أموال  فـي  والخطأ  العمـد 
ج٢٩٩/٢

البلـوى ج٣١٩/٢، ٣٢٠، ٣٢٢، •  عموم 
٣٣٦، ٣٣٧، ٣٣٩، ٣٤٠

ويتبدل •  األحكام،  تزول  الضرورات  عند 
الضيق سعة ج٤٥٤/٢

Æ

الوسيلة ج١١٩/٣•  تبرر  الغاية ال 
 • ،٣٨  ،٣٣  ،٣٢ ج٧/٤،  بالغنـم  الغـرم 

٤٢، ٤٥، ٤٧
بالضمان ج١٤/٣، ٢٦•  الغلة 
بالغرم ج٤٧٤/١، ج١٦/٤، ٤١•  الغنم 

±

النفل ج١٦٢/١•  أفضل من  الفرض 
الفريضـة ال تؤدى إّال باإلرادات وصحة • 

العزائم ج٢٨١/١
لجميعـه •  فسـاد  الفـرض  بعـض  فسـاد 

ج٢٦٠/١

¥

الغالل مراب ج٤٧٥/١•  قاصد 
ج٧٩/٢، •  قدمـه  علـى  يتـرك  القديـم 

ج٢٥٨/٣
القول باإلباحة دون دليل تصرف في ملك • 

باطل ج١٥٨/٢ إذنه، وهذا  بغير  اهللا 
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إلى مـا كانت عليه •  القـول قول مـن دعا 
العادة ج٢٦٦/١

القيـام بأمور اليتامى جائز من كل ثقة أو • 
اليتيـم  التسـليم لمـال  إّال فـي  ثقـة  غيـر 
إّال من ثقة  وقبض مالـه؛ فال يجوز ذلك 

ج٢٤٤/١

∑

الكتاب كالخطاب، أو الكتاب ممن نأى • 
دنـا ج٢٦٦/٣، ٥٠٨،  كالخطـاب ممن 

٥٤٧، ٥٤٨، ٥٦٢، ٥٦٩، ٥٧١
ينقلها •  حتـى  أصولها  علـى  األشـياء  كل 

ناقل عنها ج٧٠/١
أن •  يجز  لـم  بأمريـن  إّال  يتـم  أمـر ال  كل 

بواحد ج٨٣/١ يملك 
كل أمر لم يكن عليه أمر المسلمين زمن • 

رّد ج٢٧٦/١ فهو  النبي ملسو هيلع هللا ىلص وصحابته، 
الموجب •  بعد مـوت  فقبوله  إيجـاب  كل 

الوصية ج٨٩/١ إّال في  باطل 
تجـار •  فيهـا  يأمـن  المشـركين  بـالد  كل 

المسـلمين والموحديـن ال تحـل غنيمة 
البالد وال سباياهم ج٨٥/١، ٢٣٨ تلك 

وصفه •  مرتهـن  مكلـف  من  تصـرف  كل 
وقصـده  نيتـه  علـى  معصيـة  أو  بطاعـة 

ج٢٧٧/١، ٣٩٧، ٤٣١
كل ثوب ُجهل َمن ينسجه، أنسجه مسلم • 

أو  مجوسـي،  أو  وثنـي،  أو  مشـرك،  أو 

صبي،  أو  هؤالء،  واحد  لبسـه  أو  كتابي، 
فيه  أن  يعلـم  حتـى  الطهـارة  علـى  فهـو 

نجاسة ج٨٣/١
كل جواز (أي: مرور في أرض) ال يدعي • 

صاحب  يمنعـه  ولـم  الطريق،  إثبـات  بـه 
األرض، ولم يكن في سلوكه فيها مضرة، 

فيها ج٢٦٦/١ الجواز  له  فجائز 
كل حـال قـدر المصلي فيها علـى تأدية • 

فرض الصالة كما فرض اهللا تعالى عليه، 
كما  عليـه  يقـدر  ال  مـا  وصّلـى  صّالهـا 

يطيق ج٨٣/١
كل حـرام على أصله حتى يصح تحليله • 

ج٧٠/١، ٨٨، ٢٧١، ج٨٨/٢
كل حسن حالل وليس كل حالل حسنًا • 

ج٨٨/١، ٢٧١
كل حـق وجـب عليه فـال يبرئـه منه إّال • 

أداؤه ج٨٣/١
كل حـالل فهـو على أصلـه حتى يصح • 

تحريمه ج٧٠/١، ٨٨، ٢٧١، ج٨٨/٢
العين •  طاهر  وكل  العيـن،  طاهر  حي  كل 

طاهر سؤره ج٢٦٤/١
حتى •  الحيـاة  حكـم  على  فهـو  حـي  كل 

يصح موته ج٢٧١/١، ج٨٨/٢
تبطل ج٤٨٨/١•  باطلة  كل حيلة 
طالق، •  فهـو  فـداء  عليه  أخـذ  خلـع  كل 

تطليقه  ُخلـع  أو كل  بائنـة،  تطليقة  وهـو 
بائنة ج٢٣٢/١، ٢٣٣
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فهو •  أيـام  عشـرة  طهر  بعد  وجـد  دم  كل 
حيض ج٩٦/١

فهو حرام ج٥٥/١•  نفعًا  كل سلف جّر 
كل شـابة تتربص حتـى تحيض أو يتبين • 

بها حمل ج٨٥/١، ٢٣٩
بشـيء، •  فليس  النـكاح  قبل  شـرط  كل 

عليـه  فهـو  النـكاح  بعـد  شـرط  وكل 
ج٢٣٤/١

كل شـرط ال يحـل تملكـه، فالبيع جائز • 
باطل ج١٦٦/١ والشرط 

بطـالق •  ليـس  المـال  أجـازه  شـيء  كل 
ج٢٣٠/١

يصح •  حتى  ثابـت  أصله  على  شـيء  كل 
ثبت عليه ج١٠٢/٢ ما  انتقاله عن حال 

كل شـيء فـإن لـم تجـدوا: فهـو األول • 
فاألول ج٢٢٩/١

العاقلة •  كل شـيء ال يقـاد منه فهو علـى 
ج٢٣٥/١

ال •  القسـمة  فيـه  يمكـن  ال  شـيء  كل 
يتواخذون على قسمته ج٩٢/٣

متوقف •  أو  شـيء  على  متفرع  شـيء  كل 
معرفته من معرفة  فـي  بّد  صحته عليه ال 
به  يصـح  مـا  معرفـة  أو  عليـه،  المتفـرع 

ج٧٠/١
كل شيء من الضرر فهو غرر ج٢٣٣/٤• 
ثابت •  فهو  كل شـيء يكون على أصولـه 

فيه حكمه ج٧٩/٢

الذي في يده غرامته مما •  يلزم  كل شـيء 
فإن  بمثله؛  يأتي  أن  فعليه  يـوزن  أو  يكال 
فعليه  والثياب  السـيوف  مثل  عرضًا  كان 

القيمة ج٨٦/١، ٢٤٤
ج٨/٤، •  أتلفه  ما  يضمن  بأجر  صانع  كل 

١٣٢، ٣٥٤
نهارًا •  أو جامع  أو شـرب  أكل  كل صائم 

يفطر ج٨١/١ لم  ناسيًا 
كل طاهر على حكم الطهارة حتى يصح • 

نجاسته، أو كل طاهر على حكم طهارته 
 ،٢٧١ ج٧٠/١،  تنجيسـه  يصـح  حتـى 

ج٨٨/٢
واحدًا، •  إّال  طهـور  المـاء  من  طاهـر  كل 

الفرض  بـه  أدي  الذي  المسـتعمل  وهـو 
ج٨٤/١

يجـوز •  ال  بميقـات  مؤقتـة  عبـادة  كل 
تأخيرها ج٥٠٠/١ تقديمها وال 

النـص بخالفـه فهو غير •  كل عـرف ورد 
معتبر ج٣١٨/٣

مـن •  باإلحـراز  إّال  تثبـت  العطايـا ال  كل 
المعطي ج٨٦/١، ج٢٤٨/٤

كل عقد جاز أن يكون على القسمة جاز • 
ياع ج١٢٧/١ الشِّ أن يكون على 

صحيحـه •  إلـى  مـردود  فاسـد  عقـد  كل 
ج١٢٧/١

القصـاص •  فيـه  النفـس  دون  عمـد  كل 
ج٢٩١/٤
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كل عمـل بغيـر نّيـة فهو هدر مـن فاعله • 
ج٤٠٤/١

كل غائب فهو على حكم الغيبة حتى يصح • 
موته وفيه اختالف ج٢٧١/١، ج٨٨/٢

باطل ج٢٣٣/٤•  فهو  كل غرر 
كل فـرج وطـئ بحـرام فـال يحـل أبـدًا • 

ج٨٩/١
فإن •  اإلنسـان،  تعالى  اهللا  كلفه  فرض  كل 

وإن عجز عـن جميعه  لزمـه،  عليه  قـدر 
سـقط عنه، وإن قوي على بعضه وعجز 
عن بعضه سقط عنه ما عجز عنه، ولزمه 

ما قدر عليه ج٢٢١/٢
الرجـل فهي •  قَِبـل  مِـن  ُفرقـة كانـت  كل 

تطليقة، وكل ُفرقة مِن قَِبل المرأة فليست 
بشيء ج٢٣٥/١

كل فعـل أوجبه اهللا علـى أحد من عباده • 
أداء  فليـس بمؤد له مـن لم يقصـده إلى 

فرضه ج٢٦٠/١، ٢٨١
كل فعـل ُرتِّب عليـه الحكم، وال ضابط • 

لـه فـي الشـرع وال فـي اللغـة، كإحيـاء 
السـرقة، واألكل  في  والِحـرز  المـوات، 
ُيَعدُّ قْبضًا وإيداعًا  من بيت الصديق، وما 
في  والمعروف  وغصْبـًا،  وهديًة  وإعطاًء 
جرت  بما  المستأجر  وانتفاع  المعاشـرة، 

العادة ج٣٧٠/٣ به 
كل قـرض جر منفعة فهو ربا، أو مكروه • 

ج٢٣٣/١، ٢٣٤

يكـذب •  أن  إّال  مكتـوب  الكـذب  كل 
الرجل فـي الحرب فإن الحرب خديعة، 
أو  بينهما،  فيصلـح  اثنين  بين  يكـذب  أو 

ليرضيها ج٨٨/١ يكذب المرأته 
الفور •  على  فهي  معصية  سببها  كفارة  كل 

ج٩٤/١
يرتفع •  أنـه  الضـرر  ألجـل  أبيـح  مـا  كل 

تحليلـه بارتفـاع الضـرر، أو كل ما أبيح 
بارتفاع  يرتفع حله  فإنـه  الضرورة  ألجل 

الضرر ج٨٩/١، ٢٦٥، ج٥٢٣/٢
واحد، •  صنف  فهو  منافعـه  اتفقت  ما  كل 

اختلفت أسماؤه ج٨٩/١ وإن 
كل ما أدرك من الغالت يتآخذ الشـركاء • 

تركه وصالح  في  كان  إن  إّال  على جنيـه 
زيادة ج٨٨/١

فهو •  والمحظور  الحـرام  إلى  أدى  ما  كل 
بالمنع ج٤٥٠/٢ حرام محظور 

بـراءة •  فاألصـل  وجوبـه  أشـكل  مـا  كل 
فيه ج١١٦/٢ الذمة 

يجـوز •  ال  الفديـة  منـه  تجـب  مـا  كل 
استصحابه وهو محرم ج٢٦٧/١

المعتاد عيب ج٨٩/١•  ما خالف  كل 
عليه •  غيره  فإن  القيـاس  عن  خرج  ما  كل 

يقاس ج٥٥١/٢ ال 
كل ما صلح أن يكون طهورًا منها صلح • 

عليهـا  للمصلـى  مسـجدًا  يكـون  أن 
ج٢٥٩/١
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فيه •  أنـه ال حـق  المشـتري  َعلـم  مـا  كل 
للمشـتري على  فيه  أنـه ال رجوع  للبائع 

متبرعًا ج٨٩/١ يعد  وأنه  البائع، 
كل مـا َعمل الشـريك في المشـترك من • 

المضـار مما  العمـارة والصـالح ودفـع 
على  عنـاءه  يدرك  فإنـه  عليه،  يتآخـذون 

اشتراكهم ج٨٨/١ قدر  شركائه على 
كل ما في المرأة من عضو فدِيُته كنصف • 

الرجل ج٨٧/١ العضو من  ذلك 
يد رجل من مال غيره يصنع •  ما في  كل 

فيـه ما يصنع في مالـه من دفع المضار 
عنه ج٨٧/١

لـه حكم •  مـا قسـناه حـالالً حكمنـا  كل 
قسـناه  ما  وكل  حاالته،  كل  فـي  الحالل 

الحرام ج٨٣/١ له حكم  حرامًا حكمنا 
بعينه، •  يرده  أن  اإلنسـان  كان على  ما  كل 

بقيمته ج٨٣/١ رده 
ثم •  تمـام طهارته  يقين من  مـا كان على  كل 

إعادتها،  عليـه  تجب  لم  فسـادها  في  شـك 
أنه  أنه قد أحدث ثم شك  تيقن  وكذلك من 

لتيقنه ج٢٥٨/١ تطهر فشكه غير مزيل  قد 
كل مـا كان ألحـد المتعاقديـن فسـخه • 

ذلك  بمثل  فسـخه  لآلخـر  كان  بوجـه، 
الوجه ج١٢٧/١

كل ما كان من غرس اإلنسـان فال شيء • 
ففيه  اهللا  قِبل  مـن  نباتًا  كان  مـا  فيه، وكل 

الجزاء ج٢٦٧/١

إّال به فهو مأمور •  كل مـا ال يمتثل األمـر 
به ج٢٦٥/١

العبد •  في  فهو  الحر  في  ما هو نصف  كل 
ثمنه ج٨٧/١، ٢٤٣ نصف 

كل ما ورد به الشرع مطلقًا وال ضابط له • 
فيـه وال فـي اللغـة يرجـع إلـى العـرف 

ج٥٣٥/٣
ح •  صـرَّ إذا  العـرف  فـي  يثبـت  مـا  كل 

مقصود  يوافـق  بما  بخالفـة  المتعاقـدان 
به صّح ج٣١٤/٣ الوفاء  العقد ويمكن 

تجوز •  الغائـب  مـن  بيعـه  يجـوز  مـا  كل 
يتغير في حال غيابه  أيضًا مما ال  قسـمته 

النقصان ج٨٧/١ أو  بالزيادة 
عقـود •  مـن  تأبيـده  يصـح  مـا  كــل 

المعاوضات فال يصح توقيته ج١٢٧/١
كل مـا يصـل الشـركاء إلـى منعـه من • 

المضار يتجابرون عليه، وما ال يصلون 
عليـه  يتجـابـرون  فـال  دفـعـه  إلـى 

ج٢٦٦/١
كل ما يضر بالصحة ويفقد توازنها يحرم • 

تعاطيه ج٥٢١/٢
كل ماء وجد متغيرًا، ولم يعلم أن تغييره • 

بحكـم  لـه  محكـوم  فهـو  نجاسـة  مـن 
الطهارة ج٣٧/٢

كل مالٍ أيس من معرفة ربه أنه مصروف • 
ج٨٧/١،  والمسـاكين  الفقـراء  فـي 

ج١٢٩/٤، ١٣٢
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يسـقطه •  فالغرم  ربه،  عليه  يؤدي  مال  كل 
ج٨٩/١

مال •  وكل  غنيمته  فحـرام  يورث  مال  كل 
ميراثه ج٨٩/١، ٩٧، ٢٧٥ يغنم فحرام 

كل مالـك فملكـه محبوس عليـه إّال أن • 
نفسه ج٨٧/١، ١٠١ يزيله عن 

أدى •  أو  حرام،  إلى  فعله  أدى  مباح  كل 
حـرام  فهـو  حـرام  إلـى  بـه  اإلتيـان 

ج١١٤/١
بيعـه •  حـرام  تحريمـه  علـى  ُمجمـع  كل 

ثمنه ج٢٧٤/١ وأكل 
كل محـّرم األكل فهو في معنى الخمس • 

ج٢٦٧/١
ج٤١٣/٢، •  موقـوف  فيـه  مشـكوك  كل 

٥٩٨
الذي •  فيه يجعل كالمعدوم  كل مشـكوك 

بعدمه ج٣١/٢ يجزم 
كل مضاربـة انتقضـت، فالمـال وربحـه • 

لربـه، وللمقـارض أجـر مثلـه على قدر 
عنائه ج١٦٦/١

إليـه بـإذن تجـوز فيـه •  كل مـكان دخـل 
إذن ج٢٧٤/١ بال  الصالة ولو 

باطل •  فصومه  آكل  اسـم  استحق  من  كل 
ج٢٦٠/١

ثـم زاد في يده، •  كل مـن غصب شـيئًا 
خصلتيـن..  فـي  إّال  بزيـادة  رده  لزمـه 

ج٨٤/٤

في •  العدد  مـن  بخطأ  الحج  فاتـه  من  كل 
غير  أو  عليـه،  الهالل  لخفـاء  أو  األيـام، 
ذلـك من األعذار؛ فحكمـه عند العلماء 

المحصر بمرض ج٢٦٧/١ حكم 
منه •  فتولد  فعله،  له  ما يجوز  كل من فعل 

لم يضمن ج٨٩/١ تلف 
ثم •  يقين مـن طهارته،  كل مـن كان على 

إعادتها  عليه  يجب  لم  فسادها،  في  شك 
ج٣٧/٢

كل من له عند شـخص حـق وامتنع من • 
مقدار  مالـه  يأخذ من  أن  لـه  أدائـه، جاز 

حقه ج٥٢٧/٢
كل من وجب له بإجماع المسلمين اسم • 

أو حكـم ثم أحـدث حدثًا لـم ينزل عنه 
مـن  غيـره  إلـى  والحكـم  االسـم  ذلـك 
مـن  بإجمـاع  إّال  واألحـكام  األسـماء 
له على ذلك ج٨٥/١، ٢٤١ المسلمين 

ويريد •  الظاهـر  بخالف  يتمسـك  من  كل 
البينة  إثبـات أمر عارض فهو مدع وعليه 

ج١١٢/٢
كل من يصدق في دعوى التلف، يصدق • 

بينة  بغير  قبضـه  كان  إذا  الـرد  دعوى  في 
ج٨٩/١

كل نبيـذ عولج في الجّر وغيره مما جاء • 
ِسـقاء  غير  في  عنه من كل مختمر  النهي 
فـال يصح للمرأة أن تمشـط بـه ألن كل 

مختمر خمر ج٢٤٠/١
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عليها •  تأتـي  مـرة  ُغسـلت  نجاسـة  كل 
والخنزير  الكلـب  ولـوغ  إّال  طهـرت، 
بالتراب  مـرة  منها  يغسـل سـبعًا،  فإنـه 

ج٨٤/١
كل نجـس فهو على نجاسـته حتى تصح • 

طهارته.. ج٧٠/١، ٨٨، ٢٧١، ج٨٨/٢
تتبين رجعت إلى األقرب •  كل وصيـة لم 

ج٢٧٥/١
كل يميـن حالت بين الرجل وبين امرأته • 

إيالء ج٢٣٣/١ فهي 
إيـالء •  فهـي  الجمـاع  منعـت  يميـن  كل 

ج٢٣٣/١

∫

بغير قبض ج٢٤٨/٤•  إحراز  ال 
لم •  ما  للصـالة  الوقـت  المـرأة  تأخـذ  ال 

تأخـذ الوقـت للحيض؛ ألن أيـام الطهر 
الواجبـات  العبـادات  فـي  األصـل  هـي 

عليها ج٩٠/٢
يجب •  التي  الحالـة  في  األجـرة  تجب  ال 

الضمان ج١٤٢/٤ فيها 
اهللا، وال تحرم •  بشرع  إّال  عبادة  تشـرع  ال 

بتحريم اهللا ج١٦٥/٢ إّال  عادة 
ال ثواب وال عقاب إّال بالنّية ج٢٧٧/١، • 

٣٩٧، ٤١٤، ٤١٦
األثـر •  وجـود  عنـد  للنظـر  حـظ  ال 

ج٢٧٣/١، ٣٩٢، ج٤١٦/٢

 • ،١١١ ج٢٣/١،  ضـرار  وال  ضـرر  ال 
 ،٢٧٥  ،٢٦٢  ،٢٣٦  ،١٦٧  ،١٤٠
 ،٥٦  ،٥٢  ،٥١  ،١٧  ،٩  ،٦ ج٥/٣، 
 ،٩٦  ،٩٠  ،٨٨  ،٧٩  ،٧٨  ،٦٠  ،٥٩
 ،١١٢  ،١١٠  ،١٠٩  ،١٠٧  ،١٠٦  ،٩٨
 ،٢٠٥  ،١٤٨  ،١٣٦  ،١٢٣  ،١٢٠

ج٧٨/٤، ١٤٧
التقصيـر •  أو  بالتـعـدي  إّال  ضمـان  ال 

ج٨/٤
المودع •  وعلـى  الوصي  علـى  ضمـان  ال 

ج١١٦/٤
البّين خطؤه ج١٦٣/١•  بالظن  ال عبرة 
الطارئ ج١٦٩/١•  بالعرف  ال عبرة 
التصريح •  مقابلة  فـي  الداللة  في  عبرة  ال 

ج٣١٣/٣
للغاصب وال عناء ج٢٠٧/٤•  ال عرق 
ظالـم •  أو  لغاصـب  َعـرق  وال  ِعـرق  ال 

ج٢٠٦/٤
الغرر ج١٢٧/١•  ال عقد من 
يـؤدي •  والفـار  الصدقـة،  مـن  فـرار  ال 

ج٥٠٥/١
باإلكراه ج٢٣١/١•  إقرار  ال قطع في 
ال قطـع لعـذر الشـاك فيمـا لـم يقـم به • 

البينونة ج٢٧٣/١ شواهد 
العبادات ج١٠٠/١•  في  قياس  ال 
ج١٦٩/١، •  سـفـاح  بعـد  نكــاح  ال 

ج١٨٥/٣
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ال واجب مع عجز وال حرام مع ضرورة • 
ج٦٠١/٢

الميراث ج٢٤١/١•  ال وصية مع 
بالقبض ج٨/٤، ١٧١، •  إّال  التبرع  يتم  ال 

٢٤٨، ٢٥٣
يجب •  التي  الحال  فـي  الضمان  يجب  ال 

فيها األجرة ج١٤٢/٤
ال يجتمع خراج وُعشر ج٩٦/١• 
آدم.. •  بنـي  لغيـر  اإلقـرار  يجـوز  ال 

ج٣٣٩/٤
الحاجة •  البيان عن وقت  تأخيـر  ال يجوز 

ج٤٩٧/٢
ال يجوز التصرف في ملك الغير بال إذن • 

ج٨/٤، ١٧١، ١٨١
ال يجـوز ألحـد أن يتصـرف فـي ملـك • 

إذن ج١٨١/٤، ١٩٤ بال  الغير 
ال يجوز لإلنسـان أن يأكل من مال غيره • 

بدون إذنه إّال إذا كان مضطرًا ج٥٩٦/٢
أشـّد •  أو  مثلـه  بضـرر  الضـرر  يـزال  ال 

ج٧٨/٤، ١٨٩
أو •  بالمعسـور،  الميسـور  يسـقط  ال 

بعبارة  أو  بالمعسور،  يسـقط  ال  الميسور 
لعذر  الواجبات  بعض  سـقط  إذا  أخرى: 
لم  الذي  اآلخـر  الواجب  تـرك  يجوز  ال 
فـرض  يسـقط  ال  أو  تركـه.  فـي  يعـذر 
أُمِر بفعل شـيئين  بسـقوط اآلخر، أو َمن 
فعجـز عن فعـل أحدهما لم يسـقط عنه 

 ،١٦٥ ج٨٣/١،  عليـه  قـدر  مـا  فعـل 
 ،٦٠٥  ،٦٠٣  ،٦٠١  ،٤٥٣ ج١٩٥/٢، 
 ،٦٠٨، ٦١٢، ٦١٧، ٦١٩، ٦٢١، ٦٢٤
٦٢٥، ٦٢٧، ٦٣١، ٦٣٣، ٦٣٤، ٦٣٥

بيتـًا غصبه •  أن يوطن  ال يصـح لغاصـب 
ج٢٧٤/١

ال يضمن بالتعدي أو التفريط ج١٢٢/٤• 
في •  إّال  المال  رأس  المضارب  يضمن  ال 

التعدي ج١٠٨/٤ حالة 
الربح والخسـارة •  ال يضمـن المضـارب 

منها ج٤٣٧/٣ َيَتَعدَّ في شيء  لم  إذا 
بالشـاق من •  التكليف  الشـارع  ال يقصـد 

األعمال ج١٣١/١
ال يقضى على الغائب ج٢٣٢/١، ج٨٩/٣• 
فـإذا وقـع •  بالنّيـات  إّال  العمـل  يقـوم  ال 

يتم ج٢٨١/١ لم  نّية  العمل على غير 
للساكت قول ج١٦٢/١•  ينسب  ال 
اسـتثناء •  وال  شـرط  النـكاح  َينُقـض  ال 

ج٤٨٦/١
بتغير األزمان. أو •  ُينكر تغيـر األحكام  ال 

األحوال  بتغّيـر  األحـكام  تغّيـر  ينكـر  ال 
تغّيـر  ُينكـر  ال  أو  واألزمنـة.  واألمكنـة 
أو  المصلحـة  علـى  (المبنيـة  األحـكام 
تغيُّر  ينكر  الزمـان. أو ال  بتغيـر  العـرف) 
األعـراف  علـى  المبنيـة  األحـكام 
الزمان، أو ال ينكر تغّير  بتغير  والمصالح 
ال  أو  واألماكن.  األزمان  بتغير  الوسـائل 
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المبنية  االجتهاديـة  األحكام  تغييـر  ينكر 
األزمنة  بتغيـر  والعرف  المصلحـة  علـى 
العوائد  واألمكنـة واألحوال واألعـراف 
 ،٢٦٦ ج٢٣٨/٣،   ،١٢٨ ج١٦/١، 
 ،٤٧٩، ٤٨٠، ٥٠٠، ٥٠٨، ٥٩٤، ٥٩٦

٦٠٩، ٦١٠، ٦١٥، ٦٣٠، ٦٣٢
ُينكـر •  وإنمـا  فيـه،  المختلـف  ُينكـر  ال 

المجمع عليه ج١٦٥/١
النص •  فـإذا جاء  الرأي،  أولى من  اللفـظ 

بطل القيـاس، وإذا تعارض األثر والنظر 
النظر  اعتبـار  لألثر وسـقط  الحكـم  كان 

ج٢٧٣/١
لكل غالب شرر ج٣٣٥/٢• 
يراه •  فيمـا  رعيته  بيـن  يسـوي  أن  لإلمـام 

لهم ج٩٧/١ صالحًا 
للشاري مغنمه وعليه مغرمه ج٤٧٤/١• 
االختيار، •  أحـكام غير حكم  للضرورات 

االختيار،  حكم  غير  أحكام  للضرورة  أو 
أو الضـرورة يبـاح معهـا مـا ال يباح في 

االختيار ج٤٣٣/٢، ٥٧٩، ج١٧٥/٣
ج٤٤٢/١، •  المقاصـد  حكـم  للوسـائل 

٤٦٧، ج٢٢٤/٤
ُغّلبت •  وحرمة  َحـّل  المرأة  فـي  تقابل  لو 

الحرمة ج١٨٦/٢
الحكم •  وإنما  حكـم،  اآلحاد  علـى  ليس 

علـى األعـم األكثـر واألغلـب األظهـر 
ج٢٧٢/١

ضمـان •  العاريـة  صاحـب  علـى  ليـس 
ج٢٣١/١

ليس على المستعير، وال على المستودع • 
المِغل ضمان ج٢٣٢/١ غير 

ليـس في ذكر الجزاء وجوب الجزاء في • 
الخطأ ج٣٩٥/١

القطاني زكاة ج٢٤٠/١•  ليس في 
البلـوى يجلب •  بـه  مـا عمـت  ليـس كل 

والتخفيف ج٣٢٠/٢ التيسير 
ليس لعرق ظالم حق ج٢٦١/٣، ٢٦٢، • 

ج١٧١/٤، ٢١٩
إّال •  الغير  ملـك  في  نتصرف  أن  لنـا  ليس 

بإذن ج١٥٨/٢

Ω

مـا أبيح لِعّلة يرتفع تحليله بارتفاع العلة • 
ج٥٢٩/٢، ٥٣١

عليه، •  الضمان  يوجب  حدثـًا  أحدث  َمن 
بعد  أم  صبـاه  فـي  فعلـه  هـل  يـدِر  ولـم 

الحكم ال يلزمه  ج١٠٢/٢ ففي  بلوغه، 
ما أوجـب أعظم األمرين بخصوصه، ال • 

بعمومه ج١٦٤/١ أهونهما  يجب 
العمـد •  الوضـوء فهـو علـى  مـا أوجـب 

والسهو سواء ج٣٨٩/١، ٣٩١
ما بني على الباطل فهو باطل ج٥١٧/١• 
ما تكلم به السـكران من شيء جاز عليه • 

ج٢٣٣/١
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مـا ثبـت بالشـرع مقـدم علـى مـا ثبـت • 
بالشرط ج١٦٤/١

يوجد •  لم  ما  ببقائه  يحكـم  بزمان  ثبت  ما 
ثبت على حال  ما  أو  دليل على خالفـه. 
في الزمان الماضي ـ ثبوتًا أو نفيًا ـ يبقى 
علـى حاله، وال يتغير مـا لم يوجد دليل 

يغّيره.. ج٧٩/٢
مـا جاز لعذر بطل بزوالـه.. ج١٩٥/٢، • 

٤٥٣، ٤٥٩، ٤٧٢، ٥٢٩، ٥٣١، ٥٩٤
الناس ج٥٠٥/٣•  به عادة  ما جرت 
العمل ج٢٨٨/٣، ٣٥٩•  به  ما جرى 
ما حرم أخذه حرم إعطاؤه وما حرم فعله • 

حرم طلبه وما حرم استعماله حرم اتخاذه 
ج١٦٣/١، ج٨/٤، ١٧١، ٢٢١، ٢٢٨، 

٢٢٩، ٢٣٤، ٢٣٦، ٢٣٧
ما حرم استعماله حرم اتخاذه ج١٦٤/١، • 

١٦٩، ج١٧١/٤
ما حرم فعله حرم طلبه وما حرم استعماله • 

اتخاذه ج٨/٤ حرم 
حكـم •  فحكمـه  العـادة،  عـن  خـرج  مـا 

األصل الذي تجري به العادة ج٢٦٥/١
مـا دّل الدليـل علـى حلـه فهـو الحالل • 

ج١٥٦/٢
عنه •  اهللا  عفـا  ممـا  فهـو  عنـه  مـا سـكت 

ج١٥٨/٢
يعلم •  ملكه ولم  ثـم دخل  لغيره  ُعرف  ما 

به ج٢٩٣/٤

بليته خفت قضيته ج٣٣٤/٢•  ما عّمت 
ـنَّة نقض •  السُّ فيه  أمر خولف  مـا كان من 

ج٢٣٨/١
مثلـه •  فهـو  بـه  إّال  الفعـل  يتـم  ال  مـا 

ج٢٦٥/١
مـا ال يتـم الواجـب إّال بـه فهـو واجب • 

ج٢٥٠/٢
ما ال يدرك كله ال يترك جله ج٦٠٢/٢، • 

ج٣٤٥/٤
ما ال يصّلى به ال يصّلى عليه ج١٠٢/١، • 

٢٧٤
بعضـه •  فاختيـار  التبعيـض  يقبـل  ال  مـا 

بعضه كإسـقاط  كله، وإسـقاط  كاختيـار 
كله ج١٦٣/١

لم يصـح ملكه •  بـه  االنتفاع  لم يجـز  مـا 
ج٢٣٥/٤

ما لم يدل دليل على تحريمه فهو حالل، • 
أو مـا لم ينـص على تحريمـه فهو مباح 

ج١٥١/٢، ١٦٤
تحريم يجري على حكم •  فيه  يعلم  لم  ما 

الحّل ج١٤٧/٢
ما ليس شرطًا في صحة العقد فليس من • 

به ج١٢٧/١ يقترن  أن  الواجب 
إلى •  يحتاج  العقـد ال  مـن موجب  ما هو 

اشتراطه ج١٢٧/١
بالنّيـة •  طـاعـة  تنقـلـب  المبـاحـات 

ج٤٠٥/١
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المباشر ضامن وإن لم يتعمد والمتسبب • 
ج٣٨٦/١،  بالتعـدي  إّال  يضمـن  ال 

ج٨/٤، ٦١، ٧٤
المتسبب ال يضمن إّال بالتعمد ج٣٨٦/١، • 

ج٦٢/٤، ٧٤، ٧٩، ٨٠
والممكـن •  اعتبـاره،  يسـقط  المتعـذر 

التكاليف ج٦٠٣/٢ في  يستصحب 
المتهم بريء حتى تثبت إدانته ج١٢٣/٢، • 

ج٢٧١/٤
حـال •  فـي  األضـداد  اجتمـاع  محـال 

ج٢٧٢/١
المحـّرم لغيره أخف حرمـة من المحرم • 

لعينه ج١٧٠/٣
المخصوص حجة ظنية ج١١٢/١• 
 • ،٢٦١ ج٩/٤،  بإقـراره  مؤاخـذ  المـرء 

 ،٢٨٥، ٣١٤، ٣٢٦، ٣٣٠، ٣٣١، ٣٣٢
٣٣٣، ٣٣٨، ٣٤٣

المقاصـد مقدمـة علـى مراعـاة •  مراعـاة 
الوسائل ج١٣٥/١

السـفر •  نية  دام على  مـا  يقصـر  المسـافر 
ج٢٧٤/١

المسلمون عند شروطهم إّال شرطًا أحلَّ • 
أو حرم حالالً ج٤٤٣/٣ حرامًا 

 • ،٢٢ ج١٤/١،  التيسـير  تجلب  المشـقة 
 ،٣٣، ٤٢، ٩٣، ٩٤، ١٠٠، ١٣٣، ١٦٠
 ،١٨٠، ٢٠١، ٢١٧، ٢٢٠، ٢٥٢، ٢٧٦
ج١٧٤/٢،   ،٤١٣  ،٣٦١  ،٣٥٩  ،٣١٢

 ،١٩٥، ١٩٦، ١٩٧، ١٩٩، ٢١٣، ٢١٧
 ،٢٣٠، ٢٣٣، ٢٣٤، ٢٤٣، ٣٢٢، ٣٤٤
 ،٣٤٦، ٣٤٧، ٤٢٦، ٤٢٧، ٤٢٩، ٤٤٥
 ،٤٤٨، ٤٧٦، ٤٥٤، ٤٨٩، ٥٠٦، ٥١١
 ،٥٢١، ٥٣٦، ٥٩٦، ٥٨٣، ٥٨٦، ٦٠١

ج٧/٣، ١٧، ١٨، ١٣٥
كالواحد ُحكمًا ج٩٦/١•  المشترك 
المشغول ال يشغل ج١٦٥/١• 
المصالح •  علـى  مقدمة  العامة  المصالـح 

الخاصة ج٢٠٢/٣
المضار مصروفة ج٩/٣، ١١٢• 
المضارب ال ُخسـران عليه وال يضمن • 

فيـه،..  يتعـد  لـم  مـا  المـال شـيئًا  مـن 
ج٤٣٥/٣

إّال •  عليه  ضمـان  وال  مؤتمن  المضـارب 
بالتعدي ج١٠٨/٤

ويقويـه •  ينجيـه  مـا  كل  يـأكل  المضطـر 
ج١٦٥/٣

يقيد •  لم  ما  المْطلـق يجري على إطالقـه 
بنصٍ ج٥٤٥/٣

نّية األصـل دون •  النّيـة هـو  المعتبـر فـي 
التابع.. ج٢٤١/٤

المعتدي في الصدقة كمانعها ج٢٣٣/١• 
باللفظ •  كالمشـروط  بالعـرف  المعـروف 

ج٥٣٥/٣
بينهم، •  كالمشروط  التجار  بين  المعروف 

طائفـة  كل  أهـل  بيـن  المعـروف  أو 
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 ،١٦٨ ج١٢٨/١،  بينهـم  كالمشـروط 
 ،٥٣٩  ،٥٣٨  ،٥٣٤  ،٥٠٧ ج٢٦٦/٣، 

٥٤٠، ٥٤١، ٥٤٤
المعـروف عرفًا كالمشـروط شـرطًا، أو • 

أو  كالمشـروط شـرعًا،  المعـروف عرفًا 
حكمـًا  كالمشـروط  عرفـًا  المعـروف 
 ،٥٠٧ ج٢٦٦/٣،   ،٢٧٦ ج١٢٨/١، 
 ،٥٣٤، ٥٣٥، ٥٣٩، ٥٤٠، ٥٤١، ٥٤٢

٥٤٣، ٥٤٤، ٥٤٥
النفقـة هو دون السـرف •  المعـروف فـي 

التقتير ج٣٤٧/٣، ٣٤٩ وفق 
المعلـوم ال يرتفع بغير معلوم ج٧١/١، • 

٢٧٠، ج٣٨/٢
المفرط ضامن ج٢٢٢/١، ج٨/٤• 
التصرفـات •  أحـكام  تغيـر  المقاصـد 

ج١٣٠/١
نّية الالفظ في اليمين •  مقاصد اللفظ على 

 ،٣٩٨ ج٢٧٧/١،  الحاكم  حلَّفه  من  إّال 
٤٤٣

أو •  التصرفـات،  فـي  معتبـرة  المقاصـد 
فـي  معتبـرة  واالعتقـادات  المقاصـد 
التصرفات والعبارات، كما هي معتبرة في 

والعبادات ج١٣٠/١، ٤٥٤ الُقربات 
مقاطع الحقوق عند الشروط ج٤٤٢/٣• 
الرخص •  مشـروعية  من  الشـارع  مقصود 

المشـاق  تحمـل  مـن  بالمكلـف  الرفـق 
ج١٣٣/١

يْكبر ج١٦٥/١•  الُمْكبر ال 
أنه •  يملكه،  ال  مـال  في  حدثًا  أحدث  من 

تنفعه  ال  الدعـوى  وأن  بحدثـه،  مأخـوذ 
ج١٣٣/٢، ج١٨١/٤

مـن اسـتعجل (أو تعّجل) الشـيء (أو • 
أو  بحرمانه،  أوانـه عوقـب  قبل  شـيئًا) 
قبل وقته  له  أبيح  ما  أو  من تعجل حقه 
بحرمانـه  عوقـب  محـّرم  وجـه  علـى 
ج١٦٣/١، ٢٧٧، ٣٩٨، ٤٩٦، ٤٩٧، 
 ،٥١٥  ،٥٠٦  ،٥٠٤  ،٥٠٣  ،٤٩٨
 ،٥٢٣  ،٥٢١  ،٥٢٠  ،٥١٨  ،٥١٧

ج١٢٨/٣، ١٨٣
برده •  الشرع يجازى  من استعمل ما أخره 

ج٤٩٨/١
يقتل ج٢٤٣/١•  ثم أشرك  أسلم  من 
إياه •  مـن أقـر على نفسـه بشـيء ألزمنـاه 

ج٣٢٦/٤، ٣٢٨
من ألزم لنفسه شيئًا ألزمناه له ج٢٣٢/١• 
أبطلت •  الشـريعة  أحكام  على  تحايل  من 

حيلته ج٤٨٨/١
االسـتحالل •  طريق  من  الصالة  تـرك  من 

باتفاق  يقتل إن لم يتب  كان مرتدًا بذلك 
ج٢٥٩/١

غير •  مـن  الجنابة  مـن  الغسـل  تـرك  من 
الماء حتى يذهب وقت  عذر وهو يجد 
المسـلمين  قـول  فـي  ضـّل  الصـالة 

ج٢٤٢/١
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من تيقن أنه قد أحدث ثم شك أنه تطهر • 
يزيل  ليقينه، وال  أم ال، فشـكه غير مزيل 
ما ثبت من الطهارة إّال كتاب أو ُسـنَّة أو 
إجمـاع، وبعبارة أخرى: مـن تيقن حدثًا 
ثم شـك، هل تطهـر أم لـم يتطهر؟ كان 
علـى حدثـه، ومن تيقن طهارة ثم شـك 
فهو على  لم يحدث،  أم  يدِر أحدث  فلم 
طهارتـه، الدليل على ذلـك أن التيقن ال 
يرتفع بالشك؛ ألنه تيقن بعلم، وما شك 
فيه غيـر معلوم، والمعلوم ال يرتفع بغير 

معلوم.. ج٢٥٨/١، ج٣٦/٢
أعضائه •  امرأتـه عضوًا من  من حّرم على 

فقد حرمت عليه ج٢٣٩/١
من شـرط اعتبار األدنـى أن ال يعد على • 

باإلبطال ج٥٤٢/٢ األصل 
مِـن شـْرط الشـرط إمـكان اجتماعه مع • 

المشروط ج١٩٣/١
َمـن طّلق فـي نفسـه فليس طالقـه ذلك • 

بشيء ج٢٣٤/١
مـن عرف المدعي والمدعى عليه عرف • 

القضاء ج٢٧٢/٤ وجه 
بفعله) غرضًا غير •  (أو  بتصرفـه  من قصد 

أو  مقصـوده،  بنقيـض  عومـل  مشـروع 
أو  قصـده.  بنقيض  النّيـة  السـيئ  يعامـل 
الفاسـد  المقصـود  بنقيـض  المعاملـة 
 ،٤٩٨  ،٤٩٦  ،٣٩٨  ،٣٥٦ ج٢٧٧/١، 
٥٠٦، ٥٠٧، ٥٠٩، ٥١٧، ٥١٩، ٥٢٣

تيمم •  الماء  يجد  ولم  كان على سـفر  من 
صعيدًا طيبًا ج٢٤٢/١

ماله •  َدْين حط من حسـب  مـن كان عليه 
ين ج٢٤٢/١ الدَّ ما عليه من  بقدر 

الطاعات فقدر على •  من كلف شـيء من 
بعضـه وعجز عـن بعضه، فإنـه يأتي بما 
عنه  عجـز  مـا  عنـه  ويسـقط  عليـه  قـدر 

ج٦٠٣/٢
من لم يتحّكم في األصول قّلما تتحصل • 

الفصول ج٣٦/١ عنده 
من لم ُيَسـمِّ شـيئًا يتصدق به عنه فإنه ال • 

شيئًا  يسّم  لم  ألنه  صدقة،  ماله  في  تجب 
يعّلمه ج٢٤١/١ ولم 

من ملك شـيئًا ملك ما هو من ضروراته • 
ج٨/٤، ١٧١، ٢٣٩

إليه ج٥٢١/١•  ُردَّ  الحق  من هرب من 
أو •  بالتعـدي  إّال  يضمـن  ال  المؤتمـن 

 ،٩٨  ،٣٦ ج٨/٤،  (التفريـط)  التقصيـر 
٩٩، ١٠٢، ١١٣

¿

المنسوخ ج٣١٢/٣•  يقدم على  الناسخ 
ال •  تمامه  بعـد  الوضوء  في  يؤثـر  النجس 

الغسل ج٩٦/١ في 
النسيان معفو عنه ج٣٨٩/١• 
المآل معتبر ومقصود شـرعًا •  النظـر في 

ج١٣٨/١
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بالقضـاء •  الخاصـة  أو  اإلثبـات،  نظريـة 
اإلثبات ج٥/٤، ٧، ٢٦١ وطرق 

الضمان ج٥/٤، ٧، ١١•  نظرية 
العقد ج٧/٤•  نظرية 
الملك ج١٧١/٤، ١٨١•  نظرية 
الملكية ج٥/٤، ٧•  نظرية 
الفرض ج١٦٥/١•  أوسع من  النفل 
النكاح في العدة يحرم المرأة ج٥٢٢/١، • 

ج٣٨٥/٤
النهـي المطلـق يفيد التحريـم، أو النهي • 

للتحريم ج٥٦/١، ١٠٨، ١١٠، ١١١
نوادر الصور، هل يعطى لها حكم نفسها • 

أو حكم غالبها؟ ج١٣٧/١
العبادات ج٢٧٧/١، ٣٩٧•  النّية أساس 
الفعل ج٢٨١/١•  إّال مع  تقوم  النّية ال 
الدين •  الفعل وصفوه، وعماد  ُلبـاب  النّية 

ه ج٤٠٤/١ وأسُّ
عند •  األعمـال  قبول  أسـاس  هـي  النّية 

كالعـدم  العمـل  يكـون  وبدونهـا  اهللا، 
لـه ولـو كان صالحـًا  قيمـة  مهـدرًا ال 

ج٤٠٤/١

`g

بالقبض ج٢٥٢/٤•  إّال  تثبت  الهبة ال 
(قبل •  هل األصل في األشياء (واألعيان) 

هل  الحظـر؟  أم  اإلباحـة  الشـرع)  ورود 
يدل  حتى  اإلباحـة  األشـياء  فـي  األصل 

ج١٧٠/١،  اإلباحـة  عـدم  على  الدليـل 
ج٥/٢، ٨٠، ١٤٧، ١٥٠، ١٥١

واجـب •  حـق  أم  عبـادة  الـزكاة  هـل 
للمساكين؟ ج١٣٧/١، ٢٧٠

بمعانيها؟ •  أم  العقـود  بصيـغ  العبـرة  هل 
ج٤٥٤/١

الـزرع؟ •  أو  األرض  حـق  الُعشـر  هـل 
ج١٣٧/١، ٢٧٠

ـ •  للقبلة  ـ  االسـتقبال  فـي  الفـرض  هـل 
االجتهاد أو اإلصابة؟ قوالن ج١٣٧/١، 

٢٧٠
كالرجل •  العبادات  المرأة في جميـع  هل 

أم ال؟ ج١٣٧/١، ٢٧٠

h

أو اإلصابة؟ ج١٣٧/١•  الواجب االجتهاد 
لواجب ج١٦٤/١•  إّال  يترك  الواجب ال 
المكلـف عن •  المخّيـر يخـرج  الواجـب 

فيه  ُخيِّـر  ممـا  واحد  بفعـل  فيـه  العهـدة 
ج١١٠/١

األمانة ج١٠١/٤•  الوديعة حكمها حكم 
باإلرادات •  إّال  تـؤدى  ال  فريضة  الوضوء 

العزائم ج٢٦١/١ وصحة 
العامة •  الوالية  من  أقوى  الخاصة  الوالية 

ج١٦٣/١، ١٦٨
أبويـه •  مـن  أسـلم  لمـن  تـابـع  الولـد 

ج٢٧٤/١
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…

الضـرر •  لدفـع  الخـاص  الضـرر  يتحمـل 
األخـص  الضـرر  يتحمـل  أو  العـام، 
يتحمل  األعـم،  الضـرر  لدفـع  ويرتكـب 
الضرر األخف لدفع الضرر األشد العام، 
بالضـرر  األشـد  الضـرر  إزالـة  يجـوز 
األخـف، أو يختار أخـف الضررين دفعًا 
الضرريـن  أخـف  يختـار  أو  ألعظمهمـا، 
المفسدتين.  تعارض  عند  الشرين  وأهون 
مـا هـو  لدفـع  الشـرين  أهـون  يختـار  أو 
بتحمـل  العـام  الضـرر  يدفـع  أو  أعظـم. 
الضـرر  يرتكـب  أو  الخـاص.  الضـرر 
األخـف لدفـع الضـرر األشـد، أو يـزال 
أو  األخـف.  بالضـرر  األشـد  الضـرر 
ارتكاب أخف الضررين. أو بعبارة أخرى 
إذا تعارضـت الضرورتـان ولم يمكن إّال 
أقلهما ضررًا..  ارتكب  ارتكاب أحدهمـا 
 ،١٢٣ ج٥/٣،  ج٦٢٢/٢،  ج٢٧٦/١، 
 ،١٥٧  ،١٥١  ،١٥٠  ،١٤٨  ،١٤٤  ،١٣٦
 ،١٦٩  ،١٦٨  ،١٦٦  ،١٦١  ،١٥٩  ،١٥٨

 ،١٨٤  ،١٧٩  ،١٧٧  ،١٧٦  ،١٧٥  ،١٧٢
 ،١٩٥  ،١٩٤  ،١٩٣  ،١٩٢  ،١٨٨  ،١٨٦
 ،٢٠١  ،٢٠٠  ،١٩٩  ،١٩٨  ،١٩٧  ،١٩٦
 ،٢١١  ،٢٠٩  ،٢٠٦  ،٢٠٥  ،٢٠٤  ،٢٠٣

٢١٢، ٢١٣، ٢١٤، ٢١٦، ٢٢٩
اليد دليل على الملك غير موجبة للملك • 

ج١٧٥/٤
الملـك ج٤٧٢/٣، ج٨/٤، •  اليـد دليـل 

 ،١٧١، ١٧٢، ١٧٤، ١٧٥، ١٧٦، ١٧٨
١٧٩، ٢٧٢، ٢٩٠

الضعيف وال عكس •  القـوّي على  يدخل 
ج١٦٥/١

بالشبهة ج٣٩٢/٤•  الحد  يدرأ 
االبتداء •  في  يعتبـر  ما ال  البقاء  فـي  يغتفر 

ج٩٧/١، ١٦٧، ج٤١٩/٢
المتبوع •  في  يغتفر  ال  مـا  التابع  في  يغتفر 

ج٢٦٥/١
فـي •  يغتفـر  ال  مـا  الوسـائل  فـي  يغتفـر 

المقاصد ج١٦٥/١، ٢١٥
المستحلف ج٤٤٥/١•  نّية  اليمين على 



٥١٧

CG

آدم 0 ج٣٠٨/٢، ج٢١٦/٤• 
اآللوسي ج٢٦/٢، ٣٩٠• 
أبان بن عثمان ج٤٠٤/٢• 
إبراهيم بن يحيـى ج٣٧٩/١• 
إبراهيم 0 ج٢٢٣/٢، ج٢٣٥/٣• 
إباض•  إباض = عبد اهللا بن  ابن 
أبي شيبة ج٦٠٥/٣•  ابن 
ليلى ج٩٨/٢، ج٢٨٠/٤•  أبي  ابن 
مليكة ج٢٦٩/٤•  أبي  ابن 

ابن األثير ج٥١/١، ج٢٠٢/٢، ج١٨/٤، • 
٢٠٨

محمـد •  موسـى بن  الحـاج،  أميـر  ابـن 
الفتح ج٣٦١/٢ أبو  التبريزي، 

السـليمي •  عبد اهللا  ـد  مَحمَّ أبـو  بركة  ابـن 
 ،٢٨  ،٢٧  ،٢٦  ،١٧ ج١٦/١،  البهلـوي 
 ،١٥٤  ،٩٩  ،٩٧  ،٨٧  ،٦٤  ،٣٠  ،٢٩
 ،١٦٧، ٢٠٤، ٢٠٨، ٢٠٩، ٢١٤، ٢٤٦
 ،٢٥٤، ٢٥٥، ٢٥٨، ٢٧٤، ٣١٥، ٣١٦
 ،٣٢٢، ٣٢٣، ٣٢٩، ٣٣٢، ٣٥٣، ٣٥٤

األعـالم فهرس 

مثالً: بينها،  التمييز  من  ُبدَّ  فال  مبهمة،  مجردة  كثيرة  أسماء  القائمة:  هذه  فرز  في  عويصة  مشاكل 
وأحمد سعيد  اثنان:  الخليلي 

زيد وابن  عبد اهللا  اثنان: ابن  جابر 
(؟) عبد اهللا  أبو 

بكر د بن  مَحمَّ وأحمد بن  حنبل  أحمد بن  اثنان:  أحمد 
يحيـى،  محمد بن  والراشـدي  عبد اهللا،  والراشـدي  سـفيان،  الراشـدي  كثيرون:  والراشـدي 

محمد؟؟؟!!!!... هالل بن  والراشدي 
النص  وقراءة  صفحـة  ُكلِّ  إلى  الرجوع  من  فال ُبـدَّ  كثير.  اإلبهام  من  النـوع  هذا  مـن  وهكـذا 

االعتماد. َتمَّ  ِكَتاب  أي  َوَعَلى  المقصود  منهم  أي  لمعرفة  الهامش  إلى  والرجوع 
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 ،٣٥٦، ٣٥٨، ٣٥٩، ٣٦٦، ٣٦٩، ٣٧٠
 ،٣٨٩، ٣٩٢، ٣٩٣، ٣٩٤، ٤١٣، ٤٣١
 ،٤٣٣، ٤٣٦، ٤٣٨، ٤٤٢، ٤٥٠، ٤٦٧
٥٠٣، ٥٠٩، ٥٢١، ٥٢٣، ج٨/٢، ١١، 
 ،١٢، ١٤، ١٥، ٢٠، ٣٣، ٣٦، ٣٧، ٣٨
 ،٣٩، ٤٧، ٤٨، ٤٩، ٥٠، ٥٢، ٥٣، ٥٩
 ،٦٠، ٦١، ٦٢، ٧١، ٧٢، ٧٣، ٧٤، ٧٦
 ،١٢٤  ،١١٧  ،١٠٦  ،١٠٤  ،١٠١  ،٩٨
 ،١٢٥، ١٢٦، ١٢٧، ١٣٢، ١٣٣، ١٩٨
 ،١٩٩، ٢١٨، ٢٢٨، ٢٣٩، ٢٤٣، ٢٥٧
 ،٢٥٩، ٢٦٠، ٢٨٣، ٢٨٤، ٢٨٥، ٢٨٦
 ،٢٨٨، ٣٤٥، ٣٤٦، ٣٥٠، ٣٥٦، ٣٧٣
 ،٣٧٥، ٣٧٦، ٣٧٧، ٣٧٨، ٣٩٧، ٣٩٨
 ،٤٠١، ٤٠٣، ٤٠٨، ٤١١، ٤١٢، ٤١٤
 ،٤٢٣، ٤٢٤، ٤٢٥، ٤٣٦، ٤٦٥، ٤٦٦
 ،٤٦٧، ٤٧٣، ٤٧٨، ٤٧٩، ٤٨٠، ٤٩٣
 ،٥١١، ٥١٢، ٥١٣، ٥١٤، ٥٢٣، ٥٢٤
 ،٥٢٥، ٥٢٦، ٥٣١، ٥٣٢، ٥٣٥، ٥٥٩
 ،٥٦٢، ٥٧٢، ٥٧٣، ٥٧٥، ٥٨٠، ٦٠٢
 ،٦٢٦  ،٦٢٥  ،٦٢٣  ،٦١٧  ،٦١٠
ج٥٦/٣، ٧١، ٧٤، ٧٥، ٨٠، ٨١، ٨٤، 
 ،١٦٨  ،١٦٦  ،١٤١  ،١٣٩  ،٨٦  ،٨٥
 ،١٧١، ١٧٢، ١٧٣، ١٧٤، ٢٠٧، ٢٣٩
 ،٢٤٠، ٢٤٣، ٢٤٤، ٢٤٥، ٢٤٦، ٢٧١
 ،٢٧٢، ٢٧٧، ٢٨٥، ٣٣٣، ٣٤٧، ٣٤٨
 ،٣٥٤، ٣٥٥، ٣٥٦، ٣٦٤، ٣٧٢، ٣٧٦
 ،٣٧٧، ٣٧٩، ٣٨٢، ٣٨٥، ٣٩٠، ٣٩١

 ،٣٩٥، ٤٠١، ٤٠٨، ٤١٠، ٤١٢، ٤١٣
 ،٤١٤، ٤١٨، ٤١٩، ٤٢٨، ٤٢٩، ٤٣٤
 ،٤٣٥، ٤٣٦، ٤٤٩، ٤٥٠، ٤٦٠، ٤٦١
 ،٤٦٢، ٤٧٠، ٤٧٢، ٤٧٥، ٤٨٠، ٤٨٨
 ،٤٨٩، ٤٩٠، ٤٩١، ٤٩٣، ٥٠١، ٥٣٩
 ،٤٨  ،٤١  ،٤٠  ،٢٣ ج١٤/٤،   ،٥٤٤
 ،٥٥، ٦٧، ٧٠، ٧٢، ٨١، ٨٣، ٨٥، ٨٦
 ،١١٠  ،١٠٩  ،١٠٨  ،١٠٧  ،١٠٦  ،٩٩
 ،١١٣، ١١٦، ١١٨، ١١٩، ١٢٢، ١٢٣
 ،١٢٥، ١٢٦، ١٢٧، ١٢٨، ١٢٩، ١٣١
 ،١٣٢، ١٤٧، ١٤٨، ١٥١، ١٥٢، ١٥٤
 ،١٧٢، ١٧٤، ١٧٦، ١٨١، ١٨٤، ١٨٥
 ،١٨٧، ١٨٩، ١٩٢، ١٩٣، ١٩٤، ٢٠٠
 ،٢٠٣، ٢٠٤، ٢٠٥، ٢٢٥، ٢٢٦، ٢٢٧
 ،٢٤١، ٢٤٢، ٢٥٥، ٢٥٦، ٢٥٧، ٢٥٨
 ،٢٥٩، ٢٦٠، ٢٦٣، ٢٧٨، ٢٧٩، ٢٩٩
 ،٣٠٠، ٣٠٤، ٣١١، ٣١٢، ٣١٩، ٣٢١
 ،٣٣٦، ٣٣٧، ٣٤١، ٣٤٢، ٣٤٨، ٣٥٥
 ،٣٥٦، ٣٥٧، ٣٧٢، ٣٧٣، ٣٧٤، ٣٧٦

٣٧٨، ٣٧٩، ٣٨١، ٣٨٢
المالكي ج١٩٣/١•  بشير  ابن 
الحسن ج٥٨٢/٣•  أبو  بطال  ابن 
 • ،٣١٠  ،٢٢٤ ج١٧٩/١،  تيميـة  ابـن 

 ،٢٢٥ ج٣٩/٣،  ج٦٠٢/٢،   ،٤٠٢
٢٩٧، ٣٢٦، ٣٢٧، ٣٤٢، ٣٤٦، ٣٥٧

ابن جريج ج٢٣٤/١، ج٦٣/٣• 
الطبري، محمد بن جرير•   = ابن جرير 
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ابن جزي ج٤٥٦/٣• 
أبـو جابر محمد بـن جعفر •  ابـن جعفر، 

 ،٨٦  ،٦٥  ،٢٩ ج٢٥/١،  األزكـوي 
 ،٤٩٧  ،٣١٨  ،٢٤٥  ،٢٤٣  ،٢٠٩
 ،٥٨  ،٥٣  ،٢٢ ج١٧/٢،   ،٥٢١  ،٥١٧
 ،٢٧١  ،٢٦٦  ،٢٦٥  ،٢٦٤  ،٢١٩  ،٥٩
 ،٣٢٥  ،٣٠٩  ،٢٩٩  ،٢٩٨  ،٢٨٧
 ،٤٥٤  ،٤١٩  ،٣٥١  ،٣٣٧  ،٣٢٦
 ،٤٨١  ،٤٧٩  ،٤٧٦  ،٤٧٥  ،٤٦١
 ،٥٥  ،٥٤  ،٥٣ ج٩/٣،   ،٥٩٣  ،٥٣٤
 ،١١٠، ١٣٣، ١٣٤، ٢٦٠، ٣٥٨، ٣٨٦
 ،٣٩٠، ٤١٠، ٤١١، ٤٢١، ٤٢٢، ٤٢٤
 ،٤٢٦، ٤٢٨، ٤٥٢، ٤٥٧، ٤٦٢، ٤٦٣
 ،٥٧١  ،٥٤١  ،٥٤٠  ،٤٦٥  ،٤٦٤
 ،١١٠  ،١٠٩  ،٩٣  ،٧٣  ،٥٩ ج٣١/٤، 
 ،١١٢، ١١٤، ١١٥، ١٣٦، ١٣٧، ١٤٠
 ،٢١٢  ،٢٠٤  ،٢٠٣  ،١٥٧  ،١٥٥
 ،٣٢٤  ،٢٦٣  ،٢٤١  ،٢١٨  ،٢١٤
 ،٣٥٢  ،٣٤٩  ،٣٤٨  ،٣٤١  ،٣٤٠

٣٥٦، ٣٧٥، ٣٨٨، ٣٩٠
ابن جماعة ج١٥٦/١• 
الحاجب ج٥١٦/١، ج٢٧٤/٤•  ابن 
ابن حامد ج١٥٦/٣• 
ابن حبان ج١٨/٤• 
 • ،٤١٠  ،٤٠٩ ج٣٠٣/١،  حــجــر   ابـن 

٤٢٣، ج٣٠/٢، ٢٢٥، ٥٣٠، ج٢٣٠/٣، 
٢٣٧، ٥٨٢، ج٢٠٨/٤، ٣٧١

الهيثمي ج٦٠٧/٢•  ابن حجر 
ج٥٥٦/٢، •   ،٢٢١ ج٢١٥/١،  حزم  ابن 

ج٦١٩/٣
الخطاب ج١٢٦/٣، ١٢٨•  ابن 
ابن خلدون ج١٤٥/١، ١٨٥• 
ابن خلفون ج٣٨٨/٤• 
 • ،١٩٤ ج١٨٨/١،  العيـد  دقيـق  ابـن 

ج٢٢٧/٢، ج٣١/٣، ج١٥٢/٤
ابن رجب ج٩٨/١، ١٠٣، ١٧٢، ١٧٦، • 

 ،٤٩  ،٣٠ ج٢٧/٣،  ج٢٧٠/٢،   ،٣٠٤
٢٣١

(الحفيد) ج٦١/٤، ١٠٥، ١٣٦•  ابن رشد 
الدين ج٥٤/١، ٥٧، •  تاج  السـبكي،  ابن 

 ،١٦٥  ،١٤٢  ،٩٩  ،٩٨  ،٩٥  ،٩٤  ،٦٢
١٧٧، ١٧٨، ج١٦١/٢

ابن سريج ج١٥٤/١• 
ابن سيرين ج٢٣٤/١، ٥٠٣، ج١٨٩/٣، • 

٤١٤، ج٢٣٧/٤
المالكي ج٢٧٤/٤•  ابن شاش 
ابن شبرمة ج٩٨/٢• 
الزهري ج٥٠١/١، ج٦٠٦/٣•  ابن شهاب 
الصالح ج٢٨/٣•  ابن 
ج٢٨٧/٣، •  ج١٦/٢،  عابـديـن  ابـن 

 ،٣٠٨، ٣٢٩، ٣٣٠، ٥٣٧، ٥٥٣، ٥٩٥
٦٠٩

الطاهر ج١٨١/١•  ابن عاشور، محمد 
المصري ج٤٠٧/٣•  ابن عباد 
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 • ،٢٢٩ ج٢٠٦/١،  عبـد اهللا  عبـاس،  ابن 
 ،٣٠٢، ٣٠٨، ٣٧٣، ٤٤٨، ٤٦١، ٤٨٢
 ،١٠٥  ،٩٩  ،٧٥  ،٥٨ ج٢٧/٢،   ،٥٢٢
 ،٢٢٦  ،٢٢٣  ،٢١٨  ،١٨٠  ،١٧٦
 ،٣٤٦  ،٣٤٢  ،٢٧٦  ،٢٤٥  ،٢٣٧
 ،٤٣٧  ،٤٣٠  ،٤٢١  ،٤١٤   ،٣٨٩
 ،٤٩٥  ،٤٩٤  ،٤٨٨  ،٤٨٦  ،٤٦٢
 ،٥٦٢  ،٥٥٠  ،٥٤٦  ،٥٤٥  ،٥٠٢
ج٢٥/٣،   ،٦١٦  ،٦٠٨  ،٥٩٣  ،٥٨٧
 ،٦٠٠  ،٣٦٧  ،٢٢٩  ،١١٦  ،٦٣  ،٢٨
 ،٢٢٨  ،٢٢٥  ،٢٠١ ج١٢٨/٤،   ،٦٠٤

٢٥٦، ٢٦٨، ٢٦٩، ٣١٠، ٣٣٢
ابن عبد البّر ج١٥٢/٢، ٢٣٢، ج٢٨/٣، • 

٢٩
ابن عبد السالم ج١١٢/٢• 
ابن عبد العزيز ج٢٠١/٤• 
ابن عبيدان ج١٠٣/٢• 
ج٣٢٤/٢، •  ج١٩٦/١،  العربـي  ابـن 

٥١٣، ج٣٣٧/٣
ابن عرفه ج١٢/٤• 
 •  ،٢٣١ ج٢١٢/١،  عبـد اهللا  عمـر،  ابـن 

 ،٩٩ ج٦٤/٢،   ،٤٦٢  ،٣٨١  ،٣٧٣
 ،١١٤، ١١٥، ٢٤٥، ٢٩٥، ٣٢١، ٣٤٧
 ،٣٧٠، ٣٨٨، ٤٠٠، ٤٠٤، ٤٣٠، ٤٩٤
 ،٥٩٢  ،٥٩١  ،٥٤٦  ،٥٢٢  ،٥٠٤
 ،٢٣١  ،٢١٣  ،١٤٦  ،٨٠ ج٦٣/٣، 

٥٨١، ج١٢٨/٤، ٢٢٤

ابن عيينة (سفيان) ج٣٧١/٤• 
 • ،٢٠١ ج٨١/٢،  ج٢٨٣/١،  فارس  ابن 

٢٠٥، ٢٥٠، ٢٦٨، ج٣٢٧/٤
ابن فرحون ج١٩٤/١• 
القاص ج٨٤/١•  ابن 
 • ،١٥٦ ج١٩/٢،  الحنبلـي  قدامـة  ابـن 

 ،٦٠٦  ،٥٨٥  ،٥٨٤  ،٥٦٩ ج٣٩/٣، 
ج٢٣٧/٤، ٣٦٤

القطان ج٤٢٩/١•  ابن 
 • ،٢٢٧ ج٢١٩/١،  الجوزيـة  قيـم  ابـن 

ج٣١/٢،   ،٤٨٣  ،٣٠٩  ،٢٨٨  ،٢٢٨
 ،٦٠٢  ،٦٠١  ،٢١١  ،١٦٥  ،٨٣
ج٢١٩/٣، ٣١١، ٣٤٥، ٥٤٨، ٦٠٥، 

٦٠٧، ج٢٦٥/٤
كثير ج٣٤٧/٣•  ابن 
الحسن •  أبو  اللحام، علي بن محمد،  ابن 

ج٣١٨/٢
ج٢٨/٣، •   ،١٦١ ج١٥٤/١،  ماجـه  ابن 

ج١٨/٤، ٢٢٤، ج٣٦٧/٤
المبارك ج٤٨٨/٢•  ابن 
 • ،٣٦٠ ج٢٣٠/١،  عبد اهللا  مسـعود،  ابن 

 ،١٢٤ ج١٠٥/٢،   ،٥٠٣  ،٤٨١  ،٤٠٣
 ،٣٥١ ج٣٤٩/٣،   ،٥٨٨  ،٤٠٠  ،٢٧٦
 ،٢٥٩  ،٢٥٧ ج١٥٤/٤،   ،٣٥٣  ،٣٥٢

٢٧٧، ٣٦٧
المسّيب•  المسّيب = سعيد بن  ابن 
المفلس ج٥٢٢/١•  ابن 
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الدين ج١٧/٢•  الملقن سراج  ابن 
 • ،٤٨٨  ،٤٣٠ ج٢٧٦/٢،  المنـذر  ابـن 

ج٦٢/٣، ج٣٧٢/٤
ابن منظور ج١٤١/١، ج٢٢/٢• 
الحنبلي ج٣٦٢/٣•  النجار  ابن 
ابن نجيح ج٤٤٨/١• 
 • ،١٥٣  ،١٥٢ ج١٤٣/١،  نجيـم  ابـن 

 ،١٦٠، ١٦١، ١٦٣، ١٧٥، ١٨٨، ١٨٩
 ،٢٠  ،١٩ ج١٧/٢،   ،٤١٤  ،٢٤٩
 ،٣٠٦ ج١٧/٣،   ،٤٥٤  ،١٥٦  ،١٥١

٣١٠، ٣١١، ٥٨٨
 • ،٣٢٩ ج٣١٨/٣،  (الكمال)  الهمام  ابن 

ج٣٧٠/٤
ابن وائل ج٣٦٧/٤• 
ابن وصاف ج٥٢٨/٣• 
الوكيل ج١٤٠/١، ١٥٢•  ابن 
الحضرمـي •   = الحضرمـي  إسـحاق  أبـو 

أبو إسحاق
األنصاري ج١١٤/٢، ١١٥•  أيوب  أبو 
ج٤٤٣/٢، •  أيـوب  وائل بن  أيـوب،  أبو 

ج١٢٩/٤
برزة األسلمي ج٦٧/٣•  أبو 
برزة، نضيلة بن عبيد ج٦٧/٣•  أبو 
 • ،٢٨٣ ج٦٧/١،  الكفـوي  البقـاء  أبـو 

٤١٠، ج١٠/٢، ١٧، ٢٩١
الحارث بن •  عبد الرحمٰن بن  بكر بن  أبو 

هشام ج١٠٤/٤

أبـو بكر بـن محمد بـن عمرو بـن حزم • 
ج٦٣/٣

ج٤٤٧/١، •  الصــديــق  بــكـر  أبـو 
ج١١٠/٣،   ،٥٦٧  ،٣٨٩ ج١٠٥/٢، 
 ،٦٠٣  ،٤٩٤  ،٤٨٦  ،٣٥٢  ،٢٤١
 ،٢٥٥  ،١٩٧ ج١٠٤/٤،   ،٦١٦

٢٥٦، ٢٥٧، ٢٥٨
الصيرفي ج١٥٩/٢•  بكر  أبو 
بكر، عتيق بن أسدين ج٥٧/٢•  أبو 
الخشني ج١٥٤/٢•  ثعلبة  أبو 
ثور ج٩٨/٢، ج٩٧/٣•  أبو 
النحاس ج٤٨٧/٣•  أبو جعفر 
البسـيـوي، •   = البسـيوي  الحسـن  أبـو 

أبو الحسن
ج٢٨/١، •  اإلمـام  النعمان،  حنيفـة،  أبو 

 ،٢٤٩  ،٢٤٦  ،٢١٦  ،١٧٤  ،١٤٨  ،٧١
 ،٢٣٨  ،١٥٦  ،١٥٥  ،١٢٧ ج١٢٦/٢، 
 ،٥٦٦  ،٥٥٦  ،٤٠١  ،٢٧٦  ،٢٤٥
 ،٢٣٦  ،١٩٤  ،٩٧ ج٧٦/٣،   ،٦١٥
 ،١٨٥  ،١٧٥  ،١٠٦ ج٨٤/٤،   ،٣٧٢
 ،٣٤١  ،٣٢١  ،٣٢٠  ،٢٩٩  ،٢٤٥

٣٦٣، ٣٦٤، ٣٧٦
الحـواري، محمـد ج٢٦/١، ٢١٠، •  أبو 

 ،٤٦ ج٤٤/٢،   ،٤٨٥  ،٤٨٣  ،٢٣٦
 ،٥٧٦ ج٤٢٤/٣،   ،٤٨١  ،٤١٧  ،٣٣٧

ج١٣٨/٤، ٢١٢، ٣٢٦، ٣٧٦
أبو خالد ج٤٩٠/٣، ٤٩١• 
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المعافـري •  عبد األعلـى  الخطـاب،  أبـو 
ج٣٥٤/٣

ج٣٠٣/١، •  السجـسـتــاني  داود  أبـو 
 ،٣٨٨  ،٣٦٦ ج٣٣/٣،  ج٤٦٨/٢، 

٥٨١، ج١٨/٤، ٢٠٧
خرشة •  سـّماك بن  األنصاري،  دجانة  أبو 

ج٥٦٧/٢
ج١٥٤/٢، •  ج١٥٤/١،  الـدرداء  أبـو 

ج٣٦٩/٣، ٤٦٤
الغفاري ج٤٣١/٢، ٥٨٨•  ذر  أبو 
أبو ذؤيب ج٢٩٥/٢• 
الجناونـي، •   = الجناونـي  زكريـاء  أبـو 

أبو زكرياء
بكـر، •  أبـي  يحيـى بـن  زكريـاء،  أبـو 

الهجاري ج١٥٠/٢، ج٢٦٣/٤، ٢٧٣، 
٢٩١، ٢٩٨، ٣٥٣

 • ،١١٧ ج١١٦/١،  محمـد  زهـرة،  أبـو 
ج١٧٢/٢، ج٣٧٣/٣

عـزره) •  خلف بـن  (لعلـه  زيـاد  أبـو 
ج٣٢٠/٤

سـاكن، •  أبـو  الشـماخي،   = سـاكن  أبـو 
عامر بن علي

المحشي •  السدويكشي،  القصبي  ستة  أبو 
 ،٤٠٠  ،٣٠٣  ،٣٠١  ،٢٨٦ ج٣٨/١، 
 ،٩٥  ،٨٧ ج٨/٢،   ،٤٤٥  ،٤٢٠  ،٤١٠
 ،٣٣٢، ٣٧١، ٣٧٣، ٤٩٦، ٤٩٧، ٥٢٦
 ،٩٧  ،٩٠ ج٨٨/٣،   ،٦٢٦  ،٥٢٧

 ،١٤٦  ،٢٨ ج٢٧/٤،   ،٣٩٢  ،٣٨٧
٢٤٦، ٢٥٧، ٢٧٧، ٢٨٠، ٣٤٩

أبو سـعيد الخدري ج٢٩/٢، ج٢٧/٣، • 
٨٤، ١٣٠، ٦٠٤، ج٢٤٥/٤

أبو سعيد•  الكدمي،   = الكدمي  أبو سعيد 
ج٥٢٦/٢، •  حـرب  بـن  سـفيان  أبـو 

ج٣٥٦/٣، ج١٩٣/٤، ١٩٥
الرحيل•  أبو سفيان = محبوب بن 
أبو سلمة بن عبد الرحمٰن ج٣٤٧/٢• 
أبو سنة فهمي ج١١٩/١• 
زيد•  الشعثاء = جابر بن  أبو 
أبو صفرة ج٢٥/١، ج٥٥٤/٣• 
عبد الصمـد •  إبراهيم بـن  طاهـر،  أبـو 

ج١٩٤/١
الطفيل ج٤٠٣/٢•  أبو 
ج٤٦٣/١، •  األنصـاري  طلحـة  أبـو 

ج١٧٨/٢
القاضي ج٤٣٠/١•  الطيب  أبو 
بكر •  محمد بن  أحمد بـن  العبـاس،  أبـو 

الفرسطائي ج٣٢/١، ٨٧، ٢٤٧، ٢٥٠، 
 ،٢٦٦، ٤٥٥، ٤٥٩، ٤٧٠، ٤٧٢، ٤٧٣
 ،٢٨٢  ،١٩٣ ج١٩٢/٢،   ،٥٢٣  ،٤٧٥
 ،٢٨٣، ٢٨٥، ٢٩٦، ٤٣٤، ٤٣٥، ٤٧٧
 ،٤٧٨، ٤٧٩، ٤٨٢، ٤٨٣، ٥٠٢، ٥٥٣
 ،١٣٣  ،١٣٢  ،١١٤ ج٩١/٣،   ،٥٥٨
 ،١٨٩  ،١٤٢  ،١٤١  ،١٤٠  ،١٣٧
 ،٨٨  ،٨٢  ،٦٤  ،٦٣  ،٥٨ ج٤٦/٤، 
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 ،٨٩، ٩٠، ٩١، ٩٢، ١٠٠، ١٠١، ١١٨
 ،١٢٠، ١٢١، ١٦٧، ١٨٦، ٢٩٢، ٢٩٣
 ،٢٩٤، ٢٩٥، ٢٩٦، ٣١٣، ٣١٤، ٣١٦

٣٤٨، ٣٥٤
المنجور ج٦١/١•  العباس  أبو 
الفرسـطائي •  أبـو عبد اهللا، محمد بن بكر 

ج٤٧٦/٣
أحمد بن •  عمر بن  محمد بن  عبد اهللا  أبو 

مداد ج٥١٢/١
محبـوب، •  محمد بـن   = عبـد اهللا  أبـو 

أبو عبد اهللا
ج٥١/١، •  سـالم  القاسـم بن  عبيـد،  أبو 

ج١٨/٤
التميمي •  أبي كريمة  بن  أبوعبيدة، مسلم 

 ،٢١٣  ،٢٠٩  ،٢٠٧  ،٨٤ ج٢٥/١، 
 ،٣٢١  ،٣٠٢  ،٢٣٨  ،٢٣٥  ،٢١٦
 ،٢٩٥  ،٢٣٧  ،٩٧ ج٢٧/٢،   ،٤٢٦
 ،٤٤٧  ،٤٤٦  ،٣٦٩  ،٣٦٨  ،٣٦٧
 ،٦٢٩  ،٦٢٨  ،٦٢٧  ،٦١٦  ،٥٦٧
 ،٣٥٤  ،٣٤١  ،٣٠٢  ،٨٤ ج٧٤/٣، 
 ،١٤٤  ،١٤٣ ج٩٨/٤،   ،٤٩٣  ،٣٥٥
 ،٢٦٨  ،٢٠٢  ،٢٠١  ،١٤٦  ،١٤٥

٣٤٩، ٣٥١، ٣٨٨
المثنى ج٣٠٣/١•  أبو عبيدة، معمر بن 
أبو عثمان ج٥٧٥/٣• 
أبو •  يحيـى،  أبـي  إبراهيم بن  عزيـز،  أبـو 

غالي ج٥٧/٤

أبو علي، الحسـن بن أحمد ج٥٤١/٣، • 
ج١١٤/٤، ٢٠٤، ٣٢٤، ٣٥٣

ج٥٣/٢، •  علـي  موسـى بن  علـي،  أبـو 
ج٦٦/٣، ٤١٢، ٥٨٩، ج٣٧٥/٤

ابن عبد البّر ج٢٧٤/٤•  أبو عمر 
أبو عمران، موسى بن زكرياء ج٤٣٢/٣• 
الخراسـاني •  غانـم  بشـر بن  غانـم،  أبـو 

 ،٢١٦  ،٢٠٩  ،١٤٧  ،٨٥ ج٢٥/١، 
 ،٣٦٦ ج٣٦٠/٢،   ،٥٢٠  ،٢٣٩  ،٢٣٦
 ،٦٢٩  ،٦٢٨  ،٦٢٧  ،٣٦٩  ،٣٦٨

ج٢٠١/٤
أبو غدة ج٤٣/١• 
القاسم بن سالم ج٢٠٧/٤•  أبو 
منده ج٤٨٨/٢•  القاسم بن  أبو 
لؤلؤة عبد المغيرة ج٣٩١/٢•  أبو 
أبو مالك الصالني ج٣٧٩/١، ج٧٤/٢، • 

 ،٤٩١  ،٤٨٩  ،٤٤٠ ج٢٧٨/٣،   ،٦١٠
ج١١٤/٤

أبو محجن ج٦٠٥/٣• 
بركة•  ابن   = أبو محمد 
القاضي ج٥٠٢/١•  أبو محمد 
أبو محمد ويسالن ج٣٣٨/١• 
بكر •  أحمد بن  العباس،  أبو   = أبو مسـألة 

الفرسطائي
البدري ج٤٢٣/١•  أبو مسعود 
الجهنـي •  عبـد اهللا  عمرو بـن  مطـر،  أبـو 

ج٣٧١/٤
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ج٣٧٧/١، •  الصقر  عزان بن  معاوية،  أبو 
ج١٨٠/٣،   ،٥١١ ج٤٣٧/٢،   ،٥١٧
ج١٥٧/٤،   ،٥٣٩  ،٤٤١  ،٤٤٠  ،٤٠٣

٣٢٠
أبو المنذر = بشير بن محمد بن محبوب• 
العوتبي •  مسـلم  = سـلمة بن  المنذر  أبـو 

الصحاري
الصلت بـن خميس ج٢٦/١، •  المؤثر،  أبـو 

 ،٤٨١  ،٣٧٧  ،٣٥١ ج٧٢/٢،   ،٤٢٥
ج٤٥٣/٣، ٤٥٧، ٥٧٦، ٥٨٩، ج١٤٠/٤

ج٦٢٧/٢، •  ج٢٥/١،  المــؤرج  أبـو 
٦٢٨، ج٢٠١/٤، ٢٠٢، ٣٨٨

أبو موسـى األشعري ج١٤٠/١، ١٤٤، • 
١٤٩، ٢١٣، ٢٢٨، ٣٠٥، ٤٢١

الخروصي ج٥١٣/١، •  نبهان، جاعد  أبو 
ج٤٣٤/٢، ج١٧٦/٣

نعيم ج٣٥٢/٣•  أبو 
الدهـان •  نـوح  صالح بـن  نـوح،  أبـو 

ج٥٨٩/٢
الجبائي ج٢٥١/٣•  أبو هاشم 
 • ،٣٧٧  ،٣٠٩ ج٣٠٦/١،  هريـرة  أبـو 

ج٢٩/٢،   ،٥٠٣  ،٤٤٦  ،٤٢٣  ،٤١٧
 ،٢٢٤، ٢٧٠، ٢٩٥، ٣٢٨، ٣٤٢، ٤٦٩
 ،٤٨٦، ٤٩٥، ٥٤٧، ٥٧٣، ٥٨٨، ٦٠٦
 ،٦٠٢  ،٣٦٨  ،٢٣٠  ،٥٥ ج٢٨/٣، 
 ،٣٣٥  ،٣٠٩  ،٢٢٨ ج١٥٠/٤،   ،٦١٦

٣٦٧، ٣٧٠

العسكري ج١٠/٢، ١٤•  أبو هالل 
الليثي ج٤٦٨/٢•  واقد  أبو 
أبو وائل ج٣٥٢/٣، ج٢٦٩/٤• 
الوّضاح•  زياد بن  الوّضاح =  أبو 
أبو يعقوب، •  الوارجالني،  أبو يعقـوب = 

إبراهيم يوسف بن 
أبو يوسف، صاحب أبي حنيفة ج٣٣٠/٢، • 

٥٦٦، ج٣٢٦/٣، ٣٢٧
حســان •  بـن  مـجـدول  يـوسـف،  أبـو 

ج٦١٩/٣، ٦٢٠
الحسن•  أبو يوسف = وريون بن 
أُبي بن كعب ج٤٥٧/٣• 
األتاسي ج١٩٠/١، ج١٩/٤• 
(اسم علم) ج٣٣٢/٤•  أحمد 
ج٣٠٤/١، •  اإلمـام  حنبـل،  أحمد بـن 

 ،٢٧٦  ،١٨١ ج٩٨/٢،   ،٤٢٩  ،٤٢٦
ج٢٣١/٣،   ،٥٧٢  ،٥٥٦  ،٤٦٩  ،٤٣٠
ج١٨/٤،   ،٦١٩  ،٣٥٢  ،٣٤٤  ،٢٥١

١٠٠، ١٥٠، ٢٥٠، ٢٨٠
أحمد بن عبد اهللا بن حميد ج٦٢/١• 
فارس ج١٤١/١•  أحمد بن 
أحمد بن هارون ج٤٩٠/٣• 
الخطابي ج١١٨/١•  بوطاهر  أحمد 
الجندي ج٣٠٧/٤•  أحمد 
البصـري •  الحارثـي  قيـس  األزرق بـن 

ج٦٧/٣
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األزهر بن محمد بن جعفر ج٤٢٤/٢• 
إبراهيم ج٣٤/١•  أسبع 
 • ،٤٠٤ ج٩٨/٢،  راهويـه  إسـحاق بن 

٤٣٠، ج١٩٤/٣
أسماء بنت أبي بكر الصديق ج١٠٥/٢، • 

٣٨٨
األشعث بن قيس ج٢٦٩/٤• 
الحسن ج١٥٩/٢•  أبو  األشعري، 
أشهب ج١٠٠/٤• 
الراغب األصفهاني•   = الراغب  األصفهاني 
 • ،٦١ ج٩/٣،  ج٥٨٤/٢،  عثمان  األصم، 

 ،٤٥٧  ،٤٤٨  ،٤٤٧  ،٤٤٣  ،١١٣  ،١١٢
 ،٤٧٩  ،٤٧٧  ،٤٧٥  ،٤٦٦  ،٤٦٥  ،٤٦٢
 ،٦٨  ،٦٦  ،٦٥ ج٤٩/٤،   ،٥٧٣  ،٥٧٢
 ،١١٠  ،١٠٣  ،١٠٠  ،٨٧  ،٨٦  ،٧٢
 ،١٤٧  ،١٣٨  ،١٣٣  ،١١٣  ،١١٢  ،١١١

١٤٩، ٢٠٧، ٢١٠، ٢١٤، ٢١٦، ٢١٧
القطـب •  يوسـف،  أمحمد بـن  أطفيـش، 

 ،٢٥١  ،٢١٤  ،٢١١  ،٤٣ ج٢٥/١، 
 ،٢٥٢، ٣١٤، ٣٤٣، ٤١٥، ٤١٨، ٤٢٥
 ،٤٢٦، ٤٢٨، ٤٣٠، ٤٤٤، ٤٨٠، ٤٩٤
 ،٢٢٧  ،١٢٢  ،١٢١  ،١١٨ ج١٠٦/٢، 
 ،٢٥٤، ٢٥٧، ٣٠٦، ٣٠٧، ٣٤٣، ٣٤٨
 ،٣٦٨، ٣٦٩، ٣٧٠، ٣٧١، ٤٣٧، ٤٣٩
 ،٤٤٥، ٤٩٨، ٥٠٣، ٥١٩، ٥٦٤، ٥٦٥
 ،٦٠٢، ٦٢٠، ٦٢٢، ٦٢٣، ٦٢٨، ٦٢٩
 ،٩٣  ،٨١  ،٧٦  ،٧٤ ج٧٣/٣،   ،٦٣٣

 ،١٨٨  ،١٧٩  ،١٦٩  ،١٦٨  ،١٦٤  ،٩٩
 ،١٩٤، ١٩٥، ٣٤٠، ٣٩٣، ٣٩٩، ٤٧٤
 ،٢٤ ج١٦/٤،   ،٦٠٣  ،٥٣١  ،٤٨٧
 ،٥٣  ،٤٩  ،٤٤  ،٤٣  ،٤٢  ،٣٦  ،٢٥
 ،١٥٦  ،١٣٨  ،١٢١  ،٨٧  ،٨٠  ،٥٧
 ،١٨٥، ١٩٨، ٢٥٤، ٢٥٨، ٢٥٩، ٣٢٢
 ،٣٢٧، ٣٣٤، ٣٣٥، ٣٣٨، ٣٣٩، ٣٤٠

٣٨٤، ٣٨٦، ٣٨٧
أفلح بن عبد الوهاب بن عبد الرحمٰن بن • 

رستم ج٣٨٠/١
الدين ج٣٥٢/٣•  ناصر  األلباني، 
أم حفيد ج٤٦١/١• 
الدرداء ج٣٦٩/٣•  أم 
الرحيل ج٣٥١/٢•  أم 
ج٣٨٧/٣، •   ،٥٤٥ ج٣٢١/٢،  سلمة  أم 

٣٩٠
 • ،٤٩ ج٤٨/٢،  األنصاريـة  عطيـة  أم 

ج٢٣٦/٣
بنت محصن ج٤١٤/٢•  أم قيس 
امرأة من جهينة ج٣٣٦/٤• 
الكعبـي ج٢٠٦/١، •  مالـك،  بـن  أنس 

ج١٠٥/٢،   ،٤٤٧  ،٤٢٦  ،٢٣٢
 ،٢٤٩  ،٢٤٧  ،٢٤٥  ،٢٣٧  ،٢٣٠
 ،٤٩٤  ،٤٦٧  ،٤٤٩  ،٣٨٩  ،٢٥٤
 ،٥٦٦  ،٥٤٨  ،٥٤٤  ،٥٤٣  ،٥٠٤
 ،٤٦٣  ،٣٦٩  ،٢٣٢  ،١٥٥ ج٨٤/٣، 

٥٨٧، ج١٣/٤
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يحيـى بن سعيد ج٢٣٧/٣•  األنصاري، 
أنيس ج٣٣٥/٤• 
ج٩٧/٢، •  ج٥٠١/١،  اإلمام  األوزاعي، 

٢٤٥، ٢٩٥، ٤٠٤، ٤٣٠، ج٣٨٥/٣

Ü

البابرتي ج١٧٤/١• 
باجو مصطفى بن صالح ج١٧/١، ٢٥، • 

 ،٤٨٣  ،٤٦٧  ،٤٣٦  ،٤٣١  ،٢٥٥
ج١٢٧/٣، ١٢٩، ١٤٢

الوليد ج٥٠٢/١•  أبو  الباجي، 
 • ،٩٥ ج٦١/١،  يـعـقـوب  الباحسـين، 

 ،١٩٤  ،١٩١  ،١٥٥  ،١٤٦  ،١٢٤
ج٢٦/٢، ٢٧٤، ٢٧٨

ج٢٨/٢، •   ،٤٤٦ ج٤٢٢/١،  البخـاري 
 ،٢٢٧، ٣٢٢، ٤٦٩، ٤٧٠، ٥٦٦، ٦٠٨
 ،٣٦٥  ،٣٥٦  ،٣٥٣  ،٢٠٤ ج٢٨/٣، 
 ،٦١٦  ،٦٠٢  ،٦٠٠  ،٥٨٢  ،٥٨١

ج٢٠٧/٤، ٣٧٠
البراء بن عازب ج٥٠٣/١، ج٥٤٣/٢، • 

ج٣٦٠/٣، ج١٥١/٤، ١٥٦
بريدة ج٤٨٨/٢، ج٣٤٤/٤• 
البزار ج٣٥٢/٣• 
البزدوي ج٥٧٢/٢• 
البسيوي، أبو الحسن ج٣٢٠/١، ج٤١/٢، • 

 ،٤١٧  ،٤١٤  ،٣٧٨  ،٣٧٧  ،٣٧٠  ،٤٤
 ،٥٢٩  ،٥٢٧  ،٤٢٥  ،٤٢١ ج٤٢٠/٣، 

 ،١٤٩  ،١٠٨  ،٩٦  ،٦٠ ج٤٨/٤،   ،٥٩٠
 ،٢١٠  ،٢٠٦  ،١٩٥  ،١٩٤  ،١٦٧  ،١٥٧
 ،٣٢١  ،٢٤٧  ،٢١٧  ،٢١٦  ،٢١٢  ،٢١١

٣٥١، ٣٥٢، ٣٥٨، ٣٧٥، ٣٨٦، ٣٩٠
المنذر •  أبـو  بشـير بن محمد بـن محبوب، 

ج٤٩٠/٣،  ج٤٤٧/٢،   ،٢٤١ ج٨٥/١، 
ج١١٣/٤، ١١٤

البغدادي ج٢١٥/١• 
البغوي ج٢٣٧/٤• 
إبراهيم •  أبو عبد اهللا، محمد بن  البقوري، 

ج٢٧٤/٤، ٢٧٥
البكري ج٣٣٢/٢• 
بكلـي، عبد الرحمٰن، البكري ج٧٨/١، • 

 ،٢٥٣  ،٢٥٢  ،٢٥٠  ،١٦٧  ،١٠٣  ،٩٦
 ،٣٤٢  ،٣٤١  ،٣٤٠  ،٣٢٦  ،٣٢٥
 ،٣٤٨  ،٣٤٧  ،٣٤٥  ،٣٤٤  ،٣٤٣
 ،٤٦٩  ،٤٦٨  ،٤٥٥  ،٣٥٠  ،٣٤٩
 ،١٦٩  ،٩٣ ج٨٩/٢،   ،٥٠٧  ،٤٧٠
 ،٢٤٣  ،١٩٩  ،١٧٥  ،١٧٤  ،١٧٠
 ،٤٨٩  ،٤٨٧  ،٤٢٠  ،٤١٩  ،٣٧٢
 ،٤٩٢، ٥٠٦، ٥٠٧، ٥٢٠، ٥٢١، ٥٢٢
 ،٥٩٢  ،٥٥٧  ،٥٥٥  ،٥٥٤  ،٥٢٣
 ،١٣٥  ،١٣٤  ،١٠٦  ،١٠٢ ج١٠١/٣، 
 ،١٤٥، ١٤٦، ١٨٣، ١٨٦، ١٨٧، ١٩٧
 ،١٩٩، ٢١٢، ٢١٣، ٤٠٦، ٤٠٧، ٤٣٨
 ،٤٤١، ٤٤٢، ٤٤٣، ٥٣٠، ٥٣١، ٦٢٨

ج١٨١/٤، ٢٧٦
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الحبشي ج٤٣٥/٢، ٤٨٦، ٤٨٨•  بالل 
البناني ج٩٤/١• 
بنتي شعيب 0 ج٣٥٠/٣• 
البورنو ج٧٩/٢، ٢٠٧• 
ج٤٠٠/١، •  الـقـاضـي  البـيـضـاوي، 

ج٣٤٠/٣
 • ،٣٥٢ ج٢٨/٣،  ج٣٠٣/١،  البيهقـي 

٦٠٤، ج٣٨٤/٤، ٣٨٨
ج٢٠٠/٢، •  ج٢٥٢/١،  إبراهيـم  بيوض 

 ،٢٦٣، ٣٤١، ٤٢٦، ٤٢٧، ٤٣٩، ٤٤٠
 ،٤٤٢، ٥٠٠، ٥٦٣، ٥٦٤، ٥٦٨، ٥٩٢
 ،١١٩  ،١١٨ ج١١٧/٣،   ،٦٣٠  ،٦٢٩

٥٣٠، ٦٣١، ٦٣٢

ä

التاجي ج١٤٣/١• 
تبغورين ج٧٧/١• 
 • ،٤٦٨ ج٢٩/٢،  ج٢٩٥/١،  الترمـذي 

 ،٢٠٧ ج١٨/٤،   ،٣٨٨ ج٢٠٤/٣، 
٢٧٠، ٣٦٧

 • ،٥٧ ج٥٤/١،  الديـن  سـعد  التفتازاني، 
٦٢، ج٢٨٥/٢، ٤٧٣، ج٥٥٣/٣

الحصني ج٣٤٤/٣•  الدين  تقي 
التهانوي ج٩٢/١، ٩٥• 

ç

أنس ج١٥٦/٣•  ثابت بن 

الثميني، عبد العزيز ج٤٣/١، ٧٩، ٨٩، • 
 ،٢٥٢  ،٢٥١  ،٢٥٠  ،٢١٠  ،٩٧  ،٩٦
 ،٣٦٦، ٤١٦، ٤٦٨، ٤٧٠، ٤٧٢، ٤٧٣
 ،١١٨  ،١١٧  ،١٠٧ ج١٥/٢،   ،٤٧٥
 ،١٢١، ١٢٢، ١٩١، ٢٩٤، ٣٤٨، ٤٢٠
 ،٥٧  ،٥٣ ج٩/٣،   ،٥١٩  ،٤٩٨  ،٤٣٦
 ،٦١، ٧٢، ٧٣، ٧٩، ١٣٣، ١٤٠، ١٤١
 ،١٤٢، ١٤٣، ١٤٤، ١٦٢، ١٦٣، ١٦٨
 ،١٧١، ١٧٤، ١٨١، ٢١٤، ٢١٥، ٢١٦
 ،٢٣٨، ٣٨٢، ٤٠٩، ٤١٨، ٤٢٨، ٤٢٩
 ،٤٤٧، ٤٤٩، ٤٧١، ٤٨٠، ٤٩١، ٥٣١
 ،٤٢ ج٢٤/٤،   ،٥٧١  ،٥٧٠  ،٥٦٣
 ،٦٦  ،٦٠  ،٥٨  ،٥٤  ،٤٩  ،٤٥  ،٤٣
 ،٨٢  ،٧٤  ،٧٢  ،٧١  ،٦٩  ،٦٨  ،٦٧
 ،١٥٢  ،١٠٦  ،١٠٢  ،٩٤  ،٩٢  ،٨٧
 ،١٥٩، ١٦١، ١٦٨، ١٨١، ١٨٦، ٢١٩
 ،٢٥٩، ٣٠١، ٣١٥، ٣١٧، ٣٢٨، ٣٢٩
 ،٣٣٩، ٣٤٠، ٣٤٢، ٣٤٥، ٣٧٩، ٣٨٠

٣٨١، ٣٩٢
الثوري•  الثوري = سفيان 

ê

اإلمـام •  الشـعثاء،  أبـو  زيـد،  جابر بـن 
 ،٢٠٨  ،٢٠٧  ،٢٠٦  ،١٣٩ ج٢٥/١، 
 ،٢٠٩، ٢١٢، ٢١٣، ٢١٦، ٢٣٢، ٢٣٥
 ،٢٣٧، ٢٥٥، ٣٠٢، ٣٤٦، ٣٤٧، ٤٢٦
 ،٤٦٦، ٤٩٣، ٤٩٤، ٥٠٣، ٥٠٩، ٥٢١
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 ،٢٣٧  ،١٨٠  ،١٧٩  ،١١٥ ج٢٧/٢، 
 ،٢٧١، ٢٩٥، ٢٩٦، ٣٥١، ٣٥٢، ٣٦٧
 ،٣٦٨، ٣٧١، ٤٠٠، ٤٨٧، ٥٩٢، ٦١٠
 ،١٩٠  ،١٢٩  ،١٢٧ ج٨٤/٣،   ،٦١٦
 ،١٩١، ٣٧١، ٤٧٠، ٤٥٧، ٤٧٦، ٤٨٧
 ،٢٦٨  ،٢٣٧  ،٢٢٩  ،٢٢٨ ج٢٠١/٤، 

٢٨٢، ٢٨٣، ٣٢٧، ٣٧٣
َسُمرة ج٤٦٨/٢•  جابر بن 
 • ،٥٠٣ ج٤٦٣/١،  عبـد اهللا  بـن  جابـر 

 ،٤٤٢  ،٣٤٥  ،٢٢٧  ،٢٢٣ ج١٤٨/٢، 
 ،٣٦٩  ،٢٠٣  ،٨٧ ج٢٨/٣،   ،٤٦٢

٤٦٣، ج١٠٤/٤
النعمان ج٦٨/٣•  جابر بن 
الجعفي ج٢٨/٣•  جابر 
 • ،١١٠ ج٢٢/٢،  ج٢٩٠/١،  الجرجاني 

ج٥٦٢/٣، ج٢٥٢/٤
الُبلجي ج٤٨٨/٢، ٤٩٨•  جرير 
الجصاص ج١٤٤/١، ج١٠٥/٤• 
المديوني ج٥٧/٢، ج٢٤٧/٣•  فتى  جناو بن 
الخير •  أبـو زكرياء، يحيـى بن  الجناوني، 

ج١١٠/٢،   ،٥١٩  ،٥١٦ ج٢٤٧/١، 
 ،١١١، ١٢٤، ١٣٧، ١٤٢، ١٨٩، ١٩٠
 ،١٩١، ٢٤٦، ٣٠٦، ٣١١، ٤٩٧، ٥١٨
 ،٣٩٢ ج٢٥٥/٣،   ،٥٩٠  ،٥٢٠  ،٥١٩
 ،٤٤٦، ٤٦٩، ٤٧٤، ٤٧٦، ٤٧٧، ٤٧٩
 ،٢٨٣  ،٢٦٣  ،٣٠ ج٢٩/٤،   ،٦١٩

٢٨٤، ٢٨٥، ٢٨٦، ٢٨٧

الجوهري ج١٠/٢• 
إمـام •  (والــد  محـمـد  أبـو  الجوينـي، 

الحرمين) ج١٥٥/١، ١٥٦
الحرمين •  إمـام  المعالي،  أبـو  الجوينـي، 

ج١٨٨/١، ١٨٩، ج٣٠٧/٣
الجيطالي، أبو طاهر، إسماعيل ج١٧/١، • 

 ،٢٤٨  ،١٣٨  ،٨٨  ،٧١  ،٧٠  ،٦٨  ،٣٥
 ،٤٠٤  ،٤٠٠  ،٣٩٩  ،٢٧٠  ،٢٦٧  ،٢٥٥
 ،٢٤٠  ،٢٣٧  ،٩٤ ج٨٩/٢،   ،٤٠٥
 ،٣٠٦  ،٣٠٥  ،٢٦١  ،٢٥٧  ،٢٤٨  ،٢٤٧
 ،٣٣٧  ،٣٣٣  ،٣٣٢  ،٣٣١  ،٣٢٧  ،٣٠٧
 ،٤٨٧  ،٤٨٦  ،٣٨٣  ،٣٧١  ،٣٦٨  ،٣٤١
 ،٥٩٤  ،٥٩٣  ،٥٩٢  ،٥٩١  ،٥٦٧

ج٣٨٤/٣، ج٤٩/٤، ١٥٥

ì

حاتم بن منصور ج٦٢٩/٢• 
ج٣٠٢/٣، •  مودود  أبـو  الطائي،  حاجب 

٣٤١
ج١٧/١، •  محمـد  خلفان بن  الحارثـي، 

٢٥٥
الحارثي سالم بن حمد ج٤٣/١• 
بلتعة ج٤٧٠/٢•  أبي  حاطب بن 
النيسـابوري ج٣٤٣/١، ٣٨٨، •  الحاكـم 

 ،٢٨٣ ج٢٨/٣،  ج٦٠٨/٢،   ،٤٨١
٣٥١، ٣٥٣، ٣٨٩، ٤١٨، ج٣٦٧/٤

حبيب بن سالم ج٣٧٠/١، ٣٧١، ٣٧٢• 
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السلمي ج٤٤٩/١•  أنماط  الحجاج بن 
 • ،٥٤٥ ج٤٨٨/٢،  اليمـان  حذيفة بـن 

ج٦٠٥/٣
حرام بن محّيصة ج٣٦٠/٣• 
الحرث بن حاطب ج٦٤/٢• 
ثابت ج١٤٩/٢•  حسان بن 
 • ،٥٠٣ ج٢٣٣/١،  البــصـري  الحســن 

ج٢٩/٢، ٩٧، ٣٢٢، ٣٣٢، ٣٦٨، ٣٦٩، 
ج١٨٩/٣،   ،٥٩٢  ،٤٨٨  ،٤٣٧  ،٤٢٩

١٩٠، ٣٤٠، ٤١٤، ج١٢٥/٤، ٢٣٧
الحسن بن أحمد ج٣٠٢/٣• 
 • ،٤٢٩ ج٤٢٨/١،  القاضـي  حسـين، 

ج٢٧٨/٢
الحسيني ج١٤٣/١، ١٥٠• 
الحصيري، محمود بن أحمد، أبو المحامد • 

ج٣٠٧/٤
إبراهيم بن قيس •  أبو إسحاق،  الحضرمي، 

ج٢٦٠/٢،   ،٢٤٧  ،٢٤٦ ج٣٩/١، 
 ،٣٧٦  ،٣٢٣  ،٣١٦  ،٣١٠  ،٣٠٥  ،٢٦٧
 ،٤٠٣ ج٣٩٠/٣،   ،٥٩٤  ،٤٩٣  ،٣٩١

ج٨٤/٤، ١١٨، ٢٦٤، ٢٩٧، ٣٨٩
بنت عمر ج١١٤/٢•  حفصة 
الحسن بن محمد ج٦٧/١•  الحالني، 
حماد ج٢٣٥/١• 
عبيـد •  أبـو  السـليمي،  عبيـد،  حمد بـن 

ج٢٩٧/٤، ٣٠٣
بنت جحش ج٣٦٤/٣•  حمنة 

 • ،٦١  ،٦٠  ،٥٨ ج٥٤/١،  الحمـوي 
 ،٩٢، ١٣٣، ١٤٣، ١٥٠، ١٥٣، ١٨٩
ج١٦/٢، ٢٠، ١٥١، ج١٧/٣، ٢٧٤، 

٥٨٥
الحنبلي، عبد الهادي ج٥١١/٣• 
الحنفي ج٢٧٤/٣، ٦٢٤• 
الحواري ج٥٩٠/٣• 
حيدر علي ج١٣٤/١، ج٣١٥/٣• 

ñ

الوليد ج٣٣٦/٤•  خالد بن 
الخراسيني ج٥١٠/١• 
الحنبــلي •  الـحسـن،  أبــو  الـخـزري، 

ج١٦٠/٢
ثابت ج٤٨٨/٢•  خزيمة بن 
الخضر ج١٥٤/٣• 
 • ،٨٧ ج٣٠/٢،  ج٢٢٤/١،  الخطابـي 

ج٣٥٩/٣، ٣٦١، ٣٦٥، ٣٦٦، ٥٨١
ج٤٤/١، •  حمـد  أحمد بـن  الخليلـي، 

 ،٣٢٩  ،٣٢٧  ،٣٢٦  ،٢٥٣  ،٢٥٢
 ،٤٩٧  ،٤٧٨  ،٤٧٦  ،٤٧١  ،٤٠٢
٥٠٣، ٥١٠، ٥١١، ج١٧٠/٢، ١٧٥، 
١٧٦، ٥٥١، ٥٥٣، ٥٥٦، ج١٢١/٣، 
 ،٢٠٦  ،١٩٨  ،١٨٥  ،١٨٤  ،١٢٢
 ،٤٣١  ،٤٣٠  ،٤٠٠  ،٢٤٨  ،٢٠٧
٤٧٨، ٥٦٨، ٥٧٦، ج٢٤٤/٤، ٢٤٦، 

٣٢٦، ٣٨٦
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المحقـق •  خلفـان،  سـعيد بن  الخليلـي، 
 ،٣٥٨  ،٣٣٠  ،٢٥١  ،٢٠٤ ج٣٨/١، 
 ،٣٨٧، ٤٦٤، ٤٨٨، ٤٨٩، ٤٩٠، ٤٩١
 ،٩٥ ج١١/٢،   ،٥٠٥  ،٤٩٣  ،٤٩٢
 ،٥٧٩  ،٥٧٤  ،١٤٣  ،١٠٦  ،٩٧  ،٩٦
 ،٥٩٧، ٥٩٨، ٥٩٩، ٦٠٠، ٦٢٣، ٦٣٢
 ،١٧٨  ،١٧٥  ،١٧٠  ،١٠٥ ج١٠٤/٣، 
 ،١٩٣، ٢٤٨، ٢٤٩، ٢٦٢، ٢٦٣، ٤٢٢
 ،٤٢٣، ٤٧٨، ٤٨١، ٤٨٢، ٤٩٨، ٤٩٩
 ،٥٠٠، ٥٨٩، ٥٩٠، ٥٩١، ٥٩٢، ٥٩٣
 ،٨٠  ،٧٩  ،٧٨  ،٧٧  ،٧٥ ج٢٦/٤، 
 ،١٦٢، ١٦٣، ١٦٧، ١٧٢، ١٧٥، ١٧٦
 ،١٧٧، ١٧٨، ١٨٧، ١٨٨، ١٨٩، ٢٣٥

٣٤٣، ٣٤٨

O

الدارقطني ج٢٦/٣، ٢٧، ٢٨، ج٩٨/٤• 
داود ج٦١٥/٢، ج٢٥/٣• 
الظاهري ج٤٥٠/١، ج٣٤٣/٢•  داود 
‰ ج٢٥/٣، ج١٥٦/٤•  النبي  داود 
أبو طاهر ج٢٤٦/١•  الدباس، 
الدبوسي ج٦٦/١، ٧٨، ١٨٦• 
الدراوردي ج٢٨/٣• 
الدردير، أحمد ج٣٩/٢• 
فتحي ج٢٨٩/١•  الدريني، 
الدهلوي•  اهللا  الشاه ولي   = الدهلوي 
الدوسي ج٢٢٥/٤• 

P

الذهبي ج٣٥٢/٣، ٣٥٣• 
اليدين ج٥٩/٢، ٧٧•  ذو 

Q

 • ،٣٣ ج١٧/٢،  الديـن  فخـر  الـرازي، 
٢٧٥، ٢٨٥، ٤٧٣، ج٢٤/٣، ٢٥١

الراشدي ج٦٢/١، ج٤٠٦/٢، ج٣١٣/٣، • 
٣٣٤، ٣٣٥

 • ،٩٤  ،٥٧ ج٥٣/١،  سفيان  الراشدي، 
 ،٢٥٤  ،٢٥١  ،٢٥٠  ،٢٤٩  ،٢٤٨
 ،١٢٠  ،١١٩  ،٨٥  ،٧٩ ج٨/٢، 
 ،١٨٨  ،١٨٥  ،١٥٧  ،١٥٦  ،١٣٩
 ،٤٥٤  ،٤٤٤  ،٢٣٠  ،٢٢٤  ،٢١٧
 ،٥٣٦  ،٥٢٩  ،٥١١  ،٥١٠  ،٤٥٨
 ،٢٧  ،٢١  ،١٧  ،١٥  ،١٢ ج٩/٣، 
 ،٢٧٩  ،٢٧١  ،٢٢٢  ،١٤٨  ،١٣٦
 ،٣٣٧  ،٣١٣  ،٣١٠  ،٣٠٦  ،٢٩٧
 ،٣٩٩  ،٣٩٤  ،٣٥١  ،٣٤٠  ،٣٣٩

٤٠٠، ٤١٧، ٤٢١، ٤٣٩، ٤٦٥
الراشدي، عبد اهللا ج١٦٠/١• 
الراشدي، محمد بن يحيـى ج٢٤٩/١• 
الراشدي، هالل بن محمد ج٢٥٥/١• 
الراغب األصفهاني ج٢٨٤/١، ج١٦/٢، • 

ج٢٧٣/٣، ج٥٠/٤
رافع بن خديج ج٢٠٨/٤• 
الرافعي ج٤٢٩/١• 
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 • ،١٣٨  ،٣٧ ج٢٥/١،  حبيـب  الربيع بن 
 ،٢٠٩، ٢١٤، ٢٣٥، ٣٠٢، ٤٢٥، ٤٦٦
 ،٣٣٥ ج٢٧/٢،   ،٥٢١  ،٥٢٠  ،٥٠٩
 ،٢١٠  ،١٢٧ ج٩٢/٣،   ،٦٢٧  ،٤٤٣
 ،٣٠٦، ٧٤١، ٣٨٦، ٣٩٠، ٤٥٩، ٦٠٣
 ،١٤٧  ،١٤٦  ،١٤٤  ،١٤٣ ج٩٨/٤، 
 ،١٨٨، ١٨٩، ٢٥٩، ٢٦٨، ٣٤٩، ٣٥١

٣٧٣
ربيعة ج٢٩٥/٢، ٥٨٨• 
الثقفي ج٥٠١/١•  ُرَشْيد 
رشيد رضا = محمد رشيد رضا• 
ركانة ج٢٩٥/١• 
الرملي ج٤٠٤/٣، ٤٠٥• 
 • ،٥٠٩ ج٢٧٢/٣،  ج٤١٤/١،  الرواحي 

٥١٠
 • ،١٠٢  ،١٠٠ ج٦١/١،  محمد  الروكي، 

١٠٣، ١٨٦، ٢٢٨

R

 • ،٥٦٦ ج٥٤٣/٢،  العـوام  الزبير بـن 
ج١٣٢/٤

إبراهيم ج٥٠/١•  الزجاج، 
الزحيلي، وهبـة ج١٢٠/١، ج٢٢٧/٣، • 

٢٨٦
زفر ج٣٦٣/٤، ٣٦٤• 
ج٢٥٨/٣، •  ج٥٣٨/٢،  أحمـد  الزرقـا، 

ج١٤٢/٤، ١٦٦، ١٨٢، ٣٣٠

 • ،١٢٠ ج١١٩/١،  مصطفـى  الزرقـا، 
 ،٢٩٣  ،٢٠٠  ،١٩١  ،١٨٢  ،١٧٣
 ،٥٩٤ ج٤٣٠/٣،  ج١٧٥/٢،   ،٤٩٩

ج٣٣١/٤
الزركشي ج٨٤/١، ١٥٥، ١٥٦، ١٧٢، • 

١٧٦، ج١٩/٢، ١٥١، ١٥٦، ٣٣٤
األنصاري ج٢٧٤/٣•  زكريا 
زكرياء 0 ج٥٨٠/٣• 
الزمخشري ج٥٠/١، ٤٢٨، ج١٤/٤• 
الزنجاني ج١٠٧/١• 
الزهري ج٤٩/٢، ج٦١٩/٣، ج١٥٧/٤• 
 • ،٥٧٦ ج٥٧٥/٢،  الوّضـاح  زياد بـن 

ج١٧٠/٣، ٥٧٥
ثابت ج١٤٧/١•  زيد بن 
الجهمي ج٤٥٨/٣•  زيد بن خالد 
الدين ج٢٩٩/٣•  الزيلعي فخر 
زينب ج٤٤٨/١، ج٣٦٥/٣• 

¢S

حميد •  عبد اهللا بـن  الديـن  نـور  السـالمي 
ج٣٩/١، ٤٠، ٤١، ٤٢، ٤٣، ٥٣، ٥٧، 
 ،٦٢، ٧٢، ٧٤، ٩٣، ١٦٠، ٢٠٤، ٢١٠
 ،٣١٧  ،٣١٣  ،٢٨٧  ،٢٥٢  ،٢٥١  ،٢١٤
 ،٣٥٦  ،٣٥٥  ،٣٣٣  ،٣٢٢  ،٣٢٠  ،٣١٨
 ،٣٧٠  ،٣٦٩  ،٣٦٨  ،٣٦٣  ،٣٥٨  ،٣٥٧
 ،٣٧٧  ،٣٧٦  ،٣٧٥  ،٣٧٤  ،٣٧٢  ،٣٧١
 ،٤٠٩  ،٤٠٢  ،٤٠١  ،٣٨٣  ،٣٨٢  ،٣٧٨
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 ،٤٤٢  ،٤٢٧  ،٤٢٠  ،٤١٢  ،٤١١  ،٤١٠
 ،٥١٤  ،٥١٣  ،٥١٢  ،٤٧٥  ،٤٥٢  ،٤٥١
ج١٧/٢، ٢٧، ٢٨، ٣٥، ٣٦، ٤١، ٤٦، 
 ،٥١، ٥٢، ٥٣، ٦٢، ٦٤، ٦٥، ٧٠، ٧١
 ،١٠٤  ،١٠٣  ،١٠٢  ،٩٩  ،٩٨  ،٨٦  ،٧٢
 ،١٦٠  ،١٥٩  ،١٥٥  ،١٥٠  ،١٤٨  ،١٤٧
 ،٢٠٠  ،١٩٩  ،١٨٧  ،١٨٥  ،١٨٤  ،١٦١
 ،٢٦٤  ،٢٥٢  ،٢٤٥  ،٢٤٠  ،٢٣٩  ،٢٣٨
 ،٢٧٥  ،٢٧٣  ،٢٧١  ،٢٦٧  ،٢٦٦  ،٢٦٥
 ،٢٨٦  ،٢٨٥  ،٢٨١  ،٢٨٠  ،٢٧٩  ،٢٧٧
 ،٢٩٧  ،٢٩٦  ،٢٩٣  ،٢٨٩  ،٢٨٨  ،٢٨٧
 ،٣١٤  ،٣١٣  ،٣١٢  ،٣٠٥  ،٣٠٤  ،٢٩٩
 ،٣٤٦  ،٣٣٥  ،٣٣٣  ،٣٣٠  ،٣١٦  ،٣١٥
 ،٣٦١  ،٣٦٠  ،٣٥٧  ،٣٥٦  ،٣٥٢  ،٣٥٠
 ،٤٠٣  ،٣٨٩  ،٣٨٨  ،٣٧٢  ،٣٦٩  ،٣٦٤
 ،٤٣٢  ،٤٣١  ،٤٣٠  ،٤٢٩  ،٤١٣  ،٤٠٧
 ،٤٧٢  ،٤٧١  ،٤٥٤  ،٤٤٧  ،٤٤٦  ،٤٣٣
 ،٤٨٠  ،٤٧٧  ،٤٧٦  ،٤٧٥  ،٤٧٤  ،٤٧٣
 ،٥٠٢  ،٤٩٩  ،٤٩٨  ،٤٩٧  ،٤٩٦  ،٤٨٥
 ،٥٥٨  ،٥٥٦  ،٥٣٠  ،٥١٢  ،٥٠٩  ،٥٠٣
 ،٦١٥  ،٦١٤  ،٦٠٢  ،٥٧٧  ،٥٧٥  ،٥٦٤
٦١٧، ج٩/٣، ٣٩، ٦٢، ٦٣، ٦٤، ٦٥، 
 ،٨٥  ،٨١  ،٧٨  ،٧٧  ،٧٥  ،٧٤  ،٦٦
 ،١٦٨  ،١٦٧  ،١٦٦  ،١٦٥  ،١٤٨  ،١٤٤
 ،٢٣٩  ،٢٣٨  ،٢٣٧  ،٢٢٠  ،١٧١  ،١٧٠
 ،٢٧٢  ،٢٧١  ،٢٥٠  ،٢٤٤  ،٢٤٣  ،٢٤٢
 ،٣٥٠  ،٣٤٤  ،٣٢٠  ،٣٠٣  ،٣٠٢  ،٢٧٧

 ،٣٩٢  ،٣٩١  ،٣٨٩  ،٣٦٩  ،٣٦٨  ،٣٦٧
 ،٤٣٢  ،٤٠٦  ،٤٠٤  ،٤٠٣  ،٣٩٨  ،٣٩٣
 ،٤٩٢  ،٤٨٥  ،٤٨٤  ،٤٦٠  ،٤٤٢  ،٤٣٣
 ،٥٠٣  ،٥٠١  ،٤٩٧  ،٤٩٥  ،٤٩٤  ،٤٩٣
 ،٥٥٢  ،٥٥١  ،٥٢٨  ،٥٢٦  ،٥٠٩  ،٥٠٤
 ،٥٩٣  ،٥٦٠  ،٥٥٩  ،٥٥٧  ،٥٥٦  ،٥٥٣
 ،٥٢ ج٥٠/٤،   ،٦٢٧  ،٦٢٦  ،٥٩٥
 ،٢٤٩  ،١٩٨  ،١٩٧  ،١٩٦  ،١٧٩  ،١٧٨
 ،٣٢٥  ،٣٠٦  ،٢٩١  ،٢٧٣  ،٢٦٨  ،٢٥٢
 ،٣٤٥  ،٣٤٤  ،٣٣٧  ،٣٢٩  ،٣٢٨  ،٣٢٦

٣٤٦، ٣٤٧، ٣٥٢، ٣٦٨، ٣٩٢
الساَمّرّي ج١٥٧/١• 
السبكي ج١٨٤/٢، ١٨٥، ١٨٦• 
سحنون ج٦٥/١، ٢١٦• 
 • ،٦٩ ج٣٨/١،  محمد  أبو  السدويكشي، 

ج١٨٠/٢،   ،٣٦٢  ،٣١٧  ،٢٨٧  ،٧٤
 ،٦٢٦  ،٥٨٨  ،٤٩٣  ،٤١٦  ،٤١٥

ج٣٣٣/٣، ٣٨٨
الّسدي ج٥١٣/٢• 
السرخسي ج٣٠٠/٣، ٣٥٦، ٥٦٩• 
ج٤٦/٢، •  الحسـن  محمد بـن  الّسـري، 

ج٤٨٥/٣
سعد بن أبي وّقاص ج٣٠٩/١، ج١٥٥/٢، • 

٤٨٨، ج٢٣٢/٣، ٣٦٦، ٦٠٥
التفتازانـي، •   = التفتـازانـي  الديـن  سـعد 

سعد الدين
السعدي، عبد الرحمٰن ج٣٦٠/٣• 
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ج١٨٩/٣، •  ج٢٤٥/٢،  جبير  سـعيد بن 
ج٢٣٧/٤

نوح) ج٣٧٥/٢•  (أبو  زنغيل  سعيد بن 
سعيد بن المسّيب ج٥٠١/١، ج٢٧٢/٢، • 

٤٢٩، ج٣٥/٣، ج٢٧٢/٤، ٣٧١
سعيد بن منصور ج٥٢٢/٢، ج١٤٦/٣• 
الخليلي، سعيد بن خلفان•  الخليلي =  سعيد 
ج١٩٤/٣، •  ج٩٨/٢،  الـثـوري  سـفيان 

٣٦٦، ج٢٠٩/٤، ٣٦٤
سلمان بن عثمان ج٦٨/٣• 
 • ،٤٨٨ ج١٥٤/١،  الفارسـي  سـلمان 

ج٣٤٢/٢
السلماني، عبد الرحمٰن ج٦٣/٣• 
سلمة بن األكوع ج٦٠١/٣• 
سليمان بن مظفر ج٣٧٠/١، ٣٧٢• 
(الشيخ) •  الملوشاتي،  موسى،  سليمان بن 

ج٢٨٧/٤
يسار ج٥٠١/١•  سليمان بن 
(راوي) ج٥٨١/٣•  سليمان 
سليمان 0 ج٢٥/٣• 
السمرقندي ج٧٨/١• 
ج٣٣/٣، •  ج١٠١/٢،  جندب  سمرة بن 

٥٤، ج١٣/٤
السنباطي ج١٧٣/١• 
السنهوري ج١٨٤/١• 
أبي حثمة ج٤٠٥/٣•  سهل بن 
سهل بن سعد ج٤٠٢/٣، ج٣٠٩/٤• 

السـيابي، خلفان بن جميـل ج٤٩٠/١، • 
ج٢٧٢/٣، ٣٢٩

سيد قطب ج٢٣/٣• 
السيوطي ج٩٤/١، ١٤٤، ١٤٨، ١٥٣، • 

 ،١٥٤، ١٦٠، ١٦١، ١٦٣، ١٦٩، ١٧٥
ج٧/٢،   ،٣٠١  ،٢٤٨  ،١٨٢  ،١٧١
 ،١٥١، ١٥٦، ٢١٥، ٣٧٨، ٣٨٧، ٤٥٤
 ،٥١٤  ،٣٣٧  ،٣١٠ ج١٧/٣،   ،٥٣٦

ج١٨/٤، ٢٢

¢T

 • ،١٧٩  ،١٣٤  ،٦٣ ج٥٩/١،  الشـاطبي 
 ،٢٠٢ ج١٩٨/٢،   ،١٩٤  ،١٩٣  ،١٨١
 ،٢٠٩، ٢١١، ٢١٢، ٢٢٣، ٢٣٠، ٢٧٤
 ،٢٨ ج٢٦/٣،   ،٥٤٢  ،٤٥٦  ،٣٢٤
 ،٣١١  ،٣٠٧  ،٢٩٦  ،٢٩٤  ،٢١٨  ،٣٩

٥٩٦، ٦٠٣، ٦١٣، ٦١٤
اإلمـام •  إدريـس،  د بـن  مَحمَّ الشـافعي، 

 ،١٥٣  ،١٤٧  ،١٣٨  ،٨٢ ج٢٨/١، 
 ،٧١ ج٣٩/٢،   ،٤٢٩  ،٣٠٣  ،١٩٢
 ،٢٧٦  ،٢٤٥  ،٢٤٠  ،١٢٧  ،١٠٥  ،٩٧
 ،٥٩١  ،٤٢٩  ،٤٠٤  ،٣٧٨  ،٢٩٥
 ،٣٧٣  ،٨٦  ،٨٤  ،٨٣  ،٨١ ج٧٦/٣، 
 ،١٥٢  ،١٢٨  ،١٠٠  ،٨٤ ج١٨/٤، 

١٧٤، ١٧٥، ٢٢٥، ٢٤٤، ٢٩٩
إبراهيم ج٦١/١•  الشال، 
الشالوسي، عبد الكريم ج٤٣٠/١• 
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ج٢٢٧/٢، •  الدهلـوي  اهللا  ولـي  الشـاه 
ج٣٦٢/٣، ج٤١/٤

شبير ج٣٥٢/٣• 
 • ،٥٢٠ ج٢٣٢/١،  القاضـي  شـريـح 

ج٣٧٠/٣، ج١١٨/٤، ١٥٤
الجرجاني ج٥٢/١، ٥٣، ٥٧، •  الشريف 

٦٢، ٦٦، ٧٥، ج١٨/٣
الحجاج ج٦٧/٣، ج٣٦٧/٤•  شعبة بن 
 • ،٣٤٧ ج٢٣٣/١،  عـامــر  الشـعـبـي، 

ج٢٢٥/٢، ٢٤٥، ج١٩٠/٣
الشـقصي، خميس بن سـعيد، الرستاقي • 

 ،٥٦  ،٥٥  ،٥٣ ج١٨/٢،  ج٤٨٥/١، 
 ،١٨٩، ٢٥٥، ٣٦٢، ٣٩٠، ٤٥٤، ٤٨٦
 ،٦١٢  ،٤٩٦  ،٤٩٥  ،٤٩٤  ،٤٨٩

ج٣٩٣/٣، ٥٧٧، ٥٩١، ٥٩٢
شلبي، محمد مصطفى ج١١٧/١• 
علي •  عامر بـن  سـاكن،  أبـو  الشـماخي، 

 ،٢٠٤  ،٩٩  ،٨٨  ،٦٩  ،٦٥ ج٣٥/١، 
 ،٢١٠، ٢١٤، ٢٤٨، ٢٥٤، ٢٦٤، ٢٩٧
 ،٢٩٨، ٣٣٦، ٣٣٨، ٣٣٩، ٣٤٠، ٤١٥
 ،٥٠٥  ،٤٧٤  ،٤٣٩  ،٤٣٣  ،٤٣١
 ،٤٨  ،٤٠  ،٣٧  ،٣٦  ،٣٥  ،١٥ ج٨/٢، 
 ،١١٤  ،٩١  ،٩٠  ،٦٤  ،٦٣  ،٦١  ،٤٩
 ،١٣١، ١٣٤، ١٤٧، ١٥٠، ١٧٧، ١٧٨
 ،١٧٩، ١٩٩، ٢٢٦، ٢٣٠، ٢٤٢، ٢٤٣
 ،٢٤٧، ٢٤٨، ٢٥٦، ٢٦٢، ٣٢٦، ٣٢٩
 ،٣٤٢، ٣٧٠، ٣٩١، ٤٠١، ٤٠٢، ٤٠٤

 ،٤٢١، ٤٢٢، ٤٢٣، ٤٣٦، ٤٦٦، ٤٦٧
 ،٤٩٠، ٤٩١، ٥٢٣، ٥٢٤، ٥٢٦، ٥٢٧
 ،٥٢٩، ٥٣١، ٥٣٢، ٥٣٣، ٥٨١، ٥٨٢
 ،٥٨٧، ٥٨٩، ٦١٠، ٦١٦، ٦١٧، ٦١٨
ج٩/٣،   ،٦٢٦  ،٦٢٣  ،٦٢٢  ،٦١٩
 ،٩٢  ،٩١  ،٩٠  ،٨٩  ،٨٨  ،٦١  ،٦٠
 ،١٣٢  ،١٣٠  ،١٠٩  ،١٠٨  ،٩٥  ،٩٤
 ،١٣٨، ١٥٧، ١٥٨، ١٥٩، ١٨١، ٢٠٩
 ،٢١٠، ٢٤١، ٣٠٤، ٣٨٣، ٣٨٤، ٣٨٥
 ،٣٨٦، ٣٨٧، ٣٨٨، ٣٨٩، ٣٩٠، ٣٩٤
 ،٣٩٦، ٣٩٧، ٣٩٩، ٤٩٤، ٤٩٥، ٤٩٧
 ،٤٨  ،٣٤  ،٣٣  ،٣٢  ،٢٩ ج٢٨/٤، 
 ،٥١، ٥٢، ٥٣، ٥٨، ١٣٤، ١٣٥، ١٣٩
 ،١٤١، ١٤٣، ١٤٥، ١٦٠، ١٦١، ١٩٠
 ،١٩١، ٢٠٠، ٢٤٢، ٢٤٣، ٢٤٤، ٢٤٦
 ،٢٥٧، ٢٦٤، ٢٧٧، ٢٨٠، ٢٨١، ٣٠٤

٣١٢، ٣٤٨، ٣٤٩، ٣٥٤، ٣٥٥
الشـماخي، أبو العباس، أحمد بن سعيد • 

ج٣٥/١، ج١٢١/٢، ج٣٢٩/٣
الشهرستاني ج٢١٥/١• 
 • ،٢٨٠  ،٢٣٢ ج٢٢٠/٢،  الشـوكاني 

ج٣٢/٣، ١٩١، ج٢٠٩/٤، ٢٧٣
باشعادل ج٣٤/١، •  بكير  بالحاج  الشـيخ 

٢٥٠
بابه ج٢٥٣/١، •  بالحاج محمد بن  الشيخ 

 ،٤٥٠ ج٤٤٩/٢،   ،٥٢٠  ،٤٩٧  ،٢٧٥
٥٠٦
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الشيخان ج٢٠/١• 
الشيرازي، إسحاق ج٥١١/٣• 
الشيعي ج٣٨٢/٣• 

¢U

ج١٧٦/٣، •  ج٥٧٩/٢،  الُصبـحـــي 
ج٣٤٤/٤

العوتبي، سلمة بن مسلم•   = الصحاري 
الشريعة ج٥٥/١•  صدر 
صدقي، محمد ج٣٣/١• 
أمية ج١١٧/٤، ١١٩•  صفوان بن 
الصنعاني ج٢٩٧/٣• 

¢V

الضّحاك بن خليفة ج٢١٨/٢، ج٣٧/٣• 
 • ،٤٦٦ ج١٣٩/١،  السـائب  ضمام بـن 

٥٢١، ج٦١٦/٢، ج١٢٧/٣، ج٣٧٣/٤
الضميري ج٩٧/٣• 

•

ابن عاشور•   = الطاهر بن عاشور 
طاووس ج٢٦/١، ج٢٩٥/٢، ج٦٣/٣• 
 • ،٢٢٣ ج١٥٤/٢،  ج٤٨١/١،  الطبراني 

٦٠٩، ج٢٨/٣، ج٣٦٧/٤
ج٢١٩/١، •  جريـر  محمد بـن  الطبـري، 

 ،٢٢٣  ،٢٢١ ج٢٦/٢،   ،٤٢١  ،٣٠٤
٤٦١، ٥١٣، ج٢٥/٣، ٣٤٢

طلحة ج١٣٢/٤• 
طليحة األسدية ج٥٠١/١• 
الدين ج١٦٠/١، ج٣٣/٣•  الطوفي، نجم 
الطيالسي ج٣٥٢/٣• 

´

عاصم ج٣٦٧/٤• 
العالم يوسف ج٢٠٢/٣• 
الشعبي، عامر•   = الشعبي  عامر 
الشماخي، عامر•  الشماخي =  عامر 
ج٣٠٧/١، •  المؤمنيـن #  أم  عائشـة 

 ،١٠٤  ،٩٨  ،٤٩ ج٤٨/٢،   ،٥٠٣
 ،١٠٥، ٢١٤، ٢٢٥، ٣٨٨، ٤٠١، ٤٦٦
 ،١٣٠ ج٢٨/٣،   ،٦٢٦  ،٤٩٥  ،٤٨٦
 ،٢٣٥، ٢٣٦، ٢٣٧، ٢٤١، ٢٨٤، ٣٤٩
ج١٣/٤،   ،٦١٦  ،٦٠٢  ،٣٦٨  ،٣٥٦
 ،٢٥٦  ،٢٥٥  ،٢٠١  ،٢٣  ،١٨  ،١٧

٢٥٧، ٣٦٧، ٣٦٨
ُعميس ج١٠٥/٢•  بنت  عائشة 
ج٢٧/٣، •  ج١٧٦/٢،  الصامت  عبادة بن 

٢٨، ج١٥٠/٤
العوام ج٦١٩/٣•  عبادة بن 
ج٤٦٢/١، •  عبد المطلـب  العباس بـن 

ج٤٠٤/٢، ج٢٠٥/٤
إباض ج٢٠٦/١، ٢٠٧، ٢٣٥•  عبد اهللا بن 
المنافـق •  سـلول،  بـن  أُبـّي  بـن  عبـد اهللا 

ج٢٠٣/٣
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أمِّ مكتوم ج٥٦٣/٢•  عبد اهللا بن 
الحارث ج٤٣٣/٢•  عبد اهللا بن 
الزبير ج٥٤٤/٢•  عبد اهللا بن 
عبد اهللا بن زيد ج٢٨/٢• 
ابن عباس، عبد اهللا•   = عبد اهللا بن عباس 
عبد اهللا بن عبد العزيز، أبو سعيد ج٢٥/١، • 

 ،١٤٤ ج١٤٣/٤،  ج٩٢/٣،   ،٤٩٤  ،٣٧
١٤٦، ١٤٧، ٣٨٨

ابن عمر، عبد اهللا•   = عبد اهللا بن عمر 
عبد اهللا بن عمرو بن العاص ج٣٤٦/٣، • 

ج٢٧٠/٤
ابن مسعود، عبد اهللا•   = عبد اهللا بن مسعود 
الكنـدي، •  عمـر  يحيـى بـن  عبد اهللا بـن 

الحق) ج١٣٠/٤ أبو يحيـى (طالب 
عبد اهللا بن يحــيـى الحضـرمي ج١٣١/٤• 
الخطاب ج٦٤/٢•  بن  زيد  بن  عبد الرحمٰن 
 • ،٢٤٥ ج٢٩/٢،  عوف  عبد الرحمٰن بن 

٥٤٣، ٥٦٦
النعمان بـن معبد بـن •  بـن  عبد الرحمٰـن 

هوذة ج٩٩/٢
عبد الرزاق ج٦٠٤/٣، ج٣٧١/٤• 
أبو غدة ج٧٤/٣•  عبد الستار 
عبد العزيز عزام ج٣٦٩/٤• 
عبد القيس ج٤٦٤/٢، ٤٦٦• 
اإلمـام •  عبد الرحمٰـن،  بـن  عبد الوهـاب 

ج٣٧/١، ٢٤٠، ٢٤٧
عبيدة ج١٨١/٢، ج٣٤٤/٣• 

بنت محمد ج٥٣/٢•  عبيدة 
مالك ج٣٣٤/١•  عتبان بن 
بن عامر ج٤٨١/١•  عتبة 
عثمان األصم = األصم، عثمان• 
عثمان بن أبي العاص الثقفي ج٣٣٨/١، • 

ج٥٥٥/٢
عثمان بن عّفان ج٢٣٠/١، ٤٢٢، ٤٦٢، • 

ج١٢٠/٢، ٤٣١، ج٢٨/٣، ٦٠٦
عثمان بن مظعون ج٢٣٢/٣• 
ُعدّي ج٦٢٨/٢• 
ج١٠٤/٤، •  ج٤٩/٢،  الزبير)  (بن  عروة 

٢٠٨، ٢٧٦
الدين بن عبد السـالم ج٢١١/٢، •  عـز 

 ،٢٢٣  ،١٥٥ ج١٥٢/٣،   ،٦٠٣  ،٢١٥
 ،٥١١  ،٣٥٧  ،٣١٤  ،٣٠٤  ،٢٢٤

ج٢٧٤/٤، ٣٦٥
إبراهيم ج٢٥/١•  العساكر، 
 • ،٢٣٤ ج٢٦/١،  ربـاح  أبـي  بـن  عطـاء 

 ،٤٢٩  ،٢٩٥  ،٢٤٥ ج٤٨/٢،   ،٣٤٩
٦٠٨، ج٦٣/٣، ١٩٠، ج١٠٠/٤، ٢٣٧

القرظي ج٤٧٠/٢•  عطية 
عكرمة ج٥١٣/٢، ج٢٢٨/٤، ٣٨٨• 
الطرابلسي ج٣٣٧/٣•  الدين  عالء 
ج١٥١/٣، •   ،٤٠٦ ج٤٠٥/٢،  العالئـي 

٣٥٢، ٣٥٣، ٣٦١
عبد الرحمٰـن •  بـن  محمـد  العلقمــي، 

ج٢٨١/٢
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 • ،٥٠٢ ج٢٣١/١،  طالـب  أبـي  علي بن 
 ،٢١٨  ،١٨١  ،١٨٠ ج١٠٥/٢،   ،٥٠٣
 ،٢٣٧، ٢٩٥، ٤١٥، ٤٨٦، ٤٨٧، ٤٨٨
 ،٣٦٠  ،٣٨ ج٣٧/٣،   ،٦١٠  ،٥٤٢
 ،٦٠٤  ،٤٩٤  ،٤٧٧  ،٤٥٨  ،٣٦٩
 ،١٧٣  ،١٥٤  ،١٣٥  ،١٣٢ ج١٠٤/٤، 

٢٥٧، ٢٥٩، ٣٧١، ٣٨٤
علي بن مرة ج٤٥٨/٣• 
التركي = حيدر، علي•  علي حيدر 
 • ،٢٧٤ ج٢٥٣/١،  معمـر  يحيــى  علـي 

 ،٦٢٠  ،٦١٩  ،٤٧٨ ج٤٧٥/٣،   ،٥١٦
ج٣٠/٤، ٢٦٣، ٣٠٥

ياسر ج٢٨٩/٢، ٤٣٥، ٤٧٥، •  عمار بن 
٥٨٨

 • ،١٤٤ ج١٤٠/١،  الخطـاب  بـن  عمـر 
 ،١٤٥، ١٤٧، ١٤٩، ٢١٣، ٢٢٨، ٢٢٩
 ،٣٠٢، ٣٢٧، ٣٢٨، ٤٢٠، ٤٤٥، ٤٤٩
 ،٤٦١، ٤٨١، ٥٠١، ٥٠٣، ٥١٧، ٥٢٠
 ،١٨١  ،١٨٠  ،١٤٩ ج١٢٠/٢،   ،٥٢٢
 ،٢٣١، ٣٤٧، ٣٩١، ٤٣١، ٥٤٤، ٥٦٦
 ،٢٠٣  ،١٥٤  ،١٥١ ج٣٧/٣،   ،٥٨٨
 ،٢١٣، ٣٧٠، ٤٥٩، ٤٧٤، ٤٧٦، ٤٩٤
 ،٦٠٣، ٦٠٥، ٦٠٦، ٦١٦، ٦١٧، ٦٢١
 ،٢٥٦  ،٢٠٧  ،١٧٣  ،١٣٣ ج٥٨/٤، 

٣٧١، ٣٧٢، ٣٨٦، ٣٨٨، ٣٩٢
عمر بن عبد العزيز ج٥٢٢/١، ج٣٥٠/٢، • 

٤٠٤، ج٦٢٩/٣، ج١٩/٤

عمران بن حصين ج٦٠٨/٢• 
دينار ج٣٧١/٤•  عمرو بن 
عمرو بن شعيب ج٣٣٦/١، ج٤٦٨/٢، • 

ج٣٥/٣، ج٩٨/٤
 • ،٢٣١ ج٢٢٦/٢،  العـاص  عمرو بـن 

٤٢١، ٥٨٧، ج٢٠٧/٤
يعلى بن مرة ج٣٤٧/٢•  عمرو بن عثمان بن 
عمرو بن هرم ج٢٣٧/١، ج٢٢٨/٤• 
يثربي ج٥٧٢/٢•  عمرو بن 
المازني ج٢٧/٣، ٣٧•  يحيـى  عمرو بن 
 • ،٢٠٨ ج٨٦/١،  فتـح  عمروس بـن 

 ،٣٠٦  ،٣٠٥ ج٢٩٧/٢،   ،٢٤٧  ،٢٤٢
٣٠٨، ٣٠٩، ٣١٦، ج٥٠/٤

الصحاري •  مسـلم،  سـلمة بن  العوتبـي، 
 ،٨٨  ،٧٧  ،٧٢  ،٧١  ،٦٥ ج٣٥/١، 
 ،٢٠٩، ٢١٠، ٢٤٦، ٢٧٠، ٢٧١، ٢٧٢
ج٤٠٨/٣،   ،٦١٢ ج٨٨/٢،   ،٥١١
 ،٩٥  ،٧١  ،٦٥  ،٣٥ ج٢٥/٤،   ،٤٦٨

٣٤٨، ٣٤٩، ٣٨٤
أبان ج٢٥١/٣•  عيسى بن 
العيني ج٣٥٩/٣• 

Æ

الغامدية ج١٦/٢، ج٣٤٤/٤• 
 • ،٩٨ ج٣٣/١،  حامـد  أبـو  الغزالـي، 

ج٣٢٩/٢،   ،٥٦٧  ،١٩٥  ،١٩٢  ،١٨٢
٣٧٨، ج٣٠٨/٣
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±

الفاداني، محمد ج١٥٥/١• 
فاطمة بنت ُحبيش ج٢٥٩/٢، ج٣٦٥/٣، • 

٣٩٤، ٣٩٩
الفاطمي ج٤٨٣/٣• 
الفتني ج١٦/٢• 
الرازي•   = الرازي  الفخر 
الحواري ج٤٥٢/٣•  الفضل بن 
العباس ج٣٠٠/٤•  الفضل بن 
الفيومي ج٥٣/١، ٥٧، ٦٢، ٩٢، ٩٥• 

¥

القاسمي ج٢٠٦/٢• 
يعلى ج١٥٦/٢•  أبو  القاضي، 
الهاللي ج٥١٤/٢•  قبيصة بن مخارق 
 • ،٢٣٤ ج٢٠٦/١،  دعــامـة  بـن  قتـادة 

ج٩٨/٢، ج٦٨/٣، ٢٢٩
 • ،١١٢  ،١٠٨  ،١٠١ ج٦٣/١،  القرافـي 

 ،١٣٥، ١٧٢، ١٧٣، ١٧٧، ١٧٨، ١٨١
 ،٣١ ج٢٣/٢،   ،٢٩٠  ،٢٨٧  ،١٩٣
 ،٣١١  ،٢٩٩ ج٢٩٨/٣،   ،٦٠٣  ،٢٧٤
 ،٣١٢، ٣٣٧، ٣٧١، ٥١١، ٥٩٧، ٦٠٧

٦٠٨، ٦٢١، ج٢٧٤/٤
القرضاوي ج١١٨/١• 
 • ،٢٩٩  ،٢١٩ ج٢١٨/١،  القرطبـي 

ج٢٢/٣،  ج٢٨٠/٢،   ،٤٢٣  ،٣٤٩
٢٣٠، ٣٤٤، ٣٤٦، ٥٨٠، ٦٠٢

القسطالني ج٣٦٨/٣• 
أمحمد بن يوسف•  أطفيش  القطب = 
قنبر ج٣٧١/٤• 
قيس بن سليمان ج٢٦٧/٢• 

∑

 • ،٥٦٩  ،٥٦٤ ج٣٥٦/٣،  الكاسـاني 
٥٨٤، ج٢٤١/٤

مالك ج٣٢١/٢•  بنت كعب بن  كبشة 
أبو سـعيد ج١٧/١، ٢٩، ٣٠، •  الكدمي، 

 ،٢٠٨  ،٢٠٤  ،١٤٧  ،٦٥  ،٣٢  ،٣١
 ،٢٠٩، ٢٤٥، ٢٥٥، ٢٦١، ٣١٩، ٣٣٥
 ،٣٣٦، ٣٦٨، ٣٧٧، ٣٨٠، ٣٨١، ٣٨٢
 ،٣٨٨، ٣٨٩، ٤٤٢، ٤٦٥، ٤٨٥، ٤٨٧
٤٩٥، ج٨/٢، ٢٣، ٤١، ٤٢، ٤٤، ٤٥، 
 ،٤٧، ٥٤، ٥٥، ٥٦، ٦٦، ٦٧، ٦٨، ٦٩
 ،١٦١  ،١٥١  ،١٤٥  ،٩٢  ،٧٩  ،٧١
 ،١٦٦، ١٦٧، ١٨٠، ١٨١، ١٨٢، ١٨٣
 ،١٨٩، ١٩٩، ٢٧٧، ٣٠٠، ٣٠١، ٣٠٢
 ،٣١٠، ٣٣٤، ٣٣٨، ٣٦٢، ٤١٣، ٤١٨
 ،٤١٩، ٤٢٤، ٤٢٥، ٤٣٠، ٤٤٣، ٤٥٤
 ،٤٥٧، ٤٦٣، ٤٨٥، ٤٩٤، ٤٩٥، ٥٠٣
 ،٥١٥، ٥١٦، ٥٢٩، ٥٦٠، ٥٦٣، ٥٦٤
ج٥٥/٣،   ،٥٧٨  ،٥٧٧  ،٥٧٥  ،٥٦٥
 ،٢٠٥  ،١٩٤  ،١٦٣  ،١٦٢  ،١١١  ،٦٦
 ،٢٣٧، ٢٧١، ٢٧٧، ٣٠٥، ٣٠٦، ٣٧١
 ،٣٨٥، ٣٨٦، ٣٩٠، ٤١٤، ٤٤٨، ٥٠٩
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 ،٥١٥، ٥١٨، ٥١٩، ٥٢٠، ٥٢١، ٥٢٢
 ،٥٢٣، ٥٢٤، ٥٢٥، ٥٤٢، ٥٥٧، ٥٨٤
ج٣٢/٤، ٥٠، ٥٩، ١٣٨، ٢١٨، ٢٢٩، 
 ،٢٣٠، ٢٣١، ٢٣٢، ٢٣٣، ٢٣٤، ٢٣٧

٢٤٠، ٢٦٦، ٢٨٨، ٢٨٩، ٣٥٣
الكرابيسي ج١٤٣/١• 
ج٨٤/٢، •   ،١٥٤ ج٧٨/١،  الكرخـي 

 ،٥١٠  ،٥٠٩  ،٣٣٧ ج٢٥١/٣،   ،١٥١
ج٣٠٦/٤

ج٥٠١/٢، •  ج٣٤٦/١،  ُعْجَرَة  َكْعب بن 
٥٤٦، ج٣٤٣/٣، ٤١٣

مالك ج٥٨١/٣•  كعب بن 
البقاء•  أبو   = الكفوي 
الكنـدي، أحمد بن عبـد اهللا ج٢١٠/١، • 

 ،٤٥ ج٣٧/٢،   ،٤٤٧  ،٣١٦  ،٢٤٦
٦٩، ٧٠، ٦١١، ٦١٢، ج٣٤١/٣، ٥٨٩، 

ج٣٧٤/٤
إبراهيم ج٢٠٩/١، •  الكنـدي، محمد بن 

ج٤٤٦/٢،   ،٤٠٥  ،٤٠٣  ،٣٩٩  ،٢٤٦
 ،٥٣٦  ،٥٣٣  ،٤٦٦ ج٤١٥/٣،   ،٤٤٧
 ،٢٢٦  ،١٩٩  ،١٣٣  ،٤٦ ج٢٦/٤، 

٢٣٥، ٢٤٠، ٣٩١
بنت هالل•  منى  الِكْندية، منى = 

∫

لوط 0 ج٣٧٤/٤• 
الليث ج٥٠١/١، ج١٠٨/٢، ج٦١٩/٣• 

Ω

المازري ج٣٦/٣• 
المازني ج٦٢٦/٢• 
ماعز ج٣١٠/٤، ٣٣٢، ٣٧٠• 
مالك بـن أنـس، اإلمـام ج٦٥/١، ٧١، • 

 ،٤٢٩  ،٢٣٠  ،١٤٧  ،١٢٧  ،١١٨
 ،٤٠٤  ،٢٩٥  ،٢٤٥  ،٢٤٠ ج٢٩/٢، 
ج١٢٨/٤،   ،٦٠٦  ،٩٣ ج٣٧/٣، 
 ،١٥١، ٢٢٥، ٢٤٤، ٢٥٠، ٢٧٠، ٢٨٠

٢٩٩، ٣٢٢، ٣٤٤، ٣٦٤
الصالني ج٤٨٩/٣•  مالك 
الماوردي ج٢٦/٢• 
 • ،٢٤٥ ج٢١٨/٢،  ج٢٦/١،  مجاهـد 

٥١٣
سـفيـان •  أبـو  الرحيـل،  محبوب بـن 

 ،٤٣٧ ج٣٣٥/٢،   ،٤٤١ ج٢٣٥/١، 
٥٠٤

محبوب بن محبوب ج٢٧٨/٤• 
المحبوبي ج١٤٣/١• 
السدويكشي•  القصبي  أبو ستة،   = المحشي 
الخليلي، سعيد•   = الخليلي  المحقق 
المحلي ج١٦١/٢• 
النـزوي، •  السـعالي  أحمـد  محمد بـن 

أبو علي ج١٣٦/٤
العلفي ج٤٨٨/٣•  محمد بن دهيم 
المدني ج١٤٥/٤•  محمد بن سلمة 
أبي رافع ج٩٨/٢•  محمد بن عبد اهللا بن 
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عبـد اهللا  •  أبـو  محبــوب،  بـن  محمــد 
 ،٢٤٣  ،٢٤١  ،٨٦  ،٢٦ ج٢٥/١، 
ج٥١/٢،   ،٥١٨  ،٥١٢  ،٣٩٣  ،٣٧١
 ،٢٧١  ،١٣٢  ،١٠٥  ،٩٧  ،٧٢  ،٥٣
 ،٤١٠  ،٤٠٤  ،٤٠٣  ،٣٥١  ،٣٤٧
٤٤٦، ٤٤٧، ٤٧٩، ج٣٤١/٣، ٣٩٣، 
 ،٤٥٥  ،٤٥٤  ،٤٤٠  ،٤٣٧  ،٤٠٤
 ،٤٩٤  ،٤٩٣  ،٤٩٠  ،٤٨٨  ،٤٥٦
 ،٥٧٥  ،٥٧٤  ،٥٧٢  ،٥٥٤  ،٥٠٢
 ،١٥٤ ج٧٣/٤،   ،٥٩٢  ،٥٨٩  ،٥٧٦
 ،٣٣٦  ،٣٣١  ،٣٢٤  ،١٥٨  ،١٥٥

٣٥٥، ٣٥٦، ٣٦٩
المسبَّح ج٣٢٥/٢، ٣٣٨•  محمد بن 
محمد بن مسلمة ج٣٧/٣• 
الربيع ج٤٩٠/٣•  يزيد بن  محمد بن 
بوساق ج١٣/٣•  محمد 
محمد رشيد رضا ج٣٤٢/١، ج٢٧٣/٢، • 

٢٧٥
محمد عبده ج٢٧٣/٢، ٢٧٤، ٢٧٥• 
ناصر ج٣٤/١•  محمد 
محمد يوسف موسى ج١١٧/١• 
المختار بن عوف ج٤٥٢/٣• 
مرداس بن حدير ج٢٠٧/١• 
المرغيناني ج٢٧٦/٢• 
7 ج٥٨٠/٣•  مريم 

مسدد ج٣٦٧/٤• 
النزوي ج٧٣/٤•  تميم  مسعدة بن 
المسعودي، زهران بن خميس ج١٦/١، • 

٩٥، ٩٧، ٤٣٣، ٤٩٠، ج٢٣٨/٤
مسلم بن الحجاج ج٢٩/٢، ١٥٥، ٤٦٩، • 

 ،١٥٥ ج٢٨/٣،   ،٦٠٨  ،٥٨٨  ،٥٧٣
ج٢٦٩/٤، ٢٧٠، ٣٧٠

الحنفي ج٤٧٦/٢•  بن حبيب  مسيلمة 
المطرزي ج١٤/٣• 
الشجري ج٥٩١/٢•  مطرف بن 
معاذ بن جبل ج٢٤٣/٢، ج٢٥٦/٤• 
اإلمام ج٣٥٥/٣•  المعافري، 
أبي سفيان ج٣٨/٣، ٦٢١•  معاوية بن 
معمر ج١٥٧/٤• 
 • ،٥٤٧ ج٤٨٨/٢،  شـعبة  بـن  المغيـرة 

ج١٨٧/٣
مقاتل ج٢١٨/٢• 
المقري ج٥٤/١، ٦٠، ٦١، ٩٣، ١٠١• 
مكحول ج٣٣٢/٢، ٣٦٨• 
المليح بن حسان ج٣٠٢/٣، ٣٤١• 
المعتز ج٩٨/٢•  منصور بن 
الِكْندية ج١٧/١، ٢٥٥•  بنت هالل  منى 
الجعالني ج٤١٧/٢•  النير  منير بن 
أبي صفرة ج٥٨٠/٣•  المهلب بن 
أبي جابر ج٧٢/١، ٧٣•  موسى بن 



٥٤١ فهرس األعـالم

موسـى بن علي، أبو علي ج٤٢/١، ٧٣، • 
 ،٥٣٢  ،٢٧١  ،١٣٢  ،٥٥ ج٥٣/٢، 
ج١٨٧/٤،   ،٦٢٧  ،٥٩٥ ج٤٣٧/٣، 

٢٠٣، ٢٧٨
موسى 0 ج١٧٧/٢، ج١٥٤/٣• 
ميمونة ج٥٦٣/٢• 

¿

 • ،١٥٠ ج١٤٣/١،  عبد الغني  النابلسـي، 
١٥٣

ناصر بن خميس ج١٠٣/٢• 
نافع ج٤٨١/١• 
ابن عمر ج٢٦٩/٤•  نافع مولى 
نبهان ج٥٧٩/٢• 
النبهاني، يحيـى ج٢٥/١• 
 • ،٤٤٧  ،٢٣٣ ج٢٦/١،  إبراهيم  النخعي، 

ج٩٧/٢، ٥٨٨، ج٢٣٧/٣، ٤٠٧
الندوي، علي ج٦٢/١، ١٢٠، ج٣٦٦/٣• 
بَفْرق) ج٧٣/٤•  واليًا  (كان  نزار 
النسائي ج٤٦٨/٢، ج١٨/٤• 
النسفي ج١٤٤/١• 
بشير ج٢٠٤/٣•  النعمان بن 
الدين•  نور  السالمي   = السالمي  الدين  نور 
 • ،٤٤٦  ،٤٣٠  ،٤٢٩ ج٤٢٨/١،  النـووي 

 ،٣٩٠  ،٢٣٨  ،٣٠  ،٢٨  ،١٩ ج٧/٢، 

٥٨٨، ج٢٧/٣، ٢٣٠، ٤٠٤، ج٢٧٠/٤، 
٢٧١، ٣٦٣، ٣٦٤

`g

 • ،٤٤٦ ج٤٢٣/٢،  غيـالن  بـن  هاشـم 
ج٦٨/٣

بن حزام ج٢١٣/٣•  هاني 
هرموش، محمود ج١٨/١، ٢٥٥• 
الهضيـبي، حسن ج٦١٤/٣• 
الراشدي ج١٨/١•  هالل بن محمد 
 • ،٥٢٦ ج٤٤١/١،  عتبـة  بنـت  هنـد 

ج٣٥٦/٣، ٣٥٧، ج١٩٣/٤، ١٩٥
هود بن محكم ج٢١٠/١• 
الهيثمي، علي ج٣٥٢/٣، ٣٥٣• 

h

الوارجالنـي، أبـو يعقـوب، يوسـف بن • 
 ،٢٥٤  ،٢٤٧  ،٢١٠ ج٦٩/١،  إبراهيـم 

ج١٣/٢، ٨٢، ١٥١
وائل بن حجر ج٣٠٩/٤• 
الحضرمي ج٢٥/١، ج١٣٠/٤، ١٤٥•  وائل 
وريون بن الحسن، أبو يوسف ج١١٠/٣، • 

٢٤٧، ٢٦١، ج٢١١/٤، ٣٨٠
بن عقبة ج٦٠٥/٣•  الوليد 
الونشريسي ج١١٨/١، ١٣٨، ١٨٧• 
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…

القرشي ج٢٠٧/٤•  آدم  يحيـى بن 
يحيـى بن سعيد ج٣٥/٣، ١٥٥• 
القطان ج٣٦٧/٤•  يحيـى 
(اسم علم) ج٣٣٢/٤•  يوسف 
زكريـاء •  بـن  عمـران  أبـي  بـن  يوسـف 

ج٤١٦/٣
يوسف 0 ج٢٧٦/٤• 
يونس ج٣٦٦/٣• 



٥٤٣

CG

ياسر ج٤٣٥/٢•  آل 
اإلباضية/المذهب اإلباضي/األصحاب/ • 

أصحابنا: لم نقم بفهرسة هذه الكلمات، 
تخلو  تـكاد  وال  الدراسـة،  محـور  ألنها 

منها صفحة.
المشـرق •  المشـارقة / إباضية  اإلباضيـة 

 ،٦٥ ج٦٤/٣،  ج٣٢٦/٢،  ج٢٥١/١، 
١٩٤، ٢٥٢، ٣٩٧، ٤٩٨

اإلباضية المغاربة ج٢٥٢/١، ج٣٢٦/٢، • 
٣٤٣، ج٦٤/٣، ٢٥٢، ٥٠٠

األشعرية ج٥٥٦/٣• 
 • ،٢٩٥  ،٩٩ ج٩٨/٢،  الـرأي  أصحـاب 

ج٢٣٧/٣، ج٩٥/٤، ٣٤١
األربعة ج٣٦/١•  المذاهب  أصحاب 
 • ،٥٦ ج٥٥/١،  األصـول  األصوليون/أهـل 

 ،١٨٦  ،١٤٤  ،١١٤  ،٩١  ،٦٢  ،٦٠  ،٥٧
 ،٨١  ،٧٩ ج٣١/٢،   ،٢٠٧  ،١٩٧  ،١٩٤
 ،٨٢، ٨٤، ١١٠، ١٤٧، ٢٥٠، ٢٦٨، ٣٥٤
٣٦٣، ج٥١/٣، ٢٧٤، ٢٨٧، ٥٩٨، ٦٠٩

األكاسرة ج٣٧٢/٣• 
اإلمامية ج١٥٦/٢، ج٣١٨/٤، ٣٢٣• 
اإلسـالمية) •  (األمـة  محمـد ملسو هيلع هللا ىلص  أمــة 

ج٣١٣/٢، ج١٠٥/٤
األمويون ج٢٠٧/١• 
أهل االستقامة ج٢٠٨/١• 
أهل اإلسالم ج٢٣٣/٤• 
التحقيق ج٢٩٢/٢•  أهل 
التفسير ج٢٠٤/٤، ٣٧٨•  أهل 
أهل جربة ج٥٠٠/٣• 
الجملة ج٣٠٥/٤•  أهل 
 • ،٤٣٩ ج٣٦٠/٣،  الحــجـــاز  أهـل 

ج١١٩/٤، ١٤٧
أهل الحديـث ج٢١٢/١، ٢١٣، ٤٨٣، • 

ج١٥٦/٢
أهل حرب ج٣١٣/٢• 
الحضر ج٢٨٥/٣•  أهل 
الحق ج٢٠٨/١•  أهل 
الدعوة ج٢٠٨/١، ج٢٤٧/٣•  أهل 
الذمة ج٣١٣/٢، ج٢٣٣/٤•  أهل 

واألديان والطوائف  المذاهب  فهرس 
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الرأي ج٢١٢/١، ٢١٣•  أهل 
الظاهر ج٧٠/١، ج٢٤٥/٢•  أهل 
ج٣٥٩/٣، •  ج١٣٤/٢،  العـراق  أهـل 

٤٣٩، ٤٥٢، ج١١٩/٤، ١٤٧
العرب ج٤٥٩/١•  العرف من  أهل 
ج٤٩٨/٣، •  ج٣٢٦/٢،  ُعمـان  أهـل 

٥٦١، ج٢١٣/٤
الفكر ج١٧٢/٢•  أهل 
القبلة ج٣٥/١، ج٢٣٥/٤، ٢٤٠•  أهل 
الكتاب ج١٧٠/٢، ٣١٢•  أهل 
 • ،٤٥٩ ج٢٨٦/١،  الـلـغـــة  أهـل 

ج٤٥٦/٣
ج١٣٤/٢، •  ج٤٨٣/١،  المدينـة  أهـل 

٢٠٠، ج٣٥٨/٣، ٣٥٩
ج٢٩٤/٣، •  ج٢٠٦/١،  المشـرق  أهـل 

٦١٤
أهل مصعب ج٤٩٨/٣• 
المغـرب ج٢٩٤/٣، ٣٥٥، ٣٩٧، •  أهل 

٤٥٤، ٤٥٥، ٦١٤
أهل مكة ج٣٥٨/٣، ٣٥٩• 
المّلة ج٣٤٦/٤•  أهل 
ميزاب ج٢٨٩/٣•  أهل 

Ü

البدو ج٢٨٥/٣• 
بنو عبد اهللا بن كعب ج٥٤٨/٢• 

قريظة ج٤٧٠/٢•  بنو 
بنو مصعب ج٤٩٨/٣، ٤٩٩• 
النضير ج١٧١/٢•  بنو 

ä

 • ،٢٦  ،٢٥  ،٢٠ ج١١/١،  التابعـون 
 ،٢٣٦  ،٢٣٥  ،٢٢٧  ،٢١٢  ،٣٦
٢٦٧، ٤٥٩، ٥٠١، ٥٠٣، ج٢٣١/٢، 

ج٢١/٣، ٣٤٠

ê

المسلمين ج٢٠٨/١•  جماعة 
السلف ج٤٢٦/١•  جماعة من 
الجمهور (الفقهاء) (العلماء) ج١٠٨/٤، • 

 ،١١٩، ١٩٨، ٢١٢، ٢٢٥، ٣٦٣، ٣٦٤
٣٦٥

ì

 • ،٨٣ ج٣٩/٢،  ج٤٨٣/١،  الحنابلـة 
ج٢٥١/٢،   ،٦١٣  ،٥٥٦  ،٨٦  ،٨٥
 ،٣٧١ ج٤٨/٣،   ،٣٤٥  ،٢٧٥  ،٢٦٤

٥٨٧، ٦١٧، ج٣٧/٤، ٣١٨، ٣٢٣
ج٧٨/١، •  الحنفـي  الحنفية/المذهـب 

 ،٤٠١  ،٢٤٩  ،١٩٨  ،١٦٩  ،١٥٠
 ،٨٣ ج٣٩/٢،   ،٤٨٢  ،٤٧٠  ،٤٢٩
 ،١٢٤  ،١١٨  ،١٠٨  ،٩٨  ،٨٦  ،٨٤



٥٤٥ فهرس المذاهب والطوائف واألديان

 ،١٥١  ،١٥٠  ،١٣٤  ،١٢٦  ،١٢٥
 ،٢٦٤  ،٢٣٩  ،٢٢٣  ،١٧٤  ،١٥٩
 ،٢٩٩  ،٢٧٦  ،٢٧٥  ،٢٧٢  ،٢٧٠
 ،٦١٥  ،٥٥٦  ،٣٦٦  ،٣٢٤  ،٣٠٠
 ،٤٢٩  ،٣٧٣  ،٣٧١ ج٤٨/٣،   ،٦٣٤
 ،٦١٧  ،٥٨٢  ،٥٦٧  ،٥٥٧  ،٥٣١
 ،٣٢٠  ،١٤٨ ج١٤٧/٤،   ،٦١٩

٣٢١، ٣٢٢، ٣٦٥

ñ

الراشدون ج٢٠٧/١، ٢١٢•  الخلفاء 
الخوارج ج٢٠٧/١، ج٦٧/٣• 

O

الرستمية ج٢٠٩/١•  الدولة 

Q

الرومان ج٢٨٤/٣• 

R

الزيدية ج٣١٨/٤• 

¢S

السلف ج٢٥/١، ٣٠، ٣٧، ج٥٥٠/٢، • 
 ،٥٠٠  ،٢٨٣  ،٢٠٢ ج٢١/٣،   ،٥٨٨

ج١٣٠/٤

¢T

 • ،١٦٩  ،١٥٠  ،٨٤ ج٧١/١،  الشـافعية 
 ،٨٣ ج٣٩/٢،   ،٤٨٢  ،٤٢٩  ،٤٠١
 ،٢٥١  ،٢٣٩  ،١٥٥  ،١٥١  ،١٥٠  ،٨٥
 ،٢٦٤، ٢٧٥، ٢٧٧، ٢٧٨، ٢٩٩، ٣٩٠
 ،٥٨٤  ،٣٧١ ج٤٨/٣،   ،٥٥٧  ،٥٥٦

٦١٩، ج٣٧/٤، ٣١٨، ٣٢٣
الشيعة ج٣٧١/٣• 
الشـيعة اإلمامية ج١٥٥/٢، ج٣٢٢/٤، • 

٣٦٤

¢U

 • ،٢٦  ،٢٥  ،٢٣  ،٢٠ ج١١/١،  الصحابة 
 ،٢٢٧  ،٢١٩  ،٢١٢  ،٢٠٦  ،١٤٧  ،٣٦
 ،٢٣١، ٢٣٦، ٢٦٧، ٣٨٢، ٤٥٩، ٤٦٣
ج٦٢/٢،   ،٥١٧  ،٥٠٣  ،٥٠١  ،٤٨٠
 ،١٠٤، ١٠٥، ٢٣٠، ٢٣١، ٢٤٧، ٢٤٨
 ،٣٤٤، ٣٤٧، ٤٤١، ٤٤٢، ٤٨٦، ٤٨٨
 ،١٢٥  ،٣٧ ج٢١/٣،   ،٥٤٢  ،٤٩٥
 ،١٢٨، ١٥١، ١٥٢، ٢٣٣، ٢٩٠، ٢٩٨
 ،٣٤٠، ٣٤٣، ٣٥٢، ٦٠٠، ٦٠٣، ٦٠٥

٦٠٦، ٦١٢

®

الظاهرية ج٣٩/٢، ٢٦٥، ٦١٥، ج٧٦/٣، • 
ج٣١٨/٤
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´

 • ،٢٨٤ ج٢٧٦/٣،  ج٤٠٢/١،  العـرب 
 ،٢٨٥، ٢٩٣، ٣٦٧، ٣٧٤، ٣٧٦، ٣٨٨
 ،٤٨٧، ٤٩٣، ٥٤٩، ٥٥٣، ٥٥٨، ٥٥٩

٥٨٦
العرنيون ج٤٦٦/٢، ٤٦٧• 
فزان ج٣٨٠/٤•  اإلباضية من  علماء 
علماء األصول ج٢٧٤/٣، ٥٥٣• 
المنطق ج٢٢/٢•  علماء 
الُعمانيون ج٤٠١/٣• 

±

الفقهـاء: لـم نقـم بفهرسـة هـذه الكلمة • 
لكثرة ورودها.

فقهاء األمصار ج٣٧٢/٤• 
السبعة ج٤٠٤/٢، ج٢٧٠/٤•  الفقهاء 
المدينة ج٢٧٠/٤•  فقهاء 
المعاصرين ج١٧/٤•  الفقهاء 

¥

القانونيون ج٥٦٥/٣• 
∑

 • ،٥٠٩  ،٤٦٧ ج١٣٩/١،  الكوفيـون 
ج١٢٧/٣، ج٣٧٣/٤

∫

اللغويون ج١٤٥/١• 
Ω

 • ،٥١٧  ،٤٨٣  ،٤٠١ ج١٩٣/١،  المالكيـة 

 ،١٥٢  ،١٣٤  ،١٢٦  ،٨٥  ،٤٠ ج٣٩/٢، 
 ،٥٥٦  ،٣٣٩  ،٣٢٤  ،٢٦٤  ،٢٣٩  ،١٧٤
 ،٥٨٤  ،٣٧١  ،١٢٨  ،٩٠  ،٤٨ ج٣٢/٣، 

٦١٧، ٦١٩، ج٣٧/٤، ٢٧٤، ٣٢٢
المتكلمون ج٣١/٢• 
المحامون ج٢٩٢/٣• 
اإلباضية ج٣٢٧/٤•  المدرسة 
الرأي ج٢٦/١•  مدرسة 
مذهب أحمد ج٣٤٣/٣• 
المشارقة ج٣٤٤/٢• 
المصريون ج٢٨٥/٣• 
 • ،٢٣٠  ،١٥٦  ،٨٦ ج٨٣/٢،  المعتزلـة 

ج٥٥١/٣، ٥٥٦
بغداد ج١٥٥/٢•  معتزلة 
المفسرون ج٢٦/٢• 
المناطقة ج٥٥/١، ٨٠، ج٥٥٠/٣• 

¿

النحاة ج٥٥/١، ٦٠• 
النصرانية ج١٧٠/٢، ٢٢٦، ٣١٣• 

`g

الهنود ج٢٨٥/٣• 

h

الوثنيون ج٢٨٥/٣• 

…

اليهودية ج١٧٠/٢، ٢٢٦، ٣١٣• 



٥٤٧

CG

األندلس ج٢٠٩/١• 
األهواز ج٦٧/٣• 

Ü

البحرين ج٤٦٤/٢• 
بريان ج٦٣٠/٣• 
 • ،٢١٢  ،٢٠٩  ،٢٠٦ ج٣٧/١،  البصـرة 

٢١٣، ج٣٥٥/٣، ج١٣٢/٤
البقيع ج١٠٥/٢• 
البالد اإلسالمية ج٢٩١/٣• 
العربية ج٢٨٥/٣•  البالد 
بالد المشرق / البالد المشرقية ج٢٩٤/٣، • 

٣٥٥، ٦١٤
المغربية ج٦١٤/٣•  البالد 
البلدان اإلسالمية ج٤٨٣/٣• 
بنورة ج٦٣٠/٣• 
بني يسجن ج٦٣٠/٣• 
(الحرام) ج٣٨٥/٢•  البيت 
المقدس ج١١٤/٢•  بيت 

ä

تبوك ج٢١١/٢، ٤٠٣، ٤٨٨• 
تنزانيا ج٢٠٩/١• 
تشاد ج٢٠٩/١• 
تمنكرت ج٣٣٨/١• 
تهامة ج٤٤٦/٢• 
تونس ج١٨/١، ٤٤، ٢٠٩• 

ê

الزيتونية ج١٨/١•  الجامعة 
نفوسة ج٢٤٥/٢•  به جبل  الجبل، يقصد 
الجحفة ج٤٣٩/٢، ٤٤٠• 
 • ،٤٤١  ،٤٤٠ ج٤٣٨/٢،  ج٤٤/١،  جدة 

٤٤٢
جربة ج٤٩٨/٣• 
ج٣٤٣/٢، •   ،٢٠٩ ج٤٤/١،  الجزائـر 

 ،٥٦٦ ج٢٨٩/٣،   ،٥٩٨  ،٤٤٩  ،٣٤٩
٦٣١

الخضراء ج٢٠٩/١•  الجزيرة 
العربية ج٢٠٩/١•  الجزيرة 

والبلدان األماكن  فهرس 
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ì

الحجاز ج٢١٢/١، ج٥٥٠/٢، ج١١٩/٤، • 
١٤٧

الحديبية ج١٥١/٣، ١٥٢• 
حضرموت ج١٤٥/٤، ٣٠٩• 

ñ

خراسان ج٢٠٩/١• 

O

بالجزائر ج٣٤٠/١•  المزابية  الديار 

P

الحليفة ج٢٣٨/٢•  ذو 

Q

روسيا ج٢٠٩/١• 

R

زنجبار ج٢٠٩/١، ج٥٧٥/٣• 

¢S

ُعمان ج٤٤/١، ٢٤٩•  سلطنة 
السنغال ج٢٠٩/١• 
سمرقند ج٤٧٧/١، ج٤٣١/٣• 
السودان ج٢٠٩/١• 

¢T

الشام ج٤٨٦/٣، ٦٠٤، ٦٢١، ج١٩٧/٤، • 
٣٧١

العربية ج٤٨٩/٢•  الجزيرة  شبه 
إفريقيا ج٢٠٩/١•  شمال 

¢U

صحار ج٣٥٢/٤• 

•

طريق مكة ج٣٨٨/٤• 

´

العراق ج٢١٢/١، ج٥٥٠/٢، ج٣٧٢/٣، • 
ج١١٩/٤، ١٤٧

عرفات ج٤٤٢/٢، ٥٤٥• 
العطف ج٦٣٠/٣• 
 • ،٢١٣  ،٢٠٩ ج١٠٤/١،  ُعمــان 

٢٤٨، ٢٤٩، ٤٧٨، ٥٨١، ج٣٢٦/٢، 
 ،٥٧٣  ،٥٦١  ،٤٥٣  ،١٨٠ ج٨٦/٣، 

٥٧٤، ج٢١٣/٤
عوَتب ج٧٤/٢• 

Æ

غانا ج٢٠٩/١• 
غرداية ج٦٣٠/٣• 
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±

َفْرق ج٧٣/٤• 
فرنسا ج٦٣١/٣• 
 • ،٢٦١  ،٢٤٧ ج١٠٩/٣،  فــــــزان 

ج٣٨٠/٤

¥

القادسية ج٦٠٥/٣• 
قباء ج٣٤٤/٢• 
 • ،٣٨٧  ،٣١١  ،٣٠٢ ج٢٩٦/٢،  الِقبلـة 

ج٢٣٥/٤، ٢٤٠
القرارة ج٦٣٠/٣• 

∑

الكعبة ج١١٤/٢، ٣٣٣• 
كينيا ج٢٠٩/١• 

∫

لبنان ج٥٣١/٣• 
ليبيا ج٢٠٩/١• 

Ω

مالي ج٢٠٩/١• 
المحلة ج٥٩٩/٢• 
مدغشقر ج٢٠٩/١• 
 • ،١٧١ ج١٣٤/٢،  المنـّورة  المدينـة 

 ،٢٠٠، ٢٣٨، ٤٠٤، ٤٤٠، ٥٥٠، ٥٥١
٥٥٧، ج٢٥٥/٤، ٢٥٧، ٢٧٠

الحرام ج٣٤٧/٢، ج٦١/٣•  المسجد 
 • ،٢٤٦  ،٢٤٤ ج٢٠٩/١،  المشـرق 

ج٣٩٧/٣، ٤٣٠، ٥٦٦
 • ،١٩٢ ج١١٤/٢،  ج٢٠٩/١،  مصـر 

ج٣٧٣/٣، ٥٣١، ٥٧١
 • ،٢٠٩  ،٢٠٦  ،٣٦ ج٣٤/١،  المغـرب 

 ،٤٤٩ ج٤٤٠/٢،   ،٢٤٧  ،٢٤٦  ،٢٤٤
٤٧٩، ج٣٩٧/٣، ٥٦٦

مكة المكرمة ج٣٧٥/١، ج٦٤/٢، ١١٥، • 
 ،٤٧٠  ،٤٤٢  ،٤٤٠  ،٤٣٨  ،٤٣٧  ،٢٠٠
 ،١٥٢ ج١٥١/٣،  ج٣٣٥/٢،   ،٦١٦
 ،٢٢٥  ،١٩٧ ج١٠٤/٤،   ،٤٨٦  ،٤٦٥

٣٨٨
مليكة ج٤١٥/٢، ج٦٣٠/٣• 
ميزاب ج٤٥٠/٢•  منطقة 
مِنى ج٤٣٦/٢، ٤٣٨، ٥٩٣• 
 • ،٥٧١ ج٥٣١/٣،  ج٦٢٠/٢،  ميـزاب 

٦٣٠، ٦٣١

¿

نجران ج٣٧٣/١• 
نزوى ج٥٩٩/٢• 
نفوسة ج٣٧/١• 
النيجر ج٢٠٩/١• 
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`g

هجر ج٣٢٨/٢• 

h

وادي ميزاب ج٤٤/١، ج٤٤٩/٢، ٤٥٠، • 
ج٤٨٢/٣، ٦٢٩، ٦٣٠

…

اليمن ج٢٠٩/١، ج١٣١/٤• 
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األول ) ( الجزء  فهرس 

تقديم ..............................................................................................................................................................  ٧
٩  ........................................................................................................................................................ المقدمـة 

والتطور المفهوم  الفقهية  القواعد  التمهيدي:  الفصل 

٤٩  ............................. المشابهة  بالعلوم  عالقتها  وبيان  الفقهية  القواعد  حقيقة  األول:  المبحث 
٥٠  ................................................................................. الفقهية  القواعد  تعريف  األول:  المطلب 
٩١  ......... بها  الصلة  ذات  والمصطلحات  بالعلوم  وعالقتها  الفقهية  القواعد  الثاني:  المطلب 
وحجيتها ....................................................  ١٥٩ وأهميتها  الفقهية  القواعد  أنواع  الثاني:  المبحث 
ومراتبها .................................................................  ١٦٠ الفقهية  القواعد  أنواع  األول:  المطلب 
وفائدتها ................................................................  ١٧١ الفقهية  القواعد  أهمية  الثاني:  المطلب 
١٨٨  ............................................................................... الفقهية  القواعد  حجية  الثالث:  المطلب 
٢٠٥  ...................... اإلباضية  عند  ومصنفاتها  وتطورها  الفقهية  القواعد  نشأة  الثالث:  المبحث 
٢٠٦  .................................. اإلباضية  الفقهية  المدرسة  عن  مختصرة  لمحة  األول:  المطلب 
٢١٦  ................................................................................... الفقهية  القواعد  نشأة  الثاني:  المطلب 
٢٤٥  ....................................................... اإلباضية  عند  الفقهية  القواعد  تطور  الثاني:  المطلب 
اإلباضية ........................  ٢٥٧ عند  الفقهية  للقواعد  المتضمن  الفقهي  التراث  الرابع:  المبحث 

األولى الكبرى  الكلية  القاعدة  األول:  الفصل 
عنها تفرع  وما  بمقاصدها»  «األمور 

القاعدة .......................................................................................................  ٢٧٩ حقيقة  األول:  المبحث 
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٢٨٠  ................................................... اإلباضية  عند  ومكانتها  القاعدة  أهمية  األول:  المطلب 
٢٨٣  ........................................................ بمقاصدها»  «األمور  قاعدة:  تعريف  الثاني:  المطلب 
٢٨٦  .................................................................... بالقصد  الصلة  ذات  األلفاظ  الثالث:  المطلب 
بمقاصدها» ..................................  ٢٩٣ «األمور  لقاعدة:  اإلجمالي  المعنى  الرابع:  المطلب 
القاعدة ......................................................................................................  ٢٩٧ تأصيل  الثاني:  المبحث 

٣١١  .............................................................................. وفروعها  القاعدة  تطبيقات  الثالث:  المبحث 
٣١٣  ......................................................................... العقيدة  على  المقاصد  أثر  األول:  المطلب 
٣١٥  ......................................................................... العبادات  في  المقاصد  أثر  الثاني:  المطلب 
٣٣٥  ................................................................... المعامالت  في  المقاصد  أثر  الثالث:  المطلب 
٣٥٢  ..................................................... الشخصية  األحوال  في  المقاصد  أثر  الرابع:  المطلب 
٣٦٥  ................................................... واآلداب  الحقوق  في  المقاصد  أثر  الخامس:  المطلب 
٣٨٥  ............................................. والعقوبات  الجنايات  في  المقاصد  أثر  السادس:  المطلب 
٣٨٧  ........................................................ الشرعية  السياسة  في  المقاصد  أثر  السابع:  المطلب 
٣٩٠  ........................................................................................ القاعدة  مستثنيات  الثامن:  المطلب 
٣٩٧  ..... بمقاصدها»  «األمور  الكبرى  الكلية  القاعدة  عن  المتفرعة  القواعد  الرابع:  المبحث 
العبادات» ...............................................  ٣٩٩ أساس  «النية  األولى:  القاعدة  األول:  المطلب 
٤١٤  ................................................. بالنية»  إال  وال عقاب  ثواب  «ال  قاعدة:  الثاني:  المطلب 

معصية أو  بطاعة  وصفه  مرتهن  المكلف  من  تصرف  «كل  قاعدة:  الثالث:  المطلب 
٤٣١  ........................................................................................................................ وقصده»  نيته  على 

حلَّفه  َمن  إال  اليمين  في  الالفظ  نية  على  اللفظ  «مقاصد  قاعدة:  الرابع:  المطلب 
٤٤٣  ........................................................................................................................................... الحاكم» 
والمباني» ....  ٤٥٤ ال لأللفاظ  والمعاني  للمقاصد  العقود  في  «العبرة  قاعدة:  الخامس:  المطلب 

بحرمانه» عوقب  أوانه  قبل  الشيء  استعجل  «من  قاعدة:  السادس:  المطلب 
مقصوده» .............................  ٤٩٦ بنقيض  عومل  مشروع  غير  غرضًا  بتصرفه  قصد  «من  أو 
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الثانية الكبرى  الكلية  الفقهية  القاعدة  الثاني:  الفصل 
عنها تفرع  وما  بالشك»  ال يزول  «اليقين 

القاعدة................................................................................................... ٧ حقيقة  األول:  المبحث 

٢٥ ............................................................................................... القاعدة تأصيل  الثاني:  المبحث 

٣٥ ............................................................................. وتطبيقاتها القاعدة  فروع  الثالث:  المبحث 

بالشك»........ ٧٩ ال يزول  «اليقين  الكبرى:  القاعدة  تحت  المندرجة  القواعد  الرابع:  المبحث 
ما كان»............................................ ٨٠ على  ما كان  بقاء  «األصل  قاعدة:  األول:  المطلب 
١٠٩ ............................................................... الذمة» براءة  «األصل  قاعدة:  الثاني:  المطلب 
العدم»................ ١٢٨ العارضة  األمور  أو  الصفات  في  «األصل  قاعدة:  الثالث:  المطلب 
١٣٩ .......................... أوقاته» أقرب  إلى  الحادث  إضافة  «األصل  قاعدة:  الرابع:  المطلب 
١٤٧ ......... الحظر؟» أم  اإلباحة  واألعيان  األشياء  في  األصل  «هل  قاعدة:  الخامس:  المطلب 
اإلباحة»........ ١٨٤ األشياء  في  «األصل  قاعدة:  من  المستثناة  القواعد  السادس:  المطلب 

الثالثة الكبرى  الكلية  القاعدة  الثالث:  الفصل 
عنها تفرع  وما  التيسير»  تجلب  «المشقة 

القاعدة............................................................................................. ١٩٧ حقيقة  األول:  المبحث 
اإلباضية................................................ ١٩٨ عند  ومكانتها  القاعدة  أهمية  األول:  المطلب 
٢٠١ ..................................................................................... القاعدة تعريف  الثاني:  المطلب 



٥٥٥ فهرس الموضوعات

٢٠٩ ........................................................................... وضوابطها المشاق  أنواع  الثاني:  المبحث 

٢١٧ .................................................. التيسير» تجلب  «المشقة  قاعدة:  تأصيل  الثالث:  المبحث 

والتخفيف......................................................................... ٢٣٥ التيسير  أسباب  الرابع:  المبحث 
السفر................................................................... ٢٣٦ التيسير:  أسباب  من  األول:  المطلب 
المرض................................................................ ٢٥٠ التيسير:  أسباب  من  الثاني:  المطلب 
٢٦٨ ............................................................... النسيان التيسير:  أسباب  من  الثالث:  المطلب 
اإلكراه................................................................. ٢٧٩ التيسير:  أسباب  من  الرابع:  المطلب 
الخطأ.............................................................. ٢٩٠ التيسير:  أسباب  من  الخامس:  المطلب 
٣٠٤ ............................................................. الجهل التيسير:  أسباب  من  السادس:  المطلب 
البلوى....................................... ٣١٩ وعموم  العسر  التيسير:  أسباب  من  السابع:  المطلب 
٣٥٣ ................................................................ النقص التيسير:  أسباب  من  الثامن:  المطلب 

ومجاالتها................................................................... ٣٩٥ التيسيرات  أنواع  الخامس:  المبحث 

التيسير».............................. ٤١١ تجلب  «المشقة  قاعدة:  وفروع  تطبيقات  السادس:  المبحـث 

التيسير».......... ٤٥٣ تجلب  «المشقة  الكبرى  القاعدة  عن  المتفرعة  القواعد  السابع:  المبحث 
المحظورات».............................................. ٤٥٤ تبيح  «الضرورات  قاعدة  األول:  المطلب 
بقدرها»...... ٥٠٩ يقدر  للضرورة  أبيح  «ما  أو  بقدرها»،  تقدر  «الضرورة  قاعدة:  الثاني:  المطلب 
بزواله».................................................... ٥٢٩ بطل  لعذر  جاز  «ما  قاعدة:  الثالث:  المطلب 
٥٣٦ ...... خاصة» أو  كانت  عامة  الضرورة  منـزلة  الحاجة  «تنـزل  قاعدة:  الرابع:  المطلب 
٥٦٩ ......................................... الغير» حق  ال يبطل  «االضطرار  قاعدة:  الخامس:  المطلب 
البدل»................................... ٥٨٣ إلى  يصار  األصل  تعذر  «إذا  قاعدة:  السادس:  المطلب 
بالمعسور».............................................. ٦٠١ ال يسقط  «الميسور  قاعدة:  السابع:  المطلب 
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الرابعة: الكبرى  الكلية  القاعدة  الرابع:  الفصل 
عنها تفرع  وما  وال ضرار»  ضرر  «ال  أو  يزال»  «الضرر 

القاعدة  .................................................................................................   ٧ حقيقة  األول:  المبحث 
٨  .................................................... اإلباضية  عند  ومكانتها  القاعدة  أهمية  األول:  المطلب 
١١  ....................................................................................... القاعدة  مدلول  الثاني:  المطلب 
١٧  ........ التيسير»  تجلب  «المشقة  بقاعدة:  يزال»  «الضرر  قاعدة:  عالقة  الثالث:  المطلب 
١٩  ......................................... الفقه  أبواب  من  القاعدة  هذه  على  ما يبنى  الرابع:  المطلب 
٢١  ...................................................................... يزال»  «الضرر  قاعدة:  تأصيل  الثاني:  المبحث 
٤١  ......................................................... إزالته  وطرق  ضوابطه  الضرر،  أنواع  الثالث:  المبحث 
٤١  ........................................................................................... الضرر  أنواع  األول:  المطلب 
الضرر ........................................................................................  ٤٧ ضوابط  الثاني:  المطلب 
٥٢  ................................................................................. الضرر  إزالة  طرق  الثالث:  المطلب 
٥٩  ............................................................................. القاعدة  وفروع  تطبيقات  الرابع:  المبحث 
٦٠  ........................................................................................... العبادات  في  األول:  المطلب 
٧١  ....................................................................................... المعامالت  في  الثاني:  المطلب 
الشخصية .........................................................................  ٩٩ األحوال  في  الثالث:  المطلب 
١٠٨  ................................................................................. الحقوق  باب  في  الرابع:  المطلب 
١١٧  .......................................................... والمظالم  الجنايات  باب  في  الخامس:  المطلب 
١٢٣  ................................ يزال»  «الضرر  قاعدة:  تحت  المندرجة  القواعد  الخامـس:  المبحث 
١٢٤  .................................................. اإلمكان»  بقدر  يزال  «الضرر  قاعدة:  األول:  المطلب 
١٣٦  ................................................ منه»  بأعظم  أو  بمثله  ال يزال  «الضرر  الثاني:  المطلب 

الضررين أخف  «ارتكاب  أو  األخف»  بالضرر  يزال  األشد  «الضرر  الثالث:  المطلب 
الشرين» ..............................................................................................................  ١٤٨ أهون  أو 
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٢٠١  .................................... العام»  الضرر  لدفع  الخاص  الضرر  «يتحمل  الرابع:  المطلب 
٢١٧  ........................ المصالح»  جلب  من  أولى  المفاسد  «درء  قاعدة:  الخامس:  المطلب 
المانع» ...................  ٢٥٠ يقدم  والمقتضي  المانع  تعارض  «إذا  قاعدة:  السادس:  المطلب 
قديمًا» ........................................................  ٢٥٧ ال يكون  «الضرر  قاعدة:  السابع:  المطلب 

الخامسة الكبرى  الفقهية  القاعدة  الخامس:  الفصل 
عنها تفرع  وما  محكمة»  «العادة 

٢٦٩  ............................................................................................ القاعدة  حقيقة  األول:  المبحث 
٢٧٠  ............................................... اإلباضية  عند  ومكانتها  القاعدة  أهمية  األول:  المطلب 
٢٧٣  ..................................................................................... القاعدة  مدلول  الثاني:  المطلب 
٢٨١  ............. الشرعية  األحكام  في  اعتبارهما  وشروط  والعادة  العرف  أنواع  الثاني:  المبحث 
٢٨٢  ........................................................................... والعادة  العرف  أنواع  األول:  المطلب 
٢٩٦  ................ الشرعية  األحكام  في  واعتبارهما  والعادة  العرف  شروط  الثاني:  المطلب 
٣٣٧  .......................................................................................... القاعدة  تأصيل  الثالث:  المبحث 
٣٣٨  ..................................................................... الكريم  القرآن  من  األدلة  األول:  المطلب 
٣٥١  .......................................  @ الصحابة  وآثار  النبوية  نَّة  السُّ من  األدلة  الثاني:  المطلب 
والقياس ...........................................................  ٣٧١ باإلجماع  االستدالل  الثالث:  المطلب 
٣٧٥  ................ عليها  المتخرجة  وفروعها  مة»  ُمَحكَّ «العادة  قاعدة:  تطبيقات  الرابع:  المبحث 
العبادات ..................................................  ٣٧٦ في  والعادة  العرف  تحكيم  األول:  المطلب 
٤١٦  .............................................. المعامالت  في  والعادة  العرف  تحكيم  الثاني:  المطلب 
٤٦٨  ............................... الشخصية  األحوال  في  والعادة  العرف  تحكيم  الثالث:  المطلب 
العامة ........................  ٤٨٤ واآلداب  الحقوق  في  والعادة  العرف  تحكيم  الرابع:  المطلب 
والعقوبات .........................  ٤٩٨ الجنايات  في  والعادة  العرف  تحكيم  الخامس:  المطلب 
٥٠٧  ....... محكمة»  «العادة  الكبرى  الكلية  القاعدة  عن  المتفرعة  الفقهية  القواعد  الخامس:  المبحث 
٥٠٩  ............. والعادة  العرف  شروط  بعض  عن  رة  المعبِّ الفرعية  القواعد  األول:  المطلب 
األحكام .......  ٥٣٤ في  العملي  العرف  تأثير  عن  المعبرة  الفقهية  القواعد  الثاني:  المطلب 
٥٤٧  ...... األحكام  في  القولي  العرف  تأثير  عن  المعّبرة  الفقهية  القواعد  الثالث:  المطلب 
٥٩٤  .............................................. األزمان»  بتغير  األحكام  تغير  ينكر  «ال  الرابع:  المطلب 



٥٥٨

الرابع ) ( الجزء  فهرس 

¢SOÉ°ùdG  π°üØdG
iô¨°üdG  á«∏μdG  á«¡≤ØdG  óYGƒ≤dG

١١  .......................................................... الضمان  بنظرية  المتعلقة  الكّلّية  القواعد  األول:  المبحث 
١٤  ........................................................................... بالضمان»  «الخراج  قاعدة:  األول:  المطلب 
بالُغْنم» ..................................................................  ٣٨ «الُغْرم  قاعدة:  المطلب:  الثاني:  المطلب 
٤٨  ..................................... اإلثم»  ويرفع  الضمان  ال يزيل  «الخطأ  قاعدة:  الثالث:  المطلب 

إال  ال يضمن  والمتسبب  يتعمد،  لم  ولو  ضامن  «المباشر  قاعدة:  الرابع:  المطلب 
٦١  ......... المباشر»  إلى  الحكم  يضاف  والمتسبب  المباشر  اجتمع  «إذا  وقاعدة:  بالتعدي»، 

التفريط»، أو  بالتعدي  إال  ال يجب  «الضمان  قاعدة:  الخامس:  المطلب 
٨١  ................................................................................... ضامن»  والمفرط  بالتعدي  «الضمان  أو 
(التفريط) ............  ٩٨ التقصير»  أو  بالتعدي  إال  ال يضمن  «المؤتمن  قاعدة:  السادس:  المطلب 
ال يجتمعان» .................................................  ١٤١ والضمان  «األجر  قاعدة:  السابع:  المطلب 
جبار» ..................................................................  ١٥٠ العجماء  «جناية  قاعدة:  الثامن:  المطلب 
١٦٤  ............................................ الضمان»  ينافي  الشرعي  «الجواز  قاعدة:  التاسع:  المطلب 

١٧١  ......................................................... الملك  بنظرية  المتعلقة  الكلية  القواعد  الثاني:  المبحث 
١٧٢  ........ الملك»  دليل  «اليد  أو  ملكه»  دليل  الشيء  على  «اليد  قاعدة:  األول:  المطلب 

إذن»، بال  الغير  ملك  في  يتصرف  أن  ألحد  يجوز  «ال  قاعدة:  الثاني:  المطلب 
١٨١  ................................................................. إذنه»  بال  الغير  ملك  في  التصرف  يجوز  «ال  أو 
٢٠٦  .............................................................. حق»  ظالم  لِعَرق  «ليس  قاعدة:  الثالث:  المطلب 
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طلبه، حرم  فعله  حرم  وما  إعطاؤه،  حرم  أخذه  َحُرم  «ما  قاعدة:  الرابع:  المطلب 
اتخاذه» .............................................................................................  ٢٢١ حرم  استعماله  حرم  وما 

ضروراته» من  ما هو  ملك  شيئًا  ملك  «من  قاعدة:  الخامس:  المطلب 
مقصودا» ................................  ٢٣٩ َيِصْر  ما لم  بالحكم  ال يفرد  «التابع  أو  تابع»  «التابع  أو 
٢٤٨  .................................................... بالقبض»  إال  التبرع  يتم  «ال  قاعدة:  السادس:  المطلب 

٢٦١  .................................................... اإلثبات  بنظرية  المتعلقة  الفقهية  القواعد  الثالث:  المبحث 
٢٦٢  ........................ أنكر»  من  على  واليمين  المدعي  على  «البينة  قاعدة:  األول:  المطلب 
قاصرة» ...........................  ٣٠٤ حجة  واإلقرار  متعدية  حجة  «البينة  قاعدة:  الثاني:  المطلب 
٣٢٦  ................................................................ بإقراره»  مؤاخذ  «المرء  قاعدة:  الثالث:  المطلب 
٣٤٨  ............................................................. باليمين»  مصدق  «األمين  قاعدة:  الرابع:  المطلب 
بالشبهات» ....................................................  ٣٥٧ تسقط  «الحدود  قاعدة:  الخامس:  المطلب 

٣٩٥  ............................................................................................................................ والمراجع  المصادر 

¢SQÉ¡ØdG
٤٢٧  ...................................................................................................... الكريمة  القرآنية  اآليات  فهرس 
٤٥٩  ................................................................................................................. واآلثار  األحاديث  فهرس 
٤٨٧  ................................................................................................ واألصولية  الفقهية  القواعد  فهرس 
٥١٧  ..................................................................................................................................... األعالم  فهرس 
واألديان ...........................................................................................  ٥٤٣ والطوائف  المذاهب  فهرس 
٥٤٧  ................................................................................................................... والبلدان  األماكن  فهرس 
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٥٥٢  ....................................................................................................................... األول)  (الجزء  فهرس 
الثاني) ........................................................................................................................  ٥٥٤ (الجزء  فهرس 
٥٥٦  ...................................................................................................................... الثالث)  (الجزء  فهرس 




