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 ملخص الرسالة
ابته ومن تبعهم و  ى آله وصالالالالالالالال  نبينا املصالالالالالالالال فىوالصالالالالالالالالم  وال الالالالالالالالم    ى وكفى  احلمد هلل

 إبح ان إىل يو  الدين. 
 . . بعدأما 

 بعنوان "األقوال الفقهية املخرجة يف مذهب اإلما  أمحد مجعا ودراسالالالالالالالالالة"الذي فهذا الب ث 
 إىل هناية ابب نكاح الكفار.  اجلَُعالةابب  بدايةمن 

  بينت يف املقدمة أمهية املوضالالالالوأ  وأسالالالالباب ا تيار وقد   ى مقدمة وق الالالالم    قد اشالالالالتمل
 . يف الب ث  وصعوابت الب ث والدراسات ال ابقة ل موضوأ  و  ة الب ث  ومنهجي

وقد تك مت فيه  ن املذهب احلنب ي  و ن التخريج  ل تمهيدفقد كان الق الالالالالالالالالالالالالالم األول أما 
 أئمة احلناب ة. تخريج  ند الفقهي  و ن ال

 اجلَُعالةوهو امل الالائل الفقهية املخرجة من بداية ابب  الق الالم اليناف فقد تنالالمن الب ثوأما  
وقالالد مررت يف الب الالث ببواب فقهيالالة  الالديالالد  وهي كتالالاب الوق  إىل هنالالايالالة ابب نكالالاح الكفالالار  

والوصالالاو والفرائو والعتو والنكاح  وقد أضالالاا هذا التنوأ يف األبواب  ابت املتعة والت الالويو يف 
 . الب ث  مث بعد ذلك اخلامتة وفيها أهم نتائج الب ث مث الفهارس

ويف   تاله ب    و  ال الالالالالالالالالالالالالالريعالالةنومكالالا    أمهيالالة   م التخريجبوتظهر أمهيالالة الب الالث يف كوناله ي
أتسالالالالالالالالالالالالالاليل قوا د صالالالالالالالالالالالالالال ي ة ل تخريج يف املذهب احلنب ي من  مل نقد الرواوت املخرجة يف 

 خرجة. ويف متييز أقوال اإلما  أمحد املنصوصة  ن األقوال امل  املذهب
مجتهاد  وأهنم ضد التعصب لفقهاء احلناب ة وت جيت  وقد أثبت موضوأ الب ث د و 

 والتق يد. 
 ى هللا   ى نبينا حممد و  ى آله وص يه أمجع . وص 

 عميد كلية                              ةاملشرف                   الباحثة      
 إميان بنت حممد القينامي       أ. د.  ريية بنت  مر هوساوي      أ. د. غازي بن مرشد العتييب  
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Message summary 
 

Abstract 

Title of the Research: " Jurisprudential sayings authenticated in the 

doctrine of Imam Ahmad, gathered and studied" from the beginning of the 

section of 'Al-Jua’la' 'Payment' to the end of the section of 'Marriage of 

Infidels'. 

It has included an introduction and two sections. In the introduction, I 

have shown the importance of the subject, the reasons for choosing it, the 

previous studies of the subject, the research plan, my methodology in 

research, and the difficulties of research. 

The first section was for the preface. I spoke about the Hanbali 

doctrine, and the Jurisprudential Authentication, and the Authentication at 

the Hanbali Imams. 

While the second section included the research which is the 

jurisprudential authenticated from the beginning of the section of 'Al-Jua’la' 

'Payment' to the end of the section of 'Marriage of Infidels'. And in the 

research I have gone through many jurisprudential sections: the book of the 

Endowment, the Commandments, the Requisites , the Emancipation, and the 

Marriage. This variety of sections has added enjoyment and suspense in 

research. Then, the conclusion has the most important results of the research 

and indexes. 

The importance of the research is shown in the fact that it shows the 

importance of Authentication Science and its position among the sciences of 

Sharia, and in establishing correct rules for Authentication in the Hanbali 

doctrine by criticizing the authenticated narratives in the doctrine, and to 

distinguish the sayings of Imam Ahmad provided by the authenticated 

sayings. 

The subject of the research has proved the call and encouragement of 

the Hanbalis scholars for diligence, and that they are against intolerance and 

imitation. 
Researcher: EMAN BINT MOHAMMED ALQTHAMI 

Supervisor: Prof. KHAIRIAH BINT OMAR HAWSAWI 

Dean of the College: Prof. GHAZI BIN MORSHED ALOTAIBI 
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 اإلهداء
 
 

 . -رمحهم هللا-إىل والدي وأ ي وزوج أ يت  •

 . -حفظها هللا ور اها-إىل والديت  •

 إىل شريك حيايت ) زوجي احلبيب (.  •

 إىل نور  يين ) أبنائي (.  •

 إىل كل من أحببته يف هللا وأحبين يف هللا.  •

 إليهم مجيعا أهدي هذا الب ث املتواضت
  ن يكون  الصا لوجه هللا تعاىلأراجية 
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 تقديرالشكر وال

 
ل به   ي من ا تيار هذا نهللا تعاىل   ى ما تف إال أن أشكرهذا ال ي عين بعد إهناء الب ث 

   فهو صاحب الفنل والنعم. وإهناء الكتابة فيه  املوضوأ
التوجيه و اية يف الصغر إذ س   منهما العن -حفظها هللا-ووالديت  -رمحه هللا-مث أشكر والدي  

فأسأل هللا تعاىل أن يرحم والدي وي كنه ف يح جناته وأن   والد اء لنا بظهر الغيب  يف الكرب
 . . . ظهميد يف  مر والديت وحيفظها حبف

صاحب األثر الكبري فيما وص ت إليه من حتصيل يف   ب الع م فجزا  هللا   مث زوجي الغايل
  ين  ري اجلزاء. 

- هوساوي مرت  نب ريية  الفاض ة الدكتور  / يتمث أتقد  بوافر ال كر والتقدير ألستاذ
عم امل رفة نكانت   بعد هللا يف إجناز الب ث وإ راجه  وقدفنل الاليت كان هلا  -حفظها هللا 

 . هللا  ين  ري اجلزاء اواملع مة واملوجهة يف مجيت مراحل إ داد  متابعة وتدقيقا وتصويبا  فجزاه
 :كما أتقد  جبزيل ال كر واالمتنان لعنوي جلنة املناق ة

 املري ب؛ بنت  واد امل ريف  وأستاذيت الدكتور : منري  ويد بنت ستاذيت الدكتور : ابت ا  أ 
  .ا مناق ة هذا الب ثملقبوهل

وال كر موصول لكل من قد  يل اخلدمة والعون   ى إجناز هذا الب ث  و  ى رأسهم من ويب 
معة أ  القرى ال ذين يف جا ومن ويب ك ية ال ريعةك ية ال ريعة وأصول الدين يف جامعة جنران  

 سهم يل الوصول هلذ  املرح ة.
ه واملع  يل يف كل مراحل   الذي كان نعم املوجكما أشكر والدي ال يخ  ابد ال فياف

 حيايت.
ابصمد  ال ذين سا داف يف تن يو وأشكر ابين احلبيب جعفر العباسي  وابنة أ يت سار  
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 الب ث.
وجل  دا ية املوىل  ز  ا أهدي وافر شكري وفائو امتنافوإىل كل من أسهم معي يف  م ي هذ

وص ى هللا وس م وابرك   ى   جيزيهم  ري اجلزاء. وآ ر د واان أن احلمد هلل رب العامل أن 
  بد  ورسوله حممد و  ى آله وص به أمجع . 

 
 
 الباحينة 
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 المقدمـــــة
 

ورزق املؤمن  ح ن األ مق  وجت ت   الذي أضاء نور  اآلفاقاحلمد هلل احلي الباقي  
َاق  ...حنمد  تبارك وتعاىل  ون تعينه   ى الصعاب وامل اق  رمحته هبم إذا ب غت أرواحهم الَّتر

ون أله ال ممة من   ونعوذ بنور وجهه الكرمي من ظ مات ال ك ِّ وال رك وال قاق
 ...النفاق وسوء األ مق

  و اخل و فهم يف   إال هللا القوي الرزاق  احلكم العدل يو  التمق وأشهد أن ال إله
وب رر ال ائع    أنذر الكافرين بصي ة واحد  ما هلا من َفواق  م كه أسرى م دودو الَواثق

أرسل الرسل  وأنزل الكتب؛ ليع م الناس أن   ب م  املمئكة   يهم إذا التفرت ال اُق ابل اق
 ...إليه يومئذ امل اق

 ري من ص ى وصا  ولَّبر   وأشهد أن سيدان حممًدا  بد  ورسوله املتمم ملكار  األ مق
جاهد يف سبيل هللا منصورًا   وأول ال اجدين حتت العرش يو  ُيكَ    ن ساق  وركب الرباق

 ...وترك فينا ما إن مت ركنا به   منا أن ما  ندان ينَفد وما  ند هللا ابق  معصوًما من اإل فاق

 ...ال هم صل ِّ وس  ِّم وابرك   يه  دد الرمال واحلصى  وك ما أ ا ه  بد أو  صى

 : أما بعد
فإن   م التخريج الفقهي من أهم الع و   حيث أن فيه التينبت من أحكا  الفروأ ابلوقوا 

 .   ى دقتها
 . (1)ه: "نقل حكم م ألة إىل ما ي بهها  والت وية بينهما فيه"نا التخريج بر  وقد  ُ 

                              
 (. 10 /1) ل مرداوي  اإلنصاا (1)
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اجتهد أص ابه يف حفظ أقواله والتخريج   يها  ن  ريو أما  ن مذهب اإلما  أمحد فقد 
را "بع م التخريج" غري أن هذ  مل ينص   يه وهو ما  ُ  نص   ى حكمه   ى ما قياس ما

 األقوال ن بت إىل اإلما  ن بة مباشر  وهي يف حقيقتها خمرجة   ى أصوله. 
ولذلك  مدت يف هذ  الدراسة إىل مجت األقوال اليت ن بت إليه ل ت قو من ص ة 

 مسيته: أو التخريج  مت بيان وجهه  ومدى موافقته لقوا د مذهبه  
 األقوال الفقهية املخرجة يف مذهب اإلمام أمحد "مجعا ودراسة"

  أمهية املوضوأ  وسبب ا تيار :  
متنو ة ب   الفقهية املخرجة يف مذهب اإلما  أمحداألقوال حصيت يف م روأ لقد كانت 

فقه املعاممت وفقه األسر  ) كتاب الوق   اهلبة  الوصاو  الفرائو  العتو  النكاح ( 
 وهذ  الكتب متع قة حبيا  الفرد اليومية. 

 وتظهر أمهية املوضوأ يف: 
الفقه وجتدد  وات الالالاأ  بيان أمهية   م التخريج  ومكانته ب    و  ال الالالريعة وأثر    ى  و-

دائر  الفقه اإلسالالالممي خيا  د  حاجة امل الالال م  يف كل انزلة أو حادثة مل ينص   يها أئمة 
 املذاهب الفقهية. 

تنمية امل كة الفقهية من  مل الوقوا   ى كيفية الت بيو العم ي ل تخريج   ى قوا د -
 مل ائل غري املنصوص   يها. اإلما  أمحد   ى  ريقة أئمة املذهب احلنب ي يف الفروأ وا

أتسالالالالالاليل قوا د صالالالالالال ي ة ل تخريج يف املذهب احلنب ي من  مل نقد الرواوت املخرجة -
 يف املذهب. 

الك    ن سبب اخلما الواقت ب  رواوت اإلما  أمحد و ن سبب كينر  األقوال -
 . -رمحه هللا-املنقولة  نه 

أما  ن سبب إ تياري ل موضوأ فقد أحببت الكتابة يف هذا املوضوأ ألسباب  ديد  
 منها: 
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ربط النوازل املعاصر  ابألحكا  املخرجة؛ ويف ذلك دليل   ى أن ال ريعة حية  -1
 م ت نر  يف الواقت املعاصر. 

وموازنتها  الت قو من ص ة األقوال املن وبة إىل اإلما  أمحد  ودراسة األقوال املخرجة  -2
وحترير األقوال واألدلة  ومتييز أقوال اإلما  أمحد املنصوصة  ن األقوال املخرجة  نها  والت قو 

 من ص ة األقوال املن وبة إىل اإلما  أمحد. 
 تع م دقيو الفقه  ند ختريج امل ائل بعنها   ى بعو.  -3
بعو وبيان الراجح من التعرا   ى  ريقة الع ماء يف ضم مت ابه امل ائل بعنها إىل  -4

 النعي  من امل ائل. 
 الدراسات السابقة: 

بعد الب ث يف مراكز الب وث ومراس ة اجلامعات وسؤال أهل الع م تب  يل أنه مل ي بو 
حبث املوضوأ حبينا م تقم  كما أن مجيت الدراسات اليت  ينرت   يها مل متل جوهر ما تقدمنا 

 به. 
 هتمت ابلتخريج الفقهي: اهناك بعو الدراسات 

وقد  بعته دار الب اير   ،ال  ينظرية التخريج يف الفقه اإلسممي  ل دكتور: نوار بن  -1
 بريوت. 
 . "التخريج  ند الفقهاء واألصولي "  ل دكتور: يعقوب الباح   -2

 وقد تناول الباحث: التخريج  وأنوا ه  ومراتبه  وشرو ه. 
" مجعا ودراسة  ل دكتور جة  ند اإلما  ابن القاص ال افعي"امل ائل الفقهية املخر  -3

هال  حبث 1430 ا   هال  ون رته دار ابن حز 1427حممد الوانس مزوف  اجلامعة اإلسممية 
 دكتورا . 
وأثرها" ل باحث حممد مجعة العي وي  ك ية ال ريعة  الفقه ال افعي"األقوال املخرجة يف  -4

    حبث ماج تري. 2007-1428والقانون بدمنهور 
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بن انمي    ل دكتور:  ياض)حترير املقال فيما تصح ن بته ل مجتهد من أقوال( -5
 . اإلسممية ال  مي  حبث يف جم ة جامعة اإلما  حممد بن سعود

حبينان ل دكتور فايز احلابل أحدمها بعنوان: "أثر الرواوت املغ و ة  ن اإلما  أمحد يف  -6
 ة وآداهبا. ا تما الرواية  نه" جم ة جامعة أ  القرى لع و  ال ريعة وال غة العربي

واليناف: حبث بعنوان "أثر تصرفات أص اب اإلما  أمحد يف ا تما الرواية  نه" وهو  -7
 (. 143حبث من ور يف جم ة اجلامعة االسممية العدد)

 وقد تناول الباحث فيه: ا تما الرواوت  ن اإلما  أمحد يف كينري من امل ائل. 
قوال الفقهية املخرجة يف مذهب اإلمام جيمع األوقد اقرتح القسم تقدمي مشروع حبثي 

 النحو التايل:  یطالبات الدراسات العليا )دکتوراه(، وکان التقسيم عل یومت تقسيمه علأمحد، 
من من بداية كتاب ال هار  إىل هناية ابب القصر يف ال فر من كتاب الصم   وکان  /1

 نصيب ال البة هويدا بنت خبيت ال هييب. 
صيب ال البة  ائ ة نهناية كتابة اجلهاد  وكان من  إىلمن أول ابب صم  اجلمعة  /2

 بنت  بدهللا بن حممد بن  بدالواحد. 
صيب ال البة مسري  بنت نمن أول كتاب البيت إىل هناية ابب إحياء املوات  وكان من  /3

 حممد الب وشي. 
 )وهو موضوأ هذا كان من نصييبإىل هناية ابب النكاح  و  اجلَُعالةابب  بدايةمن  /4

 الب ث(. 
صيب ال البة مها بنت فهيد نمن أول كتاب الصداق إىل هناية كتاب النفقات  وكان من  /5  

 ال بيعي. 
ت نصيب ال البة صفية بنمن أول كتاب اجلناوت إىل هناية كتاب اإلقرار  وكان من  /6

 أمحد الق  اف. 
 . تهنمناق قد أمت بعو األ وات حبوثهن ومتت و 

واملعتمدة يف املذهب  ةملطبوعاوقد اعتمدت يف مجع مسائل البحث على الكتب 
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  وغريها. كاملغين والشرح الكبري والفروع واملبدع واإلنصافاحلنبلي  
البن    ى ترتيب كتاب املقنت يف فقه اإلما  أمحد بن حنبلوالتزمت يف ترتيب فصول الب ث 

 . املقدسي قدامة

  :الضوابط املعتربة لدراسة املسائل املخرجة 

 احتجت يف ا تيار امل ألة املخرجة إىل شروط وضوابط معينة  وهي: 

قول جديد أن يكون القول املخرج غري مروي أو منصوص  ن اإلما  أمحد  فالتخريج هو -أ
 استنب ه أئمة املذهب   ى رواوت اإلما  أمحد  ومل ينقل  ن اإلما  أمحد؛ و  يه فإن القول

ا  وكما هو مع و  فإن  خمرجً  ترب  قواًل   ن اإلما  أمحد ال أأو مرووً  االذي يكون منصوصً 
 مذهب اإلما  أمحد معروا بكينر  الرواوت. 

د منهم بن هذا القول ختريج  وذلك بلفاظ أن ينص فقهاء احلناب ة  ولو فقيه واح-ب
هذا ال رط حىت  يز التخريج  ن القياس؛ و  يه فإن امل ألة اليت مل ذكرت التخريج الصرحية  و 

  تربها م ألة خمرجة وتكون م تيننا  من الدراسة. ي فقيه حنب ي   ى أهنا ختريج ال أينص أ

  :منهج البحــــــــث 
حت ي يا نقدو ب  أصول اإلما  أمحد واألقوال املن وبة إليه سيكون منهجي استقرائيا 

 . خترجيا
 : وينقسم إىل قسمني

 : يف دراسة التخريج -1
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 . ذكر نص امل ألة -أ
 . ذكر من قال ابلتخريج -ب
 . صل(األذكر أساس التخريج ) -ج
 . ذكر من نقل التخريج من املذهب -د
 . نقد التخريج -هال
 احلنبلي:  املخرجة داخل املذهبدراسة املسألة  -2
 . حترير حمل النزاأ -أ

 ذكر الرواوت واألقوال يف امل ألة.  -ب
 . ذكر األدلة واملناق ات والَّتجيح -ج

 وسأذكر كيفية دراسيت للمسألة املخرجة ابلتفصيل:  
 أوال: القسم األول يف دراسة املسألة وهو دراسة التخريج .

لتزمت بذكر نص امل ألة من الكتاب الذي ورد فيه النص  وقد ا نص التخريجفأبدأ بذكر 
ذكرت امل ألة خيفهومي اخلاص معتمد    ى  ا وإذا كان الكتاب الذي ورد فيه النص مفقودً 

 من فقهاء املذهب.  الناق وننصوص 
 فإف اكتفي بذكر اسم الفقيه القائل ابلتخريج.  القائل ابلتخريجأما يف 

وهو الرواية اليت قيل القول املخرج   يها فقد ا تمدت   ى رواوت  أصل التخريجأما يف 
 يع ى.  اب الروايت  والوجه  ل قاضي أيباإلما  أمحد وم ائ ه اليت رواها  نه تمميذ  و  ى كت

ابن   فهم كل من نقل القول املخرج من فقهاء احلناب ة مينل: ن للتخريج من املذهبالناقلو أما 
  ابن مف حو   ابن تيميةو صاحب ال رح   ابن قدامة مشل الدينو   قدامة صاحب املغين

 . ابن رجبو   املرداويو 
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 فإف انظر ل م ألة املخرجة من نواحي  د :  نقد التخريجأما  ن 
 : تحاالثمث   وفيه قو  دليل األصل وموافقته لقوا د اإلما  أمحد /1

لقوا د اإلما   ااإلما  أمحد  وموافقً  أ/ أن يكون النص املخرج مقي ا   ى رواوت ونصوص
 أمحد. 

لقوا د  اب/ أن يكون النص املخرج مل ينص   يه أمحد لكن نص   يه أحد تمميذ   وموافقً 
 اإلما  أمحد. 

جال/ أن يكون النص املخرج مقي ا   ى رواوت ونصوص اإلما  أمحد  وغري موافو لقوا د 
 اإلما  أمحد. 

 نظر يف: مث أ
 ول املخرج من ا َّتاضات وقوادح الفقهاء. سممة الق /2
 اإلسممية.  قول املخرج لقوا د ومقاصد ال ريعةموافقة ال /3
 موافقة القول املخرج لظاهر القرآن أو ال نة أو قول ص ايب.  /4
 موافقة القول املخرج ل مذاهب الفقهية اآل رى؛ من حنفية ومالكية وشافعية.  /5

 أما القسم الثاين فكان عن دراسة املسألة املخرجة داخل املذهب احلنبلي، وفيها: 
حترير حمل النزاأ  وأذكر فيه موضت االتفاق يف امل ألة  ند الفقهاء مث أذكر بعد  سبب 

 اخلما. 
 مث الرواوت واألقوال يف امل ألة  مث األدلة والَّتجيح. 

 على النحو التايل فكان البحث دراسة يف أما املنهج العام : 
 يف صياغتها.  تجتهداوفو ضوابط درست امل ائل املخرجة دراسة تفصي ية  -1
 . اآلوت إىل سورها من القرآن الكرمي  زوت -2
التها ت رج -3 ال الالأن يف درجال الالر  أهل ال ال الار مت بيان ما ذكال إن مل  -مجيت األحاديالالالث واآلثال

فالإن كالانالت كالذلالك فالأكتفي حينئالالذ بتخرجيهالالا  الا وجالد فياله  -تكن يف الصالالالالالالالالالالالالالال ي   أو أحالدمهالا
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 منهما. 
 وجه الداللة من اآلوت واألحاديث غالبا. أ ستنب تإ-4
 ملعترب . مجيت النقول يف الب ث من مصادرها ا تقوث   -5
 واملعاصرين.  امل هورين  دالأل م   تترمج -6
 دت هلا تعريفا. نص إن وجَ الكتب املذكور  يف لاب تف ر  -7
  املعتمد  مصالالالادر  من ذلك نقل وأحترى  الغامنالالالة والك مات ابملصالالال   ات ت رف -8

 . مت ضبط ما حيتاج منها ل نبط
كتفيالالت يف التوثيو ابهلالالامك بالالذكر الكتالالاب ورقم اجلزء والصالالالالالالالالالالالالالالف الالة  وأرجعالالت ابقي ا  -9

  إىل فهرس املصادر واملراجت  وما تركت توثيقه فإنه من استنبا ي.بياانت الكتاب 
 . أمين ة ت بيقية   ى بعو النوازل الفقهية املعاصر  املتع قة خي ائل الب ث ذكرت -10
 ت االست راد. ركزت   ى موضوأ الب ث  وجتنب -11
 .   وجدول قيمت فيه األقوال املخرجةوالتوصيات   تمت الب ث بهم النتائج-12
 واشتم ت   ى ما أييت: توضي ية  فهارس ذي ت الب ث ب -13

 فهرس اآلوت القرآنية.  •
 .فهرس األحاديث النبوية •
  فهرس اآلاثر.  •
 فهرس األ م  املَّتجم هلم. •
 فهرس الفرق وال وائ  والقبائل. •
 فهرس األماكن والب دان. •
 فهرس الك مات الغريبة. •
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 فهرس املص   ات األصولية. •
 فهرس املص   ات الفقهية. •
 فهرس املص   ات البمغية. •
 فهرس املص   ات احلديينية. •
 فهرس رواوت اإلما  أمحد. •
 فهرس أمساء الكتب الوارد  يف املنت. •
   فهرس القوا د الفقهية واألصولية. •
 اجت. فهرس املصادر واملر  •
 فهرس املوضو ات.  •

 :خطــــة البحــــــــث 
 مقدمة  ومتهيد  وستة فصول  و امتة  مث الفهارس. اشتمل الب ث   ى 

خل ة الب ث ومنهج الب ث  اأسباب ا تيار املوضوأ وأمهيته و رضً املقدمة وتشمل: 
 . املتبت

 مبحثان. وفيه: د متهيمث القسم األول وهو فصل 
 طالب: م مخسةاألول: التخريج الفقهي، وفيه  بحثامل
 واأللفاظ ذات الص ة ابلتخريج.   هاألول: تعريف   بامل
 اليناف: ن أته وت ور .    بامل
 . أنواأ التخريج  ومراتبه  وصور الينالث:    بامل
 الرابت: مصادر التخريج.   بامل
 :  رق التخريج.املاخل   بامل
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 أربعة مطالب: وفيه ، احلنابلةالتخريج عند : الثاين بحثامل
 ن أ  املذهب احلنب ي  وأصوله.األول:    بامل
 اليناف: أتصيل التخريج  ند احلناب ة.   بامل
 : املخرجون من احلناب ة.لثالينا   بامل
 أثر التخريج الفقهي   ى ت ور املذهب احلنب ي. :رابتال   بامل

ويليه القسم الثاين من البحث وهو املسائل الفقهية املخرجة، وقد قسمته إىل ستة 
 فصول: 

 اجلَُعالةالفصل األول: األقوال الفقهية املخرجة يف مذهب اإلمام أمحد يف ابب 
 مباحث:  ثالثة، وفيه اللَّقيطو  اللَُّقطةو 

 ، وفيه ثالثة مطالب: اجلَُعالةاملبحث األول: ابب 
 يف قدر اجلعل. ت ال  الامل  ب األول: 
 . اجلَُعالةالعوض املع و  واجملهول يف امل  ب اليناف: 

 . نفقة العبد اآلبوامل  ب الينالث: 
 ، وفيه أربعة مطالب: اللَُّقطةاملبحث الثاين: ابب 

 . ) العروض ( ال َُّق ةحكم أ ذ امل  ب األول: 
 ؛ يف حال التأ ري  ن احلول األول. ال َُّق ة د  سقوط تعري  امل  ب اليناف: 

 . ل واص  ال َُّق ةدفت ال ي ز  امل تقط شيء إذا امل  ب الينالث: 
 بعد احلول.  ال َُّق ةالعبد أت    ذاإامل  ب الرابت: 

 ، وفيه أربعة مطالب: اللَّقيطاملبحث الثالث: ابب 
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 . ال رقيطنفقة امل  ب األول: 
 ليل له حو االقتصاص.  ال رقيطامل  ب اليناف: 

 . قبل الب وغ ال رقيطانتفاء وجوب احلد   ى قاذا امل  ب الينالث: 
 االكتفاء بقائ  واحد. امل  ب الرابت: 

الفصل الثاين: األقوال الفقهية املخرجة يف مذهب اإلمام أمحد يف كتاب الوقف، وفيه 
 : مبحثان

 .مطالب مخسةاملبحث األول: ابب الوقف، وفيه 
 امل  ب األول: حكم وق  الك ب. 

 يف الوق .  واخليار امل  ب اليناف: شرط البيت
 امل  ب الينالث: رجوأ الوق  إىل الواق . 

 . نق اأ يف الوق امل  ب الرابت: اال
 . م اركة من مل يذكر من األوالد يف الوق امل  ب اخلامل: 

 طالب: م مخسةاملبحث الثاين: ابب اهلبة والعطية، وفيه 
 . نعقاد اهلبة ابملعا ا امل  ب األول: ا
 . إبراء املدين من دين جمهولامل  ب اليناف: 

 . امل  ب الينالث: هبة امل اأ
 . ابلعتو قبل القبو وبعد امل  ب الرابت: تصرا األب 

 . التربأ ابلعتو ل مريوامل  ب اخلامل: 
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الفصل الثالث: األقوال الفقهية املخرجة يف مذهب اإلمام أمحد يف كتاب الوصااي، 
 مباحث:  أربعةوفيه 

 مطالب.  أربعةوفيه مقدمة ابب الوصااي، املبحث األول: 
 امل  ب األول: حكم الوصية ابخلط. 

  امل  ب اليناف: ص ة إجاز  الورثة ل وصية قبل املوت يف املرض. 
 بول الوصية ي ز  ابلقبو. امل  ب الينالث: ق

  اء الوصية. :لرابتامل  ب ا
 املبحث الثاين: ابب املوصى له، وفيه ثالثة مطالب. 

 . ل عبدامل  ب األول: الوصية 
 . رين وأمهات األوالدبر دَ وصية ل مُ امل  ب اليناف: ال

 امل  ب الينالث: م اركة زيد ل فقراء. 
 : واحد مطلباملبحث الثالث: ابب املوصى به، وفيه 

 .  حالة يف تق يم الين ثامل  ب األول: 
 : واحد ، وفيه مطلبإليه: ابب املوصى رابعاملبحث ال

 . ه ية والكفاء  يف املوصى إليهامل  ب األول: األ
الفصل الرابع: األقوال الفقهية املخرجة يف مذهب اإلمام أمحد يف كتاب الفرائض، 

 مباحث:  أربعةوفيه 
 ، وفيه مطلب واحد: اتابب العصباملبحث األول: 

 . شَّتاك األخ ألبوين مت األخ ألب يف اإلرثا امل  ب األول:
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 وفيه مطلب واحد:   احلمل املبحث الثاين: ابب مرياث
 . أس مت األ   وكان األب امليت كافرًارياث احلمل إذا مامل  ب األول: 

 وفيه مطلب واحد:   الغرقى املبحث الثالث: ابب مرياث
 . نت التوارث ب  الغرقى واهلدمىامل  ب األول: م

 وفيه مطلب واحد: أهل امللل،  املبحث الرابع: ابب مرياث
 . ص ة إرث العبد إذا أ تو بعد موت مورثه وقبل الق مةامل  ب األول: 

الفصل اخلامس: األقوال الفقهية املخرجة يف مذهب اإلمام أمحد يف كتاب العتق، 
 مباحث:  أربعة، وفيه والتدبري، والكتابة

 ابب العتق، وفيه مخسة مطالب: مقدمة املبحث األول: 
 . امل  ب األول: قوله ل عبد وهو أكرب منه: أنت ابين

 . استينناء احلمل يف العتوامل  ب اليناف: 
 .  تو العبد قبل كمال الصفةامل  ب الينالث: 

 : أنت حر خيائة. ال يد امل  ب الرابت: قول
 دي حر. ي: أحد  بال يد اخلامل: قولامل  ب 

 املبحث الثاين: ابب التدبري، وفيه مطلب واحد: 
 . احلادث تبعية ولد املدبر  د  امل  ب األول: 

 : ابب الكتابة، وفيه ثالثة مطالب: لثاملبحث الثا
 امل  ب األول: العبد يبيت ن يئة من غري رهن وال ضم . 

  مل املكاتب ل داد دينه. امل  ب اليناف: 
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 . امل  ب الينالث: إذا شرط   يهم يف العقد ضماانً 
 : ابب أحكام أمهات األوالد، وفيه مطلب واحد: رابعاملبحث ال

 . لد املوجود قبل التدبريامل  ب األول: الو 
الفصل السادس: األقوال الفقهية املخرجة يف مذهب اإلمام أمحد يف كتاب النكاح، 

 وفيه ستة مباحث: 
 وفيه مطلبان: مقدمة ابب النكاح، املبحث األول: 

 امل  ب األول: النظر إىل اخلنينى امل كل. 
 امل  ب اليناف:   بة الرجل   ى   بة أ يه. 

 املبحث الثاين: ابب أركان النكاح، وفيه سبعة مطالب: 
 امل  ب األول: انعقاد النكاح ابلكتابة. 

 امل  ب اليناف: تزويج املرأ  نف ها إبذن وليها. 
 . قو نكاح الفنويل حىت إذا حكم القاضي بص تهامل  ب الينالث: ن

 . تقدمي االبن   ى األب يف والية النكاحامل  ب الرابت: 
 اخلامل: غياب الويل غيبة منق عة.  امل  ب

 امل  ب ال ادس: توكيل من يقو  مقا  الويل من غري إذن الزوجة. 
 امل  ب ال ابت: الكفاء  يف النكاح حال العقد. 

 املبحث الثالث: ابب احملرمات يف النكاح، وفيه مخسة مطالب: 
 امل  ب األول: ال  اق ب  الن اء ال ين ر احلرمة. 

 ف: تزوج األ ت  يف  قد. امل  ب الينا
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 امل  ب الينالث: نكاح األمة إذا أي ر. 
 امل  ب الرابت: نكاح األمة يف  د  احلر  امل  قة. 

 امل  ب اخلامل: نكاح األب أمة ولد . 
 املبحث الرابع: ابب الشروط يف النكاح، وفيه ستة مطالب: 

 مل يكن استوىف  دد ال مق.  امل  ب األول: ال روط الص ي ة ت ز  يف النكاح اليناف إذا
 امل  ب اليناف: نكاح ال غار. 
 امل  ب الينالث: نكاح احمل ل. 
 امل  ب الرابت: نكاح املتعة. 

 . بعينه امل  ب اخلامل: اشَّتاط ال مق يف وقت
 امل  ب ال ادس: اإلقدا    ى الوطء بدون   م الزوجة. 
 : مطلباناملبحث اخلامس: ابب حكم العيوب يف النكاح، وفيه 

فاد ت أن ثيوبتها  د ت البكر أن زوجها  ن   فظهر أهنا ثيباإذا امل  ب األول: 
 . ب بب آ ر

 امل  ب اليناف: حكم الف خ بم حكم. 
 املبحث السادس: ابب نكاح الكفار، وفيه ثالثة مطالب: 

   ى األنك ة احملرمة.  ال يقر الكفار امل  ب األول: 
 . صغري من الزوجاتاألب ل امل  ب اليناف: ا تيار 

           العدد الزائد   ى األربعة قبل الد ول. نكاح امل  ب الينالث: انف اخ 
 اخلامتة. 
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 الفهارس. 

 الصعوابت اليت واجهتين يف البحث: 
ة يف بدايته  ومن ص اواجهتين بعو الصعوابت اليت تواجه غريي  ن يتعرض ل ب ث 

  يه يف بعو م ائل الب ث  و ن قائل التخريج   ذلك صعوبة الب ث  ن النص املقيل
وأسباب اال تما يف امل ائل  ند دراسة امل ألة املخرجة  فاختذت الصرب واالجتهاد  د  

حىت وفقين هللا ل تغ ب   ى هذ  الصعوابت وي ر يل إ راج الب ث  تعاىلا م تعينة ابهلل حوسم
 توفيو هللاصواب فمن من فيه کان   ذا وماه    ى هذ  الصور   أسأل هللا تعاىل أن ينفت به

 واستغفر هللا منه.  ال ي ان منفمين و  أو ماکان من   تعاىل  
                           .ا ونعم الوکيلبنح  وهوواهلل من وراء القصد   
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  ، المبحث األول:  التخريج الفقهي حقيقته، ونشأأأأأأأأاته، وم أأأأأأأأادر

 وطرقه. 

 المبحث الثاني: التخريج عند الحنابلة  



 

 

 

 

 التمهيـــــــد

27 
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 ولاملبحث األ
 

 التخريج الفقهي
 
 

 ويشتمل على خمسة مطالب: 

، واأللفأأأأات ذاص ال أأأأأأألأأأأة التخريج المطلأأأأب األول: تعري 

 بالتخريج. 

 المطلب الثاني: نشاته وتطور . 

 المطلب الثالث: أنواع التخريج ومراتبه، و ور ، وألفاته. 

 المطلب الرابع: م ادر التخريج. 

 المطلب الخامس: طرق التخريج. 

 
*  * * **  *  *  
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 المطلب األول

 ، واأللفاظ ذات الصلة بالتخريجالتخريج تعريف

 . تعريف علم التخريج: الفرع األول
 تعريفه يف اللغة. أواًل: 

 ن: ل تخريج يف ال غة معنيان أو أصم
 النفاذ  ن ال يء. األول: 

 واليناف: ا تما لون . 
اخلاء والراء واجليم أصمن  وقد ميكن اجلمت بينهما  إال أان س كنا ال ريو الواضح. : قال اجلوهري 

 . (1)فاألول: النفاذ  ن ال يء. واليناف: ا تما لون 
فأما األصل األول: فهو النفاذ  ن ال يء  فمن  ريج فمن إذا كان يتع م منه  کأنه هو الذي 
 أ رجه من حد اجلهل  واالستخراج واال َّتاج: االستنباط  و رج يف الع م أو الصنا ة نبغ فيها. 

و رجه يف األدب فتخرج  وهو  ريج فمن   ى فعيل   واالستخراج  كاالستنباط
 . (2)ابلت ديد

خترجيا: إذا كتبه فَّتك فيه مواضت  ةواألصل اليناف: ا تما ال ون   يقال:  رج الغم  لوح
ه مواضت األبواب مل تكتب فهو خمرج  و رج فمن  م ه من َّتكف همل يكتبها  والكتاب إذا كتب

ومل خترجيا. إذا جع ه ضرواب وألوانه  ال  بعنه بعنا  و ا  فيه ختريج: إذا أنبت بعو املواضت  
 ينبت بعنها. 

                              
 .(  ماد  ) رج(1/309الص اح ) (1)
 .(21/75) ) رج ( (  ومعجم مقاييل ال غة1/309) .(انظر: الص اح  ماد  ) رج (2)
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  ف فظ )التخريج( يراد منه أن التخريج أو اخلروج واملعىن األول هو األقرب عند اإلطالق
ال يكون ذاتيا  بل ب يء  ارجي  فيقال:  رج  البه يف الع م أويف الصنا ة أي: دربه و  مه 

 . (1)واملتع م  ريج و ريج  ويقال:  رج  ي ه أي: أدهبا وساسها
 .العاميف االصطالح  تعريفهاثنًيا: 

  ومنه قوهلم: هذا (2)  ديث إبسناد  يف كتابهلذكر املؤل  : أبنه احملدثنيعرف التخريج عند 
إيراد احلديث  ن  ريو أو  رق أ ر ت هد بص ته  "احلديث  رجه أو أ رجه فمن  وذكر أنه: 

 . (3)"وال بد من موافقتها له لفظا ومعىن
و  م التخريج هو العزو والداللة: أي  زو احلديث إىل مصادر  التالي  رجته والداللة   ى 

 مواضعه مت بيان احلكم. 
خيعنالى اجتهدت يف هتذيب "  وابلغت يف حترير التخريج": (5) ند قول ال يو ي (4)ذكر املناوي

 زو األحاديث إىل خمرجيها من أئمة احلديث من اجلوامت وال نن وامل انيد فم أ زو إىل شيء 
 جه. ر ِّ منها إال بعد التفتيك  ن حاله وحال خمَُ 

                              
(  5/515() رجماد  )اتج العروس  ( 2/249( ) رج)ان العرب ماد   ل ( 224 /1)املعجم الوسيط ماد  ) رج(   (1)

 .(1/309)ماد  ) رج(  الص اح
 .(219ص ) انظر: قوا د الت ديث من فنون مص  ح احلديث  حممد القامسي (2)
 .(114القاموس الفقهي  د. سعدي أبو حبيب ص ) (3)
  ى نظم الكواكب " األقمار ال نية له كتب  منها " الدر  اليتيمة " و   بد هللا بن أمحد املناوي ال افعياملناوي: هو  (4)

 .(69 /4األ م  )ه. انظر: 1060  تويف بعد سنة البهية "
  جبمل الدين ال يو ي :  بد الرمحن بن الكمال أيب بكر بن حممد بالن سالابو الالدين اخلالنريي الال يو ي املال هورل يو يا (5)

والبديت؛   ى  ريقة العرب    تب ر يف سبعة   و : التف ري  واحلديث  والفقاله  والن الو  واملعالاف  والبيالان 300مؤلفاتاله توب الغ
 هال.911والب غاء  تويف سنة

 .(50-8/51) ومابعدها  شذرات الذهب( 2/231)انظر: النوء الممت 
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تأ ر  وكينالر وهذا املعنالى األ يالر هو الذي شاأ وذاأ  ند املتأ رين من احملدث  يف القرون امل
استعماله بعد أن بدأ الع ماء بتخريج األحاديث املبينوثة يف ب ون الكتب املخت فة  وال سيما يف 

 . (1)الفقه والتف ري وغريمها
  .صويليف االصطالح األتعريفه  اثلثاً:

 ل تخريج  د  معاف:  
يتعرض  مل وهالو إضالافة حكالم  هو االستخراج واالسالتنباطفالتخريج: ، أوال االستنباط

 . (2)والتق يم ال رأ لع ته إىل وص  يناسب يف نظر اجملتهد ابل رب
له قول يف نظريها  التخريج فقال: "إذا مل يعرا ل مجتهد قول يف امل ألة لكن (3)و را الزرك ي

 (4)ومل يع م بينهما فرق فهو القول املخرج فيها"

                              
 .(1/9) ةور  يف  دمة ال نة النبوي  م التخريج ود (1)
 (.242(  شرح الروضة ل  ويف ص) 3452 /7)  انظر: الت بري شرح الت رير (2)

 ال رب يف ال غة: اال تبار  ومنه مسي امل بار؛ وهو امليل الذي ختترب به اجلراح.
 (.4/340(  ل ان العرب )سرب( )7/251انظر: الع  ماد  )سرب( )

 التجزئة.والتق يم يف ال غة: 
 (.7/399(  املصباح املنري )ق م( )12/478انظر: ل ان العرب ماد  )ق م( )

ويف االص مح: ي  و جمموأ ال فظ    ى م  ك من م الك الع ة  وهو يعين: حصر األوصاا التالي توجد يف األصل 
 وتص ح ل ع ية يف ابدئ الرأي  مث إب ال ما ال يص ح منها فيتع  الباقي.

 (.4/142(  شرح الكوكب املنري )7/3351) ري شرح الت ريرانظر: الت ب
أبو  بد هللا  بدر الدين حممد بن هبادر بن  بد هللا الزرك ي   امل بفقه ال افعية واألصول  تركي األصل   : هوالزرك ي (3)

احمليط   الب رو مصري املولد والوفا . له تصاني  كينري  يف  د  فنون  منها: اإلجابة إليراد ما استدركته  ائ ة   ى الص ابة  
 هال . 794ثمث جم دات يف أصول الفقه  تويف سنة 

    (.61 -60 /6(  األ م  )167 /3انظر:  بقات ال افعية البن قاضى شهبة )
 .(4/423) انظر: الب ر احمليط (4)
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 اثنيا التفريع: 
القا د  موضوأ  جزئيالات أحكالا  راعُّ الع ماء: تالَ  اص مح يف التخريج (1)جاء يف كتاب الفروق

 إببرازها من القو  إىل الفعل. (2)من القا د  امل تم ة   ى ت ك األحكا  ابلقو  القريبالة مالن الفعالل

  يها كذا. . .  وقد جند بعو املؤلف  يف قوا د الفقه مر  يقولون بعد ذكالر القا الد : يتخالرج
يف النوأ اليناف  (3)وابن جنيم يمينالاله: الال يو . ومر  يذكرون فيقولون: يتفرأ   ى القا الد  كالذا. . 

يف قوا د ك ية يتخرج   يها ) القوا د:  حيث ذكالرا يف العنالوان يف النالوأ الينالاف مالن: من القوا د
 ا يدل   ى أن   ابلتفريتيذكر القا د  يعرب  و نالدما (4) ( ما ال ين صر من الالصور اجلزئيالة

 التخريج والتفريت واحد. 

 واملقصود ابلتفريت: ت بيو القا د    ى الصور اليت تندرج حتتها. 
 اثلثا التعليل: 

الع ة من أوصاا غري  بناله: "اسالتخراج (5)وقالد  رفاله ال الويف وهو ما اص  ح   ياله بتخالريج املنالاط

                              
 .(196-2/195) انظر: الفروق مت هوام ه (1)
هال  وهو 682 املتوىف سنة كتاب الفروق: أنوار الربوق يف أنواء الفروق ل  يخ شالهاب الالدين أمحالد بالن إدريالل القالرايف املالالكي و 

 قا د  من القوا د الفقهية.( 540أ يف أربعة جم دات مجت فيه )و م ب
 .(1/95) األ م   (1/186) انظر: ك   الظنون

وهو تعري  الفقه: أي معرفة األحكا  ال ر ية إما ابلفعل أي االستدالل  وإما ابلقو  القريبة من الفعالل أو ابلتهيؤ ملعرفتها  (2)
  (.14التفصي ية. انظر: خمتصر الت رير ص ) ن  ريو أدلتها 

هال  كان 926سنة   فقياله حنفالي  مالن الع الماء  مالصري  ولالد  ال هري اببن جنيمبن جنيم: زين الدين بن إبراهيم بن حممدا (3)
و"الب ر الرائو يف شرح كنز الدقائو" وغريمها   : منهالا "األشالبا  والنظالائر"  مالن الع الماء  لاله تالصاني ينالري مد  الع ماء  أ الذ  الن ك

 هال.970تويف سنة 
 .(3/64) األ م (  8/355)شذرات الذهب (  1/289) انظر: ال بقات ال نية

 .(1/105) ألشبا  والنظائر البن جنيم(  ا1/4)انظر: األشبا  والنظائر ل  يو ي (4)
  احلنب ي  البغدادي : جنم الدين أبو الربيت س يمان بن  بد القوي بن  بد الكالرمي بالن سالعيد ال الويف الالصرصري ثالمال ويف (5)
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 (االجتهالاد القيالاسي) وي  و   يه  االجتهالاد أنالواأ نالوأ مالن وختريج املناط (1)" مذكور  ابالجتهاد

وهو راجت إىل أن النص الالدال  ال ى   املناط والينالاف: املال مى بتخالريج": (2)جالاء يف املوافقالات 
 . (3)"القياسي االجتهاد وهو  ابلب ث احلكالم مل يتعالرض ل منالاط فكأناله أ الرج

 .(5)"فيه بينهما والت وية  ي بهها ما إىل م ألة حكم نقلوهو ": (4)مبعىن القياس رابعا
  .فقهيرابعاً: تعريفه يف االصطالح ال

 أما تعريف التخريج عند املذاهب الفقهية األربعة:  
ما استنبط من أحكا    ى قوا د اإلما  وأصوله  أو ": هو بنه  ند احلنفية تخريجتعري  ال /1 

 . (6)"قوله یابلقياس   

                              
صن  تصاني      ي بن حممد الصرصري األصويل  املتفنن  ولد سنة بنت وسبع  وستمائة  قرأ الفقه   ى ال يخ شرا الدين

النواضر يف األشبا  والنظائر"  و"بغية الواصل إىل معرفة الفواصل"  تويف  الريالاضكينري ؛ منها: "األكال ري يف قوا الد التفال ري"  و"
 هال.710سنة

 .(4/266) معجم املؤلف   (6/38)لذهب ا (  شذرات259-2/260) انظر: الدرر الكامنة
 .(244−243) ص انظر: شرح الروضة ل  ويف (1)
تونل والغرب  يف أجزاء (4) يف    بتهال509  املتوىف  ا  موسى ال خمي ال ا يب املوافقات: أليب إس اق إبراهيم بن (2)

ومذهب مالك ح بما  أيب حنيفة هال اب تناء ثمثة من   ماء أهل تونل  وهو مقابمت وموافقات بال  مالذهب1302 ا  
 أوض ه ابن القاسم ت ميذ مالك.

 .(1/75) األ م (  1/139) انظر: اكتفاء القنوأ
 .(21−22 /5املوافقات )  (3)

 .: التقديرالقياس لغة (4)
  .(179 /9)ماد  )قاس ( هتذيب ال غة انظر: 

  ى مع و  يف إثبات حكم هلما أو نفيه  نهما بمر جامت بينهما من إثبات حكم أو صفة القياس محل مع و   :اص محا
 .(186 /3) اإلحكا  يف أصول األحكا  لآلمدي .هلما أو نفيهما  نهما

  .(17 /1)   ل مرداوياإلنصاا(  475 /1) امل ود  (5)
 .(40- 25)رسم املفيت ص : انظر (6)
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فيها حكم منصوص  يلاستنباط حكم م ألة ل": هو بنه  ند املالكية تخريجتعري  ال /2
يف   خمت ف  حکم وأخبمفه قوله   ی ر أل مجتهد   ى م ألة منصوصة  أو حكم م ألة 

يف الصور  ق ت بنفي الفارق بينهما  فينقل و رج  فيكون يف كل م ألة   مت اهبت  م ألت
 . (1)قوالن منصوص وخمرج"

 صورت كم  خمت ف  يف حب أن جييب ال افعي": بنه هو  ند ال افعية التخريج تعري  /3
ور  منهما إىل صيف كل  ابهب جو ص ال فرق بينهما  فينقل األ ص حمت اهبت   ومل يظهر ما ي

وص يف هذ  هو املخرج يف صاملن  وخمرج صوصور  منها قوالن منصل يف كل  صاأل رى في
 . (2)"جيل والتخر قفيقال فيهما قوالن ابلن  يف ت ك هو املخرج يف هذصوص ت ك  واملن

 . (3)"نقل حكم م ألة إىل ما ي بهها والت وية بينهما فيه": بنه  ند احلناب ة التخريج تعري  /4

 التعريف املختار للتخريج:  
ميكن تعريفه بنه احلكم امل تنبط يف م ألة فر ية مل يرد فيها نص  ن اإلما  ابالستناد إىل أصوله 

 أو قوا د   وذلك إبحلاقها خيا ي بهها من امل ائل املروية  نه. 
  

                              
 .(105 - 104)ك   النقاب احلاجب  ابن فرحون  ص   :انظر (1)
 .(53 /1)يف شرح املنهاج  حتفة احملتاج (2)
 .(220 /1)   امل تدرك البن تيمية(475) تيمية صالبن امل ود    (3)
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 . الفرع الثاني: األلف اظ ذات الصلة بالتخريج
 . التأثري-1  
 . (1)ال يء يف واألثر العممة : إبقاءوتعريفه يف ال غة  

 فيدل   ى  هو أن يوجد احلكم بوجود وص   ويعد  لعدمه" ند األصولي : أما 
 . (2)"أن احلكم متع و به  واتبت له

م ألة من  والقا د  األصولية تكون مؤثر  إذا أثرت بوجه ما يف إثبات احلكم الال ر ي يف
 أو نفيه  نها  ب ريو داللتها   ى األحكا .  امل ائل الفقهية 

  ى وجود  قهية من العممة الدالةفالتأثري يراد به: ما تَّتكه القا د  األصولية يف الفروأ الف
 حكم شر ي. 
 ابآليت:  تظهر األصويل والتأثري الفقهي التخريج بني العالقة
 الالرق اسالالتفاد  األحكالالا   فاألصالويل والفقياله مالالن التخالالريج والالالالتأثري  ريالالو مالالن  مكإن  أوال: 

األصولية   ى الفرأ  وب ريو  يال تفيدان احلكالم الال ر ي ل مال ألة الفقهيالة ب ريالو أثالر القا الد 
األصولية  أو قوا د املذهب  أو قول  التخريج الفقهي املب  لبناء الفرأ الفقهي   ى القا الد 

 األئمة. 
أن مدى   ال ىري والتخريج  ريو ملعرفة أسالباب ا التما الفقهالاء  اثنيا: إن كم من التأث

 الفروأ.   أتثري القوا د األصولية   ى الفروأ الفقهية سبب ال تما الفقهاء يف ت الك
ب بب  أينا الفقهاء يب ينون يف خترجياهتم الفقهية  ن ا تمفات الفقهالاء يف الفالروأ

 التخريج الفقهي هلا. 

                              
 .(4 /1( )أثر)املصباح املنري (  5 /4) (أثر)ل ان العرب ماد   (1)
 .(1132) انظر: العد  يف أصول الفقه ص (2)
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 ال ى األصالول  التخالالريجمنهالالا: ؛ ألن التخالالريج أنالالواأ؛ خالالريج أ الالم مالالن التالالأثرياثلينالالا:  إن الت
  ى األصول الن وية   الفقهيالة  ومنهالا: التخالريج  ال ى األصالول العقديالة  ومنهالا: التخالريج

 وغريها. 
لفروأ يف رابعا: التخريج الفقهي أ ص مالن التالأثري  وذلالك مالن جهالة البنالاء واإلحلالاق  فالا

املع ولية   أما يف حال  حالال التالأثري تنبنالي  ال ى القا الد  األصالولية ب ريالو داللتهالا العموميالة أو
 . (1)وجه التخريج فالغالب يف التخريج أن يكون شر ه نفي الفارق بكالل

 : اخلالف علم−2
   م يهتم ببيان مآ الذ األئمالة  ومينالارات ا التمفهم  "نه:   م اخلما ب (2) را ابن   دون

 . (3)"ومواقت اجتهادهم  يف كل ابب من أبواب الفقه

 العمقة ب  التخريج واخلما: 
 اخلما. الفقياله يف التخالريج مالن مال ائل أوال: إن أغ ب املال ائل والفالروأ التالي يب ينهالا

يكون يف  اثنيا: إن التخالريج يكالون غالبالا يف الفقاله أو يف أصالول الفقاله  بيالنما اخلالما قالد
 غري الفقه واألصول. 

 .التخريج بيان ل خما ال ائغ الذي جيوز وقو ه ب  الفقهاءإن اثلينا: 

                              
 .( 85)  بالداهلل الالزبري  بالدالرمحن ص جم ة حوليات ال ريعة  حبث التخريج الفقهي تعريفاله ومراتباله د. (1)

 .اله1430− 2009 اليناف العدد  −ال ودان–تصدرها جامعة القرآن الكرمي 
:  بالد الالرمحن بالن حممالد بالن حممالد  أبالو زيالد  ويل الالدين احلالنرمي اإلشالبي ي  أصال ه مالن إشالبي ية  رحالل إىل فالاس ابن   دون (2)

 ثالم توجاله إىل مالصر فأكرمالهواألندلل  وتوىل أ ماال  وا َّتضته دسائل ووشالاوت  و الاد إىل تالونل   وغران الة وت مال ان
وتالالويف فجالالأ  يف  ومن أهم مصنفاته مقدمة ابن   دون  سالال  اهنا الظالالاهر برقالالوق  وويل فيهالالا قالالناء املالكيالالة  و الالزل  وأ يالالد 

 ه.808 القالالاهر  سالالنة
 .(3/330) انظر: األ م  
 .(1/456) مقدمة ابن   دون (3)
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 ولكن ال ر ية نباط واسالتدالل وبيالان لألحكالا اسالت− يف الغالالب−التخالريج  ريالو رابعا: إن
 اجلدل.  به يراد قد   م اخلما

  ى املناز ة  كينالريايقالو    اخلالما   الم   الم اخلالما ألن  ن  ت   التخريج  ام ا: إن
 . (1)املعروفة التخريج  رق واجملادلة والرد والنقو والنقد وما أشبه ذلك  وهالذ  ك هالا ليال ت مالن

 : االستنباط-3 
  ى غري  األمالر الالذي مالن شالأنه أن  فالىاسالتخراج  "االستنباط بنه:  (2)ابن القيم را 

بعو  فيعترب ما  م تنب ه. . . وقال: االستنباط: هو استنباط املعاف والع ل  ونال بة بعالنها إىل
 . (3)"وي غى ما ال يصح  يصح منها بص ة مين ه وشبهه ونظري 

 له يعرا مل الالذي الفالرأ هبالا يالربط لكالي والع الل املعالاف إىل ل وصالول ي عى جر ِّ فإن املخَ 
 . (4)ما اإل من فيه قول ي بو حكم  ومل

 : الفقهي التكييف-4
 خيعىن أينا ق عه  وأييت خيعىن يكيفه تكييفا ال يء : من كي بنه  غة را التكيي  يف ال  

 . (5)تنقصه

                              
 .(89 −90) ص  بدالرمحن الزبري بدهللا  د. ومراتبه تعريفه الفقهي التخريج حبث (1)
 الن وي  الز و  واملف ر األصويل الدمال قي  الفقيالهسالعد  مشل الدين ابن أيب بكر بالن أيالوب بالن : هو أبو بد اهللابن القيم (2 )

 يف هدي  ري العباد"و"إ الم  املالوقع  مصنفاته: "زاد املعاد كينالري . مالن    الو  يف  ناله  تفالنن تيميالة  وأ الذ ابالن الالدين تقاليخ الال ي
 هال.751سنة وغريها  تويف  الن رب العالامل "  و"ال الرق احلكميالة"

 (.9/107  معجم املؤلف  )(6/56(  األ م  )385 −2/384) األرشد انظر: املقصد
 .(225 /1) املوقع   م إ (3)
 .(91 )ص  بدالرمحن الزبري  بداهلل د. ومراتبه تعريفه الفقهي التخريج حبث (4)
 .( 1101 /1ا( )كا) احمليط القاموس  (9/312) (كي ) ماد  العرب ل ان  (5)
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 . (1)العم ية الواقعة   ى ال ر ي النص  رفه القرضاوي بنه: ت بيو ص محويف اال

املَّتتب  بل يالرد  ال ى النتيجالة واألثالر؛ يدل   ى معىن التكيي  الفقهي وهذا التعري  ال
 حتريربنه:  ار  و ُ  وهو ت بيو النص ال ر ي حبكمه   ى ت ك الواقعة    ى  م ية التكيي 

 . (2)انتمائها إىل أصل مع  معترب وبيالانامل ألة 
اخل و  اليت يذكر  لكالن كالان ينقالصه أن؛ وهذا التعري  جيد وواضح الداللة   ى معىن التكيي 

 . (3)وهو التصور الكامل هلا  قبل حتريرها
الذي تنتمي  وحتريالر األصالل  التالصور الكامالل ل واقعالة"بناله:  و رفاله الالدكتور الق  الاف 

 . (4)"إليه
ألنه واضح الداللالة وميكن أن يكون تعري  ال يخ الق  اف هو التعري  املختار ل تكيي ؛ 

 تصور الواقعة مث حتريرها.  ذكر أوالحبيث   معىن التكيي   ال ى
األساسية اليت  رح الةأن التكييال  هالو اخل الو  األوىل واملفالعالقـة بـني التكييـف والتخـريج: 

يبدأ  يبىن   يها التخريج الص يح املوافو ل دليل  أو املوافو لقول اإلمالا   فاملخرج أول ما
بي األصول املعترب  امل اهبة  كامم  مث ي  قهالااجتهاد  يف واقعة ما البد أن يتصورها تصورا  

 .(5)هلا
  

                              
 .( 72ص )الفتوى ب  االننباط والت يب  (1)
 .( 173 /1الفقهاء ) معجم لغة  (2)
 .( 381 /1) انظر: حبث منهج استخراج األحكا  الفقهية ل نوازل (3)
 .( 384 /1)حبث منهج استخراج األحكا  الفقهية ل نوازل  (4)
 .( 387 /1) نظر: حبث منهج استخراج األحكا  الفقهية ل نوازلا (5)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 ثانيالمطلب ال

 هنشأته وتطور

ن الأ   م التخريج ) ختريج الفروأ   ى الفروأ ( مت ظهور تمميذ فقهاء املذاهب الفقهية 
 األربعة  وذلك من منتص  القرن الينالث اهلجري. 

ولتع و   م التخريج بقوال ورواوت أصالالالالال اب املذاهب األربعة فإف سالالالالالأذكر نبذ  اتر ية 
 من بداية  صرهم  والذي ي مى يف كتب اتريخ الت ريت اإلسممي بعصر اتبعي التابع . 

مذاهب فقهية فيه   وهنو هننته الرائعة وقد ن أت اإلسمميات عت دائر  الفقه  فيهو 
  .احلنالب ي ( وغريهالا−الال افعي−املالالكي−احلنفالي) الفقهيالة األربعالة منها: املالذاهب كينري 

ورد   ى أل نتهم دون حفظ  ومنها ما  االستنباط واالجتهاد مايف  مالنهجهم وكالان
 . ورد  ن إمامهم من فروأ بعد استقراء ما استنب ه   ماء املذهب

األحكالا  فقالال: "آ الذ بكتالاب اهلل  فالالما مل أجالد  ذكالر أصالوله يف اسالتنباط فاإلما  أبو حنيفة 
أ الالذت بقالالول  ملسو هيلع هللا ىلصكتالالاب اهلل وال سالالنة رسالالول اهلل  فالالإن مل أجالد يف  ملسو هيلع هللا ىلصفبال نة رسالول اهلل 

ن قالوهلم إىل قالول منهم وأدأ مالن شالئت مالنهم  وال أ الرج مال أصالال ابه  آ الالذ بقالالول مالالن شالالئت
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 (3)وابالالالالالالالالن سالالالالالالالالريين (2)والالالالالالالالال عيب(1)األمالالالالالالالالر أو جالالالالالالالالاء إىل إبالالالالالالالالراهيم غالريهم  فأمالا إذا انتهالى

فأجتهد كما اجتهدوا اجتهالالدوا  فقالالو  رجالالاال و الالدد (6)وسالالعيد بالالن املالال يب (5)و  الالاء (4)واحلالال ن
"(7) 

                              
 التك    قال ال عيب فقيهالا ق ياللالا  مالران  مفتالي الكوفالة  كالان رجالم صالاحلا   يكنالى أبالنخعي إبراهيم بن يزيد بن األسود (1)

ما     بعد  مين ه! ن أ يف أهل بيت فقه فأ ذ  نعم. قال: لو ق ت: أنعى الع م قيل: ؟  ب غه موت إبراهيم: أه ك الرجلح 
  هال.96سنة  تويف؟ فمن كان مين ه فقهم  مث جال نا فأ ذ صفو  حدييننا إىل فقه أهالل بيتاله 

 (.73-1/74) فاظتذكر  احل(  1/117)هتذيب األمساء (  1/83) انظر:  بقات الفقهاء ل  ريازي
 ن  بن  بد بن ذي كبار ال عيب  كنيته: أبو  مرو  مست من  د  من كرباء الص ابة  وحالدث :  امر بن شراحيلال عيب (2)

الناس ثمثة: ابن  باس يف  :   الماءوغريمها  روى  نه احلكم ومحاد وغريمها  قال ابن  يينة وسعيد ابن زيد سعد بن أيب وقاص
 هالال.100تالويف سالنة  يف زماناله يف زمانه  والينوري زمانه  وال عيب

 .(5/57التهذيب ) (  هتذيب318_4/294) أ م  النبمء انظالر: سالري
من  مفة  ينمان   األنصاري  أبو بكر البصري  موىل أنالل بالن مالالك  ولالد لال نت  بقيتالا : هو حممد بن سريينابن سريين (3)

 هال.110تويف سنة  من كبار التابع   فقيه ورأ حمدث ال يرى الرواية ابملعىن   امل ابلقناء  معرب ل رؤيالا 
 .(1/88)  بقات الفقهاء ل  ريازي(  5/331) انظر: اتريخ بغداد

هال  وشب 21سنة    أبو سعيد  اتبعي  كان إما  أهل البالصر   وحالرب األمالة يف زمناله  ولالد ابملدينالةاحل ن بن ي ار البصري (4)
كالان أشالبه   وينهاهم   ال ى الالوال  فيالأمرهم سكن البصر   و ظمت هيبته يف الق وب فكان يد ل  يف كن    ي بن أيب  الب

  هال.110ال  اا يف احلو لومة  تويف يف البصر  سنة  النالاس الال كم  ا بكالم  األنبيالاء  وأقالرهبم هالدو مالن الالص ابة 
 .(226−2/227) األ م (  1/527) ميزان اإل تدال(  4/563) انظر: سري أ م  النبمء

أهل مكة يف   املالا كينالري احلالديث  انتهالت إلياله فتالوىي  موالهم املكي  أبو حممد  كان فقيها القرش   اء بن أيب رابح (5)
 .(إيل و أهل مكة و ندكم   اء جتتمعون)زمانه. قال ابن  باس: 

 .(5/81)سري أ م  النبمء (  3/310) األولياءانظر: ح ية 
ال بعة ابملدينة  مجالت  ساليد التالابع   وأحالد الفقهالاء بن حزن بالن أيب وهالب املخزومالي القالرشي  أبالو حممالد  سعيد بن امل يب (6)

  اءا  وكان أحفظ الناس ألحكالا   مالر بالن ابلزيت  ال أي ذ  هالد والالورأ  وكالان يعاليك مالن التجالار بال  احلالديث والفقاله والز 
 هال.94 مر  تويف ابملدينة سنة  اخل الاب وأقالنيته؛ حتالى سالمي: راويالة

 .(2/375) وفيات األ يان(  1/57) انظر:  بقات الفقهاء البن منظور
 .(13/368) اتريخ بغداد (7)
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بينه وبال  اإلمالا   إال أنه جرى؛ ف م يدون أصوله اليت بىن   يها أحكامه الفقهية أما اإلما  مالك
اليت استخرج   ى أساسها  مكاتبالة أشالار فيهالا إىل بعالو قوا الد  األصالولية (1)ال يالث بالن سالعد

  مفاله ألحالد رَ أ مل به معموال ظاهرا الفر يالة: ". . فالإذا كالان األمالر يف املدينالةمج ة من األحكا  
 يف ب  وهذا(2) اد اؤها. . " وال انت اهلا ألحد جيالوز ال التالي الوراثالة ت الك مالن أيالديهم يف ل الذي

 أصوله.  من أصل وأنه املدينة أهل بعمل احتجاجه

 أغ ب   ى اشتم ت وقالد(3)"كتاباله" الرسالالة  يف الال افعي هالو الفقاله أصول   م يف أل  من وأول
 جممو الالالة وغريهالالالا (5)"و"األ (4)"االست ال ان "إب ال كتاب  أينا يف وجد األصولية لكن القوا د

 اثبتالالة و ريقالالة مالالنهج الالال افعي ولإلمالالا  الفر يالالة األحكالالالا   الالال ى اسالالالتدالله يف القوا الالالد ت الالالك مالالالن
 األصولية  مث القنية أو القا د  ي رح بداية كان  األصولية  فقد املوضالالو ات ومناقالال ة معاجلالالة يف

  ال ى التأكيالد مالت هلالا  كافيالايعقالب حت اليم الال نة  ثالم أو الكتالاب مالن القنية لت ك ال واهد يذكر
 التالي القالنية برهانالا  ال ى ذلالك ذكرها  وحيالل اليت وال واهد املوضو ية ب  القنية املناسالبة

 الذي املنهج إىل بوضالوح يال ري "الرسالالة" كتاباله  كنموذج يف  أثبتها  فهنا اليت القا د   رحها  أو

                              
و  اء  وفقها  روى  ن الزهري صر  حديينا  كالان إمالا  أهالل مالصر يف بد الرمحن الفهمي  أبو احلارث    بن سعد ال يث (1)

 هالال.175سعد: كان ثقة كينري احلديث ص ي ه  تالويف يف القالاهر  سالنة وآ رون قال ابن وغريهم  و نه ابن شعيب وابن املبارك
 .(5/248) األ م   (1/278هب )انظالر: شالذرات الالذ

 .(1/21) املدارك ترتيب (2)
 املتوىف ال افعي إدريالل بالن م بوأ  من تصني  ال يخ حممالد يف األصول وال نن وامل ند  كتاب الرسالة: هي الرسالة  (3)

 ( 153 /1) القنوأ انظر: اكتفاء هال.204سنة
 ه.204 سالنة املتالوىف الال افعي إدريالل بالن حممالد ل ال يخ األ  كتالاب  مالن جالزء االست ال ان: هالو إب الال كتالاب  (4)

 .(7/293) انظر: األ 
 ربيت إىل ن ب اسالمه  وقالد يالذكر ومل البالوي ي مجعالهه  204سالنة  الال افعي  املتالوىف إدريل بن لإلما : حممد األ  كتاب  (5)

 وبوبه وأربعون كتااب. ف ر  وني  كتب اإلما : مائة  و د  مناقبه: يف حجر ابن متوس ا. قال جم دا15 حنو س يمان  وهو بن
 .  وهو م بوأواألبالواب   ى امل ائل ورتبه

 .(6/26) األ م   (2/1397) الظنون انظر: ك  
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 العا  به  اما يراد الكتالاب مالن نزل مالا بيالان بالاب الرسالالة" كتاباله  يف ذكر  نواان فقدالتزمه  
ومل  (1)أصولية حتتاج إىل إثبات أصولية أو قالنية العنوان خيينابة قا د  وهذا اخلصوص. . " ويد  ه

غري املوجود  يف ثناو أجوبته   ى  يكن اإلما  أمحد صن  مصنفا مجت فيه آراء  األصولية
  .واألصولكتب احلديث والفقه   أتبالاأ مذهباله يكتبوناله يف ثنايالاامل ائل التالي جع الت 

املصنفون  استقر ثالمالالرأي  كذلك اشتد اخلما يف هذا العصر ب  مدرسة أهل احلديث وأهالل 
مث بدأ تدوين ال ر ية   ا تبار مدرسالة أهالل الالرأي  ريقالة فقهيالة صال ي ة حبالدودها وأصالوهلا يف 

ت ميالالذ أيب  (2)احلالال ن الالال يباف ومالن أقالد  كتباله: كتالب حممالد بالنمذهبيا  الفقه تدوينا   ميا 
.  وكتاب "األ " ل  افعي  أنلملالك بن  (3)"املو الالأ" مذهبالاله  وكتالالاب مجالالت الالالذي −حنيفالالة 

وأول كتالاب ألال  يف   الم األحكالا   لقالوان  اسالتنباط  ضب اأيالنا بالدأ تالدوين   الم أصالول الفقاله 
.  أيالنا كالان كينالري مالن القوا الد الك يالة والالنوابط " لإلما  ال افعي رسالالةالأصالول الفقاله كتالاب" 

"والعاد   (4)مال تمد  مالن دالئالل النالصوص كقا الد : "اليقال  ال يالزول ابلال ك" الفقهيالة

                              
 .( 11 /1)  امل ود  (1)

هو حممد بن احل ن بن فرقد. ن بته إىل بين شيبان ابلوالء. أص ه من ) رستا( من قرى دم و  منها قد  أبو   (2)
يف الفقه واألصول  اثف أص اب أيب حنيفة بعد أيب يوس . من اجملتهدين العراق  فولد له حممد بواسط  ون أ ابلكوفة. إما  

من تصانيفه: ))اجلامت الكبري((؛ و ))اجلامت الصغري((؛   فة بتصانيفه الكينري . ويل القناءاملنت ب . هو الذي ن ر   م أيب حني
 ه. 189  تويف سنة اهر الروايةاليت ت مى  ند احلنفية كتب ظهي وهذ  ك ها  .و ))املب وط((؛ و ))الزودات((

 .(309/  6 )األ م   ؛(202/  10 ) ؛ البداية والنهاية(163 ) الفوائد البهية صانظر: 
واحلديث ب  الفقه  هال  أول مؤل  مجالت179ملتوىف سنة احلمريي األصب ي املدف  إما  دار اهلجر   ا املو أ: ملالك بن أنل (3)

 املو الأ: روايالة حييالى بالن حييالىوأشالهر روايالات  ياله  ورتباله  ال ى أبالواب الفقاله معا  أودأ فيه أصول األحكا  من الص يح املتفالو   
يكون  ن غري أهل  أن األحاديث  مث مافيه من اآلاثر  وقل ك يف مقدمالة املوضالوأ مافياله مالنال ييني  يالذكر  الاد  اإلمالا  مالال

 يف املدينة. نة  وأحياان يذكر ما   يه األمر أو العملاملدي
 .(261) اتريخ الت ريت ل خنري ص(  2/231) أجبد الع و (  2/1907) انظر: ك   الظنون

 .(143 /1ل ربكيت ) الفقه قوا د(  202−199) نظر: املد ل الفقهي العا  ل زرقا صا (4)
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 .(2)وغريها  فأ ذت معانيها صيغا لفظية اثبتة ذات مشول واست(1)"حمكمة
ركالدت حركالة االجتهالاد  و ك   بعد ذلك ويف منتصف القرن الرابع إىل القرن السابع

املذاهب األربعة يف  الراغبون يف الفقه   ى مذاهب اجملتهدين ال ابق   ومتركز كالل مالذهب مالن
التخريج والَّتجيح املذهبية  ومن  الاد لكالن نال  ت حركالةق ر من األق ار  وقد أغ و ابب االجته

 أسباب إغمق ابب االجتهاد: 
 سواها.  دون مالالذاهبهم إىل النالالاس ود الالو   اجملتهالالدين ألئمالالتهم التمميالالذ تعالالصب-1
  تيار القنا  من املق دين ليق دوا مذهبا معينا وليل من اجملتهدين. ا-2
حيفزهم لب ث  حالافز فم  حلكمها الرجوأ وسهولة احلوادث لتدوين أدى املذاهب تدوين-3

 جديد. 
 وليل جمتهدا م  قا.  (جمتهد املذهب)وقد مسي من أويت القدر  الع مية 

 وقد امتاز هذا العصر ابآليت: 
 االجتهاد املقيد مكان االجتهاد امل  و.  ح ول−
م ائ ها  وختريج  تع يالل ثالم  شالتاهتا ومجالت  املالذاهب تنظاليم يف كبالري   جهالود الالدور ظهر يف هذا−

  ت   فيها ضمن املذاهب.  احلوادث اجلديالد   ال ى أصالوهلا  ويف تالرجيح اآلراء واألقالوال التالي
بال بب  عب اآلراء الفقهيالة يف كالل مالذهبتال  ةاملذهبي ل توسعات نتيجة الفقه أصول   م ات اأ−

رج  فيه ألحكا  احلوادث  وا تما الروايالات يف كينالري مالن املخ اتالال اأ دائرتاله  وا التما آراء
 . (3)اإلما  نف ه إذ يكون له يف املوضوأ الواحد  د  آراء املوضالو ات  نالد

 األصول.  الال ى  الفالالروأ ختالالريج كالالان  واالسالالتنباط االجتهالالاد يف األربعالالة األئمالالة تمميذ مالالنهج−
واستنبا اهتم  األئمالة اجتهالاد   ى االص محي خيعنا  )التخريج ( مص  ح إ مق ال يصح−

                              
 .(1/90ل ربكيت ) الفقه قوا دانظر:  (1)
 .(202-199)  انظر: املد ل الفقهي العا  ل زرقا ص (2)
 (209−203املد ل الفقهي العا  ل زرقا ص ) انظر: (3)
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 . (1)م تقل املخت فة إ ا متت وفو ت ك القوا د وذلك لعد  استعماهلم إوها كع م
 . (2)الغرض الع ميمالن  أكينالر املذهبيالة العالصبية تال ودها ومنالاظرات ومناق ات مناف ات ظهور−

 عصر التقليد: 
من ال ارأ ي ز  املق د اتبا ها.  مع   وا تبار أقواله كأهنا نالصوصوهو ت قي األحكا  من إما  

التق يد الع ماء والعامة  فبعد أن كان مريد   اما اشَّتك يف سروان وقد سرى التق يد يف هذا العصر
صار يف هذا الدور يدرس  ال ذين مها أساس االستنباط الفقه إذا أراد حكما اشتغل ابلكتاب وال نة

من األحكا   فإذا مت ذلك صار من الع ماء  دوناله ع  وأي ذ  ريقته اليت اسالتنبط ماكتاب إما  م
كتابالا يف أحكالا  إماماله إمالا خمتالصرا ملؤلال  سالبو  أو شرحالا   والفقهالاء  ومالنهم مالن تع الو مهتاله فيؤلال 

 مال ألة مالن املال ائل مالن كتالب  وال يال تجيز الواحالد مالنهم لنفال ه أن يقالول يف لاله  أو مجعالا ملالا تفالرق
مالا   ياله   الالال  مالالا أفتالالى بالاله إمامالاله حتالالى قالالال   يعالالة فقهالالاء احلنفيالالة: "كالالل آيالالة ختالالال  قالوال

 . (4)أو مؤول " وكالل حالديث كالذلك فهالو منال وخ  (3)ةأصال ابنا فهالي مؤولالة أو منال و 

الفقهاء أ  العامة  وبدأت  متايزت املذاهب يف هذا العصر وأصبح هلا أشياأ وأتباأ سواء من وقد 
ينتمي إىل مذهب مع  مث ينت ب   ممات التعصب املذهيب تنت ر وتتفاقم حىت أصبح مالن

 ملذهب غري مذهبه كأنه ينتمي لدين آ ر. 
 (5)والينبالات  وظهالرت مالذاهب أ الرىهلالذ  املالذاهب األربعالة يف هالذا العالصر الرسالوخ  وقد كتب

                              
 .(149−148انظر: ختريج الفروأ   ى األصول ل  وشان ص ) (1)
  .( 209-203) انظر: املد ل الفقهي العا  ل زرقا ص(2)
 الن خ لغة: خيعىن اإلزالة. (3)

 .(2/299( )ن خ) ملصباح املنري ( 3/61( ) ن خ)ل ان العرب ماد  
 تأ ر  نه.ويف االص مح: رفت احلكم الينابت خب اب متقد  خب اب م

 .(1/89) روضة الناظر(  2/227) انظر: اإلهباج
 .(114 -113) دراسة اتر ية ل فقه وأصوله ص(  277) انظر: اتريخ الت ريت ل خنري ص (4)
 ه.175ه  مذهب ال يث بن سعد ت161ه  مذهب الينوري ت157األوزا ي تومن املذاهب املندثر : مذهب  (5)
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منينور  يف   ظيمة هلا أتباأ وأشياأ لكنها اندثرت وانقرضت بعد ذلك  ومل يبالو منهالا إال أقالوال
 وقد توق  االجتهاد يف هذا العصر  وأسباب توقفه:  ب الكت

 . ووالهتا م وكها وتناحر   الك إىل اإلسممية الدولة انق ا -1
 عية هلالا نز تهالاتال ري مدرسالة حالزب لكالل أصالبح فقالد :املالذهيب التعالصب-2

 و  تها  فانصرا تمميذ كل مدرسة لمنتصار ملذهبهم  وأتييد أصوله وفرو ه بكل
 الوسائل  فصار الواحد منهم اليرجت لنص قرآف أو حديث شري  إال ليؤيد مذهبه. 

 . الت ريعية ل    ة نظا  وجود  د -3
منهم ابب االجتهاد  ا  رق أحالدفإذ  وغريها واألاننية كاحل د  الع ماء ب  ف ت   قية أمراض-4

 وجد من ي هر به  واحلط من مكانته  وت فيه رأيه. 
 . جديد من والتنقيب الب ث  ن فكفهم: املذاهب تدوين-5
 . (1)ابملذاهب الناس ثقة-6

 : ين صر يف اآليت العالصر جمتهد مال تقل بالل إن  مالل الع الماء يف هالذا ف الم يوجالد يف هالذا العالصر
 ي  و وهؤالء−أئمتهم  تع يالل األحكالا : فقالد قالا  الفقهالاء إبظهالار   الل األحكالا  التالي اسالتنب ها-1

  ة احلكم. وأكينر من اشتغل بذلك  ن  الب ث: هو املناط ختريج ومعىن  −التخريج   ماء   يهم
ان الع ة يفتح أمامهم ابب الفتيا فيما لاليل احلنفية  وقد  ت   الع ماء يف ختريج هذ  الع ل  وبي

مسو  بصول الفقه  نص   يه  ووضعوا  ند ذلك ما ما فياله نالص  الن اإلمالا  متالى  رفالت   الة
 . (2)أئمتهم بنوا   يها استنبا هم اجتهادا منهم أن هالذ  أصالول

م ألة معينة  واتر  ال جيد  تالار  يكالون مالن نالص معال  إلماماله يفخترجياله : "(3)قالال ابالن الالصمح
                              

 .(142 −122انظر: دراسة اتر ية ل فقه وأصوله ص ) (1)
 .(184) انظر: ختريج الفروأ   ى األصول ل  وشان ص (2)
واحلديث والفقه  دي  أحد الفالنمء املقالدم  يف التفال ري: أبو  مرو  ينمان بن  بد الرمحن ال هرزوري الكر ابن الصمح (3)

 هال.643يف دم و سنة  وأمساء الرجال. له كتاب معرفة أنواأ   م احلديث يعرا خيقدمة ابن الالصمح  واألمالايل وغريمهالا  تالويف
 .(4/207) األ م   (5/220) انظر: شذرات الذهب
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جيد دليم من جنل ما حيتج به إمامه  إلمامه نصا معينا  رج منه  فيخرج   ى وفو أصالوله بالأن
 . (1)"و  ى شر ه فيفيت خيوجبه

وى يف م ألة والفت مث قد يوجد من اجملتهد املقيد اسالتقمل ابالجتهالاد". . . وقال ابن محدان: 
الوقائت منصوصا   يها  الن   اصة  أو ابب  اص  فيجوز له أن يفيت فاليما مل جيالد  مالن أحكالا 

األصح  . . . مث خترجيه اتر  يكون من  إماماله بالما  رجاله  ال ى مذهباله  و ال ى هالذا العمالل  وهالو
ه  فيخرج   ى وفو أصوله نصا معينا  رج من جيالد إلماماله نص إلمامه يف م ألة معينة  و اتر  ال

 . (2)"وقوا د 

 : و ري  ن املذهب يف املخت فة اآلراء ب  الَّتجيح-2
 . الدراية جهة من ترجيح−ب . الرواية جهة من ترجيح−أ     

 . وتفصيم مج ة مذهبه بنصر  فريو كل  قيا -3
تكاد مدينة خت و  الدل حتالى الواجل املنالاظرات −التق يالد إىل ابإلضافة−أينا شاأ يف هذا العصر 

 . (3)إرضاء شهو  األمراء منها  وكانت تعقد أما  الوزراء والكرباء  وكان الالدافت هلالم يف ذلالك
ال ر ية من أدلتها  هذا العصر وهو استنباط األحكالا  خيعنا  االص محي يف فقهوقد ظهر ال

جبمعهم لفروأ أئمتهم مث  وذلالك ؛التفصي ية  وقا  الع ماء يف هالذ  احلقبالة ابلتهيئالة ل تخالريج
  م ية التخريج بمرين مهم :  تدقيال  استقرائها  واستنباط قوا دهم األصولية منها  وقالد تَ 

 . اجملتهدين األئمة أحد بصول مقيدا املخرج كون−أ
 . (4)املذهب إما    يها ينص مل اليت امل ائل يف التخريج كون  اشَّتاط−ب

                              
 .(35 /1)انظر: صفة املفيت وامل تفيت  (1)
 .(21 −19انظر: صفة الفتوى ص ) (2)
 .(286 −284انظر: اتريخ الت ريت ل خنري ص ) (3)
 .(184انظر: ختريج الفروأ   ى األصول ل  وشان ص ) (4)
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الن اط واالنتعاش  إىل العالصر احلالديث ظهالرت بالوادر (1)هوالكالو ال ى  بعد انتصار امل  مونو 
 : ومن بوادر هذ  النهنة  الفقهي

و  بت منهم وضت  جم الة األحكالا  العدليالة: فقالد مجعالت احلكومالة العينمانيالة جممو الة مالن الع الماء-
 ا  ولو من غري املذاهب األربعة  فقه اإلسالممي بال كلقانون يف املعاممت املدنية يكون مأ ذ  ال

مذهب الدولة الرسالمي  وهبالذا العمالل  كال   املعروفة    ى أن تكون األولوية ل فقه احلنفي ألناله
 النالاس  ال ى دراسالة الفقاله اإلسالممي  والرجوأ إىل مصادر  األوىل. 

بوضالالت قالالانون حقالالوق العينمانيالة  الدولالة هبالا قامالت التالي الينانيالة واحملاولة: مع  خيذهب التقيد  د −
العائ الالة والتالالي أ الالذت أحكامهالالا مالالن غالالري املالالذهب احلنفالالي  وشجعت الباحين    ى التألي  

 والتصني  يف الفقه املقارن. 
 . فقهية مدوانت ظهور−
بعو ك يات ال ريعة يف   اوا املال قالد   ال ى تالدرس األربعة الفقهية املذاهب أصب ت: التدريل يف−

 من دون حتيز ملذهب دون آ ر. 
امل كة الفقهية  الالدارس   نالد يقالوي  الا  الك يالات خمت ال  يف املقالارن الفقه بتدريل االهتما −

 و ريقة استنباط األحكا  من األدلة املخت فة. 
 . الفقهية األحباث إبظهار اجملمت  ناية−
ت رح فيه أحباث فقهية  ياإلسالمم ل فقاله أسالبوأ جبعالل اإلسالممية وغري اإلسممية اجلامعات  ناية−

 مهمة. 
امل تجد   واستخراج املال ائل  أهالم فيهالا تعالاجل اإلسالممية الالدول بعالو يف دوريالة مالؤمترات إقامة−

                              
هوالكو بن تويل قان بن جنكز  ان  م ك التتار ومقدمهم  كان  اغيالة مالن أ ظالم م الوك التتالار  استوىل   ى املمالك يف  (1)

العرب وال ا  واجلزير  والرو  ودور بكر  وقتل  أي ر مد   واستوىل   ى بمد  راسان وفارس وأذربيجان و راق العجم و راق
بع ة الصرأ  وأ فوا موته وصربو   وجع و  يف اتبوت  وه ك هوالكو وله  غري   تويف هوالكواخل يفة امل تعصم وأمراء العراق و 

 هال.664سنة أو حنوهالا يف سالنة60
 .(242 -241 /4) فوات الوفيات ( 49/180) انظر: اتريخ اإلسم 
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 األقوال الفقهية المخرجة في مذهب اإلمام أحمد جمعاً ودراسة

 .(1)األحكا  ال ر ية هلا
 

   
 

  

                              
 .(142 -114) انظر: دراسة اتر ية ل فقه وأصوله ص (1)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 األقوال الفقهية المخرجة في مذهب اإلمام أحمد جمعاً ودراسة

 

 ثالثالمطلب ال

 أنواع التخريج ومراتبه
 

 . أنواع التخريجالفرع األول:  
 ينق م التخريج إىل أربعة أق ا : 

 . األصول من األصول ختريج-1
 . الفروأ من األصول ختريج-2
 . األصول   ى الفروأ ختريج-3
 . الفروأ من الفروأ ختريج-4

 بصور  موجز .  نوأوسنت دث  ن كل 
 األصول.  من األصول أوال: ختريج

واملقاصد الت ريعية من  استنباط القوا د األصولية والفقهية"جربيل ميغا بقوله: د. تعريفه:  رفه  
 . (1)"األدلة ال ر ية التفصي ية

 . (2)صراحة أو داللة فالم شر يالة ألي حكالم مالن األحكالا  األصالولية أو الفقهيالة إال بالدليل شر الي

ضوء الكتاب  فقد كان منهج اإلمالا  الال افعي  الرض القوا الد األصالولية والربهنالة   يهالا يف
ال نة  وبذلك تكتمل  بصور  م تق ة أوال  مث ابمل اركة مت ال نة  ويتمم دراسته هلا أ ريا يف

 . (3) ند  الدراسة

                              
 .(9 −8شقر ص )انظر: الواضح يف أصول الفقه لأل (1)
 .(66) انظر: حبث دكتورا  يف ختريج الفروأ   ى األصول جلربيل ميغا ص (2)
 .(87 الفكر األصويل ص ) (3)
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 األقوال الفقهية المخرجة في مذهب اإلمام أحمد جمعاً ودراسة

حيالث كالان ي الرح  وقد درج الال افعي يف ختالريج القوا الد األصالولية وتقريرهالا  ال ى مالنهج اثبالت
حت يم وشرحا وافيا  وال نة  مث يذكر مالن الكتالاب القا الد  أو القالنية األصالولية ثالم يالذكر هلالا شالواهد

القنية وال واهد اليت ذكرها حىت تكون له برهاان   ى  هلالا  مالت الَّتكيالز  ال ى العمقالة املوضالو ية بال 
وقد سار   ى منهجه كينري مالن األصالولي    (1)ص ة القالنية التالي ذكرهالا  أو القا د  اليت قررها

والقادر   ى هذا النوأ من التخريج هم  (3)ةوال خينهج احلنفي (2)ب ريقة املتك م  الالذين مل يتالأثروا
 . (4)كأص اب املذاهب الفقهية األربعة  اجملتهدون امل تق ون أصوال وفرو الا

 ختريج األصول من الفروع. اثنيا: 
 تعريفه: 

وقوا د األئمة من  مل أصول  الع الم الالذي يكال    الن"بناله:   رفاله الالدكتور يعقالوب الباحال  
 .(5)"فرو هم الفقهية  وتع يمهتم لألحكا 

                              
 .(66انظر: حبث دكتورا  يف ختريج الفروأ   ى األصول جلربيل ميغا ص ) (1)
يهتم أص اهبا بت رير  املالدارس األصالولية وهالي التاليمالن ( املالكية  ال افعية  احلناب ة  املعتزلة)  ريقة املتك م : هم اجلمهور (2)

العق ي ما أمكن  جمردين ل م ائل األصولية  ن  وكالانوا ميي الون إىل االسالتدالل املال ائل  وتقريالر القوا الد  وإقامالة األدلالة   يهالا 
وال خترج  نها إال بدليل منفصل شأهنم يف أن ختنت ل قوا د األصولية   الفروأ الفقهية  غري م تفت  إليها  ألهنا هي اليت جيالب

اجلم ة فاألصول  ندهم فن م تقل يبىن   يه الفقه  فم حاجة ل مزج ب  الفن   واجلمت ب   ذلك شأن   ماء الكم   و ال ى
 الع م .

 .(6) انظر: املدارس األصولية اتر ها وأ ممها ص
الفقه: إثبات القوا د  يف تالألي  كتالب أصالول مساهتات   يها  مالن أبالرز :  ريقة   مية أتثرت ابلفروأ وبنيةمنهج احلنفي (3)

هذ  ال ريقة  يتوص ون إليه من قوا د وأصول  نقل من الفروأ  ن أئمالة املالذهب  االلتالزا  ابملالذهب فاليما وتقريرها   ى مقتنى ما
 وال واهد. حاكمة   يه كينر  الفروأ واألمين ةولي ت  املذهب مقرر  لفروأ

 .(22 −21انظر: أصول الفقه ألبو زهر  ص ) 
 (.68انظر: حبث دكتورا  يف ختريج الفروأ   ى األصول جلربيل ميغا ص ) (4)
 .(19التخريج  ند الفقهاء واألصولي  ص ) (5)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 األقوال الفقهية المخرجة في مذهب اإلمام أحمد جمعاً ودراسة

 : موضوعه
الراب ة فيما بينها   من حيث داللتها   ى املعاف نصوص األئمة اجملتهدين  وأفعاهلم  وتقريراهتم

 األ ذ خيا أ ذوا به من وما جيمعها من  مقالات  و ال ى األسالباب التالي تبعالث األئمالة  ال ى
 . (1)آراء

 : استمداده
الكرمي  وابحلديث  من نصوص وأفعال وتقريرات األئمة  والدراية بع و  ال غة العربية  وبالالقرآن

 . (2)ال ري 

 : غايته وفائدته
 . (3)غايته: الك    ن قوا د وأصول األئمة اليت بنوا   يها أحكامهم

 فائدته: 
 هي:  تت خص فائدته يف نقاط

  وضبط الفروأ الال  يم الفهالم  ال ى  اي ا د  الفقهية الفروأ ب  القائمة العمقات معرفة-1
 املروية  ن األئمة بصوهلا. 

 . الفقهاء ا تما أسباب معرفة من العامل متكن نتيجته أن-2
ت ك القوا د  الووف   يها املنصوص غري والفروأ امل ائل ختريج من العامل متكن نتيجته أن-3

 املخرجة. 
والتفريت  مت القدر   االسالتنباط  ال ى الدربالة إىل ابإلضالافة  الباحالث  نالد الفقهيالة امل كالة إثالراء-4 

                              
 .(21التخريج  ند الفقهاء واألصولي  ص ) (1)
 .املرجت ال ابو (2)
 .(22) ص املرجت ال ابو (3)
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 األقوال الفقهية المخرجة في مذهب اإلمام أحمد جمعاً ودراسة

 . (1)  ى الَّتجيح ب  األقوال

 . األصول على الفروع ختريجاثلثا: 
 تعريفـه: 

األحكا  ال ر ية لرد الفروأ  ب الث  الن   الل أو مآ الذيهالو الع الم الالذي " رفاله الباحال   بقولاله: 
 . (2)"ضمن قوا دهم أو أصوهلم كم مامل يرد ب أنه نص  الن األئمالة إبد الالهحلإليها بياان 

 : موضوعه
 وال غوية.  الن ويالة القوا الد ومنها  األصولية والقوا د األدلة التخريج موضوأ يتناول−
 . الفقهية األحكا  أينا يتناول−
 خرج. امل صفة يتناول−
 . (3)األصول   ى الفروأ بناء يف توفرها من البد اليت ال روط يتناول−

 : مباحثه ومسائله
ص تها  واستقامة  حيالالث مالالن  أنوا هالالا أو  فيهالالا املخت الال  القوا الالد أو األدلالالة بالالأحوال تتع الالو−

 إثبات األحكا  ال ر ية هبا  وثبوت هذ  األحكا  هبا. 
 ة استخراج األحكا  من أدلتها. بكيفي تتع و−
 . الفقهاء ب  اال تما بسباب تتع و−
 . فيه توافرها جيب اليت وال روط  املخرج ابلفقية تتع و−
اإلما   أو ردها إىل  أصالول إىل وردهالا  الفقهيالة والفالروأ األحكالا  بال  الروابط ابكت اا تتع و−

                              
 .(23) التخريج  ند الفقهاء واألصولي  ص (1)
 .(51ص ) املرجت ال ابو (2)
 .(53) ص املرجت ال ابوانظر:  (3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 األقوال الفقهية المخرجة في مذهب اإلمام أحمد جمعاً ودراسة

 . (1)رجة تن ب إىل اإلما خمأصول 

 : وغايتهفائدته 
امل ائل  وبنائها  وتفريتينمي لدى املتع م امل كة الفقهية  ويدربه   ى االستنباط  والَّتجيح  -1

   ى األدلة. 
مبنية   ى قوا د  لي ت  مفات  ادية بل هي  مفالاتيب  اال تمفات ب  الفقهاء وأهنا -2

 وأسل ساروا   يها. 
 أن هذا الع م  رج   ى األصول من اجلانب النظري إىل جمال الت بيو. -3
بعنها ببعو بعد  ويع ماله كيفيالة ربالط اجلزئيالاتكن ال الب من الفهم الدقيو ملالا يدرساله  ميُ -4

 معرفة املآ ذ وحفظها وضب ها. 
 الفقه.  ولن فياله الت بيالو العمال ي ألصالأن هالذا الع الم يالربط بال  الفقاله وأصالوله أل-5
إىل أصوهلا ومعرفة  املرجالوح  الن  ريالو رد األحكالا  متكن  مب الع م من معرفة الراجح من-6

 سبب اخلما. 
يتنمن  احلنفية ابفتتاح الصم  بي لفظ يع    ى ضبط امل ائل الفقهية مينل: حكم-7

  . (2)التكبري  وا تتامها بي لفظ يقو  مقا  الت  يم. وغري ذلك

                              
 .(56 −55انظر: التخريج  ند الفقهاء واألصولي  ص ) (1)
  .(6) ص الدوسري لياسر الفقهي التخريج  (59 −58ص ) انظر: املرجت ال ابو (2)
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 األقوال الفقهية المخرجة في مذهب اإلمام أحمد جمعاً ودراسة

 : (1)اليت استمد منها علم ختريج الفروع من األصولالعلوم 

 .ااخلم   م-4   .العربية ال غة-3  . الفقه-2   .أصول الفقه-1 
 . الفروع من الفروع ختريجرابعا: 
 تعريفه: 

حكم م ألة إىل ما ي بهها   نقالل": بنه (2)تنو ت تعاري  هذا الع م  فقد  رفه شاليخ اإلسالم 
 . (3)"والت وية بينهما

   ابجلامتإىل غري  حمالل  الن ينقالل بن لإلما  نص من يكون الذي الفرأ": بنه ال ويف و رفه
 . (4)"امل َّتك ب  احمل  

الفر ية  امل ائل هو الع م الذي يتوصل به إىل التعرا   ى آراء األئمالة يفبنه: " و رفه الباح  
   ة ذلك احلكم  ند يف فيها نص إبحلاقها خيا ي بهها يف احلكم  نالد اتفالاقهمااليت مل يرد  نهم 

أ ذها من أفعاله أو تقريراته   خالرج  أو إبد اهلالا يف  مومالات نالصوصه أو مفاهيمهالا  أوامل
 . (5)"هذ  األحكا  وابل رق املعتد هبا  نالدهم  وشروط ذلالك  ودرجالات

 : موضوعه ومباحثه
اجلزئية احلادثة امل  وب  الوقالائت  ال ى والتعالرا  وتقريالراهتم  وأفعالاهلم  األئمالة نالصوص يف يب الث−

هبا قياسا أو إد اال هلا يف  مو   معرفة حكمها ال ر ي من وجهة نظر إما  املذهب في  قهالا

                              
 (.6ص ) التخريج الفقهي لياسر الدوسري (1)
دالال م  بالن  بالداهلل احلالراف  والفقيه احملدث املف ر األصويل  أمحد بالن  بالداحل يم بالن  ب : تقي الدين ابن تيميةشيخ اإلسم  (2)

 هال.728له مؤلفات كينري  يف الفروأ واألصول  تويف سنة 
 . (1/261) معجم املؤلف   (168 /1)الدرر الكامنة  ( 6/79) انظر: شذرات الذهب

 .(475 /1) امل ود  (3)
 .(3/644) انظر: شرح خمتصر الروضة (4)
 .( 187انظر: التخريج  ند الفقهاء واألصولي  ص ) (5)
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 األقوال الفقهية المخرجة في مذهب اإلمام أحمد جمعاً ودراسة

 كما يب ث يف صفات املخرج وال روط المزمة له  وصفات األقوال املخرجةمه  نصه أو مفهو 
 . (1)ودرجاهتا

 : فائدته
ألهنا من النوازل  التعرا   ى أحكا  امل ائل اجلزئية اليت سكت  نها األئمة لعالد  الال ؤال  أو

 . (2)اجلديد 

 : مصادر ختريج األئمة

 . النص مفهو -2   . جمرا  جيري وما النص-1
 . (3)الص يح احلديث-5  . اإلما  تقريرات-4     . األئمة أفعال-3

 : على الفروعطرق ختريج الفروع 

 ريو القياس. ب  التخريج-1 
 . (4) اإلما مذهب الز -3   . والتخريج النقل-2 

 
  

                              
 .(187انظر: التخريج  ند الفقهاء واألصولي  ص ) (1)
 .(188ص ) املرجت ال ابوانظر:  (2)
 .(189ص ) املرجت ال ابوانظر:  (3)
 .(264ص ) املرجت ال ابوانظر:  (4)
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 األقوال الفقهية المخرجة في مذهب اإلمام أحمد جمعاً ودراسة

 . الفرع الثاني: مراتب التخريج
 :(1)مراتب التخريج

 م التخريج الفقهي إىل قسمني: س   قُ 
 بل  رج املال ائل  تص بقوا د إما  مع  أو أقوالهوهو التخريج الذي ال ملطلق: ا التخريج-1

ويكون القصد من التخريج: معرفة   ال ى القوا الد األصالولية املتفالو   يهالا واملخت ال  فيهالا بال  األئمالة
 التخريج املعاصر   ى هذ  الرتبة.  احلكم ال ر ي ل واقعة  ول م تجدات  وغالب

وال  رج بي وفتاويه.  تص بقوا الد إمالا  معال  وأقوالالهالريج الالذي  الالتخ وهالو: املقيـد التخـريج-2
نص  ن إمامه   ى أصوله. وهذا  حال  ن مذهبه  فيخرج الفقياله املال تجدات التالي مل يالرد فيهالا

بقوال اإلما  يف الفروأ  وا تيالار  ألقالوال إماماله  القال م يتقيالد يف اجتهالاد  بصالول إماماله  وال يتقيالد
بصول إمامه من ابب اقتنا ه ابستقامتها يف اجملرد  وتقيد   مالن بالاب اتبالاأ الالدليل ال االتبالاأ

 .(2)االستدالل االسالتنباط  وسالممتها يف
 مراتب املخرجني: 

 نالدهم. ومالن أشالهر  وهو ترتيب الع ماء حال ب قالدراهتم الع ميالة  وإمكانالات االجتهالاد والتخالريج
 الفه بعنهم خمالفة ي ري    وإن (3)الكينريون الالذي اتبعاله   ياله ت الك املنالاهج: مالنهج ابالن الالصمح

 : وقد ق مهم إىل مخل  بقات
من أدلتها التفصي ية  هم الفقهاء الذين ي تق ون ابستنباط األحكا  الال ر ية العم يالةالطبقة األوىل: 

وي  و   ى أص اب هذ  (4)الفروأ من غالري مالا يكالون هنالالك تق يالد ألحالد ال يف األصالول  وال يف

                              
 .(94 98 بدالرمحن ص ) الالزبري  بالداهلل.د ومراتباله تعريفاله الفقهالي التخالريج حبالث  (480−479نظالر: املالد ل املفالصل ص ) (1)
 .(428 −742انظر: ابن حنبل أليب زهر  ص ) (2)
 .(389ص )  زهر  أصالول الفقاله أليب  (94الرد  ال ى مالن أ  الد إىل األرض ل ال يو ي ص )  (16انظر: صفة الفتوى ص ) (3)
 املراجت ال ابقة.انظر:  (4)
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 األقوال الفقهية المخرجة في مذهب اإلمام أحمد جمعاً ودراسة

 الالالن نالالال ب إىل و  (2)وهلذ  ال بقة كامل االجتهاد يف الفروأ واألصول (1)(  واجملتهد امل)ال بقة: 
األربعة  وغريهم من اجملتهدين  ن  هالالالذ  ال بقالالالة: فقهالالالاء الالالالص ابة والتابع   وأئمالالالة املالالالذاهب

 .(3) اصروهم أو جاءوا بعدهم
من أدلتها التفصي ية   األحكالا  الال ر ية العم يالةهم الفقهاء الذين يقومون ابسالتنباط الطبقة الثانية: 

 .(4)م تزم  يف اجلم ة أصول إما  من األئمة يف االستنباط
وهلذ  ال بقة م  و االجتهاد يف الفروأ  (5)(املنت ب اجملتهد)ال بقة:  هذ  أص اب   ى وي  و

 .(6)وليل هلا اجتهاد يف األصول
 و ن ن ب إىل هذ  ال بقة: 

 وحممالد بالن احلال ن  وغريمها.  (7)القالاضي يعقالوب األنالصاري احلنفيالة: أبالو يوسال مالن 

 .وغريمها (9)وأشهب (8)ومن املالكية: ابن القاسم

                              
 .(16صفة الفتوى ص )(  93ص ) انظر: الرد   ى من أ  د إىل األرض ل  يو ي (1)
 .(397انظر: أصول الفقه أليب زهر  ص ) (2)
 .(95 −90داب املفيت وامل تفيت ص )آانظر:  (3)
 (.95ص ) الالرد  ال ى مالن أ  الد إىل األرض ل ال يو ي(  17صفة الفتوى ص )(  11انظر:  قود رسم املفيت ص ) (4)
 .(93ص ) انظر: الرد   ى من أ  د إىل األرض ل  يو ي (5)
 .(397انظر: أصول الفقه أليب زهر  ص ) (6)
  ولزمه وتفقه به  وهو حنيفةصاحب أبو نصاري الكويف  اال قاضي القنا   أبو يوس   يعقوب بن إبراهيم بن حبيب (7)

 هال.182بن احل ن  وهمل الرأي وغريمها  تويف سنة أنبل تممذته  وأ  مهم  خترج به أئمة كم مالد
 .(220 /2) املنية اجلواهر(  535-8/537) لنبمءانظر: سري أ م  ا

 القاسم   القاسم:  بد الرمحن بن القاسالم بالن  الالد بالن جنالاد  العتقالي املالصري  أبالو  بالد اهلل  ويعالرا بالابنابن  (8)
 هال.191تويف سنة خيصر له: "املدونة " وهي من أجل كتب املالكية  رواها  ن اإلما  مالالك 

 .(323األ م  )(  121-9/124) أ م  النبمءانظر: سري 
 .  العالامري  املالصري الفقيالهأشهب بن  بد ابن داود بن إبراهيم  مفيت مصر  أبو  مرو  القي ي (9)
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 وغريمها.  (2)واملزف (1)ومن ال افعية: الز فراف

 وغريمها.    وابن تيميةمن احلناب ة: أبو بكر اخلمل
اليت مل يرد  ن  نباط األحكالا  الال ر ية العم يالةهم الفقهاء الذين يقومون ابسالتالطبقة الثالثة: 

أئمتهم يف االستنباط  وما  أئمالتهم بال أهنا نالص مالن أدلتهالا التفالصي ية  م تالزم  يف ذلالك أصالول
 ت فالون  الن سالابقيهم: أنويقو  هؤالء بتخالريج الفالروأ  ال ى الفالروأ  وهالم   (3)ورد  نهم يف الفروأ

 أولئك جيتهدون فيما اجتهد فيه أئمالتهم  أمالا هالؤالء فالم جيتهالدون إال فاليما مل يالرد  الن
 . (4)أئمتهم فيه حكم

 ( املخرجون)ومن األمساء اليت أ  قت   ى هذ  ال بقة: 
وتق يد فيما ورد  وهذ  ال بقة اجتهادها مقيد ابلفروأ اليت مل يرد  ن إما  املذهب حكم بال أهنا

  . ن اإلما  نص ب أنه

                              
 هال.204سنة تالويف امسه م ك   وأشهب لقب له  مست مالالك بالن أنالل  وال يالث بالن سالعد وغريمهالا  يقالال:

 .(500-9/502) سري أ م  النبمء(  1/238) انظر: وفيات األ يان
صاحب اإلما     ن بة إىل الز فالراف قريالة قريالب بغالداد  كالان  ي البغدادي الز فراف: احل ن بن حممد بن الصباح  أبو (1)

 هالالال. 260كتبا  تالالويف سالالنة أ يف الفقه واحلديث  وصن  فيهما    بر ال افعي
 .(62-1/63ال افعية )  بقات(  310-6/313الكالالمال ) هتالالذيب(  407-7/409) انظالالر: تالالاريخ بغالالداد

ة ابحلالديث  صالن  كتبالا الفقه ومل تكن لاله معرفال بن إمسا يل بن حيىي بن إمسا يل بن  مر املزف  كالان رأسالا يف: إبراهيم املزف (2)
 هالال. 264و"خمتصر املختالصر"  و"املنينالور"  و"الوثالائو"  تالويف سالنة  منهالا: "اجلالامت الكبالري"  و"اجلالامت الالصغري" ؛ كينالري 

 (.1/58)  بقات ال افعية(  2/204) اجلرح والتعديل(  217-1/219)انظالر: وفيالات األ يالان 
 .(396) أصول الفقه أليب زهر  ص  (12شرح  قود رسم املفيت ص )(  18انظر: صفة الفتوى ص ) (3)
 .(397) انظر: أصول الفقه أليب زهر  ص (4)
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 (3)اإلسفراييين وأبالو حامالد (2)واألهبري (1)و ن ن ب إىل هذ  ال بقة: مشل األئمة احل واف
 وغريمها.  (4)وأبو يع ى الصغري
 أوآ الر   جيح قول إلما  املذهب  ال ى قالولهم الفقهاء الذي يقومون بَّت الطبقة الرابعة: 

 ألصول املمهد  هلم س فال املالذهب  وفقالاتالرجيح بال  األقالوال والروايالات والتخرجيالات املخت فالة يف 
 . (5)ب أهنا حكم كما أهنم ال ي تنب ون أحكا  الفروأ اليت مل يرد  ن أئمالتهم

وال رق  وتعترب    األقالوال والروايالات واألوجالهوهلا اجتهاد مقيد يف فروأ املذهب ترجي الا بال
 . (6)هذ  ال بقة مق د  أينا

                              
تفقه  أهل الرأي يف   بد العزيز بن أمحد بن نصر بن صاحل احل واف امل قب مشل األئمة  من أهل خبارى  حنفي  كان إما  (1)

 هالال.449أو 448 "النالوادر"  تالويف سالنة بال وط"  ووغري   من تصانيفه: " امل   ى القاضي أيب   ي احل   الن في
 .(4/12) األ م  ( 1/318) ات احلنفية بق انظالر:

بغداد  وسئل أن  املالكية يف العراق  سكن األهبري: حممد بن  بد اهلل بن حممد بن صاحل  أبو بكر التميمي األهبري  شيخ (2)
كتباله: "إمجالاأ أهالل يف شرح مذهب مالك والرد  ال ى خمالفياله منهالا: "الالرد  ال ى املالزف"  ومالن   ي ي القناء فامتنت  لاله تالصاني 

 هال.375تويف سنة "األمايل" يف احلديث  و املدينالة" 
 .(6/225) األ م (  1/257) انظر: الديباج املذهب

 تالويف "التع يقالة يف   الم األصالول" مصنفاته: من  فقيه أصالالالويل أبو حامالالالد اإلسالالالفراييين الالالال افعي  أمحالالالد بالالالن حممالالالد بالالالن أمحالالالد  (3)
 هالال.406سالنة

 .(1/172) ال افعية الين قاضي شهبة  بقالات(  17/193) سالري أ الم  النالبمء انظالر: 
"التع يقة  من مالصنفاته: الدث فقيه حم بعالماد الدين ا عرو امل الفراء احلنب ي  حممد بن حممد بن احل    بو يع ى الصغري:أ (4)

 ه. 560تويف سنة. "يف م ائل اخلما
 .(2/328) املنهج األمحد(  1/244)  بقات احلناب ةذيل  ظر:ان
 .(397أصول الفقه أليب زهر  ص )  (12)ص  شرح  قود رسم املفيت ( 22)ص انظر: صفة الفتوى  (5)
 .(397ص )انظر: أصول الفقه أليب زهر   (6)
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 وغريمها.  (3)وابالن قدامالة النالوويو  (2)وال خمالي (1)القالدوريو ن نال ب إىل هالذ  ال بقالة: 
لالديهم ضالع  يف  ق اله وفهماله لكالنهم الفقهاء الذين يقومون حبفظ املذهب ونالطبقة اخلامسة: 

اوت الَّتجيح ب  األقوال والرو  يال ت يعون أدلتاله  وحتريالر أقيال ته. كالما أن هالؤالء الفقهالاء التقريالر 
 . واألوجه وال رق الوارد  فيه

 .(املق دون)وي  و   ى أص اب هذ  ال بقة 
والتدوين لفروأ  احلفالظ والفهالموهذ  ال بقة تعترب  بقة مق الد  ال اجتهالاد هلالا م  قالا  مهمتهالا: 

  .(4)املذهب
  

                              
رائسة احلنفية يف العالراق  مالن  فقيه حنفي  انتهت إليه  فر بن محدان أبو احل   القدوريمحد بن حممد بن أمحد بن جع (1)

 هال.428سنة وغريهالا  تالويف مالصنفاته: "خمتالصر القالدوري "  و" التجريالد"
 .(1/212) األ م (  1/79) انظر: وفيات األ يان

ريواف   قواحلديث قياله مالالكي  لاله معرفالة بالاألدبال خمالي:  ال ي بالن حممالد الربعالي  أبالو احلال ن  املعالروا بالال خمي: ف (2)
فيالاله آراء  كتبا مفيد   من أح نها تع يو كبري   ى املدونة يف فقه املالكيالة  سالما  " التبالصر  " أورد  األصل  نزل سفاقل  صن 

 هالالال. 478"فالالنائل الالال ا "  تالالويف بالال فاقل سالالنة   الالرج هبالالا  الالن املالالذهب  و
 .(7/197املؤلف  ) معجم(  4/328األ م  )(  203-1/204) املذهب انظالالر: الالالديباج

دم و     وقد كان إما  احلناب ة جبامتقيالهاملوفو:  بالداهلل بالن أمحالد بالن قدامالة املقالدسي الدمال قي الالصاحلي  الزاهالد الالورأ الف (3)
لاله   : ما رأيت مينالل املوفالوأفقه منه  وقال ابن الصمح اإلسم : ما د ل ال ا  بعد األوزا ي وكان ثقة حجالة  قالال شاليخ

 هال.620وغريمها  تويف سنة  و"املقنت" "املغين": منها  كينري   مالصنفات
 .(324ص ) لع ماء احلناب ة ومص   اهتم املالنهج الفقهالي العالا (  165-22/167) انظر: سري أ م  النبمء

 .(397) أصول الفقه أليب زهر  ص  (23صفة الفتوى ص )  (98داب املفيت وامل تفيت ص )آ انظر: (4)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

 

 التمهيـــــــد

60 

 األقوال الفقهية المخرجة في مذهب اإلمام أحمد جمعاً ودراسة

 . الفرع الثالث: صور التخريج وألف اظه
 أوال: صور التخريج. 

استنباط األحكا  من امل ائل اليت ال نص فيها  ن اإلما    ى ح ب أصول الصورة األوىل: 
 . (1)قررها ومقتنى قوا د ب  ها

ومل يع م بينهما إذا مل يعرا ل مجتهد قول يف امل ألة  لكن له قول يف نظريها الصورة الثانية:  
 . هي   صن ما ی نه    سکت ام اسي  وهو ق(2)فرق؛ فهو القول املخرج فيها

ما  اسيهو قو اإلمام على خالفها، ص الصورة الثالثة: التخريج على مسألة تشبهها قد ن 
 حکم خمالف.  یعل هينص فو شبهه، يما  یعل هينص عل

إلمامه  واتر  جيد  فيخرج   ى أصوله  بن جيد   من نص مع رج : مث اتر  قال ابن الصمح 
به إمامه  فيفيت خيوجبه  فإن نص إمامه   ى شيء  ونص يف م ألة  تجدليم   ى شرط ما حي

 . (3)ت بهها   ى  مفه  فخرج من أحدمها إىل اآل ر  مسي قوال خمرجا

 . (4)الصورة الرابعة: القول املخرج على فعل اإلمام 
وقد وقت  ما ب  الع ماء يف الفعل يصدر  ن اإلما   مل يفت يف م ألته  وال أمر به  هل  

 منه قوال يعد مذهبا له  وين ب إليه؟  تنبطي 
 اخلامسة: القول املخرج على سكوت اإلمام.  الصورة

تهم وسكوهتم وحنو ذلك  فهذا هو التخريج  و رج عو املخرج  من فعل أئمد ي تدل بق
لإلما   ندئذ قول   ى فع ه يف الصور  الرابعة  أو   ى سكوته يف هذ  الصور   واملراد 

                              
 .(31رسم املفيت ص ) (1)
 .(118 /6)الب ر احمليط  (2)
 .(811) أدب املفيت وامل تفيت ص (3)
 .(259 – 258 /1)املد ل املفصل (  288 – 285) هتذيب األجوبة ص :انظر (4)
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فهل   م ألة ب  يديه  فم ينكر ريو تقر أ یحکم يف فتو  ذکري وأابل كوت هنا؛ أن يقت فعل 
 .(1)لك إليه  و رج قول يناا إليه؟ين ب ذ

ملنصوص يف توابع االسادسة: القول املخرج على مفاهيم كالم اإلمام، ويقال: )الصورة 
 (. املذهب

 اثنيا: صيغ وألفاظ التخريج. 
 وردت م ائل التخريج يف كتب املذهب احلنب ي بصيغ وألفاظ التخريج وكان أغ بها بصيغة

 )  رج ( مينم: و رج يف القوا د أو و رج أبو اخل اب. 
 ظ ما ي ي: ومن الصيغ واأللفا

 )خترج   ى ما قب ها. . . . ( -) وهو ختريج يف. . . ( -) فيخرج هنا مين ه ( -
 ) و رج فيه. . . (  -) وهذا التخريج (  -) وهو الذي  رجها. . . ( - 
 )  رجها. . . . ( -) وهو ختريج وجه. . . . ( -) وخترج وجه. . . (   -
 ) وهو ختريج من. . . . (-. . (  )  رج   ى. . . -)  رجه. . . . . (   -

 وغريها من الصيغ.  
 
 

  

                              
 .( 61 /1 )   ل مرداوياإلنصاا انظر (1)
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 رابعالمطلب ال

 مصادر التخريج

 وفيه مخسة فروع:   
 . الفرع األول: النص

العروس   منالالصة: نصالالصت الالال يء: رفعتالاله  ومنالاله: الالليوالظهالالور وهلالالذا ق الالالنص لغالالة: الرفالالت 
 .(1)هليرفعته إي إىل فمن: أ ثيونصصت احلد
  د  معان:    ى ي  و اجلمهور اص محا:  ند

 . ما ال يت رق إليه احتمال مقبول يعند  دليل−
 .[196:  البقر سور ] { جثمث يت ىت مت }: كقوله تعاىل  ما يفيد بنف ه من غري احتمال−
 . بن خ إال  نه يعدل وال إليه يصار أن: ههو الصريح يف معنا . وحكم: وقيل−
 احلنفية: العمل  ند (2)؛ ألن النص يف ال غة خيعىن الظهورروقد ي  و اسم )النص (  ى الظاه−

 ٻ ٻ ٻ ٱ }(3)اآليالالالالة يف والربالا البيالت بال  التفرقالة له مينالل م كال سيو ما بظاهر

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

 .[275 سور  البقر :] { ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٿٹ
  يه ال فظ  دل : أي مالا(ما نص   يه اإلما )واملقصود  ند األصولي  حينما يذكرون  بار  

 صراحة. 
                              

 .( 178/  18(  )نصص)العروس  اتج(   1058 /3) (نصص) ماد  الص اح (1)
 (.1/177) الناظر روضة(  196 /1)  امل تصفى (2)
 .(121) ص زهر  أليب الفقه أصول(  1/106) األسرار ك    (3)
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 وقد ق م األصوليون األلفاظ من حيث داللتها   ى املعىن إىل ق م : 
 . به الن و حيث من ال فظ من امل تفاد املعىن هو: املن وق−
 . ل فظ المز  ال كوت حيث من امل تفاد املعىن هو: املفهو −

 واملن وق ينق م إىل: 
 تنمن حقيقة أو اللالة م ابقالة أوصريح: إذا وضت ال فظ لذلك املعنالى فالصريح سالواء كانالت د

 .(2)(الينابت بعبار  النص)وي مى  (1)جماز
داللة ) الداللة وتال مى هالذ غري صريح: إن دل ال فظ   ى ذلك املعنالى يف غالري مالا وضالت لاله. 

 .(3)(التزا 
 وغري الصريح ينق م إىل ق م : 

يتوقالال    يالاله  أو ملالاال فالظ   صالدق   ياله يتوقال  ملالا متنمنا  ل متك م مقصودا يكون أن-1
رفالت  ))مينالاله قولاله:  (االقتالناء داللالالة)صالال ته  قالالم  أو ملالالا يتوقالال    يالاله صالال ته شر الالا  ويالال مى 

الال يان مل يرتفعالالا  فيتالالنمن مالالا يتوقالال    يالاله والن فالإن ذات اخل الأ (4)(( الن أمتالي اخل الأ والنال يان
 .(5)وحنو ذلك الصدق مالالن اإلثالالم أو املؤا الالذ الال
 . قالم( ) أي ما يتنمن ما تتوق    يه الالص ة ل متك م مقصودا يكون ال أن-2

                              
 .(2/36) إرشاد الف ول ( 3/473) انظر: شرح الكوكب املنري (1)
 .( 106 /1)ك   األسرار( 1/236) نظر: أصول ال ر  يا (2)
 .(2/36) إرشاد الف ول ( 3/473) انظر: شرح الكوكب املنري (3)
 وصال  ه ابالن حبالان (2043كتاب ال مق  ابب  مق املكر  والناسي حديث رقالم )( 1/659) أ رجه ابن ماجه (4)
( 2801كتاب ال مق حديث رقالم )( 2/216) وص  ه احلاكم (7219بالاب فالنل األمالة  حالديث رقالم ) ( 16/202)

 .الذهيب ووافقاله   ال ى شرط الال يخ 
 (.2/36) إرشاد الف ول  (3/474) انظر: شرح الكوكب املنري (5)
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 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ } مينالل قولاله تعالاىل: ( داللالة اإلشالار )وي مى 

أي أهل القرية  وأهل العري فإنه إذ لو مل يقدر [ 82سور  يوس : ] { ۀ ۀ ڻڻ
 .(1)القرية والعري ال ي أالنإذ   قالمذلك مل يصح ذلالك 

 ومن آراء األئمة الجارية مجرى النص: 

ميناله: قد أومأ  ن قب نا شرأ لنا مامل يينبت نال خهإمياء أن شرأ م ¬أمحد  لإلما  ن ب  ا−
 كبك يذحبه ويتصدق ب  ماله  فاليمن ح ال  بن الر ولالد :   ياله أمحد إىل هذا فقالال يف روايالة صالاحل

يفهالم مناله أن  (2)أمحد الكبك يف ذلك واحتج ابآلية   يه  وهالي شريعالة إبالراهيم فقالد أوجالبقالال: 
 .وإن مل يصرح بذلك(3)من قب نا شرأ لنا شرأ

 فقال: يف كتالاب اهلل يف موضالع :  (4)وقال أينا يف رواية وقد سئل  ن القر ة

 ې ې ۉ ۉ } [141سور  الصافات: ] { ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ } 

 [44 مران: سور  آل ] { ې ې
 فالدل  −الال م    اليهما - احتج ابآليت  يف إثبات القر ة  وهي شريعالة يالونل ومالرمي

واالستدالل  لالك صراحالة بالل اكتفالى بالاإلمياءذلك أينا أن شرأ من قب نا شرأ لنالا وإن مل يالذكر ذ

                              
 (.2/36) إرشاد الف ول  (3/474) انظر: شرح الكوكب املنري (1)
 .(1/156) نظر: امل ود ا (2)
ملعرفة شرأ من قب نا؛  اوية الال ابقة  وال ريالو الالص يحواملراد ب رأ من قب نا: ما نقل إلينا ب ريالو صال يح مالن الال رائت الال م (3)

قب نا ما مل يرد يف شر نا ن خه  وهذا املالذهب  ع الماء إىل االحتجالاج بال رأ مالنلذهب أكينالر ا  هو نقل القرآن وال نة النبوية الينابتة
 القول   ند ال افعية. املالكيالة واحلناب الة  وهالو أحالدهالو املال هور  نالد احلنفيالة و 

 (.1/134) امل ود (  1/34) انظر: ال مت  
 ييز احلقوقلتم التالي تكالونهي حنالو ذلالك  فالقر الة وهالو اال تيالار إبلقالاء الال ها  و  ؛لقر ة: اسم مصدر خيعىن االقالَّتاأا (4)
    رو ة.امل

 (.2/282) شرح منتهى اإلرادات(  8/262( )قرأ  ) انظر: ل ان العرب ماد 
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  م  يقالد   ال ى مالاوالبد أن نذكر هنا أنه مىت ورد  ن اإلما  نص صريح يف امل ألة  (1)ابآليت 
ثبت ابإلمياء  ما نالصا راج ا  أمالا يف م ألة أناله رأي لاله فيهالا حمتمالل ألن الالنص الالصريح يعتالرب

 واإلشار  والداللة فإنه يؤول ومن ذلك: 
األحكالالا  بالاله  قالالم  وإثبالاتر ي نالص اإلمالا  أمحالد  ال ى أناله جيالوز التعبالد باله  ال  القياس م ألة−

الفقهالالاء واملتك مالال   وقالالد قالالال  نالالص   يالاله صرحيالالا يف مواضالالت  الالد   وهالالو قالالول أكينالالر وشر الالا 
وقالالالالالد  الفقالالالالاله هالالالالالذين األصالالالالال  : اجملمالالالالالل والقيالالالالالاس جيتنالالب املالالتك م يف (2)أمحالالد ىف روايالالة امليمالالوف

 .(5)معارضة ال نة يف  ى القياس  (4)وابن  قيل (3)مح الالالالاله القالالالالالاضي
 وملعرفة نص اإلما   ريقان: 

مينل: كتب حممد  صال يح ب ريالو نقالل إذا رأيه فيها يذكر اليت كتبه  اإلما  رأي ميينل ما أفنل−

                              
 .(1/156) انظر: امل ود  (1)
األص اب ج يل  امليموف:  بد امل ك بن  بداحلميد بن مهران امليموف  أبو احل ن  ذكر  أبو بكر اخلمل فقالال: اإلمالا  يف (2)

جزءا جزأين يف ستة   ر  و ند   نه مال ائل (227إىل سنة ) (205الز  أمحد من سنة )وقد اإلمالا  أمحالد يكرماله     كانالقدر
  بار  ومعاشه  وحيينه   ى إصمح معي ته.كبريين  وكان أمحد ي أله  ن أ

 (.164-2/165) شذرات الذهب  (2/142) املقصد األرشد  (1/212) انظر:  بقات احلناب ة
وأنواأ الفنون  مالن   الامل  الصر  يف األصالول والفالروأالقاضي: حممد بن احل   بن حممد بن      ابالن الفالراء  أبالو يعال ى   (3)

وغريها  تويف  الفقه"  و"اجملرد يف الفقه" ي  كينري ؛ منهالا: "الكفايالة يف أصالول الفقاله"  و"العالد  يف أصالولأهالل بغالداد  له تصان
 هال.458سنة

 .(6/99األ م  ) ( 395-2/396) انظر: املقصد األرشد
املقرىء  له مصنفات؛  هالال  اإلمالا  الفقياله األصالويل432ولالد سالنة  :   ي بن حممالد بالن  قيالل البغالدادي  أبالو الوفالاء ابن  قيل (4)

 هال.513منها: "املفردات" و"التذكر "  تويف سنة 
 .(416)  املد ل البن بدران ص(  2/257) انظر:  بقات احلناب ة

 .(1/328) انظر: امل ود  (5)
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 كتاب ي تمل   ى آراء اإلما  مالك  كتاب املو أ ملالك  وهالو(1)ابن احل ن ككتب ظاهر الرواية
املؤر ون له حيث توجد كتب ل ال افعي ل ال افعي  ون به (  األ )وكتالاب  (2)يف املال ائل الفقهيالة

 وهو ت خيص أص ابه ألقواله مت أن ن بة ص ة آرائاله فيهالا ال(3)"منال وبة لاله "كمختالصر املالزف
نقل  ن اإلما   وما (4)املعىن يف األول املعىن والصياغة  ويف اليناف ل  افعي تقالل  الن األول لكالن

 أمحد. 
يمزموهنم  تمميالذ األربعالة ل فقهالاء كان  فقد  املخت فة امل ائل يف لآلراء األص اب نقل−

الواقعات يف كل مكان   ويدونون ما يصدر  نهم مالن آراء وفتالوى ينال رون آراءهالم وفتالاويهم يف
ا ت فوا  وإناإلما  فتصح ن بته إليه   الرواية  النإن اتفو التمميذ يف ويدونوهنا و رجون   يها  ف

 .نقل نص اإلما  رجح ب  الرواوت هالذا إذا كالان اال التما يف
 قالالالوفقالالا ملالالا يف املالال ألة  أما إن كان اال تما ب  األص اب والتمميذ يف نقل حكم اإلمالا  

يكون مذهبه   والبعو اآل ر قال: الإليه.  : إن نقالالل ذلالالك كنالالصه يف صالال ة نالال بتهبعنهم
 . (5)واليصح ن بته إليه

  وهو م ؤول رأياله أناله  ال ى ذلك فيدل  الكتاب من بنص م ألة سؤاله  ند اإلما  جواب−

                              
متواتر  أو مال هور   ة ثقالات  فهالي اثبتالة  ناله؛ إمالاكتب ظاهر الرواية: مسيت بذلك ألهنا رويت  ن حممد بن احلال ن بروايال  (1)

 الصغري "  و"الزودات "  و"األصل".  ناله؛ وهالي: "الال ري الكبالري"  و"الال ري الالصغري" و  "اجلالامت الكبالري"  و"اجلالامت
 .( 153- 152)  بد العال ص انظر: الب ث الفقهي إلمسا يل

 .(213أليب زهر  ص ) انظر: اإلما  مالك (2)
اخلمل امل هور  ب    بوأ هبامك األ   وهو أحد الكتالبهال  م264: إلبراهيم بن إمسا يل املزف  املتوىف سنة خمتصر املزف (3)

 .صن  يف مذهب ال افعي ال افعية اليت يتداولوهنا أكينر تداول؛ وهي سائر  يف كل األمالصار  وهالو أول مالن
 .(307الب ث الع مي ص )( 2/1635)  انظر: ك   الظنون 
 .(161أليب زهر  ص ) انظر: اإلما  ال افعي (4)
 .(163−161) اإلمالا  الال افعي أليب زهالر  ص  (213إلما  مالك أليب زهر  ص )(  ا96) ص انظر: صفة الفتوى (5)
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  نه. 
كتاب اهلل  يف نيال  وثمثال  موضالعا يف ملسو هيلع هللا ىلص قال أيب:  ا الة الرسالول  بداهلل و (1)قال صاحل

 يفيت به.    ى أنه مذهب له صريح خيينابة ماوإجابته ابل نة تدل  (2)تعاىل

الرجل يف  ليل  ال ى)) : ملسو هيلع هللا ىلصفقال: حديث النيب ؟ (3)سئل أيب  بداهلل  ن صدقة اخليل والرقيو
 .(4)((  بد  وال فرسه صدقة

 .(6)الفتوى نص خيينابة(5)ابألثر اجلواب أينا −
 

   
                              

ب ر وس مث  صاحل: ابن اإلما  أمحد ابن حنبل  وهو أكرب أوالد اإلما   وقد مست من أبيه م ائل كينري   ويل القالناء (1)
 هال.266بصبهان  تويف سنة 

 (.11/73) انظر:  بقات احلناب ة
 (.19انظر: هتذيب األجوبة ص ) (2)
  ابلك ر  من امل ك  وهو العبودية.الرقيو: من الرق  (3)

 .(383امل  ت   ى ألفاظ املقنت ص: )  (1483 /4)ماد  )رقو(  الص اح انظر: 
 (22 −20انظر: هتذيب األجوبة ص ) (4)

 (3/67)مالال  م  (1395رقالالم )   م يف  بالالالد  صالالالدقة  حالالالديثكتالالالاب الزكالالالا   بالالالاب لالالاليل  الالال ى املالالال   (2/532)أ رجالالاله البخالالالاري 
 .(2320الالديث )رقم احلكتالالاب الزكالالا   بالالاب ال زكالالا   الال ى املالال  م يف  بالالد  وفرسالاله  

 د ال يء والنتيجة  وأثرت احلديث: نق ته.األثر لغة: حصول ما يدل   ى وجو  (5)
 .(1/34) انظر: التعاري 

: ل  ديث فيكون تعريفه وقيل: هالو مغالاير وقيالل: هالو مالرادا ملعنالى احلالديث  وهالو حجالة يف الال رأ. شر ا: هو قالول الالص ايب 
وقيالل: هالو مغالاير ل  الديث  لكالن املالراد   (واملق الوأ أى احلالديث املوقالوا) "ما أضي  إىل الص ابة والتابع  من أقالوال وأفعالال"

 فقالط  دون املق الوأ.  باله: املوقالوا
 .(34-1/35) احلديث مقدمالة يف أصالول(  1/2) التقريالب والتيال ري(  1/27) الالصمح قدمالة ابالنم :انظر

 .(23) نظر: هتذيب األجوبة صا (6)
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 . الفرع الثاني: المفهوم
 .(1)فهما وفهما:  رفته و ق ته  وفهمالت فمنالا وأفهمته:  رفته لغة: فهمت ال يء املفهو 

 .(2)فهم من ال فظ يف غري حمل الن واص محا: ما 
 .(3)وقيل: هو املعىن امل تفاد من حيث ال كوت المز  ل فظ

 وينق م إىل ق م : 
املن وق به نفيا  يف ل  كالم موافالو  ناله املال كوت يف احلكالم أن  ال ى يدل ما: موافقة مفهو -1
 معىن اخل اب  ومناله قولاله  واملالراد باله:  (حلالن اخل الاب)و (ف وى اخل اب)  أينا وي مى وإثباات

 .[30سور  حممد: ] { ڀڀ پ پ پ }
 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ } ميناله: قوله  (5)(النص داللالة)وي  الو   ياله (4) 

الفقهاء   ى ص ة  واتفالو(6)فهم منه حترمي النرب ق عالا [23سور  اإلسراء: ] { ۓ
 .(7)الظاهريةاالحتجاج به سوى 

                              
 .(459 /12( )فهم)ل ان العرب   (4/61( )فهم) نظر: الع  ماد  (1)
 .(74 /3) انظر: اإلحكا  لآلمدي (2)
 .(3/473) انظر: شرح الكوكب املنري (3)
 .(74 /3)اإلحكا  لآلمدي(  1/298) نظر: الربهانا (4)
 .(293 /1) انظر: التقرير والت بري (5)
 .(1/104) انظر: احملصول البن العريب (6)
 .(3/74) انظر: اإلحكا  لآلمدي (7)

هال  270وتويف سنة هالال 200صالاحب املالذهب  ولالد سالنةالظاهرية: ين ب هذا املالذهب إىل داود بالن  ال ي األصالفهاف وهالو 
الذي ا تنو هذا املذهب ونصر  ودافت  أينا لعال ي ابالن حالز  مث استقل خيذهبه  وين ب مر  من اتباأ ال افعيكان يف أول أ

ابلقياس  وقد انت ر  الكتاب وال نة واإلمجاأ وال أي ذون  نه  وأل  كتابه ال هري "احمل ى"  أصول هذا املذهب تقو    ى
 الينامن اهلجري. شيئا ف يئا حىت انالدثر يف القالرنهذا املذهب 
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الوق  املن ال كوت  ناله  ال ى  الما مالا ثبالت يف: أن يينبالت احلكالم يف املال مفهو  خمالفالة-2
واالحتجالاج هبالذا  (2)ابلذكر املخالالصوصاسالالم  احلنفيالالة   يالاله وي  الالو (1)(اخل الالاب دليالالل)ويالال مى 

 .(3)مل حيتج به  ومنهم من فصل القول املفهالو  خمت ال  فياله مالنهم مالن احالتج باله  ومالنهم مالن
 كما جع وا ملفهو  املخالفة أق اما: 

 .(5)((الغنم الزكا  (4)يف سائمة)): ملسو هيلع هللا ىلص قوله يف ال و  كصفة  الصفة مفهو −   
 .(6)((ت تأمر الينيالب أحالو بنفال ها مالن وليهالا  والبكالر)): ملسو هيلع هللا ىلص كقولاله  التقال يم: اليناف الق م−
ال رط مينل:  بالأدا  شيء  ال ى احلكالم مالن   و ما: به واملراد  ال رط مفهو : الينالث الق م−

 واملالالالالانت وذلالالالالك الالالالال بب قال يم هو الذي ال رط ال غوي ال ابل رط امل مى "إن" و"إذا"  وهو
 .[6سور  ال مق: ] { ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ } تعاىل  كقولالالالاله

 تعاىل قوله ذلك لغايالة مينالل: إىل  وحتالى  ومينالوهو مد احلكالم بالأدا  ا مفهو  الغاية: الق م الرابت−

                              
  (.180 −179ص ) الال ريعة لعبالالد الكالالرمي زيالالداناملالالد ل لدراسالالة ال(  2/255) وفيالالات األ يالالان(  1/149) امل تالالصفى انظالالر:

 .(151 /1) انظر: التقرير والت بري (1)
 .(1/291) انظر: الفصول يف األصول (2)
 .(2/38) إرشاد الف ولنظر: ا (3)
املصباح   (12/314( )سو ) انظر: ل ان العرب ماد  سائمة: سامت املاشية والغنم ت و  سوما ر ت حيث شاءت. (4)

 .(1/297( )سو ) املنري
 اص محا: هي اليت تر ى يف الكأل املباح  من نبات الرب  وتكتفي ابلر ي  وال حتتاج إىل    . 

 .(6/50) ل رح املمتت   ا(5/4) انظر: الفروأ
الغنم يف سائمتها  ويف صالدقة)ب فالظ:  (1386كتاب الزكالا   بالاب زكالا  الغالنم  حالديث رقالم )(   2/527) أ رجه البخاري (5)

ب فظ:  (1570ال ائمة  حديث رقم ) كتالاب الزكالا   بالاب يف زكالا   (2/8) أبالو داود ( إذا كانت أربع  إىل   رين ومائالة شالا 
كتاب الزكا   بالاب كيال  فالرض الالصدقة     (4/88) الكربى البيهقالي يف (ويف الغنم يف كل أربع  شا  شا  إىل   رين ومائالة)

 .(5/288)ص يح أيب داود صال  ه األلبالاف يف( 7503حالديث رقالم )
 .(141 /4( )3542) رقم ابلن و  حديث النكاح يف الينيب استئذان م  م  كتاب  اببأ رجه  (6)
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 .[230سور  البقر :] { جبحب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ }

 گ گ } قوله تعاىل  حنو خمصوص بعدد احلكم تع يو: وهو العدد مفهو : اخلامل الق م−

 .[4سور  النور: ] { ڳ گ
 يف ال تة األ يان  ال ى كالتنصيص  حبكم اسم ختصيص وهو ال قب مفهو : ال ادس الق م−
 . (2)غريها يف جرونه مينت فإنه (1)الراب

 التخريج على مفهوم نصوص اإلمام: 
األحكالالا  مالالن  استنباط يف ص يح  ريو الع م  فهو أهل  ند حجيته   ى متفو املوافقة مفهو 

نصوص األئمة ألن إدراكه  نالالصوص الالال ارأ  كالالذلك  ريالالو صالال يح يف اسالالتنباط األحكالالا  مالالن
 .(3)الداللة   ى احلكم متوقال   ال ى فهالم ال غالة  فيجالري جمالرى نالص اإلمالا  يف

ا ت فوا يف  ة تمفهم يف حجية مفهو  املخالفاللكن اال تما وقت يف مفهو  املخالفة  وال
املخالفة يف  خيفهالو  ال حيتجالون أهنالم مالت−اإلمالا   فاحلنفيالة مفهو  قول ص ة أ الذ املالذهب مالن 

من التخريج  منعالوا املالكيالة بيالنما (4)اإلمالا  مفهو  قول من املذهب أ ذ أجازوا−نصوص ال ارأ 
ال جتوز ن بة  (5)املقري حيالث قالالمن آراء اإلما  ون بتها إىل أنف هم بناء   ى مفهو  املخالفالة 

                              
 والزود . لغة: الفنل الراب (1)

 .(1/217( )راب)املنري املصباح ( 14/304( )راب)ماد  العرب انظر: ل ان
 خمصوص.ء شي يف شر ا: الزود 
 .(4/20) املبدأ(  4/133) انظر: املغين

 .(1/454) اجليزاف واجلما ة حملمد ال نة أهل  ند الفقه أصول انظر: معامل (2)
 .(172ص )انظر: نظرية التخريج ل   ي  (3)
 .(154 /1) نظر: التقرير والت بريا (4)
 .(390-1/389) انظر: القوا د ل مقري (5)

بفاس  ت م اف    أاب  بد اهلل  قالاضي اجلما الةهو: حممد بن حممد بن أمحد بن أيب بكر بن حيىي القرشي املقري  يكىن املقري
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 ند احملقق  إلمكان الغف الة  أو الفالارق   ابلتخريج واإللزا  ب ريو املفهالو  أو غالري  إىل غالري معالصو 
التقييد خيا ينفيه  أو إبداء معارض يف ال كوت أقوى  أو  أو الرجالوأ  الن األصالل  نالد اإللالزا   أو

كالذلك الال افعية    ذلك  فالم يعتمالد يف التق يالد  وال يعالد يف اخلالما  د  ا تقاد العكل  إىل غري
 .مالا  الرج  ال ى قولاله فيجعالل قالوال لاله ¬ ال جيوز أن ين ب إىل ال افعي (1)التبصر  فقالد جالاء يف

جيري  أص ابنا من قال: جيوز. لنا هالو أن قالول اإلنال ان مالا نالص   ياله  أو دل   ياله بالماومن  
وال : )الال افعي وهلالذا قالال  جمالرى الالنص  ومالا مل يق اله ومل يالدل   ياله فالم حيالل أن يالناا إلياله

 . (2) ينال ب إىل سالاكت قالول(
 (3)منهم رأت ص ة ن بة ذلك لإلما مذهب :  ائفة  أمالا احلناب الة فالذهبوا يف ذلالك إىل

 . (4)لإلما  يصح ن بته واأل رى قالت: ال
 من أمين ة التخريج خيفهو  املخالفة: 

امل  م   ففع ه    ريالالو يف يفع الاله شيء لالاله يكالالن مل مالالن كالالل(5)منالالصور بالالن إسالال اق روايالالة−
                              

من م ا ه:   صر   قا  برحمت  ديد . لتجالار  الواسالعة    الب الع الم مبكالرا  تالأثر بالأ م ولد بت م ان  اشتهرت أسرهتم اب
 ومالن تممذتاله:. حيالان وغريمهالاد الالرمحن  وأبالو أبو زيد بن  ب

 هال.758منها: "القوا د"  و"احلقائو والرقائو"  وغريمها  تويف سنة  ؛له مؤلفات  وغري  ابن   دون
 .(7/37) األ م (  203-5/205) انظر: نفح ال يب 

 .(517 /1التبصر  ) (1)
و  يه شرح أليب الفتح  هالال 476الال افعي  املتالوىف سالنة التبصر  يف أصول الفقه ل  يخ أيب إس اق إبراهيم بن  ال ي الال ريازي 

 . ينمان بن جين
 .(8 /5) هدية العارف (  1/339) انظر: ك   الظنون

 .(4/220) ل رازياحملصول (  1/449) انظر: الربهان (2)
 .(189) هتذيب األجوبة ص(  21نظر: صفة الفتوى ص )ا (3)
 .(103) انظر: صفة الفتوى (4)
أمحد الذين دونوا  زي  ولد خيرو  من تمميذ اإلمالا الكوسج  املرو  بن هبرا  ابن منصور: أبو يعقوب  إس اق بن منصور (5)

 هال.251تويف سنةبن سعيد الق ان وغريهم   وحيىي  نه امل ائل يف الفقه  ود ل إىل العراق واحلجاز وال ا  ف مت سفيان بن  يينة
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 .(1) ن الفعل املباح فهو ضامن فإن املفهالو  مناله انتفالاء الالنمان بالما ينال أ فأصاب شيئا
 

 
 

  

                              
 .(252 /1األرشد ) (  املقصد112-1/115) انظر:  بقات احلناب ة

 (.1/78) القوا د والفوائد األصولية (1)
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 . الفرع الثالث: أفعال األئمة
 يف أفعال األئمة هل تعد مذهبا أ  ال   ى قول :  حلناب ةا ت   ا

 القول األول:

كل ما نقل "قال:  حيالث حامالد ابالن ا تيالار وهو  إليه ن بته ويصح  له مذهبا يعد اإلما  فعل
ين ب إليه خيينابة جوابه   ن أيب  بداهلل أنه فع ه يف نف ه  وارتنا  لتأدية  نايته  وكالل ذلالك

 (1)"وفتوا 
وهالو غالري بالالغ  ف ما ب غ قال:  (2)ابن  ماله ميناله: ما نقل أنه ص ى يف قيا      أيب   ي حنبل

 .(3)ليؤمنا يف الفرائو
 أدلة هذا القول: 

 .(4)يف األمة ملسو هيلع هللا ىلص اجملتهدين يقومون مقا  النيب أن−أ    
وهذا  ملسو هيلع هللا ىلص الرسول  وجع هالا خيينابالة فعالل ال ى مالذاهبهم   الالص ابة بفعال الع ماء استدالل−ب

 .(5)يدل   ى أهنم جع وا أفعاهلم كأقواهلم يف الداللة   ى مذاهبهم
يرج ون فعل  قالد وأهنالم  البال ر مالن حيبالون خيالن واالقتالداء التالأسي حب الب ر  بيعة من−ج

                              
 .(45) انظر: هتذيب األجوبة ص (1)
 بالن مال  م   أبو   ي ال يباف  هو ابن  م اإلما  أمحد  مست أبالا نعاليم و نالانحنبل بن إس اق بن حنبل (2)

صدوقا  فقال: كان  وسئل  نه الدارق ين ثبتا. وغريمها  وقال ابن اثبت: كان ثقةوغريمها  وحدث  نه ابنه  بد اهلل واخلمل 
 هال.273تويف بواسط سنة 
 (.365-1/366) املقصد األرشد(  8/286) انظر: اتريخ بغداد

 .(45) انظر: هتذيب األجوبة ص (3)
 .(274حبث أثر تصرفات أص اب اإلما  أمحد ص )(  103انظر: صفة الفتوى ص ) (4)
  .(46) انظر: هتذيب األجوبة ص (5)
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 .(1)ال خص   ى قوله
 :القول الثاين

 .(2)احلناب ة وهو الوجه اليناف  نالديصح ن بته إليه   أن فعل اإلما  ال يعد مذهبا له  وال
 أدلة هذا القول: 

يص ح   أهم   لالديهم مالنولاليل ذنب  والال اخل أ منهم يقت بل معصوم  لي وا األئمة أن−أ
 .(3)ويرشدهم إىل  ريو احلو

مذهبه أو  أناله  ال ى يدل ما فيه وليل  فع ه  ادته جرت  ا اجملتهد يفع ه ما يكون قد−ب
 . (4)رأيه

ن القول : أنه م د ومناق ات وا َّتاضات لكن الراجحولقد وردت   ى أدلة كم القول  ردو 
 أن يعد فعل اإلما  مذهبا له إال إذا دل   ى ذلك قرائن مينل:  يينبغ ال

 .حصول ذلك الفعل منه مرارا وتكرارا  أو تع يما منه ألحد
 
 

 
  

                              
 .(526-1/525) انظر: املوافقات (1)
 .(274) ص حبالث أثالر تالصرفات أصال اب اإلمالا  أمحالد  (45هتالذيب األجوبالة ص )  (45نظر: صفة الفتوى ص ) (2)
 .(274) حبث أثر تصرفات أص اب اإلما  أمحد ص  (104انظر: صفة الفتوى ص ) (3)
 .(45) هتذيب األجوبة ص  (104انظر: صفة الفتوى ص ) (4)
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 . الفرع الرابع: تقريرات األئمة
 . (1)التقرير: هو  د  إنكار اجملتهد ملا حيدث أمامه  أو  د  إنكار فتوا     

   ى قول : ؟ هل تعد مذهبا أ  الا ت   الفقهاء يف تقريرات األئمة 
  القول األول:

 .(2)امليمالوف قول وهو  هلم تهان ب وتصح  مذهبه من تعد اإلما  تقريرات
 أدلة هذا القول: 

يالص ح  ال يقر   ى   أ بالل ملسو هيلع هللا ىلصفقد كان النيب  ملسو هيلع هللا ىلص  النيب حال   ى املفيت حال قياس −أ
ألنبياء  فين بو   يهم ما ا ثالةألن الع الماء هالم ور   اخل الأ  فتكالون التقريالرات صال ي ة ومنال وبة إلياله

 . (3)ين بو   ى األنبياء
اخل أ إذا رأو  إال  أو فعالل   الأ بالل كالانوا يالص  ونمل يال كتوا  ال ى قالول  الص ابة أن −ب

 .(4)إذا مل يكن لديهم دليل
 القول الثاني:

  وهو قول أكينر إلاليهم نال بته تالصح وال  هلالم مذهبا يعد ال إنكارهم و د  األئمة سكوت
 .(5)احلناب ة

 أدلة هذا القول: 
 . األمرين حيتمل فهو  املنت   ى يدل وال  املوافقة   ى يدل ال ال كوت أن−أ

                              
 .(232انظر: التخريج  ند الفقهاء واألصولي  ص ) (1)
 .(51انظر: هتذيب األجوبة ص ) (2)
 .(253 /5) انظر: املوافقات (3)
  .(55 -51) انظر: هتذيب األجوبة ص(4)
 .( 55- 52) ص املرجت ال ابوانظر:  (5)
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فم ينكرون  منظره وجهة ختال  بعبادات أيتون املفت  من غريهم يرون قد الفقهاء أن−ب
 .(1) ن ذلك ملالن سالكت مالنهم  يهم  وإن كان األمر كذلك فم يصح أن ين ب رأي 

 لالنع  أدلالة القالول   وذلكمذهبايعد  القول اليناف بنه ال هو وبناء   ى ما تقد  فالراجح
 .األول

 
 

   

                              
 (.51نظر: هتذيب األجوبة ص ) (1)
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 . الفرع الخامس: الحديث الصحيح
 يتنمن الكم   ن هذا الفرأ جانب : 

فهل احلديث يعد  (1)(مالذهيبإذا صالح احلالديث فهالو )كينري من الفقهاء يقولالون:   اجلانـب األول:
 ؟ مذهبا لإلما  إذا مل يكن لإلما  رأي يف امل ألة

اإلما  مل ي  ت   ى  لإلمالا  الحالتمال كالوناألصح: هو وجوب األ الذ ابحلالديث لكالن الينال ب 
 احلديث  أو لع ه ا  ت   يه ومل أي ذ به ألسباب. 

 إذا كان لإلما  رأي خمال  ل  ديث ا ت فوا فيه   ى قول :  اجلانب الثاين:
 نه أنه أفىت  حكي و ن. إليه اإلما  رأي ن بة وتص يح  لإلما  ون بته ابحلديث لعملا-1

 احل ن إلكيا ال ربي و الن نالص   ياله أبالو (2): أبو يعقوب البالوي يابحلديث كما ذكر النووي
مجا ة  كان:  (4)شروط ذلك فقال  النالووييف كتابه يف أصول الفقه وآ الرون لكالن بال    (3)اهلراسي

 مفه  م الوا ابحلالديث وأفتالوا  ومذهب ال افعي من متقالدمي أصال ابنا إذا رأوا مال ألة فيهالا حالديث
 ا  ومنه ما نقل  ن ال افعيوافو احلديث  ومل يتفو ذلك إال اندرً  باله  قالائ  : مالذهب الال افعي مالا

ليل معنا  أن كل أحد رأى حديينا صال ي ا  احلديث  وهذا الذى قاله ال افعي فياله قالول  ال ى وفالو

                              
 (.192) فتح الوهاب ( 1/63) انظر: اجملموأ (1)
بعد وفاته  مست    قا  مقاماله يف الالدرس والفتالوىالبوي ي: هو يوس  بن حيىي  أبو يعقوب البوي ي  صاحب ال افعي (2)

يزل ابل جن  بل ومل  و القرآن فامتنت  ف  راهيم احلريب وغريمها. وأريد   ىوإب وغري   روى  نه الَّتمذي احلديث من ابن وهب
 هال.231زاهدا  تويف سنة حىت مات  كان متن كا  ابدا 

 (.70-1/71) قاضي شهبة  بقالات الال افعية البالن(  34/413) هتالذيب الكالمال(  7/64) انظر: وفيات األ يان
شافعي  مف ر   ملعالروا إبلكيالا اهلالراسي  فقيالهامل قب بعماد الالدين  ا:   ي بن حممد بن   ي  أبو احل ن ال ربي  ال ربي (3)

مالن كتباله:  البا نية فرجم  وأراد ال   ان قت ه ف ما  امل تظهر  وشهد له. سكن بغداد  فدرس ابلنظامية وو الظ  واهتالم خيالذهب
 ه.504 "أحكالا  القالرآن"  تالويف سالنة

  .( 329 /4األ م  )(  350-19/351) انظر: سري أ م  النبمء
 .(1/64) انظر: اجملموأ (4)
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ما  له رتبة االجتهاد يف املذهب  ال ىوإ ا هذا فيمن   و مل بظاهر  قالال: هذا مذهب ال افعي
مل يقال   ال ى هالذا  ¬و قريالب مناله  وشر اله: أن يغ الب  ال ى ظناله أن الال افعي تقالد  مالن صالفته أ

الال افعي ك هالا وحنوهالا مالن كتالب  احلالديث  أو مل يع الم صال ته  وهالذا إنالما يكالون بعالد م العالة كتالب
 .  صعب قل من يتص  به أصال ابه اآل الذين  ناله ومالا أشالبهها وهالذا شرط

القول أكينر  هالذا إىل وذهب. إليه ذلك ن بة يصح وال  لإلما  مذهبا احلديث جعل  د -2
 الع ماء. 

من وجد مالن الال افعية  مىت جيوز األ ذ ابحلديث وترك رأي اإلمالا   فالذكر أن (1)لكن وضح النووي
م  قا  أو كم ت يف ابب أو م ألة  آالت االجتهالادحالديينا  الال  مذهباله نظالر  فالإن كم الت فياله 

احلديث بعد أن حبث ف م جيد ملخالفته  نه  كان له االجتهاد  وإن مل يكن  وشو   ياله خمالفالة
  ويكون هذا  ذرا له يف ترك إما  م تقل غري ال افعي جوااب شافيا ف ه العمل به إن كان  مل به

 املذهب. 

إما  من األئمة  فرخيا  لكن ينبغي أن نب  أن العمل ابحلديث واجب  وال جيوز اإل الراض  ناله لالرأي
من األسباب لكن ن بة ذلك  مل ي  ت اإلما    ى احلديث  أو تركه ألنه من وخ  أو غالري ذلالك

 .لإلما  أنه مذهبه ال جيوز
 

  

                              
 .(1/64) انظر: اجملموأ (1)
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 رابعالمطلب ال

 طرق التخريج
 

 وفيه ثالثة فروع:  

 . الفرع األول: التخريج بطريق القياس 
 .(2)أو الت وية ب  ال يئ (1)معرفة قدر ال يء خيا مياث هالقياس لغة: 
 .(3)رد الفرأ إىل األصل بع ة جتمعهما يف احلكماصطالحا: 

م كوت  واأل رىاتفو الع ماء   ى أنه إذا ق ت الفارق ب  م ألت  إحدامها منصوصة  
  نها فإنه جيوز أن نقول  ن احلكم الذي استنب ه اجملتهد: إنه مذهبه. 

ل مجتهد  وهل  لقيالاس  ال ى النالصوصلكن ا ت ال  الفقهالاء يف حكالم نال بة احلكالم املخالرج اب
 : فيه أقوال؟ يعد مذهبا له أ  ال
ويكون خترجيه   تهالد إليالهجواز ن بة احلكم املخالرج ابلقيالاس  ال ى نالصوص اجملالقول األول: 

 (4)ابن حامد  ن األثر  مذهبا له. وهذا القول هو قول مجهالور أتبالاأ املالذاهب األربعالة  ونق اله
وكان فيها م ائل يف احلاليو   األثر  واخلرقي حيالث  الرض  ال ى اإلمالا  أمحالد مال ائل كتبهالا  ناله

فقال: إ ا أقي ه   ى قوله.  كممي. فقيل لألثر   فقالال أمحالد: إي هالذا كممالي  وهالذا لاليل مالن

                              
 .(1/75)حل ية ا (1)
 .( 61/87( )قيل)ل ان العرب  ( 1/530( )قيل)أساس البمغة  ( 5/189( )قيل) الع  ماد  (2)
 .(3 /3)اإلهباج (  1/275) روضة الناظر ( 2/70) انظر: قوا ت األدلة (3)
 : أمحد بن حممد بالن هالاىنء ال الائي  ويقالال: الك بالي  أبالو بكالر األثالر  البغالدادي اإلسالكايف  إمالا األثر  (4)

   حافظ  روى  ن اإلما  أمحد م ائل كينري  وصالنفها ورتبهالا أبوابالا.
 .(1/67) هتذيب التهذيب(  64-1/67) انظالر:  بقالات احلناب الة
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 .(1)هذا  ول  ندي قال ابن حامد وكالذلك اخلرقالي:  ال ى
 وكالذا...":يف الكم   ما يعد مالذهبا ل مجتهالد (2)وجاء يف شرح الكوكب املنري

 "مذهبه يف األشهر :يعين أنه مذهبه   ى األصح قال يف الفروأ املقيل   ى كممه
 أدلة القول األول: 

نظري  فالظاهر أن  مال ألة يف أفتالى فالإذا  التنالاقو و الد  اال الراد اجملتهالد حالال من الظاهر أن−أ
هذا اجملتهد التناقو  فإذا  هذ  امل ألة أت ذ نفل احلكم  فإذا مل يكن األمالر كالذلك لنال ب إىل

 غ ب   ى الظن أن هذا مذهبه جازت ن بته إليه. 
نص ال ارأ  يف نتبعه فما  فهمه  ريقة انحية من ال ارأ نص منزلة ينزل اإلما  نص أن−ب

ما: أن نقيل كهلا ح الال ارأ يف مال ألة ال نعالرا نتبعه يف نص اإلما . ومن  رق معرفة حكم
   ى أصل منصوص   يه  فكذلك يف نصوص اإلما . 

لإلما    ى  فيها نص ال فيما الفتاوى هذ  بناء جواز   ى فتاواهم من كينري  يف الع ماء أمجت−ج
ال ي  قون قرر  من قوا د  أو إحلاق حكم امل كوت  نه خيا أفىت به إما  املالذهب  ف و كانوا  ما

 .(3)كينري من امل ائل بدون حكم  كينريا من الفروأ التالي ال حكالم فيهالا  ال ى أصالل إمالامهم لبقيالت
مذهبا له إال  تهد إليه وإثباتهال جيوز ن بة احلكم املخرج ابلقياس   ى نص اجملالقول الثاين: 

أبالو بكالر اخلالمل وإبالراهيم  ا تالار وهالذا القالول  (4)أن يكون  ا ال فرق بينه وبال  املنالصوص   ياله

                              
 .(1/64) انظر: اجملموأ (1)
 .(37انظر: هتذيب األجوبة ص ) (2)

فقيه حنب ي  مصري   أيب البقاء  ال هري اببن النجار   تقي الدين  شرح الكوكب املنري حملمد بن أمحد بن  بد العزيز الفتوحي
 هال.972هال  وتويف سنة 898من القنا   ولد سنة

 .(6/6) األ م (  8/273) شذرات الذهبانظر: 
 .(50) انظر: حترير املقال ص (3)
 املرجت ال ابو.انظر:  (4)
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 .(2)شيو نا وغريمهالالا  وقالال ابالن حامالد: إناله مالذهب أكينالر (1)احلالريب
 أدلة القول الثاين: 

القيالالاس  الال ى املنالالصوص  [36سور  اإلسراء: ] { ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ }قولالاله تعاىل: −أ
 اتباأ ماال يع مه وال يع م ص ته.  مالالن
 ين ب له قول.  ال والال اكت  الال اكت خينزلالة فهالو  امل ألة يف قول له يذكر مل اجملتهد نأ−ب
 .(3)إليه ابلقياس ن ب أقوال األئمالة البالاق ي أن جلاز ابلقياس قول لإلما  ين ب أن جاز لو−ج

مل يفت هبا  أفىت فيها أحلقنا فيها احلكم  اإذا نص   ى الع ة يف امل ألة اليت  القول الثالث:
امل ائل اليت ت بهها.  ن  الو هبالايف امل ائل اليت شاركتها يف ت ك الع ة  وإن مل ينص   ى الع الة مل 

األوجه اليت يصح هبا ختريج  حيالث قالال يف بيالان (4)ير البالصوقد ا تار هذا القول أبو احل   
يف  الد  مال ائل  فالاليع م أن مذهباله  ومنها: أن يع ل احلكالم بع الة توجالد. . . . . "مذهب اجملتهد: 

بتخصيص الع ة أو مل يقل. . . فأما إذا نص العامل  شالمول ذلالك احلكالم لت الك املال ائل سالواء قالال
ت به م ألة أ رى شبها جيوز أن يذهب   ى بعو  يف م ألة   ى حكالم  وكانالت املال ألة

                              
 .(50) انظر: حترير املقال ص (1)

إبراهيم بن إس اق بن إبراهيم احلريب  ن بته إىل حم ة ببغداد. إما  فقيه من أص اب اإلما  أمحد. نقل  نه م ائ ه.  :هوواحلريب 
 ه.285  تويف سنة ؛ و ))اهلداو وال نة فيها( وغريهاألدب وال غة. له ))مناسك احلج((قيما اب كان أينا حمداث

 (.86/  1)  بقات احلناب ة(  147/  2) اظذكر  احلفانظر: ت
 .(36هتذيب األجوبة ص )(  88انظر: صفة الفتوى ص ) (2)
 .(40 −38انظر: هتذيب األجوبة ص ) (3)
تصاني    : لهاخل يب البغدادي أئمالة املعتزلالة  سالكن بغالداد  قالالأبو احل   البالصري: حممالد بالن  ال ي ال يالب  أحالد  (4)

  هالال.436تالصفح األدلالة "وغريمهالا  تالويف ببغالداد سالنة  الفقه"  و" أصالول يف كتباله: "املعتمالد  بد تاله مالن  ال ى والدونالة ابلذكاء وشهر 
 .(6/275) األ م (  17/587) انظالر: سالري أ الم  النالبمء
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 .(1)"قوله يف هذ  امل ألة هو قوله يف امل ألة األ رى اجملتهدين فإناله ال جيالوز أن يقالال
 أدلة هذا القول: 

اجملتهد كما يينبت  مالذهب باله يينبالت أن فجالاز  العالا  كالالنص    تاله  ال ى املنالصوص القياس نأ−أ
 .(2)ابلنص
فيها حكم:  ن الفرق ب  امل ألة املنصوص فيها   ى حكم وامل ألة اليت مل يذكر لإلما أ−ب

 أكينر شبها خي ألة أحلقها شالبيهتها  أو حكالم لو  رضالت  ال ى اإلمالا  ألجالاب فيهالا حبكالم  الال 
 .(3)هبا

و دما وإن مل   نالدما يالنص اجملتهالد  ال ى الع الة فإناله يعتقالد أن احلكالم يتبالت الع الة وجالودا−ج
 فيها توجد مل م ألة حكماله  وأي  ال ى ابملنالصوص أحلقت الع ة فيه وجدت يذكرها  فأي م ألة

 . (4)حكمه   ى ابملنصوص ت  و مل الع ة
 لاله  وإن مالذهبا صيص الع ة فم يكون قيالاس مذهبالهز ختو ِّ إن كان اجملتهد  ن جيَُ  القول الرابع:

 يقل مل قدمي القول وهذا إليه كمماله   ال ى قيل مالا نال بة جالازت الع الة ختالصيص زالو  جيُ  ال  الن كالان
 .(5)البصري احل   أبو إليه أشار أحد إ ا به

 وجه هذا القول: 
 غري حبكم خمصصة  نهالا املال كوت املال ألة تكالون أن  نالد  أمكالن الع الة ختالصيص أجالاز مالن أن
 ينص.  مل أ  الع ة   ى نص   يها سواء املنصوص نظريهتا حكم

                              
 .(2/314)املعتمد  (1)
 .(293 /1) انظر: روضة الناظر (2)
 .(314/ 2د )انظر: املعتم (3)
 .(1/293) الناظر انظر: روضة (4)
 .(2/314) انظر: املعتمد (5)



 

 

 

 

 التمهيـــــــد

83 

 األقوال الفقهية المخرجة في مذهب اإلمام أحمد جمعاً ودراسة

 يف ك كمه   نهالا املال كوت يف حكماله يكالون أن بالد فالم الع الة ختالصيص جييالز ال مالن أمالا
 .(1) الفه أن ميكن حكمها  وال   ى املنصوص

بعد النظر والتأمل يَّتجح القول الينالث وهو أن اجملتهد إذا   ل حكمه بع ة  ووجالالدت ت الالك الع الالة 
املنصوص   يها أحلقها بعد التأكد من  يف غالالري املالال ألة املنالالصوص   يهالالا  وأمكالالن إحلاقهالالا ابملالال ألة

صح أن ين ب إليه مامل يق ه ومل ينص الع ة فم ي وجود الع ة فيها  أما إذا مل ينص اجملتهد  ال ى
ابنتفاء الفارق ب  امل ألت   وال مانت أن نقول: قياس مذهبه   ال ى   الة مت ققالة فياله إال إذا ق عنالا

 . (2)كذا  كالذا  أو مقتالنى مذهباله

 
 

  

                              
 .(468 /1) انظر: امل ود  (1)
 .(55- 54) انظر: حترير املقال ص (2)
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 . الفرع الثاني: النق ل والتخريج    

آ ر  ال   امل ائل اليت ت بهها حبكمها من نص يف غري ينص اإلما  يف م ألة حبكم  و وهو أن ي
  ى امل ألة املخالفة   حكمه يف امل ألة األ رى فهل  رج له يف كل م ألة حكم آ ر ابلقياس

قوالن: أحدمها: منصوص  واآل ر:  فينقل جوابه يف إحالدامها إىل األ الرى  فيكالون لاله يف كالل مال ألة
 خمرج ابلقياس. 

 ف نقالل احلكالم مالن األوىل إىل الينانيالة  وابلعكل( النقالل)مالا وقد  الرب ابلنقالل والتخالريج  أ
 .(1)فعل املخرج حيث  رج يف كل م ألة قول مل يذكر  اجملتهد وإ ا جاء بعد( التخريج)و

صم  اجلناز  مت قدرتاله  ال ى  يفما ورد النص  ن اإلمالا  الال افعي بعالد  قعالود املالص ي  ذلك: مثال
 (2)صم  اجلناز   وذهب بعو اخلراساني  اجلمهالور مالن الال افعية بركنيالة القيالا  يفالقيالا   وق الت 

بقية النوافل ألهنا لي ت صم  فريالنة   رجالو  مالن إابحالة  إىل القول جبالواز القعالود فيهالا مين هالا مينالل
واحد  وال يص ى بتيمم واحد فرضان. وهلم وجه آ ر وهو إن تعينالت  الالصم  ل جنالائز بتاليمم

 إال واقفا مينل الفرائو العينية  وإن مل تتع  ص ت صمته قا دا مينل النوافالل  ففالي الالصم  مل جتالز
 . (3)امل ألة قوالن ابلنقل والتخريج

إن التخريج أ م من النقل والتخريج  فالتخريج يكون "ب  املص     فقال:  وقد فرق ال ويف
فالالرأ  الال ى أصالالل جبالالامت  من القوا د الك ية لإلما   أو ال رأ  أو العقل ألن حاص ه أنه بنالاء

                              
 .(201( انظر: نظرية التخريج ص (1)
املتوىف سنة  اإلسفراييين قي  يَّتأسالهم الال يخ أبالو حامالدتنق م ال رق  نالد الال افعية إىل قال م : ال ريالو األول:  ريقالة العالرا (2)

هال  ومتتاز  ريقة اخلراساني  بهنا 417املتوىف سنة  الصغري املروزي وال ريو اليناف:  ريقة اخلراساني : ويَّتأسهم القفال  هال406
هو أول من مجت تصانيفه ب   ريقة ( ه427ت)ال يخ أبو   ي ال نجي  أح ن تصريفا وحبينا وتفريعا وترتيبالا غالبالا  ويعتالرب

 العراقي  واخلراساني .
 .(47 /1) هتذيب األمساء  (69 /1) انظر: اجملموأ

 .(222 /5) انظر: اجملموأ (3)
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 (1)"اإلما  مالال َّتك. . . وأمالالا النقالالل والتخالالريج فهالالو خمالالتص بنالالصوص
أتصي ه  وال إىل  الفقهيالالة إال أن الع الالماء مل يتفقالالوا  الال ىومالالت ورود النقالالل والتخالالريج يف الكتالالب 

  رج ونقل إىل اإلما  بل ا ت فوا يف ذلك إىل أقوال:  ص ة ن بته ما
 وغريمها. (3)وابالن قدامالة (2) د  جواز ذلك. و ن قالال: احلال ن بالن حامالدالقول األول:  

 أدلة هذا القول: 
يف مال ألة أ الرى  ونالص  حكالم  ال ى م ألة يف ال ارأ نص فإذا  ال ارأ نصوص   ى القياس−أ

 .(4)األ رى جيالوز نقالل حكالم إحالدامها إىل تال بهها  ال ى حكالم خمالال  فإناله ال
إحدامها  ال   يف مذهباله أن فالظالاهر مال ألت  يف خمت فال  حكمال   ال ى اجملتهد نص إذا−ب

 . (5)خمالفةمذهبه يف األ رى  فالت وية بينهما يف احلكم 
د ل له يف  وال فياله نالص ال مبتالدأ إحالداث خيينابالة أ الرى إىل م ألة من اجلواب نقل نإ−ج

 . (6)كممه بل نص   ى  مفه  فم جيوز ذلك
 يعرفه مل فيها فرق  فال  يالدل  ال ى وجالود  حبكمال  خمتاملتال اهبت امل ألت  يف اجملتهد إفتاء إن−د
 . (7)النقل جيوز غري   فم أحد

 القول الثاين: 

                              
 .(645 /3)شرح خمتصر الروضة ل  ويف (1)
 .(204ص )هتذيب األجوبة  (2)
 .(1/380) روضة الناظر (3)
 .(369) التمهيد ص (4)
 .املرجت ال ابو (5)
 (204هتذيب األجوبة ص ) (6)
 .(89 -88) انظر: صفة الفتوى ص (7)
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 و الن قالال بالذلك:  (1)جواز التخريج والنقل  وهو أحد الوجه   نالد احلناب الة

 .(3)ومآ ذها األحكالالا  النظالالر  و الالرا مالالدارك يف تالالدرب  الالن وشر الاله: أن يكالالون(2)ال الالويف
 أدلة هذا القول: 

يعد  إحدامها فالالإذا أجالالاب اجملتهالالد  الال ى  تقالالاربوفالاليهما   أن املال ألت  هلالالما معنالالى واحالالد−أ
 .(4)بينهما فرق جوابه جوااب لأل رى إذ ال

 هذ  إحلاق ف  مجتهالد هلالا م اهبة أ رى م ألة ووردت  م ألة   ى ال ارأ نص إذا−ب
 .(5)اجملتهد نصوص ال ارأ  فكذلك خي ألة امل ألة
 غري  إذ جالاز يف جاز يف ذلالك فإذا  نظريهتا حكم إىل م ألة حكم يف اجملتهد نقل إذا−ج

 .(6)حتكم بينهما التفريو
متقالالدمهم ومتالالأ رهم - بمالن األصال ا كينالري" :قالال املالرداوي  كينالر  وقو اله يف كالم  الفقهالاء−د 

املختصرات وامل والت  وفيه دليل   ى  يف كممهالالم  يف كينالالري  وهالالو  والتخالالريج النقالالل جالالواز  الال ى−
 .(7)"اجلواز

جيوز التخريج ب رط أن يكون هناك مالد   وي الة بال  املال ألت   وب روط معينة القول الثالث: 
 هي: 

                              
 .(89 -88انظر: صفة الفتوى ص ) (1)
 .(641شرح خمتصر الروضة ص ) (2)
 .املرجت ال ابو (3)
  .(204) هتذيب األجوبة ص (4)
 .(369 /4) التمهيد ( 1/516)التبصر   (5)
 .(4/370) التمهيد (6)
 .(1/325)   ل مرداوياإلنصاا (7)
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 . صرحيا تفريقا امل ألت  ب  اجملتهد يفرق ال أن-1
 . امل ألت  ب  والتخريج النقل ال مينت أن-2
 . اإلمجاأ  رق أو  وال نة الكتاب خمالفة إىل والتخريج النقل ال يؤدي أن-3
 . الغفري اجلم   يه اتفو ما رفت إىل والتخريج النقل ال يؤدي أن-4
ح  أفىت ابلينانية  أناله يظالن حبيالث األ الرى زمن من قريبا امل ألت  إحدى زمن يكون ال أن ال5

 كان ذاكرا حلكم األوىل. 
ينظر اجملتهد إىل  وحينئذفإذا حتققت هذ  ال روط مت البعد الزمين ب  امل ألت  جاز التخريج  

 امل ألت   ونظر  ال   و من حالت : 
لألوىل  وال  فينقل حكم الينانيةاحلالة األوىل: أن يع م اتر هما  فيع م املتأ ر  من امل ألت   

 ينقل حكم الينانية إىل األوىل إال إذا كان الرأي األول مذهبا له. 
ال نة أو اإلمجاأ  فيجالوز نقالل أقالرهبما ل كتالاب أويع م املتأ ر مالن املال ألت    احلالة الينانية: أن ال

 .(1) رى ال العكلأو أصول اإلما  وقوا د  إىل األ
 الراجح: 

النقل والتخريج  جواز النقل والتخريج ملا فيه من نقل أقوال ألئمة نصوا   ى  مفهالا  وجالواز
 .(2)  ى  مفهال   ى ما نص ؛ فيما سكت  نه اإلما 

 
 

 

                              
 .(89 – 88) صفة الفتوى ص (1)
 .(278 – 277) انظر: التخريج  ند الفقهاء واألصولي  ص  وهو ترجيح الدكتور يعقوب الباح   (2)
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 . الفرع الثالث: الزم مذهب اإلمام
القنية  وكذا من كذا:  الفالصل يفتعريفاله يف ال غالة: لالز  الال يء ي الز  لزومالالا: ثبالت ودا . وهالو أيالنا: 

 .(1)ن أ  نه  وحصل منه
 .(2)اص محا: المز  ما ميتنت انفكاكه  ن ال يء

الز  من  ارج  فعند  هي أن يكون ال فظ له معىن  وذلك املعىن له"داللة االلتزا :  (3)قال اآلمدي
الزمه  ولو قدر  د  هذا االنتقال  فهم مدلول ال فظ من ال فظ ينتقل الذهن من مدلول ال فظ إىل

 ". الذهين ملا كان ذلك المز  مفهوما

يف القول   ال افعي إذا مل نعالرا القالول املنال وب إىل: "الز  املالذهب فقالال (4)ووضالح اإلسالنوي
فرق جيوز أن يذهب إليه ذاهب  امل  ق   و رفنا قوله يف نظري ت ك امل ألة  فإن كان ب  امل ألت 

أن يكون قد ذهب إىل الفرق  وإن مل يكن  امل ألة كقولاله يف نظريهالا جلالوازمل حنكم بن قوله يف 
 . (5)"له يف األ رى إحدى امل ألت  قوال بينهما فرق ألبتالة فالظالاهر أن يكالون قولاله يف

لإلما  الحتمال أن  مذهبا بل األصح: أنه ال جيوز وال ين بفم يعد الز  املذهب  أما الزرك ي

                              
 .(2/823( )لز   )  املعجم الوسيط (لز   )املصباح املنري (  12/541) (لز ) ل ان العرب ماد  (1)
 .(615 /1) التعاري  (2)
 .(1/36) انظر: اإلحكا  (3)

واملولد  نزل ثغر " آمد  ي  فقياله حنالب ي  بغالدادي األصالل:   ي بن حممد بن  بالد الالرمحن  أبالو احلال ن البغالدادي اآلمالداآلمدي
 هال.467وكفاية امل افر"  تويف سنة  من مالصنفاته: "  مالد  احلالاضر وتويف به  وإليه ن بته.هال  450" بدور بكر سنة 

 .(4/328) األ م (  3/322) انظر: شذرات الذهب
  ماء العربية   النمجالال الالدين  فقياله أصالويل  م  اإلسنوي: أبو حممد  بد الرحيم بن احل ن بن   ي اإلسنوي ال افعي (4)
من كتبه: "املالبهمات  ال ى الروضالة "  و"األشالبا   احل بة ووكالة بيت املال  مث ا تزل احل بة. نتهالت إلياله روسالة الال افعية  وويلا

 هال.772وغريمها  تويف سنة  والنظالائر"
 .(3/344) األ م (  2/92)انظر: بغية الو ا 

 .(2/264) هناية ال ول (5)
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 . (1)يكون بينهما فرق  فم يناا إليه مت قيا  االحتمال

 ؟ نذكر أقوال العلماء يف مسألة الزم املذهب هل يعد مذهبا لإلمام أم ال
وا تالار   (2)املذهب وال يالالالصح نالالال بته لالالالصاحبالز  املالالالذهب لالالاليل خيالالالذهب  القـــول األول: 

ويالرون أناله  (6)واملغربيالون (5)البجالائيون والالذي كالان يفتالي باله شاليو نا": (4)قالال الال ا يب (3)الزركال ي
 ". خيذهب رأي احملققال  أيالنا: أن الز  املالذهب لاليل

 أدلة هذا القول: 

                              
 .(423 /4) احمليطلب ر ا (1)
 .(20/217) جمموأ الفتاوى (2)
 .(4/423) لب ر احمليطا (3)
 .(2/388)اال تصا   (4)

أئمة غران ة  كان من  ري ابل ا يب  أصويل حافظ  من أهلهو: إبراهيم بن موسى بن حممد ال خمي الغران ي  ال ه ال ا يب
من كتبه: "املوافقات يف أصول الفقه"  و"اجملالل" شرح به كتاب البيوأ من  املالكية  حمدث  فقيه  أصويل  لغوي  مف ر.

 هالال.790  و"اال تالصا "  تالويف سالنة ص يح البخاري
 (.1/118) معجم املؤلف (  1/75) األ م  انظالر:

املالدن الال اح ية   لب ر األبيو املتوسط  وهي من أهموهي: مدينة جزائرية تقت   ى ساحل ا؛ البجائيون: ن بة إىل جباية (5)
أينا مدينة  لصنا ات التق يدية واحلديينة  وهياب أيالالنانالالة جتاريالة وصالنا ية  وتال تهر ومالن أهالم مالالراىفء الالنفط اجلزائريالة  وهالي مدي

وأينا تعرا النص  اليناف من القرن اخلامل   أحد م وك بين محاد يف ناصر بن   ناس ابالن محالاد بالن زيالرياتر ية أس ها ال
 ابلناصرية وبوجاية.

 .(339 /1) انظر: معجم الب دان
ق  وهي ضد امل ر  اد   قبة بن نالافت  وهالي بالالفتحهال بقي683املغربيون: ن بة إىل دولة املغرب يف قار  أفريقيا  فت ت سنة  (6)

 ال وس جبال آ ر إىل−حدود إفريقية  آ الر وهي−بمد واسعة كينري   وو يناء شاسعة  قال بعنهم: حدها من مدينة م يانة 
منها: األدارسة  الدولة  ؛ا: الرابط  قامت فيها  د  دويمت اصمته  األنالدلل جزيالر  فياله وتالد ل  − احملاليط الب الر وراءها اليت−

نال مة  لغالتهم األساسالية:  (36000000 دد سالكاهنا ) املراب    الدولة الع وية  وغريها. الفا ميالة  دولالة املوحالدين  دولالة
 وأغ الب سالكاهنا يالدينون ابلدونالة اإلسالممية.  جانب  د  لغات أ رى العربيالة  إىل

 .(560 −553سو ة اجلغرافية ل و ن العريب ص )املو (  161 /5) انظالر: معجالم الب الدان

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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غري معصو   واإلما   خبمفه لصرح إليه نبه ف و  اإلما   ا ر   ى يرد ال املذهب الز  أن−أ
  .(1)في صل منه التناقو

  .(2)والوهم اخل أ فيها يقت أن جيوز اليت األمور من القول لواز  حتديد أن−ب 

االستواء أو غري   قالال  الن مالن كالل  تكفالري ل الز  مذهبا املذهب الز  كان  "لو: تيمية ابن قال −ج
ال يكالون شيء مالن أسالمائه أو  من الصفات: إنه جماز ليل حبقيقة فإن الز  هذا القول يقتالني أن

م َّتكا لز  أن ال يكون شيء من اإلميان  ينبالت بال  االسالم  قالدراصالفاته حقيقالة  وكالل مالن مل ي
شيء يينبته الق ب إال ويقال فيه نظري ما يقال يف اآل ر   هلل ومعرفته واإلقرار باله إميانالا فإناله مالا مالناب

 . (4)"املع    الذين هم أكفر من اليهود والنصارى (3)غم  املمحد  والز  قول هؤالء ي ت ز  قول
قال به:  الز  املذهب هو مذهب لصاحب املذهب ويصح ن بته إليه. و نالقول الثاين: 

 . (5)واخلرقي األثر 
 أدلة هذا القول: 

 هي نفل أدلة من قال بالاجلواز  إضالافة إىل مالا افَّتضاله أحالد املعالاصرين فقالال: 
وإال كان  ب معال  ي زماله أن ي تالز  الزمالهي تدل مالن يالرى هالذا الالرأي بالأن مالن التالز  خيالذه"

الظاهر ما مل يصرح  متناقنا  والظاهر من حال اجملتهد اال راد و د  التناقو  فيعمالل بالذلك

                              
 .(20/217) جمموأ الفتاوى (1)
 .(289التخريج  ند الفقهاء واألصولي  ص ) (2)
العقمنية هم  الكالون بالم  الالو  ويعالد أتبالاأويالذهب إىل أن تعاىل اإلحلاد: مذهب ف  في يقو    ى إنكار وجالود اهلل  (3)

يوجد شيء امسه معجزات األنبياء  الاملؤس ون احلقيقي  لإلحلاد الذي ينكر احليا  اآل ر   ويرى أن املاد  أزلية أبديالة  وأناله 
    الالروح.بيالة مفالاهيم أ مقيالة وال بقاليم احلالو والعالدل وال بفكالر  أيالنا م امل  الدين  الالذين ال يعَّتفالونفذلك  ا ال يقب ه الع م يف ز 

 .(151 /4) املوسو ة املي ر  يف األدون(  255 /2) ال هفان إغاثالة(  75 /2) امل الل والن الل انظالر:
 .(20/217) جمموأ الفتاوى (4)
 .(289/  35) املرجت ال ابو (5)
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 .(1)"ر إبنكا
  .(2)إليهم ذلك ت  ال ى مالذاهب أئمالتهم ونال بةالتفريال من األربعة املذاهب أتباأ   يه جرى ما−

 القول الثالث: 
 تفصيل: ابلالقول وهو 

 الز  قول اإلن ان نو ان: : قال ابن تيمية
يناا إليه إذا  وجيالوز أنأحدمها: الز  قوله احلو  جيب   يه أن ي تزمه فإن الز  احلالو حالو  

الناس إىل مذهب األئمة من    م من حاله أنه ال ميتنت مالن التزاماله بعالد ظهالور   وكينالري  الا يالنيفه
 هذا الباب. 

تناقو  وقد ثبت  مالا فياله أناله قالداماله إذ أكينالر واليناف: الز  قوله الالذي لاليل حبالو  ال جيالب التز 
ي تزمه بعد ظهور  له فقد  أن التناقو واقت من كل  امل غري النبي   مث إن  را من حاله أنه

ف اد  مل ي تزمه لكونه قد قال ما ي زمه  يناا إليه وإال فم جيوز أن يناا إلياله قالول لالو ظهالر لاله
 . (3)وهو ال ي عر بف اد ذلك القول وال ي زمه

 أدلة القول الثالث: 
 . ل مجتهد ن بته مينت فم  حو احلو القول الز  أن−
إذ كينري من  بكفر  لق نا الن بة وص ت املذهب صاحب إىل ن ب لو البا ل القول الز −

   ماء األمة قد تصدر منهم أقوال الزمها الكفر. 
 ن االستواء أو غري  من  كل من قالالولو كان الز  املذهب مذهبا ل ز  تكفري  : "قال ابن تيمية

أن ال يكون شيء من أمسائه أو صفاته  الصفات: إنه جماز ليل حبقيقة فإن الز  هذا القول يقتني

                              
 .(241) نظرية التخريج ل   ي ص (1)
  .(160) انظر: حترير املقال ص (2)
 .(42/  29) انظر: جمموأ الفتاوى (3)
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 .(1)"حقيقة
قوله فكي  بمز   فقالد ال يقالول الفقيالهم ت يم من الفقهاء بالل يقالت مالنهم   ليل التناقو أن−

 .(2)؟ !ين ب إليه
مذهبه  أو  مقتالنىين ب الز  املذهب لإلمالا  احتيا الا بالل لاله أن يقالول:  واألفنل أن ال

 . مقتنى قوا د 
   

 
   

                              
 .(20/217) جمموأ الفتاوى (1)
 .(162 −161حترير املقال ص )(  5/306) املرجت ال ابوانظر:  (2)
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 ثانياملبحث ال
 

 التخريج عند احلنابلة
 
 

 ويشتمل على أربعة مطالب: 

 المطلب األول: نشاة المذهب الحنبلي.

 تا يل التخريج عند الحنابلة.المطلب الثاني: 

 المطلب الثالث: المخرجون من الحنابلة. 

 المطلب الرابع: تاثير التخريج على الفقه الحنبلي. 

 

 
*  * * ** * *  *   
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 المطلب األول

 نشأة المذهب الحنبلي.
                              

 األول  فرعال
                     نشأة المذهب الحنبلي، ومزايا فقهه، وأصوله. 

 نشأة املذهب احلنبلي.    
وكان مذهبه يف   ال يباف من املع و  أن املذهب احلنب ي ن أ   ى يدي اإلما  أمحد بن حنبل

 أول أمر  مييل إىل احلديث أكينر منه إىل الفقه. 
 مم   ى مر العصور. امذهبا فقهيا متك ولكن أص اب هذا املذهب  م وا   ى ت وير  ليكون

فبعد أن صارت اجتهادات اإلما  وآراؤ  يف الفقه والعقيد  مذهبا حيتذى قا  تمميذ  بنق ها 
 ملن بعدهم. 

فقهه  وكان ينهى  ن الكتابة  أمحد املذهب احلنب ي ببغداد  ومل يكتب اإلما   تن أقد كانت و 
 إال يف تدوين احلديث. 

ولقد  مل   ى ن ر فقه   ه احلنب ي  ن  ريو تمميذ اإلما   وأوهلم ابنه صاحلولذلك نقل الفق
 أبيه. و ا سا د   ى ذلك توليه القناء  فنقل الفقه احلنب ي إىل العمل والت بيو. 

 . (2)تمميذ اإلما  أمحد   وغريمها من(1)وكذلك نقل ابنه اآل ر  بد هللا

                              
روى  نه أبو بكر النجاد وغري   كان  حدث  ن أبيه وحيىي بالن معال  وغريمهالا   بداهلل بن أمحد ابن حنبل  أبو  بدالرمحن  (1)

 .ه 290 تالويف سالنة  روى  الن أبياله أكينالر مناله ثبتا فهما ثقة  قيل: مل يكن يف الالدنيا أحالد
 .(5 /2(األرشد  (  املقصد183 – 182 /1) بقات احلناب ة انظر: 
 .(63) صاملنهج الفقهي العا  لع ماء احلناب ة ومص   اهتم يف مؤلفاهتم (2)
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 مر الفقه احلنب ي بعد  مراحل زمنية وهي: 
دور التأسيل: كان الفرد الواحد من الص ابة أو التابع  إما  يهتدى ويقتدى به يف الع م  -1

وكذلك الفقهاء يف القرون اليت ت يهم ومنهم أص اب املذاهب األربعة الذين كان هلم من الع م 
ول فكان هلم تمميذ أ ذوا  نهم وحفظوا   مهم  فروو   ودونو   ون رو   والدين ما أهبر العق

هللا الذي رمحة  واستنب وا مآ ذ   وتتبعوا أصوله وقوا د   ومنهم اإلما  أمحد بن حممد بن حنبل
 ما جماالت الت قي  وال قاء  واإللقاءصار له يف ففاق  وقصد  امل تفتون  سار إليه ال مب من األ

 كبري يف تكوين م كة فقهية.   اجعل له أثرً 
 ا  يترجو  قا يتدقخي ائل إمامهم مجعا  وترتيبا  و  دور النمو واالنت ار: اشتغل حفد  اإلما -2

ومن هنا ظهر أثر اإلنت اب لإلما   وبرز يف مذهبه كبار امل ايخ  فصارت أصول املذهب  
 وأتلي   وت ق . راء  الدقيقة حمل دراسة وتدريل  واستقومص   اته 

وجود لهذا العصر  يف هيق نمو  هيحمققذهب و امل وخي: جاء دور ش هيتنقذهب و امل ريحتر  دور -۳
 الكتب املدونة واجملمو ة وامل روحة واملختصر . 

 دور االستقرار: دور االستفاد  من كتب املذهب خترجيا وحتريرا.  -4 
ومسات الدراسات الع يا اجلامعية إذ جعل  صران  ياء الَّتاث: هذا الدور من  صائص دور إح -5

 . (1)حتقيو الَّتاث من وسائل احلصول   ى ال هادات العاملية
   

                              
 .(136 – 130)فصل ص د ل املامل :انظر(1)
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 . مزااي الفقه احلنبلي    
 لكل مذهب مزاو  اليت متيز   ن املذاهب األ رى فمن مزاو الفقه احلنب ي:  
 . ليفقه الدل -۱ 
 كينر  امل ائل الع مية والعم ية. -2
  ن الفقه التقديري يف املذهب.  لبعدا-3
 البعد  ن اإلغراق يف الرأي. -4
 . (1)التي ري يف األحكا  من العبادات واملعاممت وال روط والنکاح وغريها- 5
 
 
 

  

                              
 .(141 - ۱۳۷) فصل صد ل املانظر: امل(1)
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 احلنبلي.  أصول املذهب     
 بىن اإلما  أمحد مذهبه   ى مخ ة أصول: 

 ل نة  فمىت وجد نصا  مل به وال حييد  نه حىت لو وجد إمجا ا. الكتاب وا-1
 اليت لي ت فيها  مفا.  إذا مل جيد نصا يف امل ألة أي ذ بفتاوى الص ابة-2 
 فتاوى الص ابة املخت   هبا أي ذ بقرهبا ل كتاب وال نة. -3
 . (2)والنعي  (1)األ ذ ابحلديث املرسل- 4 
 . اسيالق – 5

                              
 .(229 /1) ملنريصباح اامل ( 1/329) غرب. انظر: املديقامل ري  و غرسل لغة: املامل (1)

 كذا  أو فعل كذا  فهذا مرسل ابتفاق.   قال رسول هللا  هو قول التابعي الكبري :واص محا
 .(46-45حلينيث )  البا ث ا(43-42 /1) يالرو  لنهملا انظر:

 /9( )ضع ماد  )  ل ان العرب (262 /2( )ضع )ال غة ماد   لالنعي  لغة:  ما القو . انظر: مقايي(2)
203). 

اتصال ال ند  والعدالة  والنبط واخل و  -هو كل حديث مل جتتمت فيه شروط الص يح وال شروط احل ن : اص محا
 من ال ذوذ والع ة.

 .(1/179( راويال بي  تدر (34 /۱) رهباأل حيتوضل  ا(۳۸ /۱ي )هل الرو نانظر: امل 
 كان راوية كاذب أو فاسو.  قه النع  من جهة النبط ال مااحلابلنعي  هنا: م واملراد
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 . (4()3)واملص  ة املرس ة (2)واالستص اب (1)أينا ثبت  نه األ ذ ابإلمجاأ
 أن فتاوي اإلمام أمحد مبنية على مخسة أصول:  وقد ذكر اإلمام ابن القيم

ه کائنا من فال من  الوجبه  ومل ي تفت إىل ما  الفه و النصوص فإذا وجد النص أفىت خيأحدها: 
 کان. 

ما أفىت به الص ابة  فإنه إذا وجد لبعنهم فتوى ال يعرا له خمال  منهم فيها  واألصل الثاين: 
"  يدفعه ال أ  م شيئا"مل يعدها إىل غريها  ومل يقل إن ذلك إمجاأ  بل من ور ه يف العبار  يقول: 

 أو حنو هذا. 
إذا ا ت   الص ابة ختري من أقواهلم ما كان أقرهبا إىل الكتاب وال نة  ومل  رج  ن والثالث: 

 أقواهلم  فإن مل يتب  له موافقة أحد األقوال حكى اخلما فيها ومل جيز  بقول. 
األصل إىل  األ ذ ابملرسل واحلديث النعي   فإذا مل يكن  ند  شيء من هذا  دلوالرابع: 
 .وهو القياس  فاستعم ه ل نرور اخلامس 

  

                              
 أ لغة: االتفاق  أو العز    ى ال يء. ا اإلمج (1)

 .(۷/58) (تمج)  ل ان العرب (253 /1( )تمج)ال غة ماد   بيانظر: هتذ
 .   ى أمر من األمور الدينية بعد وفا  الرسول  هو اتفاق   ماء العصر من أمة حممد  :اص محا 
 .(۱۳۱ -1/۱۳۰)   روضة الناظر(461 /۱) ا ت االدلةو ر: قنظا
 .استص بهة  وكل ما الز  شيئا بالصاحب  واستص اب الرجل: د ا  إىل الص  مجت الص بلغة  :االستص اب (2)

 .(520 /۱) (ص ب)  ل ان العرب (120 /3) (ص ب) ماد   انظر: الع
 لينبوته يف األول  وهو من األدلة املخت   فيها. ينافثبوت األمر يف الزمن ال :اص محا

 .(151 /۷) رظ  روضة النا(61 /48) صول  احمل(35 /۲)األدلة انظر: قوا ت  
ما  :الق م اليناف ق م شهد ال رأ اب تبار   :املص  ة املرس ة هي: ج ب املنفعة أو دفت املنر  وهي ثمثة أق ا  (3)
 الق م الينالث: ما مل ي هد له إبب ال وال ا تبار مع . ب منه بشهد 

 .(1/169) ة الناظرضرو  انظر:
 (.203-202) ص یش ب الفقه االسممي حملمد انظر: املد ل يف (4)
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 :الثاني  فرعال
        مصطلحات المذهب، وأنواع االختالف في المذهب، ومسالك الترجيح. 

 مصطلحات املذهب. 
 . د يف ألفاظهمصطلحات اإلمام أمح

 إن ألفاظ اإلما  أمحد   ى أربعة أق ا : 
 حيتمل التأويل  وال معارض له فهو مذهبه.  صريح ال -1
له مانت لغوي أو  کن يمنه  ومل یقو أ عارضهمل يذا فإه  نم یقو أ ليبدل  هيوز أتو جيظاهر  -۲

 شر ي أو  ريف  فهو مذهبه. 
 اجململ احملتاج إىل بيان وتوضيح. -3
 . (1)ههيتنبو    ؤ اإميقوله  و و ه  يکممه     اقيدل س ما -4

 اإلمام وفهم األصحاب منها.  ألفاظ
 "أكر  كذا".    مينل: "ال ينبغي" أووالكراهية دل من ألفاظه   ى الت رمي ما -1
   مينل: "يعجبين" أو "أحب كذا". والندب دل من ألفاظه   ى الوجوب ما -2
 كذا". ب  ى اإلابحة  مينل: "البس  األلفاظ الدالة-3
 ك. قول اإلما  "أ  ى" أو "أ اا: " كقوله جيوز أو ال جيوز  وقيل: مها ل وق  وال  -4
قيل: مها ل ت وية  أهون أو أشد أو أشنت"إن أجاب اإلما  أمحد يف شيء مث قال "هذا  - 5

 . (2)الوقيل: 
 

                              
 (.۱۱۱) هج الفقهي العا  صملنانظر: ا(1)
 (.۱۱۳ -۱۱۱) ص املرجت ال ابوانظر: (2)
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 . بعض مصطلحات األصحاب يف ألفاظهم
 و تع ي ه. أخترجيهم ذلك واستنبا هم من قوله   أو ء ذا. قد يكون بنص اإلما  أو إميااملذهب ك-1 
أو "األقيل"  "الص يح" أو "األصح" أو "الظاهر" أو "األظهر" أو "األشهر" أو "األقوى" -2

 فقد يكون  ن اإلما  أو  ن بعو أص ابه. 
 "نصا" من وبة لإلما  أحد. -3 
وال ارح  خان  يقيل  والقول  والرواية  والوجه  واالحتيال  والتخريج  وال يخ  وال  - 4 

 وال رح  والقاضي  سيأيت تف ريها يف موضعها. 
 : مااحلروا اليت تدل   ى اخل-5 

 لو: ل خما القوي.  ▪

 . إن: ل خما املتوسط ▪

 . (1)حىت: ل خما النعي  ▪
   

                              
 (.121-119) العا  صهاج الفقهي ملنانظر: ا(1)
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 . أنواع االختالف يف املذهب     
 االما .  توروا  اال تما ب -۱ 
 اال تما ب  الرواية  ن اإلما  وختريج األص اب.  -2 
 اال تما ب  ختاريج األص اب. -3 
 . (1)يكون يف املذهب رواية واحد   لكن ا ت   األص اب يف تف ريها- 4

 مسالك الرتجيح عند االختالف.      
  ند  الدليل فهو أصل املذهب وإن  ال  الرواية أو التخريج.  ما- 1 
 إذا مل يكن يف املذهب إال رواية واحد  فهي املذهب نصا وال جيوز العدول  نه. -2 
 املذهب ما كان من ختريج األص اب. فاملذهب رواية  ن اإلما  إذا مل يكن يف -3 
املذهب وقوا د   متأهل ختريج احلادثة   ى أصول ف   إذا مل يكن يف امل ألة رواية وال ترجيح-4 

 وضواب ه. 
 .   ا كما يتعامل مت الدليمإذا كان  ن اإلما  روايتان فأكينر نصا فيتعامل معه-5 
 ب  الرواية والتخريج تقد  الرواية   ى التخريج.  إذا كان هناك  ما  -6 
 اإلما  وقوا د .  إذا كان اخلما ب  فقه األص اب  كان الراجح األقرب ل دليل أو ألصول-7 
 جوابه  فالذي اال تما ب بب ا تما األص اب يف تف ري مص  ح اإلما  أمحد يف-8

 . (2)فهم معنا  يرفت اخلما هتذيب اص محه وتنقي ه من اال تما يف
               

 
 

 

                              
 (.۲۸۹) فصل ص ل املدانظر: امل (1)
  وقد مجعت يف هذا املب ث مع ومات  امة  ن املذهب احلنب ي فهو (۲۹۲ -۲۹۰) صصل فد ل املانظر: امل (2)

 .خمت    ن املب ين  التالي 
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 ثانيالمطلب ال

 تأصيل التخريج عند الحنابلة

االجتهاد   ال باق  إىل مل يغ الو فقهالاء احلناب الة بالاب االجتهالاد كغالريهم مالن املالذاهب بالل كالانوا مالن   
بل اجتهدوا  يكتفوا بتق يد إمامهم ف م يقفوا   ى النصوص و ال ى مالا اسالتنبط إمالا  مالذهبهم  ومل

وأص اب الوجو  منهم: اإلما  ابالن تيميالة وت ميالذ   يف النصوص بالل كالان كينالري مالنهم مالن املخالرج 
األحكا  الفقهيالة املخرجالة يف ثنايالا الكتالب  وكالان ل تخالريج  نالدهم أسالل  ابالن القاليم وقالد كينالرت

 مع  منها:  ومالنهج
بالل كانالت قوا الد  األصالولية  ه مجالت فياله قوا الد  األصالوليةكتالاب دوناله بنفال   أمحد لإلما  يكن مل-1

الفقهية واحلديينية  والق م األكالرب منهالا هالو مالا  املنالصوص   يهالا مبينوثالة يف مال ائ ه وفتالاوا  وجواابتاله
الالوا  ثالالم مالال ائ ه وفتالالاوا  وآراء   ومجعالالوا بينهالالا ووازنالالوا ورج  اسالتنب ه فقهالاء املالذهب حيالنما مجعالوا

 يف  الال ى مذهبالاله ومالالذهب الالالص ابةفمالالن أصالال ابه مالالن سالالار   األصالالولية منهالالا اسالالتنب وا قوا الالد 
االجتهاد  التخريج  ومنهم من اقتصر   ى اجلمت والَّتتيب وضبط القوا د  ومنهم من مجت ب 

فنل يف تنمية املذهب  الهوالتخريج واإلفتاء والَّتتيب وضبط األحكا   وأتصيل األصول  وكالل ل
 . وهتذيبه ون ر   وسه وا سبيل معرفته  و ريقة التخريج   يه  واستنباط مامل ينص   يه

 . اليت جيب أن تتوفر فيهوالال روط   اجملتهدين أنواأ ذكر-2
واتر  ال يكون هناك  الن نالص معال  إلمامالهم يكون اتر  فالتخريج  وصور  التخريج أنواأ ذكر-3

 . إلمامه  فيخرج   ى أصوله وقوا د نص 
 التخريج.   شروط-4
 ؟   مق دا لإلما أ  ل مخرج يعترب مق دا هل املخرج استفىت إذا امل تفيت-5
 . وتفصيل  ما ال؟ فيه أ   لإلما  ين ب اإلما  قوا د   ى األص اب  رجه ما هل-6

م ألة وذكر   ة  فإناله إذا أفتالى يفوقد كان كينري منهم يكينرون من ن بة األقوال املخرجة لإلما  
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منصوص  إىل مذهبه كم ألة الفتوى فكل م ألة توجد فيها هذ  الع ة تعترب من مال ائ ه وتنال ب
 . احلكم   يها ألن احلكم يتبت الع ة  ف يث وجدت الع ة وجد

ا يف   واأل ذ هبهبا والعمل  بفتوا  اال تداد يف امل  و اجملتهد كاجتهاد  املخرج اجتهاد هل-7
 ؟ اخلما واإلمجاأ

 .(1)باملذه أحكا  وبقية املخرجة األحكا  ب  الَّتجيح كيفية-8
 

  
 
 
 
 

  

                              
 .(434 – 427(  ابن حنبل أليب زهر  ص )21 –18انظر: صفة الفتوى ص ) (1)
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 المطلب الثالث

 المخرجون من الحنابلة
 

اإلما  أمحد  املذهب احلنب ي خبدمات  ظيمالة ل مالذهب  فجمعالوا روايالات فقهاءلقد قا      
إليها أشتات الفروأ  فمذهب  وضالعوا قوا الد  امالة ترجالت املخت فة  مث رتبوها  مث  رجالوا   يهالا  ثالم

 اإلما  انق م ب بب ختريج أتبا ه إىل ق م : ق م منقول  وق م خمرج. 
 فالق م املنقول: أن يفىت يف الوقائت خيا أفىت به اإلما  يف مين ها من الوقائت. 

وأصول مذهبه   د االق م املخرج: أن تكون األحكا  قد  رجت   ى أقوال اإلما  ح ب قو 
 اإلما    ى حكمه.  اليت قررها  أو قياس فرأ غري منصوص   ى حكماله بفالرأ آ الر نالص

يكون لإلما  رأي  والتخريج يف مذهب اإلمالا  أمحالد لاليل مقالصورا  ال ى أحكالا  املال ائل التالي ال
 خمالفتالاله ولكالالن أدى ذلالالك إىل  ناله ولالو رويينا فاليما يكالون هنالاك رأي ممنقول فيها بل يكون أ

قوا د   أو من املناهج التالي وضالعها اإلمالا   هالالذ  املخالفالالة مالال تمد  مالالن أصالالول املالالذهب  أو مالالن
 .ذلالك ك اله مالن املالذهب عتربوياستند إليه   لمسالتدالل  وبال  الفقياله املال تند الالذي

م تمد  من إشارات  ال وبة لإلمالا   ومنهالاولقد كينرت األقوال يف املالذهب احلنالب ي  فمنهالا أقالوال من
ألص ابه  فهذ  ك ها حفزت  وإمياءات فهمها أص ابه  ومنها خمرجة   ى أقواله  ومنها أوجه

بينها لكن تص يح األقدم  ألقوال اإلما    زائم اجملتهدين يف املذهب   ى تالص ي ها والَّتجاليح
بالل فت الوا ألنفال هم بالاب  مل يتقيد به املتأ رون تنال ب  أمحد واألوجه اليت تنال ب إلياله والتالي ال

ابن  والتص يح والتخريج  وبذلك استمر  اء الفقه احلنب ي  فاإلمالا  ابالن تيميالة وت ميالذ  الَّتجاليح
 قيد هبا اإلما  واألصول اليت غالري مقيالدين إال ابألدلالة رجون ويفتون وجيتهالدونكانوا  ¬ القيم

اإلما  أمحد فتاويه واستقوا منه  ووص وا  أمحد يف استنبا هم  فذهبوا إىل األصل الذي استقى منه
 إىل نتائج جديد  يف الفقه. 

اجملالدون مالنهم بعالد أن  جهالود احلناب الة يف  دمالة املالذهب والتخالريج فياله  ظيمالة  وقالا  تولقالد كالان
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يعرا  يءت مال ائ ه بوضالت ضالوابط  امالة  فاال مأ   يها جيعل القار كينالر التفريالت فياله وتعالدد
صور  واض ة  ن من قه وم اراته واجتاهاته  فروأ املالذهب احلنالب ي بسالهل  ريقالة  وتع ياله

 املخت فة. 
وقد كان احلناب ة يف كل  صورهم هم أسبو املالذاهب إىل فالتح بالاب االجتهالاد  و د  الوقوا  ند 

 . (1)األئمة ما استنب ه
رف أبنه: عال خيرج عن اجملتهد يف املذهب والذي ومصطلح املخرجون يف املذهب احلنبلي 

الذي يتقيد خيذهب إما  مع  يف األصول والفروأ  أو يف األصول فقط  في ري   ى  ريقته يف 
 الفتوى واالستدالل  وال  رج  ن رأيه فيما أفىت فيه  وما سكت  نه اإلما  جيتهد فيه   ى  ريقته. 

 وعليه فيمكن تعريف املخرج يف املذهب: 
فيها قول  ن إما  املذهب   ى م ألة فيها  يروَ هد الذي يقيل م ألة فر ية مل بنه هو اجملت 

 نص أو رواية  ن اإلما  لع ة جتمعهما. 
 ني:املخرج الشروط اليت جيب توفرها يفوأهم 

 معرفته بقوا د إمامه األصولية والفقهية. الشرط األول: 
 أن يكون املخرج م  عا   ى مآ ذ األحكا . الشرط الثاين: 

ل تخريج.  املا ابلفقه واألصول وأدلة األحكا  تفصيم  بصريا أن يكون أهم الشرط الثالث: 
 . (2)خي الك األقي ة واملعاف  ات  االرتياض يف التخريج واالستنباط. . اخل

 

                              

 (.452 −435) انظر: ابن حنبل أليب زهر  ص (1)   
 3(  الفروق )26 ۔ 25) ص   أدب املفيت ل نووي(381 – 3/380)انظر بتوست أكينر يف امل ألة  قوا ت األدلة (2)

 نبا ر يالت ر  ري يت ( 26 /3) (  شرح الکوکب املنري502 ۔ 500 /4) (  الب ر احمليط52 ۔ 51 /5(  املوافقات )350/
 .(120) رسم املفيت ص(  249 /4) ابد شا  ريام
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 أما أهل الفضل يف إظهار علم التخريج يف املذهب احلنبلي فهما اإلمامان ابن رجب
 . ، والقاضي عالء الدين املرداوياحلنبلي

 اإلمام املرداوي:
الدم قي  هو  مء الدين أبو احل ن   ي بن س يمان بن أمحد بن حممد املرداوي ال عدي مث

 وإمامه ومص  ه ومنق ه  وجامت الرواوت فيه الصاحلي  ال يخ اإلما  العممة  شيخ املذهب 
 .هال885تويف لي ة اجلمعة سنة 
 كتابه اإلنصاف:

حوى ب  دفتيه   و الرواوت يف املذهبمن استو ب ما أمكن أهم  يزات كتاب اإلنصاا: أنه 
حوى ا تيارات وتراجيح ال يوخ وكذلك ما سبقه من أمهات كتب املذهب متنا  وشرحاً  

 املذهب؛ فصار دليمً لتص ي ات شيوخ املذهب املعتمدين قب ه.املعتمدين يف 
حرر املذهب رواية  وخترجياً  وتص ي ًا ملا أ  و  وتقييدا ملا أ ل ب ر ه إىل آ ر ما مث إنه 

 .(1)التزمه يف مقدمته له  جا م ما ذهب إليه األكينر من األص اب هو املختار
 :ابن رجباإلمام 

هو  بدالرمحن بن أمحد بن رجب احلنب ي  أبو الفرج  زين الدين  من   ماء احلناب ة؛ كان  
حمداث حافظا فقيها أصوليا ومؤر ا  أتقن فن احلديث وصار أ را أهل  صر  ابلع ل  وتتبت ال رق  

ورحل يف   ب الع م إىل مصر ومكة وال ا  اليت حط  هبا  صا   اب ةخترج به غالب أص ابه احلن
  هال. 795ترحاله إىل أن تويف هبا رمحه هللا سنة 

 كتابه القواعد:
هتم يف قوا د  بذكر اخلما دا ل املذهب  وتفصيل الرواوت اأنه أهم  يزات كتاب القوا د: 

رتب قوا د  ح ب الَّتتيب الفقهي  حيث بدأ بقا دت  يف ال هار   مث بدأ مث إنه واألوجه فيها  

                              

 (.15 -5 /1(  مقدمة املرداوي يف كتابه اإلنصاا )227 -225 /5النوء الممت ألهل القرن التاست )انظر:  (1)   
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ال ال خصية مث جاء بقا د  بقوا د يف العبادات  مث يف املعاممت مث يف اجلناوت مث يف األحو 
  .القر ة
ابن رجب أنه قصر احلديث يف قوا د  وفوائد  والفروأ املندرجة حتتها   ى اإلما  منهج و 

  والتز  اإلجياز  ي حيث  رضها واخلما فيها وفو ما هو مقرر يف هذا املذهب فقطاملذهب احلنب
 .(1)-رمحه هللا–واال تصار 

إىل  اجلَُعالةيف جزئييت من ابب أما الفقهاء املخرجون من احلنابلة فإين اكتفيت بذكر الواردين 
 وهم: ورتبتهم حسب تواريخ وفاهتم هناية النكاح، 

 بكر اخلالل.أبو املخرج األول: 
هو أبوبكر أمحد بن حممد بن هارون بن يزيد البغدادي ي قب ابخلمل  وهو الفقيه التقي 

رحل إىل فارس     قا  جبمت فقه اإلما  أمحد بن حنبل وترتيبهمة احملد ث شيخ احلناب ة و املهمالعم
 .ه311سنة  تويف، وإىل ال ا  واجلزير    با لفقه اإلما  أمحد بن حنبل وفتاويه وأجوبته

 كتابه اجلامع:
  (اجلامت يف الفقه)  أو د(اجلامُت لع و  اإلما  أمح)  و(جامُت الر ِّواوت) هويُ  و   ي

 هي:و أربعة كتب   اجلامتكتاب والذي وصل من  
 كتاب الوقوا.  -
جُّل.  -  كتاب الَّتر
 كتاب أحكا  الن اء.  -
 .(2)والفرائو كتاب أحكا  أهل امل ل والرد  والزاندقة واترك الصم -

 

                              

 (.3(  مقدمة ابن رجب يف كتابه القوا د ص )339 /3(  شذرات الذهب )221 /2الدرر الكامنة )انظر:  (1)   
 (.15 /4(  األ م  )125 -119 /2 بقات احلناب ة )انظر:  (2)   
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 األقوال الفقهية المخرجة في مذهب اإلمام أحمد جمعاً ودراسة

 . التميميأبو احلسن املخرج الثاين: 
بن س يمان  أبو احل ن  التميمي  احلنب ي   هو  بدالعزيز بن احلارث بن أسد بن ال يث

فقيه  أصويل  فرضي  ص ب أاب بكر  بد العزيز  وأاب   ي بن أيب موسى  له إ مأ   ى م ائل 
 . (1)  ولكن مل يصل منها شيءاخلما  له تصاني : يف الفقه والفرائو واألصول

 .املخرج الثالث: أبو حفص الربمكي
هو  مر بن أمحد بن إبراهيم بن إمسا يل  أبو حفص الربمكي  احلنب ي  فقيه  حمدث. كان 
من الفقهاء األ يان الن اك الزهاد  ذو الفتيا الواسعة. حدث  ن ابن الصواا  واخل يب  ص ب 

  مر بن بدر املغازيل  وأاب   ي النجاد  وأاب بكر بن  بد العزيز  وغريهم. 
 ه.387  وذلك  ا  مجادى األوىل  ودفن خيقرب  اإلما  أمحد بن حنبل تويف يف

  وشرح بعو من تصانيفه: اجملموأ  وكتاب الصيا   وكتاب حكم الوالدين يف مال ولدمها
 . (2)يعا  ولكنها فقدت مجم ائل الكوسج

 احلسن بن حامد.املخرج الرابع: 
 را ابلوراق ألنه كان ين خ الكتب ويتك ب   هو احل ن بن حامد بن   ي بن حامد الوراق

له   را بتب ر  يف املذهب احلنب ي   ان مدرس احلناب ة وفقيههم ومفتيهم يف  صر   كهبذ  احلرفة
  وهتذيب األجوبة  وهو يف الفقه )مفقود( جزءمؤلفات كينري  منها: اجلامت يف املذهب وهو أربعمائة 

 .(3)هال 403تويف    اً وهو  ارج ألداء احلج سنة 
 

                              
 .(4/840) (  النجو  الزاهر 11/298البداية والنهاية )انظر:  (1)
 (.7/272معجم املؤلف  )(  1/232) انظر:  بقات احلناب ة (2)
 (.201 /2) األ م (  232 /4) النجو  الزاهر (  171 /2)  بقات احلناب ةانظر:  (3)
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 . ابن أيب موسىاملخرج اخلامس: 
اهلامشي  أبو   ي. قاض  من   ماء احلناب ة. من أهل بغداد  هو حممد بن أمحد بن موسى

مولدا ووفا . كان أثريا  ند اخل يفت  القادر ابهلل والقائم بمر هللا العباسي   وكان له ح قة جبامت 
  ه.428  تويف سنة املنصور  وكان معظما لإلما  أمحد

 :اإلرشاد إىل سبيل الرشادكتابه 
متيز هذا الكتاب  ن غري  من كتب احلناب ة بصغر حجمه  وسهولة  باراته  ووضوحها  

  ومل يكت  بذلك  بل كان يرجح -رمحه هللا-وا تىن مصنفه بذكر األقوال والرواوت  ن اإلما  أمحد 
  إىل فيما بينها  و تار بعنها أحياانً بقوله: وهو ا تياري  وأحياانً يقول: والذي   يه العمل  ندي

 غري ذلك من العبارات املبينوثة يف معظم أبواب الكتاب.
 . (1) بد هللا بن  بد احمل ن الَّتكي وهو م بوأ بت قيو الدكتور:

 . املخرج السادس: القاضي أبو يعلى
يع ى البغدادي القاضي أبو   هو حممد بن احل   بن حممد بن     بن أمحد بن الفراء

والفراء ن بة إىل  يا ة الفراء وبيعها. واشتهر بعد ذلك: ابلقاضي   احلنب ي  املعروا بال ابن الفراء
والغالب منها مفقود  كاجملرد يف    له الع رات من املؤلفات واملختصرات أيب يع ى

  ه.458تويف سنة  املذهب  وغريها 
 كتابه الروايتني والوجهني:

 -رمحه هللا-ي تمل   ى   و   ديد   وقد ا تار ال يخ  بدالكرمي المحمهو كتاب  ظيم 
امل ائل الفقهية من الكتاب فجمعها يف كتاب امسا  )امل ائل الفقهية من كتاب الروايت  

 والوجه (.
 بنه ا تىن ابلرواوت الوارد   ن اإلما  أمحد؛ وذلك   والوجه الروايت كتاب  ويتميز

                              
 (.11 –5  مقدمة اإلرشاد إىل سبيل الرشاد ص )(8/205) (  األ م 186-2/182) انظر:  بقات احلناب ة (1)
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وبيان الراجح منها  وقد مجت يف الكتاب ما يقارب أل  م ألة  وذكر يف كل  ابالستدالل   يها
بدلة من القرآن أو ال نة أو أقوال م ألة روايت  أو وجه  مت االستدالل لكل رواية أو وجه 

 الص ابة.
 .(1)األصل( يف الب ث معرفة الرواوت املقيل   يها )وقد استفدت منه يف

 هـ(.  432) باملخرج السابع: أبو اخلطا
برأ يف الفقه وصن  هو حمفوظ بن أمحد الك وذاف؛ أبو اخل اب  إما  احلناب ة يف وقته  

االنتصار يف   م بوأ() التمهيد يف أصول الفقه ونفت بتصنيفه حل ن مقصد   ومن مصنفاته:
الكتاب   مشل م ائل ال هار  والصم  وشيًئا امل ائل الكبار.) م بوأ وميينل امل بوأ منه أول 

 . ه510تويف سنة   من م ائل الزكا (
 كتابه اهلداية:

  لرواوت اإلما   املص    وهو من وهو من املتون املهمة اجلامعة يف املذهب  املعتمد 
يب  نه يذكر يف امل ائل الرواوت  ن اإلما  أمحد  فتار  جيع ها مرس ة  واتر  أو ريقته فيه 

 .(2)أ يف جم دينو ب  وهو م ا تيار 
 .احلنبلي املخرج الثامن: ابن عقيل

اببن   الظفري  احلنب ي يعرا هو   ي بن  قيل بن حممد بن  قيل  أبو الوفاء  البغدادي
له مصنفات  ديد  فقيه  أصويل  مقرئ  وا ظ  تفقه   ى القاضي أيب يع ى وغري     قيل

 ه.513  تويف سنة )م بوأ(التذكر   خم وط()يف الفقه (كفاية املفيت)   وي مى الفصولمنها: 
 كتابه الفنون:

                              
 9 /1  مقدمة كتاب امل ائل الفقهية من الروايت  والوجه  )(6/23) األ م (  193-2/230) انظر:  بقات احلناب ة (1)
– 30). 
 (.23 -5  مقدمة كتاب اهلداية ألبو اخل اب ص )(1/273) انظر:  بقات احلناب ة (2)
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والتف ري والفقه واألصول  والن و وال غة وال عر فيه فوائد كينري  يف الو ظ كبري   هو كتاب
   وأتممته يف الفقه.والتاريخ واحلكاوت وفيه مناظراتُه وجمالُ ه اليت وقعت له و وا ر 

 .(1)حققه امل ت رق جورج مقدسي يف جزأين
 القاضي أبو خازم.املخرج التاسع: 

حممد ابن القاضي الكبري أيب يع ى حممد ال يخ اإلما    الفقيه القدو    الزاهد العابد أبو  از  
 بن احل   ابن الفراء البغدادي احلنب ي .

  وهي التبصر  يف اخلما  وكتاب رؤوس امل ائل  وشرح خمتصر اخلرقيله مصنفات وهي: 
 .(2)ه527مفقود   تويف يف صفر سنة 

 .ابن الزاغوين املخرج العاشر:
فقيه    ي بن  بيدهللا بن نصر بن  بيدهللا بن سهل بن الزاغوف  أبو احل ن  البغداديهو 

 .وغريمها بن امل  مة  و بدالصمد بن املأمون حنب ي أصويل  مست من أيب جعفر
كان متفننا يف   و  شىت من األصول والفروأ  واحلديث  والو ظ  وصن  )): قال ابن رجب

 . ((يف ذلك ك ه
وغرر يف أصول الدين   يف الفقه  واإليناح من تصانيفه: اإلقناأ  والواضح  واخلما الكبري

 . (3)ه527الفرائو )مفقود(  تويف سنة  والت خيص يف يف أصول الفقه  البيان
 
 

                              
 .(3/5351) سم  ووفيات امل اهري واأل م اتريخ اإل (1)
 (.126 /4)شذرات الذهب(  249 /7 )األ م (  184 /1) ب ةذيل  بقات احلناانظر:  (2)
 (.4/310)  (  األ م19/605) ءانظر: سري أ م  النبم (3)
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 . احللوايناملخرج احلادي عشر: 
. من أهل بغداد شيخ ىاحل و هو حممد بن   ي بن حممد  أبو الفتح  احل واف. ن بة إىل بيت 
 احلناب ة يف  صر  درس الفقه أصوال وفرو ا وبرأ فيهما  وأفىت ودرس. 

 . (1)((خمتصر العبادات))؛ ويف الفقه جم د ((كفاية املبتدي))من تصانيفه: 
 .ابن قدامة املخرج الثاين عشر:

 شيخ اإلسم    أبو حممد املقدسي  بدهللا بن أمحد بن حممد بن قدامةموفو الدين  هو 
  وك ها يف الفقه وهي والعمد   واملقنت  والكايف  شرح خمتصر اخلرقي املغين :من تصانيفه

 . ه620)م بوأ(  تويف سنة   وله يف األصول روضة الناظرم بو ة
 كتابه املغين والكايف:

  ى اإل مق  وأشهرها ابالتفاق  أغىن شروح اخلرقي   وهو هو شرح  ملختصر اخلرقياملغين: 
وأمجت كتاب أل  يف املذهب ملذاهب   ماء األمصار  وم ائل اإلمجاأ  وأدلة اخلما والوفاق  

فم ي تغين  نه املتفقه وال احملدث وال الراغب يف فقه ال    من الص ابة   ومآ ذ األقوال واألحكا 
   وهو م بوأ.والتابع 

مذهب اإلما  أمحد  يذكر فيه مؤلفه جل الرواوت  ن اإلما  هو كتاب   ى فأما الكايف: 
 .(2)  وهو م بوأأمحد بن حنبل ودليل كل رواية  ومأ ذ كل رواية

 
 

                              
 (.1/150) (  معجم املؤلف 7/164) (  األ م 1/106) ظر: ذيل  بقات احلناب ةان (1)
 (.6 -3 /1) (  مقدمة ابن قدامة يف كتابه املغين4/191) أل م ا(  133-1/146) انظر: ذيل  بقات احلناب ة (2)
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 . جمد الدين ابن تيمية املخرج الثالث عشر:
  أبو الربكات  جمد الدين هو  بدال م  بن  بدهللا بن اخلنر بن حممد بن   ي ابن تيمية

احلراف احلنب ي. فقيه  حمدث  مف ر  أصويل  حنوي  مقرئ  وكان فرد زمانه يف معرفة املذهب 
 احلنب ي  وهو جد اإلما  ابن تيمية. 

 . ه652  تويف سنةتف ري القرآن العظيم  واملنتقى يف أحاديث األحكا  :من تصانيفه
 كتابه احملرر:

هو كتاب يذكر امل ألة مث ي رأ يف شرحها ببيان مقاصدها وذكر الدليل والتع يل  وقد سار 
 .(1)  وهو م بوأيف كتابه   ى منهج القاضي أبو اخل اب يف كتاب اهلداية

 ابن قدامة. مشس الدين عشر:املخرج الرابع 
 بد الرمحن بن حممد بن أمحد بن حممد بن قدامة املقدسي  أبو حممد وأبو  هو مشل الدين 

 هال.682سنة   تويف الفرج
 كتابه الشرح الكبري:

ومل يَّتك من   ا تمد يف مجعه   ى كتابه )املغين (  وهو شرح لكتاب املقنت ل موفو ابن قدامة  
 .(2)دلةئا ي ريا من األ شيإالكتاب املغين 

 . احلراين بن محدان أمحداملخرج اخلامس عشر: 
هو أمحد بن محدان بن شبيب بن حممود  أبو  بدهللا  النمري  احلراف  فقيه  حنب ي  

برأ يف الفقه  وانتهت إليه معرفة املذهب ودقائقه   القاهر أصويل  أديب  ويل نيابة القناء يف 
 وغوامنه. 

                              
 (.1 /1) (  مقدمة اجملد يف كتابه احملرر217 /13) هايةالبداية والن(  5/257انظر: شذرات الذهب ) (1)
 (.5 -2 /1(  مقدمة أيب الفرج يف ال رح الكبري )330 – 329 /3األ م  ) انظر: (2)
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كممها يف فروأ الفقه احلنب ي  وصفة املفيت  الصغرى  والر اية الكربى من تصانيفه: الر اية
 . ه695  تويف سنة وامل تفيت

 كتابه الرعاية:
 .(1) هو كتاب يف املذهب احلنب ي يتميز بوضوح العبار  واال تصار  وهو) م بوأ( 

 .  احلارثياملخرج السادس عشر: 
هو م عود بن أمحد بن م عود؛ سعد الدين  أبو حممد  احلارثي ن بته إىل )احلارثية( قرية 

وفنونه  ويل القناء يها مناظرا مفتيا  املا ابحلديث وقته؛ فقمن قرى بغداد كان رأس احلناب ة يف 
يف الفقه احلنب ي  وشرح  املقنتشرح املمتت   ى  شرح ق عة من كتابمن تصانيفه:   سنت  ونصفا

 .ه711  تويف سنة ق عة من سنن أيب داود
 كتابه شرح املمتع على املقنع:

 هو شرح لق عة من كتاب املقنت يف الفقه تبدأ من كتاب العارية وتنتهي بكتاب الوصاو 
ولكن امل بوأ من كتاب العارية إىل هناية ال فعة  وذلك ألن الباقي من الكتاب مفقود  وهي اجلزئية 

 إىل هناية الوصاو(. اجلَُعالةاملوجود  يف حبيني)من ابب 
 .(2) والكتاب م بوأ ابسم) شرح احلارثي   ى املقنت (

 .الشيخ تقي الدين ابن تيميةعشر:  بعاملخرج السا
شيخ   احل يم بن  بدال م  بن تيمية احلراف الدم قي  تقي الدين هو أمحد بن  بد

  حنب ي  ولد يف حران وانتقل به أبو  إىل دم و فنبغ واشتهر  سجن خيصر مرت  من أجل اإلسم 

                              
 (.11/16) (  واأل م 1/331)  بقات احلناب ةذيل (  5/428)انظر: شذرات الذهب  (1)
 /1  مقدمة احملقو من كتاب شرح احلارثي   ى املقنت )(4/347)الدرر الكامنة (  2/362) انظر: ذيل  بقات احلناب ة (2)

70 – 96.)  
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  ومنهاج ال نة  من تصانيفه: ال ياسة ال ر يةه  728سنة  فتاوا   تويف بق عة دم و معتقم
  .وغريها

 ية:كتابه الفتاوى الكربى، أو جمموع فتاوى ابن تيم
الكتاب من أضخم املوسو ات ال ر ية  اليت تُغين  ن اقتناء الكينري من أمهات هذا يعد 

الكتب؛ ل موهلا  وتنو ها  و مقها  وسمسة أس وهبا  ووحد  منهجها. وقد تناول الكتاب العقائد  
وأصوله  و  م الكم   واملن و  والف  فة  واملناظرات  واشتمل   ى: الفقه وأصوله  والتف ري 

 .(1)واحلديث وأصوله  والتصوا وأصوله  وغري ذلك
 . ، صاحب الفروعابن مفلحعشر:  ثامناملخرج ال

مث الصاحلي.   بن مفرح  أبو  بدهللا  مشل الدين املقدسي هو حممد بن مف ح بن حممد
 . فقيه  أصويل  حمدث  أ  م أهل  صر  خيذهب اإلما  أمحد بن حنبل

 . ه763  وغريها  تويف سنة من تصانيفه: اآلداب ال ر ية واملنح املر ية
 كتابه الفروع:

ي رد امل ائل   ى ح ب الكتب واألبواب الفقهية بس وب سهل يتميز كتاب الفروأ بنه 
 .(2)مل يهمل أقوال املذاهب الفقهية و مفهم مت املذهب احلنب ي كذاورص   و 

 ."عشر: صاحب الفائق "ابن قاضي اجلبل تاسعاملخرج ال
بن  بدهللا بن أيب  مر حممد بن أمحد بن قدامة  شرا الدين  أبو هو أمحد بن احل ن 

  املقدسي األصل  مث الدم قي  امل هور اببن قاضي اجلبل  فقيه حنب ي  كان من أهل الفهم العباس
ص    واملن و  له يف والربا ة  والروسة يف الع م  متفننا  املا ابحلديث و   ه  والن و  والفقه  واأل

                              
 (.141/35) (  البداية والنهاية11/44) انظر: الدرر الكامنة (1)
 (.13 – 7 /1)   مقدمة املرداوي يف كتابه تص يح الفروأ(111/6)النجو  الزاهر  (  4/261)انظر: الدرر الكامنة  (2)
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  وقرأ   يه الفروأ القد  العايل  وله ا تيارات يف املذهب. تت مذ   ى ال يخ تقي الدين ابن تيمية
  د  مصنفات يف   و  شىت  وأذن له يف اإلفتاء  ويل القناء بدم و ومصر ودرس بعد  مدارس. 

  وكتاب يف أصول الفقه مل يتمه  والرد   ى إلكيا )مفقود( تصانيفه: الفائو يف الفقهمن 
 . (1)ه771  تويف سنة   وق ر الغما  يف شرح أحاديث األحكا اهلراسي

 الزركشي. :عشروناملخرج ال
 فقيه.مشل الدين   نب ى احل حممد بن  بد هللا بن حممد الزرك ي  املصري أبو  بد هللا هو 
 تويف ابلقاهر   ق عة من احملرر  شرح اخلرقي  وشرح ق عة من الوجيز : شرحمصنفاتهمن 

 ه.772سنة 
 كتابه شرح الزركشي:

  ويتميز شرح الزرك ي   ى خمتصر اخلرقي يف الفقه   ى مذهب اإلما  أمحد بن حنبلامسه: 
 .(2)  وهو م بوأذكر الفروأ والوجو  والرواوتب

 
 
 

  

                              
 .(92املقصد األرشد ص ) ( 2/453ر: ذيل  بقات احلناب ة )انظ (1)
  .(239 /10معجم املؤلف  ) (2)
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 المطلب الرابع

 تأثير التخريج الفقهي في تطور الفقه الحنبلي
 

يت مل تقت يف  صر إن وجود املخرج  الذين يبنون   ى قوا د وأصول املذهب أحكا  احلوادث ال
 اليت مل يؤثر  ن أئمة املذهب أحكا  فيها أمر البد منه. أئمة املذهب  و 

وال  فى   ى  مب الع م أن الفنل يف مد كتب املذهب وكينرهتا  وش نها ابلفروأ وأحكامها 
 أما  الواقعات والنوازل وامل تجدات يعود أوال وآ را إىل التخريج. 

 أهم آاثر التخريج الفقهي   ى املذهب احلنب ي:  ئوإليك أ ي القار 
 ه. أوال: تطور املذهب وبقاؤ 

هب اليت اندثرت  وال شك يف أن سبب انداثرها وزواهلا هو اجلمود والتق يد هناك الكينري من املذا
 ورفو التخريج الذي تبىن احلوادث   يه. 

 اثنيا: نفي هتمة اجلمود والتعصب والتقليد عن فقهاء الفقه احلنبلي. 
ول من ق د  إن األقوال املخرجة تنفي  ن فقهاء احلناب ة هتمة اجلمود والتق يد احملو  فاملق د أي ذ ق

 دون معرفة حجته فيما قال  وال يب ث  ن الع ل ووجو  ال به. 
أما املخرجون فهم يدققون يف امل ألة وينظرون إىل    ها ووجو  ال به فيها  بل رخيا يرجح القول 

 املخرج ويَّتك األصل  وذلك لقو  القول املخرج. 
ريو االجتهاد وبذل اجلهد ل وصول إىل وهذا يدل   ى غري  فقهاء احلناب ة ل  و وحبينهم  نه  ن  
 احلكم ال ر ي  ولو كان خيخالفة اإلما  صاحب املذهب. 

 اثلثا: الوقوف والتثبت من دقة أحكام الفروع. 
يبقى القول املخرج وجهة نظر هلا من اال تبار ما يوجب   ى اجملتهدين الب ث والنظر يف وجو  

 ق امل ألة حلكم األ رى. ال به ل ربط ب  امل ألت   وإظهار است قا
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وال شك أن الب ث يف األقوال املخرجة يوق   الب الع م   ى امل ألة وذلك ابلنظر يف كم 
من حكم  االقول   وأدلة كل قول وترجيح أحد القول  إما النص وإما املخرج  وجيع ه أينا متينبتً 

هب ابتداء ابإلما  أمحد ومرورا امل ألة غري مذبذب فيها  وكذا يوقفه   ى دقة اجملتهدين يف املذ
 ابإلما  القائل ابلتخريج. 

 رابعا: يريب امللكة الفقهية عند فقهاء احلنابلة وتالميذهم. 
التخريج الفقهي يريب االستنباط املذهيب املننبط ابلقوا د واألصول اليت وضعها صاحب املذهب 

 وذلك بعد االستقراء التا  ملقاصد ال ريعة. 
وتكون امل كة الفقهية يف الدقة امل موسة يف التخريج   ى نصوص اإلما   ويف رؤية جهود الفقهاء 
يف إحلاق امل ائل غري املنصوصة ابملنصوصة  وكذا يف نقل أحكا  امل ائل إىل بعنها  ند الت ابه 

ن حاضر.هكة  اصة وذور حتتاج إىل م يف موجب احلكم وانعدا  الفرق  كل هذ  األم
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 الفصل األول
 

خرجة يف مذهب األقوال الفقهية امل
الةباب اإلمام أمحد يف 

َ
ع

ُ
طةو اجل

َ
ق
ُّ
 الل

قيطو
َّ
 الل

 

 ويشتمل على ثالثة مباحث: 

 الُجعَالةمبحث األول: باب ال . 

  اللُّقَطةالمبحث الثاني: باب . 

  اللَّقيطالمبحث الثالث: باب . 
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 بحث األولامل
 

الةباب 
َ
ع

ُ
 اجل

 
 

 ويشتمل على ثالثة مطالب: 

 المطلب األول: التحال  في قدر الجعل. 

 . الُجعَالةالمطلب الثاني: العوض المعلوم والمجهول في 

 المطلب الثالث: عدم جواز أخذ ما أنفق على العبد. 

 
* * * ** * * *   
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 توطئة: 
 . (1)هي: جعل مال مع و  ملن يعمل له  مم مباحا  ولو جمهوال اجلَُعالة
 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ } يف سور  يوس   قال تعاىل:  اجلَُعالةوقد ورد ذكر 

 [72سور  يوس :] { ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

 له أجر : أي { ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ}: -رمحه هللا-يقول ال يخ ال عدي

 . (2)كفيل:  أي { ڄ ڦ ڦ }  وجدانه   ى
 وضت مقابل  مل يعم ه اإلن ان.  وهي أجر  تُ اجلَُعالةوهذا دليل   ى م رو ية 

يف النفر الذين   (3)يف ال نة  وذلك يف حديث أيب سعيد اجلَُعالةوقد ورد ذكر 
 . (5)اخل...سيد ذلك احلي  (4)نزلوا يف حي من أحياء العرب مث لدغ

                              
 .( 445 /1الروض املربت )  (1)

قال العيين: "وجعم بنم اجليم وهو األجر    ى ال يء ويقال أينا جعالة واجلعل ابلفتح مصدر يقال جع ت 
 .(100/  12)  مد  القاري شرح ص يح البخاري لك كذا جعم وجعم "

 .(403/  1= تي ري الكرمي الرمحن ) تف ري ال عدي(2)
ل رواية  ن  هو سعيد بن مالك بن سنان. أنصاري  مدف  من صغار الص ابة و يارهم. كان من املكينرين (3)

رسول هللا ص ى هللا   يه وس م أال أت ذهم يف هللا لومة الئم. شهد  النيب ص ى هللا   يه وس م  فقيًها جمتهًدا مفتًيا  ن ابيعوا
 .ه 74  تويف سنة معه اخلندق وما بعدها

 (.4/  9)ة لنهايو ا بدايةال (114-711 /3 ) سري أ م  النبمء (34/  2 )اإلصابة ل  افظ ابن حجرانظر 
 .(1325 /4الص اح )  (448 /8ل ان العرب ). ماد  )لدغ (  و احلية والعقرب هو: ال دغ(4)
 وهذا نص احلديث كامًم: (5)
 أن فأبوا العرب  فاستنافوهم أحياء من حي   ى نزلوا سافروها  حىت سفر  يف  النيب أص اب من نفر ان  و((

 نزلوا  لع ه الذين الرهط هؤالء أتيتم بعنهم: لو شيء  فقال ينفعه ال شيء بكل له احلي  ف عوا ذلك سيد ينيفوهم  ف دغ
 أحد  ند ينفعه  فهل ال شيء بكل له لدغ  وسعينا سيدان إن الرهط أيها و: شيء  فأتوهم  فقالوا بعنهم  ند يكون أن

 جتع وا حىت لكم براق أان تنيفوان  فما ف م استنفناكم لقد وهللا ألرقي  ولكن إف نعم  وهللا: بعنهم شيء؟ فقال من منكم
  قال  فان  و من ن ط فكأ ا العامل  رب هلل   يه  ويقرأ: احلمد يتفل الغنم  فان  و من ق يت   ى جعم  فصاحلوهم لنا
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 . (جعم ( لنا جتع وا حىت لكم براق أان )فما):  هو قوله  احلديث ال اهد من
  مباحة وم رو ة يف ديننا احلني   كما دل حديث أيب سعيد  اجلَُعالةف

من األمور ال ائعة يف اجملتمت  واليت حتدث بكينر  ب  الناس  كأن يقول  اجلَُعالةو 
 الرجل من وجد ضاليت ف ه كذا  أو من  اط ثويب ف ه كذا. 

  

                              
 أنيت حىت تفع وا ال: رقى الذي اق موا  فقال: بعنهم   يه  فقال صاحلوهم الذي جع هم فأوفوهم: ق بة  قال به وما مي ي
: قال مث  رقية أهنا يدريك وما : له  فقال فذكروا  هللا رسول   ى أيمران  فقدموا ما كان  فننظر  الذي له فنذكر  النيب
 سهما (( معكم يل أصبتم  اق موا  واضربوا قد

رقم احلديث ]   ابب ما يع ى يف الرقية   ى أحياء العرب بفاحتة الكتاب  يف كتاب اإلجار  أ رجه البخاري
 .(92/  3ص يح البخاري )  [ 2276
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 األول طلبالم

 الجعلالتحالف في قدر 

 

  دراسة التخريج.األول:   فرعال
 نص املسألة. 

فإن رد ضالته وقال: جع ت يل كذا  فأنكر اجلعل أو قدر ؛ قبل قول املنكر مت ميينه  "
 . (2)"العقد  وجتب أجر  املينل (1)و رج الت ال  يف قدر  فينف خ

 القائل ابلتخريج. 
 اإلما  أمحد بن محدان احلراف ) جنم الدين (. 

 أصل التخريج. 
ابلت ال  ب   القوليف قدر اجلعل   ى   رج اإلما  جنم الدين احلراف القول ابلت ال 

 يف ا ت فا إذا وأينا ابلت ال  ب  املتبايع األجري وامل تأجر  ند اال تما يف قدر األجر   
 الينمن.  قدر

وقيل: يت الفان يف قدر اجلعل قياسا   ى " بذكر ذلك فقال:  املرداويوقد صرح اإلما  
 . (3)" ا تما األجري وامل تأجر يف قدر األجر 

 فخرج القول ابلت ال  ب  املخت ف  يف قدر اجلعل ابلقياس   ى املخت ف  يف قدر األجر   
د ابلت ال  يف حال اال تما ب  األجري وامل تأجر يف وقد نقل الفقهاء قول اإلما  أمح

 . قدر األجر 
                              

 .(429 /1) )ف خ(الص اح   (202 /4) ماد )ف خ(  الع الف خ: النقو.  (1)
 .( 734الر اية ص ) (2)
 .(392 /6)    ل مرداوياإلنصاا (3)
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 يف قدر األجر  أو املنفعة  حتالفا؛ ألنه (1) إذا ا ت   املتكارون ": اإلما  ابن قدامةقال 
  كاحلكم يف ف خ البيت؛ ألهنا (4)  مث احلكم يف ف خ اإلجار  (3)  أشبه البيت(2) قد معاوضة

 . (5) "بيت 
 ن للتخريج من املذهب. و الناقل

  ...جع ت: اجلعل  فقال يف ا ت فا   والنص هو: " فإناإلما  ابن قدامة /1 
 الزائد  د  األصل املالك؛ ألن قول قدر   فالقول يف   وا ت فاالعوض   ى اتفقا وإن

                              
 .(576 /2الص اح ) .ماد  ) أجر ( .وي  و   ى األجر من الكراء  ( 1)
معجم لغة .  قد يع ى كل  را فيه نفل املقدار من املنفعة اليت يع يها ال را اال رهو  قد املعاوضة:  (2)

 .(438الفقهاء )ص: 
والبيا ات: األشياء بعت ال يء خيعىن اشَّتيته. وال تبت خيعىن ال ت َّت. وبعته فابتاأ أي اشَّتى. يف ال غة: من  (3)

اليت يتبايت هبا ل تجار . واإلبتياأ: اإلشَّتاء. والبيعة: الصفقة   ى إجياب البيت و  ى املبايعة وال ا ة  والبيت اسم يقت   ى 
 .(1189 /3)) بيت ( الص اح   (265 /2) ماد  ) بيت ( الع انظر  والبيعان: البائت وامل َّتي.  املبيت  واجلميت البيوأ

 .(304)  بقول أو معا ا . الروض املربت مبادلة مال ولو يف الذمةشر ا: 
أجر  ( اإلجار  لغة: األجر: اجلزاء   ى العمل. واجلمت: أجور. واإلجار : من أجر أيجر: وهو ما أ  يالت مالن4)

 وقد أجر  اهلل أيجر  وأيجر  أجرا وآجر  اهلل إجيارا.  يف  مل. واألجر: الينواب
 (10/24) (أجر)اتج العروس (  01/ 4)  (أجر) ماد انظر: ل ان العرب 

 شر ا:  قد   ى منفعة مباحة مع ومة تؤ ذً  شيئاً  ف يئا.
 (.3/795) م الب أويل النهى(  3/465)انظر: ك اا القناأ 

 .(186/  2الكايف يف فقه اإلما  أمحد ) (5)
) لو  :يف قدر األجر   ند اإلما  البهويتوأينا ورد القول ابلت ال  يف حال اال تما ب  األجري وامل تأجر 

ا ت   املؤجر وامل تأجر يف األجر  )فمىت ا ت فا( أي املتعاقدان )يف قدر مثن أو( يف قدر )أجر ( بن قال بعتكه خيائة فقال 
ا( بينة )حتالفا( وسق ت بينتامها لتعارضهما(. ك اا امل َّتي بل بينمان  وكذا يف اإلجار  )وال بينة( ألحدمها  حتالفا )أو هلم

 .(236/  3القناأ  ن منت اإلقناأ )
) إذا ا ت فا يف قدر األجر  حتالفا كالبيت  نص   يه  ويبدأ بيم  اآلجر  وكذا إذا ا ت فا  :وأينا اإلما  ابن مف ح

صدق املؤجر  و نه: امل تأجر  و  ى الت ال  إن كان بعد املد  فأجر  املينل لتعذر رد املنفعة  وإن كان يف املد   و نه: ي
 .(450/  4يف أثنائها فبالق ط (. املبدأ يف شرح املقنت )
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. (1)املناربة يف املال قدر   كرب يف العوض  فكذلك أصل يف قوله القول فيه  وألن املخت  
 يف ا ت فا إذا وامل تأجر الينمن  واألجري قدر يف ا ت فا إذا يت الفا  كاملتبايع  أن (2)وحيتمل

 . (3)املينل " أجر العقد  ووجب ف خ حتالفا إن هذا فع ى. األجر قدر
 اجلا ل قول فالقول: قدر  أو اجلعل أصل يف ا ت فا   والنص هو: "وإناإلما  املرداوي /2
 يف به وجز . املذهب قياس هذا: القاضي قال. األص اب مجهور و  يه. قدر  يف املذهب هذا

 يت الفان: وقيل. احلارثي  والفروأ  وغريهم املغين  وال رح  وشرح يف وقدمه.   وغري (4)الوجيز
. ل قاضي احتمال وهذا. األجر  قدر يف وامل تأجر األجري ا تما   ى قياسا اجلعل قدر يف

 . (6)" املينل أجر  العقد  وجتب يف خ. فع يه(5)الر اية يف ختريج وهو. ذلك   ى بعد  من وتبعه
  نقد التخريج. 

إلما  أمحد  وهو ختريج ص يح يه اينص   مل القول ابلت ال  ب  املخت ف  يف قدر اجلعل 
قد بنا  اإلما  ف وموافو لقوا د ومقاصد ال ريعة اإلسممية  وموافو كذلك لقوا د اإلما  أمحد

 احلراف   ى القياس. 
وقد وفو اإلما  احلراف يف خترجيه؛ حيث مل يعارضه أحد من الفقهاء بل أثىن   يه اإلما  

                              
 .(168 /1). ماد ) ضرب ( هي القراض. الص احاملناربة يف املال: (1)

                   الروض املربت . أي: جبزء م اأ مع و  منه به ببعو رحبه هي دفت مال مع و  ملتجر أي: ملن يتجرشر ا: 
 (402). 

 .القول املخرج بنه احتمال ف م يصرح   ى أنه ختريج ذكر اإلما  ابن قدامة (2)
 .(97/  6) املغين البن قدامة (3)
 .ه 732  املتويف سنة احل ن بن يوس  بن حممد بن أيب ال ري الدجي ي البغدادي الوجيز  لإلما  (4)

 .وهو ) م بوأ (
 (218) ص البن بدراناملد ل   (32 /5ذيل  بقات احلناب ة )انظر: 

الر اية الكربى  واليناف الر اية  لإلما  ابن محدان  األول ي مى: الر اية ي  و   ى مصنف  يف   م الفقه (5)
 .  والكتاب امل بوأ هو الر اية الصغرىه 695   املتويف سنةأمحد بن محدان احلرافالصغرى  ومها لإلما  ابن محدان  

 .(217)ص  البن بدراناملد ل   (267 /4ذيل  بقات احلناب ة )انظر: 
 .(392 /6)    ل مرداوياإلنصاا  (6)
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أي   ى القول ابلت ال  ب  املخت ف  يف قدر (1)بقوله: ) وتبعه من بعد    ى ذلك ( املرداوي
  . اجلَُعالة

                              
 .(392 /6)    ل مرداوياإلنصاا (1)
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 دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب. الثاني:   فرعال
 فالقول ملن؟  اجلَُعالةإذا حصل  ما ب  اجلا ل والعامل يف مقدار 

 ا ت   فقهاء احلناب ة   ى قول : 
أو قدرها فالقول قول اجلا ل  وهو  اجلَُعالةالقول األول: أنه إذا حصل  ما يف أصل 

 القول املنصوص   يه يف املذهب. 
أو قدرها أهنم  اجلَُعالةالقول اليناف: إذا حصل  ما ب  اجلا ل والعامل يف أصل 

 يت الفان  وهبذا يف خ العقد  وجيب ل عامل أجر  املينل. 
 . حترير حمل النزاع

  وأنه إذا مل حيصل  ما يف مقدار اجلعل فالقول (1)اجلَُعالةاتفو الفقهاء   ى م رو ية 
أو  اجلَُعالةب  اجلا ل والعامل يف أصل ل جا ل  لكن ا ت فوا يف م ألة إذا حصل  ما 

     ى قول . قدرها
 ك (. ختت    ن البيت واإلجار  جعل القول ل جا ل ) املال اجلَُعالةفمن قال بن 
 كالبيت واإلجار  قال ابلت ال .   اجلَُعالةومن قال بن 

 الرواايت واألقوال يف املسألة. 
 يف امل ألة قوالن: 

أو قدرها فالقول قول اجلا ل  وهو  اجلَُعالةالقول األول: أنه إذا حصل  ما يف أصل 
 . (2)القول املنصوص   يه يف املذهب  و  يه مجهور احلناب ة

                              
 (.1/445لروض املربت)ا( 1)
) وإن ا ت فا يف أصل اجلعل فقول من ينفيه ويف قدر  أو امل افة فقول  :ومن هؤالء الع ماء اإلما  احلجاوي (2)

 .(396/  2) جا ل ومن  مل لغري   مم بغري جعل فم شيء له ( اإلقناأ يف فقه اإلما  أمحد بن حنبل
)أو( ا ت فا يف قدر )امل افة( بن قال  -أي: اجلعل  -) وإن ا ت فا )يف قدر (  :فقال وكذلك اإلما  الرحيباف

اجلا ل: جع ت ذلك ملن رد  من   ر  أميال  فقال العامل: بل من ستة أميال  أو ا ت فا يف    العبد الذي جعل فيه 
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أو قدرها أهنم  اجلَُعالةالقول اليناف: إذا حصل  ما ب  اجلا ل والعامل يف أصل 
 خرج. املقول اليت الفان  وهبذا يف خ العقد  وجيب ل عامل أجر  املينل  وهو 

 األدلة، والرتجيح. 
 أدلة القول األول: 
  واألصل يف هذ  امل ألة مت املالك )اجلا ل ( ؛ األصل براء  الذمة(1)أوال: القا د  الفقهية

 والزود  خمت   فيها. 
 .القياسمن اثنيا: 

 فالقول قوله ألنه مؤمتن. املالك ) اجلا ل (   ى رب املال يف شركة املناربة   اسواق 
 أدلة القول الثاين: 

 القياس:من  
  ى اال تما ب  املتبايع  يف  اجلَُعالةقياس اال تما ب  اجلا ل والعامل يف قدر   /1 

 قدر الينمن. 
  ى اال تما ب  األجري  اجلَُعالةقياس اال تما ب  اجلا ل والعامل يف قدر  /2 

 . (2)وامل تأجر يف قدر األجر 
 الرتجيح: 

ابلت ال  ب  اجلا ل والعامل هو الراجح  وهو القول أن القول  بعد الب ث والتدقيو يظهر

                              
: بل شر ته يف العبد الذي مل ترد ؛ اجلعل يف رد   فقال: رددت العبد الذي جع ت إيل اجلعل فيه  فأنكر اجلا ل  وقال

فالقول )قول جا ل( ؛ ألنه منكر ملا يد يه العامل زود   ما يعَّتا  واألصل براءته ( م الب أويل النهى يف شرح غاية 
 .(212 /4املنتهى )

واألصل براء  ذمته   ) يقبل قول اجلا ل ألنه منكر :وأينا اإلما  النجدي فقد قال يف ا تما اجلا ل والعامل
 .(499 /5( حاشية الروض املربت )

ا ت   الع ماء يف االستدالل ابلقوا د الفقهية لكن إذا كانت القا د  الفقهية مبنية   ى دليل شر ي فإنه  (1)
 .(42الوجيز يف إيناح قوا د الفقة الك ية )ص: انظر   ي تأنل هبا
 .(97/  6) انظر املغين البن قدامة (2)
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ف خ العقد بينهما حلو األجري حيث أنه يَّتتب   ى احل    ألن فيه ضماانً   وذلك رجاملخ
 ويف هذا ضمان حلقوق الناس. ل عامل  واست قاق أجر  املينل 
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 ثانيال طلبالم

 الُجعَالةالعوض المعلوم والمجهول في 

 دراسة التخريج. األول:   فرعال 
 نص املسألة. 

مت جهالة العوض إذا كانت اجلهالة ال متنت الت  يم  حنو أن  اجلَُعالةأن جتوز  (1)وحيتمل"  
ف ه نصفه  ومن رد ضاليت ف ه ث ينها. فإن أمحد قال: إذا قال  (2)يقول: من رد  بدي اآلبو

وس ف ه رأس. جاز وقالوا: إذا جعل جعم ملن يدله   ى ؤ : من جاء بع ر  ر (3)األمري يف الغزو
ق عة  أو  ريو سهل  وكان اجلعل من مال الكفار  جاز أن يكون جمهوال  كجارية يعينها 

 . (4)"العامل  فيخرج هاهنا مين ه 
 القائل ابلتخريج. 

 املقدسي.  اإلما  ابن قدامة
 أصل التخريج.  

                              
 واحالتمال ضالعفه  وق الة الالذاهب  إلياله؛ لال كهم يف صال ته  حيتمل: يدل هذا ال فالظ  ال ى ضالع  الالرأي (1)

 وقيل: هو استخراج حكالم جيالد غالري احلكالم الال ابو وذلالك لالدليل مرجالوح أو فال اد يَّتجح   ى قوته.
 احلكم ال ابو أوٍ  م او له.لدليل 

 مالص   ات املالذاهب  (140املد ل البن بالدران )(   13 /1)  انظر: مقدمة الفروأ وتص يح الفروأ
 (373 351الفقهية ل دكتور  مرمي الظفريي ص)

ماد  املصباح املنري يف غريب ال رح الكبري   سيد  من غري  وا وال كد  ملهو العبد اهلارب من  اآلبو (2)
 . (2 /1))أبو( 

ماد  ملصباح املنري يف غريب ال رح الكبري ا .العدو يف بمد بغزو غزو اليقال أغزيته إذا بعينته يغزو وإ ا يكون  (3)
 (.447 /2) ) غزو (

 .(94/  6) املغين البن قدامة (4)
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مت اجلهل ابلعوض   ى ص ة قول األمري يف  اجلَُعالةالقول بص ة   رج اإلما  ابن قدامة
اليت رواها  نه أبو وهذا القول من نصوص اإلما  أمحد الغزو من جاء بع ر  رءوس ف ه رأس  

 : هي   ونص رواية اإلما  أمحدال ج تاف داود
  وقد نف هم مجيعا  ف ما كان يو  املغار وأغار اندى: (1)ق ت ألمحد: اإلما   رج ال رية "

من جاء بع ر رءوس ف ه رأس  ومن جاء بكذا ف ه كذا  فيذهب الناس في  بون  فما ترى يف 
؟ قال: ال بس به إذا كان حيرضهم بذلك  ما مل ي تغرق الين ث  غري مر  مسعته  هذا النفل

يقول: ال بس به ما مل ي تغرق الين ث  ق ت: فم بس به يف ال يء أو الواحد؟ قال: نعم  ما 
 . (2)"مل ي تغرق الين ث 

؛ ألن اإلما  أمحد مت اجلهل ابلعوض اجلَُعالةالقول بص ة  ف هذا استنبط اإلما  ابن قدامة
  فكما أنه تصح اجلهالة وس ف ه رأسؤ من جاء بع ر  ر  األمري يف الغزويقول بص ة قول 

 اليت يعد هبا األمري جنود  كذلك تصح اجلهالة ابلعوض الذي يعد به اجلا ل.  (3)ابلغنيمة
  ن للتخريج من املذهب. و الناقل

ي َّتط أن يكون العوض مع وما كاألجر .   ى الص يح   والنص هو: " اإلما  املرداوي /1
مت  اجلَُعالةيف املغين: وحيتمل أن تصح  (5). و  يه األص اب. وقال املصن (4)من املذهب

. ف ه نصفه  اجلهل ابلعوض  إذا كان اجلهل ال مينت الت  يم. حنو أن يقول: من رد  بدي اآلبو

                              
 .(275 /1) ماد  )سرى(املصباح املنري يف غريب ال رح الكبري  ق عة من اجليكهي الال رية (1)
 .(319/  1) ال ج تاف م ائل اإلما  أمحد رواية أيب داود (2)
املصباح   الغنيمة ما نيل من أهل ال رك  نو  واحلرب قائمة والفيء ما نيل منهم بعد أن تنت احلرب أوزارها (3)

 .(455 /2) ماد )غنم(املنري يف غريب ال رح الكبري 
 الص يح من املذهب: هو الص يح  ند اإلما  أمحد أو بعو أص ابه. (4)

 .( 53 )  ات الفقه احلنب يمص  (   114)انظر: صفة الفتوى ص
 هال.620املتوىف سنة   ن أمحد بن حممد بن قدامة املقدسياملصن  هو: موفو الدين أبو حممد  بد اهلل ب (5)

 (.413ص ) البن بدرانملد ل ا ( 1/15)   ل مرداوياإلنصاا ( 2/18)انظر: املقصد األرشد 
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 ومن رد ضاليت ف ه ث ينها. 
رءوس ف ه رأس  : إذا قال األمري يف الغزو من جاء بع ر -رمحه هللا  -قال اإلما  أمحد 

 . جاز
وقالوا: إذا جعل جعم ملن يدله   ى ق عة أو  ريو سهل  وكان اجلعل من مال 

 . (1)"الكفار  كجارية بعينها: جاز. فيخرج هنا مين ه. انتهى
 إذا العوض جهالة مت اجلَُعالة جتوز أن املغين: وحيتمل يف   والنص هو: " قال(2)الرحيباف /2

 ضاليت رد نصفه  ومن ف ه اآلبو  بدي رد من: يقول أن الت  يم؛ حنو متنت ال اجلهالة كانت
: جاز  وقالوا رأس ف ه رءوس بع ر  جاء من: الغزو يف األمري قال إذا: قال أمحد فإن. ث ينها ف ه
 يكون أن الكفار؛ جاز مال من اجلعل سهل  وكان  ريو أو ق عة   ى يدله ملن جعم جعل إذا

 . (3)مين ه " هنا ها العامل؛ فيخرج يعينها كجارية  جمهوال
 نقد التخريج. 

اإلما  أمحد  حيث  رج  قيل   ى رواوت ه  وذلك ألنص يحالتخريج يف هذ  امل ألة 
مت اجلهل ابلعوض    ى ص ة قول األمري يف الغزو من جاء بع ر  رءوس ف ه  اجلَُعالةص ة 
 اجلَُعالةوهو موافو لقوا د ومقاصد ال ريعة اإلسممية  وموافو لقوا د اإلما  أمحد  فرأس  

 . فيها اجلهالة ابلعوض ختت    ن اإلجار  و ن البيت ألن
  وأينا هذا التخريج س م من ا َّتاضات وقوادح الفقهاء.

  

                              
 (390 /6)اإلنصاا  (1)
ال يو ي شهر   الر حيباف مولدا مث الدم قي : فرضي  كان مفيت احلناب ة بدم و. مص فى بن سعد بن  بد   (2)

هال وتويف بدم و. له مؤلفات  منها )م الب  1212ولد يف قرية الرحيبة )من أ ماهلا( وتفقه واشتهر وويل فتوى احلناب ة سنة 
 .(254 /12معجم املؤلف  )  (234 /7األ م  ل زرك ي )ه. 1243  تويف سنة أويل النهى يف شرح غاية املنتهى

 .(207 /4م الب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى )(3)
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 دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب. الثاني:   فرعال
 ؟ اجلَُعالة  هل هو شرط لص ة اجلَُعالةالع م ابلعوض يف 

 ا ت   فيه   ى قول : 
 القول األول: ي َّتط أن يكون العوض مع وما كاألجر . 

 مت اجلهل ابلعوض  ب رط أن يكون اجلهل ال مينت من الت  يم.  اجلَُعالةالقول اليناف: تصح 
 حترير حمل النزاع. 

  هل هو شرط اجلَُعالةالع م ابلعوض يف   وا ت فوا يف (1)اجلَُعالةاتفو الفقهاء   ى جواز 
 ؟ اجلَُعالةلص ة 

 ن  اجلَُعالةكالبيت  قال ابشَّتاط الع م ابلعوض  ومن رأى اب تما   اجلَُعالةفمن رأى بن 
 البيت قال بعد  اشَّتاط الع م ابلعوض. 

 الرواايت واألقوال يف املسألة. 
 هناك قوالن ألهل الع م يف هذ  امل ألة: 

القول األول: ي َّتط أن يكون العوض مع وما  وهو القول الص يح يف املذهب  واملنصوص 
   يه. 

ن يكون اجلهل ال مينت من الت  يم  مت اجلهل ابلعوض  ب رط أ اجلَُعالةالقول اليناف: تصح 
 . (2)  ووافقه من جاء بعد  من الفقهاءوهذا القول ختريج لإلما  ابن قدامة

 األدلة، والرتجيح. 
 أدلة القول األول: 

 القياس: من 
   ى اشَّتاط الع م ابألجر  لألجري.  اجلَُعالةقاسوا اشَّتاط الع م ابلعوض يف  

                              
 (.1/445لروض املربت)ا( 1)
 (1129/  2)  ل مرداوياإلنصاا :انظر (2)
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 أدلة القول الثاين: 
 القياس: من 

قول األمري من جاء بع ر  رءوس ف ه ص ة مت اجلهل ابلعوض   ى  اجلَُعالة ةص قياس  /1
 رأس. 
إذا جعل جعم ملن يدله   ى ق عة أو  ريو سهل  وكان اجلعل من مال الكفار   /2 

 . (1)كجارية بعينها: جاز
 ح: الرتجي

 اجلَُعالةص ة ب القائلالقول املخرج يف هذ  امل ألة هو رجح بعد النظر يف األدلة أرى أن األ
مت اجلهل ابلعوض ب رط أن ال مينت اجلهل من الت  يم  ألن دلي هم أقوى  وألن احلاجة تد وا 

 إليه. 
 
 

  
 
 

  

                              
 (1129/  2)   ل مرداوياإلنصاا :انظر (1)
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 ثالثال طلبالم

 نفقة العبد اآلبق

 دراسة التخريج. األول:   فرعال
 نص املسألة. 

وإذا أبو العبد  ف من جاء به إىل سيد  ما أنفو   يه إ ا كان كذلك؛ ألن نفقة "    
العبد   ى سيد   وقد قا  الذي جاء به مقا  سيد  يف أداء الواجب   يه  فرجت به   يه  

 : ال يرجت ب يء؛ ألنه متربأ إبنفاق مل جيب   يه. كما لو أذن له. وقال ال افعي
ولنا  أنه أدى  نه ما وجب   يه  ند تعذر أدائه منه  فرجت به   يه  كما لو أدى 

ويتخرج أن ال يرجع احلاكم  ن املمتنت من اإلنفاق   ى امرأته ما جيب   يه من النفقة. 
  (3)الذي  ند   أو الوديعة (2)األ رى  يف من أنفو   ى الرهن (1)  بناء   ى الروايةبشيء
 . (4) " ال إذا هرب اجلمال وتركها مت امل تأجرمر أو اجلَ 

 القائل ابلتخريج. 

                              
أمحد  هي احلكم املروي  ن اإلمالا أو خترجيا من األص اب. وقيل: الرواية:   أو إمياء  الرواية: قد تكون نصا (1)
 قال يف امل ود : والرواوت امل  قة نصوص لإلما  أمحد.  يف امل ألة

 .( 54مص   ات الفقه احلنب ي ص ) (  114صفة الفتوى ص )(  1/474)انظر: امل ود  ص 
 .(452 /2)ماد  ) رهن ( مقاييل ال غة  .يدل   ى ثبات شيء مي ك حبو أو غري الرهن يف ال غة:  (2)
 .(103 /2شرح منتهى اإلرادات ) .بع  توثقة دينشر ا:  
: واحد  الودائت. يقال أود ته ماال  أي دفعته إليه يكون وديعة  ند . وأود ته أينا  إذا يف ال غة الوديعة (3)

ماد  ) الص اح  ليكون وديعة  ندك فقب تها. وهو من األضداد. واستود ته وديعة  إذا است فظته إوها. دفت إليك ماال
 .(1296 /3) ودأ (

 (352 /2شرح منتهى اإلرادات ) .املال املدفوأ إىل من حيفظه بم  وض :شر ا
 .(257/  8) املغين البن قدامة (4)
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 املقدسي.  اإلما  ابن قدامة
 أصل التخريج. 

قياسا   ى ال يد خيا أنفو   ى العبد املنفو القول بعد  رجوأ   رج اإلما  ابن قدامة
مال إذا هرب   ى اجلِّ كذلك لنفقة   ى الرهن والوديعة  و   الرجوأ ابالقول بعد  ى 
 . (1)ال وتركها مت امل تأجراجلم  

( ليل   يه نفقة  وال يرجت إليه ب  ب ول بن الراهن واملودأ واملؤجر )املكريونص الق
أي احليوان بغري إذن الراهن مت إمكانه فهو  وإن أنفو   ى الرهن" : نفقة احليوان هو

 متربأ أي: ال يرجت ب يء. 
وإن  جز  ن استئذانه  ومل ي تأذن احلاكم  فع ى روايت  وكذلك احلكم يف الوديعة  

 . (2)"ال وتركها يف يد املكَّتيمال إذا هرب اجلمر ويف نفقة اجلِّ 
إذا فقد ورد يف أصل هذ  امل ألة قوالن: الرجوأ ابلنفقة   ى الراهن  و د  الرجوأ 

 ابلنفقة   ى الراهن. 
قوله: بعد  رجوأ املنفو   ى ال يد ) املالك ( ابلنفقة  وقد قاس اإلما  ابن قدامة 

 عد  رجوأ املرهتن   ى الراهن ابلنفقة   ى احليوان.   ى العبد  ابلقول ب
 ن للتخريج من املذهب. و الناقل

                              
 :ودأ وامل تأجر م ألة  مفية فيها قوالنأصل التخريج وهو القول بعد  الرجوأ ابلنفقة   ى الراهن وامل (1)

 .يرجت املنفو   ى املالك ) الراهن واملؤجر ( وأي ذ منه ما أنفو من مال :القول األول
  .ألنه متربأ  ال يرجت املنفو   ى املالك ) الراهن واملؤجر ( وال أي ذ منه ما أنفو من مال :القول اليناف

 :يف امل ألة وهذا نص ابن قدامة
) وإن مل ي هد  ونوى الرجوأ  ففي الرجوأ وجهان؛ أحدمها  يرجت به؛ ألن ترك اجلمال مت الع م بهنا ال بد هلا 

 من نفقة إذن يف اإلنفاق.
ي هد  فأنفو حمت با ابلرجوأ ( املغين واليناف ال يرجت به؛ ألنه يينبت لنف ه حقا   ى غري  وكذلك إن مل جيد من 

 .(384/  5) البن قدامة
 .(226/  4املبدأ يف شرح املقنت ) (2)
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 أنفو ما سيد  إىل به جاء ف من العبد أبو   والنص هو: " وإذااإلما  الزرك ي /1
 .   يه

 ق عوا املقنت  وغريمها يف (1)حممد وأاب اهلداية يف اخل اب أاب إن امل هور  حىت هو هذا: ش
 . (2)والوديعة " الرهن   ى النفقة رواية   ى يرجت  بناء ال أنه آ ر قوال حممد أبو بذلك  و رج

. املذهب هذا. قوته يف   يه أنفو ما منه   والنص هو: " وأي ذاإلما  املرداوي /2
 الفروأ يف وقدمه. وغري  الوجيز يف به جز . ال أ  اجلعل ابست قاق: ق نا   يه  وسواء نص
 .  ما غري من األكينرون به وجز : قوا د  يف رجب ابن وقال. وغري 

 إال يرجت ال: وقيل . يرجع ال أبنه: قوال املصنف وخرج. امل هور هذا: الزرك ي قال
 العجز: احملرر يف اخل اب  واجملد أبو واشَّتط. الر اية يف وا تار . الرجوأ(3)بنية أنفو إذا
 ت  يمه  بل   ى الرجوأ يتوق  وال. - هللا رمحه - املصن  وضعفه. املالك استئذان  ن
 به وصرح. هللا  بد رواية يف   يه نص.   يه أنفو خيا الرجوأ ف ه: ذلك قبل أبو لو

 . (4)األص اب "
 نقد التخريج. 

  وهو (5)ختريج ص يح  وأينا أدلة األصل ) أصل التخريج ( قويةالتخريج يف هذ  امل ألة 
موافو لقوا د اإلما  أمحد  ومل ترد أي ا َّتاضات وقوادح من الفقهاء   ى التخريج  وأينا 
القول املخرج موافو لقوا د ومقاصد ال ريعة اإلسممية  فامل  مون   ى شرو هم  واملنفو 

                              
 .املقصود به: املوفو  بداهلل بن أمحد بن قدامة املقدسي وقد سبو ترمجته أبو حممد (1)
 .(45/  6  ى خمتصر اخلرقي ) شرح الزرك ي(2)
 النية لغة: العز  والقصد. (3)

 .(2/632)( نوى)ملصباح املنريا(  6/2516) (نوى )انظر: الص اح ماد  
 إىل اهلل تعاىل. العباد  تقرابً شر ا:  ز  الق ب   ى فعل 

 .(1/106)اإلقناأ  (1/361)انظر: املبدأ
 (1131/  2)   ل مرداوياإلنصاا(4)
 .لة موجود  حتت  نوان أصل التخريجاألد(5)
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 . متربأ ف ذلك ليل له الرجوأ   ى ال يد يف النفقة؛ فال يد مل ي رط   يه ومل ي البه ابلنفقة
  . (1)-رمحه هللا– وهو موافو ملذهب اإلما  ال افعي

                              
 .(156 /3) األ  ل  افعي(1)
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 . الثاني: دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب  فرعال
 ؟ (1)هل ت ز  ال يد أ  العامل نفقة العبد اآلبو

ا ت   يف امل ألة  فمنهم من قال النفقة   ى ال يد وأي ذ العامل كل ما أنفو   ى العبد  
 يرجت هبا   ى ال يد. 

 القول اليناف: ال يرجت   ى ال يد ابلنفقة  وتكون نفقة العبد   ى العامل. 
 حترير حمل النزاع. 

  فمن قال   وا ت فوا يف نفقة العبد اآلبو(2)  ى سيد اتفو الفقهاء   ى أن نفقة العبد 
 بد  وقد رجت مل كه  فع يه نفقته يف وقت  برجوأ النفقة   ى ال يد  رأى بن العبد اآلبو

 إابقه. 
ليل  بد  يف وقت إابقه   ى بن العبد اآلبوومن قال بعد  رجوأ النفقة   ى ال يد  رأ

 وهلذا ال ي زمه نفقته. 
 الرواايت واألقوال يف املسألة. 

 ألهل الع م يف هذ  امل ألة ثمثة أقوال: 
  يه العامل وأي ذها منه  وهذا هو    ى ال يد  يرجت القول األول: نفقة العبد اآلبو

 القول املنصوص   يه يف املذهب. 
  ى العامل  وال يرجت   ى ال يد هبا وال أي ذها منه  وهذا  القول اليناف: نفقة العبد اآلبو

 هو القول املخرج يف املذهب. 
  ى ال يد إال إذا أنفو بنية الرجوأ  وهذا القول القول الينالث: ال يرجت العامل ابلنفقة 

 .(3)ضعي 
 األدلة، والرتجيح.   

                              
 .إىل سيد  والعامل يف هذ  امل ألة هو الذي جاء ابلعبد اآلبو (1)
 .(257/  8) البن قدامة  املغين (2)
 (.1131 /2 )   ل مرداويانظر اإلنصاا (3)
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 أدلة القول األول: 
 القياس: من 

كما لو    فرجت به   يه  أن العامل أدى  نه ما وجب   يه  ند تعذر أدائه منه /1
 أدى احلاكم  ن املمتنت من اإلنفاق   ى امرأته ما جيب   يه من النفقة. 

أنه كالرهن  إذا أنفو املرهتن   ى الرهن ) احليوان (  ف ه الرجوأ   ى الرواية األوىل   /2
يف من أنفو   ى اجلمال إذا هرب اجلمال وتركها مت وأينا يف الوديعة  وكذلك 

 . (1)امل تأجر
 أدلة القول الثاين: 

 من املعقول:  
   ف يل له الرجوأ. أنه متربأ إبنفاق مل جيب   يه /1
أنه كالرهن  إذا أنفو املرهتن   ى الرهن ) احليوان (  ف يل له الرجوأ   ى الرواية  /2

يف من أنفو   ى اجلمال إذا هرب اجلمال وتركها مت األ رى  وأينا يف الوديعة  وكذلك 
 . (2)امل تأجر

 : ثالثأدلة القول ال
 ه فى ال يد     داء الواجبب العاملوقد قا    أن نفقة العبد   ى سيد من القياس: 

 أن ي  ب املال من ال يد إذا أراد. 
 الرتجيح: 

  ى  ن نفقة العبد اآلبوالقائل بالقول األول  بعد النظر يف األقوال وأدلتها أرى أن
وألن هذا القول موافو   ونفقته ل يد   ؤ ألن العبد وال وذلكسيد  وليل   ى العامل  

 لقوا د ومقاصد ال ريعة اإلسممية  وأينا ل ممته من ا َّتاضات الفقهاء. 
 

                              
 .(257/  8) انظر املغين البن قدامة (1)
 املرجت ال ابو. (2)
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 بحث الثانيامل

طةباب 
َ
ق
ُّ
 الل

 
 

 ويشتمل على أربعة مطالب: 

 ) العروض (.  اللُّقَطةالمطلب األول: حكم أخذ 

في حال التاخير عن  اللُّقَطةالمطلب الثاني: عدم سقوط تعري  

 الحول األول. 

المطلب الثالث: ال يلزم الملتقط شأأأأأأأيء اذا قلنا بوجوب الدفع 

 اليه. 

 بعد الحول.  اللُّقَطةالمطلب الرابع: ان أتل  

 
* * * * * * * * 

   



 

 

 

 

 الف ل األول

143 

 األقوال الفقهية المخرجة في مذهب اإلمام أحمد جمعاً ودراسة

 
 

 توطئة: 
   وهي  د  أنواأ: (1)هي: مال أو خمتص ضل  نه ربه والتق ه غري  ال َُّق ة

 ما ال تتبعه النفل  ك وط ورغي   وحكم التقا ه: جائز  وال ي ز  تعريفه.  /1
النوال من البهائم القادر    ى محاية نف ها من ال باأ  كاإلبل  والبقر  واخليل   /2

 وغريها  فهذ  حكم التقا ها: حرا . 
ما ال ميتنت من ال باأ  كالغنم  والدجاج  وغريها  في ز  م تق ها: أك ها بقيمتها  أو  /3

 بيعها وحفظ مثنها. 
األمثان واملتاأ  من ذهب وفنة وغريها  فهذ  حكمها: جيوز التقا ها  وي ز  تعريفها.  /4

(2) 
 ومن األدلة   ى م رو يتها: 

  ال َُّق ة  ن   ف أله هللا رسول إىل رجل جاء: قال  (3)اجلهين  الد بن زيد حديث
: قال هبا ف أنك وإال صاحبها جاء سنة  فإن  رفها   مث(5)ووكاءها (4) فاصها ا را)): فقال

 وهلا  معها لك ما: اإلبل؟ قال فنالة: قال  ل ذئب أو أل يك أو لك هي: الغنم؟ قال فنالة
                              

 .( 209/  4(  ك اا القناأ )  448 /1الروض املربت )  (1)
 .( 843-743 /2إيناح العبارات يف شرح أ صر املختصرات ) (2)
هو زيد بن  الد  أبو  بد الرمحن  اجلهين  املدف  ص ايب. شهد احلديبية. وكان معه لواء جهينة يو  الفتح.  (3)

هللا  نهم. و نه ابنا   الد وأبو حرب وسعيد بن ي ار و بيد هللا  و ن  ينمان وأيب    ة و ائ ة رضي ملسو هيلع هللا ىلصروى  ن النيب 
(  565/  1 )اإلصابةانظر:  .ه 78  تويف سنة حديينا 81اخلوالف و  اء بن ي ار وغريهم. روى له البخاري وم  م 

 (.132/  2 )أسد الغابة(  549/  2 )اباالستيع
أو  رقة أو غري ذلك  من العفص: وهو الينين والع  .  العفاص: الو اء الذي تكون فيه النفقة من ج دمن  (4)

 ماد  )  فص (  النهاية يف غريب احلديث واألثر وبه مسي اجل د الذي جيعل   ى رأس القارور :  فاصا  وكذلك غمفها.
(3/ 263). 

 /5) ) وكا ( ماد  النهاية يف غريب احلديث واألثر الوكاء: اخليط الذي ت د به الصر  والكيل  وغريمها.من  (5)
222). 
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 . (1)((رهبا ي قاها حىت ال جر وأتكل املاء وحذاؤها  ترد سقاؤها
  وأهنا أنواأ  وأن كل نوأ  ت   حكمه  ن النوأ ال َُّق ةوهذا احلديث يدل   ى حكم 

اآل ر  ففي البداية وضح حكم لق ة األمثان واملتاأ  مث ب  حكم ضالة الغنم  مث أ ريا ب  
  وجع ها   ى شكل أنواأ ال َُّق ةحلكم  حكم ضالة اإلبل  وهذا كان تق يم النيب 

  وأصناا   ت   كل نوأ يف حكمه  ن اآل ر.

                              
رقم احلديث   بعد سنة فهي ملن وجدها ال َُّق ةإذا مل يوجد صاحب  :ابب ال َُّق ة يف كتاب  أ رجه البخاري (1)

/  3ص يح م  م )   [ 1722رقم احلديث ] ال َُّق ة وم  م يف كتاب   (113/  3ص يح البخاري )  [ 2429]
1349 ). 
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 األول مطلبال

 ) العروض ( اللُّقَطةحكم أخذ 

 الفرع األول: دراسة التخريج. 
 نص املسألة.  

 مل  روضا كانت  م كها  وإن وورقا  ينا وكانت التعري  وقت من احلول منى " وإذا
 الرواية   ى أينا العروض مي ك ويتخرج: أن  روايت  هبا؟   ى يتصدق أن له مي كها  وهل

 (1)"الغنم  مي ك: تقول اليت
 القائل ابلتخريج. 

 اإلما  أبو اخل اب الك وذاف. 
 أصل التخريج. 

( ومت كها  قياسا   ى ضالة الغنم   (2)) العروض ال َُّق ة رج القول بوجوب أ ذ 
 من العروض.  ال َُّق ةمن الغنم جيوز كذلك أ ذ  ال َُّق ةفكما جيوز أ ذ 

                              
 .(328اهلداية   ى مذهب اإلما  أمحد )  (1)

 :ورد هذا التخريج بصيغتان يف كتب الفقه احلنب ي
 .) العروض ( وذلك قياسا   ى ضالة الغنم ال َُّق ةأن امل تقط مي ك  :الصيغة األوىل
 .) العروض ( وذلك قياسا   ى ضالة الغنم ال َُّق ةأن امل تقط جيب   يه أ ذ  :الصيغة الينانية

  ( ال َُّق ةففي العبار  األوىل ) مي ك   ولكن اال تما يف الصياغة ال فظية  فاملعىن املراد يف كم الصيغت  واحد
 باراتن مَّتادفتان ؛ هلذا مجعتهما يف م ألة   ووجوب أ ذ ال يء  ومت ك ال يء  ( ال َُّق ةويف الينانية )جيب   يه أ ذ 

 .واحد 
خمتار الص اح ماد  )  رض   ال يد  ها كيل وال وزن وال تكون حيواان وال  قاراهي األمتعة اليت  :وضالعر  (2)

)   (205). 
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قال جاء رجل إىل   يف ذلك ما جاء يف احلديث  ن زيد بن  الد (1)واألصل
ا را  فاصها ووكاءها  مث  رفها سنة  فإن جاء : ))فقال  ال َُّق ةف أله  ن  رسول هللا 

. فدل ((لك أو أل يك أو ل ذئب يه: صاحبها وإال ف أنك هبا. قال فنالة الغنم قال
 . ال َُّق ةذلك   ى م رو ية أ ذ 

رج أبو اخل اب  ختريج امل ألة   ى ضالة الغنم نص   يه اإلما  املخواألصل يف 
 . (2)وال امري ن  نه كاإلما  املرداويوالناق و 

 جبواز لق ة ضالة الغنم  يعترب من نصوص اإلما  أمحد: وهذا األصل الذي قيل   يه 
ما تقول يف ال قط يصيب اإلن ان منها ما يب غ   ر  ألبيه  "قال صاحل بن أمحد بن حنبل

أو ذهبا أو فنة فإن جاء  دراهم أو   رين أو أقل أو أكينر قال نعم فيها سنة إذا كانت دراهم
فإن كانت إبم مل يقرهبا  وإن كانت غنما فقد . صاحبها  وإال فهو مال هللا يؤتيه هللا من ي اء

 وأما املتاأ فإنه يعرفه ًئاوالبقر  مل ن مت فيها شيهي لك أو أل يك أو ل ذئب.  النيب  قال
"(3) . 

 إذا أصل التخريج يف هذ  امل ألة هو جواز لق ة ضالة الغنم؛ ألنه إذا مل ي تق ها أك ها الذئب. 
 ن للتخريج من املذهب. الناقلو 

   ى أينا العروض مي ك أن يتخرج: اخل اب أبو   والنص هو: " وقالاإلما  ال امري /1

                              
 وهو ما ينبين   يه غري .  األصل: هو املقيل   يه (1)

 .(1/68) األصول من   م األصول  (1/12) انظر: تي ري الوصول 
  نالصري الالدين  أبالو  بالد اهلل  فقياله الفالرضياإلمالا  ال  الال امريحممد بن  بد اهلل بن احلال   هو ال امري:  (2)

والفرائو  وبالرأ يف الفقاله  نهرواف وتفقه   يه والزماله مالد مست من ابن الب ي وأيب حكيم ال  ويعرا اببن سنينة
مث وىل القناء   ء وأ ماهلاب امرا وويل القالناء  وكتاب" الفروق" وغريهالا  تو ب "منها: "امل؛ وصن  فيهما تصاني   د 

 هال.616تويف   مث صرا  نهما ولز  بيته  واحل بة ببغداد
 .(6/231) األ م  ( 2/423)انظر: املقصد األرشد 

 (.96رواية ابنه أبو الفنل صاحل ص ) م ائل اإلما  أمحد بن حنبل (3)
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 يف فقال  ذلك   ى يدل ما (1)احلكم بن حممد  نه نقل وقد  الغنم مي ك: تقول اليت الرواية
 ك ائر  له فهو وإال صاحبه جاء فإن  سنة يعرفه: والن اس الكيل (2)هشص يف يقت الصياد

 .(3)" ل َُّق ةاب وشبهه  ماله
 نف ه خينيعة  وأمن وجدها إن اخل اب أيب   والنص هو: "و نداإلما  ابن مف ح /2

 جيب الغرق  وال من شر ا  كتخ يصه امل  وب احلفظ من فيه أ ذها؛ ملا فاألفنل    يها
 .(4)دمه" ك رمة  امل  م مال حرمة ا؛ ألنإذً  وجوبه كالوديعة  و رج  أمانة أ ذ ؛ ألنه

 ف ه. تعريفها   ى   يها  وقوي نف ه أمن ومن) قوله   والنص هو: "اإلما  املرداوي /3
 يف به وجز . األص اب مجاهري   يه. و  يه املذهب  نص هذا( تركها: واألفنل. أ ذها

 . (5)املفردات من الفروأ  وغري   وهو يف الوجيز  وغري   وقدمه
 أظهر احلارثي: وهذا أ ذها. قال   فاألفنل(6)خينيعة وجدها اخل اب: إن أيب و ند

                              
سنة  تالويف  و  الم كينالري  كان له فهم سالديد  و  واص أيب  بداهللكان من   أبو بكر األحول  حممد بن احلكم (1)

 هال.223
 .(2/435) املقصد األرشد(  1/293)انظر:  بقات احلناب ة 

 . شيء يصاد به ال مكل ص: ا (2)
 .( 179/  11  وهتذيب ال غة ) شص ( ) (211 /6)  ماد  ) شص ( الع  انظر:

 .(117 /2امل تو ب ) (3)
 .(122 /5شرح املقنت ) املبدأ يف (4)
   أتيت ملعان  ديالد  تالدل  ال ى الوحالد  واالنفالراد فالالفرد: الالوتر(فرد)وماد    املفردات لغة: مجت مفرد  (5)

 وفالرد وفالارد  وقيل: كأناله مجالت فقيل: مجت   ى غري قياس (فرادى)وأما ( أفراد)واجلمت   وهو الواحد
 وأفردته:  زلته.  والفريالد: الالدر إذا نظالم وفالصل بغالري . ويقالال: فرائالد الالدر: كبارهالا  ك اله خيعنالى منفالرد  وفرد وفريد
 .(2/466( )فرد)املصباح املنري (  518 /2( )فرد)انظر: الص اح ماد  

 اص محا: هو كل قول أو م ألة فقهية انفرد به اإلما  أمحد  ن غري  من األئمة الينمثة ومل يوافقاله فيهالا
 م.أحد منه

 (304−303مص   ات الفقه احلنب ي ل ينقفي ص )(  123/ 14انظر: املنح ال افيات ص )
الص اح  .ضاأ ال ئ ينيت ضيعة وَضيا اً ابلفتح  أي ه ك  ومنه قوهلم: فمن بدار منيعةاملنيعة: من  (6)

 .(1252 /3)ماد  ) ضيت ( 
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 الصواب.  األقوال. ق ت: وهو
 (1)النظر " يف قوي وهو. أ ذها القول: وجوب هذا من األص اب بعو و رج

  يها   نف ه وأمن خينيعة وجدها اخل اب  إن أيب   والنص هو: " و ندالرحيباف /4 
 . الغرق من شر ا  كتخ يصه امل  وب احلفظ من فيه أ ذها؛ ملا فاألفنل

 ك رمة  امل  م مال حرمة إذا؛ ألن وجوبه كالوديعة  و رج  أمانة أ ذ ؛ ألنه جيب وال
 (2)دمه  انتهى"

 وأمن خينيعة وجدها إن: اخل اب أيب و ندوالنص هو: "   ابن البهاء البغدادي /5
 وال  الغرق من كتخ يصه   شر ا امل  وب احلفظ من فيه ملا  أ ذها فاألفنل   يها نف ه
 . كالوديعة  أمانة ألنه؛ أ ذ  جيب

 (3)" دمه ك رمة  امل  م مال حرمة ألن  إذا وجوبه و رج
 نقد التخريج. 

 ( ومت كها  ختريج قوي. )العروض ال َُّق ةجوب أ ذ القول بو 
وذلك لقو  دليل األصل  وموافقته لقوا د اإلما  أمحد؛ فهذا النص املخرج قيل   ى 

 نصوص اإلما  أمحد. 
  ى  وأينا قو  الع ة اجلامعة ب  العروض وضالة الغنم  وكذلك ثناء اإلما  املرداوي

 (4)النظر " يف قوي التخريج بقوله: " وهو
وهذا التخريج س م من ا َّتاضات وقوادح الفقهاء  وهو موافو لظاهر ال نة النبوية  

يف وجوب االلتقاط أربعة  رق أص ها  : "  قال النوويوموافو ل مذاهب الفقهية األ رى

                              
 .(405 /6) ل مرداوي  اإلنصاا (1)
 .(224 /4م الب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى ) (2)
 .(318 /4فتح امل ك العزيز ب رح الوجيز ) (3)
 .(405 /6) ل مرداوي  اإلنصاا (4)
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 . (1)" وقول االكينرين: أنه   ى قول . أظهرمها: ال جيب كاالستيداأ. واليناف جيب
وإن كانت يف موضت ال أيمن   يها فهل ي زمه أ ذها؟ فيه  ما. قيل: ": (2)وقال احلصين

 [71 التوبة:سور  ] { گ گ گ گ ک }جيب لقوله تعاىل: 
في ز  بعنهم حفظ مال بعو  كما أن ويل مال اليتيم ي زمه حفظ ماله  وقيل ال ي زمه   

 . (3)"بل ي ت ب وهو الص يحااللتقاط 
 وال افعي حنيفة أيب قول النفل إليه متيل والذي وقد قوا  ال يخ  بدالعزيز ال  مان فقال: "

 گ گ گ ک }: تعاىل ذكر  ولقوله ملا لتقاطاال األفنل أن وهو

 (4)أ  م " وتعاىل سب انه وهللا  { گ
 
 
 
 

  

                              
 (.4/452) روضة ال الب   النووي (1)
أبو بكر بن حممد بن  بد املؤمن بن َحرِّيز بن مع رى احل يين احلصين  تقي  الدين: فقيه ورأ من أهل دم و  (2)

وإليه تن ب )زاوية احلصين( بناها راب ا يف حم ة ال اغور بدم و. له تصاني  كينري     ن بته إىل احلصن من قرى حوران
 .(74 /3معجم املؤلف  )  (69 /2) أل م اه. انظر:  829  تويف سنة كفاية اال بار:  منها

 (.2/3) ية األ ياركفا  (3)
 .(300 /6األسئ ة واألجوبة الفقهية ) (4)
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 . الفرع الثاني: دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب
 هو   ى وجه االست باب  أ    ى وجه الوجوب؟  هل ال َُّق ةحكم أ ذ 

 فمن قال   ى وجه الوجوب قاس ذلك   ى ضالة الغنم. 
ومن قال   ى وجه االست باب قاس ذلك   ى احلفاظ   ى مال امل  م  وألن امل  م 

 ويل امل  م. 
 حترير حمل النزاع. 
 من العروض  أ  ال؟  (1)ال َُّق ةهل مي ك امل تقط 

من العروض  قاسوا العروض   ى ضالة الغنم يف ص ة  ال َُّق ةالذين قالوا مي ك امل تقط 
 وجواز امتمكها. 

من العروض  قاسوا العروض   ى ضالة اإلبل يف  ال َُّق ةن قالوا ال مي ك امل تقط والذي
  د  ص ة وجواز امتمكها. 

 الرواايت واألقوال يف املسألة. 
 من العروض ثمثة أقوال:  ال َُّق ةورد يف حكم أ ذ 

يه القول األول: األفنل تركها  و د  أ ذها  و  يه فم يصح مت كها  وهو املنصوص   
 . (2)من املذهب  وهو من األقوال اليت انفرد هبا اإلما  أمحد 

 خينيعة  فاألفنل أ ذها  وبه قال اإلما  احلارثي.  ال َُّق ةالقول اليناف: إذا كانت 
 . (3)القول الينالث: وجوب أ ذها  و  يه يصح مت كها  وهو القول املخرج

                              
ومنهم من يرى   ومنهم من يرى تركها ك ها  والنالة ال إمجاأ فيها ؛ ألن من الناس من يرى أ ذها ال َُّق ة (1)

 .(59/  1مراتب اإلمجاأ ) .وأ ذ البعو دون البع
 .(508 /2) ال افياتاملنح  (2)
 .(405 /6)   اإلنصاا ل مرداوي(328اية   ى مذهب اإلما  أمحد ) اهلد (3)

إذا جاء    مثن ي تفيد منها حىت ال تت   وتنيت  لكن املراد أال َُّق ة أن جي دها إذا جاء صاحبهاال يعين مت ك 
 .صاحبها يعوض بدال  نها  هذا هو املفهو  من كتب الفقهاء
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 األدلة، والرتجيح. 
من العروض  وأنه ال يصح  ال َُّق ة: القائ   بعد  أ ذ أدلة أصحاب القول األول

 مت كها. 
 من ال نة:  
 وهلا  معها لك ما »يف ضالة اإلبل    ال اهد قوله حديث زيد بن  الد  /1
 «رهبا  ي قاها حىت ال جر وأتكل املاء وحذاؤها  ترد سقاؤها

 وجه الداللة: 
بَّتكها و د  أ ذها  حىت جيدها   ن أ ذ ضالة اإلبل  وأمر  هنى النيب 

 من العروض  تَّتك حىت جيدها صاحبها.  ال َُّق ةصاحبها  وكذلك 
 وس م   يه هللا ص ى هللا رسول أن))  (1)التيمي  ينمان بن الرمحن حديث  بد /2

 (2)((احلاج لق ة  ن هنى
 وجه الداللة: 

 ن أ ذ لق ة احلاج يف مكة  وحاجة الناس لملتقاط أقوى  وكذلك  هنى النيب 
  ري   ى صاحبها ب بب الزحا   فكذلك لق ة غري احلاج النهي فيها  ال َُّق ةالعينور   ى 

 أقوى وذلك ل هولة العينور   يها  وق ة احلاجة إليها. 
 فغري احلاج ي هل   يه العود  إىل مكانه والب ث  ن ضالته. 

 من اآلاثر: 
                              

هو  بد الرمحن بن  ينمان بن  بيد هللا بن  ينمان بن  مرو القرشي التيمي ص ايب. أس م يو  احلديبية  وأول  (1)
يب ص ى هللا   يه م اهد   مر  القناء وشهد الريموك مت أيب  بيد  بن اجلراح. وكان يقال له: شارب الذهب  روى  ن الن

وحممد بن  وس م و ن  مه    ة بن  بيد هللا و ينمان بن  فان. و نه ابنا   ينمان ومعاذ وال ائب بن زيد  وابن امل يب
 إبراهيم التيمي وأبو س مة بن  بد الرمحن وغريهم. 

 .(368/  3)أسد الغابة   (839/  2)االستيعاب   (402/  2)اإلصابة انظر: 
 /3  ص يح م  م )[1724 ص ي ه  كتاب ال َُّق ة  ابب يف لق ة احلاج  رقم احلديث ]أ رجه م  م يف (2)

1351). 
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 . (1)الص ابة يف خمال  هلما يعرا وال  باس وابن  مر ابن قال به
 يؤوي ال((قال:  وس م   يه هللا ص ى النيب أن  باس ابن  ن (2)زيد بن جابر  ن /1
 . (3)النار(( حرق املؤمن ضالة وقال ضال إال النالة

 ضوال  جاب إبل  ن وس م   يه هللا ص ى النيب سأل أنه  (4)العبدي اجلارود  ن /2
 . (5)النار(( حرق املؤمن ضالة((: وس م   يه هللا ص ى هللا رسول فقال    يه ترد

 اثلينا من املعقول: 
تعريفها   من الواجب وقد يتعرض لتنييت  احلرا  ألكل تعريو ال َُّق ةأن يف أ ذ 
 . (6)اليتيم مال تركها كوالية واألس م األوىل فيها؛ فكان األمانة وقد يفرط يف أداء

  وأنه يصح مت كها مل تق ها  ال َُّق ة: القائ   بوجوب أ ذ أدلة أصحاب القول الثاين
 إذا وجدت خينيعة.  ال َُّق ةويد ل فيها قول اإلما  احلارثي أن األفنل أ ذ 

 گ ک }عمو  األدلة الدالة   ى حفظ مال امل  م  قال تعاىل: استدلوا ب

 . ال َُّق ةتوجب أ ذ  (7)فالوالية   [71 التوبة:سور  ] { گ گ گ

                              
 .(318 /4  فتح امل ك العزيز ب رح الوجيز )(508 /2) تاملنح ال افيا(1)
هو جابر بن زيد األزدي  أبو ال عيناء  من أهل البصر . اتبعي ثقة فقيه. روى  ن ابن  باس وابن  مر وابن  (2)

ا ابلفتيا  شهد له  مرو بن دينار ابلفنل فقال: ما رأيت 
ً
الزبري وغريهم  وروى  نه قتاد  و مرو بن دينار ومجا ة. كان  امل

 .ه 103  تويف سنة أحًدا أ  م ابلفتيا من جابر بن زيد
 .(67/  1)تذكر  احلفاظ ؛ (85/  3)ح ية األولياء ؛ (38/  2)هتذيب التهذيب انظر: 

 .(241) [ 614رقم األثر ]حبيب   يت بنم ند الرب (3)
  ب ر ْبن املع ى وقيل: ب ر ْبن  مرو ْبن حنك ْبن املع ى  وقيل: حنك ْبن النعمان أَبُو املنذر العبديهو  (4)

 (391 /1أسد الغابة ) .وي قب اجلارود
 .(265 /2[ ) 2111رقم األثر ]  املعجم الكبري ل  رباف  (5)
 .(318 /4 ك العزيز ب رح الوجيز )  فتح امل(508 /2 رح مفردات اإلما  أمحد )انظر املنح ال افيات ب (6)
 والوالية: النصر .  الوالية لغة: القرب والدنو (7)

 (2/672)  (وىل)ملصباح املنري( ا6/2528)  (وىل)انظر: الص اح ماد 
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 من ال نة: 
 أل يك أو لك يف ضالة الغنم ))هي   ال اهد قوله حديث زيد بن  الد  /1

 ل ذئب((. أو
 وجه الداللة: 

أ ذ ضالة الغنم  فكما جيوز أ ذ ضالة الغنم فكذلك جيوز أ ذ لق ة  أجاز النيب 
 العروض. 
 وس م   يه هللا ص ى هللا رسول أن))  التيمي  ينمان بن الرمحن حديث  بد /2

 ((احلاج لق ة  ن هنى
 وجه الداللة: 

  ف ق ة غري احلاج جيوز التقا ها واالنتفاأ  ن أ ذ لق ة احلاج يف مكة هنى النيب 
 هبا ل م  م . 
 من املعقول: 

حفظ هلا وذلك سواء  رفها امل تقط أو استخدمها لنف ه  ال َُّق ةأن يف أ ذ 
 . (1)وذلك ب رط أن يردها لصاحبها إذا وجد   ألهنا أمانة 

 الرتجيح: 
 يعين أن جي دها الذلك و   الذي متيل إليه النفلالقول املخرج يف هذ  امل ألة هو 

املراد أن ي تخدمها حىت ت  م من النياأ والت    فكما هو مع و  إذا جاء رهبا  بل 
ل جميت بقاء ال  ت بدون استخدا  ي بب الت    مث إذا جاء رهبا أ  ا  إوها  وقد نقل 

 وهي:  ال َُّق ةبعو اإلمجا ات يف م ألة  (2)املالكي اإلما  القر يب

                              
 (1/547) نظر: قوا د الفقه ل ربكيتا شر ا: هي تنفيذ القول   ى الغري شاء الغري أو ال. 
 .(224 /4انظر م الب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى ) (1)
أنصاري  من كبار املف رين. اشتهر أندل ي من أهل قر بة   هو حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فالرْحالقر يب:  (2)

 .ه671 سنة خيصر( وهبا تويف -ابلصمح والتعبد. رحل إىل امل رق واستقر خينية ابن اخلصيب )مشايل أسيوط 
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 فإهنا هلا بقاء ال شيئا أو ي ريا اتفها تكن مل ما ال َُّق ة أن   ى الع ماء أمجت /1" 
 كامم.   حوال تعرا

 صاحبها.  أنه له ثبت إذا م تق ها من هبا أحو فهو جاء إن صاحبها أن وأمجعوا /2
له   ذلك فإن ينمنه أن صاحبها وأراد احلول بعد أك ها إن م تق ها أن وأمجعوا /3

 (1)أجرها"   ى ينزل أن وب  التنم  ب  خمري فصاحبها هبا تصدق وإن
 فاملقصود ابلتم يك ل ق ة العروض هو االستخدا  واالستعمال هلا حىت أييت رهبا. 

  
  

                              
 من تصانيفه: " اجلامت ألحكا  القرآن " و " التذكر  بمور اآل ر  " و " األسىن يف شرح األمساء احل ىن ".

 .(218/  6)األ م  ؛ (317)الديباج املذهب ص انظر: 
 .(135 /9) تف ري القر يب-اجلامت ألحكا  القرآن (1)
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 ثانيال طلبالم

 الحول األول.؛ في حال التأخير عن اللُّقَطةعدم سقوط تعريف 

 . الفرع األول: دراسة التخريج
 نص املسألة. 

 التعري  حكمة أمحد؛ ألن  ن املنصوص األول  يف احلول  ن بتأ ري  التعري  " وي قط
 بقيته.  احلول   را بعو يف تركه األول  وإن احلول بعد حتصل ال

وقته    ن بتأ ري  ي قط واجب  فم بتأ ر ؛ ألنه التعري  ي قط ال أن ويتخرج
 من نوأ   ى املقصود به حيصل اليناف احلول يف التعري  الواجبات  وألن وسائر كالعبادات

 . (1)به " اإلتيان القصور  فيجب
 القائل ابلتخريج. 
 املقدسي.  اإلما  ابن قدامة

 أصل التخريج. 
القول بعد  سقوط التعري  بتأ ري     ى  د  سقوط العبادات  قدامة رج اإلما  ابن 

 والواجبات املتأ ر   فمهما أت رت  فهي ال ت قط يف الذمة. 
ابلتأ ري   ى وجوب  ال َُّق ةوقد نص   ى ختريج  د  سقوط تعري   
 وسائر وقته  كالعبادات  ن بتأ ري  ي قط الفوائت من العبادات فقال: " فم(2)قناء

 . (3)الواجبات "

                              
 .(77 /6) املغين البن قدامة(1)
 سالواء كالان ؛وقعت العباد  بعد وقتهالا املعال إذا  بعد  روج وقتها املع  هلا شر ا القناء: فعل العباد (2)

 فإهنا تكون قناء. ؛ووجد يف الوقت سبب وجوبه  الوقت ضيقا أ  موسعا
 (.1/109) هناية ال ول(  1/58)روضة الناظر (  1/17)انظر: ال مت 

 .(77 /6) املغين البن قدامة (3)
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  ان  الصم  فاتته إذا: ألمحد وقد نص اإلما  أمحد   ى وجوب قناء الفوائت " ق ت
 .  (1)"هني فيها اليت ال ا ات يف كان  وإن  ذكر إذا قال: يص يها؟ يص يها مىت  ن ي أو

 ن للتخريج من املذهب. الناقلو 
 احلول  ن بتأ ري  التعري  وي قط   والنص هو: "ابن قدامة مشل الديناإلما   /1
 احلول بعو يف تركه فإن بعد  حتصل ال التعري  حكمة ألن أمحد  ن املنصوص يف األول
 وقته  ن بتأ ري  ي قط فم واجب ألنه بتأ ري  التعري  ي قط ال أن ويتخرج بقيته  را

 من نعت   ى املقصود به حيصل اليناف احلول يف التعري  وألن الواجبات وسائر كالعبادات
 . (2)به " اإلتيان فيجب القصور

 يف األول احلول  ن بتأ ري  التعري  اإلما  النرير البصري  والنص هو: " وي قط /2
 بعو يف تركه وإن. األول احلول بعد حتصل ال التعري  حكمة أمحد؛ ألن  ن املنصوص

 . بقيته  را احلول
وقته؛   ن بتأ ري  ي قط فم واجب بتأ ر ؛ ألنه التعري  ي قط ال أن ويتخرج
 . الواجبات وسائر كالعبادات

 . (3)القصور  فيجب" من نعت   ى املقصود به حيصل اليناف احلول يف التعري  وألن
أمث  إمكانه متاألول   احلول  ن التعري  أ ر   والنص هو: " لواإلما  املرداوي /3

 . األص اب   يه  و  يه نص. املذهب من الص يح التعري .   ى وسقط
 . (4)امل  م  " دفن من يوجد ما تعري    ى نصه من ال قوط  د  و رج

 احلول  ن بتأ ري  التعري    والنص هو: " وي قط(5)اإلما  ابن النجار الفتوحي /4

                              
 .(429 /2) م ائل اإلما  أمحد وإس اق بن راهويه(1)
 .(346 /6ال رح الكبري   ى منت املقنت )(2)
 .(372 /2الواضح يف شرح اخلرقي )(3)
 .(412 /6) ل مرداوي  اإلنصاا(4)
حممد بن أمحد بن  بد العزيز الفتوحي  تقي الدين أبو البقاء  ال هري اببن النجار: فقيه حنب ي مصري. من  (5)
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 يف تركه األول  وإن احلول بعد حتصل ال التعري  حكمة ألن؛ أمحد  ن املنصوص يف األول
 فقط.  بقيته  را احلول بعو

 بتأ ري  ي قط وال واجب بتأ ري   ألنه التعري  ي قط ال أن ويتخرج: املغين يف قال
 املقصود به حيصل اليناف احلول يف التعري  الواجبات  وألن وسائر وقته  كالعبادات  ن
 . (1)به" اإلتيان فيجب. القصور من نوأ   ى

 نقد التخريج. 
ك ائر الواجبات  ختريج قوي    االقول بعد  سقوط التعري  بتأ ري  اب تبار  واجبً 

وذلك لقو  دليل األصل وموافقته لقوا د اإلما  أمحد؛ حيث أن القول املخرج قيل   ى 
 ا َّتاضات وقوادح الفقهاء. رواوت اإلما  أمحد  وأينا سممة القول املخرج من 

وكذلك يف هذا القول مرا ا  ملصاحل الناس  وقد قوا  ال يخ  بدالعزيز ال  مان  فقد 
 األحوط  وهللا وهو النفل إليه ت مئن الذي هو القول قال بعد ذكر  هلذا القول: " وهذا

 . (2)أ  م " وتعاىل سب انه
  

                              
القنا . قال ال عراف: ص بته أربع  سنة فما رأيت   يه شيئا ي ينه  وما رأيت أحدا أح ى من قا منه وال أكينر أداب مت 

 ه.972سنة ما  أمحد  تويف يف فقه اإلشرح ل منتهى ج ي ه. له 
 .(6 /6) األ م  انظر:

 .(83 /7معونة أوىل النهى شرح املنتهى )(1)
 .(307 /6األسئ ة واألجوبة الفقهية )(2)
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 المذهب. الفرع الثاني: دراسة المسألة المخرجة داخل  
 ن احلول األول مت إمكانه  فهل ي قط التعري ؟ أ  ال  ال َُّق ةإذا أ ر تعري  

 ي قط؟ 
 حترير حمل النزاع. 

 ن احلول  ال َُّق ةيف احلول األول واجب  ولكن إن أت ر  ن تعري   ال َُّق ةتعري   
 األول  فهل ي قط التعري  بتأ ري   أ  ال؟ 

   ا ترب أن احلكمة من التعري  ال حتصل بعد احلول. فمن قال ب قوط التعري  لتأ ر 
ومن قال بعد  سقوط التعري  ابلتأ ري  قاسها   ى العبادات وبقيت الواجبات اليت 

 ال ت قط ابلتأ ري. 
 الرواايت واألقوال يف املسألة. 

 إذا أ ر امل تقط التعري   ن احلول األول  بدون  ذر  يف امل ألة قوالن: 
 ي قط التعري   وهو القول املنصوص   يه يف املذهب. القول األول: 

 بعد احلول األول  وهو القول املخرج يف املذهب. (1)القول اليناف:  د  سقوط التعري 
 األدلة، والرتجيح. 

 : القائ   ب قوط التعري  بعد احلول األول. أدلة أصحاب القول األول
 من املعقول: 

 . حتصل بعد احلول األولأوال: أن احلكمة من التعري  ال 
 . (2) اثنيا: أن الظاهر أنه بعد احلول ي  و  نها  ويَّتك   بها

 : القائ   بعد  سقوط التعري  بعد احلول األول. أدلة أصحاب القول الثاين
 من املعقول: 

                              
 .يف احلول اليناف ال َُّق ةو  يه فيصح تعري   (1)
 /4م الب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى )  (207 /5املبدأ شرح املقنت )  (6/77) املغين البن قدامة (2)

 .(307 /6األسئ ة واألجوبة الفقهية )  (228
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 أن التعري  واجب فم ي قط بتأ ري   ن وقته كالعبادات وسائر الواجبات.  /1
ول اليناف حيصل به املقصود   ى نوأ من القصور فيجب اإلتيان أن التعري  يف احل /2

  والتعري  يف احلول اليناف (1)((وإذا أمرتكم بمر فأتوا منه ما است عتم: ))به  لقول النيب 
 . (2)يد ل حتت االست ا ة اليت أمران هبا

 الرتجيح: 

 ہ ہ ہ } الذي يَّتجح أنه ال ي قط التعري  بتأ ري   ن احلول األول  لقوله تعاىل: 

  وهذا القول هو األحوط حلقوق العباد؛ فبعو الناس قد [16سور  التغابن: ] { ھ
أمانة في ز  االجتهاد يف إرجا ها ألص اهبا  وهللا  ال َُّق ةأيتون ل مكان مر  كل  ا   وألن 

 تعاىل أ  م. 
 

 
  

 
 

 
 

 
  

                              
)) د وف ما تركتكم  إ ا ه ك من كان قب كم ب ؤاهلم وا تمفهم   ى أنبيائهم  فإذا :نص احلديث ابلكامل(1)

 ا منه ما است عتم ((هنيتكم  ن شيء فاجتنبو   وإذا أمرتكم بمر فأتو 
ص ى هللا –ابب االقتداء ب نن رسول هللا   يف كتاب اال تصا  ابلكتاب   أ رجه البخاريواحلديث متفو   يه

 [. 1337ابب فرض احلج مر  يف العمر رقم احلديث ]  [  وم  م يف كتاب احلج 7288رقم احلديث ]  -  يه وس م
 .(307 /6األسئ ة واألجوبة الفقهية )  (6/77) البن قدامة املغين(2)
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 ثالثال طلبالم

 .للواصف اللُّقَطةا دفع الملتقط شيء إذال يلزم 

 . الفرع األول: دراسة التخريج
 نص املسألة.  

 : (1)يف هذ  امل ألة نصان
؛ البينة لصاحب فهي  له أهنا البينة آ ر فأقا   إن ان وصفها النص األول: " وإن

 صاحب إىل وردت  منه انتز ت  أ ذها قد الواص  كان  فإن  الوص  من أقوى ألهنا
 الواص  من شاء من تنم  ف صاحبها  ه كت قد كانت  فإن  له أهنا تبينا ألننا؛ البينة

 . وال افعي  حنيفة أبو قال وهبذا  إليه الدافت أو
 . شيء امل تقط ي ز  ال أن ويتخرج

 دفعها لو كما  ينمن فم  مقصر وال مفرط غري أم  وألنه  به أمر ما فعل ألنه ...
 لو كما   ينمنها ف م  ا تيار  بغري الدفت فصار    يه واجب الدفت وألن  احلاكم بمر

 . (2) كرها"  أ ذها
 كان  فإن الوص  من أقوى البينة ألن قد  له أهنا بينة آ ر أقا  النص اليناف: " فان

 ه كت قد كانت  له  فإن أهنا تبينا ألننا البينة صاحب إىل ردت أ ذها قد الواص 
 إذا شيء امل تقط ي ز  ال أن ويتخرج ... والدافت الواص  من شاء من تنم  ف صاحبها

 دفعها لو كما  ينمن ف م أم  وهو يفرط ومل به أمر ما فعل ألنه   يه الدفت بوجوب ق نا
 ينمن ف م ا تيار  بغري دفت فكأنه بَّتكه أيمث   يه واجبا الدفت كان  إذا وألنه احلاكم بمر

                              
" ال ي ز  امل تقط شيء  إذا ق نا  :  فقالال رح   ى أن هذا التخريج ورد يف املغين و نص اإلما  املرداوي(1)

 .(424 /6ل مرداوي )  ريج يف املغين  وال رح " اإلنصاابوجوب الدفت إليه. وهو خت
 .(372 /12)   البن قدامةاملغين (2)
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 (1)كرها"  منه أ ذت لو كما
 القائل ابلتخريج. 

ابن قدامة )  مشل الديناملقدسي ) صاحب املغين (  واإلما   اإلما  ابن قدامة
 صاحب ال رح (. 
 أصل التخريج. 

إىل الواص  وه كت  ند  مث  ال َُّق ة  ى امل تقط إذا دفت  (2)القول بعد  لزو  النمان  رج
ل خص آ ر  ند  بينة    ى املودأ إذا ه كت  ند  الوديعة بدون تفريط فإنه  ال َُّق ةتب  أن 

 ال ينمن. 
  (4)درهم أل  رجم استودأ رجل  ن(3)سفيان وهذا نص اإلما  أمحد: " ق ت: سئل 

 ؟ إليك دفعتها قال: قد  درامهي إيل فقال: ادفت فجاء 
 . يصدق: قال
 . فبينته: فمن إىل أدفعها أن أمرتين: قال فإن

                              
 .(356 /6)   ى منت املقنت ال رح الكبري(1)
تنمينا فتنمنه  يءه ال به  فأان ضامن وضم . وضمنتضمنت ال ئ ضماان: كف ت النمان يف ال غة: من  (2)

 /6)ماد  ) ضمن ( الص اح  ألنه كأنه إذا ضمنه فقد استو ب ذمته. ؛والكفالة ت مى ضماان من هذا   ىن  مينل غرمته
 .(372 /3) ) ضمن (مقاييل ال غة   (2155

 (233 /4املبدأ يف شرح املقنت ) ضم ذمة النامن إىل ذمة املنمون  نه يف التزا  احلو. يف اص مح الفقهاء:
 تزا  ما وجب   ى غري  مت بقائه وما قد جيب  ويصح ب فظ ضم  وكفيل وقبيل ومحيل وز يموأينا يعرا بنه: إل

 .(372الروض املربت شرح زاد امل تقنت )ص 
هو سفيان بن سعيد بن م روق  الينوري. من بين ثور بن  بد منا . أمري املؤمن  يف احلديث. كان رأسا يف  (3)

 ه.161  تويف سنة ؛ و ))اجلامت الصغري(( كممها يف احلديث. وله كتاب يف الفرائومصنفاته ))اجلامت الكبري(( منالتقوى  
 (.151/  9 )يخ بغداداتر ؛ (250/  1 )اجلواهر املنية؛ (158/  3 )األ م انظر: 

 تقريبا.جراما (975 2) ومقدار   ند اجلمهور   م اإلسممي اسم ل منروب من الفنةالدرهم: الدره (4)
 .(19ص )املكاييل واملوازين ال ر ية (  3/213) (در ) انظر: املصباح املنري ماد 
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 . (2)أمحد " قال كما:  (1)إس اق قال .يصدق األمرين كم  يف: أمحد قال
 ن للتخريج من املذهب. الناقلو 
 امل تقط ي ز  ال أن وحيتمل: املغين صاحب قالاإلما  النرير البصري  والنص هو: "  /1

 بغري ت فت تكون أن منها  وحيتمل امل تقط ذمة براء  األصل صاحبها؛ ألن حو وي قط شيء
 . (3)ابل ك " ذمته ت تغل فم تفري ه

 ألنه   يه الدفت بوجوب ق نا إذا   يه ضمان ال   والنص هو: " وقيلاإلما  ابن مف ح /2
 . (4)كرها "  منه أ ذت لو وكما يفرط ومل به أمر ما فعل

 إليه.  الدفت بوجوب ق نا شيء  إذا امل تقط ي ز  والنص هو: " وقيل: ال  اإلما  املرداوي /3
 املذهب.  املغين  وال رح  وهو يف ختريج وهو

قاض   بقناء كان  لو  نه  كما مندوحة به وال أمر ما فعل الص يح؛ ألنه احلارثي: وهو قال
 . (6)" (5)املصن   وال ارح ميل احملرر  والر اية  والفروأ  وإليه يف وقدمه
 امل تقط يكون أن إال: وال رح املغين يف   والنص هو: " قالاإلما  ابن البهاء البغدادي /4 
 وهو  ظ مه قد البينة وصاحب احملو هو الواص  بن ا َّتا قد ألنه  م كه أهنا ل واص  أقر قد

 ضمن إذا البينة صاحب أن: وظاهر (   غرمه مت الدافت يصدقه أن إال: ) املصن  قول معىن

                              
نقل   ت وكان ور اسنوا  د  اإلما  أمحد منالذ أن كالان  مالر  سالبت  بن إبراهيم بن هاىنء الني ابوريإس اق  (1)

 هال.275تويف سنة    ن اإلما  أمحد م ائل كينري 
 (1/241) املقصد األرشد.  (1/107) ةانظر:  بقات احلناب 

 .(3014 /6) م ائل اإلما  أمحد وإس اق بن راهويه(2)
 .(383 /2الواضح يف شرح اخلرقي )(3)
 .(212 /5املبدأ شرح املقنت ) (4)
انتهالالت إليالاله رائسالالة املالالذهب   فقياله  املقالدسيد بن أمحالد بالن قدامالة  بدالرمحن بن حممأبو الفرج  ال ارح هو: (5)

 هال.682تويف سنة   و"ال ايف"  مالالن مالالصنفاته: " شرح املقنالالت"  ورائسالالة الع الالم يف زمانالاله  ر يف  الالص
 (156−155مص   ات الفقه احلنب ي ل ينقفي ص.)(  3/329)األ م  (  2/108)انظر: املقصد األرشد

 .(424 /6) ل مرداوي  اإلنصاا (6)
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  يد  من حصل الت   ألن  وال رح املغين يف به وصرح  الدافت   ى هو يرجت ال  الواص 
 . (1)منه " والعدوان

 وي قط شيء امل تقط ي ز  ال أن قال: وحيتمل  والنص هو: " اإلما  ابن النجار الفتوحي /5 
 فم تفري ه بغري ت فت قد تكون أن منها  وحيتمل امل تقط ذمة براء  األصل صاحبها؛ ألن حو

 .  (2)ابل ك " ذمته ت تغل
 نقد التخريج. 

إذا دفعها ل واص  مث ت فت وتب  أهنا م ك  ال َُّق ةالقول بن امل تقط ال ي زمه ضمان 
لقوا د اإلما   ال خص آ ر  ختريج قوي؛ ألنه قيل   ى رواوت اإلما  أمحد  وجاء موافقً 

 أمحد. 
 قال  وهذا التخريج س م من القوادح واال َّتاضات  وهو موافو ملذهب اإلما  مالك

  ببينة أتى أو  فوصفها آ ر جاء مث  فأ ذها جيب خيا رجل ال َُّق ة وص  إذا": القاسم ابن
 . (3)شيئا " الدافت ينمن مل

فقال:  هذا التخريج  وأنه هو الراجح  ند اإلما  ابن قدامة وقد قوى اإلما  املرداوي
  (4)املصن   وال ارح " ميل وإليه "

                              
 .(328 /4 ك العزيز ب رح الوجيز )فتح امل  (1)
 .(106 /7أوىل النهى شرح املنتهى )معونة (2)
 .(473 /10)النوادر والزودات (3)
 .(424 /6)   ل مرداوياإلنصاا(4)
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 الفرع الثاني: دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب. 
 ند الواص   ال َُّق ةإىل الواص  بدون حكم حاكم  مث ت فت  ال َُّق ةإذا دفت امل تقط 
 ال َُّق ةوأثبت ابلبينة أن  ال َُّق ةله (  مث بعد ذلك جاء صاحب  ال َُّق ة) الذي اد ى أن 

 له  فع ى من النمان  هل هو   ى امل تقط؟ أ    ى الواص ؟ 
 حترير حمل النزاع. 
إىل الواص  فت فت  مث تب  أهنا لي ت م ك الواص   فهل  ال َُّق ةإذا دفت امل تقط 
 ينمن امل تقط  أ  ال؟ 

 ل َُّق ةاب   وإىل أنه فعل ما أمر به  ند دفعهامن قال أنه ال ينمن نظر إىل كونه مؤمتنً 
 لواصفها. 

 ومن قال بن   يه النمان  نظر إىل أهنا حو آلدمي  وجيب إرجا ه كالعارية. 
 الرواايت واألقوال يف املسألة. 

إىل الواص  فت فت  مث جاء صاحبها  فع ى من النمان؟ يف  ال َُّق ةإذا دفت امل تقط 
 امل ألة قوالن. 

الواص  والدافت ) امل تقط (  وهو القول القول األول: أن املالك خمري ب  تنم  
 املنصوص   يه يف املذهب. 

 . (1)القول اليناف: أن النمان   ى الواص   وال شيء   ى امل تقط  وهو القول املخرج
 األدلة، والرتجيح. 

القائ   بن املالك خمري ب  تنم  الواص  والدافت )  أدلة أصحاب القول األول:
 امل تقط (. 

 من املعقول: 

                              
 .(424 /6) ل مرداوي  اإلنصاا(1)
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أن امل تقط دفت مال غري  إىل غري م ت قه ا تيارا منه فع يه يكون املالك خمري ب  تنمينه 
 . (1)وتنم  الواص   كما لو دفت الوديعة إىل غري مالكها إذا غ ب   ى ظنه أنه مالكها

القائ   بن النمان   ى الواص   وال شيء   ى  أدلة أصحاب القول الثاين:
 امل تقط. 

 من املعقول:  
 بمر دفعها لو كما  ينمن أن امل تقط فعل ما أمر به  وهو أم  مل يفرط أو يقصر ف م /1

 احلاكم. 
 أن النمان   ى الواص  ألن العدوان منه  والت    ند .  /2
  ينمن ف م ا تيار  بغري ال َُّق ة دفت فكأنه بَّتكه؛   ى امل تقط  وأيمث واجب الدفت أن /3
 . (2)كرها  منه أ ذت لو كما

 الرتجيح: 
الراجح هو القول املخرج القائل بن النمان   ى الواص   وال شيء   ى امل تقط؛  

وذلك لقو  أدلتهم  وألنه القول املوافو ملقاصد ال ريعة اإلسممية  وألن الت   وقت من 
 الواص  فيكون النمان   يه  وامل تقط أم . 

 

                              
 (.6/356)   ى منت املقنت ال رح الكبري (1)
 .( 372 /12املغين )  املرجت ال ابو (2)
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 رابعال طلبالم

 بعد الحول اللُّقَطةإذا أتلف العبد 

 األول: دراسة التخريج.   الفرع
 . (1)نص املسألة

وال راء؛ وهلذا يرى اإلما  احلارثي أن العبد صاحب ذمة  ويصح التعامل معه يف البيت  
 . (2)ت فها كما أنه يت مل الدين إذا استدان بدون إذن سيد إذا أ ال َُّق ةينمن 

 القائل ابلتخريج. 
 . اإلما  م عود بن أمحد احلارثي

 أصل التخريج. 

                              
 .وهلذا سأكتبها خيفهومي  نص هذ  امل ألة مفقود(1)

واجلزئية اليت حققت من شرح اإلما    حيث حقو الكتاب من مخل أستاذات  وقد راجعت كتاب اإلما  احلارثي
واملنقول لنا يف كتب الَّتاجم أن اإلما  احلارثي شرح ق عة من كتاب   احلارثي من بداية كتاب العارية إىل هناية كتاب ال فعة

و ندما استف رت من األ وات الميت حققن   املقنت وهذ  الق عة تبدأ من كتاب العارية وتنتهي بنهاية كتاب الوصاو
وال قيط وكتاب الوق  وكتاب الوصاو  ال َُّق ةو  اجلَُعالةالكتاب  ن الباقي من الكتاب تب  يل أن اجلزئية اليت حتتوي   ى 

 .وال بب الذي جع ين اتتبت هذا الكتاب هو أن اإلما  احلارثي من املخرج  الذين تكرروا معي يف مواضت  ديد   مفقود 
 .( 59-49 /1ى املقنت ) راجت مقدمة حتقيو شرح احلارثي   

" إن ) القول بن (  العبد ليل  :رد اإلما    ى من قال أن العبد ليل من أهل الوالوت واألماانت فقاللقد (2)
  .فإهنما أدىن حاال منه يف هذا  من أهل الوالوت واألماانت يب ل ابلصيب واجملنون

وألن االلتقاط   كما حيصل ب ائر االكت اب   ك ل يد فإنه يتم   وإن س منا  إن العبد ال مي ك  نوأ :وقوهلم
كإنقاذ املال الغريو واملغصوب. إذا ثبت هذا  فإن التقط العبد    فجاز من العبد بغري إذن سيد   خت يص مال من اهلمك

وجب ضماهنا   إن ت فت بغري تفريط يف حول التعري   مل ينمن  وإن ت فت بتفريط أو إتما  لق ة كانت أمانة يف يد 
 .(101 /6) يف رقبته  ك ائر جناوته " املغين البن قدامة
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حيث يتع و يف ذمة العبد  وقد  (2)  ى دين العبد (1) رج ضمان العبد ل ق ة يف ذمته
 فالدين فيه سيد  له أذن كان  إن نص اإلما  أمحد   ى تع و الدين يف ذمة العبد  فقال: "

 (3)" العبد ذمة يف فهو فيه له أذن يكن مل وإن  سيد    ى
 ن للتخريج من املذهب. الناقلو 

 يتم ك مل ال يد أن تقدير   ى يتجه إ ا وهذا: احلارثي اإلما  ابن ال  ا   والنص هو: " قال /1 
 الستمرار املالك مال   ى واقعة اجلناية فتكون التم يك   ى امل ك توق    ى استنادا يتم ك مل لكونه
 العبد استدانة   ى ينبين أن ويص ح...العبد م ك وهو مقاب ه يف خيين ه نقل مل حيث بعد فيه لكن م كه
 (4)روايت  "   ى ذمته أو برقبته تتع و هل

 لكونه. مي ك مل ال يد أن تقدير   ى يتجه إ ا احلارثي: وهذا قال  والنص هو: " اإلما  املرداوي /2

                              
يكون ذلك إذا كان يف إمكان   فعندما نقول تع و الدين بذمة العبد    وذمة العبدهناك فرق ب  رقبة العبد (1)

ونقصد بذلك   أما إذا كان الدين كبريا يعجز العبد  ن سداد  فعندها نع و ال داد برقبته  ود العبد سداد الدين بعم ه وجمه
 .وهكذا يف اجلناوت وغريها  أن يعرض العبد ل بيت وي دد الدين بقيمته
 بار   ن شخص امل تز  مث ذمة العبد ضعيفة فقويت  : " والذمةذمة العبد بقوله وقد وص  اإلما  ابن الدهان

 .(339 /2ابلرقبة فهو كاملريو يتع و الدين بَّتكته لنع  ذمته " تقومي النظر يف م ائل  مفية ذائعة )
 وينبغي أن يع م أن دين العبد   ى ثمثة أق ا :  (2)
 ق م يتع و بذمة ال يد وهي الديون اليت أذن له فيها.  -1
   وهي ما مل يؤذن له فيه  ا ثبت ببينة من اإلتمفات أو بتصديو ال يد. ع و برقبتهوق م يت -2
 وق م يتع و بذمته وهو ما مل يينبت بغري إقرار العبد فقط.  -3

وإن حجر ال يد   ى  بد  املأذون له ويف يد  مال فأقر به  مل يصح إقرار  حلو ال يد  مث إن أذن ال يد له فأقر 
خيا يد  من املال املع  صح إقرار ؛ ألن املانت من ص ة إقرار  احلجر   يه  وقد زال؛ وألن تصرفه ص يح املأذون به  أي 

فصح إقرار  كاحلر وما ك ب  بد غري مكاتب من مباح أو قب ه من حنو هبة ف  يد  وملن يريد بيعا أو شراء وحنو  معام ة 
را ومن وجد خيا اشَّتا  من قن  يبا  فأراد رد    ى القن  فقال:  بد ولو مل يينبت كونه مأذوان له؛ ألن األصل ص ة التص

 /5األسئ ة واألجوبة الفقهية ) .أان غري مأذون يل يف التجار  مل يقبل منه؛ ألنه إ ا أراد أن يدفت  ن نف ه ولو صدقه سيد 
80). 

 .(3576 /7) م ائل اإلما  أمحد وإس اق بن راهويه (3)
 .(293القوا د والفوائد األصولية ومايتبعها من األحكا  الفر ية ) (4)
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 بعد.  التم ك  وفيه   ى امل ك توق  إىل استنادا يتم ك مل
. روايت  ذمته؟   ى أو برقبته تتع و هل: العبد استدانة   ى ينبين أن ويص ح: أينا ال رح يف وقال

  (1)املقَّتض " بداء اإلنفاق بعد الغر  ل به ح ن ختريج وهواحلارثي:  قال
 نقد التخريج. 

 رج اإلما  احلارثي ضمان العبد ل ق ة إذا أت فها  وأهنا يف ذمته    ى تع و الدين به 
إذا استدان  وهذا التخريج قوي لقو  دليل األصل  وقو  الع ة اجلامعة ب  التخريج وأص ه؛ 

ا أمانة وي ز  أداءها  وكذلك سممة القول املخرج بينهما أن ك يهم أن الع ة اجلامعةحيث 
  من قوادح وا َّتاضات الفقهاء. 

                              
 .(427 /6) ل مرداوي  اإلنصاا(1)
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 الفرع الثاني: دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب. 
قبل احلول  ال َُّق ةهناك حالتان يف م ألة إتما العبد ل ق ة  األوىل: إذا ت فت 

 ي سيكون ضماهنا من قيمة العبد. برقبة العبد  أ ال َُّق ةف وا تتع و 
 بعد احلول  هل تكون يف ذمة العبد  أ  يف رقبته.  ال َُّق ةالينانية: إذا ت فت 

 حترير حمل النزاع. 
 بذمة العبد  أ  برقبته؟  ال َُّق ةهل تتع و 

 فمن قال أهنا تتع و برقبته ا ترب أن العبد ال مي ك. 
  ك. ومن قال أهنا تتع و بذمته ا ترب أنه مي

 الرواايت واألقوال يف املسألة. 
 ؟ يف امل ألة قوالن: (1)بعد احلول  هل تكون يف ذمته  أ  يف رقبته ال َُّق ةت   العبد إذا أ

 تتع و برقبة العبد.  ال َُّق ةالقول األول: أن 
 تتع و بذمة العبد.  ال َُّق ةالقول اليناف: أن 
 األدلة، والرتجيح. 

 برقبة العبد.  ال َُّق ةالقائ   بتع و  األول:أدلة أصحاب القول 
 مو  األدلة الدالة   ى  د  ص ة مت ك العبد  وأن مال العبد ل يد   ومنها من القرآن 

 الكرمي: 

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ  } قوله تعاىل:

 ژ ڈ ڈ ڎڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇڇ ڇ ڇ چ چ چ

 [75]سور  الن ل: { ژ

                              
 .ال تكون م كا ل  يد ال َُّق ةوأن   وأنه يصح مت كه  وهذا القول يصح إذا ق نا بص ة م كية العبد(1)
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 وجه الداللة: 

دلت اآلية   ى أن العبد ال مي ك شيئا  فع ى هذا فإن احلقوق املالية اليت   يه كالديون 
 . (1)  تتع و برقبته ألنه ال مي كال َُّق ةوقيمة إتما 

بيد  فإهنا تتع و برقبته   ال َُّق ةفاملفهو  من اآلية أن العبد ال مي ك  ف و حصل وت فت 
 من قيمته.  ال َُّق ةألنه ال مي ك ماال  و  يه ي ز  بيت العبد ودفت قيمة 

رش اجلناية يتع و برقبة أاجلناية حيث أن (2)رشأ  ى  ال َُّق ةمن القياس: قياس إتما 
 . (3)العبد

 بذمة العبد.  ال َُّق ةالقائ   بتع و  أدلة أصحاب القول الثاين:
 من املعقول: 

 بذمته.  ال َُّق ة  فتتع و (4)أن العبد يصح مت كه فهو من أهل الوالوت واألماانت /1
 من األمة. (5)أن العبد يصح منه التصرا يف ذمته بغري إذن سيد  كعوض اخل ت /2

  من القياس:

                              
  هو الرقيو الذي ال مي ك نف ه  العبد املم وك :يف تف ري  املراد ابلعبد املم وك فقال عديوضح ال يخ ال (1)

  .وال مي ك من املال والدنيا شيئا
 .(445تف ري ال عدي = تي ري الكرمي الرمحن ) 

املبيت. وأروش اجلناوت واجلراحات من هو الذي أي ذ  امل َّتي من البائت إذا ا  ت   ى  يب يف ش: االر  (2)
ذلك؛ ألهنا جابر  هلا  ما حصل فيها من النقص. ومسي أرشا ألنه من أسباب النزاأ  يقال أرشت ب  القو  إذا أوقعت 

  بينهم.
 .(283) صامل  ت   ى ألفاظ املقنت   (39 /1) ماد  )ارش ( النهاية يف غريب احلديث واألثرانظر: 

 (.4/534)   ى منت املقنت   ال رح الكبري(186 /4) املغين البن قدامة(3)
 .(101 /6) املغين البن قدامة (4)
 .(139 /1)ماد  )  ت ( احملكم واحمليط األ ظم وهو النزأ.   ت ال يء   عه   عا   ت: يف ال غة من اخل (5)

. هو فراق الزوجة بعوض بلفاظ خمصوصة  مسي بذلك ألن املرأ  خت ت نف ها من الزوج كما خت ت ال باسشر ا: 
 .(57 /3)شرح منتهى اإلرادات   (552) صالروض املربت انظر: 
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به إذا (1)  ى دين العبد  حيث يتع و بذمته ويتبعه الغرمي ال َُّق ةقياس قيمة إتما 
 . (2) تو وأي ر

 الرتجيح: 
بعد النظر يف امل ألة يظهر قو  القول اليناف  وهو القول املخرج؛ وذلك ملوافقته لقوا د 

 ال َُّق ةومقاصد ال ريعة اإلسممية  اليت د ت حلفظ ومحاية األموال  ويف تع و قيمة إتما 
بذمة العبد حفظ ل مال؛ حيث أنه متع و بذمته وي زمه رد   وكذلك احلال يف تع و قيمة 

برقبة العبد  ولكن تع قها بذمة العبد أقوى وأحوط  حيث أن  مل العبد   َُّق ةالإتما 
  ر . ؤ وتك به لتوفري املال أي ر وأهون من بيعه  كما أن البيت قد ي رأ له مانت ي

 
 

 
  

                              
 الغرمي: هو الدائن مسي غرميا ل زومه وإحلاحه. (1)

 (2/446(. )غر  ) املصباح املنري(  4/419( )غر ) انظر: معجم مقاييل ال غة ماد 
 (.4/534)   ى منت املقنت  ال رح الكبري (186 /4) البن قدامة  املغين (2)
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 بحث الثالثامل

 
قيطباب 

َّ
 الل

 
 

 ويشتمل على أربعة مطالب: 

 . اللَّقيطالمطلب األول: نفقة 

 ليس له حق االقت اص.  اللَّقيطالمطلب الثاني: 

؛ اذا كان اللَّقيطالمطلب الثالث: انتفاء وجوب الحد على قاذ  

 يوطا مثله. 

 المطلب الرابع: االكتفاء بقائ  واحد. 

 
* * * ** * * *   
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 : توطئة
  وقد كينر ال ق اء يف هذا الزمان  وذلك (1)هو: ال فل الصغري الذي ال يعرا ن به ال رقيط

 ب بب كينر  احلروب واحلوادث. 
 .يف بمد امل  م  حيكم إبسممه  وحريته ال رقيطو 
 . (2)وحكم التقا ه وكفالته: فرض كفاية  ويتوىل بيت مال امل  م  اإلنفاق   يه  ور ايته 

  

                              
 .(387 /2شرح منتهى اإلرادات )  (450الروض املربت )  (1)
 .( 443 /2إيناح العبارات يف شرح أ صر املختصرات ) (2)
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 .اللَّقيطنفقة : األول مطلبال

 الفرع األول: دراسة التخريج. 
 نص املسألة. 

 ابن وا تار   (1)اخلرقي كم   ظاهر وهو  امل هور   ى حيننه من   يه اإلنفاق " ويتوىل 
 أشبه    يه والية له ألن  وغريهم  (3)النهاية وصاحب  (2)البنا وابن  الزاغوف وابن  حامد
  نه وقيل  اخلمر كإراقة   حاكم إىل يفتقر فم  ابملعروا األمر من هذا وألن  اليتيم وصي

 إذنه بدون أنفو إن و  يها  ذلك داللة يف حممد أبو وانزأ  استئذانه وجوب   ى يدل ما
 . (4)ضمن "

 القائل ابلتخريج. 
 . اإلما  مشل الدين حممد بن  بدهللا الزرك ي 

 أصل التخريج. 
    ى القول بعد  ص ة رجوأ النامن (5) رج القول بعد  ص ة رجوأ امل تقط يف نفقته 

                              
أهل بغداد. رحل  نها  فقيه حنب ي. من   مر بن احل   بن  بد هللا بن أمحد أبو القاسم اخلرقياخلرقي: هو (1)

ملا ظهر فيها سب  الص ابة. ن بته إىل بيت اخلرق. ووفاته بدم و. له تصاني  احَّتقت  وبقي منها املختصر يف الفقه  
 ه.334  تويف سنة يعرا خيختصر اخلرقي

 .(44 /5األ م  ل زرك ي )  (298 /2املقصد االرشد )  (117 -75 /2 بقات احلناب ة )انظر: 
بن أمحد بن  بد هللا بن البنا  أبو   ي  البغدادي: فقيه حنب ي  من رجال احلديث. كان يقول: احل ن (2)

ه.  471  تويف سنة كتاب  منها )شرح اخلرقي( يف فقه ابن حنبل  500صنفت مئة ومخ   كتااب. وقيل: ب غت كتبه 
 .(180 /2األ م  ل زرك ي )

 بالنعة الالكتاب مفقالود يف  هالال606تويف سنة   أبو املعايل  نو ياهلداية ألسعد بن املنجا التالنهاية شرح  (3)
 والظاهر أنه كان ينق ها  روأ وم ائل غري معروفة يف املذهبقال ابن رجب يف الذيل: فيها ف  دا  ر جم 

 (  333 /4انظر: ذيل  بقات احلناب ة )  و رجها   ى ما يقتنيه  ند  املذهب.  من كتب غري األص اب
 .(224 /2  ى خمتصر اخلرقي ) الزرك يشرح (4)
 .  ابملال الذي أنفقه   ى ال قيطحيو ل م تقط أن ي الب بيت املال  أو ال قيط إذا كرب واغتىن يعين ال (5)
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 إذا قنى املال بغري إذن  وقد ذكر اإلما  أمحد يف هذ  امل ألة روايت  وهي: 
األوىل: يصح له الرجوأ  والينانية: ال يصح له الرجوأ  والرواية اليت  رج   يها اإلما  

 قوله هي الرواية الينانية.  الزرك ي
 بغري احلو  نه وقنى إذنه بغري  نه ضمن إذا الرواية وهذا نص الروايت : " وا ت فت 
 ؟ به يرجت هل إذنه

 . اخلرقي ا تيار   وهواألثر  نقل وكذلك  يرجت أنه: منصور ابن فنقل
 . (1) ". يرجت ال: إبراهيم بن وإس اق املنادى بن هللا  بيد بن حممد ونقل

 ال رقيط نفقة  ى أن التخريج يف هذ  امل ألة   ى النمان "  وقد نص اإلما  املرداوي
 ابب يف تقد  ما غري     ى  ن واجبا أدى فيمن الروايت    ى األص اب بعو  رجها

 . (2)النمان "
 ن للتخريج من املذهب. الناقلو 
 الروايت    ى األص اب بعو  رجها ال رقيط   والنص هو: " نفقةاإلما  املرداوي /1

 قوال. هنا يرجت: قال من ومنهم. النمان ابب يف تقد  ما غري     ى  ن واجبا أدى فيمن
 هللا رمحه - أمحد اإلما  ونص. ال رقيط   ى والية له ألن. املغين صاحب ميل وإليه. واحدا

 . (3)انتهى " املال بيت   ى أنفقه خيا يرجت أنه: -
 بعو  رجها ال رقيط نفقة:   والنص هو: " ومنهااحلنب ي اإلما  ابن رجب /2

 املغين صاحب ميل وإليه واحدا قوال ههنا يرجت قال من الروايت   ومنهم   ى األص اب
 . (4)املال " بيت   ى أنفقه خيا يرجت أنه أمحد ونص امل تقط   ى والية له ألن

وال بع :  اخلام ة القا د  يف   والنص هو: " وقالالنجار الفتوحياإلما  ابن  /3

                              
 .(381 /1الروايت  والوجه  ) (1)
 .(433 /6)   ل مرداوياإلنصاا(2)
 .املصدر ال ابو(3)
 .(138)  القوا د البن رجب(4)
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 غري     ى  ن واجبا حقا أدى فيمن الروايت    ى األص اب بعو  رجها ال رقيط نفقة
؛ املغين صاحب ميل واحدا  وإليه قوال هنا يرجت: قال من ومنهم النمان ابب يف تقد  ما

 . (1)انتهى". املال بيت   ى أنفقه خيا يرجت أمحد: أو ونص ال رقيط   ى والية لهألن 
 نقد التخريج. 

 ال رقيط؛ وذلك ألهنا من غري إذن ال رقيطالقول بعد  ص ة رجوأ امل تقط يف نفقته   ى  
وال إذن وليه  وال إذن احلاكم  فيعترب كاملتربأ  وكمن ضمن مال غري  بغري إذن  حىت ولو 

 كان ينوي الرجوأ يف النفقة ال يصح منه. 
يعترب هذا التخريج قوو لعد  أسباب: قو  دليل األصل؛ فالتخريج قيل   ى رواوت  

 اإلما  أمحد. 
  اليت د ت إىل التكافل االجتما ي  وأينا موافو ملقاصد وقوا د ال ريعة اإلسممية

 والتعاون   ى الرب والتقوى. 
  فقد وردت رواية يف كم ل مذهب احلنفي وال افعي اوكذلك جاء هذا التخريج موافقً  

 املذهب  تقوي هذا التخريج. 
 اإلجياب يف له والية ال   ألنهال َُّق ةو  ال رقيط   ى اإلنفاق يف متربأ فعند احلنفية: "وهو 
 . (2)املدين " إذن بغري غري  دين قنى إذا كما  فصار ذمتهما   ى

 فقري له  أو   ى مال ال لقيط   ى أنفو من أن يف الفقهاء ا ت   و ند ال افعية: " مث
  ائفة ال؟ فذهب مرجعا  أ  جيد فهل  رجه خيا التربأ يقصد اإلما   ومل بمر ابلغ من ر

 . (3)مرجعا " جيد ال القاضي  أنه ميل احملقق   وإليه من
  

                              
 .(118 /7معونة أوىل النهى شرح املنتهى )(1)
 .(305 /3تبي  احلقائو شرح كنز الدقائو )(2)
 .(510 /8هناية امل  ب يف دراية املذهب )(3)
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 الفرع الثاني: دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب. 
 الرجوأ.  بنية ينفو مترب ا  أو يكون أن   فإنه إماال رقيط   ى امل تقط أنفو إذا

 نوى إن ؛ ألنه(1)ابإلمجاأ أنفو  وهذا خيا الرجوأ له يكن مل مترب ا ال رقيط   ى أنفو فإن 
 . فيها الرجوأ جيوز له ال صدقة  وكممها فهو االحت اب نوى هبة  أو فهو التربأ

ابلنفقة  أو مل يكن يف بيت مال  الرجوأ نوى أو  شيئا ينو ومل أنفو ولكن ا ت فوا يف إذا
 . امل  م  شيء ل نفقة
 حترير حمل النزاع. 

 ال رقيط  ولكن إذا كان (2)  ى بيت مال امل  م  ال رقيطأمجت الفقهاء   ى أن نفقة 
 ند فرد من امل  م   وأراد الرجل الرجوأ بنفقته   ى بيت املال  فهل ل منفو الرجوأ  أ  

 ال؟ 
 من قال بن ل منفو الرجوأ ا ترب النفقة واجبة   ى بيت املال. 

  ومن قال بعد  الرجوأ ا ترب النفقة واجبة   ى امل تقط.
 الرواايت واألقوال يف املسألة. 

 ا ت   الفقهاء يف حكم الرجوأ يف النفقة ل م تقط   ى قول : 
  وهو القول املنصوص   يه يف (3)القول األول: له الرجوأ   ى بيت مال امل  م 

 . (4)املذهب
 . (5)القول اليناف: ليل له الرجوأ ابلنفقة  وهو القول املخرج

 األدلة، والرتجيح. 

                              
 .(359 /6)   اإلشراا   ى مذاهب الع ماء البن املنذر(174 /2اإلمجاأ ) قناأ يف م ائلاإل(1)
 .املصدر ال ابو(2)
 .  ووليه ) أبو  أو من يقو  مقامه ( إذا وجد لرجوأ   ى ال قيط إذا كرب واغتىنويد ل فيها ا (3)
 .(4393 /8) م ائل اإلما  أمحد وإس اق بن راهويه(4)
 .(433 /6  اإلنصاا )(444 /12املغين )(5)
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 القائ   ابلرجوأ ابلنفقة   ى بيت املال.  أدلة أصحاب القول األول:
 من اآلاثر: 

 و  ينا  والؤ  ولك  حر فهو اذهب)): (1)مجي ة أيب حديث يف  نه هللا رضي  مر قول
 . (2)((نفقته

  ى بيت مال امل  م   و  يه حيو ل م تقط الرجوأ خيا  ال رقيطوجه الداللة: أن نفقة 
 أنفو   ى بيت املال. 

 من املعقول: 
 أن بيت املال وارثه فكان نفقته   يه كوارثه.  /1
أنه أدى ما وجب   ى غري  فكان له الرجوأ   ى من كان الوجوب   يه  كالنامن  /2

 . (3)إذا قنى  ن املنمون  نه
 . (4)القائ   بعد  الرجوأ ابلنفقة أدلة أصحاب القول الثاين:

 : املعقول من 
 ألن النفقة واجبة   ى امل تقط  ول م تقط والية   يه أشبه وصي اليتيم.  /1
من غري إذنه  وال إذن وليه  وال إذن احلاكم  ف م يرجت  ال رقيطأن امل تقط أنفو   ى  /2

                              
أدرك النيب ص ى هللا   يه   وقد أبو مجي ة ال   مي . ويقال الن مري. وقيل اسم أبيه واقد  حكا  ابن حبان (1)

ه  فأثىن   يه  ري  فأنفو   يه من بيت املال  أنه التقط منبوذا  فأتى  مر  ف أل  نروي وس م وكان معه  ا  الفتح  و 
 .(567 /2أسد الغابة )  (161 /3اإلصابة يف متييز الص ابة )انظر: وجعل والء  له. 

ين س يم؛ أنه    ن سن  أيب مجي ة  رجل من ب ن ابن شهاب -رمحه هللا  –األثر ابلكامل يف مو أ مالك  (2)
. قال: فجئت إىل  مر بن اخل اب. فقال: ما مح ك   ى أ ذ هذ  الن مة؟ فقال:  مر بن اخل ابمنبوذا يف زمن وجد 

 وجدهتا ضائعة فأ ذهتا.فقال له  ريفه: و أمري املؤمن   إنه رجل صاحل فقال  مر: كذلك ؟ قال: نعم.
 .(1068 /4: اذهب فهو حر. ولك والؤ . و  ينا نفقته. مو أ مالك ت األ ظمي )بن اخل ابفقال  مر 

 /6)ل مرداوي   اإلنصاا (224 /2  ى خمتصر اخلرقي )   شرح الزرك ي(116 /6) البن قدامة  املغين(3)
433). 

 .وقد يكون   ى ويل ال قيط إذا حنر  والرجوأ قد يكون   ى بيت املال  وقد يكون   ى ال قيط إذا كرب (4)
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 . (1)ب يء كما لو تربأ به
 الرتجيح: 

غري إذنه  الذي يَّتجح أنه ال يرجت ابلنفقة  ألهنا واجبة   يه  وألنه أنفو   يه من 
به  والرجوأ يف اهلبة منهي  نه  وال إذن وليه  وال إذن احلاكم ف م يرجت ب يء كما لو تربأ

 شر ا. 
وألن هذا الفعل فيه تعاون وتكافل ب  مجا ة امل  م   وهو من األمر ابملعروا 

 الذي د ت إليه ال ريعة اإلسممية. 
 

   

                              
  شرح منتهى (224 /2  ى خمتصر اخلرقي )   شرح الزرك ي(376 /6الكبري   ى منت املقنت ) ال رح(1)
 (.4/312اإلرادات )
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 طلب الثانيالم

 ليس له حق االقتصاص. اللَّقيط

 . الفرع األول: دراسة التخريج
 نص املسألة. 

 قبل قت ه لو كما  (1)القصاص وجب  مدا م  م فقت ه والكفر اإلسم  ذكر  ن   كا ب غ " فإن 
 . الب وغ

 وموهتما أبويه وإبسم  بنف ه إبسممه حكم إذا القصاص جيب أن وحيتمل  جيب ال أن وحيتمل
 . (3)" (2)سابيه وإسم 

 القائل ابلتخريج. 
 القاضي أبو اخل اب الك وذاف. 

 أصل التخريج. 
تل  مدا  وذلك من وجه ليل له حو االقتصاص إذا قُ  ال رقيط رج القاضي القول بن  

 سائر امل  م   وفيهم صبيان وجمان .  ال رقيطأن ورثة 
ووجهه : قال  وأن أاب اخل اب  رجهفقال: "  وقد نص   ى هذا األصل اإلما  املرداوي 

؟ فكي  ي توىف  وفيهم صبيان وجمان   امل  م فامل ت و مجيت   أنه ليل له وارث مع 

                              
 وي  و   ى القود.  القصاص لغة: الق ت (1)

 (7/415( )قصص)املصباح املنري ( 7/73) (قصص) انظر: ل ان العرب ماد 
 جمين   يه أو وليه جبان  امد مينل ما فعل أو شبهه.شر ا: هو فعل 
 (1/417) الروض املربت (  4/181)انظر: اإلقناأ 

 .(2371 /6)ماد  ) سَّب ( الص اح  األسر.وهو ال يب وال باء: سابيه: من  (2)
 .(334اهلداية   ى مذهب اإلما  أمحد ) (3)

 .حبينت ووجدت أن هذا أقرب نص ل تخريج  وقد ج ن بوا القول لإلما  أبو اخل ابل تخري الناق ون
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"(1) . 
  واليت نصت (2)وقد  رج القول بن ليل له احلو يف االقتصاص من رواوت اإلما  أمحد 

هو بيت مال امل  م   و  يه فتكون نفقته   ى بيت املال  ومرياثه إذا  ال رقيط  ى أن ويل 
 مات يكون لبيت مال امل  م . 

سائر امل  م   وميين هم  ال رقيطوقد فهم اإلما  أبو اخل اب من هذ  الرواوت أن ويل 
  فكذلك بيت املال هو من ال رقيطبيت مال امل  م   وخيا أن بيت املال هو من يرث مال 

وجمان   في قط احلو يف االقتصاص  إذا قتل؛ وألن من ب  امل  م  صبياانً  ال رقيطيرث د  
 ل قيط. 

                              
 .(446 /6)   ل مرداوياإلنصاا (1)
 .والينانية  ن ت ميذ  أبوبكر اخلمل    األوىل  ن ابنه  بدهللاوهذ  روايتان لإلما  أمحد (2)

 ق ت أليب والؤ  ملن هو ؟   حر :فقال  "حدثنا قال سألت أيب  ن ال قيط: الرواية األوىل
قال  مر والؤ  ل ذي جاء به حديث سفيان والذي يروى  ن النيب ص ى هللا   يه وس م الوالء ملن ا تو  :قال

 .وهذا مل يعتو إ ا التق ه
 ملن ماله ؟  وال والء  وال ذو رحم    وال له موىل أ تقهق ت أليب مات وله مال
 .قال لبيت مال امل  م 

 .: فإن له رجم ألتق هق ت أليب
  يقول أنت ترثه اذهب فيه إىل حديث النيب ص ى هللا   يه وس م ل  مر لك والؤ   و  ينا نفقتهقال   ى قو 

وهذا مل يعتو إ ا ألتق ه يدفت ماله إىل بيت املال يرثه امل  مون" م ائل اإلما  أمحد رواية ابنه  بد هللا )   الوالء ملن ا تو
317 - 318). 

 : هارون أن إس اق حدثهم: " أ ربف حممد بن أيبالرواية الينانية
 أن أاب  بد هللا سئل  ن الرجل جيعل وقفا يف مواليه كان أ تقهم ؟

 .  أو إىل  صبتهماتوا رجت إىل ورثة امليت: هو هلم فإذا قال
 : فإن مل يكن له  صبة ؟قيل له

 .(56أمحد ) الوقوا والَّتجل من م ائل اإلما  . ل له وراث ترد إىل بيت املال ": فكأنه رجل مات وليقال
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 . (2)ل ائر امل  م  ال رقيط  ى أن والء  (1)وقد نص يف خمتصر اخلرقي
 ن للتخريج من املذهب. الناقلو 

   مدا م  م فقت ه  والكفر اإلسم  ذكر  ن   كا ب غ فإن  والنص هو: " اإلما  ال امري /1
 : آ رين وجه  اخل اب أبو وذكر. الب وغ قبل قت ه لو كما   القصاص   يه وجب

 . القصاص جيب ال: أحدمها
 إبسممه إما حتقو ب بب إبسممه حكم وإن  القصاص جيب مل ابلدار إبسممه حكم إن: واآل ر

 . (3)" القصاص وجب  سابيه إسم  أو  أحدمها أو موهتما أو  أحدمها أو أبويه إبسم  أو  بنف ه
وإن   إن شاء اقتص  قوله )وإن قتل  مدا فوليه اإلما   والنص هو: " اإلما  املرداوي /2

وق ت به أبو اخل اب يف اهلداية  وغري . . و  يه األص اب  هذا املذهب (4)شاء أ ذ الدية
 . أنه ال جيب له حو االقتصاص: وجها (5)وذكر يف الت خيص

فامل ت و مجيت امل  م . وفيهم   ووجهه أنه ليل له وارث مع : قال  وأن أاب اخل اب  رجه
 ؟ فكي  ي توىف  (7)وجمان (6)صبيان

                              
 .هال334   املتويف سنةالقاسم  مر بن احل   بن  بد هللا اخلرقي يبخمتصر اخلرقي  أل (1)

 .(33 /4ذيل  بقات احلناب ة )انظر 
ووالؤ  ل ائر   إن مل يوجد معه شيء ينفو   يه منه  " وال قيط حر ينفو   يه من بيت املال:وهذا نصه (2)

 .(83امل  م  " خمتصر اخلرقي ) 
 .(131 /2امل تو ب ) (3)
 .( 443 /2إيناح العبارات يف شرح أ صر املختصرات ) (4)
  مد بن اخلنر بن   ي بن  بداهللالت خيص: ت خيص امل  ب يف ت خيص املذهب حملمد بن اخلنر بن حم (5)

 هال.622املتوىف سنة  أبو  بداهلل  فخر الدين  تيميةابن 
 .(589هج الفقهي العا  ص )املن ( 6/111)انظر: هدية العارف  

 وهو من مل يف م.  واجلمت: صبية وصبيان   لغة الغمالصيب:  (6)
 (38/406) .(صبو)اتج العروس  ( 1/937) .(صبو)انظر: الص اح يف ال غة ماد  

 .(364 /1الغريب املصن  )انظر  .به ملم وملأي من م وس: امل مو  و املرجل اجملان : من اجلنون  وهو ال (7)
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 . (1)"وهذا جيري يف قتل كل من ال وارث له. انتهى: قال
 أنهوجها:  الت خيص يف وذكر: اإلنصاا يف   والنص هو: " وقالاإلما  ابن النجار الفتوحي /3

 االقتصاص.  حو له جيب ال
 امل  م   وفيهم مجيت مع   فامل ت و وارث له ليل ووجهه: أن  رجه  قال اخل اب أاب نوأ 

 ي توىف؟  فكي  وجمان  صبيان
 . (2)له. انتهى" وارث ال من كل  قتل يف جيري قال: وهذا

  
 نقد التخريج. 
 ليل له حو يف االقتصاص؛ ألنه ال وارث له  ختريج قوي.  ال رقيطالقول بن 

 فقد  رج من رواوت اإلما  أمحد  وقد س م من ا َّتاضات الفقهاء. 
 . (3)يوس  صاحب اإلما  أبوحنيفة وهذا التخريج موافو لقول اإلما  أيب

 . (4)-رمحه هللا  – وكذلك هذا التخريج وافو رواية البو ي  ن اإلما  ال افعي
  

                              
 .(446 /6)   ل مرداوياإلنصاا (1)
 .(134 - 133 /7معونة أويل النهى شرح املنتهى )(2)
 ال قصاص   ى قات ه وقال أبو حنيفة :-رمحه هللا  -" وإذا قتل ال قيط قال أبو يوس   :وهذا نص امل ألة (3)

 .(313 بد احلي ال كنوي )  - يه القصاص " اجلامت الصغري   :-رمحهما هللا  -وحممد 
" وقد تقد  يف كتاب ال قيط حكاية قول  ن رواية البوي ي أنه ال قصاص بقتل من ال وارث  :وهذا نصها (4)

 .(443 /15له " كفاية النبيه يف شرح التنبيه )
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 الفرع الثاني: دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب.     
فهل له احلو يف االقتصاص من اجلاف وهو ليل لدمه  و دواان  مدا ال رقيط إذا قتل

 وارث  أ  ال حو له يف القصاص. 
 حترير حمل النزاع. 

  إن كان ل مقتول ورثة ي البون (1)أمجت الفقهاء   ى وجوب القصاص من القاتل  مدا 
 حبقه يف القصاص. 

  مدا  وهل يقتل أ  ال؟  ال رقيطولكن ا ت فوا يف حكم القصاص من قاتل 
 . ال رقيطفمن قال بن ل قيط ورثة  قال بوجوب القصاص من قاتل  
 . ال رقيطل ل قيط ورثة  قال ب قوط القصاص  ن قاتل ومن قال بن لي 

 الرواايت واألقوال يف املسألة. 
 ا ت   الفقهاء يف حكم االقتصاص ل قيط من قات ه    ى قول : 

وجوب االقتصاص ل قيط  وأن له احلو يف االقتصاص  وهو القول القول األول: 
 املنصوص. 

احلو يف االقتصاص  وهو ليل له سقوط حو االقتصاص ل قيط  وأنه القول اليناف: 
 . (2)القول املخرج

                              
 .(274 /2اإلقناأ يف م ائل اإلمجاأ ) (1)

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ }: قال تعاىل  يف القتل العمد آوت قرآنيةوقد ورد يف وجوب القصاص 

 ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ گ گ کک ک

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ

 [179-178: سور  البقر ] { ۈ ۈ ۆ ۆ
 .(446 /6)   ل مرداياإلنصاا(2)
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 األدلة، والرتجيح. 

 : القائ   بن ل قيط احلو يف االقتصاص. أدلة أصحاب القول األول
 من ال نة: 

 . (1)فال   ان ويل من ال ويل له((((: -ص ى هللا   يه وس م-قوله 
 وجه الداللة: 

  فال   ان هو وليه ووريث دمه  إن شاء اقتص ل قيط  وإن اورثة ووليً  ال رقيطأن لد  
 شاء  فا  ن القاتل. 

 : القائ   بن ليل ل قيط احلو يف االقتصاص. أدلة أصحاب القول الثاين
 من املعقول: 

واجملان    فامل ت و مجيت امل  م   وفيهم الصبيان ليل له وارث مع   ال رقيطأن 
 . (2)فكي  ي توىف؟ 

 الرتجيح: 
الذي يَّتجح هو القول بن ل قيط احلو يف االقتصاص  وحىت ال يقت الت اهل ب  

 الناس يف الدماء اليت أمجعت كل ال رائت ال ماوية   ى حترميها. 
 حترمي مجيعا اتفقوا   ى وال رائت أن احلكماء (3)وقد ذكر اإلما  العز بن  بد ال م 

                              
ابب ما جاء ال   يف كتاب النكاح والَّتمذي  (2083ابب يف الويل )  يف كتاب النكاح أ رجه أبو داود (1)

 :قال الَّتمذي  (24205وأمحد )  (1879ابب ال نكاح إال بويل )  وابن ماجه يف كتاب النكاح  (1102نكاح إال بويل )
 .(1840يف إرواء الغ يل ) وص  ه ال يخ األلباف  ))حديث ح ن((

 (.6/446)   ل مرداوياإلنصاا (2)
هو  بد العزيز بن  بد ال م  أيب القاسم بن احل ن ال َُّ مي  ي قب ب   ان الع ماء. فقيه شافعي جمتهد.  (3)

 لتدريل واخل ابة ابجلامت األموي. انتقل إىل مصر فويل القناء واخل ابة.ولد بدم و وتوىل ا
 ه.660  تويف سنة من تصانيفه: " قوا د األحكا  يف مصاحل األان  ". و " الفتاوى "  و " التف ري الكبري "

 .( 80/  5 ) بقات ال بكي(   145/  4 )األ م  انظر: 
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 . (2)واأل راض واألموال (1)واألبناأ الدماء
 ال رقيطوألن من أهم مقاصد ال ريعة اإلسممية احملافظة   ى األرواح  ويف القول حبو 

 حفظ ألرواح ال ق اء.  يف االقتصاص
 القصاص يف هذا القول  وهو أن اإلما   ري ب  –رمحه هللا – وهناك تفصيل لإلما  ابن  ينيم 

 أنفت.  الدية تكون وأحياان أنفت القصاص يكون فع ه  فأحياان أنفت كان  فأيهما والدية
 أنفت.  القصاص فهنا والعدوان والف اد ابل ر معروفا  مدا القاتل كان  إذا يكون أنفت فالقصاص

 وب  بينه نزاأ والف اد  أو كان هناك ابل ر معروفا ليل  مدا القاتل وتكون الدية أنفت إذا كان
 . (3)فقت ه ال رقيط هذا

  
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

 
 

                              
يقال: م ك فمن بنت   واملباضعة: اجملامعة  وهي البناأ  والبناأ اجلماأالنكاح  : وهو البنتاألبناأ من  (1)

 .واملباضعة: املباشر   فمنة إذا م ك  قد  نكاحها  وهو كناية  ن موضت الغ يان؛ وابتنت فمن وبنت إذا تزوج
 .(14 /8)  ) بنت (  ل ان العرب  (256 /1)  ماد  ) بنت (  مقاييل ال غةانظر:  
 .(5 /1ألحكا  يف مصاحل األان  )قوا د ا (2)
 .(392 /10ال رح املمتت   ى زاد امل تقنت )انظر:  (3)
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 طلب الثالثالم

 قبل البلوغ. اللَّقيطانتفاء وجوب الحد على قاذف 

 . األول: دراسة التخريجالفرع  
 نص املسألة. 

 كذب  يتيقن كذلك  وألنه  مين ه جيامت ال الذي الصغري (1)قاذا   ى احلد جيب "وال  
 .  (2)املقذوا " به  دون العار في  و القاذا

 القائل ابلتخريج. 
 . املقدسي اإلما  ابن قدامة

 أصل التخريج. 
  الذي مل حيت م    ى القول بعد  ال رقيط رج القول بعد  وجوب احلد   ى قاذا   

 رج     الذي مل حيت م  وهذا نص رواية اإلما  أمحد اليتال رقيطوجوب احلد   ى قاذا غري 
 ؟ زانية و: حتو مل جلارية قال رجل  ن: سفيان سئل: "ق ت
: لرجل صيب قال وإن  حد فيه زان  ف يل و: حيت م مل لغم  قال وإذا  حد فيه ليل: قال

 . (3)ب يء" الصيب قول ليل زان و
 ن للتخريج من املذهب. الناقلو 

 وجب مين ه(5)  ي أ(4) يزا ال رقيط كان  " لو  والنص هو:  مء الدين املرداوياإلما   
 .   يه نص. املذهب من الص يح قاذفه    ى   ى احلد

                              
حمر  بل كبري .  وهو  ل البينة بذلكمُ   يه ومل تكْ   واط أو شهاد  بهابلزان أو لالقذا هو الرمي ابشر ا: (1)

 .(104 /6ك اا القناأ  ن منت اإلقناأ )
 .(69 /4الكايف يف فقه اإلما  أمحد ) (2)
 .(3648 /7) م ائل اإلما  أمحد وإس اق بن راهويه (3)
 .(127 /1شرح منتهى اإلرادات ) من ال ن . أي استكمل سبعا هو من ب غاملميز  (4)
 .(1/195).(و أ)ل ان العرب   (5/363(.)و أ)انظر: املغرب ماد  الوطء: اجلماأ. (5)
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 بعد امل البة إلقامته ي َّتط املذهب رواية  فع ى وقيل: هو. الوجوب ابنتفاء وجه وخرج
 . (1)القذا" ابب أوائل يف ذلك وغري   وأييت املصن  ذكر  امل البة ل ويل الب وغ  وليل

 نقد التخريج. 
  الذي مل حيت م  ختريج قوي  فهو مقيل ال رقيطالقول بعد  وجوب احلد   ى قاذا 

  ففي مذهب اإلما  مالك رواية   ى رواوت اإلما  أمحد  وموافو ملذهب اإلما  مالك
 إال منبوذا منع  مالك: ما   وهذا نصها: "وقالال رقيطتقول بعد  وجوب احلد   ى قاذا 

 . (2)احلد" لغري  قائ ها و  ى لزان ولد
 
 
 
 
 

  

                              
 .(449 /6اإلنصاا ) (1)
 .(402 /8مواهب اجل يل ل رح خمتصر اخل يل ) (2)
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 . الفرع الثاني: دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب    
 احلد  أ  ال؟  ال رقيط  وكان  يزا مل حيت م  فهل يقا    ى قاذا ال رقيطإذا قذا 

 حترير حمل النزاع. 
 . (1)إقامة حد القذا   ى قاذا احملصن اتفو الفقهاء   ى وجوب 

 قبل الب وغ.  ال رقيطوا ت فوا يف قذا 
 ابلقذا قبل الب وغ  قال بوجوب احلد   ى القاذا.  ال رقيطفمن قال بتأذي 

 ابلقذا قبل الب وغ  قال بعد  وجوب احلد   ى القاذا.  ال رقيطومن قال بعد  أتذي 
 الرواايت واألقوال يف املسألة. 

 قبل الب وغ    ى قول :  ال رقيطا ت   الفقهاء يف حكم قاذا  
قبل الب وغ  وهو القول املنصوص به يف  ال رقيطالقول األول: جيب احلد   ى قاذا 

 املذهب. 
 . (2)قبل الب وغ  وهو القول املخرج ال رقيطى قاذا القول اليناف: ال جيب احلد   

 األدلة، والرتجيح. 
 قبل الب وغ.  ال رقيطالقائ   بوجوب احلد   ى قاذا  أدلة أصحاب القول األول:

 من املعقول:  

                              
 ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ } :قال تعاىل (1)

 [. 4 :]سور  النور { ڻ ں ں ڱ
 .(10 /6) تف ري البغوي .: اإلسم  والعقل والب وغ واحلرية والعفة من الزانان مخ ةوشرائط اإلحص
  ال ى يزيالدون والفقهالاء  تالزوج: −بالاألل – الرجالل وأحالصن  العفة أي −ابلفتح–اإلحصان: احلصانة واحملصن: من 

 هذا: و ئ يف نكاح ص يح.
 (2/399) .(حصن)املصباح املنري (  13/119) .(حصن)انظر: ل ان العرب ماد  

 .(136"واحملصن هو احلر البالغ امل  م العاقل العفي ".  مد  الفقه ) :قال ابن قدامة
 .(449 /6)   ل مرداوياإلنصاا (2)
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 حمكو  حبريته  فيعامل كاحلر.  ال رقيطأن  /1
 . (1)القصاص له قبل ب وغهاستيفاء وهو اإلما   فع ى اإلما  ًيا أن ل قيط ول /2

قبل  ال رقيطالقائ   بعد  وجوب احلد   ى قاذا  أدلة أصحاب القول الثاين:
 الب وغ. 

 من املعقول: 
 . (2)مين ه  قم  ف هذا ي قط احلد  ن القاذا  جيامت ال صغري ال رقيطأن  /1
 . (3)املقذوا دون ابلقاذا متيقن فالعار ي  و القاذا كذب  أن /2
غري البالغ غري مك   أشبه وأن   الب وغ مل يب غ بعد  ومن شروط احملصن أنه /3
 . (4)اجملنون

 الرتجيح: 
  ى ما تقد  من األدلة  وألن  ال رقيطالذي يَّتجح وجوب احلد   ى قاذا 

ويؤثر   ى مسعته  فإقامة احلد فيه ردأ وأتديب ملن  ال رقيطالقذا يف الصغر يؤذي 
 يتك م يف أ راض امل  م   وهللا أ  م. 

 
 

 
 

  

                              
 .(4/320شرح منتهى اإلرادات )  (8/86)   ى منت املقنت ال رح الكبري (1)
 .فم ي الب ال قيط ابحلد بعد الب وغ  نقصد بذلك أنه ي قط احلد (2)
 .(96 /4الكايف يف فقه اإلما  أمحد ) (3)
 .(9/77املبدأ شرح املقنت ) (4)
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 األقوال الفقهية المخرجة في مذهب اإلمام أحمد جمعاً ودراسة

 

 طلب الرابعالم

 .االكتفاء بقائف واحد

 . الفرع األول: دراسة التخريج
 نص املسألة. 

إذا (2)  ى االكتفاء ابل بيب والبي ار  رجه البينة واحد  ند  د (1)االكتفاء بقائ 
 مل يوجد سوا . 

 القائل ابلتخريج. 
 اإلما  م عود بن أمحد احلارثي. 

 أصل التخريج. 
 رج القول ابالكتفاء بقائ  واحد قياسا   ى ال بيب  وقد نص   ى ذلك اإلما  

 . (3)والبي ار " ابل بيب االكتفاء "   ى املرداوي
 وقد نص اإلما  أمحد   ى ص ة االكتفاء ب بيب واحد وبي ار واحد  "ق ت: قال 

 هبا يكون الدابة يف بي ارين قول إال جيوز وال  املوض ة يف  بيب  قول إال جيوز سفيان: ال
  شاهدان. إليها  ألهنما فينظران الداء

 واحد وبي ار  واحد  بيب إال يكن ومل  إليه ين ر موضت يف هذا كان  إذا: أمحد قال
 . (4)ثقة" كان  إذا جائز فقوله

                              
قو  يعرفون األن اب ابل به وال  تص ذلك بقبي ة معينة بل من  را منه املعرفة    وهمالقافةالقائ : من  (1)

 .(474 /12) قدامة  البن املغين .بذلك وتكررت منه اإلصابة فهو قائ 
 .(79 /1املعجم الوسيط ). انظر: معاجل الدوابالبي ار: هو  (2)
 (.6/461)   ل مرداوياإلنصاا (3)
 .(4147 - 4146 /8) م ائل اإلما  أمحد وإس اق بن راهويه (4)
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 ن للتخريج من املذهب. الناقلو 
 من العد   ند واحد بقائ  االكتفاء احلارثي و رج  والنص هو: " اإلما  املرداوي

 وجودا أ ز القائ  فإن سوا   وأوىل يوجد مل والبي ار  إذا ابل بيب االكتفاء   ى نصه
 . (1)منهما "

 نقد التخريج. 
  قال القول ابالكتفاء بقائ  واحد  ختريج قوي؛ وذلك ملوافقته ل مذهب ال افعي  

 . (2)"ن هذا موضت حكم بع م ال موضت شهاد القائ  الواحد أل يويكف": النووي
 
 
 
 

  

                              
 (.6/461) ل مرداوي  اإلنصاا (1)
 (.15/308)   ل نووياجملموأ (2)
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 األقوال الفقهية المخرجة في مذهب اإلمام أحمد جمعاً ودراسة

 . المسألة المخرجة داخل المذهب  الفرع الثاني: دراسة 
 معرفة والد   فهل ي زمه قائ  واحد  أ  اثنان.  ال رقيطإذا أراد 

 حترير حمل النزاع. 
  وهذا العمل يد ل ال رقيطاتفو الفقهاء   ى إابحة ال عي والب ث  ن أهل ورحم  

 ص ة الرحم. 
 ولكن ا ت فوا يف القائ  هل يكفي قائ  واحد  أ  ي َّتط اثنان؟  

 فمن قال ي َّتط اثنان ا تربها كال هاد . 
ومن قال يكفي واحد ا ترب امل ألة خمت فة  ن ال هاد   وأن القائ  حكم وليل 

 . اشاهدً 
 الرواايت واألقوال يف املسألة. 

 ا ت   الفقهاء يف القيافة ل قيط  هل يكفي واحد  أ  اثنان؟  
 القول األول: ي َّتط اثنان. 
 القول اليناف: يكفي واحد. 

 األدلة، والرتجيح. 
 القائ   ي َّتط اثنان.  أدلة أصحاب القول األول:

 من املعقول:  
 . (1)أن هذا القول فيه إثبات ل ن ب  فهو كال هاد  حيتاج إىل شاهدين

 القائ   يكفي واحد.  أدلة أصحاب القول الثاين:
 من القياس: 

قاسوا االكتفاء بقائ  واحد يف معرفة الن ب    ى االكتفاء ب بيب واحد يف تقدير 0

                              
 (.6/128) بن قدامةالاملغين   (1)
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 األقوال الفقهية المخرجة في مذهب اإلمام أحمد جمعاً ودراسة

 . (1)اجلراح من أجل الدية أو القصاص
 الرتجيح: 

الذي يَّتجح أنه يكفي قول القائ  الواحد  وهذا القول يؤيد  ما جاء من حديث 
د ل  -ص ى هللا   يه وس م-قالت إن رسول هللا  -رضي هللا  نها–ؤمن   ائ ة أ  امل

 (3)نظر آنفا إىل زيد بن حارثة(2)أن جمززا ري  ي م رورا تربق أسارير وجهه  فقال: "أمل ت
 . (5)  فقال إن هذ  األقدا  بعنها من بعو"(4)وأسامة بن زيد

 وألنه أمر حاجة وضرور  فيكتفى بواحد. 
 
 

 

                              
 (.6/461)   ل مرداوياإلنصاا (1)
 -بقوله يف أسامة وأبيه زيد بن حارثة هو القائ   من بين مدجل  هو الذي سر رسول هللا   جمزز املدجلي (2)

إن هذ  األقدا   ومل يبد منهما غري أقدامهما  فقال: إذ رأى أقدامهما ومل يك يعرفهما  وكاان انئم  يف امل جد  قد تغ يا 
قوله  ود ل   ى  ائ ة تربق أسارير وجهه سرورا بقوله ذلك  وهو أصل  ند  بعنها من بعو. فاست  ن رسول هللا 

ألنه كان إذا أ ذ أسريا جز  ؛فقهاء احلجاز يف القافة. قال موسى بن هارون: مسعت مصعبا الزبريي يقول: إ ا مسي جمززا
 .(61 /5) غابةأسد ال  (1461 /4)االستيعاب ظر: ان. ه جمززاانصيته  ومل يكن امس

شهد زيد بن حارثة بدرا  وزوجه   موىل رسول هللا   أبو أسامة  شراحيل الك يب زيد بن حارثة بنهو  (3)
قتل   موالته أ  أمين  فولدت له أسامة بن زيد  وبه كان يكىن  وكان يقال لزيد بن حارثة حب رسول هللا  رسول هللا 

 .(350 /2) أسد الغابة  (542-546 /2) االستيعاب. انظر: ؤتة من أرض ال ا  سنة مثان من اهلجر خيزيد 
هو أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل  أبو حممد. ص ايب ج يل. ولد خيكة ون أ   ى اإلسم  )ألن أاب   (4)

: احل ن واحل  . قال ابن سعد: همجاً  وينظر إليه نظر  إىل سب ي حيبه حباً  كان من أول الناس إسمماً( وكان رسول هللا 
 54  تويف سنة قبل أن يتوجه فأنفذ  أبو بكر وله   رون سنة  وكان أمر    ى جيك  ظيم فمات النيب  مات النيب 

 .(281/  1 )  واأل م (64/  1 )الغابة  وأسد (31/  1 )اإلصابة. انظر: ه
  ابب العمل إبحلاق القائ  الولد (  وم  م يف كتاب الرضاأ6770يف ابب القائ  ) أ رجه البخاري (5)

(1459.) 
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 الفصل الثاني
 

 األقوال الفقهية املخرجة يف مذهب 
 اإلمام أمحد يف كتاب الوقف

 

 وفيه مبحثان: 

  :باب الوق . المبحث األول 

 المبحث الثاني: باب الهبة والعطية . 
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 األولاملبحث 

 
 باب الوقف

 
 

 : فيـــه خمسة مطالـــبو

 المطلب األول: حكم وق  الكلب.  •

 المطلب الثاني: شرط البيع والخيار في الوق .  •

 المطلب الثالث: رجوع الوق  الى الواق .  •

 المطلب الرابع: االنقطاع في الوق .  •

 المطلب الخامس: مشاركة من لم يذكر من األوالد في الوق .  •

 

 
* ********* 
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 توطئة: 

   وقد وجدت األوقاا من  هد الرسول الوق  من أهم وأ ظم القرابت إىل هللا 
 واستمرت يف مجيت  صور امل  م  إىل  صران هذا. 

فاألوقاا من ركائز ووسائل ود ائم متاسك اجملتمت امل  م  فهناك أوقاا ل قناء   ى 
الفقر وم اكل اإلسكان  وأوقاا لتع يم القرآن الكرمي وال نة النبوية  وأوقاا لد م 

امل اجد وتوفري ما حتتاجه من رواتب مؤذن  وأئمة  بل ورد يف كتب التاريخ أنه وجد يف 
 ا د  احليواانت من ق ط وكمب. بعو العصور أوقاا مل 

 فأي قانون وأي نظا  ي ت يت أن يوجد مينل هذا النظا  اإلسممي املتكامل! 
 . (1)بنه: حتبيل األصل وت بيل املنفعة    با ل ينواب من هللا  و را الوق 

عل أرضا مي كها مقرب   وأيذن ل ناس وحيصل الوق  ابلفعل  والقول  أما الفعل: فكأن جي
 بدفن أمواهتم فيها. 

وأما القول  فهناك قول صريح  وهناك كناية  والصريح كقوله: وقفت وحب ت  والكناية 
 .(2)كقوله: تصدقت وحرمت  وغريها

  نه انق ت اإلن ان مات إذا))   ى الوق   ورغب فيه  فقال  وقد حث النيب 
 . (3) ((له يد و صاحل ولد به  أو ينتفت   م جارية  أو صدقة من إال: ثمثة من إال  م ه

واحلديث يدل   ى األمور اليت يبقى أجرها بعد املوت  ويف مقدمتها: الصدقة اجلارية  
اليت هي الوق   واملراد ابجلارية  أي امل تمر  واليت تبقى وتدو   كبناء امل اجد  وحفر 

                              
 .(453الروض املربت )   (151 /5املبدأ يف شرح املقنت )(1)
 .(453الروض املربت )   (6 /6املغين البن قدامة )(2)
 1631  و اإلن ان من الينواب بعد وفاته  رقم احلديث ] ما ي   ابب رجه اإلما  م  م يف كتاب الوصيةأ(3)

 .(1255/  3  ص يح م  م )[
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 اآلابر  وت وير أرض وجع ها مقرب  ل م  م . 
 ابهلل إمياان هللا سبيل يف فرسا احتبل من: ))ومن األحاديث املرغبة يف الوق  قوله 

 . (1)((القيامة يو  ميزانه يف وبوله وروثه وريه شبعه بو د   فإن وتصديقا
 يدل احلديث   ى جواز وق  اخليول والبهائم  وكل ما ينفت امل  م . 

 غري ومن املنقوالت من اخليل غري وق  جواز من احلديث : " وي تنبط(2)يقول ابن حجر
  فكما أن املنقوالت جيوز وقفها  فغري املنقوالت من دور (3)األوىل" ابب من املنقوالت

وأراضي ومزارأ  أوىل جبواز وقفها؛ ألهنا م تمر  ودائمة  والت   فيها ق يل  ال كاملنقوالت 
 اليت ي رأ هلا الت   والف اد. 

 
 

                        
 
 
 

  

                              
  [ 2853رقم احلديث ]   ابب من احتبل فرسا يف سبيل هللا  يف كتاب اجلهاد وال ري أ رجه البخاري (1)

 .(28/  4ص يح البخاري )
أمحد بن   ي بن حممد  شهاب الدين  أبو الفنل الكناف الع قمف  املصري هو   ابن حجر الع قمف (2)

من  -ن بة إىل )آل حجر( قو  ي كنون بمد اجلريد وأرضهم قابل يف تونل  -املولد واملن أ والوفا   ال هري اببن حجر 
عرفة العايل والنازل  و  ل األحاديث كبار ال افعية. كان حمداًث فقيًها مؤرً ا. انتهى إليه معرفة الرجال واست نارهم  وم

 ه.852  تويف سنة " فتح الباري شرح ص يح البخاري "من تصانيفه:   وغري ذلك
 .(20/  2 )؛ معجم املؤلف (270/  7 )؛ شذرات الذهب(36/  2 )النوء الممتانظر: 

 .(57/  6) فتح الباري البن حجر (3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

 

 الف ل الثاني

200 
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 طلب األول الم

 الكلب.حكم وقف 

 . األول: دراسة التخريج  فرعال
 . (1)نص املسألة

 أن الك ب يصح وقفه  و رج اإلما  احلارثي ص ة وق  الك ب   ى ص ة إ ارته.  
 القائل ابلتخريج. 

 اإلما  م عود بن أمحد احلارثي. 
 أصل التخريج.  

 رج القول بص ة وق  الك ب   ى ص ة وجواز إ ار  الك ب املع م؛ حيث نص فقهاء 
 احلناب ة   ى ص ة إ ار  الك ب. 

 (2)وإذا استعار دابة لريكبها  جاز؛ ألن إجارهتا لذلك جائز   واإل ار : " قال ابن قدامة 
فالك ب جيوز إ ارته وال جيوز   (3)أوست  جلوازها فيما ال جتوز إجارته  مينل إ ار  الك ب ل صيد "

 إجارته ألن اإل ار  أوست من اإلجار . 
؛ فتصح إ ار  الك ب  وال يصح اجلَُعالةأن اإل ار  أوست من  اجلَُعالةيف ابب  ونقل الرحيباف

                              
وقد   ؛ حيث أن اجلزئية اليت حققت من شرح احلارثي من بداية العارية إىل هناية ال فعةنص امل ألة مفقود (1)

    .( 95- 94/  1انظر شرح احلارثي   ى املقنت )  .ثبت فقد بقية الكتاب  ند األ وات الميت حققن الكتاب
  ار ال يء يعري: إذا ذهب وجاء.اإل ار  لغة: مأ وذ  من  (2)

 .(4/620 ) ( ري  )ل ان العرب (   87 /2)  ( ور  )انظر: املغرب ماد 
 وقال ال امري: هي إابحة منافت أ يان يصح االنتفاأ هبا مالت شر ا: إابحة االنتفاأ بع  من أ يان املال.

 وقيل: هي هبة منفعة الع  إال منافت البنت.  بقاء  ينها
 .(6/75  ل مرداوي)إلنصااا(  1/272 )امل  ت (2/213)الكايفانظر: 

 .(172/  5) البن قدامة  املغين (3)
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نوأ من اإلجار   فتصح  اجلَُعالة؛ ألن اجلَُعالة  " اإل ار  أوست من ابب اجلَُعالةجع ه  وضا يف 
  (1)إ ار  الك ب  وال يصح أن يكون  وضا يف جعالة "

 للتخريج من املذهب.  الناقلون
ويصح وق  الك ب املع م واجلوارح املع مة   والنص هو: " ابن تيمية شيخ اإلسم  /1

 (2)وأقرب احلدود يف الوقوا أنه كل    جتوز  اريتها "  وما ال يقدر   ى ت  يمه
وأما الك ب فالص يح من املذهب: أنه ال يصح وقفه.   والنص هو: " اإلما  املرداوي /2

الص ة من جواز  خترجو  يه األص اب. ألنه ال يصح بيعه  وقال احلارثي يف شرحه: وقد 
إ ار  الك ب املع م كما  رج جواز اإلجار . حلصول نقل املنفعة  واملنفعة م ت قة بغري 

 . (3)"  جاز أن تنقلإشكال. ف
 . نقد التخريج 

ختريج ص يح فهو مقيل   ى رواوت القول بص ة وق  الك ب املع م   ى ص ة إ ارته هو 
 . اإلما  أمحد  وموافو لقوا د 

حيث ذكر  وهذا التخريج قوي؛ خل و  من ا َّتاضات الع ماء  وأينا ملوافقة املذهب ال افعي
أن من فقهاء ال افعية من  رج ص ة وق  الك ب   ى ص ة هبته  (4)إما  احلرم  اجلويين

وهذا نص القول: " ومن أص ابنا من  رج ص ة وق  الك ب   ى ص ة هبته؛ فإن الوق  

                              
 .(725/  3م الب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى ) (1)
 .(426/  5) الفتاوى الكربى البن تيمية (2)
 .(1157/  2)    ل مرداوياإلنصاا (3)
هو  بد امل ك بن  بد هللا بن يوس  بن حممد اجلويين  أبو املعايل  امل قب ضياء الدين املعروا إبما   (4)

حىت زاد   يه يف الت قيو  تفقه   ى والد   وأتى   ى مجيت مصنفاته وتصرا فيها  من أ  م أص اب ال افعي  احلرم 
له مصنفات كينري    والتدقيو. جاور خيكة أربت سن  وابملدينة يدرس ويفيت وجيمت  رق املذهب  ف هذا قيل له إما  احلرم 

 ه.478  تويف سنة منها: " هناية امل  ب يف دراية املذهب " يف فقه ال افعية  و " الربهان " يف أصول الفقه
 .(306/  4 )   األ م (249/  3 )  بقات ال افعية ( 341/  3 ) وفيات األ يانانظر: 
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 (1)جهة  فكان يف معىن اهلبة "إثبات ا تصاص يف 
  ففي موافقة خترجينا لتخريج فقهاء ال افعية تعنيد وتقوية هلذا التخريج. 

                              
 .(346/  8هناية امل  ب يف دراية املذهب )(1)
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 . الثاني: دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب  فرعال
هل يصح وق  الك ب  وهل يف وقفه مص  ة لعامة امل  م   أ  أنه ال توجد مص  ة أو 

 فه. منفعة من وقفه؛ و  يه فم يصح وق
 حترير حمل النزاع. 

 .(1)كل ما ينفت امل  م  اتفو الفقهاء   ى جواز وق     
 هل يصح وق  الك ب املع م  أ  ال. 

فمن قال بعد  ص ة بيت الك ب املع م مل جيز وقفه؛ فكما أنه ال جيوز بيعه فم جيوز 
 وقفه. 

ومن قال بص ة بيت الك ب املع م  قال بص ة وقفه؛ فكما يصح بيعه فكذلك يصح 
 وقفه. 

 . الرواايت واألقوال يف املسألة
 ا ت   الفقهاء يف حكم وق  الك ب املع م   ى قول : 

وهو القول الص يح  واملنصوص   يه يف املع م   القول األول: ال يصح وق  الك ب
 املذهب. 

   وهو القول املخرج يف املذهب. املع م يصح وق  الك بالقول اليناف: 
 األدلة، والرتجيح. 

 القائ   بعد  ص ة وق  الك ب.  أدلة أصحاب القول األول:
 ن مثن  هنيه ))  م عود أيب لنهي  ن مثن الك ب  فقد صح  ن مو  أحاديث ا

 . (2)((الك ب

                              
 .(45 /2ا تما األئمة الع ماء ) (1)
كتاب امل اقا       وم  م( 3/84[ )5761كتاب البيوأ  ابب مثن الك ب  رقم احلديث ]  أ رجه البخاري (2)

 .(3/1198) [1567  رقم احلديث]مهر البغي  والنهي  ن بيت ال نورابب حترمي مثن الك ب  وح وان الكاهن  و ابب 
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 وجه الداللة: كما أنه ال يصح بيت الك ب فكذلك ال يصح وقفه. 
 القائ   بص ة وق  ك ب املع م.  أدلة أصحاب القول الثاين:

إ ار  الك ب املع م جبامت من القياس: حيث قاسوا ص ة وق  الك ب املع م   ى ص ة 
 ما منفعة معترب . يهأن ك 

 الرتجيح: 
  وذلك ألن منفعة الكمب يف (1)أرجح القول املخرج القائل بص ة وق  الك ب املع م

الصيد واحلراسة بل وهناك كمب ت مى ) الكمب الب وسية ( ف  اجة الناس ل ك ب املع م 
 ولوضوح منفعته أرجح القول بص ة وق  الك ب املع م. 

 ربط املسألة ابملستجدات املعاصرة:
الناس ل كمب اجة حل املخرج القائل بص ة وق  الك ب املع م مرتبط ابلواقت  وذلكالقول 

 :اليت حيتاجها الناسفيد  املكمب ال لنفعها لذوي االحتياجات اخلاصة وكينر  فوائدها  ومنو 
 الكمب امل تخدمة لداللة العمي ) فاقدين حاسة البصر(   ى ال رق.-
     ى املمنو ات من خمدرات  وغريها.الب وسية  وت تخد  يف الك كمب ال-
وصيد احليواانت من   ممحقة الفرائليف ي تخد  هذا النوأ و : كمب الصيد -

  أرانب  وغريها.
كمب احلراسة والر ي: وهذ  ت تخد  يف حراسة البيوت واملمت كات  وكذا يف -

  حراسة ور اية األغنا .

                              
" :وهذا نص قوله    وقال بنه هو املرجح  ند اإلما  ابن تيمية يخ  بدالعزيز ال  مان هذا القولوقد رجح ال (1)

ص ة وق  الك ب املع م واجلوارح املع مة وما ال يقدر   ى ت  يمه  وهذا القول هو  -رمحه هللا-وا تار ال يخ تقي الدين 
 .(379 /6األسئ ة واألجوبة الفقهية )الذي متيل إليه النفل؛ ألنه مل يظهر يل ما يدل   ى املنت " 
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 طلب الثانيالم

 شرط البيع والخيار في الوقف.

 . دراسة التخريج: األول  فرعال
 . نص املسألة

 اخليار فيه امل روط الوق  يصح دون الوق  " وال(1)نص امل ألة يف ب من شرط اخليار 
 . (3)" (2)ال رط وي غو يصح أن ويتخرج

 أو شاء مىت يبيعه أن اشَّتط شرط البيت دون الوق  " فإن نص امل ألة يف ب من
 مقتنى ينايف  مفا؛ ألنه ال رط ب من يف نع م ال وال رط الوق  ب ل فيه يرجت أو يهبه

 . (4)البيت " يف الفاسد  ال روط   ى بناء؛ الوق  ويصح ال رط يب ل أن وحيتمل  الوق 
 لتخريج. القائل اب

 . ابن قدامة مشل الدين  واإلما  اإلما  اجملد ابن تيمية
 . أصل التخريج

  ى القول بب من ال رط الوق    البيت  وشرط اخليار  دون  رج القول بب من شرط

                              
النهاية يف غريب احلديث واألثر .  ري األمرين إما إمناء البيت  أو ف خهاخليار: من اال تيار  وهو   ب  (1)

(2/ 91). 
(  11/112) (شرط  )هتذيب ال غة (  3/1136 ) (شرط  )انظر: الص اح ماد   ال رط لغة: العممة. (2)

 (.19/404) (شرط  )اتج العروس (   7/329 ()شرط )العرب  ل ان
 وجود . وال ي ز  أن يوجد  نالد  جد امل روط مت  دمهفهو ما ال يو   انتفاء احلكما ي ز  من انتفائه اص محا: م 

 (.1/205)االهباج (  1/57 )روضة الناظر (  1/261 )انظر: امل تصفى  
 .(369 /1) ل مجد  احملرر يف الفقه(3)
 .(196 /6ال رح الكبري   ى منت املقنت )(4)
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 ك يف كتاب البيت. وحد   دون البيت  وذل

 . (1)البيت " من ختريج   ى أن أصل التخريج البيت: " وهو وقد نص اإلما  املرداوي

والقول بص ة البيت وب من ال رط  من األقوال اليت رويت  ن اإلما  أمحد  وهذا نص 

 شيئا  فع يك أحد فيها أدرك منك  فإن أبتا هاامل َّتي:  دارا  فقال ابتاأ الرواية: "ق ت: رجل

 ؟ أ رى دار من ذر ها مينل

 . (2)جائز " اب ل  والبيت ال رط يكون هذا قال: ال

 فكما أن البيت يصح وال رط يب ل  كذلك يف الوق   يصح الوق  ويب ل ال رط. 

 ن للتخريج من املذهب. و الناقل
فيه   يرجت يهبه  أو شاء  أو مىت يبيعه أن شرط   والنص هو: " وإناإلما  ابن قدامة /1

 يف د أن وحيتمل. الوق  مقتنى ينايف  مفا؛ ألنه فيه نع م ال. الوق  والال رط   يصح مل
 . (3)الوق  " يف اخليار شرط وإن. البيت يف الفاسد  ال روط   ى الوق   بناء ال رط  ويصح

 وتغيري وحتوي ه فيه كخيار  فاسدا شر ا شرط   والنص هو: " إذااإلما  ابن مف ح /2
 . ص ته البيت من و رج شرط

 نع م ال  ا ة الوق  فيه  ب ل يرجت أو  يهبه أو  شاء مىت يبيعه أن شرط إذا ال رح ويف
 الفاسد  ال روط   ى بناء الوق  وقيل: يصح  العقد مقتنى ينايف ألنه؛  مفا ال رط ب من يف
 . (4)البيت" يف

                              
 .(25 /7)   ل مرداوياإلنصاا (1)
 .(3022/  6) اإلما  أمحد وإس اق بن راهويه م ائل (2)
 .(9 /6) البن قدامة  املغين (3)
 .(243 /5املبدأ شرح املقنت ) (4)
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لو شرط يف الوق  أن يبيعه  أو يهبه  أو يرجت فيه مىت "   والنص هو: املرداوي اإلما  /3  
شاء: ب ل ال رط والوق  يف أحد األوجه. وهو الص يح من املذهب. نص   يه. وقدمه يف 

الصغري. قال املصن  يف املغين: ال  (2)  والر ايت   واحلاوي(1)الفروأ  وشرح احلارثي  والفائو
من البيت  وما هو ببعيد. قال ختريج نع م فيه  مفا. وقيل: يب ل ال رط دون الوق   وهو 

: يصح يف الكل نق ه  نه يف الفائو. ومنها: لو شرط اخليار يف -رمحه هللا  -ال يخ تقي الدين 
 . (3)"وهو املذهب. و رج ف اد ال رط وحد  من البيتالوق  ف د. نص   يه. 

 أن الوق  يف شرط لو: اإلنصاا يف قال   والنص هو: "اإلما  ابن النجار الفتوحي /4 
 . األوجه أحد يف والوق  ال رط ب ل: شاء مىت فيه يرجت أو يهبه أو يبيعه

  والفائو  احلارثي وشرح  الفروأ يف وقدمه    يه نص  املذهب من الص يح وهو
 .  مفا فيه نع م ال: املغين يف املصن  قال  الصغري واحلاوي  والر ايت 
 . (4)ببعيد " هو وما  البيت من ختريج وهو   الوق دون ال رط يب ل: وقيل

 . نقد التخريج
ختريج إن القول بص ة الوق  وف اد ال رط ) شرط البيت  وشرط اخليار ( يف الوق    

 ص يح فهو مقيل   ى رواوت اإلما  أمحد وموافو لقوا د .
هو ختريج قوي؛ ألنه قيل   ى رواوت اإلما  أمحد  وكان موافقا ملقاصد ال ريعة اإلسممية  و 

                              
 بد هللا بن أيب  مر املقدسي من بين قدامة من تممذ  أمحد بن احل ن بن   وهو بن قاضي اجلبلالفائو  ال (1)

 .ه 771  تويف سنة ةشيخ اإلسم  بن تيمي
 .(217)ص البن بدراناملد ل   (180 /5ذيل  بقات احلناب ة )انظر: 

لإلما  النرير مصنف  ي  و   يهما اسم احلاوي  األول: احلاوي الكبري وهو ) مفقود (  واليناف: احلاوي  (2)
  املتويف  بد الرمحن ابن  مر ابن أيب القاسم بن   ي النرير البصريأبو  الب  -رمحه هللا – وهو ) م بوأ ( وامسه الصغري
 .ه 684سنة 

 .(220)ص البن بدراناملد ل انظر: 
 .(25 /7)   ل مرداوياإلنصاا (3)
 .(188 /7معونة أوىل النهى شرح املنتهى ) (4)
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هذا التخريج من اال َّتاضات يدل   ى اليت د ت وحينت إىل  مل األوقاا  وكذلك   و 
 قوته. 
وقد جاء القول بب من شرط البيت واخليار دون الوق  موافقا ل رواية األ رى يف مذهب  

   ى مال إ راج ألنه؛ ب ل شاء إذا يبيعه أن شرط أو اخليار فيه شرط " وإن اإلما  ال افعي
 يب ل أنه: وجها(2)سريج ابن وحكى  والعتو(1)كالصدقة؛  ال ر   هذين مت يصح ف م القربة وجه
  نه (4)كج  ابن حكا  ما مت ويوافقه  (3)املاوردي حكا  كذا   الوق  أصل ويصح  البيت شرط
  .(5)" ال رط وي غى  الوق  يصح أنه نف ه   ى وق  إذا فيما

                              
 املينوبة من اهلل تعاىل. الصدقة: هي الع ية تبتغي هبا (1)

 .(1/879) الك يات (1/174) انظر: التعريفات 
مصن . ويل القناء  400له حنو   فقيه ال افعية يف  صر   هو أمحد بن  مر سريج. بغداديابن سريج:  (2)

وفن ه   األمصارب رياز. مث ا تزل  و رض   يه قناء القنا  فامتنت  وقا  بنصر  املذهب ال افعي فنصر  يف كينري من 
  يف فروأ الفقه ال افعي واألق ا  واخلصال  االنتصار: من تصانيفه  بعنهم   ى مجيت أص اب ال افعي حىت   ى املزف

 ه.306تويف سنة 
  (.178/  1 )األ م  (  87/  2 ) بقات ال افعيةانظر: 

إما  يف مذهب ال افعي  كان   ردهو   ي بن حممد بن حبيب املاوردي ن بته إىل بيت ماء الو املاوردي:  (3)
تويف يف   واألحكا  ال   انية  يف الفقه احلاوي من تصانيفه:  وكانت له املكانة الرفيعة  ند اخل فاء وم وك بغداد  حافظا له

 ه.450سنة  بغداد
 (.146/  5 )األ م   ( 314 – 303/  3 ) بقات ال افعيةانظر: 

  أبو القاسم  الدينوري  املعروا اببن كج. فقيه  من أئمة ال افعية  هو يوس  بن أمحد بن يوس ابن كج:  (4)
وويل قناء الدينور  صن  كتباً كينري  انتفت هبا الفقهاء. وقال ال بكي: كان ينرب املينل يف حفظه ملذهب ال افعي. وارحتل 

 ه.405  تويف سنة الناس إليه من اآلفاق. وهو صاحب " وجه " يف املذهب
 .(284/  9 )  األ م (12/  3 )  مرآ  اجلنان(29/  4 )ال افعية بقات انظر: 

 .(38 /12كفاية النبيه يف شرح التنبيه )(5)
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 . الثاني: دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب  لفرعا   
  يناقو أصل الوق ؛ ف هذا ال يصح اشَّتاط البيت أو (1)إن اشَّتاط البيت واخليار يف الوق  

 اخليار يف الوق . 
  . حترير حمل النزاع

   ولكن ا ت فوا يف حكم الوق  مت ال رط البا ل. (2)اتفو الفقهاء   ى جواز الوق 
 فمن ا ترب الوق  كالبيت  قال بص ة الوق  وب من ال رط. 

 ومن ا ترب الوق  خمت فا  ن البيت  قال بب من الوق  وال رط معا. 
 . الرواايت واألقوال يف املسألة

إذا شرط الواق  شر ا يناقو أصل الوق  كالبيت واخليار  فهل يصح الوق  أ  ال؟  
 ا ت   الفقهاء   ى قول : (3)

 ب.   وهو القول املنصوص يف املذهالقول األول: ب من ال رط والوق 
 . (4)  وهو القول املخرجالقول اليناف: ب من ال رط دون الوق 

 . والرتجيح، األدلة 
 الوق . ال رط و  القائ   بب من :أدلة أصحاب القول األول

 من القياس:  

                              
 : كونه يف    معينة مع ومة.لص ة الوق  شروط مخ ة وهي: األول (1)

 : كونه   ى بر.واليناف
 : كونه   ى مع  مي ك.والينالث
 : كون الواق  انفذ التصرا.والرابت

 .(45/10البن جربين ) -كون الوق  انجزا. شرح أ صر املختصرات   :واخلامل
 .(45 /2ا تما األئمة الع ماء ) (2)
  وليل حكم بيت الوق  إذا  رب فهذ  م ألة م اشَّتاط البيت واخليار يف الوق م ألتنا تتك م  ن حك (3)

 .خمت فة  ن امل ألة املخرجة
 .(25 /7)   ل مرداوياإلنصاا (4)
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  فقد ورد يف ال روط الفاسد  يف البيت روايتان (1)قياس  قد الوق    ى  قد البيت /1
 والرواية املقيل   يها هنا أن البيت يف د مت ال رط. 

فقد ورد يف ال روط الفاسد  يف النكاح روايتان (2)قياس  قد الوق    ى  قد النكاح /2
 والرواية املقيل   يها هنا أن النكاح يف د مت ال رط. 

 من املعقول:  
 . يب ل ابجلهالة   الذيالوق  قد ينايف مقتنى  خليارشرط البيت وا أن

 ب من ال رط دون الوق . القائ   ب :أدلة أصحاب القول الثاين
 من القياس: 

  فال روط الفاسد  يف البيت تف د ويصح البيت  (3)قياس  قد الوق    ى  قد البيت /1
 كذلك الوق . 

قياس  قد الوق    ى  قد النكاح  فال روط الفاسد  يف النكاح تف د ويصح  /2

                              
 :  الرواية األوىل ند اإلما  أمحد  وكل رواية ق تها   ى قول انوط الفاسد  يف البيت روايتم ألة ال ر  ورد يف (1)
"م ألة: فإن شرط يف البيت شر ا فاسدا هل  :وهذا نص الروايت   يب ل ال رط ويصح العقد :والرواية الينانية  يب ل العقد

 يب ل العقد أ  يب ل ال رط ويصح العقد؟
  بن حممد الفقيه فيمن اشَّتى جارية وشرط   يه أن ال يبيعها وال ي أها: فالبيت جائز  وال رط اب ل.فنقل  بد هللا

وكذلك نقل حرب وحنبل فيمن اشَّتى ب رط الرباء : مل يربأ ويرد امل َّتي بعيبه  فظاهر هذا أنه يب ل العقد ألنه 
 .(349 /1 )قال: يرد  بعيبه" امل ائل الفقهية من كتاب الروايت  والوجه 

 ند اإلما  أمحد  وكل رواية ق تها   ى قول  الرواية  انال روط الفاسد  يف النكاح روايتورد يف م ألة  (2)
" إذا اشَّتط يف  قد النكاح شر ا  :وهذا نص الروايت   يب ل ال رط ويصح العقد :والرواية الينانية  : يب ل العقداألوىل

 َّتط   يها أال ينفو   يها وال يك وها وال يصدقها وت َّتط هي   يه أال متكنه من فاسدا هل يب ل العقد بذلك مينل أن ي
 الوطء وحنو ذلك.

فقال أبو بكر: فيها قوالن: أحدمها: أن النكاح اب ل كما ق نا يف نكاح ال غار ونكاح احمل ل واملتعة إ ا ب ل 
 عقد وهو املنصوص  ن أمحد يف رواية مهنا"  العقد يف ذلك ألجل ال رط كذلك هاهنا واليناف يب ل ال رط ويصح ال

 .(113 /2امل ائل الفقهية من كتاب الروايت  والوجه  )
 .(25 /7)   ل مرداوياإلنصاا (3)
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 .   كذلك الوق (1)النكاح
 الرتجيح: 

أرجح القول املخرج والقائل بب من ال رط الفاسد وص ة الوق   وذلك ألننا لو ق نا 
إلسممية بب من الوق  خل ران ن بة كبري  من األوقاا  فهذا القول موافو لد و  ال ريعة ا
   ى التكافل والتعاون  واليت من آاثرها ت جيت الناس   ى الصدقات واألوقاا. 

 
 

 

 

  

                              
 .(113 /2امل ائل الفقهية من كتاب الروايت  والوجه  ) (1)
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 المطلب الثالث

 رجوع الوقف إلى الواقف

 . دراسة التخريج: األول  فرعال
 . نص املسألة

 هل حيا الواق  وكان وقفا أقاربه إىل يرجت وق نا الوق  مصرا انق ت لو وكذلك" 
 . بد وله املفردات يف  قيل ابن وجز  اإلقناأ يف الزاغوف ابن حكامها روايت    ى؟ إليه يرجت

 ولد غري  ن منهم تويف من أنه   ى أبدا وأن اهلم أوالد    ى وق  لو وكذلك 
 فهل حي الواق  واألب  ولد غري  ن أوالد  أحد فتويف إليه الناس أقرب إىل نصيبه رجت
 د ول إىل م تفتة وامل ألة قب ها ما   ى  رج؟ ال إليه  أ  الناس أقرب لكونه إليه نصيبه يعود

 .(1)  ابه" يف املخا ب
 . القائل ابلتخريج

 احلنب ي.  رجباإلما  ابن 
 . أصل التخريج

 رج القول بعود  مال الولد ) املوقوا ( إىل األب ) الواق  (   ى القول برجوأ مال  
 الوق  إىل ورثة الواق . 

 فهل   يهم املوق  انقرض إن"وهذ  رواية اإلما  أمحد اليت تدل   ى هذا القول وهي: 
رواوت: منها  ثمث   فيهالواق  ورثة إىل أ   املال بيت إىل   يه  أ  املوقوا ورثة إىل ينتقل
منه   وقرابتهم مواريينهم   ى ذلك وقفه  ويرثون الذي امليت ورثة إىل يرجت  وصاحل حنبل رواية

 . (2)"الواق  ورثة إىل يرجت أنه هذا فظاهر
                              

 .(127)  القوا د البن رجب (1)
 .(437 /1امل ائل الفقهية من كتاب الروايت  والوجه  ) (2)
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  وهو (1)رج   ى ما قب ها "   ى أصل التخريج بقوله: " وقد نص اإلما  ابن رجب 
 رجوأ املال إىل أقارب الواق . 

 ن للتخريج من املذهب. و الناقل
 يرجت وق نا الوق  مصرا انق ت لو وكذلك"    والنص هو:اإلما  ابن ال  ا  /1 

 يف الزاغوف ابن حكامها  روايت    ى؟ إليه يرجت هل حيا الواق  فكان وقفا أقاربه إىل
 بد وله.  يف املفردات  قيل ابن وجز  اإلقناأ

 رجت ولد غري  ن منهم تويف من أن   ى أبدا وأميناهلم أوالد    ى وق  لو وكذلك 
 يعود فهل حي الواق  واألب  ولد غري  ن أوالد  أحد فتويف  إليه الناس أقرب إىل نصيبه
 .(2)أ  م" وهللا  قب ها ما   ى خترج فإهنا؟ ال أ   إليه الناس أقرب لكونه إليه نصيبه

 الواق   وكان أقارب إىل برجو ه ق نا   والنص هو: " مىتاإلما  املرداوي /2
 يف الزاغوف ابن حكامها. روايتان وذريته  صبته إىل أو إليه رجو ه ففي  حيا الواق 
 رواية.  اإلقناأ

 لو ال بع : وكذا القا د  يف مفرداته  قاله يف  قيل ابن به ق ت  إحدامها: يد ل
 أقرب إىل نصيبه رجت  ولد غري  ن منهم تويف من أن   ى  وأن اهلم أوالد    ى وق 
 نصيبه يعود فهل  حي الواق  واألب  ولد غري  ن الواق  أوالد أحد فتويف. إليه الناس

 إىل م تفتة وامل ألة. رجب ابن قاله. قب ها ما   ى خترج؟ ال أ   إليه الناس أقرب لكونه  إليه
 . (3)  ابه" يف املخا ب د ول

 والواق )   يها املوقوا( اجلهة انق عت ومىت)  والنص هو: "(4)اإلما  البهويت /3

                              
 .(127)  القوا د البن رجب (1)
 .( 206القوا د والفوائد األصولية )  (2)
 .(32 /7)   ل مرداوياإلنصاا (3)
الدين ابن ح ن بن إدريل البهويت احلنب ي: شيخ احلناب ة خيصر يف منصور بن يونل بن صمح البهويت  هو  (4)

ك اا القناأ    الروض املربت شرح زاد امل تقنت املختصر من املقنت : صر . ن بته إىل )هبوت( يف غربية مصر. له كتب  منها
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 إليه رجت حيا الواق  وكان وقفا الواق  أقارب إىل يرجت ق نا مىت أي( وقفا إليه رجت حي
 نصيبه رجت ولد غري  ن منهم تويف من أن   ى أبدا وأن اهلم أوالد    ى وق  وكذا. وقفا
 نصيبه إليه حي  رجت الواق  ولد  واألب غري  ن أوالد  أحد إليه  فتويف الناس أقرب إىل
 . (1)إليه" الناس أقرب ألنه

   ى أبدا ن اهلموأ  أوالد    ى وق  لو   والنص هو: " وكذااإلما  الرحيباف /4
 الواق  أوالد أحد فتويف  إليه الناس أقرب إىل نصيبه رجت ولد غري  ن منهم تويف من أنه
  رج  ال أ   إليه الناس أقرب لكونه. إليه نصيبه يعود فهل  حي الواق  واألب  ولد  ن
 .  (2)"رجب ابن قاله  قب ها ما   ى

 . نقد التخريج
ختريج ص يح فهو القول برجوأ مال الولد ) املوقوا   يه ( إىل األب ) الواق  (  

 مقيل   ى رواوت اإلما  أمحد وموافو لقوا د .
ختريج جيد؛ وذلك ألنه موافو لظاهر القرآن وال نة اليت تقد  األب يف اإلرث وهو 

 والوالية والنكاح 
 وموافو ل معقول حيث أن األب الذي أوق  املال أوىل من غري   وهو األقرب. 

  . (3)وأينا هذا التخريج موافو لقول اإلما  أبو يوس  صاحب اإلما  أبو حنيفة

                              
  .ه1051  تويف سنة ودقائو أويل النهى ل رح املنتهى   ن منت اإلقناأ ل  جاوي

 .(22 /13معجم املؤلف  )  (307 /7األ م  )انظر: 
 .(407 /2شرح منتهى اإلرادات = دقائو أويل النهى ل رح املنتهى ) (1)
 .(302 /4م الب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى ) (2)
 رضوا  فإذا انقوفة   ى ولد  جاز ما داموا أحياء: إذا جعل أينا له صدقة موقبو يوس :" قال أوهذا نصه (3)

 .(108 /6احمليط الربهاف يف الفقه النعماف ) .   وإىل ورثته إن كان ميتا "رجعت إىل صاحبها إن كان حيا
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 . دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب: الثاني  فرعال
إذا أوق  األب ماال أو  قارا   ى أوالد   مث مات أحد األوالد وليل له ذرية  وكان 

 األب الذي أوق  املال   ى قيد احليا   فإن املال املوقوا   ى االبن يعود إىل األب. 
 . حترير حمل النزاع

  ولكن ا ت فوا يف املال املوقوا (1)أمجت الفقهاء   ى أن األب يرث مجيت املال إذا انفرد
 ؟   الالواق   أاألب إىل  هل يرجتمن األب  

 فمن نظر إىل املال املوقوا لمبن   ى أنه إرث  قال برجوأ املال املوقوا إىل األب.  
ت    ن اإلرث  قال بعد  رجوأ املال املوقوا خمومن نظر إىل املال املوقوا لمبن   ى أنه  

 إىل األب. 
 . ايت واألقوال يف املسألةالروا

وليل له ولد  هل يرجت املال  املال املوقوا   ى االبن املتوىف ا ت   الفقهاء يف م ألة
 إىل األب الواق   أ  ال؟ 

 . الواق األب إىل  املال املوقوا   ى االبن يرجت: القول األول
 بيت املال. القول اليناف: يرجت إىل 

 . والرتجيح، األدلة
 . الواق األب إىل  املال املوقوا   ى االبنالقائ   برجوأ  :أصحاب القول األولأدلة 

 من القوا د: 
  فاألب (2)د ول املخا ب يف   ابهاستدل أص اب هذا القول ابلقا د  األصولية: 

                              
 .(91 /2اإلقناأ يف م ائل اإلمجاأ ) (1)
"ا ت فوا يف املخا ب بك ر ال اء هل يد ل يف  مو    ابه  :وهذا شرح ملعىن هذ  القا د  األصولية (2)

قال   ل وال  رج  نه إال بدليل قال األستاذ أبو منصور وهو الص يح من مذهب ال افعيفذهب اجلمهور إىل أنه يد 
األستاذ أبو منصور وفائد  اخلما فيما إذا ورد منه ص ى هللا   يه وس م لفظ  ا  يف إجياب حكم أو حظر  أو إابحته هل 
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غري ولد  وهذا القول يد ل حتت القا د  الواق  يرجت له ماله الذي أوقفه إذا مات االبن  ن 
 . (1)األصولية  وقد استدل هبذ  القا د    ى التخريج اإلما  ابن رجب

 فكما أن املخا ب يد ل يف   ابه  كذلك يصح رجوأ مال الوق  إىل الواق . 
 من القياس: 

قوا لألب الواق    ى اإلرث حيث أن االبن إذا مات ومل يكن قاسوا رجوأ املال املو 
 له أوالد فإن املال يرجت لألب. 

 من املعقول: 
 أن األب الواق  هو أقرب الناس لمبن  وهو مالك املال يف األساس فهو أوىل به. 

األب إىل  املال املوقوا   ى االبنرجوأ عد  القائ   ب :أدلة أصحاب القول الثاين
   بل يرجت إىل بيت مال امل  م . الواق 

 من املعقول: 
 أن مال الوق  خمت    ن مال اإلرث  فمال الوق  ال يورث.  /1
 أن هذا املال  رج من ذمة الواق  ) األب (  فم يعود إليه  بل يرجت إىل بيت املال.  /2

                              
  ن برهان يف األوسط ذهب معظم الع ماء إىل أن األمر ال يد ل حتت اخل ابقال اب  يدل ذلك   ى د وله فيه أ  ال

 .وغري  من املعتزلة د وله انتهى ونقل  بد اجلبار
ب يف خمتصر يف احملصول وابن احلاج ونق ه هلذا القول  ن معظم الع ماء  ال  نقل األستاذ أيب منصور والرازي

 .املنتهى وغريهم فإهنم جع وا د ول املخا ب يف   ابه مذهب األكينرين
  ى هذا  فذهب إىل التفصيل واتبعه  أن   ابه يتناوله بنف ه ولكنه  ارج  نه  اد  وقال إما  احلرم  اجلويين

قال الصفي اهلندي هذ  امل ألة قد تعرض يف األمر مر  ويف النهي مر  ويف اخلرب مر  واجلمهور   ى  التفصيل الكيا اهلراس
 .د وله انتهى

املتك م وضعا  والذي ينبغي ا تماد  أن يقال إن كان مراد القائل بد وله يف   ابه أن ما وضت ل مخا ب ي مل
 ف يل كذلك وإن كان املراد أنه ي م ه حكما فم  م إذا دل   يه دليل وكان الوضت شامم له كألفاظ العمو " 

 .( 226-225إرشاد الف ول إيل حتقيو احلو من   م األصول )
 .(127)  القوا د البن رجب (1)
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 : الرتجيح
أرجح القول املخرج الذي يقول بص ة رجوأ املال املوقوا   ى االبن إذا مات إىل  

 األب الواق   ألن األب الواق  أوىل هبذا املال من بيت املال. 
 وأينا هذا القول موافو ل عقل والعرا فأص اب املال أحو بمواهلم. 

 انق عت قال: " وحيث وقد رجح هذا القول الع ماء املعاصرين كاإلما  ابن ضوون الذي
 الواق  وكان  وقفا الواق  أقارب إىل يرجت ق نا مىت: أي  وقفا إليه رجت حي والواق  اجلهة
 . (2)  وغري (1)" وقفا إليه رجت حيا
 

 

  

                              
 .(5 /2منار ال بيل ) (1)
    .وهذا الذي متيل إليه النفل :بقوله  والذي  رب  ن رضا  هبذا القول   بدالعزيز ال  مان  يخكال  (2)

 .(409 /6األسئ ة واألجوبة الفقهية )
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 المطلب الرابع

 .(1)االنقطاع في الوقف

 . دراسة التخريج: األول  فرعال
 . نص املسألة

 مث  ولد    ى يق  أن مينل  الوسط منق ت  ال رف  ص يح الوق  كان  وإن"  
 ينظر مث  االنتهاء كمنق ت   وجهان الوق  ص ة يف  رج  امل اك    ى مث   بيد    ى
 أمكن وإن  ابلص ة ق نا إذا ألغينا  انقراضه ا تبار ميكن مل فإن    يه الوق  جيوز ال فيما

 . تقد  كما   وجه    ى؟ ي غى أو يعترب فهل انقراضه ا تبار
   ى مث   بيد    ى وق  كرجل   الوسط ص يح  ال رف  منق ت كان  وإن 

 مصرا إىل جيوز من بعد ومصرفه  وجهان أينا ص ته يف  رج  الكني ة   ى مث  أوالد 
 . (2)املنق ت" الوق 

 . القائل ابلتخريج
 املقدسي.  ابن قدامةاإلما  

 . أصل التخريج
 رج القول بب من الوق  املنق ت ال رف   والوق  املنق ت الوسط    ى القول بب من  

                              
  ولقد قمت بدمج امل ألت  هذا امل  ب درست م ألت  األوىل: انق اأ الوسط  والينانية: انق اأ ال رف  يف (1)

 .  ويف األدلةن يف أصل التخريجاا ألهنما متفقتعم
 :  وقد ورد فيهما قول خمرج(  هناك حالت  إلنق اأ الوق 24 /6) البن قدامة  املغين (2)

  مث   ى   ى ولد   مث   ى  بيد  ق ت الوسط  مينل أن يق   مناحلالة األوىل: أن يكون الوق  ص يح ال رف 
 .امل اك 

  مث   ى احلالة الينانية: أن يكون الوق  منق ت ال رف   ص يح الوسط  كرجل وق    ى  بيد   مث   ى أوالد 
 .الكني ة
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ن إحدامها: ما  أمحد يف تفريو الصفقة روايتا  فقد ورد  ن اإل(1)البيت يف م ألة تفريو الصفقة
 ب من البيت يف الصفقت . 

وا ت فت إذا مجعت الصفقة الواحد  ب  ما جيوز فيه وهذا نص رواية اإلما  أمحد: " 
 ؟ البيت  وما ال جيوز  هل يتفرق  أ  تب ل من أص ها

نقل صاحل فيمن اشَّتى  بدين فوجد أحدمها حرا: أنه يرجت بقيمته من الينمن فقد نص 
  ى تفريو الصفقة وإب اله يف احلر دون العبد  ونص يف النكاح إذا  قد   ى حر  وأمة  قدا 

 واحدا هل يب ل العقد فيهما أ  يف األمة   ى روايت : 
 ت نكاح احلر   ويفارق األمة. نقل ابن منصور: يينب

 . (2)" وغري : ينف خ العقد فيهما ونقل حممد بن حبيب
فقد روي  ن اإلما  أمحد يف  قد البيت ويف  قد النكاح إذا اجتمت فيهما ما جيوز  وما ال 

لبيت أو النكاح الص يح من جيوز  روايتان: األوىل ابلتفريو ب  الصفقت   و  يه فيصح ا
 الصفقت   ويب ل البا ل من الصفقت . 

والرواية الينانية هي: ب من كل الصفقت   وهي أصل خترجينا يف هذ  امل ألة  حيث قيل 
ب من الوق  املنق ت ) منق ت الوسط  ومنق ت ال رف  ( ابلكامل يف كل درجاته    ى القول 

 صفقت  الص ي ة والفاسد . بب من البيت ابلكامل يف كم ال
ن ل تخريج  ومنهم ألة تفريو الصفقة  األئمة الناق و وقد نص   ى أن أصل التخريج هو م 

 . (3)" الصفقة تفريو من املنق ت الوق  يف ابلب من وجه   جرَ : " و َ اإلما  املرداوي
                              

  و ل ومخر  كعبد وحر   وما ال جيوز بيعه يف صفقة واحد   أن يبيت ما جيوز بيعه :واملراد بتفريو الصفقة هو (1)
 :ففي امل ألة روايتان  ند اإلما  أمحد  بد  و بد غري و 

ويب ل فيما ال جيوز ؛ ألن كل واحد منهما له   فتجوز فيما جيوز بيعه بق  ه من الينمن  تفرق الصفقة :األوىل
 كما لو ابأ شقصا وسيفا.    فإذا اجتمعا بقيا   ى حكمهما  حكم منفرد

 .(20 /2الكايف يف فقه اإلما  أمحد ) .حمال وحراما فب لألنه  قد واحد مجت   يب ل فيهما :والينانية
 .(339 -338 /1امل ائل الفقهية من كتاب الروايت  والوجه  ) (2)
 .(34 /7)   ل مرداوياإلنصاا (3)
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 . ن للتخريج من املذهبو الناقل
 ال رف  ص يح الوق  كان  نفإ  والنص هو: " ابن قدامة مشل الديناإلما   /1 

 ص ة يف  رج  امل اك    ى مث  بيد    ى مث ولد    ى وق  كمن  الوسط منق ت
   يه الوق  جيوز ال فيما ينظر مث  االنتهاء املنق ت الوق  يف نذكر  ما   ى وجهان الوق 

 يعترب فهل انقراضه ا تبار أمكن وإن  ابلص ة ق نا إذا ألغينا  انقراضه ا تبار ميكن مل فإن
 . تقد  كما  وجه    ى؟ ي غى أو

  أوالد    ى مث   بيد    ى وق  كمن  الوسط ص يح ال رف  منق ت كان  فإن 
 إىل   يه الوق  جيوز من بعد ومصرفه وجهان أينا ص ته يف  رج  الكني ة   ى مث

 . (1)" املنق ت الوق  مصرا
 االبتداء ومتصل  االنتهاء متصل االبتداء   والنص هو: " ومنق تاإلما  ابن مف ح /2
 . (2)الصفقة" تفريو   ى بناء ابلب من: وقيل  ص تهما واملذهب  الوسط منق ت واالنتهاء

 وق  كأن   الوسط منق ت  واالنتهاء االبتداء متصل   والنص هو: "اإلما  الزرك ي /3
   ى مث   بد  مث  ولد    ى وق  أو  كامل اك   جيوز من   ى مث  كعبد  جيوز ال من   ى

 . (3)الصفقة" تفريو   ى بناء  ابلب من: وقيل  ص تهما واملذهب  امل اك 
  واض ة وأمين تها  الوسط ص يح  ال رف    والنص هو: " منق تاإلما  املرداوي /4

 الوق  يف ابلب من وجه و رج. األص اب و  يه. املذهب من الص يح   ى ص ي ة وك ها
 . (4)املصاحل" يف يصرا بنه ورواية  تقد  ما   ى الصفقة تفريو من املنق ت

 متصل. االنتهاء متصل االبتداء   والنص هو: " منق تاإلما  ابن البهاء البغدادي /5
 . ص تهما واملذهب الوسط منق ت واالنتهاء االبتداء

                              
 .(201 /6)  ى منت املقنتال رح الكبري  (1)
 .(164 /5املبدأ يف شرح املقنت ) (2)
 .(285 /4  ى خمتصر اخلرقي ) شرح الزرك ي (3)
 .(34 /7)   ل مرداوياإلنصاا (4)
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 . (1)الصفقة" تفريو   ى بناء ابلب من: وقيل
 . نقد التخريج

القول بب من الوق  املنق ت ال رف   والوق  املنق ت الوسط  ختريج ص يح  فقد قيل 
   ى رواوت اإلما  أمحد يف م ألة تفريو الصفقة. 

لكن هناك ضع  يف قياس الوق    ى البيت وهو أن الوق  من  قود التربأ واليت األصل 
 فيها الت اهل  وهي  كل البيت املعترب من  قود املعاوضة  واليت شدد ال ارأ فيها. 

  حيث ذكر اإلما  لكن هناك جانب قوي يف التخريج  وهو موافقته ل مذهب ال افعي
مث   ى   مث   ى أوالد   أن يق    ى رجلابن الرفعة القول بب من الوق  املنق ت فقال: " 

 . (2)"وهو األظهر  وهاهنا أوىل ابلب من  فهذا يَّتتب   ى الوق  املنق ت األول  املرتدين
 

  

                              
 .(364 /4فتح امل ك العزيز ب رح الوجيز ) (1)
 .(28 /12كفاية النبيه يف شرح التنبيه )  (2)
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 . دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب: الثاني  فرعال
 . (1)انق اأ  فما حكمه؟ وإىل أين سيكون مآل هذا الوق  إذا كان يف الوق 
 . حترير حمل النزاع

والذي   و من االنق اأ  مث ا ت فوا يف حكم (2)أمجت الفقهاء   ى ص ة الوق  التا 
 الوق  املنق ت. 

 فمن قال بص ة الوق  املنق ت  ا ترب الوق  كالصدقة  و  ى أنه من  قود التربأ. 
ومن قال بب من الوق  املنق ت  ا ترب الوق  كالبيت  وأنه يب ل ب بب اجلهالة املوجود  

 يف االنق اأ. 
 الرواايت واألقوال يف املسألة. 

                              
امك وهي مآل الوق  بعد ب الب ث سأضعها يف اهلهناك م ألة ي زمين دراستها وألهنا لي ت من ص  (1)

 :االنق اأ
 :  وهياحلناب ة يف مصرا الوق  املنق ت هناك أربت رواوت  ند

 : أنه يصرا إىل أقارب الواق  وقفا   يهم.الرواية األوىل
 .( 32- 31 /7. اإلنصاا ) قال يف الكايف: هذا ظاهر املذهب"قال يف اإلنصاا: "وهو املذهب  

 .: أنه يصرا إىل أقارب املوقوا   يهالرواية الينانية
.. ونقل حرب  أنه قبل ورثته لورثة املوقوا   يه" .جاء يف الفروأ: "ويصرا بعدها إىل ورثته ن با بقدر إرثهم

 .( 589/  4الفروأ ) 
 .( 33 /7اإلنصاا )  .: أنه يصرا إىل امل اك لينالينةالرواية ا

؛ ألنه مصرا الصدقات وحقوق هللا تعاىل من الكفارات وحنوها  : "ا تار  القاضي  وال ري  أبو جعفرقال ابن قدامة
 ( 22 /6املغين )  .ت إليهم  كما لو نذر صدقة م  قة"فإذا وجدت صدقة غري معينة املصرا  انصرف

 : أنه جيعل يف بيت مال امل  م .الرواية الرابعة
 وجه هذا القول:

 .( 33 /7. اإلنصاا ) ت و له  فأشبه مال من ال وراث لهأن هذا املال ال م 
 .(45 /2ا تما األئمة الع ماء )انظر  (2)
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 ا ت   الفقهاء يف حكم الوق  املنق ت ال رف   واملنق ت الوسط    ى قول : 
 القول األول: 

ال رف   أو يف الوسط  وهو القول أن الوق  املنق ت ص يح سواء كان االنق اأ يف 
 املنصوص يف املذهب. 
 القول اليناف: 

 . (1)أن الوق  املنق ت اب ل  وهو القول املخرج يف املذهب
 . والرتجيح، األدلة

 : القائ   بص ة الوق  املنق ت ال رف   والوق  املنق ت الوسط. أدلة أصحاب القول األول
 من املعقول: 

 أن الوق  صدقة من الصدقات  والصدقة جيوز أن تكون مؤبد   وجيوز أن تكون مؤقتة.  /1
أن الوق    ى جهة منق عة يعترب ص ي ا كما لو كان الوق    ى األوالد ألن اجلهة  /2

 هم أنه مصرا جمهول. ؤ  اد  ااملنق عة تعترب مصرفا مع وما  في قط بذلك 
أن وق  املنقول كما هو مع و  ص يح  ند أكينر أهل الع م  رغم أن املنقول  رضة  /3

ل همك  فكما يصح أن يكون الوق  غري دائم  كذلك يصح أن يكون املوقوا   يهم غري 
 . دائم   وهللا أ  م

  : القائ   بب من الوق  املنق ت ال رف   والوق  املنق ت الوسط.أدلة أصحاب القول الثاين
 من ال نة: 

انق ت  إذا مات اإلن ان : ))قال –ص ى هللا   يه وس م  -أن رسول هللا    ن أيب هرير 
  (( أو ولد صاحل يد و له  أو   م ينتفت به  صدقة جارية:  م ه إال من ثمثة

                              
 .(285 /4  ى خمتصر اخلرقي )   شرح الزرك ي(164 /5قنت )  املبدأ يف شرح امل(34 /7اإلنصاا ) (1)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

 

 الف ل الثاني

224 
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 وجه الداللة: 
 . صدقة جاريةصح أن يكون التأبيد مل ي   ى وجه كنالوق  إذا مل يأن 

 من القياس: 
أوال: قياس ب من الوق  املنق ت   ى ب من البيت يف م ألة تفريو الصفقة  وقد سبو شرح 

 هذا القياس يف أصل ختريج امل ألة. 
اثنيا: قياس ب من الوق  املنق ت   ى ب من النكاح إذا كان مجت يف  قد واحد ما يصح 

 التخريج. نكاحه من الن اء ومن ال يصح  وأينا سبو شرح هذا الدليل يف أصل 
 من املعقول:  

  ويعترب الوق  يصح   ووق  اجملهول الأن الوق  إذا كان منق عا صار وقفا   ى جمهول
 . هول ابتداءاجملوق    ى املنق ت مينل ال

 الرتجيح: 
جيوز أن   وهلذا الوق  صدقة من الصدقاتأرجح القول بص ة الوق  املنق ت  وذلك ألن 

  األصل يف شروط الواق  الص ة واجلوازأينا و   مؤقتاو ق عا أن يكون منجيوز و   يكون دائما
 . وهللا أ  مود و  إلبقاء األوقاا  واليت فيها نفت العباد والبمد   اوألن يف هذا القول ت جيعً 
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 المطلب الخامس

 مشاركة من لم يذكر من األوالد في الوقف

 . الفرع األول: دراسة التخريج
 . (1)نص املسألة 
النص األول: "فإن كان يف درجته يف الن ب من ليل من أهل االست قاق حبال  كرجل له  

أربعة بن   وق    ى ثمثة منهم   ى هذا الوجه املذكور  وترك الرابت  فمات أحد الينمثة  ن 
 . (2)ولد  مل يكن ل رابت فيه شيء  ألنه ليل من أهل االست قاق "  غري

بعو أوالد  مث   ى أوالد أوالد  فهل  تص الب ن اليناف  النص اليناف: " لو وق    ى
بوالد امل م  أو ال؟ أو ي مل مجيت ولد ولد  نص أمحد يف رواية حرب   ى أنه ي مل مجيت 

 ولد الولد. 
ويتخرج وجه آ ر ابال تصاص بولد من وق    يهم ا تبارا آبابئهم فإن هذ    ية واحد  

"(3) 
 القائل ابلتخريج. 

 املقدسي.  ابن قدامة اإلما 
 . احلنب ي واإلما  ابن رجب
 أصل التخريج. 

                              
 .  وسبب مجعي هلما يف م ألة واحد  هو أن أصل التخريج واألدلة واحد  مجعت يف هذ  الدراسة م ألت (1)
 .هنا القول املخرج هو  د  د ول من مل يذكر من األوالد يف الب ن األوىل .(203 /12)   البن قدامةاملغين (2)
هنا القول املخرج هو  د  د ول األحفاد وهم الب ن الينانية تبعا آلابئهم  .(476 /2) القوا د البن رجب (3)

 .الذين مل يذكروا يف الوق 
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 ل تخريج يف هذ  امل ألة:  نيوجد لدينا أصم
هم أمسائهم ومعهم أبنائهم يف ؤ أاباألول:  رج القول بعد  د ول األوالد الذين مل يذكر 

    ى القول بعد  د ول أوالد البنات يف الوق   وهذ  هي رواية اإلما  أمحد " (1)الوق 
 أنه قال أليب  بد هللا:  أ ربان أبو بكر املروزي

  ل يف رجل أوق  ضيعة   ى ولد  فمات األوالد وتركوا الن و  حوامل؟ما تقو 
 فقال: كل ما كان من أوالد الذكور بنات كن أو بن  فالنيعة موقوفة   يهم. 

 (2)وما كان من البنات ف يل هلم فيه شيء ألهنم من رجل آ ر ليل هم من ولد "
 وهذ  رواية أ رى " م ألة: فإن وق    ى ولد ولد  هل يد ل فيه ولد البنات؟ 

 . (3)" رقيفنقل املروزي: أهنم ال يد  ون  وهو ا تيار اخل
 فكما أن أوالد البنات ال يد  ون يف الوق  فعد  د ول من مل يذكر من األبناء أوىل. 

ن مل يذكر أمسائهم يف   ية مرض املوت  وهذ  واليناف:   ى القول بعد  د ول األوالد الذي
رواية اإلما  أمحد: " م ألة: إذا فنل بعو األوالد يف الع ية هل جيوز أن ي وي بينهم يف 

 مرض موته أ  ال؟ 

                              
آلابئهم؛ وذلك     د  د ول األحفاد تبعا  والينانية   د  د ول األوالدن: األوىلاجتر  ن خمالدينا م ألتهنا  (1)

 .هم من الوق  ومل يذكرهمو إذا استينناهم أب
 .وقد اجتهدت يف كتابة أصل ختريج مناسب ل م ألة ألن الفقهاء مل يذكروا أصم هلذا التخريج

 ( 59أمحد ص )الوقوا والَّتجل من م ائل اإلما   (2)
 .(438 /1امل ائل الفقهية من كتاب الروايت  والوجه  ) (3)
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 . (2)جواز ذلك " (1)نقل ابن إبراهيم و بد هللا ال جيوز  ونقل أبو  الب
تفنيل بعو األبناء يف الع ية وحرمان بعنهم منها  فكذلك جيوز أن يوق   فكما أنه جيوز

 . ماله   ى بعو أبنائه  وأن حير  بعنهم
 ن للتخريج من املذهب. و الناقل
ن كان له ثمثة بن  فقال وقفت   ى إ" ف  والنص هو: ابن قدامة مشل الديناإلما   /1 

ولدي فمن وفمن و  ى ولد ولدي كان الوق    ى االبن  امل م  و  ى أوالدمها وأوالد الينالث 
 . (3)ل ينالث " يءشوال 

قال   والنص هو: " فاملنصوص د ول اجلميت  من مسى ومن مل ي م  (4)اإلما  ابن قندس /2 
حرب: سألت أاب  بدهللا ق ت: رجل وق    ى ولد   فكتب كتااب  هذ  صدقة   ى ولد  فمن 
وفمن مث قال وولد ولد   وله غري هؤالء قال: هم شركاء  وجهه القاضي بن قوله: ولدي ي تغرق 
اجلنل فيعم  والتخصيص بقوله: فمن وفمن أتكيد ل بعو  فم يوجب إ راج البقية  كالع   

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ } قوله تعاىل:يف 

[  وجز  املصن  بعد  د ول الينالث  وقصر الوق  98]سور  البقر :   { ہ ہ ہ

                              
وكان   روى  ن أمحد م ائل كينري   أمحد اإلما  صاحب  أمحد بن محيد أبو  الب امل كافأبو  الب: هو  (1)

املقصد   (39 /1احلناب ة ) بقات ه. انظر: 244  تويف سنة وكان رجم صاحلا فقريا صبورا   ى الفقر  أمحد يكرمه ويعظمه
 .(96 /1االرشد )

 .( 439 /1امل ائل الفقهية من كتاب الروايت  والوجه  ) (2)
 .(220 /6)   ى منت املقنت ال رح الكبري (3)
اببن قندس  هو أبو بكر بن إبراهيم بن يوس   البع ي  مث الصاحلي  الدم قي  احلنب ي  ويعراابن قندس:  (4)

  وقد وصفه ت ميذ  العمء املرداوي: بنه  ممة زمانه يف الب ث والت قيو  وقال ابن أيب  ذيبة: شيخ صوله امل يف الفقه وأ
من تصانيفه: حاشية   ى احملرر  وحاشية   ى الفروأ حملمد بن مف ح   احلناب ة ابل ا  وإمامهم ومفتيهم و املهم وزاهدهم

 ه.861  تويف سنة املقدسي
 .(55/  3 )  األ م (300/  7 )  وشذرات الذهب(15 -14/  11 )الممت النوءانظر:            
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  ى امل م  وأوالدمها وأوالد الينالث  جعم لت ميتهما بدال ل بعو من الكل  فا تص احلكم 

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ }به  كما يف قوله تعاىل: 

 . (1)الوجوب ابمل ت يت بعد ذكر الكل "[   ص 97]سور  آل  مران: { ۋ ٴۇ ۈ ۈ

   وله نصان: اإلما  املرداوي /3 
النص األول: " كمن له أربت بن   وق    ى ثمثة  وترك الرابت. فمات أحد الينمثة  ن غري 
ولد: مل يكن ل رابت فيه شيء؛ ألنه ليل من أهل االست قاق. قاله األص اب. وإذا شر ه ملن 
يف درجة املتوىف  ند  د  ولد : است قه أهل الدرجة حالة وفاته. وكذا من سيوجد منهم يف 

 حتمال . أصح اال
قال يف الفائو: هذا أقوى االحتمال . قال: ورأيت امل اركة خبط ال يخ مشل الدين يعين 

الد ول هنا أوىل. وبه أفىت فيه وجهان. قال: و   رجيف قوا د :  قال ابن رجب ال ارح والنووي
ال يخ مشل الدين. قال: و  ى هذا  لو حدث من هو أ  ى من املوجودين  وكان يف الوق  

 . (2)است قاق األ  ى فاأل  ى: فإنه ينتز ه منهم. قاله يف القا د  ال ابعة بعد املائة"
و  ى ولد لو كان له ثمث بن . فقال " وقفت   ى ولدي فمن وفمن  النص اليناف: " 

ولدي " كان الوق    ى امل مي  وأوالدمها وأوالد الينالث  وال شيء ل ينالث. ذكر  املصن  
خمتارا له. وقدمه يف الفروأ  واملغين  وال رح. ونصرا . وهو ظاهر ما قدمه يف الفائو. وقوا  شيخنا 

: يد ل االبن الينالث. ونق ه حرب  يف حواشيه. وص  ه احلارثي. وقال القاضي  وابن  قيل
وقدمه احلارثي. فقال: فاملنصوص د ول اجلميت. وقال يف القا د  الينانية والع رين بعد املائة: 

 وجه ابال تصاص بولد من وق    يهم  ا تبارا آبابئهم.  و رج

                              
 .( 373 /7حاشية ابن قندس )  (1)
 .(51 -50 /7) اإلنصاا ل مرداوي (2)
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الفقراء " وكذا احلكم واخلما واملذهب لو قال " وقفت   ى ولدي فمن وفمن  مث   ى 
 هل ي مل ولد ولد  أ  ال؟ . 

 . (1)وقيل: ي م ه هنا. ذكر  املصن  احتماال من  ند  "
  والنص هو: " ولو كان له ثمثة بن  فقال وقفت   ى ولدي فمن اإلما  احلجاوي /4

ه وأوالد الينالث الذي مل يذكر  لد ولوفمن و  ى ولد ولدي كان الوق    ى امل مي  وأوالدمها 
 . (2)يف  مو  ولدي وال شيء ل ينالث "

 نقد التخريج. 
هم أمسائهم  و د  د ول أبناء األبناء يف الوق   ؤ أابالقول بعد  د ول األوالد الذين مل يذكر 

 ختريج ص يح  فقد قيل   ى رواوت اإلما  أمحد  وجاء موافقا لقوا د اإلما . 
يف حاشيته القول املخرج حيث (3)مذهب احلنفية فقد ذكر ابن  ابدينوقد وافو هذا التخريج 

 . (4)قال: " ف و كان أوالد  أربعة ومسى منهم ثمثة مل يد ل امل كوت  نه "
  

                              
 .(48 -47 /7) اإلنصاا ل مرداوي (1)
 .(21 /3) أمحد بن حنبلاإلقناأ يف فقه اإلما   (2)
هو حممد أم  بن  مر بن  بد العزيز  ابدين. دم قي. كان فقيه الدور ال امية  وإما  احلنفية   ابن  ابدين (3)

 ه. 1252  تويف سنة يف  صر . صاحب ))رد احملتار   ى الدر املختار(( امل هور حباشية ابن  ابدين
 ( 267/  6 )األ م  ر: انظ

 .(469 /4الدر املختار وحاشية ابن  ابدين )رد احملتار( ) (4)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

 

 الف ل الثاني

230 

 األقوال الفقهية المخرجة في مذهب اإلمام أحمد جمعاً ودراسة

 . الفرع الثاني: دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب
إذا أوق  األب أمواله   ى أوالد  ومسى بعنهم و صهم ابلذكر  وسكت ومل ي م بعنهم  

 فهل يد ل من مل ي م األب مت إ وهتم يف الوق . 
 حترير حمل النزاع. 

 . (1)أمجت الفقهاء   ى جواز الوق    ى األوالد
بعو األبناء وتوق   ن ت مية البعو  هل يد ل من  ىولكن ا ت فوا يف م ألة إذا مس

 توق  األب  ن ت ميتهم يف الوق   أ  ال؟ 
فمن قال بد ول مجيت األوالد يف الوق   محل لفظ األب   ى اجلنل  واجلنل يعم مجيت 

 األوالد. 
   محل لفظ األب   ى التخصيص. دومن قال بعد  د ول من مل يذكر من األوال

 الرواايت واألقوال يف املسألة. 
 هم يف الوق   هل يد  ون  أ  ال؟ و  حكم األوالد الذين مل ي مهم أبا ت   الفقهاء يف

القول األول: أن األوالد الذين مل ي مهم أابهم يد  ون يف الوق   أي أن الوق  ي َّتك فيه 
  وهو القول املنصوص من ذكر األب ومن مل يذكر    ى أن ذكر أمساء البعو من ابب التأكيد

   يه يف املذهب. 
هم فقط  وهو القول ؤ كرت أمساالقول اليناف: أهنم ال يد  ون  أي أن الوق   تص ابلذين ُذ 

 املخرج. 
 

                              
 .(45 /2ا تما األئمة الع ماء )انظر  (1)
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 األدلة، والرتجيح. 
 هم يف الوق . و بد ول األوالد الذين مل ي مهم أبالقائ    أدلة أصحاب القول األول:

 من املعقول: 
  وقوله: فمن وفمن  أتكيد لبعنهم  فم أن قوله ولدي ي تغرق اجلنل فيعم اجلميت /1

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ } يوجب إ راج بقيتهم  كالع   يف قوله تعاىل:

 . (1) [98]سور  البقر :   { ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

؛ الن مق لفظ الولد   ى االبن  (2)أن قوله ولدي فمن وفمن يعترب بدل الكل من الكل /2
 كان مقه   ى اجلميت. 

    خبما     اخلاص   ى العا أن   و   ن أدا  الع   دليل إراد  التف ري والتبي  /3 
 . (3)فإنه يقتني معىن التأكيد  فوجب محل م ألتنا   ى التف ري والتبي 

 هم يف الوق . و ذين مل ي مهم أبد ول األوالد ال القائ   بعد  أدلة أصحاب القول الثاين:
 من املعقول: 

وت ميتهما أن قوله ولدي فمن وفمن و د  ذكر الينالث هو ختصيص ل م م  فقط   /1
   فا تص احلكم به. بدال ل بعو من الكل

                              
 (.7/506) انظر: املغين  ابن قدامة (1)
البدل واملبدل منه  حنو: }اهدان الصراط امل تقيم. صراط الذين أنعمت بدل كل من كل  وهو: ما يت د فيه  (2)

   يهم{  }لع ي أب غ األسباب. أسباب ال موات{.
 بدل بعو من كل  وهو: ما يدل فيه البدل   ى بعو معىن املبدل منه  حنو: )أكل  الد الرغي  ث ينه(.

 .(141املنهاج املختصر يف   مي الن و والصرا )ص: 
 (.176-51/75) (  املبدأ شرح املقنت7/374ابن قندس ) حاشية (3)
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 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ }كما يف قوله تعاىل: 

  فخص الوجوب ابمل ت يت بعد ذكر الكل  [97]سور  آل  مران: { ۋ ٴۇ ۈ ۈ
 . الكلفي مى بدل البعو من 

أنه لو قال: ضربت زيدا رأسه  ورأيت  مرا وجهه  ا تص النرب ابلرأس والرؤية  /2
   و  يه فم يد ل االبن الينالث لعد  ذكر امسه. (1)ابلوجه

 الرتجيح: 
و مقته  رًافإن كان االبن ابيف هذ  امل ألة أرى النظر ل قرائن  والعمقة ب  االبن واألب  

 ببيه جيد   رج نا القول ابمل اركة وبد ول االبن الذي مل يذكر امسه مت إ وته يف الوق . 
وإن كان األب غنبان   ى هذا االبن  و مقة االبن ببيه سيئة  فالواضح أن األب يرغب 

حرمان االبن  فيكون الراجح يف هذ  احلالة هو القول املخرج والقائل بعد  د ول االبن الذي يف 
 مل يذكر امسه مت إ وته يف الوق . 

 
  

                              
 (.374 -7/373حاشية ابن قندس ) (1)
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 الثانياملبحث 
 

 باب الهبة والعطية
 
 

 : فيـــه ستة مطالـــبو

 المطلب األول: الهبة بالفعل )المعاطاة(.  •

 المطلب الثاني: العفو عن الدين.  •

 المطلب الثالث: هبة المشاع.  •

 المطلب الرابع: ت ر  األب في الهبة ليس برجوع.  •

 المطلب الخامس: ت ر  األب بالعتق قبل القبض.  •

 المطلب السادس: نفاذ العتق من كل المال.  •

 
* * * ** * * *   
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 : توطئة
 هي: مت يك املال يف حال احليا  والص ة بغري  وض.  اهلبة

 . (1) ((حتابوا هتادوا: ))  ى التهادي فقال  وقد حث النيب 
ويف هذا احلديث ترغيب يف بذل اهلداو إل واننا امل  م   ملا فيها من التوادد واأللفة ب  

 الق وب. 
 فهي أ ص من اهلبة  واملراد هبا: التربأ ابملال يف مرض املوت املخوا.  أما الع ية

. (3)كان أيكل اهلدية  وال أيكل الصدقة  ؛ فإن النيب (2)واهلدية ختت    ن الصدقة 
 . (5)((هو هلا صدقة  ولنا هدية: ))(4)وقال يف ال  م الذي تصدق به   ى برير 

 ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻ } قوله تعاىل:واألصل يف مشروعية اهلبة وجوازها: 

 . [4]سور  الن اء: { ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ

                              
  ومالك يف املو أ  (203صال) [594  رقم احلديث]ابب قبول اهلدية  يف األدب املفرد البخاريأ رجه  (1)

يف ص يح األدب  ح نه احلافظ يف الت خيص  واأللباف[  651احلديث] ابب ما جاء يف املهاجر   رقم  خل وكتاب ح ن ا
 .(1601رقم )  (6/44)  إرواء الغ يل (221صال)  ص يح األدب املفرد (3/69)ت خيص احلبري انظر: املفرد  ويف اإلرواء. 

 .(4/38) رح التينريب   (8/239) انظر: املغين  البن قدامة (2)
إذا أيت ب عا  سأل  نه: أهدية أ  صدقة؟ فإن قيل: صدقة: قال  ))كان رسول هللا ونص احلديث:  (3)

 فأكل معهم((. ألص ابه: ك وا  ومل أيكل. وإن قيل: هدية: ضرب بيد  
[  2615  رقم احلديث]ابب قبول اهلدية  تاب اهلبة وفن ها والت ريو   يهاك   يف ص ي ه البخاريأ رجه  

 . (2/756) [ 175احلديث] رقم  اهلدية ورد  ل صدقة ابب قبول النيب   كتاب الزكا    وم  م يف ص ي ه .(1/485)
برير : موال  أ  املؤمن   ائ ة رضي هللا  نها. كانت موال  لبين همل فكاتبوها  فاشَّتهتا  ائ ة زوج النيب  (4)

ثمثة    وغري . وصن  ابن  زميةا  بد امل ك بن مروانروى  نه    فأ تقتها. وكان زوجها مغيث  بدا لبعو بين م يت
 أجزاء يف فقه حديث برير . 

 .(7/535)  اإلصابة (2/298)  سري أ م  النبمء (41/795) ابالستيعاانظر:  
 2616احلديث] رقم  ابب قبول اهلدية  اب اهلبة وفن ها والت ريو   يهاكت   يف ص ي ه البخاري أ رجه (5)

 ...ولبين هاشم وبين امل  ب كتاب الزكا : ابب إابحة اهلدية ل نيب    . وم  م يف ص ي ه(1/485-486)[ 
 .(2/755)[  1075احلديث] رقم  
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 كان رسول هللا : ))هتادوا حتابوا((. و ن  ائ ة رضي هللا  نها قالت: ))وقال 
 . (1)((يقبل اهلدية ويينيب   يها

: وأمجعوا أن الرجل إذا وهب لرجل دارا  أو أرضا  أو  بدا  (2). قال ابن املنذرواإلمجاع
  ى غري  وض  ب يب نفل املع ي  وقبل املوهوب له ذلك  وقبنه  بدفت من الواهب ذلك 

 . (3)أن اهلبة له اتمةإليه  وإجاز   
 

  

                              
 احلديث رقم  ابب املكافأ  يف اهلبة  يو   يهاكتاب اهلبة وفن ها والت ر    يف ص ي ه البخاري أ رجه (1)

[2623  ](1/47). 
 أبو بكر: فقيه جمتهد  من احلفاظ. كان شيخ احلر  خيكة.حممد بن إبراهيم بن املنذر الني ابورى   ابن املنذر   (2)

املب وط يف الفقه  واألوسط يف ال نن واإلمجاأ  :قال الذهيب: ابن املنذر صاحب الكتب اليت مل يصن  مين ها. منها
  .ه319  تويف سنة واإلشراا   ى مذاهب أهل الع م  واال تما
 .(294 /5) األ م (  5 -4/  3 )تذكر  احلفاظانظر:             
 .(108)ص مراتب اإلمجاأ  البن حز  ( 1154ال)ص اإلمجاأ  البن املنذر (3)
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 المطلب األول

 .(1)انعقاد الهبة بالمعاطاة

 . الفرع األول: دراسة التخريج
 نص املسألة. 

 واألفعال الدالة   ى اإلجياب والقبول كافية  وال حيتاج إىل لفظ والص يح أن املعا ا  " 

" (2) . 
 القائل ابلتخريج. 

 املقدسي.  اإلما  ابن قدامة
 أصل التخريج. 

 رج القول ابنعقاد اهلبة ابملعا ا    ى القول ابنعقاد البيت ابملعا ا   والذي قال بن هذا هو 
 رج وهل يقو  الفعل مقا  ال فظ؟ حيث قال: "  أصل التخريج يف هذ  امل ألة اإلما  املرداوي

 . (3)  ى الرواية يف البيت ابملعا ا  "
ورواية اإلما  أمحد اليت  رج منها هذا القول هي: " ق ت: رجل أ ذ ثواب من رجل فقال: 

  اذهب به  فإن رضيته أ ذته  فبا ه؟

                              
جياب والقبول  وهذا   وال يصح أن ي  و   يها اإلوهي الصيغة الفع ية  وت مى اص محا بال )املعا ا ( (1)

 .(305)صالروض املربت انظر:  .اص مح  ريف  وال  مقة له ابل غة
 .(274 /12)   البن قدامةاملغين (2)

  وأنه ال حاجة ل ت فظ و ص ة اهلبة ابملعا ا ا القول وهيف حبيني يف هذ  امل ألة وجدت أن أول من نص   ى هذ
  فهو اإلما  املذهب ومل ينص   يه اإلما  أمحد  أما الذي ذكر بن هذا القول خمرج يف هو اإلما  ابن قدامة  يف اهلبة
  .ل تخريج الناق ون  وسيأيت ذكر قوله  ند ذكر األئمة املرداوي

 .( 71/  18) اإلنصاا  املرداوي (3)
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 (1)  اب ه  فقد رضيه " قال: هذا ح
 ففي هذ  امل ألة حصل البيت بدون إجياب وقبول. 

 وهذ  رواية أ رى  ن اإلما  أمحد " ق ت: ذهب هبا   ى سو   ومل ي م الينمن فه كت؟ 
ح  قال لعمر يف الدابة  ح  أراد أن ي َّتي  فع بت  فقال: (2)قال: هو   ى حديث شريح

 (3)أ ذته   ى سو   فأنت له ضامن  حىت ترد  "
 فكونه ينمن دليل   ى أنه بيت ابملعا ا . 

 فكما أن البيت ينعقد ابملعا ا  كذلك اهلبة تنعقد ابملعا ا . 
 ن للتخريج من املذهب. و الناقل

  والنص هو: " وحتصل اهلبة خيا يتعارفه الناس هبة من االجياب ابن قدامة مشل الديناإلما   /1
جياب أن يقول وهبتك أو أهديت إليك  أو م كتك  فاإلوالقبول واملعا ا  املقَّتنة خيا يدل   يها  

أو هذا لك  وحنو  من األلفاظ الدالة   ى هذا املعىن  والقبول أن يقول قب ت أو رضيت أو حنو 
 . (4)املقَّتنة خيا يدل   يهما "هذا  وتصح ابملعا ا  

  والنص هو: " أما كون اهلبة حتصل خيا ذكر املصن  رمحه هللا؛ فألن (5)اإلما  التنو ي /2
 اهلبة مت يك. فتجب ابإلجياب والقبول واملعا ا ؛ كالبيت. 

                              
 .(2956 /6) م ائل اإلما  أمحد وإس اق بن راهويه (1)
ويل قناء   بو أمية. من أشهر القنا  يف صدر اإلسم هو شريح بن احلارث بن قيل بن اجلهم الكندي  أ (2)

هال كان ثقة يف احلديث  مأموان يف  77واستعفى يف أو  احلجاج فأ فا  سنة   الكوفة يف زمن  مر و ينمان و  ي ومعاوية
 ه.78سنة  مات ابلكوفة  القناء  له ابأ يف ال عر واألدب

 (.236/  3 )األ م    (85 / 1 )الذهب شذرات ( 326/  4 )ذيب التهذيبانظر: هت
 .(2955 /6) م ائل اإلما  أمحد وإس اق بن راهويه (3)
 .(248 /6)   ى منت املقنت ال رح الكبري (4)
 املعري األصل التنو ي    زين الدين  أبو الربكات  بن املنجى بن بركاتبن  ينمان بن أسعد ى املنجهو  (5)
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وألن اهلبة أسهل من البيت. بدليل أنه يصح أن يكون  وضها جمهوال   ى رواية فإذا صح البيت 
 . (1)ابملعا ا . فألن تصح اهلبة هبا ب ريو األوىل" 

  والنص هو: " قال يف الت خيص: وهل يقو  الفعل مقا  ال فظ؟  رج   ى اإلما  املرداوي /3
 الرواية يف البيت ابملعا ا   وأوىل ابلص ة. 

ال تصح   واملغين يف الصداق: (2)قال يف احلاوي الصغري: وتنعقد ابملعا ا . ويف امل تو ب
وجهان. وقال يف ويف العفو : (3)وقال يف الر اية الكربى والتم يك اهلبة والعفو إال ب فظ
قب ت أو : والقبول. وم كت وهبت  وأ  يت   :وألفاظها .(5)  وم بوك الذهب(4)املذهب

 . (6)اهتبت " مت كت أو
 نقد التخريج. 

                              
 ه. 695  تويف سنة شرح كتاب " املقنت يف الفقه " شرحا ح نا يف أربت جم دات  الدم قي  احلنب ي
 .(826 /15اتريخ اإلسم  )انظر: 

 .(187 /3املمتت يف شرح املقنت ) (1)
 ه.616  املتويف سنة مد بن  بد هللا بن احلَُْ ْ  ال امريامل تو ب: حمل (2)

 .(248 /3ذيل  بقات احلناب ة )انظر: 
ه. 695  املتويف سنة النمري احلراف  الفقيه األصويل محد بن محدان بن شبيب بن محدانالر اية الكربى: أل (3)

 .(267 /4ذيل  بقات احلناب ة )انظر: 
مالن فقهالاء   احلالراف ابن  بالدوس  ن   ي  ي بن  مر بن أمحد بن  مار بن أمحد ب بن  بدوساملذهب: ال (4)

تويف   قال: بناها   ى الص يح من الدليلاإلنصاا ف وقالد مدحاله صالاحب مالصنفاته: " املالذهب يف املالذهب" من  احلناب الة
 هال.559سنة

 (.416 )ص البن بدران املد ل(  2/242) انظر: املقصد األرشد
 الوىف سالنةاملت  بالن اجلالوزي البغالدادي احلنالب ي م بوك الذهب يف املذهب أليب الفرج  بد الرمحن بالن  ال ي (5)

 (.2/1670 )ك   الظنون (   1/80)انظر: معجم الكتب  هال.597
 (.18/71) اإلنصاا  املرداوي (6)
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  فقد قيل اص ي ً  اتنعقد اهلبة ابلفعل  كما أن البيت ينعقد ابلفعل  هذ  امل ألة تعترب خترجيً  
 القول   ى رواوت اإلما  أمحد. 

 ولكن قياس اهلبة   ى البيت فيه ضع ؛ ألن اهلبة خمت فة  ن البيت  فاهلبة  قد تربأ. 
: "كما تنعقد اهلبة وهذا القول موافو لقول احلنفية جاء يف درر احلكا  شرح جم ة األحكا 

 . (1)  اء الواهب وقبو املوهوب له"ابإلجياب والقبول تنعقد أينا ابلتعا ي أي إب
 

                              
 .(405 /2درر احلكا  شرح جم ة األحكا  )  (1)
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 . الفرع الثاني: دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب  
إذا وهب شخص هبة ل خص آ ر  فهل يكفي لقبول اهلبة أ ذها ابلفعل  أ  ي زمه أن  

 يقول أنه قبل اهلبة ب فظه. 
 حترير حمل النزاع.  

 . (1)أمجت الفقهاء   ى أن اهلبة من العقود اجلائز 
 وا ت فوا يف ص ة انعقاد اهلبة  هل يكفي فيها الفعل  أ  حتتاج إىل إجياب وقبول. 

فمن قال بهنا حتتاج إىل إجياب وقبول  نظر إليها   ى أهنا  قد مت يك يفتقر إىل اإلجياب 
 والقبول. 

اب ومن قال بهنا ال حتتاج إىل إجياب وقبول  نظر إليها   ى أهنا  قد تربأ ال حتتاج إىل إجي
 وقبول. 

 الرواايت واألقوال يف املسألة. 
 ا ت   الفقهاء يف انعقاد اهلبة ابلتعا ي    ى قول : 

 القول األول: أن اهلبة تنعقد ابإلجياب والقبول ) ال فظ ( وال يكفي الفعل. 
 القول اليناف: أن اهلبة يكفي يف انعقادها الفعل  وتصح به وال حتتاج إىل إجياب وقبول. 

 والرتجيح.  األدلة،
القائ   بن اهلبة تنعقد ابإلجياب والقبول ) ال فظ ( وال يكفي  أدلة أصحاب القول األول:

 الفعل. 
 من املعقول: 

                              
 .(574)ص:ا تما الفقهاء = ا تما الع ماء ل مروزي انظر:   (1)
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 . (1)أن اهلبة  قد مت يك يفتقر إىل اإلجياب والقبول كالنكاح /1
 القائ   بن اهلبة يكفي يف انعقادها الفعل.  أدلة أصحاب القول الثاين:

 من املعقول: 
كان يهدي ويهدى إليه  ويع ي ويع ى  ويفرق الصدقات  وأيمر سعاته   أن النيب  /1

ب ذها وتفريقها  وكان أص ابه يفع ون ذلك  ومل ينقل  نهم إجياب وال قبول وال أمر به  وال 
وقد كان ابن  مر   ى بعري ))  تع يمه ألحد  ولو كان ذلك شر ا لنقل  نهم نقم م تهرا

: هو لك و  بدهللا بن  مر   رسول هللا  فقال نيه  فقال: هو لك و: بعْ لعمر: فقال النيب 
 . (2)((فاصنت به ما شئت

أن اإلجياب والقبول لو كان م تعمم  لنقل إلينا نقم شائعا  ومل ينقل إال املعا ا  والتفرق  /2
 . (3) ن تراض فكان ذلك كافيا

 الرتجيح: 
أرجح القول القائل ابنعقاد اهلبة ابلفعل  وذلك لقو  أدلته  وألن غالب الناس يتجنبون اإلجياب 
والقبول يف اهلبة  فالغالب يفنل الكتابة   ى اهلدية  أو ت  يمها يف اليد دون كم   ويف ذلك 

 مرا ا  ل ناس الذين حيزنون من الكم . 
 

 
   

                              
 (.6/249)   ى منت املقنت ال رح الكبري (1)

[  2610]   رقم احلديثابب من أهدي له هدية و ند  ج  اؤ  فهو أحو  كتاب اهلبةص ي ه   يف  أ رجه البخاري (2)
(3/ 162). 

 (.11/24)   ال رح املمتت)384 /4انظر: م الب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى )
 .)314ص ) العد  شرح العمد   (3)
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 المطلب الثاني

 مجهولإبراء المدين من دين 

 . الفرع األول: دراسة التخريج
 نص املسألة. 

"وتصح الرباء  من الدين ب فظ اإلبراء واإلسقاط واهلبة والعفو والصدقة والت  يل سواء قب ه  
 املربأ أو رد  وتصح مت جهل ملربئ بقدر  أو صفته أو هبما وإن  رفه املربأ. 

 و نه ال يصح إن جهم  إال فيما يتعذر   مه. 
 . (1)أن يصح بكل حال إال إذا  رفه املربأ فيظن املربئ جه ه به فم يصح " ويتخرج

 القائل ابلتخريج. الفرع الثاين: 
 ) اجلد (.  اإلما  اجملد ابن تيمية

 أصل التخريج. 
القول بعد  ص ة اإلبراء من الدين  ند جهالة املدين خمرج   ى رواية اإلما  أمحد بعد  الرباء  
من العيب إذا مل يب  وذلك يف البيت " ق ت: ال يربأ من العيوب حىت يب    ى حديث ابن  مر 

 و ينمان؟ 
  قال: ال يربأ حىت يب .

 . (2)قال إس اق: كما قال "
 فالرباء  من العيوب ال تصح مت اجلهالة  كذلك الرباء  من الدين ال تصح مت اجلهالة. 

                              
 .(339 /1)  ل مجداحملرر يف الفقه (1)

 .العفو  ن الدين من أروأ اهلبات احملببة لق وب الناسف  ضمن هبة اجملهول تد لهذ  امل ألة     
 .(2769 /6) م ائل اإلما  أمحد وإس اق بن راهويه (2)
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 ن للتخريج من املذهب. و الناقل
: إن أبرأ مريو من دينه وهو كل م كه (1)  والنص هو: " ويف االنتصاراإلما  ابن مف ح /1 

إن مل يعرفه املربأ و نه:  يء وتصح مت جهل املرب   يمففي براءته من ث ينه قبل دفت ث ينيه منت وت  
ال و نه:   فم ولو جهم ر   مه به صح وإال و نه: إن تعذ وظن املربئ جه ه بهزاد يف احملرر: 

ه  وفا من أنه لو   مه مل ذكرها أبو اخل اب وأبو الوفاء كما لو كتمه رب  كرباء  من  يب  يصح
قاله احل واف وأنه يصح ويؤ ذ ابلبيان   براء من أحدمها وأبرأ أحدمهاومن صور اجملهول اإل  يربئه

اإلبراء من شيء ال يعتقد  يعين مث يقرأ   ى املذهب ويف ص ة ك مقه و تقه إحدامها 
 . (2)وجهان "

  والنص هو: " و نه: يصح مت جهل املربأ بفتح الراء دون   مه. وأ  و اإلما  املرداوي /2
فيما إذا  رفه املديون فيه الروايت   يف الر ايت   واحلاوي الصغري و نه ال يصح  ولو جهم   إال 

 إذا تعذر   مه. 
م أن يصح بكل حال  إال إذا  رفه املربأ  وظن املربئ جه ه به: ف ويتخرجوقال يف احملرر: 

 يصح. انتهى. 
و نه: ال تصح الرباء  من اجملهول  كالرباء  من العيب. ذكرها أبو اخل اب  وأبو الوفاء. كما 

 . (3)لو كتمه املربأ  وفا من أنه لو   مه املربئ: مل يربئه. قاله يف الفروأ "

                              
روايالات اإلمالا  أمحالد  يالذكر فياله  أليب اخل اب حمفوظ بن أمحالد بالن احلال ن بالن أمحالد الك الوذاف االنتصار: (1)

الظاهري ورأي بعو الفقهاء البارزين من  بالل يالذكر أيالنا رأي املالذهب ؛كتال  بالذكر رأي األئمالة األربعالةومل ي  وأصال ابه
ر رأي أئمة اجلرح ويف مناق ته ألدلة املخالف  يهتم بذك  أمحد اإلمالا أص اب األئمالة وحيالتج بعالد تالصوير املال ألة ملالذهب 

 هال.516تويف سنة  والتعديل
 (.831−317املنهج الفقهي العا  )ص (  5/291 )األ م  (  4/26 )انظر: شذرات الذهب 

  .(340 /6الفروأ وتص يح الفروأ ) (2)
 .(128 /7)   ل مرداوياإلنصاا (3)
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ومنها: الرباء  من اجملهول وأشهر الرواوت:    والنص هو: "احلنب ي اإلما  ابن رجب /3
 ص تها م  قا سواء جهل املربئ قدر  ووصفه أو جه هما معا وسواء  رفه املربئ أو مل يعرفه. 

أنه إن   م  ختريجوالينانية: ال يصح إذا  رفه املربئ سواء   م املربئ خيعرفته أو مل يع م وفيه 
 معرفته صح وإن ظن جه ه مل يصح ألنه غار له. 

والينالينة: ال يصح الرباء  من اجملهول وإن جهم  إال فيما تعذر   مه ل نرور  وكذلك الرباء  
 . (1)من احلقوق يف األ راض واملظامل "

 نقد التخريج.  
 أ  ختريج ص يح. القول بعد  ص ة اإلبراء من الدين إذا ظن املربئ جهالة املرب 

 فقد قيل   ى رواوت اإلما  أمحد  وكانت الع ة اجلامعة وهي اجلهالة من بقة   ى الفرأ. 
 
 
 
 

  

                              
 .(250)ص  القوا د البن رجب (1)
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 . الفرع الثاني: دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب
اإلبراء من الدين هو إسقاط حو  فم تؤثر فيه اجلهالة وال الغرر  ولكن إذا ظن املربئ جهل 

 املدين  فهل يصح اإلبراء. 
 حترير حمل النزاع. 

 . (1)اتفو الفقهاء   ى أن إبراء املدين فعل جائز  و دوح شر ا
وا ت فوا يف حالة ظن املربئ جهل املربأ  فمن قال يصح العفو مت اجلهالة  ا ترب  إسقاط حو  
و  يه فم حيتاج إىل قبول كال مق والعتو  وأينا بعنهم نظر إليه   ى أنه  قد إح ان صرا 

 فيصح فيه اجلهالة. 
قبول  وأينا  ومن قال ال يصح العفو مت اجلهالة  ا ترب  نقل ل م ك  و  يه في تاج إىل

 بعنهم نظر إليه   ى أنه  قد معاوضة صرا فيمنت فيه اجلهالة. 
 الرواايت واألقوال يف املسألة. 

 ا ت   الفقهاء يف إبراء املدين من دين جمهول   ى أربعة أقوال: 
 . القول األول: يصح اإلبراء من اجملهول

 القول اليناف: ال يصح اإلبراء من اجملهول. 
 ال تصح الرباء  من اجملهول إال إذا مل يكن هلم سبيل إىل معرفته.  القول الينالث:

                              
 [.92قال تعاىل: }ودية م  مة إىل أه ه إال أن يصدقوا{ ]الن اء:   د ا اإلسم  إىل العفو  ن الدين (1)

 .فأ  و   ى اإلبراء لفظ الصدقة
 [.237{ ]البقر : وأن تعفوا أقرب ل تقوى تعاىل: }إال أن يعفون أو يعفو الذي بيد   قد  النكاحوقال 

 .  من التقوىل هللا تعاىل العفو  ن مال املهر  وذلك يف حال ال مق قبل الد ولجع
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القول الرابت: تصح الرباء  مت جهل املربئ إال أن يعرفه املربأ  زاد يف احملرر: وظن املربئ جه ه به  
 . (1)وهو القول املخرج يف املذهب

 والرتجيح. واملناقشات، األدلة،  
 . اإلبراء من اجملهوليصح  أدلة أصحاب القول األول:

 من املعقول: 
 أن اإلبراء إسقاط حو  وهلذا يصح أن يكون جمهوال ومع وما.  /1
أن اإلبراء دا ل يف  قد اهلبة اليت هي من  قود التربأ  واليت األصل يف التعامل فيها  /2

 الت اهل. 
أن اجلهالة يف اإلسقاط ال تؤدي إىل املناز ة  وإ ا كانت اجلهالة مب  ة يف التم يكات؛  /3

 ألهنا تفوت الت  يم الواجب ابلعقد  وهذا ال يتصور يف اإلسقاط  فم تكون اجلهالة مب  ة له. 
ة أن ما ال يفتقر إىل الت  يم يصح مت اجلهالة  وما يفتقر إىل الت  يم ال يصح مت اجلهال /4

 كالبيت. 
 ال يصح اإلبراء من اجملهول.  أدلة أصحاب القول الثاين:

 من املعقول: 
 أن اإلبراء إزالة م ك ال جيوز تع يقه   ى شرط  ف م يصح مت اجلهل به.  /1

                              
تها م  قا " ومنها: الرباء  من اجملهول وأشهر الرواوت: ص  :وهذا هو النص الدال   ى الرواوت األربت (1)

 سواء جهل املربئ قدر  ووصفه أو جه هما معا وسواء  رفه املربئ أو مل يعرفه.
والينانية: ال يصح إذا  رفه املربئ سواء   م املربئ خيعرفته أو مل يع م وفيه ختريج أنه إن   م معرفته صح وإن ظن 

 جه ه مل يصح ؛ ألنه غار له.
جهم  إال فيما تعذر   مه ل نرور  وكذلك الرباء  من احلقوق يف األ راض والينالينة: ال يصح الرباء  من اجملهول وإن 

 .(250)ص  القوا د البن رجب واملظامل "
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 أنه ميكن قياسه   ى هبة اجملهول  فكما ال تصح هبة اجملهول ال يصح اإلبراء منه.  /2

 وقد نوق ت أدلتهم: 
 اإلبراء إزالة م ك  وأنه ال يصح مت اجلهل هذا احتجاج ال دليل   يه.  بن قولكم

 وأما القياس بعد  الص ة   ى هبة اجملهول  فم يصح ألن الراجح فيها اجلواز. 
 ال تصح الرباء  من اجملهول إال إذا مل يكن هلم سبيل إىل معرفته.  أدلة أصحاب القول الثالث:

 من اآلاثر: 
   ن    ن  بد هللا بن رافت موىل أ  س مةال ييني من  ريو أسامة بن زيد(1)شيبةما روا  ابن أيب 

 تصمان يف  -ص ى هللا   يه وس م  -رجمن من األنصار إىل النيب أ  س مة قالت: ) جاء 
: إنكم -ص ى هللا   يه وس م  -مواريث بينهما قد درست  ليل هلما بينة  فقال رسول هللا 

ختتصمون إيل  وإ ا أان ب ر  ولعل بعنكم أن يكون أحلن حبجته من بعو  وإ ا أقني بينكم 
ت له من حو أ يه ب يء فم أي ذ   فإ ا أق ت له به ق عة   ى حنو  ا أمست منكم  فمن قني

من النار  أييت هبا إس اما يف  نقه يو  القيامة  قالت: فبكى الرجمن وقال كل منهما: حقي 
: أما إذ فع تما فاذهبا واقت ما  وتو يا احلو  -ص ى هللا   يه وس م  -أل ي  فقال رسول هللا 

 . (2) مث لي  ل كل واحد منكما صاحبه(
 . ((وتو يا احلو  مث لي  ل كل واحد منكما صاحبه)): -ص ى هللا   يه وس م  -ال اهد هو قوله 

                              
 هو  بد هللا بن حممد بن إبراهيم بن  ينمان  أبو بكر  العب ي  من أهل الكوفة. إما  يف: ابن أيب شيبة (1)

قال أبو زر ة الرازي: ما رأيت   روى  نه البخاري وم  م وأمحد بن حنبل وآ رون  احلديث وغري . كان متقًنا حافظًا مكينرًا
 ه.235  تويف سنة من تصانيفه: " امل ند " و " األحكا  " و " التف ري "  أحفظ من أيب بكر بن أيب شيبة

 (.66/  10 )اتريخ بغداد(  85/  2 )شذرات الذهب(  18/  2 )تذكر  احلفاظانظر: 
 .(28 /5)[   22974يبة  ابب ما جاء يف القر ة  رقم األثر ] مصن  ابن أيب ش (2)
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وجه الداللة: دل األثر   ى جواز اإلبراء من اجملهول الذي يتعذر   مه؛ ألن التو ي ال يكون 
 من املع و . 

 من املعقول: 
أن احلاجة دا ية إىل تربئة الذمة  وال سبيل إىل الع م فيها  ولو أوقفنا ص ة الرباء    ى الع م 

   وهذا ال ميكن. لكان سدا لباب  فو اإلن ان  ن أ يه امل  م  وتربئة ذمته
 ال يصح اإلبراء إذا  رفه املربأ وظن املربئ جه ه به.  أدلة أصحاب القول الرابع:

 من املعقول:  
أن الذي كان   يه احلو يع م مقدار   ويكتمه امل ت و  وفا من أنه إذا   مه مل ي مح إببرائه 

 منه  فينبغي أال تصح الرباء  فيه؛ ألن فيه تغريرا ابمل َّتي  وقد أمكن الت رز منه. 
 الرتجيح: 

احلو إذا  جواز اإلبراء من الدين م  قا  سواء   مه املربئ أ  مل يع مه  لكن ال جيوز ملن   يه
كان يع م مقدار  أن يكتمه  ن املربئ  وفا أال ي احمه لو   م خيقدار ؛ ألن ذلك نوأ من التغرير  

 فيعامل بنقيو قصد . 
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 المطلب الثالث

 هبة المشاع

 . الفرع األول: دراسة التخريج
 نص املسألة. 

( هذا املذهب املق وأ به   ند األص اب قا بة  ويف  ريو (1)" قوله )وتصح هبة امل اأ  
 (3)من  د  إجار  امل اأ: أنه ال يصح رهنه وال هبته " (2)بعو األص اب  ويتخرج لنا

 القائل ابلتخريج. 
 . اإلما   مء الدين املرداوي

 أصل التخريج. 
 بعد  ص ة هبة امل اأ   ى  د  ص ة إجار  امل اأ  وقد نص اإلما  املرداوي رج القول 

 (4)من  د  إجار  امل اأ: أنه ال يصح رهنه وال هبته " ويتخرج لنا   ى أصل التخريج بقوله: "
 فأصل التخريج هو  د  ص ة إجار  امل اأ  وقد حبينت يف رواوت اإلما  أمحد ومل أجد  ولكين

  والرواية هي: وال جتوز إجار  ) اجلد (  واإلما  ابن قدامة اإلما  ابن تيمية وجدت الرواية  ند
 . (5)امل اأ لغري ال ريك

                              
 .(296امل  ت   ى ألفاظ املقنت ص:) . اأ هو الغري مق و امل (1)
 .: يتخرج لنالنف ه بقوله  وقد ن به هذا التخريج تفرد بذكر  اإلما  املرداوي (2)
 .(131 /7)   ل مرداوياإلنصاا (3)
 املرجت ال ابو. (4)
 .(409 /5) املغين البن قدامة  (357 /1)  ل مجداحملرر يف الفقه (5)
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 ن اإلما  أمحد  بعد  ص ة  فقد نقل رواية  ن سندي وأينا وجدت نقم لإلما  ابن مف ح
وهذا التخريج  ما نص أمحد يف رواية سندي: جيوز بيت امل اأ إجار  امل اأ  حيث قال: " 

 . (1)ورهنه  وال جيوز أن يؤجر  ألن اإلجار  ل منافت  وال يقدر   ى االنتفاأ " 
 
 . (2)ن للتخريج من املذهبو الناقل

  والنص هو: " ويف  ريقة بعو أص ابنا ويتخرج لنا من  د  إجار  امل اأ اإلما  ابن مف ح     
والص يح ص ة رهنه وإجارته وهبته  وال أن ال يصح رهنه  وكذلك هبته  ويتوجه: ووقفه  قال: 

  وهو (3) ما يف ص ة بيعه  واملراد  ند األئمة األربعة وإال ففي بيعه  ما ذكر  ابن حز 
 قول احلنفية يف م اأ من غرس. 

وهذا التخريج  ما نص أمحد يف رواية سندي: جيوز بيت امل اأ ورهنه  وال جيوز أن يؤجر  
 . (4)وال يقدر   ى االنتفاأ "ألن اإلجار  ل منافت  

 
 
 

                              
 .(151 -150 /7الفروأ وتص يح الفروأ ) (1)
 .وجدت نقم ل تخريج يف ابب اإلجار  (2)
هو   ي بن أمحد بن سعيد بن حز  الظاهري. أبو حممد.  امل األندلل يف  صر . أص ه ابن حز  الظاهري   (3)

من الفرس. كان فقيها حافظا ي تنبط األحكا  من الكتاب وال نة   ى  ريقة أهل الظاهر  بعيدا  ن املصانعة حىت شبه 
 ارد  امل وك حىت تويف مبعدا  ن ب د . كينري التألي . مزقت بعو كتبه ب بب معادا  كينري من  ل انه ب ي  احلجاج.

  .ه456  تويف سنة من تصانيفه: ))احمل ي(( يف الفقه؛ و ))اإلحكا  يف أصول األحكا (( يف أصول الفقه  الفقهاء له
 .(16 /7معجم املؤلف  )  (254 /4األ م  )انظر: 

 .(151 -150 /7الفروأ ) الفروأ وتص يح (4)
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 نقد التخريج.  
القول بعد  ص ة هبة امل اأ  ختريج ص يح  فقد قيل   ى رواوت اإلما  أمحد  ولكن 
الرواية اليت قيل   يها هذا التخريج كانت من رواوت اإلما  سندي  والذي من املمكن أن 

 تكون رواوته مفقود . 
ال جيوز هبة م اأ شيو ا مقاران فقد قالوا بنه  وقد وافو هذا القول مذهب اإلما  أبو حنيفة

ل عقد فيما ينق م وألنه ما من جزء من أجزاء امل اأ إال ول  ريك فيه م ك  فم تصح هبته؛ 
  .(1)ألن القبو الكامل غري  كن

                              
 .(511 – 4/510) الدر املختار وحاشيته (1)
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 . الفرع الثاني: دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب
 مق ومة  فهل ميكن هبتها. إذا كانت اهلبة م ا ة غري  

 حترير حمل النزاع. 
 . (1)اتفو الفقهاء   ى جواز هبة املال الغري م اأ

وا ت فوا يف امل اأ  فمن رأى بن القبو يف اهلبة شرط  وأن ال يوأ مينت القبو  قال بعد  
 ص ة هبة امل اأ. 

 ومن رأى بن قبو كل شيء حب به  وأن ال يوأ ال مينت من القبو  قال بص ة هبة امل اأ. 
 الرواايت واألقوال يف املسألة. 

 ا ت   الفقهاء يف حكم هبة امل اأ    ى قول : 
 القول األول: يصح هبة امل اأ  وهو القول املنصوص. 
  القول اليناف: ال يصح هبة امل اأ  وهو القول املخرج.

 األدلة، واملناقشات، والرتجيح.  
 القائ   بص ة هبة امل اأ.  أدلة أصحاب القول األول:

 من القرآن الكرمي: 

 ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ } قوله تعاىل:

 [. 237]سور  البقر :  { ەئ ەئ ائ ائ

 وجه الداللة: 

                              
 .(574ا تما الفقهاء = ا تما الع ماء ل مروزي ص:)انظر:  (1)
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من غري فرق ب  م اأ ومق و    االعفو  ن نص  املفروض يف ال مق قبل الد ول م  قً 
 فدل   ى جواز هبة امل اأ. 

 وقد نوقك: 
 العفو يف اآلية: يعين اإلسقاط  واإلسقاط إ ا يكون يف الديون  وليل يف األ يان. 

 من ال نة: 
أن يرد   يهم ما غنمه منهم  قال  ملا جاءوا ي  بون من رسول هللا  أن وفد هوازن /1 

 . (1)((كان يل ولبين  بد امل  ب فهو لك  أما ما)): رسول هللا 
من الغنيمة  وهو م اأ  وجه الداللة: أن الرسول وهب نصيبه ونصيب بين  بد امل  ب

 جمهول. 
  قال: (3)   ن جابر بن  بد هللا(2)وم  م من  ريو حمارب بن داثر ما روا  البخاري  /2 

 . (4)دين  فقناف وزادف -ص ى هللا   يه وس م  -كان يل   ى النيب 
 وجه الداللة: 

                              
يف كتاب اهلبة ابب هبة   ائي(  والن2694يف كتاب اجلهاد ابب يف فداء األسري ابملال ) أ رجه أبو داود (1)

 (.3252يف ال    ة الص ي ة ) (  واحلديث ح نه ال يخ األلباف3688امل اأ )
توىل حكم اليمن   كان   ى قناء الكوفة  روى  ن ابن  مر وجابر بن  بد هللاي حمارب بن داثر ال دوس (2)

 ه. 108مات ابلكوفة سنة 
 .(176م اهري   ماء األمصار ص: )  (416 /8اجلرح والتعديل البن أيب حامت )انظر: 

هو جابر بن  بد هللا بن  مر بن حرا . أنصاري  س مي. ص ايب؛ شهد بيعة العقبة. وغزا مت النيب ص ى  (3)
اية  ن النيب ص ى هللا   يه وس م  وكانت له يف أوا ر أومه ح قة ابمل جد غزو . أحد املكينرين من الرو  19هللا   يه وس م 

 ه.78  تويف سنة النبوي ويؤ ذ  نه فيها الع م. ك  بصر  قبل موته ابملدينة. رضي هللا  نه
 (.92/  2 )  األ م  (214/  1اإلصابة )انظر: 

 /1)  [443  كتاب الصم   ابب الصم  إذا قد  من ال فر  رقم احلديث]يف ص ي ه البخاريأ رجه  (4)
 .(495 /1)[  715]   كتاب الصم   ابب است باب حتية امل جد  رقم احلديثيف ص ي هوم  م   (96
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 أن الزود  يف القناء غري متميز   ن الينمن  فهي هبة م ا ة. 
 ونوقش: 

بن الينمن كان دينا ومل يكن  ينا  و ندما حول الينمن إىل    مت الزود  مل يكن هناك شيوأ 
 يف الينمن حيتاج إىل الق مة  فامل ألة خمت فة. 

 القائ   بعد  ص ة هبة امل اأ.  أدلة أصحاب القول الثاين:
 من ال نة:  

دية  وأن اهلبة ال جتوز إال من املمكن االستدالل ابألحاديث الدالة   ى شرط القبو يف اهل
 مقبوضة. 

 -النيب    ن  ائ ة زوج (2)   ن  رو  بن الزبري(1)ما روا  مالك يف املو أ   ن ابن شهاب
كان حن ها جاد   رين وسقا من ماله      أهنا قالت: إن أاب بكر الصديو-ص ى هللا   يه وس م 

ف ما حنرته الوفا   قال: وهللا و بنية ما من الناس أحد أحب إىل غىن بعدي منك  وال أ ز 
جاد   رين وسقا  ف و كنت جددتيه واحتزتيه كان   ي فقرا بعدي منك  وإف كنت حن تك 

 .(3)لك  وإ ا هو اليو  مال وارث ((

                              
كبار احلفاظ والفقهاء مدف هو حممد بن م  م بن  بد هللا بن شهاب. من بين زهر   من قريك. اتبعي من   (1)

( 2200سكن ال ا . هو أول من دون األحاديث النبوية. ودون معها فقه الص ابة. قال أبو داود: مجيت حديث الزهري )
 ه.124  تويف سنة حديث. أ ذ  ن بعو الص ابة. وأ ذ  نه مالك بن أنل و بقته

 (.451/  1 ) ؛ الوفيات(102/  1 ) ؛ تذكر  احلفاظ(451ال  445/  9 )هتذيب التهذيبانظر: 
هو  رو  بن الزبري بن العوا  بن  وي د  وأمه أمساء بنت أيب بكر  من كبار التابع   فقيه حمدث  أ ذ  ن  (2)

إىل مصر  أبيه وأمه  و الته ال يد   ائ ة. و نه   و كينري. مل يد ل يف شيء من الفنت. انتقل من املدينة إىل البصر   مث
 ه.99سنة   . وتويف ابملدينةفأقا  هبا سبت سن
 .(176/  2 )ح ية األولياء(  17/  5 )  األ م  ل زرك ي(180/  7 ) هتذيب التهذيبانظر: 

 (.752 /2املو أ ) (3)
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 ((.  ف و كنت احتزتيه لكان لك))ال اهد هو قول أيب بكر: 
 ووجه الداللة: 

 أن احلياز  والقبو شرط يف ص ة اهلبة  وأن ال يوأ مينت اهلبة  فامل اأ ال ميكن قبنه.  
 من املعقول: 

 . (1) يف امل اأ؛ فم يصح أن القبو الكامل غري  كن /1
 أن امل اأ ال تصح هبته  كما أهنا ال تصح إجارته.  /2

 . (2)القبو ومتامهاثلينا: أن القبو شرط يف اهلبة  ووجوب الق مة مينت ص ة 
 الرتجيح: 

 أرجح ص ة هبة امل اأ  فاهلبة من  قود التربأ كالصدقات  واألصل فيها التي ري. 

 
  

                              
 (.511 – 4/510) الدر املختار وحاشيتهانظر:  (1)
 (.7/568) انظر: املغين  ابن قدامة (2)
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 رابعالمطلب ال

 تصرف األب بالعتق قبل القبض وبعده

 . الفرع األول: دراسة التخريج
 .(1)نص املسألة 

                              
 .ويعترب رجو ا  أن تصرا األب ابلعتو قبل القبو يصح :  التخريج األولهذ  امل ألة فيها خترجيان (1)

 .  ويعترب رجو اتصرا األب ابلعتو بعد القبو يصح واليناف: أن
 .وألن أصل التخريج واألدلة واحد   ألن خمرجهما واحد  وقد دجمتهما  



 

 

 

 

 الف ل الثاني

257 
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 . (2)األب ابلعتو سواء قبل القبو وبعد   يصح  ويعترب رجو ا (1)أن تصرا

                              
أي  :ويص را لعياله  ويصرا  فمن يصرا :التق ب واحلي ة  يقال وهو الصراالتصرا يف ال غة من  (1)
 .(161 /12) لألزهري هتذيب ال غةماد  ) صرا (  .يكت ب هلم

 :  مل أجد له تعري   ند املتقدم ؛ ألفأما يف اص مح الع ماء املعاصرين
 :  تعريفات منهاالتصرا بعدفقد  را 

التصرا هو ما يصدر  ن ال خص إبرادته  أو بغري إرادته  ويرتب   يه ال رأ أن  تعري  الدكتور ن أت الدريين:
  .حكما  سواء كان يف صاحله  أ  ال

 (.38الَّتاضي يف  قود املبادالت املالية )ص 
 خص املميز إبرادته  ويرتب   يه ال ارأ التصرا: ما يصدر  ن الوهو  ل يخ حممد سم  مدكور:اتعري  و 

  نتيجة ما  فهو أ م من العقد  ومن االلتزا  ابالتفاق؛ ألن التصرا قد يكون فع يا  كاالستيمء   ى بعو األموال املباحة
 .والغصب  وقبو الدين  والرجعة

 (.519حممد سم  مدكور )ص  -املد ل ل فقه اإلسممي  
 .  وهي ختت    ن رجوأ األبتو يف اهلبةابلعوم ألتنا هي تصرا األب 

 :رجوأ األب فيما وهبه لولد املذهب هناك قول  يف حكم في ف
 .: ال جيوزجيوز لألب الرجوأ يف هبته لولد   والقول اليناف   أنهالقول األول وهو املذهب

و  يه مجاهري   نص   يه  يف هبته  إال األب هذا املذهبوال جيوز لواهب أن يرجت "  :قال اإلما  املرداوي
  .هذا امل هور :قال الزرك ي  وص  ه يف الر اية الكربى  األص اب

 .(145 /7) اإلنصاا ل مرداوي ." قدمه يف الر ايت   و نه: ليل له الرجوأ
 .  ألن كتاب اإلما  أبو حفص ) حكم الوالدين يف مال ولدمها ( من الكتب املفقود نص امل ألة مفقود (2)

 تصرا األب ابلعتو بعد: ابلتفصيل والتمييز ب  امل ألت   فاألوىل  هذا التخريج وقد ذكر اإلما  ابن رجب
 :وهذا نص اإلما  ابن رجب  : تصرا األب ابلعتو قبل القبوالقبو  والينانية

؟  ومنها لو وهب األب لولد  شيئا وقبنه الولد مث تصرا األب فيه بعد القبو هل يكون تصرفه رجو ا" 
 مل جيز لألب  تقها حىت يرجت فيها. املنصوص أن ال. قال أمحد يف رواية أيب  الب إذا وهب البنه جارية وقبنها االبن

و رج أبو حفص الربمكي يف كتاب حكم   وقال يف رواية ابن هانئ هذ  اجلارية لمبن وأ تو األب ما ليل له
وسيأيت ختريج هذا األصل إن شاء هللا تعاىل  ويف  الوالدين يف مال ولدمها رواية أ رى أن العتو ص يح ويكون رجو ا

رجو ا وهل يكون بيعه و تقه وحنومها رجو ا؟   ى وجه  وال ينفذ   يهما ألنه مل يمق امل ك  الت خيص ال يكون و ؤ 
 .مينان  وجه بنفوذ  القَّتان امل ك به كما سبو

ومل يكن مت كا   ى املعروا  .لو تصرا الوالد يف مال ولد  الذي يباح له مت كه قبل التم ك مل ينفذ انتهى: ومنها
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 القائل ابلتخريج.  
  وكتابه الذي ذكر فيه التخريج هو: حكم الوالدين يف مال ولدمها  أبو حفص الربمكياإلما  

 وهو كتاب مفقود. 
 أصل التخريج.  

  يقاس   ى ص ة (2)  وأن لألب الرجوأ ابلعتو(1)ابلعتو يف اهلبةالقول بص ة تصرا األب 
تصرا األب يف مال ابنه اخلاص والذي مل يوهب لمبن من أبيه فاألب يصح له التصرا يف 

 أموال ابنه اليت مل يهبها له فإذا تصرفه ابلعتو ل عبد املوهوب أوىل ابلص ة. 
الرجل هل جيوز له أن يتصدق من مال ابنه أو ورد يف رواية صاحل  ن أبيه قال: " وسألته  ن 

 يهب أو يبيت   ى ابنه أو يعتو   يه  قال أيب كل ما أ ذ الرجل من مال ابنه حىت حيوز  فهو له
أهنما كاان جييزان (3)وأحب أن ال يكون ذلك   ى اإلضرار وقد روي  ن احل ن وابن أيب لي ى

 . (4) تو الرجل يف مال ابنه و الفهم غريهم"

                              
ألنه مباح ف م يتم ك ؛ ال حيصل بدون القبو الذي يراد التم ك به وقد نص   يه أمحد يف مواضت من املذهب وأن مت كه 

ألن اهلبة  قد ب  اثن  فيكتفى   بدون قبنه كاالص ياد واالحت اش ومل  رجوا يف مت كه ابلقبول  مفا من اهلبة وحنوها
 قد فم يكتفى فيه بدون القبو واحلياز  وما مل جيز فهو ابق فيه ابلقبول كعقود املعاوضة وههنا اكت ابه مال مباح من غري 

)ص  القوا د البن رجب"    و رج أبو حفص الربمكي رواية أ رى بص ة تصرفه ابلعتو قبل القبو  ى ما كان   يه 
93). 

 .فإن تصرا األب يعترب ص ي ا   تقه قبل أن يقبنه االبن إذا وهب األب  بدا البنه مث :املراد هو (1)
 فإن تصرا األب يعترب ص ي ا أينا.  وكان العتو بعد أن قبنه االبن  وإذا وهب األب  بدا البنه مث  تقه

 .ألن مال االبن هو لألب  وهذا احلكم الفقهي يدلنا   ى وجوب الرب والرفو ابآلابء واحَّتا  تصرفهم ابملال
 .م ألتنا  اصة ابلرجوأ ابلعتو فقط (2)
هو حممد بن  بد الرمحن بن أيب لي ى ي ار )وقيل: داود( بن بمل. أنصاري كويف. فقيه من ابن أيب لي ى:  (3)

 ه.148  تويف سنة له أ بار مت أيب حنيفة وغري   سنة لبين أمية  مث لبين العباس 33أص اب الرأي. ويل القناء 
 (.221/  3 )الوايف ابلوفيات ( 013/  9 )التهذيبانظر: 

 .(275 /1م ائل اإلما  أمحد رواية ابنه أيب الفنل صاحل ) (4)
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 فكما أن  تو األب يصح لعبيد ابنه فرجو ه يف العبد املوهوب ابلعتو أوىل. 
وأينا ميكن أن تقاس امل ألة   ى ص ة ا َّتاض األب يف تصرا ابنه إذا كان األب 

حمتاجا ل مال " م ألة: إذا تصرا االبن يف ماله ابلبيت واهلبة والوق   وكان ابألب حاجة فهل 
 فه؟ مي ك اال َّتاض يف إب ال تصر 

 . (1)نقل حنبل  نه: أنه لألبوين اال َّتاض   يه يف ذلك وإب اله إذا كاان حمتاج  "
فكما أنه يصح تصرا األب ابال َّتاض يف تصرا االبن يف ماله  فإن له التصرا ابلعتو يف 

 العبد املوهوب. 
 ن للتخريج من املذهب. و الناقل

  والنص هو: " ومنها لو وهب األب لولد  شيئا وقبنه الولد احلنب ي اإلما  ابن رجب /1
مث تصرا األب فيه بعد القبو هل يكون تصرفه رجو ا؟ املنصوص أن ال. قال أمحد يف رواية 

 لألب  تقها حىت يرجت فيها. أيب  الب إذا وهب البنه جارية وقبنها االبن مل جيز 
و رج أبو حفص وقال يف رواية ابن هانئ هذ  اجلارية لمبن وأ تو األب ما ليل له  

 الربمكي يف كتاب حكم الوالدين يف مال ولدمها رواية أ رى أن العتو ص يح ويكون رجو ا
وهل يكون وسيأيت ختريج هذا األصل إن شاء هللا تعاىل  ويف الت خيص ال يكون و ؤ  رجو ا 

بيعه و تقه وحنومها رجو ا؟   ى وجه  وال ينفذ   يهما ألنه مل يمق امل ك مينان  وجه بنفوذ  
 القَّتان امل ك به كما سبو. 

ومنها: لو تصرا الوالد يف مال ولد  الذي يباح له مت كه قبل التم ك مل ينفذ انتهى. ومل يكن 
ل بدون القبو الذي يراد التم ك به وقد نص مت كا   ى املعروا من املذهب وأن مت كه ال حيص

  يه أمحد يف مواضت؛ ألنه مباح ف م يتم ك بدون قبنه كاالص ياد واالحت اش ومل  رجوا يف 
مت كه ابلقبول  مفا من اهلبة وحنوها  ألن اهلبة  قد ب  اثن  فيكتفى فيه ابلقبول كعقود املعاوضة 

                              
 .(440 /1امل ائل الفقهية من كتاب الروايت  والوجه  ) (1)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

 

 الف ل الثاني

260 

 األقوال الفقهية المخرجة في مذهب اإلمام أحمد جمعاً ودراسة

يكتفى فيه بدون القبو واحلياز  وما مل جيز فهو ابق  وههنا اكت ابه مال مباح من غري  قد فم
 . (1)" و رج أبو حفص الربمكي رواية أ رى بص ة تصرفه ابلعتو قبل القبو  ى ما كان   يه 

  والنص هو: " تصرا األب ليل برجوأ.   ى الص يح من املذهب. اإلما  املرداوي /2
أكينر األص اب. و رج أبو حفص الربمكي يف كتاب حكم الوالدين يف مال نص   يه. و  يه 

 . (2)ولدمها رواية أ رى: أن العتو من األب ص يح. ويكون رجو ا "
 هذا النص الدال   ى حكم العتو بعد القبو. 

أما النص اليناف  والدال   ى العتو قبل القبو فهو: " وال يصح تصرفه فيه قبل مت كه.   ى  
األصح. قال يف القوا د الفقهية: هذا املعروا من املذهب. و نه: يصح. و رج أبو حفص 

 . (3)الربمكي رواية بص ة تصرفه ابلعتو قبل القبو "
 نقد التخريج.  

ليل ببعيد  ن القول األصل يف املذهب  ففي املذهب القول بص ة تصرا األب ابلعتو  
يصح لألب الرجوأ يف هبته  و  يه فإنه يد ل فيه  تو األب ل عبد الذي وهبه البنه  فهذا 

 العمل يد ل ضمن ص ة الرجوأ يف اهلبة. 
هلذا ال بب فإن هذا التخريج فيه نظر  ألن القول املخرج يد ل ضمن القول املنصوص   

 فيها.   ن بقية األ مال لكنه يعترب دا ًم  االعتو خمت فً حىت وإن كان 
 

  

                              
 .(93)ص القوا د البن رجب (1)
 (.149 /7) اإلنصاا  املرداوي (2)
 (.157 /7) املرجت ال ابو (3)
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 . الفرع الثاني: دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب
 هل لألب  تو العبد الذي وهبه البنه سواء كان العتو قبل قبو االبن ل عبد أو بعد . 

 حترير حمل النزاع. 
   وأنه  ت    ن األجنيب. (1)اتفو فقهاء املذهب   ى أن لألب الرجوأ يف هبته

 ولكن ا ت فوا يف إذا كان الرجوأ  تقا ل عبد. 
 فمن رأى بن العتو فيه إضرار ابالبن  قال بعد  ص ة العتو ل عبد املوهوب. 
 ومن رأى بن العتو ليل فيه إضرار ابالبن  قال بص ة العتو ل عبد املوهوب. 

 الرواايت واألقوال يف املسألة. 
 يف حكم  تو األب ل عبد الذي وهبه البنه    ى قول :  ا ت   الفقهاء
ال يصح  تو األب ل عبد املوهوب  سواء كان ذلك قبل القبو أو بعد القبو  القول األول: 

 وهو القول املنصوص. 
يصح  تو األب ل عبد املوهوب  وذلك قبل القبو وبعد    ى ال واء  وهو القول اليناف: 

 القول املخرج. 
 األدلة، والرتجيح.  

القائ   بعد  ص ة  تو األب ل عبد املوهوب قبل القبو  أدلة أصحاب القول األول:
 وبعد . 

 من العمو : 

                              
 .(577ص:) ا تما الفقهاء = ا تما الع ماء ل مروزيانظر:  (1)
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األب  مو  األدلة اآلمر  ابلوفاء ابلعقود  واهلبة  قد من  قود التربأ  وجيب الوفاء هبا  و تو  /1

 ڑ ڑ ژ ژ }ل وفاء  ومن األدلة قوله تعاىل:  ل عبد الذي وهبه البنه منااٍ 

 [. 1 :سور  املائد ] { کک

 مو  األدلة اليت هنت وذمت الرجوأ يف اهلبة  وهذ  األدلة يد ل فيها األب وغري   ومنها  /2
 . (1) ((بته كالك ب يقيء مث يعود يف قيئهالعائد يف ه)): -ص ى هللا   يه وس م  -قول النيب 

 وجه الداللة من احلديث: 
الرجوأ يف اهلبة  وهذا الذ  يدل   ى حرمة هذا الفعل  وأن  تو األب ل عبد  ذ  النيب 

 املوهوب من الرجوأ يف اهلبة اليت هنى ال ارأ  ن فع ه. 
 من املعقول: أن اهلبة مت يك    ل موهوب له  فم يصح الرجوأ فيها كالبيت. 

 ب قبل القبو وبعد . القائ   بص ة  تو األب ل عبد املوهو  أدلة أصحاب القول الثاين:
 من ال نة: 

 . (2) ((أنت ومالك ألبيك)): قوله 
وجه الداللة: أن األب مي ك التصرا يف مال ابنه األص ي  فرجو ه بعتو العبد الذي وهبه 

 البنه أوىل. 
 من املعقول: 

                              
 /3)  [2589]يف ص ي ه  كتاب اهلبة وفن ها  ابب هبة الرجل المرأته..  رقم احلديث البخاريأ رجه  (1)

 .(1241 /3)[  1622يف ص ي ه  كتاب اهلبة  ابب حترمي الرجوأ يف الصدقة  رقم احلديث] م  مو   (158
 /2)  [1229  رقم احلديث]ابب ما ل رجل من مال ولد   كتاب التجارات  سننه  أ رجه ابن ماجه يف (2)

 واحلديث ص  ه ال يخ األلباف  (503 /11)م ند  بدهللا بن  مرو    [9026رقم احلديث] يف م ند  وأمحد  (769
 (.  838يف اإلرواء )
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 أن لألب حو الرب واإلح ان  وأن من أقل الرب أن جيعل له حو التصرا يف مال ابنه.  /1
أن العتو  مل حممود ف و قا  األب بعتو العبد الذي وهبه لكان ذلك مقبوال  وألن االبن  /2

 مل تتع و نف ه ابلعبد حيث أنه مل يقبنه ولو قبنه فهو مل يتأكد من مت كه. 
مزمة  وأن امل ك اثبت لألب فم يزول الغري وهي من العقود ربأ  أن اهلبة من  قود الت /3

 امل ك الينابت ابل بب النعي . 
 الرتجيح: 

الراجح هو القول بن العتو يصح من األب ألن أمر العتو ح اس  وهو من العبادات اليت 
د ا هلا ال ارأ احلكيم  وقد شجت اإلسم  اجملتمت امل  م ل عتو  فكي  واملعتو هنا األب الذي 

 أوجب ال رأ بر  و ا ته  وألن القول بعد  الص ة فيه حرمان ل عبد من نعمة احلرية. 
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 خامسالمطلب ال

 التبرع بالعتق للمريض

 . الفرع األول: دراسة التخريج
 نص املسألة.  
وأنه خمت    ن الترب ات األ رى  وقد   ينفذ من كامل املالأن تربأ املريو ابلعتو   

 . (1)أ ذ هذا القول من نفاذ العتو ل مف ل  فكما أن ل مف ل حو العتو كذلك ل مريو
 القائل ابلتخريج. 

   واإلما  احل واف. اإلما  ابن  قيل
 أصل التخريج. 

  رج القول بنفاذ  تو املريو من كامل املال   ى الرواية القائ ة بنفاذ  تو املف ل
 وهذا نص رواية اإلما  أمحد " وا ت فت يف  تو املف ل إذا حجر احلاكم   يه هل ينفذ؟ 

                              
 ومل أجدها. حبينت يف كتاب الفنون البن  قيلوقد   نص امل ألة مفقود (1)

 .  فاملريو مرضا غري خموا   او  كع او الص يحوأقصد ابملريو: أي املريو مرضا خموفا     
 .(386 /5(  املبدأ )40 /3كل مرض اتصل ابملوت  وكان خموفا. اإلقناأ )  : هوواملرض املخوا
"ليل معىن املرض املخوا الذي يغ ب   ى الق ب املوت منه  أو  :وايف وص  املرض املخ قال ابن تيمية

يت اوى يف الظن جانب البقاء واملوت؛ ألن أص ابنا جع وا ضرب املخاض من األمراض املخوفة  وليل اهلمك غالبا  وال 
ب ما يقال: ما يكينر م اوو ل  ممة  وإ ا الغرض أن يكون سببا صاحلا ل موت  فيناا إليه  وجيوز حدوثه  ند   وأقر 

حصول املوت منه  فم  رب  خيا يندر وجود املوت منه  وال جيب أن يكون املوت منه أكينر من ال ممة لكن يبقى ما ليل 
خموفا  ند أكينر الناس واملريو قد  اا منه  أو هو خموا والرجل مل ي تفت إىل ذلك  فيخ ط ما هو خموا ل متربأ وإن 

 (.115 /4(  امل تدرك   ى جمموأ الفتاوى )440 /5الفتاوى الكربى ). الناس" مل يكن خموفا  ند مجهور
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إذا ف  ه احلاكم فم يبيت وال ي َّتي وال يتصدق  وأما العتو فهو شيء  فنقل ابن منصور:
 . (1)"  م ته ك جيوز  تقه

فكما أن  تو املف ل ينفذ وهو حمجور   يه  كذلك ينفذ  تو املريو حىت لو كان مرضا  
 خموفا. 

رج و فقال: "  واإلما  املرداوي وقد نص   ى أن أصل التخريج هو املف ل  اإلما  ابن مف ح
 . (2)  واحل واف من مف ل رواية هنا بنفاذ  تقه من كل املال "ابن  قيل
 ن للتخريج من املذهب. و الناقل

يف   والنص هو: " ترب ه يف مرض موته املخوا وقال يف االنتصار اإلما  ابن مف ح /1 
أو غري خموا بن و هبة وحمااب   وقيل: وكتابة  كوصية. وا ت   فيها كم  أيب اخل اب  (3)التيمم

 واحل واف من مف ل رواية: ينفذ  تقه و رج ابن  قيلوكذا وصيته بكتابته  وإ مقها بقيمته  
"(4) . 

                              
 .(374 /1امل ائل الفقهية من كتاب الروايت  والوجه  ) (1)
 .(443 /7)   البن مف حالفروأ  (166 /7) ل مرداوي  اإلنصاا (2)

 .حيث أنه يعتو من كامل املال  وأينا ميكن قياس التخريج   ى املدبر
 م ألة: هل يعتو املدبر خيوت ال يد من ص ب املال أ  من الين ث؟وهذا نص رواية اإلما  أمحد " 

 نقل حنبل: يعتو من مجيت املال وال يورث وال يباأ. 
 مت ضعفها أنه است و العتاق خيوت املوىل ف م جيز بيعه كأ  الولدوقال أبو بكر: ما روا  حنبل قول أول  ووجهها 

." 
 .(114 /3امل ائل الفقهية من كتاب الروايت  والوجه  )

 التيمم لغة: القصد. (3)
 .(34/140 ()تيمم  )اتج العروس ماد   (5/721 )  (تيمم  )انظر: النهاية 

 .شر ا: م ح الوجه واليدين بَّتاب  هور   ى وجه خمصوص
 .(1/160) ك اا القناأ( 1/233)   ى منت املقنت انظر: ال رح الكبري

 .(443 /7) البن مف ح  الفروأ (4)
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  والنص هو: " قوله )فع او  كالوصية  يف أهنا ال جتوز لوارث. وال جتوز اإلما  املرداوي /2
ألجنيب بزود    ى الين ث  إال إبجاز  الورثة  مينل اهلبة والعتو والكتابة واحملااب (. يعين إذا مات 

 او الص يح. من ذلك. أما إذا  ويف: فهذ  الع او كع 
تنبيه: متيني ه ابلعتو مت غري : يدل   ى أنه كغري  يف أنه يعترب من الين ث. وهو ص يح وهو 

  واحل واف من مف ل رواية هنا بنفاذ  تقه من كل و رج ابن  قيلاملذهب. و  يه األص اب. 
 . (1)" املال

 نقد التخريج.  
 القول بنفاذ العتو ل مريو من كامل املال ختريج ص يح.  

 من الفقهاء.  افقد قيل   ى رواوت اإلما  أمحد  ومل أجد   يه ا َّتاضً 
 والع ة اجلامعة ب  األصل والفرأ قوية  فكممها ) املريو واملف ل (  اجز  ن التصرا. 

 وافو ل قول املخرج. أما  ن موافقة املذاهب الفقهية األ رى ف م أق    ى قول م
 

  

                              
 .(166 /7) ل مرداوي  اإلنصاا (1)
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 . الفرع الثاني: دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب  
 تنفيذ العتو يف الع ية  هل يكون من كامل املال  أ  من ث ث املال. 

 حترير حمل النزاع. 
   او املريو ك ها تكون من ث ث املال  كالوصية.  

  فهل ينفذ العتو من ث ث (1)ال ارألكن العتو خمت    ن ابقي الع او فهو  ا رغب فيه 
 املال  و  يه فإذا جتاوز العتو ث ث املال ألغي  أ  من كامل املال. 

 . (2)فمن قال بن  تو املريو لعبد  ينفذ من ث ث املال  رأى أنه كالوصية
  .ومن قال بن  تو املريو لعبد  ينفذ من كامل املال  رأى أنه كالدين  واحلقوق املالية المزمة

 
 

                              
 جد  جد وهزله جد ...فقال  نه (1)
 :وب  وصيته  املريو   يةفروق ب  هناك مخ ة  (2)

الزمة  ف و شاركتها الينانية ملنت ذلك  أحدها: أن الع او إذا  جز الين ث  ن مجيعها بدئ ابألول فاألول؛ لوقو ها
لزومها يف حو املع ي؛ ألن ذلك يعين أنه مي ك الرجوأ  ن بعنها بع ية أ رى  وهذا غري  كن  والوصية ي وى ب  

 ها؛ ألهنا تربأ بعد املوت  فوجد دفعة واحد .متقدمها ومتأ ر 
اليناف: ال يصح الرجوأ يف اهلبة بعد القبو؛ ألهنا الزمة يف حو الواهب  ولو كينرت  وإ ا منت من التربأ بزود  

   ى الين ث حلو الورثة خبما الوصية  فإنه مي ك الرجوأ فيها؛ ألن التربأ فيها م روط ابملوت فيم ك الرجوأ قب ه.
 ينالث: أن قبوهلا   ى الفور يف حال حيا  املع ي وكذلك ردها  والوصاو ال حكم لقبوهلا وال ردها إال بعد املوت.ال

الرابت: أن امل ك يينبت يف الع ية من حينها ب رو ها؛ من الع م  وكوهنا ال يصح تع يقها   ى شرط  والوصية 
 خبمفه.

ملنجز   كانت اخلري  ل ورثة  إن شاؤوا قبنوا  وإن شاؤوا منعوا  اخلامل: أن الواهب إذا مات قبل تقبينه اهلبة ا
  .والوصية ت ز  ابلقبول بعد املوت بغري رضاهم

 .(428 /4(  م الب أويل النهى )329 - 328 /4(  ك اا القناأ )102 - 101 /6املغين ) :انظر

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

 

 الف ل الثاني

268 

 األقوال الفقهية المخرجة في مذهب اإلمام أحمد جمعاً ودراسة

 الرواايت واألقوال يف املسألة. 
 ا ت   الفقهاء يف نفوذ  تو املريو لعبد     ى قول : 

 القول األول: ينفذ العتو من الين ث  وهو القول املنصوص. 
 القول اليناف: ينفذ العتو من كامل املال  وهو القول املخرج. 

 األدلة، واملناقشات، والرتجيح. 
 : القائ   بنفاذ العتو من ث ث املال. أدلة أصحاب القول األول

 من ال نة: 
أن رجم أ تو ستة   وك  له  ند موته مل )): -رضي هللا  نه-(1) ن  مران بن حص  /1

  فجزأهم أثماث مث أقرأ بينهم فأ تو اثن  وأرق يكن له مال غريهم فد ا هبم إىل رسول هللا 
 . (2)((أربعة وقال له قوال شديدا

 وجه الداللة: 
يدل   ى أن تصرا املريو امل را   ى اهلمك يكون يف ث ث ماله  وليل  فعل النيب 

 يف احلديث ما يدل   ى ختصيص احلكم ابلعتو دون سائر الترب ات  بل تد ل فيه كل الترب ات. 
إن هللا تصدق   يكم  ند )): قال: قال رسول هللا  -رضي هللا  نه- ن أيب هرير   /2

 . (3)((وفاتكم بين ث أمولكم زود  لكم يف أ مالكم

                              
 -   يه وس مص ى هللا-ل هللا القدو   اإلما   صاحب رسو   ص  بن  بيد بن     اخلزا ي مران بن ح  (1)

 /2سري أ م  النبمء )ه. انظر: 52سنة  ويل قناء البصر   تويف  له  د  أحاديثه  7سنة أس م هو وأبو  وأبو هرير  يف 
 .(70 /5) األ م   (508-511

 /3)  [1668  رقم احلديث]دابب من أ تو شركا له يف  ب  كتاب األميانص ي ه أ رجه م  م يف   (2)
1288). 

  واحلديث ح نه [2709  رقم احلديث]ابب الوصية ابلين ث  كتاب الوصاوسننه    أ رجه ابن ماجه يف  (3)
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 وجه الداللة: 
 أن امل را   ى املوت له التصرا بين ث ماله فقط  وال حيو له الزود    ى الين ث. 

 وقد نوقش من وجهني: 
 الوجه األول: 

 أن احلديث ضعي   والنعي  ال حجة فيه. 
 الوجه اليناف: 

وفا   أن احلديث لو صح فهو يف الوصية  وليل يف هبة املريو؛ ألن احلديث يذكر صدقة ال
 وليل فيه أي ذكر ل مرض  فم يصح االستدالل به. 

 : القائ   بنفاذ العتو من كامل املال. أدلة أصحاب القول الثاين

 ں ڱ ڱ }   مو  األدلة اآلمر  بفعل اخلري والتصدق  ومنها قوله تعاىل: /1

 .[77]سور  احلج: { ڻ ڻ ں

 وجه الداللة: 
ص ي ا من مريو  وال حامم من  - ز وجل  -أن األمر بفعل اخلريات م  و  ف م  ص 

حائل  وال آمنا من  ائ   وال مقيما من م افر  ولو أراد هللا تعاىل ختصيص شيء من ذلك 
 لبينه   ى ل ان رسوله   يه الصم  وال م . 

 من املعقول.  /2
 ترب ذلك من رأس ماله  فأوىل أن يكون من رأس أن املريو لو أنفو ماله يف ممذ  وشهواته ا

 ماله ما يتقرب به من  تقه وهباته وحماابته. 

                              
 (.6/76يف إرواء الغ يل ) ال يخ األلباف
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 . (1)استص اب احلال /3
وهو أهنم ملا اتفقوا   ى جواز هبته يف الص ة من كامل ماله  وجب استص اب حكم اإلمجاأ 
يف املرض إال أن يدل الدليل من كتاب أو سنة بينة  وال دليل يف التفريو ب  حال الص ة وحال 

 املرض. 
 الرتجيح: 

  وهلذا أرجح أن املريو مرضا خموفا وكان مرضه متصم ابملوت  فإنه يعد من احملجور   يهم
 أن يكون نفاذ هبته من ث ث ماله. 

 

 

                              
 . األدلة فزأ إليه الفقهاء  ند  د هو دليل ي  و وهو البقاء   ى حكم األصل :استص اب احلال (1)

 .(134) ص رسالة يف أصول الفقه
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 الفصل الثالث 
     

 األقوال الفقهية املخرجة يف مذهب    
 اإلمام أمحد يف كتاب الوصايا 

 

 وفيه أربعة مباحث: 

  :في مقدمة الو يةالمبحث األول . 

  :باب المو ى لهالمبحث الثاني . 

  .المبحث الثالث: باب المو ى به 

 .المبحث الرابع: باب المو ى اليه 
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 : توطئة
مأ وذ  من وصى ال يء يوصيه  إذا وص ه بغري . يقال: وصيته  وهي وصيةالوصاو مجت 

 . (1).توصية  وأوصيته إيصاء
 . (2)هي التربأ به بعد املوت: هي األمر ابلتصرا بعد املوت. والوصية ابملال: الوصيةو 

املوصى له.  /2املوصي.  /1وجتري يف الوصية األحكا  التك يفية اخلم ة  وأركاهنا أربعة: 
 . (3)املوصى إليه /4املوصى به.  /3

  يه دين  أو  ند  وديعة  أو   يه واجب يوصي ابخلروج منه؛ والوصية واجبة   ى من 
 .  (4)فإن هللا تعاىل فرض أداء األماانت  و ريقه يف هذا الباب الوصية  فتكون مفروضة   يه

وقد ورد ذكر الوصية يف القرآن الكرمي يف مواضت كينري  وسوا أكتفي بذكر موضت سور  
 املائد : 

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ } قال تعاىل:

 ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ

 ھھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

 [. 106 :املائد سور  ] { ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے
يف هذ  اآلية  رب تعاىل  ربا متنمنا لألمر إبشهاد اثن    ى الوصية  إذا حنر اإلن ان 

فينبغي له أن يكتب وصيته  وي هد   يها اثن  ذوي  دل  ن  ماتهو ممقدمات املوت 

                              
 .(5/2002)الص اح   و (11/61)معجم مقاييل ال غة  (1)
 .(7/183) اإلنصاا  ل مرداوي (2)
 .( 465/  2إيناح العبارات يف شرح أ صر املختصرات )  ( 134 /11ال رح املمتت )  (3)
 .(8/390) املغين  البن قدامة (4)
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 .  (1)تعترب شهادهتما
 وأينا ورد ذكر الوصية يف ال نة  ومنها: 

ما حو امرئ م  م له شيء يوصي فيه  يبيت لي ت  إال ووصيته مكتوبة  ند  )) قوله 
)) (2) . 

 املقصود من احلديث: 
 يدل احلديث   ى است باب التعجل يف كتابة الوصية  وأن األفنل كتابتها وقت الص ة 

   . (3)وأن يكتب فيها ما حيتاج إليه فإن جتدد له أمر حيتاج إىل الوصية به أحلقه هبا

                              
 وهذا متا  معاف املفردات الوارد  يف اآلية ال ريفة: (1)

أي: من غري أهل دينكم  من اليهود أو النصارى أو غريهم  وذلك  ند احلاجة والنرور   {گ گ ک ک}
 و د  غريمها من امل  م . 

أي: فأشهدومها  ومل أيمر  ڱ{ڱ ڱ ڳ} أي: سافرمت فيها  {ڳ ڳ ڳ گ گ}

 اليت يعظموهنا. { ڻ ں ں}ب هادهتما إال ألن قوهلما يف ت ك احلال مقبول  ويؤكد   يهما  بن حيب ا 

يف شهادهتما  فإن صدقتمومها  فم حاجة  { ۀ ڻ}أهنما صدقا  وما غريا وال بدال هذا  {ڻ ڻ}
 إىل الق م بذلك. 

 ھ ھ ہ}بن نكذب فيها  ألجل  رض من الدنيا. {ہ}أي: بمياننا   {ہ ہ ہ ۀ}ويقوالن: 

 ڭ}أي: إن كتمناها  {ڭ ڭ}بل نؤديها   ى ما مسعناها   {ۓ ۓ ے ے}فم نرا يه ألجل قربه منا  ھ{ھ

 .(246/  1= تي ري الكرمي الرمحن ) تف ري ال عدي  {ڭ
رقم احلديث   ))وصية الرجل مكتوبة  ند  (( ابب الوصاو وقول النيب   يف كتاب الوصاو أ رجه البخاري (2)

 .(1249/  3ص يح م  م )  [ 1627رقم احلديث ]   وم  م يف كتاب الوصية  (4/  2ص يح البخاري )  [ 2738] 
 .(75/  11  ى م  م ) شرح النووي (3)
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 املبحث األول
 

 مقدمة باب الوصايا
 
 

 وفيه ثالثة مطالب: 

 المطلب األول: حكم الو ية بالخط.  •

في  ة اجازة الورثة للو ية قبل الموصالمطلب الثاني:  ح •

 المرض. 

 المطلب الثالث: قبول الو ية يلزم بالقبض. •

  المطلب الرابع: نماء الو ية. •
 

 
* * * ** * * * 
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 المطلب األول

 حكم الوصية بالخط

 . الفرع األول: دراسة التخريج
 . (1)نص املسألة

: " م ألة  قال: وال يقبل الكتاب إال ب هاد   دل  يقوالن: نص اإلما  ابن قدامة  
قرأ    ينا  أو قرئ   يه حبنرتنا  فقال: اشهدا   ى أنه كتايب إىل فمن ومج ته أنه ي َّتط 

ن  وال يكفي معرفة لقبول كتاب القاضي شروط ثمثة؛ أحدها  أن ي هد به شاهدان  دال
 املكتوب إليه  ط الكاتب  و تمه  وال جيوز له قبوله بذلك  يف قول أئمة الفتوى. 

  أهنم قالوا: إذا كان يعرا   ه و تمه  (3)  والعنربي(2)وحكي  ن احل ن  وسوار
ويتخرج لنا مين ه بناء   ى قوله يف الوصية إذا وجدت خب ه؛ ألن ذلك حتصل  ... ..قب ه.

به غ بة الظن  فأشبه شهاد  ال اهدين. ولنا  أن ما أمكن إثباته ابل هاد   مل جيز االقتصار 

                              
 .: أن الوصية ابخلط )  ط اليد ( ال تصحقول املخرج يف هذ  امل ألة هوال (1)
أبو  بد هللا  التميمي  العنزي البصري  القاضي. فقيه  هو سوار بن  بد هللا بن سوار بن  بد هللا بن  نز    (2)

حمدث. ويل قناء الرصافة. روى  ن أبيه و بد الوارث بن سعيد  ومعتمر بن س يمان و الد بن احلارث وغريهم. و نه أبو 
الن ائي: ثقة   داود والَّتمذي والن ائي و بد هللا بن أمحد بن حنبل  وأبو زر ة الدم قي وأبو بكر املروزي وغريهم. وقال

 .ه245  تويف سنة وذكر  ابن حبان يف الينقات
 .(213/  3 )األ م  ( 210/  9 )غداداتريخ ب ( 268/  4 )هتذيب التهذيبانظر: 

هو  بيد هللا بن احل ن بن حص  بن أيب احلر مالك بن اخل خاش العنربي. من سادات أهل  :العنربي (3)
ان ثقة حمموًدا. روى  ن  بد امل ك الَعرزمي وغري . وروى  نه ابن مهدي و الد بن البصر    ًما وفقًها. ويل قناءها وك

 ه.167  تويف سنة احلارث وحممد بن  بد هللا األنصاري وآ رون. قد  رج له م  م. وقيل إنه تك م يف معتقد  ببد ة
 .(346/  4 )األ م  (  5/  3 )ميزان اال تدال(  7/  7 )هتذيب التهذيبانظر:  
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ميكن التزوير   يه  وميكن    واخلتمفيه   ى الظاهر  كإثبات العقود؛ وألن اخلط ي به اخلط
 . (1)الرجوأ إىل ال هاد   ف م يعول   ى اخلط  كال اهد ال يعول يف ال هاد    ى اخلط "

يذكر  نفذ   و نه: ال : " ولو وجد حكمه خب ه متيقنا له ومل نص اإلما  اجملد ابن تيمية 
ينفذ  حىت يذكر   و نه: إن كان يف حرز  وحفظه كقم ر  وحنو  نفذ  وإال فم  وكذلك 

 . (2)الرواوت يف شهاد  ال اهد بناء   ى   ه إذا مل يذكر  "
ومن وجدت له وصية خب ه  مل هبا ونص فيمن كتب وصيته و تمها وهذا نص آ ر "   

 . (3)"  يصح فتخرج امل ألتان   ى روايت وقال: اشهدوا خيا فيها أنه ال
 القائل ابلتخريج. 

  ومل أق    ى نصه يف ورد هذا التخريج  ن كذا إما  يف املذهب  وهم: اإلما  ابن  قيل
 امل ألة. 

 . (4)  واإلما  اجملد ابن تيميةواإلما  ابن قدامة
 أصل التخريج. 

 رج القول بعد  ص ة الوصية ابلكتابة    ى الرواية القائ ة بعد  ص ة كتابة احلكم من  
 . (5)قاضي إىل قاضي  وذلك فيما يتع و حبقوق اآلدمي 

وقد حبينت  ن م ألة  د  ص ة الكتابة ب  القنا  يف حو الوصية يف رواوت اإلما  أمحد  
ومل أجدها  مث وجدهتا  ند اإلما  ال امرائي حيث قال: " أما ما ليل خيال وال املقصود منه املال 

                              
 .(84 /10) املغين البن قدامة (1)
 .(211 /2)   ل مجداحملرر يف الفقه (2)
 (.1/376) املرجت ال ابو (3)
 ورد التخريج يف كتاب القناء.وقد  (4)
 .وغريها  : النكاح وال مق والوصيةهناك أحكا  تتع و حبقوق اآلدمي   مينل (5)

 .: حد الزان والقذا وق ت ال ريو والرد وأحكا  تتع و حبقوق هللا  ز وجل  مينل
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لكتابة وهو حو آلدمي  كالنكاح وال مق واخل ت والرجعة والتوكيل والوصية إليه  والن ب والعتو وا
إذا اد اها العبد  واجلناوت املوجبة ل قود  فهل يقبل فيه كتاب القاضي إىل القاضي؟   ى 

  (1)روايت : إحدامها يقبل  واأل رى ال يقبل "
وقد  رج املصن   حيث قال: " وقد أشار إىل أن أصل التخريج من القناء اإلما  املرداوي

 . (2)كتاب القاضي إىل القاضي من األوىل يف الينانية "يف ابب  
 ن للتخريج من املذهب. و الناقل

اإلما  ال امرائي  والنص هو: " وإذا وجدت وصيته  ند رأسه مكتوبة خب ه املعروا  /1 
 ص ت  نص   يه. 

وكذلك لو كتبها حبنر  احلاكم  أو حبنر  شاهدين ومل ي هد فيها حكم هبا ما مل يع م 
 ه  نها. رجو 

 . (3)وقال أبو اخل اب: حيتمل أن ال يصح حىت ي هد   يها " 
  والنص هو: " قوله )وإن وجدت وصية خب ه: ص ت(. هذا املذهب اإلما  املرداوي /2 

. وا تمد  األص اب. وقاله اخلرقي. -رمحه هللا  -: نص   يه اإلما  أمحد م  قا. قال الزرك ي
وقال القاضي يف شرح املختصر: ثبوت اخلط يتوق    ى معاينة البينة أو احلاكم لفعل  ...

الكتابة. ألن الكتابة  مل. وال هاد    ى العمل  ريقها الرواية. نق ه احلارثي. وحيتمل أن ال 
  ومن بعد : رواية بعد  الص ة. أ ذا من قول وقد  رج ابن  قيليها. تصح حىت ي هد   

. فيمن كتب وصيته و تمها. وقال " اشهدوا خيا فيها " أنه ال تصح. -رمحه هللا  -اإلما  أمحد 
ا  حىت ي معوا أي شهادهتم   ى ذلك. فنص اإلما  أمحد يف األوىل: ابلص ة. ويف الينانية: بعدمه

                              
 .(568 /2امل تو ب ) (1)
 .(188 /7) اإلنصاا ل مرداوي (2)
 .(194 /2امل تو ب ) (3)
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يف حمرر   وغري  يف كل منهما رواية  فخرج مجا ة منهم: اجملدما فيه  أو يقرأ   يه. فيقر خيا فيه. 
يف ابب كتاب القاضي إىل القاضي من األوىل يف الينانية وقال   رج املصن من األ رى  وقد 

ألوىل. والص يح من هنا " حيتمل أن ال يصح حىت ي هد   يها " فهو كالتخريج من الينانية يف ا
 . (1)املذهب. التفرقة "
 نقد التخريج. 

ابخلط ) إذا كان  القول بن الوصية ابخلط ال تصح وذلك قياسا   ى  د  ص ة القناء
يف كتاب من قاضي إىل قاضي (  هو ختريج قيل   ى رواوت أئمة املذهب  احلكم مرسًم 

 واإلما  ال امرائي. كاإلما  ابن قدامة
  ومل أق    ى ا َّتاضات  وكذا مل أجد موافقا له يف املذاهب األ رى.

 
  

                              
 .(188 /7) اإلنصاا ل مرداوي (1)
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 . الفرع الثاني: دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب 
ومل حيدث أو  مكتوبةالوصية قد تكون ابل فظ  وقد تكون ابخلط  ف و وصى شخص بوصية 

يت فظ هبا  فما حكم وصيته؟ وهل ي زمه اإلشهاد   ى الكتابة  أ  يكتفى خب ه إذا كان معروا 
 ؟ اخلط

 حترير حمل النزاع. 
 . (1)اتفو الفقهاء   ى ص ة الوصية ابل فظ 

وا ت فوا يف الوصية املكتوبة  فمن قال بص ة الوصية ابخلط  ا ترب اخلط حجة كالبيان 
 ابل  ان. 

فم  والتدليل من قال بعد  ص ة الوصية ابخلط  نظر إىل اخلط   ى أنه موضت ل تزويرو  
 ميكن الركون إليه. 

 الرواايت واألقوال يف املسألة. 
 ثمثة أقوال:  ا ت   الفقهاء يف حكم الوصية ابخلط    ى 

القول األول: تصح الوصية ابخلط بدون شهاد   إذا ثبت أن هذا   ه إبقرار وارث  أو ببينة  
 . وهو القول الص يح يف املذهب

 .   وهو القول اليناف يف املذهبالقول اليناف: ال تصح الوصية ابخلط حىت ي هد   يها
 . (2)يف املذهبوهو القول املخرج   القول الينالث: ال تصح الوصية ابخلط ولو أشهد   يها

                              
 .(373القوا د والفوائد األصولية ص:)انظر:  (1)
 .(188 /7) اإلنصاا ل مرداوي :انظر (2)

املغين البن قدامة "  ولو شهد شاهدان  أن هذا  ط فمن  مل يقبل؛ ألن اخلط ي به به ويزور"  :قال ابن قدامة
(7/ 488). 
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 األدلة، والرتجيح.  
القائ   بص ة الوصية ابخلط بدون شهاد   إذا ثبت أن هذا  :أدلة أصحاب القول األول

 .   ه
 من ال نة النبوية: 

ما حو امرئ م  م : ))قال أن رسول هللا  -رضي هللا  نهما- بدهللا بن  مر  ن  /1
        (( ال ووصيته مكتوبة  ند رأسه  إيريد أن يوصي فيهوله شيء   يبيت لي ت 

 وجه الداللة: 
 أن الوصية ابلكتابة واخلط وصية ص ي ة  وال حتتاج إىل شهاد .  

 ريو  الكتابة وألن  وإن مل ي هد خيا فيهاتصح   لكتابةاب يفيد أن الوصية هذا احلديث وظاهر
 . (1)هبا أشبه ال هاد به   يغ ب   ى الظن ص ة الوصية

                              
 (.5/385  ى خمتصر اخلرقي ) انظر: شرح الزرك ي (1)
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اد ملا أر )): يقول(3)ا  قال: مسعت أن (2)   ن قتاد (1)من  ريو شعبة فقد روى البخاري /2
إهنم ال يقرؤون كتااب إال أن يكون : قيل له  أن يكتب إىل الرو  -ص ى هللا   يه وس م  -النيب 
 . (4)((ونقك فيه حممد رسول هللا  فكأف أنظر إىل بياضه يف يد   فاختذ  امتا من فنة  خمتوما

 وجه الداللة: 
كان يكتب الكتب ل  كا  ولألمم األ رى  وال ي هد   يها  فالكتابة حجة   أن النيب 
 ويعمل هبا. 

 من اآلاثر: 
 . (5)ن كانوا يكتبون إىل والهتم  فيأ ذون هباياخل فاء الراشد أن /1

                              
بن احلجاج بن الورد  أبو ب  ا   األزدي العتكي   امل أهل البصر  وشيخها ورأى احل ن وأ ذ  هو شعبة (1)

  قال أبو  بد هللا احلاكم: شعبة إما  األئمة ىن بيب ب  ا   حافظ  مف ر  حمدث نه م ائل  أمري املؤمن  يف احلديث  يك
  تويف سنة رمي. ومست من أربعمائة شيخ من التابع ابلبصر  يف معرفة احلديث رأى أنل بن مالك و مرو بن س مة احل

 .ه160
 .(202/  7 )  سري أ م  النبمء(255/  9 )اتريخ بغدادانظر: 

هو قتاد  بن د امة بن قتاد  ال دوسي. من أهل البصر . ولد ضريرًا. أحد املف رين واحلفاظ ل  ديث. قال  (2)
 م ه ابحلديث رأسا يف العربية  ومفردات ال غة وأو  العرب  والن ب.  أمحد بن حنبل: قتاد  أحفظ أهل البصر . وكان مت

 ه.118سنة  كان يرى القدر. وقد يدلل يف احلديث. مات بواسط يف ال ا ون
 (.115/  1 )؛ وتذكر  احلفاظ(27/  6 ) األ م انظر: 

هللا   يه وس م و ادمه  هو أنل بن مالك بن الننر  النجاري اخلزرجي األنصاري  صاحب رسول هللا ص ى  (3)
 دمه إىل أن قبو. مث رحل إىل دم و  ومنها إىل البصر   فمات هبا آ ر من مات هبا من الص ابة. له يف الص ي   

 .( 298/  1 ) صفة الصفو انظر:  ه.93  تويف سنة حديينًا 2286
 [ 2938رقم احلديث] يف ص ي ه  كتاب اجلهاد وال ري  ابب د و  اليهود والنصارى  البخاريأ رجه  (4)

 .(1657 /3) [2092يف ص ي ه  كتاب ال باس والزينة  ابب يف اختاذ النيب  امتا  رقم احلديث] وم  م (45 /4)
 .(241كتاب الوال  وكتاب القنا  ل كندي )ص: انظر   (5)
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وال   و تم   يه  بكتاب كتبه(2) مر بن  بد العزيزاستخ    (1)س يمان بن  بد امل كأن  /2 
 . (3)نع م أحدا أنكر ذلك مت شهرته
 الوصية ابخلط حىت ي هد   يها.  القائ   بعد  ص ة :أدلة أصحاب القول الثاين

 من القرآن الكرمي: 

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ } :تعاىل الق

 . [106 :]سور  املائد  { ک ک ڑ ڑ

 وجه الداللة: 
 أن الوصية ال تصح حىت ي هد   يها اثنان من العدول. 

 من املعقول: 

                              
 96سنة  اخلمفة يو  وفا  أ يه الوليد ويليوب: اخل يفة األموي  س يمان بن  بد امل ك بن مروان  أبو أهو  (1)

وكان   فى  ن اجملرم   وأح ن إىل الناسهال وكان ابلرم ة  ف م يتخ   من مبايعته أحد  فأ  و األسرى وأ  ى ال جون و 
 ك  حلصار الق  ن ينية.  اقم فصي ا  موحا إىل الفتح  جهز جي ا كبريا وسري  يف ال فن بقياد  أ يه م  مة بن  بد امل

 ه.99  تويف سنة ومد   مفته سنتان ومثانية أشهر إال أوما  وكانت  اصمته دم وويف  هد  فت ت جرجان و ربستان  
 .(130 /3األ م  )انظر:  
اء هو  مر بن  بد العزيز بن مروان بن احلكم. قرشي من بين أمية. اخل يفة الصاحل. رخيا قيل له )) امل اخل ف (2)

الراشدين(( لعدله وحزمه. معدود من كبار التابع . ولد ون أ ابملدينة. وويل إمارهتا ل وليد. مث استوزر  س يمان بن  بد امل ك 
 .ه101  تويف سنة هال فب ط العدل  وسكن الفنت 99وويل اخلمفة بعهد من س يمان سنة 

 (.209/  5 )األ م انظر: 
 .(258 /5) ال بقات الكربىانظر  (3)
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أن ال هاد  يف الوصية ضمان حلقوق العباد من النياأ  فالوصية  رضة ل تدليل والتزوير 
 والغرر أينا وابل هاد  حتفظ من تزوير الناس و دا هم. 

 م  قا. الوصية ابخلط  القائ   بعد  ص ةلث: أدلة أص اب القول الينا
 من املعقول: 

ذلك قياسا   ى  د  ص ة كتابة حكم من قاضي إىل أن كتابة الوصية ابخلط ال تصح  و  /1
 قاضي آ ر  حيث أن كم األمرين يتع و حبقوق اآلدمي . 

 رضة ل غك والتدليل والتزوير  وكذا الت بيه   يه؛ فاخل وط  اأن الوصية خبط اليد فيه /2
 تت ابه بكينر . 
 الرتجيح: 

وذلك ألنه القول األحوط؛ أرجح القول بن الوصية ابلكتابة ال تصح إال ب هاد  أو بينة   
 فاألموال حتتاج لمحتياط هلا. 

أن الوارث إذا وجد يف دفَّت مورثه مكتواب أن له  ند فمن كذا  فإنه  وقد ذكر اإلما  ابن القيم
 ال وأيمر ابليم . حيو له هذا امل

بن الوارث إذا وجد يف دفَّت مورثه أن  وقد صرح أص اب أمحد وال افعي: "قال ابن القيم 
يل  ند فمن كذا جاز له أن حي     ى است قاقه وأظنه منصوصا   يها وكذلك لو وجد يف 

 . (1)" دفَّت  أف أديت إىل فمن ماله   ي جاز له أن حي     ى ذلك إذا وثو خبط مورثه وأمانته
 ربط املسألة ابملستجدات املعاصرة: 

انت رت مواقت التواصل االجتما ي واليت يكتب فيها الناس ويقيدوا األحداث  هذ  األو يف 
 الواقعة هبم ابلصوت والصور  أينا. 

                              
 (.303ص ) ال رق احلكمية يف ال ياسة ال ر ية  ابن القيم (1)
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وقد هتاون الناس يف م ألة الوصية يف مواقت التواصل االجتما ي  وذلك ألن اإلن ان قد 
 األو .  يكتب يف هذ  املواقت وهو غري جاد  فيكون قولنا املخرج هو أن ب األراء يف هذ 

ف و كتبت الوصية   ى الوصية    احلاسوب يف كتابة استخدا وأينا هناك م ألة أ رى وهي
 احلاسوب هل يعمل هبا  أ  ال؟ 

األول: إذا كتبت الوصية   ى احلاسوب أو   ى اآللة الكاتبة فكي  لنا أن نعرا أن هذ  
 الوصية من وبة إىل صاحبها؟ 

كتابة قيدوا هذا بن يتعرا إىل اخلط  وأن يعرا أنه  ط الع ماء الذين أجازوا الوصية ابل
فمن  فخط احلاسب اآليل ال فرق فيه ب  فمن وغري  فمن أين لنا أن نعرا؟ فإن كان ذلك 
كذلك فم بد إذن من اإلشهاد   ى هذ  الوصية اليت كتبت   ى هذا الن و  لكن يبقى هل 

ن ويعرا منه   ه  هذا موضت أ ذ ورد؛ ألن يكتفى خيا ي مى ابلتوقيت الذي يوقت به اإلن ا
هذا التوقيت قد يق د  وقد ي تبه وحنو هذا  ف دا ل ذريعة اليت قد تفني إىل شيء من اخلما 
والنزاأ فإن من كتب وصيته ال خب ه وإ ا   ى احلاسب أو   ى أجهز  تكتب فينبغي أن ي هد 

يعاهتم و  و هم؛ لريجت إليهم  ند   ى هذ  الوصية من يعرفونه ويوثقون هذ  الوصية بتوق
 . (1)أ  ى وأ  م -تعاىل-االقتناء. وهللا 

 فإهنا حتتاج شهود . وصية يف وسائل التواصل االجتما يإذا كتبت ال وكذا
 

  

                              
 .(16 /5دروس األكادميية اإلسممية املفتوحة ) (1)
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 المطلب الثاني

 صحة إجازة الورثة للوصية قبل الموت في المرض

 . دراسة التخريج: الفرع األول
 . نص املسألة

 . (1)الورثة ل وصية قبل املوت ص ي ة  وذلك يف فَّت  املرض قبل املوتأن إجاز   
 . القائل ابلتخريج

 از . لقاضي أبو  ا
 . أصل التخريج

 رج القول بص ة إجاز  الورثة ل وصية يف فَّت  املرض املخوا والذي ي بو املوت    ى  
الرجمن تكون بينهما الدار : ق تالقول بص ة إذن ال فيت ل  راء  وهذ  رواية اإلما  أمحد: " 

 . مين فاشَّت(2)ولك ال فعة  إف أريد أن أبيت الدار: لصاحبه واألرض  فيقول أحدمها
 ؟ ال حاجة يل فيها قد أذنت لك أن تبيت مث أييت ي  ب ال فعة: قال

 . (3)"له ال فعة إ ا وجبت له بعد البيت: قال أمحد

                              
ن ب هذا التخريج ل قاضي أبو  از  وقد حبينت  ن كتبه    حيث أن اإلما  املرداوينص امل ألة مفقود (1)

 .ولكن مل أق    يها
 .ل تخريج الناق ونوقد نقل القول املخرج يف هذ  امل ألة  ن أئمة كبار يف املذهب احلنب ي سيأيت ذكرهم  ند ذكر 

 )شفت(رب ل ان الع  (1238 /3) ماد )شفت(الص اح وتر.  ما الوهو ال فت: ال فعة يف ال غة من  (2)
 . انتزاأ حصة شريك  ن انتق ت إليه بعوض مايل هي است قاقشر ا:  .(183 /8)

 .(334 /2شرح منتهى اإلرادات )  (431 )صالروض املربت انظر: 
 .(2964 -2963 /6) م ائل اإلما  أمحد وإس اق بن راهويه (3)
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از  من   رجها القاضي أبو فقال: "  والذي نص   ى أصل التخريج هو اإلما  املرداوي
 . (1)"إذن ال فيت يف ال راء

 . للتخريج من املذهب الناقلون
كل تربأ منجز من هبة وحمااب  وحنومها يف مرض املوت   والنص هو: "  اجملد ابن تيمية /1

املخوا القا ت صاحبه فم جيوز لوارث وال زود    ى الين ث لغري  إال إبجاز  الورثة 
إذا مل يق ت صاحبه فع يته من رأس املال (4)واجلذا (3)فأما املرض املمتد كال ل  (2)كالوصاو

 و نه من الين ث نق ها حرب. 
و نه إذا صار هلا ستة (6)كاملريو حىت تنجو من نفاسها  (5)واحلامل إذا ضرهبا ال  و

 . (7)"أشهر
:  ن امرأ  أوصت قبل -رمحه هللا  -وسئل   والنص هو: " ابن تيمية شيخ اإلسم  /2

 ؟ فهل تنفذ الوصية  وصدقة  وقراء   من حج: موهتا خبم ة أو  بشياء
ا ته وجب تنفيذ إذا أوصت بن  رج من ث ث ماهلا ما يصرا يف قربة هلل و : فأجاب

  وإن كان يف مرض املوت. وأما إن كان املوصى به أكينر من الين ث كان الزائد موقوفا؛ وصيتها

                              
 .(201 /7) ملرداوي  ااإلنصاا (1)
بعد  فاملوصي وصل مالا كالان لاله يف حياتاله بالما  مأ وذ  من وصيت ال ئ: إذا وص ته لغة: مجت وصية اوالوص (2)

 (2/662(. )وصى ) املصباح املنري(  15/394(. )وصى)انظر: ل ان العرب ماد  موته.
 كالال اا( 6/444)  البن قدامةانظالالر: املغنالالي املالالوت أو التالالربأ ابملالالال بعالالد .اصالال محا: األمالالر ابلتالالصرا بعالالد 

 .(4/335) القناأ
معجم مقاليد الع و  يف احلدود والرسو   قرحة يف الرئة ي زمها محى دقيقة ل قرب من الق ب ونفث املد .ال ل:  (3)

 .(193)ص
 .(184)صمفاتيح الع و   وتبح الصوت ومترط ال عر.  ة تعفن األ ناء وت نجها وتقرحها اجلذا :  (4)
 .(279 /6احملكم واحمليط األ ظم ). وجت الوالد هو ال  و:  (5)
 .(245)صالتعريفات  النفاس: هو د  يعقب الولد. (6)
 .(377 /1احملرر يف الفقه ) (7)
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 . (1)" وإن وصت ب يء يف غري  ا ة مل تنفذ وصيتها  وإال ب ل  فإن أجاز  الورثة جاز
قوله )وال تصح إجازهتم وردهم إال بعد موت املوصي وما   والنص هو: " اإلما  املرداوي /3

 قبل ذلك ال  رب  به(. 
  وقدمه يف الفروأ  وق ت به كينري منهم  و  يه مجاهري األص اب  نص   يه  هذا املذهب

 . وغري 
از  من إذن ال فيت يف   رجها القاضي أبو   تصح إجازهتم قبل املوت يف مرضه: و نه
 . ال راء

  شبهه يف موضت ابلعفو  ن ال فعة -رمحه هللا  -اإلما  أمحد : القا د  الرابعةقال يف 
رمحه هللا  -وال يخ تقي الدين   وا تارها صاحب الر اية    ى روايت  فخرجه اجملد يف شرحه

–"(2) . 
 . نقد التخريج

قيل   فقد ختريج ص يحاملخوا   القول بص ة إجاز  الورثة ل وصية قبل املوت يف املرض
 لقوا د اإلما . ا  ى رواوت اإلما  أمحد  وجاء موافقً 

                              
 .(375 /4) الفتاوى الكربى البن تيمية (1)
 .(201 /7) ملرداويا  اإلنصاا (2)
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 (3)والت ق (2)  وقد ذكر  يف كتابه اإلشراا(1)وهو رأي القاضي  بدالوهاب املالكي 
 . (4)واملعونة

  

                              
فقيه  أديب  القاضي  هو  بد الوهاب بن   ي بن نصر بن أمحد  أبو حممد  الينع يب  البغدادي  املالكي   (1)

قه املالكية  و "  يون امل ائل "  و " النصر  ملذهب من تصانيفه: " الت ق  " يف ف  من فقهاء املالكية. ولد ببغداد  وأقا  هبا
 .ه422  تويف سنة مالك "  و " شرح املدونة "  و " األشراا   ى م ائل اخلما "

 (.143) بقات الفقهاء ص   (223/  3 )شذرات الذهب(  103 )ص شجر  النورانظر: 
  إذا أذنوا له يف املرض املخوا الذي مينت فيه التصرا يف ماله أن يوصي لوارث وبزود    ى الين ث :م ألة" (2)

 .(1007 /2اإلشراا   ى نكت م ائل اخلما )" مل يكن هلم الرجوأ فيه
وإذن الورثة معترب بن يكون  و ا من غري  وا يف احلال اليت تتع و هلم حو خيال املوصى بكل ماله وذلك " (3)

 .(218 /2الت ق  يف الفقة املالكي ) "بعد املوت أو يف حال شد  املرض املخوا
وإن أجازوا بعد املوت فذلك الز  من غري  ما ألن اإلرث قد وجب هلم  فإذا تركو  بعد وجوبه جاز " (4)

 " وإن أجازو  حال املرض املخوا لز  ذلك ومل يكن هلم الرجوأ فيه  كما لو وهبو  ابتداء
 .(1622 ة   ى مذهب  امل املدينة )صاملعون
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 . دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب: الفرع الثاني
ما حكم إجاز  الورثة ل وصية؟ وهل ي ز  أن تكون اإلجاز  بعد موت املوصي؟ وما حكم 

 اإلجاز  يف حال املرض املخوا وامليئوس منه؟ 
 . حترير حمل النزاع
وقت   مث ا ت فوا يف (1)أنه ال وصية لوارث إال بعد إجاز  الورثة ل وصية اتفو الع ماء   ى

 اإلجاز   هل يصح قبل موت املوصي أ  جيب أن يكون بعد موت املوصي. 
فمن رأى أنه ليل ل وارث حو يف مال املوصي  قال بعد  ص ة إجاز  الورثة ل وصية إال 

 بعد موت املوصي. 
 يف مال املوصي  قال بص ة إجاز  الورثة ل وصية يف حيا  املوصي.  اومن رأى أن ل وارث حقً 

 . واألقوال يف املسألةالرواايت 
 ا ت   الفقهاء يف الوقت الذي يصح فيه إجاز  الورثة    ى ثمثة أقوال: 

 إال بعد موت املوصي  وما قبل ذلك ال  رب  به.  إجاز  الورثةتصح ال : القول األول
 يف حيا  املوصي م  قا.  إجاز  الورثة : تصحالقول اليناف

 . (2)املوت يف حال املرض املخوا  وهو القول املخرج القول الينالث: تصح إجاز  الورثة قبل
 . والرتجيح، األدلة

إال بعد موت املوصي  وأن ما  إجاز  الورثةبعد  ص ة القائ   : أدلة أصحاب القول األول
 قبل ذلك ال  رب  به. 

 من املعقول: 

                              
 .(76ص:) اإلمجاأ البن املنذرانظر:  (1)
 .( 147/  6  املغين ) (228 /3املمتت يف شرح املقنت )  (201 /7) ملرداويا  اإلنصاا (2)
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املوصي ال  رب  اإلجاز  يف حيا  فإن ذا هلو   ليل ل وارث حو يف مال املوصي قبل موتهأنه  /1
 . ألهنا قبل ثبوت احلو؛ هبا

وال فيت ي قط شفعته   ف م يصح؛ كاملرأ  ت قط مهرها قبل النكاح  أهنا حو مل مي كو  /2
 . (1)قبل البيت

 يف حيا  املوصي م  قا.  إجاز  الورثة : القائ   بص ةثاينأدلة أصحاب القول ال  
 من املعقول: 
 . (2)كما لو رضي امل َّتي ابلعيب؛  بَّتكه سقط حقهمفإذا رضوا   أن احلو ل ورثة

 ينالث: تصح إجاز  الورثة قبل املوت يف حال املرض املخوا. أدلة أص اب القول ال
 من املعقول: 

 . (3)القياس   ى إذن ال فيت يف ال راء /1

                              
وذلك  ند من يرى  د  ص ة   صي  واإلجاز  قبل موت املوصيوهذ  مقارنة ب  اإلجاز  بعد موت املو  (1)

 .اإلجاز  إال بعد موت املوصي
ي قط الذي   وال فيت ت قط مهرها قبل النكاحاليت كاملرأ    هو  فحو مل مي كو : أنه اإلجاز  قبل موت املوصي /1

 .  فم يصح م  قاشفعته قبل البيت
ي قط الذي عد النكاح  وال فيت ت قط مهرها باليت كاملرأ    فهو  حو هلمأنه : اإلجاز  بعد موت املوصي /2

 .؛ ك ائر احلقوقصحيف  ك كو  إسقاط حو    فهوشفعته بعد البيت
 .(228 /3املمتت يف شرح املقنت )انظر 

 .( 147/  6املغين )  (2)
))من كان له  : قال: قال رسول هللا -رضي هللا  نه-جابر بن  بدهللا وهذا القول مأ وذ من حديث  (3)

أ رجه م  م يف كتاب امل اقا   شريك يف ربعة أو خنل ف يل له أن يبيت حىت يؤذن شريكه فإن رضى أ ذ وإن كر  ترك((
 .(133(  )1608ابب ال فعة )
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فإن احلكم املع و هبذا ) املوت (   وإن مل يوجد ال رط ) الوصية ( وجدإذا  أن ال بب /2
فإن ذلك   قبل احلنث (2)وأ رج الكفار (1)أراد احلنثو   ى مي  رجل  و ح     فال بب انفذ

 . (3)جائز لوجود ال بب
 : الرتجيح
ألن ؛ وذلك املخوايف املرض املوت  قبلص ة إجاز  الورثة املخرج القائل بالقول أرجح 

 سبب إرثهم قد انعقد وهم أحرار. 
 . (4) –رمحه هللا  – ال يخ حممد بن صاحل العينيم وقد رج ه 

  

                              
 واخل    ن اليم .  ه حينث حنينا إذا مل ي  خيوجبهاحنث: حنث يف ميين (1)

 .(1/154(.)حنث)اح املنرياملصب(  2/138) .(حنث)انظر: ل ان العرب ماد  
 ثالم اسالتعم ت فاليما  أي تال َّتها مينالل: كفالار  اليمال  والظهالار ؛فار : مأ وذ  من الكفر وهو ال َّتالك (2)

 وجد فيه صور  خمالفة أو انتهاك وإن مل يكن فيه إمث كالقاتل   أ وغري .
 (كفالر)لعالروس ا تالاج(  148-5/146).(كفالر)لال ان العالرب مالاد  (  1/125)انظر: حترير ألفالاظ التنبياله  

 (14/50-62). 
 (.18/111) ال رح املمتت  ابن  ينيم  (3)
 هذا ما ذهب إليه املؤل    " أن الورثة ال يت قو أهنم ورثة إال بعد املوت :فقال :وهذا نص اإلما  (4)

وهو يف   إنه إذا كان مرينا مرضا خموفا فإن إجازهتم جائز  ؛ ألنه انعقد ال بب لكوهنم يرثون هذا املال :وقيل
ويدل هلذا القول ما   فإذا رضوا خيا زاد  ن الين ث قبل املوت فإن رضاهم معترب  وال حيو هلم الرجوأ بعد ذلك  مرض املوت

 جاء يف ابب ال فعة...
جد ال بب وإن مل يوجد ال رط  فإن احلكم املع و هبذا ال بب انفذ  ويدل لذلك ال فإن هذا يدل   ى أنه مىت و 

أينا ال أن الرجل لو ح     ى مي  فأراد احلنث وأ رج الكفار  قبل احلنث  فإن ذلك جائز لوجود ال بب  وهذا القول 
املخوا؛ ألن سبب إرثهم قد انعقد  هو الراجح  وال مانت من ا تبار   فع ى هذا نقول: تصح إجاز  الورثة يف مرض املوت

 وهم أحرار.
إذا   ينا ذلك فإن إجازهتم  :إننا خن ى أن تكون إجاز  الورثة يف حال احليا  حياء و جم نقول :فإن قال قائل

 (.18/111) معترب " ال رح املمتتتكون غري 
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 المطلب الثالث

 قبول الوصية يلزم بالقبض

 . دراسة التخريج: الفرع األول
 . نص املسألة

والقبو فيما ال يتع  ويف املتع    ى روايت   فإن أجاز مث رجت قبل ". . . . . . .  
 . (1)"القبو صح رجو ه

فأشبه   ألن م كه قد استقر   يه؛ فم يصح الرد  أن يرد بعد القبول والقبو". . . . .  
 . (2)" فتكون هبة منه هلم تفتقر إىل شروط اهلبةإال أن يرضى الورثة بذلك   رد  ل ائر م كه

 . القائل ابلتخريج
 املقدسي.  ابن قدامةاإلما  القاضي أبو اخل اب الك وذاف  و 

 . أصل التخريج 
  وهذا اهلبةلزو  القبو يف قبول   ى املبهمة    رج القول ب زو  القبو يف قبول الوصية

–فيما حنل  ائ ة  -رضي هللا  نه– إلس اق: حديث أيب بكر ق تنص رواية اإلما  أمحد: "
 من ماله ابلعالية.  جذاذ   رين وسقا -رضي هللا  نها

وإ ا جعل هلا   فيجوز لك ألنه مل مي كها النخيل بصوهلا إ ا قال هلا وددت أنك حزتيه: قال
وهو م اأ إ ا القبو . . . . . . حياز  قدر جذاذ   رين وسقا فإذا مل جتذ النخل ال تكون

 . (3)" هب فغري املق و  واملق و  ي توون يف القبومن املوهوب إبذن الوا

                              
 .(342اهلداية   ى مذهب اإلما  أمحد ص ) (1)
 .(154 /6) املغين البن قدامة (2)
 .(4356 /8) م ائل اإلما  أمحد وإس اق بن راهويه (3)
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 . (1)"والوصية واحد  اهلبةوقال اإلما  أمحد: "
 . للتخريج من املذهب الناقلون

فيه ؟ وأما الوصية فهل ت ز  ابلقبول يف املبهم  والنص هو: " احلنب ي احلافظ ابن رجب /1
 . وجهان

و رج صاحب املغين وجها اثلينا أهنا   أهنا ال ت ز  فيه بدون قبو وا تار القاضي وابن  قيل
 . (2)"ال ت ز  بدون القبو م  قا كاهلبة

وقال يف القا د  التاسعة واألربع : وا تار القاضي  وابن   والنص هو: " اإلما  املرداوي /2
: أهنا ال ت ز  يف املبهم بدون قبو  و رج املصن  يف املغين وجها اثلينا: أهنا ال ت ز  بدون  قيل

 . (3)" القبو سواء كان مبهما أو ال  كاهلبة
 . نقد التخريج

ختريج ص يح؛   اهلبةلزو  القبو يف قبول   ى املبهمة   ب زو  القبو يف قبول الوصية القول
 فهو مقيل   ى رواوت اإلما  أمحد  وموافو لقوا د . 

إذا رد بعد القبول وقبل القبو  فهل يصح الرد؟ فيه وكذا موافو ل وجه اليناف  ند ال افعية " 
 وجهان: 

رد   وهو املنصوص   يه؛ ألن م كه مل ي تقر   يها  . . . . . . . . . . واليناف: يصح
  . (4)"ابلقبو  فصح الرد

                              
 .(4277 /8) م ائل اإلما  أمحد وإس اق بن راهويه (1)
 .(17ص ) القوا د البن رجب  (2)
 .(203 /7) ملرداويا  اإلنصاا (3)
  .(173 /8) البيان يف مذهب اإلما  ال افعي (4)

 :فهل يصح الرد ؟ فيه وجهان  إذا رد بعد القبول وقبل القبووهذا النص ابلكامل " 
ف م يصح رد  ؛ كما لو وهبه  ينا وقب ها   ؛ ألنه قد م ك املوصى به إما ابلقبول أو ابملوت يصح الردال :أحدمها
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 . دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب: الفرع الثاني
هل يكون قبول الوصية املبهمة ابلقبو  أ  ال ي ز  فيها القبو ويكفي فيها القبول بدون 

 القبو؟ 
 . حترير حمل النزاع

لوصية يف اوا ا ت ف  مث املوصى به ينتقل ل موصى له بعد موت املوصياتفو الفقهاء أن املال 
 . املبهمة

فمن رأى بن الوصية  قد الز   قال بعد  لزو  القبو ل وصية  وأهنا مت ك بدون قبو وال 
 قبول كاملرياث. 

 ومن رأى بن الوصية  قد تربأ  قال ب زو  القبو ل وصية كاهلبة. 
 . ألةالرواايت واألقوال يف املس

 ا ت   الفقهاء يف حكم قبول الوصية املبهمة    ى قول : 
: أن الوصية مت ك بدون قبو  وال ا تبار ل قبول فتم ك قهرا كاملرياث  وهو القول األول

 القول الص يح يف املذهب. 
 خرج يف املذهب. املقول الوهو : أن الوصية ال مت ك إال ابلقبو كاهلبة  القول اليناف

 . والرتجيح، األدلة
املبهمة  وأن الوصية مت ك  القائ   بعد  لزو  القبو يف الوصية :أدلة أصحاب القول األول

 بدون قبو. 
 من املعقول: 

                              
 .وقبنها إبذنه  مث ردها

 فصح الرد "  ؛ ألن م كه مل ي تقر   يها ابلقبو  وهو املنصوص   يهيصح رد  :واليناف
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 . كالوق  والعتووالقبول  أنه إزالة م ك بغري  وض ف ز  خيجرد العقد  /1 
 . والوق  بةتربأ فم يعترب فيه القبو كاهلأنه  /2 
 . (1)وال حيتاج ل قبو كاملرياثامل ك  أنه  قد الز  ينقل /3

املبهمة  وأن الوصية ال مت ك  القائ   ب زو  القبو يف الوصية :أدلة أصحاب القول الثاين
 إال ابلقبو. 

 من املعقول: 
 أن امل ك ال ي تقر إال ابلقبو؛ في ز  القبو ل وصية.  /1
 . (2)أن الوصية  قد تربأ كاهلبة  في ز  فيها القبو كاهلبة /2

 : الرتجيح
ن امل ك يف وذلك ألهنا خمت فة  ن اهلبة  وأل  مت ك بدون القبو الوصيةبن أرجح القول 

 . وال يتوق    ى القبو كاهلبة  الوصية يينبت خيجرد القبول

                              
 (.7/556) انظر: املغين  ابن قدامة (1)
 .اليت تدل   ى أن اهلبة مت ك ابلقبوومن األحاديث  (2)
كان حن ها جاد   إن أاب بكر الصديو)) :أهنا قالت زوج النيب  -رضي هللا  نها-حديث أ  املؤمن   ائ ة  /1

  رين وسقا من ماله ابلغابة ف ما حنرته الوفا  قال وهللا و بنية ما من الناس أحد أحب إيل غىن بعدي منك وال أ ز   ي 
فقرا بعدي منك وإف كنت حن تك جاد   رين وسقا ف و كنت جددتيه واحتزتيه كان لك وإ ا هو اليو  مال وارث وإ ا مها 

 ((      ى كتاب هللاأ واك وأ تاك فاقت مو 
 (.6/61يف إرواء الغ يل ) (  واحلديث ص  ه ال يخ األلباف2189أ رجه مالك )

ذا مات أحدهم قال مايل ما ابل أقوا  ين  ون أوالدهم حن ة فإ)) :قال -رضي هللا  نه-  ن  مر بن اخل اب /2
 ((يف يدي وإذا مات هو قال قد كنت حن ته ولدي ال حن ة إال حن ة حيوزها الولد دون الوالد فإن مات ورثه

 (.6/69يف إرواء الغ يل ) (  واحلديث ص  ه ال يخ األلباف11733يف ال نن الكربى ) أ رجه البيهقي
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 وألن الوصية حو ل موصي ) املالك ( فم حيو ل ورثة ف خها. 
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 المطلب الرابع

  ا   نماء الوصية
 . دراسة التخريجالفرع األول: 

 نص املسألة. 
لو كانت الوصية خيال يف هذ  الصور  فإن ق نا: يينبت امل ك ابملوت فهو م ك "  

اآل ر هو م ك ل وارث الذي قبل. ذكر   (1)ل ميت فيويف منه ديونه ووصاو  و  ى الوجه
يف احملرر ويتخرج فيه وجه آ ر أنه يكون م كا ل موصى له   ى الوجه  ألن التم يك 

 . (2)"حصل له فكي  يصح امل ك ابتداء لغري ؟ 
 القائل ابلتخريج. 
 . احلنب ي احلافظ ابن رجب

 . أصل التخريج
الوصية م ك ل موصى له  وذلك   ى كم الوجه   ومها الوجه  ختريج القول بن  اء (3)ميكن 

 األول: وقت القبول  والوجه اليناف: وقت املوت. 
 . (4)يكون ل زوجة  ى القول بن  اء املهر قبل الد ول 

ابلعقد ومت ك ما حيدث فيه من (5)م ألة: وهل مت ك املرأ  مجيت الصداقوهذا نص الرواية: "

                              
 وهو قالول لالبعو  الوجه: هو أن ي تخرج ل م ألة حكم من م ألة م اهبة وفو قوا د اإلما  وأصوله (1)

 أو تع ي ه أوسياق كممه وقوته.  أو دلي ه  أوإميائه  مأ وذ من كم  اإلما  أمحد  األص اب وخترجيهم
 .(350) ت املذاهب الفقهية صانظر: مص   ا

 .(398ص ) القوا د البن رجب (2)
 .ألن اإلما  املخرج مل ينص   ى أصل التخريج فاض ررت لمجتهاد فيه  كتبت ك مة ميكن   (3)
مل يذكر أصم ل تخريج  التخريج   ى  اء مهر الزوجة قبل الد ول من اجتهادي حيث أن اإلما  ابن رجب (4)

 .يف هذ  امل ألة
 .(821 /2) )مهر(الص اح  مهرت املرأ  أمهرها مهرا وأمهرهتا. يف ال غة: هو املهر  يقال الصداق (5)
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 النماء أ  يكون مرا ا ابلد ول؟ 
 ألنه جعل هلا نص  النماء.  ه؛حيكم هلا خي ك مجعيظاهر هذا أنه ف. . . . . .

وقال اخلرقي: وإذا أصدقها غنما فتوالدت مث   قها قبل الد ول كانت األوالد هلا وترجت 
خي ك مجعيه ألنه جعل هلا مجيت النماء  وهو  بنص  األمهات فظاهر هذا أنه حكم هلا

 . (1)"الص يح
 للتخريج من املذهب.  الناقلون

أنه يكون م كا ل موصى  ويتخرج وجه آ ر: قال يف القوا د   والنص هو: "اإلما  املرداوي 
 . (2)؟ "فكي  يصح امل ك ابتداء لغري   التم يك حصل له ألن؛ له   ى كم الوجه 

 نقد التخريج. 
  ختريج ص يح  فهو القول بن  اء الوصية م ك ل موصى له  وذلك   ى كم الوجه 

 مقيل   ى رواوت اإلما  أمحد وموافو لقوا د . 
 ورواية  اء مهر الزوجة قبل الد ول يكون ل زوجة  ت به م ألتنا.  
موافو ملذهب املالكية وهذا  بن  اء الوصية م ك ل موصى له    ى كم الوجه ل والقو  

أن املعترب يف تنفيذ الوصية هل هو وقت قبول املع  هلا إذ مقتنى كون قبول املع   نصهم: "
بعد املوت شر ا يف تنفيذ الوصية أن يكون املعترب يف تنفيذها وقت القبول فإذا أت ر القبول 

الغ ة بعد املوت فم يكون شيء منها ل موصى له بل ك ها ل موصي  أو املعترب يف حىت حديث 
تنفيذها وقت املوت؛ ألن امل ك ل موصى له ابملوت ومقتنى كون امل ك له ابملوت أن الغ ة 

املذكور  ك ها ل موصى له أو املعترب يف تنفيذها األمران معا ومها وقت القبول ووقت املوت لكون 
ا يف تنفيذها وامل ك ابملوت أقوال ثمثة فمن ا ترب يف تنفيذها وقت قبول املع  هلا القبول شر 

                              
الروض املربت )ص:   (5 /3شرح منتهى اإلرادات )  مى يف النكاح أو بعد .املعوض الهو شر ا: الصداق 

533) 
 .(119 /2امل ائل الفقهية من كتاب الروايت  والوجه  ) (1)
 .(210 /7) ملرداويا  اإلنصاا (2)
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فقط قال الغ ة ك ها ل موصي ومن ا ترب يف تنفيذها وقت املوت فقط قال ك ها ل موصى له 
ومن را ى األمرين معا أ  ى ل موصى له منها ث ينها ومرا ا  األمرين معا هو امل هور وأ دل 

 . (2)"(1)س نوناألقوال  ند 
 

  

                              
حبيب  أبو سعيد  التنو ي القريواف. وس نون لقبه. فقيه مالكي  هو  بد ال م  بن سعيد بن   س نون (1)

شيخ  صر  و امل وقته. كان ثقة حافظًا ل ع م  رحل يف   ب الع م وهو ابن مثانية   ر  اما أو ت عة   ر. ومل يمق مالًكا 
يف الع م  وكان   يه املعول يف    انتهت إليه الرائسة700وإ ا أ ذ  ن أئمة أص ابه كابن القاسم وأشهب. والروا   نه حنو 

 ه.240  تويف سنة من مصنفاته: " املدونة " مجت فيها فقه مالك  مات وهو يتوىل القناء  امل كمت وإليه الرح ة
 (.131/  2 )؛ مرآ  اجلنان(160 )؛ الديباج ص(69 )شجر  النور الزكية صانظر: 

 .(424 /4ال رح الكبري ل  يخ الدردير ) (2)



 

 

 

 

 الف ل الثالث

301 

 األقوال الفقهية المخرجة في مذهب اإلمام أحمد جمعاً ودراسة

 . الفرع الثاني: دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب 
 ؟ أو يينبت امل ك من صدور القبول  ن املوصى له  هل يينبت امل ك من ح  موت املوصي

أو   فهل هي قب ه   ى م ك امليت  و  ى القول بن املوصى له مي كها من صدور قبوله
 ؟   ى م ك الورثة

 . حكم  اء املوصى به ب  املوت والقبول: ويَّتتب   ى هذا اخلما
 حترير حمل النزاع. 

  ولكن ا ت فوا يف  اء الوصية يف (1)اتفو الفقهاء   ى أن الوصية م ك ل موصى له إذا قبل
 الوقت ما ب  القبول واملوت  هل هو م ك ل وارث أ  م ك ل موصى له. 

   قال بن النماء م ك ل موصى له. م ك ل موصى له من موت املوصيوصية الفمن رأى أن 
  قال بن النماء م ك الوصية ال تد ل م ك املوصى له إال بعد القبولومن رأى أن 

 . ل وارث
 الرواايت واألقوال يف املسألة. 

 ا ت   الفقهاء يف حكم  اء الوصية    ى قول : 
 القول األول: أن النماء م ك لورثة امليت  وهو القول الص يح يف املذهب. 

 . (2)القول اليناف: أن النماء م ك ل موصى له  وهو القول املخرج
 األدلة، والرتجيح. 

 القائ   بن النماء م ك لورثة امليت.  أدلة أصحاب القول األول:
 من املعقول: 

ن  وهم أص اب احلو  فريجت هلم النماء  و  يه ت والورثة هم أص اب املال األص ي و أن املي
 فإن النماء يد ل يف الَّتكة وحي ب مت الين ث املوصى به. 

                              
 .(77اإلمجاأ البن املنذر ص:) انظر: (1)
 .(210 /7) ملرداوي  ااإلنصاا (2)
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 القائ   بن النماء م ك ل موصى له.  أدلة أصحاب القول الثاين:
 قول: من املع

 . (1)أن التم يك حصل ل موصى له  فكي  يصح أن مي ك غري ؟ 
 أن الوصية م ك ل موصى له والنماء تبت ل وصية  فهو م ك ل موصى له. 

 . الرتجيح
أرجح القول بن النماء م ك ل موصى له  وهو القول املخرج؛ ألن الوصية أصب ت م كا 

 له  والنماء تبت ل وصية  والتبت ي  و األصل يف األحكا . 
  

                              
 .(210 /7) ملرداويا  اإلنصاا (1)
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 املبحث الثاني
 

 باب املوصى له
 
 

 وفيه ثالثة مطالب: 

 لعبد. لالمطلب األول: الو ية  •
 المطلب الثاني: المتجدد بين الو ية والموص.  •
 المطلب الثالث: مشاركة زيد للفقراء.  •

 
* * * ** * * * 
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 المطلب األول

 لعبدلالوصية 

 . دراسة التخريج: الفرع األول
 . نص املسألة

 . (1)أن الوصية تصح ل عبد وتكون م كا له 
 . القائل ابلتخريج

 . اإلما  احلارثي
 . أصل التخريج 
ختريج القول بص ة الوصية ل عبد    ى القول بص ة مت ك العبد  فبما أن العبد  (2)ميكن 

إحدامها : يف م ك العبد روايتانمي ك املال فإنه مي ك الوصية  وهذا نص رواية اإلما  أمحد: "
 . ؛ ألن م كه انقص وال   ى سيد  لعد  م كه(3)مي ك فم جتب   يه الزكا 

يف مواضيت أن له أن ي أ  - رمحه هللا-وقد نص أمحد   وهو ا تياري أال مي ك قال: والينانية 
 . (4). . . . . . . . "م ك اليم  وهذا يدل   ى امل ك

 . للتخريج من املذهب الناقلون

                              
 .؛ ألن جزئية الوصاو قد فقدت من كتاب اإلما  احلارثيهذ  امل ألة مفقود  (1)
 .ألن اإلما  املخرج مل ينص   ى أصل التخريج فاض ررت لمجتهاد فيه  كتبت ك مة ميكن   (2)
 الزكا  لغة: النماء والزود . (3)

 (38/220 ( )زكو)اتج العروس  (1/254 ) (كو)ز انظر: املصباح املنري ماد  
 شر ا: حو واجب يف مال خمصوص ل ائفة خمصوصة.

 (.2/165 )ك اا القناأ(   2/433 )انظر: املغين 
 .(343 /1امل ائل الفقهية من كتاب الروايت  والوجه  ) (4)



 

 

 

 

 الف ل الثالث

305 

 األقوال الفقهية المخرجة في مذهب اإلمام أحمد جمعاً ودراسة

 الوصية لعبد غري  ص ي ة. : ومنهااإلما  ابن ال  ا   والنص هو: "  /1 
ذكر  القاضى وأبو اخل اب وغريمها ونص   يه أمحد يف اهلبة من رواية حنبل والوصية يف 

 معناها. 
ود مث قال األص اب أينا الوصية ل  يد ونص   يه أمحد يف اهلبة وسواء استمر يف رق املوج

 أو انتقل إىل آ ر. 
 " قال احلارثي ويتخرج أهنا ل عبد

إذا مل يكن حرا وقت : مراد  قوله )فإن قب ها فهي ل يد (  والنص هو: " اإلما  املرداوي /2 
وإن مل يعتو فهي ل يد    ى . . . . . . . فهي له فإن كان حرا وقت موته  موت املوصي

 . (1)" ويتخرج أهنا ل عبد: و  يه األص اب. قال احلارثي  الص يح من املذهب
 . نقد التخريج 

 القول بص ة الوصية ل عبد  ختريج ص يح  فهو مقيل   ى رواوت اإلما  أمحد وموافو لقوا د . 
سواء كان  بد   الوصية ل عبد جائز وهو موافو ملذهب املالكية  قال القاضي  بدالوهاب: "

 . (2)"املوصي أو  بد غري 
 

  

                              
 .(224 /7) ملرداويا  اإلنصاا  (1)
 .(1015 /2اإلشراا   ى نكت م ائل اخلما ) (2)
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 . دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب: الفرع الثاني   
 هل تصح الوصية ابملال ل عبد؟ وهل جيوز ل عبد مت ك الوصية؟ 

 . حترير حمل النزاع
يف حكم الوصية مث ا ت فوا   (1)فقهاء   ى ص ة الوصية ل  خص الكامل األه يةاتفو ال

 ل عبد. 
 فمن رأى أن العبد مي ك  قال بص ة الوصية ل عبد. 

 ومن رأى أن العبد ال مي ك  قال بعد  ص ة الوصية ل عبد  وأهنا تكون ل يد . 
 . الرواايت واألقوال يف املسألة

 ا ت   الفقهاء يف ص ة الوصية ل عبد    ى قول : 
 القول الص يح يف املذهب. : أن الوصية ال تصح ل عبد  وأهنا ترجت ل يد   وهو القول األول
 . (2): أن الوصية تصح ل عبد  وهو القول املخرجالقول اليناف

 . والرتجيح، األدلة
 . الوصية ال تصح ل عبد  وأهنا ترجت ل يد  القائ   بن :أدلة أصحاب القول األول

 من املعقول: 
 أن الوصية تعترب من ك ب العبد  وك ب العبد ل يد . 

 . الوصية تصح ل عبد القائ   بن :الثاين أدلة أصحاب القول

                              
 .البالغ احلر الرشيد غري احملجور   يه: هو ال خص كامل األه ية  (1)

 .(138الد و  ص:)  م أصول الفقه ط مكتبة انظر: 
 .(6/41الكايف )  (5/253املبدأ شرح املقنت )  (224 /7) ملرداوي  ااإلنصاا (2)
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 من املعقول: 
أن العبد مي ك واملوصي أوصى ابملال ل عبد  وليل ل  يد  فكي  تدفت الوصية ل  يد  وهي 

 م ك ل عبد؟ 
 : الرتجيح

 أرجح القول بص ة الوصية ل عبد؛ ألن نقص األه ية ال حير  العبد من مال الوصية. 
 يصاء له. اإلفالعبد إن ان  وقد يكون ذا فنل وإح ان ل عباد  في به الناس ويرغبون يف 
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 المطلب الثاني

 وصية للمدبرين وأمهات األوالدال

 . دراسة التخريج: الفرع األول
 . نص املسألة

 . ويف د ول املتجدد بعد الوصية وقبل موت املوصي روايتان" 
و  ل بهنم أموال   وصى ملواليه وله مدبرون وأمهات أوالد أهنم يد  ونوذكر القاضي فيمن 

 والوصية تعترب حبال املوت.   حال املوت
بل هنا متجدد : قال و رج ال يخ تقي الدين   ى اخلما يف املتجدد ب  الوصية واملوت

 . (1)"بعد املوت فمنعه أوىل
 . القائل ابلتخريج

 . ابن تيمية شيخ اإلسم 
 . أصل التخريج

 .  رج القول خينت الوصية ل مدبرين وأمهات األوالد   ى اخلما يف املتجدد ب  الوصية واملوت
  ى أن أصل التخريج هو اخلما يف املتجدد ب  الوصية واملوت  وقد نص شيخ اإلسم 

بل هنا : قال و رج ال يخ تقي الدين   ى اخلما يف املتجدد ب  الوصية واملوت فقال: "
 . (2)"متجدد بعد املوت فمنعه أوىل

                              
 .(123 /4امل تدرك   ى جمموأ الفتاوى )  (1)
 املرجت ال ابو.  (2)
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هي مد  اخليار فإذا ه ك العبد أو ت فت ال  عة يف مد   (1)  يهاوامل ألة اليت ميكن القياس 
اخليار فإن اخليار يب ل  كذلك كل ما ي تجد يف املد  ب  الوصية واملوت فإنه ال يد ل يف 

 الوصية  ومنها ال يصح د ول املدبرين وأمهات األوالد. 
ملبيت إذا ه ك يف مد  يف ا: م ألةوهذا نص رواية اإلما  أمحد يف ب من مد  اخليار: " 

  ؟هل يب ل اخليار أ  ال اخليار أو كان  بدا فأ تقه امل َّتي
 ل اخليار  فصرح فإن ت فت ال  عة أو كان  بدا فأ تقه امل َّتي أو مات ب: فقال اخلرقي

 . (2) . . . . "بب من اخليار  وقد أومأ أمحد ال رمحه هللا ال إىل هذا يف رواية امليموف
 . للتخريج من املذهب الناقلون

ويف د ول املتجدد بعد الوصية وقبل موت هو: "  والنص احلنب ي اإلما  ابن رجب /1 
 : املوصي روايتان

وذكر القاضي فيمن وصى ملواليه وله مدبرون وأمهات أوالد أهنم يد  ون و  ل بهنم موال 
حال املوت والوصية تعترب حبال املوت و رج ال يخ تقي الدين   ى اخلما يف املتجدد ب  

 . (3)" عد املوت فمنعه أوىلبل هذا متجدد ب: قال  الوصية واملوت
: ويف د ول املتجدد بعد الوصية وقبل موت املوصي   والنص هو: "اإلما  املرداوي /2 

 . روايتان
و  ل بهنم أموال . وأمهات أوالد أهنم يد  ون وله مدبرون وذكر القاضي فيمن وصى ملواليه 

 . حبال املوت والوصية تعترب  حال املوت
بل : قال   ى اخلما يف املتجدد ب  الوصية واملوت -رمحه هللا  -و رج ال يخ تقي الدين 

 . هذا متجدد بعد املوت فمنعه أوىل

                              
 .ف هذا حاولت التقريب برواية أ رى    ومل أق    يهاالرواية امل ابقة ل م ألةقد حبينت  ن  (1)
 .(314 -313 /1امل ائل الفقهية من كتاب الروايت  والوجه  )  (2)
 .(239ص ) القوا د البن رجب (3)
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 كمن وصى بغ ة مثر  ل فقراء   بد ول املعدو  يف الوصية تبعا: وأفىت ال يخ تقي الدين أينا
 . (1)" إىل أن حيدث لولد  ولد

 . نقد التخريج
  خينت الوصية ل مدبرين وأمهات األوالد   ى اخلما يف املتجدد ب  الوصية واملوتالقول 

. ورواية ب من اخليار إذا فهو مقيل   ى رواوت اإلما  أمحد وموافو لقوا د ختريج ص يح  
ه ك العبد أو ت فت ال  عة يف مد  اخليار ت به م ألة ب من املتجدد يف املد  ب  الوصية 

 وت. وامل
وال يد ل فيهم املدبر وال أ  الولد إذ لي ا من : "وهذا التخريج موافو ل مذهب ال افعي

 . (3)"ال حال الوصية وال حال املوت(2)املوايل
 

 
 

  

                              
 .(231 /7) ملرداويا  اإلنصاا (1)
 .املوىل يف ال غة من الوالء أي امل كاملوايل و   (2)

  .(كاستيمد وتدبري) بعتو أو تعا ي سببه شر ا: ثبوت حكم شر ي
 .(498 /4ك اا القناأ  ن منت اإلقناأ )   (568 /2)شرح منتهى اإلراداتانظر: 

 .(54 /3أسىن امل الب يف شرح روض ال الب )  (3)
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 . المذهبدراسة المسألة المخرجة داخل  : الفرع الثاني
إذا أوصى الرجل ملواليه  وله مدبرون وأمهات أوالد  فهل يد ل املدبرون وأمهات أوالد يف 

 الوصية  أ  ال؟ 
 . حترير حمل النزاع

   ولكن ا ت فوا يف د ول املدبرين وأمهات األوالد. (1)اتفو الفقهاء   ى د ول العبيد يف املوايل
 فمن رأى أن وقت ا تبار الوصية هو حال املوت  قال بد ول املدبرين وأمهات األوالد. 

 ومن رأى بن ا تبارها بعد املوت  قال بعد  د ول املدبرين وأمهات األوالد. 
 . الرواايت واألقوال يف املسألة

 : ا ت   الفقهاء يف د ول املدبرين وأمهات األوالد يف الوصية ل موايل    ى قول 
: د ول املدبرين وأمهات األوالد  وذلك يف الوصية ل موايل  وهو القول الص يح القول األول
 يف املذهب. 

:  د  د ول املدبرين وأمهات األوالد  وذلك يف الوصية ل موايل  وهو القول القول اليناف
 . (2)املخرج يف املذهب

 . والرتجيح، األدلة
 بد ول املدبرين وأمهات األوالد يف الوصية ل موايل. القائ    :أدلة أصحاب القول األول

 من املعقول: 
  ف هذا يد  ون (3)أن املدبرين وأمهات األوالد أموال حال املوت  والوصية تعترب حبال املوت

 يف الوصية اليت أوصى هبا ال يد ملواليه  وهم دا  ون يف املوايل. 

                              
 .(176 /10املغين البن قدامة ) انظر: (1)
 .(231 /7) ملرداوي  ااإلنصاا  (2)
 املرجت ال ابو.  (3)
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 املدبرين وأمهات األوالد يف الوصية ل موايل. بعد  د ول القائ    :أدلة أصحاب القول الثاين
 من املعقول: 

أن املدبرين وأمهات األوالد  رجون ب بب موت املوصي ) سيدهم ( من م مى املوايل 
 ويعتقون  فم يد  ون يف الوصية اليت  ص هبا املوايل. 

 : الرتجيح
 يف الوصية ل موايل  املدبرين وأمهات األوالدأرجح القول املخرج بعد  د ول 

 ألهنم ب بب موت سيدهم  رجون من م مى املوايل ويصب ون أحرارا. 
 وألن املعترب يف الوصية بعد املوت. 
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 المطلب الثالث

 مشاركة زيد للفقراء

 . دراسة التخريج: الفرع األول
 . نص املسألة

فأما إن كانت الوصية لقو  ميكن استيعاهبم وحصرهم مينل أن يقول هذا لزيد وا وته فهي "  
 كاليت قب ها. 

وحيتمل أن يكون كأحدهم؛ ألنه شرك بينه وبينهم   ى وجه ال جيوز اإل مل ببعنهم 
 . (1)"فتت اووا فيه

 . القائل ابلتخريج
 . ابن قدامة مشل الديناإلما   
 . أصل التخريج 

 ومل أق    يه.  أمحد الذي  رج   يه هذا القولاإلما  نص حبينت  ن 
 . للتخريج من املذهب الناقلون

ف زيد الت ت.  قوله )وإن وصى لزيد  ول فقراء  وامل اك  بين ينه"  والنص هو: اإلما  املرداوي 
 . و  يه األص اب  والباقي هلما(. وهذا املذهب

يتخرج فيه : ق ت. انتهى ألهنما هنا صن   وحيتمل أن له ال دس: ق ت  وقال يف الفروأ
 . (2)"فيع ى أقل شيء  أن يكون كأحدهم أينا

 . نقد التخريج

                              
 (.6/501)   ى منت املقنت ال رح الكبري  (1)
 (.7/250) اإلنصاا  املرداوي  (2)
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 فقراء  وأنه كأحدهم  ختريج فيه نظر  فاملخرج مل يذكر أصل التخريج القول خي اركة زيد ل
 والرواية املقيل   يها  وقد حبينت يف رواوت اإلما  أمحد ومل أق    ى رواية مناسبة. 

أو وصى لزيد والفقراء : "(1)قال ال ربيين  ملذهب ال افعية اموافق قد جاء القول املخرجو 
فاملذهب أنه أي: زيدا كأحدهم يف جواز إ  ائه أقل متمول ألنه أحلقه هبم يف إضافته  وذلك 

 . (2)"يقتني الت وية
 

  

                              
من تصانيفه ))اإلقناأ   لغوي من أهل القاهر شافعي مف ر هو حممد بن أمحد ال ربيين  مشل الدين  فقيه   (1)

 .ه977  تويف سنة يف حل األلفاظ أيب شجاأ((؛ و ))مغين احملتاج يف شرح املنهاج(( ل نووي؛ كممها يف الفقه
 (.234/  6 )األ م  ؛(384/  8 )شذرات الذهبانظر: 

 (.4/99مغين احملتاج )  (2)
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 . دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب: الفرع الثاني
إذا أوصى الرجل لزيد  ول فقراء بين ث ماله  فما هو نصيب زيد  هل ينظر له   ى أنه صن   

 أ  يعترب كأحد الفقراء؟ 
 . حترير حمل النزاع

  مث من زيد والفقراء د ول فقراء فإنه ي ت و الوصية كل  لزي ىاتفو الفقهاء   ى أنه لو أوص
 زيد يف ق مة الوصية. يف نصيب ا ت فوا 

 جهة م تق ة  قال بن نصيب زيد النص .  ان زيدً فمن رأى أ
 دا ل يف الفقراء  قال بن نصيب زيد كأحد الفقراء.  اومن رأى أن زيدً 

 . الرواايت واألقوال يف املسألة
 ا ت   الفقهاء يف نصيب زيد من الوصية    ى قول : 

 . يف املذهب قول الص يحزيد النص   وهو النصيب ن أ: القول األول
 . (1)كأحد الفقراء  وهو القول املخرجزيد  نصيب أن : القول اليناف

 . والرتجيح، األدلة
 . ن لزيد النص ب القائ   :أدلة أصحاب القول األول

 من املعقول: 
 . لزيد و مرو: كما لو قال   فوجب أن يق م بينهم  أنه جعل الوصية جلهت  /1
وال   ى قدر من يع ى     ى قدر  ددهم ي رك بينهم مل وصى لقريك ومتيمأأنه لو  /2
 . (2)كذلك هاهنا   بل يق م بينهم نصف   منهم

 نصيب أحد الفقراء. لزيد  نالقائ   ب :أدلة أصحاب القول الثاين
 من املعقول: 

                              
 (.7/250) اإلنصاا  املرداوي (1)
 .(6/235)املغين  البن قدامة   (2)
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 ب  زيد وكل فقري.  الواو تقتني الت وية وأندا ل يف الفقراء  ف ه نصيب أحدهم   اأن زيدً 
 : الرتجيح
جهة م تق ة أي ذ نص  الوصية  ألن لفظ الوصية واضح  االقول األول وهو أن زيدً أرجح 

 فالوصية تقول لزيد والفقراء  فزيد جهة والفقراء جهة أ رى. 
 . (1)والعرب  بعمو  ال فظ ال خبصوص ال بب

 
  

                              
 هذ  قا د  أصولية.  (1)

 .(256 ) ص ال رح الكبري ملختصر األصول  (318)ص القوا د والفوائد األصوليةانظر: 
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 املبحث الثالث
 

 املوصى به باب
 
 

 ب واحد: وفيه مطل

 : كيفية تقسيم الثلث. المطلب األول •

 
* * * ** * * * 
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 المطلب األول

 حالة في تقسيم الثلث

 . دراسة التخريج: الفرع األول
 . نص املسألة

"ويتخرج   ى الوجه األول يف اليت قب ها أن يق م الين ث بينهما   ى ح ب ماهلما يف 
فيكون لصاحب الين ث مخل املائت  و  ر العبد ونص    ر  ولصاحب حال اإلجاز  

 . (1)العبد ربعه ومخ ه"
 . القائل ابلتخريج

 . اجملد ابن تيمية
 . أصل التخريج

 ومل أق    يه.  أمحد الذي  رج   يه هذا القولاإلما  نص حبينت  ن 
 . للتخريج من املذهب الناقلون

واتفقوا   ى أن كل   و ندمها أنه أي ذ مخل املائت  و  ر العبد : "اإلما  ابن قدامة /1
وقد   ألن كل واحد منهما قد أوصى له بين ث املال؛ واحد من الوصي  يرجت إىل نص  وصيته

  فريجت كل واحد إىل نص  وصيته  وهو نص  الوصيت   رجعت الوصيتان إىل الين ث
 . (2)"ويد ل النقص   ى كل واحد منهما بقدر ما له يف الوصية

 

                              
 .(389 /1)   ل مجداحملرر يف الفقه (1)
 .(227 /6) املغين البن قدامة  (2)
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صاحب احملرر وجها آ ر من الوجه اليناف يف امل ألة و رج : "احلنب ي اإلما  ابن رجب /2
اليت قب ها أنه يق م الين ث بينهما   ى ح ب ما كان يقت مان وصيتهما حال اإلجاز  فيفنل 
نصيب صاحب الين ث   ى نصيب صاحب العبد وهو ا تيار صاحب املغين ت وية بينهما يف 

 . (1)"ويف ختريج هذ  امل ألة نظر  الرد واإلجاز 
و ندي أنه يق م الين ث بينهما   ى ح ب : قال املصن   والنص هو: "املرداوياإلما   /3 

 . ونص    ر   و  ر العبد  مخل املائت : ماهلما يف حال اإلجاز  لصاحب الين ث
ويف : وهو ختريج يف احملرر. قال يف القا د  اخلام ة   ر  ولصاحب العبد ربعه ومخ ه 

 . (2)"ختريج صاحب احملرر نظر
 . نقد التخريج

ول موصى له ابلعبد . ونص    ر   و  ر العبد  القول بن ل موصى له ابلين ث مخل املائت 
 . (3)"ويف ختريج هذ  امل ألة نظر : "هو ختريج فيه نظر كما قال اإلما  ابن رجب  ربعه  ومخ ه

 والتخريج ضعيف لسببني:
  ى التخريج بقوله فيه نظر فقط بدون ذكر سبب  أ. انتقاد وا َّتاض اإلما  ابن رجب 

 اال َّتاض. 
ب. أن اإلما  املخرج مل يب  الرواية املقيل   يها يف امل ألة  وقد اجتهدت يف الب ث  ن 

  رواية مناسبة يف رواوت اإلما  أمحد ومل أجد. 

                              
 .(263) ص القوا د البن رجب  (1)
  (.7/327) اإلنصاا  املرداوي  (2)
 .(263ص ) القوا د البن رجب  (3)
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 األقوال الفقهية المخرجة في مذهب اإلمام أحمد جمعاً ودراسة

 . دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب: الفرع الثاني
ث آ ر بين لرجل    وأوصىقيمته مائة  وكانت ال مي ك غري    الذيبعبدالرجل  وصىأ إذا
 الوصية  فما احلكم؟  أجاز الورثةوقد    غري العبد مائت كان مي كو   ماله

 . حترير حمل النزاع
 هل يق م املوصى له ابلين ث سدس املائت  وسدس العبد أ  يق م الين ث بينهما؟ 

 . راد املوصيم  ىموصى له سدس املائت  بناء  ل فمن قال يق م 
 . إىل مقتنى الوصيةومن قال بق مة الين ث بينهما نظرا 

 . الرواايت واألقوال يف املسألة
 ا ت   الفقهاء يف ق مة هذ  امل ألة    ى قول : 

  ل موصى له ابلين ث سدس املائت  وسدس العبد  ول موصى له ابلعبد نصفه: القول األول
 وهو القول الص يح يف املذهب. 

 حال اإلجاز   فيكون لصاحب أن يق م الين ث بينهما   ى ح ب ماهلما يف: القول اليناف
  وهو القول الين ث مخل املائت  و  ر العبد ونص    ر  ولصاحب العبد ربعه ومخ ه

 . (1)املخرج
 . والرتجيح، األدلة

ل موصى له ابلين ث سدس املائت  وسدس العبد   بن القائ   :أدلة أصحاب القول األول
 . ول موصى له ابلعبد نصفه

 من املعقول: 

                              
  (.7/327) اإلنصاا  املرداوي  (1)
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 األقوال الفقهية المخرجة في مذهب اإلمام أحمد جمعاً ودراسة

له كامم فم ينقص  يزول املزامحة ابلرد فأمكن وصول كل منهما إىل نص  ما مسحىت ت
 . (1)منه

   ى ح ب ماهلما.  نه يق م الين ث بينهمابالقائ    :أدلة أصحاب القول الثاين
 من املعقول: 

 واملوصى  ألنه أوصى آل ر بين ينه  أن املوصى له ابلعبد يف احلقيقة إ ا أوصى له بينمثة أراب ه
 . ألنه أوصى آل ر بك ه؛ إ ا أوصى له حقيقة بربعه  له بين ينه

و  ى   ا يق م الين ث بينهما   ى ذلك نظرا إىل مقتنى الوصية لو أمكن إ ماهلا ابإلجاز وإذً  
 . (2)هذا يق م الين ث بينهما   ى ح ب ماهلما يف اإلجاز 

 : الرتجيح
ألن الورثة هناك قد يكون مقصودهم ابلرد   ى أحدمها توفري ما كان أرجح القول األول 

أي ذ  ابملزامحة   يهم كما لو أجازوا لصاحب الوصية ابلكل وردوا   ى املوصى له ابلين ث ف و 
 أ  ينا صاحب الكل ما ردو    ى صاحب الين ث مل يبو يف ردهم فائد  هلم. 

م الوصيتان   ى قدرمها  مم خيراد املوصي من وهنا ال  رج  نهم سوى الين ث فينبغي أن تق 
 . (3)الت وية حيث أمكن وال ضرر   ى الورثة يف ذلك

 
 
 

  

                              
 (.2/407) انظر: القوا د الفقهية  ابن رجب  (1)
 (.5/398  ى خمتصر اخلرقي ) انظر: شرح الزرك ي  (2)
 (.408ص ) انظر: القوا د الفقهية  ابن رجب (3)
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 رابعاملبحث ال
 

 إليهباب املوصى 
 
 

 ب واحد: وفيه مطل

 :  فاص المو ى اليه. المطلب األول •

 
 

* * * ** * * *   
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 األقوال الفقهية المخرجة في مذهب اإلمام أحمد جمعاً ودراسة

 

 المطلب األول

 األهلية والكفاءة في الموصى إليه

 . دراسة التخريج: األولالفرع  
 . نص املسألة

 . (1)االكتفاء بوجود األه ية واملكافأ   ند الوصية فقط
 . القائل ابلتخريج
 (. صاحب الفائو)ابن قاضي اجلبل 

 . أصل التخريج

                              
 .  ألن كتاب الفائو البن قاضي اجلبل مفقودنص امل ألة مفقود  (1)
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 ند الوصية فقط   (3)والكفاء  يف املوصى إليه(2)ختريج القول بنه يكفي وجود األه ية (1)ميكن 
وأنه ال ي ز  وجودها  ند املوت ) موت املوصي (    ى الرواية القائ ة بنه ي ز  وجود املكافأ  

 وقت القتل؛ فإذا أس م كافر أو  تو  بد بعد إ مق ال هم  ففيه قصاص. 
فاملعترب به هو حال ال خص وقت القتل  كذلك املعترب به يف الوصية حال ال خص وقت 

 الوصية.  
فأس م مث وقت ال هم (4)إذا أرسل سهمه إىل نصراف: م ألةوهذا نص رواية اإلما  أمحد: " 

                              
 .ألن اإلما  املخرج مل ينص   ى أصل التخريج فاض ررت لمجتهاد فيه  كتبت ك مة ميكن  (1)
 وأه ية األداء قد تكون كام ة  وقد تكون انقصة  وقد تكون معدومة.  وهي أه ية األداء  (2)

فالكام ة: هي يف حو البالغ احلر الرشيد غري احملجور   يه  فإن اتص  هبذ  الصفات حتققت له أه ية األداء 
 ويكون حرا   يقا يف تصرفاته إال خيا هنى  نه ال رأ أو قيد . الكام ة 

 وتكون األه ية انقصة يف حو الصيب  واملميز  وال فيه  والعبد  واحملجور   يه حلظ غري .
 وتكون معدومة يف حو الصيب غري املميز  واجملنون وحنومها.

عاقل فهذا ال شك أن قبوله معترب يف الوصية فإذا صدر القبول من شخص يتص  ابأله ية الكام ة: وهو البالغ ال
 إذا صدر منه القبول بعد موت املوصي.

وأما إذا صدر القبول من شخص فاقد لأله ية  وهو الصيب غري املميز  واجملنون  فهذا ال يتأتى منه قبول وال رد 
 .ابالتفاق؛ ألنه ال قصد له ص يح  فعبارته م غا 

اجملنون فم تصح منه التصرفات القولية ك ها  فم جيوز  مقه  و تاقه  وكتابته  جاء يف بدائت الصنائت: "أما 
الذي ال  وإقرار   وال ينعقد بيعه وشراؤ  حىت ال ت  قه اإلجاز   وال يصح منه قبول اهلبة  والصدقة  والوصية  وكذا الصيب

 يعقل؛ ألن األه ية شرط جواز التصرا وانعقاد   وال أه ية بدون العقل"
 (.171 /7بدائت الصنائت ) 
هو الذي  هد إليه ابلتصرا بعد املوت سواء يف املال أو يف احلقوق  وهو خينزلة الوكيل لألحياء  :املوصى إليه  (3)
فم بد أن يكون املوصى إليه م  ما مك فا  يعين ابلغا  اقم   دال يعين م تقيم الدين واخل و  رشيدا  يعين   وله شروط

  .ما أوصي إليه بهح ن التصرا في
 .(185 /11ال رح املمتت   ى زاد امل تقنت )

مسيت هبذا االسم " ن بة إىل ب د  الناصر  يف ف     وهي اليت ولد فيها   واليت النصرانيةن بة إىل دونة  (4)
منهم يف أول األمر  وهذا  ص املؤمن   وتناصرهم فيما بينهم  وهي نصرهم لعي ى   يه ال م  :أو إشار  إىل صفة  امل يح

) امل ي ية ( ن بة إىل امل يح  ي ى بن مرمي يها ويف العصور املتأ ر  أ  و     مث أ  و   يهم ك هم   ى وجه التغ يب
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 ؟ فهل   يه القصاص   بد فعتو مث وقت ال هم فيه أو   ىفيه  
 . (1)"  يه القصاص: وقال أبو بكر  ال قصاص وهو قول شيخنا: قال اخلرقي

 . للتخريج من املذهب الناقلون
  يكفي وجودها  ند الوصية فقط. وهو احتمال يف الر اية   والنص هو: "اإلما  املرداوي 

 .(2)"وختريج يف الفائو
 . نقد التخريج

ختريج ص يح  فهو مقيل   ى القول بكونه يكتفى بوجود الكفاء  حال الوصية فقط  
 رواوت اإلما  أمحد وموافو لقوا د . 

 مل أق    ى موافقة ل تخريج من املذاهب األ رى. 
 

  

                              
   وهي دونة حمرفة.  يه ال م  فامل ي ية هي النصرانية متاماً 

 (582 -564 /2املوسو ة املي ر  يف األدون واملذاهب واألحزاب املعاصر  ) :انظر
 .(257 -256 /2امل ائل الفقهية من كتاب الروايت  والوجه  ) (1)
 .(289 /7) ملرداوي  ااإلنصاا (2)
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 . دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب: الثانيالفرع  
 هل ي ز  توفر األه ية والعدالة ل  خص املوصى إليه  يف وقت الوصية أ  املوت؟  

 . حترير حمل النزاع
  مث ا ت فوا يف وقت اشَّتاط (1)اتفو الفقهاء   ى اشَّتاط األه ية والعدالة يف املوصى إليه 

 وجوهبا. 
 فمن رأى أن الوصية  قد  قال ابشَّتاط وجود األه ية والعدالة  ند الوصية. 

 ومن رأى أن الوصية يف م كية التصرا  قال ابشَّتاط األه ية والعدالة  ند املوت. 
 . الرواايت واألقوال يف املسألة

 الفقهاء يف وقت وجود األه ية    ى ثمثة أقوال: ا ت   
 ه ية  ند الوصية واملوت معا  وهو القول الص يح يف املذهب. القول األول: ي َّتط وجود األ

القول اليناف: ي َّتط وجود األه ية  ند املوت ) موت املوصي (  وهو القول الص يح يف 
 املذهب. 

 . (2)القول الينالث: ي َّتط وجود األه ية  ند الوصية  وهو القول املخرج
 . والرتجيح، األدلة

 القائ   ابشَّتاط وجود األه ية  ند الوصية واملوت معا.  أدلة أصحاب القول األول:
 من املعقول: 

                              
 .(212 /1ك   األسرار شرح أصول البزدوي )انظر:   (1)
 .(289 /7) ملرداوي  ااإلنصاا (2)
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 التق يدهو وقت وقت الألن ذلك ؛ وذلك إليه وصية ند الاأله ية والعدالة يعترب وجود أن 
 ة الوصية. فا ترب لص   واإلجياب

 واألداء.  وقت التصرا ذلك الوقت هو ألن؛ وقت املوت األه ية والعدالة يفوجود  عتربأينا يو 
 القائ   ابشَّتاط وجود األه ية  ند املوت.  أدلة أصحاب القول الثاين:

 من املعقول: 
 أن وقت املوت هو وقت ثبوت الوصية ولزومها  فا تربت ال روط فيها كالوصية له.  /1
 . (1)أن شروط ال هاد  تعترب  ند األداء ال  ند الت مل  فكذلك ها هنا /2

 القائ   ابشَّتاط وجود األه ية  ند الوصية.  ثالث:أدلة أصحاب القول ال
 من املعقول: 

أن األه ية والعدالة شروط لص ة العقد  فا تربت حالة العقد  وال ينفت وجودها بعد   وذلك 
 ك ائر العقود. 

 : الرتجيح
 ألن أدلة ال ريعةمعا  وذلك الوصية واملوت  ابشَّتاط وجود األه ية والعدالة  ند أرجح القول

وألن الف و ميكن أن ي رأ  فيه ضرر وغرر ل عبادإ  اء الوصية لفاسو ألن قنت حبفظ املال و 
 ۇ ڭ ڭ ڭ }:قال تعاىل  وقد هنى القرآن  ن إ  اء األموال ل  فهاء  بعد الوصية

 . [5:  الن اءسور  ] { ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ

 

                              
 .( 290 /2لكايف يف فقه اإلما  أمحد ) ا (1)
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 الفصل الرابع
 

                                                        األقوال الفقهية املخرجة يف مذهب    
 اإلمام أمحد يف كتاب الفرائض

 : وفيه أربعة مباحث                     

  :باب الع باص. المبحث األول 

  :باب ميراث الحمل. المبحث الثاني 

  .المبحث الثالث: باب ميراث الغرقى 

  .المبحث الرابع: باب ميراث أهل الملل 
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 : توطئة

 { ٿ ٿ ٿ } :قال هللا تعاىل  وهي املقدر  والفرض التقدير : مجت فرينة الفرائو
فالفرائو األنصباء املقدر  امل ما  ألص اهبا مأ وذ  من قول   [ أي مقدرا7الن اء: سور  ] 

واالسم   (1) [11الن اء: سور  ] { یی ی ی } :هللا تعاىل يف آية املواريث
  هي: نصيب مقدر شر ا مل ت قه.  و (2)الفرينة

 وح اهبا.    أي: فقه املواريث(3)و  م الفرائو هو: الع م بق مة املواريث
  .(4)الَّتكات من حيث ق متها وبيان نصيب كل وارث منها هو: موضوأ   م الفرائوو 

 يف تع م الفرائو  وتع يمها:  وقد رغب النيب 
 الفرائو تع موا هرير  أاب و)): وس م   يه هللا ص ى هللا رسول قال: قال هرير  أيب فعن

 . (5)((أميت من ينزأ شيء أول ين ى  وهو وهو الع م نص  و  موها  فإنه
فهنا حث وترغيب يف تع م الفرائو وتع يمها  وأهنا نص  الع م؛ وذلك لتع قها حبيا  

 .    وهذا الع م سريت الن يان  وأول   م ينزأ من أمة حممد اإلن ان األ رى بعد الوفا
 (( ادلة فرينة قائمة  أو سنة حمكمة  أو فنل: آية فهو ذلك سوى ثمثة  وما الع م)) 

(6) . 
 ضرور  وأن الزائد   ى الع و  الينمثة فنل أي: ال  الدين   و  أي: أصل ابلع مواملراد  

                              
 .(170 )صال  بة يف االص محات الفقهية   بة  (1)
 .(12 /12)ماد  )فرض( هتذيب ال غة  (2)
 .(479الروض املربت ) (3)
 (7 لعبدالكرمي المحم )الفرائو  (4)
 سنن  [ 2719رقم احلديث ]   ابب احلث   ى تع يم الفرائو  كتاب الفرائو   أ رجه ابن ماجه يف سننه (5)

 .(1664يف اإلرواء ) واحلديث ضعفه ال يخ األلباف  (908/  2) ماجه ابن
 سنن  [ 2885رقم احلديث ]   ابب ما جاء يف تع يم الفرائو  كتاب الفرائو   يف سننه  رجه أبو داودأ (6)

 .(3871يف ضعي  اجلامت ) واحلديث ضعفه ال يخ األلباف  (119/  3) داود أيب
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 والع و  هي:  معرفته إىل
 واحدا.  أتويم إال حيتمل ال ما أو  من و ة غري: حمكمة  أي آية /1 
 .  هللا رسول  ن منقولة ص ي ة اثبتة: أي  قائمة سنة /2 
 الق مة يف العدل به حيصل األحكا  من حكم كل:  ابلفرينة  ادلة  واملراد فرينة /3 
 .(1)به العمل جيب ما كل:  ابلفرينة املراد الورثة  وقيل ب 

  

                              
 .(66/  8) القيم ابن وحاشية املعبود  ون(1)
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 األولاملبحث 

 
 باب العصبات

 
 

 : فيـــه مطلب واحدو

 . اشتراك األخ ألبوين مع األخ ألبالمطلب األول:   •

 
* * * ** * * * 
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 المطلب األول

 األخ ألب. اشتراك األخ ألبوين مع

 . الفرع األول: دراسة التخريج
 نص املسألة. 

 . (1)اشَّتاك األخ ألبوين مت األخ ألب يف اإلرث   ى استوائهما يف والية النكاح  
 القائل ابلتخريج. 

  .ابن الزاغوفاإلما  
 أصل التخريج. 

 رج اإلما  ابن الزاغوف اشَّتاك األخ ألبوين مت األخ ألب يف اإلرث   ى استوائهما يف 
 والية النكاح. 

ا ت فت الرواية  ن أمحد يف األخ لألبوين واألخ لألب إذا اجتمعا " :قال ابن قدامة  
يف القدمي؛ ألهنما استوو    وال افعي(2)سواء يف الوالية. وبه قال أبو ثورفامل هور  نه أهنما 

 . (3)"يف اإلدالء ابجلهة اليت ت تفاد منها العصوبة  وهي جهة األب  فاستوو يف الوالية
 للتخريج من املذهب.  الناقلون

                              
 نص امل ألة مفقود؛ وذلك ألن كتاب الت خيص يف الفرائو لإلما  ابن الزاغوف مفقود. (1)
اليمان و ))أبو ثور(( لقبه. أص ه من بين ك ب. من أهل بغداد. فقيه  هو إبراهيم بن  الد بن أيب  أبو ثور (2)

من أص اب اإلما  ال افعي. قال ابن حيان ))كان ح ن ال ريقة فيما روى من األثر إال أن له شذوًذا فارق فيه اجلمهور(( 
 ه.240  تويف سنة له كتب منها كتاب ذكر فيه ا تما مالك وال افعي

 (.87/  2 )تذكر  احلفاظ (؛30/  1 ) ؛ األ م (118/  1 ) ذيب التهذيبهتانظر: 
  (.7/61) املغين  ابن قدامة (3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

 

 الف ل الرابع

334 

 األقوال الفقهية المخرجة في مذهب اإلمام أحمد جمعاً ودراسة

 (2)من الن ب ورث املوىل املعتو(1)"وإذا انقرض العصبةاإلما  املرداوي  والنص هو:     
 كعصبات الن ب.   يعين األقرب فاألقرب مث  صباته من بعد 

و  يه     ى الص يح من املذهب  من األبوين   ى األخ من األب فيقد  األخ
 األص اب قا بة. 

يف الفرائو من م ألة النكاح: رواية أ رى (3)الت خيص و رج ابن الزاغوف يف كتابه
 .(4)"ابشَّتاك األخ من األب مت األخ من األبوين يف اإلرث والوالء

 نقد التخريج. 
  مت األخ ألب يف اإلرث   ى استوائهما يف والية النكاحقول ابشَّتاك األخ ألبوين ال

 : ختريج ضعي  من  د  أوجه
 أنه  ما اإلمجاأ.  الوجه األول:
وال حيجب واتفقوا أن األخ ال قيو حيجب األخ لمب وبنيه "الظاهري:  قال ابن حز 

 . (5)"األخ لم  وال األ ت لأل 

                              
و صبة الرجل: بنو  وقرابته ألبيه  وإ ا مسوا  صبة ألهنم  صبوا به أي أحا وا العصبة لغة  مجت  صبات   (1)

 .(182 /1)اح ماد  )  صب ( الص   را واالبن  را  والعم جانب واألخ جانب. ببه  فاأل
هو الوارث بغري تقدير  وإذا كان معه ذو فرض أ ذ ما فنل  نه  قل أو كينر. وإن انفرد أ ذ الكل. وإن شر ا: 

 .(269 /6استغرقت الفروض املال  سقط. املغين البن قدامة )
وحقيقة العتو القو  وحقيقة الرق النع    زوال الرق  وهي والعتاق والعتاقةالعتو املعتو: مأ وذ  من  (2)

 .و تقت الفرس إذا سبقت وجنت فكأن املعتو   ي فعتو أي فذهب  واإل تاق إزالة الرق
   .(63)ص:  ماد ) تو(  بة ال  بة  
 .  وهو كتاب مفقودالبن الزاغوف يف الفرائو الت خيص (3)

 .(310 /4األ م  )  (405 /1ب ة )ذيل  بقات احلناانظر: 
 (.7/314) اإلنصاا  املرداوي (4)
 .(1/104ص ) مراتب اإلمجاأ  ابن حز  (5)
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وأمجعوا   ى أن اإل و  واأل وات من األب يقومون مقا  ": وقال اإلما  ابن املنذر
 و  إإذا مل يكن ل ميت اإل و  واأل وات من األب واأل   ذكورا كذكورهم  وإاناث كإانثهم  

 . (1)"وال أ وات ألب وأ 
القول واليت هي  اإلما  ابن قدامة أن الرواية املقيل   يها مردود  من :ينالوجه الثا

هي األصل الذي  رج   يه ابن الزاغوف و إبستواء األخ ألبوين واألخ ألب يف والية النكاح  
وهو الص يح  إن  ... األخ من األبوين أوىل. وا تارها أبو بكر والرواية الينانية  "فقال: 

شاء هللا تعاىل ألنه حو ي تفاد ابلتعصيب  فقد  فيه األخ من األبوين  كاملرياث وكاست قاق 
املرياث ابلوالء  فإنه ال مد ل ل ن اء فيه  وقد قد  األخ لألبوين فيه. وهبذا يب ل ما ذكران  

 . (2)"ل رواية األوىل
 ذا الرد من ابن قدامة   ى األصل الذي بنيت   يه امل ألة دليل   ى ضع  التخريج .فه

مل أجد يف كتب احلناب ة من أشرك األخ ألب مت األخ ألبوين يف اإلرث  :الثالث الوجه
 . (3)بل يف كل الكتب يقد  األخ ال قيو   ى األخ ألب

                              
 .(1/72ص ) اإلمجاأ  ابن املنذر (1)
 (.7/16املغين  ابن قدامة ) (2)
 :نصوصالهذ  بعو  (3)
قال الزرك ي: "وأقرهبم االبن  مث ابنه وإن سفل  مث األب مث أبو  وإن  م  مث بنوا األب وهم اإل و  لألبوين  أو  

  ى خمتصر  لألب  يقد  األخ لألبوين   ى األخ لألب  وإن كانوا يف درجة واحد   لقو  قرابته ابأل ". شرح الزرك ي
 (. 4/443اخلرقي )

 وقال ابن مف ح: "ولو     أ ا ألب وأ ا أل  فأقر األخ ألب بخ ألبوين أ ذ ما بيد ". الفروأ  ابن مف ح
(8/92.) 

ما  البهويت: "وي قط ولد األب بينمثة أي: االبن وابنه واألب وي قط أينا ابألخ من األبوين لقوته وقال اإل
وي قط ولد األب أينا ابأل ت ال قيقة إذا صارت  صبة مت البنت أو بنت االبن ألهنا تصري خينزلة األخ  ...بزود  القرب
 ال قيو". 

 (.2/514) نتهى  البهويتشرح منتهى اإلرادات دقائو أويل النهى ل رح امل
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 الفقهية األ رى . أن هذا القول املخرج مل يرد يف املذاهب الوجه الرابع:
هبذا يتنح شذوذ هذا التخريج وخمالفته لإلمجاأ  الذي هو أصل من أصول االستدالل 

  ند اإلما  أمحد  وهللا أ  م. 
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 . الفرع الثاني: دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب
 إذا مات الرجل وترك إ و  أشقاء  وإ و  ألب؛ فكي  يكون تق يم الَّتكة.

 حترير حمل النزاع. 
 . (1)الفقهاء   ى فرضية مرياث اإل و  أل  مت وجود اإل و  األشقاءاتفو   

 ولكن ا ت فوا يف مرياث األ و  ألب مت وجود اإل و  األشقاء .
قد  وترفت األخ ال قيو   ى األب يف الدرجة  قال بتقدمي اإل و  األشقاء فمن رأى أن األ  ت

 املرياث.وحجب اإل و  ألب من 
ومن رأى أن اإل و  األشقاء واإل و  ألب يف نفل الدرجة  قال ابشَّتاك اإل و  األشقاء 

  واإل و  ألب يف املرياث.
 الرواايت واألقوال يف املسألة. 

 ا ت   الفقهاء يف امل ألة   ى قول :
 األشقاء حيجبون اإل و  ألب يف املرياث  وهو الص يح يف املذهب. القول األول: أن اإل و 

 أن اإل و  ألب ي َّتكون مت األشقاء  وال حيجبون  وهو القول املخرج.القول اليناف: 
 األدلة، واملناقشات، والرتجيح. 

 القائ   بن اإل و  األشقاء حيجبون اإل و  ألب يف املرياث.: أدلة أصحاب القول األول
 اإلمجاأ:من 

                              
 لقوله تعاىل: )وإن كان رجل يورث كملة أو امرأ  وله أخ أو أ ت ف كل واحد منهما ال دس(  (1)
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 .(1)أمجت الفقهاء   ى أن األخ ال قيو حيجب األخ ألب
 من املعقول:

ث جعل اخل يفة  مر ابن الشَّتاك ب  اإل و  ال يكون إال يف امل ألة امل َّتكة حيأن ا
 و  ألب وأ  شركاء مت األ و  أل  يف الين ث  وهذ  امل ألة ت مى العمرية اخل اب اإل

 . (2)واحلجرية
 .ن اإل و  ألب ي َّتكون مت األشقاء  وال حيجبونالقائ   ب: القول الثاينأدلة أصحاب 

 من املعقول:
أهنم قاسوا اشَّتاك اإل و  ألب مت األشقاء يف املرياث   ى القول ابشَّتاكهم يف والية النكاح؛ 

 وذلك الستوائهم يف الدرجة.
   يه: وقد رد

 .(3)بن والية النكاح ت تفاد ابلتعصيب كاملرياث
 الرتجيح: 

                              
 .(1/72ص ) املنذراإلمجاأ  ابن   (1/104ص ) مراتب اإلمجاأ  ابن حز نظر: ا (1)
 (.11/249) ال رح املمتت (2)

 وقد مسيت هذ  امل ألة بمساء  ديد  منها:
 األول: امل ركة وامل َّتكة لت ريك اإل و  األشقاء مت اإل و  أل .

 .األشقاء قالوا لعمر: )َهْب أابان حجرًا يف اليم( ألن اإل و ؛ اليناف: الَيم ِّية
 ملا تقد  يف الفقر  ال ابقة. ؛الينالث: احلجرية

 .(97) لعبدالكرمي المحم صالفرائو الرابت: العمرية؛ ألن اخل يفة  مر ابن اخل اب هو الذي قد قنى فيها. 
 (.7/16املغين  ابن قدامة )انظر  (3)
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بعد دراسة امل ألة رأيت ضع  وشذوذ القول املخرج القائل بن اإل و  ألب ي َّتكون مت 
 اإل و  األشقاء يف املرياث .

 وقد ذكرت أوجه النع  يف هذا القول .
و  ى هذا فإف أرجح القول األول بن اإل و  األشقاء حيجبون اإل و  ألب  وذلك ل ممة 

  َّتاضات.هذا القول من الردود واال
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 الثانياملبحث 
 

 باب ميراث الحمل
 
 

 فيـــه مطلب واحد: و

أسأأأأأأألمص األم وكان األب  ميراث الحمل اذاالمطلب األول:  •

 . االميص كافرً 

 
* * * ** * * * 
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 ولالمطلب األ

  اميراث الحمل إذا أسلمت األم وكان األب الميت كافر  

 . الفرع األول: دراسة التخريج
 نص املسألة. 

ل قاضي  (2)يف املذهب يف كتاب اجملرد وابن رجب (1)نص التخريج كما ذكر الزرك ي   
قريبة مل ألتنا يظهر فيها  (3)أيب يع ى وهو مفقود  لكن هناك م ألة يف الروايت  والوجه 

 م ألة: فيمن أس م   ى مرياث قبل أن يق م. " ميل القاضي ل قول خيرياث احلمل ونصها:
 : أنه يرث وهو ا تيار اخلرقي. (4)وابن منصور  وبكر بن حممد فنقل األثر 

 .(5)" ونقل أبو  الب  نه: ال يرث  وقال قد وجبت املواريث أله ها
 القائل ابلتخريج. 

  .القاضي أبو يع ى الفراء
 أصل التخريج. 

                              
 (.6/262  ى خمتصر اخلرقي ) شرح الزرك ي (1)
 وهو مفقود.  ه 458   املتويف سنةيع ى الفراء أيب اجملرد  ل قاضي (2)

 .(114 /3املقصد االرشد )انظر: 
 .جم دات( 3)م بوأ يف الروايت  والوجه   (3)

 .ه 458يع ى الفراء  أيب ل قاضي
 .(393 /1ذيل  بقات احلناب ة )انظر: 

البغدادي املن أ ذكر  أبو بكر اخلمل فقال: كان أبو  بد هللا يقدمه   بكر بن حممد الن ائي األصل أبو أمحد (4)
 .(119 /1 بقات احلناب ة )  (289 /1املقصد االرشد ). ويكرمه و ند  م ائل كينري  مسعها من أيب  بد هللا

 .(2/64) وايت  والوجه الر امل ائل الفقهية من  (5)
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القول بتوريث   ى   امرياث احلمل إذا أس مت األ  وكان األب امليت كافرً ص ة  رج القول ب
 الكافر إذا أس م بعد موت مورثه وقبل الق مة.

من أس م بعد موت مورثه وقبل الق م هل يرث؟ ل  ئ ندما س وذلك نص اإلما  أمحدوهذا 
 . (1)" قال: يق م له ما مل يق م املرياثق ت: من أس م   ى مرياث قبل أن يق م؟ " 

 للتخريج من املذهب.  الناقلون
إن الدين ال مينت اإلرث وإن مل يكن امليت مالكا له  اإلما  ابن مف ح  والنص هو: " /1

كذا ذكر  القاضي وقال: فإن قيل: نقل الك ال وجعفر  لكن يف حكم املالك  يو  املوت
يف نصراف مات  ن نصرانية حامل فأس مت مث ولدت ال يرث: إ ا ترث ابلوالد  وحكم 

وإنه القياس  وحيتمل التفرقة وأنه ظاهر  قيل حيتمل أن  رج من هذا رواية: يرث  ابإلسم 
  .(2)" تع يل أمحد  لقو  املانت

: ق ت أليب  بد هللا وقال حممد بن حيىي الك الاإلما  ابن رجب  والنص هو: "  /2
مات نصراف وامرأته حامل فأس مت بعد موته قال: ما يف ب نها م  م ق ت يرث أاب  إذا 

أبيه مع م بن إرثه يتأ ر إىل كان كافرا وهو م  م؟ قال ال يرثه فصرح ابملنت من إرثه من 
ما بعد والدته ألنه قبل ذلك م كوك يف وجود  وإذا أت ر توريينه إىل ما بعد الوالد  فقد 
سبو احلكم إبسممه زمن الوالد  إما إبسم  أمه كما دل   يه كم  أمحد هنا أو خيوت أبيه 

التوريث وهذا يرجت    ى ظاهر املذهب  واحلكم ابإلسم  ال يتوق    ى الع م به خبما
إىل أن التوريث يتأ ر  ن موت املوروث إذا انعقد سببه يف حيا  املوروث وأصول أمحد 
 ت هد لذلك يف إسم  القريب الكافر قبل ق مة املرياث  وأما   ى ما صرح به ابن  قيل

 .(3)" مل خيوت أبيهوغري  وهو مقتنى رواية الك ال يف النفقة فريث احل

                              
 .(8/4483املروزي )   برواية إس اق بن منصورم ائل اإلما  أمحد وإس اق بن راهويه (1)
 (.10/214مف ح ) الفروأ  ابن (2)
 (.174ص ) القوا د  ابن رجب (3)
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وقال حممد بن حيىي الك ال: ق ت أليب  بد هللا مات اإلما  املرداوي  والنص هو: "  /3
نصراف وامرأته حامل فأس مت بعد موته قال: ما يف ب نها م  م ق ت يرث أاب  إذا كان 

ىل ما بعد كافرا وهو م  م؟ قال ال يرثه فصرح ابملنت من إرثه من أبيه مع م بن إرثه يتأ ر إ
والدته؛ ألنه قبل ذلك م كوك يف وجود  وإذا أت ر توريينه إىل ما بعد الوالد  فقد سبو 
احلكم إبسممه زمن الوالد  إما إبسم  أمه كما دل   يه كم  أمحد هنا أو خيوت أبيه   ى 
ظاهر املذهب  واحلكم ابإلسم  ال يتوق    ى الع م به خبما التوريث وهذا يرجت إىل 

التوريث يتأ ر  ن موت املوروث إذا انعقد سببه يف حيا  املوروث وأصول أمحد ت هد أن 
لذلك يف إسم  القريب الكافر قبل ق مة املرياث  وأما   ى ما صرح به ابن  قيل وغري  
وهو مقتنى رواية الك ال يف النفقة فريث احلمل خيوت أبيه ومنه وإن ق نا حيكم إبسممه 

سبو تقرير  يف قا د  اقَّتان احلكم ومانعه. وأما إن قيل: ال حيكم خيوت أحد أبويه كما 
إبسممه خيوت أحد   ى ما ذكران  واضح ال  فاء فيه وقد أمل به بعو األص اب وأما 

 .(1)" القاضي واألكينرون فاض ربوا يف ختريج كم  أمحد
 نقد التخريج. 

؛ ختريج ص يح فهو مقيل   ى اكافرً رياث احلمل إذا أس مت األ  وكان األب امليت  القول خي
 رواوت اإلما  أمحد  وموافو لقوا د .

 ختريج القاضي أيب يع ى وقال من رب من ثمثة وجو :  وقد نقد اإلما  ابن رجب
أن إسممه قبل ق مة املرياث أوجب منعه من التوريث كما أن إسم  الكافر  األول:الوجه 

قبل ق مة مرياث امل  م يوجب توريينه ا تبارا ابلق مة يف التوريث واملنت وهذ   ريقة القاضي 
اهر  الف اد ألن إسم  قريب الكافر بعد موته وهي ظ (2)يف الفصول يف اجملرد وابن  قيل

                              
 (.7/333اإلنصاا  املرداوي ) (1)
 هال.513سنةالفصول أو كفاية املفيت لع ي بن حممد بن  قيل البغدادي املتوىف  (2)

 .(416املد ل البن بدران ص )(  1/43)املع  يف  بقات احملدث   (  2/257 )انظر:  بقات احلناب ة 
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وثبوت إرثه ال ي قط توريينه منه بغري  ما فإن توريث امل  م قبل الق مة ثبت ترغيبا يف 
 اإلسم  وحينا   يه وهذا املقصود ينعكل ههنا. 

أن هذ  الصور  من مج ة صور توريث ال فل احملكو  إبسممه خيوت أبيه منه  الثاين: الوجه
ونصه هذا يدل   ى  د  التوريث فيكون رواية اثنية يف امل ألة وهذ   ريقة القاضي يف كتاب 
الروايت  وهي ضعيفة ألن أمحد صرح ابلتع يل بغري ذلك وألن توريث ال فل من أبيه الكافر وإن 

وغري    يه اإلمجاأ فم يصح محل كم   ه غري خمت   فيه حىت نقل ابن املنذرحكم إبسممه خيوت
 أمحد   ى ما  ال  اإلمجاأ. 

أن احلكم إبسم  هذا ال فل جعل ب يئ  خيوت أبيه وإسم  أمه. وهذا اليناف  الثالث: الوجه
رياث خبما الولد املنفصل إذا مات أحد أبويه فإنه مانت قوي ألنه متفو   يه ف ذلك منت امل

حيكم إبسممه وال مينت إرثه ألن املانت فيه ضعي  لم تما فيه وهذ   ريقة القاضي يف  مفه 
وهي ضعيفة أينا وخمالفة لتع يل أمحد فإن أمحد إ ا   ل ب بو املانت لتوريينه ال بقو  املانت وضعفه 

 . (1)مه خيوت أحد أبويه ملقارنة املانت ال لنعفهوإ ا ورث أمحد من حكم إبسم

  

                              
 (.174ص ) بن رجبالالقوا د   (1)
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 . الفرع الثاني: دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب
مث أس مت الزوجة  فماذا يكون دين احلمل هل  إذا مات الزوج وهو كافر وترك زوجة ومحًم   

   ى دين أبيه  و  يه هل يرث من أبيه أ  ال؟  ا  ى دين أمه أو كافرً  ايعترب م  مً 
 حترير حمل النزاع. 

  ى أن حكم ال فل حكم أبويه إن كاان م  م   ف كمه حكم أهل اإلسم   اتفو الفقهاء 
 . (1)وإن كاان م رك  ف كمه حكم ال رك  يرثهم ويرثونه

  (2)ولكن ا ت فوا يف إذا كان أحد الوالدين خمال  دينه لآل ر  فمن رأى أن ذلك مانعاً ل مرياث 
 قال خينت مرياث احلمل من أبيه.

 ومن رأى أن ذلك ال يعترب مانعاً من املرياث  قال خيرياث احلمل من أبيه.
 الرواايت واألقوال يف املسألة. 

وهو املنصوص   يه يف   وذلك حلكمنا إبسممه  من أبيه ال يرثأن احلمل القول األول: 
 مذهب اإلما  أمحد. 

   وهو القول املخرج. من أبيه يرثأن احلمل القول اليناف: 
 األدلة، واملناقشات، والرتجيح. 

                              
 (.1/74ص ) اإلمجاأ  ابن املنذر (1)
 موانت اإلرث ثمثة: رق  وقتل  وا تما دين. (2)

فاألول الرق: وهو  جز حكمي يقو  ابإلن ان سببه الكفر  فالرقيو ال يرث وال يورث وال حيجب  واملبعو يرث 
 ويورث وحيجب بقدر ما فيه من احلرية.

 اليناف القتل: وهو ما أوجب قصاصاً أو دية أو كفار  وما ال فم.
 . دين  فامل  م ال يرث الكافر إال ابلوالء  والكافر ال يرث امل  م إال ابلوالءالينالث: ا تما ال

 .(10 )صالفرائو ه ت خيص فق  (12 )صئد اجل ية يف املباحث الفرضية الفواانظر: 
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 . من أبيه ال يرثالقائ   بن احلمل : أدلة أصحاب القول األول
أنه ابملوت تنتقل الَّتكة إىل م ك الورثة وي تقر م كهم   يها فيجب أن ال يزول م كهم  /1

  نها ابإلسم   كما ال يزول حبدوث وارث آ ر. 
 :وقد أجيب عنه

بنه إذا حدث له وارث بعد املوت مل يرث؛ ألن سبب اإلرث مل يكن موجودا حال املوت   /1
 وال بب ها هنا موجود وهو الن ب فجاز أن يرث بعد املوت. 

أن من مل يكن واراث حال املوت مل يكن واراث بعد  كما لو أس م بعد ق مة املرياث  أو  /2
 أ تو بعد املوت وقبل الق مة. 

 :يهوقد أجيب عل
إذا أس م بعد ق مة املرياث فم مينت أن ال يرث إذا أس م قبل الق مة كما أن امل رك   /1 

إذا غنموا أموال امل  م  مث ظهر   يها امل  مون فإن أدركه صاحبه قبل ق مته فهو أحو به وإن 
 أدركه مق وما كان أحو به. 

ألن العتو جاء من جهة غري  واإلسم  وأما  تو العبد بعد املوت وقبل الق مة فإ ا مل يرث  /2
جاء من جهته وفرق بينهما أال ترى أن ما يق ت اإلرث إذا كان من جهته حير  وهو القتل  ولو 
كان من جهة غري  مل حير  اإلرث كذلك فيما يوجب اإلرث جاز أن يفرق بينهما  وألنه إذا كان 

له  وال ثواب له فيه وإ ا هو ل يد   من جهته فهو ميناب  دوح وإذا كان من جهة غري  فم منة
 . (1)فجاز أن ي ت و خيا ميدح   يه وال ي ت و خيا ال ميدح   يه وال ثواب له فيه

 . من أبيه يرثالقائ   بن احلمل : أدلة أصحاب القول الثاين
 من ال نة النبوية:

                              
 (.66-2/56) وايت  والوجه الر امل ائل الفقهية من  (1)
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 .(1)((من أس م   ى شيء فهو له))أنه قال:  ما روي  ن النيب
 . ومنه احلمل  ا  يف كل شيء أس م   يه احلديث هذاأن الداللة: وجه 

 من اآلاثر:
ف أل  ن  أن أمه ماتت فأس م بعو أوالدها  فرفت ذلك إىل  ينمان  روى زيد بن قتاد ))

 . ((فقالوا يرثون ما مل يق م  وهذا إشار  إىل مجا تهم ذلك أص اب النيب 
 من املعقول:      

 . (2)الق مة أشبه ما لو كان متفقا حال املوتأن دينهما متفو قبل 
 وقد أجيب على هذه األدلة: 

بن إسممه قبل ق مة املرياث أوجب منعه من التوريث كما أن إسم  الكافر قبل ق مة 
مرياث امل  م يوجب توريينه ا تبارا ابلق مة يف التوريث واملنت وألن إسم  قريب الكافر بعد موته 

توريينه منه بغري  ما فإن توريث امل  م قبل الق مة ثبت ترغيبا يف  وثبوت إرثه ال ي قط
 . (3)اإلسم  وحينا   يه

والقياس حيث قاسوا القول خيرياث احلمل من كافر وإسم  األ  وهي حامل   ى إسم  القريب 
 الكافر قبل ق مة املرياث. 

 الرتجيح: 

                              
 /1[  ) 189]  اث قبل أن يق م  رقم احلديثأ رجه سعيد بن منصور يف سننه  ابب من أس م   ى املري  (1)

96.) 
 (.226 /10[  )  5847وم ند أيب يع ى املوص ي  م ند أيب هرير   وقال: إسناد  ضعي  جدا  رقم احلديث] 

 (.190 /9[  )18259] والبيهقي يف سننه  ابب من أس م   ى شيء فهو له  رقم احلديث
 (.2/65) والوجه وايت  الر امل ائل الفقهية من  (2)
 (.174ص ) القوا د  ابن رجب (3)
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ى  ألنه األحوط حلقوق اآلدمي   وألنه أرجح القول اليناف  وهو القول املخرج ل قاضي أيب يع 
موافو ل مقاصد ال ر ية  حيث أن  د  توريث احلمل فيه تنفري لأل  من الد ول لإلسم  وذلك 

 خلوفها من احلرمان من املرياث. 
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 الثالثاملبحث 
 

 مرياث الغرقى ومن عمي موتهم
 
 

 فيـــه مطلب واحد: و

منع التوارث بين الغرقى والهدمى الذين جهل المطلب األول:  •

 وقص وفاتهم. 

 

************         **                                 
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 المطلب األول

 ميراث الغرقى ومن عمي موتهم

 . الفرع األول: دراسة التخريج
 نص املسألة. 

وجهل أوهلما موات  كالغرقى واهلدمى وا ت   وارثهما يف ال ابو وإذا مات متواراثن  " 
إذا مات متواراثن وجهل أوهلما موات. فم   و: إما أن جيه وا ال ابو و ت فوا فيه  أو  منهما

جيه وا ال ابو وال  ت فون فيه. فإن جه وا ال ابو ومل  ت فوا فيه  فالص يح من املذهب: 
  دون ما ورثه من امليت. لئم يد  ه (1)صاحبه من تمد ماله أن كل واحد من املوتى يرث

 الدور. نص   يه. 
قال املصن  هنا: هذا ظاهر املذهب. وجز  به يف الوجيز  وغري . وقدمه يف الفروأ  
وغري . وقال: نص   يه. وا تار  األكينر. وهو من مفردات املذهب. و رج أبو بكر ومن 

رمحه -وهذا التخريج من املنصوص  ن اإلما  أمحد بعد  منت توارث بعنهم من بعو  
  فيما إذا ا ت   ورثة كل ميت يف ال ابو منهما  وال بينة يف امل ألة اآلتية بعد هذ  -هللا

 . (2)"وا تار  املصن   واجملد  وحفيد  ال يخ تقي الدين رمحهما هللا  وصاحب الفائو
 القائل ابلتخريج. 

  وقد حبينت  ن نص امل ألة يف كتب اخلمل (3)ذكر املرداوياإلما  أبو بكر اخلمل كما 
 . (4)ومل أجدها

                              
 .(376)صامل  ت   ى ألفاظ املقنت . التمد والتالد: املال القدمي األص ي (1)
 (.7/345) اإلنصاا  املرداوي (2)
 (.7/345املصدر ال ابو ) (3)
أحكا  أهل امل ل والرد   واألمر ابملعروا والنهي  ن املنكر  وال نة  واحلث كتب اخلمل وهي: حبينت يف   (4)

  ى التجار  والصنا ة  والوقوا والَّتجل  والقراء   ند القبور  وهذ  الكتب امل بو ة هي أجزاء من كتاب اجلامت لإلما  
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 أصل التخريج. 
 رج اإلما  أبو بكر اخلمل القول خينت التوارث ب  الغرقى واهلدمى الذين جهل وقت 

  وفاهتم   ى منت التوارث  ن مل تت قو حياته كاحلمل إذا ولد ميتا.
 . (1)لإلرث ومنها: حتقو حيا  الوارث اوقد ذكر الفقهاء شرو ً 

وشرو ه ثمثة: حتقو حيا  الوارث أو إحلاقه ابألحياء  وحتقو موت ": قال اإلما  البهويت
 . (2)"املورث أو إحلاقه ابألموات  والع م ابجلهة املقتنية لإلرث

 للتخريج من املذهب.  الناقلون
وقد نص فيها اإلما  أمحد   ى أن ورثة كل ميت   والنص هو: "ةابن قدام اإلما  /1

حي فون  و تصون خيرياثه  في تمل أن يقاس   ى هذ  الصور  سائر الصور  فيتخرج يف 
 . (3)"اجلميت روايتان

وقال أبو اخل اب وغري : يتواراثن كما لو جهل "   والنص هو:اجملد ابن تيمية اإلما  /2
 الورثة حاهلما. 

 . (4)"و رجوا   ى املنصوص امتناأ اإلرث مت اجلهل والص يح التفرقة كما ا تار  اخلرقي
الغرقى ومن  مي موهتم و رج أبو بكر ومن بعد    والنص هو: "ال يخ تقي الدين /3

 . (5)"بعنهم من بعو منت توارث

                              
 قد أغ به  وقد يكون نص م أليت  ا فقد.أبو بكر اخلمل الذي ف

 (.2/549) (  وشرح منتهى اإلرادات615/  7)   ى منت املقنت  الكبريال رح  (1)
 (.4/405ك اا القناأ )  (2)
 (.6/381) املغين  ابن قدامة (3)
 (.1/410)   ل مجداحملرر يف الفقه (4)
 (.4/128) اوىامل تدرك   ى جمموأ الفت (5)
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وا ت   وراثهما يف ال ابو منهما أي: اد ى ورثة   والنص هو: "ابن مف ح اإلما  /4
كل ميت سبو اآل ر  وال بينة  أو تعارضت البينة  ومل يتواراث  نص   يه وا تار  األكينر  

 . (1)"نا تار  ال يخ تقي الدياملنت يف جه هم احلال  وقال مجا ة: ب ى  و رجوا منها 
 نقد التخريج. 

نص اإلما  أمحد   ى القول ابلتوارث ب  الغرقى واهلدمى ومن جهل وقت موهتم  قال 
صاحل ابن اإلما  أمحد: سألت أيب  ن أهل بيت وجدوا موتى قال أذهب إىل يورث بعو 

  ومل يرد  نه نص أو قول خينت التوارث ب  من  مي وقت (2)من بعو وكذلك الغرقى أينا
 وفاهتم. 

إذا هذا القول ختريج واستنباط من اإلما  أبو بكر اخلمل  وقد قبل هذا التخريج من 
الفقهاء احلناب ة الذين جاؤوا بعد اإلما  أبو بكر  فعند ذكر م ألة مرياث الغرقى واهلدمى 

 املنصوص والقول املخرج. يذكرون القول  يف امل ألة القول 
من الفقهاء احلناب ة  وأينا هو القول  اأو خمالفً  اوالتخريج قوي ف م أجد له معارضً 

 . املنصوص   يه يف املذهب احلنفي واملالكي وال افعي
 (3)وزيد بن اثبت و مر بن اخل اب الصديو اتفو أبو بكر": فعند احلنفية قال ال ر  ي

يف الغرقى واحلرقى إذا مل يع م أيهم مات أوال أنه ال يرث بعنهم من  -رضي هللا  نهم-
 . (4)"بعو  وإ ا جيعل مرياث كل واحد منهم لورثته األحياء

                              
 (.5/407) املبدأ يف شرح املقنت  ابن مف ح (1)
 (.2/7م ائل اإلما  أمحد رواية ابنه أيب الفنل صاحل ص ) (2)
تفقه   أكابر الص ابة. كان كاتب الوحي هو زيد بن اثبت بن الن اك. من األنصار  مث من اخلزرج. من (3)

مجعوا القرآن يف  هد النيب ص ى هللا   يه وس م  يف الدين فكان رأًسا يف القناء والفتيا والقراء  والفرائو. وكان أحد الذين
 ه.45  تويف سنة و رضه   يه. كتب املص   أليب بكر  مث لعينمان ح  جهز املصاح  إىل األمصار

 (.30/27) املب وط  ال ر  ي (4)
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وال جيب مرياث ب ك وال يتوارث الغرقى "و ند املالكية قال القاضي  بدالوهاب: 
أحدمها ويرث كل واحد منهم أحياء واهلدمى ومن جرى جمراهم  ن ال يع م سبو موت 

 . (1)"ورثته
فإن   ر درك اتريخ املوت   وأيل من اال مأ   يه  ": و ند ال افعية قال اجلويين

 . (2)"فهذا من  مى املوت  فم نورث ميتا  ن ميت
املنصوص   يه  ند اإلما  فالقول املخرج قوي وهو املعتد به  ند مجهور الفقهاء والقول 

 . (3)-رمحه هللا-أمحد هو من املفردات اليت انفرد هبا اإلما  أمحد 
 

  

                              
 .(2/220) ملالكيالت ق  يف الفقة ا (1)
 (.19/142) ة املذهب درايهناية امل  ب يف (2)
 .(536ص ) املنح ال افيات (3)
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 . الفرع الثاني: دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب
   فما احلكم؟فإذا مات متواراثن ومل يع م ال ابو منهما هل املرياث ي قط ابل ك أ  ال؟

 حترير حمل النزاع. 
اتفو الفقهاء   ى أن التوارث ي َّتط له حتقو حيا  الوارث  مث ا ت فوا يف حال جهل   

 يف الوفا .وقت الوفا  وجهل الع م ابل ابو 
 فمن رأى أن املرياث ال ي قط ابل ك  قال بص ة التوارث بينهما.

 ومن رأى سقوط املرياث ابل ك وبعد  حتقو حيا  الوارث  قال خينت التوارث بينهما.
 الرواايت واألقوال يف املسألة. 

 : ا ت   الفقهاء   ى قول   
القول األول: إذا مات متواراثن وجهل أوهلما موات ومل  ت فوا فيه  ورث كل واحد من 

  وهذا القول املنصوص را ورثه من امليت لئم يد  ه الدو املوتى صاحبه من تمد ماله دون م
 .   يه  ند اإلما  أمحد

القول اليناف: إذا مات متواراثن وجهل أوهلما موات ومل  ت فوا فيه  منت التوارث ب  املوتى 
 . (1)بعنهم من بعو  وهذا القول هو املخرج من نصوص اإلما  أمحد

 األدلة، واملناقشات، والرتجيح. 
 . القائ   خيرياث كل واحد من املوتى صاحبه من تمد املال أدلة القول األول:

 : ل نةمن ا
سئل  ن قو  وقت   يهم بيت فقال يرث بعنهم  أن النيب  ى إوس بن  بدهللا املزفرو 
 . (2)بعنا

 من اآلاثر: 
                              

  الفقه(  واحملرر يف 2/954) رادات(  وشرح منتهى اإل7/345)املرداوي اإلنصاا  :انظر (1)
 (.7/155)   ى منت املقنت (  وال رح الكبري1/410)ل مجد

 .(85 /2املقرر   ى أبواب احملرر )  (253 /6) أاملنتقى شرح املو  (2)
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فجعل أهل البيت ميوتون  ن آ رهم  (1) ا   مواس وقت ال ا ون ابل ا  :قال ال عيب
 . (2)فكتب  مر: أن ورثوا بعنهم من بعو -رضي هللا  نه-فكتب يف ذلك إىل  مر 

 نت التوارث ب  املوتى بعنهم من بعو. خي القائ   أدلة القول الثاين:
 من اآلاثر: 

فالتقت الصي تان يف (4)توفيت هي وابنها زيد بن  مر(3)أ  ك ينو  بنت   ي أن -1
 . (5)ال ريو ف م يدر أيهما مات قبل صاحبه ف م ترثه ومل يرثها

                              
يف بمد ال ا    قرية ف ل  وقيل ابجلابيةيف  ل هجر   وقد وقت  ر   الينامنة نة  ا   مواس: ي  و   ى ال (1)

  -رضي هللا  نهما– اب  وقد تويف فيه الص ابي  أبو  بيد  ابن اجلراح  ومعاذ ابن جبل وذلك يف زمن اخل يفة  مر ابن اخل
 .(108 /7البداية والنهاية ) :انظر

 .(253 /6) أاملنتقى شرح املو  (2)
ولدت قبل وفا   الزهراء بنت رسول هللا ص ى هللا   يه وس م أمها فا مة  أ  ك ينو  بنت   ي بن أيب  الب  (3)

توفيت أ  قد زيد بن  مر األكرب  ورقية بنت  مر  و   وولدت له  مر بن اخل اب  وتزوجها رسول هللا ص ى هللا   يه وس م
ح بينهم فنربه قد  رج ليص و أصيب يف حرب كانت ب  بين  دي ليم   ازيدً ذلك أن ك ينو  وابنها زيد يف وقت واحد  و 

رجل منهم يف الظ مة ف جه وصر ه  فعاش أوما  مث مات هو وأمه يف وقت واحد  وص ى   يهما ابن  مر  قدمه احل ن 
بن   ي  وكانت فيهما سنتان فيما ذكروا مل يورث واحد منهما من صاحبه  ألنه مل يعرا أوهلما موات  وقد  زيد قبل أمه  ا 

 /8اإلصابة يف متييز الص ابة )انظر:  .-رضي هللا  نهم أمجع –ما يف أوائل  مفة معاوية   وقد كانت وفاهتي ي اإلما 
 .(480 - 794 /4سري أ م  النبمء )  (1956 -1954 /4االستيعاب يف معرفة األص اب )  (466 -446

وقد قريك  زيد من ساد  أشراا زيد بن  مر بن اخل اب  أمه أ  ك ينو  بنت   ي بن أيب  الب  وكان  (4)
  وكان من أمجل الناس  وكان يقول  ن نف ه أان ابن اخل يفت   تويف مت أمه يف أوائل  مفة معاوية. تويف شااب  ومل يعقب

االستيعاب يف معرفة   (466 -446 /8اإلصابة يف متييز الص ابة )  (480 - 794 /4سري أ م  النبمء )انظر: 
 .(1956 -1954 /4األص اب )
 .(452 /19إحتاا املهر  البن حجر )  (253 /6) أاملنتقى شرح املو  (5)
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 . (3)مل يتوارثوا(2)وأهل احلر (1)أهل صف  أن -2
 من القياس: 

أن شرط التوارث حيا  الوارث بعد موت املوروث وليل خيع و  فم يينبت التوريث  -1
 مت ال ك يف شر ه. 

 ألنه م كوك يف حياته ح  موت مورثه ف م يرثه كاحلمل إذا وضعته ميتا.  -2
ألن توريث كل واحد منهما   أ ق عا ألنه ال   و من أن يكون موهتما معا أو  -3

ي بو أحدمها به وتوريث ال ابو ابملوت وامليت معه   أ يقينا وخمال  لإلمجاأ فكي  
 . (4)يعمل به

 املناقشات والردود: 
بن يف ق ت التوريث ق ت توريث امل بوق ابملوت وهو  :انقش أصحاب القول األول

 غري متيقن ألنه حيتمل موهتما معا فم يكون منهما م بوق. األمر هذا أينا و     أ

                              
يف شهر    وكانتب  جيك   ي بن أيب  الب وجيك معاوية بن أيب سفيان صف : اسم ل واقعة اليت كانت (1)
يف شهر رمنان   ى احلدود ال ورية العراقية واليت انتهت بعم ية الت كيم   بعد موقعة اجلمل ب نة تقريبا هال  37صفر سنة 

 .من سنة سبت وثمث  ل هجر 
  (474 - 454 )حملمد  قوش صاتريخ اخل فاء الراشدين الفتوحات واإلجنازات ال ياسية انظر: 

 .(477 - 346)ألكر  ضياء ص صر اخلمفة الراشد  
أن أهل املدينة نقنوا بيعة يزيد بن  سببهاكانت ب  أهل املدينة ويزيد بن معاوية  و : اسم ل واقعة اليت  احلر  (2)

معاوية ملا كان   يه من سوء وملا حدث يف معركة كربمء ومن مقتل احل   بن   ي  ف ردوا وايل يزيد   ى املدينة  ينمان 
م  م بن  قبة املري  بقياد يزيد جيك من ال ا  يهم بن حممد بن أيب سفيان ومن معه من بين أمية من املدينة  فأرسل   

 هال.63وقعت بينهم وقعة احلر  وانتهت خيقتل  دد كبري من الص ابة وأبناء الص ابة والتابع  وكانت  ا  ف
 .(32 -22 /5اتريخ اإلسم  )(   201 – 171ألبو العرب )  احملنانظر: 

 .(84 /2املقرر   ى أبواب احملرر )  (253 /6) أاملنتقى شرح املو  (3)
 (.7/156نت )ال رح الكبري   ى منت املق (4)
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إ ا هو  ن إوس   ن النيب  بن رواية إوس املزف :الثاين أصحاب القولوانقش 
هكذا روا  سعيد يف سننه وحكا  اإلما   ل وليل برواية  ن النيب و نف ه وأنه هو امل ؤ 

 أمحد. 
 الرتجيح: 

أرجح القول املخرج وهو القول اليناف خينت التوارث ب  من  مي موهتم من غرقى وغريهم  
 ك. وذلك لقو  حجتهم  وألن فيه األ ذ ابليق   واليق  ال يزول ابل 

 : ابملستجدات املعاصرةاملسألة  ربط
كما هو معروا ل جميت انت ر يف  صران موت اجلما ة من األقارب بكينر  وذلك ب بب 

 التقنيات والوسائل احلديينة اليت مل توجد يف املاضي: 
 وهناك أسباب لكينر  موت األقارب واجلما ات منها: 

 . الكيميائي ومنها النوويأس  ة الدمار ال امل  وهي أنواأ منها  -1
 األس  ة امل تخدمة يف احلروب من قص  ابل ائرات واملدفعية وغريها.  -2
احلوادث اليت تت بب هبا وسائل املواصمت احلديينة من  ائرات وق ارات وسيارات  -3

 وغريها. 
هتم الفقهاء املعاصرون هبذ  امل ألة فقاموا ابلتفصيل فيها  فذكروا أن امل ألة ال اوقد 

 خترج  ن حاالت مخل وهي: 
احلالة األوىل: أن يع م أن اجلما ة مات أفرادها مجيعا يف آن واحد؛ ففي هذ  احلالة ال 

وهذا توارث بينهم ابإلمجاأ؛ ألن من شرط اإلرث حتقو حيا  الوارث بعد موت املورث  
 ال رط مفقود هنا. 

احلالة الينانية: أن يع م أت ر موت أحدهم بعينه  ن موت اآل ر ومل ينل؛ فاملتأ ر يرث 
 املتقد  ابإلمجاأ؛ لت قو حيا  الوارث بعد موت املورث. 

احلالة الينالينة: أن يع م أت ر موت بعنهم  ن موت البعو اآل ر من غري تعي  ل متقد  
 واملتأ ر. 
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 احلالة الرابعة: أن يع م أت ر موت بعنهم  ن موت البعو اآل ر بعينه  لكن ن ي. 
 . (1)احلالة اخلام ة: أن جيهل واقت موهتم؛ فم يدرى أماتوا مجيعا أ  ماتوا متفاوت 

 وقد رجح الفقهاء املعاصرون القول املخرج: 
نرجح أنه ال توارث بينهما  وأنه ال حو "قال:  -رمحه هللا- اإلما  ابن  ينيم  -1

ألحدمها يف مال اآل ر؛ ألن ال رط وهو وجود الوارث بعد موت املورث مل يت قو  وهذا 
رمحه - ابن تيمية وهو ا تيار شيخ اإلسم  -رمحه هللا- الذي ا َّتان  هو مذهب ال افعي

 . (2)"وهو الصواب بم شك -هللا 
والراجح يف هذ  امل ألة هو القول األول  وهو  د  "ال يخ ابن ضوون قال:  -2

وال ك  وواقت املوتى يف هذ  امل ألة جمهول  التوارث؛ ألن اإلرث ال يينبت ابالحتمال 
 . (3)"واجملهول كاملعدو   وتقد  موت أحدهم يف هذ  احلالة جمهول؛ فهو كاملعدو 

والراجح يف هذ  امل ألة هو القول األول  وهو  د  "ال يخ صاحل الفوزان قال:  -3
امل ألة جمهول  التوارث؛ ألن اإلرث ال يينبت ابالحتمال وال ك  وواقت املوتى يف هذ  
 . (4)"واجملهول كاملعدو   وتقد  موت أحدهم يف هذ  احلالة جمهول؛ فهو كاملعدو 

 
  

                              
 .(2/61)ومنار ال بيل  ابن ضوون (  2/299انظر: امل خص الفقهي) (1)
 (.11/302) ال رح املمتت   ى زاد امل تقنت (2)
 (.2/61)منار ال بيل يف شرح الدليل  ابن ضوون  (3)
 (.2/301امل خص الفقهي ) (4)
 
 



 

 

 

 

 الف ل الرابع

359 

 األقوال الفقهية المخرجة في مذهب اإلمام أحمد جمعاً ودراسة

 

 الرابعاملبحث 
 

 أهل املللمرياث باب 
 
 

 فيـــه مطلب واحد: و

 أأأأأأحة ارث العبد اذا أعتق بعد موص مورثه المطلب األول:  •

 . وقبل القسمة

 

************** 
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 المطلب األول

 وقبل القسمة العبد بعد موت مورثه عتق

 . الفرع األول: دراسة التخريج
 نص املسألة. 

ومن أس م   ى مرياث قبل أن يق م ورث يف إحدى الروايت   وال يرث يف الرواية " 
 األ رى. 

 قال: ألن املواريث قد وجبت أله ها. 
الروايت   وال يرث يف وكذلك العبد يعتو   ى املرياث قبل أن يق م يرث يف إحدى 

 . (1)"األ رى
 القائل ابلتخريج. 

  ومل أجد لإلما  أيب احل ن (2)يف اإلنصاا اإلما  أبو احل ن التميمي كما ذكر املرداوي
غري كتاب واحد م بوأ وامسه ا تقاد اإلما  أمحد  وقد حبينت فيه ومل أجد امل ألة  واإلما  

 كان  ند  مصنفات يف الفقه والفرائو كما ذكرت يف ترمجته سابقا.   -رمحه هللا-
 أصل التخريج. 

ت مورثه وقبل الق مة  رج اإلما  أبو احل ن التميمي ص ة إرث العبد إذا أ تو بعد مو 
   ى ص ة إرث الكافر إذا أس م بعد موت مورثه وقبل الق مة. 

 ق ت: من أس م   ى مرياث قبل أن يق م؟ "وهذا نص امل ألة  ند اإلما  أمحد: 
 . (3)"قال: يق م له ما مل يق م املرياث

                              
 .(352اإلرشاد إىل سبيل الرشاد  ص ) (1)
 (.7/249) اإلنصاا  املرداوي (2)
 (.8/4483  برواية: إس اق املروزي )م ائل اإلما  أمحد وإس اق بن راهويه (3)
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 للتخريج من املذهب.  الناقلون

  أهنما وراث من أ تو قبل   وقتاد (1)وحكي  ن مك ول  والنص هو: "ابن قدامةاإلما   /1
 الق مة؛ ألن املانت من املرياث زال قبل الق مة فأشبه ما لو أس م. 

قال أبو احل ن التميمي:  رج   ى قول من ورث امل  م  أن يورث العبد إذا أ تو. 
وليل بص يح؛ فإن اإلسم  قربة وهو أ ظم ال ا ات  والقرب ورد ال رأ ابلتألي    يها  

 . (2)"فورد ال رأ بتوريينه  ترغيبا له يف اإلسم   وحينا   يه  والعتو ال صنت له فيه
وقال أبو احل ن التميمي  رج   ى قول ":   والنص هوابن قدامة مشل الديناإلما   /2

 ظم أ  قربة وهو سمن اإلإورث العبد إذا أ تو وليل بص يح فمن ورث امل  م ان ي
سم  وحينا يبا له يف اإلد ال رأ بتوريينه ترغلي    يها فور تأابلال ا ات والقرب ورد ال رأ 

ثر يف ح قيامه   يه ولوال ما ورد من األ  يه والعتو ال صنت له فيه وال حيمد   يه ف م يص
 . (3)"توريث من أس م لكان النظر يقتني أن ال يرث

وإن  تو  بد بعد موت موروثه وقبل الق م مل يرث ":   والنص هوابن مف حاإلما   /3
وجها واحدا نص   يه يف رواية ابن احلكم وقاله مجهور الفقهاء من الص ابة ومن بعدهم 

 ألن مقتنى الدليل منعه م  قا  رج منه ما سبو فبقي ما  دا    ى مقتنا . 
 . (4)"و نه: يرث ذكرها ابن أيب موسى كمن أس م

                              
ال: أبو أيوب  ويقال: أبو م  م. موىل هذيل. أص ه من مك ول قيل هو ابن سهراب  أبو  بد هللا  ويق (1)

  تويف الفرس. دم قي. فقيه اتبعي. أ تو خيصر. ومجت   مها  وانتقل يف األمصار.  د  الزهري  امل أهل ال ا  وإمامهم
 ه.113سنة 

 (.212/  8 )؛ األ م (289/  10 )ذيب التهذيبهت؛ (101/  1 )تذكر  احلفاظانظر: 
 (.6/371) املغين  ابن قدامة (2)
 (.7/162)   ى منت املقنت ال رح الكبري (3)
 (.6/216) املبدأ شرح املقنت  ابن مف ح (4)
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وإن  تو  بد بعد موت مورثه  وقبل الق مة: مل يرث ": والنص هو  املرداوياإلما   /4
وجها واحدا قال يف اهلداية  وغريها: رواية واحد . وهو الص يح من املذهب. و  يه أكينر 

و نه: يرث. ذكرها ابن أيب موسى. و رجه التميمي   ى ...األص اب. وجز  به يف احملرر  
 . (1)"اإلسم 

 نقد التخريج. 
ختريج ص يح فهو مقيل القول إبرث العبد إذا أ تو بعد موت مورثه وقبل الق مة هو 

   ى رواوت اإلما  أمحد  وموافو لقوا د .
 وهناك ا َّتاضات من الفقهاء   ى هذا التخريج. 

 وهي أن قياس العتو   ى اإلسم  ال يصح ل بب : 
أن العتو ليل من ا تيار املعتو؛ ف يل يف احلكم إبرثه حث له   ى  السبب األول:

 ذلك. 
 خبما اإلسم  فإنه من ا تيار من أس م؛ ويف احلكم إبرثه حث له   ى الد ول فيه. 

 . (2)أن اإلسم  أ ظم القرب وال ا ات فم يقاس   يه ما ليل يف معنا  السبب الثاين:
ثبوت التوارث يف م ألة الكافر إذا أس م  "هذ  امل ألة فقال:  وقد ذكر اإلما  ابن القيم

 دون العبد إذا  تو  وهو مذهب اإلما  أمحد  ومن وافقه. 
وفرق أص اب هذا القول ب  امل ألت : بن الكافر أقوى سببا من العبد؛ ألن الكافر 
يف حال كفر    ى صفة من يرث كافرا مين ه  ويعقل وينصر  والعبد ليل   ى صفة من 

 يرث  وال يعقل  وال ينصر  فنع  يف اببه: هبذا فرق القاضي ومجهور أص ابه. 
ي املرياث  والكفر مانت  خبما العبد فإنه ليل وفرق غري  بن الكافر حر فمعه مقتن

 معه مقتني املرياث  وليل بهل  فبالعتو جتدد املقتني  وابإلسم  زال املانت. 

                              
 (.7/349) اإلنصاا  املرداوي (1)
 (.3/408) املمتت شرح املقنت  التنو ي (2)
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وفرق آ رون بن الص ابة حكموا بتوريث الكافر ي  م  دون العبد يعتو  ويكفي 
 تفريقهم  ن تك     ب الفرق! 

هو  دوح   يه  وميناب   يه  والعتو وجد وفرق آ رون بن اإلسم  وجد من جهته  ف
من غري جهته  فم منة له فيه  وال ثواب  وإ ا هو ل يد   فجاز أن ي ت و خيا ميدح   يه 

 . (1)" وضا يكون ترغيبا له يف اإلسم 
 

 
  

                              
 .(2/851) أحكا  أهل الذمة  ابن القيم (1)
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 . الفرع الثاني: دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب
م ت قا لإلرث إذا أ تو بعد موت مورثه هل يزول  ن العبد املانت من اإلرث ويصبح 

 أ  ال ي ت و اإلرث إال إذا أ تو قبل موت مورثه.
 حترير حمل النزاع. 

اتفو الفقهاء   ى ص ة التوارث ب  األحرار  مث ا ت فوا فيما إذا وقعت احلرية قبل 
 الق مة وبعد املوت.

لعبد بعد موت فمن رأى أن است قاق املرياث يكون قبل الق مة  قال بص ة إرث ا
 .املورث وقبل الق مة

ومن رأى أن االست قاق ل مرياث ال يكون إال قبل موت املورث  قال بعد  ص ة إرث 
 العبد إذا أ تو بعد موت مورثه.

 الرواايت واألقوال يف املسألة. 
 ا ت   الفقهاء يف امل ألة   ى قول : 

ل الق مة  وهو الص يح من القول األول: ال يرث العبد إذا  تو بعد موت مورثه وقب
 املذهب واملنصوص   يه  ند اإلما  أمحد. 

القول اليناف: يرث العبد إذا  تو بعد موت مورثه وقبل الق مة  وهو القول املخرج   ى 
 نصوص اإلما  أمحد. 
 األدلة، والرتجيح. 
ال فإنه العبد إذا  تو بعد موت مورثه وقبل الق مة القائ   بن  أدلة القول األول:

 يرث. 
 من القياس: 
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 . (1)أن مقتنى الدليل  د  إرث من فيه مانت منه ح  املوت
 يرث.  فإنه العبد إذا  تو بعد موت مورثه وقبل الق مة القائ   بن أدلة القول الثاين:

 من القياس: 
قياس العبد إذا  تو بعد موت مورثه وقبل الق مة   ى الكافر إذا أس م بعد موت مورثه 

 . (2)قبل الق مةو 
 الرتجيح: 

؛ لقو  إذا  تو بعد موت مورثه وقبل الق مةالقائل بن العبد ال يرث  أرجح القول األول
 أدلتهم  ولوجود ا َّتاضات وردود من الفقهاء   ى القول املخرج. 

 
  

 
 

 

 
  

                              
 (.3/408) و ياملمتت شرح املقنت  التن (1)
 (.6/216) املبدأ شرح املقنت  ابن مف ح (2)
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 الفصل اخلامس
 

األقوال الفقهية املخرجة يف مذهب       
 قكتاب العتاإلمام أمحد يف 

 

 وفيه خمسة مباحث: 

  :في مقدمته. المبحث األول 

  .المبحث الثاني: باب التدبير 

  .المبحث الثالث: باب الكتابة 

  .المبحث الرابع: باب أحكام أمهاص األوالد 
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 األولاملبحث 

 
 في مقدمته

 
 

 : فيـــه خمسة مطالبو

 المطلب األول: قوله للعبد وهو أكبر منه: أنص ابني.  •

 المطلب الثاني: عتق الحامل.  •

 المطلب الثالث: تعليق العتق بال فاص.  •

 المطلب الرابع: قوله: أنص حر بمائة.  •

 المطلب الخامس: قوله: أحد عبدي حر.  •

 
* * * ** * * * 
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 : توطئة

لقد د ا اإلسم  إىل  تو الرقيو  ورغب فيه  وجعل مقابل هذا العمل األجر الكبري والينواب 
 . العظيم من هللا 

 وقد ورد يف فنل العتو الكينري من اآلوت واألحاديث منها: 

]سور  الب د: { ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ } قوله تعاىل:
11- 13.] 

أي فكها من الرق  حبيث يعتو اإلن ان العبيد املم وك  سواء كانوا يف م كه فيعتقهم  أو 
 . (1)كانوا يف م ك غري  في َّتيهم ويعتقهم

 معنيان لفك الرقبة:  وذكر اإلما  املاوردي
 . (2)أحدمها: إ مصها من األسر. واليناف:  تقها من الرق

 . (3)((النارأميا رجل أ تو امرأ م  ما  استنقذ هللا بكل  نو منه  نوا منه من )) :وقوله 
ويف هذا احلديث ترغيب وحث ل م  م    ى  تو الرقاب  وأن من يعتو رقبة يف الدنيا 

 فإن هللا تعاىل يعتقه من انر جهنم  وذلك بفن ه ورمحته سب انه. 

                              
 .(1/216جزء  م ):  ينيم ابن تف ري القرآن الكرمي   (1)
 .(6/279  النكت والعيون    ي املاوردي )تف ري املاوردي (2)
 .(144 /3) [7251  رقم احلديث ]كتاب العتو  ابب يف العتو وفن ه  ص ي ه  يف أ رجه البخاري (3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

 

 الف ل الخامس

370 

 األقوال الفقهية المخرجة في مذهب اإلمام أحمد جمعاً ودراسة

 جز حكمي   وقد  را الع ماء الرق بنه: (1)حترير الرقبة وخت يصها من الرقهو:  والعتو
  فاألصل يف اإلن ان احلرية  وال جيوز اسَّتقاقه إال ب بب شر ي (2)يقو  ابإلن ان سببه الكفر

 وهو الكفر. 
يقول اإلما  ابن  قيل يف فنونه: " أصل الرق إذالل وصغار؛ وهلذا ال يينبت إال إثر الكفر  

 .(3)يف ال فل" فيكون  قوبة يف البالغ  حمنة وابتمء
فاإلسم  ألغى كل  رق وسبل اجلاه ية يف اسَّتقاق الناس؛ فقد كان الناس يف العصر اجلاه ي 
ي َّتقون  ن  ريو القرصنة واخل    وكذلك املدين إذا  جز  ن دفت الدين فإنه يرق ل دائن  

ال رق الكينري  وأينا حيو ل والد إذا احتاج أن يبيت أوالد   وكذلك أن يبيت نف ه  وغريها من 
اليت ي َّتق وي تعبد الناس هبا  وجاء اإلسم  ومنت كل ت ك ال رق وأبقى  ريقة واحد  
السَّتقاق الناس وهم أسرى احلرب من الكفار الذين رفنوا الد ول يف الدين اإلسممي 

 . (4)فاست قوا  قوبة الرق
أن أانسا نزلوا   ى حكم ))  -رضي هللا  نه- أيب سعيد اخلدري والدليل   ى ذلك حديث

:   فأرسل إليه فجاء   ى محار  ف ما ب غ قريبا من امل جد  قال النيب (5)((سعد بن معاذ
                              

 (.10/291) املغين  ابن قدامة (1)
 (.7/213األسئ ة واألجوبة الفقهية  ال  مان ) (2)
 .( 246 /1الفنون البن  قيل )  (3)
وقد تك م أد.  مر بن  بدالعزيز قري ي  ن مساحة اإلسم  يف التعامل مت الرقيو  وقا  بعمل مقارنة ب  معام ة  (4)

جملال  وذلك يف حدود امل  م  ل رقيو ومعام ة الغرب األوريب واألمريكي احلديث  وغريها من املع ومات املفيد  يف هذا ا
 وسو  ب مساحة اإلسم .يف كتابه امل  ( 330إىل  285من)مخ   صف ة 

من هو سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيل  أبو  مر  األوسي  األنصاري. ص ايب من األب ال رضي هللا  نه.  (5)
أهل املدينة  كانت له سياد  األوس  ومحل لواءهم يو  بدر. وشهد أحًدا  فكان  ن ثبت فيها. وكان من أ ول الناس  

ويف احلديث: " اهتز  رش الرمحن  ملسو هيلع هللا ىلصب هم يو  اخلندق  فمات من أثر جرحه  وحزن   يه النيب وأ ظمهم حي ة  وُرمِّي 
 .ه 5  تويف سنة ملوت سعد بن معاذ "
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قال: فإف «. و سعد إن هؤالء نزلوا   ى حكمك (( فقال«. قوموا إىل  ريكم  أو سيدكم»
 . (1)((امل كحبكم  أحكم فيهم أن تقتل مقات تهم وت َّب ذراريهم  قال: حكمت حبكم هللا  أو

وجه الداللة: وجوب قتل املقات   الذين حيم ون ال مح ويقات ون وهذا احلديث ورد يف يهود  
أن الرق وال يب يكون ل نعفة من الرجال   و الذين نقنوا العهد مت الرسول (2)بين قريظة

 والن اء واأل فال.

 
 

  

                              
 .( 39/  3 )أل م ا  (481/  3 )  هتذيب التهذيب(221/  2 )  أسد الغابة(38/  2 )اإلصابةانظر: 

 /5) [3804  رقم احلديث] ابب مناقب سعد بن معاذكتاب مناقب األنصار     يف ص ي ه أ رجه البخاري (1)
35). 

قا  يهود بنو قريظة ابلغدر يف امل  م   يف غزو  اخلندق بنو قريظة قبي ة يهودية  اشت يف شبة اجلزير  العربية يف يينرب (2)
ويف النهاية است  مت بنو قريظة    وحتالفوا مت امل رك   لذلك بعد هزمية قريك وح فائها  حاصر امل  مون قبي ة قريظة

 ن ائهم وأ فاهلم وسيب وقتل رجاهلم 
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 المطلب األول

 قوله للعبد وهو أكبر منه: أنت ابني

 دراسة التخريج. الفرع األول: 
 نص املسألة. 

هذ  امل ألة من كتاب اهلداية أليب اخل اب ونصها: "وإذا قال لعبد  وهو أكرب منه أنت ابين  
 . (2)قال: ال يعتو  وحيتمل أن يعتو" (1)فم رواية فيها؛ إال أن شيخنا

 القائل ابلتخريج. 
 ذاف. وَ  ْ اإلما  أبو اخل اب الكَ 

 أصل التخريج. 

                              
 القاضي أبو يع ى.ي أشيخنا:  (1)

 (120( املنهج الفقهي )303انظر: مص   ات املذاهب الفقهية )
 (.367اهلداية   ى مذهب اإلما  أمحد  الك وذاف ص ) (2)
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 رج القول بعتو العبد إذا قال له سيد  أنت ابين والعبد أكرب سنا من ال يد   ى ت وا 
إذا هزل ":   وألن اهلزل ابلعتو يعترب جدا؛ يقول شيخ اإلسم (1)وترغيب اإلسم  يف العتو

 . (2)"ابل مق أو العتو وحنومها وقت  ولو نوى به  ما ظاهر  دين فيما بينه وب  هللا تعاىل
أن من العقود ما يكون جد  وهزله  احلديث واآلاثر تدل   ى": -رمحه هللا- ويقول ابن القيم

سواء  ومنها ما ال يكون كذلك  وإال لقال العقود ك ها أو الكم  ك ه جد  وهزله سواء  وأما 
 . (3)"من جهة املعىن فإن النكاح وال مق والرجعة والعتو فيها حو هللا تعاىل

 للتخريج من املذهب.  الناقلون
 فإن قال ألكرب منه  أو ملن ال يولد ملين ه: هذا ابين. "  والنص هو: ابن قدامة اإلما  /1

 مينل أن يقول من له   رون سنة ملن له مخل   ر  سنة: هذا ابين. 

                              

  [13 -11]سور  الب د: { ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ } قال تعاىل: (1)

أي: فكها من الرق  حبيث يعتو اإلن ان العبيد  { ے ھ ھ  }املراد بقوله تعاىل:  -رمحه هللا-يقول ال يخ بن  ينيم  
 ويعتقهم.املم وك  سواء كانوا يف م كه فيعتقهم  أو كانوا يف م ك غري  في َّتيهم 

 (.1/216تف ري العينيم  جزء  م )
 .«من أ تو رقبة أ تو هللا بكل  نو منها  نوا منه من النار» :وقال 

أميا رجل م  م أ تو رجم م  ما كان »  أنه قال: -ص ى هللا   يه وس م-ويف حديث كعب بن مر  البهزي   ن النيب 
 ظامه  وأميا رجل م  م أ تو امرأت  م  مت  كانتا فكاكه من فكاكه من النار جيزى بكل  ظم من  ظامه  ظما من 

النار  جيزى بكل  ظم  من  ظامهما  ظما من  ظامه  وأميا امرأ  م  مة أ تقت امرأ  م  مة كانت فكاكها من النار  
 «.جيزى بكل  ظم من  ظامها  ظما من  ظامها

يف ال    ة الص ي ة  (  واحلديث ص  ه ال يخ األلباف3965يف كتاب العتو  ابب أي الرقاب أفنل ) أ رجه أبو داود
(1756.) 

 (.6/291) الفتاوى الكربى  ابن تيمية (2)
 (.3/011) إ م  املوقع   ابن القيم (3)
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. و رجه أبو اخل اب وجها لنا؛ ألنه ا َّتا خيا تينبت به حريته  ..مل يعتو  ومل يينبت ن به
 . (1)"فأشبه ما لو أقر هبا

وإن قال لعبد  وهو أكرب منه أنت ابين مل "  والنص هو: ابن قدامة مشل الدين اإلما  /2
يعتو ذكر  القاضي وحيتمل أن يعتو إذا قال ألكرب منه أو ملن ال يولد ملين ه: هذا ابين مينل أن 

وقال أبو يقول من له   رون سنة ملن له مخ ة   ر  سنة: هذا ابين مل يعتو ومل يينبت ن به  
 . (2)"ا خيا تينبت به حريته فأشبه ما لو أقر هباو رجه أبو اخل اب وجها لنا ألنه ا َّت  حنيفة يعتو

فإن قال لعبد : أنت ابين ومين ه ال يولد ملين ه بن "  والنص هو: النرير البصري اإلما  /3
كان أكرب سنا منه فم نص فيها إال أن القاضي قال: ال يعتو  وقال أبو اخل اب: حيتمل أن 

 . (3)"يعتو
وإذا قال لعبد  وهو أكرب منه أنت ابين: مل يعتو ذكر  "  والنص هو: املرداوي اإلما  /4

القاضي وهو املذهب. قال يف الفروأ: مل يعتو يف األصح. وجز  به يف الوجيز. وقدمه يف احملرر  
أن يعتو. وهو ختريج وجه أليب   والر ايت   واملغين  وال رح  ونصرا . وحيتمل (4)والنظم

 اخل اب. 
وقال أبو اخل اب وتبعه يف احلاوي الصغري: ال نص فيها. إال أن القاضي قال: ال يعتو. وقال 

 . (5)"أبو اخل اب: حيتمل أن يعتو

                              
 (.12/237) املغين  ابن قدامة (1)
 (.12/238)   ى منت املقنت ال رح الكبري (2)
 (.518ص )   ل نريراحلاوي الصغري (3)
من   فقياله حنالب ي  مشل الدين  أبو  بد اهلل  القوي بن بدران املرداوي املقدسيحملمد بن  بد  :النظم (4)

وكتاب يف"  بقالات   دان يف نظم م ائل املذهب احلنب يجم  الفرائالد وكنالز الفوائالد"مالصنفاته: " الالنظم " بالت ابسالم" قالد 
 ال.ه699بدم و سنة  وتالويف  و"منظومالة اآلداب "  األصال اب"

 (6/214)األ م (  5/451)شذرات الذهب (  2/459)انظر: املقصد األرشد 
 (. 7/399اإلنصاا  املرادوي ) (5)
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 نقد التخريج. 
  ختريج ص يح ين وكان العبد أكرب سنا من ال يدالقول بعتو العبد إذا قال له سيد  أنت اب

 مقيل   ى رواوت اإلما  أمحد وموافو لقوا د  .فهو 
هذا التخريج ألن قول ال يد لعبد  الذي يكون أصغر منه ب نة  رد ال يخ ابن قدامة لكنو 

أو سنت  أو الذي يكون أكرب منه يف ال ن أنت ابين هو قول مت قو كذبه فيه  ف م تينبت به 
 . (1)احلرية  كما لو قال ل فل: هذا أيب  أو ل ف ة: هذ  أمي

أن هذا من قول النعمان "قوله:  (2)الفرج  ن ابن املنذر ووال يخ أب وقد نقل ال يخ ابن قدامة
 . (3)"شاذ  مل ي بقه أحد إليه  وال تبعه أحد   يه  وهو حمال من الكم   وكذب يقينا

موافو لألصول ال ر ية اليت رغبة وحينت   ى  تو الرقاب  وموافو ملقاصد هذا التخريج و 
 ال ريعة. 

"وأما قوله لعبد : هذا ابين إقرار   ى   يقول ال ر  ي: وكذا موافو ملذهب اإلما  أيب حنيفة
نف ه؛ ألن ل بنو  موجبا يف م كه  وهو زوال امل ك به فإنه مي ك ابنه ابل راء مث يعتو   يه فيعترب 

  .(4)إقرار  فيما يقر به   ى نف ه وهو  تقه   يه من ح  د ل يف م كه"
 (5)"وإن كان ال يص ح ولدا وال والدا وال  ما قال أبو حنيفة يعتو"وقال ال مرقندي: 

                              
 (.12/238)   ى منت املقنت وال رح الكبري  (24/1) املغين  ابن قدامة (1)
 حبينت يف كتابيه اإلمجاأ  واإلقناأ؛ ومل أق    ى هذا الكم . (2)
 (.12/238)   ى منت املقنت وال رح الكبري  (24/1) املغين  ابن قدامة (3)
 (.7/67) املب وط  ال ر  ي (4)
 .(2/259حتفة الفقهاء  ) (5)
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"وأما أنت ابين أو بنيت أو أيب أو أمي أو هذا ابين أو وموافو أينا ملذهب اإلما  ال افعي: 
يعتو ظاهرا واب نا ولو يف  وا من مكل ب رط إمكانه ح ا وإن أيب أو هذ  أمي أو بنيت ف

 .(1) رفه ن به"
  

                              
 .(4/352حاشيتا ق يويب و مري  ) (1)
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 . الفرع الثاني: دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب
 إذا قال الرجل لعبد  وهو أكرب منه سنا  أنت ابين  فهل يعتو أ  ال ؟  

 حترير حمل النزاع. 
ال يد أو ال ميكن أن يولد ملين ه بن يكون  مر إذا قال ال يد لعبد  وكان العبد أكرب سنا من 

ال يد   رون  اما والعبد مخ ة   ر  اما فهنا حمال أن يكون العبد ابنا ل  يد  ففي هذ  
 وهل يعتو العبد أ  ال.  !احلال هل يعترب قول ال يد ل عبد: أنت ابين هزال؟ أ  جدا

 الرواايت واألقوال يف املسألة. 
قال ال يد لعبد  وهو أكرب منه أو ال ميكن أن يولد ملين ه: أنت ابين ا ت   الفقهاء يف إذا 

   ى قول : 
   فإنهإذا قال لعبد  وهو أكرب منه أو ال ميكن أن يولد ملين ه: أنت ابين ال يد أنالقول األول: 

 ال يعتو  وهو املذهب والقول املنصوص  ن اإلما  أمحد. 
   فإنههو أكرب منه أو ال ميكن أن يولد ملين ه: أنت ابينإذا قال لعبد  و  ال يدأن  القول اليناف:

 .(1)وهو القول املخرجيعتو  وهو القول املخرج   ى نصوص اإلما  أمحد  
 األدلة، والرتجيح. 
 القائ   بعد  العتو.  أدلة القول األول:

 من املعقول:
 أنه قول يت قو كذبه فيه ف م يينبت احلرية؛ كما لو قال ل فل هذا أيب أو ل ف ة هذ  أمي.  /1

                              
 (  واإلنصاا  املرداوي12/238)   ى منت املقنت وال رح الكبري  (24/1انظر: املغين  ابن قدامة) (1)

(7/399.) 
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وألنه لو قال لزوجته  وهي أسن منه: هذ  ابنيت  أو قال هلا  وهو أسن منها: هذ  أمي.   /2
 . (2)  كذا هذا(1)مل ت  و

  ابلعتو. القائ   أدلة القول الثاين:
 من املعقول:

 . (3)أن ال يد ا َّتا خيا تينبت به حريته  أشبه ما لو أقر حبريته
 الرتجيح: 

ألنه موافو لظاهر القرآن وال نة اليت  -القول املخرج-أرجح القول اليناف بعد النظر والتأمل 
 حتث وترغب العباد   ى  تو الرقاب. 

 
  

                              
 ال مق لغة: التخ ية واإلرسال. (1)

 .(2/376).(  و)املصباح املنري  ( 2/25(.)  و)انظر: املغرب ماد  
 شر ا: حل قيد النكاح أو بعنه.

 .(1/361) الروض املربت ( 2/4)انظر: اإلقناأ 
 (.12/238)   ى منت املقنت   وال رح الكبري( 24/1املغين  ابن قدامة) (2)
 (.6/274) (  واملبدأ شرح املقنت3/456) املمتت شرح املقنت  التنو ي (3)
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 المطلب الثاني

 استثناء الحمل في العتق

 . الفرع األول: دراسة التخريج
 نص املسألة.  
فإن أ تقها دون جنينها  تقت دون ولدها يف الظاهر من قوله. ويتوجه أن يعتو الولد "  

بعتقها  وال يصح استينناؤ ؛ ألنه بنعة منها  كبعو أ نائها؛ وألنه هني  ن بيت احلمل دون 
هول من املع و   وكذلك هذا  واألول هو أمه؛ لد ول الغرر واجلهالة فيه. وهني  ن استينناء اجمل

 . (1)"املنصوص  نه
 القائل ابلتخريج. 

 . (2)ال ري  حممد بن أمحد بن حممد بن أيب موسى اهلامشي  والقاضي
 أصل التخريج. 

 رج القول بنه ال يصح استينناء احلمل يف العتو   ى نص اإلما  أمحد يف م ألة بيت األمة 
  احلامل.

 . (3)فقد نقل  ن اإلما  أمحد قول : اجلواز  و د  اجلواز
وهنا  رج اإلما  ابن أيب موسى والقاضي  د  جواز استينناء اجلن  يف العتو   ى  د  جواز 

 استينناء اجلن  يف البيت. 

                              
 .( 438اإلرشاد إىل سبيل الرشاد )  (1)
 حبينت يف الروايت  والوجه  أليب يع ى ومل أجد  وكذلك حبينت يف اهلداية أليب اخل اب. (2)
 (.1/356) الروايت  والوجه  (3)
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 للتخريج من املذهب.  الناقلون

 ن ابن  مر أنه أ تو أمة واستينىن  وروى األثر "  والنص هو: ابن قدامة مشل الدين ما اإل /1
ما يف ب نها وألهنا ذات محل فصح استينناء مح ها كما لو ابأ خن ة مل تؤبر واشَّتط مثرهتا وقال 

رج   ى الروايت  فيما إذا استينىن ذلك يف البيت واملنصوص  نه ما ذكران من أنه يصح القاضي  
 . (1)"استينناؤ  يف العتو وال يصح يف البيت مل ذكران من الفرق بينهما

وإذا أ تو حامم   تو جنينها  ألنه اتبت ألمه  بدليل "  والنص هو: ابن مف ح ما اإل /2
د وله يف البيت )إال أن ي تيننيه( فإنه ال يعتو  وقاله ابن  مر  وأبو هرير   قال أمحد: أذهب إىل 

امل  مون   ى )) -  يه ال م -ولقوله حديث ابن  مر يف العتو  وال أذهب إليه يف البيت  
  وفيه وجه  وذكر  القاضي رواية أنه ال يصح استينناؤ  كالبيت  وبه قال أكينرهم  (2)((شرو هم

 . (3)"وكما لو استينىن بعو أ نائها
وإن أ تو حامم:  تو جنينها  إال أن ي تيننيه  وإن أ تو "  والنص هو: املرداوي ما اإل /3

والقول بعتو جنينها معها  إال أن ي تيننيه: من مفردات ...ما يف ب نها دوهنا:  تو وحد  يف احلال
 املذهب. 

وقيل: ال يعتو احلمل فيهما حىت تنعه حيا. فيكون كمن   و  تقه ب رط. فيجوز بيعه قبل 
نص   يها يف رواية ابن منصور. وقاله  -رمحه هللا-ألمه. وهو رواية  ن اإلما  أمحد وضعه  تبعا 

                              
 (.12/239) ال رح الكبري   ى منت املقنت (1)

  واحلديث ص  ه ال يخ [3594]   رقم احلديثابب يف الص ح  يف كتاب األقنية أ رجه أبو داود (2)
 .[6714]يف ص يح اجلامت  األلباف

 (. 6/6) املبدأ يف شرح املقنت (3)
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: أنه ال يعتو يف القا د  الرابعة والينمان . وقال بعد ذلك: وقياس ما ذكر  القاضي  وابن  قيل
 ابلك ية فيما إذا أ تو حامم. إذ هو كاملعدو  قبل الوضت. 

يف رواية ابن احلكم: هل يكون الولد  -رمحه هللا-قال: وهو بعيد جدا وتوق  اإلما  أمحد 
رقيقا إذا استيننا  من العتو؟ و رج ابن أيب موسى  والقاضي: أنه ال يصح استينناؤ    ى قياس 

 . (1)"استيننائه يف البيت
 نقد التخريج. 

فهو مقيل   ى رواوت اإلما    ختريج ص يح عد  ص ة استينناء اجلن  يف العتوالقول ب
 (2)ختريج قوي ومعتد به حيث جاء موافقا لرأي فقهاء املالكيةو وهأمحد وموافو لقوا د   

أنه هنى  ن اليننيا إال أن تع م     وموافو لظاهر ال نة النبوية حيث ورد  ن النيب (3)وال افعية
 وقوي أينا ملوافقته ل قوا د واملقاصد ال ر ية اليت متنت التفرقة ب  األ  وولدها. 

ألن العتو يفارق البيت؛ فإنه   ى هذا التخريج ورد   وذلك  وقد ا َّتض ال يخ ابن قدامة
د معاوضة  يعترب فيه الع م بصفات العوض  والعتو تربأ ال تتوق  ص ته   ى معرفة صفات  ق

 . (4)املعتو. وال تنافيه اجلهالة هبا
 

  

                              
 (.7/298) نصاا  املرداوياإل (1)
 .(2/461) انظر: الفواكه الدواف   ى رسالة ابن أيب زيد القريواف (2)
 (.11/342) انظر: اجملموأ شرح املهذب  النووي (3)
 (.10/448) انظر: املغين  ابن قدامة (4)
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 . الفرع الثاني: دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب
 إذا  تقت األمة احلامل واستينىن ال يد اجلن  من العتو  فهل يصح هذا االستينناء أ  ال. 

  أ  من الفاسد  هنى الرسول ((امل  مون   ى شرو هم))وهل يعترب من ال روط الص ي ة 
  .ن اليننيا إال أن تع م  

 حترير حمل النزاع. 
 اتفو الفقهاء   ى ص ة  تو األمة احلامل  ولكن ا ت فوا يف حكم اجلن  إذا استيننا  سيد . 

 من العتو.فمن رأى بنه شرط ص يح  قال بص ة استينناء اجلن  
 ومن رأى أنه شرط فاسد  قال بعد  ص ة استينناء اجلن  من العتو.

 الرواايت واألقوال يف املسألة. 
 ا ت   الفقهاء يف استينناء احلمل يف العتو   ى قول : 

القول األول: ص ة استينناء اجلن  من العتو  وهو املذهب والقول املنصوص   يه  ند احلناب ة  
 . (1)ذهب احلنب يوهو من مفردات امل

 .(2)القول اليناف:  د  ص ة استينناء اجلن  من العتو  وهو القول املخرج  ن اإلما  أمحد
 والرتجيح.  ،اتاملناقشاألدلة، 

 . القائ   ص ة استينناء اجلن  من العتو: أدلة أصحاب القول األول
 من ال نة النبوية:

 . ((امل  مون   ى شرو هم))قال:  -ص ى هللا   يه وس م-قول النيب 

                              
 (.558ص ) البهويت  انظر: املنح ال افيات (1)
 (.7/298) انظر: اإلنصاا  املرداوي (2)
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 . (1)"وهذا قد شرط ما يف ب ن معتقه  فكان له خيقتنى اخلرب": وجه الداللة: قال ابن قدامة
 من اآلاثر:

 . (2)ما روي  ن ابن  مر أنه أ تو أمة واستينىن ما يف ب نها
 . (3)حديث ابن  مر يف العتو وال أذهب إليه يف البيتقال أمحد: أذهب إىل 

  ومل  الفه أحد من وجه الداللة: أن هذا الفعل ثبت  ن الص ايب اجل يل ابن  مر 
 الص ابة؛ فدل   ى ص ة استينناء اجلن  من  تو أمه. 

 من املعقول:
 . (4)أن احلمل يصح إفراد  ابلعتو فصح استينناؤ  كاملنفصل

 القائ    د  ص ة استينناء اجلن  من العتو. : ول الثاينأدلة أصحاب الق
 من ال نة النبوية:

 . (5)((ا إال أن تع منيَ هنى  ن الينُ ((–ص ى هللا   يه وس م  -أن النيب 
 وجه الداللة: أن يف استينناء  تو احلمل جهالة فم يصح استينناؤ  كالبيت. 

 من املعقول:

                              
 (.10/448) املغين  ابن قدامة (1)
 (.10/448(  واملغين  ابن قدامة )12/239)   ى منت املقنتال رح الكبري  (2)
 .املصدر ال ابو (3)
 (.12/239)   ى منت املقنت ال رح الكبري (4)
 21190ه  ابب من كر  ل رجل أن يبيت البيت وي تينين بعنه  رقم احلديث] ابن أيب شيبة يف مصنفأ رجه  (5)

(   427 /3[  )  1918رقم احلديث ]  -رضي هللا  نه-(  وأبو يع ى املوص ي يف م ند   م ند جابر  374 /4[  ) 
 وقال  نه: رجاله ثقات غري أنه منق ت  واحلديث ص يح.
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أنه ال يصح استينناء محل األمة يف البيت  فم يصح يف العتو  ألن احلمل يعترب كبعو أ ناء 
 . (1)األمة

 :اتاملناقش
هنى  ن اليننيا  الدليل األول أن النيب "أدلة القول املخرج فقال:  انقك ال يخ ابن قدامة 

إال أن تع م  ال ي  م به؛ ألن امل تينىن وامل تينىن منه مع ومان  وألنه يصح إقرار احلمل ابلعتو  
 . (2)"فكذلك يصح استينناؤ 

ويفارق البيت؛ فإنه  قد معاوضة  يعترب ": وأينا هناك فرق ب  العتو والبيت يقول ابن قدامة
فيه الع م بصفات العوض؛ ليع م هل هو قائم مقا  العوض أ  ال؟ والعتو تربأ ال تتوق  ص ته 

   ى معرفة صفات املعتو. 
لك صح إفراد احلمل ابلعتو  وال تنافيه اجلهالة هبا  ويكفي الع م بوجود   وقد   م ذلك  ولذ

ومل يصح إفراد  ابلبيت  وألن استينناء  يف البيت إذا ب ل  ب ل البيت ك ه  وها هنا إذا ب ل استينناؤ   
 . (3)"مل يب ل العتو يف األمة  وي ري اإل تاق إليه

وال يصح قياسه "  ى ا تبار اجلن  كعنو من أ ناء األمة فم ميكن فص ه فقال:   أيناورد  
  ى بعو أ نائها؛ ألن العنو ال يتصور انفراد  ابلرق واحلرية دون احلمل  وكذلك لو أ تو 
 نوا من أمته  صارت ك ها حر   فإذا  تو بعنها  سرى إىل امل تينىن  والولد حيوان منفرد  لو 

دوهنا  ويف ولد املغرور أ تقه مل ت ر احلرية إىل أمه  ويصح انفراد  ابحلرية  ن أمه  فيما إذا أ تقه 
حبرية أمه  وفيما إذا و ئ ب بهة  ويف ولد أ  الولد  وغري ذلك  وال ميكن ذلك يف بعو 
األ ناء  وألن الولد يرث ويورث  ويوصى به وله  وإذا قتل كان بدله مورواث  وال ختتص به أمه  

                              
 (.10/448(  واملغين  ابن قدامة )12/239)   ى منت املقنت ال رح الكبري (1)
 (.10/448) املغين  ابن قدامة (2)
 (.10/448)غين  ابن قدامةامل (3)
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؟ فأما إن أ تو ما يف وجتب الكفار  بقت ه  والدية يف مقاب ته  فكي  يصح قياسه   ى أ نائها
 . (1)"ب نها دوهنا  فم أ  م  مفا فيه

 الرتجيح: 
وذلك ألن أرجح القول املخرج الذي يقول بعد  ص ة استينناء احلمل من أمه  بعد النظر 

 ؟ل رمحة والرفو  وقد د اان ل رفو ابحليوان فكي  اإلن ان ديننا احلني  يد و
وألن تفرقة األ   ن  ف ها خمال  ل رمحة والرفو ال ذان د ا إليهما ال رأ احلني   وألن هذا 
 القول موافو لتعاليم اإلسم  وظاهر آوت القرآن وال نة اليت أتمر امل  م  ابلَّتاحم فيما بينهم. 

 
 

  

                              
 (.10/335) املغين (1)
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 المطلب الثالث

 العتق قبل كمال الصفة، أو االكتفاء ببعض الصفة

 . دراسة التخريج الفرع األول:
 نص املسألة.  
القول بعتو العبد قبل كمال الصفة  أو وقوأ العتو بعمل بعو الصفة    ى وقوأ هو   

 .(1)احلنث يف اليم  إذا  مل بعو الصفة
 القائل ابلتخريج.  

 . القاضي أبو يع ى الفراء
 أصل التخريج. 

 رج القول بعتو العبد قبل كمال الصفة  أو وقوأ العتو بعمل بعو الصفة    ى وقوأ 
احلنث يف اليم  إذا  مل بعو الصفة  فمينم: إذا ح   ال ي رب ماء هذا اإلانء ف رب بعنه 

 حنث  وهكذا إذا قال ال يد لعبد  أنت حر إذا شربت هذا املاء ف رب بعنه وقت العتو. 
ولو ح   أن ال يد ل دارا ))نث بعمل بعو الصفة  قال اخلرقي: وقد نص   ى وقوأ احل

 . (2)((فأد ل يد  أو رج ه أو رأسه أو شيئا منه حنث
 للتخريج من املذهب.  الناقلون 

                              
حبينت  ن نص امل ألة يف الروايت  والوجه  ومل أجدها  أما كتاب اجملرد يف املذهب فهو مفقود وكتاب اجملرد هو الذي  (1)

 ذكر املرداوي  ن وجود امل ألة فيه.
 (. 3/55(  الروايت  والوجه   القاضي أبو يع ى )1/511خمتصر اخلرقي ص ) (2)

إذا كان رجم ميون رجم أو امرأ  متون زوجها فتمنت   ى "املن فقال:  وقد ورد يف م ائل اإلما  أمحد أنه سأل  ن
زوجها: إف أنفو   يك أو أك وك  في    الرجل أو املمنون   يه أن ال أيكل من  عامه وال ي بل من ثيابه  فمىت ما 

 (.5/2461) . م ائل اإلما  أمحد وإس اق بن راهويه"صار إىل شيء  ا أراد  وقت من ذاك   يه حنث
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أص نا  أن العتو املع و  وذكر القاضي  أن من"املقدسي  والنص هو:  ابن قدامةاإلما   /1
 . (1)"بصفة يوجد بوجود بعنها  كما لو قال: أنت حر إن أك ت رغيفا. فأكل بعنه

وال يعتو قبل وجود الصفة بكماهلا ف و قال "  والنص هو: ابن قدامة مشل الدين اإلما  /2
إيل ألفا فأنت حر مل يعتو حىت يؤدي األل  مجيعها  وذكر القاضي أن من أص نا لعبد  إذا أديت 

 . (2)"أن العتو املع و بصفة يوجد بوجود بعنها كما لو قال أنت حر إن أك ت رغيفا فأكل نصفه
وذكر  اجلَُعالةال يعتو قبل وجود الصفة بكام ها كاجلعل يف "  والنص هو: ابن مف ح اإلما  /3

القاضي أن من أص نا أن العتو املع و بصفة فوجد بوجود بعنها كما لو قال أنت حر إن أك ت 
 . (3)"رغيفا فأكل نصفه

ال يعتو قبل كمال الصفة.   ى الص يح من املذهب. "  والنص هو: املرداوي اإلما  /4
 و  يه األص اب. 

: ال (4)و رج القاضي رواية من األميان ابلعتو. وقال يف الفائو: وهو ضعي . قال الناظم
 . (5)"من مخ ة أوجه يعبأ خيا يف اجملرد. ورد  املصن   وال ارح 

 نقد التخريج. 
 لقد رد التخريج  ومل يعتد به  ند فقهاء املذهب؛ وذلك ألن اليم   ت    ن العتو. 

                              
 (.10/335) املغين  ابن قدامة (1)
 (.12/269ال رح الكبري   ى منت املقنت ) (2)
 (.6/286) املبدأ شرح املقنت  ابن مف ح (3)

 وقالد قالال صالاحب  لاله نظالم املفالردات  الفقيه احملالدث  د بن  بدالقوي بن بدران املقدسيالناظم: حمم (4)
 هال.505تويف سنة  وفيها م ائل لي ت كذلك  إلنصاا: بناها   ى الص يح األشهرا

 .(418) ص بالالالالدران البالالالالن املالالالالد ل ( 1/25 )   ل مرداوياإلنالالالالصاا ( 460−2/459)انظالالالالر: املقالالالالصد األرشالالالالد 
 (.7/308) اإلنصاا  املرداوي (5)
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وقد اجتمت   ى رد  كم من املصن  وال ارح  وكان ا َّتاضهم   ى التخريج من مخ ة 
 أوجه: 

املال( شرط العتو وشروط أن أداء األل  )أي شرط ال يد دفت مب غ أل  من  الوجه األول:
 . األحكا  يعترب وجودها بكماهلا لينبوت األحكا  وتنتفي ابنتفائها ك ائر شروط األحكا 

أنه إذا   قه   ى وص  ذي  دد فالعدد وص  يف ال رط ومن   و احلكم  الوجه الثاين:
رج   ى شرط ذي وص  مل يينبت ما مل توجد الصفة كقوله لعبد  إن  رجت  ارو فأنت حر فخ

 الب ا مل يعتو فكذلك العدد. 
أنه مىت كان يف ال فظ ما يدل   ى الكل مل حينث بفعل البعو كما لو ح    الوجه الثالث:

ال ص يت صم  أو ال صمت صياما مل حينث حىت يفرغ  ا مسي صم  ويصو  يوما  ولو قال 
  وذكر األل  ههنا يدل (1)ةالمرأته إن حنت حينة فأنت  الو مل ت  و حىت ت هر من احلين

   ى أنه أراد ألفا كام ة. 
إذا قال إن أك ت رغيفا فأنت حر أنه يعتو بكل -أن األصل الذي ذكر  فيما  الوجه الرابع:

 نوأ وإ ا إذا ح   ال يفعل شيئا ففعل بعنه حينث يف رواية يف موضت حيتمل إراد   -بعنه
البعو ويتناوله ال فظ كمن ح   ال يص ي  ف رأ يف الصم   أو ال يصو   ف رأ يف الصيا   

انء  ف رب بعنه وحنو هذا؛ ألن ال ارأ يف الصم  والصيا  قد ص ى أو ال ي رب ماء هذا اإل
وصا  ذلك اجلزء الذي شرأ فيه  والقدر الذي شربه من اإلانء هو ماء اإلانء وقرينة حاله تقتني 

                              
 يقالال: حاضالت املالرأ  حتاليو حيالنا وحميالناً فهالي  ل يمن مالن حالاض الال يل إذا فالاضاحليو لغة: ا (1)

 وحتينت: أي قعدت أو  حينها  ن الصم . وي مى أينا: ال مث  حائو وحائنة إذا جرى دمها
 )حيو( )تالاج العالروس(  7/142 ()حاليو)انظالر: لال ان العالرب مالاد   والعالراك والالن ك واإل الصار وغالري .

18/312−311). 
القناأ  كال اا(   1/347)شر ا: د   بيعة  رج مت الص ة من غري سبب والد  من قعالر الالرحم. انظالر: املغنالي 

(1/196 .) 
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املنت من الكل فتقتني االمتناأ من الكل  ومىت فعل البعو فما امتنت من الكل ف نث لذلك  
رب إال بفعل اجلميت  ويف م ألتنا تع يو احلرية   ى أداء األل  مل يشيء ولو ح     ى فعل 

يقتني وجود أدائها فم يينبت احلكم املع و   يها دون أدائها كمن ح   ليؤدين ألفا ال يرب حىت 
 يؤديها. 

أن موضت ال رط يف الكتاب وال نة وأحكا  ال ريعة    ى أنه ال يينبت الوجه اخلامل: 
ف و قال بعنها   (1)((هللا د ل اجلنة من قال ال إله إال)): امل روط بدون شر ه كقول النيب 

ال تكون له ب رو ه يف  (2)((من أحيا أرضا ميتة فهي له)): مل ي ت و إال العقوبة  وقوله 
سبو اإلحياء  ولو قال يف امل ابقة من سبو إىل مخل إصاابت فهو سابو  مل يكن سابقا إذا 

   مل ي ت قه ابل روأ يف ردها. (3)إىل أربت ولو قال من رد ضاليت ف ه دينار
فكي   ال  موضو ات ال رأ وال غة بغري دليل؟ وإ ا الرواية اليت جاءت  ن أمحد يف األميان 

الَّتك يقصد هبا املنت فنزلت فيمن ح   أن ال يفعل شيئا ففعل بعنه  حينث؛ ألن اليم    ى 
 . (4)منزلة النهي  والنهي  ن فعل شيء يقتني املنت من بعنه خبما تع يو امل روط   ى ال رط

                              
  واحلديث ص  ه (364 /1)[ 151ابب فنل اإلميان  رقم احلديث] يف ص ي ه  أ رجه ابن حبان  (1)

 (.1135يف ال    ة الص ي ة ) ال يخ األلباف
   والَّتمذي(178 /3) [ 3073  رقم احلديث]ابب يف إحياء املوات  كتاب اخلراج  سننه  يف اود رجه أبو دأ (2)

يف ص يح  واحلديث ص  ه ال يخ األلباف  (57 /3)  [9137  رقم احلديث]املوات اءابب ما ذكر يف إحي يف سننه 
 (.5975اجلامت )

 جراما.(25 4 )مقدارها ابالتفاق  الذهب املنروبة املقدر  ابملينقالالدينار: ق عة من  (3)          
 .(19انظر: املكاييل واملوازين ال ر ية ص )

 (.270-12/269(  وال رح الكبري   ى منت املقنت )336-10/335) بن قدامةانظر: املغين  ا (4)         
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لقد رد ال يخان صاحب املصن  وصاحب ال رح هذا التخريج  وتبعهم   ى هذا من بعدهم 
وال يصح ذلك ألمور منها "يع و   ى هذا التخريج بقوله:  من الفقهاء فهذا ال يخ ابن مف ح

 . (1)"أن موضوأ ال رط يف الكتاب وال نة وأحكا  ال ريعة   ى أنه ال يينبت امل روط بدون شر ه
 إذا القول بعتو العبد قبل إكمال الصفة  ختريج ضعي   رد  األئمة ال ابقون. 

 
 
 
 

  

                              
فرأ: ال يعتو قبل وجود الصفة بكام ها  كاجلعل "(  ونص امل ألة ابلكامل  ند ابن مف ح: 6/286) املبدأ شرح املقنت (1)

  وذكر القاضي أن من أص نا أن العتو املع و بصفة فوجد بوجود بعنها؛ كما لو قال أنت حر إن أك ت رغيفا اجلَُعالةيف 
ط فأكل نصفه؛ وال يصح ذلك ألمور منها أن موضوأ ال رط يف الكتاب وال نة وأحكا  ال ريعة   ى أنه ال يينبت امل رو 

 ."بدون شر ه
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 . المخرجة داخل المذهب  الفرع الثاني: دراسة المسألة
 حترير حمل النزاع.  

ا ت   فقهاء احلناب ة يف م ألة العتو قبل كمال الصفة   ى قول : يصح العتو قبل كمال 
 الصفة  وال يصح العتو قبل كمال الصفة. 

فمن قال يصح ويقت العتو قبل كمال الصفة يرى أن العتو كاليم   وكما أن الرجل حينث 
  وا   يه  كذلك العبد يعتو إذا قا  ببعو الصفة اليت   و ال يد  تقه   يها. إذا فعل بعو احمل

ومن قال بن العتو ال يصح وال يقت قبل كمال الصفة  فإنه يرى أن العتو  ت    ن اليم   
 ف هذا ال يقت العتو حىت تتم الصفة ابلكامل. 

 الرواايت واألقوال يف املسألة. 
 فة حىت يعتو العبد؟ وهل يعتو العبد قبل إكمال الصفة؟ هل يكفي اإلتيان ببعو الص

 يف م ألة العتو قبل كمال الصفة   ى قول :  فقهاءالا ت   
وهو الص يح من املذهب  و  يه   قبل كمال الصفة يعتو ال العبد أنالقول األول: 

 .األص اب
 . (1) وهو القول املخرج  أن العبد يعتو قبل كمال الصفةالقول اليناف: 

 األدلة، واملناقشات، والرتجيح. 
م ألة العتو قبل كمال الصفة  م ألة فر ية صغري   مل أجدها يف غري املذهب احلنب ي  وأينا 
هذ  امل ألة مل تذكر إال يف كتب ق ي ة دا ل املذهب  وقد ذكرت أمساء الكتب  ند سردي 

 ل ناق   ل م ألة يف املذهب. 

                              
 (.7/308) انظر: اإلنصاا  املرداوي (1)
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 .القائ   بعد  وقوأ العتو قبل كمال الصفة أدلة أصحاب القول األول:
 من املعقول:

رول أنه دفت 100أن ا تبار أداء اجلزء أداء ل كل خمال  ل عقل؛ هلذا فم يعترب من دفت  
رول  وأينا أن العتو  ت   1000رول  وذلك يف حال شرط ال يد لعتو  بد  دفت 1000

  ن اليم  فم يصح قياسه   يه. 
 .القائ   بوقوأ العتو قبل كمال الصفة لقول الثاين:أدلة أصحاب ا

 :القياس من
وكما أن الرجل حينث إذا فعل بعو احمل وا   يه  كذلك حيث قاسوا العتو   ى اليم    

 العبد يعتو إذا قا  ببعو الصفة اليت   و ال يد  تقه   يها. 
 املناقشات: 

انقك أص اب القول األول أص اب القول اليناف وردوا دلي هم بقياس العتو   ى اليم  من 
 مخال الالالة أوجالاله: 

أن أداء األل  )أي شرط ال يد دفت مب غ أل  من املال( شرط العتو وشروط  الوجه األول:
 .  األحكا  يعترب وجودها بكماهلا لينبوت األحكا  وتنتفي ابنتفائها ك ائر شروط األحكا

أنه إذا   قه   ى وص  ذي  دد فالعدد وص  يف ال رط ومن   و احلكم  الوجه الثاين:
  ى شرط ذي وص  مل يينبت ما مل توجد الصفة كقوله لعبد  إن  رجت  ارو فأنت حر فخرج 

 الب ا مل يعتو فكذلك العدد. 
كما لو ح     أنه مىت كان يف ال فظ ما يدل   ى الكل مل حينث بفعل البعو الوجه الثالث:

ال ص يت صم  أو ال صمت صياما مل حينث حىت يفرغ  ا مسي صم  ويصو  يوما  ولو قال 
المرأته إن حنت حينة فأنت  الو مل ت  و حىت ت هر من احلينة  وذكر األل  ههنا يدل 

   ى أنه أراد ألفا كام ة. 
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فأنت حر أنه يعتو بكل إذا قال إن أك ت رغيفا -أن األصل الذي ذكر  فيما  الوجه الرابع:
 نوأ وإ ا إذا ح   ال يفعل شيئا ففعل بعنه حينث يف رواية يف موضت حيتمل إراد   -بعنه

البعو ويتناوله ال فظ كمن ح   ال يص ي  ف رأ يف الصم   أو ال يصو   ف رأ يف الصيا   
الصيا  قد ص ى أو ال ي رب ماء هذا اإلانء  ف رب بعنه وحنو هذا؛ ألن ال ارأ يف الصم  و 

وصا  ذلك اجلزء الذي شرأ فيه  والقدر الذي شربه من اإلانء هو ماء اإلانء وقرينة حاله تقتني 
املنت من الكل فتقتني االمتناأ من الكل  ومىت فعل البعو فما امتنت من الكل ف نث لذلك  

ى أداء األل  مل يرب إال بفعل اجلميت  ويف م ألتنا تع يو احلرية   يء شولو ح     ى فعل 
يقتني وجود أدائها فم يينبت احلكم املع و   يها دون أدائها كمن ح   ليؤدين ألفا ال يرب حىت 

 يؤديها. 
أن موضت ال رط يف الكتاب وال نة وأحكا  ال ريعة    ى أنه ال يينبت  الوجه اخلامس:

ف و قال بعنها مل  ((من قال ال إله إال هللا د ل اجلنة)) امل روط بدون شر ه كقول النيب 
ال تكون له ب رو ه يف اإلحياء   ((من أحيا أرضا ميتة فهي له)) ي ت و إال العقوبة  وقوله 

ولو قال يف امل ابقة من سبو إىل مخل إصاابت فهو سابو  مل يكن سابقا إذا سبو إىل أربت ولو 
 قال من رد ضاليت ف ه دينار  مل ي ت قه ابل روأ يف ردها. 

موضو ات ال رأ وال غة بغري دليل؟ وإ ا الرواية اليت جاءت  ن أمحد يف األميان فكي   ال  
فيمن ح   أن ال يفعل شيئا ففعل بعنه  حينث؛ ألن اليم    ى الَّتك يقصد هبا املنت فنزلت 

 . (1)منزلة النهي  والنهي  ن فعل شيء يقتني املنت من بعنه خبما تع يو امل روط   ى ال رط
 الرتجيح: 

عد ذكر املناق ة والردود   ى أص اب القول اليناف )وهو القول املخرج( القائ  : بوقوأ ب
 العتو قبل كمال الصفة. 

                              
 (.270-12/269(  وال رح الكبري   ى منت املقنت )336-10/335) انظر: املغين  ابن قدامة (1)
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يظهر يل رج ان وقو  القول األول القائل بعد  وقوأ العتو حىت تتم وتكتمل الصفة  حيث 
 أنه س م من املعارضات والردود  وموافو ل غة وال رأ. 
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 المطلب الرابع

 قوله: أنت حر بمائة

 . الفرع األول: دراسة التخريج
 نص املسألة.  

 فقبل:  تو ولزمته املائة وإال فم.   لو قال: أنت حر خيائة أو بعتك نف ك خيائة"   
و رج ال يخ تقي الدين وجها: أنه يعتو بغري   وإن مل يقبل مل يعتو  ند األص اب وق عوا به

 . (1)" شيء  كما لو قال هلا: أنت  الو بل 
 القائل ابلتخريج.  

 . ابن تيمية ال يخ تقي الدين  أبو العباس
  أصل التخريج. 

                              
 (.4/321) امل تدرك   ى جمموأ الفتاوى  ابن تيمية (1)

ن  ن اإلما  أمحد  وهي ا   وقد ورد يف هذ  امل ألة روايتوهناك م ألة م اهبة هلذ  امل ألة  وهي قوله: أنت حر   ى أل
 العتو  وقيل: يقت العتو.أن العبد إذا مل يقبل  رض سيد   فإنه ال يقت 

 } اء فإن املقصود بقوله:   ى  أي: ل  رط  كقوله تعاىل:ه   ن هذ  اجلم ة  كما ذكر الفقاملمحظ هو أن مج تنا ختت 
 وئ وئ ەئ }  وقوله تعاىل: [66]سور  الكه : { ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ

 ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ }وقوله تعاىل:   [94 :]سور  الكه { ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ

 .[27]سور  القصص: { ۉۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

  (  احلاوي الصغري3/113) (  الروايت  والوجه 8/4494) وإس اق بن راهويه انظر: م ائل اإلما  أمحد بن حنبل
   ك اا القناأ  ن منت اإلقناأ)6/291) ملبدأ شرح املقنتا(  441(  اإلرشاد  ابن أيب موسى ص )520ص ) ل نرير

(4/526.) 
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القول ابلعتو بدون مقابل  إذا قال ال يد لعبد : أنت حر خيائة  ومل   رج اإلما  ابن تيمية
يقبل العبد  رض سيد  ومل يدفت املائة  فخرج ال يخ ابن تيمية بنه يعتو وذلك   ى ال مق؛ 
ف و قال الزوج لزوجته: أنت  الو بل   أو أنت  الو خيائة  فإهنا ت  و بدون أن تدفت األل  

 أو املائة. 
ويصح اخل ت منجزا ب فظ املعاوضة  ملا فيه من "النص الذي استنبط منه التخريج: وهذا هو 

املعاوضة  ومع قا   ى شرط  ملا فيه من ال مق. فأما املنجز ب فظ املعاوضة  فهو أن يوقت الفرقة 
بعوض  فيقول:   عتك بل   أو   قتك بل   أو أنت  الو بل   فتقول: قب ت  كما 

لينوب بل   فتقول: قب ت. هذا قول القاضي  وقياس قول أمحد: إنه يقت يقول: بعتك هذا ا
ال مق رجعيا  وال شيء له؛ ألنه أوقت ال مق الذي مي كه  ومل يع قه ب رط  وجعل   يها  وضا 

 . (1)"مل تبذله ومل ترض به  ف م ي زمها
أل  ف م تقبل وإذا قال ابتداء أنت  الو بل  أو   ي أل  أو و  يك "وأينا من قوله: 

 . (2)"  قت رجعيا   ى املنصوص
 رج هذا القول وهو وقوأ العتو ولو مل يقبل العبد ومل يدفت  من م ألة  فاإلما  ابن تيمية

 اخل ت يف ابب ال مق حيث أن الزوجة مل تقبل ومل تدفت  ورغم ذلك فال مق واقت. 
 فكما أن الزوجة ت  و وهي مل تقبل ومل تدفت  فكذلك العبد يعتو وإن مل يقبل ومل يدفت. 

 
 للتخريج من املذهب.  الناقلون 
إذا قال لزوجته أنت  الو بل  ف م تقبل   قت "  والنص هو: احلنب ي ابن رجباإلما   /1

يف رواية مهنا  ولو قال لعبد  أنت حر  -رمحه هللا تعاىل-رجعيا ومل ي زمها شيء نص   يه أمحد 
                              

 (.3/99) الكايف يف فقه اإلما  أمحد  ابن قدامة (1)
 (.2/47)   ل مجديف الفقهاحملرر  (2)
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بل  ف م يقبل مل يعتو  ند األص اب  والفرق بينهما أن  روج البنت غري متقو  خبما العبد 
نه يعتو العبد بغري شيء كما يف ال مق ألن فإنه مال حمو و رج ال يخ تقي الدين وجها أ

ال مق والعتاق فيهما حو هلل تعاىل وليل العوض بركن فيهما إذا مل يع قهما   يه بل أوقعهما 
منجزا وشرط فيهما العوض  فإذا مل ي تزما العوض لغي ووقت ال مق والعتو ملا فيهما من احلو هلل 

 . (1)"تعاىل الذي ال ميكن إب اله
فقبل ( بعتك نف ك خيائة)أو  (أنت حر خيائة: )ال لهلو ق"  والنص هو: اإلما  املرداوي /2

 تو ولزمته املائة  وإال فم. جز  به يف الر ايت   والفروأ  وغريهم. وإن مل يقبل مل يعتو  ند 
 األص اب. وق عوا به. 

أنت  الو : )ه يعتو بغري شيء كما لو قال هلاوجها: أن -رمحه هللا-و رج ال يخ تقي الدين 
  ى ما أييت يف كم  املصن  يف أوا ر اخل ت. ألن ال مق والعتاق فيهما حو هلل تعاىل.  (بل 

وليل العوض ركنا فيهما إذا مل يع قهما   يه. و  ى املذهب وا تيار األص اب الفرق بينهما: 
أن  روج البنت يف النكاح غري متقو     ى الص يح من املذهب.   ى ما أييت يف ابب 

 . (3)"خبما العبد  فإنه مال حمو. قاله يف القا د  الرابعة واخلم   بعد املائة(2)الرضاأ
 نقد التخريج. 

القول ابلعتو بدون مقابل  إذا قال ال يد لعبد : أنت حر خيائة  ومل يقبل العبد  رض سيد  
 رواوت اإلما  أمحد وموافو لقوا د .ة  ختريج ص يح فهو مقيل   ى ومل يدفت املائ

                              
 (.1/932) القوا د  ابن رجب (1)
 الرضا ة لغة: مص ال نب من اليندي. (2)

 (.1/350 ()رضت)املعجم الوسيط  (21/96 ( )رضت)انظر: اتج العروس ماد  
 شر ا: مص الصيب من ثدي آدمية مد  الرضاأ.

 (5/596 )م الب أويل النهى (1/399)انظر: الروض املربت 
 (.7/315) اإلنصاا  املرداوي (3)
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هذا التخريج موافو ل قوا د واملقاصد ال ر ية؛ حيث فيه د و  وترغيب يف العتو  وهذا و 
 . الَّتغيب واحلث   ى العتو يوافو نصوص القرآن الكرمي  وسنة النيب 

أن  -رمحه هللا-  فقد ذكر احلنب ي وقد ورد   ى هذا التخريج ا َّتاض من اإلما  ابن رجب
 . (1)هناك فرق ب  ال مق والعتاق  فالبنت  أي: النكاح غري متقو   خبما العبد فإنه مال حمو

وهذا ص يح  فالعتو خمت    ن ال مق  فال مق يتع و ابلفروج  وال ريعة اإلسممية أتمران 
 ابالحتياط ل فروج و د  الت اهل ب أهنا. 

لكن رغم هذا اال َّتاض يبقى حث اإلسم  وترغيبه يف العتو  وموافقة هذا التخريج لنصوص 
  خريج. الكتاب وال نة  وأقوال الص ابة  مرج ا ومقوو هلذا الت

                              
 (.1/329ص ) انظر: القوا د  ابن رجب (1)
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 . الفرع الثاني: دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب
فهل يعتو  أ  ، العبد قبل( ومل يبعتك نف ك خيائة)أو  (أنت حر خيائةعبد : )لال يد قال  إذا
 ال ؟

 حترير حمل النزاع. 
 هل يصح أ ذ العوض واملال يف ال مق والعتاق؟ 
فيهما  رأى بوقوأ العتو  ايعترب العوض ركنً فمن قال بن ال مق والعتاق حو هلل تعاىل وال 

 وال مق بدون مقابل. 
ومن قال اب تما العتو  ن ال مق  وأن األبناأ ال تقو   وأن العبد مال يتقو   رأى 

 بوقوأ ال مق بدون ومقابل  أما العتو فم بد له من مقابل؛ ألنه مال يتقو . 
 الرواايت واألقوال يف املسألة. 

   ى قول : فقهاء الا ت   
القول األول: أن ال يد إذا قال لعبد : أنت حر خيائة  أو بعتك نف ك خيائة  ومل يقبل العبد  
مل يعتو  وبقي  بدا لعد  قبوله  و د  دفعه املال  وهذا هو القول املنصوص يف املذهب  و  يه 

 غالب األص اب. 
ة  أو بعتك نف ك خيائة  ومل يقبل العبد  القول اليناف: أن ال يد إذا قال لعبد : أنت حر خيائ

 . (1)فإنه يعتو بدون مقابل  وال ي زمه دفت املال  وهذا هو القول املخرج من نصوص اإلما  أمحد
 األدلة، والرتجيح. 

                              
 (.1/932ص ) ابن رجب ( والقوا د7/315) انظر: اإلنصاا  املرداوي (1)
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أنت حر خيائة   بعد  وقوأ العتو  إذا قال ال يد لعبد :  القائ  أدلة أصحاب القول األول:
 .يقبل العبدأو بعتك نف ك خيائة  ومل 

 من املعقول: 
فاألبناأ غري متقومة  بينما فالعتو  ت    ن ال مق ب  ال مق والعتاق   افرقً أن هناك 

 العبد مال متقو ؛ إذا في ز  لعتو العبد اإلجياب والقبول  والَّتاضي  ودفت املال احملدد  كالبيت. 
أنت حر خيائة  أو  بوقوأ العتو  إذا قال ال يد لعبد :  القائ  أدلة أصحاب القول الثاين:

 .بعتك نف ك خيائة  ومل يقبل العبد
 من املعقول:

أن ال مق والعتاق فيهما حو هلل تعاىل وليل العوض بركن فيهما إذا مل يع قهما   يه بل  
ملا فيهما من  أوقعهما منجزا وشرط فيهما العوض  فإذا مل ي تزما العوض لغي ووقت ال مق والعتو

 . (1)احلو هلل تعاىل الذي ال ميكن إب اله
 الرتجيح: 

القول املخرج بوقوأ العتو  وإن مل يدفت العبد  يف  بعد النظر والتأمل يف امل ألة أرى ترجيح
  وذلك ملوافقة أنت حر خيائة  أو بعتك نف ك خيائة  ومل يقبل العبدم ألة إذا قال ال يد لعبد : 

 هذا القول ل قوا د واملقاصد ال ر ية  وظاهر القرآن وال نة النبوية. 

  

                              
 (.1/932ص ) (.  والقوا د  ابن رجب7/315) انظر: اإلنصاا  املرداوي (1)
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 المطلب الخامس

 حر ي  دَ ب  قوله: أحد عَ 

 . الفرع األول: دراسة التخريج
 نص املسألة. 

لو  تو أحد  بيد  فإنه يع  ابلقر ة ويتخرج وجه آ ر أنه يعتقه بتعيينه من الرواية ال ابقة "   
ال مق ولو أ تو  بدا من  بيد  مث أن يه أو جه ه ابتداء كم ألة ال ائر امل هور  فإنه  رج  يف

ابلقر ة أينا ويتخرج وجه آ ر أنه ال يقرأ هاهنا من ال مق وأشار إليه بعو األص اب لكن 
إال  قياس الرواية املذكور  يف ال مق أنه يقرأ فمن  رجت له القر ة  تو وي تدا  امل ك يف غري 

 . (1)" أنه ال ي تباح وطء شيء منهن إذا كن إماء
 القائل ابلتخريج. 

 . احلنب ي اإلما  ابن رجب
 أصل التخريج. 

القول بوجوب تعي  العبد  إذا قال ال يد: أحد  بدي حر  أو أحد   رج اإلما  ابن رجب
 بيدي حر  أو إذا أ تو ال يد  بدا مث أن يه    ى وجوب تعي  الزوج إذا قال: إحدى زوجايت 

                              
 (.1/366ص ) القوا د  ابن رجب (1)

 ن   ى ال مق: اويف هذ  امل ألة يوجد خترجي
أنه  -رمحه هللا- ابن رجبالتخريج األول: إذا قال ال يد أحد  بدي حر  أو أحد  بيدي حر  فإنه يعتو ابلقر ة  و رج 

 يعتو ابلتعي .
لتعي   أنه يعتو اب -رمحه هللا- التخريج اليناف: إذا أ تو ال يد  بدا مث أن يه  فإنه  رج أو يعتو ابلقر ة  و رج ابن رجب

 ن من كل اجلوانب  فإف رأيت مجعهما يف م ألة واحد .ان بل مت ابقتاوألن امل ألت  مت اهبت
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 الو  فإن الزوج ي زمه تعي  الزوجة اليت قصدها ابل مق  وهذا القول من نصوص اإلما  أمحد 
إذا قال الرجل لن ائه: إحداكن  الو. يعين واحد  ": ئل ال مق  قال اإلما  ابن قدامةيف م ا

 . (1)"بعينها    قت وحدها  ويرجت إىل تعيينه
فكما أن الزوج ي زمه تعي  من يقصد من زوجاته ابل مق  كذلك ال يد ي زمه تعي  من 

 يقصد من  بيد  ابلعتو. 
 للتخريج من املذهب.  الناقلون 
 التخريج األول:   والنص هو: اإلما  املرداوي /1
أو  (أحد  بيدي حر)وكذا لو قال قوله: )وإن قال: أحد  بدي حر: أقرأ بينهما(. "  

ومل ينو : يقرأ بينهم. وهو من مفردات املذهب. و رج يف القوا د وجها: أنه يعتو  (بعنهم حر)
 بتعيينه  من الرواية اليت يف ال مق". 

ة. إما املعتو أو وارثه  وهذا بم وإن أ تو  بدا  مث أن يه: أ رج ابلقر "قوله: التخريج اليناف: 
 . (2)"نزاأ. وهو من مفردات املذهب. و رج يف القوا د وجها: أنه ال يقرأ هنا  من ال مق

 نقد التخريج. 
القول بوجوب تعي  العبد  إذا قال ال يد: أحد  بدي حر  أو أحد  بيدي حر  أو إذا 

  رواوت اإلما  أمحد وموافو لقوا د .   ختريج ص يح فهو مقيل   ىأ تو ال يد  بدا مث أن يه
ختريج قوي؛ ألنه س م من اال َّتاضات والردود  وله نظائر شر ية تقويه  يف كتاب النكاح  وهو 

وال مق  والرضاأ  فالعقل وال رأ يردان األ ذ ابلقر ة  يف م ائل النكاح  وال مق  والرضاأ  
 .وافو رأي وقول املذهب: احلنفي  وال افعيوي زمان ال خص بتعي  مقصود   وأينا هذا القول 

                              
 (.6/403) املغين  ابن قدامة (1)
 (.7/319) اإلنصاا  املرداوي (2)
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أ تو أحد   أما املالكية فريون أنه إذا (2)  وال افعية(1)هو القول املنصوص   يه  ند احلنفيةف
يرون أن  بديه مث ن ي أيهما كان وجب   يه  تقهما  فم يرون ابلتعي   وال يرون ابلقر ة  بل 

  . (3)ال يد  تو كم العبدين  ى 
لكن قد نعَّتض   ى هذا التخريج  ونقول: العتو خمت    ن ال مق  فال مق متع و ابلفروج 
واألبناأ  أما العتو فإنه متع و ابلعبد الذي هو مال حمو  وال ارأ أمر ابالحتياط ل فروج 

ألموال  واجتناهبا يف الفروج وقدمها   ى األموال  فبهذا ميكننا األ ذ ابلقر ة والعمل هبا يف ا
 واألبناأ.

  

                              
إن أ تو أحد  بديه بعينه " :(  ونص قوله هو4/106نظر: بدائت الصنائت يف ترتيب ال رائت   مء الدين الكاساف )ا (1)

مث ن يه فإن ب  فهو   ى ما ب   فإن مل يب  وقال: ال أدري أيهما حر ال جيرب   ى البيان ولكن يعتو من كل واحد منهما 
 ."نصفه جماان ونصفه بنص  القيمة  كذلك ههنا

وإن أ تو أحد  بديه  أو إحدى أمتيه "(  ونص قوله هو: 1/145)   إبراهيم ال ريازيانظر: التنبية يف الفقه ال افعي (2)
 ."   العتو فيمن شاء فإن مات  قا  وارثه مقامه

وإن أ تو أحد  بديه مث " :( ونص قوله هو1/248خيص مذهب املالكية  ابن جزى )انظر: القوان  الفقهية يف ت  (3)
 ."ن ي أيهما كان وجب   يه  تقهما
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 . الفرع الثاني: دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب
  دي حر  فما احلكم؟يإذا قال ال يد أحد  ب

 حترير حمل النزاع. 
 هل يعترب العتو مينل ال مق  أ   ت    نه؟ 

 وهل تصح القر ة يف األبناأ والفروج؟ 
 فمن قال ابلتعي   ا ترب العتو كال مق. 

  ن ال مق  وأنه متع و ابملال الذي ميكن االقَّتاأ   يه.  اومن قال ابلقر ة  ا ترب العتو خمت فً 
 الرواايت واألقوال يف املسألة. 

   ى قول : ء فقهاالا ت   
أو إذا أ تو ال يد القول األول: وقوأ العتو ابلقر ة  وذلك إذا قال ال يد: أحد  بيدي حر  

   والقول املنصوص   يه يف املذهب. (1) بدا مث أن يه  وهذا القول من مفردات املذهب احلنب ي
القول اليناف: وقوأ العتو ابلتعي   وذلك إذا قال ال يد: أحد  بيدي حر  أو إذا أ تو ال يد 

  (2) بدا مث أن يه  وهذا هو القول املخرج يف املذهب
 األدلة، والرتجيح. 

وقوأ العتو ابلقر ة  وذلك إذا قال ال يد: أحد  بيدي القائ   ب أدلة أصحاب القول األول:
 .حر  أو إذا أ تو ال يد  بدا مث أن يه

 من املعقول:

                              
 (.2/554)ص  انظر: املنح ال افيات  البهويت (1)
 (.7/319) انظر: اإلنصاا  املرداوي (2)
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أن م ت و العتو غري مع  ف م مي ك تعيينه  ووجب متييز  ابلقر ة  كما لو أ تو اجلميت يف   
 . (1)ن الين ثمرضه  ومل  رجوا م

وقوأ العتو ابلتعي   وذلك إذا قال ال يد: أحد  بيدي القائ   ب أدلة أصحاب القول الثاين:
 .حر  أو إذا أ تو ال يد  بدا مث أن يه

  من املعقول:
ن العتو كال مق  وأن ل  يد تعي  العتو ابتداء  فإذا ذلك أل  ى ال مق  و  قاسوا العتو

 . (2)تعيينه  كال مقأوقعه غري مع  كان له 
 الرتجيح: 

وقوأ العتو ابلتعي   إذا قال ال يد: أحد  بيدي أرجح القول اليناف )القول املخرج(  القائل: ب
وذلك لقو  أدلتهم  وملوافقة قوهلم ل قوا د واملقاصد حر  أو إذا أ تو ال يد  بدا مث أن يه  

  لقول. ال ر ية  ولعد  وجود ا َّتاضات من الع ماء   ى هذا ا

                              
 (.2/555) انظر: املنح ال افيات  البهويت (1)
 (.2/554انظر: املصدر ال ابو ) (2)
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 الثانياملبحث 

 
 باب التدبير

 
 

 فيـــه مطلب واحد: و

 المطلب األول: تبعية ولد المدبرة.   •
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 ولالمطلب األ

 (1)تبعية ولد المدبرة

 . (2)دراسة التخريجالفرع األول: 
 نص املسألة.  

                              
 أنواأ األوالد يف كتاب العتو:  (1)

األول: ولد املدبر   وحكمه يتبت أمه ويعتو  ويف ولد املدبر  احلادث بعد التدبري قول خمرج ل قاضي أيب اخل اب أنه ال يتبت 
 مه.أ

 تقه مت أمه وجهان معروفان اليناف: ولد املع و  تقها بصفة  وهو الذي مح ته أمه وولدته ب  التع يو ووجود الصفة  ففي 
   و د  العتو  وإذا مل توجد الصفة يف األ  مل يعتو االبن.العتو

 أمه  وهناك قول بنه يتبت.الينالث: ولد املوصى بعتقها أو وقفها  وهي اليت ولدت قبل موت املوصي  حكمه ال يتبت 
 ن يف األوالد ال ابو ذكرهم.ان املذكور اأما حكمه فقد ورد فيه الوجه  وتالرابت: ولد املع و وقفها ابمل

 اخلامل: ولد املكاتبة وهو الذي ولد يف الكتابة  وحكمه يعتو بعتو أمه. 
 (.1/166ص ) انظر: القوا د  ابن رجب

ن: األوىل اهل يعتو أ  ال ؟ وردت فيها روايتذكر القاضي أبو يع ى يف م ألة: إذا دبر أمته  وهي حامل  فأتت بولد  ف (2)
ا  يقول القاضي ظاهر هذا القول: أنه ال يعتو. انظر: : إذا مل ي رط يكون ل موىل  بدً ميموف: أنه يعتو. الينانية حلنبلل 

 (.3/118) الروايت  والوجه 
قال حنبل: مسعت " -رمحه هللا-ذكر أن قول حنبل هو: أن ابن املدبر  احلادث يعتو  وهذا نص قوله  مث إن اإلما  ابن قدامة

 (.10/353. املغين  ابن قدامة )"ا مي يقول يف الرجل يدبر اجلارية وهلا ولد  قال: ولدها معه
رواية من رواية وحكى أبو اخل اب "محل هذا القول   ى االبن احلادث بعد التدبري فقال:  أن ابن قدامة وذكر الزرك ي

حنبل قال: مسعت  مي يقول يف الرجل يدبر اجلارية وهلا ولد قال: ولدها يكون مدبرا معها. وأبو حممد محل هذا   ى الولد 
 (.7/473. شرح الزرك ي   ى خمتصر اخلرقي )"بعد التدبري  توفيقا ب  مجيت كممه

  ى نقل القاضي يف كتابه الروايت  لرواية حنبل  ن اإلما  أمحد بن ولد املدبر  إذا مل ي َّتط يكون  وقد رد اإلما  الزرك ي
ا  وظاهر هذا أنه ال يصري مدبرا معها بن هذا قد  رج   ى أن التدبري وصية  وال شك أن ولد املوصى هبا ال ل موىل  بدً 

 يتبعها. 
 (.3/455لزرك ي   ى خمتصر اخلرقي )شرح ا
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  (1)ال يد إذا حدث بعد التدبريوولد املدبر  يعتو خيوت "نص امل ألة  ند اإلما  أبو اخل اب: 
فأما إن كان قبل التدبري فع ى روايت : أص ها ال يعتو  وولد املع و  تقها بصفة يعتو بعتقها 
يف أحد الوجه   وال يعتو يف اآل ر. و رج يف ولد املدبر  إذا ق نا: التدبري يتع و بصفة مينل 

 . (2)"ذلك
وولد املعتقة ابلصفة يتبعها إذا كان محم ح  التع يو ": نص امل ألة  ند اإلما  اجملد ابن تيمية

 . (3)"أو الصفة وإن مح ته وضعته فيما بينهما فع ى وجه  و رج يف مينل ولد املدبر  مينل ذلك
 القائل ابلتخريج.  

 . ابن تيميةجملد واالقاضي أبو اخل اب الك وذاف  
 أصل التخريج. 

 رج القاضي أبو اخل اب  القول بعد  تبعية ولد املدبر  احلادث    ى  د  تبعية ولد املع و 
الولد احلادث ل مع و  تقها   تقها بصفة إذا كان حدث بعد الصفة  وقد نص   ى  د  تبعية

                              
هلذا اخلما احلاصل يف فهم رواية حنبل  ن  مه اإلما  أمحد  وب بب ا تما الفقهاء يف مقصود ومراد حنبل  فقد 
ا تربت هذ  امل ألة من م ائل التخريج  وا تربت قول القاضي أبو اخل اب من األقوال املخرجة  وقد تبعت بذلك اإلما  

 .  وغريهم من الفقهاء الذين ا تربوا القول: بعد  تبعية ولد املدبر  احلادث  قوال خمرجا  واملرداويابن رجب
واملمات دبر   الال يد أ تقاله بعالد  اتالهألن ؛ العبيد واإلماء: مأ وذ من الدبرواملدبر من   التدبري: تع يو العتو ابملوت (1)

؛ املوت من وصية ووق  وغري  يف كالل شيء بعالد ةوال ت تعمل هالذ  ال فظال  يقال: أ تقه  ن دبر أي بعد املوتومنه   احليا 
 إذا مات. يقال: دابر الرجل فهو مدابر  دبري لفظ  ص به العتو بعد املوتألن الت

 .( 76 /1) تالتعريفا(  1/428)انظر: الزاهر 
 (.372اهلداية   ى مذهب اإلما  أمحد  الك واذي ص ) (2)
 (.2/7)  ل مجداحملرر يف الفقه (3)
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وإن مح ت مث ولدت  ووجدت الصفة  مل يعتو الولد  ألن الصفة مل ": بصفة  اإلما  ابن قدامة
 . (1)"تتع و به. وفيه وجه آ ر: يتبعها قياسا   ى ولد املدبر 

و  ى هذا استنبط القاضي  د  تبعية و تو ولد املدبر  احلادث  وذلك لعد   تو ولد املع و 
  تقها بصفة احلادث بعد الصفة. 

  للتخريج من املذهب.  الناقلون 
ونقل حنبل  ن أمحد فيما نق ه القاضي يف روايتيه  أنه قال: "  والنص هو: اإلما  الزرك ي /1

ولد املدبر  إذا مل ي َّتط يكون ل موىل  بدا  وظاهر هذا أنه ال يصري مدبرا معها  وهذا قد  رج 
ومل يعرج أبو الربكات إىل هذ    ى أن التدبري وصية  وال شك أن ولد املوصى هبا ال يتبعها  

  فإن تبعية ولدها ا تبعا أليب اخل اب بعد  التبعية من املع و  تقها بصفةالرواية  وإ ا ذكر خترجي
 احلادث بعد الوصية والتدبري هلا   ى قول . 

وقول اخلرقي: بعد تدبريها.  رج ما ولدته قبل ذلك فإنه ال يكون مدبرا بكونه مدبرا معها  
نجز  وال يف االستيمد  ففي التدبري وكأنه أ ذها وهذا املذهب بم ريب  ألنه ال يتبت يف العتو امل

أوىل  وحكى أبو اخل اب رواية من رواية حنبل قال مسعت  مي يقول يف الرجل يدبر اجلارية وهلا 
ولد قال: ولدها يكون مدبرا معها. وأبو حممد محل هذا   ى الولد بعد التدبري  توفيقا ب  مجيت 

 . (2)"كممه
تبعية الولد مبين   ى لزو  التدبري  و رج أبو اخل اب "  والنص هو: احلنب ي ابن رجب /2

وجها: أنه ال يتبعها احلادث بينهما  وإ ا يتبعها إذا كان موجودا معها يف أحدمها من حكم ولد 
  ى أن التدبري تع يو بصفة فينبغي   ى هذا أن  رج  ريقة أ رى أنه  املع و  تقها بصفة  بناء

                              
 (.2/329)   ابن قدامةالكايف (1)
 (.3/455)   ى خمتصر اخلرقي شرح الزرك ي (2)
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ال يتبعها الولد احلادث بينهما بغري  ما وإ ا كان موجودا يف أحد احلال  فهل يتبعها؟   ى 
 . (1)"وجه  بناء   ى أن املدبر وصية وحكم ولد املوصى هبا كذلك

ومن هنا قال أبو اخل اب يف انتصار : تبعية الولد مبين   ى "  والنص هو: اإلما  املرداوي /3
لزو  التدبري. و رج أبو اخل اب وجها: أنه ال يتبعها احلادث بينهما. وإ ا يتبعها إذا كان موجودا 

بصفة. وينبغي معها يف أحدمها من حكم ولد املع و  تقها بصفة. بناء   ى أن التدبري تع يو 
 . (2)"  ى هذا: أن  رج  ريقة أ رى: أنه ال يتبعها الولد احلادث بينهما بغري  ما

 نقد التخريج.  
  ختريج ص يح فهو مقيل   ى رواوت اإلما  أمحد القول بعد  تبعية ولد املدبر  احلادث

 وموافو لقوا د .
خمال  ألقوال الص ابة   هذا القول أنا َّتاضه و   اإلما  ابن قدامة  منا َّتاض ورد  ولكن   يه 

فقد ورد  نهم: أن ولد املدبر  بعد التدبري يعتو بعتقها  وسيأيت ذكر أقواهلم رضي هللا  نهم يف 
 األدلة. 
بري يتبت أمه  وجعل اخل اب فقد جعل الولد الذي ولد قبل التد ختريج القاضي أيب ن أما 

 الولد احلادث بعد التدبري  وهو الذي ولد بعد التدبري ال يتبت أمه. 
: بن الذي يتبت أمه هو الولد احلادث بعد التدبري  ال كما فهم وقد رد اإلما  ابن قدامة  

صرح يف  -رمحه هللا-القاضي أبو اخل اب أن ولدها قبل التدبري )املوجود( يتبعها  واإلما  أمحد 
غري رواية بعد  تبعية الولد املوجود ألمه وذلك يف موا ن  ديد : كالبيت  واهلبة  والرهن  وغريها  

وقال حنبل: مسعت  مي يقول يف الرجل يدبر اجلارية وهلا ولد  قال: ولدها "وهذا نص قوله: 
معها  وجعل أبو اخل اب هذ  رواية  يف أن ولدها قبل التدبري يتبعها. وهذا بعيد  والظاهر أن 

                              
 (.1/405ص ) القوا د  ابن رجب (1)
 (.7/327) اإلنصاا  املرداوي (2)
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أمحد مل يرد أن ولدها قبل التدبري معها  وإ ا أراد ولدها بعد التدبري    ى ما صرح به يف غري 
ة؛ فإن ولدها املوجود ال يتبعها يف  تو  وال كتابة  وال استيمد  وال بيت  وال هبة  وال هذ  الرواي

 . (1)"رهن  وال شيء من األسباب الناق ة ل م ك يف الرقبة
: بن التدبري  ت    ن التع يو بصفة و ن الوصية فالتدبري آكد وكذلك رد اإلما  البهويت

وما ولدته مدبر  من غري سيدها بعد ": -رمحه هللا-قوى؛ فع ى هذا يتبعها ولدها احلادث  قال وأ
سواء كان ما ولدته بعد التدبري موجودا حال التع يو  أي ال يد عتو خيوتهت املدبر هي أي: فتدبريها 

أي ب  التع يو والعتو ملا روي  ن  مر وابنه وجابر  ينهماحاداث بكان   موجودا حال العتو أو أو
أهنم قالوا ولد املدبر  خينزلتها  وال خمال  هلم من الص ابة وألن األ  است قت احلرية خيوت سيدها 
فتبعها ولدها كأ  الولد ويفارق التع يو بصفة يف احليا  والوصية ألن التدبري آكد من كل 

 . (2)"منهما
   أرى أنه ختريج فيه ضع . وملخالفة هذا التخريج ألقوال الص ابة  ال َّتاضات الع ماء 

 
  

                              
 (.10/353) املغين  ابن قدامة (1)
 (.4/536ك اا القناأ )  (2)
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 . الفرع الثاني: دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب
  ولد املدبر  احلادث هل يتبت أمه يف العتو  أ  ال؟

 حترير حمل النزاع. 
 ؟ (1)التدبري هل هو الز  أ  ال

 فمن قال ب زو  التدبري جعل الولد احلادث يتبت أمه. 
 ومن قال بعد  لزو  التدبري جعل الولد احلادث غري اتبت ألمه. 

 الرواايت واألقوال يف املسألة. 
 ا ت   احلناب ة يف هذ  امل ألة   ى قول : 

 القول األول: أن الولد احلادث يتبت أمه  ويعتو  وهو القول الص يح من املذهب. 
القول اليناف: أن الولد احلادث ال يتبت أمه  وال يعتو  وهو القول املخرج   ى نصوص اإلما  

 . (2)أمحد
 األدلة، واملناقشات، والرتجيح.  

 . القائ   أن الولد احلادث يتبت أمه  ويعتو أدلة أصحاب القول األول:
 من اآلاثر: 

                              
التدبري المز  هو: ما ي تقل العاقد أو من يقو  مقامه إبب اله من غري سبب فإنه يتبت فيه النماء املنفصل من الع   (1)

 (.1/164ص ) وغريها. انظر: القوا د  ابن رجب
: ما مي ك العاقد إب اله إما ابلقول أو متنت نفوذ احلو املتع و به إبزالة امل ك من غري وجوب إبدال أما التدبري غري المز  فهو

 .(166/  1) القوا د البن رجب .فم يتبت فيه النماء من غري  ينه
ص  (  والقوا د  ابن رجب545 /3  ى خمتصر اخلرقي ) (  وشرح الزرك ي7/327) انظر: اإلنصاا  املرداوي (2)
(1/405.) 
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 . (1)((ويرقون برقها  ولد املدبر  يعتقون بعتقها))قال: أنه  ما روي  ن  بدهللا بن  مر  /1
 . (2)((ولد املدبر  خينزلتها))ب فظ  و نه أينا 

ولد املدبر  خينزلتها  يعتقون بعتقها  ((  أنه قال: (3)ما روي  ن  بدهللا بن م عود  /2
 . (4)((ويرقون برقها

ولد املدبر  خينزلة أمهم إذا ولدهتم بعدما دبرت فهم ))  أنه قال: ما روي  ن الزهري /3
 . (5)((خينزلتها
 . (6)((هاولد املدبر  خينزلت))  أنه قال: ما روي  ن سعيد بن امل يب /4
 . (7)((  أنه قال: ولد املدبر  منهاما روي  ن شريح /5

  من القياس:

                              
يف ال نن الكربى  البيهقي أ رجه  و [4257  رقم األثر]اتبكتاب املك  ( 5/241)  يف سننه أ رجه الدارق ين (1)
 .[21584رقم األثر ]  ابب ما جاء يف ولد املدبر  من غري سيدها بعد تدبريها  املدبر كتاب   (10/531)
فظان ص  هما    وال[16683]   رقم األثركتاب املدبر  ابب أوالد املدبر   ( 9/144)  أ رجه  بد الرزاق يف مصنفه (2)

  (.1758يف إرواء الغ يل ) ال يخ األلباف
هو  بد هللا بن م عود بن غافل بن حبيب اهلذيل  أبو  بد الرمحن من أهل مكة. من أكابر الص ابة فنًم و قم.  (3)

ومن ال ابق  إىل اإلسم . وهاجر إىل أرض احلب ة اهلجرت . شهد بدرًا وأحًدا واخلندق وامل اهد ك ها مت رسول هللا ص ى 
  تويف حديينًا 848له يف الص ي     مسًتاكان أقرب الناس إليه هدًو وداًل و و  ملسو هيلع هللا ىلصهللا   يه وس م. كان ممزما لرسول هللا 

 ه.32سنة 
 (.480/  4 )؛ األ م (368/  2 )؛ اإلصابة(106/  3 )ال بقات البن سعدانظر: 

  .[31206]   رقم األثرنزلتها: هو خيابب يف ولد أ  الولد من قال ( 4/322)يف مصنفه   أ رجه ابن أيب شيبة (4)
  .[16684  رقم األثر ]كتاب املدبر  ابب أوالد املدبر (   9/144)  أ رجه  بد الرزاق يف مصنفه (5)
  .[16685كتاب املدبر ابب أوالد املدبر  رقم األثر ](   9/144)  أ رجه  بد الرزاق يف مصنفه (6)
  .[24206  رقم األثر]نزلتهاابب يف ولد أ  الولد من قال: هو خي ( 4/322)  يف مصنفه أ رجه ابن أيب شيبة (7)
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 . (1)كأ  الولدأن األ  تعتو خيوت سيدها  فتبعها ولدها   
 القائ   أن الولد احلادث ال يتبت أمه  وال يعتو.  أدلة أصحاب القول الثاين:

 من اآلاثر: 
 . (2)((ولد املدبر   بد)) :  أنه قالما روي  ن جابر بن زيد

 من القياس: 
القياس   ى املع و  تقها بصفة  وذلك ألن املدبر    و  تقها   ى صفة؛ فالتدبري تع يو  /1

 بصفة. 
 . (3)أن التدبري   ية  والع ية معترب  من الين ث ف م يتبت الولد األ  كالوصية /2

 وقد نوقشت أدلة هذا القول: 
 . أن هذا القول خمال  ملا ورد  ن الص ابة  -1
 أن األ  است قت احلرية خيوت سيدها فتبعها ولدها كأ  الولد.  -2
أن التدبري  ت    ن التع يو بصفة يف احليا   و ن الوصية؛ فالتدبري آكد من التع يو  -3

 . (4)بصفة ومن الوصية
 الرتجيح: 

                              
 (.3/481) (  واملمتت  التنو ي3/455  ى خمتصر اخلرقي ) انظر: شرح الزرك ي (1)
 رقم األثر  هو خينزاهتا :ابب يف ولد أ  الولد من قال ( 4/323)   مصن  بن أيب شيبةيف مصنفه شيبة  رجه ابن أيبأ (2)
(20639.) 
 (.3/119(  والروايت  والوجه )7/327) انظر: اإلنصاا  املرداوي (3)
 (.4/536انظر: ك اا القناأ ) (4)
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ولد احلادث بعد التدبري يتبت أمه ويعتو بعتقها  أرجح القول األول  الذي ينص   ى أن ال
والتابع   وموافقته ل قوا د واملقاصد ال ر ية  ولقو   وذلك ملوافقته لظاهر أقوال الص ابة 

 أدلتهم  و  وها من اال َّتاضات واملناق ات. 
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 الثالثاملبحث 

 
 باب الكتابة

 
 

 فيـــه ثالثة مطالب: و

 المطلب األول: العبد يبيع نسيئة من غير رهن وال ضمين.  •

 المطلب الثاني: عمل المكاتب لسداد دينه.  •

 المطلب الثالث: اذا شرط عليهم في العقد ضمان.  •

 
* * * **  * *  
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 ولالمطلب األ

 العبد يبيع نسيئة من غير رهن وال ضمين

 . الفرع األول: دراسة التخريج
 . (1)نص املسألة

  جواز بيت العبد املكاتب لألموال ن يئة.    
 القائل ابلتخريج. 

 . القاضي أبو يع ى الفراء
 أصل التخريج. 

والقول لألموال ن يئة    ى جواز بيت املنارب ن يئة  (2)واز بيت العبد املكاتبالقول جب رج 
جواز بيت املنارب ": منصوص   يه يف املذهب  قال اإلما  املرداوييئة جبواز بيت املنارب ن 

 . (3)"ن اء؛ لكونه جع ه هنا أصم ل جواز. وهو ص يح. وهو الص يح من املذهب
والقاضي أبو يع ى استنبط جواز بيت العبد ن اء بدون ضم  أو رهن  وقد يكون يف هذا 
العمل ضرر أو ت   ل مال؛ ألن العبد مؤمتن   ى مال سيد   وأينا ألن املكاتب ص يح 

                              
 .حبينت يف كتاب الروايت  والوجه  ل قاضي أيب يع ى  ومل أق    ى امل ألة (1)

  (266) ماد  )كتب ( صخمتار الص اح . النم واجلمتم تو من الكتابة ومعناها املكاتب يف ال غة:  (2)
 .(61) ص يل الفقهاء أن

 .مؤجل يف ذمته مباح مع و  خيال نف ه بيت سيد رقيقهشر ا: 
 .(597 /2شرح منتهى اإلرادات )  (505)ص الروض املربت  انظر: 

 (.5/280) اإلنصاا  املرداوي (3)
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تصرا العبد إبذن سيد  وتتع و ديون جتارته يصح ": التصرا يف األموال  يقول اجملد ابن تيمية
 . (1)"واقَّتاضه بذمة ال يد

واملكاتب  ت    ن غري املكاتب؛ فاملكاتب مي ك ك به من املال بعكل العبد القن  يقول 
  (2)"أو قب ه يف هبة أو وصية فهو ل يد  وما ك به العبد غري املكاتب من املباح": اجملد ابن تيمية

 إذا فاملكاتب مي ك ك به؛ هلذا شبهه القاضي أبو يع ى ابملنارب. 
مؤمتن   ى  فكما أن املنارب مؤمتن   ى املال وجيوز له البيت وال راء ن اء  كذلك املكاتب

 . املال وجيوز له البيت وال راء ن اء
 للتخريج من املذهب.  الناقلون 
وليل له أن يبيت ن يئة  وإن ابأ ال  عة بضعاا "املقدسي  والنص هو:  اإلما  ابن قدامة /1

 ؛ ألن فيه تغريرا ابملال  وهو  نوأ من التغرير ابملال  لتع و حو ال يد به. ... قيمتها
قال القاضي: ويتخرج اجلواز  بناء   ى النارب  أن له البيت ن يئة  يف إحدى الروايت   

 . (3)"فيخرج هاهنا مين ه
وليل له أن يبيت ن يئة وإن ابأ ال  عة "  والنص هو: ابن قدامة مشل الديناإلما   /2

   ألن فيه تغريرا ابملال وهو  نوأ منه لتع و حو ال يد به. . ..بضعاا قيمتها 
فيخرج قال القاضي ويتخرج اجلواز بناء   ى املنارب أن له البيت ن يئة يف إحدى الروايت  

 . (4)"ههنا مين ه
 

                              
 (.1/348مجد )ل احملرر يف الفقه   (1)
 (.1/348املصدر ال ابو ) (2)

 (.24/239) غين  ابن قدامةامل (3)
 (.12/377)   ى منت املقنت ال رح الكبري (4)
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وهل له أن يبيت ن اء أو يرهن أو ينارب أو يقتص "اجملد  والنص هو:  اإلما  ابن تيمية /3
إذا قتل بعو رقيقه بعنا أو يزوج رقيقه أو يكاتبه أو يعتقه خيال يف ذمته بغري إذن سيد    ى 

 . (1)"وجه 
هل يصح بيعه ن اء برهن وبغري  أ  ال؟ أ  و اخلما  "  والنص هو: اإلما  ابن مف ح /4

 : ...وأ  قه يف احملرر 
 ...أحدمها: ليل له ذلك  وهو الص يح    ى ما اص   نا   قدمه يف الكايف واملغين وال رح

والوجه اليناف: له ذلك  وهو ختريج ل قاضي من املنارب  وقيل: له ذلك برهن أو ضم . ق ت: 
 . (2)"وهو أوىل

فائداتن: إحدامها: يف جواز بيعه ن اء  ولو برهن  وهبة "  والنص هو: اإلما  املرداوي /5
 ... بعوض  وحد رقيقه: وجهان

بيعه ن اء من غري رهن وال ضم . ففي البيت ن اء ثمثة أوجه: اجلواز  وهو وقيل: جيوز 
 . (3)"ختريج ل قاضي من املنارب. و دمه. واجلواز برهن أو ضم 

 نقد التخريج. 
القول جبواز بيت العبد املكاتب لألموال ن يئة  ختريج ص يح فهو مقيل   ى رواوت اإلما  

 أمحد  وموافو لقوا د .
هناك ا َّتاض   ى ختريج جواز بيت املكاتب ن اء   ى املنارب  وهو الغرر املتوقت يف  ولكن

 . (4)هذا البيت حىت إذا كان فيه رهن أو ضم   الحتمال ت   الرهن وإفمس النم 

                              
 (.2/8مجد )ل احملرر يف الفقه   (1)
 (.8/147) الفروأ  ابن مف ح (2)

 (.5/280) اإلنصاا  املرداوي (3)
 (.12/377)   ى منت املقنت انظر: ال رح الكبري (4)
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لكن رغم اال َّتاض فهذا التخريج قوي ألنه موافو لقوا د ومقاصد ال ريعة اإلسممية  اليت 
 ة العبيد وم ا دهتم يف ك ب األموال. حتث وتد و إىل مكاتب

 ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ } قال تعاىل:

 ڇ ڇ ڇ چ چ چچ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

 ک ک کک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڇڍ

 [. 33]سور  النور:  { ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ}ال اهد يف اآلية هي قوله تعاىل: 

أي: من ابتغى و  ب منكم الكتابة  وأن ي َّتي نف ه من  بيد وإماء؛  {چ ڃ ڃ ڃ

أي: {چ}أي: يف ال الب  ل كتابة  {چ ڃ ڃ ڃ }فأجيبو  إىل ما   ب وكاتبو  
قدر    ى التك ب  وصمحا يف دينه  ألن يف الكتابة حتصيل املص  ت   مص  ة العتو واحلرية  

 ومص  ة العوض الذي يبذله يف فداء نف ه. 
ورخيا جد واجتهد وأدرك ل يد  يف مد  الكتابة من املال ما ال حيصل يف رقه  فم يكون ضرر 

  عبد.   ى ال يد يف كتابته  مت حصول  ظيم املنفعة ل
ف ذلك أمر هللا ابلكتابة   ى هذا الوجه أمر إجياب كما هو الظاهر  أو أمر است باب   ى 
القول اآل ر  وأمر خيعاونتهم   ى كتابتهم  لكوهنم حمتاج  لذلك  ب بب أهنم ال مال هلم  

يد ل يف ذلك أمر سيد  الذي كاتبه أن يع يه من  ڍ{ڇ ڇ ڇ ڇ چ}فقال: 
 منها  وأمر الناس خيعونتهم. كتابته  أو ي قط  نه 
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 ڇ ڇ ڇ چ}وهلذا جعل هللا ل مكاتب  ق  ا من الزكا   ورغب يف إ  ائه بقوله: 

أي: فكما أن املال مال هللا  والذي بيديكم   ية من هللا لكم  فأح نوا لعباد هللا {ڇ
 كما أح ن هللا إليكم. 

ال يؤمر سيد  أن يبتدئ بكتابته. وأنه ومفهو  اآلية الكرمية: أن العبد إذا مل ي  ب الكتابة  
إذا مل يع م منه  ريا بن   م منه  ك ه  إما أنه يع م أنه ال ك ب له  فيكون ب بب ذلك كم 
  ى الناس ضائعا  وإما أن  اا إذا أ تو وصار يف حرية نف ه أن يتمكن من الف اد  فهذا 

 . (1)ال يؤمر بكتابته  بل ينهى  ن ذلك ملا فيه من احملذور
هذا تف ري خمتصر ملعىن اآلية القرآنية  اليت تد و لكتابة العبيد وم ا دهتم يف احلصول   ى 

 حريتهم. 
وهذا القول املخرج الذي يقول جبواز بيت املكاتب ن اء  فيه م ا د  ل عبد يف احلصول   ى 

 املال الذي حيتاجه لنيل حريته  هلذا أرى قو  هذا القول املخرج. 
  

                              
 (.568ص ) انظر: تي ري الكرمي الرمحن (1)
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 . ني: دراسة المسألة المخرجة داخل المذهبالفرع الثا
 حترير حمل النزاع.  

اتفو الفقهاء   ى أن ليل ل مكاتب أن يهب من ماله شيئا له قدر  وال يعتو  وال يتصدق 
 . (1)بغري إذن سيد 

ولكن ا ت فوا يف ا تبار املكاتب جائز التصرا يف بيت األموال  وهل يصح بيعه وتصرفه بدون 
 إذن سيد   أ  ال. 

 فمن قال بن املكاتب ص يح التصرا  قال بص ة بيعه ن اء. 
 ومن قال بعد  ص ة تصرا املكاتب  قال بعد  جواز بيعه ن اء. 

 الرواايت واألقوال يف املسألة. 
 أقوال: ة ثمث ء   ىا ت   الفقها

 القول األول:  د  جواز البيت ن اء ل مكاتب م  قا  وهو القول املنصوص   يه يف املذهب. 
 القول اليناف: جواز البيت ن اء ل مكاتب م  قا  وهو القول املخرج يف املذهب. 

 . (2)القول الينالث: جواز البيت ن اء ل مكاتب ب رط وجود رهن أو ضم 
 

 
 
 

                              
 (.6/2841) انظر: بداية اجملتهد  ابن رشد (1)
 .( كممها ل مرداوي147 /8(  وتص يح الفروأ )5/280إلنصاا )انظر: ا (2)
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 األدلة، واملناقشات، والرتجيح. 
 القائ   بعد  جواز البيت ن اء ل مكاتب م  قا.  أدلة أصحاب القول األول:

 من املعقول: 
  وألن يف (1)أن حو ال يد يف املكاتب مل ينق ت  نه إذ رخيا  جز فعاد إليه كل ما يف م كه 

 . (2)ع و حو ال يد بهالبيت ن اء تغريرا ابملال  وهو  نوأ من التغرير ابملال  لت
 القائ   جبواز البيت ن اء ل مكاتب م  قا.  أدلة أصحاب القول الثاين:

 من املعقول: 
 . (3)هما ال عي والعمل إلجياد املالي املكاتب   ى املنارب  حيث حيو لك اسواق

القائ   جبواز البيت ن اء ل مكاتب ب رط وجود رهن أو  أدلة أصحاب القول الثالث:
 ضم . 

 من املعقول:   
أن وجود الرهن والنم  يزيل الغرر وحيفظ املال؛ ف هذا جيوز البيت ن اء مت وجود الرهن أو 

 النم . 
 املناقشات: 

رر واضح  نوقك أص اب القول اليناف )القول املخرج(  والقول الينالث: بن البيت ن يئة فيه غ
 . (4)وأنه لو وجد رهن وضم   فالرهن حيتمل أن يت    وحيتمل أن يف ل الغرمي والنم 

                              
 (.2/603) أويل النهى ل رح املنتهىانظر: شرح منتهى اإلرادات دقائو  (1)
 (.24/239) انظر: املغين  ابن قدامة (2)
 (.24/239) انظر: املغين  ابن قدامة (3)
 (.24/239انظر: املصدر ال ابو ) (4)
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 الرتجيح: 

  ى املكاتب يف   ب املال  وألن هذا القول  اوتي ريً  أرجح القول املخرج  ألن فيه ت هيًم 
 موافو لظاهر القرآن الذي يد و مل ا د  املكاتب يف مجت مال كتابته. 
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 المطلب الثاني

 عمل المكاتب لسداد دينه

 . الفرع األول: دراسة التخريج
 . (1)نص املسألة

يرى دين الكتابة ك ائر  -رمحه هللا-ما يدل   ى أنه  وجدت يف كتاب الفنون البن  قيل
 الديون وأنه لو مات املكاتب فإن   ى ولد  أداء دين الكتابة. 

ويزيد   يه بن يكون قد بقي من يؤدي  إما ولد املكاتب  أو  بد كان شاركه يف  قد "
الكتابة  واستدل   ى ذلك بنه قد بقي   قة من   و العقد  وهي الوفاء يف حو امليت  وإمكان 

 . (2)"األداء يف حو احلي. . . 
 القائل ابلتخريج. 

 اإلما  أيب الوفاء   ي بن  قيل احلنب ي. 
 أصل التخريج. 

                              
 حبينت يف كتاب الفنون ووجدت ما يقارب هلذا الرأي.ومل أجد امل ألة  مث  حبينت يف كتاب التذكر  البن  قيل (1)
هال 1389(  وهذا الكتاب من حتقيو امل ت رق جورج املقدسي  وقد أهنى حتقيقه  ا  1/109) كتاب الفنون  ابن  قيل  (2)
-سب ان هللا  وب رضهم يف قول   وب سح يف قول -ص ى هللا   يه وس م-   وكان يرمز ب ص عم يف قول 1969 -

  وهو أينا بدون فهارس أو ترتيب  وقد مجت فيه اإلما  ابن  قيل شىت الع و   فهو جيمت ب  الو ظ -رضي هللا  نهم
واملناظر  والفقه والتف ري وال غة والفوائد و  م النفل و  م االجتماأ  وهذا يدل   ى  بقرية هذا اإلما   وكانت  ريقته يف 

ال رد واالسَّتسال  بدون تنظيم أو تن يو   ا اض رف إىل تق يب وتصفح الكتاب جبزئيه حبينا  ن نص امل ألة   التألي 
 وقد وجدت أن أقرب نص يدل   ى رأي ابن  قيل يف دين املكاتب هو هذا النص.
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وجوب جرب املكاتب   ى وفاء دين الكتابة    ى وجوب قناء سائر   رج اإلما  ابن  قيل
 الديون األ رى. 

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ } وقناء الدين واجب  و ا يدل   ى ذلك قوله تعاىل:

قد  هللا تعاىل الوصية مت أهنا  -رمحه هللا-[  يقول ال يخ ال عدي12]سور  الن اء:  { ڎڈ
مؤ ر   ن الدين لإلهتما  ب أهنا  وذلك لكون إ راج الوصية شاقا   ى الورثة  وإال فالديون 

 . (1)مقدمة   يها  وتكون من رأس املال
فقناء الديون من أوجب الواجبات  والنصوص الوارد  يف الكتاب وال نة يف وجوب قناء 

 الدين كينري . 
وجوب قناء دين الكتابة وأن املكاتب جيرب   ى القناء  ومن هذا استنبط اإلما  ابن  قيل

 كما يف الديون األ رى. 
 للتخريج من املذهب.  الناقلون

فأما املكاتب فم جيرب   ى الك ب لوفاء دينه   ى "  والنص هو: اإلما  ابن رجب /1
 .(2)"وجها ابلوجوب ك ائر الديون املذهب امل هور؛ ألنه دين ضعي   و رج ابن  قيل

الينانية: ال جيرب املكاتب   ى الك ب لوفاء دينه.   ى "  والنص هو: املرداوياإلما   /2
الص يح من املذهب قال يف القا د  الينانية والينمث  بعد املائة: هذا املذهب امل هور. ألنه دين 

 ضعي . 
 . (3)"وجها ابلوجوب ك ائر الديون و رج ابن  قيل

                              
 .(167ص ) انظر: تي ري الكرمي الرمحن   بدالرمحن ال عدي (1)
 (.3/72ص ) القوا د  ابن رجب (2)
 (.7/353) اإلنصاا  املرداوي (3)
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 نقد التخريج. 

  ختريج ص يح فهو مقيل   ى رواوت وجوب جرب املكاتب   ى وفاء دين الكتابةالقول ب
 اإلما  أمحد وموافو لقوا د .

مل أق    ى ا َّتاضات أو ردود   ى هذا التخريج  ولكن دين الكتابة  ت    ن الديون و  
األ رى  فدين الكتابة يتع و ابلعبيد  وقد أمران هللا تعاىل خي ا دهتم والتي ري   يهم يف دين 

 الكتابة  وأينا هناك م قة يف تك ب العبد وسعيه  وهو بذلك  ت    ن احلر. 
رغم   و  من ا َّتاضات الع ماء إال أنه خمال  لقوا د ومقاصد ال ريعة إذا فالقول املخرج 

 اإلسممية اليت تد و ل رفو والتي ري   ى املكاتب. 

 [. 33]سور  النور:  { ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ }قال تعاىل: 
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 . داخل المذهبالفرع الثاني: دراسة المسألة المخرجة  
 حترير حمل النزاع.  

اتفو الفقهاء   ى أن املكاتب إذا  جز  ن سداد دين الكتابة  سواء ك ه أو بعنه فإنه 
 . (1)يرق

 وا ت فوا يف هل دين الكتابة  دين الز   أ  غري الز . 
 . االزمً  افمن قال جبرب املكاتب   ى الك ب لقناء دينه  ا ترب دين الكتابة دينً 

 غري الز .  اقال بعد  جرب املكاتب   ى الك ب لقناء دينه  ا ترب دين الكتابة دينً ومن 
 الرواايت واألقوال يف املسألة. 

 قول : ا ت   الفقهاء   ى 
القول األول: ال جيرب املكاتب   ى الك ب لقناء دينه  وهو القول الص يح واملنصوص 

   يه يف املذهب. 
 . (2)  ى الك ب لقناء دينه  وهو القول املخرج يف املذهبالقول اليناف: جيرب املكاتب 

 األدلة، واملناقشات، والرتجيح. 
 القائ   بن املكاتب ال جيرب   ى الك ب لقناء دينه.  أدلة أصحاب القول األول:

 من املعقول: 
 أن مال الكتابة غري م تقر  وليل بدين ص يح؛ ألنه ال جيرب   ى أدائه.  -1
 أن مال الكتابة ال تصح الكفالة به.  -2

                              
 (.6/2441) انظر: بداية اجملتهد  ابن رشد (1)
 (.7/353) انظر: اإلنصاا  املرداوي (2)
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 ؛ وبذلك هو  ت    ن سائر الديون. أن ال رأ جعل هذا العقد وسي ة إىل العتو -3
 . (1)   ى العبيدابلتي ريأن يف ال عي ل ك ب ك فة وم قة   ى العبد  وال رأ أمر  -4

 اء دينه. القائ   بن املكاتب جيرب   ى الك ب لقن أدلة أصحاب القول الثاين:
 من املعقول: 

 . (2)أن دين الكتابة دين ك ائر الديون  ف هذا ي ز  العبد ال عي والتك ب لقناء دينه
 املناقشات: 

انقك أص اب القول األول أص اب القول اليناف: بن هللا تعاىل أمران خي ا د  العبيد والتي ري 
د   وامل قة جت ب التي ري  وأن   يهم يف دين الكتابة  وأن يف تك ب العبد وسعيه م قة وش

 العبد  ت    ن احلر يف مجيت األحكا  ال ر ية ففي قناء الدين أوىل. 
 الرتجيح: 

أرجح القول األول  وهو القول الص يح واملنصوص   يه يف املذهب القائل بعد  جرب املكاتب 
ممية اليت تد و   ى التك ب لقناء دين الكتابة  ألنه موافو لقوا د ومقاصد ال ريعة اإلس

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ }ل رفو والتي ري   ى املكاتب. قال تعاىل: 

 چچ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ

[. 33]سور  النور:  { ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک کک ڑ ڑ

  

                              
 (.4/736)انظر: م الب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى  الرحيباف (1)
 (.7/353) انظر: اإلنصاا  املرداوي (2)
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 المطلب الثالث

 إذا شرط عليهم في العقد ضمان

 . الفرع األول: دراسة التخريج
 .(1)نص املسألة

  أنه يصح شرط ال يد   ى  بيد  ضمان بعنهم لبعو يف مال الكتابة.    
 القائل ابلتخريج. 

 . اإلما  احل ن بن حامد بن   ي البغدادي 
 أصل التخريج. 

القول بص ة شرط ال يد   ى  بيد  ضمان بعنهم لبعو ملال الكتابة    ى ص ة  رج 
 ضمان احلر ملال الكتابة. 

د  وقد والقول بص ة ضمان احلر ملال الكتابة  رواية ص ي ة نق ها حرب  ن اإلما  أمح
ن: إحدامها يصح ضمانه؛ ألنه ايف ضمان احلر ملال الكتابة روايتذكرها القاضي أبو يع ى فقال: 

                              
حبينت يف كتاب هتذيب األجوبة  وهو كتاب م بوأ من جزء واحد  وهو يتك م  ن آداب اإلفتاء والواجب   ى املفيت   (1)

وما ي زمه يف جواابته   ى أسئ ة العوا   مث حتدث  ن إجاابت اإلما  أمحد واملراد هبا  كقوله: ال يص ح  وأ  ى أنه وغريها  
 فاملؤل  مل يت رق يف كتابه لع م الفقه.

وأينا وجدت أن لدى املؤل  كتااب ضخما يف   رين جم دا  امسه اجلامت يف اال تما  وقد ألفه يف الفقه وا تما 
 الفقهاء  وقد اجتهدت يف الب ث  نه  وأ تقد أنه مفقود  وال زال الب ث جاري  ن الكتاب.

 ل م ألة. الناق ونفنص هذ  امل ألة مفقود؛ وهلذا سأكتفي بذكر 
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فكما أن احلر يصح ضمانه ملال الكتابة    (1) وض يف معاوضة  فصح ضمانه  كينمن املبيت
 كذلك العبد يصح ضمانه ملال الكتابة. 

 للتخريج من املذهب.  الناقلون
وال يصح ضمان احلر مال الكتابة يف إحدى الروايت   "القاضي أبو اخل اب  والنص هو:  /1

وتصح يف األ رى  فع ى هذ  الرواية إن ضمن املال بعو املكاتب   ن بعو صح   ى قول 
 . (2)"ابن حامد  وقال شيخنا: ال يصح

إن شرط   يهم يف العقد  أن كل واحد منهم ضامن  ن "  والنص هو: اإلما  ابن قدامة /2
 الباق   فال رط فاسد  والعقد ص يح. 

  اخل اب: يف ال رط رواية أ رى أنه ص يح.  وقال أبو
 .(3)"و رجه ابن حامد وجها  بناء   ى الروايت  يف ضمان احلر ملال الكتابة

إن ضمن املال بعو املكاتب   ن بعنهم صح  قاله ابن "  والنص هو: اإلما  ال امري /3
 . (4)"حامد  وقال القاضي: ال يصح

منهم  إن شرط   يهم يف العقد أن كل واحد"  والنص هو: ابن قدامة مشل الديناإلما   /4
ضامن  ن الباق  ف د ال رط والعقد ص يح  وقال أبو اخل اب: فيه رواية أ رى أن ال رط 

 . (5)"ص يح  و رجه ابن حامد وجها بناء   ى الروايت  يف ضمان احلر ملال الكتابة

                              
 (.3/121  والوجه   )الروايت (1)

 هل يصح ضمان احلر مال الكتابة  أ  ال ؟"ونص امل ألة هو: 
 .". ونقل مهنا وابن منصور: ال يصحفنقل حرب: أنه يصح

 (.375اهلداية  أبو اخل اب ص ) (2)
 (.10/455) املغين  ابن قدامة (3)
 (.2/272) امل تو ب  ال امري (4)
 (.12/447)   ى منت املقنت ال رح الكبري (5)
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يف العقد أن كل واحد منهم ضامن  ن  فإن شرط   يهم"  والنص هو: اإلما  ابن مف ح /5

 . (1)"الباق  ف د ال رط وصح العقد و نه: ص ة ال رط
فائد : لو شرط   يهم يف العقد ضمان كل واحد منهم  ن "  والنص هو: اإلما  املرداوي /6

والر اية. و نه: ص ة ال رط أينا. الباق : ف د ال رط  وصح العقد. قدمه يف املغين  وال رح  
ذكرها أبو اخل اب. و رجه ابن حامد وجها  بناء   ى الروايت  يف ضمان احلر ملال الكتابة  

 . (2)"  ى ما تقد  يف ابب النمان. ويذكرون امل ألة هنا كينريا
 نقد التخريج. 

  ى ص ة   العقدبص ة ضمان العبيد ملال الكتابة  إذا شرط ال يد   يهم ذلك يف القول 
 يج ص يح فهو مقيل   ى رواوت اإلما  أمحد  وموافو لقوا د .  ختر ضمان احلر ملال الكتابة

 ختريج  ايل من ا َّتاضات الع ماء وردودهم  وهذا يدل   ى قو  التخريج. كذا هو و 
ولكن قياس العبد   ى احلر يف ص ة النمان  فيه ضع ؛ وذلك ال تما احلر  ن العبد 

 يف كافة األحكا  ال ر ية  ومنها النمان  فم يصح قياس العبد   ى احلر. 
  

                              
 (.6/65) املبدأ شرح املقنت (1)
 (. 7/357) اإلنصاا  املرداوي (2)
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 . الفرع الثاني: دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب
 حترير حمل النزاع.  

اتفو الفقهاء   ى أن ل كتابة شروط منها شر ية  ومنها ح ب الَّتاضي  وأن هذ  ال روط 
 منها جائز  غري الزمة  ومنها شروط الزمة. 

 وا ت فوا يف دين الكتابة  هل هو دين الز   أ  غري الز ؟ 
 فمن قال ب زو  دين الكتابة  قال بص ة ضمان العبيد ملال الكتابة. 

 كتابة غري الز   قال بعد  ص ة ضمان العبيد ملال الكتابة. ومن قال بن دين ال
 الرواايت واألقوال يف املسألة. 

 ن: يف امل ألة قوال
القول األول:  د  ص ة ضمان العبيد ملال الكتابة  إذا شرط ال يد ذلك ويصح  قد الكتابة  

 وهو القول املنصوص   يه يف املذهب. 
القول اليناف: ص ة ضمان العبيد ملال الكتابة  إذا شرط ال يد ذلك وص ة العقد  وهو 

 القول املخرج يف املذهب. 
 األدلة، والرتجيح. 

 . القائ   بعد  ص ة ضمان العبيد ملال الكتابة أدلة أصحاب القول األول:
 . (1)ح ضمانهل إىل ال زو   فم يصؤو يمن املعقول: أن مال الكتابة ليل الزما  وال 

 . القائ   بص ة ضمان العبيد ملال الكتابة أدلة أصحاب القول الثاين:
 من املعقول: 

                              
 (.4/562) (  ك اا القناأ12/447)   ى منت املقنت ل رح الكبريانظر: ا (1)
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 . (1)قياس ص ة ضمان العبد ملال الكتابة    ى ص ة ضمان احلر ملال الكتابة -1
 أن مال الكتابة  دين الز   فيصح ضمانه.  -2

 الرتجيح: 
أرجح القول املنصوص القائل بعد  ص ة ضمان العبيد ملال الكتابة؛ لقو  استنبا هم 

 وحجتهم. 

 
 
 

  

                              
 (. 7/357) انظر: اإلنصاا  املرداوي (1)
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 الرابعاملبحث 
 

 باب أحكام أمهات األوالد
 
 

 فيـــه مطلب واحد: و

 

 المطلب األول: الوالدة من غير السيد.  •

 
* * * ** * * * 
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 ألولالمطلب ا

 (1)الوالدة من غير السيد

 . األول: دراسة التخريجالفرع  
 نص املسألة. 

فأما ولد أ  الولد قبل استيمدها  وولد املدبر  قبل تدبريها  ": نص امل ألة  ند ابن قدامة
حكم التبعية  نه قبل واملكاتبة قبل كتابتها  فم يتبعها؛ لوجود  قبل انعقاد ال بب فيها  وزوال 

حتقو ال بب يف أمه  وهلذا ال يتبعها يف العتو املنجز  ففي ال بب أوىل. وذكر أبو اخل اب يف 
 . (2)"ولد املدبر  قبل التدبري روايت   فيخرج هاهنا مين ه

فأما ولد أ  الولد قبل استيمدها وولد املدبر  قبل ": ابن قدامة مشل الديننص امل ألة  ند 
تدبريها وولد املكاتبة قبل كتابتها فم يتبعها لوجود  قبل انعقاد ال بب فيها وزوال حكم التبعية 
 نه قبل حتقو ال بب يف أمه وهلذا ال يتبعها يف العتو املنجز ففي ال بب أوىل وذكر أبو اخل اب 

 . (3)"التدبري روايت  فيخرج ههنا مين هيف ولد املدبر  قبل 
 القائل ابلتخريج. 

 ابن قدامة )ال ارح(.  مشل الديناملقدسي )املصن (  واإلما   اإلما  ابن قدامة

                              
هناك فرق ب  الولد املوجود قبل والد  األمة من ال يد  وب  الولد احلادث بعد والد  األمة من ال يد  وحنن م ألتنا  (1)

  ن الولد املوجود قبل والد  األمة من ال يد.
 (.10/480) املغين  ابن قدامة (2)
 (.12/507ال رح الكبري   ى منت املقنت ) (3)
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 أصل التخريج. 
املصن  وال ارح هذا التخريج تبعا ل قاضي أيب اخل اب يف م ألة ولد املدبر ؛  نااإلمام  رج

حيث رأى القاضي أن الولد املوجود قبل التدبري يتبت أمه  وأن الولد احلادث بعد التدبري ال يتبت 
 . (1)أمه

فع ى هذا  رج القول بعتو ولد األمة املوجود قبل إيمدها من سيدها    ى القول بعتو ولد 
امل هور يف ولد املدبر  أنه يتبعها يف  املدبر  املوجود قبل التدبري  وقد نص املذهب   ى أن

 . (2)التدبري  سواء كان موجودا حال التع يو  أو العتو  أو حاداث بينهما
 للتخريج من املذهب.  الناقلون

تنبيه: ظاهر قوله )مث إن ولدت(. أن الولد لو كان موجودا "  والنص هو: اإلما  املرداوي
 قبل إيمدها من سيدها: ال يعتو خيوت ال يد  وهو ص يح  وهو املذهب. 
 قال يف الفروأ: ال يعتو   ى األصح. وقدمه يف املغين  وال رح  وغريمها. 

    ى ما تقد  و نه: يعتو.  رجها املصن  وال ارح من ولد املدبر  الذي كان قبل التدبري
 . (3)"يف اببه

 نقد التخريج.  
القول بعتو الولد املوجود قبل والد  األمة من ال يد  ختريج ص يح فهو مقيل   ى رواوت 

 اإلما  أمحد  وموافو لقوا د .

                              
 (.7/369) إلنصااانظر: ا (1)

 (.1/404ص ) القوا د  ابن رجب (2)
 (. 7/369) اإلنصاا  املرداوي (3)
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   وذلك لرد وا َّتاض القائ   ابلتخريج أنف هم؛ حيث وصفا  ضعفيه هذا التخريج ولكن 
وهذا بعيد؛ ألن الولد "بنه بعيد  ن القوا د ال ر ية واألحكا  الفقهية  وهذا نص ا َّتاضهما 

املنفصل ال يتبعها يف  تو وال بيت وال هبة وال يف شيء من األحكا  سوى اإلسم  ب رط كونه 
 . (1)"وألنه ال نص فيه وال قياس يقتنيه فيبقى حبالهصغريا فيك  يتبت يف التدبري؟ 

فالولد املوجود  أو كما وصفا  )الولد املنفصل( ال يتبت يف  تو  وال بيت  وال هبة  وال يف 
شيء من األحكا  سوى اإلسم  وذلك ب رط أن يكون صغريا  وأينا مل يرد نص بعتو الولد 

وهذا نص اإلما  أمحد  ندما سأل  ن ولد املدبر  املوجود  وإ ا ورد نص بعتو الولد احلادث  
 . (2)"ق ت: املدبر   وولدها خينزلتها  إذا ولدت وهي مدبر ؟ "فقال: 

ولكن هناك رواوت تدل   ى أن الولد املوجود يتبت أمه كالولد احلادث  منها ما حكا  أبو 
وهلا ولد قال: ولدها اخل اب من رواية حنبل  قال: مسعت  مي يقول يف الرجل يدبر اجلارية 

 . (3)يكون مدبرا معها
هذ  الرواية   ى الولد احلادث بعد التدبري  رغم أن النص حيتمل  وقد محل اإلما  ابن قدامة

  تو الولد املوجود قبل التدبري. 
 املصن  وال ارح وال ذان مها صاحبا التخريج والقائمن  ن تنتج بعد ذكر ا َّتاض اإلمام

 به  ضع  هذا التخريج. 
 

  

                              
 (.12/507(  وال رح الكبري   ى منت املقنت )10/480) املغين  ابن قدامة (1)

 .[3198رقم امل ألة ](  8/4462) م ائل اإلما  أمحد وإس اق بن راهويه (2)
 (.3/455  ى خمتصر اخلرقي ) انظر: شرح الزرك ي (3)
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 . الفرع الثاني: دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب
  هل الولد املوجود قبل والد  األ  من ال يد يعتو أ  ال؟

 حترير حمل النزاع. 
  ؟ هل تعترب أحكا  الوالد  وأمهات األوالد كالتدبري  أ  ختت 

 فمن قال بعتو الولد املوجود قبل اإليمد  ا ترب الوالد  كالتدبري. 
 ومن قال بعد   تو الولد املوجود قبل اإليمد  ا ترب الوالد  ختت    ن التدبري. 

 الرواايت واألقوال يف املسألة. 
 ا ت   الفقهاء احلناب ة يف حكم الولد املوجود قبل والد  األ  من ال يد   ى قول : 

القول األول:  د   تو الولد املوجود قبل اإليمد  وهو القول املنصوص والص يح يف 
 املذهب. 

 . (1)القول اليناف:  تو الولد املوجود قبل اإليمد  وهو القول املخرج يف املذهب
 األدلة، واملناقشات، والرتجيح. 

 إليمد. القائ   بعد   تو الولد املوجود قبل ا أدلة أصحاب القول األول:
 من املعقول: 

أن ولد أ  الولد قبل استيمدها  ال يتبت أمه  وال يعتو  وذلك ألن الولد موجود قبل انعقاد 
ال بب يف أمه  وهلذا زال حكم التبعية  نه قبل حتقو ال بب يف أمه  و  ى هذا ال يتبعها يف 

 . (2)العتو املنجز  ففي العتو ب بب الوالد  أوىل

                              
 (.7/369) انظر: اإلنصاا  املرداوي (1)

 (.12/507) منت املقنتالكبري   ى (  وال رح 10/480) انظر: املغين  ابن قدامة (2)
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 القائ   بعتو الولد املوجود قبل اإليمد.  الثاين: أدلة أصحاب القول
 من القياس: 

قاسوا ولد األمة املوجود قبل إيمدها من سيدها    ى ولد املدبر  املوجود قبل التدبري  فكما 
أن ولد املدبر  املوجود قبل التدبري يعتو  كذلك يعتو ولد األمة املوجود قبل إيمدها من 

 . (1)سيدها
 املناقشات: 

بعتو ولد األمة املوجود قبل إيمدها من  أصحاب القول الثاين القائلني: ت أدلةنوقش
 سيدها  من وجه : 

أن الولد املنفصل )املوجود( ال يتبت أمه يف  تو  وال بيت  وال هبة  وال يف شيء  الوجه األول:
 من األحكا  سوى اإلسم  ب رط كونه صغريا  فيك  يتبت يف التدبري؟ 

 . (2)ال نص فيه  فالقياس   يه ضعي  ولد املدبر  املوجود قبل التدبريأن القول بعتو  الوجه الثاين:
 على املناقشات:  أصحاب القول الثاين رد  

  ال نص فيه  مردود  فقد ورد نص  ن ولد املدبر  املوجود قبل التدبريبن قولكم  ن  تو 
 . (3)حنبل  قال: مسعت  مي يقول يف الرجل يدبر اجلارية وهلا ولد قال: ولدها يكون مدبرا معها

 
 

                              
 (.12/507) الكبري   ى منت املقنت(  وال رح 10/480) انظر: املغين  ابن قدامة(1)
 . ن ال ابقيانظر: املصدر  (2)

 (.3/455  ى خمتصر اخلرقي ) انظر: شرح الزرك ي (3)
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 األقوال الفقهية المخرجة في مذهب اإلمام أحمد جمعاً ودراسة

 الرتجيح: 
  وذلك ملوافقتهم لظاهر اإليمدبعد   تو الولد املوجود قبل أرجح القول األول  القائل: 

  ولقو  أدلتهم  و  وها من اال َّتاضات القوا د ال ر ية  وكذلك موافقتهم ألقوال الص ابة 
 واملناق ات. 
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 ربط املسائل ابملستجدات املعاصرة: 

لك لعد  وجود رقيو يف هذا مجيت امل ائل املوجود  يف ابب العتو ال ميكن رب ها ابلواقت؛ وذ
 .الزمان

وقد ت بب  د  وجود الرقيو  وضع  امل  مون  و د  وجود فتوحات إسممية  إىل ا تقاد 
 البعو حبرمة الرق واالستعباد يف الدين اإلسممي.

شبهة حترمي الرق يف اإلسم   وأن  ف هذا تعترب الواقعة الوحيد  املرتب ة بباب العتو هي ظهور
قد بدأ هذا الفكر بعد اتفاقية األمم املت د  اليت وقعت الدين اإلسممي قد منت الرق وحرمه  و 

  وقد اننم الكينري (1) 1955  مث  دلت وبدأ يف تنفيذ االتفاقية  ا  1926يف جني   ا  
 من الدول اإلسممية حتت األمم املت د . 

   وذلك بعد حرب أه ية قامت ب بب م ك ة الرق 1864أما أمريكا فقد ألغت الرق  ا  
 . (2)الرقيووجتار  

ن حترمي الرق من القوا د اآلمر  ألو يف القانون الدويل  (3)ويعترب حترمي الرق من القوا د اآلمر 
في ز  كل دولة تد ل يف هذ  اجملمو ة أن ت تز  هبا بدون أي نقاش أو معارضة أو حىت   ب 

 تعديل. 

                              
(  جممو ة صكوك دولية  األمم املت د   1/279انظر: مكتبة حقوق اإلن ان  االتفاقية اخلاصة ابلرق ) (1)

 html028http://hrlibrary.umn.edu/arab/b.  .1993نيويورك 
 (.372أمهية اجلهاد ص ) (2)
 وهي: القوا د اآلمر  بعد  تعاري  رفت  (3)
 .األول: أهنا ت ك اليت توضت من أجل اجلما ة الدولية 
 .اليناف: أهنا ت ك املتع قة ابلنظا  العا  الدويل 
 . الينالث: أهنا ت ك اليت تنمن احلد األدىن من ال  وك النروري لنمان العمقات الدولية 
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وهلذا ظهرت يف هذا الزمان انزلة  ظيمة كانت ب بب وجود جيل جديد ترىب   ى  د  
وجود الرقيو يف حياهتم اليومية فظن وا تقد أن اإلسم  مينت الرق  وأينا أتثري اإل م    ى 
فكر امل  م  وإيهامهم أن الرق ظ م وق و  وإهانة لإلن انية  فظهر لنا من امل  م  من رد 

هتا  بظ م أكرب وهو إنكار نظا  الرق وأنه ال يوجد رقيو يف اإلسم   وهذ  شبهة   ى هذا اال
  ظيمة وحتري  ل رأ هللا سب انه. 

الت ور )وقد ذكر ال يخ الع ياف أن هناك دكتور امسه حممد  بداجلواد أل  كتاب مسا : 
 . (1)الرق بنه احن اط ل ب ريةفيه وص   (الت ريعي يف املم كة

ع ماء املعاصرون   ى هذ  ال بهة  وأثبتوا أن الرق مرتبط بفرينة اجلهاد يف سبيل وقد رد ال
هللا وأنه ابقي إىل قيا  ال ا ة كما أن اجلهاد ابقي إىل قيا  ال ا ة  ويف كتاب هللا تعاىل آوت 

 كينري  تذكر أحكا  الرقيو وكيفية التعامل معهم. 
 ومن الع ماء الذين تصدوا لرد هذ  ال بهة:  
يف كتابه إيناح العبارات يف شرح أ صر  ال يخ الدكتور: صاحل بن فوزان الفوزان -1

 . (2)املختصرات
 . (3)ال يخ أ. د:  مر بن  بدالعزيز قري ي يف كتابه مساحة اإلسم  -2
 . (4)ال يخ: حممد ق ب يف كتابه شبهات حول اإلسم  -3
 . (5)ال يخ الدكتور:   ي بن نفيت الع ياف -4

                              
 (.36-62انظر: الوسيط يف القانون الدويل العا  ص )

 (.372أمهية اجلهاد  د.   ي بن نفيت الع ياف ص ) (1)
 (.68-3/65إيناح العبارات  د.صاحل الفوزان ) (2)
 .(330-285مساحة اإلسم   د.  مر بن  بدالعزيز قري ي ص ) (3)
 (.63-37شبهات حول اإلسم   حممد ق ب ص ) (4)

 (.380-371ص ) أمهية اجلهاد  د.   ي بن نفيت الع ياف (5)          
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وشجت اجملتمت امل  م إىل  اد و الرق يف  ريو واحد وهو أسرى احلرب  اإلسم  حصر وقد 
 تو كل  نو من أ ناء الرقيو  تو لعنو من أ ناء سيد  من النار   يف تو الرقاب وجعل 

 فت رير الرقيو سبيل لت رير اإلن ان من  ذاب النار يو  القيامة. 
 . (1)وهذا التهذيب واحلصر ملنابت الرق يف منبت واحد دليل   ى وجود الرق يف اإلسم 

 
 

 

                              
يف هذا  هلقد استفدت من الع ماء املعاصرين ال يخ الفوازان  والقري ي  وحممد ق ب  وال يخ الع ياف  يف معرفة أن (1)

وال شك أن هذ  شبهة  ظيمة وانزلة ب  الناس وهي إنكار وحترمي الرق  وأن اإلسم  مينت الرق؛ شبهة الزمان انت رت 
   أنه تع  ت مجيت أحكا  ال ريعة يف ابب العتو  وذلك ب بب منت الرق وحترميه دوليا.مرتب ة بكتاب العتو  حيث 
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 الفصل السادس
 

 كتاب النكاح              

 
 ويشتمل على سبعة مباحث: 

  .المبحث األول: في مقدمته 

  .المبحث الثاني: باب أركان النكاح 

  .المبحث الثالث: باب المحرماص في النكاح 

  .المبحث الرابع: باب الشروط في النكاح 

  .المبحث الخامس: باب حكم العيوب في النكاح 

 .المبحث السادس: باب نكاح الكفار  
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 : توطئة
يعترب فيه لفظ إنكاح أو تزويج   ويف االص مح:  قد شر ي (1)الوطءيف ال غة:  النكاح

 . (2)آل رلقتني حل استمتاأ كل من الزوج  يو 
وسوا أكتفي بذكر موضت د  يف القرآن الكرمي  الالالالالالالالالوقد ورد ذكر النكاح يف مواضت  دي

 : واحد

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ } قال تعاىل:

 [. 21 :سور  الرو ] { ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ
 من اآلية: وجه الداللة 

رمحته   و األنينى ) الزوجة ( ل  كون والراحة  ومع و   أن من آوت هللا الدالة   ى
 . (3)ل جميت ما يف النكاح من منافت وراحة وسكينة

أما يف ال نة فقد ورد ذكر النكاح أينا يف مواضت كينري   وسأكتفي بذكر موضت واحد 
 وهو: 

 فع يه ي ت ت مل ف يتزوج  ومن الباء  منكم است اأ من ال باب مع ر و)) قول النيب 
 . (4)((وجاء له فإنه ابلصو 

 ل باء  منكم واملقصود ابلباء  ال باب بن امل ت يت النيب يف هذا احلديث  ا ب 
  فال اب القادر   ى اجلماأ ي زمه النكاح  فإن  جز لق ة ذات اليد (5)( ف يتزوجاجلماأ)

                              
 .(413 /1)ماد  ) نكح (  الص اح  (1)
 .(508الروض املربت )ص:   (5 /5ك اا القناأ )انظر:   (2)
 .(639تف ري ال عدي )ص: انظر  (3)
 3  ص يح البخاري )[ 5065النكاح  ابب الَّتغيب يف النكاح  رقم احلديث ] يف كتاب أ رجه البخاري (4)

/  2  ص يح م  م )[ 1400اتقت نف ه  رقم احلديث ]   ابب است باب النكاح ملن(  وم  م يف كتاب النكاح7 /
1019). 
 .(173/  9  ى م  م ) شرح النووي (5)   
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 .(1)فع يه ابلصو  فإنه له وجاء
الشتماله   ى مصاحل كينري   كت ص  ؛ مت ال هو  أفنل من نوافل العباد  النكاح وفعل

 .فرجه وفرج زوجته  والقيا  هبا  وحتصيل الن ل وتكينري األمة
  ة  وذلك حب ب وضت الناكح وظروفه.والنكاح تقت فيه األحكا  التك يفية اخلم

 اإلجياب  والقبول.  :وأركانه 
 

  

                              

. املقصود ابلوجاء بك ر الواو وابملد هو رض اخلصيت   واملراد هنا: أن الصو  يق ت ال هو  ويق ت شر املين (1)   
 .(173/  9  ى م  م ) شرح النووي
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 املبحث األول
 

 في مقدمته
 
 

 : فيـــه مطلبانو

 المطلب األول: النتر الى الخنثى المشكل.   •

 المطلب الثاني: خطبة الرجل على خطبة أخيه.  •

 
* * * ** * * *  
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 المطلب األول

 (1)النظر إلى الخنثى المشكل

 . الفرع األول: دراسة التخريج
 نص املسألة. 

الرجل ما ب  ال ر  والركبة نق ه اجلما ة و نه والركبة  خلرب ضعي   قيل ل قاضي: (2)"و ور   

                              
 .م ألتنا هي حكم النظر ل خنينى امل كل (1) 

 ." " من له فرج الذكر واألنينى: بنه    رفه ابن  رفةهو اخلنينى امل كلفمن 
 .(253شرح حدود ابن  رفة ل رصاأ )

اخلنينى لغة:   ى وزن فع ى  وكج ى وحباىل وجيمت   ى  ناث كأنينى وإانث م تو من ماد   نث وهي تدل و 
   ى معىن االسَّت اء  ولتينين  والتك ر واالشتبا   والتغري. 

 .(21/45)  ول ان العرب (1/281)راجت ماد   نث يف الص اح 
بل ( أي من اآللت ) ألنينى  أو ليل له واحد  منهما له آلتا الذكر واالذي دمي أما يف االص مح فعرا بنه اآل

 .البول همنهما  رج من  به آلةيله ثقب ال 
يبول من الفرج  دفعة واحد  وينق ت منهما البول دفعة واحد  ومييل إىل الرجال  ويعرا اخلينى امل كل بنه الذي

 والن اء ميم واحدا.
 .ف و ابل من أحد الفرج  دون اآل ر فاحلكم لهف و ا تل شرط من هذ  ال روط مل يكن م كم  

   بو أحدمها اآل ر وينق عان معا فاحلكم ل  ابوي كان  أو ابل منهما مجيعا ولكن مل يبل منهما دفعة  بل 
 أو ابل منهما دفعة ولكن مل ينق ت بوله منهما بل ي بو انق ا ه من أحدمها فاحلكم ل متأ ر. 

 .تداء اآل ر فاحلكم ل  ابوبنتهاء أحدمها اهما معا بل ي بو اأو مل يبل من
 .(165 /3شرح الفصول املهمة يف مواريث األمة )انظر 

ماد ) هتذيب ال غة . انظر: سوء  اإلن ان  وكل أمر ي ت يا منه فهو  ور   والن اء  ور يف ال غة: العور   (2)
 .(759 /2)) ور(  الص اح   (110 /3) ور (  

  إذا نظر إليه  أي ما جيب سَّت  يف الصم  وكل ما ي ت يا منه  أي قب ه أو دبر  ن انسوأ  اإل: العور  هي شر ا
 .(73الروض املربت شرح زاد امل تقنت )ص:   (149 /1شرح منتهى اإلرادات )انظر:  أو حير  النظر إليه يف اجلم ة.
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ال ميكنه  اد  سَّت الفخذ إال ب َّت بعو الركبة  وما ال يتوصل إىل أداء الصم  إال به يكون 
فرضا مين ها. وهلذا د  ت املرفو يف الوضوء  فألز  ابل ر  و نه الفرجان وا تار  صاحب احملرر 
  وغري   وهو أظهر  قال: ومسى ال ارأ الفخذ  ور  لتأكد االست باب  وتك م بعنهم يف اخلرب.

  وكذا  نينى م كلول مالكية كاألول  وأن ال ر   ور   وأن ال جيب سَّت مجيعه  وهللا أ  م. 
 (1)و نه كامرأ  " 

 القائل ابلتخريج. 
 احلنب ي.  اإلما  ابن مف ح
 أصل التخريج. 
جواز النظر ل خنينى وأنه كالرجل   ى حكم  ورته يف الصم ؛ وذلك قياسا   رج ابن مف ح

 (2)  ى الرواية الوارد   ند اإلما  أمحد يف حكم سَّت  ور  اخلنينى امل كل يف الصم  والغ ل
 . (3)إذا مات وأن  ورته كعور  الرجل

نقل القاضي أبو يع ى يف حكم غ ل امليت اخلنينى روايت  إحدامها أنه كالرجل فيغ  ه 
 الرجال من فوق ثيابه. 

                              
 .(35 -43 /2) البن مف ح الفروأ (1)

 .إليهالنظر  كمأن اخلنينى امل كل كالرجل يف ح :امل ألة املخرجة هي
ولكين  ندما تتبعت امل ألة   هو اإلما  املرداوي  والذي نص   ى أن هذا القول هو قول خمرج  ند احلناب ة

فقد وضعت   وألن اإلما  ابن مف ح متقد  يف اتريخ الوفا    ى املرداوي  قد ذكر هذا القول وجدت أن اإلما  ابن مف ح
 .نص قوله نصا ل م ألة

 الغ ل لغة: سيمن املاء   ى ال يءً  م  قا. (2)
 .(3/5) دستور الع ماء (1/537)التعاري    (11/494) .(غ ل )انظر: ل ان العرب ماد  

 .(1/35) ا: استعمال املاء يف مجيت بدنه   ى وجه خمصوص.انظر: الروض املربت شر  
 حبينت  ن هذا القول يف رواوت اإلما  أمحد لكين مل أق    ى الرواية. (3)
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: أنه ييمم  ألنه حيتمل أن يكون ذكرا  فم "م ألة: وا ت فت يف اخلنينى  فنقل حممد بن  بد 
 . فم يغ  ه الرجال يغ  ه الن اء  وحيتمل أن يكون أنينى 

 أنه يغ  ه الرجال ويص ون   يه.  بن أشرس ونقل أمحد بن العباس
ومعنا  أنه يغ ل من فوق ثوب كما ق نا يف الرجل إذا مات ب  الن اء  واملرأ  ب  الرجال 

 "(1) 
و ور  اخلنينى امل كل كعور  الرجل ألنه " ن حكم  ور  اخلنينى يف الصم :  وقال ابن قدامة

اليق   واألنوثة م كوك فيها فم نوجب   يه سَّت حمل م كوك يف وجوبه كما مل نوجب نقو 
الفرجان؛  الوضوء خيل أحد فرجيه  وال الغ ل ابيمجه لكن جيب   يه سَّت فرجيه إذا ق نا العور 

قي وال يت قو سَّت  إال ب َّتمها فوجب   يه ك َّت ما قرب من العور  ألن أحدمها فرج حقي
 . (2)"ألجل سَّتها 

 . (3)"من املذهب: أن اخلنينى امل كل كالرجل والص يح ": وقال املرداوي
 الناقلون للتخريج من املذهب. 

حيث ق نا: يباح  ففي حترمي تكرار نظر وجه م ت  ن: "  والنص هو: اإلما  املرداوي /1
 وجهان. وأ  قهما يف الفروأ. 

ق ت: الصواب الت رمي. ومنها: اخلنينى امل كل يف النظر إليه ال كاملرأ   تغ يبا جلانب احلظر.  
 . (4)" من سَّت العور  يف الصم : أنه كالرجلو رج وجه . قال يف الفروأ: ذكر  ابن  قيل

                              
 .(200 /1امل ائل الفقهية من كتاب الروايت  والوجه  ) (1)
 (.1/459)   ى منت املقنت ال رح الكبري (2)
 (.1/52) املرداوياإلنصاا   (3)
 (.8/27) اإلنصاا  املرداوي (4)
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  والنص هو: " و نينى م كل يف نظر رجل إليه كامرأ  تغ يبا جلانب احلظر اإلما  البهويت /2
ونظر  نينى م كل قال املنقح ونظر  أي اخلنينى امل كل إىل رجل كنظر امرأ  إليه أي الرجل 

 (1)" رجل إليها تغ يبا جلانب احلظرإىل امرأ  كنظر 
اإلما  ابن قندس  والنص هو: " يباح النظر إىل وجهه  كاألمة اليت يباح نظر وجهها   /3

 . (2)فيجوز إىل وجهها احل ن من غري تكرار "
 نقد التخريج. 

القول جبواز النظر ل خنينى  وأنه كالرجال يف أحكا  النظر  ختريج ص يح يف املذهب فقد 
قيل حكم النظر ل خنينى وأنه كالرجل    ى حكم  ور  اخلنينى يف الصم  وأهنا كعور  الرجل  

 فهذا القول مقيل   ى رواوت اإلما  أمحد وموافو لقوا د . 
نينى م كم وفيه أن مقتنى االحتياط إحلاق اخلنينى وكذا موافو لقول املالكية ونصه: " أو  

ابلرجل ال ابملرأ  ألن كل ما حير    ى املرأ  حير    ى الرجل دون العكل إال أن يقال احتمال 
األنوثة يقتني االحتياط يف سَّت العور  وحينئذ فاالحتياط سَّت  كاملرأ  وفداؤ  الحتمال ذكورته 

"(3) .  

                              
 .(627 -626 /2شرح منتهى اإلرادات = دقائو أويل النهى ل رح املنتهى ) (1)
 .(8/781) ابن قندس حاشية (2)

ذلك سواء يف نظر  هو ل ن اء  فم جيوز له النظر ل ن اء  أو فاخلنينى امل كل يعامل كالرجل يف أحكا  النظر  و 
 يف نظر الرجال إليه  فهو كالرجل جيوز أن ينظر الرجال له.

 .(55 /2حاشية الدسوقي ) (3)
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 . المسألة المخرجة داخل المذهبالفرع الثاني: دراسة  
يف حكم النظر له  وكذلك يف  (1)امل ألة هي حكم النظر ل خنينى  وهل يعترب رجم أ  امرأ 

 حكم النظر   يه  فهل جيوز ل خنينى النظر ل ن اء  وهل جيوز ل ن اء النظر ل خنينى؟ 
 حترير حمل النزاع. 

 . (2)و د  جواز النظر إليهن  اتفو أهل الع م   ى وجوب غو البصر  ن الن اء
 وا ت فوا يف حكم النظر ل خنينى امل كل: 

 فهل ي  و ابلرجال يف أحكا  النظر  أ  ابلن اء؟ 
 الرواايت واألقوال يف املسألة. 

ا ت   الفقهاء يف م ألة النظر ل خنينى  وكذا نظر اخلنينى ل ن اء  وهل يقاس   ى الرجال  
 أ    ى الن اء  إىل قول : 

ل األول: أن اخلنينى امل كل كالن اء يف أحكا  النظر  وهو القول املنصوص   يه  ند القو 
 احلناب ة. 

 وهو القول املخرج يف املذهب. القول اليناف: أن اخلنينى امل كل كالرجال يف أحكا  النظر  
 األدلة، والرتجيح. 

                              
 أو  وإن غ ى وجهه ورأسه  ل  كفدية  أو غ ى وجهه وج د  مل ت زمه  اخلنينى امل كل إن لبل املخيطف (1)

وجز    ومل  الفه  وذكر  أمحد  ن ابن املبارك  وذكر أبو بكر: يغ ي رأسه ويفدي  إما رجل أو امرأ لبل املخيط فدى ألنه 
 به يف الر اية. 

 .(535-534 /5الفروأ وتص يح الفروأ )
 .(157مراتب اإلمجاأ ص:) (2)
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 ا  النظر. القائ   بن اخلنينى امل كل كالن اء يف أحك أدلة أصحاب القول األول:
 من املعقول:  

 . (1)األ ذ ابألشد واألحوط /1
ابن   كن أن يقاس اخلنينى امل كل   ى األمرد يف أحكا  النظر  قال شيخ اإلسم  /2
كذب يف ذلك فإنه   (2)ومن كرر النظر إىل األمرد وحنو  وأدامه وقال: إف ال أنظر ل هو ": تيمية

 (3)النظر إال ملا حيصل يف الق ب من ال ذ إذا مل يكن له داأ حيتاج معه إىل النظر مل يكن 
 . (4)"بذلك

 القائ   بن اخلنينى امل كل كالرجال يف أحكا  النظر.  أدلة أصحاب القول الثاين:
 القياس: من 

حيث قاسوا حكم النظر ل خنينى وأنه كالرجل    ى حكم  ور  اخلنينى يف الصم  وأهنا كعور  
 الرجل. 

                              
 ...وهذ  قا د  فقهية " األ ذ ابألحوط " يف ال بهات ويف أمور العبادات (1)  

" إن احلمل ب   وإن احلرا  ب   وبينهما م تبهات  :وهذا االحتياط مأ وذ من أحاديث النيب ص ى هللا   يه وس م
قت يف احلرا   كالرا ي ير ى ال يع مهن كينري من الناس  فمن اتقى ال بهات استربأ لدينه  و رضه  ومن وقت يف ال بهات و 

 .(1599)(  م  م 52) البخاريحول احلمى  يوشك أن يرتت فيه  أال وإن لكل م ك محى  أال وإن محى هللا حمارمه ". 
(  2518) سنن الَّتمذي ولقوله ص ى هللا   يه وس م من حديث احل ن بن   ي: " دأ ما يريبك إىل ما ال يريبك"

 (.1723(  م ند أمحد )5711) سنن الن ائي
 /6) ماد  ) شهو (  هتذيب ال غة. يف كل شيء من املعاصي ينمر  صاحبه ويصر   يهال هو  تكون  (2)

188) 
 بن أيكل بكفاية ووفر  حىت ي ت ذ     وذلكاألكل وال ربيف النعم كويكون ال ذ : نقيو األمل   (3)

املصباح املنري يف غريب   (506 /3)ماد ) لذذ (  ل ان العرب انظر  . حبمو  الع لفإنه ي به لذ  اجلماأ ومنه 
 (410 /2ال رح الكبري )

 (.15/419) جمموأ الفتاوى  ابن تيمية (4)
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 من املعقول: 
 قالوا أن اخلنينى امل كل مل يتيقن كونه امرأ  فم يك   بكينر من اليق .  /1

أن النظر ليل من العبادات بل هو أقرب ل معاممت  واألصل فيما ليل من ابب التعبد  /2
 . [29: ]سور  البقر  { ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ } اإلابحة لقوله تعاىل

 الرتجيح: 
يظهر أن الراجح من القول  هو ا تبار اخلنينى امل كل كالن اء يف أحكا  النظر  وذلك 

 ألن قياس النظر ل خنينى حبكم  ورته يف الصم  فيه نظر من وجه : 
 األول: أن  ورته يف الصم  نف ها خمت   فيها. 

ا أما  اليناف: أن  ور  الصم  أ   من  ور  النظر ولذلك جيب   ى املرأ  سَّت وجهه
 األجانب وال جيب   يها ذلك يف الصم   فم ي  و األشد حبكم األ  . 

 وهللا أ  م. 
 ربط املسألة ابملستجدات املعاصرة: 

أصبح وجود اخلنينى امل كل من النادر جدا يف أومنا املعاصر ؛ حيث أنه يعاجل اخلنينى  
ية  وذلك ب بب ت ور ال ب حديث الوالد   بعمل جراحات  مجية وجتمي ية أل نائه التناس 

 احلديث. 
لكن هناك حاالت يعجز  نها ال ب احلديث  فتؤجل إىل سن الب وغ حيث يظهر يف ذلك 
الوقت أي جنل أقرب ل خنينى امل كل  ف و حاض اخلنينى ا ترب أنينى  ويعمل له المز  جلع ه 

وأزي ت  نها دالئل  أنينى وذلك إبزالة أ ناء الذكور   ولو نبت له حلية أو أمىن ا ترب ذكرا 
 األنوثة كاليندي   وغريها  وأن املرجت يف حتديد نو ه هم أهل التخصص من األ باء. 

  –رمحه هللا  –وهذا هو ما أفىت به ال يخ  بدالعزيز بن ابز 
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وكان ال ؤال هو: هل يعامل اخلنينى معام ة األنينى   ما بنه مل يتنح أمر ؟ وهل ين بو   يه 
 األنينى من انقناء العد  وغريها من األمور املتع قة ابلن اء؟  مجيت ما ين بو   ى

اخلنينى فيه تفصيل  فاخلنينى قبل الب وغ ي تبه هل هو ذكر أو أنينى؟  -رمحه هللا  –فأجاب 
ألن له آلت : آلة امرأ  وآلة رجل  لكن بعد الب وغ يتب  يف الغالب ذكورته أو أنوثته  فإذا ظهر 

أ  مينل أن يتف ك ثدو  أو ظهر   يه ما مييز   ن الرجال حبيو أو بول منه ما يدل   ى أنه امر 
 . من آلة األنينى فهذا حيكم بنه أنينى وتزال منه آلة الذكور  ابلعمج ال يب املأمون

وإذا ظهر منه ما يدل   ى أنه ذكر كنبات ال  ية والبول من آلة الذكر وغريها  ا يعرفه 
 األ باء فإنه حيكم بنه ذكر ويعامل معام ة الرجال. 

وقبل ذلك يكون موقوفا حىت يتب  األمر  فم يزوج حىت يتب  األمر هل هو ذكر أو أنينى 
 . (1)وهو بعد الب وغ كما قال الع ماء بتب  أمر 

 

 
  

                              
 .(38-37فتاوى  اج ة ملن ويب الص ة ص ) (1)
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 المطلب الثاني

 خطبة الرجل على خطبة أخيه

 . الفرع األول: دراسة التخريج
 نص املسألة. 

أ يه   ى ف اد بيت    ى   بة(1) رج ب من نكاح من   ب ابن  قيلاإلما  ورد أن 
 . (2)من ابأ   ى بيت أ يه
 القائل ابلتخريج. 

 احلنب ي.  اإلما  ابن  قيل
 . أصل التخريج
 من ابأبيت  ب من  ى   بة أ يه    ى  يف  قد من   ب ب من النكاح رج القول ب
 .   ى بيت أ يه

وقد قيل التخريج   ى رواوت معتمد  يف مذهب اإلما  أمحد تدل   ى ب من بيت من 
: "فإن  ال  و قد  فالبيت اب ل؛ ألنه منهي  نه  قال ابن قدامةابأ   ى بيت أ يه امل  م  

 . (3)" والنهي يقتني الف اد
 . (4)"البيت اب ل يف ظاهر املذهب: "املرداويوقال  نه 

                              
اسم ل كم  الذي يتك م به اخل يب  فيوضت موضت املصدر. والعرب تقول: فمن   ب فمنة اخل بة: هي  (1)

 .(121 /1))  ب(  الص اح   (112 /7)ماد )   ب(  هتذيب ال غة  _ إذا كان   بها.
 (.8/36اإلنصاا  املرداوي )انظر  .  وامل ألة ذكرها اإلما  املرداوي ألة ومل أجد ينت  ن نص املحب (2)
 (161 /4) املغين البن قدامة (3)
 .(331 /4) ل مرداوي  اإلنصاا (4)
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 الناقلون للتخريج من املذهب. 
املقدسي  والنص هو: " فإن فعل فنكاحه ص يح. نص   يه أمحد  اإلما  ابن قدامة /1

. وروي  ن مالك وداود  أنه ال يصح. وهو فقال: ال يفرق بينهما. وهو مذهب ال افعي
 (1)قياس قول أيب بكر؛ ألنه قال يف البيت   ى بيت أ يه: هو اب ل. وهذا يف معنا  "

 . (2)"أنه اب ل؛ كقول مالك  وأمحد يف إحدى الروايت "  والنص هو: تيميةاإلما  ابن  /2
قوله: وال حيل ل رجل أن   ب   ى   بة أ يه إن "  والنص هو: اإلما  املرداوي /3

 . (3)"أجيب
 . نقد التخريج

القول بب من نكاح اخلا ب   ى   بة أ يه  وذلك قياسا   ى القول بب من بيت من 
 ابأ   ى بيت أ يه  ختريج ضعي  من  د  وجو : 

أن القول الراجح يف من ابأ   ى بيت أ يه أو   ب   ى   بة أ يه أن  :الوجه األول
سألت  نها ابن القاسم فقال يل: إذا ابأ : "فقال  ن هذ  امل ألة س نوناإلما  ل أسيؤدب  

 . (4)"  ى بيت أ يه أو   ب   ى   بة أ يه مل أر أن يف خ ورأيت أن يؤدب صاحب هذا
أن القول بب من   بة من   ب   ى   بة أ يه فيها تعميم  ومح ه   ى  :الوجه الثاين

ص ى هللا   يه  -ما روي أن رسول هللا : "(5)حممد بن رشدالعمو  فيها منر  وإف اد  يقول 

                              
 (146 /7) املغين البن قدامة (1)
 (.7/32) جمموأ الفتاوى  ابن تيمية (2)
 (.8/35) اإلنصاا  املرداوي (3)
 .(453 /4البيان والت صيل ) (4)
هو حممد بن أمحد بن حممد بن رشد  أبو الوليد. فقيه مالكي  في  وا   بيب من أهل األندلل. من أهل  (5)

قر بة.  ين بكم  أرس و وترمجه إىل العربية وزاد   يه زودات كينري . اهتم ابلزندقة واإلحلاد فنفي إىل مراكك. وأحرقت بعو 
  وي قب ابحلفيد متييزًا له  ن جد  أيب الوليد حممد بن أمحد بن رشد الذي مييز ابجلد  ومات خيراكك ودفن بقر بة كتبه 
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ليل   ى  مومه يف كل حال  وإ ا معنا  «   ب أحدكم   ى   بة أ يه ال»قال:  -وس م 
 ند مالك و امة الع ماء إذا ركن املخ وب إليه إىل اخلا ب  فم بس أن   ب الرجل   ى 
  بة أ يه ما مل تركن املرأ  إليه وتقارب الرضى به  وال بس أن جيتمت االثنان والينمثة يف 

  (2)  ى مروان بن احلكم (1)    ب امرأ  من دوسبن اخل اب اخل بة  وقد فعل ذلك  مر
 و  ى ابنه  بد هللا وكاان سأال  ذلك فخ بها   يهما و  ى نف ه فرضيت. 

ص ى هللا   يه وس م  -ملا ح  ت أتيت رسول هللا : قالت (3)حديث فا مة بنت قيل وأينا 
ص ى هللا   يه  -  باف فقال رسول هللا  (5)وأاب جهم (4)فذكرت له أن معاوية بن أيب سفيان -

                              
 ه.595  تويف سنة ))بداية اجملتهد وهناية املقتصد(( يف الفقه: من تصانيفه

 (.320/  4 )؛ شذرات الذهب(213/  6 ) م األانظر: 
دول األكينرية يف ال عودية يف  د  مدن مو نهم األص ي  5دون اليو  بكينر  يف هي قبي ة أزدية  ربية  ويتواج (1)

ولبنان يف دير الزهراف    وأق ية يف اإلمارات ي مون ابل  وح  من قة الباحة  وس  نة  مان يف  د  حمافظات أمهها ظفار
 وف     وي مون ابلعوامر والعراق ابلبصر  ي مون ابلفراهيد.

حلكم بن أيب العاص بن أمية  أبو  بد امل ك  األموي. ولد خيكة ون أ ابل ائ   ال يينبت له هو مروان بن ا (2)
  املدينة أو  معاوية  وبويت له ابخلمفة بعد موت معاوية بن يزيد بن معاوية  ومد  إمار ويل   ص بة  كان يعد من الفقهاء

 ه.65  تويف سنة يوًما 18حكمه ت عة أشهر و
 (.94/  8 )؛ األ م  ل زرك ي(477/  3 )؛ اإلصابة(238/  2 )بتقريب التهذيانظر: 

أ ت الن اك بن قيل بن  الد األكرب ابن وهب بن ثع بة بن وائ ة بن  مرو بن فا مة بنت قيل: هي  (3)
  نانةشيبان بن حمارب بن فهر. وأمها أميمة بنت ربيعة بن حذمي بن  امر بن مبذول بن األمحر بن احلارث بن  بد منا  بن ك

وكانت فا مة بنت قيل حتت أيب  مرو بن حفص بن املغري  ف  قها فخ بها معاوية بن أيب سفيان بن حرب وأبو جهم 
 ..اخلفقال: أما معاوية فصع وك ال مال له. -ص ى هللا   يه وس م  -فذكرت ذلك لرسول هللا 

 .(213 /8ال بقات الكربى )  (230 /6أسد الغابة )انظر: 
بن أيب سفيان صخر بن حرب بن أمية القرشي األموي. مؤسل الدولة األموية ابل ا   وأحد  هو معاوية (4)

دها  العرب الكبار. كان فصيً ا ح يًما وقورًا. ولد خيكة. وأس م  ا  الفتح. وال  أبو بكر مث  مر. وأقر   ينمان   ى الدور 
 ه.60ة  تويف سنة ال امية. تنازل له احل ن بن   ي  ا  اجلما 

 .(433/  3 )؛ اإلصابة(226 – 201/  2 ) منهاج ال نةنظر: ا
 أبو جهم بن حذيفة بن غامن بن  امر بن  بد هللا بن  بيد بن  ويج بن  دي ابن كعب القرشي العدوي.  (5)



 

 

 

 

 الف ل السادس

461 

 األقوال الفقهية المخرجة في مذهب اإلمام أحمد جمعاً ودراسة

جهم فم ينت العصا  ن  اتقه  وأما معاوية فصع وك ال مال له  ولكن  ا أبوأم)) :-وس م 
 . (1)((  قالت: فكرهته  مث قال: انك ي أسامة فنك ته فجعل هللا فيه  رياانك ي أسامة بن زيد

أن هذا القول خمال  ملقاصد ال ريعة اإلسممية واليت د ت إىل احملافظة   ى  الوجه الثالث: 
األسر  ومحايتها  وليل خبايف   ى اجلميت أن التفرقة ب  املرأ  وزوجها  فيه إهانة ل مرأ   وتدمري 

  رض يباأ وي َّتى.  ألسرهتا  وكأهنا س عة أو
 ذاهب الفقهية األ رى.  د  وجود أي موافو هلذا القول من امل :الوجه الرابع

  

                              
أس م  ا  الفتح. وص ب النيب ص ى هللا   يه وس م  وكان معظما يف قريك مقدما فيهم. وكان فيه ويف بنيه شد  

  وكان من املعمرين من قريك  شهد بنيان الكعبة مرت   مر  يف اجلاه ية ح  بنتها قريك  ومر  ح  بناها ابن الزبري  و رامة
 . -رضي هللا  نه-تويف أو  معاوية  وهو أحد الذين دفنوا  ينمان 

 .(57 /5أسد الغابة )انظر: 
 .(453 /4البيان والت صيل ) (1)

 [.1480رقم احلديث ]كتاب ال مق  ابب امل  قة ثماث ال نفقة هلا    ه ص ي يف م  م واحلديث أ رجه 
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 . الفرع الثاني: دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب
 إذا   ب الرجل   ى   بة أ يه  فما حكم  قد نكاحه  إذا مت نكاحهما؟

 . حترير حمل النزاع
 ا ت فوا يف ص ة  قدمث و   (1)  بة الرجل   ى   بة أ يه حمرمة اتفو الفقهاء   ى أن

النكاح  فمن رأى أن النهي ل كراهة  قال بص ة العقد  ومن رأى أن النهي ل ت رمي  قال 
 بب من العقد. 

 . الرواايت واألقوال يف املسألة
أن  قد الرجل الذي   ب   ى   بة أ يه ص يح  وحيمل النهي الوارد يف : القول األول
   ى الكراهة  وهو القول الص يح واملعتمد يف املذهب.  حديث النيب 

أن  قد الرجل الذي   ب   ى   بة أ يه اب ل؛ وذلك ل نهي الوارد يف : القول اليناف
   وهو القول املخرج يف املذهب. حديث النيب 

 . األدلة، والرتجيح
 مت اإلمث.  القائ   بص ة العقد :أدلة أصحاب القول األول

 ال نة النبوية: من 
 . (2)((وال   ب   ى   بة أ يه إال أن أيذن له)): قوله 

 وجه الداللة: 

                              
أجيب إىل النكاح وركنوا إليه "ال حيل ل رجل أن   ب   ى   بة أ يه إذا  ابن تيمية قال شيخ اإلسم  (1)

 .(32 /9جمموأ الفتاوى ) ابتفاق األئمة"
 /2)  [1412ابب حترمي اخل بة   ى   بة أ يه  رقم احلديث] يف ص ي ه  كتاب النكاح  أ رجه م  م (2)

1032). 
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أن النهي الوارد يف   بة الرجل   ى   بة أ يه هو ل كراهة  فم يَّتتب   يه ب من العقد  
 .  (1)بل يعترب العقد ص يح مت إمث خمالفة هني النيب 

 من املعقول: 
أن الت رمي الوارد هو يف اخل بة  واخل بة شيء سبو العقد  فم يؤثر فيه مينل من صرح  

 . (3)(2)ابخل بة يف العد 
 . القائ   بب من العقد :أدلة أصحاب القول الثاين

 من ال نة النبوية: 
 . (4)(( ال يبت الرجل   ى بيت أ يه  وال   ب   ى   بة أ يه إال أن أيذن له )): قال  
يدل  هنى  ن أن   ب الرجل   ى   بة أ يه  وهني النيب  وجه الداللة: أن النيب  

   ى حترمي هذا الفعل وب من كل ما يَّتتب   يه. 
 استدلوا ابلقياس: 

                              
 /7) املغين البن قدامة" أتديب ال حترميهي مكروهة غري حمرمة  وهذا هني  :قال أبو حفص العكربي"  (1)  

146). 
 : قال ابن قدامة (2)

وقال .(146 /7) العد ". املغين البن قدامة"ولنا  أن احملر  مل يقارن العقد  ف م يؤثر فيه  كما لو صرح ابخل بة يف 
وأمحد يف الرواية األ رى؛ بناء   ى أن احملر  هو  وال افعي ؛ كقول أيب حنيفة ص يح "واآل ر أنه :ابن تيمية شيخ اإلسم 

 .(7/32جمموأ الفتاوى  ابن تيمية )"  ما تقد    ى العقد وهو اخل بة
 وقيل: الَّتبص.  أو  أقرائهاالعد  لغة: ما تعد  من  (3)

 .(2/396(.) دد)املصباح املنري ( 2/505((. دد)انظر: الص اح ماد 
 شر ا: الَّتبص احملدود شر ا.

 .(5/557) م الب أويل النهى ( 5/411)انظر: ك اا القناأ 
 /2)  [1412ابب حترمي اخل بة   ى   بة أ يه  رقم احلديث] يف ص ي ه  كتاب النكاح  أ رجه م  م (4)

1032). 
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قاسوا ب من  قد من   ب   ى   بة أ يه    ى ب من بيت من ابأ   ى بيت أ يه   /1
 حيث أن النهي الوارد يف احلديث يدل   ى الت رمي. 

ابن  قال  ى ب من نكاح ال غار قاسوا ب من  قد من   ب   ى   بة أ يه   /2
 . (2()1)فكان اب م كنكاح ال غار"  " ووجهه أنه نكاح منهي  نه: قدامة

 استدلوا من املعقول: 
   ن اإلضرار ابآلدمي املعصو  ن   بة الرجل   ى   بة أ يه  هو هني نهي ال بن

 . (3) ن أكل ماله وسفك دمهكالنهي    فكان   ى الت رمي
 . (4)أن النهي يقتني الف اد: واستدلوا بقا د 

 : الرتجيح
ألنه موافو ملقاصد ال ريعة   مثمت اإلص يح العقد  القول الذي ت ت يب النفل إليه هو أن

 وهللا أ  م.   اإلسممية

   

                              
 .(146 /7) املغين البن قدامة (1)
نعم يفرق بينهما"  م ائل  :؟ قال " يفرق ب  املت اغرين :لأحيث س  وب من نكاح ال غار نص   يه أمحد (2)

 .(1674 /4) اإلما  أمحد وإس اق بن راهويه
 .(146 /7) املغين البن قدامة (3)
 (.1/313)   ابن مف حانظر: املبدأ (4)
بل النهي منه ما يرجت إىل ذات املنهي فيناد وجوبه  ومنه     ى إ مقها ي يقتني الف اد لي تقا د  النهو 

عود إىل وص  املنهي  نه واليناف ال  وق م اثلث ي  ما ال يرجت إىل ذات املنهي فم يناد وجوبه  فاألول يقتني الف اد
  .وهذا م  و ابألول  ند احلناب ة  دون أص ه

 .(144 /1روضة الناظر وجنة املناظر )
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 الثانياملبحث 
 

 باب أركان النكاح
 
 

 : فيـــه سبعة مطالبو

 المطلب األول: انعقاد النكاح بالكتابة.   •

 المطلب الثاني: تزويج المرأة نفسها بإذن وليها.  •

 المطلب الثالث: نكاح المرأة بغير اذن وليها )نكاح الفضولي(.  •

كاح المرأة الحرة )االخ على  • قدم على ن المطلب الرابع: من ي

 تساوي االبن واألب. . . -على الجد –الجد 

 المطلب الخامس: غياب الولي غيبة منقطعة.  •

المطلب السأأأأأأأأادس: توكيل من يقوم مقام الولي من غير أذن  •

 الزوجة. 

 المطلب السابع: الكفاءة في النكاح حال العقد.  •

* * * ** * * *  
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 ولالمطلب األ

 انعقاد النكاح بالكتابة

 . التخريجدراسة  : الفرع األول
 . نص املسألة
  و  ى كل ما يدل   ى العقد ابلكتابة    ى جعل  تو األمة صداقهاانعقاد  رج ص ة 

 . (1)النكاح
 . القائل ابلتخريج

 احلنب ي.  ابن  قيلاإلما  
 . أصل التخريج

القول بص ة انعقاد النكاح ابلكتابة    ى رواية اإلما  أمحد القائ ة   رج اإلما  ابن  قيل
بص ة انعقاد نكاح األمة وجعل  تقها صداقها  فبما أنه يصح انعقاد النكاح ابلعتو وجعل 

العتو بديم  ن الصداق  كذلك يصح انعقاد النكاح ابلكتابة  جبامت أن كم النكاح  بدون 
"ق ت الرجل يعتو األمة فيقول أجعل ما  أمحد املقيل   يها: إجياب وقبول  ونص رواية اإل

كل جائز إذا كانت له نية   -أي اإلما  أمحد  –قال  تقك صداقك أو صداقك  تقك
 . (2)فنيته"

                              
 وقد حبينت  ن النص ومل أق    يه.  هذا التخريج لإلما  ابن  قيل ن ب اإلما  املرداوي (1)
 (.1347 /2إلنصاا )ا 
 .(83 /3م ائل اإلما  أمحد رواية ابنه أيب الفنل صاحل ) (2)
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أن هذا التخريج  رج   ى أص  : األول:   ى م ألة جعل  تو  وقد ذكر اإلما  املرداوي
نه مل يقت من نعم  حيث إ(1)األمة صداقها  واليناف: من قول كل من اخلا ب والويل

 . (2)املتخا ب  لفظ صريح
   فإنه يصح ابلكتابة. (3)فكما أنه يصح النكاح بلفاظ الكناية

 . للتخريج من املذهب الناقلون

                              
موال  مينل األب واألخ وابن األخ والعم وابن العم وما وراء ذلك من العصبة أي إلن ان اويل الويل: هو  (1)

 .(141 /3ل قاسم بن سم  ) ملصن غريب اال. ك هم
 .(45 /8) ل مرداوي  اإلنصااانظر  (2)
 الكناوت اليت ينعقد هبا النكاح تنق م إىل أربعة أق ا :  (3)

ال  ما يف االنعقاد به  ند احلنفية وهو ما كان ب فظ اهلبة أو الصدقة أو التم يك أو اجلعل  فإذا  :األولالق م 
أو جع ت قالت: وهبت نف ي لك انوية معىن الزواج وقال: قب ت  انعقد النكاح. وكذا إذا قالت: تصدقت بنف ي   يك 

 نف ي صدقة لك أو قالت: م كتك نف ي. أو قال: جع ت لك ابنيت خيائة فإن كل ذلك ينعقد به النكاح بم  ما.
الق م اليناف: يف االنعقاد به  ما ولكن الص يح االنعقاد  وهو ما كان ب فظ البيت وال راء ف و قالت: بعت 

إذا قالت: أس مت إليك نف ي يف   رين إرداب من القمح آ ذها نف ي منك بكذا انوية الزواج وقبل فإنه يصح ومينل ما 
بعد شهر تريد به الزواج فإنه يصح وكذا إذا قال: صاحلتك   ى األل  اليت   ي البنيت يريد به الزواج فقال: قب ت  فينعقد 

 النكاح   ى الص يح ب فظ البيت وال راء وال  م والص ح والفرض.
ف و قالت أجرت لك   جار  والوصيةد  االنعقاد وهو ما كان ب فظ اإلوالص يح  الق م الينالث: فيه  ما  

نف ي  أو قال: أوصيت لك اببنيت بعد مويت  أو قال أوصيت لفمن اببنيت ومل يقل: بعد مويت فقال: قب ت فإنه ال ينعقد 
 اآلن أو ل  ال أو حاال بل  مينم هبا النكاح  وأوىل إذا قال: قب ت بعد موته  أما إذا قال له: أوصيت لك ببنت ابنيت

فقال: قب ت فإنه ال يصح وذلك ألنه ال ي َّتط أن يفيد ال فظ مت يك الع  يف احلال. والوصية امل  قة واملقيد  خيا بعد املوت 
 تفيد امل ك ماال.

والرهن  والتمتت  الق م الرابت: ال  ما يف  د  االنعقاد به وهو ما كان بلفاظ اإلابحة  واإلحمل  واإل ار   
واإلقالة  واخل ت. ف و قالت: أح  ت لك نف ي أو أ رتك أو متعتك بنف ي أو قال له: أق ين من بيت ال  عة   ى ابنيت بنية 

  .الزواج فإنه ال يصح
 .(18 /4الفقه   ى املذاهب األربعة )
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وينعقد النكاح خيا  د  الناس نكاحا بي لغة   والنص هو: "بن تيميةا شيخ اإلسم  /1
 . (1)"وفعل كان ومين ه كل  قد وال رط ب  الناس ما  دو  شر اولفظ 
)والقبول( من الزوج أو وكي ه )قب ت هذا النكاح  أو   والنص هو: " اإلما  ابن مف ح /2

وقيل: وبكتابة  ما يقو  مقامه( كرضيته )يف حو من ال حي ن( ولو هازال  وت جئة كاإلجياب  
 ن بعنهم أنه  رج ص ته بكل لفظ يقتني التم يك  و رجه هو يف  مد  وذكر ابن  قيل

 . (2)"األدلة من جع ه  تو أمته مهرها
النكاح ال ينعقد إال أن : ا  م أن الص يح من املذهبوالنص هو: "   املرداوي اإلما  /3

وينعقد   يصح: وقيل...  و  يه مجاهري األص اب  ال غري ابإلجياب والقبول هبذ  األلفاظ
يف  مد األدلة من جع ه  تو األمة صداقها  و رجه بعنهم  و رجه ابن  قيل  ابلكتابة أينا

 . (3)" لفظ صريح  املتخا ب من قول اخلا ب والويل نعم فإنه مل يقت من 
 . نقد التخريج

ختريج ص يح فقد قيل   ى رواوت القول ابنعقاد النكاح إذا مت ابلكتابة دون ال فظ  
 اإلما  أمحد وموافو لقوا د . 

ومل أق    ى أي ا َّتاض من الفقهاء   ى هذا التخريج  وكذا مل أق    ى موافق  ل تخريج 
 يف املذاهب األ رى. 

 
    

                              
 .(450 /5) الفتاوى الكربى البن تيمية (1)
 .(95 /6) املقنت شرح يف املبدأ (2)
 .(45 /8) ل مرداوي  اإلنصاا (3)
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 . الفرع الثاني: دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب
 . حترير حمل النزاع

  وذلك بصيغة اإلجياب أمجت أهل الع م   ى انعقاد النكاح إذا كان ب فظ اإلنكاح والتزويج
 النكاح املكتوب. انعقاد ص ة وا ت فوا يف (1)والقبول

 فمن رأى بن الكتابة حجة وتقو  مقا  ال فظ  قال بص ة النكاح. 
ومن رأى بن الكتابة لي ت حجة  وأنه ي َّتط لص ة النكاح اإلجياب والقبول  قال بعد  

 ص ة النكاح. 
 . الرواايت واألقوال يف املسألة

 ا ت   الفقهاء يف حكم انعقاد النكاح ابلكتابة    ى قول :  
  وأن الكتابة ال تقو  مقا  ال فظ  وأنه ي ز  يف النكاح ينعقد النكاح ابلكتابة ال: القول األول

 وهو القول املنصوص   يه يف املذهب. الت فظ ابإلجياب والقبول  
تقو  مقا  ال فظ  وأن النكاح ينعقد ابلكتابة فقط بدون ت فظ   الكتابةأن : القول اليناف

 وهو القول املخرج. 
 . األدلة، والرتجيح

                              
جاء يف الفتاوى اهلندية: "وال ينعقد ابلكتابة من احلاضرين ف و كتب تزوجتك فكتبت قب ت؛ مل ينعقد هكذا  (1)

 .(270 /1) الفتاوى اهلندية يف النهر الفائو"
  ى  وقال ال يخ الدردير يف ال رح الصغري: " وال تكفي اإلشار  وال الكتابة إال لنرور   رس". حاشية الصاوي

 .(350 /2ال رح الصغري = ب غة ال الك ألقرب امل الك )
" حتفة احملتاج يف شرح املنهاج  ر؛ ألهنا كنايةوقال اهليتمي يف حتفة احملتاج: "وال ينعقد بكتابة يف غيبة أو حنو 

 .(223 /7وحواشي ال رواف والعبادي )
 وينعقد النكاح ب فظ اإلنكاح والتزويج. واجلواب  نهما إمجا ا  ومها ال ذان ورد هبما نص الكتاب:"وقال ابن قدامة

 .(78 /7البن قدامة )املغين " 
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 . النكاح ابلكتابة القائ   بعد  انعقاد :أدلة أصحاب القول األول
 استدلوا من املعقول: 

 . يقت اإلشهاد   يهوذلك حىت أن النكاح يفتقر إىل التصريح   /1
حىت أن الفقهاء جع وا من اإلجياب ، هو الت فظ ابإلجياب والقبول النكاح األصل يفأن  /2

 والقبول ركنا من أركان النكاح. 
 أن الكتابة لي ت حجة  فهي معرضة ل خ أ والتزوير.  /3
 . ابلكتابة القائ   ابنعقاد النكاح :أدلة أصحاب القول الثاين 

 استدلوا من املعقول: 
   والكتابة تد ل يف املفهو . أن كل كم  حيمل   ى معنا  املفهو   ند اإل مق /1
فكذا النكاح يصح ابلكتابة أنه خيا أن البيت يصح ابملعا ا  ويصح بي لفظ يؤدي املعىن   /2

 وبي لفظ يؤدي املعىن. 
 أن الكتابة حجة وهبا ت تباح األموال يف الوصية وغريها  فكذا تعد حجة يف النكاح.  /3

 . (1)لعقود ابملقصود واملعاف  ال ابأللفاظ واملبافوميكن االستدالل بقا د : أن العرب  يف ا
 : الرتجيح

                              
 .ما ي مل املقاصد اليت تعينها القرائن ال فظية اليت توجد يف  قد فتك به حكم  قد آ ر :واملراد ابملقاصد واملعاف (1)

وما ي مل املقاصد العرفية املراد  ل ناس يف اص مح ختا بهم  فإهنا معترب  يف تعي  جهة العقود  فقد صرح الفقهاء بنه 
 .كل إن ان   ى لغته و رفه وإن  الفت لغة ال رأحيمل كم   

ومن هذا الق م ما ذكرو  من انعقاد بعو العقود بلفاظ غري األلفاظ املوضو ة هلا  ا يفيد معىن ت ك العقود يف العرا  
 األ ذ اإل  اء. كانعقاد البيت وال راء ب فظ

 .(55شرح القوا د الفقهية ص )
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القول املخرج  الذي يرى ص ة انعقاد النكاح ابلكتابة  الراجح يف هذ  امل ألة هو 
ابلكتابة وهي أقل شأان و  را من  قود والوصاو د ت إىل توثيو الديون اإلسممية ال ريعة ف

حتقيو ملصاحل  ظيمة ل ناس   النكاحكتابة وألن يف  الزواج فاألوىل القول بوجوب توثيو الزواج  
 وهللا أ  م. فيه حمافظة   ى حقوق املتزوج   كذا و 

 ربط املسألة ابملستجدات املعاصرة: 
تتصل م ألتنا خي ألة معاصر  كينر احلديث فيها  وهي م ألة توثيو النكاح يف الدوائر 

النكاح ابلكتابة من األمور اليت حيتاجها الناس يف زماننا  حيث كينر  (1)احلكومية  فإن توثيو
   واحتاج الناس إىل توثيو أنك تهم  وذلك حفاظا   ى احلقوق. الكذب واخلداأ

والع ماء املعاصرون يرون ص ة توثيو النكاح ابلكتابة  بل إن بعنهم من شدد يف ذلك 
 فرأى  د  ص ة النكاح الذي مل يوثو يف الدوائر احلكومية. 

 ول ع ماء املعاصرين يف امل ألة قوالن: 
من شرو ه وال د ل له يف  امن أركان الزواج وال شر ً  اليل ركنً توثيو الزواج : القول األول

و  ية صقر ورئيل  (2)الزواج و ن ذهب إىل هذا القول ال يخ جاد احلو   ي جاد احلوص ة 
 . (4)  وكذلك ال يخ ح ن  خم وا(3)جلنة الفتوى ابألزهر ال يخ  بدهللا امل د

أمحد و ن ذهب إىل هذا القول مفيت سورو    الزواج الذي مل يوثو رمسيا حرا: القول اليناف

                              
لعدول املنتصبون لكتابة العقود وضبط ال روط ب  املتعاقدين يف األنك ة وسائر   ة يتوالها ا: هو التوثيو (1)

امحد  املنهج الفائو واملنهل الرائو واملعىن المئو آداب املوثو وأحكا  الواثئو أىب العباس .املعاممت وحنوها   ى وجه حيتج به
 .( 16-11/5 ) بن حيىي الون ري ى

: إال إذا أثبت أنه صراف يد ي اإلسم  وم  مة  فقاليف فتوى له  ندما سئل  ن زواج  ريف حصل ب  ن (2)
فتاوى دار .أس م حقيقة و قد   يها  قد زواج ص يح شر ا بعد اإلسم  وال يهم إن كان العقد  رفيا غري موثو أو موثقا

 .املكتبة ال ام ة (1/334)اإلفتاء املصرية 
 ( املكتبة ال ام ة.10/54دار اإلفتاء املصرية ) فتاوى (3)
 (.2/55  ح ن  خم وا )فتاوى شر ية (4)
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 . (1)ح ون
 

 
  

                              
مل أجد له توثيقا إال يف و  حكم  د  كتابة  قد الزواج؟ لوكة  اجمل ل الع مي  اجمل ل ال ر ي العا   مااأل (1)
 املنتدوت.
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 المطلب الثاني

 تزويج المرأة نفسها بإذن وليها

 . دراسة التخريج: الفرع األول
 . نص املسألة 
وال  بار  ل مرأ  يف تزويج نف ها وال تزويج غريها يف امل هور من املذهب  النص األول: " 

 فع ى هذا يزوج أمتها وموالهتا من يتوىل تزوجيها. 
فيتخرج   إنه يصح أن تزوج أمتها ومعتقها  وهذا يدل   ى ص ة  بارهتا يف النكاح: و نه

 . (1)"منه تزوجيها لنف ها إبذن وليها وتزويج غريها ابلوكالة
وال  رب  ل مرأ  يف تزويج نف ها وال غريها حبال فع ى هذا يزوج أمتها إبذهنا النص اليناف: " 

من يزوجها و نه يزوجها أي رجل أذنت له وال تباشر العقد و نه هلا مباشرته بنف ها فيخرج 
وكذلك الرواوت (2)وأنه بدون إذنه كتزويج الفنويلمنها ص ة تزوجيها لنف ها ولغريها إبذن الويل 

الينمث يف  تيقتها إن   بت النكاح وق نا ت ي   يها وإن ق نا ال ت ي زوج بدون إذهنا أقرب 
 . (3)" صبتها إن وجد وإال فال   ان

                              
 .(385اهلداية  أبو اخل اب ص ) (1)

 . إظهار العجز واال تماد   ى   ى غريكالوكالة: من التوكل وهي 
 .(137ص:) )وكل (   بة ال  بة يف االص محات الفقهية  (1845 /5) ماد )وكل(الص اح انظر: 
  استنابة جائز التصرا مين ه فيما تد  ه النيابة.شر ا: 

 .(184 /2شرح منتهى اإلرادات )  (392الروض املربت )ص: 
يف  والفنويل يف  را الفقهاء: من ليل خيالك وال وكيل وال ويل  يعنيه ن ي تغل خيا الهو م :فنويلال (2)

 .(167التعريفات )ص:   (178 /30)ماد ) فنل (  اتج العروس العقد. انظر: 
 .(16 /2احملرر يف الفقه ) (3)
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 . القائل ابلتخريج
 الك وذاف.  أبو اخل ابالقاضي 

 . (1)احلراف  جمد الدين واإلما  ابن تيمية
 . أصل التخريج

 رج ص ة تزويج املرأ  نف ها إبذن وليها وتزويج غريها ابلوكالة    ى ص ة تزويج املرأ  
و ن أمحد  "  ن اإلما  أمحد  قدامةالقول بتزويج املرأ  ألمتها روا  اإلما  ابن ألمتها ومعتقتها  و 

 . (2)" هلا تزويج أمتها
 فكما أنه يصح تزويج املرأ  ألمتها  فإنه يصح تزوجيها لنف ها؛ وذلك إبذن الويل. 

 للتخريج من املذهب.  الناقلون
وهذا يدل   ى ص ة   هلا تزويج أمتها  و ن أمحد  والنص هو: " اإلما  ابن قدامة /1

 . (3)"وتزويج غريها ابلوكالة  فيخرج منه أن هلا تزويج نف ها إبذن وليها   بارهتا يف النكاح
وهذا يدل   ى ص ة  هلا تزويج أمتها: و ن أمحداإلما  النرير البصري  والنص هو: "  /2

وهو   فيخرج منه أن هلا تزويج نف ها إبذن وليها وتزويج غريها ابلوكالة   بارهتا يف النكاح
 . (4)"مذهب حممد بن احل ن

                              
و رجه أبو اخل اب يف  : "  وقد ذكر ذلك اإلما  املرداويلة ورد القول ابلتخريج  ن إمام يف هذ  امل أ (1)

 .(66 /8ل مرداوي )  اإلنصاا"  اهلداية  واجملد  واحملرر  وغريهم
هلذا نق ت رواية اإلما  ابن قدامة  ن   ومل أجدها  حبينت يف كتب رواوت اإلما   (7/8) املغين  ابن قدامة (2)
 .اإلما  أمحد
 .(8 /7) املغين البن قدامة (3)
 .(539 /2الواضح يف شرح اخلرقي ) (4)
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وأما كون ص ة تزويج نف ها إبذن وليها وص ة تزويج   والنص هو: " اإلما  التنو ي /3
فألهنا إذا كانت أهم ملباشر  تزويج ؛ غريها ابلوكالة  رج من ص ة تزويج نف ها من معتقها

 . (1)"فألن تكون أهم لتزويج نف ها وغريها ابلوكالة ب ريو األوىل  أمتها أو معتقها
)و نه: هلا تزويج أمتها( ألهنا م كها  وواليتها   يها   والنص هو: " اإلما  ابن مف ح /4

هلا  فكان هلا تزوجيها كال يد )ومعتقتها( ألن الوالية كانت هلا   يها  فوجب استص اهبا وألن 
 . الوالء كامل ك

إبذن وليها  وتزويج غريها ابلوكالة( من هذا القول )ص ة تزويج نف ها : )فيخرج منه( أي 
ألهنا إذا كانت أهم ملباشر  تزويج أمتها ومعتقتها  فألن تكون أهم ملباشر  وتزويج نف ها 

 . (2)" وغريها ابلوكالة ب ريو األوىل
وأبو الربكات ومن تبعهما أن   و  يها فرأ أبو اخل اب  والنص هو: " اإلما  الزرك ي /5

ويكون تزوجيها بدون إذنه   فتزوج نف ها وغريها إبذن الويل  ل مرأ   بار  يف النكاح
 . (3)"كالفنويل

)لو زوجت املرأ  نف ها  أو غريها: مل يصح(. وهو   والنص هو: " اإلما  املرداوي /6
املذهب. و  يه األص اب. و نه: جيوز هلا تزويج نف ها. ذكرها مجا ة من األص اب. و نه: 

 أن هلا أن أتمر رجم يزوجها. 
 و نه: هلا تزويج أمتها ومعتقتها. وهذ  الرواية: مل يينبتها القاضي  ومنعها. وذكر الزرك ي

يف ذلك  مث قال: ويف أ ذ رواية من هذا نظر  لكن  امة  -رمحه هللا  -لفظ اإلما  أمحد 
 املتأ رين   ى إثباهتا. 

                              
 .(560 /3املمتت يف شرح املقنت ) (1)
 .(104 /6املبدأ يف شرح املقنت ) (2)
 .(42 /5  ى خمتصر اخلرقي ) الزرك يشرح  (3)
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قوله )فيخرج منه: ص ة تزويج نف ها إبذن وليها. وتزويج غريها ابلوكالة(. يعين:   ى رواية 
 أن هلا تزويج أمتها ومعتقتها. 

رمحه هللا  -و رجه أبو اخل اب يف اهلداية  واجملد  واحملرر  وغريهم. قال ال يخ تقي الدين 
 ن هذا التخريج: ليل ب يء.  (1)  وصاحب جتريد العناية: هذا التخريج غ ط. قال الزرك ي-

أمتها وتزويج نف ها  وفرق القاضي و امة األص اب   ى رواية تزويج أمتها ومعتقتها ب  تزويج
 . (2)"إىل أه ية الوالية. بدليل تزويج الفاسو   وكته وغريها  بن التزويج   ى امل ك ال حيتاج

 . نقد التخريج
القول بص ة تزويج املرأ  نف ها إبذن وليها  وكذا تزويج غريها ابلوكالة  ختريج ص يح  فهو 

  ن اإلما  أمحد  وموافو لقوا د .  مقيل   ى رواية اإلما  ابن قدامة
وهذا التخريج موافو ملقاصد ال ريعة اإلسممية  اليت د ت إىل حفظ احلقوق فاملرأ  اليت 
تريد النكاح وليل هلا ويل  مينل امل  مة اجلديد  اليت ليل هلا ويل أمر  وغريها  هل تبقى بم 

 نكاح  صوصا إذا كانت يف دور الكفار. 
 من األمور اليت حيتاج إليها الناس يف هذا الزمان.  إذا هذا التخريج

وينعقد نكاح احلر  العاق ة البالغة وأينا هذا التخريج موافو لرأي اإلما  حممد بن احل ن: " 
وأيب يوس  _ رمحهما  برضاها وإن مل يعقد   يها ويل  سواء كانت بكرا أو ثيبا  ند أيب حنيفة

_ أنه ال ينعقد إال بويل  و ند حممد  -رمحه هللا  -و ن أيب يوس  _   هللا _ يف ظاهر الرواية
 . (3)" ينعقد موقوفا

                              
 املتالوىف سالنة  ابالن ال  الا   جتريد العناية يف حترير أحكا  النهاية لع ي بن حممد بن  ال ي بالن  بالاس الالبع ي (1)

 هال. 803
 ( 603)الفقهي العا  صاملنهج   (237 /2انظر: املقصد االرشد )

 .(66 /8) ل مرداوي  اإلنصاا (2)
 .(70 /5البناية شرح اهلداية ) (3)
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 يرى ص ة تزويج املرأ  لنف ها.  فاإلما  حممد بن احل ن صاحب أاب حنيفة
يرى أن تزويج املرأ  لنف ها  ا َّتاضات   ى هذا التخريج فاإلما  الزرك يولكن وردت 

  ت    ن تزوجيها ألمتها ألن األمة مال   وك  فهو ختريج غ ط. 
وفرق القاضي و امة األص اب   ى هذ  الرواية ب  تزويج أمتها وتزويج : "قال الزرك ي 

نف ها وغريها بن التزويج   ى امل ك ال حيتاج إىل أه ية الوالية  بدليل تزويج الفاسو   وكته  
 . (1)" وتبعهم هو أينا  وجعل التخريج غ  ا

  . (2)التخريج بقوله: هذا ختريج غ طوكذا ال يخ تقي الدين ا َّتض   ى هذا 

                              
 .(42 /5  ى خمتصر اخلرقي ) شرح الزرك ي (1)
 .(66 /8) ل مرداوي  نصاااإلانظر  (2)
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 . دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب: الفرع الثاني
 لو احتاجت املرأ  لتزويج نف ها أو غريها  فهل يصح زواجها  أ  ال؟ 

 . حترير حمل النزاع
واتفقوا كذلك  دا احلنفية يف   اتفو أهل الع م  دا احلنفية يف اشَّتاط الويل يف  قد النكاح

مث ا ت فوا بعد ذلك يف ص ة العقد إذا أذن الويل ولكنه   (1)ذن الويلإ د  ص ة العقد دون 
 . مل حينر فزوجت املرأ  نف ها

 فمن رأى ص ة القياس   ى األمة  وأهنا ال مت ك  قال بص ة تزويج املرأ  لنف ها. 
 حلر   قال بعد  ص ة تزويج املرأ  لنف ها. ومن رأى أن األمة مت ك  وأهنا ختت    ن ا

 . الرواايت واألقوال يف املسألة
ا ت   الفقهاء يف حكم تزويج املرأ  لنف ها وذلك إبذن وليها  وكذا تزويج غريها ابلوكالة  

   ى قول : 
   وهو القول الص يح يف املذهب. ال يصح تزويج املرأ  نف ها: القول األول
   وهو القول املخرج يف املذهب. تزويج املرأ  نف هايصح : القول اليناف

 . األدلة واملناقشات والرتجيح
 حىت لو أذن هلا وليها.  القائ   بعد  ص ة تزويج املرأ  نف ها :أدلة أصحاب القول األول

 : من القرآن الكرمي

 [. 32:سور  النور] { پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ }قوله تعاىل: 

                              
 .(46 /4الفقه   ى املذاهب األربعة )انظر:  (1)



 

 

 

 

 الف ل السادس

479 

 األقوال الفقهية المخرجة في مذهب اإلمام أحمد جمعاً ودراسة

 [. 221 :سور  البقر  ] { ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ } وقوله تعاىل:

 [. 232 :سور  البقر  ] { ڑ ڑ ژ ژ ڈ }وقوله تعاىل: 

 [. 237 :سور  البقر ] { ۆئۈئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ } تعاىل:قوله 

 وجه الداللة من اآلوت: 
فقد جاء األمر والنهي واحلصر   ااب لألولياء دون أن اخل اب يف اآلوت موجه لألولياء  

 . الن اء
 ال نة النبوية: من 

 . (1)((ال نكاح إال بويل)): عمو  قوله ب
 . (2) ((يها فنكاحها اب ل ثمث مراتلأميا امرأ  نك ت بغري إذن و )): قوله بو  

ا جاءكم من ترضون دينه و  قه فزوجو   إال تفع وا تكن فتنة يف األرض وف اد إذ: ))وقوله 
  .(3)(( ريو

 .(4)((تنكح األمي حىت ت تأمر  وال تنكح البكر حىت ت تأذن ال))

                              
(  من حديث أيب 19518(  وأمحد )1881(  وابن ماجه )1101) (  والَّتمذي2085) أ رجه أبو داود (1)

 (.13513يف ص يح اجلامت )   واحلديث ص  ه ال يخ األلباف-رضي هللا  نه- موسى األشعري
 يف أبواب النكاح  ن رسول هللا  (  والَّتمذي2083يف كتاب النكاح ابب يف الويل ) أ رجه أبو داود (2)

  واحلديث ح نه -رضي هللا  نها–(  من حديث  ائ ة 24372(  وأمحد )1102ابب ما جاء ال نكاح إال بويل )
 (.2709يف ص يح اجلامت ) الَّتمذي  وص  ه ال يخ األلباف

فزوجو   رقم احلديث] أ رجه الَّتمذي يف سننه  كتاب النكاح  ابب إذا جاءكم من ترضون دينه و  قه  (3)
 (  وقال: حديث ح ن غريب. 387 /3[  )  1085

 (. 192 /1[  )  224ويف املراسيل أليب داود  ابب ما جاء يف تزويج األكفاء  رقم احلديث] 
 5136أ رجه البخاري يف ص ي ه  كتاب النكاح  ابب ال ينكح األب وغري  البكر والينيب  رقم احلديث]  (4)
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وجه الداللة: أن األمر ابلنكاح ل ويل  وأن املخا ب يف األحاديث هم األولياء  وال معىن 
 ألمرهم ب يء ليل بيدهم  قدته. 

 من املعقول: 
 ال تزوج نف ها إال بغري إذن وليها.  املرأ  أن ال يصح تزويج املرأ  لنف ها ألنه يف الغالب /1
 . (1)لكان هو املباشر له دوهنا ن النكاح  اضيار كان لو  أن الويل  /2 
صيانتها  ن مباشر  ما ي عر بوقاحتها ور ونتها ومي ها إىل الرجال  هو الع ة يف منعها أن  /3

 . (2)وذلك ينايف حال أهل الصيانة واملروء 
مأمونة   ى البنت لنقص  ق ها وسر ة اخندا ها ف م جيز تفوينه إليها أن املرأ  غري  /4

 . (3)كاملبذر من املال
من  أردنأو االستبداد بتفوينها إىل من   أنه ال كرامة ل ن اء يف مباشر   قود األنك ة /5

 . األجانب
أو   ويلمل ينقل  ن أحد  ن ص ح إنكاح املرأ  نف ها أنه قبل نكاحا لنف ه بدون أنه  /6

حىت    ابت نف ه لبناته وأ واته وحنوهن  ن له   يهن الوالية أن ي تبددن بنك تهن دونه
 . ولو نك ن أكفأ الناس  ند 

                              
 (  ]7/ 17 .) 

  م يف ص ي ه  كتاب النكاح  ابب استئذان الينيب يف النكاح ابلن و والبكر ابل كوت  رقم احلديث] وم
1419 (  ]2/ 1036 .) 

 (.3/9) ابن قدامة  انظر: الكايف (1)
 (.121-9/120) املغين  ابن قدامة (2)
 (.3/9) ابن قدامة  انظر: الكايف (3)
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  "هلا تزويج أمتها ومعتقها"  مل يينبتها القاضي: رواية اإلما  أمحدفإن  عن املناقشة:أما 
 . (1)ومنعها

 تزويج املرأ  لنف ها  وذلك بعد إذن وليها. القائ   بص ة  :أدلة أصحاب القول الثاين
 ال نة النبوية: من 

 . ((أميا امرأ  زوجت نف ها بغري إذن وليها فنكاحها اب ل)): استدلوا خيفهو  قوله 
 وجه الداللة: 

 الويل  حىت لو كانت هي املباشر  ل عقد.  إبذن ة النكاحص  احلديث مفهو أن  
 من املعقول: 

منعت االستقمل ابلنكاح لقصور  ق ها فم يؤمن اخندا ها ووقو ه منها   ى  ا إأن املرأ   
 . (2)وجه املف د  وهذا مأمون فيما إذا أذن فيه وليها

 : الرتجيح
الَّتجيح هنا   ى ح ب وضت املرأ  وظروفها  فإن كانت كبري  وذات أدب  وقد انق عت  

 هبا ال بل  ن أوليائها ب بب احلروب وغري   فهنا جيوز هلا أن تزوج نف ها. 
وسوء  أما إن كانت ب  أه ها وأوليائها  فم يصح هلا تزويج نف ها  وأن يف ذلك ر ونة 

 أدب. 
 ت املعاصرة: ربط املسألة ابملستجدا

                              
 (.8/66) انظر: اإلنصاا  املرداوي (1)
 (.20/91) انظر: املغين  ابن قدامة (2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

 

 الف ل السادس

482 

 األقوال الفقهية المخرجة في مذهب اإلمام أحمد جمعاً ودراسة

إن هذ  امل ألة مرتب ة ابلواقت املعاصر  فب بب التقنية احلديينة ووسائل التواصل االجتما ي  
انت ر اإلسم   ود ل الكينري من الن اء يف اإلسم   فأصبح هناك الكينري من الن اء الميت 

 ليل هلن ويل م  م. 
بدون أولياء  أو ن الن اء امل  مات ل هجر  فأصب ن وأينا مت كينر  احلروب  اض ر كينري م

 أهنا ب بب احلروب وكينر  القتل تفقد أوليائها وتصبح وحيد . 
فاألسباب اليت تقوي األ ذ ابلقول املخرج يف زماننا كينري   فاملرأ  حتتاج إىل أن تبين أسر  

 وتنجب أوالد. 
هو  د  ص ة تزويج املرأ  لنف ها  وقد حبينت يف الفتاوى املعاصر  ووجدت أن أغ ب الردود 

(1).  

                              
 :ومن األمين ة   ى هذ  الفتاوى (1)

 تزويج املرأ  نف ها:   -1

سؤال: تقد  شاب متدين صفاته محيد  خل بيت  ولكن والدي رفو قبوهلا حبجة  د  كفاءته ح با ون با  وهو يريد 
يل شااًب من العوائل العريقة ذات املال واجلا   بينما أان راضية به وال أريد سوا   فهل جيوز يل أن أتزوج منه بدون ويل أمري  

جيوز ذلك النكاح  مث إن هللا أوكل أمور العبد لنف ه  ومنها الزواج  فإذا كان والدي فقد قرأت يف فقه ال نة أليب حنيفة ما 
سي رمين من الزواج خين هو مناسب يل  وحريص   ى كراميت وصيانة  رضي ومتم ك بدينه  مث يريد تزوجيي  ن ال 

يج نف ي  ند القاضي  أو يتص  هبذ  الصفات أليل يل احلو يف  د  استئذانه يف زواجي ب خص صاحل  وأقو  بتزو 
 أستأذن أحد أقرابئي اآل رين املقتنع  بوجهة نظري ويتوىل أمر زواجي؟ 

اجلواب: أوال: ال جيوز ل مرأ  أن تزوج نف ها  فإن زوجت نف ها فنكاحها اب ل  ند مجهور أهل الع م  س فا و  فا 
 وذلك ألن هللا سب انه وتعاىل  ا ب ابلتزويج أولياء أمور الن اء. 

 (.2/536جمموأ فتاوى ال يخ صاحل الفوزان ) 

 حكم تزويج املرأ  نف ها -2

 حكم تزويج املرأ  نف ها 5855رقم الفتوى 
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 المطلب الثالث

 حتى إذا حكم القاضي بصحته نكاح الفضولينقض 

 . دراسة التخريج: الفرع األول
 . نص املسألة

 . (1)نقو نكاح املرأ  إذا نك ت بدون إذن الويل  حىت لو حكم احلاكم بص ته
 . القائل ابلتخريج
 . الفراء القاضي أبو يع ى

 . أصل التخريج

                              
 1422حمر   04اتريخ الفتوى: 

 ال ؤال: 

هل جيوز أن تتزوج املرأ  بدون ويل إذا مل يوجد   ما أنه كان قد سبو هلا الزواج وهلا ا فال  وهل يصح أن يكون زوج 
 ليا يف العقد؟ اخلالة و 

 الفتوى: 

 احلمد هلل والصم  وال م    ى رسول هللا و  ى آله وص به أما بعد: 

مت ثبوت  د   ن ه  -فإن النكاح ال يصح إال بويل  وال مت ك املرأ  أن تزوج نف ها وال غريها وال أن توكل غري وليها 
 كبري سواء كانت املرأ  سبو هلا الزواج أ  ال  صغري  كانت أ    -هلا

 (.2/58الفناوى املعاصر  يف احليا  الزوجية )
(  7/8يف املغين ) ابن قدامة انق ه  وقد امل ألة يف كتب القاضي أيب يع ى  ومل أق    يها حبينت  ن (1)

 .(8/68يف اإلنصاا ) واملرداوي
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وذلك قياسا   ى بيت الفنويل ؛ حىت لو حكم بص ته حاكم(1) رج نقو نكاح الفنويل
 فإنه ينقو  وال يصح. 

إذا ابأ :  ألةورواية اإلما  أمحد اليت قيل   يها واليت تنص   ى ب من البيت هي: " م
 :   ى روايت ؟ يق    ى اإلجاز  أ  يقت اب م من أص هم ك غري  بغري إذنه هل 
 . هو موقوا: نقل صاحل و بد هللا
 . " البيت اب ل ذكرمها أبو بكر: ونقل   ي بن سعيد

سعيد تنص   ى ب من بيت الفنويل  فكما أنه يب ل بيت الفنويل فكذلك فرواية   ي بن 
 يب ل نكاح الفنويل. 

 . للتخريج من املذهب الناقلون
أو كان املتويل   فإن حكم بص ة هذا العقد حاكم  والنص هو: "ابن قدامة اإلما  /1

 . وكذلك سائر األنك ة الفاسد  مل جيز نقنه  حاكمالعقد  
 . (2) "و رج القاضي يف هذا وجها  اصة أنه ينقو

؛ و  يه فراقها  ال حيل الوطء فيه  فالنكاح فاسد  فإن تزوج بغري إذن ويلوقال أينا: "  
ألنه وطء خمت   يف ح ه  ف م جيب به حد  ؛   يه يف ظاهر كم  أمحد (3)وإن و ئ فم حد

 : كوطء اليت تزوجها يف  د  أ تها. وذكر  ن ابن حامد

                              
 .: هو اسم ل نكاح الذي يكون بدون إذن الويلنكاح الفنويل (1)

 .ويف  را الفقهاء: من ليل خيالك وال وكيل وال ويل  ملن ي تغل خيا ال يعنيه: اسم فنويلوال
 /2املصباح املنري يف غريب ال رح الكبري )  (362املغرب يف ترتيب املعرب ص )  (30/178اتج العروس ) 

 .  ماد  ) فنل ((475
 (.7/8) املغين  ابن قدامة (2)
  غة: املنت والفصل ب  ال يئ .ال د يفاحل (3)

 .(3/20) .(حدد)الع   ( 2/463(.)حدد)انظر: الص اح ماد 
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ألنه وطء يف نكاح منصوص   ى ب منه  أشبه ما لو تزوج ذات ؛ أنه أوجب به احلد
 زوج. 

 : وإن حكم بص ة هذا العقد حاكم ففيه وجهان
 ل فعة ل جار. أحدمها: ال جيوز نقنه؛ ألنه حكم خمت   فيه فأشبه ا

 . (1)" واليناف: ينقو؛ ألنه  ال  النص
  ى الص يح من   مل ينقو: لو حكم بص ته حاكم  والنص هو: "املرداوي اإلما  /2

 . وص  ه اجملد يف شرحه ...  قدمه يف املغين  املذهب
 . (2) " رجه القاضي  ينقو: وقيل

 . نقد التخريج
القول بنقو نكاح الفنويل ) النكاح بغري إذن الويل ( ختريج ص يح  فقد قيل   ى 

 رواوت اإلما  أمحد  وموافو لقوا د . 
 وهو موافو لظاهر القرآن وال نة  واليت د ت لوجود الويل يف النكاح. 

 . (4)من ال افعية  (3)وكذا موافو لقول أيب سعيد االص خري

                              
 الوقوأ يف مين ها.شر ا يف معصية لتمنت من شر ا:  قوبة مقدر  
 .(1/433)الروض املربت  ( 3/99(انظر: شرح الزرك ي

 .(9 /3الكايف يف فقه اإلما  أمحد ) (1)
 (.8/68) اإلنصاا  املرداوي (2)
نظراء هو احل ن بن أمحد بن يزيد املعروا ابإلص خري. فقيه من شيوخ ال افع . كان من   اإلص خري (3)

  تان. وكانت يف أ مقه حد .جبغداد. واستقنا  املقتدر   ى س ابن سريج. ويل قناء قم  مث ح بة
  ه.328  تويف سنة من كتبه: ))أدب القناء((؛ قال ابن اجلوزي: مل يؤل  مين ه

 (.193 /2) ؛  بقات ال افعية(357/  1) وفيات األ يانانظر: 
 .(146 /16اجملموأ شرح املهذب ) (4)
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وميكن أن يعَّتض   ى هذا القول بن النكاح  ت    ن البيت يف األحكا  والقوا د؛ فقياس 
 نكاح الفنويل   ى بيت الفنويل فيه ضع  واضح. 
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 . الفرع الثاني: دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب
إذا زوجت املرأ  بدون إذن وليها  مث حكم هلا احلاكم بص ة نكاحها  فهل جيوز نقو 

 النكاح  أ  ال؟ 
 . حترير حمل النزاع

مث ا ت فوا يف ص ته إن   (1)اتفو الفقهاء   ى ب من نكاح الفنويل إذا مل جيز  املعقود له
 . اكماحلأمنا  

 فمن قال بص ة تصرا الفنويل  قال بعد  النقو. 
 ومن قال بب من تصرا الفنويل  قال بنقو النكاح. 

 . الرواايت واألقوال يف املسألة
؛ وذلك إذا حكم بص ته حاكم  وهو القول الص يح يف النكاح ال ينقو: أن القول األول

 املذهب. 
   ولو حكم بص ته حاكم  وهو القول املخرج يف املذهب. النكاح ينقو: أن القول اليناف

 . والرتجيح ،األدلة
 . ؛ وذلك إذا حكم بص ته حاكمالنكاح ال ينقون القائ   ب أدلة أصحاب القول األول:

 استدلوا ابلقياس: 
 . (2)قاسو    ى صور  ما لو حكم احلاكم ابل فعة ل جارف

                              
 .(34-36 /4الفقه   ى املذاهب األربعة )انظر:  (1)
 .(7/131)  جاويل (  واإلقناأ  9/121) انظر: املغين  ابن قدامة (2)

 :ال فعة ل جار هو الراجح  ند ابن تيمية  والقول حبو ن م ألة ال فعة ل جار خمت   فيهاوذلك أل
  .وا تار  يف الفائو  وجز  ال يخ تقي الدين بينبوت ال فعة ل جار مت ال ركة يف ال ريو "
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 ومن املعقول: 
 . (1)ف م جيز نقو احلكم  أهنا م ألة خمت   فيها وي وغ فيها االجتهادفقالوا 
   حىت لو حكم حاكم بص ته. النكاح ينقون بالقائ    :أصحاب القول الثاينأدلة 

  اب لفنكاحها   فنكاحها اب ل  أميا امرأ  نك ت بغري إذن وليها)): لعمو  قوله 
 . ((فنكاحها اب ل

 وجه الداللة: 
فنكاحها  أن احلديث يدل   ى نقو نكاح من نك ت بدون إذن وليها  وتكرار قوله  
 هلذا الفعل.    يدل   ى شد  استنكار النيب اب ل

 : الرتجيح
اجتهاد ك ائر الفعل هذا   وأنه يصح نكاحها  ألن الذي يَّتجح  ندي أنه ال ينقو احلكم

خيينابة  يعترب واحلاكم  االجتهادات فم ينقو إال إذا  ال  دليل من الكتاب وال نة واالمجاأ
 . وهللا أ  م  واملرأ  من أهل التصرا  الويل

 

 
  

                              
ذهب مجت ب  األ بار  مث ذكر أدلته  وقال: ويف هذا امل  قال احلارثي: وهلذا الص يح الذي يتع  املصري إليه

 .(229 /1حاشية ال بدي   ى نيل املآرب ) ." فيكون أوىل ابلصواب اهال
 .(9/121) انظر: املغين  ابن قدامة (1)
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 المطلب الرابع

 تقديم االبن على األب في والية النكاح

 . دراسة التخريج: الفرع األول
 . نص املسألة

سواء يف والية النكاح كما إذا أوصى ألقرب قرابته لكان متوجها  إن االبن واألب : ولو قيل" 
 . (1)" ويتخرج لنا أن االبن أوىل من األب إذا ق نا األخ أوىل من اجلد

 . القائل ابلتخريج
 . تقي الدين ابن تيمية شيخ اإلسم 

 . أصل التخريج
  رج تقدمي االبن   ى األب    ى رواية تقدمي األخ   ى اجلد. 

 وكذا  رج ت اوي االبن واألب  واجلد وابن االبن    ى رواية استواء األخ واجلد. 
وقد قيل القول بتقدمي االبن   ى األب وكذا ت اويهما    ى رواية اإلما  أمحد واليت تنص 

   وهذا نص الرواية: يف والية النكاح  ى أن االبن واألخ مقدمان   ى اجلد 
 ؟ هل يقد  االبن واألخ   ى اجلد يف والية النكاح: م ألة" 

 . اجلد مقد    يهما: وقال اخلرقي وأبو بكر
 أن اجلد له إيمد وتعصيب فكان مقدما كاألب. : ووجه قوهلما

                              
 .(452 /5) الفتاوى الكربى البن تيمية (1)
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أن االبن واألخ أقرب إليها من جدها ألن اجلد يديل إليها بغري  وهو األب : ووجه األوىل
 . (1)"يديل إليها بنف ه وهو أنه ابنها وألنه بعو منها واألخ ركو معها يف رحم واحدواالبن 

 وهناك رواوت أ رى يف املذهب   ى تقدمي األخ   ى اجلد منها: 
و نه يقد  االبن   ى اجلد ألنه أقوى تعصيبا منه  و نه الت وية ب  األخ واجلد الستوائهما "

 . (2)"خ   ى اجلد ألنه يديل ببنو  األب والبنو  أقوىو نه يقد  األ  يف اإلرث ابلتعصيب
و ن أمحد تقدمي األخ   ى اجلد وهو قول مالك أينا؛ ألن اجلد يديل ببو  األب واألخ  "

 يديل ببنوته والبنو  مقدمة. 
واستوائهما يف القرابة    و ن أمحد أن اجلد واألخ سواء الستوائهما يف املرياث ابلتعصيب

 . (3)"و يف الوالية كاأل وينفوجب أن ي تو 
و ن أمحد  رواية اثلينة  أن األخ يقد    ى اجلد. وهو قول مالك؛ ألن اجلد يديل ببو  " 

 . األب  واألخ يديل ببنو   والبنو  مقدمة
و ن أمحد أن اجلد واألخ سواء؛ الستوائهما يف املرياث ابلتعصيب  واستوائهما يف القرابة  

الوالية كاأل وين  وألهنما  صبتان ال ي قط أحدمها ابآل ر  فاستوو فوجب أن ي توو يف 
 . (4)"يف الوالية كاأل وين

                              
 .(91 /2امل ائل الفقهية من كتاب الروايت  والوجه  ) (1)
 .(391العد  شرح العمد  ص ) (2)
 .(542 /2الواضح يف شرح اخلرقي ) (3)
 (.9/130) املغين  ابن قدامة (4)
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"  والذي نص   ى أن رواوت األخ واجلد هي األصل يف هذا التخريج هو اإلما  املرداوي
الشَّتاكهما يف ؛ خ   ى اجلدمن رواية تقدمي األ -رمحه هللا  -و رجه ال يخ تقي الدين 

 . (1)"املعىن
 . للتخريج من املذهب الناقلون 
 بنكاح املرأ  احلر  أبوها. اس وأحو الن  والنص هو: " اإلما  الزرك ي /1

شفقة  وهلذا ا تص بوالية املال  وجاز )ش( هذا هو املذهب بم ريب  ألنه أكمل نظرا وأشد 
 }  :شراؤ  من مال ولد  وبيعه له من ماله ب ر ه  وألن الولد موهوب ألبيه. قال هللا تعاىل

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ } وقال إبراهيم  [90]سور  األنبياء: { ۅ ۅ ۋ

وقال النيب ص ى هللا   يه وس م: "أنت  [39]سور  إبراهيم: { ۈۈ ۆ ۆ ۇ
 ومالك ألبيك" وإذن تقدمي األب املوهوب له   ى االبن املوهوب أوىل من العكل 

 . (2)"يف تع يقه قوال بتقدمي االبن   ى األب كما يف املرياث  وهللا أ  م وحكى ابن املين
مث أبو    )وأحو الناس بنكاح املرأ  احلر : أبوها: قوله  والنص هو: " اإلما  املرداوي /2

 . و  يه األص اب  املذهب(  هذا  وإن سفل  مث ابنه  مث ابنها  وإن  م
وأ ذ  أبو اخل اب يف   ذكر  ابن املىن يف تع يقه  و نه: يقد  االبن وابنه   ى األب واجلد

يف رواية حنبل العصبة فيه من أحرز املال  و رجه  -رمحه هللا  -انتصار  من قول اإلما  أمحد 
و نه   الشَّتاكهما يف املعىنمن رواية تقدمي األخ   ى اجلد؛  -رمحه هللا  -ال يخ تقي الدين 

 . وسى..ن   ى اجلد ا تار  ابن أيب ميقد  االب

                              
 .(69 /8) ملرداويا  اإلنصاا (1)
 .(119 /3  ى منت اخلرقي ) شرح الزرك ي (2)
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رواية اثلينة  قال يف الفروأ: و نه   يها تقدمي األخ   ى اجلد. و نه سواء. وذكر الزرك ي
 -رمحه هللا  -بتقدمي اجلد   ى األخ    ى هذ  الرواية. وأ  قهن. و رج ال يخ تقي الدين 

 . (1)"وجها بت اوي االبن واألب واجلد وابن االبن و رجه بعنهم من رواية استواء األخ واجلد
ووجه يف   مث أبو  بم نزاأ ب  األص ابز " يف كتاب اجلنائ وأينا نق ه اإلما  املرداوي

 . (2)" الفروأ خترجيا من النكاح بتقدمي االبن   ى األب
 . نقد التخريج

إن القول بتقدمي االبن   ى األب يف والية النكاح  وكذا ت اويهما  ختريج ص يح فهو 
مقيل   ى رواوت اإلما  أمحد يف تقدمي األخ   ى اجلد  و  ى م ألة تقدمي االبن   ى األب 

 يف املرياث. 
 فكما أن االبن مقد    ى األب يف املرياث  فكذلك يقد  يف والية النكاح. 

 . (4)  واملالكية(3)فو ملذهب احلنفيةوالتخريج موا
 لكن يعَّتض   يه بن املرياث  ت    ن النكاح 

 بن   يه.وأن األب صاحب ال فقة  فكي  يقد  اال
  وأن قياس تقدمي االبن   ى األب   ى تقدمي األخ   ى اجلد فيه نظر. 

                              
 .(69 /8) ل مرداوي  اإلنصاا  (1)
 .(472 /2) ل مرداوي  اإلنصاا (2)
العناية شرح اهلداية "  وقوله )واألولياء   ى الَّتتيب املذكور يف النكاح( يقتني أن يتقد  االبن   ى األب"  (3)

(2/ 118). 
ب( يف مث شرأ يف بيان من يقد  من أولياء الينيب غري اجملرب  بقوله: )واالبن( وابنه وإن سفل )أوىل من األ"  (4)

 .(8 /2) الفواكه الدواف   ى رسالة ابن أيب زيد القريواف"  العقد   ى أمه
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 . دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب: الفرع الثاني
 من أوىل األقارب بتويل نكاح املرأ ؟ ومن يقد  يف ذلك؟  

 . حترير حمل النزاع
فوا يف م ألة املرأ  اليت  ندها ابن   مث ا ت والية النكاحاتفو الفقهاء   ى تقدمي األب يف 

 ابلغ. 
 فمن نظر إىل تقدمي االبن يف املرياث رأى تقدمي االبن   ى األب يف النكاح. 

 ومن رأى أن النكاح  ت    ن املرياث رأى تقدمي األب   ى االبن. 
 . الرواايت واألقوال يف املسألة

 ا ت   الفقهاء يف املفاض ة ب  االبن واألب يف والية النكاح    ى ثمثة أقوال:  
 . بن  وهو القول الص يح يف املذهب  ى اال بيقد  األ: القول األول
 . وهو قول خمرج يف املذهبب    ى األ بنيقد  اال: القول اليناف

 . خمرج يف املذهبأينا قول  وهو: استواء االبن واألب يف والية النكاح ل مرأ   القول الينالث
 . والرتجيح ،األدلة

 بن.   ى اال ببتقدمي األالقائ    :أدلة أصحاب القول األول
 استدلوا من املعقول: 

 هو صاحب الوالد  والتعصيب فيقد    ى االبن.  األبأن  /1
 . (1)أن االبن يقاد ابألب  وتق ت يد  إذا سرق ماله  خبما األب /2

                              
 .(6/28  ى منت اخلرقي ) شرح الزرك ي  (9/130) انظر: املغين  ابن قدامة (1)
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 األقوال الفقهية المخرجة في مذهب اإلمام أحمد جمعاً ودراسة

 ب.   ى األ بنبتقدمي اال القائ   :أدلة أصحاب القول الثاين
 من القياس: 

 . (1)    ى رواية تقدمي األخ   ى اجلد؛ الشَّتاكهما يف املعىنب  ى األ بنتقدمي االقاسوا 
 من املعقول: 

 أن البنو  أقرب من األبو   وأن االبن جزء من األ . 
أن االبن مقد    ى األب يف املرياث  فاألب يرث ال دس فرضا  ند وجود االبن  أما االبن 

 فريث الباقي تعصيبا. 
 استواء االبن واألب يف الوالية. : القول الثالثأصحاب أدلة 

 من القياس: 
 . (2)    ى رواية استواء األخ واجلدباألو  بناال  اويتقاسوا 

 من املعقول: 
كامل املال إذا انفردا  وكذلك ال ي قط أحدمها ب واالبن كممها  صبة فهما يراثن  أن األ

 اآل ر  فبما أهنما يت اوون يف املرياث  فكذلك يت اوون يف الوالية. 
 : الرتجيح

أرى أن ينظر يف هذ  امل ألة إىل  مقة املرأ  وقرهبا  فإن كانت قريبة ألبيها قد  األب  وإن 
 كانت قريبة البنها قد  االبن  و  يه فإف أرى ترجيح القول ابستواء األب واالبن يف الوالية. 

  

                              
 .(69 /8) اإلنصاا ل مرداوي (1)
 .(69 /8) اإلنصاا ل مرداوي (2)
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 المطلب الخامس

 غياب الولي غيبة منقطعة

 . دراسة التخريج: الفرع األول
 . املسألةنص 

األقرب أو جن انتق ت الوالية إىل األبعد  و نه يف العنل: أن الوالية تنتقل (1)فإن  نل"  
 إىل احلاكم فيتخرج يف الغيبة مينل ذلك  وكذلك إن غاب األقرب غيبة منق عة وقد زوج األبعد

"(2) . 
 . القائل ابلتخريج

 الك وذاف.  اخل ابأبو القاضي 
 . أصل التخريج

 رج القول بتزويج احلاكم إذا غاب الويل غيبة منق عة    ى القول بتزويج احلاكم يف 
  نل الويل. 

 . بنق ت: األب إذا  نل ومل يزوج  يزوج االوهذا نص اإلما  أمحد الذي قيل   يه " 
 . (3)" الويل يزوج احلاكم   يهقال: نعم يروى  ن  ينمان إذا وضعها يف الكفوء وإذا مل يزوج 

                              
ل قاسم  صن غريب املال. انظر: ن ها  نم إذا منعها من التزويج نل الرجل أ ته وابنته يعالعنل: هو من  (1)
 .(1767 /5)) نل(  الص اح   (282 /3)ماد  ) نل(  بن سم  

 .(386 - 385اهلداية   ى مذهب اإلما  أمحد ص ) (2)
 .(38 /3م ائل اإلما  أمحد رواية ابنه أيب الفنل صاحل ) (3)
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و رجها أبو : " والذي نص   ى أن أصل التخريج يف امل ألة هو العنل  اإلما  املرداوي
 . (1)" اخل اب من  نل الويل

فكما أن احلاكم يزوج املرأ  يف إذا  ن ها الويل  كذلك يزوجها إذا غاب  نها الويل غيبة 
 منق عة. 

 . للتخريج من املذهب الناقلون
وإذا  نل ويل احلر  األقرب أو غاب غيبة منق عة   والنص هو: "ابن تيمية داجملاإلما   /1

زوج األبعد  و نه يف العنل يزوج احلاكم و رج مين ه يف الغيبة وهي معترب  خيا ال يق ت إال 
 . (2)"بك فة وم قة نص   يه

  زوج األبعد( هذا املذهب  غاب غيبة منق عةقوله )وإن   والنص هو: " اإلما  املرداوي /2
 . و  يه األص اب

  و رجها أبو اخل اب من  نل الويل  واحلاوي  ذكرها يف الر ايت   يزوج احلاكم: و نه
 . (3)" واتبعه يف احملرر

 . نقد التخريج
القول بتزويج احلاكم ل مرأ  إذا غاب وليها غيبة منق عة  ختريج ص يح؛ فهو مقيل   ى 

  رواوت اإلما  أمحد وموافو لقوا د . 

                              
 .(76 /8) اإلنصاا ل مرداوي (1)
 (.7/21مجد ) ل  يف الفقه احملرر (2)
 .(76 /8) اإلنصاا ل مرداوي (3)
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 . دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب: الفرع الثاني  
 إذا غاب الويل غيبة منق عة  فمن يقو  بتزويج الولية  هل يزوجها الويل األبعد؟ أ  احلاكم؟ 

 . حترير حمل النزاع
بعد ذلك فيمن له احلو   ت فوامث ا  (1)اتفو الفقهاء   ى أن الذي له حو التزويج هو الويل

 . يف التزويج حال غياب الويل غيبة منق عة
 فمن ا ترب الوالية كالدين  قد  ال   ان   ى األولياء البعداء.  

 ومن ا ترب الوالية خمت فة  ن الدين  قد  األولياء البعداء   ى ال   ان. 
 . الرواايت واألقوال يف املسألة

 ا ت   الفقهاء يف من يقد  ل والية يف النكاح  إذا غاب الويل غياب منق ت    ى قول :  
 أن الوالية تكون ل ويل األبعد  وهو القول الص يح يف املذهب. : القول األول
 خرج يف املذهب. املقول الوهو ل  اكم   أن الوالية تكون: القول اليناف

 . األدلة واملناقشات والرتجيح 
 تكون ل ويل األبعد. بن الوالية يف النكاح  القائ   :أدلة أصحاب القول األول

 من ال نة النبوية: 

                              
 .(34-36 /4الفقه   ى املذاهب األربعة )انظر:  (1)
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أن  رو    أ رب  أن ابن شهاب  (2)أ ربف س يمان بن موسى: قال  (1)أ ربان ابن جريج
ري إذن أميا امرأ  نك ت بغ : ))هللا   يه وس م قال أن النيب ص ى  أن  ائ ة أ ربته  أ رب 

وهلا مهرها خيا أصاب منها  فإن اشتجروا  فإن ال   ان ويل  -ثماث  -مواليها  فنكاحها اب ل 
 . (3) (( لهمن ال ويل 

 وجه الداللة: 
 أن ال   ان ويل من ال ويل هلا  وهذ  هلا ويل بعيد. 

 استدلوا من املعقول: 
 األبعد  كما لو جن. الويل األقرب فم كه الويل أنه تعذر التزويج من جهة 

 تكون ل    ان. بن الوالية يف النكاح  القائ   :أدلة أصحاب القول الثاين 
 من ال نة النبوية: 

 -ثماث  -أميا امرأ  نك ت بغري إذن مواليها  فنكاحها اب ل  ))أينا استدلوا حبديث:  
 ((. وهلا مهرها خيا أصاب منها  فإن اشتجروا  فإن ال   ان ويل من ال ويل له 

 وجه الداللة: 
 أن املرأ  ب بب العنل والغيبة أصب ت كمن ال ويل هلا  فيكون ال   ان وليها.  

                              
بن جريح  أبو الوليد. رومي األصل. من موايل قريك. لقب بفقيه احلر   بد امل ك بن  بد العزيز   ابن جريح (1)

 .ه150  تويف سنة أ ذ  ن   اء وجماهد. كان ثقة يف احلديث. أول من صن  الكتب خيكة  )املكي(
 (.400 /10) ؛ اتريخ بغداد(305 /4) ؛ األ م (160 /1) تذكر  احلفاظانظر: 

بو الربيت  الدم قي املعروا ابألشدق. حمدث فقيه  من قدماء الفقهاء. هو س يمان موسى األموي ابلوالء  أ (2)
قال الدارق ين يف الع ل من   قال ابن  دي: س يمان بن موسى فقيه  راو حدث  نه الينقات وهو أحد   ماء أهل ال ا 

 .(199 /3)  األ م (226 /4) هتذيب التهذيبانظر:  ه.119  تويف سنة الينقات أثىن   يه   اء والزهري
 /42) [ 25326] رقم احلديث-رضي هللا  نها-  يف م ند الصديقة  ائ ة أ رجه اإلما  أمحد يف م ند  (3)

 .(284 /7)  [36117  رقم احلديث ] مصنفه  م ألة النكاح بغري ويل  وأ رجه ابن أيب شيبة يف(200 -199
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فإن حصل  ما ب  األولياء أصب ت  يتناول الكلت روا" ضمري مج"فإن اشتج: أن قولهو 
 الوالية ل    ان. 
 من املعقول: 

ن أدائه فقا  احلاكم مقامه  كما لو كان   يه دين وامتنت  امتنت  ل ويل وقدحو  الواليةأن 
 . (1)ن قنائه 

 وقد نوقش هذا القول: 
 : الوالية ختال  الدين من وجو  ثمثةبن 

 . ل ويل  والدين حو   يهأهنا حو : أحدها 
 . أو ف قه أو موته  من جنون الويل؛ والوالية تنتقل لعارض  أن الدين ال ينتقل  نه: اليناف

 . (2)والوالية يعترب هلا ذلك  أن الدين ال يعترب يف بقائه العدالة: الينالث
 : الرتجيح

أرى أن ينظر يف هذ  امل ألة إىل  ادات الناس وأحواهلم  ف و كان يف انتقال الوالية إىل 
األولياء البعداء إمكانية أو احتمال الوقوأ يف اخلما والق يعة  قد  ال   ان يف الوالية  وأما 

 إذا ظن ال ممة والتفاهم ب  األولياء  فاألوىل أن تكون الوالية يف األقارب. 

 
 

                              
 .(9/156) املغين البن قدامة :انظر (1)
 .(31 /7) املغين البن قدامة (2)
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 األقوال الفقهية المخرجة في مذهب اإلمام أحمد جمعاً ودراسة

 لب السادسالمط

 توكيل من يقوم مقام الولي من غير إذن الزوجة

 . دراسة التخريج: الفرع األول
 . نص املسألة

بم إذن  وذلك قياسا   ى الرواية القائ ة بب من توكيل  (1) د  جواز توكيل الويل غري اجملرب
 . (2)الوكيل من غري إذن املوكل

 . القائل ابلتخريج
 احلنب ي.  ابن  قيلاإلما  و   الفراء القاضي أبو يع ى

 . أصل التخريج
 رج القول بعد  جواز توكيل الويل غري اجملرب بم إذن املرأ   ابستينناء احلاكم    ى القول 

وا ت فت يف الوكالة امل  قة هل مي ك : م ألةبعد  جواز توكيل الوكيل  وهذا نص الرواية: " 
  الوكيل أن يوكل غري ؟
 . (3)" ال جتوز وكالة الوكيل: فنقل ابن منصور

                              
 .فوصي األب  ند  د  األب  والويل اجملرب أحد ثمثة: مالك األمة أو العبد  فاألب (1)

 .مث الكافل  مث احلاكم  أ تو املرأ  مث  صبته( ملوىل )منوالويل غري اجملرب: ي مل العصبة  مث ا
وابن العم  ال يزوجون إال البالغة إبذهنا  وأتذن الينيب ابلكم   والبكر   واجلد  واألخ  وقرابة العصبة كاالبن

 .ابلصمت
  .والويل غري اجملرب يزوج البالغ ال الصغري  إبذهنا ورضاها  سواء أكانت البالغ بكرا أ  ثيبا

 .(6695 - 6694 /9اإلسممي وأدلته ل زحي ي )الفقه 
  وقد ذكر هذا مفقود    وكتاب الفصول البن  قيلأن كتاب اجملرد ل قاضي أبو يع ى امل ألة مفقود   حيث (2)

 .(8/82اإلنصاا  املرداوي )انظر  وابن  قيل.   ون به لإلمام  أبو يع ى التخريج اإلما  املرداوي
 .(397 /1امل ائل الفقهية من كتاب الروايت  والوجه  ) (3)
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ل الويل غري اجملرب من فكما أنه ال جيوز توكيل الوكيل من غري إذن املوكل  كذلك ال جيوز توكي
 غري إذن املرأ . 

والذي نص   ى أن أصل التخريج يف هذ  امل ألة هو  د  جواز توكيل الوكيل  اإلما  
هذ    ى الروايت  يف توكيل  (1)يف الفصول و رج القاضي يف اجملرد  وابن  قيل : "املرداوي

 . (2)" الوكيل من غري إذن املوكل
 . للتخريج من املذهب الناقلون

وال يعترب يف ص ة الوكالة إذن املرأ  يف التوكيل  سواء   والنص هو: " ابن قدامةاإلما   /1
كان املوكل أاب أو غري . وال يفتقر إىل حنور شاهدين. وقال بعو ال افعية: ال جيوز لغري 
اجملرب التوكيل إال إبذن املرأ . و رجه القاضي   ى الروايت  يف توكيل الوكيل من غري إذن 

 . (3)"املوكل
وال : وقيل  ال يوكل غري جمرب بم إذن إال حاكم: وقيلهو: "   والنص ابن مف ح اإلما  /2

 . (4)" جميز  و رجه القاضي   ى اخلما يف توكيل الوكيل
قوله )ووكيل كل واحد من هؤالء يقو  مقامه  وإن كان   والنص هو: " اإلما  املرداوي /3

الوكالة يف النكاح  وجواز توكيل الويل  سواء كان جمربا حاضرا(. الص يح من املذهب: جواز 
 ... .أو غري جمرب  أاب كان أو غري  إبذن الزوجة وبغري إذهنا. وهو ظاهر املصن  هنا.

وقيل: ال يوكل غري جمرب بم إذهنا  إال احلاكم. وقدمه يف الفروأ  يف ابب الوكالة  فتناقو. 

                              
 .)غري م بوأ(كفاية املفيت :    وي مىالفصول (1)
 .ه 513   املتويف سنةأبو الوفاء ابن  قيل :املؤل و 

 .(345 /1ذيل  بقات احلناب ة )انظر: 
 .(82 /8) ل مرداوي  اإلنصاا (2)
 .(7/352) املغين  ابن قدامة (3)
 .(114 /6املبدأ يف شرح املقنت ) (4)
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يف الفصول هذ    ى الروايت  يف توكيل الوكيل من غري  وابن  قيل  و رج القاضي يف اجملرد
إذن املوكل  وقاال: من ال جيوز له اإلجبار يكون كالوكيل يف التوكيل. ورد  املصن   وال ارح. 

 . (2)" ورد  املصن  أينا وغري : لو منعت الويل من التوكيل امتنت. (1)وقال يف الَّتغيب
 وقيل: ال يوكل غري جمرب بم إذن إال حاكم.   والنص هو: " اإلما  ابن البهاء البغدادي /4

وقيل: وال جمرب  و رجه القاضي   ى اخلما يف توكيل الوكيل  وال  ما أن احلاكم مي كه 
 . (3)" مع   أو من شاء  أو من يرضا م  قا  وجيوز يف تزويج 

 . نقد التخريج
بعد  جواز توكيل غري اجملرب إال إبذن املرأ   ختريج ص يح  فقد قيل   ى رواوت القول  

 اإلما  أمحد ووافو قوا د . 
وإذا كان الويل  ن ال جيرب   ى : "   قال اإلما  املاورديوهو موافو ل مذهب ال افعي

النكاح فهل ي ز  استئذاهنا يف  قد النكاح أ  ال؟ ا ت   أص ابنا فيه   ى وجه  ومنهم 
 من  رجه   ى قول : 

وهو ا تيار أيب   ي بن أيب هرير  أنه ال يصح توكي ه إال إبذهنا؛ ألنه انئب  نها  أحدمها:
وأشبه الوكيل الذي ال جيوز له أن يوكل فيما هو وكل فيه إال  ن إذن موك ه فع ى هذا إن مل 
ي تأذهنا الويل يف توكي ه فزوجها الوكيل إبذهنا أو غري إذهنا كان النكاح اب م لف اد الوكالة  

و استأذهنا الويل فيه بعد  قد الوكالة مل تصح الوكالة حىت ي تأذهنا الويل بعد إذهنا يف ول

                              
 الفقيه املف ر  الَّتغيب: حملمد بن اخلنر بن حممد بن اخلنر بن   ي بن   ي بن  بداهلل بن تيمية احلراف (1)

 حبران. هالال622وتويف سالنة  يبها شيخ حران و    أبو  بد اهلل  فخر الدين  لوا ظاخل يب ا
 .(113 /6) األ م  ( 208-2/206) انظر: املقصد األرشد

 .(82 /8) اإلنصاا ل مرداوي (2)
 .(208 /5فتح امل ك العزيز ب رح الوجيز ) (3)



 

 

 

 

 الف ل السادس

503 

 األقوال الفقهية المخرجة في مذهب اإلمام أحمد جمعاً ودراسة

توكي ه  فإذا وك ه بعد إذهنا وكان وكيم هلما مجيعا فإن رجعت يف توكي ه ب  ت الوكالة  ومل 
 يكن له أن يزوج. 
الوكالة جائز  وإن مل ي تأذهنا الويل يف (1)وهو ا تيار أيب إس اق املروزي والوجه الثاين:

 قدها؛ ألنه موكل يف حو نف ه الذي ثبت به ابل رأ ال ابالستنابة فأشبه األب و ال  الوكيل 
 . (2)" امل تناب  فع ى هذا تصح الوكالة وإن مل ي تأذن املرأ  يف  قدها ويكون هو وكيم

 
 

  

                              
هو أبو إس اق إبراهيم بن أمحد املروزي. أحد األئمة من فقهاء ال افعية  شرح املذهب وخلصه  وأقا  ببغداد  (1)

 (429 /15)   سري أ م  النبمء(11 /6) اتريخ بغداده. انظر: 340  تويف سنة دهرًا  ويمً يدرس ويفيت. وخترج به أئمة
 .(114 /9) يف فقه ال افعياحلاوي  (2)
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 . المسألة المخرجة داخل المذهبالفرع الثاني: دراسة  
 إذن املرأ   أ  ال؟  امه يف النكاح  وهل حيتاج ذلك إىلهل جيوز أن يوكل الويل من يقو  مق

 . حترير حمل النزاع
الويل وا ت فوا يف   (1)إذن املرأ له أن يوكل يف النكاح بغري  اجملربالويل أن    ىفقهاء الاتفو 
 . غري اجملرب

 فمن ا ترب العقد  قد معاوضة  قال جبواز التوكيل بغري إذن. 
 ومن ا ترب   قد نكاح و ت    ن املعاوضة  قال بعد  جواز التوكيل إال إبذن. 

 . الرواايت واألقوال يف املسألة
ا ت   الفقهاء يف توكيل الويل غري اجملرب لغري  يف الوالية  وهل ي ز  إذن املرأ  يف ذلك؟   ى 

 قول : 
 جواز توكيل الويل غري اجملرب بدون إذن املرأ   وهو القول الص يح يف املذهب.  :القول األول
ل املخرج يف وهو القو  د  جواز توكيل الويل غري اجملرب إال إبذن املرأ    :القول الثاين

 . (2)املذهب
 . والرتجيح ،األدلة

م  قا سواء كان الويل جمربا  القائ   جبواز الوكالة يف النكاح :أدلة أصحاب القول األول
 أو غري جمرب وسواء كان إبذن املرأ  أو بغري إذهنا. 

 ال نة: من 

                              
 .(34-36 /4الفقه   ى املذاهب األربعة )انظر:  (1)
 .(82 /8) اإلنصاا ل مرداوي (2)



 

 

 

 

 الف ل السادس

505 
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يف تزوجيه أ  (3)  ووكل  مرو بن أمية(2)يف تزوجيه ميمونة(1)أنه وكل أاب رافت ي  ن النيب رو 
 . (4)حبيبة

 وجه الداللة: 
 جواز التوكيل يف النكاح  وال يوجد يف احلديث ما يدل   ى استئذان املرأ  يف التوكيل. 

 من املعقول: 

                              
هو أس م  موىل رسول هللا ص ى هللا   يه وس م  أبو رافت  غ بت   يه كنيته. وا ت   يف امسه فقيل: أس م   (1)

امسه هرمز. وهللا أ  م. كان قب يا  وكان  بًدا ل عباس بن  بد امل  ب وهو أشهر ما قيل فيه. وقيل: امسه إبراهيم. وقيل: 
 فوهبه ل نيب ص ي هللا   يه وس م  ف ما ب ر أبو رافت النيب ص ي هللا   يه وس م إبسم  العباس أ تقه.

 .ه35سنة  شهد أبو رافت أحًدا وما بعدها. مات ابملدينة آ ر  مفة  ينمان رضي هللا  نه
 .(1/15)   اإلصابة(1/38)   االستيعاب(77 /1) ابةأسد الغانظر: 

يف  (  واحلديث ضعفه ال يخ األلباف4130) (  وابن حبان1825) (  والدارمي27197أ رجه أمحد ) (2)
 (.1849اإلرواء )

هي ميمونة بنت احلارث بن حزن اهلملية. أ  املؤمن . آ ر امرأ  تزوجها رسول هللا ص ى هللا   يه وس م وآ ر 
كان امسها " بر  " ف ماها " ميمونة " ابيعت خيكة قبل اهلجر   وكانت زوجة أيب رهم بن  بد العزى   من مات من زوجاته 

 ه.51  توفيت سنة هال 7ا النيب ص ى هللا   يه وس م سنة العامري ومات  نها  فتزوجه
 (.4/1914)   االستيعاب(6/237)   أسد الغابة(397 /4) اإلصابةانظر: 

من الص ابة اشتهر يف اجلاه ية  وشهد مت   هو  مرو بن أمية بن  وي د بن  بد هللا  أبو أمية  النمري (3)
 ه. 55  تويف سنة و اش أو  اخل فاء الراشدين  مث أس م وحنر بئر معونة  امل رك  بدراً وأحداً 

 .(238 /5) أل م ا  (6 /8)   هتذيب التهذيب(524 /2) اإلصابةانظر: 
 (.1850يف اإلرواء ) (  واحلديث ضعفه ال يخ األلباف4/22أ رجه احلاكم ) (4)

نت أيب سفيان صخر بن حرب بن أمية القرشية األموية. تكىن أ  حبيبة. إحدى أمهات هي رم ة ب  أ  حبيبة
املؤمن   كانت من ال ابق  إىل اإلسم   هاجرت إىل احلب ة مت زوجها  بيد هللا بن ج ك فولدت هناك حبيبة  فتنصر 

ول هللا ص ى هللا   يه وس م   بها إىل  بيد هللا ومات ابحلب ة نصرانًيا وبقيت أ  حبيبة م  مة برض احلب ة  فأرسل رس
النجاشي فتزوجها وهي ابحلب ة روت  ن النيب ص ى هللا   يه وس م أحاديث و ن زينب بنت ج ك وروت  نها بنتها 

 .ه 42ه وقيل 44  توفيت سنة حبيبة وأ واها معاوية و تبة وآ رون
 .(5/573)   أسد الغابة(4/530) اإلصابةانظر: 
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 . (1)التوكيل فيه يجوزفكالبيت  قد معاوضة  النكاح  أن
جواز توكيل الويل غري اجملرب إال إبذن املرأ    بعد  القائ   أدلة أصحاب القول الثاين:

 ابستينناء احلاكم. 
 من املعقول: 

 . (2)إذن من الويل يف التزويج ف م يفتقر إىل إذن املرأ  وال إىل إشهاد كإذن احلاكمأنه  /1
الويل غري اجملرب إال إبذن املرأ   قياسا   ى  د  جواز توكيل الوكيل من أنه ال جيوز توكيل  /2

 غري إذن املوكل. 
 : الرتجيح
البد و  ألنه  قد الويل غري اجملرب إال إبذن املرأ   وذلكال جيوز توكيل أنه القول اليناف و أرجح 

ل ق وب ومد ا  لدوا   الوجهات النظر وأتليفً  األن يف هذا الرأي تقريبً و فيه  من إذن الزوجة 
العمقة والع ر   فاملرأ  لتؤسل أسر  حتتاج أن تع م ابل خص الذي وكل ل قيا  بنكاحها وأن 

 . وهللا أ  متكون راضية ومقتنعة به  

 
 

  

                              
 (.9/137) املغين  ابن قدامةانظر:  (1)
 (.7/352انظر: املصدر ال ابو ) (2)
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 المطلب السابع

 الكفاءة في النكاح حال العقد

 . دراسة التخريج: الفرع األول
 . نص املسألة

مقارنة بن يقول سيد العبد بعد إجياب النكاح له قب ت له  (1)وإن حدثت له الكفاء " 
النكاح وأ تقته فقياس املذهب ص ة ذلك  وخترج رواية أ رى   ى م ألة إذا أ تقهما معا  

 . (2)" و  ى م ألة أ تقتك وجع ت  تقك صداقك
 . القائل ابلتخريج

 . ابن تيمية شيخ اإلسم 
 . أصل التخريج

  رج القول خينت وب من النكاح إذا وجدت الكفاء  حال العقد    ى أص  : 
 األول: م ألة إذا أ تقهما معا. 

 اليناف: م ألة إذا قال: أ تقتك وجع ت  تقك صداقك. 
وخترج رواية أ رى   ى م ألة إذا  : "والذي نص   ى أن ل م ألة أص   هو اإلما  ابن تيمية

 . (3)" أ تقهما معا  و  ى م ألة أ تقتك وجع ت  تقك صداقك

                              
  نصبامل /2 .أداء الفرائو واجتناب النواهيوهو   دينال /1 :تكون يفو  امل اوا  :كفاء   ند احلناب ة هيال (1)

 .(517الروض املربت شرح زاد امل تقنت )ص .ي ار حب ب ما جيبالصنا ة و ال /4 .احلرية /3 .والن ب
 .(534اال تيارات الفقهية ص )  (455 /5) الفتاوى الكربى البن تيمية (2)
 .املرجت ال ابو (3)
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: إذا أراد الرجل أن يعتو جاريته ويتزوجها وجيعل  تقها -رمحه هللا  –ق ت: ألمحد " 
  صداقها  كي  يفعل؟

 قال: يقول: قد أ تقتك  وجع ت  تقك صداقك. 
 . (1)"جائز  فإن ندمت فم جيوز  إن قالت ال أرضىقال إس اق: 

أ تقتك وجع ت  تقك صداقك حينر  شاهدين فإنه ينعقد بذلك النكاح  : قال ألمته" 
 . (2)"و نه: ال ينعقد بذلك وي تأن  العقد إبذهنا وهو الص يح

فكما أنه ال ينعقد نكاح ال يد ألمته يف احلال  كذلك ال ينعقد النكاح إذا وجدت الكفاء  
 حال العقد. 
 . للتخريج من املذهب الناقلون

ف و وجدت الكفاء  يف النكاح حال العقد بن يقول   والنص هو: " اإلما  املرداوي /1
رمحه  -النكاح له قب ت له هذا النكاح وأ تقته فقال ال يخ تقي الدين سيد العبد بعد إجياب 

 . : قياس املذهب ص ته-هللا 
ويتخرج فيه وجه آ ر خينعها. وأييت ما يتع و بذلك  ند قوله: إذا  تقت األمة وزوجها : قال

 . (3)"حر 
ومنها لو وجدت الكفاء  يف النكاح حال العقد    والنص هو: "احلنب ي اإلما  ابن رجب /2

بن يقول سيد العبد بعد إجياب النكاح قب ت له هذا النكاح وأ تقته فقال ال يخ تقي الدين 

                              
 .(1937 - 1936 /4) م ائل اإلما  أمحد وإس اق بن راهويه (1)
 .(387اهلداية   ى مذهب اإلما  أمحد ص ) (2)
 .(110 /8) اإلنصاا ل مرداوي (3)
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شر ه يف غري  قد قياس املذهب ص ته قال ويتخرج فيه وجه آ ر خينعها فأما اقَّتان احلكم مت 
 . (1)"هل يينبت به احلكم أ  ال؟ 

 . نقد التخريج
القول خينت النكاح إذا وجدت الكفاء  حال العقد  هو ختريج مقيل   ى رواوت أئمة 

 املذهب وموافو لقوا د . 
 ومل أق    ى موافق  ل تخريج يف املذاهب األ رى. 

  

                              
 .(311 /1) القوا د البن رجب (1)
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 . المذهبدراسة المسألة المخرجة داخل  : الفرع الثاني
 إذا وجدت الكفاء  يف النكاح حال العقد  فهل يصح العقد  أ  ال يصح؟ 

 . حترير حمل النزاع
  وا ت فوا بعد ذلك يف (1)اتفو الفقهاء   ى أن الكفاء  إذا وجدت قبل العقد فإهنا يعتد هبا

 . ص ة الكفاء  إذا وجدت حال العقد
فمن رأى أن األمة إذا  تقت وزوجها حر جترب   ى البقاء معه  قال بص ة النكاح إذا 

 وجدت الكفاء  حال العقد. 
ومن رأى أن األمة إذا  تقت وزوجها حر جيوز هلا ترك زوجها  قال خينت النكاح إذا وجدت  

 الكفاء  حال العقد. 
 . الرواايت واألقوال يف املسألة

 ا ت   الفقهاء يف الكفاء  إذا وجدت حال  قد النكاح    ى قول : 
   وهو املذهب. حال العقدإذا وجدت الكفاء  النكاح ص ة : القول األول
يف وهو القول املخرج   حال العقدوذلك إذا وجدت الكفاء  النكاح منت : القول اليناف

 املذهب. 
 . والرتجيح ،األدلة

  أو حال العقدإذا وجدت الكفاء  النكاح ص ة بالقائ    :أدلة أصحاب القول األول
 وجوب الكفاء  ب  الزوج  حال العقد. 

 من ال نة النبوية: 

                              
 .(135 /2ا تما األئمة الع ماء )انظر:  (1)
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  ندما  تقت  وكانت حتت  بد.  (1)قصة برير 
 وكان زوجها  بدا فخريها رسول هللا : قالت -رضي هللا  نها-أ  املؤمن   ائ ة   ن

 . (2)فا تارت نف ها ولو كان حرا مل  ريها
 وجه الداللة: 

أن برير   تقت وزوجها  بد فخريها النيب ص ى هللا   يه وس م ب  البقاء حتته وب  تركه  
 وهذا يدل   ى وجوب الكفاء  ب  الزوج  حال العقد. 

 من املعقول: 
 . (3)أهنا م كت رقبتها فم مي ك   يها إال اب تيارها

  حال العقدوذلك إذا وجدت الكفاء  النكاح نت خي القائ   :أدلة أصحاب القول الثاين
 أو ال جتب الكفاء  ب  الزوج  حال العقد. 

                              
 وقد تعددت ال رق الناق ة هلذا احلديث     هل هو حر أ   بدد ا ت   الروا  يف حال زوج برير وق (1)

فخريها رسول هللا ص ى »كان زوج برير  حرا    : ن  ائ ة قالت )) :وهذ  بعو ال رق اليت نق ها اإلما  الَّتمذي
هكذا روى ه ا    ن أبيه   ن  ائ ة قالت: كان زوج برير  « حديث  ائ ة حديث ح ن ص يح«: »هللا   يه وس م

ابن  مر والعمل     ن ابن  باس قال: رأيت زوج برير  وكان  بدا يقال له: مغيث  وهكذا روي  ن بدا  وروى  كرمة
إذا كانت األمة حتت احلر فأ تقت فم  يار هلا  وإ ا يكون هلا اخليار إذا أ تقت  :  ى هذا  ند بعو أهل الع م وقالوا
 .  وأمحد  وإس اقوكانت حتت  بد  وهو قول ال افعي

فخريها رسول هللا ص ى هللا »كان زوج برير  حرا    وروى األ مك   ن إبراهيم   ن األسود   ن  ائ ة قالت:
 :وروى أبو  وانة هذا احلديث   ن األ مك   ن إبراهيم   ن األسود   ن  ائ ة  يف قصة برير   قال األسود«   يه وس م

 «  وأهل الكوفةوالعمل   ى هذا  ند بعو أهل الع م من التابع   ومن بعدهم  وهو قول سفيان الينوري»وكان زوجها حرا 
 .(453 /3سنن الَّتمذي ت شاكر )  [1155رقم احلديث ]  ابب ما جاء يف املرأ  تعتو وهلا زوج  (( أ رجه الَّتمذي

  ابب يف يف سننه أبو داودو   (1504ابب إ ا الوالء ملن أ تو )  كتاب العتوص ي ه   أ رجه م  م يف  (2)
 .(270 /2)  [2233املم وكة تعتو وهي حتت  بد أو حر  رقم احلديث ]

 (.177 /8) اا  املرداوياإلنص (3)
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 األقوال الفقهية المخرجة في مذهب اإلمام أحمد جمعاً ودراسة

 من ال نة النبوية: 
قصة برير   ندما  تقت  حيث ذكر احلديث من  رق  ديد   وقد ذكر يف بعنها  أهنا 

: (3)واألسود(2)قال احلكم  (1) ري برير أن رسول هللا ومنها: كانت حتت حر وليل  بد  
 . (4)زوجها حراوكان 

 وجه الداللة: 
أن برير   ندما  تقت كان زوجها حرا  وذلك كما ورد يف  رق كينري   وأن النيب ص ى هللا 

   يه وس م  ريها  وهذا يدل   ى  د  وجوب الكفاء  ب  الزوج  حال العقد. 
 من املعقول: 

 . (5)تابية حتت امل  مأهنا كافأت زوجها يف الكمال ف م يينبت هلا اخليار ما لو اس مت الك
 : الرتجيح

أرجح القول بن الكفاء  يف النكاح حال العقد تصح  وهو قول موافو ل عقل والعرا  فالكفاء  
   قد وجدت حال العقد  ف ماذا مينت من النكاح. 

                              
 /1)  [2078] رقم احلديث  ابب  يار األمة إذا أ تقت  كتاب اال مقسننه   أ رجه ابن ماجه يف  (1)

 (.1873يف اإلرواء ) وص  ه ال يخ األلباف  (671
الكندي ابلوالء  من أهل الكوفة. اتبعي أدرك بعو الص ابة   را ابلفقه. شهد له هو احلكم بن ُ تالْيبة   (2)

 ه.113  تويف سنة وهو ثقة  األوزا ي وغري 
 .(432 /2) هتذيب التهذيبانظر: 

هو األسود بن يزيد بن قيل  أبو  مر  النخعي. اتبعي  فقيه من احلفاظ  كان  امل الكوفة يف  صر . روى  (3)
  (343 /1) هتذيب التهذيبه. انظر: 75  تويف سنة و مر و  ي وابن م عود وبمل و ائ ة رضي هللا  نهم ن أيب بكر 
 .(330 /1)   األ م (48 /1) تذكر  احلفاظ

[  6754]  [6751] احلديث رقميف ص ي ه  كتاب الفرائو  ابب الوالء ملن أ تو   البخاري انظر: (4)
(8/ 154). 

 (.7/554)   ى منت املقنتانظر: ال رح الكبري  (5)
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 الثالثاملبحث 
 

 باب المحرمات في النكاح
 
 

 : فيـــه خمسة مطالبو

 المطلب األول: السحاق بين النساء ال ينشر الحرمة.   •

 المطلب الثاني: تزوج األختين في عقد.  •

 المطلب الثالث: نكاح األمة اذا أيسر.  •

 المطلب الرابع: نكاح األمة في عدة الحرة المطلقة.  •

 المطلب الخامس: نكاح األب أمة ولد .  •

 
* * * ** * * *  
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 األقوال الفقهية المخرجة في مذهب اإلمام أحمد جمعاً ودراسة

 
 ولالمطلب األ

 النساء ال ينشر الحرمةالسحاق بين 

 . دراسة التخريج: الفرع األول
 . نص املسألة

الن اء قياس املذهب املنصوص أنه  رج   ى اخلما يف مباشر  الرجل الرجل (1)وس اق"  
 . (2)" ب هو 

 . القائل ابلتخريج
 . ابن تيمية شيخ اإلسم 

 . أصل التخريج
 ين ر احلرمة ب  الن اء   ى ثمثة م ائل:  بن ال  اق رج القول 

   فكما أن ال واط ين ر احلرمة ب  الرجال فكذلك ال  اق. (3)األول: ال واط
 ن الغمم  ي وط أحدمها بصاحبه  مث يكربا فيولد ل مفعول به جارية   (4)األوزا ي لئسُ " 

 ؟ أيتزوجها الفا ل

                              
 .فعل الن اء بعنهن ببعو  وكذلك فعل اجملبوب ابملرأ  ي مى س اقا: ال  اق هو (1)

  .: أن ال  اق ال إيمج فيهب  الزانوهو زان الن اء لكن الفرق بينه و 
 .(247 /2معجم املص   ات واأللفاظ الفقهية )

 ورخيا ت تعمل شيئا كاآللة وت تمتت ابملرأ  األ رى.  حتتك ابملرأ  األ رى وتنزل ملرأ ال  اق: او 
 .(14/314) ال رح املمتت ( 10/152) .(س و)انظر: ل ان العرب ماد 

 .(535)اال تيارات الفقهية ص   (5/456) الفتاوى الكربى  ابن تيمية (2)
 (.10/155) انظر: املغين أو إيمج فرج آدمي يف فرج آدمي.  ال واط: إتيان الرجل الرجل (3)
هو  بد الرمحن بن  مرو بن حيمد األوزا ي. إما  فقيه حمدث مف ر. ن بته إىل ))األوزاأ(( من  :األوزا ي (4)
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 األقوال الفقهية المخرجة في مذهب اإلمام أحمد جمعاً ودراسة

 قال: ال. 
 . (2)"(1)قال أمحد:   ى قولنا كما قال  إذا كان ذلك يف الدبر

أنه  رج   ى اخلما يف    ى أن األصل يف امل ألة هو ال واط " وقد نص اإلما  ابن تيمية
 . (4)" (3)مباشر  الرجل الرجل ب هو 

 واجلامت ب  امل ألت  أن كممها وطء منهي  نه يف ال رأ. 
 ؟ م ألة: لنب امليتة هل ين ر احلرمة أ  الاليناف: لنب امليتة  " 
به صغري  أنه ين ر قال يف امرأ  ماتت ف  ب من ثديها لنب ف قى: نقل إبراهيم احلريب

وهو ا تيار اخلرقي وأيب   الصيب ابنا ل ميتةإذا سقى مرات يب غ حد الرضاأ فقد صار : فقال
 . (5)"بكر

                              
ليمامة والبصر   وبرأ. وأراد  املنصور   ى القناء قرى دم و. وأص ه من سيب ال ند. ن أ يتيًما وأتدب بنف ه  فرحل إىل ا

 ه.157سنة  فأىب  مث نزل بريوت مراب ًا وتويف هبا
 (.238 /6) ذيب التهذيبهت ؛(115 /10) البداية والنهايةانظر: 

 ودبر كل شيء  قبه ومؤ ر .  الدبر: نقيو القبل (1)
 .(دبر)لال ان العالرب  (1/25) امل  الت ( 2/206) .(الردب)النهايالة مالاد   ( 2/63) غريالب احلالديث ل خ الايب انظر:

 (11/254).(دبر)اتج العروس ( 4/268)
 قبم ألن صاحبه يقابل به غري . ومسي  لقبل من كل شيء  ما دبر وا  فرج اإلن ان   ى القبلي  و القبل: و 

 وقيل: هو  اص لفرج األنينى.
 (11/536) (.قبالل)لال ان العالرب   (9/136) (.قبالل)هتذيب ال غالة   (5/166) .(قبل)انظر: الع  ماد  

 .(1/572) التعاري   (2/488) (.قبل)املصباح املنري 
 .(1908 /4) م ائل اإلما  أمحد وإس اق بن راهويه (2)
 وي  و   ى اشتياق النفل ل  يء.  ه وت ذذ بهال هو : شها ال ي: أحبه ورغب في (3)

 .(1/326) .(شها)املصباح املنري ( 14/445) (.شها)انظر: ل ان العرب ماد  
 .(535اال تيارات الفقهية ص )  (5/456) الفتاوى الكربى  ابن تيمية (4)
 .(237 /2الروايت  والوجه  )امل ائل الفقهية من كتاب  (5)
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 األقوال الفقهية المخرجة في مذهب اإلمام أحمد جمعاً ودراسة

 ن ر احلرمة  فكذلك ال  اق ين ر احلرمة. يلكنه  اف نب امليتة رغم أنه يعترب جن ً 
م ألة: يف القب ة واملمم ة فيما دون الفرج هل ينعقد "الينالث: االستمتاأ خيا دون الفرج  

  هبا حترمي املصاهر ؟
: ال ين ر احلرمة إال الوطء. ونقل احل ن (2)وابن منصور واملروذي(1)فنقل إمسا يل بن سعيد

 . (4)"و بد هللا واملروذي: أهنا تن ر احلرمة (3)بن ثواب
فكما أن االستمتاأ خيا دون الفرج ين ر احلرمة  كذلك ال  اق  جبامت أن كممها بدون 

 وطء. 
 . للتخريج من املذهب الناقلون

يف  ال  اق ب  الن اء ال ين ر احلرمة. ذكر ابن  قيل  والنص هو: " اإلما  املرداوي
: قياس املنصوص يف ال واط: أنه  رج -رمحه هللا  -مفرداته حمل وفاق. وقال ال يخ تقي الدين 

 . (5)"   ى الروايت  يف مباشر  الرجل الرجل ب هو 

                              
هو إمسا يل بن سعيد ال النجي  أبو إس اق  من أص اب اإلما  أمحد بن حنبل. ذكر  أبو بكر اخلمل  (1)

فقال:  ند  م ائل كينري  ما أح ب أن أحداً من أص اب أيب  بد هللا روى  نه أح ن  ا روى هذا وال أشبت وال أكينر 
 ه.230  تويف سنة ي  كبري الفقه  ندهم معروفاً م ائل منه  وكان  املاً ابلرأ

 .(105 – 104 /1)  بقات احلناب ة أليب يع ىانظر:  
 وكالان أمحالد جي اله  ما  أمحد  روى  نه م ائل كينالري أحد تمميذ اإل  املروذي: أمحد بن حممد بن احلجاج (2)

 هال.275تويف سنة   وحيَّتمه
 .(1/205) األ م   (1/156)انظر: املقصد األرشد 

هو احل ن بن ثواب  أبو   ي  الينع يب املخرمي. مست يزيد بن هارون و بد الرمحن بن  مرو بن جب ة البصري  (3)
  تويف وإبراهيم بن محز  املدف وغريهم. وروى  نه  بد هللا بن حممد بن إس اق املروزي وإمسا يل الصفار وأبو بكر اخلمل

 .(131 /1)  بقات احلناب ةه. انظر: 268سنة 
 .(100 /2امل ائل الفقهية من كتاب الروايت  والوجه  ) (4)
 .(120 /8)   املرداوينصاااإل (5)
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 األقوال الفقهية المخرجة في مذهب اإلمام أحمد جمعاً ودراسة

 . نقد التخريج
القول بن ال  اق ين ر احلرمة ب  الن اء  ختريج ص يح  فقد قيل   ى رواوت اإلما  

 أمحد ووافو قوا د . 
 ولكن فيه ضع  حيث مل أق    ى موافق  ل تخريج يف املذاهب األ رى.
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 األقوال الفقهية المخرجة في مذهب اإلمام أحمد جمعاً ودراسة

 . دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب: الفرع الثاني 
 هل فعل ال  اق ب  الن اء ين ر احلرمة بينهم  أ  ال ين رها؟ 

 . حترير حمل النزاع
اتفو الفقهاء   ى أن النكاح ب  الرجل واملرأ  ين ر احلرمة  مث ا ت فوا يف ن ر احلرمة يف 

 نكاح الن اء بعنهن لبعو. 
 ا ترب ال  اق إيمج ونكاح  قال بنه ين ر احلرمة. فمن 

 ومن ا ترب  كاملباشر  دون الفرج ب  الرجل واملرأ   قال بنه ال ين ر احلرمة. 
 . واألقوال يف املسألةالرواايت 

ا ت   الفقهاء يف حكم احلرمة ب  الن اء ب بب ال  اق  وهل ي بب احلرمة ب  الن اء 
 املت احقات    ى قول : 

 يف املذهب.  املنصوصالقول وهو ب  الن اء  أن ال  اق ال ين ر احلرمة: القول األول
 . وهو القول املخرج ب  الن اء أن ال  اق ين ر احلرمة: القول اليناف

 . والرتجيح ،األدلة
 . بن ال  اق ال ين ر احلرمةالقائ    :أدلة أصحاب القول األول

 من املعقول: 
 أن ال  اق  ت    ن الزان  فم حد فيه وال كفار .  /1
 بن ال واط ال ين ر احلرمة.  (1)أنه يقاس   ى الرواية القائ ة /2

                              
 .وال ين ر احلرمة  ين ر احلرمة :نامل ألة روايتاورد يف هذ   (1)
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 األقوال الفقهية المخرجة في مذهب اإلمام أحمد جمعاً ودراسة

بن االستمتاأ خيا دون الفرج ب  الرجل واملرأ  ال ين ر  (1)يقاس   ى الرواية القائ ة /3
 احلرمة. 

 بن لنب امليتة ال ين ر احلرمة.  (2)يقاس   ى الرواية القائ ة /4
 . بن ال  اق ين ر احلرمة القائ   :أدلة أصحاب القول الثاين

 من املعقول: 
 بن ال واط ين ر احلرمة.  أنه يقاس   ى الرواية القائ ة /1
 بن االستمتاأ خيا دون الفرج ب  الرجل واملرأ  ين ر احلرمة.  يقاس   ى الرواية القائ ة /2
 بن لنب امليتة ين ر احلرمة.  يقاس   ى الرواية القائ ة /3

 : الرتجيح
ل ناس من  اوختويفً  اوذلك ألن فيه رد ً  ؛أن ال  اق ين ر احلرمةالقول املخرج وهو أرجح 

هذا الفعل  فالوقوأ يف هذ  املعصية تَّتتب   يه منا فات م تقب ية  وأضرار بعيد  املدى  
وهي انت ار الت رمي ب  الفا ل واملفعول به  فم ميكن ألبناء الفا  ة التناكح مت أبناء املفعول 

 ل ناس  ن قرب هذ  املعصية.  اهبا  فَّتجي ي هلذا القول ألن فيه رد ً 
 سألة ابملستجدات املعاصرة: ربط امل

فقد ظهر وغريها  ( ستجرا  االتويَّت و ) الب بب انت ار وسائل التواصل االجتما ي من 
سا دت أهل الف اد اليت التقنية احلديينة ل مجتمت وجود الن اء ال اذات جن يا  وذلك ب بب 

   ى ن ر ف ادهم. 

                              
 .  وال ين ر احلرمةورد يف هذ  م ألة روايت : ين ر احلرمة (1)
 .  وال ين ر احلرمةورد يف هذ  م ألة روايت : ين ر احلرمة (2)
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وألن ال  اق ال حد فيه بل فيه التعزير من سجن وغري   ت اهل الناس يف هذ  املعصية  
وأصبح هنالك الكينري من املعرفات اليت تن ر هذا الف ك  بل إن ال  اق أصبح بنواأ 

 وأشكال خمت فة: 
ب  جممو ة من   رى  وهناك نوأ آ ر يكونأفهنالك ما يكون ب  امرأ  واحد  وامرأ  

 ال  اقيات.الن اء 
  ل  اقية امل َّتج ة.وهناك نوأ ظهر يف هذا الزمان وهو املرأ  ا

 وال  فى   ى اجلميت شنا ة هذا الفعل  بل إن إف اد ال  اقيات أشد من إف اد ال و ي . 
  بل حنتاج إىل إقامة خم ئ فهو فمن يرى أن  قوبة ال جن أو النرب تكفي هلذا الفعل

  يرتدأ من يتجرأ   ى هذا الفعل ويتوب. حد ال واط يف ال  اقيات حىت
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 المطلب الثاني

 تزوج األختين في عقد

 . دراسة التخريج: الفرع األول
 . نص املسألة

إذا تزوج أ ت  يف  قد  تار إحدامها وأتوله القاضي   ى أنه  تارها بعقد م تأن  وهو " 
بعيد. و رج القاضي فيما إذا زوج الوليان من رج   وقعا معا أنه يقرأ بينهما فمن أقرأ له فهي 

 . (1)مين ه "زوجته و رج هنا 
 . القائل ابلتخريج

 . احلنب ي ما  ابن رجباإل
 . أصل التخريج

ا يف  قد واحد   ى االقَّتاأ يف ت رج القول ابالقَّتاأ يف ا تيار إحدى األ ت  إذا كان
 م ألة إذا زوج الوليان من رج   وقعا معا. 

  .زوج الوليان ومل يع م ال ابو منهماإذا : م ألةوهذا نص رواية اإلما  أمحد " 
 . يف خ النكاحان مجيعا وهو ا تيار اخلرقي: (2)فنقل أبو احلارث

                              
 .(423ص ) القوا د البن رجب (1)
هو أمحد بن حممد  أبو احلارث  الصايغ  من أص اب أمحد بن حنبل  أكينر رواية ل م ائل  نه. قال أبو  (2)

بكر اخلمل: أبو احلارث الصايغ من أص اب أيب  بد هللا  كان أبو  بد هللا أينل به  وكان يقدمه ويكرمه  وكان  ند  يف 
  (128/  5 )اتريخ بغدادانظر:   ر جزءًا  وجورد الرواية  نه. موضت ج يل. روى  ن أيب  بد هللا م ائل كينري  جًدا بنعة 

 .( 74/  1 ) بقات احلناب ة البن أيب يع ى
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يقرأ بينهما فمن وقعت   يه القر ة فهي له  وظاهر هذا أهنا له ابلنكاح : ونقل ابن منصور
 املتقد . 

يقرأ بينهما فمن أصابته القر ة أمر الذي : صاحب اخلما وقال أبو بكر أمحد بن س يمان
 . (1)" احمل تصبه القر ة أن ي  و وجيدد الذي أصابته القر ة النك

 وميكن أينا أن خنرج القول   ى م ائل االقَّتاأ يف كتاب ال مق والعتو. 
 . والذي نص   ى أصل التخريج هو اإلما  ابن رجب

 . للتخريج من املذهب الناقلون
إذا تزوج أ ت  يف  قد:  تار إحدامها. وأتوله القاضي   والنص هو: " اإلما  املرداوي 

 . (2)"   ى أنه  تارها بعقد م تأن . وقال يف آ ر القوا د: وهو بعيد. و رج قوال ابالقَّتاأ
 . نقد التخريج
  ختريج ص يح  فهو مقيل   ى رواوت اإلما  أمحد  ت  ابلقر ةحدى األإالقول بتعي  

 الدالة   ى حجية اال تيار ابلقر ة  ند اال تما وذلك يف م ائل  ديد  يف ال مق والعتو. 
 وكذا موافو لقوا د اإلما . 

 مل أق    ى ا َّتاضات وكذا   ى موافقة املذاهب األ رى ل قول. 
  

                              
 .(95 /2امل ائل الفقهية من كتاب الروايت  والوجه  ) (1)
 .(124 /8) ملرداويا  اإلنصاا (2)
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 . داخل المذهبدراسة المسألة المخرجة  : الفرع الثاني
 إذا تزوج الرجل أ ت  يف  قد واحد  وكان ذلك ابخل أ  فكي  يكون اال تيار؟ 

 . حترير حمل النزاع

 ھ } :لقوله تعاىل  أمجت أهل الع م   ى أن  قد نكاح األ ت  يف  قد واحد ال جيوز

 (1)[23:سور  الن اء ] { ے ے ھ

منهما  هل يع  واحد  ابخل أ فماذا يفعل؟  ت  يف  قد مث ا ت فوا بعد ذلك إذا تزوج األ
 أ  يقرأ بينهما؟ 

 رأى أن اال تيار حيتاج إىل التعي   قال ابلتعي . فمن 
 ومن رأى أن اال تيار ال حيتاج إىل التعي   قال ابلقر ة. 

 . لةالرواايت واألقوال يف املسأ
 ا ت   الفقهاء يف حكم تزوج األ ت  يف  قد واحد    ى ثمثة أقوال: 

 ب من العقد لأل ت . : القول األول
 . األ ت  ابلتعي ب   تيار اال: القول اليناف

 . األ ت  ابلقر ةب   تيار االلث: القول الينا
 . والرتجيح ،األدلة

 ب من العقد لأل ت . ب القائ   :أدلة أصحاب القول األول

                              
 .(99 /5) املنذراإلشراا   ى مذاهب الع ماء البن  (1)
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 األقوال الفقهية المخرجة في مذهب اإلمام أحمد جمعاً ودراسة

 من القرآن الكرمي: 

 [.23]سور  الن اء : { ے ے ھ ھ }قال تعاىل: 

 وجه الداللة: 
 أن اجلمت ب  األ ت  يف  قد واحد   قد اب ل  ونكاح كم األ ت  اب ل. 

 . األ ت  ابلتعي ب   تيار ابالالقائ   ثاين: أدلة أصحاب القول ال
 من املعقول: 

ابتداء  وتعيينه فإذا أوقعه ومل يعينه م ك تعيينه  ألنه استيفاء ما  النكاح أنه مي ك إيقاأ
 . (1)م كه

 . األ ت  ابلقر ةب   تيار الاب القائ   لث:القول الثا أدلة أصحاب
 من املعقول: 

 . أنه إزالة م ك بين   ى التغ يب وال راية فتد  ه القر ة كالعتو /1
 . (2)أن احلو لواحد غري مع  فوجب تعيينه ابلقر ة كاحلرية يف العبيد إذا أ تقهم يف مرضه /2

 : الرتجيح
القول ابال تيار ب  األ ت  ابلتعي   وذلك ألن هذا نكاح واال تيار ابلتعي  ي ا د أرجح 

   ى دوا  األلفة والع ر  ب  الزوج . 
 

  

                              
 .(6/434  ى منت اخلرقي ) وشرح الزرك ي  (10/302) انظر: املغين  ابن قدامة (1)
 .(10/302) انظر: املغين  ابن قدامة (2)
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 األقوال الفقهية المخرجة في مذهب اإلمام أحمد جمعاً ودراسة

 

 المطلب الثالث

 نكاح األمة إذا أيسر

 . دراسة التخريج: الفرع األول
 . نص املسألة

بنكاح احلر  صح نكاحهما (1)وأما قول أيب بكر: يتخرج وجه آ ر إن كان  اا العنت" 
 (2)وكان  اا العنت وال جيد  وال ةل قد تقد  وهو احلر إذا تزوج بممجيعا وهذا ينبين   ى أص

ال جيوز وأوىل أن ال جيوز : حلر  هل جيوز له أن يعقد   ى أمة اثنية فقد حكينا روايت : إحدامها
 . كان حتته حر له ذلك إذا  
أنه جيوز له ذلك فإذا جاز له ذلك إذا كان له أمة فهل جيوز له ذلك إذا كان حتته : والينانية

حلر  اثنية واخلوا  حر  فقد ذكر أبو بكر أنه يتخرج اجلواز لوجود الع ة فيه وهو  د  ال ول
 . من العنت فهو كما لو كان حتته أمة

كما لو   و رج املنت ألنه إذا كان حتته حر  فهو واجد ل ول حر  ف م جيز له العقد   ى أمة
ء العقد   يها فإنه ال جيوز العقد   ى أمة فنقيل االستدامة ىيبتدكان قادرا   ى  ول حر  

 . (3)"   ى االبتداء
 . القائل ابلتخريج
 . الفراء القاضي أبو يع ى

                              
 .(259 /1) ) نت(الص اح   (150 /4)ماد ) نت(   مقاييل ال غة. امل قةهو العنت:  (1)
 /5) ) ول(الص اح   (433 /3) ) ول( ماد  مقاييل ال غة. يدل   ى فنل وامتداد يف ال يءال ول:  (2)

1753). 
 .(103 /2امل ائل الفقهية من كتاب الروايت  والوجه  ) (3)
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 األقوال الفقهية المخرجة في مذهب اإلمام أحمد جمعاً ودراسة

 . أصل التخريج
  رج القول بب من نكاح األمة إذا أي ر   ى ب من نكاح األمة إذا تزوج حر    يها. 

 وهذا نص رواية اإلما  أمحد: 
 ؟ إذا تزوج احلر    ى األمة: ق ت "

 (1)" يكون  مقا لألمة: قال
فكما أن نكاح األمة يب ل إذا نكح حر    يها  كذلك يب ل نكاحها إذا أي ر الرجل 

   ى الزواج حبر .  اوأصبح قادرً 
 . للتخريج من املذهب الناقلون

وفيه ال ر ان  مث أي ر. أو نكح حر   قوله )وإن تزوجها   والنص هو: " اإلما  املرداوي
  ى روايت (. وأ  قهما فيهما  يف اهلداية  واملذهب  وامل تو ب  ؟ فهل يب ل نكاح األمة

املغين  وال رح  يف   واحملرر  واحلاوي الصغري  والفروأ. وأ  قهما يف (3)  والب غة(2)واخلمصة
األ ري . إذا تزوج األمة وفيه ال ر ان مث أي ر: مل يب ل نكاح األمة.   ى الص يح من 

 : هذا هو املذهب املنصوص  اجملزو  به  ند  امة األص اب. انتهى. املذهب. قال الزرك ي
 وغري  من رواية ص ة نكاح احلر    ى األمة و رجها القاضي  يب ل: والرواية الينانية...

"(4) . 

                              
 .(1519 /4) ل كوسج م ائل اإلما  أمحد وإس اق بن راهويه (1) 
 هال.606تويف سنة   اخلمصة أليب املعايل حممد بن املنجا التنو ي الفقيه احلنب ي (2)

 .(49 /2ذيل  بقات احلناب ة )  (5/17) انظر: شذرات الذهب
 املتالوىف  أبالو الفالرج اجلالوزي  مجال الالدين  والب غة: لعبدالرمحن بن   ي بن حممد بن   ي الب غة يف الفقه (3) 

 هال.597سنة 
 .(585) املنهج الفقهي العا  ص  (21/374)انظر: سري أ م  النبمء 

 .(142 /8) ملرداويا  اإلنصاا (4) 
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 األقوال الفقهية المخرجة في مذهب اإلمام أحمد جمعاً ودراسة

 . نقد التخريج
فهو مقيل   ى رواوت اإلما  ختريج ص يح   القول بب من نكاح األمة إذا أي ر  هو

 أمحد  وموافو لقوا د .
 ل قول املخرج. ومل أق    ى ا َّتاضات  وكذا مل أق    ى موافقة املذاهب األ رى
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 األقوال الفقهية المخرجة في مذهب اإلمام أحمد جمعاً ودراسة

 . دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب: الفرع الثاني   
 إذا تزوج احلر األمة وفيه ال ر ان  مث أي ر أو نكح حر   فهل يب ل نكاح األمة  أ  ال؟ 

 . حترير حمل النزاع

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ }: لقوله تعاىلاتفو الفقهاء   ى جواز نكاح املع ر ابألمة 

 { کگ ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

 [ مث ا ت فوا يف ب من النكاح إذا أي ر بعد ذلك  25:]سور  الن اء  
 . الرواايت واألقوال يف املسألة

 ا ت   الفقهاء   ى قول :
 . وهو القول املنصوص يف املذهب  إذا أي ر ال يب ل نكاح األمة: القول األول
 .   وهو القول املخرجإذا أي ر يب ل نكاح األمة: القول اليناف

 . والرتجيح ،األدلة
 . القائ   بعد  ب من نكاح األمة :أدلة أصحاب القول األول

 من املعقول: 
 . بدليل إذا ارتدت املرأ  أو لزمتها  د   أن زوال ال رط بعد العقد ال يب  ه /1
 . (1)وإ ا هو م تدمي  وهذا غري انكح  النكاحهو أن املمنوأ منه  /2

 . بب من نكاح األمة القائ   :أدلة أصحاب القول الثاين
 من اآلاثر: 

                              
 (.192 /6  ى خمتصر اخلرقي ) انظر: شرح الزرك ي (1)
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 األقوال الفقهية المخرجة في مذهب اإلمام أحمد جمعاً ودراسة

 . (1)قال: نكاح احلر    ى األمة  مق األمة -رضي هللا  نهما-ن  باس استدلوا بثر اب
 من املعقول: 

 . (2)كأكل امليتة   فيزول بزواهلا  أن نكاح األمة إ ا أبيح ل نرور 
 : الرتجيح

ي بن أيب أرجح أن  قد األمة ال يب ل  بدليل ما جاء  ن   بعد النظر والتأمل يف امل ألة 
  (3)يوم  ذ يوما  وهل ذ ذا تزوج احلر    ى األمة  ق م هل  قال: إ-رضي هللا  نه-  الب

  نكاح اإلماء.وحلاجة الناس إىل 
 

 
  

                              
 [.13785] رقميف ال نن الكربى    والبيهقي[16334] رقم األثرأ رجه ابن أيب شيبة  (1)
 (.192 /6  ى خمتصر اخلرقي ) انظر: شرح الزرك ي (2)
 .(469 /3)[  09016] واألمة إذا اجتمعا  رقم األثريف مصنفه  ابب يف احلر  أ رجه ابن أيب شيبة  (3)
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 األقوال الفقهية المخرجة في مذهب اإلمام أحمد جمعاً ودراسة

 

 الرابعالمطلب 

 نكاح األمة في عدة الحرة المطلقة

 . دراسة التخريج: الفرع األول
 . نص املسألة

أو (1)هل عنت ملرضها أو غيبتها أو ل بقومن تزوج أمة   ى حر  وهو  بد أو حر  ائ  "
بينهما يف  قد صح غري ذلك  اجز  ن  ول حر  أ رى جاز و نه املنت فيهما فإن مجت 

 . (2)" النكاحان   ى األوىل و  ى الينانية هل يف د نكاح األمة وحد  أ  النكاحان   ى وجه 
 . القائل ابلتخريج

 . جمد الدين ابن تيميةاإلما  
 . أصل التخريج

 رج منت نكاح األمة يف  د  احلر  امل  قة  مقا ابئنا   ى منت اجلمت ب  احلر  واألمة يف 
 ص ب النكاح. 

 ؟ إذا تزوج حر  و  وكة يف  قد : "ق تورواية اإلما  أمحد 
 (3) " يينبت نكاح احلر   ويفارق األمة: قال

                              
 /8))شبو( هتذيب ال غة   (242 /3) ماد )شبو( مقاييل ال غة انظر: النكاح.  شهو  شد ال بو: هو  (1)

264). 
 .(22 /2)   ل مجداحملرر يف الفقه (2)
 .(1523 /4) م ائل اإلما  أمحد وإس اق بن راهويه (3)
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ق ت رجل حتته أمة وهو جيد ال بيل إىل احلر  ف م يتزوج حر  ومكث مقيما معها دهرا مل " 
 . (1)"األمة   ى احلر  يتزوج أو كانت حتته حر  فتزوج   يها أمة قال ال يتزوج

فكما أنه مينت اجلمت ب  األمة واحلر  يف ص ب النكاح  كذلك مينت نكاح األمة يف  د  
 احلر  امل  قة  مقا ابئنا. 

 . للتخريج من املذهب الناقلون
  ولكن لو   و احلر   مقا ابئنا جاز له نكاح األمة يف  دهتا  والنص هو: "اإلما  املرداوي 

و رج اجملد يف شرح   ونص   يه يف رواية مهنا  ذكر  القاضي يف  مفه  مت وجود ال ر  
 . (2)" إذا منعنا من اجلمت يف ص ب النكاح مت الغيبة وحنوها  اهلداية وجها ابملنت

 . التخريجنقد 
امل  قة  مقا ابئنا  ختريج ص يح  فهو مقيل   ى خينت نكاح األمة يف  د  احلر  القول 

 رواوت اإلما  أمحد وموافو لقوا د . 
ال يتزوج   يه : -هللا هرمح-وقال أبو حنيفة " وهذا التخريج موافو ملذهب اإلما  أبو حنيفة

 . (3)"األمة يف  د  احلر 
  

                              
 .(404 /1م ائل اإلما  أمحد رواية ابنه أيب الفنل صاحل ) (1)
 .(147 /8) ل مرداوي  اإلنصاا (2)
 .(78 /3احمليط الربهاف يف الفقه النعماف ) (3)
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 األقوال الفقهية المخرجة في مذهب اإلمام أحمد جمعاً ودراسة

 . دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب: الفرع الثاني
إذا   و الرجل زوجته احلر   مقا ابئنا  مث تزوج أمة والزوجة احلر  ال زالت يف العد   فهل 

 يصح هذا النكاح أ  ال؟ 
 . حترير حمل النزاع

ومها اال  ار و وا العنت  مث ا ت فوا بعد  اتفو الفقهاء   ى جواز تزوج األمة ابل ر  
 . ذلك يف جواز نكاح األمة يف  د  احلر  مت هذين ال ر  

فمن رأى جواز نكاح األمة   ى احلر  مت وجود ال ر    قال جبواز نكاح األمة يف  د  
 احلر  امل  قة. 

ومن رأى  د  جواز نكاح األمة   ى احلر  مت وجود ال ر    قال بعد  جواز نكاح األمة 
 يف  د  احلر  امل  قة. 

 . الرواايت واألقوال يف املسألة
 ا ت   الفقهاء يف حكم نكاح األمة يف  د  احلر  امل  قة    ى قول : 

 لقول املنصوص   يه يف املذهب. يف  د  احلر  امل  قة  وهو ا نكاح األمة جيوز :القول األول
 يف  د  احلر  امل  قة  وهو القول املخرج يف املذهب.  نكاح األمة جيوزال  :القول الثاين

 . والرتجيح ،األدلة

 يف  د  احلر  امل  قة.  نكاح األمة جبواز القائ   :أدلة أصحاب القول األول
 من القرآن الكرمي: 

 .  [25:]سور  الن اء  { گ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ }  مو  قوله تعاىل:

 وجه الداللة: 
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 األقوال الفقهية المخرجة في مذهب اإلمام أحمد جمعاً ودراسة

 أن الرجل غري واجد ل مال وحيتاج ل نكاح  وزوجته يف  د   مقها  فيجوز له نكاح األمة. 
 من املعقول: 

تعفه  ف  ت له األمة كالعاجز  ن اليت ر  وهي احل  ول ل اد  و العنت من أنه  ائ   /1
نكاح حر  فع ى هذا يصح العقد فيهما مجيعا وكذلك احلكم إن كانت حتته حر  ال تعفه فيتزوج 

 . (1)  يها أمة أو كان حتته أمة ال تعفه فيتزوج   يها اثنية
نكاح  نه ال يب لالقائ ة بص ة نكاح األمة إذا تزوج   يها حر   وأ الروايةأنه يقاس   ى  /2

 . (2)قال إذا تزوج احلر    ى األمة ق م هلذ  يوما وهلذ  يوم     ي  نفعن األمة  
 يف  د  احلر  امل  قة.  نكاح األمة بعد  جوازالقائ    :الثاينأدلة أصحاب القول 

 من املعقول: 
 . (3)فم يصح نكاح األمة   يها وهي يف  د   مقها  أنه واجد ل ول حر 

 : الرتجيح
يف  د  احلر  امل  قة  وذلك ألنه القول األقرب ملص  ة  األمةنكاح أرجح القول القائل جبواز 

الناس  وألن بعو الرجال حيتاجون ل نكاح ك اجتهم ل  عا  وال راب ففي منعهم من نكاح 
 وألن من هذا حاله يعترب بدون زوجة. ماء ضرر وم قة  اإل

 

  

                              
 .(3/26فقه اإلما  أمحد ) انظر: الكايف يف (1)
 .(16090أ رجه ابن أيب شيبة يف مصنفه ) (2)

 .(7/513) انظر: املغين  ابن قدامة     
 .(3/26انظر: الكايف يف فقه اإلما  أمحد ) (3)
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 المطلب الخامس

 نكاح األب أمة ولده

 . دراسة التخريج: الفرع األول
 . املسألةنص 

 . (2)  ى االبن(1)القول بعد  وجوب إ فافه   ىجواز نكاح األب أمة ولد  م  قا 
 . القائل ابلتخريج

 . أبو اخل اب الك وذافالقاضي 
 . أصل التخريج

االبن أاب   ند   رج جواز نكاح األب أمة ولد  م  قا   ى رواية  د  وجوب إ فاا
 . حاجته إىل النكاح

 . (3)" بوهلم يف إ فاا األب الص يح وجه آ ر  أنه ال جيوهذا نص الرواية: " 
 . (4)فألن االبن ال ي زمه إ فاا أبيه  جيوز لألب أن ينكح من إماء ابنه

                              
  .من األمور احملرمة  وكذا الك   ن سؤال الناس الك   ما ال حيل  وهي العفةإ فافه: من  (1)

 .(92 /1))  ( الع    (172 /24) ماد )  ( اتج العروسانظر: 
 نتصار كما هو معروا أغ به مفقود.نص امل ألة مفقود  وكتاب اال (2)

 (.148 /8) اإلنصاا  املرداوي :انظر
 .(216 /8) املغين البن قدامة (3)
 .  ال أن يزوجها ن زمه بن يع يه أمة تعفهفإننبن االبن واجب   يه إ فاا أبيه  ألننا لو ق نا (4)
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رواية جبواز نكاح األب أمة : و رج أينا: "   ى أصل التخريج هو اإلما  املرداويوالذي نص 
 . (1)" ولد  م  قا من رواية  د  وجوب إ فافه

 . للتخريج من املذهب الناقلون
فهل لألب   مع را ال يقدر   ى إ فاا أبيه ولو كان االبن  والنص هو: " املرداوياإلما   

 ؟ حينئذ أن يتزوج بمته
النتفاء وجوب اإل فاا. واملنت ل بهة ؛ اجلواز: ذكر أبو اخل اب يف انتصار  احتمال  
 . امل ك

  رواية جبواز نكاح األب أمة ولد  م  قا من رواية  د  وجوب إ فافه: و رج أينا
وهو أن األب له شبهة امل ك   القاضي أينا واألص اب ولألص اب يف املنت مأ ذ آ ر ذكر 

 . (2) "يف مال ولد . وشبهة امل ك متنت من النكاح. كاألمة امل َّتكة  وأمة املكاتب
 . نقد التخريج

ختريج ص يح  فهو مقيل   ى رواوت تمميذ اإلما   القول جبواز نكاح األب أمة ابنه  هو 
 وموافو لقوا د املذهب. 

 فقد ورد قولنا املخرج يف مذهبهم  –رمحه هللا – ملذهب اإلما  مالكوهو موافو 

                              
 (.147 /8) اإلنصاا  املرداوي (1)
 املرجت ال ابو. (2)
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 (2)ال أ  م من أجاز نكاح األب أمة ابنه إال  بد هللا بن  بد احلكم: (1)ال يخ  ن املوازية "
 . (3)" مل أف خه؛ فإن وقت  أكرهه: أجاز  وقال

  . (4)وهو رأي اإلما  ابن القاسم ت ميذ مالك

                              
 .(191) صالوفيات البن قنفذ ه. 281  املتويف سنة مد بن املواز الفقيهاملوازية: حمل (1)
هو  بد هللا بن  بد احلكم بن أ   بن ال يث. فقيه مصري من أجل أص اب مالك. أفنت إليه الروسة  (2)

فعي خيصر و ند  مات. وروى كتب ال افعي أينا. من مصنفاته خيصر بعد أشهب. وكان صديقا ل  افعي و  يه نزل ال ا
 ه.214  تويف سنة ))املختصر الكبري((؛ و ))سري   مر بن  بد العزيز((؛ و ))املناسك((

 (272 /7)أل م  ا؛ (279 – 247 ) نيل االبتهاج ص(  340– 337 ) الديباج املذهب صانظر: 
 .(292 /3) املختصر الفقهي البن  رفة (3)
"كما سأله  ن نكاح األب أمة ابنه أينا فمنعه وإن كان أينا معتقا   ى  -وهذا نص قوله _ رمحه هللا  (4)

ف واء هنا   ي العنت   كأهنا له  :ملال االبن  أال ترا  كي  قال أ يه  لكن قد يكون لع ة أ رى وهو شبهة م ك األب
 .أ  ال  فهي م ألة أ رى

وا تما قول مالك وأص ابه مع و  وإن كان م هور قول مالك املنت إال ابل ر   ال ذين ذكر هللا تعاىل وأن 
  الع ماء يف ذلك "اآلية حمكمة  وم هور قول ابن القاسم اجلواز ال تما ظواهر اآلوت وأتويل 

 .(589 - 588 /2التنبيهات امل تنب ة   ى الكتب املدونة واملخت  ة )
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 . دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب: الفرع الثاني
إذا كان األب حيتاج إىل النكاح وكان مع را  وابنه مع ر ولكن  ند  أمة  فما حكم نكاح 

 األب ألمة االبن. 
 . حمل النزاعحترير 

وا ت فوا بعد ذلك يف جواز نكاح األب   (1)اتفو الفقهاء   ى  د  جواز نكاح الرجل أمته
 . أمة ابنه

 فمن رأى أن لألب م ك األمة  قال بعد  جواز نكاح األب ألمة ابنه. 
 . (2)ومن رأى أن لألب مت ك األمة  قال جبواز نكاح األب ألمة ابنه 

 . املسألةالرواايت واألقوال يف 
 ا ت   الفقهاء يف حكم نكاح األب احلر ألمة ابنه    ى قول : 

 . يف املذهبقول الص يح وهو ال: ال جيوز لألب نكاح أمة ابنه  القول األول
 . (3): جيوز لألب نكاح أمة ابنه  وهو القول املخرج يف املذهبالقول اليناف

 . والرتجيح ،األدلة
 نكاح األب أمة ابنه.  القائ   بعد  جواز :أدلة أصحاب القول األول

 من ال نة النبوية: 

                              
 .ألهنا م ك ميينه (1)
وإذا ق نا مت ك يعين أنه ليل   فإذا ق نا م ك يعين أنه م ارك لمبن يف األمة  هناك فرق ب  امل ك والتم ك (2)

 .لكن له أن يتم ك  م اركا
 .(153 /12ال رح املمتت )

 (.148 /8 ( املرداوي  اإلنصاا (3)
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 . (( أنت ومالك ألبيك: )) قوله 
 وجه الداللة: 

أن األب مي ك األمة فكي  ينك ها وهي م ك ميينه  فاألب ال جيوز له نكاح األمة وهو 
 مي كها. 

 من املعقول: 
هي منافة إليه جبم تها شر ا لو م ك جزءا من أمة مل يصح نكاحه هلا فما األب  أن /1

 . (1)أوىل ابلت رمي كذلك
وشبهة امل ك متنت من النكاح كاألمة امل َّتكة    أن األب له شبهة امل ك يف مال ولد  /2

 . (2)وأمة املكاتب
 نكاح األب أمة ابنه.  وازجب القائ   :أدلة أصحاب القول الثاين

 من ال نة النبوية: 
 . (( ألبيكأنت ومالك : )) قوله 

 وجه الداللة: 
أن لألب أن ينكح أمة ابنه  ألنه يتم كها ولي ت م ك ميينه  والتم ك يعين أنه ال جيوز له 

 أن ي ارك ابنه يف إمائه. 
 من املعقول: 

أنه ليل لألب شبهة م ك يف مال ولد   بل له شبهة مت ك  وفرق ب  أن نقول: لك التم ك  
وأن نقول: لك م ك؛ ألننا إذا ق نا: م ك  يعين أنه م ارك لمبن  وإذا ق نا: مت ك  يعين أنه 

                              
 (.9/339) انظر: املغين  ابن قدامة (1)
 (.148 /8 ( اإلنصاا  املرداوي (2)
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ليل م اركا  لكن له أن يتم ك  واملراد هنا أن له التم ك  وحينئذ نقول: إن أمة ابنه حمل 

 [. 24 :الن اءسور  ] { ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ } :لد وهلا يف  مو  قوله تعاىل له 

قد ال : فنقول؟ مت كها ملاذا ال تقولون له  و كي  جتيزون هذا وهو له حو التم ك:  فإن قيل
أو يزوجها وينتفت   إذا   قها أبو بل حيب أن تبقى م كا البنه ليبيعها    تار أن يتم كها

 . (1)أو ما أشبه ذلك  خيهرها
 : الرتجيح

 وهللا أ  م.   إذا مت يف حقه شروط جواز نكاح اإلماء مة ابنهأأرجح أنه جيوز لألب نكاح 

 
 

 
  

                              
 (.153 /12ال يخ صاحل العينيم  )  ال رح املمتت (1)
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 الرابعاملبحث 
 

  النكاح باب الشروط في
 
 

 : فيـــه ستة مطالبو

شروط ال حيحة تلزم في النكاح الثاني اذا   • المطلب األول: ال

 لم يكن استوفى عدد الطالق. 

 المطلب الثاني: نكاح الشغار.  •

 المطلب الثالث: نكاح المحلل.  •

 المطلب الرابع: نكاح المتعة.  •

 المطلب الخامس: اشتراط الطالق في وقص.  •

 المطلب السادس: اإلقدام على الوطء بدون علم الزوجة.  •

* * * ** * * * 
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 ولالمطلب األ

الشروط الصحيحة تلزم في النكاح الثاني إذا لم يكن استوفى عدد 

 الطالق

 . دراسة التخريج: الفرع األول
 . نص املسألة

املد ول هبا  مقا ابئنا مث نك ها يف العد  مث   قها قبل الد ول ففيها  لو   و" 
  ريقان: 

أحدمها: أهنا   ى الروايت  يف الرجعية إذا روجعت أو   قت يف العد  قبل اإلصابة هل 
 تبين أو ت تأن  وهو املذكور يف اجملرد والفصول واحملرر. 

و القاضي و مد األدلة النق اأ النكاح اليناف واليناف: تبين هنا رواية واحد  وهو ما يف تع ي
 . (1)" ن األول ابلبينونة خبما الرجعية

 . القائل ابلتخريج
 . احلنب ي احلافظ ابن رجب

 . أصل التخريج
 رج القول بن ال روط الص ي ة يف النكاح األول ت تمر يف النكاح اليناف  إذا مل يكن 

 استوىف  دد ال مق    ى أن األصل يف شروط النكاح الوفاء. 
 وهذا نص رواية اإلما  أمحد: 

                              
وقد حبينت  ن نص امل ألة ووجدت أن أقرب نص يوافو امل ألة   (319 -318)ص:  القوا د البن رجب (1)

و  يه ف روط النكاح   أن القول اليناف ت تأن  النكاح :وأن امل ألة ت تفاد من النص وت تنبط منه وهي  هو هذا النص
 .األول ت تمر معها
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  ق ت: ال رط يف النكاح أن هلا كذا وكذا إذا أ رجها من دارها وحنو ذلك؟" 
 قال: هلا شر ها. 

 . (1) ا ت احلقوق  ند ال روط((قال إس اق: كما قال سواء  لقول  مر رضي هللا  نه: ))مق
 . (3)(2) و ال روط أن يوىف به ما است   تم به الفروج((وس م: ))أحولقول النيب ص ى هللا   يه 

 . للتخريج من املذهب الناقلون
النكاح الذي شر ت  هذ  ال روط الص ي ة: إ ا ت ز  يف  والنص هو: " اإلما  املرداوي

فيه. فأما إن ابنت منه  مث تزوجها اثنيا: مل تعد هذ  ال روط يف هذا العقد اليناف بل يب ل 
: ويتخرج حكمها إذا مل يذكرها فيه. ذكر  اجملد يف شرحه. وجز  به يف الفروأ. قال ابن رجب

اليناف  إذا مل يكن استوىف  دد ال مق: لز  فيه كل ما كان م تزما ابلعقد   ودها يف النكاح
 . (4)" األول

 . نقد التخريج
 دد ال مق  لنكاح اليناف  وذلك إذا مل ي تواِّ القول بن ال روط الص ي ة ت تمر يف ا

 يف النكاح األول  ختريج ص يح  فهو مقيل   ى رواوت اإلما  أمحد وموافو لقوا د . 
 ومل أق    ى ا َّتاضات  ومل أجد موافقا له يف املذاهب األ رى.

 

                              
)أثر  -رضي هللا  نه-أ رجه البخاري يف ص ي ه  كتاب ال روط  ابب ال روط يف النكاح من قول  مر  (1)

 (. 20 /7 ن  مر(  ) 
 2721ح  رقم احلديث] أ رجه البخاري يف ص ي ه  كتاب ال روط  ابب ال روط يف املهر  ند  قد النكا  (2)

.] 
 .(1529 -1528 /4) م ائل اإلما  أمحد وإس اق بن راهويه (3)
 .(159 /8) ملرداوي  ااإلنصاا (4)
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 . دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب: الفرع الثاني
 دد ال  قات  مث نك ها مر    قها  مقا ابئنا  ولكن مل ي تواِّ إذا نكح الرجل امرأ  مث  

 أ رى  فهل ال روط الص ي ة اليت شر ت يف النكاح األول ت تمر يف النكاح اليناف أ  ت قط؟ 
 . حترير حمل النزاع

اتفو الفقهاء   ى أن النكاح اليناف إذا كان النكاح األول انتهى بكامل ال  قات يكون 
 نكاحا جديدا ال يتصل ابلنكاح القدمي. 

  دد ال مق.  ا إذا كان النكاح األول مل ي تواِّ مث ا ت فو 
فمن رأى أن النكاح اليناف يهد  النكاح األول  قال ب قوط ال روط الص ي ة يف النكاح 

 اليناف. 
ومن رأى أن النكاح اليناف ال يهد  النكاح األول  قال بعد  سقوط ال روط الص ي ة يف 

 النكاح اليناف. 
 . ةالرواايت واألقوال يف املسأل

ا ت   الفقهاء يف حكم ال روط الص ي ة  هل ت تمر يف النكاح اليناف أ  ت قط    ى 
 قول : 

أن ال روط الص ي ة ت قط يف النكاح اليناف  وهو القول الص يح يف : القول األول
 املذهب. 

 أن ال روط الص ي ة ت تمر يف النكاح اليناف  وهو القول املخرج يف املذهب. : القول اليناف
 . والرتجيح ،األدلة

 أن ال روط الص ي ة ت قط يف النكاح اليناف.  القائ   :أدلة أصحاب القول األول
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 األقوال الفقهية المخرجة في مذهب اإلمام أحمد جمعاً ودراسة

 من القرآن الكرمي: 

 البقر سور  ] { ھے ھ ھ ھ ہ ہہ ہ } :قوله تعاىل مو  
:229 .] 

 وجه الداللة: 
 أن ال مق إهناء لعقد النكاح  وال روط تد ل يف  قد النكاح الذي مت إهناؤ . 

 من املعقول: 
 أن النكاح اليناف  قد جديد  فم ينظر ل روط النكاح األول. 

 أن ال روط الص ي ة ت تمر يف النكاح اليناف.  القائ   :أدلة أصحاب القول الثاين

 ھے ھ ھ ھ ہ ہہ ہ }: قوله تعاىل مو   من القرآن الكرمي: 

 [229: البقر ]سور   {
 وجه الداللة: 

  فتكون ويف م ألتنا  دد ال مق مل ُي تواَ فاء  دد ال  قات  إبستيأن إهناء العقد يكون 
 شروط النكاح األول م تمر  يف النكاح اليناف. 

 ميكن قياس امل ألة   ى البيت. 
 : الرتجيح

بن ال روط الص ي ة ت قط يف النكاح اليناف  ألن النكاح األول انتهى بكل أرجح القول 
 ما فيه من إجيابيات وس بيات  والنكاح اليناف بداية جديد . 

وألن من املمكن أن تكون ال روط ولو كانت ص ي ة وجائز  شر ا من أسباب ال مق  
  . وهللا أ  م
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 المطلب الثاني

 نكاح الشغار

 . دراسة التخريج: الفرع األول
 . نص املسألة

ب من ال رط ويف ص ة النكاح روايتان قبيل أن يتزوجها ب رط اخليار وإن جاءها ابملهر "  
 . نص   يه يف رواية األثر   وال رط اب ل  فالنكاح جائز  وقت كذا وإال فم نكاح بينهما

ونقل  نه   ويب ل ال رط (1)يصح نكاح احمل ل ونكاح ال غارأن : و  ى هذ  الرواية يتخرج 
وهذا يدل   ى أنه إذا   وكل نكاح فيه وقت أو شرط فاسد  ابنا  وحنبل نكاح املتعة حرا 

 . (2)" شرط اخليار أو غري  من ال روط الفاسد  فالنكاح اب ل
 . القائل ابلتخريج

 . أبو اخل اب الك وذافالقاضي 
 . أصل التخريج

                              
 :املراد ابل غار هو (1)
رج ه ليبول  يف القبح. يقال: شغر الك ب: إذا رفت رج ه ليبول  قيل: إ ا مسي شغارا لقب ه  ت بيها برفت الك ب "

  ".أنه قال: ال غار: الرفت. فكأن كل واحد منهما رفت رج ه لآل ر  ما يريد وحكي  ن األصمعي
 .(176 /7) املغين البن قدامة

 . "وال غار أن يزوج الرجل ابنته    ى أن يزوجه اآل ر ابنته. ليل بينهما صداققال مالك: "
 .(766 /3مو أ مالك )

 .(393اهلداية   ى مذهب اإلما  أمحد ص ) (2)
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ص ة العقد وف اد ال رط الفاسد   ى    رج ص ة العقد وف اد ال رط يف نكاح ال غار
 . البيتيف 
م ألة: فإن شرط يف البيت شر ا فاسدا هل يب ل العقد أ  وهذا نص رواية اإلما  أمحد: " 

  يب ل ال رط ويصح العقد؟
فنقل  بد هللا بن حممد الفقيه فيمن اشَّتى جارية وشرط   يه أن ال يبيعها وال ي أها: فالبيت 

 . (1)" جائز  وال رط اب ل
 . للتخريج من املذهب الناقلون

ومن زوج وليته من رجل   ى أن يزوجه اآل ر وليته   والنص هو: " اجملد ابن تيمية /1
فأجابه وال مهر بينهما مل يصح العقد وي مى نكاح ال غار وإن مسوا مهرا صح العقد ابمل مى 

 نص   يه. 
مهر األ رى مل يصح وإال  وقال اخلرقي ال يصح أصم وقيل إن قال فيه وينت كل واحد

 . (2)" صح وهو األصح
 : وهو ثمثة أنواأ  فاسد: قوله: )الق م اليناف  والنص هو: " اإلما  املرداوي /2

وهو أن يزوجه وليته   ى : نكاح ال غار أحدها  وهو ثمثة أشياء  ما يب ل النكاح: أحدها
سواء قاال وبنت كل واحد  مهر األ رى   (  هذا املذهب وال مهر بينهما أن يزوجه اآل ر وليته

 . و  يه األص اب  أو ال
 . (3)" وهو ختريج يف اهلداية  ويف د ال رط  يصح العقد: و نه

                              
 .(349 /1امل ائل الفقهية من كتاب الروايت  والوجه  ) (1)
 .(2/23) مجدل   الفقهيف  احملرر (2)
 .(159 /8) اإلنصاا  املرداوي (3)
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 . نقد التخريج
القول بص ة العقد وف اد ال رط يف نكاح ال غار  ختريج ص يح  فهو مقيل   ى رواوت 

 اإلما  أمحد وموافو لقوا د . 
وإن قال زوجتك ابنيت خيائة   ى أن تزوجين ابنتك  وهو موافو لرواية يف مذهب ال افعية: "
 :  رى ففيه وجهانلألُ خيائة ويكون بنت كل واحد  منهما صداقا 

ن ال غار هو اخلايل من الصداق  وههنا مل  ل من الصداق واليناف: ال يصح أل: أحدمها
 . (1)"ن املب ل هو الت ريك يف البنت  وقد اشَّتك يف البنتأل  يصح وهو املذهب

  

                              
 (.16/245) اجملموأ  النووي (1)
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 . دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب: الفرع الثاني
إذا شرط الرجل أن يتزوج ولية رجل مقابل أن يتزوج اآل ر وليته بدون مهر  فما حكم 

 النكاح؟ وما حكم ال رط؟ 
 . حترير حمل النزاع

 جواز االشَّتاط يف النكاح  مث ا ت فوا يف جعل املهر هو البنت. اتفو الفقهاء   ى 
 فمن رأى أن الف اد يف املهر قال بص ة العقد وف اد ال رط.  

 ومن رأى أن الف اد يف النكاح  قال بب من العقد وال رط. 
 . الرواايت واألقوال يف املسألة

 ا ت   الفقهاء يف حكم نكاح ال غار    ى قول : 
 . (1)يف املذهب قول الص يحوهو ال  العقد وال رط يب ل: القول األول
 . املذهبيف   وهو القول املخرج ال رط ب ليصح العقد وي: القول اليناف

 . والرتجيح ،األدلة
 . القائ   بب من العقد وال رط :أدلة أصحاب القول األول

 من ال نة النبوية: 

                              
(  قال: ))ألنه شرط نكاح إحدامها لنكاح األ رى ف م يصح كما لو مل ي ميا 9/387) املغين  ابن قدامة (1)
 صداقا((.
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  وال غار زاد ابن  ري   ن ال غار ى رسول هللا قال: هن -رضي هللا  نه- ن أيب هرير  
 . (1)أن يقول الرجل ل رجل زوجين ابنتك وأزوجك ابنيت أو زوجين أ تك وأزوجك أ يت

 وجه الداللة: 
 دليل   ى ب من  قد النكاح.  أن هني النيب 
 من اآلاثر: 

أنكح  بدالرمحن بن (3)بن  بدهللا بن العباس أن العباس: (2) بدالرمحن بن هرمز األ رج  ن
فكتب معاوية إىل مروان أيمر  ابلتفريو   وكاان جعم صداقاابنته وأنك ه  بدالرمحن ابنته (4)احلكم

 . (5)بينهما وقال يف كتابه هذا ال غار الذي هنى  نه رسول هللا 
 من املعقول: 

                              
 /2[  )1416]   رقم احلديثابب حترمي نكاح ال غار وب منه يف ص ي ه  كتاب النكاح  أ رجه م  م (1)

1035.) 
ان ثقة كينري   كربيعة بن احلارث بن  بد امل  ب موىل حممد بن  ويكىن أاب داود  األ رج  بد الرمحن بن هرمز (2)

  .ه117حىت تويف هبا سنة  رج إىل اإلسكندرية فأقا  هبا   احلديث
 .(297 /5) اجلرح والتعديل  (216 /5)ال بقات الكربى انظر: 

  من كند بن  باس بن  بد امل  ب بن هاشم وأمه زر ة بنت م رح بن معدي كرب  العباس بن  بد هللا (3)
وقد انقرض   وكان العباس بن  بد هللا بن  باس أكرب ولد ابن  باس وبه كان يكىن  أ  أ يه   ي بن  بد هللا بن  باسوهي 

. ولد العباس بن  بد هللا بن العباس بن  بد امل  ب  ف م يبو منهم أحد  وهو شقيو   ي بن  بد هللا بن  باس  جد اخل فاء
 .(241 /5) ال بقات الكربىانظر: 

  ويقال أبو حرب ويقال أبو احلارث  بد الرمحن بن احلكم بن أيب العاص بن أمية بن  بد مشل أبو م را(4)
 .(311 /34اتريخ دم و )رضي هللا  نها. انظر:  أدرك  ائ ة  أ و مروان بن احلكم سكن دم و وكان شا را حم نا

 (.227 /2)  [2075رقم احلديث ]  ابب يف ال غار يف سننه  كتاب النكاح  أ رجه أبو داود (5)
واحلديث ح نه (  70 /28)  [16856] يف م ند   من حديث معاوية بن أيب سفيان  رقم احلديث وأمحد 

 (.6189يف اإلرواء ) ال يخ األلباف
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بعين ثوبك   ى : كما لو قال   أنه جعل كل واحد من العقدين س فا يف اآل ر ف م يصح /1
 . أن أبيعك ثويب

الزوج فإنه جعل تزوجيه إوها مهرا لأل رى فكان م كه إو  أنه شرط مت يك البنت لغري  /2
إذا ثبت هذا فم فرق ب  أن يقول   ى أن صداق كل واحد  منهما بنت   ب رط انتزا ه منه

 . (1)األ رى أو مل يقل ذلك
 . بص ة العقد وف اد ال رط القائ   :أدلة أصحاب القول الثاين

هنى  ن ال غار  وال غار أن يزوج الرجل أن رسول هللا  -رضي هللا  نهما-ابن  مر   ن
 . (2)ابنته   ى أن يزوجه اآل ر ابنته  ليل بينهما صداق

 وجه الداللة: 
أن النهي كان ب بب  د  وجود املهر  ف و وجد املهر وهو ال رط يف هذا النكاح  فإن 

 النكاح يصح. 
 من املعقول: 

أن الف اد من قبل املهر ال يوجب ف اد العقد كما لو تزوج   ى مخر أو  نزير وهذا  /1
 . (3)كذلك
 . (4)اح ص يح وال رط اب ل  فالنكأنه قد مسى صداقا فصح كما لو مل ي َّتط ذلك /2

 : الرتجيح

                              
 (.9/386) انظر: املغين  ابن قدامة (1)
 (.12 /7)  [5112]   رقم احلديثابب ال غار يف ص ي ه  كتاب النكاح  أ رجه البخاري (2)

 (.1034 /2[  )1415]   رقم احلديثنكاح ال غار وب منهابب حترمي يف ص ي ه  كتاب النكاح  وم  م 
 .(9/385) انظر: املغين  ابن قدامة (3)
 .(9/386انظر: املصدر ال ابو ) (4)
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هناك تفصيل مجيل ل ع ماء يف لكن   قوي   ل بب من العقد وال رط قول  ال شك أن القو 
 امل ألة: 

 نهفإ  واملرأ  قد رضيت ابلزوج وهو ك ء هلا  وهو أنه إذا كان املهر مهر مين ها مل ينقص
 . ص يح

ألنه ؛ فإن هذا ال بس به  والرضا  املينلومهر   وهي الكفاء : إذا اجتمعت شروط ثمثةف
 . وليل هناك إكرا   فقد أ    املهر كامم  ليل هناك ظ م ل زوجات

وإن   بل غاية ما هنالك أن كل واحد منهما قد رغب ببنت اآل ر ف رط   يه أن يزوجه
مىت شرط أن يزوجه اآل ر : وأن يقال  وىلهو األالباب يف مينل هذا الوقت هذا كان سد 

فإن ظاهر األدلة   أما من حيث املعىن ومن حيث النظر  فإنه جيب ف خه درءا ل مف د 
.   وهللا أ  م(1)والكفاء  فم مانت  والرضا  يقتني أنه إذا وجد مهر العاد 

  

                              
 .(12/74انظر: ال رح املمتت  العينيم  ) (1)
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 المطلب الثالث

 نكاح المحلل

 . دراسة التخريج: الفرع األول
 . نص املسألة

روايتان قبيل أن يتزوجها ب رط اخليار وإن جاءها ابملهر ب من ال رط ويف ص ة النكاح  " 
 . وقت كذا وإال فم نكاح بينهما  فالنكاح جائز  وال رط اب ل  نص   يه يف رواية األثر 

ونكاح ال غار ويب ل ال رط  ونقل  نه  (1)و  ى هذ  الرواية يتخرج: أن يصح نكاح احمل ل 
ابنا  وحنبل نكاح املتعة حرا   وكل نكاح فيه وقت أو شرط فاسد  وهذا يدل   ى أنه إذا 

 . (2)" شرط اخليار أو غري  من ال روط الفاسد  فالنكاح اب ل
 . القائل ابلتخريج

 احلنب ي.  الك وذاف  واإلما  ابن  قيل أبو اخل ابالقاضي 
 . أصل التخريج

  رج القول بص ة العقد وب من ال رط يف نكاح احمل ل    ى أص  : 
األول:   ى م ألة اخليار لألمة إذا أ تقت وكانت حتت  بد  ووقت   يها زوجها  فهل 

 مت ك اخليار. 

                              
وهو أن يتزوجها ب رط أنه إذا أح ها لألول فم نكاح بينهما أو إذا  :احمل ل ونكاح"  :املراد بنكاح احمل ل (1)

 .(239أبو اخل اب ص )  اهلداية"  أح ها له   قها
 .(339أبو اخل اب ص )  اهلداية (2)
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هلا اخليار  ح فت أنه  ق ت: قال سفيان: وقت   يها وهي ال تع م أنوهذا نص الرواية: "
  فإن ح فت  ريت وإن كانت   مت فم ما وقت   يك وأنت تع م  أنه كان لك اخليار

  يار هلا. 
 . (1)"  يها فم  يار هلا    مت أو مل تع مقال أمحد: إذا وقت 

فكما أن ل زوجة اليت وقت   يها زوجها وهي ال تع م أن هذا مينعها من ف خ نكاحها اخليار  
 فإن الزوجة اليت شرط   يها أن حت ل مث ت  و يصح  قدها ويب ل ال رط. 

و رج القاضي وأبو اخل اب رواية بب من : "والذي نص   ى هذا األصل اإلما  الزرك ي
 . (2)" من م ألة اشَّتاط اخليار  وص ة العقد ال رط

األصل اليناف:  رج القول بص ة العقد وب من ال رط يف نكاح احمل ل    ى ال روط 
 الفاسد  يف البيت  حيث يصح العقد ويب ل ال رط. 

م ألة: فإن شرط يف البيت شر ا فاسدا هل يب ل العقد أ  يب ل " وهذا نص الرواية: 
 ال رط ويصح العقد؟ 

فيمن اشَّتى جارية وشرط   يه أن ال يبيعها وال ي أها: فالبيت  فنقل  بد هللا بن حممد الفقيه
 . (3)"جائز  وال رط اب ل

لكنه  رجها من ال روط   وكذلك ابن  قيل : "والذي نص   ى هذا األصل اإلما  الزرك ي
 . (4)"الفاسد 

                              
 .(1784 /4) م ائل اإلما  أمحد وإس اق بن راهويه (1)
 .(233 /5  ى خمتصر اخلرقي ) شرح الزرك ي (2)
 .(349 /1امل ائل الفقهية من كتاب الروايت  والوجه  ) (3)
 .(233 /5  ى خمتصر اخلرقي ) شرح الزرك ي (4)
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فكما أن ال رط الفاسد يب ل يف البيت ويصح العقد كذلك يف نكاح احمل ل يب ل ال رط 
 ابلت  يل ويصح العقد. 

 . للتخريج من املذهب الناقلون
شرط الت  يل  وذكر القاضي: فيما إذا  م العقد  ن  والنص هو: " اإلما  ابن قدامة /1

وجها آ ر: أنه يصح  و رجه أبو اخل اب رواية؛ ألنه روي  ن أمحد: أنه كرهه فظاهر  الص ة 
 . (1)" مت الكراهة؛ ألن جمرد النية ال يف د العقد كما لو اشَّتى  بدا ينوي أن يبيعه

ومن تزوج امرأ  إىل مد  وهو نكاح املتعة أو   ى أنه إذا "  والنص هو: اجملد ابن تيمية /2
أح ها ملن قب ه   قها أو فم نكاح بينهما مل يصح العقد ويتخرج أن يصح وي غو التوقيت 

 . (2)" وال رط
وص ة  و رج القاضي وأبو اخل اب رواية بب من ال رط  والنص هو: " اإلما  الزرك ي /3
 . (3)" لكنه  رجها من ال روط الفاسد   وكذلك ابن  قيل  من م ألة اشَّتاط اخليار  العقد
و رج القاضي أبو اخل اب رواية بب من : قال الزرك ي  والنص هو: " اإلما  املرداوي /4

 . (4)" من ال روط الفاسد  و رجها ابن  قيل  ال رط وص ة العقد من اشَّتاط اخليار
  . نقد التخريج

يف نكاح احمل ل  ختريج ص يح  فهو مقيل   ى رواوت  العقدال رط وص ة ب من بالقول 
 اإلما  أمحد وموافو لقوا د . 

 وهذا التخريج موافو لرأي ال افعية  وهذ  نصوص أقواهلم: 

                              
 .(42 /3الكايف يف فقه اإلما  أمحد ) (1)
 (.2/23مجد )ل   يف الفقه احملرر (2)
 .(233 /5  ى خمتصر اخلرقي ) شرح الزرك ي (3)
 .(161 /8) ملرداوي  ااإلنصاا (4)



 

 

 

 

 الف ل السادس

555 
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 . (1)" وإن تزوجها   ى أنه إذا أح ها   قها ففيه قوالن أحدمها أنه يب ل واليناف ال يب ل" 
  قها ففيه قوالن: أحدمها أنه اب ل ملا ذكران  من الع ة وإن تزوجها   ى أنه إذا و ئها " 

 . (2)" واليناف أنه يصح ألن النكاح م  و وإ ا شرط ق عه ابل مق فب ل ال رط وصح العقد
 

  

                              
 .(161ص ) التنبية يف الفقه ال افعي (1)
 .(447 /2) ل  ريازي املهذب يف فقة اإلما  ال افعي (2)
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 . دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب: الفرع الثاني
أن يتزوج الرجل املرأ  ب رط أن ي  قها  وذلك لي  ها لزوجها ال ابو  فما حكم هذا 

 ال رط  وما حكم العقد؟ 
 . حترير حمل النزاع

 اتفو الفقهاء   ى ص ة االشَّتاط يف النكاح  مث ا ت فوا يف النكاح ب رط الت  يل. 
 ال رط.  فمن رأى أن شرط الت  يل ال يب ل النكاح  قال بص ة العقد وب من
 ومن رأى أن شرط الت  يل يب ل النكاح  قال بب من العقد وال رط. 

 . الرواايت واألقوال يف املسألة
 ا ت   الفقهاء يف حكم شرط الت  يل يف  قد النكاح    ى قول : 

يب ل العقد مت ال رط  وهو القول الص يح يف : أن شرط الت  يل يف النكاح القول األول
 املذهب. 
يب ل ال رط ويصح العقد  وهو القول املخرج يف : أن شرط الت  يل يف النكاح الينافالقول 
 املذهب. 
 . والرتجيح ،األدلة

 يب ل العقد مت ال رط. ن شرط الت  يل يف النكاح بالقائ   : أدلة أصحاب القول األول
 من ال نة النبوية: 

 . (1)((ن هللا احمل ل واحمل ل لهلع: )) قالأن النيب 

                              
 (.227 /2)  [2076]   رقم احلديثابب يف الت  يل  كتاب النكاح  سننه  يف أ رجه أبو داود (1)
واحلديث  ( 622 /1)  [1934]   رقم احلديثابب احمل ل واحمل ل له  كتاب النكاح  سننه  وابن ماجه يف 

 (. 1897يف اإلرواء ) ص  ه ال يخ األلباف
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احمل ل هو :  أ ربكم ابلتيل امل تعار؟ قالوا ب ى و رسول هللا قالأال: ))وقال رسول هللا 
 . (1)((لعن هللا احمل ل واحمل ل له

 وجه الداللة: 
فدل ذلك   ى     ى فعل جائز ال ي عن النيب و لعن   ى فعل الت  يل    أن النيب

 . (2)وف اد  وت ميته حم م لقصد  احلل يف موضت ال حيصل فيه احلل  حترميه
يب ل ال رط ويصح  أن شرط الت  يل يف النكاح القائ   :أدلة أصحاب القول الثاين

 . العقد
 من املعقول: 

يقاس القول بص ة  قد نكاح احمل ل وب من شرط الت  يل   ى ال روط الفاسد  يف البيوأ  
 حيث يصح العقد ويب ل ال رط. 

 : الرتجيح
هو  أرجح القول بن العقد يصح وال رط يب ل  ألنه نكاح متكامل ال روط  واخل أ فيه

هذا ال رط  فنقول العقد ص يح وال رط اب ل  وألنه قد حيدث آتل  ب  الزوج   فكي  
 ن  ب منهم الف خ! 

 ؟ فمىت حتل  إذا كان نكاح احمل ل اب م وال حتل به لألول سؤال  وهناك 
فبغري مجاأ ال   وال بد من اجلماأ  وجامعها  نكاح رغبة  حتل إذا تزوجها بنكاح ص يح

المرأ   والدليل قول النيب   بقيت مت اليناف   ر سنوات ومل جيامعها مل حتل لألولف و   حتل

                              
(  623 /1)  [1936]   رقم احلديثابب احمل ل واحمل ل له  كتاب النكاحيف سننه    أ رج ابن ماجه (1)

 (.2596يف ص يح اجلامت ) واحلديث ح نه ال يخ األلباف
 (.232-6/231  ى خمتصر اخلرقي ) انظر: شرح الزرك ي (2)
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 األقوال الفقهية المخرجة في مذهب اإلمام أحمد جمعاً ودراسة

حىت تذوقي   ي ته  ويذوق  أتريدين أن ترجعي إىل رفا ة؟ ال)): (1)رفا ة القرظي
 . (2)((  ي تك

 . (3)فإن اجلماأ يقتني املود  ب  الزوج   إذا جامت رغب واحلكمة من ذلك أن الزوج اليناف 

 
 

  

                              
من بين قريظة  وهو  ال صفية بنت حيي بن أ  ب أ  املؤمن   زوج النيب ص ى   رفا ة بن مسوال القرظي (1)

 هد رسول هللا ص ى هللا   يه وس م فتزوجها  بد  هللا   يه وس م فإن أمها بر  بنت مسوال  وهو الذي   و امرأته ثماث   ى
 الرمحن بن الزبري  و  قها قبل أن يد ل هبا  فأرادت الرجوأ إىل رفا ة  ف أهلا النيب  فذكرت أن  بد الرمحن مل مي ها.

 .قال: " فم ترجعي إىل رفا ة حىت تذوقي   ي ته "
 .(500 /2األص اب )االستيعاب يف معرفة   (283 /2أسد الغابة ) انظر: 
 (3/168)  [2639  رقم احلديث]ابب شهاد  املختَّب  ال هادات كتابيف ص ي ه  ه البخاريجأ ر  (2)

 (. 2/1055[  )1433... رقم احلديث]حتل امل  قة ثماث حىت تنكح غري ابب ال  يف ص ي ه  وم  م
 (.12/75 ينيم  )البن انظر: ال رح املمتت   (3)
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 المطلب الرابع

 نكاح المتعة

 . دراسة التخريج: الفرع األول
 . نص املسألة

ومن تزوج امرأ  إىل مد  وهو نكاح املتعة أو   ى أنه إذا أح ها ملن قب ه   قها أو فم " 
 . (1)" وي غو التوقيت وال رطنكاح بينهما مل يصح العقد ويتخرج أن يصح 

 . القائل ابلتخريج
 ) اجلد (.  اجملد ابن تيمية
 . أصل التخريج

 رج القول بص ة العقد وف اد ال رط ) إلغاء التوقيت (  وذلك يف نكاح املتعة    ى 
 ص ة العقد وإلغاء ال روط الفاسد  يف البيوأ. 

م ألة: وهذا نص رواية اإلما  أمحد والذي يدل   ى ص ة العقد مت ال روط الفاسد : " 
 يصح العقد؟ فإن شرط يف البيت شر ا فاسدا هل يب ل العقد أ  يب ل ال رط و 

فنقل  بد هللا بن حممد الفقيه فيمن اشَّتى جارية وشرط   يه أن ال يبيعها وال ي أها: فالبيت 
 . (2)" جائز  وال رط اب ل

 . للتخريج من املذهب الناقلون

                              
 .(2/23) مجدل   يف الفقه احملرر (1)
 .(349 /1امل ائل الفقهية من كتاب الروايت  والوجه  ) (2)
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 األقوال الفقهية المخرجة في مذهب اإلمام أحمد جمعاً ودراسة

 : وهو أربعة أمور  النكاح من أص هما يف د   والنص هو: " اإلما  ابن قدامة /1
زوجتك ابنيت شهرا : مينل أن يقول  وذلك نكاح املتعة  قيت النكاحو تأن ي ر ا : أحدمها

ص ى هللا  -سرب   ن أبيه أن رسول هللا  ملا روى الربيت بن  أو حنو  فالنكاح اب ل نص   يه
ص ى هللا   يه  -ويف لفظ أن رسول هللا  ((ى  ن املتعة يف حجة الوداأهن)): -  يه وس م 

وألنه مل يتع و به أحكا  النكاح من ال مق ؛ روا  أبو داود ((حر  متعة الن اء)): -وس م 
 . ك ائر األنك ة البا  ة   وغري  فكان اب م

ألن أمحد قال يف رواية ابن منصور جيتنبها ؛ (1)ةأهنا مكروه: فيه رواية أ رى قال أبو بكر 
 . الت رمي ال  فظاهرها الكراهة  أحب إيل

امل ألة رواية واحد  يف حترميها. ولو شرط أن ي  قها يف وقت : وغري  من أص ابنا يقول 
أن يصح النكاح  ويتخرج. قيتو التفأشبهت   ألنه شرط مينت بقاء النكاح؛ بعينه مل يصح النكاح

فأشبه ما لو شرط   يؤثر فيهوشرط   ى نف ه شر ا ال   ألن النكاح وقت م  قا؛ ويب ل ال رط
 . (2)" أال ي أها

(  وهو أن يتزوجها إىل مد   نكاح املتعة قوله: )الينالث  والنص هو: " اإلما  املرداوي /2
   واألص اب. -رمحه هللا  -و  يه اإلما  أمحد   الص يح من املذهب أن نكاح املتعة ال يصح

رجت : وقال  وابن  قيل  وأبو اخل اب  ذكرها أبو بكر يف اخلما  ويصحيكر  : و نه
 -: توق  اإلما  أمحد -رمحه هللا  -. قال ال يخ تقي الدين -رمحه هللا  - نها اإلما  أمحد 

 .  ن لفظ احلرا  ومل ينفه -رمحه هللا 

                              
 والكريهة: ال د  يف احلرب.  أي ما يكرهه اإلن ان وي و   يه املكرو  لغة: مأ وذ من امل قة (1)

 .(36/485) (كر )اتج العروس(  13/535) (كر )ل ان العرب  ( 3/376) (كر )الع  ماد  انظر:
 منهيالا  ناله كالَّتك املندوابت.مالا مالص  ته راج الة وإن مل يكالن وقد يراد باله تالرك    ري من فع ه اص محا: ما تركه
 .(1/166) األحكا  لآلمدي ( 1/41) انظر: روضة الناظر

 .(41 -40 /3الكايف يف فقه اإلما  أمحد ) (2)
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 امل ألة رواية واحد . : ويقول  نت هذاوغري أيب بكر مي: قال املصن  وال ارح 
 . (1)" وي غو التوقيت  ويتخرج أن يصح: وقال يف احملرر

 . نقد التخريج 
القول بص ة العقد وف اد ال رط وهو التوقيت حيث أن املد  احملدد  هي ال بب لف اد  

 قد النكاح  ف و ألغي التوقيت فإن النكاح ص يح  هو ختريج ص يح  فقد قيل   ى رواوت 
 اإلما  أمحد يف شروط البيت الفاسد . 

 وأينا التخريج موافو لقوا د اإلما . 
 

  

                              
 .(163 /8) ملرداوي  ااإلنصاا (1)
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 . المسألة المخرجة داخل المذهبدراسة  : الفرع الثاني
إذا نكح الرجل املرأ  ب رط التوقيت أي حتديد وقت وفَّت  زمنية حمدد  هلذا النكاح  فما 

 حكم هذا العقد مت اشَّتاط الوقت  وهذا النكاح املؤقت ي مى نكاح املتعة. 
 . حترير حمل النزاع

ديد فَّت  زمنية لبداية النكاح اتفو الفقهاء   ى ص ة االشَّتاط يف النكاح  مث ا ت فوا يف حت
 وهنايته ) التوقيت (. 

 فمن رأى أن شرط التوقيت يب ل  قد النكاح  قال بب من العقد وال رط. 
 ومن رأى أن شرط التوقيت ال يب ل  قد النكاح  قال بص ة العقد وب من ال رط. 

 . الرواايت واألقوال يف املسألة
 ا ت   الفقهاء يف النكاح املقيد بوقت ) نكاح املتعة (    ى ثمثة أقوال: 

 أن نكاح املتعة ال يصح  وهو القول الص يح يف املذهب. : القول األول
 أن نكاح املتعة يصح مت الكراهة  وهو القول اليناف يف املذهب. : القول اليناف

 . (1)  وهو القول املخرج يف املذهبأن نكاح املتعة يصح وي غو التوقيتلث: القول الينا
 . والرتجيح ،األدلة

 بن نكاح املتعة ال يصح وحير . القائ    :أدلة أصحاب القول األول
 من ال نة النبوية: 

 . (2)((األه يةى  ن نكاح املتعة و ن حلو  احلمر هن: )) أن النيب 

                              
 .(163 /8) ملرداوي  ااإلنصاا (1)
   رقم احلديث ن نكاح املتعة آ را  ابب هنى رسول هللا  كتاب النكاح  يف ص ي ه  أ رجه البخاري (2)
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 األقوال الفقهية المخرجة في مذهب اإلمام أحمد جمعاً ودراسة

 وجه الداللة: 
 هنى  ن املتعة  وهنيه يدل   ى حترميها.  أن النيب 

أيها الناس إف قد كنت أذنت لكم يف االستمتاأ من الن اء وإن هللا قد  و)) : وقوله 
حر  ذلك إىل يو  القيامة فمن كان  ند  منهن شيء ف يخل سبي ه وال أت ذوا  ا آتيتموهن 

 . (1)(( شيئا
 وجه الداللة: 

   إىل قيا  ال ا ة. مث ن خ ابلت رمي  فنكاح املتعة حمر  اأن نكاح املتعة كان جائزً 
و ن روي  نه حترميها  مر و  ي وابن يرون حترمي نكاح املتعة    امة الص ابة والفقهاء أن

 . (3) (2)وابن الزبري  مر وابن م عود
 ن نكاح املتعة يصح مت الكراهة. ب القائ   :أدلة أصحاب القول الثاين

 من املعقول: 
أن التوقيت فعل خمال  ملقاصد النكاح  وكما هو مع و  فإن مقاصد النكاح حتتاج إىل سكن 

 ومود  والتوقيت  ال  وينقو كل هذ  املقاصد  ف هذا ال بب يصح العقد مت الكراهة. 

                              
[5115]  (7/ 12.) 

 (.1026 /2[  )1406] ... رقم احلديثابب نكاح املتعة وبيان أنه أبيح يف ص ي ه  وم  م
 (.2/1025[  )1406] رقم احلديث ...ابب نكاح املتعة وبيان أنه أبيح يف ص ي ه  أ رجه م  م (1)
بكر الصديو. هو  بد هللا بن الزبري بن العوا  من بين أسد من قريك. فارس قريك يف زمنه. أمه أمساء بنت أيب  (2)

أول مولود ل م  م  بعد اهلجر . شهد فتح إفريقية زمن  ينمان  وبويت له ابخلمفة بعد وفا  يزيد بن معاوية  ف كم مصر 
واحلجاز واليمن و رسان والعراق وبعو ال ا . وكانت إقامته خيكة. سري إليه  بد امل ك بن مروان جيً ا مت احلجاج بن 

 ه.73  تويف سنة حديينًا 33كة خيقتل ابن الزبري. له يف الص ي   يوس   وانتهي حصار احلجاج مل
 (.210 /1 ) ؛ فوات الوفيات(218 /4) األ م انظر: 

 (.7/571) انظر: املغين  ابن قدامة (3)
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 األقوال الفقهية المخرجة في مذهب اإلمام أحمد جمعاً ودراسة

 ح وي غو التوقيت. ن نكاح املتعة يصب القائ   لث:أدلة أصحاب القول الثا
 من املعقول: 

أن القول بص ة العقد مت ب من ال رط يف نكاح املتعة يقاس   ى ب من ال روط الفاسد  
 يف البيت مت ص ة العقد. 

 : الرتجيح
ال شك أن حترمي نكاح املتعة هو الراجح لداللة األحاديث الكينري    ى ذلك  وأما رواية 

 . ضعيفةرواية  ن اإلما  أمحد فالكراهة 
فأثبت ذلك أبو   اجتنبها أحب إيل: فقال  وسأله ابن منصور  ن املتعة: " قال ابن مف ح 

 . وأىب ذلك القاضي يف  مفه  بكر يف اخلما رواية
ومل   توق   ن لفظ احلرا : وال يخ تقي الدين يقول  إن أمحد رجت  نها: وقال ابن  قيل 
 . (1)" ينفه

 

 
  

                              
 .(153 /6) ح املقنت  ابن مف حر املبدأ ش (1)
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 األقوال الفقهية المخرجة في مذهب اإلمام أحمد جمعاً ودراسة

 
 

 المطلب الخامس

 اشتراط الطالق في وقت

 . دراسة التخريج: الفرع األول
 . نص املسألة

)وكذلك إن شرط أن ي  قها يف وقت بعينه( فم يصح النكاح سواء كان مع وما أو جمهوال " 
 "أبوها أو أ وها ويتخرج أن يصح النكاح ويب ل ال رطمينل أن ي رط   يه  مقها إن قد  

(1) . 
 . القائل ابلتخريج

 املقدسي.  بن قدامةا مشل الديناإلما  
 . أصل التخريج

 رج القول بص ة نكاح من اشَّتط ال مق يف وقت بعينه  مت ب من اشَّتاط ال مق   
 .   ى ب من ال روط الفاسد  يف البيت  حيث يصح العقد ويب ل ال رط

م ألة: ونص رواية اإلما  أمحد واليت تدل   ى ص ة  قد البيت مت ال روط الفاسد : " 
 د أ  يب ل ال رط ويصح العقد؟ فإن شرط يف البيت شر ا فاسدا هل يب ل العق

فنقل  بد هللا بن حممد الفقيه فيمن اشَّتى جارية وشرط   يه أن ال يبيعها وال ي أها: فالبيت 
 . (2)" جائز  وال رط اب ل

 . للتخريج من املذهب الناقلون

                              
 (.7/539)   ى منت املقنت ال رح الكبري (1)
 .(349 /1امل ائل الفقهية من كتاب الروايت  والوجه  ) (2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

 

 الف ل السادس

566 
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  ي رط فيه  مقها( يف وقت مع و  أو جمهول)ونكاح   والنص هو: "ابن مف ح اإلما  /1
 . وهو شرط مانت من بقاء النكاح

 . (1)"يصح العقد دون ال رط : و نه 
قوله )ونكاح شرط فيه  مقها يف وقت( الص يح من   والنص هو: " املرداوياإلما   /2

  و  يه األص اب  حكمه حكم نكاح املتعة أنه إذا شرط يف النكاح  مقها يف وقت املذهب
 . ونص   يه

 . (2)" وال ارح  املصن : قاله  ويب ل ال رط  ويتخرج أن يصح النكاح 

 . نقد التخريج
القول بص ة نكاح من اشَّتط ال مق يف وقت بعينه  مت ب من اشَّتاط ال مق  ختريج 

 ص يح  فهو مقيل   ى رواوت اإلما  أمحد وموافو لقوا د . 
 موافو لقول األحناا

 
  

                              
 .(154 /6املبدأ يف شرح املقنت ) (1)
 .(164 /8) ملرداويا  اإلنصاا (2)
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 األقوال الفقهية المخرجة في مذهب اإلمام أحمد جمعاً ودراسة

 . دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب: الفرع الثاني
 إذا تزوج الرجل واشَّتط  مق الزوجة يف وقت بعينه  فما حكم العقد وال رط؟ 

 . حترير حمل النزاع
 اتفو الفقهاء   ى ص ة االشَّتاط يف النكاح  مث ا ت فوا يف شرط ال مق بوقت بعينه. 

 فمن رأى أن تبييت نية ال مق تب ل النكاح  قال بب من العقد وال رط. 
 ومن رأى أن تبييت نية ال مق ال تب ل النكاح  قال بص ة العقد وب من ال رط. 

 . الرواايت واألقوال يف املسألة
 ا ت   الفقهاء يف حكم نكاح من شرط ال مق يف وقت حمدد    ى قول : 

 أنه يب ل نكاح من شرط ال مق مت ال رط  وهو القول الص يح يف املذهب. : القول األول
أنه يصح نكاح من شرط ال مق ويب ل شر ه  وهو القول املخرج يف : الينافالقول 

 . (1)املذهب
 . والرتجيح ،األدلة

 ه. نه يب ل نكاح من شرط ال مق مت شر ب القائ   :أدلة أصحاب القول األول
 من املعقول: 

فراقها يف بيان ال به أنه ألز  نف ه   و وال بيه ابل يء يع ى حكمه  أنه شبيه ابملتعة /1
 . (2)واملتعة النكاح يزول فيها يف وقت بعينه  وقت بعينه

                              
 .(164 /8) ملرداويا  اإلنصاا (1)
 (.6/229انظر: شرح الزرك يي   ى خمتصر اخلرقي ) (2)
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 رط مانت من بقاء النكاح فأشبه نكاح املتعة ويفارق ما قاسوا   يه فإنه مل الأن هذا  /2
 . (1)ي َّتط ق ت النكاح

 نه يصح نكاح من شرط ال مق ويب ل شر ه. بالقائ   : أدلة أصحاب القول الثاين
 من املعقول: 

ها أي أن النكاح وقت م  قا وشرط   ى نف ه شر ا ال يؤثر فيه أشبه ما لو شرط أن ال  /1
زوجتك إذا : وكما لو نوى إن وافقته وإال   قها أو   و ابتداء  أي النكاح   ى شرط كقوله

 . جاء رأس ال هر أو إن رضيت أمها فهذا ك ه اب ل من أص ه
ال زوجت أو إأن النكاح  قد معاوضة فب ل تع يقه   ى شرط كالبيت وي تينىن من ذلك  /2

 . (2)قب ت إن شاء
 : الرتجيح

  وهذا املنت جيعل من بقاء النكاح اعً نال رط مألن يف و ألنه شبيه ابملتعة  أرجح أنه ال يصح 
 . أ  موهللا النكاح يفقد مقصد  األساسي وهو االستقرار وأتسيل أسر  م  مة  

 

 
  

                              
 (.7/571) انظر: املغين  ابن قدامة (1)

: "إذا تزوجها   ى أن حيم ها إىل  راسان  ومن رأيه إذا مح ها إىل  راسان قال اإلما  أمحد يف رواية أيب داود
    ى سبي ها  قال: ال  هذا ي به املتعة  حىت يتزوجها ما حييت"

 .(6/229انظر: شرح الزرك يي   ى خمتصر اخلرقي )
 .(7/80) مف ح انظر: املبدأ شرح املقنت  ابن (2)
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 المطلب السادس

 هابدون علمالزوجة األمة اإلقدام على وطء 

 . دراسة التخريج: الفرع األول
 . نص املسألة

ومنها وطء العبد زوجته األمة إذا  تقت ومل تع م ابلعتو لي قط ا تيارها ل ف خ  األظهر " 
 خترجيه   ى اخلما. 

 . (1)" قياس مذهبنا جواز  وفيما قاله نظروقال ال يخ جمد الدين يف تع يقه   ى اهلداية 
 . القائل ابلتخريج
 . احلنب ي احلافظ ابن رجب

 . أصل التخريج
    ى الرواية الوارد  يف األمة (2) رج القول بعد  جواز اإلقدا    ى الوطء بدون   م الزوجة

 ها إال إبذهنا. ي ؤ إذا أ تقت وهي حتت  بد فإن هلا اخليار  وال 
ق ت: قال سفيان: وقت   يها وهي ال تع م أن هلا اخليار  وهذا نص رواية اإلما  أمحد: "  

  فإن ح فت  ريت وإن كانت ح فت أنه ما وقت   يك وأنت تع م  أنه كان لك اخليار
   مت فم  يار هلا. 

                              
 .(90ص ) البن رجب  القوا د (1)

" خترجيه   ى اخلما " أنه يرى  د  جواز االقدا    ى الوطء  من قول ابن رجب استنبط اإلما  املرداوي     
 .بدون   م الزوجة

أو   أن تكون مرينة :وصور ذلك كينري  منها  أي أنه هل جيوز ل زوج مجاأ زوجته وهي ال تع م أو ال أتذن (2)
 .وغريها من الصور  تكون انئمة
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 األقوال الفقهية المخرجة في مذهب اإلمام أحمد جمعاً ودراسة

 . (1)"قال أمحد: إذا وقت   يها فم  يار هلا    مت أو مل تع م 
 . للتخريج من املذهب الناقلون

 . إذا كانت غري  املة  جيوز ل زوج اإلقدا    ى الوطء   والنص هو: "املرداوياإلما   
 . قياس مذهبنا جواز : قال اجملد يف شرحه

يعين الذي   واألظهر خترجيه   ى اخلما  وفيما قاله نظر: قال يف القا د  الرابعة واخلم  
 . (2)" اإلقدا    يهفإنه ال جيوز ؛ ذكر  يف أصل القا د 

 . نقد التخريج
  ختريج ص يح  فهو مقيل   ى القول بعد  جواز اإلقدا    ى الوطء بدون   م الزوجة

 رواوت اإلما  أمحد وموافو لقوا د . 
 

  

                              
 .(1784 /4) راهويهم ائل اإلما  أمحد وإس اق بن  (1)
 .(180 - 179 /8) ملرداويا  اإلنصاا (2)
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 . دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب: الفرع الثاني
 . حترير حمل النزاع

 قد النكاح حيل املرأ  ل رجل  وأنه جيوز هلما معاشر  بعنهما  مث  اتفو الفقهاء   ى أن
 ا ت فوا يف حكم   م الزوجة حال الوطء. 

 فمن رأى أن االستمتاأ ابلوطء حو ل زوجة  قال بوجوب   مها. 
 ومن رأى أن االستمتاأ ابلوطء ليل حبو ل زوجة  قال بعد  وجوب   مها. 

 . الرواايت واألقوال يف املسألة
 ا ت   الفقهاء يف حكم   م الزوجة وإذهنا ابلوطء    ى قول : 

 .   وهو القول املنصوص يف املذهببدون إذن الزوجة جيوز اإلقدا    ى الوطء: القول األول
 .   وهو القول املخرجبدون إذن الزوجة جيوز اإلقدا    ى الوطء: ال القول اليناف

 . والرتجيح ،األدلة
 بدون إذن الزوجة.  اإلقدا    ى الوطء جبواز القائ   ول:أدلة أصحاب القول األ

 من ال نة النبوية: 
آلل   بد أ تقت وهي  ند مغيث -رضي هللا  نها-أن برير   -رضي هللا  نها- ائ ة   ن

 . (1)((إن قربك فم  يار لك: )) وقال هلا  فخريها رسول هللا   محدأ
 وجه الداللة: 

                              
[  2236]   رقم احلديثيارابب حىت مىت يكون هلا اخل  أبواب ال مق يف سننه  أ رجه أبو داود (1)

 (.1908يف اإلرواء ) واحلديث ضعفه ال يخ األلباف ( 2/271)
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 األقوال الفقهية المخرجة في مذهب اإلمام أحمد جمعاً ودراسة

أنه جيوز أن يقد  الزوج   ى وطء زوجته بدون إذهنا  فاحلديث جعل الرغبة حو ل زوج فإن 
 حصل وأراد الزوج الوطء ف ه ذلك أذنت أو مل أتذن. 

 من املعقول: 
 . (1)ومل يوجد ما ي ق ه ل زوج حو الوطء أن

 . الزوجة بدون إذن ال جيوز اإلقدا    ى الوطءبنه القائ    ثاين:أدلة أصحاب القول ال
 من ال نة النبوية: 

فهي ابخليار ما مل ي أها حتت  بد فعتقت ا أمة كانت أمي: )) قال أن رسول هللا 
 . (2)((زوجها

 وجه الداللة: 
 أن إذن الزوجة ال بد منه  وأنه ال ميكن الوطء إال إبذهنا  وإذهنا يكون بتمكينه منها وموافقته. 

 : الرتجيح
ب زو    م الزوجة ابلوطء  ألنه حو هلا  وألن املرأ  حتتاج أن ت تمتت مين ها مينل قول الأرجح 

الرجل يف ذلك  وألن اجلماأ وقت املرض والنو  يؤذي الزوجة  وقد يكون سببا ل نفر  ب  
 الزوج . 

 
 
 

                              
 (.188 /17) انظر: ك اا القناأ (1)
[  4937] أراد أن يعتو العبد وأمته بيهما يبدأ  رقم احلديث  ابب إذا يف ال نن الكربى أ رجه الن ائي (2)

(5/24.) 
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 ربط املسألة ابملستجدات املعاصرة: 
 م ألتنا املخرجة مرتب ة بنوازل حقوق املرأ   فالقول املخرج ي ز  الزوج ابستئذان زوجته. 

وأينا امل ألة تدل   ى أن ال ريعة اإلسممية را ت حاجة املرأ  ورغبتها يف االستمتاأ  فم 
  .جيوز أن حيدث اتصال ب  الزوج وزوجته إال برضا كم ال رف  
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 األقوال الفقهية المخرجة في مذهب اإلمام أحمد جمعاً ودراسة

 

 

 اخلامساملبحث 
 

 حكم العيوب في النكاحباب 
 
 

 : فيـــه مطلبانو

المطلب األول: اذا أدعص البكر أن زوجها عنين، فتهر أنها   •

 ثيب. 

 المطلب الثاني: حكم الفسخ بال حكم.  •

* * * ** * * * 
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 المطلب األول

فادعت أن ثيوبتها  إذا أدعت البكر أن زوجها عنين، فظهر أنها ثيب

 بسبب آخر.

 . دراسة التخريج: الفرع األول
 . نص املسألة

فكذهبا واد ى أنه أصاهبا وظهرت ثيبا فاد ت أن ثيوبتها  (1)لو تزوج بكرا فاد ت أنه  ن " 
 . (2)"ب بب آ ر فالقول قول الزوج  ذكر  األص اب ويتخرج فيه وجه آ ر من امل ائل املتقدمة

 . القائل ابلتخريج
 . احلنب ي ابن رجباحلافظ 

 . أصل التخريج
أنه  ن  واد ى أنه أصاهبا  بن القول ل مرأ   وذلك إذا كانت الزوجة بكرا  فاد ت  رج 

 وظهر أهنا ثيب  فاد ت أن ثيوبتها ب بب آ ر. 
فالقول  (3)وأصل التخريج هو م ألة العن   وذلك إذا ضرب له سنة مث ا ت فا واملرأ  ثيب

 ملن؟ 

                              
 .(168ص ) شرح حدود ابن  رفةجاء يف  (1)
أن العن  ذو ذكر ال ميكن به مجاأ ل د  صغر  أو لدوا   والباجي حاصل نقل  ياض -رمحه هللا  -قال ال يخ "

 ".اسَّت ائه
 (.18ص ) ابن رجب  القوا د  (2)
" فاد ت أن ثيوبتها ب بب  :يف هذ  امل ألة زود   ن امل ألة اليت ذكرها اإلما  أمحد يف روايته والزود  هي (3)

 ذكرا أهنا ختريج. واملرداوي وألن اإلما  ابن رجب  آ ر " وب بب هذ  الزود  ا تربهتا م ألة خمرجة
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 . م ألة: إذا ضرب ل عن  األجل مث ا ت فا يف اإلصابة واملرأ  ثيب"  
 أبو  بد هللا: فيها ثمث رواوت.  فقال شيخنا

إحداها:   ى معها ويقال له: أ رج ماءك   ى شيء فإن اد ت أنه ليل خيين جعل   ى 
  ن أمحد رمحه هللا.  (1)النار فإن ق ب فهو مين فيب ل قوهلا نقل ذلك مهنا

 والينانية: القول قول الزوج نقل ذلك منصور. 
 . (2)" والينالينة: القول قول الزوجة نق ها ابن منصور أينا

 . للتخريج من املذهب الناقلون
لو تزوج بكرا  فاد ت أنه  ن   فكذهبا  واد ى أنه أصاهبا    والنص هو: " املرداوياإلما  

الزوج. ذكر  األص اب. قال يف وظهرت ثيبا  فاد ت أن ثيوبتها ب بب آ ر: فالقول قول 
 . (3)" القا د  الينالينة   ر: ويتخرج فيه وجه آ ر

 . نقد التخريج
أنه  ن  واد ى أنه أصاهبا  وظهر أهنا ثيب  فاد ت أن أن الزوجة إذا كانت بكرا  فاد ت 

أن القول قوهلا  ختريج ص يح  فهو مقيل   ى رواوت اإلما  أمحد وموافو  ثيوبتها ب بب آ ر
  لقوا د . 

                              
 وكان من أصال اب أيب  بالداهلل  اإلما  أمحد بن حنبل حدث  ن  أبو  بداهلل  مهنا بن حيىي ال امي ال  مي (1)

 سئل الدارق ين  نه قالال: ثقالة نبيالل.  ويعرا له حو الص بة  وقالد كالان أبالو  بالداهلل يكرماله  وقالد روى  ناله
 .(44-3/43) األرشد املقالصد ( 1/345) انظالر:  بقالات احلناب الة 
 .(111 /2لوجه  )امل ائل الفقهية من كتاب الروايت  وا  (2)
 .(191 /8) ملرداويا  اإلنصاا (3)
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 . دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب: الفرع الثاني
فما  أن البكر إذا اد ت أن زوجها  ن  فظهر أهنا ثيب فاد ت أن ثيوبتها ب بب آ ر

 حكم قوهلا؟ 
 . حترير حمل النزاع
العنة من العيوب اليت يف خ هبا النكاح مث ا ت فوا بعد ذلك يف صور  اد اء اتفو الفقهاء أن 

 . الزوجة  البكر   ى زوجها أنه  ن  مث ظهر أهنا ثيب  هل يعتد بقول الزوج أ
 فمن رأى أن األصل قول الزوج  قال يعتد بقول الزوج. 

 ومن رأى أن األصل قول الزوجة  قال يعتد بقول الزوجة. 
 . واألقوال يف املسألةالرواايت 

ا ت   الفقهاء يف م ألة البكر إذا اد ت أن زوجها  ن  فظهر أهنا ثيب فاد ت أن 
 ثيوبتها ب بب آ ر  فمن الذي يقبل قوله منهما    ى قول : 

   وهو القول الص يح يف املذهب. القول قول الزوجأن : القول األول
 ة  وهو القول املخرج. القول قول الزوجأن : القول اليناف

 . والرتجيح ،األدلة

 . أن القول قول الزوجالقائ    :أدلة أصحاب القول األول
 من املعقول: 

 . (1)األصل ال ممةأن أن هذا أمر ال يع م إال من جهته  و 

                              
 (.7/604) املغين  ابن قدامة (1)
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 األقوال الفقهية المخرجة في مذهب اإلمام أحمد جمعاً ودراسة

 ة. القول قول الزوجبن  القائ   :أدلة أصحاب القول الثاين
 من املعقول: 

 . (1)هي املتنرر أهنا و  أهنا هي أ  م حبال زوجها
 : الرتجيح

أرجح أن القول قول الزوج ألهنا ال تينبت بد وى املرأ  إال ببينة  ف و قالت: إنه  ن  فم 
 . (2)((بينة   ى املد يال)): نقبل قوهلا إال ببينة؛ وذلك لقول الرسول 

 
 

 
  

                              
 (.18ص ) انظر: القوا د  ابن رجب (1)
ابب ما جاء يف أن البينة   ى املد ي واليم    ى املد ي   يه   كتاب األحكا يف سننه    أ رجه الَّتمذي (2)
يف احلديث من هذا حديث يف إسناد  مقال و حممد بن  بيد هللا العرزمي ينع  قال الَّتمذي: ))  [1341] رقم احلديث

 (.2641يف اإلرواء ) ((  واحلديث ص  ه ال يخ األلبافوغري  قبل حفظه ضعفه ابن املبارك
 (.12/84 ينيم  )البن انظر: ال رح املمتت  
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 المطلب الثاني

 الفسخ بال حكم حكم

 . دراسة التخريج: الفرع األول
 . نص املسألة

 ويتخرج إذا   مت بعنته أو ا تارت املقا  معه   ى   رته هل هلا الف خ   ى روايت "  

" (1) . 
 . القائل ابلتخريج

 . ابن تيمية شيخ اإلسم 
 . أصل التخريج

و يارات البيت من (2)  ى ثبوت  يار العيب    ى حاكم  رج القول بعد  توق  الف خ
"ألن أصل  يار العيب مث  يارات البيت ال تتوق    ى قال:   غري توقفها   ى حاكم

 (3)احلاكم"
 . للتخريج من املذهب الناقلون

 : وهذ  الف وخ   ى ضرب   والنص هو: "احلنب ي ابن رجباحلافظ  /1

                              
 .(464 /5) البن تيمية  الفتاوى الكربى (1)

وإابقه وبوله  وسرقته وسن أو زودهتما وزان الرقيو وفقد  نو كمرضه  قيمة املبيت ما ينقص هو يار العيب:   (2) 
أو  وهو أي األرش ق ط ما ب  قيمة الص ة والعيب  كه برشهفهو ابخليار إما أن ميلعيب ابفإذا   م امل َّتي  يف الفراش

 .(44 /2شرح منتهى اإلرادات )  (328)ص الروض املربت شرح زاد امل تقنت .  ذ الينمنأيرد  وأن ي
 .(464 /5) البن تيمية  الفتاوى الكربى (3) 
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أحدمها: ما هو جممت   ى ثبوت أصل الف خ به فم يتوق  الف خ به   ى حاكم ك ائر ما 
 ذكران. 

واليناف: ما هو خمت   فيه كالف خ ابلعنة والعيوب يف الزوج وغيبته وحنو ذلك فيفتقر إىل 
حكم حاكم ألهنا أمور اجتهادية فإن كان اخلما ضعيفا ي وغ نقو احلكم به مل يفتقر 

ىل حكم حاكم ويتفرأ   ى ذلك أ ذ ابئت املف ل س عته إذا وجدها بعينها وفيه الف خ به إ
وجهان بناء   ى نقو احلكم خبمفه واملنصوص  ن أمحد يف رواية إمسا يل بن سعيد أنه له 
ذلك  وكذلك تزوج امرأ  املفقود فإن يف توق  ف خ نكاحها   ى احلاكم روايت   قال يف 

ن مل أتت ال   ان وأحب إيل أن أتتيه ولع ه رأى احلكم خبمفه ال رواية ابن منصور تتزوج وإ
ي وغ ألنه إمجاأ  مر والص ابة  ورجح ال يخ تقي الدين أن مجيت الف وخ ال تتوق    ى 

 . (1)"حاكم
فينف خ بنف ه  قوله )وال جيوز الف خ إال حبكم حاكم(.   والنص هو: " اإلما  املرداوي /2

أو يرد  إىل من له اخليار.   ى الص يح من املذهب. جز  به يف الر اية  وغريها. وقدمه يف 
الفروأ. وقال يف املوجز: يتوال  احلاكم. وقال ال يخ تقي الدين: ليل هو الفاسخ  وإ ا أيذن 

ج بعد وحيكم به. فمىت أذن أو حكم ألحد ابست قاق  قد أو ف خ  فعقد أو ف خ: مل حيت
بص ته بم نزاأ. لكن لو  قد هو أو ف خ فهو كفع ه  فيه اخلما. وإن  قد  ذلك إىل حكم

 -امل ت و أو ف خ بم حكم  فأمر خمت   فيه  في كم بص ته. و رج ال يخ تقي الدين 
بعاجز  ن الوطء كعاجز  ن النفقة. قال يف  ا: جواز الف خ بم حكم يف الرض- رمحه هللا

ة وال ت : ورجح ال يخ تقي الدين أن مجيت الف خ ال تتوق    ى حكم القا د  الينالين
 . (2)"حاكم
 

                              
 .(116ص ) البن رجب  القوا د (1)
 .(201 -200 /8) ملرداوي  ااإلنصاا (2)
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 . نقد التخريج
القول بن ف خ النكاح يقت بدون حكم حاكم  ختريج ص يح  فهو مقيل   ى رواوت 

 اإلما  أمحد  وموافو لقوا د .
 األ رى.ومل أق    ى ا َّتاضات  ومل أجد موافقا هلذا التخريج يف املذاهب 
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 . دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب: الفرع الثاني
  ن الوطء فهل حيتاج إىل حاكم لف خ نكاحه.  اإذا كان  اجزً 

 . حترير حمل النزاع
مث ا ت فوا بعد ذلك فيمن   اتفو الفقهاء   ى أن  قود النكاح تف خ جبم ة من العيوب

 . يتوىل الف خ
 فمن رأى أنه كالبيت  قال جبواز انف ا ه بدون حكم حاكم. 

 ومن رأى أنه  ت    ن البيت  قال أنه ال ينف خ إال حبكم حاكم. 
 . الرواايت واألقوال يف املسألة

 ا ت   الفقهاء يف من يقو  بف خ  قود النكاح ب بب العيوب    ى قول : 
   وهو القول الص يح يف املذهب. الف خ ال يكون إال حبكم حاكم: القول األول
   وهو القول املخرج يف املذهب. حاكمحكم يف خ من غري : أن العقد القول اليناف

 . والرتجيح ،األدلة
 . القائ   بن الف خ ال يكون إال حبكم حاكم :أدلة أصحاب القول األول

 من املعقول: 
 . (1)أنه أمر اجتهادي فم ي وغ ف خه إال حبكم حاكم /1
 . خمت   فيه فم يقت إال حبكم حاكمأمر أنه  /2

 . حكم حاكمالف خ يقت بدون القائ   بن  :أدلة أصحاب القول الثاين

                              
 (.9/532) انظر: املغين  ابن قدامة (1)
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 من املعقول: 
ن أن الف خ يف  قود النكاح ب بب العيوب يقاس   ى الف خ يف معاممت البيوأ فإ 
 . (1)يف  يوب البيوأ أهنا ال حتتاج لف خها إىل حكم حاكمصل األ

 : الرتجيح
ولكن هناك ما يكون فيه تفصيل فما هو خمت     أرجح أن الف خ ال يكون إال حبكم حاكم

فيه كالف خ ابلعنة والعيوب يف الزوج وغيبته وحنو ذلك فيفتقر إىل حكم حاكم ألهنا أمور 
  (2)اجتهادية فإن كان اخلما ضعيفا ي وغ نقو احلكم به مل يفتقر الف خ به إىل حكم حاكم

  أ  م. وهللا
 

  

                              
 .(464 /5) الفتاوى الكربى البن تيميةانظر  (1)
 (.118ص )   ابن رجبانظر: القوا د (2)
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 السادساملبحث 
 

 باب نكاح الكفار
 
 

 : فيـــه ثالثة مطالبو

 المطلب األول: اإلقرار على األنكحة المحرمة.   •

 المطلب الثاني: اختيار األب لالبن احدى زوجاته.  •

 المطلب الثالث: انفساخ العدد الزائد على األربعة قبل الدخول.  •

* * * ** * * * 
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 ولاأل المطلب

 ال يقر الكفارعلى األنكحة المحرمة

 . دراسة التخريج: الفرع األول
 . نص املسألة

تزوج كتابية أو اشَّتى نصرانية قال: حيال بينها (1)ونقل مهنا يف موضت آ ر يف جموسي"  
حيال بينه وب  ذوات احملار  وب  كل  قد  قيل من حيول؟ قال: اإلما   رج   ى هذا أن  وبينه

 . (2)"ال م اغ له يف اإلسم 
 . القائل ابلتخريج

 . أبو اخل اب الك وذافالقاضي 
 . أصل التخريج

الكفار   ى األنك ة احملرمة    ى القول بعد  جواز إقرار  (3) رج القول بعد  جواز إقرار
 جموسي تزوج كتابية. 

                              
 وهالي دونالة وثنيالة  ساليةوهي ك مة فارسية ت  و  ال ى أتبالاأ الدونالة اجملو  ؛اجملوسي: ن بة إىل اجملوسية (1)

 −وبينهما صراأ دائم إىل قيالا  الال ا ة التالي تقالو    واآل ر إله ال ر  اخلريإبهل  اثن  أحدمها: إله تقول 
 .ال ر إله   ى اخلري إله النتصار نتيجة −ح ب ز مهم الفاسد 

 .(2/1139) املوسو ة املي ر  يف األدون(  1/233) انظر: امل ل والن ل
 (.398اهلداية  أبو اخل اب ص ) (2)
 وقيل: اال َّتاا ابل يء.  اإلقرار لغة: االستقرار (3)

 .(1/125).(قرر)مجهر  ال غة (  2/791) (.قرر)انظر: الص اح ماد  
 أو  أو مولياله  أو  ال ى موك اله  أو إشالار  أ الرس  أو كتابالة  ظهالار مك ال  خمتالار مالا   ياله لفظشر ا: إ

 موروثه خيا ميكن صدقه.
 .(4/456) اإلقناأ ( 12/93) انظر: اإلنصاا
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روي  ن أمحد يف اجملوسي تزوج نصرانية قال: حيال بينه وبينها قيل من حيول بينهما؟ قال " 
اإلما  قال: أبو بكر ألن   ينا ضررا يف ذلك يعين بت رمي أوالد النصرانية   ينا وهكذا جييء 

 تزويج النصراف اجملوسية وجييء   ى هذا القول أن حيال بينهم وب  نكاح حمارمهم   ى قوله يف
كتب: إن فرقوا ب  كل حمر  من اجملوس وقال أمحد يف جموسي م ك   -رضي هللا  نه-فإن  مر 

أمة نصرانية حيال بينه وبينها وجيرب   ى بيعها ألن النصارى هلم دين فإن م ك نصراف جموسية 
 . (2)"ال جيوز له و ؤها أينا ملا ذكران  من النرر(1)ن ي أها  وقال أبو بكر  بد العزيزفم بس أ

 . (3)وقد نص   ى أصل التخريج القاضي أبو اخل اب
 . للتخريج من املذهب الناقلون

الكفار يف ص ة النكاح بينهم وف اد  كامل  م  لكن   والنص هو: "ابن تيمية داجمل /1
نقرهم   ى فاسد  إذا ا تقدوا ح ه ومل يرتفعوا إلينا  و نه: ال يقرون   ى ماال م اغ له يف 

 . (4)"اإلسم  كنكاح ذات احملر  ونكاح اجملوسي الكتابية وحنو 
ن أنك تهم احملرمة يف دين اإلسم  حراما م  قا   والنص هو: "أابن تيمية شيخ اإلسم  /2

 . (5)"إذا مل ي  موا  وقبوا   يها وإن أس موا  في هلم ذلك لعد  ا تقادهم حترميه
قوله )ويقرون   ى األنك ة احملرمة  ما ا تقدوا ح ها  ومل   والنص هو: " اإلما  املرداوي /3

يرتفعوا إلينا(. هذا املذهب هبذين ال ر  . نص   يه. و  يه األص اب. و نه: يف جموسي 

                              
هو  بد العزيز بن جعفر بن أمحد يزداد  البغوي  أبو بكر  امل هور   كر  بد العزيز )غم  اخلمل(أبو ب (1)

بغم  اخلمل. مف ر. حمدث ثقة. من أ يان احلناب ة. قال ابن أيب يع ى: ))كان أحد أهل الفهم؛ موثوقا به يف الع م مت ت 
 ه.363تويف سنة   )اخلما مت ال افعي((من مصنفاته " ))ال ايف((؛ و ))املقنت((؛ و )  الرواية((

 (.139 /4) ؛ األ م (127 – 119 /2)  بقات احلناب ة البن أيب يع ىانظر: 
 (.9/381) البن قدامة  ملغينا (2)
 .نظر نص امل ألةا (3)
 (.2/27) مجدل   يف الفقه احملرر (4)
 (.5/466) الفتاوى الكربى  ابن تيمية (5)
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من هذا: أهنم ال يقرون   ى نكاح تزوج كتابية  أو اشَّتى نصرانية: حيول اإلما  بينهما. فيخرج 
حمر . وهو أليب اخل اب يف اهلداية  قال يف احملرر  وغري : ال يقرون   ى ما ال م اغ له يف 

 . (1)"اإلسم . كنكاح ذات احملار   ونكاح اجملوسي الكتابية وحنو 
 . نقد التخريج

ختريج القول حبرمة أنك ة غري امل  م  قياسا   ى نكاح ذوات احملار  واجملوسيات هو 
 ص يح  فقد نقل  ن تمميذ اإلما  أمحد  وهو موافو لقوا د . 

 وهو موافو لرواية يف مذهب ال افعية: 
وتص ي ه بعد اإلسم  ر صة و د    ألهنم ال يرا ون حد ال رأ وشرو ه؛ أهنا فاسد "

 . (3)"(2)ر اية ل عهد أو الذمة التفريو
 

  

                              
 .(206 /8) ل مرداوي  إلنصااا (1)
  هو الكافر الذي يد ل يف ذمة الدولة امل  مة بصفة  امة بعد إ  اء اجلزيةالذمة: املراد ابلذمي شر ا:  (2)

 الدولة. وباله يالصبح الالذمي مالن ر ايالا  ز  مؤبد يف قالول  امالة الفقهالاءو قد الذمة  قد ال  والتزا  أحكا  الذمة
ل ان (  1/307(.)ذمالم)املغالرب (  2/346) (.ذ ) مقالاييل ال غالة ( 14/300) (.ذ ) انظر: هتذيب ال غالة مالاد 

 .(222-12/221 (.)ذمم)العرب 
 .(211 /13كفاية النبيه يف شرح التنبيه )  (3)
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 . دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب: الفرع الثاني  
 .   إذا ا تقدوا ح هاإذا ترافت الكفار حملاكم امل  م   فهل يقرون   ى أنك تهم احملرمة

 . حترير حمل النزاع
ت بيو شعائرهم  مث ا ت فوا يف حكم أنك تهم  الذمة من اتفو الفقهاء   ى  د  منت أهل

 احملرمة. 
 فمن رأى أن أنك تهم حو  اص هبم  قال بهنم يقرون   ى األنك ة احملرمة. 

  اص هبم  قال بهنم ال يقرون   ى األنك ة احملرمة.  اومن رأى أن أنك تهم لي ت حقً 
 . الرواايت واألقوال يف املسألة

 ا ت   الفقهاء يف إقرار الكفار   ى األنك ة احملرمة    ى قول : 
 : أن الكفار يقرون   ى األنك ة احملرمة  وهو القول الص يح يف املذهب. القول األول
 : أن الكفار ال يقرون   ى األنك ة احملرمة  وهو القول املخرج يف املذهب. القول اليناف

 . األدلة واملناقشات والرتجيح
  ن الكفار يقرون   ى األنك ة احملرمة. بالقائ    لة أصحاب القول األول:أد

 من القرآن الكرمي: 

 :املائد سور  ] { ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ } قوله تعاىل:
42] . 

 .   ى أهنم   ون وأحكامهم إذا مل جييئوا إلينا ت اآليةدلوجه الداللة: 
 من ال نة النبوية: 
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  ومل يعَّتض   يهم يف (1)أ ذ اجلزية من جموس هجر -ص ى هللا   يه وس م-النيب  أن
 . (2)أحكامهم وال يف أنك تهم مت   مه أهنم ي تبي ون نكاح حمارمهم

 ن الكفار ال يقرون   ى األنك ة احملرمة. ب القائ   :أدلة أصحاب القول الثاين
 من املعقول: 

قاسوا القول بعد  إقرار الكفار   ى أنك تهم احملرمة   ى  د  جواز إقرار زواج جموسي 
 بكتابية 

 : الرتجيح
أن ال يَّتفعوا التالي :   ر  لابوذلك الراجح هو القول إبقرار الكفار   ى أنك تهم احملرمة 

دينهم  فيد ل إبقرارهم   ى دينهم  ُمَقرون   ىألهنم  ؛أن يعتقدوا إابحة ذلك يف دينهمو   إلينا
 إقرارهم   ى أنك تهم.

 
 

 
  

                              
 (.3157) أ رجه البخاري (1)

هو االسم القدمي ملدينة اإلح اء حالياً   وهذا االسممن قة توجد يف املم كة العربي ة ال عودي ة؛ و اسم ههجر: 
 .جزير  العرب  وقيل  نها قصبة الب رينتقت يف شرق   و وهي واحة  بيعي ة وفيها  يون وميا  وبمد واسعة

 .(40) صمعجم املعامل اجلغرافية يف ال ري  النبوية   (347 /1معجم الب دان )انظر: 
 (.9/381مة )اانظر: املغين  ابن قد (2)
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 المطلب الثاني

 من الزوجات صغيراختيار األب لل

 . دراسة التخريج: الفرع األول
 . نص املسألة

 (1)فإن ق نا يصح  مق والد    يه صح ا تيار  له وإال فم. 
 . القائل ابلتخريج

 اإلما  أمحد بن محدان احلراف. 
 . التخريج أصل

   وف خه   ى ص ة  مقه   يه الزوجات  رج القول بص ة ا تيار األب من
  ؟إذا زوج الرجل ابنه الصغري أو اجملنون هل مي ك األب أن ي  و زوجته: م ألة"

 فقال أمحد يف رواية أيب الصقر قد ا ت   يف ذلك وكأنه رآ . 
مل يب غين  ن أيب  بد هللا يف هذ  امل ألة إال ما روا  أبو الصقر فيتخرج   ى  قال أبو بكر

 : قول 
مي ك الف خ   يه يعين مي ك إيقاأ ال مق كما مي ك العقد أال ترى أنه ملا م ك : أحدمها

 ؟   يه ويزيل م كه  نه أن يبتاأ له م ك أن يبيت

                              
 (.2/1408الر اية ) (1)
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ال مي ك إيقاأ ال مق و  يه وهو أصح ألن ال مق إ ا هو لعجز   ن القيا  ابلزوجة : واليناف
 . (1)"أو لبغنه هلا وال يع م ذلك من الصيب واجملنون

 . للتخريج من املذهب الناقلون
الوق  هنا ضعي  ألن الف خ واجب فيقو  الويل مقامه يف التعي   ": قال: ابن تيمية /1

كما يقو  مقامه يف تعي  الواجب   يه من املال من الزكا  وغريها. أس م وحتته أكينر من أربت 
ن و  فأس من معه ا تار منهن أربعا وفارق سائرهن وليل  مق إحداهن ا تيارا هلا يف 

 . (2)"األصح
قوله )وإن أس م كافر  وحتته أكينر من أربت ن و   فأس من   والنص هو: "املرداوي اإلما  /2

معه: ا تار منهن أربعا. وفارق سائرهن(. إن كان مك فا ا تار. وإن كان صغريا: مل يصح 
اله األص اب؛ ا تيار . والص يح من املذهب: ال  تار له الويل. ويق  األمر حىت يب غ. ق

: أن وليه يقو  مقامه -رمحه هللا  -ألنه راجت إىل ال هو  واإلراد . وا تار ال يخ تقي الدين 
يف التعي   وضع  الوق . و رج بعو األص اب ص ة ا تيار األب منهن وف خه    ى 
ص ة  مقه   يه. قال يف الر اية الكربى  ق ت: فإن ق نا: يصح  مق والد    يه. صح 

 . (3)"ار  له  وإال فما تي
 . نقد التخريج
  ختريج ص يح فهو مقيل   ى رواوت ة ا تيار األب لمبن من الزوجاتالقول بص 

 اإلما  أمحد  وموافو لقوا د .
  ومل أق    ى أي ا َّتاضات   ى امل ألة  وكذا مل أجد موافق  هلا يف املذاهب األ رى.     

                              
 .(97 -96 /2امل ائل الفقهية من كتاب الروايت  والوجه  ) (1)
 (.5/468) الفتاوى الكربى  ابن تيمية (2)
 .(217 /8) ملرداوي  ااإلنصاا (3)
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 . المخرجة داخل المذهبدراسة المسألة  : الفرع الثاني 
 إذا أس م كافر وحتته أكينر من أربت ن و  وقد أس من ك هن  وكان الزوج صغريا  فما احلكم؟

 . حترير حمل النزاع
اتفو الفقهاء   ى أن من أس م   ى أكينر من أربت زوجات أنه  تار منهن أربعا وي  و 

 الباقي. 
 مث ا ت فوا بعد ذلك يف الصغري هل يوق  أ   تار له أبو . 

 فمن رأى أن ا تيار الزوجات حو ل صغري  قال بتوقي  اال تيار إىل ب وغ االبن.
 ل صغري  قال اب تيار األب له من الزوجات. اال يعترب حقً ومن رأى أن اال تيار 

 . الرواايت واألقوال يف املسألة
 قول :ا ت   الفقهاء   ى 

 د  ص ة ا تيار األب  وأن اال تيار لمبن  وهو القول املنصوص يف  القول األول:
  املذهب.

 . ص ة ا تيار األب لمبن من الزوجات  وهو القول املخرجالقول اليناف: 
 األدلة، والرتجيح. 

 . عد  ص ة ا تيار األبب القائ   :ولأدلة أصحاب القول األ
 من املعقول:

حو يتع و ابل هو  فم يقو  غري  مقامه فيه فإذا ب غ الصيب كان له أن  تار أن ذلك  /1
 . (1)حينئذ و  يه النفقة إىل أن  تار

                              
 (.9/358) ابن قدامةانظر: املغين   (1)



 

 

 

 

 الف ل السادس

593 
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 .(1)وال  تار  نه وليه  م حكم لقولهفك   مغري  هأن /2
 . بص ة ا تيار األب لمبن من الزوجاتالقائ    :ثاينأدلة أصحاب القول ال

 من املعقول:
واجب فيقو  الويل مقامه يف التعي   كما يقو  مقامه يف تعي  الواجب   يه من أن الف خ 

 . (2)املال من الزكا   وغريها
 : الرتجيح

أرجح أنه يتوق  فيه حىت يب غ ألن األمر يتع و ابل هو  واإلراد   وهللا بعد النظر يف امل ألة 
 أ  م. 

 

    

                              
 (.8/471)انظر: شرح منتهى اإلرادات  (1)
 (.5/468) ابن تيمية انظر: الفتاوى الكربى (2)
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 األقوال الفقهية المخرجة في مذهب اإلمام أحمد جمعاً ودراسة

 
 

 لمطلب الثالثا

 على األربعة قبل الدخولالعدد الزائد نكاح انفساخ 

 . الفرع األول: دراسة التخريج
 . نص املسألة 
منها: أن ي  م الكافر وحتته  دد ال جيوز له مجعه يف اإلسم  فينف خ نكاح العدد الزائد " 

فم جيب هلن شيء من املهر ذكر  القاضي يف اجلامت واخلما مع م بنه  نوأ من إم اكهن 
ز  به صاحب املغين واحملرر  ويتخرج لنا وجه آ ر أنه جيب تنص  فهو كالنكاح الفاسد  وج
 . (1)"املهر من امل ألة اليت بعدها

 . القائل ابلتخريج
 . احلنب ي احلافظ ابن رجب

 . أصل التخريج
  رج القول بن العدد الزائد جيب هلا نص  املهر قياسا   ى من مجت ب  أ ت   

إذا تزوج أ ت  يف  قدين واشتبه    ال ابقة منهما وف خ النكاح فيهما هل : م ألة"
  ؟ي ت قان نص  الصداق

فقال أمحد يف رواية مهنا: يفرق بينهما  وقد قيل: يكون نص  املهر هلا مجيعا وما أ  فه 
 . (2)" أن يكون كذلك ولكن مل أمست فيه شيئا

                              
 .(334)ص  بن رجبال  القوا د (1)
  .(98 /2امل ائل الفقهية من كتاب الروايت  والوجه  ) (2)
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 . للتخريج من املذهب الناقلون
لو أس م وحتته أكينر من أربت  أو من ال جيوز مجعه يف اإلسم .    والنص هو: "اإلما  املرداوي

فا تار  وانف خ نكاح العدد الزائد قبل الد ول: فم مهر هلن. ذكر  القاضي يف اجلامت  
 واخلما. وجز  به صاحب املغين  واحملرر. قال يف القوا د: ويتخرج وجه بوجوب نص  املهر

"(1) . 
 . نقد التخريج

  ختريج ص يح فهو مقيل   ى رواوت اإلما  أمحد  العدد الزائد له نص  املهرالقول بن 
  وموافو لقوا د .

 ومل أق    ى أي ا َّتاضات   ى امل ألة  وكذا مل أجد موافق  هلا يف املذاهب األ رى.
 

  

                              
 .(219 /8) ملرداوي  ااإلنصاا (1)
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 . الفرع الثاني: دراسة المسألة المخرجة داخل المذهب
املهر   نَ قْ ت ِّ ت  وانف خ نكاح بعنهن  فهل َي ْ زوجالو أس م الزوج وحتته أكينر من أربعة 

 أ  ال؟
 . حترير حمل النزاع

اتفو الفقهاء   ى أنه لو أس م رجل   ى أكينر من أربت زوجات فإنه يف خ ما زاد   ى 
 األربت. 

 يف است قاق املهر ملن انف خ نكاحها. لكن ا ت فوا و 
 است قاق املرأ  ل مهر.فمن رأى أن الف خ من جهة املرأ   قال بعد  

 أن الف خ ال يعترب من جهة املرأ   قال ابست قاق املرأ  لنص  املهر.ومن رأى 
 . الرواايت واألقوال يف املسألة

 ا ت   الفقهاء   ى قول :
  وهو القول املنصوص يف ال مهر هلنأن الزوجات الميت ف خ  قدهن القول األول: 

  املذهب.
    وهو القول املخرج.هلن نص  املهرأن الزوجات الميت ف خ  قدهن القول اليناف: 

 . والرتجيح ،األدلة

 .  زوجاتال مهر ل هبن القائ   أدلة أصحاب القول األول:
 من املعقول: 

 . (1)ألنه مكر    ى ال مق فكأن الف خ جاء من جهة املرأ  فم ت ت و شيئا

                              
 (.362ص )   ابن رجبانظر: القوا د (1)
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 نص  املهر.   زوجاتلبن  القائ   أدلة أصحاب القول الثاين:
 من املعقول: 

قياسا   ى إذا ما تزوج أ ت  يف  قدين وأشكل ال ابو وأمران  ابل مق ف  قها  فيجب 
 . (1)هلا نص  املهر

 : الرتجيح
 -ص ى هللا   يه وس م-ال مهر هلا ألن  مق الزوج مل يكن اب تيار  هو  والنيب  أرجح أنه

أس م  الينقفي غيمن بن س مة ابن  مر: أن ندما أمر بفراق الزائد  ن األربعة كما جاء  ن 
أن يتخري أربت  -ص ى هللا   يه وس م-وله   ر ن و  يف اجلاه ية فأس من معه فأمر  النيب 

   وهللا أ  م. (2)منهن
 

 

 
  

                              
 (.362انظر: املصدر ال ابو ص ) (1)
 يف سننه  أبواب النكاح  ابب ما جاء يف الرجل ي  م و ند    ر ن و   رقم احلديث أ رجه الَّتمذي (2)

وص  ه  ( 8/220)   [4609] يث  بدهللا ابن  مر  رقم احلديثيف م ند   من حد وأمحد (  3/427)   [1128]
 (.6/292يف إرواء الغ يل ) ال يخ األلباف
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 األقوال الفقهية المخرجة في مذهب اإلمام أحمد جمعاً ودراسة

 

 الخاتمة
ويف اخلتا  هذا م خص ل ب ث  وأهم نتائجه  وتوصياته  أسأل هللا العظيم أن ينفت به 

 وامل  م .اإلسم  
 حث :الب خالصة

 .والتع يل  والتفريت  االسالتنباط: وهالي؛ معان  الد  لاله اصال محا التخالريج تعريال  أن أواًل:
وأن التعري  املختار هو احلكم امل تنبط يف م ألة فر ية مل يرد فيها نص  ن اإلما  

 امل ائل املروية  نه.ابالستناد إىل أصوله أو قوا د   وذلك إبحلاقها خيا ي بهها من 
  واالسالتنباط  اخلالما و  الم  التالأثري   وهي:التخريجع م بال ص ة ذات األفاظً  أن هناك اثنًيا:

 .والتكيي  الفقهي
واخل فاء الراشدين  مث  صر  ملسو هيلع هللا ىلص  وتبدأ الن أ  من  هد النيب وت الالور  التخالالريج نالال أ  اثلثاً:

 الفقهية األربعة.وفيه ظهرت املذاهب التابع  وأتبا هم 
ختريج األصول من   األصول مالن األصالول ختالريج: أنواأ أربعالة وهي التخالريج أنواأ رابعاً:   

 .الفروأ ختريج الفروأ من  ختريج الفروأ   ى األصول  الفروأ
 :نمرتبتا  وهي التخريج مراتب خامساً:

 رج امل ائل  بالل؛ أقوالالههو التخريج الذي ال  تص بقوا د إما  مع  أو و التخريج امل  و: 
القالالصد مالالن التخالالريج:  ويكالون   يها واملخت   فيها بال  األئمالة  ى القوا د األصولية املتفو  

 التخريج املعاصر   ى هذ  الرتبة. وغالالالب  الال ر ي ل واقعالالة أو ل مالال تجداتمعرفالالة احلكالالم ال
وال  رج بي   ما  مع  وأقواله وفتاويالهلتخريج املقيد: هو التخريج الذي  تص بقوا د إوا

 إمامه   ى أصوله. فيخرج الفقيه امل تجدات اليت مل يالرد فيهالا نالص  الن  حال  ن مذهبه
 :  وهيمخ ة التخريج مصادر سادساً:

 .الالنص −أ
 .املفهو  −ب
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 .األئمة أفعال −ج
 .األئمة تقريرات −د
 .الص يح احلديث −ه

  .ز  مذهب اإلمالا ال  لنقل والتخريجا  التخالالريج ب ريالالو القيالالاس وهي  التخريج  رق سابعاً:   
 أن احلناب الة مل يغ قالواوتب   أتصيل التخريج  ند احلناب الة :فيهو  احلناب ة  ند التخريج اثمناً:

 يه.بل كالانوا مالن الال باق  إل  ابب االجتهاد
   وهم اإلما  املرداوي  وابن رجب  وغريمها.احلناب ة مناملخرجون  اتسعاً:
قمت بعمل دراسة وقد  -القسم الثاين من البحثوهو  –املسائل املخرجة  عاشرًا:

 تفصيلية لكل مسألة.
 لمسائل املخرجة يف البحث.ا خمتصرا لتقييم وهذا جدول وضعت فيه

قو   التخريج
دليل 
 األصل
 
 

(3) 

ال ممة من 
اال َّتاضات 

 والقوادح
 
 

(3) 

موافقته 
لقوا د 
ومقاصد 
 ال ريعة
 

(3) 

موافقته 
ل مذاهب 
الفقهية 
 األ رى
 

(3) 

موافقته 
لظاهر 
)القرآن أو 
ال نة أو 

قول 
 الص ايب(

(3) 

التقييم 
 النهائي
 
 
 

(15) 
الت ال  ب  املخت ف  يف قدر 

 اجلعل
1 3 3 0 1 8 

مت اجلهل  اجلَُعالةص ة 
 ابلعوض.

3 3 3 0 2 11 

 د  رجوأ املنفو   ى ال يد 
 خيا أنفو   ى العبد.

3 3 3 1 1 11 

)العروض( ال َُّق ةوجوب أ ذ 
 ومت كها.

3 3 3 3 3 15 

 10 1 0 3 3 3  د  سقوط التعري  بتأ ري .
 د  لزو  النمان   ى امل تقط 

 إىل الواص . ال َُّق ةإذا دفت 
3 3 3 2 2 13 
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 9 1 0 2 3 3 ضمان العبد ل ق ة يف ذمته. 
 د  ص ة رجوأ امل تقط يف 

 ال رقيطنفقته   ى 
3 3 3 3 3 15 

ليل له حو يف  ال رقيط
 االقتصاص

2 3 1 3 1 10 

 د  وجوب احلد   ى قاذا 
 الذي مل حيت م ال رقيط

3 3 2 2 2 12 

 13 2 2 3 3 3 االكتفاء بقائ  واحد
 13 2 2 3 3 3 املع م.ص ة وق  الك ب 

ص ة الوق  وف اد شرط 
 البيت واخليار يف الوق .

3 3 3 2 2 13 

رجوأ مال الولد املوقوا   يه 
 إىل األب الواق .

3 3 3 2 2 13 

ب من الوق  املنق ت ال رف  
 واملنق ت الوسط.

3 3 1 2 2 11 

 د  د ول األوالد الذين مل 
 يذكر آابءهم أمساءهم.

3 3 2 2 1 11 

 12 3 2 3 2 2 انعقاد اهلبة ابملعا ا .
 د  ص ة اإلبراء من الدين 
 إذا ظن املربئ جهالة املربأ.

2 3 3 0 1 9 

 10 2 2 2 3 1  د  ص ة هبة امل اأ.
ص ة تصرا األب ابلعتو يف 

 اهلبة.
3 0 3 0 3 9 

نفاذ العتو  ل مريو من كامل 
 املال.

3 3 2 0 3 11 

الوصية ابخلط التصح ولو 
 أشهد   يها.

1 3 2 0 1 7 

ص ة إجاز  الورثة ل وصية قبل 
 املوت يف املرض املخوا.

3 3 2 2 1 11 

لزو  القبو يف قبول الوصية 
 املبهمة.

2 3 3 2 3 13 
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 11 2 2 2 3 2  اء الوصية م ك ل موصى له.
 11 2 2 2 3 2 ص ة الوصية ل عبد.

منت الوصية ل مدبرين وأمهات 
 األوالد.

2 3 2 2 2 11 

م اركة زيد ل فقراء وأنه 
 كأحدهم.

0 3 1 2 1 7 

ل موصى له ابلين ث مخل 
 املائت  و  ر العبد...

0 0 1 0 1 2 

أنه يكتفى بوجود الكفاء  حال 
 الوصية فقط.

2 3 1 0 1 7 

اشَّتاك األخ ألبوين مت األخ 
 ألب يف اإلرث.

1 0 1 0 0 2 

مرياث احلمل إذا أس بت األ  
 امليت كافر.وكان األب 

3 0 2 0 2 7 

منت التوارث ب  الغرقى  
واهلدمى  وكل من جهل وقت 

 موهتم.

2 3 3 3 3 14 

إرث العبد إذا أ تو بعد موت 
 مور ثه وقبل الق مة.

3 0 1 0 1 5 

 تو العبد إذا قال له سيد  
أنت بين وكان العبد أكرب سًنا 

 من ال ي د.

1 0 3 3 3 10 

يف   د  ص ة استينناء اجلن 
 العتو.

2 0 3 3 3 11 

 3 0 0 1 0 2  تو العبد قبل كمال الص فة.
العتو بدون مقابل إذا قال 
 ال يد لعبد : أنت حر  خيائة.

1 0 3 0 3 7 

وجوب تعي  العبد إذا قال 
.  ال يد: أحد  بيدي حر 

1 2 3 3 3 12 

 3 1 0 1 0 1  د  تبعية ولد املدب ر  احلادث. 
لألموال جواز بيت املكاتب 

 ن يئة.
1 1 3 0 3 8 
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وجوب جرب املكاتب   ى وفاء 
 دين الكتابة.

1 3 1 0 1 6 

القول بص ة ضمان العبيد 
ملال الكتابة إذا شرط ال يد 

   يهم ذلك يف العقد.

3 2 1 0 1 7 

 تو الولد املوجود قبل والد  
 األمة من ال يد.

1 0 1 0 1 3 

جواز النظر ل خنينى وأنه 
 أحكا  النظر.كالرجال يف 

2 3 1 2 1 9 

ب من نكاح اخلا ب   ى 
   بة أ يه.

1 0 1 0 1 3 

انعقاد النكاح إذا مت ابلكتابة 
 دون ال فظ.

3 3 3 0 3 12 

ص ة تزويج املرأ  نف ها إبذن 
 ولي ها.

1 0 3 2 1 7 

 11 3 2 1 2 3 نقو نكاح الفنويل.
تقدمي االبن   ى األب يف 

 ت اويهما.والية النكاح وكذا 
3 2 2 3 2 12 

تزويج احلاكم ل مرأ  إذا غاب 
 ولي ها غيبة منق عة.

3 3 2 0 2 10 

 د  جواز توكيل غري اجملرب إال 
 إبذن املرأ .

3 3 3 2 3 14 

منت النكاح إذا وجدت 
 الكفاء  حال العقد.

3 3 1 0 1 8 

ال  اق ين ر احلرمة ب  
 الن اء.

1 3 1 0 1 6 

األ ت  ابلقر ة تعي  إحدى 
. 

3 3 1 0 1 8 

 8 1 0 1 3 3 ب من نكاح األمة إذا أي ر.
منت نكاح األمة يف  د  احلر   

 امل  قة  مقًا ابئًنا.
3 3 1 2 1 10 

 10 2 2 2 3 1 جواز نكاح األب أمة ابنه.
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 األقوال الفقهية المخرجة في مذهب اإلمام أحمد جمعاً ودراسة

ال روط الص ي ة ت تمر يف 
النكاح اليناف إذا مل ي تواِّ 
  دد ال مق ابلنكاح األول.

3 3 1 0 2 9 

ص ة العقد وف اد ال رط يف 
 نكاح ال غار.

3 3 1 2 1 10 

ب من ال رط وص ة العقد يف 
 نكاح احمل ل.

3 3 2 2 1 11 

ص ة العقد وف اد 
 ال رط)التوقيت(.

2 3 2 0 1 8 

ص ة نكاح من اشَّتط 
ال مق يف وقت بعينه مت 
 ب من اشَّتاط ال مق.

2 3 1 2 1 9 

الوطء   د  جواز االقدا    ى
 بدون   م الزوجة.

2 3 1 0 1 7 

أن الزوجة  إذا كانت بكرًا 
فاد ت أنه  ني   واد ى أنه 

 أصاهبا  وظهر أهنا ثي ب...

2 3 2 0 1 8 

أن ف خ النكاح يقت بدون 
 حكم حاكم.

1 3 1 0 1 6 

 10 1 2 1 3 3 حرمة أنك ة غري امل  م  .
ص ة ا تيار األب لمبن 

 القاصر من الزوجات.
3 3 1 0 1 8 

أن العدد الزائد من الن اء 
 جيب هلا نص  املهر.

3 3 1 0 1 8 

 
 أهم نتائج البحث: 

  ويكون القائل هبا  امل أو ضعيفة يف املذهب غالبا املخرجة هي أقوالأن األقوال  /1
 يف املذهب  وأهنا   ى األغ ب ال يعمل هبا يف املذهب احلنب ي.  اضعيفً  ن  وأهنا تعترب رأوً  املا
 جتهاد ود وهتم إليه  وأهنم ضد التعصب والتق يد. لمت جيت فقهاء املذهب احلنب ي  /2
ن الذين سبو ذكرهم ين وم تق    وهم الفقهاء املخرجو أن هناك فقهاء حناب ة جمتهد /3
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 األقوال الفقهية المخرجة في مذهب اإلمام أحمد جمعاً ودراسة

 يف الب ث. 
ن كابن ومنهم املق و  ن كاإلما  ابن قدامةرج  منهم املكينرو أن فقهاء احلناب ة املخ /4

 الزاغوف. 
أثبت الب ث وجود أقوال يف املذهب نص الفقهاء   ى أهنا ختريج  وذلك بلفاظ  /5

يتخرج ( وغريها من األلفاظ  -ختريج -خمرج  - رج   يه  -التخريج الصرحية مينل )  رج 
 امل اهبة  وقد قمت بعمل جدول ل مقارنة ب  األقوال املخرجة اليت وردت يف الب ث. 

 أهم التوصيات: 
حبيني لدراسة الكتب املفقود  يف املذهب احلنب ي  واليت ذكرها املتأ رون   مل م روأ-

 بكينر   واليت قد  انيت يف الب ث  نها مث تب  يل أهنا مفقود . 
 امل تجدات املعاصر .  استينمار التخريج الفقهي يف توثيو وحتقيو-
دراسة منهج كل   مت املالذاهب أئمالة مالن وغالري  أمحالد اإلمالا   نالد التخالريج بال  املقارنالة -
 إما .
 .متكامل سجل يف املذهب يف البارزين لألئمة املخرجة األقوال إفراد - 
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 الفهارس
 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرس اآلوت القرآنية.  •
 فهرس األحاديث النبوية. •
 فهرس اآلاثر.   •
 فهرس األ م  املَّتجم هلم. •
 وال وائ  والقبائل.فهرس الفرق  •
 فهرس األماكن والب دان. •
 فهرس الك مات الغريبة. •
 فهرس املص   ات األصولية. •
 فهرس املص   ات الفقهية. •
 فهرس املص   ات البمغية. •
 فهرس املص   ات احلديينية. •
 فهرس رواوت اإلما  أمحد. •
 فهرس أمساء الكتب الوارد  يف املنت. •
   فهرس القوا د الفقهية واألصولية. •
 فهرس املصادر واملراجت.  •
 فهرس املوضو ات.  •
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 األقوال الفقهية المخرجة في مذهب اإلمام أحمد جمعاً ودراسة

 
 

 فهرس اآليات -1
 رقم الصفحة رقم اآلية طرف اآلية م

   سور  البقر  -2 
 456 29  { ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ} 1

 231, 227 98 ...{ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ} 2

 62 196  { جثمث يت ىت مت} 3

 479 221  { ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ} 4

 544 229  { ھے ھ ھ ھ ہ ہہ ہ} 5

 70 230  { جبحب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ} 6

 479 232  { ڑ ڑ ژ ژ ڈ} 7

 479, 252 237 ...{ ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ} 8

 62 275 ...{ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} 9

   سور  آل  مران -3 
 64 44  { ې ې ې ې ۉ ۉ} 10

 232, 228 97 ...{ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ} 11

   سور  الن اء -4 
 234 4 ...{ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻ} 12

 327 5 ...{ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ} 13

 330 7  { ٿ ٿ ٿ} 14

 330 11  { یی ی ی} 15

 426 12  { ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ} 16
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 األقوال الفقهية المخرجة في مذهب اإلمام أحمد جمعاً ودراسة

 رقم الصفحة رقم اآلية طرف اآلية م
 524, 523 23  { ے ے ھ ھ} 17

 539 24  { ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ} 18

, 528, 532 25  { گ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ} 19
532 

   سور  املائد  -5 
 262 1  { کک ڑ ڑ ژ ژ} 20

 588 42  { ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ} 21

, 273, 283 106 ...{ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ} 22
283 

   سور  التوبة -9 
 152, 149 71  { گ گ گ گ ک} 23

   سور  يوس  -12 
 122 72  { ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ} 24

 64 82  { ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ} 25

   سور  إبراهيم -14 
 491 39  { ۈۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ} 26

   سور  الن ل -16 
 169 75 ...{ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ} 27

   سور  اإلسراء -17 
 68 23  { ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ} 28

 81 36  { ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ} 29

   سور  األنبياء -21 
 491 90  { ۅ ۅ ۋ} 30

   سور  احلج -22 
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 األقوال الفقهية المخرجة في مذهب اإلمام أحمد جمعاً ودراسة

 رقم الصفحة رقم اآلية طرف اآلية م
 269 77  { ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ} 31

   سور  النور -24 
 70 4  { ڳ گ گ گ} 32

 478 32  { پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} 33

, 420, 427 33  { ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ} 34
429 

   سور  الصافات -37 
 64 141  { ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ} 35

   سور  حممد -47 
 68 30  { ڀڀ پ پ پ} 36

   سور  التغابن -64 
 159 16  { ھ ہ ہ ہ} 37

   سور  ال مق -65 
 69 6  { ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ} 38

   سور  الب د -90 
 373, 369 13-11  {ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ} 39
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 األقوال الفقهية المخرجة في مذهب اإلمام أحمد جمعاً ودراسة

 

 فهرس األحاديث -2
 

 الصفحة طرف احلديث م
 559 ))أتريدين أن ترجعي إىل رفاعة؟ ال حىت تذوقي عسيلته, ويذوق عسيلتك((  1
ذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه, إال تفعلوا تكن فتنة يف األرض وفساد ))إ  2

 (عريض(
479 

 542 ((أحق الشروط أن يوىف به ما استحللتم به الفروج))  3
 511 ((نفسها ولو كان حرا مل خيريها بريرة فاختارت ))  4
 590 ...((اجلزية من جموس هجر , ومل يعرتض عليهم يف أحكامهم ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  أخذ))  5
 223 ..(())إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالثة صدقة جارية, أو علم ينتفع به, أو   6
 198 ..(())إذا مات اإلنسان انقطع عنه عمله إال من ثالثة إال من صدقة جارية, أو علم   7
 143 ..(())اعرف عفاصها ووكاءها, مث عرفها سنة, فإن جاء صاحبها وإال فشأنك هبا   8
أخربكم ابلتيس املستعار؟ قالوا بلى اي رسول هللا قال هو احمللل لعن هللا احمللل واحمللل أال ))  9

 (له(
558 

 253 ))أما ما كان يل ولبين عبد املطلب فهو لك((  10
 268 ))إن هللا تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أمولكم زايدة لكم يف أعمالكم((  11
 370 ))أن أانسا نزلوا على حكم سعد بن معاذ((  12
 268 ..(())أن رجال أعتق ستة مملوكني له عند موته مل يكن له مال غريهم فدعا هبم إىل   13
 153 ))أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عن لقطة احلاج((  14
 151 ))أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عن لقطة احلاج((  15
 262 ))أنت ومالك ألبيك((  16
 598 ((الثقفي أسلم وله عشر نسوة يف اجلاهليةأن غيالن بن سلمة ))  17
 572 ()إن قربك فال خيار لك()  18
 461 ...أما أبو جهم فال يضع العصا عن عاتقه, وأما معاوية فصعلوك ال مال له  19
 479 ))أميا امرأة نكحت بغري إذن مواليها فنكاحها ابطل ثالث مرات((  20
 498 ..((وهلا مهرها مبا  -ثالاث  -))أميا امرأة نكحت بغري إذن مواليها, فنكاحها ابطل   21
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 الصفحة طرف احلديث م
 488 ))أميا امرأة نكحت بغري إذن وليها, فنكاحها ابطل, فنكاحها ابطل, فنكاحها ابطل((  22
 369 ))أميا رجل أعتق امرأ مسلما, استنقذ هللا بكل عضو منه عضوا منه من النار((  23
 573 (كانت حتت عبد فعتقت فهي ابخليار ما مل يطأها زوجها(  أميا أمة))  24
 579 ((البينة على املدعي))  25
 234 ))هتادوا حتابوا((  26
 69 ))الثيب أحق بنفسها من وليها, والبكر تستأمر((  27
 63 ))رفع عن أميت اخلطأ والنسيان((  28
 354 ((عن قوم وقع عليهم بيت فقال يرث بعضهم بعضا ملسو هيلع هللا ىلصالنيب ) سئل )  29
 185 السلطان ويل من ال ويل له(())  30
 152 ((ضالة املؤمن حرق النار))  31
 262 ))العائد يف هبته كالكلب يقيء مث يعود يف قيئه((  32
 330 ))العلم ثالثة, وما سوى ذلك فهو فضل آية حمكمة, أو سنة قائمة, أو فريضة عادلة((  33
 255 ))فلو كنت احتزتيه لكان لك((  34
 479 ((حىت تستأمر, وال تنكح البكر حىت تستأذن ال تنكح األمي))  35
 69 ))يف سائمة الغنم الزكاة((  36
 479 ))ال نكاح إال بويل((  37
 460 ((ال خيطب أحدكم على خطبة أخيه))  38
 463 ))ال يبع الرجل على بيع أخيه, وال خيطب على خطبة أخيه إال أن أيذن له((  39
 557 ((لعن هللا احمللل واحمللل له))  40
 282 ..((أن يكتب إىل الروم, قيل له إهنم ال  -صلى هللا عليه وسلم  -))ملا أراد النيب   41
 67 ))ليس على الرجل يف عبده وال فرسه صدقة((  42
 274 ))ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه, يبيت ليلتني إال ووصيته مكتوبة عنده((  43
 380 ))املسلمون على شروطهم((  44
 199 ..(())من احتبس فرسا يف سبيل هللا إمياان ابهلل وتصديقا بوعده, فإن شبعه وريه وروثه   45
 389 ))من أحيا أرضا ميتة فهي له((  46
 347 ))من أسلم على شيء فهو له((  47
 389 ))من قال ال إله إال هللا دخل اجلنة((  48
 203 عن مثن الكلب(( ى))هن  49
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 األقوال الفقهية المخرجة في مذهب اإلمام أحمد جمعاً ودراسة

 الصفحة طرف احلديث م
 383 هنى عن الثنيا إال أن تعلم(())  50
هنى عن الشغار, والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه اآلخر ابنته, ليس بينهما ))  51

 ((صداق
551 

 550 ...((عن الشغار, زاد ابن منري, والشغار أن يقول الرجل للرجل زوجين ابنتك))  52
 563 ((ى عن نكاح املتعة وعن حلوم احلمر األهلية))هن  53
 561 ((الوداعهنى عن املتعة يف حجة ))  54
 234 ))هو هلا صدقة, ولنا هدية((  55
 159 ))وإذا أمرتكم أبمر فأتوا منه ما استطعتم((  56
 247 ))وتوخيا احلق, مث ليحلل كل واحد منكما صاحبه((  57
 241 ..(())وقد كان ابن عمر على بعري لعمر فقال النيب ) بعنيه, فقال هو لك اي رسول هللا  58
 505 ((أاب رافع يف تزوجيه ميمونة , ووكل عمرو بن أمية يف تزوجيه أم حبيبة ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  وكل))  59
 564 ...((اي أيها الناس إين قد كنت أذنت لكم يف االستمتاع من النساء))  60
 330 ..(())اي أاب هريرة تعلموا الفرائض وعلموها, فإنه نصف العلم وهو ينسى, وهو أول   61
 447 ..(())اي معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج, ومن مل يستطع فعليه ابلصوم   62

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

 

 الفهارس

612 

 األقوال الفقهية المخرجة في مذهب اإلمام أحمد جمعاً ودراسة

 

 فهرس اآلثار -3
 الصفحة طرف األثر م
 533 ((يومنيذه يوما, وهلذه إذا تزوج احلرة على األمة, قسم هل))  1
 178 (())اذهب فهو حر, ولك والؤه, وعلينا نفقته  2
 550 ...((بن العباس أنكح عبدالرمحن بن احلكم ابنتهأن العباس بن عبدهللا ))  3
 355 ...((أن أم كلثوم بنت علي توفيت هي وابنها زيد ابن عمر))  4
 356 ((أن أهل صفني وأهل احلرة مل يتوارثوا))  5
))روى زيد بن قتادة أن أمه ماتت فأسلم بعض أوالدها, فرفع ذلك إىل   6

 ..((عثمان 
347 

 235 ((يقبل اهلدية ويثيب عليها))كان رسول هللا   7
 152 ((ال يؤوي الضالة إال ضال وقال ضالة املؤمن حرق النار))  8
 542 ((مقاطع احلقوق عند الشروط))  9
 529 ((نكاح احلرة على األمة طالق األمة))  10
 355 ...((وقع الطاعون ابلشام عام عمواس فجعل أهل البيت ميوتون ))  11
 413 ((أمهم إذا ولدهتم بعدما دبرت فهم مبنزلتها))ولد املدبرة مبنزلة   12
 413 (())ولد املدبرة مبنزلتها  13
 414 (())ولد املدبرة عبد  14
 413 (())ولد املدبرة يعتقون بعتقها, ويرقون برقها  15
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 األقوال الفقهية المخرجة في مذهب اإلمام أحمد جمعاً ودراسة

 

 فهرس األعالم -4
 الصفحة العلم م
 31 إبراهيم بن حممد  1
 39 إبراهيم بن يزيد بن األسود  2
 108 ابن أبو موسى  3
  381 ابن أيب زيد القريواين  4
 258 ابن أيب ليلى  5
 174 ابن البنا  6
 148 ابن البهاء البغدادي  7
 216 ابن احلاج  8
 111 ابن الزاغوين  9
 60, 59, 45 ابن الصالح  10
 68 ابن العريب  11
 57 ابن القاسم  12
 40 ابن املبارك  13
 177 ابن املنذر  14
 491 ابن املين  15
 163 ابن النجار الفتوحي  16
  116 ابن تيمية = أمحد بن عبد احلليم  17
 498 ابن جريج  18
 389 ابن حبان = حممد بن حبان بن أمحد  19
 199 ابن حجر  20
 250 ابن حزم = علي بن أمحد بن سعيد  21
 106 ابن رجب  22
 208 ابن سريج  23
 229 ابن عابدين  24
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 الصفحة العلم م
 234 ابن عبد الرب= يوسف بن عبد هللا بن حممد  25
 450 حممد ابن عرفة ابن عرفة = حممد بن  26
 110 ابن عقيل احلنبلي  27
 39 ابن عيينة  28
 115 ابن قاضي اجلبل  29
 112, 59 ابن قدامة  30
 227 ابن قندس  31
 36 ابن قيم اجلوزية  32
 208 ابن كج  33
 203 ابن مسعود  34
 115 ابن مفلح  35
 31 ابن جنيم  36
 550 ابن منري  37
 77 ابن وهب  38
 58 األهبري  39
 503 أبو إسحاق املروزي  40
 521 أبو احلارث  41
 82 أبو احلسني البصري  42
 110 أبو اخلطاب  43
 522 أبو بكر أمحد بن سليمان  44
 57 أبو بكر اخلالل  45
 226 أبو بكر املروزي  46
 587 أبو بكر عبد العزيز  47
 333 أبو ثور  48
 178 أبو مجيلة  49
 460 أبو جهم  50
 58 أبو حامد اإلسفراييين  51
 258, 108 أبو حفص الربمكي  52
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 األقوال الفقهية المخرجة في مذهب اإلمام أحمد جمعاً ودراسة

 الصفحة العلم م
 505 رافع أبو  53
 485 أبو سعيد االصطخري  54
 370 أبو سعيد اخلدري  55
 460 أبو سفيان  56
 227 أبو طالب  57
 479 -رضي هللا عنه  -أبو موسى األشعري   58
 58 أبو يعلى الصغري  59
 56 أبو يوسف  60
 222, 111 جعفر أبو  61
 79 األثرم  62
 113 أمحد احلراين  63
 452 أمحد بن العباس بن أشرس  64
 257 األزهري  65
 194 أسامة بن زيد  66
 247 أسامة بن زيد الليثي  67
 162 إسحاق  68
 156 إسحاق بن راهويه  69
 72 إسحاق بن منصور بن هبرام  70
 516 إمساعيل بن سعيد  71
 88 اإلسنوي  72
 479 األشعري  73
 57 أشهب  74
 505 أم حبيبة  75
 247 هند بنت أيب أمية أم املؤمنني ~ -رضي هللا عنها-أم سلمة   76
 355 بنت عليأم كلثوم   77
 88, 68, 32 اآلمدي  78
 282 أنس  79
 514 األوزاعي  80
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 األقوال الفقهية المخرجة في مذهب اإلمام أحمد جمعاً ودراسة

 الصفحة العلم م
 354 إايس بن عبدهللا املزين  81
 576 الباجي  82
 123 البهويت  83
 77 البويطي  84
 237 التنوخي  85
 511, 39 الثوري  86
 152 جابر بن زيد  87
 253 جابر بن عبد هللا  88
 152 اجلارود العبدي  89
 498 جريج  90
 29 جالل الدين السيوطي  91
 201 اجلويين  92
 114 احلارثي  93
 128 احلجاوي  94
 39 احلسن  95
 516 احلسن بن ثواب  96
 149 احلصين  97
 112 احللواين  98
 73 حنبل  99
 174 اخلرقي  100
 216, 71 الرازي  101
 154 الربيع  102
 128 الرحيباين  103
 559 رفاعة القرظي  104
 234 ريرةب  105
 30 الزركشي  106
 57 الزعفراين  107
 413, 40 شهابالزهري = حممد بن مسلم بن   108
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 األقوال الفقهية المخرجة في مذهب اإلمام أحمد جمعاً ودراسة

 الصفحة العلم م
 355 زيد بن عمر  109
 352 زيد بن اثبت  110
 352 -رضي هللا عنه  -زيد بن اثبت  111
 194 زيد بن حارثة  112
 143 زيد بن خالد اجلهين  113
 146 السامرائي  114
 300 سحنون  115
 63 السرخسي  116
 370 سعد بن معاذ  117
 39 سعيد بن املسيب  118
 511 سفيان الثوري  119
 72 سفيان بن عيينة  120
 283 عبد امللكسليمان بن   121
 498 سليمان بن موسى  122
 250 سندي  123
 276 سوار  124
 29 السيوطي    125
 89 الشاطيب  126
 314 الشربيين  127
 237 شريح  128
 282 شعبة  129
 58 مشس األئمة احللواين  130
 114 الشيخ تقي الدين ابن تيمية  131
 39 الشريازي  132
 174 صاحب النهاية  133
 85, 84, 53, 32 الطويف  134
 39 عامر بن شراحيل  135
 055 العباس بن عبدهللا بن العباس  136
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 األقوال الفقهية المخرجة في مذهب اإلمام أحمد جمعاً ودراسة

 الصفحة العلم م
 216 عبد اجلبار  137
 153 عبد الرمحن بن عثمان التيمي  138
 536 عبد هللا بن عبد احلكم  139
 234 عبد امللك بن مروان  140
 550 عبدالرمحن بن احلكم  141
 550 عبدالرمحن بن هرمز األعرج  142
 71 عثمان بن جين  143
 254 عروة بن الزبري  144
 185 العز بن عبد السالم  145
 39 عطاء بن أيب رابح  146
 463 العكربي  147
 511 عكرمة  148
 283 عمر بن عبد العزيز  149
 268 عمران بن حصني  150
 505 عمرو بن أمية  151
 276 العنربي  152
 576 عياض  153
 598 غيالن بن سلمة الثقفي  154
 460 فاطمة بنت قيس  155
 80 الفتوحي  156
 29 القامسي  157
 109 القاضي أبو يعلى  158
 289 املالكيالقاضي عبدالوهاب   159
 282 قتادة  160
 59 القدوري  161
 153 القرطيب  162
 559 القرظي  163
 84 القفال  164
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 األقوال الفقهية المخرجة في مذهب اإلمام أحمد جمعاً ودراسة

 الصفحة العلم م
 57 القيسي  165
 341 كر بن حممد  166
 216 الكيا اهلراس  167
 108 لتميميا  168
 59 اللخمي  169
 65 مليموينا  170
 40 الليث بن سعد  171
 208 املاوردي  172
 112 جمد الدين ابن تيمية  173
 194 املدجلي جمزز  174
 253 داثرحمارب بن   175
 474 حممد بن احلسن  176
 219 حممد بن حبيب  177
 45 حممد بن رشد  178
 12 حممد بن سعود  179
 39 حممد بن سريين  180
  106 املرداوي  181
 460 مروان بن احلكم  182
 516 املروذي  183
  57 املزين  184
 460 معاوية بن أبو سفيان  185
 572 مغيث عبد آلل أمحد  186
 71 املقري  187
 361 مكحول  188
 29 املناوي  189
 577 مهنا  190
 505 ميمونة  191
 39 النخعي  192
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 األقوال الفقهية المخرجة في مذهب اإلمام أحمد جمعاً ودراسة

 الصفحة العلم م
 77 النووي = حييي بن شرف بن مري  193
 116, 77 اهلراسي  194
 46 هوالكو  195
 39 يزيد بن األسود  196
 56 يعقوب بن إبراهيم بن حبيب  197
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 األقوال الفقهية المخرجة في مذهب اإلمام أحمد جمعاً ودراسة

 

 فهرس الفرق والطوائف والقبائل -5
 الصفحة الفرقة م
 89 البجائيون  1
 371 بين قريظة  2
 84 اخلراسانيون  3
 460 دوس  4
 282 الروم  5
 68 الظاهرية  6
 585 جموسي  7
 89 املغربيون  8
 90 املالحدة  9
 324 نصراين  10
 253 ين عبد املطلبب  11
 253 هوازن  12
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 األقوال الفقهية المخرجة في مذهب اإلمام أحمد جمعاً ودراسة

 

 فهرس األماكن والبلدان -6
 الصفحة املكان م
 356 احلرة  1
 355 الشام  2
 356 صفني  3
 355 عمواس  4
 589 هجر  5
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 األقوال الفقهية المخرجة في مذهب اإلمام أحمد جمعاً ودراسة

 

 فهرس الكلمات الغريبة -7
 الصفحة الكلمة الغريبة م
 186 األبضاع  1
 131 اآلبق  2
 534 إعفاف  3
 280 التدليس  4
 280 تزوير  5
 30 التقسيم  6
 292 حنث  7
 277 اخلتم  8
 277 اخلط  9
 205 اخليار  10
 515 الدبر  11
 161 درهم  12
 389 دينار  13
 180 سابيه  14
 30 السرب  15
 132 السرية  16
 530 شبق  17
 147 شص  18
 455 شهوة  19
 182 صبيان  20
 525 الطول  21
 145 العروض  22
 495 عضل  23
 143 عفاصها  24
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 األقوال الفقهية المخرجة في مذهب اإلمام أحمد جمعاً ودراسة

 الصفحة الكلمة الغريبة م
 525 العنت  25
 575 عنني  26
 171 غرمي  27
 131 الغزو  28
 132 الغنيمة  29
 473 الفضويل  30
 191 قائف  31
 220 الكنيسة  32
 455 لذة  33
 125 املتكاراين  34
 182 جمانني  35
 249 املشاع  36
 147 مضيعة  37
 298 مناء  38
 448 وجاء  39
 143 وكاءها  40
 187 يطأ  41
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 األقوال الفقهية المخرجة في مذهب اإلمام أحمد جمعاً ودراسة

 

 فهرس املصطلحات األصولية -8
 الصفحة املصطلح األصويل م
 32 االجتهاد  1
 32 االجتهاد القياسي  2
 98 اإلمجاع  3
 98 االستصحاب  4
 34 التأثري  5
 97 اتوى الصحابة  6
 99 التحرمي  7
 28 التخريج  8
 31 ختريج املناط  9
 292 السبب  10
 205 الشرط  11
 64 شرع من قبلنا شرع لنا  12
 97 الضعيف  13
 35 علم اخلالف  14
 155 قضاء  15
 97 اسيالق  16
 99 الكراهية  17
 68 ملفهوم  18
 63 جماز  19
 98 املصلحة املرسلة  20
 63 املفهوم  21
 69 مفهوم الشرط  22
 70 مفهوم العدد  23
 70 مفهوم اللقب  24
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 األقوال الفقهية المخرجة في مذهب اإلمام أحمد جمعاً ودراسة

 الصفحة املصطلح األصويل م
 69 مفهوم خمالفة  25
 68 مفهوم موافقة  26
 560 مكروه  27
 43 منسوخ  28
 63 املنطوق  29
 99 الندب  30
 99 الوجوب  31
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 األقوال الفقهية المخرجة في مذهب اإلمام أحمد جمعاً ودراسة

 

 فهرس املصطلحات الفقهية -9
 الصفحة املصطلح الفقهي م
 125 اإلجارة  1
 170 إرش  2
 36 االستنباط  3
 200 اإلعارة  4
 585 إقرار  5
 125 البيع  6
 124 التحالف  7
 28 التخريج  8
 408 التدبري  9
 257 تصرف  10
 219 تفريق الصفقة  11
 36 التكييف الفقهي  12
 265 التيمم  13
 122 اجلعالة  14
 484 حد  15
 388 احليض  16
 458 خطبة  17
 170 اخللع  18
 450 اخلنثى املشكل  19
 579 خيار العيب  20
 182 الدية  21
 587 الذمة  22
 167 ذمة العبد  23
 397 الرضاع  24
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 األقوال الفقهية المخرجة في مذهب اإلمام أحمد جمعاً ودراسة

 الصفحة املصطلح الفقهي م
 136 الرهن  25
 304 الزكاة  26
 180 سابيه  27
 514 السحاق  28
 545 الشغار  29
 286 الشفعة  30
 372 شيخنا  31
 298 الصداق  32
 208 الصدقة  33
 161 الضمان  34
 378 طلق  35
 66 ظاهر الرواية  36
 370 العتق  37
 463 العدة  38
 334 العصبة  39
 234 العطية  40
 450 عورة  41
 125 العوض  42
 451 الغسل  43
 330 الفرائض  44
 579 الفسخ  45
 187 قاذف  46
 191 قائف  47
 64 القرعة  48
 180 القصاص  49
 507 الكفاءة  50
 292 الكفارة  51
 143 اللقطة  52
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 األقوال الفقهية المخرجة في مذهب اإلمام أحمد جمعاً ودراسة

 الصفحة املصطلح الفقهي م
 173 اللقيط  53
 514 اللواط  54
 189 احملصن  55
 136 املستأجر  56
 126 املضاربة  57
 236 املعاطاة  58
 334 املعتق  59
 417 املكاتب  60
 187 مميزا  61
 310 املوايل  62
 387 الناظم  63
 447 النكاح  64
 560 نكاح املتعة  65
 552 نكاح احمللل  66
 234 هبة  67
 298 الوجه  68
 136 الوديعة  69
 273 الوصية  70
 198 الوقف  71
 473 الوكالة  72
 152 والية  73
 467 الويل  74
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 األقوال الفقهية المخرجة في مذهب اإلمام أحمد جمعاً ودراسة

 

 فهرس املصطلحات البالغية -10
 الصفحة املصطلح البالغي م
 231 البعض من الكل  1
 231 الكل من الكل  2
 231 عطف اخلاص على العام  3
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 األقوال الفقهية المخرجة في مذهب اإلمام أحمد جمعاً ودراسة

 

 فهرس املصطلحات احلديثية -11
 الصفحة املصطلح احلديثي م
 67 األثر  1
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 األقوال الفقهية المخرجة في مذهب اإلمام أحمد جمعاً ودراسة

 

 روايات اإلمام أمحدفهرس  -12
 الصفحة الكلمة م
أخربان أبو بكر املروزي أنه قال أليب عبد هللا ما تقول يف رجل أوقف   1

 ضيعة على ولده فمات األوالد وتركوا النسوة حوامل؟
226 

إن انقرض املوقف عليهم فهل ينتقل إىل ورثة املوقوف عليه, أم إىل   2
 بيت املال, أم إىل ورثة الواقف

212 

فالدين على سيده, وإن مل يكن أذن له فيه إن كان أذن له سيده فيه   3
 فهو يف ذمة العبد

167 

سأل األوزاعي عن الغالمني يلوط أحدمها بصاحبه, مث يكربا فيولد   4
 للمفعول به جارية, أيتزوجها الفاعل

514 

فإن قال أمرتين أن أدفعها إىل فالن فبينته. قال أمحد يف كال األمرين   5
 يصدق.

162 

 304 روايتان إحدامها ميلك فال جتب عليه الزكاةيف ملك العبد   6
قال صاحل بن أمحد بن حنبل ألبيه ما تقول يف اللقط يصيب اإلنسان   7

منها ما يبلغ عشرة دراهم أو عشرين أو أقل أو أكثر قال نعم فيها سنة 
 إذا كانت دراهم

146 

 526 قلت إذا تزوج احلرة على األمة؟ قال يكون طالقا لألمة  8
إذا تزوج حرة ومملوكة يف عقدة؟ قال يثبت نكاح احلرة, ويفارق قلت   9

 األمة
530 

قلت األب إذا عضل ومل يزوج, يزوج االبن. قال نعم يروى عن عثمان   10
 إذا وضعها يف الكفوء وإذا مل يزوج الويل يزوج احلاكم عليه

495 

قلت الرجل يعتق األمة فيقول أجعل عتقك صداقك أو صداقك   11
 عتقك

466 

قلت الرجالن تكون بينهما الدار واألرض, فيقول أحدمها لصاحبه إين   12
 أريد أن أبيع الدار, ولك الشفعة

286 

قلت الشرط يف النكاح أن هلا كذا وكذا إذا أخرجها من دارها وحنو   13
 ذلك؟

542 
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 األقوال الفقهية المخرجة في مذهب اإلمام أحمد جمعاً ودراسة

 الصفحة الكلمة م
قلت ذهب هبا على سوم, ومل يسم الثمن فهلكت؟ قال هو على   14

 حديث شريح
237 

دارا, فقال املشرتي أبتاعها منك, فإن أدرك فيها أحد قلت رجل ابتاع   15
 شيئا, فعليك مثل ذرعها من دار أخرى

206 

قلت رجل أخذ ثواب من رجل فقال اذهب به, فإن رضيته أخذته,   16
 فباعه؟

236 

قلت رجل حتته أمة وهو جيد السبيل إىل احلرة فلم يتزوج حرة ومكث   17
حرة فتزوج عليها أمة قال ال  مقيما معها دهرا مل يتزوج أو كانت حتته

 يتزوج

531 

قلت سئل سفيان عن رجل قال جلارية مل حتض اي زانية؟ قال ليس فيه   18
 حد, وإذا قال لغالم مل حيتلم اي زان, فليس فيه حد

187 

قلت قال سفيان ال جيوز إال قول طبيبني يف املوضحة, وال جيوز إال   19
 فينظران إليها, ألهنما شاهدان.قول بيطارين يف الدابة يكون هبا الداء 

191 

قلت قال سفيان وقع عليها وهي ال تعلم أن هلا اخليار, حلفت أنه ما   20
 وقع عليك وأنت تعلمني أنه كان لك اخليار

553 ,569 

قلت ال يربأ من العيوب حىت يبني على حديث ابن عمر وعثمان؟ قال   21
 ال يربأ حىت يبني.

242 

إذا أراد الرجل أن يعتق جاريته ويتزوجها  -رمحه هللا  –قلت ألمحد   22
 وجيعل عتقها صداقها, كيف يفعل؟

508 

قلت ألمحد إذا فاتته الصالة انم, أو نسي, مىت يصليها؟ قال يصليها   23
 إذا ذكر, وإن كان يف الساعات اليت فيها هني

156 

–فيما حنل عائشة  -رضي هللا عنه–قلت إلسحاق حديث أيب بكر   24
جذاذ عشرين وسقا من ماله ابلعالية. قال إمنا قال هلا  -رضي هللا عنها

 وددت أنك حزتيه

293 

قلت من أسلم على مرياث قبل أن يقسم؟ قال يقسم له ما مل يقسم   25
 املرياث

342 

 324 مسألة إذا أرسل سهمه إىل نصراين  26
 484مسألة إذا ابع ملك غريه بغري إذنه هل يقف على اإلجازة أم يقع   27
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 األقوال الفقهية المخرجة في مذهب اإلمام أحمد جمعاً ودراسة

 الصفحة الكلمة م
 على روايتنيابطال من أصله؟ 

مسألة إذا تزوج أختني يف عقدين واشتبه عني السابقة منهما وفسخ   28
 النكاح فيهما هل يستحقان نصف الصداق؟

594 

مسألة إذا زوج الرجل ابنه الصغري أو اجملنون هل ميلك األب أن يطلق   29
 زوجته؟

590 

 521 مسألة إذا زوج الوليان ومل يعلم السابق منهما.  30
 576 إذا ضرب للعنني األجل مث اختلفا يف اإلصابة واملرأة ثيبمسألة   31
 379 مسألة بيع األمة احلامل.  32
مسألة فإن شرط يف البيع شرطا فاسدا هل يبطل العقد أم يبطل   33

 الشرط ويصح العقد؟
546 

مسألة فإن وقف على ولد ولده هل يدخل فيه ولد البنات؟ فنقل   34
 اختيار اخلرقياملروزي أهنم ال يدخلون, وهو 

226 

مسألة يف القبلة واملالمسة فيما دون الفرج هل ينعقد هبا حترمي   35
 املصاهرة؟

516 

مسألة يف املبيع إذا هلك يف مدة اخليار أو كان عبدا فأعتقه املشرتي   36
 هل يبطل اخليار أم ال؟

309 

مسألة لنب امليتة هل ينشر احلرمة أم ال؟ نقل إبراهيم احلريب أنه ينشر   37
 قال يف امرأة ماتت فحلب من ثديها لنب فسقى

515 

مسألة هل يقدم االبن واألخ على اجلد يف والية النكاح؟ وقال اخلرقي   38
 وأبو بكر اجلد مقدم عليهما

489 

مسألة واختلفت يف اخلنثى, فنقل حممد بن عبده أنه ييمم, ألنه حيتمل   39
أنثى, فال يغسله أن يكون ذكرا, فال يغسله النساء, وحيتمل أن يكون 

 الرجال

452 

 500 مسألة واختلفت يف الوكالة املطلقة هل ميلك الوكيل أن يوكل غريه؟  40
 298 مسألة وهل متلك املرأة مجيع الصداق  41
من جاء بعشر رءوس فله رأس, ومن جاء بكذا فله كذا, فيذهب   42

 الناس فيطلبون, فما ترى يف هذا النفل
132 

 219واختلفت إذا مجعت الصفقة الواحدة بني ما جيوز فيه البيع, وما ال   43
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 الصفحة الكلمة م
 جيوز, هل يتفرق, أم تبطل من أصلها

واختلفت الرواية إذا ضمن عنه بغري إذنه وقضى عنه احلق بغري إذنه   44
 هل يرجع به؟ فنقل ابن منصور أنه يرجع

175 

فنقل ابن واختلفت يف عتق املفلس إذا حجر احلاكم عليه هل ينفذ؟   45
منصور إذا فلسه احلاكم فال يبيع وال يشرتي وال يتصدق, وأما العتق 

 فهو شيء مستهلك جيوز عتقه

265 

وإذا أصدقها غنما فتوالدت مث طلقها قبل الدخول كانت األوالد هلا   46
 وترجع بنصف األمهات فظاهر هذا أنه حكم هلا

299 

ابنه أو يهب أو وسألته عن الرجل هل جيوز له أن يتصدق من مال   47
يبيع على ابنه أو يعتق عليه, قال أيب كل ما أخذ الرجل من مال ابنه 

 حىت حيوزه فهو له

258 

 534 وهلم يف إعفاف األب الصحيح وجه آخر, أنه ال يج  48
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 أمساء الكتبفهرس  -13
 الصفحة الكلمة م
 40 إبطال االستحسان  1
 113 أمحد احلراين  2
 289 اإلشراف  3
 40 األم  4
 243 االنتصار  5
 526 البلغة  6
 71 التبصرة  7
 476 جتريد العناية  8
 502 الرتغيب  9
 334, 182 التلخيص  10
 289 التلقني  11
 207 احلاوي  12
 108 حكم الوالدين يف مال ولدمها  13
 526 اخلالصة  14
 239 درر احلكام شرح جملة األحكام  15
 40 رسالة  16
 238 الرعاية الكربى  17
 341 الروايتني والوجهني  18
 112 روضة الناظر  19
 80 شرح الكوكب املنري  20
 114 شرح املمتع على املقنع  21
 112 العمدة  22
 207 الفائق  23
 115 فتاوى ابن تيمية  24
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 الصفحة الكلمة م
 115 الفروع  25
 31 الفروق  26
 501, 343 الفصول  27
 112 كفاية املبتدي  28
 114 لرعاية  29
 112 لكايف  30
 341 اجملرد يف املذهب  31
 182 خمتصر اخلرقي  32
 66 خمتصر املزين  33
 238 املذهب  34
 238 مسبوك الذهب  35
 238 املستوعب  36
 37 معجم لغة الفقهاء  37
 289 املعونة  38
 112 املغين  39
 112 املقنع  40
 536 املوازية  41
 32 املوافقات  42
 41 املوطأ  43
  374 النظم  44

 
  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

 

 الفهارس

638 

 األقوال الفقهية المخرجة في مذهب اإلمام أحمد جمعاً ودراسة

 

 صولية والفقهيةالقواعد األ فهرس -14
 الصفحة الكلمة م
 455 واألحوطاألخذ ابألشد   1
 129 األصل براءة الذمة  2
 215 دخول املخاطب يف خطابه  3
 42 العادة حمكمة  4
 316 العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب  5
 470 العربة يف العقود ابملقصود واملعاين, ال ابأللفاظ واملباين  6
 464 النهي يقتضي الفساد  7
 41 اليقني ال يزول ابلشك  8
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 واملراجعصادر فهرس امل -15
  )القرآن الكرمي )جل منزله وعال 
 .كتب التفسري 
 فهد: وختريج إ داد (هال1421: املتوىف) العينيم  حممد بن صاحل بن حممد:  م املؤل  جزء تف ري •

 - هال 1423 الينانية : الروض ال بعة والتوزيت  ل ن ر الينرو دار: ال  يمان الناشر انصر بن
2002 .  

 البصري حبيب بن حممد بن حممد بن   ي احل ن أبو: والعيون املؤل  النكت=  املاوردي تف ري •
الرحيم   بد بن املقصود  بد ابن ال يد: احملقو (هال450: املتوىف) ابملاوردي ال هري البغدادي 

 لبنان./  بريوت - الع مية الكتب دار: الناشر
 ال عدي هللا  بد بن انصر بن الرمحن  بد املنان املؤل : كم   تف ري يف الرمحن الكرمي تي ري •

 األوىل الرسالة ال بعة: مؤس ة ال وحيو الناشر: معم بن الرمحن  بد احملقو: (هال1376 املتوىف:)
  . 2000- هال1420

اخلزرجي  حممالد بالن أمحالد بالن أيب بكالر بالن فالرح األنالصاري  بد هللاألبالو  القرآن اجلامت ألحكا   •
املم كة  الكتب دار  امل   البخالاريحتقيو: ه ا  مسري  هال( 671املتوىف سنة )مشل الدين القر يب 

  .2003−هال1423 الروض−العربية ال عودية
حتقيو: ه(  510املتوىف سنة )حمليي ال نة أبو حممد احل   بن م عود البغوي  التنزيل معامل  •

دار  رش م  م احل س يمان−ضمريية  مجعة  ينمان −النمر   بد هللاحققه و رج أحاديينه حممد 
  .1997 −هال1417الرابعة   يبة 

 .كتب احلديث 
 .كتب احلديث ومتونه 
اجلامت امل ند الص يح املختصر من أمور رسول هللا ص ى هللا   يه وس م وسننه وأومه = ص يح  •

  احملقو: حممد زهري بن انصر الناصر  مد بن إمسا يل أبو  بدهللا البخاري اجلعفي  حملالبخاري
ال بعة األوىل    النجا  )مصور   ن ال   انية إبضافة ترقيم حممد فؤاد  بد الباقي(دار  وق 

 .هال1422

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

 

 الفهارس

640 

 األقوال الفقهية المخرجة في مذهب اإلمام أحمد جمعاً ودراسة

الق ريي  ألبالو احلال   مال  م بالن احلجالاج بالن مال  م مال  م اجلامت الص يح امل مى صال يح  •
 بريوت. −دار اجليل بريوت + دار األفاق اجلديد  الني ابوري 

أمحد حممد  :حتقيو ال  مي مد بن  ي ى أبو  ي ى الَّتمذي حمل الَّتمذي اجلامت الص يح سنن  •
 بريوت. –دار إحياء الَّتاث العريب  وآ رون شاكر 

 –الفكر  دار  ي بد الباقحتقيو: حممد فؤاد  القزويين   بد هللاحملمد بن يزيد أبو  ماجه سنن ابن  •
 بريوت.

- العالريب دار الكتاب ي األزدأليب داود س يمان بن األشعث ال جال تاف  داود سنن أيب  •
  .بريوت

حممد  :حتقيالو البيهقالي ألمحد بن احل   بن   ي بن موسالى أبالو بكالر  الكربى سنن البيهقي  •
  .1994−هال1414  املكرمة مكة −مكتبة دار الباز    ا  ر بد القاد

هاشم  بد هللا حتقيو: الال يد  البغدادي لع ي بن  مر أبو احل ن الدارق ين  الدارق ين سنن  •
  . 1966−هال1386  بريوت −دار املعرفة  املدف مياف 

 سنة املتوىف  ينمان سعيد بن منصور بن شعبة اخلراساف اجلوزجاف يب  ألسنن سعيد بن منصور •
-هال 1403األوىل   ال بعة  اهلند –الدار ال  فية   احملقو: حبيب الرمحن األ ظمي  هال(227)

1982 . 
س يمان  الغفالار د.  بدحتقيو:  الن ائي  ن بد الرمحألمحد بن شعيب أبو  ى الكرب سنن الن ائي  •

-ه1411 ال بعالة األوىل بالريوت  –دار الكتالب الع ميالة  ح ن سيد ك روي  البنداري 
1999.  

زهري النجار  حتقيالو: حممالد ال  الاوي ألمحالد بالن حممالد بالن سالممة أبالو جعفالر  اآلاثر شرح معاف  •
  .هال1399ال بعة األوىل  بريوت  –دار الكتب الع مية 

 البالال يت  حملمالد بالن حبالان بالن أمحالد أبالو حالامت التميمالي ب بالان ص يح ابن حبالان بَّتتيالب ابالن  •
  .1993-ه1414ال ال بعالالة الينانيالالة بالالريوت  –مؤسالال ة الرسالالالة  األرنالالؤوط حتقيالالو: شالالعيب 

 د. حممدحتقيالالو:   النيال ابوريحملمالد بالن إسال اق بالن  زميالة أبالو بكالر الال  مي  زميالة  ص يح ابالن  •
  .1970–هالالال1390  بالالريوت −املكتالالب اإلسالالممي  األ ظمالالي مالالص فى 

 الكويت  غالراسمؤسال ة  هال( 1420املتوىف سنة )حملمد انصر الدين األلباف  داود ص يح أيب  •
  .2002 −هال1423ال بعة األوىل 
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مالص فى  :حتقيالو النيال ابوري احلالاكم   بد هللاأبو   بد هللاحملمد بن  الص ي   امل تدرك   ى  •
  .1990 −هالال1411ال بعالة األوىل  بالريوت  –دار الكتالب الع ميالة    الا  بالدالقادر 

 .القاهر  – مؤسال ة قر بالة الال يباف   بد هللاألمحد بالن حنبالل أبالو  حنبل م ند اإلما  أمحد بن  •
بكر بن أيب شيبة   بد هللا بن حممد بن إبراهيم بن  ينمان  يبأل  املصن  يف األحاديث واآلاثر •

 –مكتبة الرشد   احملقو: كمال يوس  احلوت  هال(235)سنة  بن  واسيت العب ي املتوىف
 ه.1409ال بعة األوىل    الروض

 األ ظمي  حتقيالو: حبيالب الالرمحن صنعاف الالألبو بكر  بالدالرزاق بالن مهالا    ق بد الرزامصن   •
  .هال1403ال بعة الينانية  بريوت  –املكتب اإلسممي 

 بداجمليالد  حتقيالو: محالدي بالن ال الرباف لال  يمان بالن أمحالد بالن أيالوب أبالو القاسالم  الكبري املعجم  •
  .1983 −هالال1404ال بعالة الينانيالة   املوصالل  –مكتبالة الع الو  واحلكالم  الال  في 

  الع ميالةدار الكتالب  البيهقي ألبو بكر أمحد بن احل   بن   ي  واآلاثر معرفة ال نن  •
  .بريوت−لبنان

احملقو:   هال(179)سنة  مالك بن أنل بن مالك بن  امر األصب ي املدف املتوىف  لإلما  املو أ •
أبو  -واإلن انية مؤس ة زايد بن س  ان آل هنيان لأل مال اخلريية   حممد مص فى األ ظمي

 .  2004 -هال  1425ال بعة األوىل    اإلمارات –ظيب 
 .غريب احلديث 
  بد الكرمي :حتقيالو البال يت أليب سال يمان أمحالد بالن حممالد بالن إبالراهيم اخل الايب  احلالديث غريالب  •

 هال.1402  املكرمة مكة −م ابت جامعة أ  القرى  العزابوي 
د. حتقيو:   اجلالزريأليب ال عادات املبارك بن حممد ابالن األثالري  واألثر النهاية يف غريب احلديث  •

-ه1399 ال بعالة األوىل بريوت  −املكتبة الع مية  ال ناحي أمحد الزاوي وحممود حممد  ر اه
1979.  

 .كتب شروح احلديث 
ياء الينرات ار إحد النالووي أليب زكريالا حيالي بالن شرا بالن مالري  مال  م شرح النووي  ال ى صال يح  •

 .                                                ه1392بريوت  ال بعة ال اثنية -العريب
 دار إحيالاء الالَّتاث احلنفالي لبدر الالدين العينالي  البخاري  مد  القاري شرح ص يح  •

  .بريوت−العريب
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الكتب  دار ال يالب حملمد شالمل احلالو العظاليم آبالادي أبالو  داود  ون املعبود شرح سنن أيب  •
 هال.1415ال بعة الينانية  بريوت  –الع مية 

بن   ي  حتقيالو: أمحالد العال قمف ألمحد بن   ي بن حجالر  البخاري فتح الباري شرح ص يح  •
 بريوت. – املعرفة دار ال افعي  الع قمف الفنل أبو−بن حجر

  احملقو: ح   إمسا يل اجلمل  ييوس  بن ماجد بن أيب اجملد املقدس  لاملقرر   ى أبواب احملرر •
  .2012 – ه1433 ال بعة األوىل

الوليد س يمان بن     بن سعد بن أيوب بن وارث التجييب القر يب  يبأ  ألاملنتقى شرح املو  •
ال بعة األوىل    جبوار حمافظة مصر -م بعة ال عاد    هال(474)سنة  الباجي األندل ي املتوىف

 .هال 1332
 يثكتب ختريج األحاد.  
الفنل أمحد بن   ي بن حممد بن أمحد بن  يب  ألإحتاا املهر  ابلفوائد املبتكر  من أ راا الع ر  •

حتقيو : مركز  دمة ال نة وال ري    إبشراا د زهري بن   هال(852)سنة  حجر الع قمف املتوىف
جممت امل ك فهد ل با ة املص   ال ري    انصر الناصر )راجعه ووحد منهج التع يو واإل راج(

 1994 -هال  1415ال بعة األوىل     ومركز  دمة ال نة وال ري  النبوية )ابملدينة( -)ابملدينة( 
 . 
 (هال1420) حملمد انصر الدين األلبالاف املتالوىف سالنة ال بيل إرواء الغ يل يف ختريج أحاديث منار  •

  .1985−هال1405انية ال بعة الين بريوت  –املكتب اإلسممي 
الفنل أمحد بن   ي بن حممد بن أمحد  يبأل  الت خيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري •

هال. 1419ال بعة األوىل   دار الكتب الع مية  هال(852)سنة  بن حجر الع قمف املتوىف
1989.  

مد انصر الدين  بن  بد الرمحن حم يب  ألس   ة األحاديث الص ي ة وشيء من فقهها وفوائدها •
مكتبة املعارا ل ن ر   هال(1420)سنة  احلاج نوح بن جنايت بن آد   األشقودري األلباف املتوىف

 .كتبة املعارا(مال بعة األوىل  )  والتوزيت  الروض
سنة  املتوىف مد بن إمسا يل بن إبراهيم بن املغري  البخاري  حملص يح األدب املفرد لإلما  البخاري •

  دار الصديو ل ن ر والتوزيت  حقو أحاديينه و  و   يه: حممد انصر الدين األلباف  هال(256)
 .  1997 -هال  1418الرابعة   ال بعة
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  هال(1420)سنة  األشقودري األلباف املتوىف  بد الرمحن حممد انصر الدين يب  ألص يح أيب داود •
 .  2002 -هال  1423ال بعة األوىل    مؤس ة غراس ل ن ر والتوزيت  الكويت

 بد الرمحن حممد انصر الدين  بن احلاج نوح بن جنايت بن  يب  ألص يح اجلامت الصغري وزوداته •
 .الناشر: املكتب اإلسممي  هال(1420)سنة  آد  األشقودري األلباف املتوىف

 بد الرمحن حممد انصر الدين  بن احلاج نوح بن جنايت بن  يب  ألضعي  اجلامت الصغري وزودته •
الناشر:   أشرا   ى  بعه: زهري ال اويك  هال(1420)سنة  آد  األشقودري األلباف املتوىف

 .املكتب اإلسممي
 كتب العقيدة والفرق واألداين. 
الفقي   حممد حامد حتقيو:الزر ي  بن أيب بكر أيوب  دال ي ان  حملمإغاثة ال هفان من مصائد  •

 هال.1395 الينانية بريوت ال بعة−املعرفة ردا
  ي بن  الدكتور:أتلي   فيه أمهية اجلهاد يف ن ر الد و  اإلسممية والرد   ى ال وائ  النالة  •

  .2001 –ه 1422 والتوزيت  ال بعة الينالينة دار  يبة ل ن ر  الع ياف نفيت 
ر دا  سيد كيمفحتقيو: حممد  ال هرستاف بن أيب بكر   بد الكرميحملمد بن  والن ل امل ل  •

 .هال1404بريوت  –املعرفة
قري ي  الناشر مكتبة األديب الذهبية  زمساحة اإلسم   أتلي  األستاذ الدكتور  مر بن  بد العزي •

  .2006 -ه1426  3ل ن ر والَّتمجة   بعة 
-ه1413   22شبهات حول اإلسم  أتلي  ال يخ: حممد ق ب  دار ال روق   بعة •

1993.  
 .كتب أصول الفقه 
الكتب  دار الع الماء حتقيالو: مجا الة مالن  الال بكي   بد الكايفلع ي بن  املنهاج اإلهباج يف شرح  •

 .ال ه1404ة األوىل ال بع بريوت −الع مية
  1ط والتوزيت  ل ن ر اجلوزي ابن دار امليمان  هللا  بد بن انصر. د.أ أتلي  الوقفية  النوازل •

 .ه1430
 القاهر   – دار احلديث حممد لع ي بن أمحد بن حز  األندل ي أبو  األحكا  اإلحكا  يف أصول  •

  .هال1404ال بعة األوىل 
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دار  اجلمي ي  حتقيالو: د. ساليد احلال ن لعال ي بالن حممالد اآلمالدي أبالو  األحكالا  اإلحكالا  يف أصالول  •
 ه.1404ال بعة األوىل  بريوت  –الكتاب العريب 

   املتالوىف حملمالد بالن  ال ي بالن حممالد الال وكاف األصول م حتقيو احلو من    إىلإرشاد الف ول  •
 العريب ال بعةالكتاب دار  ب نالا  كفالر  −دمال و   نايالة حتقيالو: الال يخ أمحالد  الزو  (هالال1250سالنة)

   . 1999−هال1419األوىل 
دار  (هال490) املتالوىف سالنة ال ر  يأليب بكالر حممالد بالن امحالد بالن ابالى سالهل  ال ر ال ي أصالول  •

  .1993 −هال1414 األوىل ال بعة لبنان  −الكتاب الع مية بريوت
د. حتقيو: ( هالال763سالنة)املتالوىف  ل مل الالدين حممالد بالن مف الح املقالدسي احلنالب ي الفقه أصول  •

  .1999−هال1420 الروض−العبيكان ال دحان  دفه
 العريب.دار الفكر  زهر  حملمد أيب  الفقه أصول  •
 القاهر .−دار الينقافة الربدي ي حملمد زكرو  الفقه أصول  •
دار ابن  (ه1421) حملمالالد بالالن صالالاحل بالالن حممالالد العينيمالال  املتالالوىف سالالنة األصالالول األصالالول مالالن   الالم  •

 هال.1426 بعة  ا   اجلوزي 
 التوحيد.مكتبة  (هال790املتوىف سنة ) ال ا يب إبراهيم بن موسى  اال تصا   •
سنة  الزركال ي املتالوىف  بد هللابدر الدين حممد بن هبادر بالن  الفقه يف أصول  الب ر احمليط •

  2000 −هالال1421 بالريوت−دار الكتالب الع ميالة تالامر حتقيالو: د. حممالد حممالد  (هال794)
  بد د. :حتقيالو املعالايل بن يوس  اجلويين أبالو   بد هللالعبد امل ك بن  الفقه الربهان يف أصول  •

 هال.1418 الرابعة ال بعة مصر  – املنصور  −الوفاء  الديب مود العظيم حم
 إس اق  آبالادي الال ريازي أبالو إلبالراهيم بالن  ال ي بالن يوسال  الفريوز الفقاله التبصر  يف أصول  •

 هال.1403ال بعة األوىل  دم و  –حتقيو: د. حممد ح ن هيتو دار الفكر 
  لعمء الدين أيب احل ن   ي بن س يمان املرداوي الفقه الت بري شرح الت رير يف أصول  •

 ال راح  د. أمحالد القرف د.  وض  اجلربين  ن بد الرمححتقيو: د.  (هال885سنة)املتوىف  احلنب ي
  .2000−هال1421الروض –ال عودية  الرشد مكتبة 

ال بعة   الال عودية−دار  يبالة  شوشان لعينمان بن حممد األ نر  األصول ختريج الفروأ   ى  •
  .1998−هال 1419األوىل 

 .شبكة ال رب الدوسري وسر  الفقهي التخريج  •
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الروض  −مكتبالة الرشالد الباحال    ب بد الوها بد. يعقو  واألصولي  التخريج  ند الفقهاء  •
  .هال1414

 بريوت −الفكالر دار) هالال879 ) سنة احلاج املتوىفأمري  البن األصول التقرير والت بري يف   م  •
  .1996-ه1417

د. حتقيو:   حممالدلعبد الرحيم بالن احلال ن األسالنوي أبالو  األصول التمهيد يف ختريج الفروأ   ى  •
  .هال1400ال بعة األوىل  بريوت  –مؤس ة الرسالة  هيتو ح ن  دحمم

حممد بن   ي بن شعيب  أبو شجاأ    تقومي النظر يف م ائل  مفية ذائعة  ونبذ مذهبية انفعة •
مكتبة   د. صاحل بن انصر بن صاحل اخلزمي  حتقيو هال(592)  سنة ين  ابن الدرهران املتوىففخر الد
 . 2001 -هال 1422ال بعة: األوىل    ال عودية / الروض -الرشد 

ال بعة األوىل   سالورو−الال ركة املت الد  اخلالن د. مالص فى سالعيد  وأصالوله دراسالة اتر يالة ل فقاله  •
  .1984−هال 1404

 ال عيد  حتقيالو:  بالدالعزيز قدامالة بالن أمحالد بالن   بد هللاأليب حممد  املناظر روضة الناظر وجنة  •
  .هال1399 الينانية ال بعة الروض  −م ابت جامعة اإلما  حممد بن سعود 

الفتوحي  لتقالي الالدين أبالو البقالاء حممالد بالن أمحالد بالالن  بالدالعزيز بالن  ال ي املنالري شرح الكوكالب  •
 العبيكان مكتبة  محاد  حتقيالو: حممالد الالزحي ي ونزياله (هالال972)املعروا اببن النجار املتالوىف سالنة 

  .1997 −هال1418ال بعة الينانية 
بن  هللا د ب :حتقيالو (هالال716املتالوىف سالنة )ال الويف   بد القويل  يمان بن  الروضة شرح خمتصر  •

ال بعة  واإلرشاد ال عودية  سالممية واألوقالاا والالد و توزيت وزار  الال ؤون اإل الَّتكي  ن بد احمل 
  .1998−هال1419الينانية 

 ههالال( حقق458)ل قاضي أيب يع ى حممد بن احل   الفراء املتوىف سالنة  الفقه العد  يف أصول  •
ك ية ال ريعة   األسالتاذ املال ارك يف املبالاركي و  و   يه و رج نصه: د أمحد بن  ال ي بالن سالري 

 ال بعة الروض −ال عوديةالعربيالة  املم كالة− اإلسالممية سالعود بالن حممالد امل الك جامعة −ابلروض 
  .1990−هال1410 الينانية

شباب األزهر  -مكتبة الد و    هال(1375)سنة  بد الوهاب  ما املتوىف    م أصول الفقه  •
 .) ن ال بعة الينامنة لدار الق م(
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  جيل .د :حتقيالو (هالال370سالنة)املتالوىف  ألمحد بن   ي الرازي اجلالصاص األصول الفصول يف  •
 ال بعالة األوىل. الكويالت  −وزار  األوقالاا والال ئون اإلسالممية  النال مي جاسالم 

األوىل  ال بعالة جد  −دار ال روق س يمان الوهاب إبراهيم أبو   بد د. األصويل الفكر  •
 .1403اله−1983 
 (هال489) املتالالوىف سالالنة أليب املظفالالر منالالصور بالالن حممالالد الالال معاف األصالالول قوا الالت األدلالالة يف  •

 ال بعة  −بريوت−دار الكتالب الع ميالة الال افعي حتقيو: حممد ح ن حممد ح ن وإسالما يل 
  . 1999−هال1418 األوىل

الدين   مء حممد أمحد بن  لعبد العزيز بن البزدوي ك   األسرار  ن أصول فخر اإلسم   •
 بريوت –الع مية  دار الكتالب  مالر حممالود حممالد   بد هللاحتقيو:  (هال730)البخاري املتوىف سنة 

  .1997−هال1418ال بعة األوىل 
 بريوت − دار الكتالب الع ميالة الال ريازي أليب إس اق إبراهيم بن   ي  الفقه ال مت يف أصول  •

 . 1985−هال1405ال بعة األوىل 
دار  اليدري  حتقيالو: حال    ال ي املالالكي ألبو بكر بن العالريب املعالافري  الفقه احملصول يف أصول  •

  . 1999−هال1420ال بعة األوىل  األردن  –البيارق 
 الع واف  حتقيو:  ه جالابر فيالاض الرازي حممد بن  مر بن احل    األصول احملصول يف   م  •

  .هال1400ال بعةاألوىل الروض  –سعود اإلسممية  بن جامعة اإلما  حممد
 ) .بدون (مع ومالات ال با الة الالدين ملص فى بالن شالمل  وأ ممها املدارس األصولية اتر ها  •
 بد    بد ال م حتقيالالو: حممالالد حامالالد حملمالالد بالالن حممالالد الغالالزايل أبالالو  األصالالول امل تالالصفى يف   الالم  •

 هال.1413ال بعة األوىل  بريوت  –لع مية دار الكتب ا  ال ايف
حتقيو: حممد   تيميالة بالداحل يم آل  و بالداحل يم وأمحالد بالنلعبالد الال م   الفقاله امل ود  يف أصول  •

 القاهر . –املدف   د بد احلميالدين  حميي
 اجلوزي  بن دار اجليالزاف حملمد بن حال   بالن حال ن واجلما ة  معامل أصول الفقه  ند أهل ال نة  •

  .هال1427ال بعة اخلام ة 
دار  امليل  حتقيالو:   يالل احلال   حملمد بن   ي بن ال يب البصري أبو  الفقه املعتمد يف أصول  •

 ه.1403ال بعة األوىل  بريوت  –الكتب الع مية 
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 (هال790) :إلبراهيم بن موسى بن حممد ال خمي الغران ي ال هري ابل ا يب املتالوىف املوافقات  •
-ه1417 ال بعالة األوىل  فالان دار ابالن  س مان حتقيو: أبو  بيد  م هور بن ح ن آل 

1997.  
 بريوت −لبنالان اإلسالممية دار البال ائر  الال  ي بن  رد. نوا اإلسممي نظرية التخريج يف الفقه  •

  . 2010−هال1431ال بعة األوىل
الع مية  دار الكتالب اإلسالنوي رحيم جلالمال الالدين  بالدال الوصالول هناية ال ول شرح منهالاج  •

  .1999−هال1420 األوىل ال بعة لبنان −بريوت−
 القاهر  −الال م  دار األردن −دار النفالائل األشقر س يمان  دد. حمم الفقه الواضح يف أصول  •

  . 2004−هال1425ال بعة الينانية 
 .كتب الفقه 
 كتب الفقه احلنفي: 
الكتاب  دار (هالال587)ملتالوىف سالنة  الكاسالاف لعمء الالدين  ال رائت بدائت الصنائت يف ترتيب  •

  . 1982  بريوت−العريب
بو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن ح   الغيتاىب احلنفى بدر أل  البناية شرح اهلداية •

هال  1420ال بعة: األوىل    بريوت  لبنان -دار الكتب الع مية   هال(855الدين العيىن )املتوىف: 
- 2000   

 دار الكتب احلنفي لفخر الدين  ينمان بن   ي الزي عي  الدقائو تب  احلقائو شرح كنز  •
 هال.1313  القاهر −اإلسممي

بريوت −الكتالب الع ميالةدار  (هالال539 ) املتالوىف سالنةالال مرقندي لعالمء الالدين  الفقهاء حتفة  •
  .1984-ه1405

الفكر  دار  ابالدين ح تنوير األبصار فقه أبو حنيفة ابن حاشية رد املختار   ى الدر املختار شر  •
  . 2000−هال1421  بريوت−ل  با ة والن ر

  هال(1353)املتوىف سنة ع ي حيدر  واجه أم  أفندي ل  درر احلكا  يف شرح جم ة األحكا  •
 . 1991 -هال 1411األوىل   ال بعة  دار اجليل  تعريب: فهمي احل يين

الفقه  مركز تو يالة  ابدين حملمد أم  ال هري اببن  املفيت شرح املنظومة امل ما   قود رسم  •
  . 2000 الينانية ال بعة آابد  حيدر−اإلسممي

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

 

 الفهارس

648 

 األقوال الفقهية المخرجة في مذهب اإلمام أحمد جمعاً ودراسة

مد بن حممد بن حممود  أكمل الدين أبو  بد هللا ابن ال يخ مشل الدين   حملالعناية شرح اهلداية •
 .بدون  بعة وبدون اتريخ  دار الفكر  هال(786)املتوىف: ابن ال يخ مجال الدين الرومي البابريت 

دار  اهلند  لنظالا  ومجا الة مالن   الماء الالنعمان الفتاوى اهلندية يف مذهب اإلما  األ ظم أيب حنيفة  •
  . 1991−هال1411الفكر 

ي حمالال ل  يالال :حتقيالو ال ر ال ي لال مل الالدين أبالو بكالر حممالد بالن أيب سالهل  ل  ر  ي املب وط  •
  .2000 − هالالال1421 األوىل ال بعالالة لبنالالان  −بالالريوت الفكالالر دار  املالاليل الالالدين 

 املالكي. الفقه كتب 
احملقو:   عبد الوهاب بن   ي بن نصر البغدادي املالكي  لاإلشراا   ى نكت م ائل اخلما •

  .2008 –ه 1429  دار ابن  فان -دار ابن القيم   م هور بن ح ن آل س مان أبو  بيد 
القر يب  ألبو الوليد حممالد بالن أمحالد بالن حممالد بالن أمحالد بالن رشالد املقتصد بداية اجملتهد وهناية  •

 مصر −وأوالد  م بعة مص فى البايب احل بالي (هال595)ال هري اببن رشد احلفيد املتوىف سنة 
  .1975−هال1395الرابعة ال بعة

 الكتبدار −حتقيو: حممالد  بدالال م  شالاه  الصاوي ألمحد  امل الك ب غة ال الك ألقرب  •
  . 1995−هال1415  لبنان−بريوت الع مية 

سنة  عبد الوهاب بن   ي بن نصر الينع يب البغدادي املالكي املتوىفل  الت ق  يف الفقة املالكي •
 ال بعة األوىل  دار الكتب الع مية  احملقو: ايب أويل حممد بو  بز  احل ين الت واف  هال(422)

  2004-هال1425
التنبيهات امل تنب ة   ى الكتب املدونة واملخت  ة  ل قاضي  ياض الي صيب  املتوىف سنة  •

-ه1432لبنان  ال بعة األوىل -ه(  حتقيو: حممد الوثيو ومحييت  دار ابن حز   بريوت 544)
2011.  

 دار   اليك حتقيو: حممد  الدسوقي حملمد  رفه  الكبري حاشية الدسوقي   ى ال رح  •
 بريوت.−الفكر

 املالكية  حتقيالو: حممالد   اليك شاليخ الال اد  الدردير امحد  سيديأليب الربكات  الكبري ال رح  •
  .وشركاء احل يبالبايب   ي ى العربية الكتب احياء  بت

 سنة املتويف ألمحالد بالن غناليم بالن سالامل النفالراوي القالريواف الفواكه الدواف   ى رسالة ابن أيب زيد  •
 الدينية. الينقافة مكتبة فرحات  حتقيو: رضا (هال1126)



 

 

 

 

 الفهارس

649 

 األقوال الفقهية المخرجة في مذهب اإلمام أحمد جمعاً ودراسة

القاسم  حممد بن أمحد بن حممد بن  بد هللا  ابن جزي الك يب الغران ي  يب  ألالقوان  الفقهية •
   بدون  بعة واتريخ.هال(741)املتوىف سنة 

الوفاء إبراهيم بن   ي ابن فرحون  يبأل  ك   النقاب احلاجب من مص  ح ابن احلاجب •
  دار الغرب اإلسممي   بد ال م  ال ري  -احملقو: محز  أبو فارس   هال(799اليعمري )ت 
 . 1999 -ال بعة األوىل 

املكتبة   احملقو: محيك  بد احلو  القاضي  بد الوهاب البغدادي  املعونة   ى مذهب  امل املدينة •
 .مكة املكرمة -مص فى أمحد الباز  -التجارية 

 بالدالرمحن  حممالد بالن حممالد بالن  بد هللالال مل الالدين أبالو  اخل يالل مواهب اجل يل ل رح خمتصر  •
دار   مريات حتقيو: زكرو ( هالال954)املعالروا ابحل الاب الر ينالي املتالوىف سالنة  املغالريب ال راب ال ي 

  . 2003−هال1423 امل الكتب 
حممد  بد هللا بن )أيب زيد(  بد  يب  ألا يف املَدورنة من غريها من األُمهاتِّ النروادر والز ِّودات   ى مَ  •

 وآ رون   بد الفت اح حممد احل ود. حتقيو:   هال(386الرمحن النفزي  القريواف  املالكي )املتوىف: 
 .  1999ال بعة األوىل    دار الغرب اإلسممي  بريوت

 الشافعي. الفقه كتب 
زكرو بن حممد بن زكرو األنصاري  زين الدين أبو حيىي   لروض ال الب أسىن امل الب يف شرح •

 .بدون  بعة وبدون اتريخ  دار الكتاب اإلسممي  هال(926)سنة  ال نيكي املتوىف
 ه.1393بريوت −دار املعرفة (هال204)املتوىف سنة  بد هللا حملمد بن إدريل ال افعي أبو  األ   •
احل   حيىي بن أيب اخلري بن سامل العمراف اليمين ال افعي  يبأل  البيان يف مذهب اإلما  ال افعي •

 1421ال بعة األوىل    جد  –دار املنهاج   احملقو: قاسم حممد النوري  هال(558)سنة  املتوىف
 .  2000 -هال

املكتبة التجارية الكربى   محد بن حممد بن   ي بن حجر اهليتميأل  حتفة احملتاج يف شرح املنهاج •
 .  1983 -هال  1357  بدون  بعة  لصاحبها مص فى حممدخيصر 

  هال(476س اق إبراهيم بن   ي بن يوس  ال ريازي )املتوىف: إ يبأل  يف الفقه ال افعي هالتنبي •
 .الناشر:  امل الكتب

بدون   بريوت –دار الفكر   محد سممة الق يويب وأمحد الربل ي  مري أل  حاشيتا ق يويب و مري  •
 . 1995-هال1415 بعة  
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 البغدادي  ألبالو احلال ن  ال ي بالن حممالد بالن حممالد بالن حبيالب البالصري الال افعي احلالاوي يف فقاله  •
  .1994-ه1414 ال بعالة األوىل الع مية دار الكتب  (هال450)ال هري ابملاوردي املتوىف سنة 

  .هال1405  ريوتب−املكتب اإلسممي ل نووي  املفت  روضة ال الب  و مد   •
املتوىف  حيىي لزكرو بن حممد بن أمحد بالن زكريالا األنالصاري أبالو ال مب فتح الوهاب ب رح منهج  •

 ه.1418 بريوت−دار الكتب الع مية (هال926سنة)
بكر بن حممد بن  بد املؤمن بن حريز بن مع ى  يب  ألكفاية األ يار يف حل غاية اإل تصار •

احملقو:   ي  بد احلميد ب  جي   هال(829) سنة املتوىف احل يين احلصين  تقي الدين ال افعي
  .1994األوىل   ال بعة  دم و –دار اخلري   وحممد وهيب س يمان

  جنم الدين  املعروا محد بن حممد بن   ي األنصاري  أبو العباسأل  كفاية النبيه يف شرح التنبيه •
 ال بعة  دار الكتب الع مية  احملقو: جمدي حممد سرور ابس و   هال(710)سنة  اببن الرفعة املتوىف

  .2009األوىل 
حتقيو: حممد ( هالال676) املتالوىف سالنة أليب زكريالا حييالى بالن شرا النالووي املهالذب اجملمالوأ شرح  •

 الفكر.دار  امل يعي جنيب 
  .بريوت−دار الفكالر الال ربيين حملمالد اخل يالب  املنهالاج  معرفة معاف ألفاظ مغين احملتاج إىل •
 سنة املتوىف  اس اق إبراهيم بن   ي بن يوس  ال ريازي يبأل  اإلما  ال افعي هاملهذب يف فق •

 .دار الكتب الع مية  هال(476)
د اجلويين  أبو املعايل   عبد امل ك بن  بد هللا بن يوس  بن حمم  لهناية امل  ب يف دراية املذهب •

حققه وصنت فهارسه: أ. د/  بد العظيم حممود   هال(478)سنة  امل قب إبما  احلرم  املتوىف
 . 2007-هال1428ال بعة األوىل    دار املنهاج  الد يب

 احلنبلي. الفقه كتب 
العباس أمحد بن  لتقالي الالدين أبالو الرابالت  تيارات الفقهية م بوأ ضمن الفتاوى الكربى اجمل الد اال •

حممد بن  باس البع ى  حتقيالو:  ال ي بالن (هالال728)بن تيميالة احلالراف املتالوىف سالنة  م بد احل ي
  .1978−هال1397 لبنان −بريوت املعرفة دار  الدم قي 

ه(  428اإلرشاد إىل سبيل الرشاد  ل  ري  حممد بن أمحد بن أيب موسى اهلامشي املتوىف سنة )  •
  .1998 -ه1419 الَّتكي  مؤس ة الرسالة  ال بعة األوىل حتقيو: د.  بدهللا
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حممد  بد العزيز بن حممد بن  بد الرمحن بن  بد احمل ن ال  مان  يب  ألاألسئ ة واألجوبة الفقهية •
   بدون  بعة واتريخ.هال(1422)سنة  املتوىف

احلجالاوي  ل را الدين موسى بن أمحد بن موسى أبو النجالا حنبل اإلقناأ يف فقه اإلما  أمحد بن  •
  .لبنان –املعرفة بريوت دار الال بكي حتقيالو:  بالدال  ي  حممالد موسالى  (هالال960سالنة)املتالوىف 

أبو  لعمء الدين حنبل اإلنصاا يف معرفة الراجح من اخلما   ى مذهب اإلما  أمحد بن  •
إحياء الَّتاث  دار (هالال885سالنة)دمال قي الالصاحلي املتالوىف احل ن   ي بالن سال يمان املالرداوي ال

 .لبنانبريوت الال  العريب 
 بن حممد لإلما  حنبل  بن أمحد اإلما  مذهب   ى املختصرات أ صر شرح يف العبارات إيناح •

 دار الفوزان  فوزان بن صاحل: الدكتور ال يخ لفني ة وال رح الدم قي  ب بان بن الدين بدر
 . 2011- ه1432 ال بعة األوىل والتوزيت  ل ن ر العاصمة

دار  ال ممة  بن سالعودد. انصر حتقيالو:  حممالد أليب الوفالاء  ال ي بالن  قيالل بالن  الفقاله التالذكر  يف  •
  .2001−هال1422ال بعة األوىل  الروض −اشبي يا

  حتقيو: د. بدهللا ه(861حاشية ابن قندس  لتقي الدين أيب بكر بن إبراهيم البع ي املتوىف سنة ) •
  .2003-ه1424بريوت  ال بعة األوىل  -الَّتكي  مؤس ة الرسالة

احلاوي الصغري يف الفقه   ى مذهب اإلما  أمحد بن حنبل  ل عممة  بدالرمحن بن  مر النرير  •
ه(  حتقيو: د. انصر ال ممة  مكتبة الرشد  ال بعة األوىل 684البصري املتوىف سنة ) 

  .2007 -ه1428
البهويت املتالوىف  ملنالصور بالن يالونل بالن إدريالل املقنالت الالروض املربالت شرح زاد املال تنقت يف ا تالصار  •

 .لبنان– بالريوت الفكالر دار  ال  الا  حتقيالو: سالعيد حممالد  (هالال1051سالنة)
ه (  حتقيو: آمنة 711شرح احلارثي   ى املقنت  لإلما  م عود بن أمحد احلارثي املتوىف سنة )  •

دولة الكويت  ال بعة األوىل  -غر  هللا وآ رون  ل ائ  لن ر الكتب والرسائل الع مية
  .2013 -ه1434

املالصري  الزرك ي  بد هللاحممد بن   بد هللال مل الدين أيب  اخلرقي شرح الزرك ي   ى خمتصر  •
  بريوت−لبنان الع مية  دار الكتالب إبالراهيم حتقيالو:  بالداملنعم   يالل  (هالال772)تالويف سالنة احلنالب ي
  .2002−هال1423
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قدامة  ل مل الدين أيب الفرج  بالدالرمحن حممالد بالن أمحالد بالن املقنت ال رح الكبري   ى منت  •
  .دار الكتاب العريب (هال682سنة)املقدسي املتويف 

دار  (هال1421) ةحملمالد بالن صالاحل بالن حممالد العينيمال  املتالوىف سالالن املال تقنت الال رح املمتالت  ال ى زاد  •
 هال1422 −1428األوىل  ةاجلوزي  ال بعابن 

إدريل  ملنالصور بالن يالونل بالن املنتهى شرح منتهى اإلرادات امل مى دقائو أويل النهى ل رح  •
 . 1996  بريوت− امل الكتب (هال1051)املتوىف سنة البهويت

أبو حممد   أمحالدبراهيم بالن لعبد الرمحن بن إ املقدسي ملوفو الدين بن قدامة  العمد  العد  شرح  •
 الع مية دار الكتب    ويالنةحتقيو: صالمح بالن حممالد  (هال624سنة)هباء الدين املقدسي املتوىف 

 . 2005−هال1426ال بعة الينانية 
املقالدسي  قدامالة اببنالال هري  حممالد بالن أمحالد بالن   بد هللاألبو حممد موفالو الالدين  الفقه  مد   •

  .2004-ه1425العصرية ال بعة املكتبالة   الزوز حتقيالو: أمحالد حممالد  (هالال620)املتالوىف سالنة 
سنة احلالراف( املتالوىف بن تيمية  م بد احل يلتقي الدين أبو العباس أمحد بن  الكربى الفتاوى  •

 .الع ميةالكتالب  دار   الا   بالدالقادر مالص فى −حتقيو: حممالد  بالدالقادر   الا  (هال728)
حممد بن  بالن مف الح بالن حملمالداملالرداوي   س يمان بن   ي الدين لعمء الفروأ تص يح ومعه الفروأ •

 بالد : وهال( حتقيال763سالنة )مشل الدين املقدسي الراميىن مث الالصاحلي املتالوىف   بد هللا أبو  مفرج 
  .2003 -ه1424 ال بعالة األوىل الرسالالة مؤسال ة  الَّتكالي بالن  بداحملال ن  هللا

بو الوفاء    ي بن  قيل بن حممد بن  قيل البغدادي احلنب ي حتقيو: جورج املقدسي  أل  الفنون •
 ا   -   تصوير: مكتبة لينة ل ن ر والتوزيت  دمنهور  1970 ا   -ن ر: دار امل رق  بريوت 

1991  . 
الكتب  ارد حممالد بالن قدامالة املقالدسي أبالو  هللالعبد  حنبل الكايف يف فقه اإلما  املبجل أمحد بن  •

  1994−هال1414ال بعة األوىل  الع مية 
 −مصي  ي حتقيالو: هالمل البهالويت ملنصور بن يالونل بالن إدريالل  اإلقناأ ك اا القناأ  ن منت  •

 .هال1402  الفكر دار همل  مص فى
برهان الدين   إسال اقأبالو  مف الح بالن حممالد ابالن   بد هللاإلبراهيم بن حممالد بالن  املقنت املبدأ شرح  •

 2003 − هالال1423ال بعالة  الريالاض  الكتالب هالال دار  الامل 884املتالوىف سالنة 
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 حممالد  بن اخلنر بن  بد هللالعبد ال م  بن  حنبل احملرر يف الفقه   ى مذهب اإلما  أمحد بن  •
ال بعة  الروض  −ااملعار  مكتبالة (هالال652سالنة)جمالد الالدين املتالوىف  الربكالات أبالو  احلالراف ابالن تيميالة 

  .1984−هال 1404الينانية 
 اهلند−الع مية الالدار (هالال266سالنة)املتوىف  أيب الفنل صاحل هم ائل اإلما  أمحد بن حنبل رواية ابن •

 . 1988−هال1408
داود س يمان بن األشعث بن إس اق  أيب  رواية م ائل اإلما  أمحد رواية أيب داود ال ج تاف •

ْ تاف )املتوىف: بن ب ري بن شداد بن  مر  جِّ حتقيو: أيب معاذ  ارق بن   هال(275و األزدي ال  ِّ
   1999 -هال  1420ال بعة: األوىل    مكتبة ابن تيمية  مصر   وض هللا بن حممد

  ماد  املروزي إس اق بن منصور برواية  راهويه م ائل اإلما  أمحد بن حنبل وإس اق بن  •
 ال بعة األوىل  الالال عودية العربيالالة املم كالالة −اجلامعالالة اإلسالالممية ابملدينالالة املنالالور  الع مالالي الب الالث 
 . 2002−هال1425

حممد  حتقيالو:  بالد الكالرمي يع ى ل قاضي أيب  والوجه  امل ائل الفقهية من كتاب الروايت   •
  1985−هال1405 األوىل ال بعة الروض −مكتبة املعارا المحم 

بن تيمية  م بد احل يلتقي الدين أبو العباس أمحد بن  اإلسم  ك   ى جمموأ فتاوى شيخ امل تدر  •
  .هال1418ال بعة األوىل  هال( 728املتوىف سنة )احلراف 

 بد : حتقيو) هالال616)سالنة  احلنب ي املتوىفالال امري   بد هللالنالصري الالدين حممالد بالن  امل تو ب  •
 . 2003−هال1424بن دهيك  كامل 

 (ه1243) املتالوىف سالنة ملالص فى الال يو ي الرحيبالاف املنتهالى م الب أويل النهى يف شرح غايالة  •
 . 1961 دم و−املكتب اإلسممي

دار  حممد  بالن أمحالد بالن قدامالة املقالدسي أبالو هللالعبالد  ال يباف املغين يف فقه اإلما  أمحد بن حنبل  •
 .هال1405ال بعة األوىل  بريوت  –الفكر 

دار العاصمة  الروض  املم كة العربية   صاحل بن فوزان بن  بد هللا الفوزان  لامل خص الفقهي •
 .هال1423ال بعة األوىل   ال عودية

احملقو:  بد امل ك بن    منجي بن  ينمان بن أسعد التنو ي زين الدينل  املمتت يف شرح املقنت •
  .2003 – ه1424  مكتبة األسدي   بد هللا بن دهيك
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 (هال1353)سالنة سالامل املتالوىفإبالراهيم بالن حممالد بالن  ضالوون  البن الدليل ر ال بيل يف شرح منا •
  .1989 -هالال1409ال بعالة الال ابعة  اإلسالممي املكتالب  الال اويك حتقيو: زهري 

حممد  بد هللا حتقيالو:  البهويت ملنصور بن يونل  أمحد املنح ال افيات ب رح مفردات اإلما   •
 . 2006−هال1427  الروض −كنوز أشبي يا  امل  و 

حمفوظ  أليب اخل الاب الال يباف أمحد بن حممالد بالن حنبالل   بد هللااهلداية   ى مذهب اإلما  أيب  •
  .2004-ه1425األوىل  ال بعالة الكويالت −غالراس (هالال510)بالن أمحالد الك الوذاف املتالوىف سالنة 

بكر أمحد بن حممد بن هارون  أيب  رواية د بن حنبلالوقوا والَّتجل من اجلامت مل ائل اإلما  أمح •
ل البغدادي احلنب ي )املتوىف:  دار الكتب   احملقو: سيد ك روي ح ن  هال(311بن يزيد اخَلمر

  .1994 -هال  1415ال بعة األوىل   الع مية
 العام الفقه كتب. 
ألبو  القنا  أ بار  .العريب الفكر دار زهر   أبو حملمد: وفقهه آراؤ  −و صر  حياته−ابن حنبل •

 املراغالي مص فى  ز بد العزيحتقيو: ( هالال306سالنة)املتالوىف  البغالدادي بكالر حممالد بالن   ال  الالنيب 
  .1947 -ه1366األوىل  ال بعالة مالصر −املكتبالة التجاريالة الكالربى 

  .1967−هالال1387ال بعة الينامنالة  الفكر دار  بك حملمد اخلنري  اإلسممي اتريخ الت ريت  •
- 1996 – الينانيالة ال بعالة الريالاض −مكتبالة املعالارا الق الان ملنالاأ  اإلسالممي تالاريخ التال ريت  •

  ه1417
األوىل ال بعالة  الريالاض −مكتبة امل ك فهالد الو نيالة ال  مي بن انمي  ضد.  يا املقال حترير  •

 .هال1415
 الال امرائي   املقيالو: صالب ي حت احلنالب ي احل ن بالن حامالد   بد هللاأليب  األجوبة هتذيب  •

  1988−هال1408 األوىل ال بعة العربية  النهنة مكتبة−الكتب
 .القاهر  مكتبة الينقافة الدينية ال يو ي لعبد الرمحن بن أيب بكر  األرض الرد   ى من أ  د إىل  •

 .العريب الفكر دار زهر   أبو حملمد وفقهه  آراؤ  −و صر  حياته−ال افعي 
سنة  مد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشل الدين ابن قيم اجلوزية املتوىف  حملال رق احلكمية •

 .بدون  بعة وبدون اتريخ  مكتبة دار البيان  هال(751)
   املكتبة ال ام ة.املؤل : دار اإلفتاء املصرية  فتاوى دار اإلفتاء املصرية •
 األوىل.فتاوى شر ية  حل ن  خم وا  دار اال تصا   ال بعة  •
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  هال(1420)سنة   بد العزيز بن  بد هللا بن ابز املتوىف  ل  يخ فتاوى  اج ة ملن ويب الص ة •
املم كة  -وزار  ال ئون اإلسممية واألوقاا والد و  واإلرشاد   مجت: معوض  ائو ال  ياف

 .هال1419العربية ال عودية 
  ي بن اني  : يف القرآن وال نةالباحث  مجت وإ داد  الفتاوى املعاصر  يف احليا  الزوجية •

   املكتبة ال ام ة.ال  ود
ال بعالة األوىل  القاهر  −دار الص و  القرضاوي ليوس   والت يب الفتوى ب  اإلننباط  •

 1408هال−1988 
 حياته−مالك  .ال بعة الرابعة دم و  –سورية  الفكر دار  الزحي ي لوهبة  وأدلته الفقه اإلسممي  •

 .دار الفكر العريب زهر   أبو حملمد وفقهه  آراؤ −و صر 
دار   هال(1360)سنة  عبد الرمحن بن حممد  وض اجلزيري املتوىف  لالفقه   ى املذاهب األربعة •

 .  2003 -هال  1424الينانية   ال بعة  لبنان –الكتب الع مية  بريوت 
 دد األجزاء:   الفوزانصاحل بن فوزان بن  بد هللا   لجمموأ فتاوى فني ة ال يخ صاحل بن فوزان •

   املكتبة ال ام ة.2
عبد القادر بن أمحد بن مص فى بن  بد الرحيم بن   لاملد ل إىل مذهب اإلما  أمحد بن حنبل •

مؤس ة الرسالة   احملقو: د.  بد هللا بن  بد احمل ن الَّتكي  هال(1346)املتوىف سنة حممد بدران 
 ه.1401الينانية  ال بعة  بريوت –

 -ه1418األوىل  ال بعالالة دمالال و −دار الق الالم الزرقالالا ملالالص فى أمحالالد  العالالا  فقهالالي املالالد ل ال •
1998.  

 .العاشر  ةبريوت  ال بعال−اجلامعيالة رشال يب  الدامالص فى  داإلسالممي  حملماملالد ل يف الفقاله  •
 .اإلسكندرية−دار  مر بن اخل اب زيدان  لعبد الكرمي ال ريعة املد ل لدراسة  •
 املد ل ل فقه اإلسممي  حملمد سم  مدكور  دار الكتاب احلديث  ال بعة األوىل. •
 ال بعة  دار العاصمة  هللا أبو زيد لبكر  بد  فقه اإلما  أمحد بن حنبل إىلاملد ل املفصل  •

 .األوىل
 .كتب اإلمجاع وفقه اخلالف 
 بد  دفؤا :حتقيو (هال319سنة) ألبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر الني ابوري املتوىف اإلمجاأ  •

 .مال2004−هال1425ال بعة األوىل  امل  م دار  أمحد  ماملنع
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ي ىي بن )ُهَبرْيَ  بن( حممد بن هبري  الذه ي ال يباف   أبو املظفر   ون   لا تما األئمة الع ماء •
  لبنان / بريوت -دار الكتب الع مية   احملقو: ال يد يوس  أمحد  هال(560)سنة  الدين املتوىف

 . 2002 -هال 1423ال بعة األوىل  
ْرَوزِّي املتوىف يب  ألا تما الفقهاء •

َ
احملقو:   هال(294)سنة   بد هللا حممد بن نصر بن احلجاج امل

ء أضوا  الدُّْكتالْور حُمَمرد  َاهِّر َحكِّْيم  األستاذ امل ا د جبامعة اإلما  حممد بن سعود اإلسممية
 . 2000هال =1420ال بعة األوىل    الروض -ال   

( حتقيو: صغري هال319سنة)بن املنذر الني ابوري املتوىف اإلشراا   ى مذاهب الع ماء  ال •
  .2004 -ه1425األنصاري  دار املدينة ل  با ة والن ر  

أبو احل ن ع ي بن حممد بن  بد امل ك الكتامي احلمريي الفاسي    لاإلقناأ يف م ائل اإلمجاأ •
 – ه1424  الفاروق احلديينة ل  با ة والن ر  احملقو: ح ن فوزي الصعيدي  ابن الق ا
2004.  

حممد   ي بن أمحد بن سعيد بن حز   يب  ألمراتب اإلمجاأ يف العبادات واملعاممت واال تقادات •
 .بريوت –دار الكتب الع مية   هال(456)سنة  األندل ي القر يب الظاهري املتوىف

 .كتب القواعد الفقهية واألصولية 
املتوىف  لالزين الالدين بالن  ابالدين بالن جناليم الالنعمان األشبا  والنظالائر  ال ى مالذهب أيب حنيفالة  •

 . 1980−هال1400بريوت  –دار الكتب الع مية  (هال970سنة)
حتقيو:  مء   الال يو يجلالمل الالدين  بالدالرمحن  ال افعية األشبا  والنظائر يف قوا د وفروأ فقه  •

  .1989 − هالال1413 األوىل ال بعالة لبنالان  −بالريوت الع مية دار الكتب  ال عيد 
الصنهاجي  العباس أمحد بن إدريالل أليباهلوامك   الفروق متالفروق أو أنوار الربوق يف أنواء  •

 1418هال−1998  −دار الكتالب الع ميالة املنصور حتقيو:   يل ( هال684سنة)املتوىف  القرايف
 بريوت 
 سنة كرات ي  −الصدا بب  رز الربكيت حملمد  ميم اإلح ان اجملددي  الفقه قوا د  •

  .1986 -ه1407
حتقيو:   احلنالب يلع ي بن  باس الالبع ي  األحكا  القوا د والفوائد األصولية وما يتع و هبا من  •

 . 1956−هال1375القاهر    –م بعة ال نة احملمدية  الفقي حممد حامد 
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 . 1999  مكة−مكتبة نزار مص فى الباز احلنب ي رجب  البن  القوا د •
بالن   بد هللا حتقيالو: أمحالد بالن (758)حممالد بالن حممالد املقالري املتالوىف سالنة   بد هللاأليب  القوا الد  •

 .هالال1403 سالنة املكرمالة مكالة−جامعالة أ  القالرى دكتورا رسالالة  محيالد 
  يخ الدكتور حممد صدقي بن أمحد بن حممد آل بورنو ل  الوجيز يف إيناح قوا د الفقة الك ية •

 .  1996 -هال  1416الرابعة   ال بعة  لبنان –مؤس ة الرسالة  بريوت   أبو احلارث الغزي
 .كتب علم الفرائض واملواريث 
دار   هال(1421)سنة  حممد بن صاحل بن حممد العينيم  املتوىف  ل  يخ الفرائو هت خيص فق •

 .هال 1423ة  ا   بع  الو ن ل ن ر
الفرائو  ل مؤل :  بد الكرمي بن حممد بن  بد العزيز المحم  الناشر: وزار  ال ئون اإلسممية  •

 .هال1421املم كة العربية ال عودية  ال بعة: األوىل   -واألوقاا والد و  واإلرشاد 
  هال(1420) سنة توىفامل  بد العزيز بن  بد هللا بن ابز  ل  يخ: الفوائد اجل ية يف املباحث الفرضية •

ال بعة   املم كة العربية ال عودية -الناشر: وزار  ال ؤون اإلسممية واألوقاا والد و  واإلرشاد 
 .هال1418األوىل  

 .كتب الغريب واملعاجم اللغوية 
  .1979 -ه1399 دار الفكالالر الزخمالال ري أليب القاسالالم حممالالود بالالن  مالالر  البمغالالة أسالالاس  •
اء يف تعريفات األلفاظ املتداولة ب  الفقهاء ل مؤل : قاسم بن  بد هللا بن أمري   ي أنيل الفقه •

هال(  حتقيو: حيىي ح ن مراد ن ر: دار الكتب الع مية    978القونوي الرومي احلنفي )املتوىف: 
 .هال1424- 2004

 احملقق  من  حتقيالو: جممو الة الزبيدي حملمد مرتنى احل يين  القاموس اتج العروس من جواهر  •
 .دار اهلداية

اجلالوهري محالاد  بالن إسالما يل نالصر أليب  −ابلالص اح املعالروا −تالاج ال غالة وصال اح العربيالة •
 1407هال−1987   بالريوت−دار الع الم ل مميال    الار حتقيالو: أمحالد  بالدالغفور  الفالارايب 

إحياء الَّتاث  دار مر الي د  الوض حتقيالو: حممال األزهري أليب منصور حممد بن أمحد  ال غة هتذيب  •
 . 2001 األوىل ال بعة بريوت  −العريب 

ال بعة األوىل   بالريوت−ل مميال  دار الع م البع بكالي حتقيو: رمالزي منالري  دريد بن ال ال غة  مجهر  •
1987 . 
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مكتبة  دار ال امرائي حتقيو: مهدي املخزومي وإبراهيم  الفراهيدي ل خ يل بن أمحد  الع   •
 .اهلمل

  (هال224)املتوىف سنة البغدادي اهلروي هللا  بد بن سم   بن القاسم ُ بيد املصن   أبو الغريب •
 .ن ر: جم ة اجلامعة اإلسممية ابملدينة املنور داوودي    دانن ل م قو : صفوان

 .بريوت−الرسالالة مؤسال ة  آبالادي جملد الالدين حممالد بالن يعقالوب الفالريوز  احمليط القاموس  •
 .األوىل ال بعة بريوت  −دار صادر  منظور  البن العرب ل ان  •
 (ه458سالنة ) املرسى( املتالوىفألبو احل ن   ي بن إمسا يل بالن ساليد   األ ظم احملكم واحمليط  •

 . 2000 بريوت−دار الكتب الع مية هنداوي حتقيو:  بد احلميد 
 املكتبالة الفيالومي ألمحد بن حممد بن   ي املقريب  الكبري املصباح املنري يف غريب ال رح  •

 .بريوت−الع مية
حتقيو:   النجار حممد − ر بد القاد حامد − الزوت أمحد −املعجم الوسيط: إلبراهيم مص فى  •

 .دار الد و  العربية جممت ال غة 
 الةاليناني ال بعة لبنان −بريوت−دار النفائل ق عجي حملمد رواس  الفقهاء معجم لغة  •

 1408هال−1988 
دار  هارون  حتقيو:  بدالال م  حممالد زكرو ألبو احل   أمحد بن فارس بن  ال غة معجم مقاييل  •

 . 1979−هال1399ال بعة  الفكر 
و بد احلميد  حتقيالو: حممالود فالا وري امل الرزي بن   ي  أليب الفتح انصر املعرب املغرب يف ترتيب  •

 . 1979 األوىل ال بعة ح ب −مكتبة أسامة بن زيد خمتار 
 بن يوسال  بالن هال ا   بد هللاجلمال الدين أبو حممد  األ اريب مغين ال بيب  ن كتب  •

ال ادسة  ال بعالة بالريوت  –دار الفكالر  محدا هللا املبارك وحممالد  ال ي  ند. ماز حتقيو:  األنصاري 
1985 . 

 .كتب املصطلحات واحلدود 
 −الق م  دار الالدقر حتقيالو:  بالدالغين  النالووي أليب زكرو حيىي بالن شرا  التنبيه حترير ألفاظ  •

 .هال1408 األوىل ال بعة دم و 
 العريب  دار الكتالاب اإلبيالاري حتقيالو: إبالراهيم  اجلرجالاف لع ي بن حممد بالن  ال ي  التعريفات  •

 .هال1405ال بعة الينانية 
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 والدراسات  حتقيو: مكتالب الب الوث النووي شرا  أليب زكرو حيىي بن وال غات هتذيب األمساء  •
 . 1996 األوىل ال بعة بريوت  −دار الفكر 

رب  ل قاضي  بد رب النيب بن  بد الفنون دستور الع ماء أو جامت الع و  يف اص محات  •
األوىل  ال بعالالة بالالريوت  −لبنالالان  الع ميالالة دار الكتالالب  نكالالري الرسالالول األمحالالد 

 .1421هال−2000 
 سنة املتوىف عمر بن حممد بن أمحد بن إمسا يل  أبو حفص  جنم الدين الن في  ل  بة ال  بة •

 .هال1311اتريخ الن ر:   بدون  بعة  امل بعة العامر   مكتبة املينىن ببغداد  هال(537)
 املصري  حتقيو:  دانن درويك وحممد الكفوي أليب البقاء أيوب بن موسى احل يين  الك يات  •

 هال1419بريوت   –مؤس ة الرسالة 
الينانية  ال بعالة الينقفالي  ال ي  د. سامل ألفاظاله مص   ات الفقه احلنب ي و رق االسالتفاد  مالن  •

 . 1981−هال1401
 عبد الرمحن بن أيب بكر  جمل الدين ال يو ي املتوىف  لمعجم مقاليد الع و  يف احلدود والرسو  •

ال بعة األوىل    القاهر  / مصر -مكتبة اآلداب   راهيم  باد احملقو: أ. د حممد إب  هال(911)سنة 
 .  2004 -هال 1424

يوس  بن أيب بكر بن حممد بن   ي ال كاكي اخلوارزمي احلنفي أبو يعقوب   لمفتاح الع و  •
دار الكتب الع مية  بريوت   ضب ه وكتب هوام ه و  و   يه: نعيم زرزور  هال(626)سنة  املتوىف

 .  1987 -هال  1407ة الينانية  ال بع  لبنان –
مد   حملاهلداية الكافية ال افية لبيان حقائو اإلما  ابن  رفة الوافية. )شرح حدود ابن  رفة ل رصاأ( •

  املكتبة الع مية  هال(894) سنة املتوىف بن قاسم األنصاري  أبو  بد هللا  الرصاأ التون ي املالكي
 .هال1350األوىل   ال بعة

  والطبقات واألنساب والتاريخ والرحالت.كتب الرتاجم 
 حتقيالو:  ال ي حممالد  بد الرب بالن   بد هللاليوس  بالن  األص اب االستيعاب يف أمساء  •

 .هال1412ال بعةىل بريوت −دار اجليل البجاوي 
حتقيو:   اجلالزريأليب احل ن  ز الدين   ي بن حممد بن األثالري  الص ابة أسد الغابة يف معرفة  •

  1996−هالال1417 األوىل ال بعالة بالريوت  −دار إحياء الَّتاث العريب  ا ي الرف ادل 
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دار اجليل   البجالاويحتقيالو:  ال ي  الع قمف ألمحد بن   ي بن حجر  الص ابة اإلصابة يف متييز  •
 . 1992−هال1412ال بعة األوىل  بريوت  –

 .بريوت −دار الع م ل ممي   الزرك ي خلري الدين  األ م   •
 شريي   ي  حتقيالو (هالال774)أليب الفداء امسا يل بن كينري الدم قي املتوىف سنة  والنهاية البداية  •

 .دار إحياء الَّتاث العريب
 (هال911سنة) املتالوىف جلالمل الالدين  بالدالرمحن الال يو ي والن الا  بغية الو ا  يف  بقات ال غوي   •

 .صيدا –لبنان  ة العصرياملكتبة  إبراهيم حتقيو: حممد أبو الفنل 
 الذهيب  لال مل الالدين حممالد بالن أمحالد بالن  الينمان واأل الم  اتريخ اإلسم  ووفيات امل اهري  •

 -ه1407ال بعة األوىل  بريوت  −لبنان العريب دار الكتاب  تدمري    بد ال محتقيو د.  مر 
1987.  

 ..بريوت−دار الكتب الع مية البغدادي ألمحد بن   ي اخل يب  بغداد اتريخ  •
دار   حممد سهيل  قوش  ل دكتور: اخل فاء الراشدين الفتوحات واإلجنازات ال ياسيةاتريخ  •

 . 2003-هال1424النفائل  ال بعة: ال بعة األوىل 
الع مية  دار الكتالب  مالريات حتقيالو: زكريالا  الذهيب حملمد بن أمحد بن  ينمان  احلفاظ تذكر   •

 . 1998−هال1419 األوىل ل بعةا لبنان −بريوت
 (هال544) ألبو الفنل  ياض بن موسى األندل ي املتوىف سنة امل الك ترتيب املدارك وتقريب  •

  .1998−هال1418 بريوت−دار الكتب الع مية
دار  (هال852) املتالوىف سالنة لال هاب الالدين أمحالد بالن  ال ي بالن حجالر العال قمف التهالذيب هتالذيب  •

 . 1984 −هال1404ال بعة األوىل  الفكر 
 معروا   الواد رد. ب احتقيو:  املزي  ن بد الرمحأليب احلجاج يوس  بن الزكي  الكمال هتذيب  •

 .هال1400األوىل ال بعة بريوت  −مؤس ة الرسالة 
ال بعة  بريوت  −دار إحياء الالَّتاث العالريب التميمي لعبد الرمحن بن أيب حامت حممد  والتعديل اجلرح  •

 . 1952−هال1271األوىل
 أبو حممد لعبد القادر بن أيب الوفاء حممد بن أيب الوفاء القرشي احلنفية اجلواهر املنية يف  بقات  •

 .كرات ي−مري حممد كتب  انه( 775املتوىف سنة )
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 –العريب  دار الكتالاب األصالبهاف   بد هللاألبو نعيم أمحد بالن  األصفياء ح ية األولياء و بقات  •
 .هال1405ال بعة الرابعة  بريوت 

 ل هاب الدين أيب الفنل أمحد بالن  ال ي بالن حممالد الينامنة الدرر الكامنة يف أ يان املائة  •
العينمانية  جم الل دائالر  املعالارا ضالان  د بد املعيحتقيو: حممد  (هال852سنة)الع قمف املتوىف 

 . 1972−هال1392  أابد حيدر−
 بريوت−الع مية دار الكتالالب املالالكي إلبالراهيم بالن  الال ي  املالالذهب الالديباج املالذهب يف معرفالالة أ يالان  •
احلنالب ي  بن أمحد بن رجالب بالن احلال ن البغالدادي ن بد الرمحلزين الدين  احلناب ة ذيل  بقات  •

 الروض  –العبيكان  مكتبالة  العينيمال الالرمحن بالن سال يمان  د.  بدحتقيالو  (هالال795 )املتالوىف سالنة:
 . 2005 −هال1425ال بعة األوىل 

مكتبة  العينيم   حتقيالو:  بالدالرمحن رجالب لعبالدالرمحن بالن أمحالد بالن  احلناب الة الالذيل  ال ى  بقالات  •
 . 2005−هال1425ال بعة األوىل  العبيكان 

حتقيو: ( هالال748سالنة)املتالوىف  حممد بن أمحد بن  ينمان الذهيب  بد هللاأليب  النبمء سري أ م   •
 . 1985−هال1405  بريوت −مؤس ة الرسالة  وجممو ة شعيب األرانؤوط 

املتوىف  لعبالد احلالي بالن أمحالد بالن حممالد العكالري احلنالب ي ذهالب شذرات الذهب يف أ بار من  •
 .هال1406 األوىل ةدم و  ال بع−دار ابن كينري (هال1089سنة)

 .بريوت −اإلحيالاء دار مكتبة الال خاوي حممالد بالن  بالدالرمحن  لال مل الالدين الممت النوء  •
حتقيو: حممد ( هالال526سالنة)حممالد بالن حممالد املتالوىف  يعال ى ألبالو احلال   ابالن أيب  احلناب ة  بقات  •

 .بريوت –دار املعرفة  الفقي حامد 
ال بكي املتوىف:  بقات ال افعية الكربى املؤل : اتج الدين  بد الوهاب بن تقي الدين  •

هال( احملقو: د. حممود حممد ال ناحي د.  بد الفتاح حممد احل و الناشر: هجر ل  با ة 771)
 .هال1413والن ر والتوزيت ال بعة: الينانية  

احلافظ  .حتقيالو: د شالهبة ألبو بكالر بالن أمحالد بالن حممالد بالن  مالر بالن قالاضي  ال افعية  بقات  •
 .هال1407 األوىل ال بعة بريوت  −  امل الكتب  ان  م بد الع ي

 صر اخلمفة الراشد  حماولة لنقد الرواية التار ية وفو منهج احملدث  ل مؤل : أكر  بن ضياء  •
 .  2009 -هال  1430الروض  ال بعة األوىل   –العمري  ن ر: مكتبة العبيكان 
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ال بعة   بالريوت –دار صادر   باس حتقيو: إح ان  الكتيب حملمد بن شاكر  الوفيات فوات  •
 ..األوىل

هال( 333) سنة املتوىف احملن  ل مؤل : حممد بن أمحد بن متيم التميمي املغريب اإلفريقي  أبو العرب •
ال عودية  ال بعة: األوىل   –الروض  -حتقيو: د  مر س يمان العقي ي  ن ر: دار الع و  

 . 1984 -هال 1404
مد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن   حملرم اهري   ماء األمصار وأ م  فقهاء األق ا •

حققه ووثقه و  و   يه:   هال(354)املتوىف سنة َمْعبَد  التميمي  أبو حامت  الدارمي  الُب يت 
 -هال  1411ال بعة األوىل   املنصور  –دار الوفاء ل  با ة والن ر والتوزيت إبراهيم  مرزوق   ى 

1991  . 
املتوىف سنة معجم الب دان  ل مؤل : شهاب الدين أبو  بد هللا وقوت بن  بد هللا الرومي احلموي  •

 .  1995هال(  ن ر: دار صادر  بريوت  ال بعة: الينانية  626)
يرةِّ  ل مؤل :  اتو بن غيث بن زوير بن زاير بن محود بن وِّ  ال ريَ  النبَ يفِّ ية فاجْلغرا ملمعجم اْلمعا •

هال(  ن ر: دار مكة ل ن ر والتوزيت  مكة 1431) املتوىف سنة البمدي احلريب   ية بن صاحل
 .  1982 -هال  1402املكرمة  ال بعة: األوىل  

 .بريوت−ودار إحياء الَّتاث العريب املينىن مكتبة  ك اله لعمر رضا   املؤلف  معجم  •
دار  سعيد  الا   بالدالرحيمحتقيو: مه الذهيب حملمد بن أمحد بن  ينمان  احملدث  املع  يف  بقات  •

 .هال1404األوىل ال بعة األردن − مان−الفرقان
دار  (ه808 سنة احلنرمي( املتوىفبن حممد بن   دون  نلعبد الرمح   دون مقدمة ابن  •

 . 1984 اخلام ة ال بعة بريوت −الق م
س يمان بن  حتقيالو:  بالدالرمحن بالن  بد هللا بن  لربهالان الالدين إبالراهيم بالن حممالد األرشد املقصد  •

 . 1990−هال1410األوىل ال بعة الروض −مكتبة الرشد  ينيم  
 (هال806) املتالوىف سالنة مشل الالدين حممالد الالذهيب  بد هللاأليب  الرجال ميزان اال تدال يف نقد  •

ال بعة  بريوت  −دار الكتالب الع ميالة  بد املوجود حتقيو:   ي حممد معالوض و الادل أمحالد 
 . 1995−هال 1416ال ادسة 

 ند. إح ا :حتقيالو الت مال اف ألمحالد بالن حممالد املقالري  الر يب نفح ال يب من غصن األندلل  •
 . 1968بريوت   –دار صادر   باس 
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وتركي  حتقيالو: أمحالد األرنالاؤوط الالصفدي صالمح الالدين   يالل بالن أبيالك  ابلوفيات الوايف  •
  2000−هال1420بريوت   –دار إحياء الَّتاث  مص فى 

حتقيو:     كانل مل الدين أيب العباس أمحد بن بكر بن  الزمان وفيات األ يان وأنباء أبناء  •
 .بريوت −دار صادر  باس إح ان 

 ادل  :حتقيو (هال809سنة)املتوىف  أليب العباس أمحد بن ح ن بن   ي بن اخل يب الوفيات  •
 . 1978 بريوت−جلديد دار اإلقامة ا نويهو 

العباس أمحد بن ح ن  أليب  لوفيات )معجم زمين ل ص ابة وأ م  احملدث  والفقهاء واملؤلف (ا •
دار   احملقو:  ادل نويهو  هال(810)سنة  بن اخل يب ال هري اببن قنفذ الق ن يين املتوىف

 .  1983 -هال  1403الرابعة   ال بعة  اآلفاق اجلديد   بريوت
 مر حممد بن يوس  بن يعقوب الكندي املصري  يب  أل  وكتاب القنا  ل كنديكتاب الوال •

الناشر:   حتقيو: حممد ح ن حممد ح ن إمسا يل  وأمحد فريد املزيدي  هال(355)املتوىف: بعد 
 .  2003 -هال  1424األوىل   ال بعة  لبنان –دار الكتب الع مية  بريوت 

 .املوسوعات 
ال بعة األوىل   بالريوت−أوراق شرقيالة العفيفالي لعبالد الكالرمي  إسالممية  ة( مدينال1000موسالو ة ) •

.2000−1421 
ال بعالة  بالريوت −دار اجليالل شربالل املوسو ة اجلغرافية ل عامل العريب: لكمال مالوريل  •

 األوىل 1418هال−1998 
ل  باب    العامليالةالنالدو  الع الماء جملمو ة مالن  املعاصر  املوسو ة املي ر  يف األدون واملذاهب  •

 .هال1420ال بعة الرابعة  الروض  اإلسممي 
 .كتب القانون 

دار  احلموي ماجد  والدكتور: زيد اجليميل بو  الدكتور:إ داد  العا  الوسيط يف القانون الدويل 
  .2012 –ه 1433 الروض  –ال و اا الع يا 

 .كتب متنوعة أخرى 
 بدا  ه  :حتقيالو  بد هللا حملمد بن أيب بكر أيوب الزر ي أبو  العامل  إ م  املوقع   ن رب  •

  .1973بريوت  –دار اجليل  سعد  الرءو 
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  −دم و−املكتالب اإلسالممي احلنالب ي ألمحد بن محدان احلراف  وامل تفيت صفة الفتوى واملفيت  •
 .هال1380 األوىل ال بعة

 ال بعة الينانية –والقاهر  -سمجعة حممد  القد ياملكاييل واملوازين ال ر ية  د.    •
  .2001-ه 1421

عبد هللا بن يوس  بن  ي ى بن يعقوب اليعقوب   لاملنهاُج املخَتصر يف  ِّ مي النر و َوالصررا •
ن ل  با ة والن ر والتوزيت  بريوت   اجلديت العنزي  1428ال بعة: الينالينة    لبنان –مؤَسَ ة الرور

 .  2007 -هال 
واملنهل الرائو واملعىن المئو آبداب املوثو وأحكا  الواثئو ل مؤل : أبو العباس أمحد املنهج الفائو  •

بن حيي الون ري ي املالكي  حتقيو:  بد الرمحن بن محود بن  بد الرمحن األ ر  ن ر: دار 
  .2005 الب وث ل دراسات اإلسممية وإحياء الَّتاث ديب    بعة: سنة

  .مواقع الكرتونية 
  ل الع مي األلوكة اجمل •

http://majles.alukah.net 
 دروس األكادميية اإلسممية املفتوحة  •

     https://benaa.islamacademy.net/index.php 
 مكتبة حقوق اإلن ان اإلتفاقية •

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b028.html 
  

http://majles.alukah.net/
https://benaa.islamacademy.net/index.php
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b028.html
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