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العدد الحادي واألربعون

 

 

 

﷽�
مقدمة

الحم��د هلل ال��ذي هدان��ا له��ذا وما كن��ا لنهتدَي ل��وال أن هدان��ا اهلل، من يه��ِد اهلل فهو 
ا. المهتدي، ومن يضلْل فلن تجد له وليًّا مرشداً

ا عبُده ورسوله، إمام  وأش��هد أن ال إله إال اهلل، وحده ال ش��ريك له، وأشهد أن محمداً
المجتهدين، وسيد األولين واآلخرين، اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين 

الطاهرين، وأصحابه الراشدين المهديين، ومن تبع طريَقهم إلى يوم الدين، وبع�ُد:
فعل��ُم أصول الفق��ه هو العلُم بالقواعد والضوابط التي يس��ير عليه��ا المجتهدون يف 
اس��تنباط األحكام الشرعية، فله َدور كبير لتسهيل الطرق أمام معرفة األحكام الشرعية؛ 

ألنه يبين دالالت األلفاظ، ويبين ما يؤخذ من منطوق اللفظ ومفهومه. 
فهو يهدف إلى بيان ُطرق استنباط األحكام من مصادِرها الشرعية: كالكتاب والسنة 
وغيرهما، ومن أهم الموضوعات األصولية التي توصل إلى استنباط األحكام: دالالت 

األلفاظ، فهي المعينة على استنباط األحكام من مصادرها الشرعية.
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عموم المقتنى عند األصوليين

وقد س��لك األصوليون يف ذلك مس��لكين: مس��لك الجمهور )المتكلمين( ومسلك 
الحنفي��ة )الفقهاء(، وم��ن الدالالت التي اتف��ق عليها األصولي��ون )متكلمون وفقهاء( 
دالل��ة االقتضاء، إال أهنا عند الجمهور قس��م من أقس��ام المنطوق غي��ر الصريح، وعند 

الحنفية هي داللة قائمة بذاهتا: كداللة العبارة، وداللة اإلشارة، وداللة النص.
وإن كان األصوليون قد اتفقوا عليها، إال أهنم اختلفوا يف أحد أركاهنا، وهو المقتَضى 
ا لما يرتتب على هذا االخت�ف من أثٍر كبيٍر يف الفروع  م��ن حي��ث العموم وعدمه، ونظراً
الفقهية، عزمُت مس��تعيناًا باهلل تعالى أن أكتَب هذا البحث الذي وضعُته بعنوان: »عموم 

المقتَضى عند األصوليين وأثُره يف الفروع الفقهية«. 
وجعلته يف: مقدمة، وتمهيد، وأربعة مباحث، وخاتمة.

المقدمة: وتشمل أهمية الموضوع وخطة البحث.
التمهيد: طرق األصوليين يف االستدالل باأللفاظ على األحكام، وداللة االقتضاء.

المب�����حث األول: المقتَضى، وفيه مطلبان:
- المطلب األول: تعريف المقتضى وأنواعه.

- المطلب الثاين: شروط المقتضى.
المب�حث الثاين: المراد بعموم المقتَضى، وفيه ث�ثة مطالب:

- المطلب األول: تعريف العموم.
- المطلب الثاين: تعريف عموم المقتضى والمراد به.

- المطلب الثالث: الفرق بين المقتضى والمحذوف والمضمر.
المبحث الثالث: آراء األصوليين وأدلتهم يف عموم المقتضى.

المبح��ث الراب��ع: التطبيقات الفقهية عل��ى أثر االخت�ف يف عم��وم المقتضى، وفيه 
مسائل:

- المسألة األولى: حكم من تكلم يف الص�ة ناسياًا أو مخطئاًا.
- المسألة الثانية: تبييت نية الصيام من الليل.



12

العدد الحادي واألربعون

- المسألة الثالثة: اشرتاط الولي يف النكاح.
- المسألة الرابعة: ط�ق المكَره. 

- المسألة الخامسة: قول الرجل لزوجته: »أنت طالق« ونوى ث�ثاًا.
الخ����اتمة: يف أهم نتائج هذا البحث.

ثم ذيَّلت البحث بفهرسين: 
فهرس المراجع والمصادر.

فهرس الموضوعات. 
وبعُد: فأسأل اهلل العون والتيسير، راجياًا منه سبحانه أن يتجاوَز عني على ما قد يكون 

فيه من نقص أو تقصير، وأن يتقبله قبوالاً حسناًا، إنه على ما يشاء قدير. 

د/ عيد شويق عبد املوجود اإلمبايب 

أستاذ أصول الفقه املساعد بكلية الرشيعة 
والقانون بطنطا
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متهيد

دت طرق االس��تدالل باأللفاظ عل��ى األحكام عند األصوليي��ن، وقد هنجوا يف  تع��دَّ
استداللهم باأللفاظ على األحكام منهجين: منهج الحنفية، ومنهج المتكلمين.

، وذلك يف مطلبين: وسوف أتناول تقسيماِت األلفاظ إجماالاً
المطلب األول: طرق األصوليين يف االستدالل باأللفاظ على األحكام.

المطلب الثاين: داللة االقتضاء.

صول�ة�ة�ب 
ل�أ ة ا

ول: طر�
ل�أ لمطل�ب ا  ا

م حكا
ل�أ �ب عل� ا ا ل�ب

ل�أ ل �با ل�س�ةدل� �ة ا
ب
ف

طريقة الحنفية:
قسم الحنفية اللفظ بالنسبة إلفادته للمعنى إلى تقسيمات أربعة:

التقسيم األول: تقسيم اللفظ باعتبار وضعه للمعنى، وينقسم اللفظ هبذا االعتبار إلى 
أربعة أقسام:

- الخاص))(.
- العام))(.

- المشرتك))(.
- المؤول))(.

التقسيم الثاين: تقسيم اللفظ باعتبار استعماله يف المعنى، وينقسم اللفظ هبذا االعتبار 
إلى أربعة أقسام:

))( الخاص: هو كل لفظ ُوضع لمعناًى واحٍد على االنفراد وانقطاع المش��اركة، وكل اس��م ُوضع لمس��مى معلوم على 
االنفراد. )كشف األسرار عن أصول البزدوي )/ 0)، ))(.

))( العام: هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد. )كشف األسرار عن أصول البزدوي )/ ))(.
))( المشرتك: كل لفظ يشرتك فيه معاٍن أو أساٍم ال على سبيل االنتظام؛ بل على احتمال أن يكون كلُّ واحٍد هو المراَد 

ا به انتفى اآلخر. )أصول السرخسي )/ 6))(. به على االنفراد، وإذا تعين الواحد مراداً
))( المؤول: اس��م لمش��رتك تناول بعض ما دخل تحته بدليل غير مقطوع به من القياس ونحوه. )كشف األسرار شرح 

أصول البزدوي )/ ))(.
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- الحقيقة))(.
- المجاز))(.

- الصريح))(.
- الكناية))(.

التقس��يم الثالث: تقس��يم اللفظ باعتبار داللت��ه على المعنى بحس��ب ظهور المعنى 
وخفائه، ومراتب هذا الظهور والخفاء، وينقسم اللفظ هبذا االعتبار إلى قسمين:

- اللفظ الظاهر: وهو أربعة أنواع:
أ- الظاهر))(.

ب- النص)6(.
ج- المفسر))(.
د- المحكم))(.

- اللفظ الخفي: وهو أربعة أنواع:
أ- الخفي))(.

))( الحقيقة: اللفظ المستعمل فيما وضع له أوال يف االصط�ح الذي فيه التخاطب. )اإلحكام لآلمدي )/ ))(.
))( المجاز: اللفظ المستعمل يف غير ما وضع له لع�قة بينه وبين ما وضع له. )مفتاح الوصول للتلمساين، ص:))(.
ا. )أصول  ا بيناًا لكثرة االس��تعمال، حقيق��ةاً كان أو مج��ازاً ))( الصري��ح: اللف��ظ ال��ذي ظه��ر المعنى الم��راد منه ظه��وراً

السرخسي )/ )))، كشف األسرار للنسفي )/ )6)، البحر المحيط )/ )))(.
ا  ))( الكناية: اللفظ الذي اس��ترت المعنى المراد منه وال يفهم إال بقرينة، س��واء أكان المراد معنى حقيقة أم معنى مجازاً

)أصول السرخسي )/)))، كشف األسرار للنسفي )/ 66)(.
. )كشف األسرار شرح  ا بالسوق أص�اً ))( الظاهر: اللفظ الذي ظهر المراد به للسامع بصيغته، ولم يكن معناه مقصوداً

أصول البزدوي )/ 6)(.
ا بالس��وق أص�اً م��ع احتمال التخصيص  )6( الن��ص: اللف��ظ الذي ظهر المراد به للس��امع بصيغته، وكان معناه مقصوداً

والتأويل. )شرح التلويح على التوضيح )/ )))، التقرير والتحبير )/ )))(.
ا بالسوق أص�اً مع عدم احتمال التخصيص  ))( المفسر: اللفظ الذي ظهر المراد به للسامع بصيغته، وكان معناه مقصوداً

والتأويل ويحتمل النسخ. )شرح التلويح على التوضيح )/ )))، التقرير والتحبير )/ )))(.
ا بالس��وق أص�اً ولم يحتمل التخصيص  ))( المحكم: اللفظ الذي ظهر المراد به للس��امع بصيغته، وكان معناه مقصوداً

والتأويل والنسخ. )أصول السرخسي )/ )6)، كشف األسرار شرح أصول البزدوي )/ ))(.
))( فالخفي: ما اش��تبه معناه وخفي مراده بعارض غير الصيغة ال ينال إال بالطلب. )أصول الشاش��ي، ص:0)، كشف 

األسرار عن أصول البزدوي )/ ))(.
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ب- المشكل))(.
ج- المجمل))(.
د- المتشابه))(.

التقس��يم الرابع: تقس��يم اللفظ باعتب��ار كيفية داللته على معن��اه، وطرق فهم المعنى 
المراد من اللفظ.

وينقسم اللفظ هبذا االعتبار إلى أربعة أنواع:
- اللفظ الدال على المعنى بعبارة النص))( )داللة العبارة(.

- اللفظ الدال على المعنى بإشارة النص))( )داللة اإلشارة(.
- اللفظ الدال على المعنى بداللة النص)6( )داللة الداللة(.

- اللفظ الدال على المعنى بداللة االقتضاء))( )االقتضاء النص())(.

))( المش��كل: هو ما يش��تبه المراد منه بدخوله يف أش��كاله على وجه ال يعرف المراد منه إال بالدليل والتأمل. )أصول 
السرخسي )/ )6)، كشف األسرار شرح أصول البزدوي )/ ))(. 

))( المجم��ل: م��ا خفي المراد منه بنفس اللف��ظ خفاء ال يدرك إال ببيان من المجمل، س��واء كان ذلك لتزاحم المعاين 
المتس��اوية األقدام كالمش��رتك، أو لغرابة اللفظ كالهلوع، أو النتقاله من معناه الظاهر إل��ى ما هو غير معلوم. )التلويح 

.)((( /(
))( المتشابه: هو اللفظ الذي لم يتضح معناه لذاته وال طريق لدركه أص�. )أصول السرخسي )/ )6)(.

ا.  ))( عبارة النص: داللة الك�م على المعنى المسوق له، سواء كان ذلك المعنى هو المقصود من سياقه أصالةاً أو تبعاً
)أصول الشاشي، ص))، التلويح على التوضيح )/ )))(.

ا، ولكن��ه الزٌم للمعنى الذي  ))( إش��ارة الن��ص: ه��ي داللة الك�م عل��ى معنى غير مقصوٍد من س��ياقه ال أصالةاً وال تبعاً
ف. سيق الك�م من أجله. )ينظر: كشف األسرار للنسفي )/)))، كشف األسرار عن أصول البزدوي )/ )6( بتصرُّ
)6( دالل��ة الن��ص: هي داللة اللف��ظ على ثبوت حكم المنطوق به للمس��كوت عنه؛ الش��رتاكهما يف عل��ة الحكم التي 
يمكن فهمها عن طريق اللغة من غير حاجة إلى بحث أو اجتهاد شرعي. )كشف األسرار عن أصول البزدوي )/ ))، 

التوضيح )/ )))(.
ا. ته عق�اً أو شرعاً ))( داللة االقتضاء: داللة اللفظ على معنى يتوقف عليه صدق الك�م أو صحَّ

وه��ذا تعري��ف جمهور األصوليين والمتقدمين من الحنفية. )المس��تصفى )/ 6))، اإلح��كام لآلمدي )/ )6، )6، 
كشف األسرار عن أصول البزدوي )/ )))، شرح الكوكب المنير )/ )))، )))، فواتح الرحموت )/)))(.

))( ينظر هذه التقس��يمات يف: أصول السرخس��ي ))/ )6)، )))، 6))(، ط. دار الكتب العلمية، كش��ف األس��رار 
للنس��في ))/ ))- ))(، ط. دار الكتب العلمية، وكش��ف األس��رار عن أصول البزدوي ))/ 6)، ))( ط. الفاروق، 
التوضي��ح ))/ 6)، )6، )))، )))(، ط. دار الس��عادة، ش��رح إفاض��ة األن��وار، ص:)- ))، ط. الحلبي، تس��هيل 
الوصول للش��يخ المح�وي ص:6)، ))، ))، 00)، ط. الحلبي، أصول الفقه اإلس�مي، د/ الزحيلي ))/ )0)(، 
ط. دار الفكر، المدخل إلى مذهب اإلمام أبي حنيفة، د/ أحمد س��عيد حوى، ص:)))، )))، )))، )))، ط. دار 

األندلس.
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طريقة المتكلمين:
وأم��ا المتكلمون فقس��موا اللفظ من حيث وضوح الداللة عل��ى معناه إلى: الظاهر، 

والنص.
ومن حيث الخفاء يف داللته على معناه إلى: مجمل، ومتشابه))(.

أم��ا من حي��ث الداللة عل��ى معن��اه فقالوا: االس��تدالل باأللف��اظ يك��ون بطريقين: 
المنطوق))(، والمفهوم))(.
والمنطوق ينقسم إلى:

- منطوق صريح.
- ومنطوق غير صريح.

وينقسم المنطوق غير الصريح إلى ث�ثة أقسام:
- داللة االقتضاء.

- داللة اإليماء.
- داللة اإلشارة.

وينقسم المفهوم إلى قسمين:
- مفهوم الموافقة))(.

- مفهوم المخالفة))(.
وإذا كان المقتضى أحد أركان داللة االقتضاء ف� بد من بيان المراد بداللة االقتضاء 

لدى األصوليين، وذلك يف المطلب التالي: 

))( ينظر: الربهان ))/ 0))( ط. دار الكتب العلمية، المستصفى ))/ )))(، ط. دار إحياء الرتاث العربي، التحصيل 
من المحصول ))/)0)( ط. مؤسسة الرسالة، هناية الوصول للهندي ))/ 0))، )))( ط. المكتبة التجارية. 

ا يف محل النطق. اإلحكام لآلمدي ))/ 66(. ))( المنطوق: ما فهم من داللة اللفظ قطعاً
))( المفهوم: ما دلَّ عليه اللفظ ال يف محل النطق. التحبير شرح التحرير )6/ ))))(.

ا للمنطوق به يف الحكم، ويسمى فحوى الخطاب ولحن الخطاب؛  ))( مفهوم الموافقة: أن يكون المسكوت عنه موافقاً
أي معنى الخطاب. الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب ))/ 60)(.

))( ينظ��ر: المس��تصفى ))/ 6))(، اإلح��كام لآلم��دي ))/ )6- )6(، ط. دار الكتب العلمية، ش��رح العضد على 
مختص��ر اب��ن الحاجب ))/ )))(، ط. مكتبة الكلي��ات األزهرية، اإلهب��اج ))/ )6)(، ط. دار الكتب العلمية، هناية 
السول ))/ )))- )0)(، ط. دار السعادة، البحر المحيط ))/ )))(، ط. دار الكتبي، التحبير شرح التحرير )6))، 

ط. مكتبة الرشد، شرح الكوكب المنير ))/ )))- )))(، ط. العبيكان، إرشاد الفحول، ص:)))، ط. الحلبي.
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تعريفها:
ف األصوليون داللَة االقتضاء بأهنا:  عرَّ

ا. ُته عق�اً أو شرعاً داللُة اللفظ على معناًى يتوقَّف عليه ِصْدُق الك�م أو صحَّ
وهذا تعريف جمهور األصوليين والمتقدمين من الحنفية))(.

))( ينظ��ر ه��ذا التعريف يف: المس��تصفى ))/ 6))(، اإلحكام لآلمدي ))/ )6، )6(، كش��ف األس��رار عن أصول 
الب��زدوي ))/ )))(، ش��رح الكوكب المنير ))/ )))، )))(، فواتح الرحم��وت ))/ )))(، المدخل إلى مذهب 

اإلمام أبي حنيفة، ص00).
��ا الخت�فهم فيما يعد منه��ا؛ فبعضهم جعل المح��ذوف من داللة  * اختلف��ت تعريف��ات الحنفيَّة لدالل��ة االقتضاء تبعاً
االقتضاء فوس��ع مفهومها، وبعضهم لم يعده منها فضيق مفهومها. فعند عامة المتقدمين من الحنفية أن المحذوف من 
ب��اب المقتضى، فعرفوه��ا بالتعريف المذكور وهو: داللة اللفظ على معنى يتوق��ف عليه صدق الك�م أو صحته عق�اً 

ا.  أو شرعاً
��ة األصوليين من أصحابن��ا المتقدمين وأصحاب الش��افعي وغيرهم جعلوا  ق��ال ع���ء الدين البخ��اري: »اعلم أن عامَّ
��ة المتأخرين من  المح��ذوف م��ن باب المقتضى ولم يفصلوا بينهما« )كش��ف األس��رار )/ )))، )))(. وذهب عامَّ
الحنفيَّة إلى أن المحذوف ليس من االقتضاء، وهذا ما ذهب إليه فخر اإلس���م البزدوي، والسرخس��ي، والسمرقندي، 

والنسفي، وصدر الشريعة.
قال السرخس��ي: » وعندي... أن المحذوف غير المقتضى؛ ألنَّ من عادة أهل اللس��ان حْذَف بعِض الك�م ل�ختصار 
إذا كان فيما بقي منه دليٌل على المحذوف، ثم ثبوت هذا المحذوف من هذا الوجه يكون لغة، وثبوت المقتضى يكون 
ا ال لغة«. )أصول السرخسي )/ )))(، وقال السمرقندي: »وأما اإلضمار واالقتضاء اختلف مشايخنا يف ذلك؛  شرعاً
ق��ال بعضهم: هما س��واء، وهما من باب االختصار والحذف يزاد على ال��ك�م لتصحيحه، وهو اختيار القاضي اإلمام 

. أبي زيد
وق��ال أس��تاذي الش��يخ اإلمام الزاه��د علي بن محم��د البزدوي  ب��أن اإلضمار غي��ر االقتضاء، وه��و األصح«. 
ة جعلوا ما  )مي��زان األص��ول يف نتائج العق��ول لع�ء الدين الس��مرقندي، ص)0)(، وقال اب��ن نجيم: »اعل��م أن العامَّ
أضم��ر لتصحي��ح المنطوق ث�ث��ة: ما أضمر ضرورة الص��دق ك�))رفع عن أمت��ي((، وما أضمر لصحته عق�اً ك�: اس��أل 
ة وصدر اإلس�م وصاحب  ا: كأعتق عبدك. وسموا الكل مقتضى، وخالفهم فخر اإلس�م وشمس األئمَّ القرية، وشرعاً
ا، وجعلوا ما وراءه محذوفاًا« )فتح الغفار )/ ))(، وقال صدر  ة الك�م شرعاً الميزان، فقالوا: المقتضى ما أضمر لصحَّ

الشريعة: »المحذوف وهو ما يغير إثباته المنطوق بخ�ف المقتضى« )التوضيح )/ )))(.
ا. )التقرير  ته شرعاً فعرفوا داللة االقتضاء بأهنا: داللة اللفظ على ش��يء مس��كوت عنه يتوقف عليه صدق الك�م أو صحَّ
والتحبي��ر )/ 0))، فوات��ح الرحم��وت )/ )))، تس��هيل الوص��ول، ص)0)(. أو ه��ي م��ا ثبت زي��ادة على النص 

ا. )كشف األسرار عن أصول البزدوي )/ )))(. لتصحيحه شرعاً
ة الك�م  وحقيق��ة ه��ذا الخ�ف الوارد بين بعض المتأخرين من الحنفية والجمهور يف أن ما يثبت اقتضاء لضرورة صحَّ
عق���اً داخ��ل يف دالل��ة االقتضاء أو هو من ب��اب المحذوف -خ�ٌف لفظ��يٌّ ال يرتتب عليه أثٌر يف الف��روع الفقهية؛ ألن 
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ا أو عق�اً أو لغةاً))(. ا لتصحيح المنطوق شرعاً أو هي: جْعُل غيِر المنطوق منطوقاً

ومن أمثلة داللة االقتضاء: 
أ- ق��ول النب��ي : ))إنما األعمال بالني��ات...(())(. فص��ْدُق الخربِ بكون 
األعم��ال بالنيَّ��ات يتوقَُّف على تقدير؛ ألن نفَس األعمال واقع��ٌة من غير نية، ف� بد من 
  تقدي��ر مقتض��ى لصدق الك�م، وإال صار الك�م كذباً��ا، ومعلوم أن النبي
ة األعم��ال بالنيات، وهبذا التقدير  معص��وٌم من الكذب، وه��ذا المقتضى هو: إنما صحَّ

ا مع الواقع. ا ومتفقاً يكون الك�م صادقاً
ب- قول��ه تعال��ى: }َوۡس َٔ��ِل ٱۡلَقۡرَيَة{ ]يوس��ف: ))[. فه��ذا النصُّ الق��رآين يتطلَّب 
؛ ألن توجيَه السؤاِل إلى القرية ال يعقل؛ ألن السؤال للتبيين والقريُة  ى ليصحَّ عق�اً مقتضاً
ال تسأل وال تجيب، وهذا المقتضى هو: واسأل أهل القرية، وهبذا التقدير يكون الك�م 

ا. ا ومفيداً صحيحاً
مْ َفَتۡحرِيُر  ِي��َن يَُظِٰهُروَن ِمن نَِّس��آئِِهۡم ُثمَّ َيُعوُدوَن لَِم��ا قَالُوا ج- قول��ه تعالى: }َوٱلَّ
ا، وهذا المقتضى  ى ليصحَّ ش��رعاً َرَقَبةٖ{ ]المجادلة: )[. فهذا النصُّ القرآينُّ يتطلَّب مقتضاً
ف يف ملك  ه��و: فتحرير رقبة مملوكة؛ إذ ال يصحُّ تحريُر رقبٍة مملوكة للغير؛ ألنَّ التصرُّ

الغير بغير إذنه غيُر جائز))(.

وجه تسميتها بداللة االقتضاء:
وُس��ميت هذه الداللُة بدالل��ِة االقتضاء؛ ألن المدلوَل الذي يثبت هبا يقتضيه س��ياُق 

ا. ا أو تصحيحاً الك�م صْدقاً

الجمي��ع متفقون على أن المضمر المقدر لض��رورة صحة الك�م عق�اً مقصوٌد للمتكلم من اللفظ، وال ضْيَر يف اعتباره 
من باب االقتضاء أو من باب المحذوف، ولذا قال اإلمام الغزالي : »ويقرب منه )أي مما ثبت اقتضاء لضرورة 
ِل ٱۡلَقۡرَيَة{ أي: أهل القرية؛ ألنه ال بد من األهل حتى يعقل الس��ؤال، ف� بد من إضماره،  صحة الك�م عق�( }َوۡس َٔ

ويجوز أن يلقب هذا باإلضمار دون االقتضاء، والقول يف هذا قريب« )المستصفى )/ )))(.
))( ينظ��ر: كش��ف األس��رار للنس��في ))/ )))(، كش��ف األس��رار ))/ )))(، فص��ول البدائ��ع يف أصول الش��رائع 
))/ )0)(، ط. دار الكتب العلمية، التلويح على التوضيح ))/ )))( ط. دار السعادة، البحر المحيط ))/ )))(.

))( أخرجه البخاري يف صحيحه، باب: بدء الوحي، كيف كان بدء الوحي إلى رسول  ))/ 6، ح)(.
))( ينظر هذه األمثلة وغيرها يف: البحر المحيط ))/ )))(، ش��رح الكوكب المنير ))/ )))، )))(، المدخل إلى 

مذهب اإلمام أبي حنيفة، ص00)، )0).



19

عموم المقتنى عند األصوليين

ا على اللفظ))(. أو ُسميت بذلك؛ القتضائها شيئاًا زائداً
ا أو  قال ابن أمير الحاج: »وس��ميت به )أي بداللة االقتضاء( لطلب الك�م لها صدقاً

ا«))(. تصحيحاً
ا على اللفظ«))(. وقال ابن النجار: »فالداللة داللة اقتضاء، القتضائها شيئاًا زائداً

وهذه الداللة متَفٌق عليها بين الجمهور والحنفية من حيث التسميُة والمصطلُح، إال 
أهنا عند الجمهور قسٌم من أقسام المنطوق غير الصريح مع داللَتي اإليماِء واإلشارِة.

أم��ا الحنفيُة فيعدوهنا داللةاً قائمةاً بذاهت��ا، فهي عندهم واحدٌة من الدالالت اللفظية: 
كداللة العبارة، وداللة اإلشارة، وداللة النص.

عناصر داللة االقتضاء:
من خ�ل تعريف داللة االقتضاء وتوضيِحها ببعِض األمثلة يتبيَّن أنَّ لداللِة االقتضاء 

عناصَر، هي))(:
)- المقتِضي )بالكسر وهو اسم فاعل(: هو اللفظ الطالب لإلضمار؛ أي هو الك�م 
ا إال بالزيادة، فهو الداعي لهذه الزيادة والحامُل عليها، وهو صيانُة  الذي ال يصحُّ ش��رعاً

الك�م.
)- المقتَضى )اسم مفعول من اقُتضي(: وهو المضمر نفسه.

أو ه��و: المزي��د أو المق��در الذي ال يس��تقيم ال��ك�م إال به، أي يتوقَّ��ف عليه صْدُق 
ته. الك�م أو صحَّ

)- االقتضاء وهو: داللُة الشرع على أنَّ هذا الك�م ال يصحُّ إال بالزيادة. )أي طلب 
الزيادة من الشارع(.

))( ينظر: التقرير والتحبير ))/ 0))(، شرح الكوكب المنير ))/ )))(، تيسير التحرير ))/ ))(.
))( التقرير والتحبير ))/ 0))(.

))( شرح الكوكب المنير ))/ )))(.
))( ينظر: كش��ف األس��رار للنس��في ))/ )))(، كش��ف األس��رار عن أص��ول الب��زدوي ))/ ))(، البح��ر المحيط 
))/ 0))(، إرش��اد الفح��ول، ص)))، تس��هيل الوص��ول، ص)0)، محاضرات يف أصول الفق��ه، أ.د/ محمد عبد 

العاطي ، ص))).
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)- حكم المقتضى: وهو ما ثبت باالقتضاء.
وم��ا يعنين��ا من هذه العناصِر ه��و المقتَضى )بالفتح( وهو العنص��ُر الثاين من عناصر 
داللة االقتضاء؛ ألنه موضوُع هذا البحث، وس��وف أتناوله إن ش��اء اهلل وما يتعلق به من 

مسائَل، وذلك من خ�ل المباحِث التالية:



21

عموم المقتنى عند األصوليين

املبحث األول: املقتضى

وفيه مطلبان:
المطلب األول: تعريف المقتَضى وأنواعه.

المطلب الثاين: شروُط المقتَضى.

ع� وا
�ب
أ
ى وا

لم�ة�ة��ب ول: �ةعر�ة�ب ا
ل�أ لمطل�ب ا ا

أوال: تعريف المقتضى:
المقتضى لغة:

المقتَضى )بالفتح(: اس��م مفعول من اقُتِضي، ومصدره اقتضاء، واالقتضاء يف اللغة 
ها))(: يطلق على معاٍن أهمُّ

ين: طلبه، وافعل ما يقتضيه كرمك: ما يطالبك به. * الطلب: يقال: اقتضى الدَّ
* اإلل��زام والوجوب: يقال: اقتضى األمر: لزم ووج��ب، واقتضى األمر الوجوب: 

استلزمه ودلَّ عليه.
ه: أخذه. * األخذ: يقال: اقتضى منه حقَّ

وأقرب هذه المعاين إلى المعنى االصط�حي: الطلب؛ ألن الك�م يقتضيه ويطلُبه.
المقتضى اصطاًحا:

��ا الخت�فه��م يف المقتض��ى  ف األصولي��ون المقتض��ى بتعريف��اٍت مختلف��ٍة تبعاً ع��رَّ
والمحذوف))(:

ة متقدمي  أ- فمن يرى أن المقتضى والمحذوف شيٌء واحٌد: وهم الجمهور، وعامَّ
الحنفية عرفوه بتعريفات منها: 

المقتضى هو: زيادة على النص لم يتحقق معنى النص بدوهنا))(.

))( ينظر مادة: قضى يف: المصباح المنير، ص)))، المعجم الوسيط ))/ )))(، المعجم الوجيز، ص06).
))( وقد بينت ذلك عند التعريف بداللة االقتضاء.

))( تقويم األدلة، ص)))، كشف األسرار عن أصول البزدوي ))/ ))(.
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ة الك�م ويطلبه))(. ومنها: المقتضى: هو الذي يقتضيه صحَّ
ا للمذكور))(. ا تصحيحاً ومنها: المقتضى: جْعُل غيِر المذكوِر مذكوراً

ومنها: أن المقتضى ما أضمر يف الك�م ضرورة صدق المتكلم ونحوه))(.
��ُة المتأخرين من الحنفية،  ب- أم��ا من يرى أن المحذوف غير المقتضى، وهم عامَّ

فعرفوه بأنه:
ا))(. ما ثبت زيادةاً على النص لتصحيحه شرعاً

ثانيا: أنواع المقتضى:
ذهب جمهور األصوليين إلى أن المقتضى ث�ثة أقسام))( هي:

- ما وجب تقديُره ضرورة صدق الكام.
ة الكام عقًا. - ما وجب تقديُره لصحَّ

ة الكام شرًعا. - ما وجب تقديُره لصحَّ
ة األصوليين من أصحابنا وجميع أصحاب  قال ع�ء الدين البخاري: »اعلم أن عامَّ

الشافعي وجميع المعتزلة جعلوا ما يضمر يف الك�م لتصحيحه ث�ثة أقسام«)6(.
ا به، ولكن يكون من ضرورة  وقال الزركش��ي: »ما يفهم عند اللفظ وال يكون منطوقاً
ا إال به، أو أنه ال يثبت  المنط��وق ب��ه، إما من حيث إنه ال يمكن أن يكون المتكل��م صادقاً

ا إال به، فهذه ث�ثة أقسام«))(. الملفوظ به عق�اً إال به، أو أنه يمتنع ثبوُته شرعاً

))( شرح مختصر الروضة للطويف ))/ )0)(، ط. مؤسسة الرسالة.
))( كشف األسرار للنسفي ))/ )))(.

))( كشف األسرار عن أصول البزدوي ))/ ))(.

))( كشف األسرار عن أصول البزدوي ))/ ))(.
))( ينظر هذه األقس��ام وتعريف كل قس��م يف: اإلحكام لآلمدي ))/ )6، )6(، ش��رح مختص��ر الروضة ))/ )0)، 
0))(، كش��ف األس��رار عن أصول البزدوي ))/ 6)(، ش��رح العضد على مختصر ابن الحاجب ))/ )))(، البحر 

المحيط ))/ )))(، فصول البدائع يف أصول الشرائع ))/ )0)(، المدخل إلى مذهب اإلمام أحمد، ص))).
)6( كشف األسرار عن أصول البزدوي ))/ 6)(.

))( تشنيف المسامع ))/ )))، )))(.
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��ة أصحابنا منهم أبو زيد وهو مذهب الش��افعي  أنه  وق��ال الفن��اري: »أما عامَّ
ث�ثة أقس��ام كما مر، ما أضمر ضرورة ص��دق الك�م نحو: ))رفع عن أمتي(( أو ضرورة 

ا نحو }َفَتۡحرِيُر َرَقَبةٖ{«))(.  ِل ٱۡلَقۡرَيَة{ أو شرعاً ته عق� نحو: }َوۡس َٔ صحَّ
وإليك التعريف والتمثيل لكل قسم منها:

القسم األول: ما وجب تقديره ضرورة صدق الكام:
وه��و: المعنى المقدر الذي يتوقَّ��ف عليه صدُق الك�م، ول��وال تقديُر ذلك المعنى 

لخالف الك�م الواقع وأصبح كذباًا.
مثال هذا القسم:

أ- قول النبي : ))ُرفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه(())(، 
ا  فهذا النصُّ الش��رعيُّ يدلُّ بظاهره إما على رْفع الفعل إذا وقع خطأاً أو نس��ياناًا أو مكرهاً
عليه بعد وقوعه، وهذا ال يصدق به الك�م؛ ألنه غير مطابق للواقع؛ ألن الفعل إذا وقع 
لم يرتفع. وإما أن يدلَّ على رفع نفس الخطأ ونفس النسيان ونفس اإلكراه، وليس هذا 

بمراد من الحديث؛ ألن الخطأ والنسيان واالستكراه لم يرفع بدليل وقوع األمة فيه.
وداللة الحديث على هذين المعنيين وهما: رفع الفعل بعد وقوعه خطأاً أو نسياناًا أو 
ا عليه، أو رفع نفس الخطأ والنسيان واإلكراه ال يصدق هبما الك�م وال المتكلم. مكرهاً
  وص��دق هذا الك�م ال بد منه؛ ألنه صادٌر ع��ن أفضِل الخلق أجمعين

الذي ال ينطق عن الهوى.
ا ليس��تقيَم الن��صُّ ويطابَق الواق��ع؛ فقدر الجمه��ور )الحكم(  ويقتض��ي ذل��ك تقديراً
ليش��مل رفع حكم الدني��ا )المؤاخذة( واآلخرة )العقاب(، وق��در الحنفية )اإلثم( وهو 

))( فصول البدائع يف أصول الشرائع ))/ )0)(.
))( نصب الراية، كتاب: الص�ة، باب: ما يفس��د الص�ة وما يكره فيها ))/ )6(، وقال الزيلعي: »وهذا ال يوجد هبذا 
اللف��ظ، وإن كان الفقه��اء كلهم ال يذكرونه إال هبذا اللفظ«، وأخرجه ابن ماجه يف س��ننه، كت��اب: الط�ق، باب: ط�ق 
المكره والناسي ))/ ))6، ح))0)(، والحاكم يف المستدرك، كتاب: الط�ق ))/ 6))، ح)0))( بلفظ: ))إن اهلل 
قد تجاوز عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه((، وقال الحاكم: »هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، 

ولم يخرجاه«.
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ع��دم المؤاخذة والعقاب مع بقاء الحكم الدنيوي، فيكون المعنى: ُرفع عن أمتي حكم 
أو إثم الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه))(.

ة الكام عقًا: القسم الثاين: ما وجب تقديُره لصحَّ
، فيمتنع وجود  ة الك�م عق���اً وه��و المعن��ى المقدر الذي يتوقَّف عل��ى تقديره صحَّ

الملفوظ عق�اً بدون ذلك المقتضى.
مثاله: قوله تعالى: }فَۡلَيۡدُع نَادِيَُهۥ{ ]العلق: ))[. هذا النصُّ الش��رعيُّ يدلُّ بظاهره 
؛ ألن الن��ادي هو المكان  عل��ى األمر بدعوة الن��ادي، وهذا ال يتصور وال يس��تقيم عق�اً
ال��ذي يجتمع��ون فيه، والمكان ال ُيدع��ى، لذلك ال بد من تقدير مقدر ليس��تقيَم الك�ُم 
ب��ه، والمقدر لفظ )األهل(، وعلي��ه فتقدير اآلية: فليدُع أهَل نادي��ه. وهبذا يصحُّ الك�م 

ر عق�))(. ويتصوَّ
ة الكام شرًعا: القسم الثالث: ما وجب تقديُره لصحَّ

ا، فيمتنع وجود  ة الك�م ش��رعاً وه��و المعنى الزائ��د الذي يتوقَّف على تقدي��ره صحَّ
ا بدونه. الملفوظ شرعاً

يَّاٍم 
َ
ةٞ ّمِ��ۡن أ ٰ َس��َفرٖ فَعِدَّ ۡو َعَ

َ
رِيًض��ا أ مثال��ه: قول��ه تعال��ى: }َفَم��ن َكَن ِمنُكم مَّ

َخَر{ ]البقرة: )))[.
ُ
أ

ة أيام  يدلُّ هذا النصُّ الش��رعيُّ بظاهره على أن المريَض والمس��افر عليهما صياُم عدَّ
المرض والسفر من أيام ُأخر، سواء أفطرا أو صاما، وهذا غيُر صحيح؛ ألن قضاَء الصوم 
عليهما إنما يجب إذا أفطرا، أما إذا صاما صحَّ صومهما وال قضاَء عليهما، فوجب تقدير 
ا، وهذا المقدر هو: »فأفطر« فيكون تقدير هذا  مقدر ليطابق الك�م الواقع ويصح ش��رعاً
ة من أيام  ا أو على س��فر فأفطر فعلي��ه صوم عدَّ الن��ص الش��رعي: »فمن كان منكم مريضاً

أخر«))(.

))( ينظر: المس��تصفى ))/ )))، )))(، اإلحكام لآلمدي ))/ )6(، هناية الوصول للهندي ))/ ))))(، كش��ف 
األسرار عن أصول البزدوي ))/ )))(، البحر المحيط ))/ ))(، التقرير والتحبير ))/ 0))(.

))( ينظر: أصول الفقه للربديسي، ص)))، )))، داللة النظم على الحكم الشرعي، أ.د/ ماهر أحمد عامر، ص)).
))( ينظر: شرح مختصر الروضة ))/ 0))(، كشف األسرار عن أصول البزدوي ))/ 0))(.
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يق��ول اب��ن بدران: »تقديره: أو على س��فر فأفطر فعليه صوم عدة م��ن أيام أخر؛ ألن 
قضاء الصوم على المسافر إنما يجُب إذا أفطر يف سفره، أما إذا صام يف سفره ف� موجب 

للقضاء«))(.

 : �ة
�ب ل�ثا لمطل�ب ا  ا

ى
لم�ة�ة��ب رو� ا

��ث

ا أو موجباًا  وض��ع األصوليون للمقتَضى ش��روطاًا ليصير المقتِضي )المنط��وق( مفيداً
للحكم، ومن هذه الشروط ما يلي:

م المقتض��ى )المق��در( عل��ى المقتض��ي )المنط��وق(؛ ألن  الش��رط األول: أن يتق��دَّ
ا أو موجباً��ا للحكم، وبدون��ه ال يمكن إعم��ال المنطوق،  المنط��وق طلب��ه ليكون مفي��داً

فيجب أن يتقدَم عليه))(.
ا أو موجباًا للحكم، وبدونه ال  قال السرخس��ي: »يشرتط تقديمه ليصير المنظوُم مفيداً

يمكن إعمال المنظوم«))(.
قال السغناقي: »وأما الحكم الثابت باقتضاء النص فهو الحكم الذي لم يعمل النص 

فيه إال بشرط تقدم على ذلك النص«))(.
وق��ال ع�ء الدين البخاري: »وج��ب تقديم المقتضى أو تقدي��م تلك الزيادة ألجل 

ا؛ ألن النصَّ اقتضاه؛ أي طلبه«))(. تصحيح المنصوص شرعاً
مثاله: لو قال شخص آلخر: أعتْق عبَدك عني بألف، فقال: أعتقت. فقد ثبت العتُق، 
ا على العتق  ، وثبوت البي��ع ال بد وأن يك��ون متقدماً وعلي��ه األل��ف، وثبت البي��ع اقتضاءاً
ا على العتق، ال يقع العتق وال يصح؛ ألن العتَق  ليص��حَّ العت��ق، ولو لم يثبت البيع متقدماً

))( المدخل إلى مذهب اإلمام أحمد، ص))).
))( ينظر: أصول السرخس��ي ))/ )))(، الكايف ش��رح البزدوي ))/ 0))(، كش��ف األس��رار ع��ن أصول البزدوي 

))/ )))(، التلويح ))/ )))(.
))( أصول السرخسي ))/ )))(.

))( الكايف شرح البزدوي ))/ 0))(.
))( كشف األسرار ))/ )))(.
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ال يك��ون إال بمل��ك المعتوق، ولم تثبت ملكيته إال بالبيع، ومن ثم يجب أن يتقدَم البيع 
)المقتَضى( على المنطوق )المقتِضي())(. 

م أنه يج��ب أن يعترب أوالاً ليص��حَّ مدلول  ق��ال س��عد الدين التفت��ازاين: »معنى التق��دُّ
ا«))(. الك�م، فإنه لو لم يعترب البيع من اآلمر لم يصحَّ اإلعتاق عنه شرعاً

ا حكٌم  وج��اء يف التقري��ر والتحبي��ر: »أعت��ق عبدك عن��ي بألف، ل��زم الرتكيَب ش��رعاً
��ة العتق عن اآلمر، وس��قوط الكفارة عن��ه إن نوى عتقه عنها، فيقتضي س��بَق  ه��و: صحَّ
وج��وِد الِملك لآلمر يف العب��د؛ ألن إعتاَقه عنه ال يصحُّ بدون المل��ك بالنص، والملُك 
ا لمعنى  ا متقدماً يقتِضي س��بباًا، وهو هنا البيُع؛ بقرينِة قولِه: عني بألف، فيكون البيع الزماً

الك�م«))(.
الش��رط الثاين: أن يثبت المقتضى بش��روط المقتضي؛ ألن المقتضى تبع للمقتضي، 
ا، وش��ْرُط الش��يِء يكون تبع��ه، ف� بد أن يكون ثبوته بش��رائِط  وهو ش��رطه ليكون مفيداً

المنصوص))(. 
ا، وشْرُط الشيِء  يقول السرخسي: »المقتضى تبع للمقتضي؛ فإنه شرطه ليكون مفيداً

يكوُن تبعه، ولهذا يكون ثبوته بشرائِط المنصوص« ))(.
وقال النس��في: »ومنها )أي ومن ش��روط المقتضى( أن يثبت بش��رائِط المقتضي ال 
��ا للمقتضي؛ كأن المنظور إلي��ه األصل المتضمن  بش��رائِط نفِس��ه؛ ألنه ثبت ضمناًا وتبعاً

دون التبع«)6(.
مثاله: قول القائل: أعتْق عبدك عني بألف، فالعتُق يقتضي البيَع، فكأنه قال: بِْع عبَدك 
ا يش��رتط فيه  لي بألف وأعتقه عني. فالبيع يثبت بش��رط العتق؛ ألن الش��يء إذا ثبت تبعاً

شرائط المتبوع إلظهار التبعية. 

))( ينظر: تقويم األدلة، ص)))، التلويح ))/ )))(، التقرير والتحبير ))/ )))(، تيسير التحرير ))/ )))(.
))( التلويح ))/ )))(.

.)((( /(( )((
))( ينظر: السرخسي ))/ )))، )))(، كشف األسرار للنسفي ))/ )))(، الكايف شرح البزدوي ))/ )))(.

))( أصول السرخسي ))/ )))، )))(.
)6( كشف األسرار ))/ )))(.
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قال ع�ء الدين البخاري: »البيع يف قولك: أعتق عبدك عني بألف، ثبت باقتضاء هذا 
ة اإلعتاق المطلوب هبذا الك�م، فكان  ا له، ولكنه يثبت ألجل صحَّ الك�م، فكان حكماً

شرطاًا له«))(.
وعقب السرخس��ي بعد أن ذكر هذا المثال فقال: »وإنما يثبت بشرط العتق ال بشرط 

ا حتى يسقط اعتبار القبول فيه«))(. البيع مقصوداً
الش��رط الثالث: أال يتغي��ر المنطوق )المقتضي( عند ظه��ور المقتَضى، وذلك بتغيُّر 

حالة إعرابه))(.
ق��ال اإلمام النس��في: »ع�م��ة المقتَض��ى أن يصحَّ ب��ه المقتِضي وال يلغ��ى إذا ظهر 

المقتضى«))(.
وق��ال ع�ء الدين البخاري: »ع�مة المقتَضى أن يصحَّ به؛ أي بالمقتضى المذكور؛ 
ا لمعناه، وموجباًا لم��ا تناوله، وال يلغى عند ظه��وره؛ أي ال يتغيَّر ظاهر  أي يصي��ر مفي��داً

الك�م عن حاله وإعرابه عند التصريح به«))(.
مثاله: لو قال ش��خص: إن أكلت فعبدي ح��ر. فلو ظهر المقتضى بأن قال: إن أكلت 

ا، ال يتغير باقي الك�م عن سنته يف اللفظ والمعنى)6(. طعاماً
أما لو تغيَّر المنطوق )المقتضي( عند التصريح بالمقتَضى، وانقطع الك�م عن سنته، 

فإنه يعدُّ من المحذوف وليس من المقتضى.

))( كشف األسرار ))/ 6))(.
))( أصول السرخسي ))/ )))(.

))( ينظر: كش��ف األس��رار للنسفي ))/ )))(، الكايف ش��رح البزدوي ))/ )))، 6))(، كشف األسرار عن أصول 
البزدوي ))/ ))(، شرح المنار البن ملك ))/ )))(، فصول البدائع ))/ )0)(.

ة المتأخرين من الحنفية. )ينظر حاشية الرهاوي على شرح ابن ملك )/ )))(. * وهذا الشرط لعامَّ
))( كشف األسرار ))/ )))(.

))( كشف األسرار عن أصول البزدوي ))/ ))(.
)6( ينظر: كشف األسرار للنسفي ))/ )))(.
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ِل ٱۡلَقۡرَيَة{ ]يوس��ف: ))[، فإذا ق��در لفظ األهل وظهر يف  مثال��ه: قوله تعالى: }َوۡس َٔ
الك�م تغير المقصود وانقطع الك�م عن سنته؛ فعندما يقال: واسأل أهل القرية، تحول 

السؤال عن القرية إلى األهل وتغير إعراب القرية من النصب إلى الجر))(.
ا للمقتضي )المنطوق( بأن يكون أدنى منه أو  الشرط الرابع: أن يكون المقتَضى تابعاً

مساوياًا له؛ ألن الشيَء قد يستتبع مثله وال يكون أص�اً له ألبتة))(.
ا ال  ��ة المقتضي يثبت بم��ا هو يصل��ُح تبعاً ق��ال الس��غناقي: »ثب��وت المقتَض��ى لصحَّ

.)((» أص�اً
وق��ال ع�ء الدي��ن البخاري: »ويصل��ُح المقتَضى لما ُأريد به م��ن تصحيح الك�م؛ 

ا للمقتضى«))(. وذلك بأن يمكن إثباُته تبعاً
مثاله: الكفار ال يخاطبون بالشرائع. إذ لو كان الكافر مخاَطباًا بالشرائِع يكون اإليمان 
ا لما هو تبعه؛ ألن الش��رَط تابٌع  ثابتاً��ا بطريق االقتض��اء، واإليماُن ال يصلح أن يكون تبعاً
ا لتبعه، فجميُع األحكام الشرعية من العبادات  للمشروط، فيكون فيه جعل المتبوع تابعاً

ا لما هو تبعه))(. تبع لإليمان، والشيء ال يصلُح أن يكون تبعاً
ومثل��ه أيًضا: ل��و قال المرأته: يدك طالق. ال يقُع الط���ق، وال يقتضي ذكر اليد ذكر 
النف��س وإن كان الط�ق ال يقُع على الي��د إال بعد وقوعه على النفس؛ ألن النفَس أصُل 
الي��د، ف� يجوز أن تصي��ر تابعةاً لها يف الذكر والثبوت؛ ألنه ي��ؤدي إلى أن يصيَر األصل 

ا والتبع أص�)6(. تبعاً

))( ينظر: كشف األسرار للنسفي ))/ )))(، شرح المنار البن ملك ))/ )))(، نور األنوار لم�جيون ))/ 6))، 
.)(((

))( ينظر: الكايف ش��رح البزدوي ))/ )))(، كش��ف األسرار عن أصول البزدوي ))/ ))(، فصول البدائع يف أصول 
الشرائع ))/ )0)(.

))( الكايف شرح البزدوي ))/ )))(.
))( كشف األسرار عن أصول البزدوي ))/ ))(.

))( ينظر: الكايف شرح البزدوي ))/ )))(، كشف األسرار عن أصول البزدوي ))/ ))(.
)6( ينظر: كشف األسرار عن أصول البزدوي ))/ ))(، فصول البدائع يف أصول الشرائع ))/ )0)(.
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املبحث الثاني: املراد بعموم املقتضى

فت  عم��وم المقتض��ى مصطل��ح مرك��ب مك��ون م��ن العم��وم والمقتضى، وق��د عرَّ
ا، وذكرت أنواَعه وش��روَطه، ولبيان الم��راد بعموم المقتضى  المقتض��ى لغةاً واصط�حاً
، ثم بيان المراد بعموم المقتضى، وس��وف أتناول ذلك من  ال ب��د من بيان العم��وم أوالاً

خ�ل المطالِب التالية:
المطلب األول: تعريف العموم.

المطلب الثاين: تعريف عموم المقتضى والمراد به.
المطلب الثالث: الفرق بين المقتضى والمحذوف والمضمر.

لعموم ول: �ةعر�ة�ب ا
ل�أ لمطل�ب ا ا

العموم لغة:
ا فهو  ، يقال: عم الش��يء يعم عموماً ا، فهو عامٌّ العم��وم مصدٌر للفعل عمَّ يع��مُّ عموماً
ه��م الخير والمطر: إذا ش��ملهم  ع��ام))(. وه��و اإلحاطُة والش��مول والكث��رة، يقال: عمَّ

ا كثيرين))(. وأحاط هبم، وعم الشيء: انتشر وشمل أفراداً
العام عند األصوليين:

هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد.
.)((
 وهذا تعريف الفخر الرازي والقاضي البيضاوي

))( الصحاح للجوهري، باب الميم فصل العين، مادة: عمم، ))/ ))))(.
))( ينظ��ر: مادة: عمم، يف: مختار الصحاح، ص )))، لس��ان العرب )))/ 6))(، ومادة: عم، يف المعجم الوس��يط 

))/ ))6(، المعجم الوجيز، ص))). 
))( المحصول ))/ )0)(، هناية السول ))/ )))(.

ا لما  ة تعريفات؛ نظراً * وهناك تعريفاٌت أخرى للعام، حيث اختلفت عباراُت األصوليين يف تعريف العام وذكروا له عدَّ
ا من هذه التعريفات: يذكره بعضهم من قيود يف التعريف وما يراه من قصور يف تعريفات البعض اآلخر. وسأذكر بعضاً

)- عرفه أبو الحسين البصري بأنه: »ك�م مستغرق لما يصلح له«. )المعتمد )/ )))(.
ا« )الورقات، ص))(.  )- وعرفه اإلمام الجويني بأنه: »ما عمَّ شيئين فصاعداً

ا من األس��ماء لفظاًا أو معنى«. )كشف األسرار عن أصول  )- وعرفه فخر اإلس���م البزدوي بأنه: »كل لفظ ينتظم جمعاً
البزدوي )/ ))(.
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شرح التعريف:
قول��ه: »اللفظ« كل ما تلفظ به اإلنس��ان، وهو كالجنس يف التعريف، يش��مل المفرد 
والمركب، والمس��تعمل والمهمل، والمس��تغرق ل��كل ما يصلح له وغير المس��تغرق، 

بوضع واحد أو بأكثر من وضع.

ا«. )المستصفى )/ ))(. ا معاً ا مطلقاً )- وعرفه اإلمام الغزالي بأنه: »اللفظ الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعداً
ا« )اإلحكام )/ )))(.  ا معاً ا مطلقاً )- وعرفه اآلمدي بأنه: »اللفظ الواحد الدال على مسميين فصاعداً

ا ضربة« )شرح العضد على مختصر  6- وعرفه ابن الحاجب بأنه: »ما دلَّ على مسميات باعتبار أمر اشرتكت فيه مطلقاً
ابن الحاجب )/ ))(.

ا متفقة الحدود على سبيل الشمول« )كشف األسرار )/ )))(. )- وعرفه النسفي بأنه: »ما يتناول أفراداً
ا لكثير غير محصور مس��تغرق جميع ما يصلح له«. )التوضيح  ا واحداً فه صدر الش��ريعة بأنه: »لفظ وضع وضعاً )- وعرَّ

.)(( /(
هذه أهم التعريفات الواردة يف العام والموجودة يف الكتب األم لعلم األصول، ومن خ�ل االستقراء لها يتبين ما يلي:

: أن بعَض التعريفات خاليٌة من قيد االستغراق، كتعريف اإلمام الجويني وفخر اإلس�م البزدوي والغزالي، إال أن  أوالاً
ا ما  أبا الحس��ين البصري وصدر الشريعة جع� االس��تغراق يف جميع األفراد فضبطوها، وجعلوا قيد االستغراق مخرجاً
عداها، ف� يطلق العام إال على ما وجد فيه هذا القيد وهو االس��تغراق، أما من خ� تعريفهم من هذا القيد، فقد أطلقوا 
الع��ام على ما وراء تلك الصيغ المفيدة ل�س��تغراق، وعرفوا العام بما يش��مل هذه الصي��غ وغيرها من كل ما يوجد فيه 

تلك القيود التي جعلها كل يف تعريفه.
ا، ومن يقول باش��رتاط االستغراق لم يجعله  : من ال يقول باش��رتاط االس��تغراق جعل الجمع المنكر المثبت عامًّ فمث�اً

ا. عامًّ
قال ابن أمير الحاج: »الخ�ف يف اشرتاط االستغراق يف العموم، فمن ال يقول باشرتاطه كفخر اإلس�م وغيره جعله أي 

ا«. ا، ومن يقول باشرتاطه لم يجعله عامًّ الجمع المنكر عامًّ
ثانياًا: أن التعريفات المذكورة صدرت بألفاظ: 

أ- »الك�م« كما يف تعريف أبي الحسين البصري.
ب- »اللفظ« كما يف تعريف فخر اإلس�م والغزالي واآلمدي. 

« كما يف تعريف ابن الحاجب.  ج�- »ما دلَّ
د- »ما يتناول« كما يف تعريف النسفي.

ا أو مركباًا،  فالتعبي��ر بال��ك�م أولى من اللف��ظ؛ ألن اللفظ جنس بعيد للعام، فهو يطلق على المهمل والمس��تعمل، مفرداً
بخ�ف الكلمة فإهنا جنس قريب، والتعريف بالجنس القريب أولى.

ومن عرب باللفظ أراد أن العام من عوارِض األلفاظ دون المعاين.
ومن صدر التعريف: »بما دل« فقد أراد أن العموم من عوارض األلفاظ والمعاين معا.

ثالثاً��ا: أن اإلم��ام الغزالي واآلمدي ق��د جع� التثنية من قبيل العموم؛ لما فيها من معنى الش��مول واإلحاطة، وهو معناًى 
لغويٌّ للعموم، بخ�ف اللفظ الواحد، وهما بذلك قد وضعا يف تعريفهما الحد األدنى للفظ العام.

ف. وينظر: هناية السول ))/ )))(،  )العام وداللته على األحكام أ.د/ محمد عبد العاطي ، ص))- )). بتصرُّ
التقرير والتحبير ))/ 0))(، تيسير التحرير ))/ 6))(.
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قوله: »المستغرق« هو المتناول لما وضع له اللفظ دفعة واحدة، فهو قيد يف التعريف 
يخرج به اللفظ المهمل؛ ألن االستغراق فرع الوضع، والمهمل غير موضوع.

ا: النكرة))( يف س��ياق اإلثبات، س��واء كانت مفردة: كرجل، أو مثناة:  ويخرج به أيضاً
كرجلي��ن، أو مجموع��ة: كرج��ال؛ ألن النك��رة وضع��ت للفرد الش��ائع، فلم تس��تغرق 
م��ا وضع��ت له؛ بمعن��ى أهنا لم تتناول م��ا وضعت له دفع��ة واحدة، وإنم��ا تناولته على 

سبيل البدل.
ا: المطل��ق))(؛ ألنه لم يوضع لإلفراد وإنما وضع للماهية، ف� يكون  ويخ��رج به أيضاً

ا لها؛ ألنه لم يوضع لألفراد. مستغرقاً
: أطع��م عام�، فمعناه حقق اإلطعام يف أي عامل، إن ش��ئت يف زيد أو  فل��و قيل مث�اً
محمد أو خالد، وال يقتضي ذلك إطعام زيد ومحمد وخالد يف وقت واحد؛ ألن اللفظ 

لم يدل على ذلك.
قول��ه: »جمي��ع ما يصلح له« الذي يصلُح له اللفظ هو م��ا وضع اللفظ له لغةاً، وعلى 

ا له. ذلك فالمعنى الذي لم يوضع له اللفظ ال يكون اللفظ صالحاً
فلف��ظ »م��ن« مث�اً موضوع للعاقل، ولف��ظ »ما« موضوع لغي��ر العاقل، فيرتتب على 
ا  ا لغير العاقل، ولفظ »ما« صالحاً ا للعاقل وليس صالحاً ذلك أن يكون لفظ »من« صالحاً
لغير العاقل وغير صالح للعاقل، فإذا اس��تعمل لفظ »من« يف العاقل، ولفظ »ما« يف غير 
العاق��ل صدق كل واحد منهما أنه عام؛ ألنه اس��تغرق م��ا يصلح له، وعدم ص�حية كل 

ا يف غير ما وضع له. منهما لغير ما وضع له ال يخرجه عن كونه عامًّ
ا بقوله: »يصلح ل��ه«، ويكون المعنى: أن  قول��ه: »بوضع واحد« إما أن يك��ون متعلقاً
استغراق اللفظ لما يصلح له إنما يكون بواسطة وضع واحد ال بواسطة أوضاع متعددة.

ا دون آخر باعتبار الوضع.  ))( النكرة هي: ما وضع لشيء ال بعينه، أي لواحد شائع يف أمته ال يخص واحداً
أو هي كما ذكر سراج الدين األرموي: اللفظ الدال على الماهية مع وحدة غير معينة. 

)تمهيد القواعد بش��رح تسهيل الفوائد، لمحمد بن يوسف الحلبي )/ )))، ))) ط. دار الس�م، القاهرة، التحصيل 
.)((( /(

))( المطلق: ما دلَّ على الماهية من غير أن يكون له داللة على شيء من قيودها. )البحر المحيط )/ )))(. 
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وإم��ا أن يكون حاالاً م��ن »ما« يف قوله: »ما يصلح له«، ويك��ون المعنى: أن العام هو 
اللف��ظ المس��تغرق لجميع ما يصلح له حال كون المعن��ى الذي يصلح له اللفظ قد ثبت 

بوضع واحد ال بأوضاع متعددة.
والوضع: تخصيص اللفظ بإزاء المعنى، أو تعيين اللفظة بإزاء معنى بنفسها الزمته، 

وهي الداللة الناشئة من جهة الوضع))(.
وهذا القيد »بوضع واحد« جيء به ألمرين:

أ- إلخ��راج المش��رتك اللفظ��ي))( إذا اس��تعمل يف معانيه المتعددة؛ كلف��ظ العين إذا 
ا؛  اس��تعمل يف الباصرة، وعين الماء الجارية، والذهب، والجاس��وس، فإنه ال يكون عامًّ

ألن استغراَقه لهذه المعاين دفعة واحدة بأوضاع متعددة وليس بوضع واحد.
ب- إدخال المش��رتك اللفظي إذا اس��تعمل يف أحد معانيه وقصد به جميع أفراد هذا 
ا به جميع أفراد الذهب والفضة،  المعنى؛ كاستعمال لفظ العين يف الذهب والفضة مراداً
ا؛ ألنه يصدق عليه أنه لفظ استغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد وهو  فإنه يكون عامًّ

أفراد الذهب والفضة))(.

 : �ة
�ب ل�ثا لمطل�ب ا  ا

ى
لم�ة�ة��ب �ةعر�ة�ب عموم ا

المقصود بعموم المقتضى: أن اللفظ المنطوق ال يس��تقيم إال بإضمار شيء، وهناك 
ا إال  مضمراٌت متعددة )المقتضى( ال يس��تقيُم الك�ُم إال هبا، وال يصحُّ عق�اً وال ش��رعاً

هبا، فهو يعمُّ جميعها ويكون متناوالاً جميع ما يصحُّ تقديُره))(.

))( ينظر: كشف األسرار عن أصول البزدوي ))/ 0)(.
))( المش��رتك الفظي: هو اللفظ الواحد الموضوع لمعنيين فأكثَر بوضع مس��تقل. )أصول الفقه للشيخ محمد أبو النور 

زهير )/ 0)(.
))( ينظر: ش��رح هذا التعريف يف: المحصول ))/ )0)- )))(، ش��رح مختصر الروضة ))/ )))، )))(، اإلهباج 
))/ ))(، هناي��ة الس��ول ))/ )))- )))(، أصول الفقه للش��يخ محمد أبو النور زهي��ر ))/ 60)- )6)(، إتحاف 

األنام بتخصيص العام لألستاذ الدكتور/ محمد إبراهيم الحفناوي، ص0)- )). 
))( ينظر: البحر المحيط ))/ 0))(، إرشاد الفحول، ص))).
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وعليه يمكن تعريف عموم المقتضى بأنه: تناول النص الطالب للتقدير كل المقدرات 
ا.  التي يصحُّ تقديرها من أجل استقامة الك�م، أو صحته عق�اً أو شرعاً

شرح التعريف:
تن��اول النص: المراد بالتن��اول هنا حْمُل النص، والنص ه��و المقتضي الذي يحتاج 

للمقتضى.
الطالب للتقدير: أي أن النص )وهو المنطوق( يطلب التقدير؛ ألنه ال يس��تقيم فهمه 

إال بذلك المقدر. 
كل المق��درات: أي جمي��ع المقدرات المحتملة؛ بمعنى أن المقتضى يعمُّ ويش��مل 

كلَّ المقدرات المحتملة، وهذا يسمى »عموم المقتضى«.
فمث�: قوله : ))رفع عن ُأمتي الخطأ والنس��يان وما استكرهوا عليه(())(. 
ة مق��درات منها: رفع اإلث��م، أو الحك��م، أو العقوبة، أو الضم��ان، أو غير  يحتم��ل ع��دَّ
ذلك، فإذا حمل على جميع هذه المقدرات، فذلك هو المس��مى بعموم المقتضى لدى 

األصوليين.
الت��ي يص��ح تقديرها: إش��ارة إل��ى أن المق��درات المحتملة ال بد أن تك��ون صالحةاً 
للتقدي��ر. وه��و قي��د إلخراج المق��درات الت��ي ال تصلح للتقدي��ر؛ فمث�: قول��ه تعالى: 
َهُٰتُكۡم{ ]النس��اء: ))[، فاآلية تحتمل مقدرات عدة، منها ما هو  مَّ

ُ
}ُحّرَِمۡت َعلَۡيُكۡم أ

غير صالح للتقدير مثل: صلة أمهاتكم، أو مجالستهن، أو برهن، ف� يحمل النص على 
ه��ذه المقدرات؛ ألن النصَّ ال يصحُّ وال يس��تقيُم إذا حمل عليها؛ ألهنا مخالفٌة لمبادئ 

الشريعة.
ا للواقع، وهو  ا ومطابقاً اس��تقامة الكام: أي أن هذه المقدراِت تجعُل ال��ك�َم صادقاً

إشارة إلى النوع األول من أنواع المقتضى، وهو: ما وجب تقديره لصدق الك�م.
، وهو  ا ومقبوالاً عق�اً أو صحت��ه عقًا: أي أن هذه المقدراِت تجعُل ال��ك�َم صحيحاً
 . ة الك�م عق�اً إش��ارة إلى النوع الثاين من أنواع المقتضى، وهو: ما وجب تقديره لصحَّ

))( سبق تخريجه.
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، مثل: اسأل أبنية القرية  وهو قيد خرج به المقدرات التي تجعل النص غير صحيح عق�اً
أو جدراهنا. 

ا، وهو إش��ارة إلى  ا ش��رعاً أو ش��رًعا: أي أن هذه المقدرات تجعُل المنطوَق صحيحاً
ا))(. ة الك�م شرعاً النوع الثالث من أنواع المقتضى، وهو: ما وجب تقديره لصحَّ

 �ب�ة�ب 
ة

ر�
ل�ب : ا ل�ث ل�ثا لمطل�ب ا  ا

مر لم�ب  وا
ب

و�
ب
لمحد ى وا

لم�ة�ة��ب ا

أواًل: الفرق بين المقتضى والمحذوف:
ْوا  ُة المتقدمين من الحنفيَّة- سوَّ س��بق أن ذكرت أنَّ جمهور األصوليين -ومنهم عامَّ
بين المحذوف والمقتضى، وجعلوا المحذوَف من باب المقتضى، ولم يفرقوا بينهما.
��ة األصوليين م��ن أصحابن��ا المتقدمين  ق��ال ع���ء الدي��ن البخاري: »اعل��م أن عامَّ
وأصح��اب الش��افعي وغيره��م جعل��وا المح��ذوف م��ن ب��اب المقتضى ول��م يفصلوا 

بينهما«))(.
وقال الس��مرقندي: »اختلف مش��ايخنا يف ذلك؛ قال بعضهم: هما س��واء، وهما من 
ب��اب االختصار والحذف يزاد على ال��ك�م لتصحيحه، وهو اختيار القاضي اإلمام أبي 

زيد  تعالى«))(.
��ُة المتأخرين من الحنفية إل��ى أن المحذوف ليس م��ن االقتضاء، وهذا  وذه��ب عامَّ
م��ا ذهب إليه فخر اإلس���م البزدوي، والسرخس��ي، والس��مرقندي، والنس��في وصدر 

الشريعة.
قال السرخسي: »وعندي... أن المحذوف غير المقتضى؛ ألنَّ من عادة أهل اللسان 

حْذَف بعِض الك�م ل�ختصار إذا كان فيما بقي منه دليٌل على المحذوف«))(.

))( ينظ��ر ه��ذا التعريف وش��رحه يف: أث��ر االخت�ف يف عم��وم المقتضى يف الف��روع الفقهية، د/ محم��د عبد الرحمن 
ف. عاشور، ص))، )) ط. )00)م بتصرُّ

))( كشف األسرار ))/ )))، )))(.
))( ميزان األصول يف نتائج العقول لع�ء الدين السمرقندي، ص)0).

))( أصول السرخسي ))/ )))(.
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فوا المحذوف بأنه: ما ثبت حذفه من الك�م بطريق االختصار وهو ثابت  وعلي��ه عرَّ
لغة))(.

أو هو: ما يغير إثباته المنطوق))(. 
أو هو: لفظ أراده المتكلم يدلُّ على معناه بإحدى الدالالت.

والمقتضى معنى يفهم ضرورة تصحيح الك�م))(.
ا لداللة الباقي عليه))(. أو هو: ما سقط عن الك�م اختصاراً

قوا بينهما بوجوه، منها: ومن َثم فرَّ
ا ال لغة))(. الوجه األول: ثبوت المحذوف يكون لغةاً، وثبوت المقتضى يكون شرعاً

ا وال عم��وَم ل��ه، والمحذوف ثاب��ٌت لغةاً وله  ق��ال النس��في: »المقتض��ى ثابٌت ش��رعاً
عموم«)6(.

وقال ع�ء الدين البخاري: »وحقيقة الفرق أن المحذوف أمٌر لغويٌّ والمقتضى أمر 
شرعي«))(.

ا أي يقبل  ا كان عامًّ وق��ال: »الفرق بين المقتضى والمحذوف وأن ما حذف اختصاراً
��ا، والعموم من  العم��وم؛ ألن االختص��ار أح��د طريَقي اللغة، ف��كان المختصر ثابتاًا لفظاً

أوصاف اللفظ بخ�ف المقتضى فإنه أمر شرعي«))(.
وقال صدر الشريعة: »فيكون -أي المحذوف- ثابتاًا لغةاً، فيكون كالملفوظ فيجري 

فيه العموم والخصوص«))(.

))( الكايف شرح البزدوي ))/ )))(.
))( التوضيح ))/ )))(.

))( فواتح الرحموت ))/ )))(.
))( محاضرات يف أصول الفقه، أ.د/ محمد عبد العاطي محمد علي ، ص))).

))( ينظر: أصول السرخسي ))/ )))(، الكايف شرح البزدوي ))/ )))(، التوضيح ))/ )))(.
)6( كشف األسرار ))/ )))(.
))( كشف األسرار ))/ )))(.

))( المرجع السابق ))/ 6))(.
))( التوضيح ))/ )))(.
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ا ضرورة؛ ليصح وصفها  مثاله: لو قال شخص المرأته: أنت طالق. فإنه يقتضي تطليقاً
ا، أما المصدر يف المحذوف يثبت لغة كما لو قال لها: طلقي  بالط�ق، وهو يثبت ش��رعاً

نفسك))(. 
وق��د اعترض البع��ض على هذا الفرق: بأن��ه ضعيف؛ ألن المص��در يف قوله: طلقي 
نفسك. ليس بمقدر وال محذوف، بل معناه: افعلي فعل التطليق، والك�مان ينبئان عن 
ا فيه لغة، فيصح فيه  معناًى واحٍد، إال أن أحدهما أْوَجز من اآلخر، فصار المصدُر مذكوراً

ت نية الث�ث فيه))(. نية التعميم، ولهذا صحَّ
الوج��ه الث��اين: المحذوف إذا ص��رح به انقطع ع��ن المنطوق ما أضي��ف إليه وانتقل 
إل��ى المق��در، أما المقتضى لو ق��در مذكورا لم ينقط��ع عن المقتضي حكم��ه بل يقرره 

المقتضى))(.
يق��ول السرخس��ي: »المقتضى تب��ع يص��ح باعتباره المقتض��ي إذا ص��ار كالمصرح 
ب��ه، والمحذوف لي��س بتبع، بل عند التصري��ح به ينتقل الحكم إلي��ه، ال أن يثبت ما هو 

المنصوص، وال شكَّ أن ما ينقل غير ما يصحح المنصوص«))(.
ق��وا بأن المحذوف مفه��وم يغير إثباته  ويقول س��عد الدين التفت��ازاين: »وبعضهم فرَّ

المنطوق، والمقتضى مفهوم ال يغير إثباته المنطوق«))(.
ا كوهنا مملوكة  مثاله: قوله تعالى: }َفَتۡحرِيُر َرَقَبةٖ{ ]النس��اء: ))[ فإنه يقتضي ش��رعاً
)وه��و المقتضى(، فيراد علي��ه، فيكون تقدير الك�م: فتحرير رقبة مملوكة، وبه ال يتغير 
ِل ٱۡلَقۡرَيَة{ فالسؤال  المنطوق عن معناه السابق، بل تقرر بذكره، أما قوله تعالى: }َوۡس َٔ
مض��اف إلى القرية، وعند ذك��ر المحذوف )وهو األهل( ينقطع الس��ؤال عن المنطوق 

ويتحول إليه، فيكون تقدير الك�م: واسأل أهل القرية)6(.

))( شرح المنار البن ملك ))/ )))(.
))( شرح المنار البن ملك ))/ )))، 6))(. وينظر: كشف األسرار عن أصول البزدوي ))/ )))(.

))( ينظر: أصول السرخسي ))/ )))(، كشف األسرار عن أصول البزدوي ))/ )))(، التلويح ))/ )))(.
))( أصول السرخسي ))/ )))(.

))( التلويح ))/ )))(.
ف، وينظر: كش��ف األسرار عن أصول  )6( حاش��ية أنوار الحلك على ش��رح المنار البن ملك ))/ )))، )))( بتصرُّ

البزدوي ))/ )))(، شرح المنار البن ملك ))/ )))(.
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وأجيب عن هذا الفرق -كما ذكر ابن ملك-: بأنه غير صحيح؛ ألن الك�م قد يتغيَّر 
ر بعد إظهار المحذوف. بعد إظهاِر المقتضى، ويتقرَّ

مثال األول: لو قال شخص آلخر: أعتْق عبَدك عني بألف. فإن البيع )وهو المقتضى( 
ا يصير الك�م: أعتق عبدي عني، وهو تغيير. لو قدر مذكوراً

ومثال الثاين: قوله تعالى: }َفُقۡلَنا ٱۡضِب ّبَِعَصاَك ٱۡلََجَرۖ فَٱنَفَجَرۡت ِمۡنُه{ ]البقرة: 60[ 
ا يصير: فضرب، فانش��ق  فالمحذوف لفظ: »فضرب، فانش��ق الحجر«، فلو قدر مذكوراً
ر على حاله بعد تصريح المحذوف، ولم يتغير))(. الحجر، فانفجرت منه، فالمنطوق تقرَّ
ر عند التصريح به-  ورد: ب��أن ما ذكر من ه��ذا الفرق يف جانب المقتضى -وهو التقرُّ
ر وقد  الزم، وذل��ك يف جانب المحذوف غير الزم، فإن الك�م عند التصريح به قد يتقرَّ

ر، فبلزومه يف المقتضى وعدم لزومه يف المحذوف يتحقق الفرق بينهما))(. ال يتقرَّ
الوجه الثالث: المقتضى والمقتضي مراداِن للمتكلم يف باب االقتضاء، كما يف قوله: 
»أعت��ق عبدك عني بألف«، فاإلعت��اق والتمليك مراداِن لآلم��ر، ويف الحذف المراد هو 
ِل ٱۡلَقۡرَيَة{ ]يوس��ف: ))[، فالمراد  المح��ذوف ال المذكور، كما يف قول��ه تعالى: }َوۡس َٔ

لآلمر هو سؤال األهل ال القرية))(.
ا مع المذكور،  وأجيب عنه: بأن هذا الفرق غير صحيح؛ ألن المحذوف قد يكون مراداً
كم��ا يف قوله تعال��ى: }َفُقۡلَنا ٱۡضِب ّبَِعَص��اَك ٱۡلََجَرۖ فَٱنَفَج��َرۡت ِمۡنُه{ ]البقرة: 60[، 

ا مع المنطوق))(. فالمحذوف لفظ: »فضرب، فانشق الحجر« مراٌد للمتكلم أيضاً
وبع��د ذك��ر هذه الفروق بي��ن المحذوف والمقتض��ى نجد أن بعض علم��اء الحنفية 

ذكروا أن هذه الفروق تثبت يف بعض الصور دون البعض))(. 

))( ينظر: كش��ف األس��رار ع��ن أص��ول الب��زدوي ))/ )))، )))(، التلويح ))/ )))(، ش��رح المن��ار البن ملك 
.)((( ،((( /((

))( كشف األسرار عن أصول البزدوي ))/ )))(.
))( ينظر: شرح المنار البن ملك ))/ 6))(.

))( ينظر: شرح المنار البن ملك ))/ 6))، )))(.
))( ينظر: فواتح الرحموت ))/ )))(.
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ونجد ابن ملك  من الحنفية قال بضعف بعض هذه الفروق، وأن بعضها غير 
ا متقدمي الحنفية لم يفرقوا بينهما كما سبق ذكره. صحيح، ونجد أيضاً

أرى أن الراجح ما عليه جمهور األصوليين من أنه ال فرَق بين المحذوف والمقتضى، 
ته العقلية أو الش��رعية يس��مى مقتضى، وال  وكل ما وجب تقديره لصدق الك�م أو صحَّ
ا اصط�حيًّا  حاجة للتفريق بينهما واختصاص كل منهما باسم خاص، وإذا كان هذا أمراً

ة يف االصط�ح.  ف� ُمشاحَّ

ثانًيا: الفرق بين المقتضى والمضمر:
تعريف المضمر: 

ف العلماء المضمر بأنه: اللفظ المحتاج يف تفسيره للفظ))(. عرَّ
العاقة بين المضمر والمقتضى:

ذه��ب جمه��وُر األصوليي��ن وبع��ُض الحنفية إل��ى أن المضم��ر والمقتض��ى بمعنى 
واحد))(.

قال السمرقندي: »وأما اإلضمار واالقتضاء اختلف مشايخنا يف ذلك؛ قال بعضهم: 
هما سواء«))(.

��ة الك�م ويطلبه،  وق��ال الط��ويف: »المقتضى -بفتح الض��اد- أي الذي يقتضيه صحَّ
وهو المضمر الضروري«))(.

وقال الزركشي: »وأما المقتضى –بالفتح- فهو ذلك المضمر نفسه«))(.
ة ال��ك�م وتطلبه،  وق��ال ابن ب��دران: »المقتضى -بفتح الض��اد- الذي تقتضيه صحَّ

وهو المضمر الذي تدعو الضرورة إلى إضماره وتقريره«)6(.
))( نفائس األصول ))/ 6))(، شرح تنقيح الفصول، ص)).

))( ينظر: ميزان األصول، ص)0)، تشنيف المسامع بجمع الجوامع ))/ ))6(، التحبير شرح التحرير ))/ ))))(، 
شرح الكوكب المنير ))/ )))(، غمز عيون البصائر ))/ ))(.

))( ميزان األصول، ص)0).
))( شرح مختصر الروضة ))/ )0)(.

))( البحر المحيط ))/ 0))(.
)6( المدخل إلى مذهب اإلمام أحمد، ص))).
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ق بعُض علماء الحنفية )منهم فخر اإلس���م البزدوي، والسرخسي، وغيرهما(  وفرَّ
بين المضمر والمقتضى، وجعلوا المضمر بمعنى المحذوف، وفرقوا بينهما -المضمر 

والمقتضى- بأمور))(، منها:
األول: اإلضم��ار م��ن ب��اب الحذف واالختص��ار، وهو ثاب��ت لغة، وله عم��وم. أما 

المقتضى فليس بثابت لغة، بل ثابتاًا ضرورة.
قال الس��مرقندي: »اإلضمار من باب الحذف واالختصار، وهو مذكوٌر لغة، ولهذا 
قلن��ا: إن المضم��ر له عم��وم،... فأم��ا المقتض��ى ف�ليس بمذك��ور لغة، بل يجع��ل ثابتاًا 

ضرورة«))(.
ا، والمضمر  وج��اء يف غم��ز عيون البصائر: »والفرق بينهما أن المقتضى ثابٌت ش��رعاً
ثاب��ٌت لغ��ةاً، وف��رق آخ��ر ه��و أن المقتض��ى ال عم��وَم ل��ه عندن��ا، والمضمر ل��ه عموم 

باإلجماع«))(.
الثاين: المضمر ال يتوقَّف استعماُله على فكر ونظر، وإنما يستعمله من كان له دراية 
وفهم للغة، أما االقتضاء فيتوقَّف اس��تعماُله على إمعاِن الفكر والنظر واالستعانة بعلوم 

أخر غير معرفة اللغة))(.
ا به للمتكلم  الثال��ث: المقتضى أعمُّ من المضم��ر؛ ألن المقتضى قد يكون مش��عوراً

ا به للمتكلم))(. وقد ال يكون كذلك، أما المضمر ف� يكون إال مشعوراً

))( ينظ��ر: مي��زان األصول، ص )0)، وجاء فيه: »وقال أس��تاذي الش��يخ اإلمام علي بن محم��د البزدوي  بأن 
اإلضمار غير االقتضاء، وهو األصح«. هناية الوصول للهندي ))/ 0))(، غمز عيون البصائر ))/ ))(.

))( ميزان األصول، ص)0).
.)(( /(( )((

))( ينظر: هناية الوصول للهندي ))/ )))(. 
))( المرجع السابق ))/ 0))(.
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 املبحث الثالث: 
آراء األصوليني وأدلتهم يف عموم املقتضى))(

تمهيد:
قب��ل ِذْكر أقوال العلماء وآرائهم وتوضيحها يف عموم المقتضى، أودُّ أن أذكَر صورة 

المسألة، ثم تحرير محل النزاع، ثم آراء األصوليين فيها.

صورة المسألة:
ُة تقديراٍت  إذا ُوج��د نصٌّ ال يس��تقيُم معن��اه المراُد من��ه إال بتقدي��ر، وكان هناك ع��دَّ
يحتمُلها النص، فهل تقدر جميع المعاين المحتملة، وهذا ما يس��مى بعموم المقتضى، 

أم ال يجوز إال تقدير معنى واحد، ومن ثم فالمقتضى ال عموم له؟))(.

تحرير محل النزاع:
اتف��ق العلم��اء أن��ه إذا دلَّ دلي��ٌل عل��ى تعييِن أم��ٍر واحد م��ن األمور الصالح��ة التي 
��ا، كقوله  ا أم خاصًّ يحتمله��ا الن��ص، فإن��ه يتعيَّ��ن ما دلَّ علي��ه الدلي��ل، س��واء أكان عامًّ
تعال��ى: }ُحّرَِمۡت َعلَۡيُك��ُم ٱلَۡمۡيَتُة{ ]المائدة: )[، وقوله تعال��ى: }ُحّرَِمۡت َعلَۡيُكۡم 
َهُٰتُكۡم{ ]النس��اء: ))[، فإن الع��رَف قائٌم على أنَّ المراَد من التحريم يف الميتة األكل،  مَّ

ُ
أ

ويف األمهات الوطء.
ا كثيرة، ولم يوج��د دليٌل يعين  ��ا يتناول أف��راداً واختلف��وا فيما ل��و كان المقتضى عامًّ

ا))(؟ المراد، فهل يشمل ويعم جميع األفراد، أم يقدر بعض األفراد ف� يكون عامًّ

))( المشهور لدى العلماء كافة أن العموم المختلف فيه هو عموم المقتَضى -بالفتح- وهو المراد يف هذا البحث، إال 
أن بع��ض العلماء ذك��ر أنه يحتمل أن يكون العموم المختلف فيه هو عموم المقتضي -بالكس��ر- )وهو اللفظ الطالب 
لإلضم��ار( ولكن هذا االحتمال مرجوح؛ فالمختلف يف عمومه عل��ى الصحيح والذي تناوله المتقدمون والمتأخرون 
ه��و المقتَض��ى -بالفت��ح- بدليل أن من بع��ض أدلة من نفى عموم��ه أن العموم من عوارِض األلف��اظ، ف� يجوز دعواه 
يف المع��اين. )ينظر: التحبير ش��رح التحري��ر ))/ ))))(، البحر المحيط يف أصول الفقه ))/ 0))(، ش��رح الكوكب 

المنير ))/ )))(.
))( ينظر: البحر المحيط ))/ 0))(، إرشاد الفحول، ص))).

))( ينظر: البحر المحيط ))/ )))(، التحبير شرح التحرير ))/ ))))(، إرشاد الفحول، ص:))).
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اختلف األصوليون يف ذلك، ويمكن حصر اخت�فهم يف قولين:
القول األول: جواز عموم المقتضى، فهو شامل لكل أفراده، فتقدر جميع التقديرات 
التي يحتملها. وهذا قول اإلمام الشافعي وبعض أصحابه، وأكثر الحنابلة))(، ونسبه ابن 

مفلح وابن النجار إلى أكثر المالكية))(. 
قال شهاب الدين الزنجاين: »وذهب الشافعي  إلى أنه يعم«))(.

وج��اء يف المس��ودة: »يصحُّ ادعاء العموم يف المضمرات والمع��اين... هذا قوُل كثيٍر 
من الشافعية منهم صاحب اللمع يف كتابه وهو ظاهر ك�م إمامنا وقول أصحابنا القاضي 

وغيره«))(.
��ة عن��د أصحابن��ا -منه��م  اب��ن مفل��ح: »دالل��ة اإِلضم��ار واالقتض��اء عامَّ وق��ال 

القاضي- وأكثر المالكية«))(.
ة عن��د األكثر م��ن أصحابنا  وق��ال اب��ن النج��ار: »وداللة االقتض��اء واإلضم��ار عامَّ

والمالكية«)6(.
وق��ال الش��وكاين: »فذهب بعُض أه��ِل العلم إلى أن��ه يحمُل على العم��وم يف كل ما 

يحتمله؛ ألنه أعمُّ فائدة«))(.

))( ينظ��ر: الع��دة ألبي يعل��ى ))/ )))(، أص��ول السرخس��ي ))/ )))(، تخريج الفروع على األص��ول للزنجاين، 
ص:)))، المسودة ص:))، البحر المحيط ))/ )))(، شرح الكوكب المنير ))/ )))(، إرشاد الفحول، ص:))).

))( ينظر: أصول الفقه البن مفلح ))/ )))(، شرح الكوكب المنير ))/ )))(.
))( تخريج الفروع على األصول، ص:))).

))( المسودة ص0)، )).
))( أصول الفقه ))/ )))(.

)6( شرح الكوكب المنير ))/ )))(.
))( إرشاد الفحول، ص))).
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القول الثاين: 
المقتض��ى ال عموم له، فيقدر معنى واحد فقط. وهذا ق��ول الحنفية))(، واختاره ابن 
الس��معاين، والغزالي، والفخ��ر الرازي، واآلم��دي، والصفي الهن��دي، وابن الحاجب 

وغيرهم))(. 
وقد نسب اإلمام الشوكاين هذا القول إلى الجمهور))(. 

قال السرخسي: »وال عموم للمقتضى عندنا«))(. 
وق��ال ع���ء الدين البخاري: »وقال أصحابنا : ال عم��وم له؛ أي ال يجوز أن 

يثبت له صفة العموم«))(.
وقال الغزالي: »المقتضى ال عموم له، وإنما العموم لأللفاظ ال للمعاين«)6(. 

وقال اآلمدي: »المقتضى وهو ما أضمر ضرورة صدق المتكلم ال عموم له«))(.
وق��ال ابن الحاج��ب: »المقتضى وهو ما احتمل أحد تقديرات الس��تقامة الك�م ال 

عموم له«))(.

))( ينظر: أصول السرخس��ي ))/ )))(، كش��ف األسرار للنس��في ))/ )))(، الكايف ش��رح البزدوي ))/ )))(، 
كش��ف األسرار عن أصول البزدوي ))/ )))(، ش��رح المنار البن ملك ))/ )00)(، التقرير والتحبير ))/ )))(، 
حاش��ية الرهاوي على ش��رح المنار ))/ )00)(، تيس��ير التحرير ))/ )))(، فواتح الرحموت ))/ )))(، تسهيل 

الوصول ص06).
))( ينظر: قواطع األدلة ))/ )))(، المس��تصفى ))/ )6(، المحصول ))/ )))(، اإلحكام لآلمدي ))/ )))(، 
هناي��ة الوص��ول للهندي ))/ )6))، 0)))(، ش��رح العضد على مختصر ابن الحاج��ب ))/ )))(، البحر المحيط 

.)((( ،((( /((
))( ينظ��ر: إرش��اد الفح��ول، ص:)))، وجاء فيه: »وذهب الجمه��ور إلى أنه ال عموَم له، بل يق��در منها ما دلَّ الدليل 

على إرادته«.
))( أصول السرخسي ))/ )))(.

))( كشف األسرار عن أصول البزدوي ))/ )))(.
)6( المستصفى ))/ )6(.
))( اإلحكام ))/ )))(.

))( شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ))/ )))(.
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األدلة:
أوال: أدلة أصحاب القول األول:

استدلَّ أصحاُب القول األول القائلون بعموم المقتضى بأدلة منها:
الدلي��ل األول: أن المقتض��ى بمنزلة المنصوص، فهو كالمذك��ور الملفوظ يف ثبوت 
الحك��م به حت��ى كان الحكم الثابت ب��ه كالثابت بالنص ال بالقي��اس، فكذلك يف إثبات 

صفة العموم فيه، فيجعل كالمنصوص))(.
وُأجيب عنه: 

ا موجباًا للحكم،  بأنه كالمنصوص عليه بقدر الحاجة، وهو أن يصيَر المنصوص مفيداً
فأما فيما وراء ذلك ف�))(. 

أو يجاب: بأن اإلضماَر على خ�ف األصل، خالفناه يف إضمار حكم واحد ضرورة 
صدق المتكلم يف ك�مه، فيبقى ما عداه على األصل ضرورة البقاء على حكم األصل))(.
الدليل الثاين: ليس إضمار أحد المعنيين أو المعاين أولى من اآلخر؛ ضرورة تساوي 
، وهو غي��ُر جائٍز؛ ألنه  نس��بة اللف��ظ إلى الكل، فإم��ا أن ال يقدر وال يضمر حك��م أص�اً

تعطيٌل لداللة اللفظ، أو يقدر ويضمر الكل، وهو المطلوب))(.
وُأجي��ب عنه: بأن قولهم ليس تقدير أو إضمار البعض أولى من اآلخر، إنما يلزم لو 

قلنا بإضمار حكم معين، وليس كذلك، بل إضمار حكم ما والتعيين إلى الشارع))(.
الدلي��ل الثال��ث: أن الع��رف يثبت عم��وم المقتض��ى، فإنه م��ن المع��روف يف نحو: 
»ليس للبلد س��لطان« نفي جميع الصف��ات المطلوبة له من التدبير، واإلدارة، والحكم، 

والسيطرة، والعدل، والحراسة، ونفاذ األمر)6(.

))( أصول السرخسي ))/ )))(، كشف األسرار عن أصول البزدوي ))/ )))(، البحر المحيط ))/ )))(.
))( أصول السرخسي ))/ 0))(.

))( ينظر: المحصول ))/ )))(، اإلحكام لآلمدي ))/ )))(، هناية الوصول للهندي ))/ 0)))(.
))( المحصول ))/ )))(، البحر المحيط ))/ )))(.

))( ينظر: اإلحكام لآلمدي ))/ 60)(، البحر المحيط ))/ )))(، إرشاد الفحول، ص:))).
)6( ينظ��ر: نفائس األصول ))/ 0)))(، هناية الوص��ول للهندي ))/ ))))(، أصول الفقه البن مفلح ))/ )))(، 

شرح الكوكب المنير ))/ )0)(. 
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والجواُب عنه بوجهين:
أحدهما: أنَّ المقصوَد س��ْلُب صفِة التدبير، وليس المقصود جميع الصفات؛ بدليل 
أن السلطان حي، عالم، له صفات كثيرة لم يتعرض المتكلم لنفيها، وأنه يقال ذلك وإن 

ا))(. كان نافذ األمر عظيم الشوكة إذا كان ظالم�اًا فاجراً
ثانيهما: أن األصل إنما هو العمُل بالوْضع األصلي وعدم العمل بالعرف الطارئ))(.
 ، الدلي��ل الرابع: يلزم بتقدي��ر أحد التقديرات من غير تعيين اإليه��ام، فيكون مجم�اً

واإلجمال محذوٌر، وخ�ف األصل، فيقدر الكل حتى ال يلزم اإلجمال))(.
يج��اب عنه: بأن اإلجمال وإن كان خ�ف األصل وج��ب المصير إليه؛ ألنه واحد، 
أم��ا التعميم ففيه زيادة اإلضمار عل��ى الواحد، وفيه إضمارات متع��ددة كل واحد منها 
خ���ف األص��ل، فكان اإلجمال أق��رَب من التعمي��م؛ لقلة مخالفة األص��ل معه، فكان 

أقرب وأولى))(.
الدلي��ل الخام��س: لو ق��ال قائل: »ال أس��اكن ف�ناً��ا« يقتضي ذلك عدم مس��اكنته يف 
أي م��كان، ولكن لو نوى مس��اكنَته يف بيت واحد تصحُّ نيُته، وتعيي��ن البيت بالنية ثابٌت 
ا، والتخصي��ص ال يكون إال بعد ثبوت العم��وم، فالتخصيص  اقتض��اء، ويع��دُّ تخصيصاً

ا وهو المطلوب. دليل العموم، فيكون المقتضى عامًّ
ويجاب عنه: بأن نيَّة البيت الواحد ليس��ت من باب عموم المقتضى، بل من باب نية 
ا  أح��د محتملي اللفظ المش��رتك، أو نية أحد نوعي الجن��س، ومن ثم ال يكون تخصيصاً

يقتضي سابقة عموم))(.

))( ينظر: نفائس األصول يف شرح المحصول ))/ ))))(، هناية الوصول للهندي ))/ ))))(.
))( اإلحكام لآلمدي ))/ )))(.

))( ينظر: اإلحكام لآلمدي ))/ 60)(، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ))/ 6))(.
))( ينظر: بيان المختصر لألصفهاين ))/ )))(، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ))/ 6))(.

))( ينظر هذا الدليل والجواب عنه يف: التوضيح على التنقيح ))/ )))(، التلويح على التوضيح ))/ )))(.
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ثانيا: أدلة أصحاب القول الثاين:
استدلَّ أصحاُب القول الثاين القائلون بعدم عموم المقتضى بأدلة منها:

الدلي��ل األول: أن اْلُمْقَتض��ى ثاب��ت لْلحاج��ة والض��رورة حت��ى يس��تقيَم الك�م أو 
ا لْلحكم ب��دون اْلُمْقَتضى فَ� يثبت  ، فإِذا كان المنص��وُص مفيداً ا أو عق���اً يصدق ش��رعاً
ا، وإن كان المقتض��ى ثابتاًا لْلحاجة فيق��در بقدرها، وال حاجة  اْلُمْقَتض��ى لغةاً َوال ش��رعاً
إل��ى إثبات صفة اْلعموم للمقتض��ى، فإن الك�م مفيد بدونه، وه��ذا كتنَاول الميَتة، فإنه 
لم��ا ُأبيح لْلحاج��ة يتقدر بقدِر الحاجة وهو س��د الرمق، وما زاد عليه م��ن التناول حتى 
باحة، بخَ�ف اْلمنصوص فإنه عامل بنفسه  الشبع واْلحمل والتمول اَل يثبت له حكم اإْلِ

َفيكون بمنزلة حل المذكاة فيثبت الحل يف التناول والتمول وغير ذلك))(.
وُأجي��ب عن��ه: بأنَّ قولك��م هذا منق��وض؛ حيث خالفت��م أصلكم يف بع��ض الفروع 

الفقهية، ومنها ما يلي: 
إذا قال الرجل لولد له أم معروفة وهو يف يده: »هذا ولدي« حتى يثبت النس��ب منه، 
ث��م ج��اءت أم الغ�م بعد موت األب وصدقته وطلبت ميراثه��ا ورثته، فنكاح األم ثبت 
ر  اقتضاء، وكذا الميراث وغيره من األمور األخرى ثبتت اقتضاء، فلو كان المقتضى يقدَّ
بق��در الحاجة والضرورة كم��ا قلتم، َلَثَبَت النكاح فقط دون غي��ره من األمور األخرى؛ 
، فدلَّ على عموم المقتضى، ومن  النعدام الحاجة فيها، ولكن كل ذلك قد ثبت اقتضاءاً

َثمَّ يبطل قولكم: إن المقتضى ال عموَم له))(.
ورد على ذلك:

قلنا: ثبوت النكاح هنا بإشارة النص ال بمقتضاه، فإن الولد اسم مشرتك؛ إذ ال يتصور 
 ، ا على الوالد والوالدة إشارةاً ولد إال بوالد ووالدة، فالتنصيص على الولد يكون تنصيصاً
ر  وه��ذا بمنزلة التنصيص على األخ يك��ون كالتنصيص على أخي��ه؛ إذ األُخوة ال تتصوَّ
إال بين ش��خصين، وعلى ذلك فجميُع األحكام األخ��رى كالميراث وغيره ثابتة بطريق 

))( ينظر: أصول السرخس��ي ))/ )))(، الكايف ش��رح البزدوي ))/ )))(، كش��ف األس��رار ع��ن أصول البزدوي 
))/ )))(، البحر المحيط ))/ )))(.

))( ينظر: تقويم األدلة ص))).
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اإلش��ارة ال اقتض��اء، والثاب��ت باإلش��ارة كالثابت بالظاه��ر، فيكون له عم��وم، بخ�ف 
المقتضى ف� عموَم له))(.

الدلي��ل الثاين: أن العموم من أوصاف اللفظ دون المعنى، والمقتضى ليس لفظاًا ف� 
تثبت له صفة العموم))(.

ا كما أنه من أوصاِف األلفاظ))(. ُأجيب عنه: بأن العموم من أوصاف المعاين أيضاً
ا،  الدلي��ل الثال��ث: أن المقتض��ى تبع للمقتضي؛ ألنه ش��رطه ليك��ون المقتضي مفيداً
وش��ْرط الش��يء يكون تبع��ه، وله��ذا يكون ثبوت��ه بش��رائِط المنصوص، فل��و جعل هو 
ا، والعموم حكم صيغة الن��ص خاصة، ف� يجوُز  كالمنص��وص خَرَج من أن يك��ون تبعاً

إثباُته يف المقتضى))(.
وبْعد ِذْكِر أقواِل العلماِء يف المسألة وِذْكِر أدلِة كل قول، أميُل إلى القوِل بعدِم عموِم 
ة أصحاِب القوِل اآلخر، وطالما  ة مناقش��اهتم ألدلَّ ة أدلة القائلين به، وقوَّ المقتضى؛ لقوَّ
أن المقتض��ي ال يس��تقيم إال بالمقتضى، وأن اإلضماَر خ�ُف األص��ل، فيكتفى بالقدر 

الذي يحقق ذلك، وعليه أرى أنه ال عموَم للمقتضى كما ذهب الحنفية ومن وافقهم.

))( ينظر: تقويم األدلة ص)))، أصول السرخسي ))/ )))(.
))( ينظر: المستصفى ))/ )6(، كشف األشرار عن أصول البزدوي ))/ )))(، تيسير التحرير ))/ )))(.

))( ينظ��ر: نفائ��س األصول ))/ ))))(، ش��رح العض��د على مختصر اب��ن الحاجب ))/ )0)(، التقري��ر والتحبير 
))/ 0))(، شرح الكوكب المنير ))/ 06)(.

هذا الجواب أحد المذاهب الواردة يف مس��ألة: هل العموم من عوارِض المعاين حقيقة أو ال؟ حيث اختلف العلماء يف 
ذلك على مذاهب:

ا، وهو مذهب جمهور العلماء. األول: العموم ليس من عوارِض المعاين حقيقة، ولكنه من عوارضها مجازاً
الثاين: العموم من عوارِض المعاين حقيقة، وهو اختيار ابن الحاجب.

ا. )ينظر: نفائس األصول ))/ ))))، ))))(، ش��رح  الثال��ث: العم��وم ليس من عوارِض المعاين ال حقيقة وال مجازاً
مختصر الروضة ))/ )))(، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ))/ )0)(، شرح الكوكب المنير ))/ 06)، 

.)(0(
))( ينظر: أصول السرخسي ))/ )))(.
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 املبحث الرابع: التطبيقات الفقهية 
على أثر االختالف يف عموم املقتضى

ذك��رت فيما س��بق آراء العلم��اء وأقوالهم يف عم��وم المقتضى، وأظهر ما اس��تدل به 
أصح��اب كل ق��ول، ويف هذا المبحث إن ش��اء اهلل س��أذكر التطبيقاِت الفقهي��َة المرتتبَة 
عل��ى اخت���ف العلماء يف عم��وم المقتضى، حيث قم��ت بالتطبيق عل��ى بعض الفروع 
ا الخت�فهم يف هذه المس��ألة، فقمت بالتطبيق على  الفقهية التي اختلف العلماء فيها تبعاً

خمس مسائل:
المسألة األولى: حكم من تكلم يف الص�ة ناسياًا أو مخطئاًا.

المسألة الثانية: تبييت نيَّة الصيام من الليل.
المسألة الثالثة: اشرتاط الولي يف النكاح.

المسألة الرابعة: ط�ق الم�ُْكَره. 
ا.  المسألة الخامسة: قول الرجل لزوجته: أنت طالق. ونوى ث�ثاً

وسأتناول كلَّ مسألٍة من هذه المسائِل بشيٍء من التفصيل، وذلك على النحو التالي: 

ا ط�ًأ و محب
أ
س�ةًا ا ا ل�لاهة �ب �ة ا

ب
ول�: حكم م�ب �ةكلم ف

ل�أ  ا
ل�ة

أ
لمسا ا

ا فسدت ص�ته))(. اتفق العلماء على أن من تكلم يف الص�ة عامداً
واختلفوا فيما لو تكلم ناسياًا أو مخطئاًا: هل تبطل ص�ته أو ال؟

وسبب اختافهم:
االخت���ف يف عموم ق��ول النبي : ))ُرفع عن أمتي الخطأ والنس��يان وما 

استكرهوا عليه(())(.
))( ينظ��ر: المبس��وط للسرخس��ي ))/ 0))(، الهداي��ة ))/ )6(، المعون��ة ص:)))، بداية المجته��د ))/ 6))(، 
هناية المطلب ))/ )))(، بحر المذهب ))/ )0)(، المغني ))/ )))( الش��رح الكبير للمقدس��ي ))/ ))(، عمدة 

القاري ))/ )))(، نيل األوطار ))/ )6)(.
))( نصب الراية، كتاب: الص�ة، باب: ما يفس��د الص�ة وما يكره فيها ))/ )6(، وقال الزيلعي: »وهذا ال يوجد هبذا 
اللف��ظ، وإن كان الفقه��اء كلهم ال يذكرون��ه إال هبذا اللفظ. وأخرجه ابن ماجه يف س��ننه، كت��اب: الط�ق، باب: ط�ق 
المكره والناسي ))/ ))6، ح))0)(، والحاكم يف المستدرك، كتاب: الط�ق ))/ 6))، ح)0))( بلفظ: ))إن اهلل 
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فم��ن يرى عموم المقتضى )وهو حكم( يف الحديث يقول: إن المرفوع حكما الدنيا 
واآلخرة، فص�ته صحيحة وال شيء عليه.

وم��ن يرى أن المقتضى ال عموَم ل��ه، وأن المرفوع حكُم اآلخرة فقط، يقول: بطلت 
ص�ُته وال إثَم عليه))(.

ق��ال القدوري: »فعندهم معناه: رفع حكم الخطأ، وعندنا )أي األحناف(: رفع مأثم 
الخطأ«))(.

وقال ابن نجيم: »وأما قوله: ))إن اهلل وضع عن أمتي الخطأ والنس��يان وما اس��تكرهوا 
علي��ه(( فهو من باب المقتض��ى وال عموم له؛ ألنه ضروري، فوج��ب تقديره على وجه 
يص��ح، واإلجم��اع منعقد على أن رْفَع اإلثم مراد، ف� يراد غيره، وإال لزم تعميمه، وهو 

يف غير محل الضرورة«))(.
وقال الماوردي عن مقتضى هذا الحديث: »رفع الخطأ يقتضي رفع حكمه من اإلثم 

وغيره«))(.
وق��ال اب��ن حجر: »واس��تدلَّ به عل��ى أن المقدر يف حدي��ث: ))ُرفع ع��ن أمتي الخطأ 

ا لمن قصره على اإلثم«))(. والنسيان(( أي إثمهما وحكمهما خ�فاً
قد تجاوز عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه((، وقال الحاكم: »هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، 

ولم يخرجاه«.
))( ينظر: التجريد للقدوري ))/ ))6(، الهداية ))/ )6(، البحر الرائق ))/ )(، العناية ))/ 6))(، بداية المجتهد 

))/ )))(، الحاوي الكبير ))/ )))(، فتح الباري البن حجر ))/ )0)(، نيل األوطار ))/ )6)(.
))( التجريد ))/ ))6(.

))( البحر الرائق ))/ )(.
))( الحاوي الكبير ))/ )))(.

))( فتح الباري ))/ )0)(.
* وهن��اك س��بب آخ��ر الخت�ِف العلماء يف هذه المس��ألة، ذكره ابن رش��د، وه��و تعارض ظواه��ر األحاديث يف ذلك؛ 
فحديث معاوية بن الحكم الس��لمي: س��معت رسول اهلل  يقول: ))إن صاتنا ال يصلح فيها شيء من كام 
الن��اس؛ إنما هو التس��بيح والتهليل والتحميد وق��راءة القرآن(( يفيد عدم صحة ص�ة من تكل��م فيها، وأنه ال يصح فيها 
إال التكبير والتس��بيح، وحديث ذي اليدين المش��هور وهو: ))أن رس��ول اهلل  انصرف من ثنتين، فقال له ذو 
اليدين: أقصرت الصاة أم نس��يت يا رس��ول اهلل؟ فقال رس��ول اهلل : أصدق ذو اليدين؟ فقالوا: نعم، فقام 
رس��ول اهلل  فصلى ركعتين أخريين، ثم س��لم((. )صحيح البخاري، كتاب: األذان، باب: هل يأخذ اإلمام 
إذا ش��ك بق��ول الن��اس، )/ ))، ح)))(. ظاه��ره يفيد عدم بط���ن ص�ة من تكلم فيها ناس��ياًا أو مخطئاً��ا؛ ألن النبي 
 تكلم والناس معه، وأهنم بنوا بعد التكلم، ولم يقطع ذلك التكلم ص�هتم. فتعارض الحديثان: فمن أخذ 
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من ثم: فقد اختلف العلماء يف هذه المسألة على مذهبين:
المذه��ب األول: من تكلَّم يف ص�ته ناس��ياًا أو مخطئاًا بك�م قلي��ل ال تبطل ص�ته. 
وهو مذهب المالكية والش��افعية))(، وهو ق��ول ابن عباس وعبد اهلل بن الزبير وعروة بن 
الزبير وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وقتادة))(، ورواية عن اإلمام أحمد))(، وقد 

نسبه البعض إلى الجمهور))(.
قال اإلمام مالك : »من تكلم يف ص�ته ناسياًا بنى على ص�ته«))(.

��ا المتكل��م يف ص�ت��ه ناس��ياًا فص�ت��ه جائزة ما ل��م يتطاول  وق��ال الم��اوردي: »فأمَّ
ك�مه«)6(.

وقال الصنعاين: »ك�م الناسي ال يبطل الص�ة، وكذا ك�م من ظن التمام، وهبذا قال 
جمهور العلماء من الس��لف والخلف، وهو قول ابِن عباس، وابن الزبير، وأخيه عروة، 

وعطاء، والحسن، وغيرهم وقال به الشافعي، وأحمد، وجميع أئمة الحديث«))(.
وق��ال النووي: »أما الناس��ي ف� تبط��ل ص�ته بالك�م القليل عندن��ا، وبه قال مالك 

وأحمد والجمهور«))(. 

ة ص�ته، ومن أخذ بالحديث الثاين )حديث  بظاهر الحديث األول )حديث معاوية بن الحكم( وأنه عام، قال بعدم صحَّ
ذي اليدين( فقد استثنى الك�م الذي يخص إص�ح الص�ة من ذلك العموم )بداية المجتهد )/ )))(.

))( ينظ��ر: المدون��ة ))/ )))(، المعون��ة ص0))، اإلش��راف عل��ى نك��ت مس��ائل الخ���ف ))/ )6)(، التبصرة 
))/ )))(، الذخي��رة للق��رايف ))/ )))(، الح��اوي الكبي��ر ))/ )))(، بح��ر المذه��ب ))/ )0)(، المجم��وع 

))/ ))(، معالم السنن ))/ )))(. 
))( ينظر: طرح التثريب ))/ ))(، سبل الس�م ))/ )0)(، نيل األوطار ))/ )6)(.

))( ينظر: المغني البن قدامة ))/ 6))(، الشرح الكبير للمقدسي ))/ ))(.
))( ينظر: ش��رح النووي على مس��لم ))/ ))(، عمدة القاري ))/ )))(، إرشاد الساري ))/ 0))(، عون المعبود 

.)((( /((
))( المدونة ))/ )))(.

)6( الحاوي الكبير ))/ )))(.
))( سبل الس�م ))/ )0)(.

))( شرح النووي على مسلم ))/ ))(.
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المذهب الثاين:
م��ن تكلَّم يف ص�ته ناس��ياًا أو مخطئاً��ا بطلت ص�ته. وهو مذه��ب الحنفية))(، وإليه 

ذهب حماد، والنخعي، والثوري، وابن المبارك))(، وهو رواية عن اإلمام أحمد))(.
ا اس��تقبل  ا مخطئاًا أو قاصداً ��م يف ص�ته ناس��ياًا أو عام��داً ق��ال السرخس��ي: »فإن تكلَّ

الص�ة«))(.
ا  ا أو خطاًأ أو قاصداً وج��اء يف المحي��ط الربهاين: »إذا تكلَّم يف ص�ته ناس��ياًا أو عام��داً
ا تكلم إلص�ح ص�ته بأن قام اإلم��ام يف موضع بالقعود، فقال: اقعد، أو  قلي���اً أو كثي��راً
قعد واإلمام يف موضع القيام، فقال له المقتدي: قم أوالاً إلص�ح ص�ته ويكون الك�م 

من ك�م الناس، استقبل الص�ة عندنا«))(.
وقال ابن قدامة : »أن يتكلم ناس��ياًا، وذلك نوعاِن: أحدهما: أن ينس��ى أنه يف 
ص���ة، ففيه روايتان: إحداهم��ا: ال تبطل الص�ة... والثانية: تفس��د ص�ته، وهو قول 

النخعي وقتادة وحماد بن أبي سليمان وأصحاب الرأي«)6(.
األدلة

أواًل: أدلة أصحاب القول األول: 
استدل أصحاب القول األول )وهم الجمهور( على أن من تكلَّم يف ص�ته ناسياًا أو 

مخطئاًا بك�م قليل فص�ُته صحيحٌة بأدلة أظهرها ما يلي:
الدلي��ل األول: قوله : ))رفع عن أمتي الخطأ والنس��يان وما اس��تكرهت 

عليه(())(.

))( ينظ��ر: التجريد ))/ ))6(، المبس��وط للسرخس��ي ))/ 0))(، بدائع الصنائ��ع ))/ )))(، الهداية ))/ )6(، 
المحيط الربهاين ))/ )))(، اللباب يف الجمع بين السنة والكتاب ))/ )6)(، العناية ))/ )))(.

))( ينظ��ر: المغن��ي الب��ن قدام��ة ))/ 6))(، ش��رح الن��ووي على مس��لم ))/ ))(، ط��رح التثري��ب ))/ ))(، نيل 
األوطار ))/ )6)(، عون المعبود ))/ )))(.

))( ينظر: المغني البن قدامة ))/ 6))(، الشرح الكبير للمقدسي ))/ ))(.
))( المبسوط ))/ 0))(.

.)((( /(( )((
)6( المغني ))/ 6))(.

))( سبق تخريجه.
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وجه الداللة: أن المقدر يف الحديث: رفع عن أمتي حكم الخطأ والنس��يان، وجعلوه 
ا يشمل حكم الدنيا وهو عدم البط�ن، وحكم اآلخرة وهو عدم المؤاخذة))(. عامًّ

ق��ال اب��ن حجر: »واس��تدل ب��ه عل��ى أن المق��در يف حدي��ث ))رفع عن أمت��ي الخطأ 
والنسيان(( أي إثمهما وحكمهما«))(.

وُأجي��ب عن��ه: أن الخطأ هو الفع��ل، وذلك غير مرف��وع، فعلم أن الم��راد رفع مأثم 
الخطأ والنسيان))(.

ورد: بأن رفع الخطأ يقتضي رفع حكمه من اإلثم وغيره))(.
الدلي��ل الثاين: ع��ن أبي هري��رة : ))أن رس��ول اهلل  انصرف من 
اثنتي��ن، فقال له ذو اليدين: أقصرت الصاة، أم نس��يت يا رس��ول اهلل؟ فقال رس��ول اهلل 
  أص��دق ذو اليدي��ن؟ فق��ال الن��اس: نعم، فقام رس��ول اهلل :

فصلى اثنتين أخريين، ثم سلم، ثم كبر، فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع(())(.
وجه الداللة: أنه  تكلَّم ساهياًا وقد فرغ من الص�ة، ثم لما ذكر بنى على 
ص�ت��ه، فلو كان الك�م الواقع عن س��هو مبطل للص���ة لوجب عليه  أن 

ة ص�ة من تكلم ناسياًا)6(. يستأنَف ص�ته، فلما لم يستأنف دلَّ ذلك على صحَّ
أجيب عنه: بأن هذا الخرب مضطرب يف نفس��ه؛ ألن أبا هريرة  روى أنه صلى 
إحدى الص�تين، وروى أنه صلى العصر، وروى أنه سلم يف ركعتين. وروى عمران بن 

الحصين القصة وذكر أنه سلم يف الثالثة))(. 
))( ينظر: المعونة، ص)))، بداية المجتهد ))/ )))(، الحاوي الكبير ))/ )))(.

))( فتح الباري ))/ )0)(.
))( ينظر: التجريد ))/ ))6(، الهداية ))/ )6(، البحر الرائق ))/ )(.

))( الحاوي الكبير ))/ )))(.
))( أخرجه البخاري يف صحيحه، أبواب: ما جاء يف السهو، باب: من لم يتشهد يف سجديت السهو ))/ )6، ح ))))(، 
ومسلم يف صحيحه، كتاب: المساجد ومواضع الص�ة، باب: السهو يف الص�ة والسجود له ))/ ))، ح))/ )))(.
)6( ينظر: اإلشراف على نكت مسائل الخ�ف ))/ )6)(، الحاوي الكبير ))/ )))(، مغني المحتاج ))/ )))(، 

المغني البن قدامة ))/ 6))(.
))( التجريد ))/ ))6(.

* يراج��ع بع��ض هذه الروايات يف: صحيح البخاري، باب: من لم يتش��هد يف س��جديت الس��هو، أحاديث رقم )))))، 
))))( وكت��اب: األيم��ان والن��ذور، باب إذا حنث ناس��ياًا يف األيمان، ح )))66(، وصحيح مس��لم، باب: الس��هو يف 

الص�ة والسجود له أحاديث )))/ )))(، )))/ )))( ))0)/ )))(.
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 ، ورد: ب��أن ه��ذا خط��أ؛ ألنه قول يؤدي إل��ى القدح يف أصح��اب النبي
والطع��ن عليهم وق��د زكاهم اهلل وعدلهم النبي ، فل��م يجز أن يقوم عليهم 
برد أقوالهم وإبطالها ما أمكن اس��تعمالها، م��ع اتفاقهم يف الحكم المقصود، وهو إتمام 
الص���ة، والبناء عليه مع وقوع الك�م فيها، واخت�فهم يف الفعل ليس بقادٍح يف الحكم 
المتف��ق علي��ه، مع ج��واز أن يكون ذلك يف وقتي��ن مختلفين، أو من رجلي��ن عربيين مع 

اشتهار حديث ذي اليدين، وتلقي الناس له بالقبول))(.
الدلي��ل الثالث))(: عن أبي هري��رة : ))أن النبي  تكلم يف الصاة 

ناسًيا فبنى على ما صلى(())(.
وجه الداللة: هذا الخرب يدلُّ بظاهره داللةاً صريحةاً على أن من تكلم يف الص�ة ناسياًا 

فص�ُته صحيحٌة؛ ألن النبي  بنى على ص�ته بعد أن تكلم فيها.
الدليل الرابع: ك�م الناس��ي ك�م على وجه الس��هو فأش��به لفظ الس���م ساهياًا، ف� 

تفسد ص�ته))(.
ثانًيا: أدلة أصحاب القول الثاين: 

استدلَّ أصحاُب القول الثاين )وهم الحنفيَّة( على أن من تكلَّم يف ص�ته ناسياًا بطلت 
ص�ته بأدلة أظهرها ما يلي:

الدلي��ل األول: ع��ن معاوية بن الحكم الس��لمي، قال: ))بينا أنا أصلي مع رس��ول اهلل 
، إذ عط��س رجل من القوم، فقلت: يرحمك اهلل، فرماين القوم بأبصارهم، 
، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم،  َياْه، ما شأنكم؟ تنظرون إليَّ فقلت: َواُثْكَل ُأمِّ
فلم��ا رأيتهم يصمتونني، لكني س��كت، فلما صلى رس��ول اهلل ، فبأبي هو 
وأمي، ما رأيت معلًما قبله وال بعده أحس��ن تعليًما منه، فواهلل ما كهرين وال ضربني وال 

ف. ))( الحاوي الكبير ))/ )))، )))( بتصرُّ
))( فتح الباري البن رجب ))/ )))(، نيل األوطار ))/ )6)(.

))( المعج��م األوس��ط للط��رباين ))/ )6)، رقم ))))(، مجم��ع الزوائد ومنبع الفوائد، ب��اب: يف الك�م يف الص�ة 
واإلشارة ))/ )) رقم ))))( وقال الهيثمي: »وفيه معلى بن مهدي قال أبو حاتم: يأيت أحيانا بالمناكير. قال الذهبي: 

هو من العباد صدوق يف نفسه«.
))( اإلشراف على نكت مسائل الخ�ف ))/ )6)(.
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ش��تمني، ق��ال: إن هذه الصاة ال يصلح فيها ش��يء م��ن كام الناس، إنما هو التس��بيح 
والتكبير وقراءة القرآن(())(.

��ا؛ ألن ما ال يصلُح  وج��ه الداللة: ه��ذا الحديث يقتضي انتف��اء ص�ح الص�ة مطلقاً
ا، وكذا  للص�ة فمباش��رُته مفسدة لها، كما أن األكل والشرب مفسد لها ناسياًا أو متعمداً

الجماع يف اإلحرام مفسد له سهوه وعمده))(.
ا،  يقول ابن نجيم عند استدالله هبذا الحديث: »والنص يقتضي انتفاء الص�ح مطلقاً
ا  أطلقه فيش��مل العمد والنس��يان والخطأ والقليل والكثير، إلص�ح ص�ته أو ال، عال�ماً

بالتحريم أو ال«))(.
وأجيب عنه: بأن قوله : ))ال يصلح فيها شيء من كام الناس(( يقتضي 
فساد الك�م ال الص�ة، على أن الحديث حجة لنا، ألنه تكلم جاه�اً بتحريم الك�م فلم 

تبطل ص�ته، وال أمره بإعادهتا، والجاهل بتحريم الك�م يف حكم المتكلم ناسياًا))(.
الدليل الثاين: عن ابن مس��عود قال: ))كنا نس��لم على النب��ي  فيرد علينا 
، فأخذين ما قرب وما  الس��ام، حتى قدمنا من أرض الحبشة، فسلمت عليه فلم يرد عليَّ
بعد، فجلست حتى إذا قضى الصاة، قال: إن اهلل يحدث من أمره ما يشاء، وقد أحدث 

من أمره أن ال يتكلم يف الصاة(())(.
وج��ه الدالل��ة: ه��ذا الخرب ع��امٌّ يف النه��ي عن ال��ك�م يف الص���ة، فيتناول الناس��ي 

والعامد)6(.

))( أخرجه مسلم صحيحه، كتاب: المساجد ومواضع الص�ة، باب: تحريم الك�م يف الص�ة ونسخ ما كان من إباحة 
))/ ))، ح ))/ )))(.

))( ينظ��ر ه��ذا الدليل ووجه االس��تدالل به يف: المبس��وط للسرخس��ي ))/ )))(، الهداي��ة ))/ )6(، البحر الرائق 
.)( /((

))( البحر الرائق ))/ )(.
))( ينظر: الحاوي الكبير ))/ 0))(.

))( أخرجه أبو داود يف س��ننه، كتاب: الص�ة، باب: رد الس���م يف الص�ة ))/ )))، ح )))(، والنس��ائي يف الس��نن 
الكربى، كتاب: الص�ة، ذكر الوقت الذي نسخ فيه الك�م يف الص�ة ))/ )))، ح)6)(.

)6( ينظر هذا الدليل يف: التجريد ))/ ))6(، المبسوط للسرخسي ))/ 0))(، تبيين الحقائق ))/ )))(، شرح أبي 
داود للعيني ))/ )))(.
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قال بدر الدين العيني: »اس��تدلَّ أصحاُبنا هبذا الحديث أن من تكلم يف ص�ته بطلت 
ا أو س��اهياًا؛ إلط�ق قول��ه: ))وإن اهلل أْح��دث أن ال تكلموا يف  ص�ت��ه، س��واء كان عامداً

الصاة(())(. 
ويجاب عن هذا الحديث بجوابين))(:

أحدهم��ا: أن حدي��ث ذي اليدين أول��ى منه لتأخ��ره، فهذا الحدي��ث كان بمكة قبل 
الهجرة، وحديث أبي هريرة بالمدينة بعد حديث ابن مسعود بزمان.

ثانيهما: أن النهي وارد يف عمد الك�م دون س��هوه؛ ألن السهو غير مقصود فلم يجز 
ر االحرتاز منه. ه النهُي إليه مع تعذُّ أن يتوجَّ

الدليل الثالث: عن عائشة  أن رسول اهلل  قال: ))إذا قاء أحدكم 
يف صاته، أو قلس فلينصرف فليتوضأ، ثم ليْبِن على ما مضى من صاته ما لم يتكلم(())(.
ا ولم يفصل،  وج��ه الداللة: يفيد هذا الحديث أن الك�م يف الص�ة مبط��ٌل لها مطلقاً

وأن جواز البناء إلى غاية التكلم، فيقضي انتهاء الجواز بالتكلم))(. 
َز -أي هذا الحدي��ث- البناء إل��ى غاية التكل��م فيقضي انتهاء  ق��ال الكاس��اين: »َج��وَّ

الجواز بالتكلم«))(.
فه بعُض  ويجاب عنه: بأنه حديث ضعيف؛ ألن راويه إسماعيل بن عياش، وقد ضعَّ
ة،  أه��ل الحديث يف كل ما يروي��ه، وبعضكم ضعفه يف روايته عن غير أهل الش��ام خاصَّ

وقد حصل االتفاق على ضْعف روايته لهذا الحديث)6(.

))( شرح أبي داود ))/ )))(.
))( ينظر: األم لإلمام الشافعي ))/ 6)(، الحاوي الكبير ))/ 0))(، بحر المذهب ))/ )6)(.

))( س��نن الدارقطن��ي، كتاب: الطه��ارة، باب: يف الوضوء من الخ��ارج من البدن كالرعاف والق��يء والحجامة ونحوه 
))/ 0))، ح )6)(، الس��نن الك��ربى للبيهق��ي، كت��اب: الطهارة، باب ت��رك الوضوء من خروج ال��دم من غير مخرج 

الحدث ))/ )))، ح )66(. 
))( ينظر هذا الدليل ووجه االس��تدالل به يف: التجريد ))/ ))6(، المبس��وط للسرخسي ))/ 0))(، بدائع الصنائع 

))/ )))(، المحيط الربهاين ))/ )))(.
))( بدائع الصنائع ))/ )))(.

ف، وينظر: السنن الكربى للبيهقي ))/ )))(، نصب الراية ))/ ))(، إتحاف المهرة  )6( المجموع ))/ 6)( بتصرُّ
البن حجر )))/ )0)(.
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قال الزيلعي: »إسماعيل بن عياش ممن يكتب حديثه ويحتج به يف حديث الشاميين 
فق��ط، وأما حديثه ع��ن الحجازيين ف� يخلو من ضعف: إما موقوف فيرفعه، أو مقطوع 

فيوصله، أو مرسل فيسنده«))(.
وق��ال ابن حجر: »وأما حديث ابن أبي مليكة عن عائش��ة الذي يرويه إس��ماعيل بن 

عياش فليس بشيء«))(.
الدليل الرابع: بالقياس على الطهارة.

فوجود الطهارة من حق الص�ة، وال تجوز مع عدمها، فكذلك عدم الك�م من حق 
الص�ة، ف� تجوز مع وجوده كالطهارة))(. 

* وبعد ذكر مذاهب العلماء وأقوالهم يف المس��ألة وذكر أظهر ما استدل به أصحاب 
كل مذهب، أميل إلى ما ذهب إليه جمهوُر العلماء، وهو: أن من تكلم يف الص�ة ناسياًا 
أو مخطئاً��ا فص�ُت��ه صحيحة، وأرى أنه الراجح؛ لقوة ما اس��تدلوا به، وقوة ما أجابوا به 

عن أدلة الحنفية، وتمشياًا مع مبادِئ الشريعة اإلس�مية السمحة.

�ة�ة: 
�ن ل�ثا ل�ة ا

أ
لمسا ا

 

لل�ةل م م�ن ا لص�ةا �ة ا
َّ
�ة
))( �ن �ن�ة�ة�ة

�ة

اتفق العلماء على أن النيَّة ش��رٌط لصحة الصوم، وأهنا واجبة، ف� يصحُّ إال بنية؛ ألنه 
عبادة ال تقبل إال بالنيَّة))(.

واتفق��وا كذل��ك عل��ى وجوب تبيي��ت النيَّة من اللي��ل يف قضاء رمض��ان والكفارات 
والنذر المطلق الذي لم يقيد بوقت معين)6(.

))( نصب الراية ))/ ))(.
))( إتحاف المهرة )))/ )0)(.

))( ينظر: العناية ))/ 6))(.
))( تبيي��ت الني��ة: ه��و إيقاع نية الص��وم يف الليل، م��ا بين غروب الش��مس إلى طلوع الفج��ر. )ينظ��ر: الفواكه الدواين 

)/ )0)، الموسوعة الفقهية الكويتية ))/ ))(.
))( ينظ��ر: بدائع الصنائ��ع ))/ ))(، بداية المجتهد ))/ ))(، الحاوي الكبي��ر ))/ )0)(، المجموع )6/ 00)(، 

المغني البن قدامة ))/ )))(، فقه الصيام، أ.د/ محمد إبراهيم الحفناوي، ص))، ط. دار الفاروق. 
)6( ينظر: المراجع السابقة، بدائع الصنائع ))/ ))(، الهداية ))/ )))(.
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واختلفوا يف تبييت النية بالنسبة لصيام رمضان.
وسبب اختافهم:

أ- التع��ارُض بي��ن ظاه��ر قول��ه  : ))ال صي��ام لمن لم يبي��ت الصيام من 
الليل(())( مع ظاهر قوله  لرجل من أس��لم: ))إن اليوم يوم عاش��وراء، فمن 

كان أكل أو شرب، فليتم بقية يومه، ومن لم يكن أكل أو شرب، فليصمه(())( ))(.
ب- االخت���ف يف عم��وم المقتضى يف قول��ه : ))ال صيام لمن لم يبيت 
الصيام من الليل((، فالقائلون بعموم المقتضى حملوا النفي الوارد يف الحديث على نفي 
��ة، ونف��ي الصحة يعم نفي الكمال والفضيلة، وعلي��ه ال يصحُّ الصيام ما لم يبيت  الصحَّ

النيَّة من الليل.
والقائل��ون بعدم عموم المقتضى حملوا النفي ال��وارد يف الحديث على نفي الكمال 

والفضيلة فقط، وعليه قالوا: يصح الصيام ويجزئ لمن نوى الصيام بعد الفجر))(.
قال اإلبياري: »ومنهم من صرف التأويل إلى المنفي، فرده من الجواز إلى الكمال، 

ومنهم من قصد الجمع بين نفي الكمال والجواز«))(.
وق��ال البزدوي: »قول��ه : ))ال صيام لمن لم يبيت الصي��ام من الليل(( ظاهره 
��ا، لكن وجب رده إلى الحكم وهو نفي اإلجزاء والكمال، وقد  لنفي صورة الصوم حسًّ
قيل: إنه مرتدد بينهما وهو مجمل. وقيل: إنه عام لنفي اإلجزاء والكمال وهو غلط«)6(.
وقال تاج الدين الس��بكي: »ال صياَم لمن لم يبي��ت الصيام من الليل«. قال علماؤنا: 
ال صي��ام صحيح، فحقيقة الصي��ام المفرتض تنتفي بانتفاء نية الليل، وقالت الحنفية: ال 

))( مس��ند اإلم��ام أحمد ))/ )6(، الس��نن الكربى للنس��ائي، كتاب الصي��ام ))/ 0))، ح))6)(، الس��نن الكربى 
للبيهقي، كتاب: الصيام، باب الدخول يف الصوم بالنية ))/ 0))، ح)0))(.

))( صحيح البخاري، كتاب: الصوم، باب صيام يوم عاشوراء ))/ ))، ح)00)(.
))( بداية المجتهد ))/ 6)(.

))( ينظ��ر: المس��تصفى ))/ )))، )))(، واإلح��كام لآلم��دي ))/ ))، ))(، المس��ودة، ص)0)، الغيث الهامع 
ش��رح جم��ع الجوامع، ص)))، بدائ��ع الصنائ��ع ))/ 6)(، الهداي��ة ))/ 6))(، البحر الرائ��ق ))/ )))(، مراقي 

الف�ح ))/ )6(، العدة يف شرح العمدة يف أحاديث األحكام البن العطار ))/ )))(، فقه الصيام، ص:)6.
))( التحقيق والبيان يف شرح الربهان يف أصول الفقه ))/ )))(.

)6( كشف األسرار عن أصول البزدوي ))/ )))(.
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صي��ام كام��ل فعدلوا إلى المجاز«))(. وقال ابن العط��ار: »قوله : ))ال نكاح 
إال بول��ي(( فإن حمله على الحقيقة الش��رعية ينفي االحتياج إلى اإلضمار، وحمله على 
الحقيقة الحسية، يضمر بعضهم الصحة، وبعضهم الكمال، وكذلك ما شاكل ذلك«))(.

ومن ثم فقد اختلف العلماء يف هذه المسألة على قولين: 
الق��ول األول: يج��ب تبيي��ت النيَّة يف صوم رمض��ان، والنية المجزئة ه��ي ما كان من 

ة صومه.  الليل، فتبييُت النيَِّة شْرٌط يف صحَّ
وه��ذا قول جمهور العلم��اء: المالكية والش��افعية والحنابلة))(، وهو ق��وُل ابِن عمر 

وجابر بن يزيد والليث وإسحاق وداود))(.
ا أن تكون النية مبيتةاً من الليل«))(. ة الصوم أيضاً قال الحطاب: »ويشرتط يف صحَّ

وقال الماوردي: »فأما وقت النيَّة ومحلها، فقال الش��افعي: إن عليه أن ينوَي الصيام 
كلَّ يوم قبل الفجر، فإن نوى بعده لم يجزه«)6(.

وق��ال الن��ووي: »مذهبن��ا أنه ال يص��حُّ إال بالني��ة من اللي��ل، وبه قال مال��ك وأحمد 
وإسحاق وداود وجماهير العلماء من السلف والخلف«))(.

ا؛ ألنه عبادة  ��ا كان أو تطوعاً ا، فرضاً وق��ال ابن قدامة: »ال يصحُّ ص��وم إال بنيَّة إجماعاً
ا كصيام رمض��ان يف أدائه أو قضائه  محض��ة، فافتقر إلى النيَّ��ة كالص�ة، ثم إن كان فرضاً

والنذر والكفارة اشرتط أن ينوَيه من الليل عند إمامنا ومالك والشافعي«))(.

))( األشباه والنظائر ))/ )))، 6))(.
))( العدة يف شرح العمدة يف أحاديث األحكام ))/ )))(.

))( ينظ��ر: بداي��ة المجته��د ))/ 6)(، الذخي��رة للق��رايف ))/ )))(، مواه��ب الجلي��ل ))/ )))(، الفواكه الدواين 
))/ )0)(، الح��اوي الكبي��ر ))/ 00)(، هناي��ة المطل��ب ))/ )(، المجم��وع )6/ )0)(، المغن��ي الب��ن قدام��ة 
))/ )))(، فقه الصيام، ص:60، الش��رح الكبير ألبي الفرج المقدسي ))/ 0))(، عمدة القاري )0)/ )0)(، نيل 

األوطار ))/ )))(.
))( ينظر: المجموع )6/ )0)(، نيل األوطار ))/ )))(.

))( مواهب الجليل ))/ )))(.
)6( الحاوي الكبير ))/ 00)(.

))( المجموع )6/ )0)(.
))( المغني البن قدامة ))/ )))(.
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القول الثاين: تجزئ النيَّة يف صوم رمضان بعد طلوع الفجر. هو قول الحنفية))(.
قال السرخس��ي: »فأما النيَّة بع��د طلوع الفجر لصوم رمضان تج��وز يف قول علمائنا 

 تعالى«))(.
وقال الكاس��اين: »ما يتعلَّق بزمان بعينه كصوم رمضان والنذر المعين فيجوز بنيَّة من 

الليل، وإن لم َينِْو حتى أصبح أجزأته النيَُّة ما بينه وبين الزوال«))(.
وقال البابريت: »النيَُّة قبَل الزواِل تجزيه عندنا«))(.

األدلة:
أواًل: أدلة أصحاب القول األول: 

ة  اس��تدلَّ أصحاُب القوِل األول )وهم الجمهور( على أن تبييَت النيَِّة ش��ْرٌط يف صحَّ
ة أظهرها ما يلي: صوم رمضان بأدلَّ

ِۡل{ ]البقرة: )))[. َياَم إَِل ٱلَّ مْ ٱلّصِ وا تِمُّ
َ
الدليل األول: قوله تعالى: }ُثمَّ أ

وج��ه الداللة: أن اهلل تعالى َأَمَر بصوم جميع النهار، وال وصول إلى ذلك إال بتقدمة 
التبييت قبل أول شيء من النهار))(.

الدليل الثاين)6(: عن عبد اهلل بن عمر، عن حفصة، عن رسول اهلل  قال: 
))ال صياَم لمن لم يبيت الصيام من الليل(())(. ويف رواية: ))من لم يبيت الصيام قبل الفجر 

فا صياَم له(())(.
))( ينظر: المبس��وط للسرخس��ي ))/ )6(، بدائع الصنائع ))/ ))(، الهداية ))/ 6))(، العناية ))/ )0)(، البحر 

الرائق ))/ )))(، تحفة األحوذي ))/ )))(.
))( المبسوط للسرخسي ))/ )6(.

))( بدائع الصنائع ))/ ))(.
))( العناية ))/ )0)(.

))( ينظر: النوادر والزيادات للقيرواين ))/ ))(.
)6( ينظر هذا الدليل يف: بداية المجتهد ))/ 6)(، مواهب الجليل ))/ )))(، الحاوي الكبير ))/ )0)(، المجموع 

)6/ )0)(، المغني البن قدامة ))/ )))(، الشرح الكبير للمقدسي ))/ )))(، نيل األوطار ))/ )))(.
))( سبق تخريجه.

))( س��نن الدارم��ي، كت��اب: الصيام، باب م��ن لم يجمع الصي��ام من اللي��ل ))/ ))0)، ح0)))(، الس��نن الكربى 
للنسائي، كتاب: الصوم، النية يف الصيام ))/ 66)،ح))6)( السنن الكربى للبيهقي، كتاب: الصيام، باب: ما عليه يف 

كل ليلة من نية الصيام للغد ))/ 60)، ح))))(.
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م النية  ته إال بعد تقدُّ ا بصحَّ ح الحديث بنفي كون الص��وم محكوماً وج��ه الداللة: صرَّ
من الليل))(.

الدليل الثالث: بالقياس على صوم القضاء والكفارات، فصوم الكل واجب، فوجب 
أن يكون شرطه تقديم النية من الليل))(.

الدليل الرابع: بالقياس على الص�ة والحج، فإهنما عبادة، ومن ش��رطهما النية، ف� 
يجوز تأخيرهما عن أولهما، فكذا الصوم ال تتأخر فيه النية عن بعض زمانه))(.

��ا: صيام رمضان عبادة ت��ؤدَّى وُتقَضى، فوجب أن يكون مح��لُّ النية يف أدائها  وأيضاً
كمحل النية يف قضائها كالص�ة))(.

الدليل الخامس: لو نوى صيام اليوم بعد الفجر، كان صيام بعضه قد مضى عارياًا عن 
النية، ف� يجزئ؛ ألهنا نية ابُتدئْت بعد مضي جزء من النهار))(.

ثانًيا: أدلة أصحاب القول الثاين: 
اس��تدلَّ أصحاُب القول الثاين )وهم الحنفي��ة( القائلون بجواز النية يف صوم رمضان 

بعد طلوع الفجر بأدلة أظهرها ما يلي:
فَُث{ إلى قوله: }ُثمَّ  َي��اِم ٱلرَّ ِحلَّ لَُكۡم َلۡلََة ٱلّصِ

ُ
الدلي��ل األول: قوله تعال��ى: }أ

ِۡل{ ]البقرة: )))[. َياَم إَِل ٱلَّ مْ ٱلّصِ وا تِمُّ
َ
أ

وجه الداللة: أباح للمؤمنين األكل، والشرب، والجماع يف ليالي رمضان إلى طلوع 
ا عن��ه؛ ألن كلمة »ثم« للتعقيب مع  الفج��ر، وأمر بالصيام عنه��ا بعد طلوع الفجر متأخراً
ا بالصوم مرتاخياًا ع��ن أول النهار، واألمر بالصوم أمٌر بالنية؛ إذ  الرتاخ��ي، فكان هذا أمراً
ا بالصوم بني��ة متأخرة عن أول النهار وقد  ا بدون النيَّة، فكان أمراً ��ة للصوم ش��رعاً ال صحَّ

أتى به فقد أتى بالمأمور به فيخرج عن العهدة)6(.

))( ينظر: الحاوي الكبير ))/ )0)(، مرقاة المفاتيح )6/ )6)(، تحفة األحوذي ))/ )))(.
))( ينظر: الحاوي الكبير ))/ )0)(، المجموع )6/ )0)(، المغني البن قدامة ))/ )))( الشرح الكبير للمقدسي 

))/ )))(، اإلشراف على نكت مسائل الخ�ف ))/ )))(، المعونة، ص:))).
))( ينظر: المعونة، ص:))).

))( ينظر: الحاوي الكبير ))/ )0)(.
))( ينظر: اإلشراف على نكت مسائل الخ�ف ))/ )))(.

)6( ينظر: بدائع الصنائع ))/ 6)(، تبيين الحقائق ))/ )))(، عمدة القاري )0)/ )0)(.
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الدليل الثاين: حديث عكرمة عن ابن عباس : ))أن الناس أصبحوا يوم الشك 
على عهد رس��ول اهلل ، فقدم أعرابي وش��هد برؤية الهال، فقال رسول اهلل 
 : أتش��هد أن ال إله إال اهلل وأين رسول اهلل؟ فقال: نعم. فقال :
اهلل أكبر يكفي المس��لمين أحُدهم، فصام، وأمر الن��اس بالصيام، وأمر منادًيا فنادى: أال 

من كان أكل فا يأكلن بقية يومه، ومن لم يأكل فليصم(())(.
وج��ه الداللة: أم��ر النب��ي  بالصوم، وأن��ه يقتضي الق��درة على الصوم 
ا هبا، ولو شرطت النية  الش��رعي؛ ألنه  بعث لبيان األحكام الشرعية، وآمراً
ا عليه، فدل على عدم اش��رتاطها، وألنه لو أراد اإلمساك لما فرق  من الليل لما كان قادراً

بين الفريقين نفياًا ل�لتباس))(.
واعترض عليه بأمرين:

د به سماك بن حرب، وإذا تفرد سماك  األول: أن هذا الحديث فيه اخت�ف، وقد تفرَّ
ة؛ ألنه كان يلقن فيتلقن))(. بشيء لم يكن حجَّ

))( ه��ذا الحدي��ث ذكره الحنفي��ة هبذا اللفظ، ينظر: المبس��وط للسرخس��ي ))/ )6(، الهداي��ة ))/ 6))(، االختيار 
))/ )))(، تبيين الحقائق ))/ )))(، تحفة األحوذي ))/ )))(.

*وق��ال عن��ه الزيلع��ي: حدي��ث غريب، وذكره اب��ن الجوزي، فق��ال: إن هذا الحدي��ث ال يعرف. )ينظ��ر: نصب الراية 
.)((( /(

وق��ال اب��ن حج��ر عنه هبذا اللف��ظ: لم أجده، وإنم��ا هو يف قصة عاش��وراء. )ينظ��ر: الدراية يف تخريج أحادي��ث الهداية 
.)((( /(

 ، قال: ))جاء أعرابي إلى النبي  وأخرجه ابن ماجه يف س��ننه عن س��ماك عن عكرمة عن ابن عباس
فقال: إين رأيت الهال، قال: أتش��هد أن ال إله إال اهلل وأن محمًدا رس��ول اهلل؟ قال: نعم، قال: قم يا بال، فأذن يف الناس 
أن يصوموا غدا((. كتاب: الصيام، باب: ما جاء يف الشهادة على رؤية اله�ل ))/ )))، ح))6)(، والرتمذي يف سننه 
هب��ذا اللفظ، أبواب: الص��وم، باب: ما جاء يف الصوم بالش��هادة ))/ )6، 66، ح))6(، وقال: »حديث ابن عباس فيه 
اخت�ف«، وأبو داود يف سننه، كتاب: الصوم، باب: يف شهادة الواحد على رؤية ه�ل رمضان بلفظ: ))فأمر بااًل فنادى 

يف الناس أن يقوموا وأن يصوموا(( ))/ )0)، ح))))(.
))( ينظر: االختيار ))/ )))(.

))( ينظر: نصب الراية ))/ )))(.
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د به سماك، وأن رفعه غير  ُوردَّ على ذلك بقول ابن حبان: ومن زعم أن هذا الخرب تفرَّ
محف��وظ، فهو م��ردوٌد بحديث ابن عمر، قال: ))تراءى الن��اس الهال، فرأيته، فأخبرت 

رسول اهلل ، فصام، وأمر الناس بصيامه(())(.
��ت النية يف النه��ار يف صورة ش��هادة األعرابي برؤي��ة اله�ل؛  الث��اين: بأن��ه إنما صحَّ
ا، فيخ��ص الجواز بمثل  ألن الرج��وع إل��ى الليل غي��ر مقدور، والنزاع فيم��ا كان مقدوراً
ه��ذه الصورة؛ أعني من انكش��ف له يف النهار أن ذلك الي��وم من رمضان، وكمن ظهر له 

وجوب الصيام عليه من النهار كالمجنون يفيق، والصبي يحتلم، والكافر يسلم))(.
الدليل الثالث))(: عن سلمة بن األكوع ، قال: ))أمر النبي  رجاً 
من أسلم: أن أذن يف الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، 

فإن اليوم يوم عاشوراء(())(.
وجه الداللة: أن صوم عاشوراء كان واجباًا؛ ألن األْمَر أْمُر إيجاٍب قبَل نسِخه برمضاَن؛ 
إذ ال يؤمر بإمساك من أكل بقية اليوم إال يف يوم مفروض صومه بعينه ابتداء، ومعلوم أنه 

 بعث إليهم يف هنار ذلك اليوم، فدلَّ على جواز النيَّة من النهار))(.
وأجيب عنه بوجوه:

ا فقد نسخ باتفاق العلماء، وإذا نسخ الحكم من  أ- أن صوم عاشوراء وإن كان فرضاً
ا أو استدالال)6(. شيء لم يجز أن يلحق به شيء قياساً

))( ينظر: صحيح ابن حبان ))/ )))(، نصب الراية ))/ )))(. 
* وحدي��ث ابن عمر أخرجه الدارمي يف س��ننه، كتاب: الصوم، باب: الش��هادة على رؤية ه���ل رمضان ))/ ))0)، 
ح))))(، والبيهقي يف السنن الكربى، كتاب الصيام، باب: الشهادة على رؤية ه�ل رمضان ))/ )))، ح))))(.

))( ينظر: تحفة األحوذي ))/ )))(.
))( ينظر هذا الدليل يف: الحاوي الكبير ))/ )0)(، المجموع )6/ )0)( المغني البن قدامة ))/ )))(، الموسوعة 

الفقهية الكويتية )))/ ))(، عمدة القاري )0)/ )0)(، شرح معاين اآلثار للطحاوي ))/ ))، ))(.
))( صحيح البخاري، كتاب الصيام، باب: صيام يوم عاش��وراء ))/ ))، ح)00)(، صحيح مس��لم، كتاب: الصيام، 

باب: من أكل يف عاشوراء فليكف بقية يومه ))/ ))، ح6))/ 6)))(.
))( ينظر: الحاوي الكبير ))/ )0)(، المجموع )6/ )0)(، الش��رح الكبير للمقدس��ي ))/ 0))(، إرش��اد الساري 

))/ 66)(، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للقاري ))/ ))))(، نيل األوطار ))/ )))(. 
)6( الحاوي الكبير ))/ )0)، )0)(.
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ت يف هنار عاش��وراء لكون الرجوع إلى  ب- ولو س��لم عدم النس��خ فالنية إنما صحَّ
ا، فيخص الجواز بمثل هذه الصورة))(. الليل غيَر مقدوٍر، والنزاع فيما كان مقدوراً

ا: الفرق بين صيام عاشوراء وصيام رمضان، فوجوب صيام عاشوراء تجدد يف  وأيضاً
ا فنذر إتمام صوم  ا تطوعاً د الوجوب كمن كان صائماً أثناء النهار، فأجزأته النيَّة حين تجدَّ

ا))(. بقية يومه فإنه تجزئه نيته عند نذره بخ�ف ما إذا كان النذر متقدماً
الدليل الرابع: بالقياس على النفل ألنه يوم صوم، فيتوقَّف اإلمساك يف أوله على النية 
، والنيَّة لتعيينه هلل تعالى  المتأخرة المقرتنة بأكثره كالنفل؛ ألن الصوَم له ركٌن واحٌد ممتدٌّ

فترتجح بأكثر وقت األداء))(.
ا ل��ه، فإنه قد يبدو له الصوم  وأجي��ب عنه: بأن التطوع س��ومح يف نيته من الليل تكثيراً
يف النه��ار، فاش��رتاط النية يف الليل يمنع ذلك، فس��امح الش��رع فيها كمس��امحته يف ترك 
ا له ألنه مبنيٌّ على التخفيف  القيام يف ص�ة التطوع وترك االس��تقبال فيه يف السفر تكثيراً

بخ�ف الفرض))(.
الدلي��ل الخامس: الصوم ل��ه ركن واحد، وهو اإلمس��اك من أول النه��ار إلى آخره، 
ح جانب الوج��ود على جانب العدم، فيجعل كاقرتان النية  ف��إذا اقرتنت النية بأكثره ترجَّ
بجميعه، ثم اقرتان النية بحالة الشروع ليس بشرٍط يف باب الصوم بدليل جواز التقديم، 
ا  فصارت حالة الش��روع هنا كحالة البقاء يف س��ائر العبادات، وإذا ج��از نيته متقدمة دفعاً

للحرج جاز نيته متأخرة عن حالة الشروع بطريق األولى))(.
وُأجيب عنه: بأن النية إذا جوز تقديمها على الفعل طرأ عملها على نيَّة سابقة، واعتقاد 

م الفعل على النية، ورد الفعل عارياًا عنها، فلذلك لم يصح تأخيرها)6(. مقرر، وإذا تقدَّ

))( نيل األوطار ))/ )))(. 
))( ينظر: المغني البن قدامة ))/ )))(، الشرح الكبير للمقدسي ))/ )))(.

))( ينظر: الهداية ))/ 6))(، تبيين الحقائق ))/ )))(، العناية ))/ )0)(.
))( ينظر: الحاوي الكبير ))/ )0)(، المجموع )6/ )0)(، المغني البن قدامة ))/ )))(، الشرح الكبير للمقدسي 

.)((( /((
))( ينظر: المبسوط ))/ )6(، الحاوي الكبير ))/ )0)(.

)6( ينظر: الحاوي الكبير ))/ )0)(.
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* وبعد ِذْكِر أقواِل العلماِء يف المسألة وأدلة كل قول، أميل إلى ما ذهب إليه جمهوُر 
ة ما اس��تدلوا  العلماء وهو أن تبييَت النيَّة ش��ْرٌط يف صيام رمضان وأرى أنه الراجح؛ لقوَّ
ب��ه وخلوه عن المعارضة؛ وما ذك��ره الحنفية من أدلة مردود عليها ومجاب عنها، وألن 
حم��ل ق��ول النب��ي : ))ال صيام لمن لم يبي��ت الصيام من اللي��ل(( على نفي 
الصح��ة أول��ى من حمله على نف��ي الكمال؛ ألن نف��ي الصحة أقرُب إل��ى نفي الحقيقة 

الشرعية إذ هي المرادة من الحديث.

ل�ث�ة:  ل�ثا  ا
ل�ة

أ
لمسا ا

 

كاح ل�ب �ة ا
ب
))( ف

لول�ة � ا را
�ة سث ا

اتَّف��ق الفقه��اُء على أن الولي ش��ْرٌط يف زواج الصغيرة، فإذا َزوجت نفَس��ها ال يصحُّ 
زواُجها ويكون باط�))(، واختلفوا يف المرأة البالغة العاقلة إذا زوجت نفسها بغير ولي، 

فهل يصحُّ عقُد زواِجها أم ال؟
وسبُب اختافهم:

أ- ع��دم وجود دليٍل ظاهٍر من القرآن أو الس��نة يف اش��رتاط الول��ي يف النكاح، بل ما 
وجد من أدلة يف ذلك سواء من القرآن أو السنة كلها محتملة))(.

ب- االخت�ف يف عموم المقتضى يف قوله : ))ال نكاَح إال بولي((.
ة  ، فيش��مل نْفي الصحَّ فالقائل��ون بعموم المقتض��ى يرون أنَّ النف��َي يف الحديث عامٌّ

والكمال، فيبطل عندهم النكاح من غير ولي.
والقائل��ون بعدم عموم المقتضى ي��رون أن النفَي يف الحديث نفٌي للفضيلة والكمال 

فقط، ف� يبطل عندهم النكاح من غير ولي))(.
))( الولي: من له على المرأة ملك، أو أبوة، أو تعصيب، أو إيصاء، أو كفالة، أو س��لطنة، أو ذو إس���م. )ش��رح حدود 

ابن عرفة، ص:)))(.
))( ينظر: بدائع الصنائع ))/ )))(، الحاوي الكبير ))/ ))(، البيان يف مذهب الش��افعي ))/ )))(، العدة ش��رح 

العمدة، ص:))).
))( ينظر: بداية المجتهد ))/ 6)(.

))( ينظر: العدة ألبي يعلى ))/ )))(، قواطع األدلة للسمعاين ))/ )))(، المستصفى ))/ )))(، البحر المحيط 
))/ 0)) ،)))(، المسودة، ص:))، التحبير شرح التحرير )6/ ))))، ))))(، معالم السنن ))/ )))(، إحكام 

اإلحكام شرح عمدة األحكام ))/ )))(، عمدة القاري )0)/ 6))(.
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قال الخطابي: »))ال نكاح إال بولي(( فيه نفُي ثبوِت النكاح على معمومه ومخصوصه 
إال بولي، وقد تأوله بعضهم على نفي الفضيلة والكمال«))(.

وقال ابن دقيق العيد: »فحينئذ يضمر بعضهم الصحة وبعضهم الكمال«))(.
: فقد اختلف العلماء يف هذه المسألة على قولين:  ومن َثمَّ

القول األول: الولي شْرط يف النكاح وال يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بغير ولي.
وهو قول الجمهور؛ المالكية والشافعية والحنابلة))(. وهو قوُل سيدنا عمر، وعلي، 
واب��ن عباس، وابن عمر، وعائش��ة، والحس��ن، وابن المس��يب، وعمر بن عب��د العزيز، 

وشريح، والنخعي، واألوزاعي، والثوري، وابن أبي ليلى وغيرهم))(.
ة سوى أبي حنيفة رضي اهلل عن الجميع  قال النفراوي: »وال نكاح صحيح عند األئمَّ

إال بمباشرة ولي«))(.
وقال العمراين: »عقد النكاح عندنا ال ينعقد إال بولي ذكر، سواء كانت المرأة صغيرةاً 
ا أو ثيباًا، نسيبةاً أو غير نسيبٍة، فإن زوجت المرأة نفسها، أو وكلت رج�اً أو  ، بكراً أو كبيرةاً

امرأة حتى زوجها.. لم يصح، سواء أذن لها وليها يف ذلك أم لم يأذن لها« )6(.
وقال النووي: »الشافعي وجمهور أهل العلم قالوا: ال يصحُّ العقُد بدون ولي« ))(.

وق��ال اب��ن قدامة: »الن��كاح ال يصحُّ إال بول��ي، وال تملك المرأة تزويَج نفس��ها وال 
غيرها وال توكيل غير وليها يف تزويجها، فإن فعلت لم يصح النكاح«))(.

))( معالم السنن ))/ )))(.
))( إحكام األحكام شرح عمدة األحكام ))/ )))(.

))( ينظ��ر: اإلش��راف على نكت مس��ائل الخ�ف ))/ 6)6(، المعون��ة على مذهب عالم المدين��ة، ص:)))، بداية 
المجته��د ))/ 6)(، الفواكه الدواين على رس��الة ابن أبي زيد القيرواين ))/ )(، الح��اوي الكبير ))/ ))(، البيان يف 
مذهب اإلمام الش��افعي ))/ )))(، المجموع )6)/ 6))(، أس��نى المطالب يف ش��رح روض الطالب ))/ )))(، 
الكايف يف فقه اإلمام أحمد ))/ )(، المغني البن قدامة ))/ )))(، الشرح الكبير ألبي الفرج المقدسي )0)/ )))(، 

اإلنصاف للمرداوي )0)/ )))(، شرح صحيح البخاري البن بطال ))/ )))(، سبل الس�م ))/ )))(.
))( ينظ��ر: الحاوي الكبير ))/ ))(، البيان يف مذهب اإلمام الش��افعي ))/ )))(، المجموع )6)/ )))(، المغني 

البن قدامة ))/ )))(، التمهيد البن عبد الرب )))/ ))(.
))( الفواكه الدواين على رسالة ابن أبي زيد القيرواين ))/ )(.

)6( البيان يف مذهب اإلمام الشافعي ))/ )))(.
))( المجموع )6)/ )))(. 

))( المغني البن قدامة ))/ )))(.
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وق��ال اب��ن عبد ال��رب: »ال نكاَح إال بول��ي، وال يجوُز للمرأة أن تباش��َر عق��َد نكاِحها 
بنفس��ها دون وليه��ا، وال أن تعق��َد ن��كاَح غيره��ا، وممن ق��ال هذا: مالك، والش��افعي، 
وس��فيان، والثوري، وابن أبي ليلى، وابن شربمة، وابن المبارك، وعبيد اهلل بن الحسن، 
وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد، والطربي، وروي ذلك عن عمر، وعلي، وابن 
مس��عود، وابن عباس، وأبي هريرة، وهو قول س��عيد بن المس��يب، والحسن، وعمر بن 

عبد العزيز، وجابر بن زيد أبي الشعثاء«))(.
الق��ول الث��اين: يج��وز للم��رأة البالغة العاقل��ة أن تزوج نفس��ها أو غيره��ا. وهو قول 

الحنفية))(.
قال السرخس��ي: »المرأة إذا زوجت نفس��ها أو أمرت غير الولي أن يزوجها فزوجها 

ا أو ثيباًا«))(. جاز النكاح، وبه أخذ أبو حنيفة  تعالى سواء كانت بكراً
ة العاقلة البالغة برضاه��ا وإن لم يعقد عليها  وق��ال المرغيناين: »وينعقد نكاح الح��رَّ

ا كانت أو ثيباًا«))(. ولي، بكراً
وج��اء يف االختيار: »وعبارة النس��اء معتربة يف النكاح حت��ى لو زوجت الحرة العاقلة 
البالغة نفَسها جاز، وكذلك لو زوجت غيرها بالوالية أو الوكالة، وكذا إذا وكلت غيرها 

يف تزويجها، أو زوجها غيرها فأجازت«))(.
وقال العظيم آبادي: »واختلف العلماء يف اشرتاط الولي يف النكاح، فالجمهور على 

ا«)6(. اشرتاطه... وذهبت الحنفية إلى أنه ال يشرتط مطلقاً
))( التمهيد )))/ ))(. وينظر: البيان يف مذهب اإلمام الشافعي ))/ )))(.

))( ينظر: المبسوط للسرخسي ))/ 0)(، بدائع الصنائع ))/ )))(، الهداية ))/ )))(، االختيار ))/ 0)(، تبيين 
الحقائ��ق ))/ )))(، البناية ))/ 0)(، ش��رح صحيح البخاري البن بطال ))/ )))(، إرش��اد الس��اري ))/ ))(، 

فيض القدير )6/ )))(، نيل األوطار )6/ )))(، عون المعبود )6/ )0)(.
))( المبسوط ))/ 0)(.
))( الهداية ))/ )))(.

.)(0 /(( )((
)6( عون المعبود )6/ )0)(.

* مذه��ب الحنفيَّ��ة أن الن��كاح صحيح من غي��ر الولي -كما ذكرت- إال أن��ه يوجد تفصيل يف المذه��ب، وبيانه: أن أبا 
ا، وكان  حنيف��ة  يقول: لو زوجت نفس��ها وهي حرة عاقلة بالغ��ة أو وكلت غيرها أو توكلت به جاز ب� ولي مطلقاً
ا لها جاز، وإال  أب��و يوس��ف  أوالاً يق��ول: ال ينعقد إال بولي إذا كان لها ول��ي، ثم رجع وقال: إن كان ال��زوج كفؤاً
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األدلة:
أواًل: أدلة أصحاب القول األول:

ومما يؤيد ما ذهب إليه أصحاُب القول األول وهم الجمهور من أن الولي ش��ْرٌط يف 
َج نفَسها بغير ولي أدلٌة منها: النكاح وال يجوز للمرأة أن ُتزوِّ

ن 
َ
َجلَُهنَّ فََل َتۡعُضلُوُهنَّ أ

َ
الدليل األول: قوله تعالى: }ِإَوَذا َطلَّۡقُتُم ٱلّنَِسآَء َفَبلَۡغَن أ

مْ بَۡيَنُهم بِٱلَۡمۡعُروِف{ ]البقرة: )))[. ۡزَوَٰجُهنَّ إَِذا تََرَٰضۡوا
َ
يَنِكۡحَن أ

والداللة يف اآلية من وجهين:
أحدهم��ا: أن اهلل عات��ب معق���اً لما امتنع م��ن رد أخته إلى زوجها، ول��و كان لها أن 
ت��زوج نفس��ها أو تعقد النكاح لم ُيَعاَت��ب أخوها على االمتناع منه، وال أمره رس��ول اهلل 

 بالحنث، فدلَّ على أن النكاَح كان إليه دوهنا.
{ والعضل ه��و المنع من التزويج،  والوج��ه الثاين: قوله تعال��ى: }فََل َتۡعُضلُوُهنَّ
فمن��ع اهلل األولي��اء من االمتناع م��ن تزويجهن كما منع أولياء اليتام��ى أن يعضلوهن إذا 

رغبوا يف أموالهن، فلو كان العقد إليهن لم يُكنَّ ممنوعات))(.
وقال اإلمام الشافعي عن هذه اآلية: »وهذا أْبَيُن ما يف القرآن من أن للولي مع المرأة 

ا«))(. يف نفسها حقًّ
وقال القرطبي: »ففي اآلية دليٌل على أنه ال يجوُز النكاُح بغير ولي؛ ألن أخت معقل 
كانت ثيباًا، ولو كان األمر إليها دون وليها لزوجت نفس��ها، ولم تْحَتْج إلى وليها معقل، 

ا لها أو لم يكن. وعند محمد ينعقد موقوفاًا على إجازة الولي، سواء كان  ف�، ثم رجع وقال: جاز سواء كان الزوج كفؤاً
ة النكاح من غير ولي. )ينظر:  ا لها أو لم يكن، ويروى رجوعه إلى قولهما، وعليه فالقول يف المذهب صحَّ ال��زوج كف��ؤاً

المبسوط للسرخسي )/ 0)، االختيار )/ 0)، تبيين الحقائق )/ )))، البناية )/ 0)، إرشاد الساري )/ ))(.
))( ينظر: تفسير القرطبي ))/ ))(، اإلشراف على نكت مسائل الخ�ف ))/ 6)6(، المعونة، ص:)))، الحاوي 
الكبير ))/ ))(، البيان يف مذهب اإلمام الشافعي ))/ )))، )))(، شرح صحيح البخاري البن بطال ))/ )))(، 
التمهيد البن عبد الرب )))/ ))(، الموس��وعة الفقهية الميس��رة )الزواج(، أ.د/ محمد إبراهيم الحفناوي، ص:)6)، 

ط. مكتبة اإليمان.
))( األم )6/ ))(، تح: أ.د/ محمد إبراهيم الحفناوي، ط. دار الحديث.
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{ لألولياء، وأن األمر إليهم يف التزويج  ا يف قوله تعالى: }فََل َتۡعُضلُوُهنَّ فالخطاب إذاً
مع رضاهن«))(.

ا بع��ض آيات القرآن  الدلي��ل الث��اين: ومما يدلُّ عل��ى أن الولي ش��ْرٌط يف النكاح أيضاً
الكريم التي تسند النكاح إلى األولياء وتخاطبهم به، من ذلك: 

مْ  نِكُحوا
َ
{ ]النس��اء: ))[، وقول��ه: }َوأ ۡهلِِهنَّ

َ
قول��ه تعال��ى: }فَٱنِكُحوُهنَّ بِ��إِۡذِن أ

 : َيَٰمٰ ِمنُكۡم{ ]النور: ))[. وقال تعالى حكايةاً عن شعيب يف قصة موسى
َ
ٱۡل

ُٰموَن  { ]القصص: ))[. وقال تعالى: }ٱلرَِّجاُل قَوَّ نِكَحَك إِۡحَدى ٱبۡنََتَّ
ُ
ۡن أ

َ
رِيُد أ

ُ
ٓ أ }إِّنِ

َعَ ٱلّنَِسآءِ{ ]النساء: ))[، فلم يخاطب تعالى بالنكاح غير الرجال، ولو كان إلى النساء 
لذكرهن، فدلَّ ذلك على أن الولي شْرٌط يف النكاح))(.

الدلي��ل الثالث: عن عائش��ة  أن رس��ول اهلل  ق��ال: ))أيما امرأٍة 
نكح��ت بغير إذن وليها فنكاُحه��ا باطل، فنكاحها باطل، فنكاحه��ا باطل، فإن دخل بها 

فلها المهر بما استحلَّ من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطاُن وليُّ من ال ولي له(())(. 
وج��ه الداللة: هذا الحدي��ث نص يف إبطال النكاح بغير ول��ي من غير تخصيص وال 
ة  ح به يف ه��ذا الحديث، وأن صحَّ تميي��ز، فيك��ون النكاح بغير ولي باط��� كما هو مصرَّ

النكاح بإذنه))(.
ق��ال اإلم��ام الن��ووي: »الوالي��ة ثابتٌة عل��ى جمي��ع النس��اء؛ ألن لفظ »أي« م��راد به 

العموم«))(.

))( تفسير القرطبي ))/ )))(.
))( تفسير القرطبي ))/ ))(.

))( س��نن ابن ماج��ه، كتاب: النكاح، باب: ال نكاح إال بولي ))/ )60، ح))))(، س��نن الرتم��ذي، كتاب: النكاح، 
باب: ما جاء ال نكاح إال بولي ))/ )))، 00)، ح)0))(، وقال: » هذا حديث حس��ن«. المس��تدرك، كتاب النكاح 

))/ )))، ح06))(، وقال الحاكم: »هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه«. 
))( ينظر: الحاوي الكبير ))/ ))(، البيان يف مذهب اإلمام الشافعي ))/ )))(، المجموع )6)/ )))(، الكايف يف 

فقه اإلمام أحمد ))/ )(، المغني ))/ ))))(، الشرح الكبير ألبي الفرج المقدسي )0)/ 6))(.
))( المجموع )6)/ )))(.
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الدليل الرابع: عن أبي هريرة  قال: قال رس��ول اهلل : ))ال تزوج 
المرأة المرأة، وال تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها(())(.

وج��ه الدالل��ة: دلَّ ه��ذا الحديث دالل��ةاً صريحةاً عل��ى أن المرأة ليس له��ا والية يف 
، ف� تزوج نفس��ها  اإلنكاح لنفس��ها، وال لغيرها، ف� عربَة لها يف النكاح إيجاباًا وال قبوالاً
ب��إذن الول��ي وال غيره، وال تزوج غيرها بوالية وال بوكال��ة، وال تقبل النكاح بوالية وال 

وكالة، حيث هنى النبي  عن ذلك))(. 
ة  الدلي��ل الخامس: أنه إجم��اع الصحابة ، فقد ُنِقل عن عدد منهم عدُم صحَّ

نكاح المرأة من غير ولي، وليس يف التابعين مخالٌف، فثبت أنه إجماع))(.
قال ابن المنذر: »إنه ال يعرف عن أحد من الصحابة خ�ف ذلك«))(. 

الدليل الس��ادس: أن الم��رأة منعت من االس��تق�ل بالنكاح؛ ألهنا غي��ُر مأمونٍة على 
البضع؛ لقصور عقلها، وسرعة انخداعها، فلم يجز تفويضه إليها كالمبذر يف المال))(.

ثانًيا: أدلة أصحاب القول الثاين: 
ومما يؤيد ما ذهب إليه أصحاب القول الثاين )وهم الحنفية( القائلون: يجوز للمرأة 

البالغة العاقلة أن تزوج نفسها أو غيرها ما يلي:
نُفِس��ِهنَّ 

َ
الدلي��ل األول: قول��ه تعال��ى: }فَ��َل ُجَن��اَح َعلَۡيُك��ۡم فِيَم��ا َفَعۡلَن ِفٓ أ

يَنِكۡح��َن  ن 
َ
أ َتۡعُضلُوُه��نَّ  }فَ��َل  تعال��ى:  وقول��ه  بِٱلَۡمۡعُروِف{ ]البق��رة: )))[، 

{ ]البق��رة: )))[، فقد أضاف الش��ارع العقد وأس��نده إليه��ن يف هاتين اآليتين،  ۡزَوَٰجُهنَّ
َ
أ

فدلَّ أهنا تملك المباشرة وينعقد النكاح بعبارهتا)6(.

))( س��نن ابن ماجه، كتاب: الن��كاح، باب: ال نكاح إال بولي ))/ 606، ح))))(، س��نن الدارقطني، كتاب: النكاح 
))/ )))، ح))))(، السنن الكربى للبيهقي كتاب: النكاح، باب: ال نكاح إال بولي ))/ )))، ح))6))(.

))( سبل الس�م ))/ )))، 6))(.
))( ينظر: الحاوي الكبير ))/ ))(، المجموع )6)/ )))(.

))( المجموع )6)/ )))(، سبل الس�م ))/ )))(، نيل األوطار )6/ )))(.
))( ينظر: المجموع )6)/ 6))(، الكايف يف فقه اإلمام أحمد ))/ )(، المغني البن قدامة ))/ )))(. 

)6( ينظ��ر: المبس��وط للسرخس��ي ))/ ))(، االختي��ار ))/ ))(، تبيي��ن الحقائ��ق ))/ )))(، المغن��ي البن قدامة 
))/ )))(، إرشاد الساري ))/ ))(.
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وُأجيب عنه بما يلي:
أ- أجيب عن استداللهم باآلية األولى من وجهين:

أحدهما: أن المراد برْفع الجناح عنهن أال يمنعن من النكاح إذا أردنه، ف� يدلُّ على 
دهن بغير ولي كما لم يدلَّ على تفردهن بغير شهود. تفرُّ

نُفِسِهنَّ بِٱلَۡمۡعُروِف{ يقتضي فعله على ما جرى 
َ
والثاين: أن قوله: }فِيَما َفَعۡلَن ِفٓ أ

ب��ه الع��رف من المعروف الحس��ن، وليس من المعروف الحس��ن أن تنكح نفس��ها بغير 
ولي))(.

ب- وأما اآلية الثانية: فإنَّ عضلها االمتناع من تزويجها، وهذا يدلُّ على أن نكاحها 
إل��ى الول��ي، ومما يدل عليه: أهنا نزلت يف ش��أن معقل بن يس��ار حي��ن امتنع من تزويج 

أخته، فدعاه  فزوجها، وأضافه إليها؛ ألهنا محل له))(. 
الدليل الثاين: عن ابن عباس  أن النبي  قال: ))األيم أحقُّ بنفسها 

من وليها، والبكر تستأذن يف نفسها وإذنها صماتها(())(.
ا كان��ت أو ثيباًا، وهذا ه��و الصحيُح عند أهل  واأليم: اس��م الم��رأة ال زوج لها، بكراً

اللغة، فيفيد الحديث أحقية األيم بنفسها، ويدلُّ على أهنا تزوج نفسها))(.
وُأجيب عن هذا الحديث بما يلي:

أ- أهنا أحقُّ بنفسها يف أهنا ال تجرب إن أبت، وال تمنع إن طلبت. 
ب- أن��ه جعل له��ا وليًّا يف الموض��ع الذي جعلها أحقَّ بنفس��ها، فوجب أال تس��قط 

واليته عن عقدها ليكون حقها يف نفسها وحق الولي يف عقدها.
؛ ألنه ليس للولي إال مباشرة، وال يجوز له أن  ا وجعلها أحقَّ وعليه فقد أثبت لها حقًّ

يزوجها إال بإذهنا، وليس معناه استق�لها بالعقد دون اعتبار الولي))(.

))( ينظر: الحاوي الكبير ))/ ))، ))(، بحر المذهب ))/ ))، ))(.
))( المغني البن قدامة ))/ 6))(.

))( صحي��ح مس��لم كت��اب: الن��كاح، ب��اب اس��تئذان الثي��ب يف الن��كاح بالنط��ق، والبك��ر بالس��كوت ))/ 0))، ح 
66/ ))))(، سنن الرتمذي أبواب النكاح، باب: ما جاء يف استئمار البكر والثيب ))/ )0)، )0)، ح)0))(.

))( ينظر: المبس��وط للسرخس��ي ))/ ))(، بدائع الصنائع ))/ )))(، تبيين الحقائق ))/ )))(، البناية ))/ 6)، 
))(، الموسوعة الفقهية )الزواج(، ص:0)).

))( ينظر: الحاوي الكبير ))/ ))(، عون المعبود )6/ )0)(، الموسوعة الفقهية )الزواج(، ص:0)).



70

العدد الحادي واألربعون

ف يف المال، فتستقل بعقد  ة البالغة لها الوالية والتصرُّ الدليل الثالث: أن المرأة الحرَّ
البيع واإلجارة وغيرهما من العقود، فيصح أن تستقل بعقد الزواج؛ إذ ال فرَق بين عقد 

وعقد))(.
ٌة بالغٌة عاقل��ة، فتكون له��ا الوالية على نفس��ها كالغ�م  ق��ال الزيلع��ي: »وألهنا ح��رَّ

وكالتصرف يف المال«))(.
وُأجي��ب عن��ه: بأنه ليس للولي اعرتاٌض يف عقد البي��ع أو اإلجارة، فلم يكن له والية 

عليه، وليس كذلك عقد نكاحها فيكون له الوالية))(. 
ا بلغت عن عق��ل وحرية، فقد صارت وليَة نفِس��ها يف  الدلي��ل الراب��ع: أنَّ الم��رأة ل�مَّ
الن��كاح، ف��� تبقى موليا عليها كالصبي العاقل إذا بل��غ، والجامع أن والية اإلنكاح إنما 
ا متضمناًا  ا نافعاً ا؛ لكون النكاح تصرفاً ثبتت لألب على الصغيرة بطريق النيابة عنها ش��رعاً
، وكوهنا عاجزةاً عن إحراز ذلك بنفسها،  مصلحة الدين والدنيا، وحاجتها إليه حاالاً ومآالاً
ف يف  ا عليه، وبالبلوغ عن عقل زال العجز حقيقة وقدرت على التصرُّ وكون األب قادراً
نفسها حقيقة، فتزول والية الغير عنها وتثبت الوالية لها؛ ألنَّ النيابة الشرعية إنما تثبت 

بطريق الضرورة فتزول بزوال الضرورة))(.
* وبع��د ِذْك��ِر أق��واِل العلم��اِء يف المس��ألة وأدل��ة كل قول، أمي��ُل إلى م��ا ذهب إليه 
جمه��ور العلم��اء وهو: أن الولي ش��ْرٌط يف الن��كاح، وال يجوز للمرأة أن تزوج نفس��ها 
ا للذريعة،  بغير ولي، وأرى أنه الراجح؛ لقوة ما اس��تدلوا به، وألن يف عدِم القوِل به فتحاً
ة يف هذه اآلونة التي قلَّ فيها الوازع الديني، وانتش��رت  ا لمفاس��َد عظيم��ة، وخاصَّ وفتحاً
فيه��ا المفاس��د، وماتت فيها الرجولة واإلنس��انية، كم��ا أن يف العمل هب��ذا القول صيانةاً 
لألبض��اع وحفظاًا لألنس��اب م��ن الجحود واإلنكار، فم��ن طباع الم��رأة نقصان عقلها، 
ع إلى ذل��ك، فلو جعل العق��د إليها  وس��رعة انخداعه��ا، والمي��ل إلى الرج��ال والتس��رُّ
))( ينظر: بدائع الصنائع ))/ )))(، الهداية ))/ )))(، تبيين الحقائق ))/ )))(، العناية ))/ )))(، الموسوعة 

الفقهية الميسرة، ص:0)).
))( تبيين الحقائق ))/ )))(.

ف. ))( الحاوي الكبير ))/ ))( بتصرُّ
))( بدائع الصنائع ))/ )))(.
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عت ولم تراِع كفاءةاً وال حظًّا يف عاقبته، ويف ذلك ضرٌر هبا وباألولياء على الوجه   لتس��رَّ
الذي ذكرُت.

�نع�ة:  لرا ل�ة ا
أ
لمسا ا

 

لمكره))( ة ا
� طلا

اتف��ق العلماء عل��ى أن الرجل إذا ُأك��ره بحقٍّ على ط�ق زوجته )اإلكراه الش��رعي( 
كمن ُأكره بحكم قضائي على ط�ق زوجته وقع الط�ق))(.

ا بغير حق، فهل يقع هذا الط�ق أم ال؟ واختلفوا فيما لو أكره على ط�قها ظلماً
وسبب اختافهم:

أ- االخت���ف يف عم��وم المقتض��ى يف قول��ه : ))إن اهلل وض��ع عن أمتي 
الخطأ، والنس��يان، وما اس��تكرهوا عليه(())(. فمن يرى عموم المقتضى وهو )حكم( يف 

الحديث يقول: إن المرفوَع ُحْكَما الدنيا واآلخرة، ف� يقع عنده ط�ق المكَره.
وم��ن ي��رى أن المقتضى ال عموم ل��ه، وأن المرف��وَع حكُم اآلخرة فق��ط، يقع عنده 

ط�ق المكَره))(.

))( اإلك��راه: م��ا يفعل��ه المرء بغيره فينتفي به رضاه، أو يفس��د به اختياره، م��ن غير أن تنعدم به األهلي��ة يف حق المكَره 
أو يس��قط عنه الخطاب. )المبس��وط للسرخس��ي ))/ ))، ط. دار المعرفة، بيروت، الهداية )/ )))، ط. دار إحياء 
ال��رتاث العرب��ي، بيروت(. أو هو: فعل يفعله اإلنس��ان بغيره في��زول به الرضا. )تبيين الحقائ��ق )/ )))، ط. المطبعة 
الكربى األميرية(. وعليه فالمكَره -بالفتح-: من يفعل ما يحمله عليه المكِرُه –بالكسر- مما ينتفي به رضاه ويفسد به 
اختي��اره من غير أن تنعدم به أهليته. وش��رط اإلكراه: قدرة المكِره عل��ى تحقيق ما هدد به، وخوف المكَره مما هدد به. 

)ينظر: تبيين الحقائق )/ )))، العناية )/ ))) دار الفكر، البحر الرائق )/ 0)، ط. دار الكتب العلمية(.
))( ينظر: المبسوط للسرخسي )))/ 0)(، ط. دار المعرفة، الشرح الكبير للشيخ الدردير ))/ )6)(، ط. دار الفكر، 
البيان يف مذهب اإلمام الشافعي للعمراين )0)/ ))(، ط. دار المنهاج، المجموع لإلمام النووي )))/ 66(، ط. دار 
الفكر، المغني البن قدامة )0)/ )))(، ط. دار عالم الكتب، الش��رح الكبير ألبي الفرج المقدسي )))/ )))(، ط. 

دار عالم الكتب.
))( أخرج��ه اب��ن ماجه يف س��ننه عن ابن عب��اس ، كتاب: الط�ق، ب��اب: ط�ق المكره والناس��ي ))/ ))6، 
ح))0)(، والحاك��م يف المس��تدرك كت��اب: الط���ق ))/ 6))، ح)0))(، وقال: »هذا حديث صحيح على ش��رط 
الشيخين، ولم يخرجاه«، والبيهقي يف السنن الكربى كتاب: جماع أبواب ما يقع به الط�ق من الك�م وال يقع إال بنية، 

باب: ما جاء يف ط�ق المكره ))/ )))، رقم ))0))(.
))( ينظ��ر: كش��ف األس��رار عن أص��ول الب��زدوي ))/ 06)(، ط. الف��اروق، ش��رح مختصر الطح��اوي للجصاص 
))/ ))(، ط. دار البش��ائر اإلس���مية، تبيي��ن الحقائ��ق ))/ )))(، البحر الرائق ))/ )6)(، القبس يف ش��رح موطأ 

مالك بن أنس للقاضي محمد بن عبد اهلل أبي بكر اإلشبيلي المالكي، ص: 6)0)، ط. دار الغرب اإلس�مي.
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ا، وصار  يق��ول البخ��اري: »... فاقتض��ى ضرورة زي��ادة وهي الحك��م ليصير مفي��داً
ا عند الش��افعي يف الدنيا واآلخ��رة حتى بطل  المرف��وع حكمه��ا وثبت رف��ع الحكم عامًّ
ط���ق المكره والمخطئ... ألن المقتضى ل��ه عموم عنده، وعندنا يرتفع حكم اآلخرة 
ى إلى حكم آخر؛ ألن  ا فيزول الض��رورة، ف� يتعدَّ ال غي��ر؛ ألن بذلك القدر يصير مفيداً

المقتضى ال عموم له«))(.
وقال أبو بكر اإلش��بيلي: »واختلف علماُء المس��لمين يف هذه المس��ألة على قولين، 
فمنه��م م��ن قال: إن المراد بالرفع ها هنا رفع اإلثم يف اآلخ��رة والحكم دنيا، ومنهم من 

قال: إن المراَد بذلك رْفُع اإلثم يف اآلخرة دون الحكم يف الدنيا«))(.
ا: هل هو مختار أم غير مختار؟ فمن يرى أنه ليس  ب- االخت���ف يف المطلق مكرهاً

ا ال يقع ط�قه عنده، ومن يرى أنه مختار يقع ط�قه عنده))(. مختاراً
ومن ثم: فقد اختلف العلماء يف هذه المسألة على قولين:

القول األول: ط�ق المكَره ال يقع.
وه��و ق��ول الجمه��ور: المالكي��ة والش��افعية والحنابل��ة ))(، وبه قال عم��ر، وعلي، 
وابن الزبير، وش��ريح، والحس��ن، وعمر ب��ن عبد العزيز، وعط��اء، ومجاهد، وطاوس، 

.)((
 واألوزاعي

))( كشف األسرار عن أصول البزدوي ))/ 06)(.
))( القبس يف شرح موطأ مالك بن أنس، ص:6)0).

))( ينظر: بداية المجتهد البن رشد ))/ )0)(، ط. دار الحديث، القاهرة.
))( ينظ��ر: المدون��ة ))/ ))(، ط. دار الكتب العلمية، اإلش��راف على نكت مس��ائل الخ���ف للقاضي عبد الوهاب 
))/ )))(، ط. دار اب��ن ح��زم، المعون��ة عل��ى مذهب عال��م المدينة للقاضي عب��د الوه��اب، ص:)))، ط. المكتبة 
التجارية، مصطفى أحمد الباز، مكة المكرمة، التبصرة للخمي )6/ )66)(، ط. زارة األوقاف والش��ؤون اإلس�مية، 
قط��ر، الت��اج واإلكلي��ل لمختص��ر خلي��ل للم��واق ))/ )))(، ط. دار الكت��ب العلمي��ة، الح��اوي الكبي��ر للماوردي 
)0)/ )))(، ط. دار الكت��ب العلمي��ة، بيروت، لبنان، هناية المطلب يف دراية المذهب )))/ 6))(، البيان يف مذهب 
اإلم��ام الش��افعي )0)/ 0)(، المجم��وع )))/ 66(، المغن��ي البن قدامة )0)/ 0))(، الش��رح الكبي��ر ألبي الفرج 
المقدس��ي )))/ )))(، المب��دع يف ش��رح المقنع الب��ن مفل��ح )6/ 6))(، ط. دار الكتب العلمية، بي��روت، لبنان، 
اإلنص��اف للم��رداوي )))/ )))، 0))(، الموس��وعة الفقهية الميس��رة )الط�ق(، أ.د/ محم��د إبراهيم الحفناوي، 
ص:0)، ط. دار الف��اروق، معالم الس��نن للخطابي ))/ )))(، ط. المطبع��ة العلمية، حلب، فتح الباري البن حجر، 

ط. دار المعرفة، بيروت.
))( بداي��ة المجتهد البن رش��د ))/ )0)(، المجموع )))/ 66(، المغني البن قدامة )0)/ 0))(، الش��رح الكبير 
ألبي الفرج المقدس��ي )))/ )))، 0))(، معالم الس��نن للخطابي ))/ )))(، ش��رح صحي��ح البخاري البن بطال 
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قال القاضي عبد الوهاب: »ط�ق المكره غير واقع«))(.
ا غي��َر مختاٍر لم يقع  وق��ال الماوردي: »وأم��ا المكره على الط���ق إذا تلفظ به كرهاً
ط�قه وال عتقه ولم تصح عقوده، وس��واء كان ذلك مما ال يلحقه الفس��خ كالط�ق أو 

العتق أو كان مما يلحقه الفسخ، كالنكاح والبيع، وبه قال مالك وأكثر الفقهاء«))(.
ا بغير حق ولم ينِْو إيقاَع الط�ق... فالمنصوُص أنه  وقال العمراين: »وإن كان مكرهاً

ال يقع ط�قه«))(.
وق��ال الم��رداوي: »ومن ُأكره على الط���ق بغير حق لم يقْع ط�ُق��ه. هذا المذهب 

ا، نصَّ عليه يف رواية الجماعة، وعليه األصحاب«))(. مطلقاً
وقال ابن حجر: »واختلفوا يف ط�ق المكره؛ فذهب الجمهوُر إلى أنه ال يقُع، وَنقل 

فيه ابُن بطال إجماَع الصحابة«))(.
القول الثاين: يقع ط�ق المكره.

وهو قول الحنفية)6(، وبه قال علي بن أبي طالب، والش��عبي، وابن جبير، والنخعي، 
والزهري، وسعيد بن المسيب، وقتادة، والثوري))(.

جاء يف المبسوط للسرخسي: »الرجل يجربه السلطان على الط�ق، والعتاق، فيطلق 
أو يعت��ق وهو كاره: إنه جائز واقع، ولو ش��اء اهلل البت�ه بأش��دَّ م��ن هذا، وهو يقع كيفما 

))/ )))(، عم��دة القاري ش��رح صحيح البخ��اري لبدر الدين العين��ي )0)/ 0))(، ط. دار إحي��اء الرتاث العربي، 
بيروت.

))( اإلشراف على نكت مسائل الخ�ف ))/ )))(.
))( الحاوي الكبير )0)/ )))(.

))( البيان يف مذهب اإلمام الشافعي )0)/ 0)(.
))( اإلنصاف ))/ )))(.

))( فتح الباري البن حجر )))/ )))(.
)6( ينظ��ر: تفس��ير القرطبي )0)/ )))(، المبس��وط للسرخس��ي )))/ 0)(، االختي��ار ))/ )))(، تبيين الحقائق 

))/ )))(، العناية ))/ )))(، البناية ))/ )))(، عمدة القاري )0)/ 0))(، سبل الس�م ))/ )))(.
))( ينظ��ر: البناي��ة ))/ )))(، بح��ر المذهب للروي��اين )0)/ )0)(، البيان يف مذهب اإلمام الش��افعي )0)/ ))(، 
المجم��وع )))/ )6(، المغن��ي الب��ن قدام��ة )0)/ 0))(، معال��م الس��نن ))/ )))(، فت��ح الب��اري الب��ن حج��ر 

)))/ )))(، عمدة القاري )0)/ 0))(، نيل األوطار )6/ )))(.
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كان، وبه أخذ علماؤنا ، وقالوا: ط�ق المكَره واقع، س��واء كان المكِره سلطاناًا 
أو غيره، أكرهه بوعيد متلف أو غير متلف«))(.

  وج��اء يف البناي��ة: »وط���ق المك��ره واق��ع، وه��و قوُل عم��َر ب��ِن الخطاب
، وابن جبير، والنخعي،  وعلي بِن أبي طالب وعبِد اهلل بن عمر ، وبه قال الشعبيُّ
والزهري، وس��عيد بن المس��يب، وُش��َريح القاضي، وأبو ق�بة عبد اهلل بن زيد الجرمي 

التابعي الكبير، وقتادة، والثوري«))(.
وج��اء يف المغني البن قدام��ة: »وأجازه أبو ق�بة، والش��عبي، والنخعي، والزهري، 

والثوري، وأبو حنيفة وصاحباه«))(.
األدلة:

أواًل: أدلة أصحاب القول األول: 
اس��تدلَّ أصحاُب الق��ول األول وهم الجمهور على عدم وقوع ط���ق المكَره بأدلة 

منها:
يَمِٰن{ ]النحل: 06)[. ۢ بِٱۡلِ ۡكرِهَ َوقَۡلُبُهۥ ُمۡطَمئِنُّ

ُ
الدليل األول: قوله تعالى: }إِلَّ َمۡن أ

وج��ه الدالل��ة: أن اهلل تعال��ى نفى الكف��ر باللس��ان إذا كان القلب مطمئنًّ��ا باإليمان، 
فكذل��ك الط���ق إذا لم ُيِرْده ولم َينِْوه بقلبه لم يلزْمُه، ولذلك قال عطاء: الش��رك أعظم 

من الط�ق))(.
الدلي��ل الثاين: قول��ه : ))إن اهلل وضع ع��ن أمتي الخطأ، والنس��يان، وما 

استكرهوا عليه(())(.

.)(0 /((( )((

.)((( /(( )((
.)((0 /(0( )((

))( ينظر: بداية المجتهد ))/ )0)(، المغني البن قدامة )0)/ )))( شرح صحيح البخاري البن بطال ))/ )))(، 
))/ )))(، فتح الباري البن حجر ))/ 0))(، سبل الس�م ))/ )))، 60)(، نيل األوطار )6/ 0))(.

))( سبق تخريجه.
* ينظر هذا الدليل يف: اإلش��راف على نكت مس��ائل الخ�ف للقاضي عبد الوهاب ))/ )))(، المعونة، ص:)))، 
التبص��رة للخمي )6/ 666)(، الح��اوي الكبير للماوردي )0)/ )))(، المجم��وع )))/ )6(، المغني البن قدامة 

)0)/ 0))(، الموسوعة الفقهية الميسرة )الط�ق(، أ.د/ محمد إبراهيم الحفناوي، ص:0).
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ا عنه،  ا وموضوعاً وج��ه الداللة: اقتضى هذا الحدي��ث أن يكون ط�ُق المكَره مرفوعاً
ف� ُيؤاَخُذ به وال يقُع ط�ُقه))(.

واعُترض عليه))(: 
أ- بأن االستكراه لم يرفع ألنه قد يوجد.

ب- بأن��ه محم��ول على رفع اإلث��م كما قال الطحاوي، فإن قول��ك: غفر اهلل لف�ن، 
وعفا اهلل عن ف�ن. بمعنى نفي حكم المأثم.

وُأجيب عنه))(:
أ- ب��أن المراد به حكم االس��تكراه، ال االس��تكراه، كما أن الم��راد به حكم الخطأ ال 

وجود الخطأ.
؛ ألن ما رفع الحكم قد رفع اإلثم. ب- وأن حْمَله على رْفع الحكم أولى ألنه أعمُّ

الدليل الثالث: عن عائش��ة  أهنا سمعت رسول اهلل  يقول: ))ال 
طاق وال عتاق يف إغاق(())(.

وج��ه الداللة: ه��ذا الحديث ن��صٌّ يف عدم وقوع ط���ق المك��َره؛ ألن اإلغ�َق هو 
اإلك��راُه كم��ا قال كثيٌر م��ن العلماء؛ ألنه إذا ُأْك��ِره انغلق عليه رْأُيه وأغل��ق عليه يف أمره، 

وقيل: كأنه يغلق عليه الباب ويضيق عليه حتى يأيتَ بما ُأكره عليه فيطلق.
ق��ال أب��و عبيد وابن قتيبة: معناه: يف إكراه، وقال أبو بكر: س��ألت ابن دريد وأبا طاهر 

النحويين، فقاال: يريد اإلكراه، وقال المناوي: أي إكراه))(.
))( ينظر: الحاوي الكبير )0)/ )))(، الموسوعة الفقهية الميسرة، )الط�ق( ص:0).

))( ينظر: الحاوي الكبير )0)/ )))(، ش��رح مختصر الطحاوي للجصاص ))/ ))(، شرح صحيح البخاري البن 
بطال ))/ )))(.

))( ينظر: الحاوي الكبير )0)/ )))(.
))( أخرجه ابن ماجه يف س��ننه، كتاب: الط�ق، باب: ط�ق المكره والناس��ي ))/ 660، ح6)0)(، والدارقطني يف 
سننه، كتاب: الط�ق والخلع واإلي�ء وغيره ))/ )6، ح))))(، والحاكم يف المستدرك، كتاب: الط�ق ))/ 6))، 

ح)0))(، وقال: »هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه«.
* ينظ��ر ه��ذا الدلي��ل يف: اإلش��راف على نك��ت مس��ائل الخ���ف ))/ )))(، المعون��ة، ص:)))، الح��اوي الكبير 

)0)/ )))(، المجموع )))/ )6(، المغني البن قدامة )0)/ )))(.
))( ينظ��ر: المغن��ي الب��ن قدام��ة )0)/ )))(، الش��رح الكبي��ر ألبي الف��رج المقدس��ي )))/ 0))(، معالم الس��نن 
))/ )))(، االستذكار البن عبد الرب )6/ )0)(، فتح الباري البن حجر ))/ )6)(، فيض القدير )6/ )))(، سبل 

الس�م )/ )))، 60)، شرح الزرقاين على الموطأ ))/ )))(.
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وقال ابن بطال: »تأويل اإلغ�ق عند العلماء اإلكراه«))(.
وقيل: اإلغ�ق الجنون، واستبعده المطرزي. وقيل: الغضب))(.

الدليل الرابع: ُروي عن عدد من الصحابة  عدم وقوع ط�ق المكره، حتى 
ا))(، ومن ذلك ما يلي: اعتربه البعض إجماعاً

أ- ع��ن قدامة بن إبراهيم: أنَّ رج�اً على عهد عمر بن الخطاب تدلى يش��تار عس���اً 
ا وإال  (، فأقبلت امرأته فجلس��ت على الحبل، فقال��ت: ليطلقها ث�ثاً )أي يجتن��ي عس���اً
ا، ثم خرج إلى عمر فذكر ذلك  قطعت الحبل، فذكرها اهلل واإلس�م، فأبت، فطلقها ث�ثاً

له، فقال: ارجع إلى أهلك، فليس هذا بط�ق))(.
ب- عن ابن عباس قال: ليس لمكره وال لمضطر ط�ق))(.

ج - ع��ن ثابت األعرج، قال: س��ألت ابن عمر وابن الزبي��ر عن ط�ق المكره، فقاال 
ا: ليس بشيء)6(. جميعاً

د- عن حميد، عن الحسن أن عليًّا  قال: ال ط�ق لمكره))(.
فه��ذه األقوال الصادرة م��ن بعض الصحابة  تدل دالل��ةاً واضحةاً على عدم 

وقوع ط�ق المكَره.
ثانًيا: أدلة أصحاب القول الثاين:

واستدلَّ أصحاُب القول الثاين وهم الحنفية على وقوع ط�ق المكَره بأدلة منها:

))( شرح صحيح البخاري ))/ )))(.
))( نيل األوطار )6/ )))(.

))( ينظ��ر الح��اوي الكبي��ر )0)/ )))(، وج��اء فيه: »وألن��ه إجماع الصحابة . قاله خمس��ة منه��م، لم يظهر 
مخال��ف لهم«. الش��رح الكبير ألبي الفرج المقدس��ي )))/ )))(، وج��اء فيه: »وألنه -أي ط���ق المكَره- قول من 
ا«. ويف دعوى اإلجماع هذه نظٌر؛ ألن اتفاَق البعض  س��مينا من الصحابة، وال مخالف لهم يف عصرهم، فيك��ون إجماعاً

ا، فاإلجماُع هو االتفاق من الجميع. من الصحابة ال يَعدُّ إجماعاً
))( الحاوي الكبير )0)/ )))(، نيل األوطار )6/ )))(.

))( المحلى باآلثار ))/ )6)(.

)6( المحلى باآلثار ))/ )6)(.
))( الس��نن الكربى للبيهقي، جماع أبواب ما يقع به الط�ق من الك�م وال يقع إال بنية، باب: ما جاء يف ط�ق المكره 

))/ 6))، رقم )0)))(.
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تَاِن{ وقوله: }فَإِن  َلُٰق َمرَّ الدليل األول: أن عموم النصوص يف قوله تعالى: }ٱلطَّ
َطلََّقَها فََل َتِلُّ َلُۥ ِمۢن َبۡعُد...{ وغيرهما يوجب وقوع ط�ق المكَره وغيره؛ إذ ليس 

يف اللفظ داللة على الفرق بين المكره وغيره))(.
وُأجي��ب: بأن المك��ره عندنا غير مطل��ق، ولو صحَّ دخوله يف عم��وم هذه النصوص 

ا بما ذكرنا))(. لكان مخصوصاً
الدلي��ل الثاين: ع��ن أبي هريرة  ق��ال: قال رس��ول اهلل : ))ثاث 

جدهن جد وهزلهن جد: النكاح، والطاق، والرجعة(())(.
ى النبي  بين حكم الج��اد والهازل مع اخت�فهما يف  وجه الداللة: س��وَّ
ا إليقاع حكم اللفظ، واآلخر غيَر قاصد له، فدلَّ ذلك على أن كلَّ  ك��ون أحدهما قاص��داً
مكلَّ��ف وجد إيقاع الط���ق يف لفظه فحكمه الزم له، وأن ال تأثير لعدم إرادته يف ارتفاع 

ة الط�ق من المكَره))(.  حكم لفظه، فدلَّ على صحَّ
وُأجيب عن هذا الحديث: بأننا نقول بموجبه ونجعل الجد والهزل يف وقوع الط�ق 
س��واء، والمكره ليس بجادٍّ وال هازل، فخ��رج عنها كالمجنون؛ ألن الجادَّ قاصد اللفظ 
مريد للفرقة، والهازل قاصد للفظ غير مريد للفرقة، والمكره غير قاصد للفظ وال مريد 

للفرقة))(. 
��ا، فقامت امرأته،  الدلي��ل الثال��ث: عن صفوان بن غ��زوان الطائي أن رج�اً كان نائماً
فأخذت سكيناًا، فجلس��ت على صدره، فوضعت السكين على حلقه، فقالت: لتطلقني 

))( ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ))/ 6(، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ))/ )))(.
))( ينظر: الحاوي الكبير )0)/ 0))(.

))( س��نن اب��ن ماجه، كتاب: الط���ق، باب: من طلق أو نك��ح أو راجع العباًا ))/ ))6، ح))0)(، س��نن أبي داود، 
كت��اب: الط�ق، باب: يف الط�ق على الهزل ))/ )))، ح))))(، س��نن الرتمذي، أبواب الط�ق واللعان، باب: ما 
جاء يف الجد والهزل يف الط�ق ))/ )))، ح))))(، وقال أبو عيسى: »هذا حديث حسن غريب، والعمل على هذا 

عند أهل العلم من أصحاب النبي  وغيرهم«.
))( ينظر هذا الدليل ووجه داللته يف: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ))/ )(، المبسوط للسرخسي )))/ ))(، 

تبيين الحقائق ))/ )))(، البحر الرائق ))/ )6)(.
))( ينظر: الحاوي الكبير )0)/ 0))(، شرح صحيح البخاري البن بطال ))/ )))(.
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ا، ثم أتى النبي ، فذكر  ا أو أذبحنك، فناش��دها اهلل، فأب��ت، فطلقها ث�ثاً ث�ثاً
له ذلك، فقال: ))ال قيلولة يف الطاق(())(.

وج��ه الداللة: يفيد الحديث أنه ال رجوَع يف الط�ق وال فس��خ بعد وقوعه، فقد نفى 
رفع أو فسخ الط�ق الواقع عن إكراه، فدل ذلك على أن ط�ق المكره يقع))(.

والجواب عنه من وجوه:
األول: أن��ه غاي��ة يف الضعف، ق��ال ابن أبي حات��م: فقال أبو زرعة: ه��ذا حديث واٍه 

ا))(. جدًّ
، قال البخاري: صفوان األصم عن أصحاب  وقال ابن الجوزي: هذا حديث ال يصحُّ

النبي  ال يتابع عليه يف المكَره«))(.
الثاين: وإن صح، فالمراد ط�ق المكلف العاقل دون من ال يعقل))(.

ا،  الثال��ث: أن��ه يجوز أن يكون رأى م��ن جلده وضعف زوجته ما ال يك��ون به مكرهاً
فألزمه الط�ق)6(.

الدلي��ل الراب��ع: أن المكره لم يعدم يف ط�ق��ه أكثر من الرضا، ووج��ود الرضا ليس 
بشرط يف الط�ق كالهازل.

وُأجي��ب عنه: بأنه قياس باطل؛ ألن الهازَل قاصد إيقاع الط�ق وراٍض به، والمكره 
غير راٍض وال نيَّة له يف الط�ق، ولكل امرئ ما نوى))(.

))( س��نن س��عيد بن منصور كتاب: الط�ق، باب ما جاء يف ط�ق المكره ))/ )))،ح0)))(، نصب الراية، كتاب: 
الط���ق ))/ )))(، التلخيص الحبير ))/ )6)(، وقال اب��ن حجر: »ذكره ابن أبي حاتم يف العلل عن أبي زرعة وأنه 

ا«. واٍه جدًّ
))( ينظر: ش��رح مختصر الطح��اوي للجصاص ))/ 6(، المبس��وط للسرخس��ي )))/ ))(، االختيار ))/ )))(، 

الموسوعة الفقهية الميسرة، الط�ق، ص:))، )).
))( علل الحديث البن أبي حاتم ))/ )))(.

))( العلل المتناهية يف األحاديث الواهية ))/ 60)(.
))( سبل الس�م ))/ 66)(.

)6( الحاوي الكبير )0)/ 0))(.
))( ينظر هذا الدليل والجواب عنه يف: تفسير القرطبي )0)/ )))(، بدائع الصنائع ))/ )))(، االختيار ))/ )))(، 

تبيين الحقائق ))/ )))(، البناية ))/ )))(، التاج واإلكليل ))/ )))(.
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* وبع��د ِذْكِر أقواِل العلماِء يف المس��ألِة وِذْكِر أظهِر ما اس��تدلَّ ب��ه أصحاُب كلِّ قوٍل 
ة ما اس��تدلوا  ��ح ل��ديَّ قول جمهور العلم��اء، وهو عدم وقوع ط���ق المكَره؛ لقوَّ يرتجَّ
ا  ة الحنفية، وألن يف القول بعدم وقوع ط�ق المكَره س��دًّ ة ما أجابوا ب��ه عن أدلَّ ب��ه، وقوَّ

ا على استمرار الحياة الزوجية التي راعتها الشريعة اإلس�مية. للذريعة وحفاظاً

ل  ا
ة
ا �

ب
� مس�ة: اأ ا لحب  ا

ل�ة
أ
لمسا ا

 

وى �ثلا�ًثا
ة و�ب

ل� �ب�ة طا
أ
�ة�: ا وحب ب

ل لر لرحب ا

ا. فهل  اختلف العلماء فيما لو قال الرجل لزوجته: أنت طالق أو طلقتك، ونوى ث�ثاً
ا اقتضاء وتعمل نيته، أم يقع طلقة واحدة وال تعمل نيته؟  يقع ث�ثاً

وسبب اختافهم:
ا، فالقائلون  االخت���ف يف عموم المقتضى يف قوله: أنت طالق أو طلقتك ونوى ث�ثاً
��ا، فالمقدر عندهم:  بعم��وم المقتض��ى تصحُّ عندهم نيَّة الث���ث، فتعمل نيته ويقع ث�ثاً

ا. أنت طالق الط�ق أو ث�ثاً
والقائلون بعدم عموم المقتضى تقع عندهم طلقة واحدة، وال تعمل نيته يف الث�ث؛ 
ألن المقتض��ى ال عم��وَم له عندهم حتى يقب��َل التخصيص، فالمق��در عندهم هو طلقة 

واحدة))(.
ق��ال السرخس��ي : »وعلى ه��ذا ما إذا ق��ال المرأته: أنت طال��ق، أو طلقتك، 
ا، وذلك  ا، فإن على قول الش��افعي تعمل نيته؛ ألن قوله: طالق، يقتضي ط�قاً ونوى ث�ثاً
كالمنص��وص علي��ه، فتعمل نيته الث�ث فيه قوالاً بالعم��وم يف المقتضى، وقلنا نحن: إن 
قول��ه: طالق، نعت فرد، ونعت الفرد ال يحتمل العدد، والنيَّة إنما تعمل إذا كان المنوي 
م��ن محتم���ت اللف��ظ، وال يمكن إعم��ال نية الع��دد باعتبار المقتض��ى؛ ألنه ال عموم 

للمقتضى«))(.

))( ينظر: كشف األسرار عن أصول البزدوي ))/ )))(، فصول البدائع ))/ )0)(.
))( أصول السرخسي ))/ ))))(.
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، ال يصح نيَّة الث�ث  وقال صدر الش��ريعة: »لما ذكر أن المقتض��ى ال عموم له أص�اً
يف: أنت طالق، وطلقتك. فإن داللة: أنت طالق، وطلقتك على الط�ق بطريق االقتضاء 

ال بطريق اللغة«))(. 
ومن ثم فقد اختلف العلماء يف هذه المسألة على قولين: 

ا إذا نواه. القول األول: تصح نيته ويعمل هبا ويقع الط�ق ث�ثاً
وه��و ق��ول المالكية، والش��افعية، ورواية ع��ن اإلمام أحم��د))(، وبه ق��ال أبو عبيد، 

وإسحاق، وابن المنذر))(.
قال ابن رش��د: »قال لزوجته: أنت طالق، وادَّعى أنه أراد بذلك أكثَر من واحدة: إما 

ا، فقال مالك: هو ما نوى، وقد لزمه، وبه قال الشافعي«))(. ثنتين وإما ث�ثاً
ا، فقال: أنت طال��ق، ونوى الث�ث،  وق��ال الروي��اين: »إذا نوى بصريح الط���ق ث�ثاً
��ا، ولو ن��وى اثنتين كان��ت اثنتين، فيحم��ل صريح الط�ق عل��ى ما نوى من  كان��ت ث�ثاً

عدده«))(.
ا وق��ع الث�ث، وهو قول مالك  وق��ال ابن قدامة: »... والرواي��ة الثانية: إذا نوى ث�ثاً

والشافعي وأبي عبيد وابن المنذر«)6(.
ا من أعداد الط�ق  وقال الحافظ العراقي: »إذا طلق بصريح لفظ الط�ق ونوى عدداً
��ا: واحدة، أو  ا، كان ما ن��واه من العدد واقعاً كم��ن ق��ال المرأته: أنت طالق، ون��وى ث�ثاً

ا، وإليه ذهب الشافعي ومالك وإسحاق وأبو عبيد«))(. اثنتين، أو ث�ثاً
))( التوضيح ))/ )))(.

* وللخ�ف س��بب آخر، وهو: هل يقع الط�ق بالنية دون اللفظ، أو بالنية مع اللفظ المحتمل؟ فمن قال بالنيَّة أوجب 
الث���ث، وكذل��ك من قال بالنيَّ��ة واللفظ المحتمل ورأى أن لفَظ الط�ق يحتمُل الع��دد. ومن رأى أنه ال يحتمل العدد 

وأنه ال بد من اشرتاط اللفظ يف الط�ق مع النيَّة قال: ال يجب العدد وإن نواه. )بداية المجتهد )/ 6)(.
))( ينظر: اإلشراف على نكت مسائل الخ�ف ))/ )))(، الشرح الكبير للشيخ الدردير ))/ )))(، الحاوي الكبير 

)0)/ )6)(، هناية المطلب )))/ ))(، الشرح الكبير للمقدسي )))/ )))(.
))( ينظر: المغني البن قدامة )0)/ )))(، الشرح الكبير للمقدسي )))/ )))(، طرح التثريب ))/ ))(.

))( بداية المجتهد ))/ 6)(.
))( بحر المذهب )0)/ ))(.

)6( المغني )0)/ )))(.
))( طرح التثريب ))/ ))(.



81

عموم المقتنى عند األصوليين

القول الثاين: ال تصح نيُته وتقع طلقة واحدة.
وه��ذا قول الحنفية))(، ورواية عن اإلمام أحمد، وهو قول الحس��ن وعمرو بن دينار 

والثوري واألوزاعي))(.
ا  قال أبو زيد الدبوسي: »وقال علماؤنا فيمن قال المرأته: أنت طالق، ونوى هبا ث�ثاً

لم يصح«))(.
ا، فهذا فيه روايتان: إحداهما:  وقال ابن قدامة: »وأما إذا قال: أنت طالق، ونوى ث�ثاً
ال يقع إال واحدة، وهو قول الحس��ن وعمرو بن دين��ار والثوري واألوزاعي وأصحاب 

الرأي«))(.
األدلة:

أواًل: أدلة أصحاب القول األول: 
ومما يؤيد ما ذهب إليه أصحاب القول األول )وهم الجمهور( على أنه يعمل بنيته، 

ا إذا نواه ما يلي: ويقع الط�ق ث�ثاً
��ا ال محالة، فصار الط�ق كالمذكور  الدلي��ل األول: قوله: أنت طالق، يقتضي ط�قاً
ا، ونوى به الث�ث،  ا بأن قال: أنت طال��ق الط�ق أو ث�ثاً ��ا، ولو كان الط�ق مذكوراً نصًّ

ا، فكذلك ههنا))(. ، وتعمل نيته إجماعاً صحَّ
ق��ال القاضي عب��د الوهاب: »قوله: أنت طالق، نعت لمص��در محذوف تقديره أنت 
طالق ط�قاًا، وذلك المصدر قابٌل للعدد باتفاقنا، وإظهاره كرتكه؛ ألنه معلوم من اللفظ، 

فإذا كان المصدر قاب�اً للعدد، جاز أن يوصف نعتاًا بما يصح أن يقبله لو أظهره«)6(.

))( ينظر: تقويم األدلة، ص:)))، أصول السرخسي ))/ )))(، ميزان األصول ))/ )))(، المبسوط للسرخسي 
)6/ ))(، بدائع الصنائع ))/ )0)(.

))( ينظر: المغني البن قدامة )0)/ )))(، الشرح الكبير للمقدسي )))/ )))(، طرح التثريب ))/ ))(.
))( تقويم األدلة، ص:))).

))( المغني )0)/ )))(.
))( ينظر: تقويم األدلة، ص:)))، تخريج الفروع على األصول للزنجاين، ص:0)).

)6( اإلشراف على نكت مسائل الخ�ف ))/ )))(.



82

العدد الحادي واألربعون

ا، ونية  الدلي��ل الثاين: أنه لو ق��ال: أنت طالق، وأش��ار بأصابعه الث�ث، طلق��ت ث�ثاً
الث�ث أقوى من إشارته بالث�ث؛ ألن الكناية تعمل فيها النية، وال تعمل فيها اإلشارة، 

فلما وقعت الث�ث باإلشارة، فأولى أن تقع بالنية))(.
الدليل الثالث: قوله: أنت طالق، عند أهل العربية اسم فاعل، ألهنم يقولون: طلقت 
فه��ي طال��ق، كما قالوا: حاض��ت فهي حائ��ض، وضربت فهي ضارب، واس��م الفاعل 
يحتمل العدد؛ ألنه يجب أن يفس��ر بأعداد المص��ادر، فيقال: أنت طالق طلقتين، وأنت 
طال��ق ث�ث تطليق��ات، ومائة طلقة، وض��ارب مائة ضربة، ولو كان االس��م ال يتضمن 
أعداد مصادره، فأحس��ن أن يعترب به، كما ال يحس��ن أن يقال: أنت ضارب طلقة، وقائم 

قعدة. ولذا تضمن العدد، فجاز أن يقع به الث�ث، كما يقع بقوله: أنت الط�ق))(.
ا، فإذا نوى به  الدلي��ل الرابع: قوله: »أنت طالق« لفظ لو قرن به لفظ الث�ث كان ث�ثاً

ا كالكنايات))(. الث�ث كان ث�ثاً
ثانًيا: أدلة أصحاب القول الثاين: 

ومم��ا يؤيد ما ذهب إليه أصحاب الق��ول الثاين )وهم الحنفية ومن معهم( القائلون: 
ال تصح نيته، وتقع طلقة واحدة ما يلي:

الدلي��ل األول: أن المقتضى ال يجعل كالمصرح ب��ه يف أصل الط�ق، فكيف يجعل 
كالمصرح به يف عدد الط�ق؟! وبيان ذلك: أنه إذا قال المرأته: زوري أباك، أو حجي، 
ون��وى ب��ه الط�ق لم تعمل نيته، وال يقع الط�ق، ومعلوم أن ما نطق به يقتضي ذهاباًا ال 
محالة، ولم تعمل نيته يف أصل الط�ق، ف� تعمل نيته يف عدد الط�ق من باب أولى))(.
الدلي��ل الث��اين: الني��ة ال تص��ح يف قوله: طال��ق؛ ألنه نعت ف��رد، وهو المرأة ال اس��م 
الط�ق، ونعت الفرد ال يحتمل العدد والتعميم بوجه، والنية إنما تعمل إذا كان المنوي 

))( ينظر: الحاوي الكبير )0)/ )6)(.
))( ينظر: الحاوي الكبير )0)/ )6)(، بحر المذهب )0)/ ))(.

))( ينظر: المغني البن قدامة )0)/ )))(، الشرح الكبير للمقدسي )))/ )))، 6))(.

))( ينظر: أصول السرخسي ))/ )))(، كشف األسرار عن أصول البزدوي ))/ )))(.
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من محتم�ت اللفظ، وإذا كان قوله: أنت طالق نعت فرد وليس من محتم�ت اللفظ، 
ف� يمكن إعمال نية العدد فيه باعتبار المقتضى؛ ألنه ال عموم للمقتضى))(.

الدلي��ل الثال��ث: أن الط�ق غير منصوص عليه يف قوله: أن��ت طالق، ولكنه مقتضى 
��ا، والمقتضى ال عم��وم له؛ ألنه يثب��ت بقدر ما ترتف��ع به ضرورة  الن��ص؛ ليك��ون صدقاً
الن��ص، وضرورته ترتفع بثبوته بدون الث�ث؛ ألن الض��رورة المثبتة يف حق نية الث�ث 

لم تكن ثابتةاً، فلم تثبت يف حق المرأة نية الث�ث))(.
* وبع��د ِذْكِر أقواِل العلماِء يف هذه المس��ألة، وِذْكِر أظهِر ما اس��تدلَّ به أصحاُب كلِّ 
قوٍل، أميُل إلى ما ذهب إليه الحنفيُة ومن معهم، وهو أنه ال تصح نيته وال يعمل هبا ويقع 
ة ما استدلوا به، ولما فيه من الحفاظ على  الط�ق واحدةاً رجعية، وأرى أنه الراجح؛ لقوَّ

الحياة الزوجية واستقرار األسرة، وهو مقصٌد ساٍم من مقاصِد الشريعة الغراء.

))( ينظر: أصول السرخسي ))/ )))(، كشف األسرار عن أصول البزدوي ))/ )))(، فصول البدائع ))/ )0)(، 
االختيار ))/ )))(.

))( ينظر: تقويم األدلة، ص:)))، كشف األسرار عن أصول البزدوي ))/ )))(.
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اخلامتة

أهم النتائج المستخلصة من هذا البحث:
)- مس��ألة عموم المقتضى من المسائِل التي تستحسن العناية هبا؛ لما لها من أثٍر يف 

كثير من األحكام الفقهية.
)- داللة االقتضاء هي: داللة اللفظ على معنى يتوقف عليه صدق الك�م أو صحته 

ا. عق�اً أو شرعاً
)- تبيَّن أن لداللة االقتضاء عناصَر، هي:

أ- المقتِضي )بالكسر وهو اسم فاعل(: هو اللفظ الطالب لإلضمار، أي هو الك�م 
ا إال بالزيادة، فهو الداعي لهذه الزيادة والحامل عليها، وهو صيانة  الذي ال يصح ش��رعاً

الك�م.
ب- المقتَضى )اسم مفعول من اقُتضي(: وهو المضمر نفسه.

ج- االقتضاء وهو: داللة الش��رع على أن هذا الك�م ال يصح إال بالزيادة )أي طلب 
الزيادة من الشارع(.

د- حكم المقتضى وهو ما ثبت باالقتضاء.
)- عرف الجمهور وعامة متقدمي الحنفية المقتضى بتعريفات منها: 

أنه: زيادة على النص لم يتحقق معنى النص بدوهنا.
ا. ة المتأخرين من الحنفية بأنه: ما ثبت زيادة على النص لتصحيحه شرعاً وعرفه عامَّ

)- ذهب جمهور األصوليين إلى أن المقتضى ث�ثة أقسام هي:
أ- ما وجب تقديره ضرورة صدق الك�م.
. ب- ما وجب تقديره لصحة الك�م عق�اً
ا. ج- ما وجب تقديره لصحة الك�م شرعاً

6- وضع األصوليون للمقتضى شروطاًا منها:
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أ- أن يتقدم المقتضى )المقدر( على المقتضي )المنطوق(.
ب- أن يثبت المقتضى بشروط المقتضي.

ج- أال يتغير المنطوق )المقتضي( عند ظهور المقتضى.
ا له. ا للمقتضي )المنطوق( بأن يكون أدنى منه أو مساوياً د- أن يكون المقتضى تابعاً
)- المراد بعموم المقتضى: تناول النص الطالب للتقدير كل المقدرات التي يصح 

ا.  تقديرها من أجل استقامة الك�م، أو صحته عق�اً أو شرعاً
)- مسألة عموم المقتضى محل اخت�ف بين العلماء؛ فيرى اإلمام الشافعي وبعض 
أصحابه وأكثر الحنابلة جواز عموم المقتضى، ويرى الحنفية أن المقتضى ال عموم له، 

فيقدر معنى واحد فقط.
)- ترتب على اخت�ف العلماء يف مسألة عموم المقتضى اخت�ف يف بعض الفروع 

ا منها، وهي: الفقهية، وذكرت بعضاً
أ- حكم من تكلم يف الص�ة ناسياًا أو مخطئاًا.

ب- تبييت نية الصيام من الليل.
ج- اشرتاط الولي يف النكاح.

د- ط�ق المكره. 
ا.  ه�- قول الرجل لزوجته: أنت طالق، ونوى ث�ثاً

وبع��د: فإن كنُت ق��د ُوفقت فمن محض فضل اهلل وكرمه، فلل��ه الحمد والمنَّة، وإن 
كان غير ذلك، فمني ومن الش��يطان، فالكمال هلل وحده، وحس��بي أين قد اجتهدت قدر 
، وأس��أله سبحانه أن  اس��تطاعتي وطاقتي؛ فإنه س��بحانه ال يضيع أجر من أحس��ن عم�اً

يجعَله يف ميزان حسنايت، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

وصلِّ امهلل وسلْم وبارْك ىلع سيدنا حممد وىلع آهل وأصحابه وسلْم تسليًما كثريًا.
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فهرس أهم املراجع

كتب التفسير:
)- الجام��ع ألحكام القرآن، ألبي عبد اهلل محمد بن أحمد ش��مس الدين القرطبي، 
تح/ أحم��د الربدوين، وإبراهي��م أطفي��ش، ط/ دار الكتب المصرية، القاه��رة، الثانية، 

)6))م.
كتب الحديث وعلومه:

)- اإلحس��ان يف تقريب صحيح ابن حبان، لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن 
مع��اذ بن َمْعب��د التميمي، أبي حاتم الدارمي الُبس��تي، ط/ مؤسس��ة الرس��الة، بيروت، 

))))م.
)- إتح��اف المه��رة بالفوائد المبتكرة من أطراف العش��رة، ألب��ي الفضل أحمد بن 
عل��ي  ب��ن محمد بن أحم��د بن حج��ر العس��ق�ين، تح/ مركز خدمة الس��نة والس��يرة، 

ط/ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف )بالمدينة( األولى ))))م.
)- إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، ألحمد بن محمد بن أبي بكر القسط�ين 

القتيبي، ط/ المطبعة الكربى األميرية، مصر، السابعة، ))))ه�.
)- تحفة األحوذي بش��رح جامع الرتم��ذي، ألبي الع� محمد عبد الرحمن بن عبد 

الرحيم المباركفوري، ط/ دار الكتب العلمية، بيروت.
6- التمهي��د لم��ا يف الموطأ من المعاين واألس��انيد، ألبي عمر يوس��ف بن عبد الرب، 
تح/ مصطف��ى أحمد العلوي، محم��د عبد الكبير البك��ري، ط/ وزارة عموم األوقاف 

والشؤون اإلس�مية، المغرب، ))))ه�.
)- الدراي��ة يف تخري��ج أحادي��ث الهداي��ة، ألب��ي الفض��ل أحمد بن عل��ي بن حجر 

العسق�ين، تح/ السيد عبد اهلل المدين، ط/ دار المعرفة، بيروت.
)- س��بل الس���م ش��رح بلوغ المرام، محم��د بن إس��ماعيل بن ص���ح الصنعاين، 

ط/ دار الحديث.
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جْستاين، تح/ محمد محيي  )- س��نن أبي داود، ألبي داود سليمان بن األشعث السِّ
الدين عبد الحميد، ط. المكتبة العصرية، صيدا، بيروت.

0)- س��نن ابن ماجه، البن ماجه أبي عبد اهلل محمد بن يزيد القزويني، تح/ محمد 
فؤاد عبد الباقي، ط/ دار إحياء الكتب العربية. 

))- س��نن الرتمذي، لمحمد بن عيسى بن َسْورة الرتمذي، أبي عيسى، تح/ أحمد 
محمد ش��اكر، ومحمد فؤاد عب��د الباقي، وإبراهيم عطوة ع��وض، ط/ مصطفى البابي 

الحلبي، مصر، الثانية ))))م.
))- سنن الدارقطني، ألبي الحسن علي بن عمر بن أحمد الدارقطني، تح/ شعيب 

األرنؤوط، وآخرين، ط/ مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، األولى، )00)م.
))- س��نن الدارم��ي، ألبي محمد عب��د اهلل بن عبد الرحمن الدارمي، تح/ حس��ين 
س��ليم أس��د ال��داراين، ط/ دار المغني للنش��ر والتوزي��ع، المملكة العربية الس��عودية، 

األولى، 000)م.
))- الس��نن الكربى ألحمد بن الحسين بن علي أبي بكر البيهقي، تح/ محمد عبد 

القادر عطا، ط/ دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الثالثة، )00)م.
))- الس��نن الك��ربى، ألب��ي عبد الرحم��ن أحمد بن ش��عيب بن علي الخراس��اين، 
النسائي تح/ حسن عبد المنعم شلبي، ط/ مؤسسة الرسالة، بيروت، األولى، )00)م.
6)- ش��رح الزرق��اين على موط��أ اإلمام مالك، لمحم��د بن عبد الباقي بن يوس��ف 
الزرق��اين المصري، تح/ ط��ه عبد الرؤوف س��عد، ط/ مكتبة الثقافة الديني��ة، القاهرة، 

األولى )00)م.
))- ش��رح مسلم، ألبي زكريا محيي الدين بن ش��رف النووي، ط/ مكتبة أبي بكر 

الصديق.
))- ش��رح س��نن أبي داود، ألبي محمد محمود بن أحمد بن موس��ى بن أحمد بن 
حس��ين الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني، تح/ أبي المنذر خالد بن إبراهيم المصري، 

ط/ مكتبة الرشد، الرياض، األولى، ))))م.
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))- شرح معاين اآلثار، أبو جعفر أحمد بن محمد بن س�مة بن المصري الطحاوي، 
تح/ محمد زهري النجار، محمد سيد جاد الحق، ط. عالم الكتب، األولى ))))م.

0)- صحي��ح البخ��اري، محم��د ب��ن إس��ماعيل أب��و عب��د اهلل البخ��اري الجعفي، 
تح/ محمد زهير بن ناصر الناصر، ط/ دار طوق النجاة، األولى، ))))ه�.

))- صحيح مس��لم، ألبي الحس��ين مس��لم ب��ن الحجاج القش��يري النيس��ابوري، 
ط/ مكتبة أبي بكر الصديق.

))- طرح التثريب يف شرح التقريب، ألبي الفضل زين الدين عبد الرحيم العراقي، 
ط/ الطبعة المصرية القديمة.

))- عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ألبي محمد محمود بن أحمد بن موسى 
بدر الدين العيني، ط/ دار إحياء الرتاث العربي، بيروت.

))- ع��ون المعبود ش��رح س��نن أبي داود، لمحم��د أبي عبد الرحمن ش��رف الحق 
الصديقي، العظيم آبادي، ط. دار الكتب العلمية، بيروت، الثانية، ))))ه�.

))- فت��ح الباري ش��رح صحي��ح البخاري، ألحم��د بن علي بن حج��ر أبي الفضل 
العسق�ين، ط/ دار المعرفة، بيروت، ))))ه�.

6)- مجم��ع الزوائ��د ومنبع الفوائد، ألبي الحس��ن نور الدين علي ب��ن أبي بكر بن 
سليمان الهيثمي، تح/ حسام الدين القدسي، ط/ مكتبة القدسي، القاهرة، ))))م.

))- مرق��اة المفاتيح ش��رح مش��كاة المصابي��ح، لعلي بن محمد، أبي الحس��ن نور 
الدين القاري، ط/ دار الفكر، بيروت، لبنان، األولى، )00)م.

))- المس��تدرك عل��ى الصحيحي��ن، ألب��ي عب��د اهلل الحاكم محمد ب��ن عبد اهلل بن 
محمد النيس��ابوري، تح/ مصطفى عب��د القادر عطا، ط/ دار الكت��ب العلمية، بيروت 

األولى، 0)))م.
))- مس��ند اإلمام أحمد بن حنبل، تح/ شعيب األرنؤوط، عادل مرشد، وآخرين، 

ط/ مؤسسة الرسالة األولى، )00)م.
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0)- المعجم األوس��ط، لس��ليمان بن أحمد ب��ن أيوب بن مطير اللخمي الش��امي، 
أبي القاس��م الطرباين، تح/ طارق ب��ن عوض اهلل بن محمد، عبد المحس��ن بن إبراهيم 

الحسيني، ط/ دار الحرمين، القاهرة.
))- نصب الراية ألحاديث الهداية، لجمال الدين أبي محمد الزيلعي، تح/ محمد 

عوامة، ط/مؤسسة الريان للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، األولى، ))))م.
))- ني��ل األوط��ار ش��رح منتقى األخب��ار، لمحمد ب��ن علي بن محمد ب��ن عبد اهلل 

الشوكاين، تح/ عصام الدين الصبابطي، ط/ دار الحديث، مصر، األولى، ))))م.
كتب أصول الفقه:

))- اإلهب��اج يف ش��رح المنهاج للع�م��ة: علي بن عبد الكايف الس��بكي، وولده تاج 
الدين السبكي. تح/ د. شعبان إسماعيل، ط/ مكتبة الكليات األزهرية.

))- إتحاف األنام بتخصيص العام، لألس��تاذ الدكتور/ محمد إبراهيم الحفناوي، 
ط/ دار الحديث بالقاهرة.

))- اإلحكام يف أصول األحكام، لس��يف الدين علي ب��ن محمد اآلمدي، ط/ دار 
الكتب العلمية، بيروت.

6)- اإلح��كام يف أص��ول األح��كام، لإلمام أبي محمد علي بن أحمد بن س��عيد بن 
حزم الظاهري، ط/ دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

))- إرش��اد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول، محمد بن علي بن محمد 
الشوكاين، ط/ الحلبي.

ة السرخسي،  ))- أصول السرخس��ي، ألبي بكر محمد بن أبي س��هل ش��مس األئمَّ
تح/ أبي الوفا األفغاين، ط/ دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، األولى ))))م.

))- أصول الفقه، محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبي عبد اهلل، ش��مس الدين 
��َدَحان،  المقدس��ي الرامين��ي ثم الصالح��ي الحنبلي، تح/ الدكت��ور فهد بن محمد السَّ

ط/ مكتبة العبيكان، األولى، ))))م.
0)- أصول الفقه، للدكتور محمد أبو النور زهير، ط/ المكتبة األزهرية للرتاث.
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))- أصول الفقه، لمحمد زكريا الربديسي، ط/ دار الثقافة للنشر والتوزيع.
))- البح��ر المحيط يف أص��ول الفقه، ألبي عبد اهلل بدر الدين بن هبادر الزركش��ي، 

ط/ وزارة األوقاف والشؤون اإلس�مية.
))- إفاضة األنوار على متن المنار، للش��يخ محم��د ع�ء الدين الحصني الحنفي، 

ط/ الحلبي.
))- الربه��ان يف أص��ول الفقه، إلمام الحرمين أبي المعال��ي عبد الملك بن عبد اهلل 

الجويني، تح/ ص�ح بن محمد بن عويضة، ط/ دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
))- التحبير شرح التحرير يف أصول الفقه، لع�ء الدين أبي الحسن علي بن سليمان 
المرداوي الحنبلي، تح/ د. عبد الرحمن الجربين، د. عوض القرين، د. أحمد السراح، 

ط/ مكتبة الرشد، السعودية، الرياض، ط. األولى، 000)م.
6)- التحصي��ل م��ن المحص��ول، لس��راج الدي��ن محم��ود بن أب��ي بك��ر األْرَموي 
تح/ الدكتور عبد الحميد علي أبو زنيد، ط. مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، 

بيروت، لبنان، الطبعة األولى، ))))م.
ْنجاين،  ))- تخري��ج الفروع عل��ى األصول، لمحمود بن أحمد ش��هاب الدي��ن الزَّ

تح/ د. محمد أديب صالح، ط. مؤسسة الرسالة، بيروت، الثانية، ))))ه�.
))- تس��هيل الوص��ول إلى علم األص��ول، لصاحب الفضيلة الش��يخ/ محمد عبد 

الرحمن عيد المح�وي، ط. مصطفى الحلبي، ))))ه�.
))- تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي، ألبي عبد اهلل بدر الدين 
محمد الزركشي الش��افعي، تح/ د. سيد عبد العزيز، د. عبد اهلل ربيع، ط. مكتبة قرطبة 

للبحث العلمي وإحياء الرتاث، توزيع المكتبة المكية، األولى، ))))م.
0)- التقري��ر والتحبي��ر، ألب��ي عبد اهلل، ش��مس الدي��ن محمد المع��روف بابن أمير 

الحاج الحنفي، ط. دار الباز.
))- تقوي��م األدلة يف أصول الفقه، ألبي زيد عبد اهلل بن عمر بن عيس��ى الدبوس��ي 

الحنفي، تح/ خليل محيي الدين الميس، ط. دار الكتب العلمية، األولى، )00)م.
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))- تيس��ير التحري��ر، محم��د أمين المعروف بأمير بادش��اه الحنف��ي، ط. مصطفى 
البابي اْلحَلبِي، مصر، ))))م.

))- حاش��ية الرهاوي على ش��رح المنار البن ملك، ليحيى شرف الدين الرهاوي، 
ط. شركة دار اإلرشاد، إستانبول. 

))- شرح الكوكب المنير يف أصول الفقه، للشيخ محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن 
عل��ي الفتوحي المعروف بابن النج��ار، تح/ محمد الزحيلي، ونزي��ه حماد، ط. مكتبة 

العبيكان.
))- ش��رح المن��ار يف أصول الفقه، لعبد اللطيف بن فرش��ته المع��روف بابن ملك، 

تح/ إلياس قب�ن، ط. شركة دار اإلرشاد، إستانبول.
6)- ش��رح عض��د الدين اإليجي عل��ى مختصر اب��ن الحاجب، لعض��د الدين عبد 

الرحمن بن أحمد اإليجي، ط. مكتبة الكليات األزهرية.
))- ش��رح مختص��ر الروضة، لنج��م الدين أبي الربيع س��ليمان بن س��عيد الطويف، 

تح/ عبد اهلل بن عبد المحسن الرتكي، ط. مؤسسة الرسالة، األولى، ))))م.
))- ش��رح المنار يف أصول الفقه، لعبد اللطيف بن فرش��ته، تح/ إلياس قب�ن، ط. 

شركة دار إرشاد، إسطنبول، تركيا، األولى ))0)م.
))- الع��دة يف أص��ول الفق��ه للقاضي أب��ي يعلى البغ��دادي الحنبل��ي، تح/ أحمد 

المباركي، ط. دار العزة للنشر والتوزيع، الرابعة ))0)م.
60- الغيث الهامع شرح جمع الجوامع، ألبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي، 

تح/ محمد تامر حجازي، ط. دار الكتب العلمية، األولى، )00)م.
)6- فتح الغفار بشرح المنار، لزين الدين إبراهيم الشهير بابن نجيم، ط. الحلبي. 

)6- فصول البدائع يف أصول الش��رائع، لمحمد بن حمزة بن محمد، ش��مس الدين 
الفناري الرومي، تح/ محمد حس��ين محمد حسن إس��ماعيل، ط. دار الكتب العلمية، 

بيروت، لبنان، األولى، 006)م.
)6- فوات��ح الرحم��وت بش��رح مس��لم الثب��وت، لعب��د العل��ي محمد نظ��ام الدين 

األنصاري، ط. دار إحياء الرتاث العربي. 
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)6- كش��ف األسرار ش��رح المصنف على المنار، ألبي الربكات عبد اهلل بن أحمد 
النسفي، ط. دار الكتب العلمية، بيروت.

)6- كشف األسرار عن أصول البزدوي، لع�ء الدين عبد العزيز البخاري، ط. دار 
فاروق.

66- المحص��ول يف عل��م األص��ول، لإلم��ام فخ��ر الدي��ن محمد بن عم��ر الرازي، 
تح/ الدكتور طه جابر فياض العلواين، ط. مؤسسة الرسالة.

)6- المدخل إلى مذهب اإلمام أبي حنيفة، د/ أحمد سعيد حوى ط. دار األندلس 
الخضراء، جدة.

)6- المدخ��ل إل��ى مذه��ب اإلم��ام أحم��د ب��ن حنبل، عب��د الق��ادر ب��ن أحمد بن 
مصطفى ب��ن عبد الرحي��م بن محمد بدران، تح/ د. عبد اهلل بن عبد المحس��ن الرتكي، 

ط. مؤسسة الرسالة، بيروت، الثانية، )0))ه�.
)6- المستصفى من علم األصول، ألبي حامد محمد بن محمد الغزالي، دار إحياء 

الرتاث العربي، بيروت.
0)- المسودة يف أصول الفقه، آل تيمية، تح/ محمد محيي الدين عبد الحميد، ط. 

دار الكتاب العربي.
))- المعتم��د يف أص��ول الفق��ه، ألبي الحس��ين محم��د بن علي البص��ري، ط. دار 

الكتب العلمية.
))- مي��زان األص��ول يف نتائج العقول، ع�ء الدين ش��مس النظر أبو بكر محمد بن 

أحمد السمرقندي، ط. مطابع الدوحة الحديثة، قطر، األولى، ))))م.
))- نفائس األصول يف ش��رح المحصول، لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرايف، 
تح/ ع��ادل أحمد عب��د الموجود، علي محمد معوض، ط. مكتبة ن��زار مصطفى الباز، 

األولى، ))))م. 
))- هناي��ة الس��ول يف ش��رح منهاج الوص��ول، للع�مة جم��ال الدين عب��د الرحيم 

اإلسنوي، ط. دار سعادة.
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)) - هناي��ة الوص��ول يف دراية األص��ول، لصفي الدين الهن��دي، تح/ د. صالح بن 
سليمان اليوسف، د. سعد بن سالم السويح، ط. نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة.

6)- نور األنوار يف ش��رح المنار، ألحمد بن أبي س��عيد الم�جيون، تح/ د. فتحي 
الخالدي، د. محمود العبيدي، ط. دار نور الصباح ومكتبة أمير.

كتب الفقه:
الفقه الحنفي:

))- االختيار لتعليل المختار، لعبد اهلل بن محمود بن مودود الموصلي، ط. مطبعة 
الحلبي، القاهرة، ))))م.

))- البحر الرائق ش��رح كنز الدقائق، لزين الدين ب��ن إبراهيم بن محمد، ابن نجيم 
المصري، ط. دار الكتاب اإلس�مي.

))- بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، لإلمام ع�ء الدين بن أبي بكر بن مسعود بن 
أحمد الكاساين، ط. دار الكتب العلمية، الثانية 6)))م.

0)- البناي��ة ش��رح الهداي��ة، ألبي محم��د محمود بن أحمد بن موس��ى ب��در الدين 
العيني، ط. دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، األولى، 000)م.

))- التجري��د للق��دوري، أحم��د ب��ن محمد ب��ن أحمد ب��ن جعفر بن حم��دان أبي 
الحس��ين القدوري، تح/ مركز الدراس��ات الفقهي��ة واالقتصادي��ة، أ.د/ محمد أحمد 

سراج، أ.د/ علي جمعة محمد، ط. دار الس�م، القاهرة، الثانية، 006)م.
))- العناية شرح الهداية، لمحمد بن محمد بن محمود البابريت، ط. دار الفكر.

))- المبسوط ألحمد بن سهل السرخسي، ط. دار المعرفة، بيروت.
))- المحي��ط الربه��اين يف الفق��ه النعم��اين، أبو المعال��ي برهان الدي��ن محمود بن 
أحمد ب��ن عب��د العزيز ب��ن عمر بن َم��اَزه البخ��اري الحنف��ي، تح/ عبد الكريم س��امي 

الجندي، ط. دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، األولى، )00)م.
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��نة والكت��اب، جمال الدين أبو محم��د علي بن أبي  ))- اللب��اب يف الجمع بين السُّ
يحيى زكريا بن مسعود األنصاري الخزرجي المنبجي تح/ د. محمد فضل عبد العزيز 
المراد، ط. دار القلم، الدار الشامية، سوريا - دمشق، لبنان - بيروت، الثانية، ))))م.
6)- الهداية يف ش��رح بداية المبتدي، لعلي بن أبي بكر بن المرغيناين، أبي الحس��ن 

برهان الدين، تح/ ط�ل يوسف، ط. دار إحياء الرتاث العربي، بيروت، لبنان.
الفقه المالكي:

))- اإلش��راف على نكت مس��ائل الخ���ف، القاضي أبو محمد عب��د الوهاب بن 
علي ب��ن نصر البغدادي المالك��ي، تح/ الحبيب بن طاه��ر، ط. دار ابن حزم، األولى، 

))))م.
))- بداية المجتهد وهناية المقتصد، لإلمام أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن 

رشد القرطبي المالكي، ط. دار الحديث، القاهرة، )00)م.
))- التبص��رة، عل��ي ب��ن محم��د الربع��ي، أب��و الحس��ن، المع��روف باللخم��ي، 
تح/ الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب، ط. وزارة األوقاف والشؤون اإلس�مية، قطر، 

األولى، ))0)م.
.0)- الذخي��رة، ألب��ي العب��اس ش��هاب الدين أحمد ب��ن إدريس بن عب��د الرحمن 
المالك��ي الش��هير بالق��رايف، تح/ محم��د حجي وآخري��ن، ط. دار الغرب اإلس���مي، 

بيروت، األولى، ))))م.
))- الفواكه الدواين على رس��الة ابن أبي زيد القيرواين، ألحمد بن غانم بن س��الم 

النفراوي األزهري المالكي، ط. دار الفكر.
)) - المعونة على مذهب عالم المدينة، للقاضي أبي محمد عبد الوهاب المالكي، 

ط. حميش عبد الحّق، ط. المكتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز، مكة المكرمة.
))- مواهب الجليل يف ش��رح مختصر خليل، ش��مس الدين أبو عبد اهلل محمد بن 
عيني المالكي،  محم��د بن عبد الرحمن الطرابلس��ي المغربي، المعروف بالحط��اب الرُّ

ط. دار الفكر، الثالثة، ))))م.
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الفقه الشافعي:
))- األم، لإلم��ام محمد بن إدريس الش��افعي، تح/ أ.د محمد إبراهيم الحفناوي، 

ط. دار الحديث، )00)م.
))- بحر المذهب للروياين، أبي المحاس��ن عبد الواحد بن إسماعيل، تح/ طارق 

فتحي السيد، ط. دار الكتب العلمية، األولى، )00)م.
6)- البي��ان يف مذه��ب اإلمام الش��افعي، ألبي الحس��ين يحيى بن س��الم العمراين، 

تح/ قاسم محمد النوري، ط. دار المنهاج، جدة، األولى، 000)م.
))- الح��اوي الكبير يف فقه مذهب اإلمام الش��افعي، ألبي الحس��ن علي بن محمد 
الماوردي، تح/ الش��يخ علي محمد معوض، والش��يخ عادل أحمد عبد الموجود، ط. 

دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، األولى، ))))م.
))- المجموع ش��رح المهذب، ألبي زكريا يحيى بن شرف الدين النووي، ط. دار 

الفكر.
))- مغني المحتاج إلى معرفة معاين ألفاظ المنهاج، لشمس الدين محمد بن أحمد 

الخطيب الشربيني الشافعي، ط. دار الكتب العلمية، األولى، ))))م.
00)- هناية المطلب يف دراية المذهب، عبد الملك بن عبد اهلل بن يوسف بن محمد 

الجويني، تح أ. د/ عبد العظيم محمود الديب، ط. دار المنهاج، األولى، )00)م.
الفقه الحنبلي:

)0)- اإلنص��اف يف معرفة الراجح من الخ�ف، لع�ء الدين أبي الحس��ن علي بن 
س��ليمان بن أحمد الَمْرداوي، تح/ الدكتور عبد اهلل بن عبد المحس��ن الرتكي، الدكتور 
عب��د الفت��اح محمد الحل��و، ط. هجر للطباع��ة والنش��ر والتوزيع واإلع���ن، القاهرة، 

جمهورية مصر العربية، األولى، ))))م.
)0)- الشرح الكبير، لشمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن 
قدامة المقدس��ي، تح/ الدكتور عبد اهلل بن عبد المحسن الرتكي - الدكتور عبد الفتاح 

محمد الحلو، ط. هجر للطباعة والنشر والتوزيع، األولى، ))))م.
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)0)- الع��دة ش��رح العم��دة، لعبد الرحمن ب��ن إبراهيم بن أحمد، أب��ي محمد هباء 
الدين المقدسي، ط. دار الحديث، القاهرة.

)0)- ال��كايف يف فق��ه اإلم��ام أحم��د، ألب��ي محمد موف��ق الدين عبد اهلل ب��ن قدامة 
المقدسي، ط. دار الكتب العلمية، األولى، ))))م.

)0)- المغن��ي البن قدامة، ألب��ي محمد موفق الدين عبد اهلل ب��ن أحمد بن قدامة، 
تح/ د. عبد اهلل الرتكي، د. عبد الفتاح الحلو، ط. عالم الكتب.

كتب اللغة:
06)- مخت��ار الصح��اح، لزي��ن الدي��ن أب��ي عب��د اهلل محمد ب��ن أبي بك��ر الرازي، 

تح/ يوسف الشيخ محمد، ط. المكتبة العصرية، بيروت.
)0)- المصباح المنير يف غريب الش��رح الكبير، ألحمد بن محمد بن علي المقري 

الفيومي، ط. مكتبة لبنان، )طبعة الجيب(.
)0)- المعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية، ط. الهيئة العامة للشؤون األميرية.

)0)- المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، ط. دار الدعوة. 
كتب أخرى:

0))- الموس��وعة الفقهية الميس��رة )الزواج(، أ.د/ محمد إبراهيم الحفناوي، ط. 
مكتبة اإليمان.

)))- الموسوعة الفقهية الميس��رة )الط�ق(، أ.د/ محمد إبراهيم الحفناوي، ط. 
مكتبة اإليمان.
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