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 مقدمة

ين  د هللا رب العالم وذ  .. إن الحم ستخيره ونع ستقدره ون ستعينه ون ده ون نحم
اهللا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا         ن يضلل   وم -من يهده اهللا فال مضل له       .. ب

يا مرشدا      ه ول ن تجد ل  وصالة وسالما على محمد بن عبد اهللا رسول الهداية ، .فل
  . إلى يوم الدين ةومبلغ الدعوة الخالدة األبدي

 .......وبعد 
 العلوم شرفا وأعالها قدرا لما فيها من               لما آانت علوم الشريعة من أجلِّ          

تشق طريقها إلى نعيم        إعداد النفس البشرية وتطهيرها لتجابه غواية الدنيا و                 
آما تتميز هذه العلوم بمنهجها المتميز والمتفرد ، فى اعتمادها فى                         ،   اآلخرة

آان لزاما على طالب الحقوق التبصر          ..  بنيانها على الحجة والمنطق العقلى          
والتعقل بمعرفة طرف من هذه العلوم بما يتناسب مع طبيعة دراستهم العقلية من              

 المقارنة بين طبيعة التشريعات واستقامتها مع المنطق        ناحية ، وليتبين لهم وجه        
اتجهوا إلى أفئدتهم فعملوا على       ،   حتى إذا ما صقلت عقولهم           من ناحية أخرى   

 فتسلم أفكارهم ومدارآهم عندما يرجى             ،يتها بشرع اهللا وتعاليمه       ذتجليتها وتغ  
 .منهم الفصل والحكم فيكون بما حكم اهللا وقدر 

استخرت ..  )  المقرر( أآتب فى هذا المنهج        آى  علىَّ لما وقع االختيار       ،لذا
ن أتوخى الدقة فى تيسير العبارة لتالئم بداية هذه الدراسة بهذا المعهد             أاهللا تعالى   

 .. لتلقى العديد من فروع الشريعة الغراء العلمى ، ولتكون مقدمًة

  من اسالمى من خالل أطواره المختلفة بدءً       تحدث عن تاريخ الفقه اإل     أوفيه  
مصادره فى عصر النبوة ، ثم تدرجه بعد ذلك حتى اليوم وما تخلله من أسباب                    

نسانى ومن  سالمى ، وتعمق مناهجه فى شتى مناحى الفكر اإل             ازدهار الفقه اإل   
تدوين لمصادره وتوسيع دائرة تطبيقه بتوضيح ماهية مصادره المختلفة التى لم               
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تابع نزول الوحى وفى حياة       يكن للناس حاجة إليها فى الطور األول للفقه مع ت               
 ثم عظم االحتياج إليها باتساع       ، عليه هالنبي األعظم صلوات اهللا وسالم     :  متلقيه  

 .دائرة التعامل وتعدد المشاآل والقضايا 

 ثم أهم القواعد         ،ثم نتبع ذلك بالحديث عن المصادر المختلفة للتشريع                     
ء شمول الحكم على    سالمى التى تساعد على إصباغ وإضفا     األساسية فى الفقه اإل   

 .الوقائع 

 بإبراز منهج الفقه    -ثم يكون الحديث فيه إن شاء اهللا عن بعض النظريات             
والرد على من لم يستوعب هذا         -سالمى فى التنظير والذى تميز واختص به         اإل

 .المنهج 

 ،والحديث فى هذا القسم عن إظهار فكرة عن الملكية واألموال والحقوق                
 .م ما يرتبه فى مراحله المختلفة إنشاء ونفاذا وآثارا ثم نظرية العقد وأه

وأسأل العلي القدير أن يوفقنا لما فيه الخير لتحمل عبء القيام بهذه األمانة           
 وأبلغ به    ،ويرضاه  وإظهارها فى صورة أرجو أن أصل بها إلى ما يحبه اهللا                   

 . آمين، نفعنا اهللا بعلمهوبهمل طالب العلم وقلوعق

هل إ  م ال س ئت   الله صعب إن ش ل ال ت تجع هال وأن ته س ا جعل  ال م
 . سهال 

 وباهللا التوفيق

 محمد نجيب عوضين المغربى. د
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  األولالفصل
 التعريف بالفقه اإلسالمى وموضوعاته وخصائصه

 

 :داف ـــاأله
ذ   ة ه ى نهاي صل الاف نقاط    ،ف م واضح لل ى فه دارس إل صل ال ى أن ي  ينبغ
 :  التالية

ة   -١ صفة عام شريعة ب صود ال ى مق صفة  ،  التعرف عل شريعة اإلسالمية ب وال
 . خاصة 

ين مصطلح الشريعة وما يشبهه من          -٢ ز ب  الملة - الدين :مصطلحات  التميي
 .  وتطور مفهوم الشريعة فى صدر اإلسالم وبعده ،والفقه

ى تعريف واضح للفقه فى اللغة واالصطالح            -٣  ووظيفة الفقه   ، الوصول إل
 . بالنسبة لباقى علوم الشريعة 

.  أهم الموضوعات التى يعالجها الفقه اإلسالمى وخصائص هذه المعالجة         -٤
ت التى يعالجها من معامالت  وجنايات، واقتصاد وأمثلة ألهم الموضوعا

 .وغيرها من الموضوعات 

ه اإلسالمى من حيث      -٥ ما   -ه نوعية الجزاء في - مصدره : خصائص الفق
سماوية     شريعات ال ن الت ره م المى دون غي شريع اإلس ه الت تص ب يخ

 .  العالمية ، األبدية ودالئلهما-والقوانين الوضعية 

 .  المصدر ، الجزاء  :لقانون الوضعى من حيث الفقه اإلسالمى وا-٦

 : المفاهيم المتضمنة 

 . الفقه -٢    . الشريعة اإلسالمية -١

 . الثبات والتغير -٤         . األبدية والخلود -٣

 . أطوار -٥
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  األول الفصل
  اإلسالمى وموضوعاته وخصائصه هالتعريف بالفق

  :سالمىفى التعريف بالفقه اإل
 أى مطلق الفهم فى أى نوع من أنواع            ؛ بالعلم والفهم  قه فى اللغة  يعرف الف  

ولكن شاع فى العرف نسبة    فقيه فى الطب وفقيه فى القانون ،         :المعارف ، فيقال  
لى الفهم فى أمور الدين ، وآان يراد به حينئذ معنى أخص من الفهم                           إ  الفقه

 .ية الشريفة  وقد ورد بالمعنيين فى القرآن الكريم والسنة النبو،المطلق

م مطلقا        ى األول وهو الفه لَُهْم قُلُوٌب ال َيفْقَُهونَ     :  ورد قوله تعالى   فبالمعن
وله  ِبَها ى  وق وله تعالى   ،ِممَّا َتقُولُ  قَالُوا َيا ُشعَْيُب َما َنفْقَُه كَِثرياً      :تعال َولَِكْن : وق

وله  ،تفهمون أى ال      ال َتفْقَُهـونَ َتـْسِبيَحُهمْ     َع َعلَى قُلُوِبِهْم فَُهْم ال     َوطُِب :  وق
 . فََماِل َهُؤالِء الْقَْوِم ال َيكَاُدونَ َيفْقَُهونَ َحِديثاً : وقوله   َيفْقَُهونَ

وبالمفهوم الخاص الذى عرف فيه الفقه وغلب معناه فى أمور الدين ورد                   
َتفَقَُّهوا ِفي الدِّيِن َوِلُيْنِذُروا قَْوَمُهْم     فَلَْوال َنفََر ِمْن كُلِّ ِفْرقٍَة ِمْنُهْم طَاِئفَةٌ ِليَ         :قوله تعالى 

من يرد اهللا به خيرا يفقهه  « :وقوله صلوات اهللا وسالمه عليه    ِإذَا َرَجُعوا ِإلَْيِهمْ  
 .»فى الدين 

 . تدل هنا مباشرة على أن المقصود بها الدين  "الفقه" ونص لفظة  

نزيل اللبس القائم بين      ن نبين مفهوم الفقه فى االصطالح يجب أن               أوقبل   
 ومسميات مختلفة ، ويضعها           ىاستخدام مجموعة من المدلوالت تحمل معان             

 "الفقه" محل    "الشريعة" فيشيع استخدام لفظ       ؛البعض فى غير مكانها الصحيح         
  ."الدين"وآذا اصطالح 

وهذه االصطالحات تختلف فى ماهيتها وأفرادها آما هو معروف فى                           
مناطقة ، فكلمة شريعة أو دين أعم فى أفرادها ومفهومها              ماهيات األلفاظ عند ال    

 وحتى نتبين ذلك نقوم بتعريف هذه المصطلحات ليسهل التمييز                 ،من آلمة فقه   
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 .بينها وليستخدم آل منها فى مكانه الصحيح 

 :الدين والشريعة 
 إلى تصور مفهوم لفظة              »  دين«مجرد إطالق لفظة             بيتجه التفكير          

 بين اللفظتين بحيث يصعب          ا وثيقً  ا فإن هناك ارتباطً       وفى الحقيقة  »  شريعة«
 .الفصل بينهما 

 إذا خضع له ودان باإلسالم      »دان لفالن « فى لغة العرب من      »دين«فكلمة   
 . ن بالتشديد مثل ساد فهو سيد رجل ديِّ:دينا إذا تعبد به وتدين ، ويقال

 والمخلوق من    ويكاد يعم معنى الدين فى مفهوم الكافة بالعالقة بين الخالق               
حكام أوآان هذا سبب ترادف اللفظين نظرا ألن                 .  حيث الطاعة والخضوع        

 .الشريعة واجبة االتباع وااللتزام بطاعتها

س من دان نفسه وعمل لما بعد             الكيِّ  «  :  وبهذا المعنى ورد قوله          
فدان فى   »   واألحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على اهللا األمانى                         ،الموت

 . من أخضع نفسه لخالقها فقومها ألوامره وجنبها نواهيه ىتعنالحديث 

آل ما أنزله اهللا    :   أما مفهوم آلمة الدين فى االصطالح الشرعى فمؤداها          - 
على أنبيائه عليهم السالم من أحكام ومسالك تؤدى بالمتدبرين الملتزمين بها إلى              

 .صالح دنياهم وأخراهم 

 الرساالت السماوية فى دعوتها          ومن هذا المعنى يتضح لنا اتحاد جميع               
وهدفها وهى دعوة التوحيد للمولى عز وجل وتنزيه ذاته عن آل شريك أو                           

 .شبيه

َشَرَع لَكُْم ِمَن الدِّيِن َما َوصَّى        :وهذا ما بينته اآلية الكريمة فى قوله تعالى          
يَم َوُموَسى َوِعيَسى أَنْ أَِقيُموا الدِّيَن      ِبِه ُنوحاً َوالَِّذي أَْوَحْيَنا ِإلَْيَك َوَما َوصَّْيَنا ِبِه ِإْبَراهِ        

 .  َوال َتَتفَرَّقُوا ِفيِه

أى   » ديننا واحد     ،نحن معاشر األنبياء إخوة لعالت      «  :    آذلك قوله     
ننا معاشر األنبياء متعددون وهدفنا لدعوة التوحيد واحد ، حيث تندرج العقائد                   إ
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   .الدينية فى آلمة التوحيد

 :الملة 
  بمعناها االصطالحى   »الملة  «  ف لفظ الدين بمعناه هذا مع آلمة             ويتراد 
 ؛ ملة اإلسالم من حيث هى ، وملة النبى إبراهيم ، من حيث هى ممالة                       :فيقال

 .أى تعاليم الدين أمليت على النبى من لدن المولى عز وجل 

.   ُمْسِلِمَني ِمْن قَْبلُ  ِملَّةَ أَِبيكُْم ِإْبَراِهيَم ُهَو َسمَّاكُُم الْ         :ومن ذلك قوله تعالى    
 وقوله تعالى موجها         ،َواتََّبْعُت ِملَّةَ آَبائي ِإْبَراِهيَم َوِإْسَحاَق َوَيْعقُوبَ        :وقوله

ثُمَّ أَْوَحْيَنا ِإلَْيَك     :وقوله  ،  قُلْ َبلْ ِملَّةَ ِإْبَراِهيَم َحِنيفاً      :خطابه إلى رسوله الكريم   
قُلْ ِإنَِّني َهَداِني َربِّي      :وقوله بنفس مدلول الخطاب     .  يَم َحِنيفاً أَِن اتَِّبْع ِملَّةَ ِإْبَراهِ   

 قل يا محمد إنك هديت إلى         :أى  ؛ِإلَى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم ِديناً ِقَيماً ِملَّةَ ِإْبَراِهيَم َحِنيفاً       
وجهت إلى ملة اإلسالم أى إسالم         «  الطريق المستقيم حتى من قبل بعثتك بأن            

 . »ى اهللا وحده دون شريكالوجه واألمر إل

من حيث اتساع أفرادهما حتى       )  الدين ، والملة   ( مفهوم لفظى      وهنا يتدرج  
 .» وملة اإلسالم » « دين اإلسالم « نصل بهما إلى المعنى المقصود 

طالحى الدال  ناهما االص ون مع ا يك ند إطالقهم ةفع ان ل يع األدي ى جم  عل
 .والرساالت السماوية 

الم يكون محددا باألحكام والتعاليم التى نزلت على                    إلى اإلس     وبنسبتهما 
وهو ما يتحد فى مراده مترادفا مع اصطالح الشريعة عند نسبته               ،    محمد  

 .إلى اإلسالم آما سنرى 

 : مفهوم الشريعة 
 لنتبين العالقة بينها وبين الدين               »الشريعة«ثم نصل إلى مفهوم آلمة                
 .بحثنا وهو الفقه اإلسالمى ثم إلى عالقتها باالصطالح محل . والملة

على مورد الماء أى مكان      :    فى أصل معناه اللغوى    )  الشريعة(يطلق لفظ    
رع بالكسر مأخوذ من الشريعة وهو مورد الناس للماء             والشِّ ،ورود الناس للماء  
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 : ومنه قولهم     ،ويسمى هذا المورد بذلك لظهوره لجميع الناس ومعرفتهم به                     
 .ى مورد الماء  إلْتِر أى حَض،بل اإلشرعْت

 ومنه قوله تعالى لنبيه      ، على الطريق المستقيم الواضح     آما يطلق فى اللغة     
  .ْمِر فَاتَِّبْعَهاثُمَّ َجَعلَْناَك َعلَى َشِريَعٍة ِمَن اَأل : محمد 

مدى االرتباط الوثيق بين المفهوم اللغوى بمعانيه                - آما سيلى       -  ويتبين 
حيث هى الطريق       ،    الصطالحى للشريعة       المختلفة وبين المعنى الشرعى ا            

إلى ما فيه صالح دينهم          الذى ال اعوجاج فيه وال خلل لهداية البشر            -المستقيم  
 .ودنياهم 

نسان عنه من حيث هو السبيل إلى             آما أنها المورد النقى الذى ال غنى لإل               
ت فى البعد عن منابعه المو        .  الحياة والغذاء لألرواح فى التمسك بأهداب الحياة               

  ففيه صالح النفس وتهذيب الخلق وقواعد التعامل بما يفيده المعنى                               ،لألبدان
 .الشرعى

 فهى بمفهومها المتسع التى ترادف به         :أما الشريعة فى اصطالح الفقهاء         
األحكام التى سنها اهللا لعباده على لسان رسله                «    :اصطالحى الدين والملة    

لسماوية التى هى جميعا توضح         وهى بهذا تشمل جميع الرساالت ا          »وأنبيائه  
 .الطريق المستقيم الداعى إلى توحيد المولى عز وجل 

فما جاء به آل رسول من الرسل يسمى شريعة آشريعة موسى وعيسى                      
ما شرعه اهللا لعباده من          :  ومحمد صلوات اهللا وسالمه عليهم أجمعين فهى                  
 .األحكام التى جاء بها نبى من األنبياء عمال واعتقادا 

َشَرَع لَكُْم ِمَن الدِّيِن َما َوصَّى ِبِه ُنوحاً َوالَِّذي           : هذا المعنى قوله تعالى    ومن 
، أَْوَحْيَنا ِإلَْيَك َوَما َوصَّْيَنا ِبِه ِإْبَراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى أَنْ أَِقيُموا الدِّيَن َوال َتَتفَرَّقُوا ِفيهِ             

 .ةً َوِمْنَهاجاًِلكُلٍّ َجَعلَْنا ِمْنكُْم ِشْرَع :وقوله تعالى

من أما ما يخصص هذا المفهوم الذى يشمل الشرائع السماوية جميعا فيظهر    
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 بأنها ما نزل به الوحى على سيدنا محمد                 :»  الشريعة اإلسالمية     «  تعريف   
 . سواء تعلق بأمور العقيدة أو األخالق أو العبادات أو بالمعامالت 

 األفراد بنسبتها إلى متلقى           دمحدومن هذا التعريف للشريعة اإلسالمية               
 :يتبين لنا أنها تتناول أنواعا ثالثة من األحكام ،  الوحى محمد 

 : األحكام االعتقادية -أ 
وهى التى تتعلق بذات اهللا ، وصفاته ، ورسله ، ومالئكته ، والبعث ،                              

ات من السمعيات آالجنة والنار         ييمان بالغيب والغيب    والثواب ، والعقاب ، واإل        
يمان  وغير ذلك من األحكام التى يجب على المكلف اعتقادها واإل            ،اب القبر وعذ

  .  علم التوحيد أو ما يسمى بعلم الكالم هوبها ومحل دراسة هذه الموضوعات

 : األحكام العملية -ب
وهى األحكام التى تتعلق بأعمال العباد من عبادات آصالة وزآاة وصيام                  
ن زواج وطالق وتوارث ومعامالت مالية         وتنظيم لسلوآهم االجتماعى م      ،وحج

جارة وغيرهما ومن بيان لمخالفات األفراد لما حدده الشرع ووضع               آالبيع واإل 
 إلى غير ذلك من تفاصيل سنوضحها عند الحديث             ،العقوبات الالزمة لكل منها    

عن موضوعات الفقه اإلسالمى حيث محل هذا القسم من األحكام هو علم الفقه                  
 . لمعرفته الذى ندرس مدخال

 : األحكام التهذيبية -جـ
 ما يتعلق بالفضائل التى         ى وه  ،وهو ما عبر عنه فى التعريف باألخالق             

نسان أن يتحلى بها ليكون مثاال للكمال فى التعامل مع نفسه ومع                  يجب على اإل   
 إلى آل   ،من الصدق واألمانة والوفاء   ؛  غيره من الجماعة ومع المولى عز وجل        

النبيل من الصفات واجتناب آل رزيل منها آالكذب أو                ب  لىالتحما يؤدى إلى      
  .علم األخالق بتوضيحهالغدر وآل النقائص ، مما تكفل 

آما تشمل الشريعة األحكام المتعلقة بأفعال المكلفين من حيث وصفها                            
 .بالوجوب أو الحرمة أو الكراهة أو الندب أو االباحة 
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لة والشريعة وحتى يكتمل ما         وبعد أن وضحنا مفاهيم آل من الدين والم               
 نعود إلى تعريف  ؛نصبو إليه وقبل توضيح عالقة االشتمال والتداخل القائم بينها    

 .الفقه فى االصطالح 

 :تعريف الفقه اإلسالمى فى االصطالح الشرعى 
 :مر مفهوم الفقه اإلسالمى االصطالحى بطورين متتابعين   

 :الطور األول 
:  ليكون  ؛ السابق ذآره       هنفس  ريعة اإلسالمية  وهو يتسع ليشمل مفهوم الش         

العلم بكل أحكام الدين ، أو الفهم لجميع أحكام الدين بأنواعها المتعددة، وآان هذا               
 وصدر  الطور بهذا المعنى فى صدر اإلسالم وبصورة أدق فى حياة النبى              

 .عصر الصحابة رضوان اهللا عليهم 

وله تعالى موضحا هذا المعنى العام              فَلَْوال َنفََر  : للفقه فى قوله تعالى     وجاء ق
 ِإلَْيِهْم  ِمْن كُلِّ ِفْرقٍَة ِمْنُهْم طَاِئفَةٌ ِلَيَتفَقَُّهوا ِفي الدِّيِن َوِلُيْنِذُروا قَْوَمُهْم ِإذَا َرَجُعوا             

. 

ولكن تدرجت أهمية الموضوعات التى يشملها الفقه بمعناه العام ليكون فى                
 ثم يلى ذلك باقى       ،ريق للعمل الموصل إلى اآلخرة      الصدارة منها ما يوضح الط      

  .الفروع من أحكام المعامالت واألحكام الفرعية األخرى

 آما آان يطلق على ،وآان علم الفقه يطلق فى هذا الطور على ذات األحكام     
  .الفهم لهذه األحكام

لتى اوآان من الطبيعى أن يتغير هذا المفهوم المتسع للفقه بعد انتهاء الفترة                 
 ، وبعد    والذى آانت له صفة التلقى والتشريع        آان فيها متلقى الوحى هو النبى         

أن اتسعت دائرة القضايا والحاجة إلى المزيد من إصباغ دائرة األحكام على                        
 .الجديد من الوقائع 

 .فتتغير صفة الفقه ومفهومه فتضيق من جانب لتتسع فى الجانب اآلخر 
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ختص باألحكام العملية الصادرة من العباد           في ، من ناحية المفهوم     :تضيق  
 فقد  ،ه لها  ثم من ناحية مصدر هذه األحكام والموجِّ             ،فى العبادات والمعامالت   

 وصحبه فى صدر     على الرسول    مقصورة فقد آانت    ،تغيرت الصفة عندئذ  
عهدهم من بعده فلم يكونوا بحاجة إلى تشريع أحكام جديدة لقرب العهد بمتلقى                    

 .قضايا الوحى وقلة ال

وآان الفقه فى هذا إنما يمثل الطابع الحقيقى للتفكير اإلسالمى العتماده                        
خالصا على القرآن والسنة غير متأثر بأى عوامل أخرى وقبل ظهور مصادر                   

  .جديدة تعتمد فى جوانب منها على الرأى

 :الطور الثانى لمفهوم الفقه اإلسالمى 
ة اإلسالمية ، باتساع الفتوحات         بعد انتهاء العصر األول ، وزيادة الرقع              
 من دخلوا فى دين اهللا مما استتبع آثرة األحكام ، والحاجة إلى الفتوى،                       آثرةو

،  نظرًا التساع دائرة من دخلوا ميدان العمل فيه                        -فبدأ مفهوم جديد للفقه           
 وأصبح أآثر     -  بتسلحهم بأدوات العمل ممن يحملون صفة الفقيه أو المجتهد                  

 فاقتصرتأفراده من حيث الموضوع من المعنى األول               تخصصا ، وأقل فى         
 : آلمة الفقه على 

تها      ( ن أدل صة م ية المستخل شرعية العمل ام ال ن األحك ة م م بطائف العل
 : )التفصيلية

أى إعمال الفهم الستخالص الحكم الشرعى من األدلة المختلفة على ما                        
 ةمتسعة ومتجدد سيرد تفصيله فى مصادر الفقه إلصباغ هذا الحكم على دائرة                  

 .من الوقائع المستمرة إلى يوم الدين 

ين من الجوانب   ى جانب مع صرا عل تقر مقت ه واس وم الفق نا خلص مفه وه
 العلم بها وفهمها     من حيث  التى وضحتها الشريعة أال وهو جانب األحكام العملية        

تها  ن أدل سابها م ام    ،واآت ذه األحك شاآل له ضايا والم ن الق تجدد م ضاع الم  وإخ
 . آما سيتبين لنا ، الدائمة الثابتةستندة دائما على النصوص الم
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ننتهى بذلك إلى أن الفقه بهذا المفهوم الذى استقر عليه أخص فى موضوعه               
د البشر فى آل جوانب       م ألنها تشمله وتشمل غيره مما ي         ؛وأفراده من الشريعة     

 .الدين والدنيا 

ن إ و ،ا المفهوم على الشريعة     نه ال يمكننا إطالق آلمة الفقه بهذ          إوبالتالى ف 
 من باب    ، إطالق آلمة الشريعة تجاوزا على الفقه            -  آما يحدث آثيرا     -أمكن  

  .هوهو ما سنتناول دراسة تاريخ . رادة الخاصإإطالق العام و

 الشريعة فى آثير من موضوعات الدراسة             آلمةن استخدامنا     إومن هنا ف     
لكل والفقه جزء منبثق عن الكل         ليس خروجا عن المقصود دائما ، باعتبارها ا           

تميز بها الشريعة اإلسالمية       ت وألن الخصائص أو التفاصيل التى             ؛من ناحية     
يعالج جانبا  بموضوعاتها المتعددة إنما تنطبق ويتصف بها الفقه اإلسالمى الذى              
 وألن ما     ؛ محددا من موضوعات الشريعة وهو الجانب العملى من أفعال البشر                

 .ترط فى الفرع يشترط فى األصل يش

 ألن ما يتوصل إليه الفقيه من حكم لواقعة من الوقائع ال يعد معتبرا              ،وأخيرا 
ومعتدا به إال إذا استند واعتمد تماما على األصول األساسية للشريعة المستمدة                  

 فال يمكن الفصل التام بين األصل والفرع         ،من المصادر األصلية الكتاب والسنة     
 .حتى فى العبارة 

 الدين والملة والشريعة والفقه بمعناه            :العالقة بين المترادفات السابقة      أما    
 وإنما يختار التسمية من يغلب جانب       ، فهى عالقة متوازنة تتحد فى المعنى      ؛العام

 .المعنى الواضح الخاص بكل منها 

 ومن غلب آونها ممالة على         ،فمن غلب جانب الخضوع أطلق لفظ الدين           
ن غلب جانب توضيح الطريق المستقيم الظاهر اختار            الرسل اختار الملة ، وم      

  .الشريعة للسير على مبادئها ونهجها
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 :الفقه والتشريع 
ومعناه فى  ،    أ أى أوجد وأحدث وأنش     ؛التشريع مصدر شرع بتشديد الراء         

 وليحاسب من      ، ليسير الناس على هديها           ، األحكام وإنشاؤها     االصطالح سنُّ  
ن الشريعة هو المنهج الذى يسلك التباعه ومن            والتشريع م .  يخرج عن نظامها   

 أى  ِلكُلٍّ َجَعلَْنا ِمْنكُْم ِشْرَعةً َوِمْنَهاجاً    :  ذلك قوله تعالى بصدد رسله وأنبيائه           
 .طريقا ومنهجا 

 :الحاجة إلى التشريع 
ال يمكن     - أيا آان زمن أو مكان تواجده                -  ولما آان المجتمع اإلنسانى       

سباب الثبات  أره إال بنظام يجمع شتاته ، ويكمل له آل           تصور استقامة حياته وأم   
 وبغريزة البشر التى لو ترآت للناس وشأنهم         ، بميزان العدل والحق   ،واالستقرار

حتياج الناس إلى نوع معين     السادت أهواؤهم وتغلبت شهواتهم ورغباتهم ، فكان         
 يتجدد مع      ، الغرض الشخصى والنزعات الفردية               يسمو على    من التشريع  

 ثابت القواعد يتفرع مع التفاصيل                -ألحداث وال يتبدل بالنوازل واألخطار            ا
 .والتطبيقات 

شهادة ، المتصف بالعلم األزلى                       الم الغيب وال ذا ال يكون إال من ع ثل ه  -م
ن     ون إال م ا ال يك سماوى دائم شريع ال إن الت يه ف ه وصفاته ، وعل ى ذات ديم ف الق

االت وال ددت الرس ى عز وجل وإن تع انالمول ى آ بوات، حت دى  ن شريع األب الت
دين        وم ال ى ي د إل نها فى موضعها سواء من حكمة تعدد          ؛الخال  لألسباب التى نبي

اتم                شريع المحمدى الخ ة للت ود واألبدي م أسباب الخل شرائع ث  تكون إجابة    ، اإًذ. ال
سأل      ساؤل لمن ي  تعالى تشريعه وعظمت شريعته،     ،ع ؟ أنه اهللا    من هو المشرِّ   :الت

ذى ال     شريع          ايمكن أن يفوض أحدً      وال وآل أحدً    ، من البشر فى الت .  فى ذلك  ا وال ي
حتى الرسل الكرام إن جاز إطالق هذه الصفة عليهم من باب أنهم المتلقين للوحى                   

  . نما يكون ذلك من باب التجوز والتساهلإوالمبلغين له ف

 هذا  نه لو جاز فى أى فن من الفنون أن يكون له نظام ويطلق على              إ ومن هنا ف  
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نه ال يصح بحال أن يستمر خطأ شائع بالتجاوز فى                إف؛   تشريع    النهج تنظيم أو   
استعمالنا فى آتب القوانين ، والتشريعات المختلفة بإطالق وصف المشرع على             

 فكيف نطلق   ، بعقله المتغير والمنتهى والمتبدل بتبدل الظروف        ؛من قام بوضعها  
 .!؟ام  األحكئالذى يسن وينش» المشرع « وصف  عليه

أو المقنن على وضاع ) المشترع(وخروجا من هذا اللبس يمكننا إطالق لفظ   
 أمرا ألول مرة وإنما         ئمن باب أنه لم ينش        .  القوانين والتشريعات الوضعية       

 فهو اشترعه من ناحية أنه      ،اختلق نظاما متغيرا غير متصف بالثبات واالستقرار      
لحدود لفن معين حتى ال يختلط        افتعل ما ليس من شأنه أو قننه من باب وضع ا              

 . بغيره من العلوم أو الفنون

وعلى هذا فإن عالقة الفقه والفقيه بالتشريع عالقة محددة وواضحة فالفقه                   
وبعد أن  ...  بمعناه الذى استقر عليه بعد اآتمال التشريع السماوى بانتهاء الوحى            

يع دائرتها وأن من    دخل فى دور الفهم لألحكام ، وإعمال الجهد الستنباطها وتوس         
يقوم بذلك وصفه محدد وفق المدى الذى يبلغه ويصل إليه ، وال يخرج عن                            

بمعنى الباحث  »  الشارع«دائرة آونه فقيها أو مجتهدا وإن أطلق عليه تجاوزا                
 عن شرع اهللا ولكن ال نجد آتابا من آتب الفقه أطلق على فقيه أو مجتهد لفظ                          

وإنما استخدموا ألفاظ    »  تشريعا  «  مل  أو آون ما قام به من ع          »  المشرع  «  
 . وما شاآلها ، التصنيف–المصنف 

 موضوعات الفقه اإلسالمى
 يتسم بأنه علم دينى      يجعالنه من الموضوعات    نوعينيعالج الفقه اإلسالمى     

 : من هذه الموضوعات فهو أما النوع األول ؛ودنيوى

ا التقرب إلى المولى     وهى تلك التكليفات الشرعية التى يراد به        : العبادات   - 
 -قامة الصالة       إعز وجل، والتى تقوم بتنظيم العالقة بين اإلنسان وربه آ                           

 . وفعل الطاعات وتجنب المنكرات عموما- وأداء الحج -وفريضة الصيام 
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والمقصد من تنفيذ هذا الشق إنما هو الفوز برضا اهللا ونيل المزيد من                              
 .الثواب أمال فى االستقرار األخروى 

 :  بما يلىيز هذا الشق من الموضوعات التى عالجها الفقه اإلسالمىويتم

 -خفى على العقل البشرى          ت بمعنى أنه قد          :أنه غير معقول المعنى        -١ 
 لذا فإن العباد مكلفون       - الحكمة أو السر فى مشروعيتها           -دراآه  إالقاصر فى    

ا النوع من    أى الطاعة المجردة دون البحث عن السبب فى مواجهة هذ          ،باالمتثال
يظهر اإلنسان فيها     »  نها أمور تعبدية       إ«  :  هاء   ق أى آما يقول الف        -التكاليف   

 ثم يبحث عن السبب بعد ذلك آنوع          تعالى، صفة العبودية فى الطاعة الفورية هللا      
 .من التفكير والتدبر واإلمعان بعد إظهار خضوعه للمولى عز وجل 

ال مجال وال مورد لتفصيل     ه   آذلك يتميز هذا النوع من الموضوعات بأن       -٢ 
 من حيث الدليل وتفصيله ، فالتشريع مجمل يبينه الرسول                 أحكامها إال للشرع   

 . ومن ثم يخرج التصرف الفعلى للبشر عن هذا المجال ؛ 

 :النوع الثانى من الموضوعات التى يعالجها الفقه اإلسالمىأما 

لم المبنية على أسس       والتى تمثل جانب الدنيوية فى هذا الع            :المعامالت    - 
الدين من حيث تنظيمها لعالقة اإلنسان بصفته الخاصة مع غيره من األفراد أو                  

 ثم عالقة الدولة اإلسالمية بغيرها من غير المسلمين سلما أو حربا       ،مع الجماعة   
 .فى شتى نواحى الحياة 

 :ويتميز هذا الشق من الموضوعات 

يع العقل البشرى أن يعى أسباب      أى يستط ؛    بأن أحكامه معقولة المعنى     -١ 
 .تشريعها ، ويبحث عن العلة من ذلك 

 وذلك آما     ؛غير محددة بذاتها على سبيل الحصر            ته    موضوعا  بأنه  -٢ 
 حيث وردت    ؛سنرى قريبا من أسباب خلود وأبدية أحكام الشريعة اإلسالمية                  

األصول عامة والقواعد آلية فى هذه الموضوعات لتكون مرشدا للفقهاء                               
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ضعون آل جديد من الوقائع المماثلة للواقعة التى أتى بها الحكم الشرعى                         خُي
 مستمرة دائمة إلى يوم الدين وفى هذا                    ةلنفس الحكم ، وآل جديد فى حلق                

 أى  "صالحية التشريع اإلسالمى لكل زمان ومكان        :  "  مصداقية القول الظاهر     
 يجمد بانتهاء فترة     وبالتالى ، ال ينقطع الحكم الشرعى وال       ،لكل قائم ولكل متجدد   

 . زمنية أو انقضاء أحداث واقعة بعينها 

ألن حرآة الفقه من     ،   والفروع متجددة ال تنضب         ةفاألحكام األساسية ثابت    
 .  بشرط عدم الخروج على األصول العامة للتشريع ،خاللها دون قيود

 :  أمثلة ألهم موضوعات المعامالت التى يعالجها الفقه اإلسالمى -
 فانه يجب أن ننوه إلى أن القسمين السابقى الذآر لموضوعات الفقه                  ،بداية 

وأن الموضوعات التى يعالجها    ..  اإلسالمى إنما هما من قبيل التقسيمات العامة          
« الفقه اإلسالمى ال يمكن سردها على سبيل الحصر آما أسلفنا وبخاصة فى                      

 .» قسم المعامالت 

فى الفقه اإلسالمى مماثلة لنفس     ليس شرطا أن تكون مسميات الموضوعات        
 فليس هذا قصورا أو يؤدى للجهالة آما يزعم               ،المسميات الفكرية الحديثة لها        

 .البعض وإنما هو منهج متميز للفقه اإلسالمى 

وقد غير المصطلحات واستبدلها بمصطلحات مترجمة فى آثير منها نفس                
.  والسنون فأثرت عليه        اإلنسان الذى تقبلها أوال عندما تعاقبت عليه األحداث              

سمائها وإضافة الجديد    أفليس عيبا إذا أن تظل المسميات الشرعية للتصرفات ب              
معرفة المسميات   من   آما أنه ال مانع           ،   لما تستلزمه الحياة فى إطار الدين                

 .الحديثة لها لتفهم حقيقتها ومقارنتها 

مى لهذه   لكن الخطأ آل الخطأ فى توجيه زعم عدم المعرفة للفقه اإلسال                       
 فيقول  ، ألن االتهام يقدم ممن أسس وأنشأ ، وليس من األحدث لألقدم             ؛المسميات

 . إنك لم تعرف: إنك قد بدلت وال يقول الثانى لألول:األول للثانى
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ه      ى الفق امالت ف وعات المع م موض رض أه الل ع ن خ ك م ين ذل ولنتب
تها القوان           ت اإلسالمى التى      تها آل الموضوعات التى عالج ين الوضعية  ندرج تح

وم التشريع اإلسالمى وشموله         إو شكل لعم وتتنوع إلى الموضوعات   . ن اختلف ال
 :التالية 

 : موضوعات المعامالت الخاصة  -أوال  
 .وهى تلك التى تنظم عالقات األفراد فى معامالتهم الخاصة  

 فى صورة العقود التى يتداولها             موضوعات نظمها الفقه اإلسالمى        -أ     
اء مصالحهم وحاجاتهم فى آافة األنشطة اإلنسانية آعقد البيع ،                       األفراد لقض  

واإلجارة ، والوآالة ، الهبة ، العارية ، الوديعة ، الرهن ، الكفالة ، والتى تشمل                  
أى (  آافة أغراض التعامل ، من نقل ملكية أو نقل منفعة ، أو ضمان ، أو إبراء                  

 .وما يتعلق باألهلية وشروطها ) ن إعفاء من الدْي

آذلك تنظيم عالقات العمل بتحديد أنواعها من اإلجارة الخاصة واإلجارة                  
المشترآة ونظام األجر ووقت أدائه واحترام حقوق العامل وأدوات العمل                            

آذلك .  وضمانها وآان ذلك ضمن أبواب اإلجارة باعتبار العمل صورة منها                    
ذلك من حق    تنظيم بيع وإجارة األرض الزراعية ونظم الحقوق المترتبة على                 

رتفاق والمساقاة والمزارعة ونظام الشفعة             سيل وحق الشرب وحقوق اال            مال
 وهذا ما يعرف فى القوانين الوضعية بالقانون             ،وأسلوب إجارة األرض ومدته     

المدنى ، وقانون العمل والقانون الزراعى بما نرى معه اختالف المسميات                          
 .ن اختلف المضمون إواتحاد الموضوع و

 فى آتب الفقه اإلسالمى بمذاهبه المختلفة تحت              ا الفرع نجده   وأبواب هذا  
الذى تتوالى فيه العقود تباعا بأحكامها التفصيلية          »  آتاب المعامالت    «  عنوان  

 .التى تنظم بجزئياتها نظريات آاملة للعقد وغيره 

 :واستقرارها    موضوعات نظمها الفقه اإلسالمى تتعلق بنظام األسرة          -ب 
 ببيان أحكام الخطبة بشروطها             ،نظمة لبناء األسرة ابتداء         وهى األحكام الم      
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 ثم تنظيم    ، ثم الزواج وأحكامه وحقوق الزوجين آل منهما قبل اآلخر              ،الشرعية
ق الشرعية المحددة من      َرإنهاء هذه العالقة بضوابط محددة عند االقتضاء بالفُ              

نفقة للمرأة  وما يترتب على ذلك من حقوق للمرأة من االلتزام بال           ،  طالق أو خلع  
ثم نظمت ما يترتب على انتهاء الحياة الزوجية بانقضاء الحياة                        ،   وأوالدها   

رث ، ونظامه الشرعى المفروض ، والوصايا وما يقتضيه عدل                       فنظمت اإل  
آما شمل هذا الجزء من األحكام موضوعات الوالية على النفس لمن               .  اإلسالم  

ثم المسائل المتعلقة    .  إلى ذلك    يستلزمه ذلك والوالية على المال عند االحتياج             
 .قرار به بوة والنسب واإلبالبنوة واأل

وتتميز هذه المسائل بأنها مفصلة وبينت فى الكتاب والسنة نظرا لدقتها ،                     
وأهمية الموضوعات التى تعالجها ولشبهها بالعبادات أآثر من المعامالت وللبعد           

 . الشهوات من النساء والبنينن لهم حبيِّبها عن أهواء البشر وشهواتهم الذين ُز

 ، آتاب الزواج   :وتعالج هذه المسائل فى آتب الفقه اإلسالمى تحت عناوين             
 .والطالق ، والفرائض والوصايا ، والوالية 

أما القوانين الحديثة فلم تقترب منها لتنظيمها تفصيال فى الكتاب والسنة                        
 البعض اآلخر فيما    راء بعض المذاهب دون   آوانحصر دورها فى اختيار العمل ب      

 .تعددت فيه اآلراء واعتمد على أآثر من دليل وإن خالف هذا اإلجماع أحيانا 

نظم الفقه اإلسالمى      :  ثبات    موضوعات تعالج القضاء وطرق اإل             -  جـ 
 وقد أفاض الفقهاء فى تفصيل نظام         ،القواعد التى تنظم تحقيق العدالة بين الناس        

، ى ، وآيفية استماع الدعوى وآدابها                 واختيار القاض     هوشروط تولي    القضاء
 والتثبت من    ، ثم الطرق المتعددة لإلثبات      ،واألحوال التى ال يجوز فيها الحكم           

  .نات والبيِّواإلقراراتالشهادات 

آل هذا نظمته آتب الفقه تحت أبواب األقضية والشهادات وأبواب الدعاوى             
 .والبينات 
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عرف بقوانين المرافعات وقانون         وهو ما نظمته القوانين الحديثه فيما ي                 
 .جراءات فيما يتعلق بالقانون الجنائى االثبات ثم اإل

 افاضوا فيه أ الفقهاء و   اوقد تناوله :   موضوعات تعالج مسائل التجارة         -د   
وقام .  م ، والتفليس ، والحوالة      بالتنظيم فى أبواب الشرآات والمضاربة ، والسلَ         

 يستخدم من مسائل ووسائل تستخدم فى           الفقهاء بوضع قواعد يقاس عليها فيما         
وهو ما يعرف لدى القوانين بالقانون التجارى ووسائله فى                ؛  عمليات التجارة    

 .النقل البحرى والجوى 

 عالج الفقه اإلسالمى مسألة      : موضوعات التعامل مع غير المسلمين         -هـ   
قامة باإلالتعامل مع غير المسلمين الذين يتعاملون مع المجتمع اإلسالمى سواء                 

وأسلوب تعاملهم وتطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية عليهم                 ،داخله أو خارجه 
 وآان ذلك تحت أبواب دار        ،وما هى المسائل التى يكون الفصل فيها لشرائعهم          

  .م وعقد الذمة فى آتاب السير من آتب الفقهْلالسِّ

قوانين وهذه المسائل أشبه بما يسمى اآلن فى القوانين بمسائل تنازع ال                          
 .ما يعرف بالقانون الدولى الخاص يوتنازع االختصاص ف

 :موضوعات الجرائم والعقوبات  -ثانيا 
نسان والتى  م لإل وهى مجموعة األحكام الشرعية التى تحدد السلوك المجرَّ            

إذا   فر شروط محددة أو تستلزم التعزير     اتوجب توقيع عقوبة مقدرة شرعا عند تو      
 .و لم تفرض لها عقوبة أصال لم تستكمل شروط العقوبة أ

وقد تجلت حكمة الشارع جل وعال فى أال يترك تقدير العقوبة للبشر ،                            
فنص على العقوبات فى الكتاب الكريم بتحديد الجريمة وشروط استحقاق العقوبة           

 ألنه  دونها   وما  ،فيما يعرف بالحدود الشرعية والقصاص فى النفس               ،   فيها   
سادت شريعة الغاب بينهم ، حتى فى المجتمعات         لو ترك الناس وشأنهم ل    سبحانه  

المنظمة لم يستطع المقننون فيها أن يحققوا جانب العدالة التى توخاها المشرع                   
 هذا السلوك الشائن ثم بالمنع لكل          عنالحكيم من تحقيق الزجر للمجرم بردعه           

 . هذا السلوك فمن تسول له نفسه التفكير فى اقترا
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 فكل الناس أمام        :عية بالمساواة والتساوى        آما تميزت العقوبات الشر        
 فالحد هو الحد فى آل       ،تطبيق شرع اهللا سواء بغض النظر عن الزمان والمكان          

 .مكان 

 فهى متعددة ومختلفة فى مكان عن اآلخر ومن زمان          أما القوانين الوضعية   
 فكلها  ، رغم أن الجريمة هى هى ونفس طبيعتها بين البشر واحدة                   ،إلى زمان 
عدام فى جريمة آما يطلقون        فهذه دولة تقضى باإل      ،ن السلوك السوى   خروج ع 

وتلك ،   »مسمى آخر  « وتلك دولة تمنعه تماما وهذه تجيز الزنا تحت                       ،عليه
 .تخفف من عقوبة جريمة فى نفس الظروف الذى تشددها األخرى 

اع القوانين بنظرتهم الخاصة لمجتمعاتهم ، فاتهم أن من               ضَّآل هذا ألن وُ      
عة اإلنسان ، ووضع له حدا لسلوآه وعقابا لمخالفته ، هو خالق اإلنسان  قاس طبي 

وفاطره على طبيعته البشرية التى جبل عليها أينما وجد وأينما حل ، بصرف                      
 .النظر عن الحدود التى خطها اإلنسان للفصل بين مجتمع وآخر من البشر 

لسنة فى  وقد وردت تفصيالت هذه األحكام المؤسسة أصال على الكتاب وا               
أبواب الجنايات والحدود فى الفقه اإلسالمى وطرق إثبات الحدود وآيفية توقيع                

وتعرف تلك الموضوعات بمنظورها الخاص بما يسمى بالقانون                 .  العقوبات   
 العام والخاص وإجراءاته الجنائية من وسائل وطرق للتقاضى              بأقسامهالجنائى  

 .فى هذا الفرع 

  :األحكام المالية واالقتصادية
 وتنمية الموارد     ،وهى القواعد التى تبين الطرق الشرعية الآتساب المال               

وتجنب أآل أموال الناس بالباطل والنهى عن                    ،    الشرعية بالتجارة المباحة      
وآل وسيلة للغش        استخدام الوسائل المحرمة لكسب المال آالربا واالحتكار                

 .والخداع والتدليس مما نهى الشرع عنه 

ام موارد المال المشروعة للدولة اإلسالمية من الحرص              وتبين هذه األحك    
على تنفيذ موارد اإلسالم المفروضة آالزآاة وصرفها على جهاتها الشرعية                     



١٨ الفقه اإلسالمىمدخل  

الذى تقوم عليه الدولة     »  بيت المال      «  : ومنها ،المحددة فى النصوص الكريمة    
 .قراءللقيام على مصالح رعاياها ، وتحقيق التكافل االجتماعى بين األغنياء والف

آما تبين تلك األحكام احترام اإلسالم للملكية الخاصة فى إطار الحل                               
 فى الوقت الذى     ،دامت تؤدى التزاماتها الشرعية من زآاة وغيرها          والحرمة ما 

تحرص فيه على احترام الملكيات العامة فى مجاالت النفع العام لجميع أفراد                      
لنوع من الملكية العامة آقوله      وقد وضعت القواعد العامة فى مثل هذا ا         ،المجتمع
وغير ذلك من    .  » فى الماء والكأل والنار         :الناس شرآاء فى ثالث     «  :    

 .القواعد التى يتسم بها النظام اإلسالمى 

وقد ورد الحديث عن هذه الموضوعات فى آتب الفقه فى أبواب الزآاة                         
 .وفى الكتب المتخصصة آكتاب األموال ألبى عبيد ،والخراج

هذه العلوم فى الفكر الحديث بعلوم المالية العامة والتشريع                            وتعرف     
 .الضريبى واالقتصاد 

ن هذه الموضوعات السالف ذآرها ليست هى آل الموضوعات          إ ف ، وبعد   - 
 وإنما آثرت عرض الموضوعات الهامة والتى       ؛التى تعرض لها الفقه اإلسالمى      

سوها أنها مست بنهج       ليعرف دار  ..  تحدثت عنها األنظمة الفكرية المعاصرة           
 . متميز من قبل الفقه اإلسالمى 

 :ولم أشأ أن أسمى هذه الموضوعات بمسميات ضيقة ومحددة
 وأنه ليس شرطا      ،ألن أساس الموضوع جوهره وصلبه ال شكله ومظهره             

 فما الفارق بين موضوعات إجارة       ،أن تكون نفس األفكار الواحدة بمسمى واحد        
! ؟ وبين أن أسميها بالقانون الزراعى         ، اإلسالمى األراضى والمزارعة فى الفقه    

أو بين موضوعات الشرآات ، والمضاربة ، والوآالة بين التجار وصفات                           
 !؟التاجر فى الفقه اإلسالمى وبين أن أطلق عليها القانون التجارى 

 !هل معنى اختالف التسمية انعدام المسمى ؟؟



١٩  الفقه اإلسالمىمدخل

مى واألصول الثابتة ال تمنع        ومع هذا فإن القواعد العامة فى الفقه اإلسال              
 تحت فروعها فى إطار الحل         ءهاندراج آل تصرف جديد تحت لوائها وانضوا          

 .والحرمة وعدم الخروج على قواعد الشرع 

 فقد أتاح الفقهاء للمتعاقدين      ؛"حرية الشروط والعقود  "ومن ذلك مثال قاعدة       
ما لم يخالفا    حرية اشتراط ما يشاءون من الشروط فى مرحلة إنشاء العقد طال                   

 فالشرع لم يسم      ؛ وآذا إنشاء أى عقد تحت أى مسمى             ،أوامر الشارع ونواهيه   
وتندرج العقود الجديدة تحت قواعد            .  ة آالبيع واإلجار    ؛سوى العقود الهامة       

 خالفا لألنظمة القانونية التى ال تتيح إنشاء أى عقد جديد إال بنص              ؛العقود الهامة 
 مما ضمن لهذه الشريعة وفقهها الواضح         ،لتابع لها قانونى وبتسميته فى التقنين ا     

 .صفتى األبدية واالستمرارية وعدم التوقف إلى يوم الدين 

 فى خصائص الفقه اإلسالمى 

 أى التى ينفرد بها       -من الضرورى قبل معرفة خصائص الفقه اإلسالمى              
 أن نتحدث عن السمات المشترآة          -وحده ويتميز بها عن غيره دون مشارآة              

 حتى نستطيع قصر خصائص        ، التشريعات السماوية ومنها الفقه اإلسالمى         بين
ن ينفرد بها    أالفقه اإلسالمى عليه دون اشتراك مع غيره والتى أراد المولى له                  

ثم مزية الفقه اإلسالمى     .  آتشريع خاتم اتسم بما لم يكتمل لغيره من التشريعات             
 . الختالف المصدر فيهما ،عن القوانين الوضعية

ه    و  نه الفق وما وم سماوى عم ه ال صائص الفق ن خ ديث ع بدأ بالح ذا ن له
 ثم فى مطلب ثان نتحدث عن خصائص الفقه اإلسالمى           أول اإلسالمى فى مطلب  

ردا    ا بين الفقه اإلسالمى والقانون                  ،منف يان لم ستقر من ب ا ي  وفى مطلب ثالث م
 .الوضعى

 خصائص الفقه السماوى 



٢٠ الفقه اإلسالمىمدخل  

 المستمدة أحكامه من السماء على أيدى              الفقه    :نقصد هنا بالفقه السماوى      
 فلم تخل أمة من األمم من رسول يبين         ،فى التشريعات المتعددة  .  الرسل والنبيين   

 مصداقا لقوله   ؛يوضح لها شرع اهللا وأحكام دينه        ولها الرشاد والطريق المستقيم     
  . َخال ِفيَها َنِذيٌرَوِإنْ ِمْن أُمٍَّة ِإالَّ: تعالى 

ف الشرائع والرساالت السماوية يتبين لنا وحدة الهدف                        وباستقراء هد    
 فدين األنبياء واحد ،        ، إسالم الوجه إلى اهللا وتنزيهه عن الشريك            ىوالغاية وه 

َيا أَيَُّها  :  وإن تنوعت شرائعهم وهذا ما أيده قول اهللا تعالى فى آتابه الكريم                       
َوِإنَّ َهِذِه أُمَُّتكُْم أُمَّةً      َعِليٌم   ِإنِّي ِبَما َتْعَملُونَ   الرُُّسلُ كُلُوا ِمَن الطَّيَِّباِت َواْعَملُوا َصاِلحاً     

 فََتقَطَُّعوا أَْمَرُهْم َبْيَنُهْم ُزُبراً كُلُّ ِحْزٍب ِبَما لََدْيِهْم فَِرُحونَ          َواِحَدةً َوأََنا َربُّكُْم فَاتَّقُونِ   
اً َوالَِّذي أَْوَحْيَنا ِإلَْيَك َوَما     َشَرَع لَكُْم ِمَن الدِّيِن َما َوصَّى ِبِه ُنوح          :وقوله تعالى  

َوصَّْيَنا ِبِه ِإْبَراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى أَنْ أَِقيُموا الدِّيَن َوال َتَتفَرَّقُوا ِفيِه كَُبَر َعلَى                 
. »إنا معشر األنبياء ديننا واحد            «  :وقوله    ،الُْمْشِرِكَني َما َتْدُعوُهْم ِإلَْيهِ   

  . تبين وتوضح أن دعوة الهداية للرسل جميعا واحدةفهذه اآليات واألحاديث 

ولما آان الفقه السماوى عبارة عن األحكام الشرعية المستمدة من الكتب                     
 آما أن الفقه اإلسالمى مستمدة أحكامه من النصوص                      ،والتكليفات السماوية  

 الذى   كَاةََوأَِقيُموا الصَّالةَ َوآُتوا الزَّ     :القرآنية ، والسنة المشرفة آقوله تعالى            
 وأن الزآاة واجبة واألحاديث الشريفة التى وردت        ،يستنبط منه أن الصالة واجبة    

 لهذا  ، من المعامالت وغير الجائز     ،لبيان مواقيت الصالة وأنواع الزآاة والجائز      
 :  أن أهم الخصائص المشترآة للفقه السماوى تتضح فيما يلى -فإننا نجد 

  :اإللهى الفقه السماوى مصدره الوحى -١
من   يستمد الفقه السماوى خاصيته األولى المشترآة بين جميع الرساالت                 

وهو أن مصدره الوحى اإللهى وسيلة االتصال بين من ينفرد بصفة                   ،  مسماه  
  ، التشريع وهو المولى عز وجل ، ومبلغى الوحى إلى البشر وهم الرسل واألنبياء               

تلف صورة التلقى فى صورة       ن اخ إوآلهم يتلقون نهج تشريعاتهم من السماء و          
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 فتصدر  ،آتاب سماوى ، أو بطريق اإليحاء فى النفس ببث المعنى فى قلوبهم                    
 .وهذه هى الصورة المباشرة  ،توجيهاتهم وهى صورة من صور الوحى

 آما فى   ،بالطريق غير المباشر  وقد يكون االعتماد على الوحى آمصدر للفقه          
شرعية من أدلتها التى هى نصوص القرآن           استنباط الفقهاء والمجتهدين لألحكام ال      

والحديث مصدره الوحى السماوى بطريق غير مباشر ألن آل فقيه أو مجتهد ال                     
يصح ما توصل إليه من اجتهاد إال إذا استند واعتمد ورجع حكمه إلى نص                                  

 .شرعى

 : الفقه السماوى يجمع بين الجزاء الدنيوى واألخروى -٢
ة الجزاء لمن خالف أحكامه والتكليفات                يتميز الفقه السماوى بازدواجي          

 وفى هذا تدريب للعباد على الطاعة ،                 ،الناتجة عنها التى يلتزم بها اإلنسان           
 ألن الجزاء الدنيوى يوقعه ولى األمر       ؛واحترام رقابة اهللا والخوف من مخالفتها       

آما أن ولى األمر هذا ال          .  عندما يتثبت فى الظاهر بمخالفة اإلنسان وخطئه              
 العبد على أفعاله الحسنة أو على إيجابياته وإن اآتسب السيرة الحسنة لدى                يثيب

 السماء التى تمثل جانب الجزاء األخروى         رب  أما رقابة  -الناس بسلوآه الطيب    
فإنه فضال عن الحافز الدافع إلى االمتثال بالطاعات بالوعد بالثواب عليها حتى                 

 آما  -  إنه بفرض الجزاء األخروى    ف،    يصل مقدار الحسنة بعشر أمثالها أو يزيد        
 لعلمه أن من يراقب أفعاله وهو العليم البصير           ةتكون طاعة العبد مؤآد      -ذآرنا  

  .ْعُيِن َوَما ُتْخِفي الصُُّدوُرَيْعلَُم َخاِئَنةَ اَأل :لن يغفل ولن تفوته خافية

فإنه لو أفلت العبد من النوع األول وهو الجزاء الدنيوى لعدم التثبت من                        
 فإنه لن يفلت أو ينجو من الجزاء األخروى              ،فعلته أو عدم العلم بها أو رؤيتها         

 وقد حقق اهللا لعباده     ،الذى نبهه اهللا إليه بضرورة مراقبة المولى فى آل تصرفاته         
 وتدل جميع الظواهر الكونية التى تحدث        ؛أسباب اليقين بتحقق الجزاء األخروى     

ة فى نظر الناس من زالزل أو أعاصير           بالرغم من ضخامتها المادي     -فى الدنيا   
أو اصطدامات فى الفضاء على أنها تبدو متواضعة بسيطة أمام الحدث النهائى                 

 وقد ضرب اهللا مثال      ،وهو يوم القيامة وأن من أوجد الحياة قادر على أن ينهيها              



٢٢ الفقه اإلسالمىمدخل  

لألمم السابقة بأن أراهم فى الدنيا نتيجة إصرارهم على الخطأ والعصيان ألوانا                 
نفردت أمة  ا و ؛زاء فى الدنيا عقابا لهم يمثل رمزا مما سيرونه فى اآلخرة           من الج 

 وأن الخير   ،اإلسالم بأن العقاب األخروى مؤجل إلى يوم الدين ثقة فى هذه األمة            
ية معجزتها الكبرى وهى         رالكثير فيها من ناحية ولتميز هذه األمة باستمرا                  

آد عند المخالفة   أكون العقاب    وبالتالى ي   من ناحية أخرى،   القرآن ودوام تشريعها  
 .فى اآلخرة 

 : الوازع الدينى واألخالقى -٣
فقد حرصت الشرائع السماوية المتعددة على تنمية وتقوية الوازع الداخلى                

 ىت تلك المضغة ال   ، غالبا قلب اإلنسان   هنسان المعروف بالضمير الذى محل    فى اإل 
والذى غالبا ما    ،    "له وإذا فسدت فسد الجسد آ        ، إذا صلحت صلح الجسد آله        "

مَّاَرةٌ ِبالسُّوءِ َوَما أَُبرُِّئ َنفِْسي ِإنَّ النَّفَْس ألَ     :   آما فى قوله تعالى      ،يعبر عنه بالنفس  
.  

ابتغاء وجه اهللا دون البحث         - أى الطاعة المجردة       -  ولعل قضية االمتثال    
س فى  يمان بالجزاء األخروى هى األسا     عن العلة أو السبب والتى هى سبب اإل          

 بمعنى أن   ؛اهتمام الشرائع السماوية بتقوية الوازع الدينى واألخالقى لدى البشر           
 وقد وضع نصب عينيه مخافة اهللا دون رقابة             ،نسان فى آل أموره    يتصرف اإل 

 إن هذا من تأثير     : فإذا ما وصل إلى هذه المرحلة قلنا        ،مادية أو الخوف من بشر    
 .قوة وازعه الدينى 

 فكلما  ، االرتباط بين الخاصية والخاصية التى أمامنا            يتضح لنا مدى     ،إذن 
ظهار فى  إزاد إيمان الفرد وخوفه من حساب اآلخرة الذى ال يحتاج إلى إعالن و             

 قوى الوازع لديه حيث يتيقن أن آل عمله مسجل                ؛الدنيا ، فعال آان أو قوال           
ُه ِفي ُعُنِقِه َوُنْخِرُج لَُه َيْوَم      َوكُلَّ ِإْنَساٍن أَلَْزْمَناُه طَاِئرَ   :  عليه مصداقا لقوله تعالى       

ن إأى  ؛    اقَْرأْ ِكَتاَبَك كَفَى ِبَنفِْسَك الَْيْوَم َعلَْيَك َحِسيباً        الِْقَياَمِة ِكَتاباً َيلْقَاُه َمْنُشوراً   
اإلنسان مسئول عن آل ما صدر منه ومسئوليته شخصية يسأل عنها بداية قبل                   

 فكان الواجب عليه الفعل فورا أو            نهى عن فقد أمره اهللا بأمر أو نهاه             ؛غيره  



٢٣  الفقه اإلسالمىمدخل

 .الترك فورا بغض النظر عن موقف الغير من هذا

وتظل التشريعات السماوية ترتقى بتقوية هذا الوازع حتى تصل إلى أرقى                
 وهى حالة ما إذا دخل فى حوزة اإلنسان ما ليس حقا له ولو بحكم                              ،صورة

كم القضاء ويأخذ حقه الفعلى     قضائى فيرتقى وازعه ويرفض القدر الزائد ولو بح       
 فالقضاء ليس هو مدار الحل والحرمة وإنما رقابة اهللا المؤدية إلى العقاب                ،فقط  

 فلعل بعضكم أن     إنكم تختصمون إلىَّ    «  : ويتجلى هذا فى قوله        ،األخروى
 فمن قضيت له    ،قضى له على نحو ما أسمع منه      أ ف ،يكون بحجته ألحن من بعض    

أى إذا قضيت ألحدآم نتيجة     ؛  »  أقطع له قطعة من النار    من حق أخيه شيئا فإنما      
 .هها بقطعة من النار وشبَّ،حسن شرحه لقضيته بغير حقه فليردها

ضافة إلى  تلك هى أهم الخصائص المشترآة بين التشريعات السماوية باإل              
َوَما أَْرَسلَْنا    :يقول تعالى   ؛أن أصل العقيدة واحد وأهداف الشرائع جميعا واحدة         

  . أََنا فَاْعُبُدوِن ُنوِحي ِإلَْيِه أَنَُّه ال ِإلََه ِإالَّ قَْبِلَك ِمْن َرُسوٍل ِإالَِّمْن

حتى آان تحقق وعد اهللا فى ظهور شريعة ال تتأثر بكل عوامل التغيير                          
عجاز خالد ودائم ، يتعهد اهللا بحفظه وتجمع بين         إوالتالشى بما يستوجب تأييدها ب    

 ال تخص زمانا أو      ،ى األصول الثابتة والفروع المتجددة     أحكام الثبات والتجديد ف   
مكانا بل عالمية المكان والزمان إلى يوم الدين ، تنسخ آل ما قبلها لتالشيه                             

 ويستمر أثر إعجازها مع جميع األجيال الستمرار معجزته ماديا                         ،وتحريفه
   .وروحيا وهو القرآن الكريم وليس بمعجزة تبهر جيال وتنتهى بعد جيل

 ائص الفقه اإلسالمى خص
 :تمهيد 

 ميزته عما عداه من سائر         التى للفقه اإلسالمى ما ينفرد به من الخصائص         
ضروب الفقه سماوى ووضعى فى آل زمان ومكان ، هيأت له آل األسباب                        

 .ليكون الدين الخاتم لكل البشر إلى يوم الدين 

 :خاصية األبدية والخلود  -أوال 



٢٤ الفقه اإلسالمىمدخل  

 وثبوت  ،لود فى االستمرار بال انقطاع وال توقف          يتمثل معنى األبدية والخ      
آقوله تعالى فى لبث المؤمنين        ؛  األمر واالعتقاد فيه اعتقادا جازما بال انتهاء              

 .أى مكث بال انتهاء وأبدية بال انقطاع  َخاِلِديَن ِفيَها أََبداً :الدائم فى الجنة

. ه إلى يوم الدين    فحياة النبى فى خلود معجزاته واستمرارية تعاليمه وهدايت           
والرسالة الوحيدة أمام أعيننا المستمرة دون تبديل أو مزج وأحكامها المستمدة                   

 .منها هى شريعة اإلسالم وأحكام الفقه اإلسالمى 

 حرف من أحرفه بل       ّسَم دون أن يُ     -والكتاب الدائم فى صورته األصلية          
ِإنَّا َنْحُن  الكريم   هو القرآن     -  تشكيل من تشكيالته فى الكتب السماوية جميعها         

  .َنزَّلَْنا الذِّكَْر َوِإنَّا لَُه لََحاِفظُونَ

 فى جميع شئون الحياة المتمثلة فى سنته             آما أن تعاليم نبينا محمد          - 
وسيرته المشرفة تمأل أسماعنا فى الوقائع آأنها تصدر اليوم وتالحق األحداث                  

بتعاليم رسالتها وعدم       وذلك دليل على تشبع األمة                ،وتكشف ما فى النفوس       
 .حاجتها إلى شرع جديد لكمال وتمام دينها 

 ألحكام الفقه اإلسالمى أنها تتمع بخاصيتى               ةآما أن من دالئل األبدي           - 
 :نها تضم شقين من األحكام إالثبات والتغير من حيث 

 :الشق األول 
 يمكن إدراج آل جديد تحت      ،ورد فى صورة قواعد آلية فى صورة مجملة          
 .يالتها مادام خاضعا لنفس مضمون هذا الحكم الكلى تفص

 :الشق الثانى 
  نظرا لما تحويه هذه      ؛ وقد ورد فى صورة تفصيلية بجزئياته         ؛من األحكام  

 لتعلقها    تفصيالتها؛الموضوعات من الخطورة واألهمية لو ترآت للبشر                           
ن أحكام   الزوجية وما يرتبط بهما م      ة آأحكام الزواج والفرق    ؛بأهوائهم وشهواتهم 

 . وآأحكام العقيدة واألخالق ،النساء ومسائل الميراث والوصايا



٢٥  الفقه اإلسالمىمدخل

ويترتب على خاصية ورود معظم أحكام الفقه اإلسالمى آلية مجملة فى                      
النصوص التشريعية من الكتاب والسنة ضمان األبدية ألحكام الفقه وعدم                             

فى إدراجها   عمل الفقهاء فكرهم        يُ   ذلك أن آل واقعة تجدّ          ؛انتهائها أو نضوبها    
تحت قاعدتها الكلية ، ولو قدر احتواء الكتاب والسنة ألحكام وقائع بعينها آما                      
فى القوانين الوضعية لجاء الوقت الذى تنتهى فيه هذه األحكام بانتهاء الوقائع                      

ولم يحدث فى      وهو ما يحدث فى القوانين الوضعية        ، فيلزم التغيير  ،الواردة فيها 
 .الفقه اإلسالمى 

لى النصوص لتؤآد حقيقة الخلود واألبدية وختم هذه الشريعة ونبيها             ثم تتوا 
 .للشرائع واألنبياء 

َما كَانَ ُمَحمٌَّد أََبا أََحٍد ِمْن ِرَجاِلكُْم َولَِكْن َرُسولَ اللَِّه َوَخاَتَم           :  يقول تعالى    
  .النَِّبيَِّني

نبياء من  إن مثلى ومثل األ     «  :  فى بيان موقع رسالته ونبوته       ثم قوله    
 فجعل الناس   ،جمله إال موضع لبنة من زاوية     أقبلى آمثل رجل بنى بيتا فأحسنه و      
 فأنا اللبنة وأنا خاتم      !؟ةَنلِب هذه الَّ  ضعْت هال وُ  :يطوفون به ويعجبون له ويقولون     

 . »النبيين 

ومما نزل بصدد تعهد المولى عز وجل للقرآن وحده دون باقى الكتب السماوية                 
 .ِإنَّا َنْحُن َنزَّلَْنا الذِّكَْر َوِإنَّا لَُه لََحاِفظُونَ: ود فى قوله تعالىبالحفظ والخل

أما باقى الكتب السماوية فلم يقصد بها اإلعجاز أو التحدى بل نور وهداية                   
 فالشريعة التى اجتمعت لها      ،لوجود غيرها من المعجزات تناسب زمن أصحابها       

 .ياج يتصف فقهها باألبدية والخلود آل عوامل البقاء وال يشوب آمالها احت

 : خاصية العالمية للفقه اإلسالمى -ثانيا 
آما تنفرد أحكام الفقه اإلسالمى بأنها عالمية فى توجيه أحكامها لكافة البشر              

قليم معين ، أو    إفهو ليس خاصا ب   .  فى آل مكان من بقاع األرض وفى آل زمان         
 . صفة معينة ىجنس خاص ذ



٢٦ الفقه اإلسالمىمدخل  

 وصالحيته لكل زمان ومكان آثيرة      لمية الفقه اإلسالمى  والبراهين على عا   
 إذا  :ولكن قبل أن نبينها نزيل لبسا يثور لدى بعض من يزعم بتساؤل مخادع                      

 نزل فى أرض        َمفِل  ،آانت أحكام الفقه اإلسالمى عالمية تبعا لعالمية شريعته                
أنه يرد بأن المتصف بأنه ليس له مكان و         بالرغم من عالميته ؟        العرب وبلغتهم 

 ، هو المولى عز وجل وحده تنزهت ذاته وصفاته             رقيب وشهيد على آل شىء      
 فال يجوز اجتماعهم فى أآثر من مكان فى آن            ،أما البشر فليست لهم هذه الصفة      

 ، آما أراد المولى عز وجل        فإذا قلنا بضرورة عالمية رسالة محمد           ،واحد
 آل ما يصدر عن السماء        فالبد أن نبدأ من مكان أيًا ما آان هذا المكان ، ولكن               

 .. لحكمة 

 فكانت جزيرة العرب اختيارا سماويا لبداية انطالقة التشريع اإلسالمى                   - 
 .لكل أرجاء العالم 

 وألن هذه األرض سليلة الرسل واألنبياء فقد آان فيها أبو األنبياء إبراهيم               -
 وفى امتداد الجزيرة ترآزت معظم الرساالت          ،ومن بعده ابنه إسماعيل    

 عيسى وموسى فى الشام وحتى مصر وآثير من                        رسالة:  سماويةال
 .األنبياء زآريا ويحيى فى أرض الشام 

الذى  فالتاريخ الدينى لهذه المنطقة يعطيها قداسة وتكريما وفيها البيت                        -
 آما يتمتع إقليم الجزيرة العربية          ،إبراهيمورفع قواعده     المالئكة    شيدته

 .تصاله بكافة بقاع العالم  اتيسرالتى  للعالم آله تهبمحوري

 ثم اقترابه من الكثافات السكانية فى بالد الفرس والروم والحضارة الهندية            -
 .وامتداد الجزيرة فى حضارة الهالل الخصيب والرافدين 

 ثم ما آان يتمتع به أهل جزيرة العرب من خصائص فريدة فى طباعهم                     -
 .وروح اإلصرارالشخصية من جرأة وإقدام وما عرفوا به من الكرم 

قطاع وسيادة   خالفا لما آانت عليه أوربا فى هذا الوقت من عصور اإل                    -
 .الفرسان والنبالء وظلم العبيد والتفرقة بين األجناس 



٢٧  الفقه اإلسالمىمدخل

 آما أن خلو ذهن العرب من عقيدة سابقة لمرور زمن ليس بالقصير على                -
 .آخر رسالة يحقق لهم المزية فى االستعداد للتلقى 

لغة العرب لما تميزت به من البالغة واإلعجاز والبيان فى              وآان اختيار     -
 واستفزازهم ببالغتهم لتحدى    ،أبسط عبارة من أناس غلبت عليهم الفطرة      

  .وجدال من يباريهم بما يظهر قوة تفوقه لو فاز بإقناعهم

 : أما ما يؤيد العالمية من تصرفات فعلية أو قولية ومن نصوص سماوية-
 فإن اإلسالم يعتبر مبدأ حرية اإلنسان واحترام          والعملية من الناحية الفعلية   

 لذا فإنه لم يقتصر على جنس أو لون بل فتح بابه لكل                      ،حقوقه من أهم مبادئه     
األجناس واألقوام على أساس من األخوة والتكافل فدخله من آل بقاع العالم من                 

 وآان من أئمته     والهند - فدخل اإلسالم من فارس      ،دخله استنادا إلى هذه المساواة    
ال                   على سبيل المثال      منهم    ،وفقهائه وعلمائه من هم من غير العرب          

مام أبو   اإلفيما بعد      ثم من الفقهاء          ،الحصر الصحابى الجليل سلمان الفارسى         
مام البخارى المحدث الجليل صاحب أعظم              حنيفة ذو األصل الفارسى، واإل          

مام مسلم المحدث الكبير        واإل  ،الكتب الصحاح من بخارى جنوب روسيا اآلن            
مام ابن حزم    واإل ،وصاحب ثانى أآبر صحاح من نيسابور من أعمال خراسان            

 وغيرهم من أئمة التفسير آالقرطبى          ،والفيلسوف ابن رشد وأبو حامد الغزالى         
 مما يبين عالمية الرسالة وأنها ليست حكرا على              ،من قرطبة وغيرهم وغيرهم    

 .العرب 

 :وتصرفاته  أفعال النبى دالئل العالمية من 
م توجيه الرسول        دول فى شتى               ث راء ال وك وأم ائل لمل  دعوته فى رس

صر        بط بم ك الق وقس مل ثال المق الم أم وهم لإلس اء يدع روم   األرج صر ال وقي
 !؟ ولو آانت دعوته محلية ما آان شأنه بهؤالء،وآسرى فارس ونجاشى الحبشة

 :دالئل العالمية من نصوص القرآن 
 حيث يوجه الخطاب لألنبياء جميعا      ؛الكتاب الكريم   لوب الخطاب فى   ثم أس  - 

 :وقوله    ِإنَّا أَْرَسلَْنا ُنوحاً ِإلَى قَْوِمهِ    :  مقصورا على أقوامهم آما فى قوله تعالى        



٢٨ الفقه اإلسالمىمدخل  

       َوِإذْ قَالَ ُموَسى ِلقَْوِمِه َيا قَْوِم ِلَم ُتْؤذُوَنِني  ،  وقوله:        َيا َوِإذْ قَالَ ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم
  .َبِني ِإْسرائيلَ ِإنِّي َرُسولُ اللَِّه ِإلَْيكُْم

قُلْ َيا أَيَُّها   :   فيوجه لجميع البشر آقوله تعالى              أما الخطاب لمحمد    
َمةً ـ َرحْ َوَما أَْرَسلَْناَك ِإالّ    :وقوله تعالى  .  النَّاُس ِإنِّي َرُسولُ اللَِّه ِإلَْيكُْم َجِميعاً      

قُلْ َيا أَيَُّها       :وقوله تعالى      كَافَّةً ِللنَّاسِ  َوَما أَْرَسلَْناَك ِإالّ    :، وقوله     ِللَْعالَِمي
 .النَّاُس ِإنِّي َرُسولُ اللَِّه ِإلَْيكُْم َجِميعاً 

  :انتشار المسلمين فى العالم الدليل الواقعى للعالمية
ل وأآبر األدلة على استمرار العالمية وانتشارها هو انتشار اإلسالم فى آ                  

 من العمالق األصفر الصين وبجواره الهند ومنطقة جنوب شرق            ؛أرجاء المعمورة 
ومنطقة البلقان حيث دول وأقاليم             سالمية الجنوبية  آسيا وجمهوريات روسيا اإل        

بأآملها آجمهورية البوسنة بيوغسالفيا القديمة وألبانيا ومقدونيا وقبرص الترآية                  
أوربا عندما يتفحصون تعاليم اإلسالم      وما نسمع عنه من دخول أساطين من علماء           

وانتشار المراآز اإلسالمية فى آل بالد العالم ودعوة هؤالء فى                    ورحمته بالناس 
 . الفقه اإلسالمى المؤتمرات الدولية إلى حاجتهم الماسة لمعرفة المزيد عن

 سالمى والقانون الوضعىبين الفقه اإل
م الشرعية التى تنظم شئون        إذا آنا قد علمنا أن الفقه هو مجموعة األحكا               

   ...الحياة فى أمور الدين والدنيا

 هى مجموعة القواعد التى تنظم سلوك أفراد                  :فإن القوانين الوضعية         
جماعة معينة والتى تجبرهم السلطة القائمة على أمر هذه الجماعة على اتباعها                 

 . أى عند مخالفة هذا السلوك ؛عند االقتضاء

بين البعض مقارنة بين           -خطًأ     -ست آما يسود         لهذا فإن الموازنة لي         
 وإنما تبين طبيعة وموضوع ومصدر           ،سالمية والقوانين الوضعية    الشريعة اإل  

 ألن المدار فى هذا المقام على األحكام         ؛سالمى والقانون الوضعى  أحكام الفقه اإل  
والقواعد التى هى مادة التطبيق والتنظيم بسلوآيات البشر ليتسنى معرفة أى                       
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نظمة عالجت آل جوانب السلوك وهذبت نفوذ البشر ، وربت فيهم وسيلة                        األ
 أما   ،الحد من الخطأ والخروج عن الجادة ، بما يعرف بالوازع أو الضمير                          

وخلقا وسلوآا باألنظمة     مقارنة الشريعة آنظام متكامل فى جميع الجوانب اعتقادا       
ة حيث ال تكافؤ وال القانونية الوضعية فهى مقارنة غير صحيحة وال تتصور بداي 

تناظر حتى تنعقد المقارنة إنما يمكن تصور المقارنة بين طبيعة وموضوع                          
 .األحكام فى الفقه االسالمى والقواعد القانونية الوضعية عموما 

سالمى والقوانين    من حيث مصدر األحكام فى آل من الفقه اإل                            -  أوال
 :الوضعية

 تعالى المتعلق بأفعال          الحكم الشرعى مصدره السماء ألنه خطاب اهللا                   
 فالفقه فرع الشريعة    ، والحكم هو التكليف الداعى إلى تنفيذ أوامر اهللا            ،المكلفين  

 على عدم االعتداد بأى اجتهاد             اوالكل من عند اهللا ، آما أن الفقهاء أجمعو                   
يتوصل إليه فى تنظيم أمور البشر ما لم يستند أو يعود فى أصوله إلى الكتاب                       

         :ويؤآد سماوية الحكم الشرعى قوله تعالى     .   هما وحى السماء   نيوالسنة اللذ 
 ، للحكم هو اهللا سبحانه وتعالى      على اإلطالق آما أن المشرع        ِللَّهِ ِإِن الُْحكُْم ِإالَّ  

 والفقهاء موضحون لبيان الحكم واستنباطه من نصوص                    ،والرسل مبلغون      
 . غْ َما أُْنِزلَ ِإلَْيَك ِمْن َربَِّكَيا أَيَُّها الرَُّسولُ َبلِّ: يقول تعالى  ؛الشرع

 : وقوله فى خصوص نبيه وأن آل ما يقوله إنما هو من عند اهللا                                            
   َوْحٌي ُيوَحى  ِإنْ ُهَو ِإألَّ    َوَما َيْنِطُق َعِن الَْهَوى   فالحكم الشرعى موجود وقائم       ؛ 

 .ودائم بوجود مصدره 

 :أما القاعدة القانونية الوضعية 
لب بتغير    قنسان التغير والت      البشر، ومن خصائص اإل         فهى من وضع           

 وبالتالى يصعب على المقنن أو المشرع الوضعى معرفة ما          ،الظروف واألحوال 
يحقق المصلحة دوما ويلبى الحاجة المستمرة الختالف األجواء والرغبات دائما             

 وتلك   ،من المقنن وممن يخضع له لقصر المدى اإلدراآى والزمنى للبشر                          



٣٠ الفقه اإلسالمىمدخل  

 ما حولهم وال يعلمون ما يحدث فى المستقبل فهذه                    بكلال يحيطون     طبيعتهم   
 . ليست خصائص البشر ، وإنما خصائص المولى عز وجل

لذلك آان التغير الدائم والتبديل المستمر من سمات القوانين الوضعية وذلك              
 فإذا ما اعتقدوا     ،لعجز واضعيها عن وضع سياسة ثابتة مستمرة لكل حاجياتهم             

ان ما يجدون أنفسهم بعد فترة زمنية وجيزة فى حاجة ماسة للتغيير            نجاحهم سرع 
نتهى ، ولم يعد لهذا القانون فائدة أو        األن الهدف الذى وضع القانون من أجله قد          

 .أن هذا الهدف قد تغير وبالتالى لن يحترمه المطالبون بالخضوع له 

نقطاع الوحى ،      فإنها ال تتغير وال تتبدل حتى بعد ا                أما أحكام اهللا تعالى       
وانتقال النبى إلى جوار ربه ألنها تحقق الصالح لألمم ، وتلبى حاجاتهم فى آل                   

نسان الذى  نها من عند اهللا الذى يعلم سلفا ما يصلح أو يفسد اإل              لكوزمان ومكان   
 .خلقه 

 :سالمى والقانون الوضعى من حيث طبيعة األحكام  بين الفقه اإل-ثانيا
السابقة إلى التعرف على طبيعة آل من الحكم                      تسلمنا نتيجة المقارنة           

 : فتبين لنا يةالشرعى والقوانين الوضع

 تتصف بأنها تحوى قواعد ثابتة ال تقبل التبدل أو            أن أحكام الفقه االسالمى    
التغير فى صورة آلية تتصف بالعموم والشمول فهى ال تخص واقعة بعينها أو                  

ا تصلح على الدوام لتطبق على آل       مجموعة من المسائل على سبيل التحديد وإنم      
 .طار هذه األحكام والقواعد إجديد فى 

فتعطينا هذه الخاصية أو السمة أن الثبات قائم فى الحكم أما التغير فدائم فى                 
وقد ترك النص على    ..  نسان وتجدد العهود والعصور      الوقائع المتجددة بحياة اإل   

 فى معالجة هذه الفروع وإدراجها        هذه الوقائع المتجددة بعينها فيظهر دور الفقه         
فى إطار األصول وألن هذا وآما أسلفنا عند الحديث على خصائص الفقه                             

 ،  بدية والخلود وعدم االنتهاء    سالمى األ سالمى هو الذى أعطى ألحكام الفقه اإل         اإل
 .بما لم يقدر للتشريعات السماوية السابقة ولم تنجح فيه القوانين الوضعية 



٣١  الفقه اإلسالمىمدخل

جمع بين الثبات والتغير فى األحكام والتشريعات حلم يحلم              إن قاعدة ال     - 
 :به وضاع القوانين المدنية 

ذلك أنهم يضعون نصوص القانون ويمنحونها القداسة ويعطونها من الهيبة              
متمنين لها الدوام واالستقرار فيطلقون على الدستور أنه أب للقوانين ، ويعطونه              

يير خالفا لغيره من القوانين ثم يفاجئنا              مبدأ الجمود أى صعوبة أن يناله التغ             
الواقع الملموس نتيجة العجز البشرى بهدم آل هذه األمانى بتعدد التغيير حتى                    
فى الدساتير فاليوم النظام ملكى له دستور وغدًا النظام جمهورى وله دستوره                    

فما بالنا  .  وفى إطار هذا وذاك تستوجب الحاجة تغيير مادة من الدستور فيعدل                
 .قوانين التى هى فى نظر واضعيها أقل درجة من الدساتيربال

 هو السبب فى آثرة التغيير والتبدل وعدم                       فماوتتملك الحيرة هؤالء           
 االستقرار فى آل ما يوضع من قوانين ؟

سالمى قد مر على       إنكم ترون أن أحكام الفقه اإل          ..  إن االجابة واضحة        
 وقد تغيرت من ،قرنا من الزمان العظيمين الكتاب والسنة خمسة عشر  امصدريه

 .حولهما آل اآلراء واألفكار وتطورت المخترعات واالبتكارات والعلوم 

وآم تغيرت خالل هذه الفترة الكثير من القوانين التى آانت تطبق عند                            
نزول تشريعات السماء وحتى اليوم وانقطعت الصلة تماما بين آل مراحل هذا                  

أنفسهم نوعا من التطور التاريخى فقط يذآر على           التتابع القانونى حتى يعدونها       
  . سبيل الحكاية

ومع رؤيتهم ألحكام الفقه االسالمى طوال هذه الفترة آما هى لم تنته ولم                      
حداث من   آل األ   ةتعجز عن مواآبة آل العصور التى مرت بها وعلى مواآب                

ا بعدم قبول    يوم نزولها وحتى اليوم بثباتها الدائم وتجددها المستمر مع احتفاظه             
 .؟ جابة القوانين عن اإلوأبعد هذا يبحث واضع. أحكامها للتغيير أو التبديل

ن أحكام الشريعة أسمى من أحكام البشر لجمعها بين عنصرى الثبات                         إ 
الذى عجز واضعو القوانين عن الجمع بينهما فى قوانينهم ، رغم                 ..  والمرونة  

أنه من صناعة البشر فلن يدوم           علمهم بأنه لن يستقر تشريع بدونهما وطالما               



٣٢ الفقه اإلسالمىمدخل  

 .ما سيحدث علتقلب الرغبات والسياسات وأطماع اإلنسان وقصر نظرته 

والتشريع األوحد الذى حافظ على آل هذا هو التشريع السماوى الدائم دون تغير               
 . الثبات أو تبدل والذى سمح بالتطور فى إطار الفروع والتفاصيل المندرجة تحت

 :ضوع   من حيث المو- ثالثا
نسان بربه ببيان      سالمى ليشمل عالقة اإل        يتسع موضوع أحكام الفقه اإل           

 بربه وتقوى نفسه وتهذبها وتطوع جانب             تهأحكام العبادات التى توضح عالق        
 .مارتها بالسوء إ

نسان بغيره من األفراد والجماعات فى       ثم ينظم الفقه باقى جوانب عالقة اإل        
 بأخالقه التى لها ما يردعها عند مخالفتها              إطار تقوية الوازع الداخلى والسمو       

 .لحقوق اآلخرين فيتسم بالشمول والعموم 

 فإنها ال تهتم إال بالعالقة بين الناس فقط وإذا آان                   :لقانون  اأما أحكام      - 
 ما شأن القانون بالعالقة بين الناس          :الرد ممن يفصلون بين الدين والقانون بأنه         

 .وربهم ؟

نسان فى عالقته بالناس إذا لم يكن فى                 ينصاع اإل  يرد عليهم بأنه آيف           
خضوع فى عالقته لألقوى وهو اهللا الذى يتمثل جانب الخوف والرهبة له فى                      

ن هذه  إتكوين وازعه وضميره وفى تكوين صورة سلوآه وتعامله للناس ، ثم                   
ذا لم يكن الفقه قد نظم العالقتين معا ، فاالحتكام إليه              إالمقولة قد تكون صحيحة      

 .ولى ، ممن لم ينظم سوى عالقة الفرد بالناس فقط أ

سالمى ضرورات آثيرة عالجها الشرع         آذلك تشمل موضوعات الفقه اإل         
 .وانفرد بها حفاظا على صالح الفرد والجماعة 

ل اإل          ى عق ر المحافظة عل سان فاعتب باره مناط التكليف ومداره فحرم    ن  باعت
ذلك   . المسكرات والمخدرات       حفاظا على العرض بمنع     النسلالمحافظة على    آ

ووضع العقوبات المشددة لذلك بما لم تحرص القوانين الوضعية    نساباختالط األ 
 .عليه بنفس هذه الصورة والحدود 



٣٣  الفقه اإلسالمىمدخل

 : من حيث الجزاء -رابعًا 
يختلف األمر من حيث الجزاء الذى يوقع على المخالف لألحكام الشرعية                  

فقد يكون الجزاء الموقع      .  م القانون عنه فى الجزاء الموقع على المخالف ألحكا          
 :على مخالفة أحكام الفقه 

 .لى المرأة األجنبيةإ آعقوبة من يتلصص بالنظر المحرم أخرويا فقط -

  .  وقد يكون الجزاء دنيويا وأخرويا آعقوبة القتل والسرقة-

 فقط فى      جزاء دنيوى     ، فإنه    أما الجزاء على مخالفة القاعدة القانونية           
سالمى ال يكتفى بتوقيع العقاب على المخالف            ثم إن الفقه اإل      ،ت  جميع الحاال 

 وهذا ما يفتقده القانون فال شأن له بمن يمتثل وال             .  وإنما يمنع الثواب للمطيع       
ومن هنا فإن االمتناع عن مخالفة الحكم يجد استحسانا وشعورا                            .  يخالف

إلى عور بالتقرب   باالحترام عند امتثال البشر ألحكام الشرع لوجود الحافز والش         
 .بالحصول على ثوابه آلما قام العبد بتنفيذ أحكامه واالمتثال لطاعته اهللا 

ويفتقد حكم القانون هذا الضمان لالمتثال باحترام أحكامه والعمل على                         
 للثواب وليس تقربا فى معظم              لباتنفيذها ألن العمل بأحكام القانون ليس جا                

نسان نون مخالفة للدين وبالتالى يتحرج اإل       األحوال فربما آان فى تنفيذ حكم القا         
 .قضايا الفوائد القانونية أو بالمفهوم الصحيح الرباما فى ويتناقض موقفه آ

لى التعامل مع شرآة وتفرض     إنسان مع نفسه عند حاجته       وهنا يتصارع اإل   
ألحكام القانون فى تنفيذه  هنا يكون   ؛عليه بمقتضى القانون فوائد على أقساط مثال      

وهنا يكون التناقض واللبس فى أذهان الناس                 .  ة مباشرة لشرع اهللا            معصي
  . وبخاصة إذا نص فى القانون على أن الدين مصدر للقوانين

 من التحفيز للعبد بفعل       تتيحهسالمى إضافة لما       فإن أحكام الفقه اإل      ،أخيرًا 
 المولى  نسان المراقب من    فإنه يجعل لدى اإل      ،الطاعة بمقتضى الثواب الممنوح إياه        

خالق أو بما ال        فإذا آان القانون ال يعتد بقواعد األ              دينًيا وأخالقًيا متينا،    عز وجل     
يظهر للواقع من خروج على أحكام القانون آالعزم أو األعمال التحضيرية أو إضمار              



٣٤ الفقه اإلسالمىمدخل  

ة ئن فإن المشرع الحكيم يحاسب عليها ألنه يعلم خا           -السوء لآلخرين من حقد وغيره        
 .» المراقب وهو« لصدور األعين وما تخفى ا

ومن ثم آان االزدواج فى الجزاء الدنيوى واألخروى من دوافع مراقبة                       
 .العبد لربه ألنه إذا أفلت من عقاب الدنيا لن يفلت من عذاب اآلخرة 

فالت من الجزاء     أما فى القوانين الوضعية فليست هناك ضمانة لعدم اإل                  
مساك بمجرم فاتهم       فى اإل   القانونى سوى رقابة رجال السلطة ولو نجحوا                       

العشرات منهم وما أآثر هذه الحاالت التى تضيع فيها أرواح وأموال وتحفظ هذه              
 . والصورة أمام المتدبر ليعمل عقله وفكره ،القضايا لعدم معرفة الفاعل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



٣٥  الفقه اإلسالمىمدخل

 ملخص الفصل األول

  : الفصل اه هذاأهم ما حو

  : الفصل ا عرف هذ-١

 .غة أنها الطريقة ومورد الماء فى لغة العرب  فى الل:الشريعة  

طالحا  - طة        :واص ل بواس ز وج ن اهللا ع بلغة ع يم الم وع التعال ى مجم  ه
 . لتوجه الناس إلى عبادة اهللا وتوحيده أنبيائهالوحى إلى رسله و

شريعة اإلسالمية       - يم التى حمل         :وأن ال  سيدنا محمد   ها هى مجموعة التعال
 .هم فى دينهم ودنياهم إلى أمته لبيان ما يصلح 

ة ب         - ه فى اللغ ه   أ عرف الفق ق الفهم    : ن  وشاع فى ، ويعنى الفهم الدقيق  -مطل
 . طالقه انصرافه إلى الفهم فى الدين إعرف اللغة عند 

طالح - ى االص ا ف ام وفه:  أم تخالص األحك وم باس ذى يق م ال ك العل  ذل
 .الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية 

يان أن ال      - م ب ر من الموضوعات              ث الج الكثي ه اإلسالمى يع  من عبادات   -فق
 . واعتقادات ومعامالت 

ية تضم آافة الفروع ال             - ام العمل امالت وهى األحك ى تنظم سلوك   توأن المع
شراء     يع وال ى الب راد ف ين األف امالت ب واعد المع ن ق ياة م ى الح راد ف األف

رها  رهن وغي وآالة وال ارة وال ن وضوابط موضوعات ا. واإلج رة م ألس
رق   ة وغيرها       ةزواج وف  وقواعد الميراث والوصية    ، شرعية وحضانة ونفق

نايات      ،والوقف  ام الج واعد أحك وارد واإل     ، وق اق فى النظام    ن وضوابط الم ف
 . االقتصادى اإلسالمى 

ة     -٢ وما لكاف سماوى عم شريع ال ه الت ز ب ى يتمي صائص الت نا الخ م بي  ث
  :  ومنها التشريع اإلسالمى وأهمهاتالرساال

 .  أنها آلها تشترك فى المصدر فجميع أحكامها من عند اهللا -



٣٦ الفقه اإلسالمىمدخل  

 . ع بين الجزاء الدنيوى والجزاء األخروى من التشريعات السماوية تجأ -

سماوية   - شرائع ال شترك ال ا ت ى  آم ى    ف وازع الدين ية ال ى تنم رص عل الح
 . واألخالقى

ه اإلسالمى التى            - ا خصائص الفق  شرائع السماوية  بها دون باقى ال    ينفرد أم
 :فهى

 .نه يتصف بالخلود واألبدية أ - 

 . آما يتصف بالعالمية - 

 . وبينا ما يميز الفقه اإلسالمى عن القوانين الوضعية  

ام          - ين مصدر األحك روق ب يهما  الف ند اهللا والثانى من عند           :ف  األول من ع
 .البشر 

ام - يعة األحك ى طب رق ف ر : الف ية تتغي تة والثان ى ثاب  حسب ظروف  األول
 . وتقلب طبيعة األفراد 

يث الموضوع - ن ح تالف م شريعة  : االخ ا ال ى تعالجه  فالموضوعات الت
ون        تم القان ه ال يه ى الفق وعات ف ناك موض مل فه م وأش المية أع اإلس
واعد        سه وق ربه وبنف سان ب ة اإلن يها آعالق بة عل يمها وال المحاس بتنظ

 . األخالق وتهذيب النفس 

رق من        - رًا الف اب        وأخي ه اإلسالمى الجزاء فيه     : حيث الجزاء والعق فالفق
يوى وأخروى      شمل وتعم آل تصرفات             .دن اب ت ثواب أو العق رة ال  وفك

لت منه ليس له عقاب     يف خالفا للقانون فالجزاء دنيوى وإن من        ،اإلنسان
ى  ى ، قانون اب ف رة العق سان عن دائ ال اإلن ن أفع ر م ا تخرج الكثي آم

 . القانون الوضعى 



٣٧  الفقه اإلسالمىمدخل

 على الفصل األول أسئلة
 

 :  أسئلة المقال -أوًال 

  .اشرح تفصيال معنى الشريعة والفقه فى اللغة واالصطالح  -١س

 ما هى أهم الموضوعات التى يعالجها الفقه اإلسالمى ؟  -٢س

يها الشريعة اإلسالمية مع                  -٣س شترك ف شرح الخصائص التى ت اذآر مع ال
 .غيرها من الشرائع 

 . للتشريع اإلسالمى تكلم عن خاصية األبدية والخلود -٤س

 .اذآر األدلة النصية والفعلية على عالمية التشريع اإلسالمى  -٥س

 .قارن بين خصائص التشريع اإلسالمى والقوانين الوضعية  -٦س

 :  األسئلة التطبيقية -ثانيًا 

 : بين فقط مدى صحة التعبيرات التالية  -س

 .فصيل جمع بين الثبات والتغير واإلجمال والتي التشريع اإلسالمى -

  .جزاء أخروىإال  التشريع اإلسالمى ليس فيه -

 .  القوانين الوضعية من عند اهللا -

ية   - صطلحات التال ط الم رف فق ه :  ع دين -الفق ة - ال شريعة - المل  - ال
 .القانون

 .القانون الوضعى يعالج الفقه اإلسالمى آل الموضوعات التى يعالجها -

  .انونى  الجزاء الشرعى أعم من الجزاء الق-



٣٩ مدخل الفقه اإلسالمى

 ى الثانفصلال

 أطوار الفقه اإلسالمى 
 ) وآبار الصحابة-الفقه اإلسالمى فى عهد النبوة (

 
 :داف ـــاأله

 :بعد دراسة هذا الفصل ينبغى أن يكون الدارس قادًرا على استيعاب ما يلى

   .د النبوة ه التشريع فى ع-١

 .  التشريع المكى والمدنى ات ميز-٢

 .  بى  مصادر التشريع فى عهد الن-٣

 .  تدوين القرآن فى عصر النبوة - نزوله بالتدريج وأسبابه : القرآن -٤

 .  السنة المصدر الثانى للتشريع فى هذا العصر -٥

 .  االجتهاد فى عصر النبوة وأمثلة له -٦

 . اجتهاد الصحابة فى العهد النبوى-٧

 . الفقه اإلسالمى فى عهد الخلفاء الراشدين وعصر آبار الصحابة -٨

 .  وجمع عثمان ، جمع أبى بكر: جمع القرآن الكريم فى هذا العصر-٩

 . السنة النبوية فى عهد الخلفاء الراشدين -١٠

 .  اإلجماع مصدر جديد فى هذا العصر -١١

 .  االجتهاد فى هذا العصر -١٢

 . اتفاق الصحابة فى الرأى واحتياجهم لالجتهاد -١٣

 

 



٤٠ مدخل الفقه اإلسالمى

 :المفاهيم المتضمنة 

 . التشريع المدنى -٢   . المكى  التشريع -١

 . السنة -٤       .ما  القرآن ونزوله منجَّ-٣

 .  إجماع الصحابة -٦     . االجتهاد -٥

 .  اختالف الصحابة -٧

 :تمهيد 
سالمى من حيث تتبع         بالحديث عن الفقه اإل         الوحدةتختص الدراسة فى         

والذى .  طريق المستقيم األطوار التى مر بها آأحكام واضحة ليسلكها من أراد ال            
 قويا  - بنزول الوحى على محمد صلوات اهللا وسالمه عليه                -يتميز بكونه ولد      

آتملت مصادره األصلية     ا منذ مرحلة النشأة والتكوين حتى             اهللامدعما بحماية     
 الَْيْوَم أَكَْملُْت لَكُْم ِديَنكُْم َوأَْتَمْمُت َعلَْيكُمْ     :  على يد المبلغ األمين آقوله تعالى          

 .ِنْعَمِتي

ن ثم جيل   و صحابته رضوان اهللا عليهم ثم التابع         نفسه ثم سار على المنوال     
 أعملوا فكرهم الستنباط األحكام الشرعية من             ينسالمى الذ  آبار أئمة الفقه اإل      

سالمى ثم صورة للمصادر التى يستنبط منها الفقه اإل                 .  األدلة الكلية المجملة     
صيلية فى علم أصول الفقه ونعقبها بالحديث أحكامه والتى ستكون محل دراسة تف   

 . ليها الفقهاء فى عالج آثير من الوقائع والمسائلإأهم القواعد الكلية التى يستند عن 

 أطوار الفقه االسالمى 
سالمى أنها دراسة    بداية يجب أن نعلم أنه ال يقصد بدراسة أطوار الفقه اإل               

يخها إنما هى دراسة النشأة          تاريخية آما تفعل بعض العلوم فى دراستها لتار                
السماء شريعة  والبناء الذى بدأ فى أبهى صوره مكتمال منذ النشأة األولى وألن                 

 وصفة التشريع فى     - وضرورى أن نعلم الحكمة فى ذلك            ،لم تنزل مرة واحدة    
 .مراحله األولى ثم المراحل التى تلى ذلك 
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التى مر بها الفقه      آما أن العبرة من االهتمام بدراسة المراحل واألطوار                 
اإلسالمى إنما هى توضيح آل ما جد من مظاهر االهتمام بأحكام الفقه االسالمى             

 ومناهج الفقهاء فى استنباط        -سالمى  والعلوم التى استجدت فى خدمة الفقه اإل           
أحكامه وفقا لتأثرهم بالزمان والمكان اقترابا أو بعدا من زمن البعثة وانتقال                        

لى واقترابهم أو بعدهم من مكان الوحى بمكة والمدينة آما            لى الرفيق األع  إنبيها  
 .وضح فى ظهور المدارس الفقهية 

 .  آذلك معرفة أسباب ازدهار ونمو الفقه ومذاهبه - 

ن فى االقتداء   و  معرفة األسلوب األمثل الذى صار عليه الصحابة والتابع           - 
عن الطريق    لينتهج الناس من بعدهم نهجهم بعد أن حادوا                    برسول اهللا     

 .واآتفوا بمجرد التقليد حتى خرجوا عن النهج الصحيح 

  التشريع فى عهد النبى 
بداية نذآر بما قلنا سلفا بأن الفقه فى هذه الفترة يأخذ معناه المتسع فى طوره     
األول وهو معنى الشريعة على وجه العموم بموضوعاتها الشاملة طوال حياة                   

تى أمور الدين والدنيا من عبادات                 وخالل تلقيه الوحى فى ش               النبى    
 فالفقه مرادف للشريعة خالل هذا          ،ومعامالت وتهذيب النفوس وترسيخ العقيدة       

ويتسم بترآزه فى المصدرين الرئيسين الكتاب والسنة حيث ال عهد                         .  العهد
لتلقيهما خالف هذا العهد ألنه ال وسيلة لتلقيهما إال بالوحى وعن طريق المتلقى                 

 وتنتهى  وتبدأ هذه الفترة من بداية نزول الوحى عليه           .  والمبلغ محمد   
 .بانتقاله للرفيق األعلى 

 :حالة العرب عند البعثة 
 لقوم يتمتعون بالكثير من الصفات الحميدة من الكرم                         وقد بعث       

والشجاعة والمروءة وروح التحدى والصالبة وهم إن آانت فيهم قسوة البداوة                 
 وأميتهم التى     ، خلوهم من رسالة سماوية             فهذا يرجع إلى       ،وبعض المساوئ  

ن آانوا قد شارآوا فيها بدور ملموس        إأبعدتهم عن الكثير من أسباب الحضارة و       
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 وآان لهؤالء آثير من العادات والتقاليد ولم يكن لهم              ،فى بعض العلوم والفنون    
سالم ليقرهم على الصحيح مما عرفوه آالبيوع الصحيحة        فجاء اإل   ،  قانون مدون 

والبيوع ذات     وأنكر ما آان فاسدا ومكروها آبيوع الربا         ،  والمضاربة  رضوالق
 .الجهالة الفاحشة والزواج الباطل بأنواعه المتعددة

 نشأة التشريع فى حياة الرسول 
 ما يقرب من ثالث وعشرين سنة منها        ستمر نزول الوحى على النبى      ا

هى فترة التشريع     ثالث عشرة فى مكة وعشر سنين بالمدينة ، وهذه الفترة                        
النبى        الحقيقى بمعنى إنشاء األحكام وسنها للمرة األولى من السماء على يد  

. 

 سمات ما نزل من الوحى بمكة 
يتميز التشريع فى هذه الفترة التى نزل فيها الوحى بمكة المكرمة والتى                        

 وأصحابه ممن اقتنعوا بدعوته وصلبت           بدأت منذ بعثته بالمساندة للنبى           
 -مواقفهم بجواره فترآزت آلها فى تثبيت العقيدة ، وترسيخ الدين فى النفوس                    

وتذآيرهم بحسن الجزاء فى اآلخرة ، وتفصيل قصص األنبياء من باب بث                         
آما حدث لألنبياء السابقين وخاصة أولو             الصبر والعزم فى قلب النبى           

ن مصائر من     والحديث ع    .العزم ممن جوبهوا بالعناد والمكابرة من أقوامهم               
خالفوا دعوة اهللا على يد أنبيائه ثم الحسنى لمن أطاعهم وفى هذا بث للطمأنينة                     

 . ومن آمن به فى قلب النبى 

فكانت حوارات الوحى بين المولى عز وجل وبين نبيه والمعايشة التامة لما              
حاولوا صده عن دعوته أو ترغيبه عنها ثم ترهيبه بكل السبل فتحقق بهذه                              

لى معية المولى عز وجل معهم ومع نبيهم وبما أن                    إطمئنان القوم     االمواآبة   
 .العقيدة أساس الدين آله فقد استمر الوحى بمكة أطول من المدينة 

 عموم الخطاب      من  ثم آان ما يتميز به التنزيل السماوى فى هذه الفترة                    
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دعوة تسم التشريع بالصمود بال    ا وقد    .لجميع البشر من آمن ومن ولم يؤمن            الموجه  
 فى تلك المرحلة مرحلة الصبر على آل من وجه لهم الخطاب فتلك مرحلة الدعوى                   

. اْدُع ِإلَى َسِبيِل َربَِّك ِبالِْحكَْمِة َوالَْمْوِعظَِة الَْحَسَنةِ      :  بالحسنى آما فى قوله تعالى      
 . فليس هنا محل دراستها،ولن أقوم بتحديد عدد اآليات المكية أو ميزاتها اللفظية

 : التشريع المكى ميزات
  : بما يلىتميز التشريع فى هذه الفترة من الناحية الفقهية بالمعنى الدقيق

لى إ وذلك النشغال الناس بالدعوة         ؛ ندرة آيات األحكام فى هذه الفترة             -١ 
  .العقيدة ، ونشرها ، وتثبيت أرآانها

اة  قلة الفروض والتكليفات الشرعية وبخاصة العبادات المالية آالزآ                    -٢ 
والحج تخفيفا لألعباء الواقعة على عاتقهم من ناحية فى شئون الدعوة وعدم                        

 لم يتحقق بعد للمجابهة الدائمة والتعرض        ى وألن االستقرار النفس   ؛صرفهم عنها 
 .ألذى المعارضين 

وذلك لقلة الفتاوى واألسئلة :  إجمال ما يصدر من أحكام وقلة التفصيالت-٣ 
ع المحدودة المرتبطة بالمسلمين وهم قلة من ناحية ،         والقضايا المعروضة والوقائ  

 .ولترآز المشاآل فى شئون العقيدة من ناحية أخرى 

 .حتى اآليات آانت قصيرة فى آمها ليسهل حفظها للمسلمين  

 سمات التشريع المدنى 
 وبعد تثبيت العقيدة فى النفوس،             تبدأ هذه الفترة بعد هجرة النبى                 

تآخى فى المدينة وبدء التحول لالهتمام بشئون الدنيا فى          وحدوث االستقرار ، وال   
 بعد أن نشط الناس فى تجارتهم وحرآتهم،                       ،المعامالت بفروعها المختلفة      

وحدوث االتصال باألمصار المختلفة نشرا للدعوة ، وتنمية التعامل معها وزيادة            
ابهة من  الثقة فى نفوس المسلمين وتزآية روح الجهاد والقتال بين المؤمنين لمج             

 آل هذه العوامل أثرت فى طبيعة التشريع واألحكام                 ،يتعرض للدعوة بالسوء    
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 :الفقهية فكانت 

 . آثرة آيات األحكام فى شتى مناحى الحياة -١

 . استكمال التكليفات الشرعية تدريجيا -٢

ظهار إ آثرة التساؤالت والفتاوى التى نجم عنها تفصيل ما نزل مجمال و             -٣
 .يا وتخصيص ما ورد عاما على يد النبى وتوضيح ما ورد آل

 تتابع نزول أحكام المعامالت من بيع ونحوه وتحريم ما يعوق حله،                        -٤ 
سالمية وأحكام التكافل والتآخى فى المجتمع                     أحكام األسرة اإل          واستكمال

لى مجابهة  إسالمى، والتثبت بما استقر من أحكام التشريع ، ولو وصل األمر              اإل
 . قوة المسلمين بالقتال المعارضين وإظهار

لهذا اتسمت هذه اآليات واألحاديث بتوجيه الخطاب فيها للمؤمنين ببث الثقة            
فى نفوسهم وإظهار انتصارهم باستقرار دينهم ، واستكمال بناء أمور حياتهم                     

وفى »  إن الذين آمنوا    «  ،  »  أيها الذين آمنوا    ا  ي«  :   بقوله   وءةفكانت اآليات مبد  
لى أن  إ»  أيها الذين آفروا  ا  ي«و»  إن الذين آفروا    «  :  ضين  الحديث عن المعار  

الَْيْوَم أَكَْملُْت لَكُْم ِديَنكُْم َوأَْتَمْمُت َعلَْيكُْم ِنْعَمِتي َوَرِضيُت لَكُُم         :  نزل قوله تعالى    
  .ْسالَم ِديناًاْإل

 مصادر التشريع فى العهد النبوى 
مصادر التشريع فى العهد     نستطيع أن نسلم بداية قبل الحديث تفصيال عن              

أن آل ما صدر من أحكام شرعية خالل هذه الفترة منبعه فى آل              بالنبوى الكريم   
صوره الوحى السماوى سواء باللفظ والمعنى آما فى ألفاظ القرآن المقصود بها               

 إن آان على       أو بالمعنى واللفظ من عند النبى       .  عجاز والتحدى بذاتها     اإل
 فيكون الحديث       لى النبى  إ القدسى أو بنسبته         لسان ربه آما فى الحديث        

 .النبوى الشريف

عصر .  أن هذا هو عصر الفقه الكامل من السماء        بأى نستطيع التسليم بداية      
 اللهم إال على سبيل الصلة          ،سالمىاالستغناء عن أى دور بشرى فى الفقه اإل             
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حكام سن األ  فالمشرع هو اهللا والتشريع بمعنى            ،والتبليغ بعد التلقى من السماء       
لى جديد فإشباع آل حاجات المسلمين قائم           إيجادها من السماء ، وال احتياج           إو

 .وواقع 

 القرآن هو المصدر األول 
تعهد المولى عز وجل وأراد لهذه األمة أن تكون معجزتها األبدية والخالدة                

 على  والدائمة إلى يوم الدين هى آالمه عز وجل المنزل على نبيه محمد                   
 .عجاز المتعبد بتالوته تحدى واإلسبيل ال

آما تعهد سبحانه وتعالى بحفظه وتهيئة آل سبل الحفظ له واالستمرارية                     
لمن تلقوه ولمن يستلهمون إعجازه على الدوام لهذا آان أسلوب نزوله على النبى         

 . بصورة تحقق الروية والسكينة فى التمعن فيه وإجادة حفظه 

زل القرآن مرة واحدة ؟ ومنهم من يبرر ذلك              لماذا لم ين    :ولعل سائال يقول   
 . !!بزعم أن متلقى الوحى آان أميا ومن ثم آان التدرج رفقا به ليسهل حفظه

ونرد بأن المولى عز وجل قادر على أن ينزل القرآن مرة واحدة آما نزلت                
 -عجاز   لكن الكتب السماوية السابقة لم يرد بألفاظها اإل         -الكتب السماوية السابقة    

ما لم تكن المعجزة المقصودة لرسلها لتأييد دعوتهم لهذا آان لزاما نزول                             آ
القرآن على األمة بأسلوب معين لترسيخه فى صدور الرعيل األول تمهيدا                           
لتدوينه فى مراحل تالية آل هذا مؤيدا بتعهد اهللا عز وجل بحفظه فال خوف من                   

 .التدرج فى تنزيله واستمرار ذلك زمنا معينا 

لة الثانية الزاعمة بأن أمية الرسول هى السبب فى نزول القرآن                   أما المقو 
 :بما يلى بالتدريج أو مفرقا فالرد عليها أبسط من زعمها 

 أن القادر على تثبيته فى نفس األمى بالتدريج قادر على تثبيته فى قلبه                   -١ 
 .مرة واحدة 

ن غير   أن األمية حجة ومزية لصالح الوحى والتدرج عموما ألنه لو آا              -٢ 
عجاز وإحداث اللبس فيه     لى التشكيك فى نوعية الوحى واإل       إأمى لتحول الزعم     
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 هى أآبر برهان      وأن الرسول قد أعمل فكره وتعليمه فى لفظه ، فأميته                   
 .على صدقه 

وهل يتصور عقال  ..   أن حكمة التدرج غير ذلك تماما آما سيتضح حاال           -٣ 
مية حائال أمام الوحى حتى يتغير          أمام قدرة الخالق وإعجاز وحيه أن تقف األ             

أسلوب إلقائه على النبى فيتحول إلى التدرج بدال من نزوله مرة واحدة وقد أآد                   
َوَما كُْنَت َتْتلُو ِمْن قَْبِلِه ِمْن        : سبحانه   المولى عز وجل آل هذه المعانى فى قوله        
  . ِكَتاٍب َوال َتُخطُُّه ِبَيِميِنَك ِإذاً الْرَتاَب الُْمْبِطلُونَ

 :فما الحكمة من نزول القرآن بالتدريج ؟ 
 التى أتمت   على مدار بعثة الرسول       تتضح أسباب نزول القرآن منجما     

 :ثالثة وعشرين عاما بين مكة والمدينة فيما يلى 

 :أهم أسباب نزول القرآن بالتدريج
 حتى يسهل عليهم حفظه       تلطف المولى عز وجل بنبيه وبالمسلمين         -أوًال   
 .عانيه ثم بعد تدبره وتعقله يكون االمتثال ألوامره عز وجل وفهم م

حيث آان الوحى للنبى بأال يتعجل بقراءة             :  أما التلطف بالنبى         -أ    
القرآن أثناء تلقى الوحى من جبريل عليه السالم فقد نزل منجما تلطفا بك يا                           

ادة العلم   ال أن تدعو اهللا بزي        إمحمد أما مهمة الحفظ فقد تعهدنا بها وما عليك                   
َوال َتْعَجلْ ِبالْقُْرآِن ِمْن قَْبِل أَنْ ُيقَْضى           :واليقين فقال تعالى موجها خطابه لنبيه        

 . ِإلَْيَك َوْحُيُه َوقُلْ َربِّ ِزْدِني ِعلْماً

  : فى قوله تعالى       بعد الرحمة بالنبى    الرحمة بالعباد  ثم مبينا هذه      -  ب 
َعلَى النَّاِس َعلَى ُمكٍْث َوَنزَّلَْناُه َتْنِزيالًَوقُْرآناً فََرقَْناُه ِلَتقَْرأَُه .  

بث الطمأنينة   آذلك من آيات اللطف بالنبى وبالعباد فى حكمة التدرج                -جـ 
 فى واقعة من الوقائع        اهللا ، عند القلق انتظارا لحكم            فى قلب النبى والمؤمنين     

لتدرج فى    ردا على اعتراض الكفار على آل شىء ومن بينه ا                     -  فقال تعالى  
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َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُروا لَْوال ُنزِّلَ َعلَْيِه الْقُْرآنُ ُجْملَةً َواِحَدةً كَذَِلَك ِلُنثَبَِّت ِبِه              :  التنزيل
 . فَُؤاَدَك َوَرتَّلَْناُه َتْرِتيالً

 مراعاة طاقة  ثم من مظاهر التخفيف والتيسير على العباد بهذا التدرج ،      -د   
 باالمتثال بتنفيذ الحكم الواحد وبخاصة لو آان هذا                    ليفالمكلفين بتحمل التك    

من الزمان وله سوابق فى   الحكم مرتبطا بأمر قد تأصل فى سلوآهم ردحا طويال        
حياتهم آما فى األمر بتحريم الخمر وتحريم الربا وهما من األمور التى استقرت              

لتدرج  فكانت حكمة ا       ،فى تعامالتهم بترآها مرة واحدة لشق التكليف عليهم                  
ترك أمر  على  بترتيب مراحل التحريم شيئا فشيئا حتى يتعودا على االمتثال و                 

َيْسأَلوَنَك َعِن الَْخْمِر     :فكان أول ما نزل بشأن الخمر قوله تعالى           .  لصيق بهم   
فاآلية   .  َماَوالَْمْيِسِر قُلْ ِفيِهَما ِإثٌْم كَِبٌري َوَمَناِفُع ِللنَّاِس َوِإثُْمُهَما أَكَْبُر ِمْن َنفِْعهِ            

م اإلثم فى شرب الخمر فكان هذا مدعاة لترك بعض الناس شربها                 ظأظهرت ع 
فكانت المرحلة الثانية   .  تغليبا إلثمها واستمر البعض اآلخر آخذين ببعض منافعها       

 .ال َتقَْرُبوا الصَّالةَ َوأَْنُتْم ُسكَاَرى َحتَّى َتْعلَُموا َما َتقُولُونَ: بنزول قوله تعالى 

كان النهى عن االقتراب من الصالة وهم سكارى ، فترآها البعض ما دام                 ف 
هناك حرج عند الذهاب للصالة مع السكر ، وشربها البعض فى غير مواعيد                      

 .الصالة 

: حتى آانت المرحلة الثالثة الحاسمة المؤآدة للتحريم النهائى فى قوله تعالى            
      َْزالُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل    ْنَصاُب َواأل ْمُر َوالَْمْيِسُر َواألَ  َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإنََّما الْخ

 .فَاْجَتِنُبوُه  :فكان األمر بالتحريم فى قوله الشَّْيطَاِن فَاْجَتِنُبوُه لََعلَّكُْم ُتفِْلُحونَ

 :  آذلك من أهم أسباب نزول القرآن منجمًا-ثانيا
ابة عن تساؤل يثار وقت       جإ، آأنه    هى مواآبة النزول لألحداث والوقائع          

ما هو حكم السماء ؟ أو ما هو الحل يا محمد ؟ فينزل               :  الواقعة أو المشكلة وهو     
َيْسأَلوَنَك َماذَا ُيْنِفقُونَ قُلْ َما أَْنفَقُْتْم      :  الحكم بالوحى من السماء ، آقوله تعالى            

َك َعِن الْأَِهلَِّة قُلْ ِهَي َمَواِقيُت ِللنَّاِس       َيْسأَلوَن  :، وقوله قَْرِبَنيِمْن َخْيٍر فَِللَْواِلَدْيِن َواألَْ   
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 . َوالَْحجِّ

 ةوننوه إلى أن التدرج فى نزول القرآن الكريم منجما ليست له صورة واحد              
فى مكة فهو أمر نسبى فهناك سور من القرآن نزلت آاملة ، وهناك مجموعة                      

 .من اآليات بالخمس أو العشر مرة واحدة 

 : م وأثره على الفقه فى هذا العهدمنهج القرآن الكري
 بانتقاله للرفيق     ستمر نزول القرآن الكريم حتى انتهاء بعثته                  اوقد    

 فقد ذآرت بعض األحكام       ؛األعلى وقد سلك منهجا فى نصوصه لبيان األحكام             
 لما يمكن أن يتعرض لالختالف بين الناس بتغير الزمان                          بطريق التفصيل  

 .والمكان 

آتفى فيه القرآن بذآر القواعد الكلية ، واألصول          احكام   من األ  وجانب أآبر  
 .لفروع لفقهاء آل زمان بمعايير محددةاستنباط االعامة وترك 

 هل حدث تدوين للقرآن فى العهد النبوى ؟

 عند نزول الوحى عليه بالقرآن يرآز على العمل               آان اهتمام النبى       
 وتثبيته فى قلوب أصحابه      بتحفيظه  على حفظ ما ينزل عليه، ثم يقوم عقب ذلك           

ثم بعد ذلك    .  والذين عرف عنهم القدرة على الحفظ ، والسرعة فى االستيعاب                
 -القرآن   من   هآان عليه الصالة والسالم يأمر بعض الصحابة بكتابة ما ينزل علي           
 . وقد آانوا يعدون ألنفسهم نسخا مما يكتبونه للنبى عليه الصالة والسالم

م م تق ن ل تاب ولك ية آ ياته  ةعمل ى ح امال ف رآن آ ى  للق دثت ف ى ح  آالت
 -:وهذا بديهى لما يلى ،عهدى أبى بكر وعثمان رضى اهللا عنهما

ال اهللا  إستمر فى النزول طيلة نزول الوحى والذى ال يعلم                ا أن القرآن      -١ 
 فكيف يتصور جمع    ، إلى الرفيق األعلى   متى سينقطع والذى أنتهى بانتقاله       

 .رى متى سينتهى تبليغه ما لم يتم نزوله وال يد

 آذلك فإن القرآن وآما أسلفنا قد نزل مفرقا ومواآبا للحوادث والوقائع                  -٢ 
وبالتالى لم ينزل مرتبا من حيث سوره وآياته والتى ال يستطيع أحد غير ُمنزله                   



٤٩ مدخل الفقه اإلسالمى

 

   .جل وعال ترتيبه وهو ما حدث فى نهاية بعثته بتوقيت من السماء

 ريل عليه السالم وألقى على النبى          فرتب القرآن آامال حيث نزل جب         
يتسنى جمعه أو تدوينه مرتبا آامال قبل            ترتيب سوره وآياته من عند اهللا فكيف         

 .ذلك 

 المصدر الثانى للتشريع فى العصر النبوى 
الصورة الثانية للوحى والتى هى المصدر الثانى للتشريع فى هذا العهد هى              

 : عند اهللا مصداقا لقوله تعالى              السنة النبوية الشريفة التى هى وحى من                         
َوْحٌي ُيوَحىِإنْ ُهَو ِإالّ َوَما َيْنِطُق َعِن الَْهَوى . 

 واختياره ليكون النبى        ويبدأ دور السنة النبوية الشريفة منذ بعثته                   
 .. منهجا وسلوآا واقتداء للبشر           ،  الخاتم ، فكانت أقواله وأفعاله وتقريراته               

ِخَرُسوِل اللَِّه أُْسَوةٌ َحَسَنةٌ ِلَمْن كَانَ َيْرُجو اللََّه َوالَْيْوَم اآللَقَْد كَانَ لَكُْم ِفي َر. 

 بصفته متلقى الوحى ومبلغه بتوضيح وتفسير ما يسأل عنه                وقد قام     
 متعددة فى القرآن وهو دور          نىالصحابة من مرادفات األلفاظ التى تحتمل معا          

 .التفسير والتوضيح آليات القرآن 

السنة قامت بتفصيل ما ورد مجمال فى القرآن الكريم من أحكام                آذلك فإن    
 .وتكليفات وبيان تفاصيل الكلى من األحكام فى شتى التكاليف 

 مجملة آما فى فرض الصالة والزآاة التى        تفنجد أحكام العبادات التى ورد     
وردت أوامر فرضها مجملة بصيغة األمر المبين لوجوبها على العباد آقوله                      

 فتأتى السنة لتبين وتفصل مواقيت الصالة       َوأَِقيُموا الصَّالةَ َوآُتوا الزَّكَاةَ     :تعالى  
بفروضها الخمس ، وعدد رآعات آل صالة وتفاصيل األداء فى هذه الرآعات                  

 آذا فى الزآاة ببيان مصارفها المقررة ومقدارها فى آل                ،ببيان أرآان الصالة   
شية ، وتجارة ، وتفاصيل هذه            زروع ، وثمار ، وما        وأصنافها من أموال ،          

األموال ووسيلة الحصول عليها ومقدار آل منها وشروطه من مرور الحول                      
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لعبادات ا آذا نجد فى المعامالت أن القرآن الكريم قد بين أحكام                     ،على بعضها 
عموما بالحديث عن التراضى فيها وتحاشى أآل أموال الناس بالباطل واختص                

 :يجار آما فى قوله تعالى                       آالبيع واإل    بعض العقود بالذآر ألهميتها                   
ّأَنْ َتكُونَ ِتَجاَرةً َعْن َتَراٍض ِمْنكُمْ      ِإال   ، وقوله تعالى  :    َوال َتأْكُلُوا أَْمَوالَكُْم َبْيَنكُْم

فَآُتوُهنَّ :  وقوله تعالى ،    َوأََحلَّ اللَُّه الَْبْيَع َوَحرََّم الرِّبا    :  وقوله تعالى     ،ِبالَْباِطِل
فأتت السنة النبوية الكريمة لتفصل      .  بصدد إجارة األشخاص للرضاع      ُهنَّأُُجوَر

الكثير من العقود فى إطار القواعد العامة للتراضى والحل والحرمة فى القرآن                 
لى غير  إوالوآالة    فتحدثت عن عقود المضاربة ، الشرآة، المساقاة ، المزارعة           

مجال الجناية والعقوبة شروط     آذا بينت السنة فى       ،ذلك مما يعالج حاجات البشر    
وتوصيف الجريمة حتى يستحق مرتكبها العقاب الشرعى آتحديد النصاب                         
الواجب قطع اليد فيه فى السرقة والظروف المحيطة بالسرقة وغيرها من                             
الجرائم ثم الحديث عن غير ما ورد فى القرآن من جرائم والتعازير المقدرة لها                 

 .آعقوبة

 هذه المجاالت على سبيل التكميل أو التوضيح              وآل ما أتت به السنة فى          
والتفسير والتفصيل أو التأآيد إنما هو وحى سماوى أمر به الرسول، تصديقا لما              

 ، فهو تكليف    َوأَْنَزلَْنا ِإلَْيَك الذِّكَْر ِلُتَبيَِّن ِللنَّاِس َما ُنزِّلَ ِإلَْيِهمْ       :  ورد فى قوله تعالى     
 . الوحى من السماء بهذه المهمة فى صورة

ها إنما   ؤ سن األحكام وإنشا       أىويتضح لنا أن دور النبى ليس تشريعيا                   
التشريع من السماء بطريق الوحى فى صورة الكتاب المبين والسنة النبوية                          

وألن القرآن الكريم قد لبى آل حاجات البشر بكلياته فقد آانت السنة               .  الموضحة
ن الوحى موضوعات ألول      فى معظمها توضيحية وفى القليل أنشأت بتكليف م            

 .مرة 

 :تدوين السنة فى هذا العصر 
ن والتوضيح فى    يآما ذآرنا سلفا فإن السنة آانت تتبع نزول القرآن بالتبي                 

معظمها والقرآن الكريم استمر نزوله طيلة البعثة النبوية وبالتالى استمرت السنة            
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فكيف ألعلى   وحتى انتقاله للرفيق ا      المشرفة التى تشمل تصرفاته وأفعاله         
 . ؟تدون

 بحفظ القرآن الكريم وتثبيته فى صدور أصحابه            آان آل اهتمام النبى    
 .النشغال عنه بالسنة وبالتالى تدوينها من اوبالتالى آان يحذر 

 أحاديثه ورووا عنه       آان القتراب الصحابة الذين سمعوا عن الرسول        
 لفظ غاب عن أحدهم     أثر آبير فى صحة الرواية وثبوتها وسهولة التثبت من أى           

أو قد يتوهم أنه سمعه بعبارة غير اآلخر مما جعل الطمأنينة فى النفوس بأن                          
 لذا لم تنشأ أية خالفات بصدد السنة فى              -السنة محفوظة فى صدور الصحابة         

حياة الرسول آما حدث فى العهود التالية عندما تفرق الرواة فى األمصار                             
 السماع فكانت الحاجة إلى تدوين السنة             المختلفة وتعددت الروايات لبعد زمن        

 .عندئذ 

 وهذا ال يمنع أنه آان هناك حاالت فردية لتدوين بعض ما يقوله النبى               
 آتابة  رغم توجيهاته بعدم التدوين وذلك عندما طلب رجل من رسول اهللا                 

وذلك فى حجة     »شاهاآتبوا ألبى     «  :حديث سمعه منه فقال عليه الصالة والسالم      
ألن نهيه عن عدم الكتابة لم يكن مطلقا فقد روى مسلم عنه عليه الصالة                 الوداع  
ألن مقصده أال تختلط بما آتب من           ؛  »ال تكتبوا عنى غير القرآن          «  :والسالم

 . القرآن ، لكن فى غالب األمر لم يكتب إال اليسير

 االجتهاد فى هذا العصر
 الكريم والسنة     سالمى فى هذا العصر القرآن        علمنا أن مصدرى الفقه اإل         

صحيح أن دور   .  النبوية الشريفة وأن مرد آل حكم شرعى إلى هذين المصدرين          
وقد حرص   ..  القرآن الكريم فى هذه المرحلة يتسم بأنه أآثر اتساعا وشموال                    

 . على ذلك باالهتمام بالقرآن لتثبيته فى نفوس المسلمين النبى 

 شرعى لم ينزل فيه        احتاجت إلى حل    ةولكن ما الحكم إذا ما وقعت حادث         
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 حكم بعد بطريق الوحى بشقيه الكتاب والسنة فى هذا العهد وفى حياة النبى              
 حكما فقهيا فيما    ئ فى هذه الحالة لينش      هل يجتهد الرسول      :ة أخرى يغوبص

 هل أذن   :فترات انقطاع الوحى وترقب نزوله ؟؟ وآذا         فى   لم ينزل فيه وحى أو     
 نجابة ع  وهل حدث هذا ؟ قبل اإل          ؟اد ألصحابه عند غيبتهم عنه باالجته        

 :هذا التساؤل يجب أن نوضح نقطتين 

 :النقطة األولى 
لماذا يتعرض الفقهاء على اختالف تخصصاتهم أصوليا وفقهيا وعقائديا فى            

 .علم التوحيد لهذا الموضوع بحساسية وحذر شديدين ؟

تبارهم فقد أجمع علماء التوحيد على عصمة األنبياء جميعا عن الخطأ باع                 
اما زصفوة مختارة من العباد اختصهم اهللا بتبليغ الدعوة والرسالة لذا آان ل                           

فكان جمهور علماء التوحيد يصرفون اآليات التى وردت فى حق            .  تنزيههم عنه 
األنبياء والتى قد يحتمل ظاهرها حدوث خطأ من بعض األنبياء ويبينون عصمة              

وتنزيهها عن أى شبهة ولما آان         األنبياء عن الخطأ صيانة وسالمة لرساالتهم           
لذا آانت الحساسية والحذر فى         ،     االجتهاد فى األمر يحتمل الصواب والخطأ          
ذا انتفى الخطأ عن آل األنبياء فمن         إالتعامل مع هذا الموضوع بصدد األنبياء و        

 .باب أولى خاتم األنبياء 

 :النقطة الثانية 
المراد نسبة حقيقته وحدوثه    ما هى طبيعة االجتهاد الذى يثير هذا التخوف و          

 . فى هذه الفترة ؟؟ من النبى 

 :ا حقيقة االجتهاد عموًم
 طالما لم     ،هو استنباط الحكم الشرعى فى واقعة ما من أدلته ومصادره                      

 .لى االستنباط إينص صراحة على الحكم حيث ال حاجة 
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 :واالجتهاد يظهر فى الصور التالية 
 وذلك ليتسنى للمجتهد معرفة      ؛ظهار معناه   إ تفسير النص الشرعى و     :أوال   

 .دراجها تحت هذا النص بعد تفسيره إحكم الحادثة التى بين يديه و

عطاء حكم قد نزل فى واقعة معينة منصوص عليه لواقعة أخرى                  إ :ثانيا   
تشترك معها فى مناسبتها بشروط محددة ولم يرد فيها نص خاص بها فتعطى                     

شتراآهما فى علة واحدة وهو ما عرف عند              نفس الواقعة المنصوص عليها ال       
 . آقياس المسكرات على الخمر ،علماء األصول بالقياس 

 االجتهاد فى اظهار حكم لواقعة ال تدخل تحت نص شرعى وال                         :ثالثا    
تقاس على واقعة أخرى ، وهنا يعمل المجتهد على إعطائها حكما يتفق مع                             

شريع فهو اجتهاد بالمصلحة التى         األسس والمبادئ العامة التى يقوم عليها الت             
طار  والتى ال تخرج عن اإل        -تستخلص من مقاصد الشريعة ومصالحها الكلية           

العام للنصوص الشرعية آقتل الجماعة بالواحد لما فيه من حفظ النفوس بما فيه                
مصلحة اتفقت عليها النصوص الشرعية وهى حفظ النفس فى آليات الدين                          

 .األساسية 

 . صوليين والفقهاء حول قضية اجتهاد الرسولاء األ وقد ترآزت آر- 

مكان تصور حدوثه من الناحية          إ أى     : فمنهم من أجاز وقوعه عقال               - 
 .الفعلية سواء أحدث أم ال 

 .مكان وقوعه عقالإ من منع مجرد هذا االفتراض ومجرد ومنهم - 

 .م منه عليه الصالة والسالوقوع التعبد به فعاللى إ آما ذهب البعض - 

  .منع البعض اآلخر هذا تماما آما - 

 فى مسائل      الرسول     أن االجتهاد قد وقع من        لى   إ وذهب البعض       - 
 .الحرب دون غيرها من األحكام الشرعية 

 ولكن يمكن ترآيز آراء           المسألة عن الحكم على هذه              وتوقف اآلخرون  
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 :األصوليين والفقهاء حول هذا الموضوع فى اتجاهين 

 :االتجاه األول 
لى أن بعثة     إ ويرجعون ذلك        ،جتهاده   اويمنع أصحاب هذا االتجاه           

 وأن السماء تمد الرسول      - متصلة دائما بالوحى وأن بابه مفتوح           الرسول  
 سواء فى ذلك بنص القرآن أو ببث الوحى             -جابة والرد على جميع الوقائع        باإل

ايا وترد   فى روحه فيصدر فى صورة األحاديث النبوية الشريفة لتعالج القض                    
لى االجتهاد طالما أن الوحى يجيب          إعلى التساؤالت ومن ثم فال حاجة تدعو              

بعض التساؤالت بما معناه االنتظار        عن    وآثيرا ما آانت إجابة الرسول         
 .حتى ينزل اهللا فى شأن هذه األمور شيئا من القرآن أو أمرا فى شأنها 

اد حسمت القضية     وفى آل األحوال إن نزل الوحى بالحكم الشرعى المر                 
 فى  ا خاصً اعتبر هذا تفويضً   اوإن لم ينزل الوحى        )  القرآن  (  بالوحى المباشر    

 .وهو السنة وآثيرا ما يكون هذا» غير المباشر « هذه الواقعة بإعمال الوحى 

 ِإنْ ُهَو ِإالّ  :   وحى مصداقا لقوله تعالى        فكل ما يصدر عن الرسول         
 أى آل ما يصدر عنه وحى من عند اهللا آما أن              الْقَُوىَعلََّمُه َشِديُد     َوْحٌي ُيوَحى 

 .ا ذآرنا فى بداية الموضوع م معصوم ومنزه عن الخطأ آالرسول 

ومن ثم فإن أصحاب هذا االتجاه يوجهون آل عتاب صدر فى القرآن فى                     
لى القول   إ للطريق األمثل لحل واقعة ما بما ال يؤدى معه                     توجيه النبى     
مفهوم االجتهاد الذى عرف به بعد العهد النبوى ويصرفونه           ب باجتهاد النبى   

لى الموقف  إ وإن هذا العتاب موجه       ليه  إعن توهم الخطأ أو محاولة نسبته         
 وذلك لألسباب السابقة ولنضرب بعض األمثلة        ،وما أحاط بالواقعة من مالبسات    

ن لبعض هذه الوقائع وآيفية معالجة أصحاب هذا الرأى لما ورد فى شأنها م                        
 .تنزيل سماوى 
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 :أسرى غزوة بدر 
ومؤدى هذه الواقعة أن غزوة بدر هذه آانت أول مواجهة حقيقية بين                              

المسلمين والكفار ولم تكن هناك نصوص قرآنية تنظم آثار الحروب أو التعامل                 
 مبدأ   فكان أن طبق        ،مع األسرى وآان هذا موقفا جديدا على المسلمين               

يما يعرض فى مثل هذه المسائل تطبيقا لنص             الشورى فى أخذ رأى أصحابه ف        
 فقال لهم رسول اهللا       َوأَْمُرُهْم ُشوَرى َبْيَنُهمْ  :  قرآنى قائم وهو قوله تعالى       

هم  يا نبى اهللا :فقال أبو بكر رضى اهللا عنه » ؟ما ترون فى هؤالء األسارى«  :  
، ولعل  هة الكفار بنو العم والعشيرة أرى أن تأخذ منهم الفدية نستعين بها على مواج             

يا رسول  :  ما ترى يا ابن الخطاب قال       :    فقال الرسول   .  يماناهللا يهديهم لإل  
اهللا ما أرى الذى رأى أبو بكر ولكنى أرى أن نضرب أعناقهم فإنهم أئمة الكفر                    

.  برأى أبى بكر وأخذ الفداء فى األسارى         فكان أن أخذ الرسول      ،وصناديده
ا كَانَ ِلَنِبيٍّ أَنْ َيكُونَ لَُه أَْسَرى َحتَّى ُيثِْخَن ِفي           َم:  بعد ذلك نزل قوله تعالى           

 .ِخَرةَ َواللَُّه َعِزيٌز َحِكيٌماآلْرِض ُتِريُدونَ َعَرَض الدُّْنَيا َواللَُّه ُيِريُد اَأل

 -:هذا الموقف بقولهم ن الجتهاده وويوجه أصحاب هذا االتجاه المانع

 به من قبل وهو تطبيق مبدأ الشورى          لم يفعل إال ما أمره اهللا       أن النبى   
 .بعرض األمر على أصحابه عمال بذلك. المنصوص عليه فى القرآن 

 الحرب الذين أرادوا أخذ       اأن العتاب الموجه فى اآلية إنما هو لمن باشرو             
 . الفداء وهو رأى أبى بكر واألغلبية المؤيدة له

قتال أن تترآوا األسرى  ما آان ينبغى لكم يا من باشرتم ال    :وآأن معنى اآلية   
ُتِريُدونَ     :  مقابل الفداء قبل أن يتمكن نبيكم فى األرض وقرينة ذلك قوله تعالى            

 لم يأمرهم أثناء القتال باستبقاء أحد من الكفار             آما أن النبى      َعَرَض الدُّْنَيا 
 . أسرى

دالء برأيهم فى   لى عدم التعجل باإل   إولعل المولى عز وجل أراد أن يوجههم         
 لرأيه           عليهم ولو آان قد طلب منهم ذلك انتظارا            أمٍر عرضه الرسول  
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 ألنه جل وعال بعد ذلك وبعد أن عاتبهم ونصحهم وضع المبدأ الدائم فى                   :
 :األسارى وفيه إقرار لهم على ما أخذوه من غنيمة فى مقابلتهم بقوله تعالى                          

     ُوا اللََّه ِإنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيمٌ     فَكُلُوا ِممَّا غَِنْمُتْم َحالالً طَيِّباً َواتَّق  .     وتوجيهه لهم فى
 . فَِإمَّا َمّناً َبْعُد َوِإمَّا ِفَداًء :شأن ما يجد من أسرى فيما بعد بقوله

 :قصة المجادلة 
 إن زوجى قد    : وقالت له  جاءت للنبى     مرأة من المسلمين  اومؤداها أن    

ا ولزوجها مخرجا من هذه        أن يجد له      وتطلب من الرسول       -  ظاهر منى 
الحرمة وقد عددت له آيف أطاعت زوجها وتحملت معه مشاق الحياة وآالمها                  

 .وشارآته فى تربية أوالده 

فى ىء  وحتى سؤال هذه المرأة فى هذا األمر لم يكن قد نزل من السماء ش                  
هذا الموضوع بعد فهو باق على الحرمة التى آان عليها فى الجاهلية من قبل                       

 فكان طبيعيا أن يقول لها رسول        ،ون المرأة محرمة على زوجها بالظهار      بأن تك 
 ما أوحى إلى فى      : وقال لها     .ما أمرت فى شأنك بشىء حتى اآلن           :    اهللا  

 وهنا آانت قناعة المرأة فبدأت         .وأن األمر أنك قد حرمت عليه        .  »هذا الشىء    
قضيتها شيئا من     تتجه بالدعاء إلى اهللا شاآية حالها طالبة منه أن ينزل فى                           

 وقد ظهر هذا جليا فى الحوار القرآنى بين اهللا ورسوله فى سورة                                ،القرآن
المجادلة حيث ما لبث الحوار أن أعقبه نزول القرآن مباشرة بقوله تعالى فى                        

هنا     ...قَْد َسِمَع اللَُّه قَْولَ الَِّتي ُتَجاِدلَُك ِفي َزْوِجَها       :  افتتاح سورة المجادلة      
ن هناك اجتهادا من الرسول فى هذه           إهذا االتجاه على من قالوا           أصحاب    يرد

وأن نزول القرآن بحل لهذه الواقعة       »  قد حرمت عليه     «  :  الواقعة بقوله للمرأة     
لزام المخطئ   إيخرجها وزوجها عن الحرمة ببيان حكم القرآن فى الظهار و                     

 -فقه    تفصيلها فى موضعها فى باب الظهار فى آتب ال                       -باستعماله بكفارة      
 .فاعتبروا هذا مخالفا لما رد به الرسول على المرأة وتوهم أن يكون هناك خطأ 

 لم   الرسول    بأن  -ن لالجتهاد مطلقا      ويرد أصحاب هذا االتجاه المانع      
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فالتشريع ..  يعط حكما جديدا للواقعة وإنما أجاب بما هو قائم فى الظهار فعال                     
ها من نصوص القرآن والنبى         سلسلة مستمرة تنزل بالوحى من السماء وغالب             

 ونزول الوحى منشئا لحكم جديد        - لم يعط حكما جديدا خالفا لما هو قائم              
 للوحى فى آل أمر      أمرًا طبيعيًا ويوافق المجرى الطبيعى فى ترقب النبى            

لم ينزل فيه وحى وألنه ال يعلم الغيب الذى لم يظهر بعد فيحكم به ألن هذا ليس                   
 .من صفات البشر 

 فإن الحكم السماوى لم ينزل مخالفا لما رد به الرسول بل جاء                            راوأخي 
وإنما الجديد الذى    »  قد حرمت عليه     «:  بتحريم الظهار آما قال الرسول للمرأة       

 .ذآره النص القرآنى هو وسيلة الخروج من هذه الحرمة بالكفارة المرتبة 

ا من رسول اهللا    هد اجتهاد ــــتلك هى وجهة نظر القائلين بأن هذا العهد لم يش          
وذلك ،   ، نفيا لتحسب خطأ عصم منه جميع الرسل ومنهم رسولنا الكريم                 

 . ليه وألن حياته وسلوآه وحى من عند اهللاإلعدم الحاجة 

ويذهب هذا الجانب من األصوليين والفقهاء ومعهم جانب من الفقهاء المحدثين             
 . »خاصلكنه اجتهاد من نوع   منه بحدوث االجتهاد« لى القول إ

 ال يتعين أن يكون صوابا           لى أن اجتهاده       إ البعض منهم       ن ذهب  إو 
 .دائما وأولو اآليات التى قد توهم بهذا الخطأ 

 أن هناك اجتهادا من الرسول    لى  إ يذهبون   لكن جمهور أصحاب هذا االتجاه     
 وأنه ال حاجة     لكنهم يجمعون على نفى الخطأ تماما       بالصور التى سيوضحونها     

 وهذه هى وجهة       إليه    ةلفاظ عن ظاهرها فهى غير موجه         إلى صرف األ   
 :نظرهم 

 قد عالج الكثير من األمور بما يدخل فى إطار              إن رسول اهللا     :  قالوا  
 بتفسير  االجتهاد وصوره والتى تحدثنا عنها فى بداية الموضوع فقد قام                   

ء فى الكثير من النصوص وتوضيح معانيها عند التباسها بغيرها من المعانى سوا
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ذلك نصوص الكتاب أو السنة ثم توضيح الحكم الشرعى وفقا لهذا المعنى                             
ن يؤخذ من لفظ       أ ألن حكم الشرع إما           ؛الموضح والقريب إلى مقصد الشرع        

لى تفسير  إالنص صراحة دون حاجة إلى تفسير وإما أن يحتاج إظهار الحكم                     
عه أحد ألن    وهذا النوع من االجتهاد ال يجادل فى وقو           .  وتوضيح بعض ألفاظه   
 . ليهإ وال مجال فيه لنسبة خطأ هذا من صميم رسالته 

 فى صورة القياس على واقعة منصوص على حكمها على                     أما االجتهاد   
 فهذا ما   -  أخرى ال نص على حكمها أو االجتهاد المعتمد على المصلحة ويحققها           

 وقد ذهب أصحاب هذا االتجاه إلى              يتصور فيه النزاع فى وقوعه منه              
 ولكن ال ينسب إليه خطأ إطالقا ووجهوا            قول بأن االجتهاد قد وقع منه           ال

 : ذآرها أصحاب االتجاه األول على النحو التالى التىاألمثلة 

 :فى واقعة أسرى غزوة بدر 

نتظر ا إنه لم يكن هناك نص عن األسرى عند حدوث هذه الواقعة ، و               :قالوا 
 من   عندها طلب النبى     ،باالجتهادالنبى نزوله ولم يحدث فكان هذا إيذانا له          

 فى الترجيح بين اجتهاديهما        صاحبيه أبى بكر وعمر أن يجتهدا واجتهد              
فلما .  المعتمدين فيه على المصلحة واختار رأى أبى بكر وأطلق سراح األسرى             

هذا  ال يعتبر    ، اآلية ...َما كَانَ ِلَنِبيٍّ أَنْ َيكُونَ لَُه أَْسَرى        :نزل قوله تعالى معاتبا   
 :وذلك لما يلى وال من أصحابه عتابا على مخالفة أو خطأ ال من النبى 

 أن القرآن قد خال من نص عن األسرى قبل نزول هذه اآلية ولم تحدث                  -١ 
 .مخالفة 

 لنزول الوحى فى الواقعة وعدم نزوله يعد أمرا                      انتظار النبى    -٢ 
ن الوقائع فهو منفذ ألمر     ضمنيًا له باالجتهاد وهو الذى يدعمه الوحى فى آثير م          

 .اهللا

ن المخالفة أو الخطأ يكونان عندما يكون هناك نص يستخلص منه حكم            أ  -٣ 
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 .أو قياس على واقعة سابقة وليس أمامنا نص خالفه الرسول أو أصحابه

 على اختيار الحلول    وأصحابه إن حكمة الشارع تجلت فى تدريب النبى           -٤ 
ذى هو فى علم غيبه تعالى وال يدرآه البشر ،          لى ال للوقائع ولو آانت خالف األوْ    

ولو أراد تعالى أن ينص مباشرة على حكم األسرى قبل اجتهاد النبى وصحبه                     
وقع منه عليه الصالة والسالم لكنه لم تقع          ن االجتهاد قد  أفمؤدى هذا الرأى      لفعل

منه مخالفة باجتهاده آما أن اجتهاده مبنى على صواب وهو عدم وجود نص قد                 
 أما العتاب فى بعض األمثلة           ،مل معه استنباط الحكم منه خطأ أو صوابا               يحت

لى التدريب والتعليم أو أن االجتهاد أخذ بصواب خالف األولى وهو ما                  إفمرده  
 .نزل به الوحى بعد االجتهاد واستقر به األمر وحيا 

 :ومما يرجح وجهة نظر أصحاب هذا الرأى 
 األول المانعين لالجتهاد مطلقا فى           أنهم يتفقون مع أصحاب الرأى         -أوال   

 .نفى المخالفة أو الخطأ عنه عليه الصالة والسالم 

 وهو أولوية االعتبار والتبصر فى األمور منه            يثبتون حقا له       -ثانيا   
وإذا جاز هذا لغير        .   باالجتهاد فى تفسير وتوضيح معانى النصوص                  

 .لق أجمعين  وهو المفضل على الخالرسول فمن باب أولى للنبى 

حى بنصوص  و وحى ومتابعته بالتوضيح بنزول ال      أن اجتهاده     -ثالثا   
القرآن أيضا وحى حتى على افتراض التنويه على األولى فى النص القرآنى أى               
التنبيه على األوضح فما هو إال وحى قد وضح وحيا آما تنزل آية مجملة                                

 القرآن يفسر      :رون وآما يقول المفس        ،وتعقبها آية أخرى تفصلها وتوضحها           
 فما الغرابة فى تفسير وتوضيح القرآن للسنة المشرفة وهى وحى              ؛بعضه بعضا 

وقد اتصف الرسول بما هو أعلى من االجتهاد وهو النبوة وإذا آان                         .  يوحى
 .االجتهاد شاقا فاألشق ال يترآه الرسول 

  آما أن األخذ بهذا الرأى يدفع من يحاولون نفى االجتهاد عنه               -رابعا   
إلثبات عدم القدرة والعلم حاشا هللا أن يكون هذا آما فى آراء بعض الشيعة                              
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 وال يتصور أن يكون فى اآلية من هو أفضل منه               ،وقصر االجتهاد على أئمتهم    
وهذا الرأى استقر عليه معظم الفقهاء المحدثين فى             فهو الذى يحكم بما أراه اهللا       

 . سالمىالفقه اإل

 :لنبوى اجتهاد الصحابة فى العهد ا
 ألصحابه باالجتهاد    ذهب جمهور األصوليين والفقهاء إلى إذن النبى            

وذلك ألن   .  فى حياته وذلك على سبيل التدريب والتعليم تحت مراقبته                      
 عن صورة من الصور     المتصور أن اجتهاد الصحابى لن يخرج فى حياته          

 :التالية 

كر وعمر    آما أذن النبى ألبى ب              إما أن يتم فى حضوره                 :أوال   
وهنا يكون تدريبا عمليا    .  باالجتهاد بالرأى فى أسارى بدر تحت إشرافه وتدريبه        

 . أو يقره يقوم عليه 

يا   آما حدث مع    ؛ذن منه   إ أن يتم اجتهاد الصحابى فى غياب الرسول وب        :ثان
ن جبل عندما بعثه النبى           اذ ب  آيف تصنع إن عرض  :لى اليمن وقال له   إ مع

ك قضاء ؟ قال       : فإن لم تجد فى آتاب اهللا ؟ قال        :قال،  بما فى آتاب اهللا      أقضى   :ل
سنة رسول اهللا     ال      جتهد رأيىأ : فإن لم يكن فى سنة رسول اهللا ؟ قال        : قال ،فب

و  «        :  بيده على صدره وقال فضرب رسول اهللا       - ال أقصر     - أى   .آل
 .»الحمد هللا الذى وفق رسول اهللا لما يرضى رسول اهللا 

 وألنه  ؛ ألصحابه باالجتهاد فى غيبته           صريح من الرسول    نفهذا إذ  
لو وقع االجتهاد فعال من الصحابى فى غيبته وقليال ما يحدث لتفضيل الصحابى              

ن األمر يعرض على النبى    إالعودة للرسول لالستفسار منه فى الواقعة وحكمها ف        
حكم  وهنا يصير ال      ، فإما أن يقره مباشرة أو ينزل فيه شىء من القرآن                    

 .وحيا بمقتضى ما يؤيده من نص القرآن أو السنة 

ال نصلين     «  :ويؤيد هذا ما حدث من الصحابة باالجتهاد فى قوله                    
 وأصر على   ةصحابه بين آخذ للفظ بظاهر     أفاجتهد    »العصر إال فى بنى قريظة       
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عدم صالة العصر ولو فات وقته إال فى بنى قريظة واعتبر البعض اللفظ على                   
 . والهم فى السير اعاإلسرسبيل 

 . أقر الطرفين على اجتهادهمولما عرض اجتهادهم على الرسول  

 :حكمة االجتهاد فى هذا العصر 
 يلزم القول    ، فإنه  ألصحابه باالجتهاد      هذنإ و بعد بيان حقيقة اجتهاده        

بأن االجتهاد فى هذا العصر ليس مصدرا مستقال للتشريع ألنه خاضع للوحى                    
 ،قراره أو توجيهه هو الوحى وليس االجتهاد               إ للحكم بعد         فالمصدر الحقيقى  

فاالجتهاد ليس منشئا لحكم فى هذا العصر وإنما وسيلة يتوصل بها إلى بيان حكم      
 . الشرع

 لكنه آان بما     ويتبين لنا أن االجتهاد قد وقع فى األحكام الشرعية منه              
بدا آما ذآره     وتنزيها لمكانته فهو ال يخطئ أ            يتناسب مع علو قدر النبى       

 ال يخطئ ويتبين هذا بخطاب       ن اجتهاده   أ والصواب   :الجالل المحلى بقوله  
 فى واقعة إذنه     ؛ آما المولى عز وجل له بما يبين عظيم فضله بين آل األنبياء                 

ثم يمنحه جل     فَأْذَنْ ِلَمْن ِشئَْت ِمْنُهمْ     : للمتخلفين عن القتال بالقعود بقوله      
 حتى لو لم يسمح لهم        العه على ضمائرهم أنه      وعال ما يختص به من اط       
  موجها من قبل ربه      وتأآيد بصواب ما يقرره       ةبالقعود لقعدوا وهذه مكرم    

. 

 . تلقى التعليم والتوجيه مباشرة من لدن المولى عز وجلآما أنه 

ام      ا ق تدريب أصحابه ، وإرشادهم ومن بعدهم آل األمة           آم لى آيفية  إ ب
تنب  ام ، واس م األحك يههم فه ر    إاطها وتوج و أم ره وه ياس وغي ن ق ه م ى أدوات ل

تاجة     تجددة المح ع الم داث والوقائ واجهة األح رورى لم ل  إض صيل آ ى تف ل
 .الجزئيات 

إلى أن الفقه فى هذا العصر النبوى آان شامال لكل                 :  ننتهى من آل هذا        
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أحكام الشريعة يستقبل آل أحكام الشرع ، ونظرا لقلة الحوادث وعدم الحاجة                      
ن إ  :نه يمكن القول   إى افتراض ما لم يقع منها آما حدث فى المراحل التالية ف                 لإ

هذه المرحلة هى الفترة الحقيقية للتشريع والواقعية أيضا بعيدا عن الجدل                              
ستلهاما بالوحى    اواالفتراضات موجدا الحل لكل ما يحدث وما يسأل فيه                             

 .ية العملية عتبر معه مصدرا منفردا من الناحا الكريمين بما بمصدرية

 سالمى فى عهد الخلفاء الراشدين الفقه اإل
 عصر آبار الصحابة 

لى جوار ربه وقد اآتملت جوانب التشريع وصورته بانتهاء                     إ  انتقل    
 :      الوحى بوفاة متلقيه وبإعالنه قبل ذلك تمام اآتمال أصول الدين بقوله مبلغا عن ربه     

ْسالَم ِديناً َوأَْتَمْمُت َعلَْيكُْم ِنْعَمِتي َوَرِضيُت لَكُُم اْإلالَْيْوَم أَكَْملُْت لَكُْم ِديَنكُْم . 

  فى العام الحادى عشر الهجرى عصر آبار الصحابة              ثم بدأ بوفاته       
وهم من  :  هذا العهد هو عصر آبار الصحابة          ،وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون     

ه عن األحكام    صحبوا الرسول ورافقوه وتلقوا منه وسمعوا منه مباشرة وسألو               
واستوضحوا منه واستبانوا النصوص فحفظوا منه القرآن وحفظوا سنته القولية              

هـ بتولى معاوية بن أبى سفيان           ٤١ واستمر هذا العصر حتى عام              -والفعلية   
  .الخالفة

 القرآن الكريم المصدر األول للفقه فى هذا العصر
حرص والعناية   استمر الحال فى هذا العهد على ما آان عليه من شدة ال                       

عطاء الفرصة للتفكير فى مصادر أخرى للفقه              إبحفظ القرآن الكريم ، وعدم           
نه آان  إ عمال بما آان قد وضحه لهم رسولهم الكريم فى ذلك ، حتى                        -غيره  

لى أن   إينهاهم عن تدوين السنة حتى ال تختلط بالقرآن أو ينشغلوا بها عنه                             
ا يساعد على حفظ القرآن         لى ضرورة إحداث م      إصادف المسلمون ما دعاهم         

لى ما ليس فيه نص أو توجيه           إلى اللجوء    إضطرهم معه    ابالمحافظة عليه بما      
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 : ونوضح ذلك فيما يلى ؛سابق فيما قاموا به



٦٤ مدخل الفقه اإلسالمى

 

 جمع أبى بكر للقرآن الكريم 
 جامعلى ضرورة جمع القرآن آله فى مصحف        إفقد حدث فى عهده ما نبهه        

أمر آتاب الوحى بتدوينه وآان مفرقا        آان ي  فكما سبق وذآرنا أن الرسول       
ال أن غالب حفظه آان فى صدور الحفاظ ،             إفى الرقاع والجلد وسعف النخيل         
 . تغنى عن الحفاظ ةولم تكن هناك نسخ مدونة مجمع

 وما حدث فى عهد أبى بكر هو أنه فى حروب الردة بعد وفاة النبى                       
لى القرآن من قلة حفاظه      استشهد عدد آبير من حفاظ القرآن ، فخاف أبو بكر ع            

وراءه  لذا فقد نصحه عمر بن الخطاب بذلك ، وما زال            ؛باستشهاد الكثيرين منهم  
 ، فبين له أن      ألمر لم يفعله الرسول    ا فى هذا إحداثً   بأن خوفه الذى نشأ عنده ،       يزيل

 -فى هذا الخير ، وظل وراءه حتى شرح اهللا صدره لذلك فكلف زيد بن ثابت                        
 يتتبع القرآن فى الصدور ويكتبه ويجمعه ، وظل           -  ول اهللا وآان آاتب وحى رس   

صدره فتتبع    -وراءه مع تردده وخوفه من هذه المهمة الجديدة حتى شرح اهللا                   
واستقر ما جمعه عند أبى بكر ثم عند عمر وابنته حفصة رضى             .  القرآن وجمعه 

 ويتضح من هذا العمل دقة صحابة رسول اهللا فى تطبيق                   .  اهللا عنهم أجمعين   
تعاليمه وااللتزام بمنهجه من ناحية ، وبيان سمة هذه الفترة الممثلة فى عدم                           

 .إحداث أمر ليس للمسلمين حاجة اليه إال للضرورة آما فعل أبو بكر 

ال إ  ته يأمر بكتاب  فقد آان   :   أن هذا العمل ليس فيه استحداث          والحقيقة 
 ه بجمعهـا فى نسخـ      أنه آـان مفرقـا ، غيـر مجتمـع ، فكـان أمـر أبـى بكـر                       

 . مترابطة حتى ال يضيع منها شىء

 فإن زيد بن ثابت لم يعتمد على حفظه وأنه آان من آتاب الوحى بل                 ،آذلك 
اعتمد على الصحف المكتوبة ، وصدور الحفاظ ، وأتم عمله فى عالنية حتى                      

    :تسهل مراجعته إذا قدر الخطأ ، وبهذا العمل استمر تأآيد وعد اهللا فى قوله       
 . ِإنَّا َنْحُن َنزَّلَْنا الذِّكَْر َوِإنَّا لَُه لََحاِفظُونَ
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 جمع عثمان للقرآن فى هذا العهد 
الحدث الثانى الهام بصدد التعامل مع القرآن الكريم بمناسبة حفظه                    وهو    

وتحقيق وعد اهللا بالمحافظة عليه ، والذى آان له فضل آبير حتى اليوم فى                            
يح المنزل به القرآن بتوحيد مصاحفه واجتماع األمة        المحافظة على الشكل الصح   
ذلك أن القرآن آان ينزل على سيدنا محمد بلسان            .  آلها على شكل واحد للقرآن     

. سالم ورجاله بنشر الدعوة         من بينهم قام اإل       ينقريش أآبر قبائل العرب والذ       
 وتخفيفا من المولى عز وجل ورحمة بالمتلقين وتلطفا بهم آان ينزل القرآن                         

آلغة أهل    .  بالوحى مع جبريل عليه السالم بلسان قبائل العرب المتعددة اللهجة             
 وآان القصد من ذلك تيسير حفظ القرآن ،           -اليمن وحمير وغيرها من اللهجات       

وسهولة فهم معانيه ، حتى يرسخ ويتمكن من صدور الناس وعندها يقضى اهللا                  
 .ن عفان رضى اهللا عنهأمرا آان مفعوال وهو مما قدر وتم على يد عثمان ب

 أو فى صدر عهد         لماذا لم يتم هذا فى عهد النبى                : سائل ذا سأل إو 
 الخلفاء الراشدين ؟؟

لى الرفيق   إ   أن القرآن استمر نزوله حتى انتقال النبى                  :والجواب    
لى أن يتم حفظه        إاألعلى فكانت ضرورة نزوله حتى يكتمل بتلك اللهجات                      

 أما صدر عهد الخلفاء فلم          ،لك توحيد اللسان   ويتمكن فى صدورهم ثم يعقب ذ         
 إنما آان آل الهم هو الحفظ والتدوين           ،تظهر أسباب خطورة تعدد اللهجات بعد       

قبل أن يضيع من صدور الحفاظ بتفرقهم أو وفاتهم وهو ما تم على يد أبى بكر                    
 .بالجمع مكتوبا فى مجموعة واحدة 

 :فما سبب التدوين فى عهد عثمان 
دوين أنه نتيجة تعدد اللهجات الذى نزل بها الوحى بالقرآن                    سبب هذا الت     

لى فتنة فى آتاب    إحدث اختالف قراء القرآن فى القراءة اختالفا أوشك أن يؤدى            
 حتى وصل     - باالختالف فى بعض أحرف القرآن تبعا الختالف اللغة                     -اهللا   

 .لى تفضيل بعض القراء قراءته على اآلخر إاألمر 

ن رضى اهللا عنه ، عندما أخبره حذيفة بن اليمان الذى                 فلما بلغ ذلك عثما      
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أدرك الناس قبل   :  آان فى غزوة فأفزعه اختالف الناس فى القراءة فقال لعثمان             
لى إ، فأرسل عثمان      ختلف اليهود والنصارى فى آتبهم من قبل       اأن يختلفوا آما    

التى آانت آما سبق القول تحفظ النسخ المدونة فى عهد أبى بكر                                  حفصة
وحفظت عند أبيها من بعده وطلب منها أن ترسلها إليه وأمر زيد بن ثابت                               

أن صاحب الجمع األول مع أصحابه وطلب منهم نسخها موحدة اللهجة طالما                    
إذا اختلفتم فى شىء من القرآن فاآتبوه               «  :التوحيد فى الشكل قائم وقال لهم          

لى إد عثمان الصحف    بلسان قريش فإنه إنما نزل بلسانهم حتى إذا ما تم النسخ ر            
لى آل ناحية بمصحف وأمر بما سواه من القرآن المختلف                      إحفصة وأرسل     

لهجته فحرق ، وبهذا العمـل تم األمن لكتاب اهللا والحفـاظ عليـه مـن أن يختلـف                  
 . » واستمـر هـذا العمـل بنتائجه المثمرة حتى اليوم ،فيـه حـرف

ن آثيرا من الناس      فإلمقام  ويجب أن ننوه إلى خطأ شائع ونحن فى هذا ا                  
ينسبون عملية الجمع على هذا النحو الذى أمر به عثمان بن عفان رضى اهللا                        
عنه فيلتبس عليهم أو يتوهمون أن عثمان قد استحدث طريقة لجمع المصحف                    

لى عثمان   إمن عنده فيقولون المصحف العثمانى أو ذو الرسم العثمانى نسبة                     
أ فى الفهم مما شاع بين العامة وحاشا هللا أن            ولعل هذا من الخط     ،رضى اهللا عنه  

نما آل  إينسب عثمان ذو النورين رضى اهللا عنه طريقة من عنده لجمع القرآن                  
ما أمر به هو توحيد نسخ المصحف من تعدد اللهجات التى نزل بها لحكمة قد                      

 وأمر بجمعه بلسان قريش الذى آان         -أدت الغرض منها بانتهاء نزوله وحفظه         
ليه الترخيص بالنزول بلهجات العرب       إل الرئيسى واألساسى وأضيف       به النزو 

. ليه  إفكيف يقال بالرسم العثمانى ؟ أآان لعثمان رسم حتى ينسب                  ،تيسيرا لهم 
.  تفاديا للخالف فى القراءة      - جمع عثمان للمصحف بلسان قريش          :فيمكن القول 

 .ولم يخرج عمله عن جمع القراءات وتوحيدها منعا لالختالف 

اب الوحى زمن الرسول    تَّن جمع المصحف بأمر عثمان هم نفس آُ       آما أن مَ   
وهم من جمعوه زمن أبى بكر وهم زيد بن ثابت وأعوانه فليس هناك تغيير أو                     

 .تجديد سوى توحيد الحرف 
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  الفرق بين جمع أبى بكر وعثمان للقرآن 
ن آان القصد من جمع أبى بكر الصديق للقرآن الخشية من ذهاب شىء م                    

، القرآن بذهاب حفظته ألنه لم يكن مجموعا فى موضع واحد وفى رباط واحد                   
فقد آان مفرقا فى صحائف فقام بتدوينه مجمعا مرتبا سوره وفق ما أمر به                             

 .ليه بذلك إ بعد أن أوحى رسول اهللا 

أما جمع عثمان فكان خشية االختالف فى وجوه القراءة التى تعددت ابتداء                
 وظهر الخوف من فتنة تعدد القراءات وتصور ضعاف           ،لسببلحكمة فلما زال ا   

 خاصة  - ورغبة الحفاظ عليه مما أصاب الكتب السابقة               ،النفوس تعدد القرآن      
باتساع اللغات واللهجات ، فقام بنسخ تلك الصحف فى مصحف واحد مقتصرا                  
على لغة قريش التى نزل بها الوحى أوال قبل اتساع قراءاته لدفع المشقة عن                       

 . ناس فاقتصر على لغة واحده بزوال السببال

يتحد الجمعان فى الهدف وهو المحافظة على المصدر األول للتشريع                           
ومما يدلل على ذلك أن عثمان قد         :  ن اختلف السبب     إوألحكام الفقه االسالمى و    

عتمد عليها أبو بكر    ااعتمد فى جمعه على نفس الوسائل البشرية واألدوات التى            
 :فى جمعه 

 حفصة بنت عمر وهى       السيدة  لدى ةفقد أخذ نفس الصحف الموجود       -أ  
 .التى جمعها أبو بكر ونسخ منها المصحف الموحد القراءة 

 استعان بالكتاب أنفسهم الذين جمعوا فى المرة األولى وعلى رأسهم              -ب
ثنا عشر رجال من قريش             ازيد بن ثابت آاتب الوحى ومعه                    

 .واألنصار

عين إنما هو تطبيق لوعد اهللا بالحفاظ على القرآن         فيتضح لنا أن آال من الجم     
 .المصدر األساسى للتشريع 

لى أن الحرص فى هذا العهد ترآز فى المحافظة على                   إنخلص من ذلك       
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القرآن محفوظا ومكتوبا وموحدا دون لبس ليستمر المصدر األول واألساسى                    
م، واستمر هذا   ثراء الفقه بما يحتاجه الناس من أحكا        إالستنباط الحكم الشرعى و    

النهج خالصا للقرآن زهاء القرن الهجرى األول آامال بما سمى معه قرن القرآن             
. 

 : تفسير القرآن فى هذا العهد -

 للقرآن من تفسير     توقف الصحابة على ما آان قد منحهم رسول اهللا                
حساسهم بأن التفسير يجب القطع بمعناه واالستيثاق منه وقد      ولم يفسروا برأيهم إل   

رف بالتفسير من بين الصحابة من تميز بالدقة والضبط فى فهم المعانى                              ع
آالخلفاء األربعة ، وعبد اهللا بن مسعود ، وعبد اهللا بن عباس ، وزيد بن ثابت                       

 . موسى األشعرى ىوأب

وآان هذا التفاوت فى القدرة على التفسير وفهم القرآن ومعانيه يرجع الى                   
 ، واالختالف فى القدرة على              ول    درجة المالزمة منهم للرس           اختالف

االستيعاب من صحابى آلخر ومعرفة أدوات الفهم من لغة وحفظ لألحاديث بما                
 .سيتضح أمره عند الحديث عن االجتهاد فى هذا العهد 

 السنة النبوية فى عهد الخلفاء الراشدين 
 فى عدم صرف     اتبع الصحابة فى هذا العصر منهج الرسول الكريم              

 عن القرآن الكريم بغيره من المصادر حتى سنته الشريفة، وآما                    أذهان الناس 
 نهى عن تدوين السنة ، وعن االنشغال بكتابتها عن حفظ                 ذآرنا سلفا أنه     

وآتابة القرآن حتى يتثبت فى الصدور لفظا ومعنى ، ولما آانت الشقة غير بعيدة         
د فى األخذ    بين صحابة الرسول وبين عهدهم به فقد سلكوا نفس المسلك بالتشد                

 :بالسنة لألسباب التالية 

 : التعصب للكتاب الكريم وهو القرآن -أوال 
وذلك بالتقليل من رواية السنة فى صدر هذا العهد اعتمادا آليا على القرآن                 

 :ومن دالئل ذلك 
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 . أن السنة لم تكتب بل آانت محفوظة فى الصدور دون تدوين -١ 

ر القرآن عند وجود الدليل والحكم به        التشدد فى مواجهة من يستشهد بغي      -٢ 
. 

نكم تحدثون عن      إ  «:  فقد روى أن أبا بكر آان يقول للفقهاء والمحدثين                  
 أحاديث تختلفون فيها ، والناس بعدآم أشد اختالفا ، فال تحدثوا              رسول اهللا   

عن رسول اهللا شيئا ، فمن سألكم فقولوا بيننا وبينكم آتاب اهللا فأحلوا حالله                             
 .»امه وحرموا حر

لى إ جيوشه ومبعوثيه ةداآما آان عمر أشد احتياطا فى ذلك فقد آان يقول لق      
، فال تصدوهم     أنكم تأتون أهل قرية لهم دوى بالقرآن آدوى النحل           «  :األمصار

بالحديث ، فتشغلوهم ، جردوا القرآن ، وأقلوا الرواية عن رسول اهللا وأنا                               
 .»شريككم 

 :ة لحذر من الخطأ فى السن -ثانيا 
 حرص الصحابة بالتأآيد على خطورة التحدث عن الرسول وأنها أمانة                  - 

من آذب على متعمدا فليتبوأ        «  :    جزاء خيانتها آبير آما نبه على ذلك             
 .» مقعده من النار 

فقد ذآر فى التعريف بعبد اهللا بن مسعود أنه آان يقل من الرواية للحديث                     
ليه حوال ال    إ ابن مسعود آان يجلس          وذآر عنه أنه أى     «  ويتورع فى األلفاظ      
 فإذا قال قال رسول اهللا استقلته الرعدة وقال هكذا أو              يقول قال رسول اهللا      

 . خوفا من أن يكون قد روى غير ما قال » قريب من ذا 

 : التثبت فى النقل والرواية -ثالثا 
ل قالل من الرواية ، أن الصحابة آانوا ال يقبلون الحديث من آ                   مبعث اإل  

محدث بل آان لهم فى الراوى نظرة ، واعتبار ، وآذلك فيما يروى فالرواية                        
قريبة عهد بهم ولم تبعد بعد ، وأى خطأ يكون شاذا على آذانهم ومنهم الكثير من                
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لسنة ، ورغم ذلك آان الكثير منهم يأبى سماع الرواية إال بشاهد أو يمين                احفاظ  
 .من الراوى ، يؤآد ويدعم روايته 

ن ذل  الث   م باب ث ن وراء ال ر م ى عم لم عل عرى س ا موسى األش ك أن أب
رجع فأرسل             ه بالدخول ف ؤذن ل م ي  : قال؟ لم رجعت:ليه عمر فقال لهإمرات فل

» ذا استأذن أحدآم ثالثا فلم يؤذن له فليرجع         إ « : يقول سمعت رسول اهللا    
ه    ال ل ك ببينة      :  عمر     :فق ى ذل ى عل تقع لى أصحابه منإ فذهب أبو موسى ؛لتأتين

ه      وا ل ون فقال ا شأنك    :الل ؟   هل سمع أحدآم من النبى       : فأخبرهم وقال لهم   ؟م
ال له أبى بن آعب      ال أصغر القوم فكان أبو سعيد أصغر       إواهللا ال يقوم معك     :  فق

ام وأخبر عمر أن النبى        وم فق نى ال  إ : فقال عمر ألبى موسى    ،قال ذلك   الق
نه الحديث      ان حرصا من ال      .أتهمك ولك ذا آ صحابة على أن يتقول على  آل ه

 .الرسول ما لم يقله

ناك جانب من الصحابة أآثر من الرواية عن               ان ه ه آ نع أن م يم ذا ل ولكن ه
رة رضى اهللا عنه وآانت حجته فى ذلك ، أنه                 رسول اهللا     ك آأبى هري  وذل

ى  رغب ف ا ي ول م ن الرس مع م ى  اإل س وله تعال ثاال لق نه امت صاح ع  : ف
  ُونَ َما أَْنَزلَْنا ِمَن الَْبيَِّناِت َوالُْهَدى ِمْن َبْعِد َما َبيَّنَّاُه ِللنَّاِس ِفي الِْكَتاِب             ِإنَّ الَِّذيَن َيكُْتم

 الَِّذيَن َتاُبوا َوأَْصلَُحوا َوَبيَُّنوا فَأُولَِئَك أَُتوُب       ِإالَّ ِعُنونَأُولَـِئَك َيلَْعُنُهُم اللَُّه َوَيلَْعُنُهُم الالَّ     
سئولية وتحمل عبء        وَّاُب الرَِّحيمُ َعلَـْيِهْم َوأََنـا التَّ     سه الم د حمل نف ى فق وبالتال

 .الرواية األآبر 

ال بعد التثبت   إولقد أدى موقف الصحابة من السنة وعدم أخذهم بأى رواية               
لى ظهور مسائل وقضايا ليس لها نص مباشر فى القرآن                إوالتيقن من الرواية      

ى ظل التشدد باألخذ بالسنة فظهر        ولم يظهر فيها نص للسنة قد تثبت روايتها ف            
 .جماع مصدر جديد ألول مرة فى هذا العهد هو اإل
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 جماع مصدر جديد فى هذا العهد  اإل
اتفاق الصحابة على حكم لمسألة معينة ، عرضت                   :  جماعومعنى اإل    - 

ن لم يجد نظر فى       إذا أتاه الخصوم نظر فى آتاب اهللا ف          إعليهم ، فقد آان أبو بكر          
فهل تعلمون ، أن النبى قد       !!  لم يجد قال للصحابة عرض على أمر  آذا            ن  إالسنة ف 

ذآره أو قضى فيه بشىء ؟ فربما يقوم الحضور فيقولون نعم قضى فيه بكذا أو                          
 . مثلهن أجمعوا على حكم قضى به وآذا فعل باقى الخلفاءإيجمع فقهاء الصحابة ف

 :جماع فى هذا العهد وقد ساعد على سهولة اإل

بة آانوا يقطنون المدينة ولم يتفرقوا عنها بعد وبخاصة فى صدر             أن الصحا 
 .ليهمإهذا العهد بل آان يمنعهم الخلفاء الراشدون من مغادرتها للحاجة 

بد من استناد الحكم المجمع عليه إلى نص فى الكتاب أو السنة،                      وآان ال  
ن بعد  جماع فى بدايته أى عند عرض القضية للسؤال عن حكم لها آا              آما أن اإل  

اجتهادا فرديا أى رأيا واحدا حتى إذا ما اتفق عليه من جمع من الصحابة واتفقوا               
 . لزامه وقوتهإجماع له إلى إلى النص انقلب إعلى حكمه المستند 

جماع وحجة فى آل        جماع فى عهد الصحابة أقوى درجات اإل               ويعد اإل  
عهد الصحابة  ال فى   إجماع  إلى أنه ال     إالعصور حتى أن بعض الفقهاء قد ذهب          

 . مكان لتحققه بعد ذلكإحيث تفرقوا بعد ذلك وال 

جماع هذا مدخال ومدعاة لظهور الرأى أو االجتهاد الستنباط                   ثم آان اإل    
الحكم الشرعى ، فإنه آما ذآرنا ، أن األمر عندما يعرضه أحد الصحابة ، فى                     

جماع إلقضية من القضايا ويؤيده آل الصحابة فى رأيه فإن هذا هو أبهى صور ا   
ذا إ، حتى عند انقسامهم لرأيين فى المسألة فإن رأى األآثرية يغلب إجماعا ، أما               

جماع وتبدأ صور االجتهاد فى     لم يجد رأى الصحابى ما يؤيده فإنه يخرج عن اإل         
الظهور وآان الحذر من التعصب فى هذا األمر واضحا لديهم فكان الصحابى                   

ن شيمهم فإذا عرضت الفتوى على          ينسب الرأى لنفسه ، آما آان التواضع م             
 . أحدهم أحالها على غيره لعظم المسئولية فى األمر
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 االجتهاد فى هذا العصر
 أذن ألصحابه فى االجتهاد على       ذآرنا فى الفصل السابق أن الرسول         

سبيل التدريب والتعليم حتى يسهل األمر عند تعرضهم للجديد من األحداث بعد                 
آما حدث مع معاذ بن جبل عندما سأله عن آيفية                ، للرفيق األعلى   انتقاله  

قضائه إذا لم يجد لألمر نصا من آتاب أو سنة فقال أجتهد برأيى ال آلو أى ال                         
 .  أقصر فنال استحسان الرسول

وبالرغم من اهتمام الصحابة الشديد بالكتاب وتشددهم فى رواية السنة                         
أ فى الرواية وبالرغم من         منها ، مخافة التقول على الحديث أو الخط              واإلقالل

 وقلة الفقه االفتراضى أى تصور وقائع لم             ،بداء الرأى    إتحرجهم فى الفتوى و     
 للرفيق  حداث قد بدأت مبكرة بعد انتقاله        بداء الرأى فيها ، فإن األ      إتحدث و 

 . دربوا عليه فى حياته  األعلى ، طالبة من الصحابة إعمال فكرهم وتنفيذ ما

 ، فى إرساء نظام الخالفة          الذى أرساه      الشورى  فكان تطبيق مبدأ    - 
 فاختيار  ،عمال الفكر    إسالمية والذى تم فى أبهى صورة مثالية ، نوعا من                  اإل

النبى ألبى بكر الصديق ليؤم المسلمين فى الصالة قبل انتقاله للرفيق األعلى آان            
لمسلمين قرينة للمسلمين يسرت لهم القياس واالسترشاد الختيار الصديق خليفة ل            

ثم تبع ذلك من االحداث فى صدر    .   باختياره إلمامة المصلين   زآاه الرسول   
بداء الرأى المعتمد على نصوص الكتاب والسنة            هذا العهد ما دفع الصحابة إل         

 :رغم حرصهم الشديد على تجنب ذلك ومن أشهر األمثلة على ذلك 

 قتال أبى بكر الصديق لمانعى الزآاة
 إلى الرفيق األعلى،     لقبائل أداء الزآاة بعد انتقاله        فقد منع الكثير من ا      

حيث االعتماد على نصوص     .  وآان أمرا جديدا تعرض له الصديق وأصحابه            
لى قتال  إهتدى أبو بكر الصديق       االكتاب والسنة أوال بأول لحل القضايا ، فلما              

آيف القتال لهؤالء وحديث الرسول        ..  المانعين آان تخوف عمر بن الخطاب            
 ال إله إال     : ال إله إال اهللا ، فمن قال          :أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا         «:
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فكان الرد من أبى       »  اهللا فقد عصم منى ماله ونفسه إال بحقه وحسابه على اهللا               
فتدخل تحت    بكر واهللا ألقاتلن من فرق بين الصالة والزآاة فإن الزآاة حق المال            

 .أى وعرف أنه الحق فشرح صدر عمر لهذا الر.  إال بحقهقوله 

 عندما اعترضته قضية استشهاد حفاظ          آذلك قضية جمع أبى بكر للقرآن          
 ولما عرض عمر بن الخطاب          ،القرآن فى حروب الردة وقتال مانعى الزآاة              

أمر جمع القرآن على الصديق ، آان تخوفه رضى اهللا عنه أن يحدث أمرا لم                        
هللا صدره لذلك وأمر زيد      فما زال عمر يراجعه حتى شرح ا        يفعله الرسول   

بن ثابت آاتب الوحى ليجمع القرآن فلقى منه تخوفا مثل الذى أبداه لعمر                                ا
فراجعه حتى شرح صدره مثلما شرح صدر أبى بكر فجمعه من آل ما آتب                        

 . عليه مع صحبه من آبار الحفاظ والكتاب للوحى

قضايا تلك آانت النماذج األولى لما تعرض له الصحابة فى هذا العهد من                   
 .وجب عليهم إبداء الرأى فيها تحقيقا لمصالح دينهم ودنياهم 

 تفاق الصحابة فى الرأى اأهم عوامل 
 جتهاد الدقيقوقلة احتياجهم لال

 الصحابة فى المدينة حول خلفاء هذا العهد يسر اتفاق وجهات                 عجتماا  -١ 
 .النظر بين الصحابة فى آل ما يجد من أحداث 

ث والتشدد فى قبولها أدى الى عدم الخالف ألن                       قلة الرواية للحدي        -٢ 
 .الخالف ينشأ من تعدد الرواية وعدم التثبت منها 

 قلة الوقائع الجديدة حيث ال زال انشغال الصحابة بالحفظ ، للنصوص،                -٣ 
األمر الفتراض وقائع جديدة       ولم يتسع  وفهم ما صدر من أحكام فى حياته         

م يحدث من قبل آما رأينا فى األمثلة السابقة         دخال جديد ل  إلم تقع بعد للخوف من      
. 

تلك آانت صورة االجتهاد فى صدر هذا العهد فلم يكن االجتهاد بالمفهوم                    
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الذى أخذه بعد ذلك بمعنى الرأى وصوره المتعددة التى سميت باالستحسان                         
 .واالستصحاب ، وسد الذرائع فيما بعد 

 جتهاد وأآثر اجة لال  ظهور مرحلة جديدة من زمن الصحابة أظهرت الح           -
 : ذى قبل من
 لكن تال ذلك فى صلب عصر الصحابة وفى ظل الحرص على قلة االجتهاد             

ظهور صور لالجتهاد بمفهومه المتسع عندما آان يخرج الحكم على واقعة معينة 
جماع التام آما ذآرنا فكان يبقى الحكم فى صورة اجتهاد فردى لتظهر                    عن اإل 

واختالط أهل  ،  سالمى  جة اتساع دائرة المجتمع اإل      مجموعة من االجتهادات نتي    
لى جانب تفسير ألفاظ ومعانى األدلة بين أيديهم فتعددت                      إ  ،المدينة بغيرهم      

 .فهام وفقه آل منهم ودرجته التفسيرات باختالف تفاوت المدارك واأل

وقد أخذ اجتهاد الصحابة فى مرحلة االتساع النسبى لالجتهاد صورا عديدة              
 .ا عنها عند الحديث عن االجتهاد فى عصر النبوة وقد تحدثن

 ظهرت صورة االجتهاد بمعنى تفسير النصوص والبحث عن معانى            -أوال   
األلفاظ واستنباط أحكام الوقائع من هذه النصوص وقد آان فقهاء الصحابة                            
يعملون فكرهم فى فهم معنى النص من الكتاب أو السنة للحكم فى الواقعة آما                      

َوالُْمطَلَّقَاُت   :فى قوله تعالى   »  قرء  «  ف تفسيرهم لمعنى لفظ       حدث فى اختال   
فحمل البعض لفظ القرء على الطهر ، أى أن                     َيَتَربَّْصَن ِبأَْنفُِسِهنَّ ثَالثَةَ قُُروءٍ   

المرأة تعتد بثالثة أطهار أى تتربص فترة زمنية تتخللها ثالثة أطهار بين                                
يض وعليه تكون عدة المرأة ثالث        بينما حمله البعض على معنى الح       .  الحيض  
 .حيضات 

لى المعنيين السابقين محققا النوع األول          إوهنا اختلف تفسير اللفظ وفهمه           
 .من االجتهاد 

 عند عدم النص         بمعنى القياس   آذلك ظهرت صورة االجتهاد               :ثانيا    
عطاء الواقعة المطروحة حكم واقعة أخرى نص عليها فى آتاب أو سنة عند                   إب
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 فى العلة آما فى اجتهادهم فى حكم المرأة التى عقد عليها زوجها                            تساويهما
وتسمى هذه المرأة بالمفوضة     .  ومات قبل أن يدخل بها ولم يفرض لها صداقا               

ولكن هنك صورة أخرى للمفوضة        .  وليس لحالتها نص فى الكتاب أو السنة               
وقبل أن  نص عليها فى الكتاب وهى المرأة التى طلقها زوجها بعد العقد عليها                   

َوِإنْ طَلَّقُْتُموُهنَّ ِمْن قَْبِل أَنْ َتَمسُّوُهنَّ        :يدخل بها وقد ورد حكمها فى قوله تعالى         
جتهاد قاس الصحابة المفوضة     افبعد    َوقَْد فََرْضُتْم لَُهنَّ فَِريَضةً فَِنْصُف َما فََرْضُتمْ      

ق الشتراك  األولى فى حالة الموت على الثانية المنصوص عليها فى حالة الطال             
 . الواقعتين فى العلة

لى تحقيق   إ آذلك أعطى فقهاء الصحابة الحكم باالجتهاد استنادا                     :ثالثا    
وهناك .  المصلحة وما يحقق مقاصد الشريعة وهو شكل من أشكال االجتهاد                     

  .العطاء من بيت المالمثلة على ذلك من أشهرها مسألة الكثير من األ

ت المال الناجمة عن موارد القتال والدولة         فقد آان أبو بكر يوزع أموال بي         
بين الناس بالتساوى ال يفضل أحدا على أحد وآانت المصلحة تقتضى ذلك فى                    

 إن منازل الناس وتفاوتهم فى الفضل عند اهللا أما العطايا                       :عهده وآان يقول    
فتسوى بينهم ، فلما آان عهد عمر رضى اهللا عنه ، وعظم شأن فتوحات                                  

موارد الدولة وبيت المال ونما العطاء فوجد عمر أن                       المسلمين ، وآثرت         
المصلحة تقضى مع هذه الكثرة أن يمنح من آان لهم دور فى تحمل األذى                              

إنه ال يجعل من قاتل رسول اهللا           «  :سالم وأخرجوا من ديارهم فقال     ونصرة اإل 
فتغيرت الظروف بتغير المصلحة وآان أثر ذلك بزيادة                  »  آمن جاهد معه        

وآان مراعاة  .  نقاص أو الحرمان لفئة أخرى       ان مكافئة فئة دون اإل    مكإالعطاء و 
من عمر لمصلحة عامة ليست باجتهاد مغلق بل استند واعتمد على نصوص                       

ال َيْسَتِوي ِمْنكُْم َمْن أَْنفََق ِمْن قَْبِل الْفَْتِح َوقَاَتلَ أُولَِئَك            :القرآن آما فى قوله تعالى    
 . َوَعَد اللَُّه الُْحْسَنىيَن أَْنفَقُوا ِمْن َبْعُد َوقَاَتلُوا َوكُالًّأَْعظَُم َدَرَجةً ِمَن الَِّذ

هذه األمثلة نماذج مما اجتهد فيه الصحابة فى جميع صور االجتهاد                                 
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والمجال ال يتسع لذآر آل األمثلة والوقائع التى اجتهد فيها الصحابة واالجتهاد                 
 ذآرنا أسباب اتفاق الصحابة فى         وتعددها وآما   ،دائما ينتج عنه اختالف اآلراء      

 . فى مرحلة اتساع صور االجتهاد همختالفاصدر العهد نبين أسباب 

 أهم أسباب اختالف الصحابة فى الرأى 
 عند الحاجة لالجتهاد

 الحتمال لفظ فى النص          :االختالف فى فهم بعض نصوص القرآن                 -١ 
  : فى قوله تعالى  »  رء  ق«  ا ذآرنا فى اختالفهم فى معنى لفظ         مألآثر من معنى ، آ    

    ٍَوالُْمطَلَّقَاُت َيَتَربَّْصَن ِبأَْنفُِسِهنَّ ثَالثَةَ قُُروء   .          وآل معنى يفهمه فريق يدعمه
 .بالقرينة والدليل 

 :التى قد يتوهم تعارضها فى المسألة الواحدة            التوفيق بين النصوص    -٢ 
ربعة أشهر   فقد جاء فى عدة المرأة التى يتوفى عنها زوجها أنها تتربص أ                            

َوالَِّذيَن ُيَتَوفَّْونَ ِمْنكُْم َوَيذَُرونَ أَْزَواجاً َيَتَربَّْصَن         :وعشرا مصداقا لقوله تعالى        
آما أن عدة الحامل بوضع حملها آما فى قوله                   ِبأَْنفُِسِهنَّ أَْرَبَعةَ أَْشُهٍر َوَعْشراً   

  .لَُهنَّْحَماِل أََجلُُهنَّ أَنْ َيَضْعَن َحْمَوأُوالُت اَأل :تعالى

 وقد اختلف الصحابة فى        ،هنا يثور موقف الحامل المتوفى عنها زوجها               
لى أن تمام عدتها أبعد األجلين بمعنى أنها لو وضعت قبل                إذلك فذهب بعضهم     

تمام األربعة أشهر وعشرا تكمل هذه المدة ، وذهب البعض الى أن هذا ليس                         
ضع ألن اآلية األولى التى           ن عدة الحامل المتوفى عنها تكون بالو               إالمراد ف  

حددت المدة جاءت عامة وأن اآلية الثانية خصصتها بحالة الحمل فكان توفيقا                    
  .للعمل باآليتين بفهم مرادهما ودفع توهم التعارض

 فقد  :حاطة برواية وسماع السنة وفهم معانيها     االختالف بسبب مدى اإل     -٣ 
الصحابة وفى  أو أفعاله فى غياب بعض            صدرت بعض أقوال الرسول        

ومع التشدد فى الرواية ، وعدم تدوين السنة حتى هذه             .  حضور البعض اآلخر     
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والعمل على التثبت مما يقال ويروى عن النبى سواء بالشهود أو                      .  المرحلة   
 آل هذا جعلهم ال يفتون إال بما يقتنعون بصدق روايته والعمل أحيانا                     -اليمين  

هناك سنة تخصص هذا العموم فيفتون      بعموم النصوص القرآنية حتى ولو آانت        
 . عندئذ باجتهادهم

 فقد آان استعمال الصحابة للرأى عندما ال           :استعمال الصحابة للرأى       -٤ 
لى توهم صورة ظاهرية للخالف حيث يختلف فهم المعنى           إيجدون الدليل يؤدى     

وفق مصدر استنباطه سواء أآان من نصوص متعددة ، من آتاب أو سنة أو                         
 يقيس أحدهم على واقعة خالف الواقعة المقيس عليها فى نفس المسألة              فقد ،قياس

 .مما قد يوهم بالخالف 

ولهذه األسباب لمظاهر االجتهاد الذى من طبيعته أن يؤدى إلى اختالف                      
الرأى آان المثل األعلى لصورة الحوار العلمى المستند الى الدليل والمحافظ                      

 - اجتهادهم وخالفهم بالحسنى         فمن مظاهر أدب    .  على مصادر دينه وشرعه         
هذا رأيى فإن    :  أنهم آانوا ينسبون الخطأ ألنفسهم فهذا أبو بكر يقول إذا أفتى                    

يكن صوابا فمن اهللا ، وإن يكن خطأ فمنى واستغفر اهللا ، وذاك عمر يرد على                      
هذا ما رأى اهللا ورأى عمر ، فقال        :  أحد آتابه الذى قال فى قضية أفتى فيها عمر        

هذا ما رأى عمر ، فإن يكن صوابا فمن اهللا ، وإن يكن                   .  سما قلت     بئ :له عمر 
خطأ فمن عمر ، السنة ما سن اهللا ورسوله ، ال تجعلوا خطأ الرأى سنة لألمة                        

  .يعنى ال تجعلوا الرأى المحتمل للخطأ سنة لألمة

وآان الصحابة رضوان اهللا عليهم يجتهدون فى حكم الحادثة التى ليس فيها               
ليه من أحكام ، فال يعيب         إو سنة وقد يختلفون فيما يتوصلون           نص من آتاب أ     

بعضهم على بعض وال يتفاخر أو يتباهى أحدهم برأيه على اآلخر أو مزية له                     
ليه من أحكام باجتهادهم يحتمل           إبل آانوا يوضحون أن ما يتوصلون                  عليه

عمالهم للرأى  إيل اجتهاد الصحابة و     ضالصواب والخطأ ومع آل ما قيل فى تف            
ن الوقائع التى اختلف فيها الصحابة آانت من القلة بحال نسبيا                إفى هذا العهد ف    

 .عما حدث فى العصور التالية 



٧٨ مدخل الفقه اإلسالمى

 

جماعهم فلم  إوقد ضيق من الخالف فى الرأى آما قلنا اجتماع الصحابة و                  
 لى قلة رواية الحديث ، وتنفير الخلفاء من آثرة الرواية          إيتفرقوا بعد ، باإلضافة     

 .إلى جانب ورع الصحابة فى هذا العهد وخوفهم من الفتوى بولهاوالتشدد فى ق
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 الفصل الثانى ملخص
 

صل    - ذا الف ى ه نا ف ه       أ بي وم الفق ة ومفه ى حال المى األول ه اإلس وار الفق ط
بوة   صر الن ى ع المى ف بوية - اإلس ثة الن صر البع ة   -  ع ن مك ل م ى آ  ف

 .والمدينة 

شريع ال  - صائص الت يان خ ا       ب تص به ى يخ صائص الت ى والخ ى والمدن مك
ان يتميز بتقوية عزم النبى              د آ شريع المكى فق ومن آمن به وذلك     الت

 ،بذآر قصص أهل العزم من الرسل وما تحملوه من آالم فى سبيل الدعوة        
ى      ان ف ا آ ية وإنم يفات وخاصة المال ة التكل ى بقل شريع المك ز الت ا تمي آم

ين    ن المؤمن وجهة م ئلة م ورة أس ى بص رآن     النب نها الق يب ع ويج
 .شعارهم باألمان والطمأنينةإل

ى       أ - شريع المدن ا الت ذاب والمقاومة للدعوة بمكة              :م ين الع ر الحال ب د تغي  فق
نة   رة اآلم ى دار الهج امالت   ،إل تمام بالمع ى بااله شريع المدن ز الت  - فتمي

ية        يفات المال ين األفراد           -وظهور التكل ة ب ام تؤسس للعالق قتهم عالو وأحك
 .  من بيع وشراء وقرض ورهن بالمجتمع

رآن   - ا الق بوة وأوله ى عصر الن ه ف ى حكمت الفق شريع الت صادر الت نا م  وبي
ريم    ن منهج نزول القرآن هو نزوله منجما أى مقسما على مراحل           أو.. الك
عشرين عاما وآان سبب هذا التقسيط فى  واستمر نزوله قرابة ثالثة      حيث   

ش        تدرج فى الت زول ال رآن لألحداث والوقائع         الن بة الق وطمأنة . ريع ومواآ
ى  داثهم      النب ى أح بهم ف م ويواآ أن اهللا معه ه ب ين مع ة المؤمن وطمأن

 أى  - وأن القرآن دون  . آما فى قصة المجادلة وغيرها      . ويضع لها حلوال    
 .  النخيل وبعض األوراق سعف فى هذه الفترة على الرقاع و- آتب

ى   - دور الثان سنة ال ان لل شريع   آ صدر للت ل   آم رف بك ن   وتع در ع ا ص  م
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ى  ر     النب ى غي ى إال وح ا ه فة وم ر أو ص ل أو تقري ول أو فع ن ق م
 .  اللفظ فيه من عند النبى . مباشر من السماء 

ا  - صر    آم ذا الع نا أن ه بوة وبي صر الن ى ع تهاد ف نا االج بوة -بي ن الن  -  زم
ت          تصال مباشر بالوحى     ا ى اس تهاد بمعن ى االج   نباط النبى فالحاجة إل

م استقالال      ان قد تم على سبيل التعليم والتدريب للصحابة واألمة           إللحك ن آ
ى   دعم النب يل ألن الوحى ي اق قل ى نط ع ف د وق ورا  فق ا بالحل ف دائم

 .وهى الحكمة التى ذآرناها من نزول القرآن منجما 

د اآتمال التشريع ونزول القرآن آامال وانتق        - ه جاء  ل النبى إلى جوار رب    ا وبع
 . الخلفاء وهم آبار الصحابة 

ى     - صادر حت ن الم ره م اال لغي رآوا مج م يت ريم ول رآن الك اء بالق تم الفقه  اه
يدا        نوا لحفظه ج م تكن قد دونت فمنعا من الخطأ فيها             . يطمئ سنة ل وألن ال
 . قل التعامل معها فى هذه المرحلة  وحرصا على سالمتها

سبب - ر ب ى بك د أب ى عه رآن ف ع الق م جم ى   ت اظ ف ن الحف ر م شهاد الكثي  است
 . حروب مانعى الزآاة والمرتدين 

ريش التى نزل بها فى عهد عثمان رضى اهللا عنه            - رآن بلهجة ق تابة الق م آ  ت
راءة بلهجات العرب التى نزل بها القرآن              زاع الناشئ عن الق خوفا من الن

 . لحكمة فوحد عثمان المصحف بلهجة قريش فقط 

اع ألول م     ظهر اإل   - ذا العصر وهو عندما ال           جم شريع فى ه رة آمصدر للت
ذا  ا فه م له ى حك صحابة عل تفق ال واقعة في ى ال ناك نص مباشر ف ون ه يك

اعهم  إ م يظهر اإل-جم يه  ول م تحتج إل بوة ل رحلة الن ك ألن م بل ذل اع ق جم
 . لوجود الوحى المباشر القرآن وغير المباشر السنة 

را - وا فك  وأخي صحابة واتفق تهد ال ا اج اقهم ً آم اإان اتف وا و ،جماع يانا آان أح
تلفون فى المسألة الواحدة نتيجة الفهم للنصوص التوفيق بين النصوص             يخ

ارض  ود تع وهم بوج د ت ى ق صورة   الت ى ب تهاد الفقه ن االج ون م ر ل فظه
 . واضحة فى عصر الصحابة 
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 على الفصل الثانىأسئلة 
 

 : األسئلة المقالية -أوًال 

 .تشريع المكى والمدنى  تكلم عن ميزات ال -١س

 .  بين لماذا نزل القرآن منجما على الرسول  -٢س

 . اشرح حكمة التدرج فى التشريع  -٣س

ى   -٤س تهاد النب ن اج ة م ن الحكم م ع ا دار   تكل وذجا مم ر نم واذآ
 الخالف فيه هل اجتهد النبى أم ال ؟

ى بكر وعثمان للقر               ا  -٥س ائل جمع آل من أب آن ذآر أسباب وأهداف ووس
 .الكريم

 .جماعا إاذآر نموذجا مما اتفق عليه الصحابة وصار اتفاقهم   -٦س

ا هى أسباب اختالف الصحابة فى نقض المسائل التى عرضت                 -٧س ين م ب
 .عليهم ولم يأت فيها نص مباشر

 :  األسئلة التطبيقية -ثانيًا 

 :  بين مدى صحة العبارات التالية -س 

 . اة النبى  السنة النبوية دونت فى حي-أ 

  .جماع بدأ ظهوره على يد النبى  اإل-ب 

 . فى القضايا الفقهية   لم يجتهد النبى -جـ 

 . نزل القرآن منجما تدرجا فى الشريعة -د 

 . اجتهد الصحابة فى حياة النبى -هـ 
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 الفصل الثالث
 الفقه فى عصر االزدهار واالستقالل

 وظهور المذاهب الفهية
 )عصر االزدهار واالستقالل(

 "هـ إلى منتصف القرن الرابع الهجرى ٤١من عام " 

 :داف ــاأله
 :  النقاط التالية هذا الفصل خالل الدارسيجب أن يتعرف  

 : ا  ومنه، أهم العوامل التى أثرت على الفقه اإلسالمى-١

 .  تفرق الصحابة فى البالد وأثره على الفقه - 

 ) . مدرسة الكوفة-مدرسة المدينة ( ظهور المدارس الفقهية - 

 .  شيوع رواية الحديث وظهور وضاع األحاديث - 

 .  رد فعل جماعة المسلمين للدفاع عن السنة والعمل على تدوينها - 

  : تدوين السنة وأثره على الفقه -٢

 . آتب السنة التى ظهرت ودونت السنة شهر أ - 

 . أسلوب المسانيد - 

 .  تدوين العلوم المختلفة وأثره على الفقه -٣

 :  من أهم أحداث هذه المرحلة -٤

 .ظهور المذاهب الفقهية  -

 .أسباب نشأة المذاهب وتعددها  -

 . الفائدة التى عادت على الفقه اإلسالمى من تعدد المذاهب الفقهية -
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 :هم المذاهب الفقهية الجماعية  أ-٥

 . ل التى اعتمد عليها و المذهب الحنفى نشأته واألص-أ 

 .  المذهب المالكى نشأته واألصول التى اعتمد عليها -ب 

 .  المذهب الشافعى نشأته واألصول التى اعتمد عليها -جـ 

 .  المذهب الحنبلى نشأته واألصول التى اعتمد عليها -د 

  :غير مذاهب أهل الجماعة  مذاهب أخرى -٦

 .  فكرة عن الشيعة وأهم مبادئهم -أ 

 .  مذاهب لم يكتب لها الدوام واالنتشار -ب 

 .  أهم ميزات عصر االزدهار وأثره على الفقه اإلسالمى -٧

 

  : المتضمنةالمفاهيم 

 . مدرسة الحديث -٢     . مدارس فقهية -١

 .ع األحاديث  وضا-٤         .  مدرسة الرأى العقل -٣

 .  عمل أهل المدينة -٦         .  شيوع الرواية -٥

 .  الجرح والتعديل -٨           . المسانيد -٧

 
 :تمهيد 

سيتم استعراض الفقه فى هذا العصر من خالل فترة زمنية طويلة نسبيا                        
 من األحداث التى آان لها دور آبير ومؤثر فى حرآة الفقه                            العديدلشموله   

زدهاره ، وآثرت ضم الفترة المؤثرة فى هذا الطور عموما بدال من              اواإلسالمى  
فصلها عنها ألن المرحلة جميعها آسلسلة متتابعة من األحداث ، ترتبط آل منها               
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 هـ وحتى منتصف ٤١باألخرى ويشتمل هذا العصر على الفترة الزمنية من عام   
 . القرن الرابع الهجرى 

دت المصادر األساسية التى يستنبط منها       ستقرت األحوال التى حد    افبعد أن    
بد أن     الفقه أحكامه فى عصر النبوة وعهد الخلفاء الراشدين من بعده آان ال                      

يظهر رد فعل التساع مجال الدولة اإلسالمية نتيجة للفتوحات اإلسالمية ،                            
إلسالم ، وتأثرهم بالثقافة اإلسالمية ثم           اودخول العديد من غير أبناء العربية             

آذلك آان  ..  بعد البعث الدينى الهائل فى قلوبهم إلى التأثير فى غيرهم                 قيامهم  
 بما دار من أحداث قصد      ،البتالء اهللا لتلك األمة فى نهاية عهد الخلفاء الراشدين           

ومجابهة األخطار التى         لصد  استعدادهابها اختبار صالبة هذه األمة ومدى                
 ،لوال هذه األحداث ما ظهرت       ى  ت وال ،تواجه دينها وعقيدتها ، ولتظهر نفائسها        

 آما أن األلم الناجم عن الجرح        -فالثمرة الطيبة ال تؤتى أآلها إال بكشف غالفها           
فى جسد اإلنسان ال تعود الراحة وذهاب اآلالم عنه إال               »  دمال  «  الذى أحدث    

بالضغط عليه إلزالة ما به من سبب لهذه اآلالم ، آذلك فإن هذه الفتن واألحداث                 
بد منه ليستشعر الغيورون على دينهم           بة الضغط الهائل الذى آان ال        آانت بمثا 

وليشحذوا هممهم إلخراج آنوزها والقيام بأعمال حافظت على دينهم وحتى تقوم            
 آرد فعل للخوف عليها من الضياع بعد أن شاعت                 ةالساعة ، من تدوين للسن       

العديد من   وبدأ تدوين     روايتها وبدأ التقول والكذب على أحاديث الرسول            
العلوم التى تخدم الشريعة عموما والفقه خصوصا ، آعلوم التفسير ، الحديث ،                  
أصول الفقه ، التوحيد وغيرها من العلوم ثم ظهور أئمة عظام تولوا الزعامة                      

جتهاد المستندة إلى       واالجتهاد فى الفقه اإلسالمى، قاموا بتفصيل صور اال                     
ستخدامها وظهرت الحاجة   اأن آثر   النصوص وإعطائها مسمياتها الشرعية بعد        

الماسة إليها وآان أيضا لما حدث فى بداية هذا الطور أثره الكبير على تشعب                     
 لذا    : قوة الدليل المعتمد عليه    اختالفجتهادهم نتيجة   ااآلراء الفقهية الناجمة عن     

 : التالية النقاطفسيكون حديثنا فى هذا العصر المزدهر للفقه فى 



٨٤ مدخل الفقه اإلسالمى

  .لصحابة والتابعين بعد الخلفاء الراشدين الفقه فى عهد ا-

 . تدوين السنة -

  .زدهار الحرآة العلمية وتدوين العلوم وأثره على الفقها -

 . المذاهب الفقهية وأثرها على الفقه -

 هم العوامل التى أثرت على الفقه فى هذه الفترة أ

 :  تفرق الصحابة فى البالد وأثره على الفقه-أوال 
 رص الخلفاء الراشدين على تجمع صحابة رسول اهللا                   فقد رأينا ح     

جماع وأهل   ، وهم أهل اإل     حولهم فهم من شاهدوه وصاحبوه وسمعوا منه          
 على بقاء العلماء بالمدينة فهم أهل            صاالفتاء وقد آان عمر بن الخطاب يحر           

 . ، وأهل الرأى عند البت فى الوقائع والتثبت من أى قول يعرض عليهم شوراه

بدأت الفتوحات واتسع نطاقها ، وبعث الخلفاء بالصحابة إلى األمصار             فلما   
 وقد آان ،والبلدان المفتوحة يعلمون الناس ، ويقضون بينهم ويحكمون ، ويفتون   

وفقهه آل فقيه يفتى فى الوقائع والمعامالت بما يحفظ من السنة وبمقتضى علمه                
،  يحفظ من أحاديث      آخر فمنهم األآثر فى عدد ما          إلى   الذى يختلف من شخص         

 . ومنهم من هو أقل منه 

ولكل طريقته فمنهم من يتمسك بظاهر النص وال يتجرأ على البحث عن                      
معانيه الخفية ، ومنهم من يبحث عن معانى النصوص ومفاهيمها وآان هؤالء                  
الصحابة قدوة لمن حولهم من التابعين وغيرهم فكان تأثرهم بهم وفى منهجهم                    

نتقل الكثير من      االصحابة بالبيئات التى انتقلوا إليها آما                 أيما تأثر بل تأثر            
 .الصحابة عقب الفتن إلى أماآن أخرى آخروج العلويين إلى الكوفة 

ستقر بها الصحابة أثر آبير على             ا إليها أو        انتقلآذلك آان للبيئة التى           
اخ فمناخ المدينة الدينى يختلف فى تأثيره عن من         .  المنهج الذى سلكوه فى فقههم       

 ففقيه  ،فتاء  العراق مثال من حيث طبيعة الوقائع والنوازل ومن حيث أسلوب اإل             



٨٥ مدخل الفقه اإلسالمى

فتاء فهو فى مدينة الوحى والناس ال زالوا يكررون ما              المدينة ال تعدمه أدلة اإل      
وسلوآياتهم    أسماعهم من أحاديث رسول اهللا        يتردد فى سماء المدينة ومأل    

مناخ الشام والعراق الذى آان بيئة           التى تعلموها منه واقتدوا به منها خالف                
لحضارات وثقافات قديمة ترآت أثرا فى أبنائها من حب الجدل والرأى ومحاولة            

 . البحث عن المعانى والخفايا 

آل هذا آان له أثره على الفقه والفتوى والقضاء فى آل بيئة من هؤالء                          
أو األحداث التى   ستقر بها بسبب الفتوحات     اسواء على أهلها أو على الفقيه الذى         

 . ألمت بالمسلمين فأدت إلى استقرار ونزوح الكثير من الصحابة والفقهاء إليها

وإن آان هذا ال يعنى أننا نضع حدودا وفواصل بين مناطق اعتمدت على                    
نصوص األحاديث فى الفتوى وأخرى ال تفتى إال بالرأى فالكل متى ثبت                               

ا فإن المكان الواحد تجد فيه أهل         لهذ.  الحديث عنده وسلم طبق حكمه بال منازع        
 . الحديث وأهل الرأى 

إال أن األمر ال يعدو آون المجال الذى توسع فيه الفقهاء فى االعتماد على                   
الحديث سمى أصحابه بأهل الحديث ومن قل عندهم األخذ باألحاديث بحكم بعد                 

ى ونزول الوحى ، وال تسعفهم النصوص ويتوسعون ف            بيئتهم عن محل الرواية    
 . الرأى أى القياس واالجتهاد عموما المستند إلى النص أطلق عليهم أهل الرأى 

لذا فاألجدر أن نطلق على نهج أصحاب هذين االتجاهين ما عرف                                   
بمدرستى الحديث والرأى بغض النظر عن المكان فال نقول مدرسة الحجاز                       

 أبنائها  ومدرسة العراق فليست آل مدرسة بخالصة االتجاه الواحد بل تضم من               
 . المكان وتباعد اختلفمن يعتبر من أبناء المدرسة األخرى وإن 

 ظهور المدارس الفقهيه األثر المباشر 
 لتفرق الصحابة فى األمصار

 : )مدرسة المدينة ( مدرسة الحديث -أوال 
: وآان مرآز هذه المدرسة بالحجاز وعاصمتــه المدينة المنورة ذلك ألنهـا             



٨٦ مدخل الفقه اإلسالمى

موطن نزول      مستقر الرسول  ،رآــز مـن مراآـز الوحى      م ،بلــد الهجــرة   
 آما أنها آانت مأوى الفقهاء تحت رعاية الخلفاء الراشدين المحافظين                ،األحكام

 . على السنة 

نتقال عاصمة   ا وظلت محافظة على مرآزها هذا إلى عهد طويل حتى بعد              
 . شعاعهاز إالخالفة منها فكانت مبعث النهضة الفقهية ومرآ

ن مؤسسو هذه المدرسة من آبار فقهاء المدينة ، ويعتبرون مرجعا فى                وآا 
معرفة السنة والفقه بل آان األثر البعيد لهذه المدرسة على أئمة المذاهب الفقهية                

 . فيما بعد 

 :طابع هذه المدرسة 
فكل قضية   .  آان يميز هذه المدرسة الوقوف عند النصوص واألحاديث                   

ون إلى  أ وال يلج     تاب اهللا ثم سنة رسوله      تعرض عليهم يعرضونها على آ      
 .  وقد يتوقفون عن اللجوء للرأى-الرأى إال إذا لم يجــدوا فـى النصوص 

هتمامهم بكل األحاديث حتى ولو لم تكن مشهورة وقدموها على              الهذا آان     
 . الرأى 

 :عتماد هذه المدرسة على الحديث اأسباب 
لبلد التى عاش فيها الرسول وصحبه ،         آثرة األحاديث بين أيديهم ألنها ا       -١ 

 وآان رأى أهل هذه المدرسة أن أهل المدينة هم              -ومن بعده الخلفاء الراشدون      
أحفظ الناس للحديث والفقه وفتاوى الخلفاء الراشدين والصحابة فقام رؤوس هذه            

 . المدرسة بجمع آل ذلك ووجدوا فى هذا استغناء عن الرأى 

لتى لم يصدر فيها حكم من الخلفاء والصحابة                قلة الحوادث الجديدة ا        -٢ 
 . معهم ألنه لم يحدث تغيير آبير فى البيئة الحجازية ، فال مشاآل جديدة 

 تأثر أصحاب هذه المدرسة بمنهج علمائهم وأساتذتهم المتعلقين                                 -٣ 
 . باألحاديث واآلثار 



٨٧ مدخل الفقه اإلسالمى

 :أثر هذه المدرسة على الفقه 
السنة ، وحفظها، وتطبيقها ،           آان لهذه المدرسة أآبر الفضل فى جمع                   

جتهاداتهم والتى  اوجمع الفتاوى واألقضية الصادرة من الصحابة مضيفين إليها            
جتهاد أئمة المذاهب الفقهية التى ظهرت فيما        ا آان لها أآبر األثر فى التأثير على      

   .بعد وعلى منهج تدوين السنة

 : مدرسة الرأى  -ثانيا 
ق وعاصمتها العلمية الكوفة حينئذ وآانت        ومرآز هذه المدرسة آان بالعرا       

تقوم طريقة فقهاء هذه المدرسة على أساس أن أحكام الفقه معقولة المعنى مبنية                 
على أصول وعلل تبرر األحكام ، فعنى أصحاب هذه المدرسة بالبحث عن                          

وصل إليهم من     الحكمة والعلة التى من أجلها شرع الحكم ودفعهم إلى هذا قلة ما            
 . ار يستنبطون منها أحكام الفقه أحاديث وآث

 :أسباب اعتماد هذه المدرسة على الرأى 
تأثر البيئة بالمدنيات والثقافات التى آانت موجودة بها والتى خلقت أمة                -١ 

مما أدى إلى إيجاد     )   واليونانية   -آالمدنية الفارسية   (  تعتمد على الجدل والعقل       
 . اجتها إلى الحل الكثير من المشاآل نتيجة إعمال العقل وح

وتواجد أآثر الرواة بالحجاز موطن الرسول ،               قلة األحاديث بالعراق     -٢ 
فساد والصحابة ، والعراق موطن الخوارج والشيعة ، الذين أعملوا الكثير من اإل            

بالكذب على رسول اهللا فى أحاديثه ، مما صعب طرق قبول الحديث فى هذه                        
 .  الرأى ستخداماالبيئة ، فلم يجدوا مفرا من 

 تأثرهم بطريقة معلميهم الذين حضروا قبل ذلك من الحجاز لتعليمهم                     -٣ 
 . أمور دينهم ممن آانوا يميلون أصال إلى األخذ بالرأى 

 :أثر هذه المدرسة على الفقه 
آان لهذه المدرسة دور آبير فى جمع فتاوى الصحابة وأقضيتهم وجمعوا                  

  .. الفقهاء لها فى جميع أبواب الفقه              مسائل فقهية آثيرة والحلول التى وضعها         



٨٨ مدخل الفقه اإلسالمى

بل بدأ الفقه االفتراضى فى الظهور وهو تخيل ما يمكن حدوثه من مشاآل                             
ولكنهم   ووضع الحلول لها ، وآان أصحاب هذه المدرسة ال يخافون من الفتوى               

وقد ظهر دور هذه المدرسة فى         ..  يكرهون األخذ بحديث ال يثقون فى صحته            
ة مذاهب فقهية اعتمدوا على العقل والتصور لكل مشاآل          المستقبل فى ظهور أئم   

مام أبى حنيفة النعمان الذى آان شيخه من تالميذ إبراهيم النخعى من               الحياة آاإل 
 . زعماء هذه المدرسة 

ن لم تنفصال تماما عن بعضهما فلم              يونعود لننوه إلى أن هاتين المدرست            
بل رفضت التوسع فيه فقط     ترفض مدرسة الحديث العمل بالرأى مطلقا والعكس         

وغلب عليها طابع الحديث واألخرى آذلك فقد آان من أهل الحجاز من مال إلى               
وآان من أهل العراق من آره الرأى وأخذ بالحديث            »  آربيعة الرأى   «  الرأى  

 . آالشعبى 

تلك آانت النتيجة األساسية التى أثرت فى الفقه وساعدت على المنافسة                       
 على انتشار وتفرق فقهاء المسلمين فى األمصار بعد أن               والنشاط والتى ترتبت   

خف القيد على تحرآهم وزيادة الفتوحات والتفرق السياسى الذى ساعد على ذلك            
. 

 شيوع رواية الحديث وظهور وضاع األحاديث وأثر ذلك على                       -ثانيا   
 : الفقه

 : أسباب شيوع رواية الحديث -أ 
ة على السنة من الخلط أو الخطأ            ذآرنا سلفا أنه مما ساعد على المحافظ            

تشدد الصحابة وبخاصة فى صدر عهد الخلفاء الراشدين فى رواية األحاديث                    
 والتى لم تدون بعد ،         آثار منها وآان ذلك حفاظا على سنة الرسول               واإل

 ،  ن الكريم آوالرغبة فى المحافظة على الصلة الدائمة فى االرتباط والتعلق بالقر           
ى تشدد أبى بكر ومن بعده عمر بن الخطاب رضى اهللا             آما ظهر ذلك واضحا ف     

 . عنهما 



٨٩ مدخل الفقه اإلسالمى

فلما زال المانع وهو شدة الرقابة فى عهد الخلفاء بعد أن اتسعت دائرة                            
واختلط الفاتحون بأهل البالد ، آما آان للفتن               الفتوحات ، وزادت رقعة البالد       

سببا أيضا  التى حدثت بسبب السياسة واإلمامة والتمسك بالخالفة والتى آانت                  
من أسباب فرقة المسلمين ، وتفرقهم فى األمصار بعد أن آانوا مجمعين فى بلد                  

 .يوعها ذآان شيوع الرواية و. الوحى محل إجماعهم أثر آبير فى هذه القضية

جد للناس من أحداث ونوازل آانوا فى أمس                 ضافة إلى آثرة ما      هذا باإل   
روا إلى الصحابة والتابعين طلبا       الحاجة لمعرفة أحكامها وحلولها الشرعية فباد        

هم بما عندهم من السنة التى آانت تغطى               نهم ويفتو  نخذ عنهم فبدأوا يحدثو      لأل
  . ئياتجانبا آبيرا من التفريعات والجز

ذآره    بكل ما    اإلحاطةولما لم يكن آل الصحابة على درجة واحدة من                      
درجة  وهنا اختلفت        الرسول ورواه حسب درجة اتصالهم وقربهم منه                 

حفظهم وزادت رواية الحديث فى بلد من البالد عن اآلخر نظرا لكثرة عدد                           
 أدى إلى تنقل العلماء إلى مواطن                 مماالرواة فيه وقلتها فى الجانب اآلخر                 

ختالف الفتيا والقضاء بين العلماء       ااألحاديث لحفظها وقد أدى هذا التفاوت إلى           
ات الحديث فى مواطن دون         آما ساعد هذا على ما تحدثنا عنه سلفا من نزع                  

 . األخرى

آما أننا ال نستطيع إغفال الفتنة التى فتحت أوارها فى انطالق الرواية                            
 . لألحاديث وشيوعها دون رقيب وبال حدود 

  ظهــور وضاع األحاديــث والكذابيــن المتقولين على رسول اهللا             -ب
 :بما لم يقلــه 

منها ، وحدوث الفتنة فى صفوف        آثار  فقد ساعد شيوع رواية الحديث واإل        
المسلمين على ظهور فئة من الكذابين إما لتساهلهم فى رواية الحديث دون تحر                
وتثبت آما آان الحال فى عهد الخلفاء الراشدين الذى آانوا يصرون على التثبت              

، وإما لظهور طائفة من المندسين         ..  ستغراب الرواية بالشهود أو اليمين         اعند  
لوا عدم التشدد فى الرواية واضعين األحاديث بالكذب على النبى             فى الدين استغ  



٩٠ مدخل الفقه اإلسالمى

  بظهـورهـم وقـد توعدهـم فـى قـوله        وهم الذين تنبأ رسول اهللا         
ن وضع   إمن هنا ف       .  »مـن آـذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار                 «  :  

 :األحاديث المكذوبة آان مرجعه إلى 

 .ع التشدد بالتفرق أو الفرقة  التساهل فى الرواية بزوال موان-١ 

سالم فعملوا جاهدين    لدى الكثيرين ممن انتصر عليهم اإل          العداء الدينى   -٢ 
 . لحاد فأآثروا من األحاديث المزيفة ألحكام الدين فساد الدين ونشر الزيغ واإلإل

فى نهاية عهد الخلفاء الراشدين والفترة التى             تشدد الفرق التى ظهرت      -٣ 
ا إلى التعصب لألحاديث التى تؤيد آراءهم وبخاصة فى مجال                      دفعه  ،أعقبتها

 .  وإنكار األحاديث التى تؤيد حجج خصومهم ،الخالفة واإلمامة السياسية 

 آما أن تمسك البعض بأال يأخذ بغير الكتاب والسنة أدى إلى ترك الرأى              -٤ 
وها وغيره مما قد ظهر من مصادر فعمد هؤالء إلى المأثورات ، والحكم  ونسب                

  . التماسا إلى آالمه ورووها عن النبى 

زال يتميز بالواقعية بعيدا عن اتساع دائرة الفقه              ال ي  فكان    :أما االجتهاد     
االفتراضى الذى ظهر بصورة محدودة نسبيا فى العراق لدى أصحاب مدرسة                 

  من السنة لم يكتب لها التدوين خالل هذه االرأى وآما رأينا فإن مصادر الفقه بدءً      
أما سلطة االجتهاد الستنباط األحكام       ،    الفترة فكان حفظ الفقه فى الصدور فقط         

 . فكانت على يد العلماء والفقهاء ممن وجدوا من الصحابة والتابعين 

 فى هذه الفترة فقد توسع اختصاصه نتيجة اتساع دائرة الدولة                 أما القضاء  
بتدوين األحكام     آما بدأ القضاة يأمرون                  ،فزاد عدد القضاة فى األمصار              

  .آما آان الحكام يخصصون يوما يسمعون فيه مظالم الناس ،القضائية

ثم انتقلت مظاهر االزدهار فى تلك الفترة فى بداية القرن الثانى الهجرى                     
بالتدوين المنظم للسنة واعتبر ذلك التدوين أهم رد فعل من المسلمين لشيوع                        

 .رواية الحديث ووضعه والكذب فيه 

 



٩١ مدخل الفقه اإلسالمى

 لسنة وأثره على الفقه تدوين ا
آان من مظاهر ازدهار الفقه فى هذا العصر ، عصر التدوين وظهور                          

المذاهب أن تمت خالله عملية تدوين السنة الشريفة التى هى مادة الفقه ومصدر               
 آانوا يعتمدون فى       من مصادره ، وقد سبق وذآرنا أن أصحاب النبى                    

ر من غيرهم اعتمادا على ذاآرتهم         رواية السنة على الحفظ الذين آانوا فيه أقد           
 أمرهم بكتابة السنة بل آان ينهاهم           ألمية معظمهم ولم يثبت أن الرسول           

تكتبوا عنى ومن آتب عنى غير القرآن فليمحه ،               ال  «  :عن ذلك آما فى قوله      
وآان   »وحدثوا عنى وال حرج ومن آذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار                    

 بالقرآن قبل أن يتمكن الصحابة من التمييز بين القرآن             ذلك مخافة اختالط السنة    
بدأ السماح لهم بالكتابة إذا طلبوا          وآالهما وحى فلما أجاد الصحابة ذلك       ،والسنة

  : قال رضى اهللا عنهما    أو يقرهم على ذلك إذا فعلوا فقد روى عن عبد اهللا بن عمر              
بشر يتكلم  ، ورسول اهللا       »آنت أآتب آل شىء أسمعه من رسول اهللا             «  

 فى الغضب والرضا ، فأمسكت عن الكتابة ، فذآرت ذلك لرسول اهللا                          
  :فقال
 .» خرج منى إال حق آتب ، فوالذى نفسى بيده ماا« 

 إال  لم يكن أحد أآثر منى مالزمة للنبى            «  :آما آان أبو هريرة يقول      
 .»نه يكتب وال أآتب إآان من عبد اهللا بن عمر ، ف ما

 : بكتابة خطبة له لرجل عندما طلب منه ذلك وقال          هللا  آما أمر رسول ا    
سالم آتابا   ، وآتب ألحد رسله عندما أرسله لنشر تعاليم اإل              "اآتبوا ألبى شاه  "  

 . بين فيه دية النفس واألطراف

 لم يكن سوى محاوالت      ن تدوين السنة فى عهد الرسول         إوعلى هذا ف   
واستمر األمر  .  نت فى هذا العصر   فردية ال يمكن أن نقول معها أن السنة قد دو            

خشية االشتغال بالسنة       زمن الخلفاء الراشدين فكانوا ينهون عن تدوين السنة               
واألحكام المستنبطة منها عن القرآن وحفظه والخوف على السنة من أن يدون                   

 بل آان بعض الصحابة يرون فى تدوين        ،ليس منها ، أو ترك شىء منها        فيها ما 
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 . إحداث أمر لم يفعل من قبل  ألنه ابتداعاالسنة 

نه لما عرض على عمر بن الخطاب فكرة تدوين السنة ، وأخذ يفكر                     إبل   
فى هذا األمر فترة من الزمن لكنه أعرض عن قبول هذا األمر آما آان على                        

 ورغم  رضى اهللا عنه لديه صحائف مكتوب فيها بعضا من سنة رسول اهللا              
شك فيه أن     سنة وآتابتها مبكرا فإنه مما ال     قوة األسباب التى حالت دون تدوين ال      

تأخر تدوين السنة وآتابتها مبكرا تسبب فى االضطراب الذى حدث لهذا                                
 . المصدر خاصة بعد الفتن ولكن آان هذا دافعا لنشاط تدوينها 

 :بداية التفكير فى التدوين المنظم والرسمى للسنة ومراحله
رى وبداية الثانى عندما طلب         وقد آانت بداية ذلك فى القرن األول الهج               

أن يكتب    »محمد بن عمرو بن حزم       «  عمر بن عبد العزيز من واليه بالمدينة          
حديث رسول اهللا وسنته خوفا من ذهاب العلماء ودروس أى اندثار العلم ، وقد                   
  بدأ والى المدينة فعال فى تدوين جانب من األحاديث قبل أن توافى عمر بن                            

التى آانت محاولته بداية دفعة وإقبال شديدين من العلماء             و.  عبد العزيز المنية     
. بعد شيوع الرواية وتفشى الكذب        شتدت حاجة الناس إلى هذا التدوين        ابعد أن    

 . وبعد اتساع دائرة االجتهاد وظهور المدارس الفقهيه والسنة مادة الفقه ومصدره

لخليفة عمر بن   وقد آان للعلماء الذين استمروا فى تنفيذ المهمة عقب وفاة ا              
 الذى  وحدة الموضوع عبد العزيز منهجا وأسلوبا فى تدوين السنة يعتمد على                 

يربط عملية جمع األحاديث ، وليس وحدة الراوى حتى أنه آان يمكننا أن نرى                   
فى آتب السنة مجموعة من الفتاوى من أقوال الصحابة والتابعين وأقضيتهم من              

 . خالل األحاديث 

نة التى ظهرت فى تلك المرحلة األولى للتدوين                    أشهر آتب الس       -أوال
 :اعتمادا على وحدة الموضوع 

 :موطأ اإلمام مالك 
 مالك بن أنس الذى     اإلماميعد أول تدوين حقيقى متكامل ظهر للسنة على يد           
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الذى صنفـه وقد توخى فيه القوى من أحاديث أهل              »الموطأ  «  ظهر فى آتابه     
 ومزج موطأه    ،خذوا عنه وعن صحابته         وأ    الحجاز الذين عايشوا النبى      

بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين وقد رتبه وفقا لترتيب أبواب الفقه فكأنه جمع                   
فيه بين المصدر وما استنبط منه فمثال أحاديث باب الطهارة ثم أحاديث العبادات              

وهكذا باب النكاح والفرائض ثم المعامالت          .   حج - زآاة    - صيام    -من صالة    
 لذا اعتبر الموطأ آتاب حديث وفقه بل ذهب البعض                ،ية أبواب الفقه   وحتى نها 

إلى أنه أول مؤلف تحدث فى التفسير وغيره من العلوم، وقد تواترت شهرة هذا                 
ظهر   ما  «  :بأنه  مام الشافعى الكتاب الذى جمع آالف األحاديث فقد وصفه اإل             

د له اعتماد   ومما يشه »  على األرض آتاب بعد آتاب اهللا أصح من آتاب مالك              
 . البخارى ومسلم شيخا صحاح األحاديث عليه وعلى أحاديثه 

سالم آانت مادته    ن الموطأ أوضح تدوين وأول آتاب ألف فى اإل             إوبحق ف  
ثم تبع ظهور الموطأ استمرار حرآة ونشاط تدوين السنة             .  أساس تدوين السنة     

جمع السنة  ففى نهاية القرن الثانى الهجرى ظهر أسلوب جديد فى                  ؛  وجمعها  
 . وتدوينها 

  ):وحدة الراوى( أسلوب المسانيد -ثانيا 
وأسـاس هـذه الطريقـة هـو ترتيـب جمـع األحاديـث وفقـا للرواة والسند أى              

 من الراوى األول الذى تلقى الحديث عن الرسول ثم نقله                  اتسلسل الرواية بدءً   
 الكتاب ما يسمى     فمثال مسند أبى هريرة وفيه أى فى الباب من           .  عنه حتى دون  

       باب مسانيد أبى هريرة يجمع صاحب الكتاب آل األحاديث التى رواها                                   
أبو هريرة بغض النظر عن الموضوعات وتنوعها التى يشملها هذا التجميع                       

 وليس وحدة الموضوع آالطريقة          وحدة الراوى  للراوى فأساس هذه الطريقة          
ند أبى بكر وأبى هريرة            فيضم الكتاب مجموعة من المسانيد آمس              .  السابقة

 . » مسند اإلمام أحمد بن حنبل « وغيرهم ، ومن أشهر هذه المسانيد 

ومما يميز هذه المسانيد أنها خلصت لألحاديث دون تعرض للفتاوى أو                        
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 .أقوال الصحابة 

 :  ظهور آتب الصحاح -ثالثا
وقد ظهر أيضا خالل هذا القرن الكثير من آتب السنة التى نهجت نهج                      

.. مام مالك فى الترتيب من حيث وحدة الموضوع ومنها آتب الصحاح              اإل موطأ
مام البخارى ، وصحيح مسلم ، وسنن أبى داود وسنن الترمذى ،                     آصحيح اإل 

وسنن النسائى ورآزت هذه الصحاح فى المقام األول على أصح األحاديث التى               
 . وردت فى الموضوع الواحد

ترآيز خالل القرن الثالث الهجرى        ثم لما آثرت آتب تدوين السنة آان ال              
التمييز بين الصحيح وغير الصحيح من األحاديث بالتروى فى الرواية                     على   

 .والتثبت منها

 :ظهور العلوم التى تبين ضوابط الصحة فى األحاديث من عدمها
فكان أن ظهرت علوم عديدة تحدد شروط قبول الحديث ، وشروط الرواية                

ث من حيث العدالة والضبط وبينوا درجات ومراتب        والعدالة ، وحال رواة الحدي    
 ومن هذه العلوم علم الجرح والتعديل          ،األحاديث من حيث قوة السند أو ضعفه         

علم غريب الحديث، آذلك      والذى تعرضنا سلفا له ، وعلم مصطلح الحديث ،                 
هم فى   نأى ضعفاء الرواة حتى ال يأخذ الناس عنهم ويحذرو                      آتب الضعفاء  

تب العلماء ممن تخصصوا فى هذا المجال الرواة من حيث القوة              بل ر  ،الرواية  
والضعف إلى مراتب تتدرج من حيث القوة والضعف حتى ال يترك الباحث                        

 .الحديث القوى إلى الحديث األضعف فى سنده وروايته

وقد خلصت الكتب التى دونت السنة حتى وصلت إلى أرقى درجات النقاء                
 الموضوع الواحد ، والمشترآة فى درجة         والصحة حيث جمعت األحاديث ذات      

القوة من حيث الرواية والسند فى الباب الواحد حتى وصلت إلى آتب الصحاح                 
التى جمعت بين الوحدة والقوة ، وآان هذا فضل اهللا الذى قيض رجاال حافظوا                   
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وحفظوا عمادا ومصدرا أساسيا لدينه وللفقه فى األوان الذى أراده دافعا                                  
 .بتت وحفظت بفضله المخاطر عنها فث

 تدوين العلوم المختلفة وأثره على الفقه 
نها من  ألم يطلق على هذه الفترة من فترات ازدهار واستقرار صورة الفقه               

أزهى فتراته دون سبب وإنما تحالفت مجموعة من الظروف ساعدت على جعل              
لالحقة خزانة آبيرة للعلوم نهلت منها الفترات ا           - إن صح التعبير       -  هذه الفترة 

 . وآان لذلك أثره على الفقه وظهوره آعلم مستقل 

أهم العوامل واألسباب التى أدت إلى ازدهار الحرآة العلمية وتدوين                           
 :العلوم 
 : موقف الحكام من االهتمام بالفقه والفقهاء -١
على العكس مما أحدثه حكام دولة األمويين من بعد الشقة عن الدين وزرع                

هم ترآة ثقيلة بعيدة عن منهج       ء وخلفوا ورا  - الناس وبينهم     أسباب الكراهية بين  
السنة والخلفاء الراشدين ، آانت فرحة الناس آبيرة لقيام دولة العباسيين ذات                      

. الطابع الدينى والحرص من خلفائها على أن تحكم الشريعة آل أمور الحياة                       
عالجة آل  فدعا ذلك الفقهاء إلى بذل جهدهم فى التعرف على أحكام الشرع لم                     

فال اضطهاد منهم لمن       موقف خلفاء العباسيين منهم      القضايا وساعدهم وشجعهم  
نما قربوهم من مجالسهم ورفعوا قدرهم ووضعوهم فى                إيخالفهم فى الرأى و      

فكان الخلفاء يذهبون إلى حلقات          ،   المكان الالئق بما يحملونه من علم وفقه                 
 يطلبون مشورة العلماء فى شتى          العلماء وال يذهب العلماء إليهم وآان الخلفاء           

وقد آان لهذا التكريم أآبر األثر فى نفوس        .  دارةمناحى الحياة فى نظم المال واإل     
هؤالء العلماء مما حفزهم لزيادة الجهد والعمل على استنباط األحكام لتلبية                           

 . وعالج آل مشاآل المجتمع 

 : سيادة أجواء من حرية الرأى -٢
فى هذا العصر حرية آاملة للفقهاء فى االجتهاد من          خاء  فقد نتج عن هذا اإل     
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 وترتب على ذلك تعدد اآلراء      ،قضاة ، ومفتين ، متى آان المجتهد أهال لالجتهاد        
ذلك أنه لم يوجد أى نوع من القيود            ،  فى المسألة الواحدة فى األمكنة المتعددة           

سة ومسائل   فطالما آراء الفقهاء بعيدة عن السيا         ،على حرية البحث واالستنباط       
 . الخالفة فال حظر على الفكر 

  :ة آثرة الجدل والبحث والمناظر-٣
وقد نجم عن حرية الرأى وانطالقة الفقهاء فى البحث ومع اختالف مناهج                  

اشتداد الجدل بين الفقهاء ، وآثرة المناقشات          :  االستنباط وتعدد طرق االجتهاد       
 .زدهار الفقه الى نمو ووالمناظرات العلمية ، بما آان له أآبر األثر ع

وترتب على ذلك بلورة مواقف الفقهاء واتجاهاتهم فى تكوين المذاهب                          
فقد آان الجدل الذى يدور حول تحديد معانى          ،   سيتضح عما قريب      التىالفقهية  

األلفاظ فى النصوص الشرعية وعالقة آل من الكتاب والسنة باآلخر ، وعمل                   
 ال ؟ الصحابة وأقوالهم هل يعتبر حجة أم 

ومداه ، ثم االحتجاج باألحاديث حسب        وآذا آثر الجدل حول العمل بالقياس      
 .درجتها من التواتر أو اآلحاد 

وقد أخذ الجدل بين الفقهاء صورا متعددة ، فمرة آان يتم شفاهة فى                                  
آما .  مناظرات تتم فى حلقات الدروس وفى المساجد وفى المنتديات المختلفة                   

 الكتابة آأن يكتـب رأيـه لغيـره مدعمـا بحججـه               ةآان الجدل يظهر فى صور        
 . وأدلته ثم يظهر رأى يناهضه مكتوب يرد عليه

وقد ساعد على استمرار هذا الجدل آثرة الوقائع نتيجة اتساع رقعة الدولة                  
لى حلول   إسالمية بانضمام شعوب مختلفة الحوادث والقضايا والتى تحتاج                  اإل

آما بدأ تأثير هذه الشعوب فى          .  ائع والسلوك  لى الشرع مع تعدد الطب        إ  ةمستند
الفقه يتعاظم أيضا بتعلم أبنائها الفقه وتفوقهم فى آثير من العلوم والمعارف                          

لمام بها من ذى قبل آالفلسفة والمنطق فظهر          والتى لم يتوفر للعرب الفاتحين اإل      
 .منهم آثير من آبار الفقهاء وعلماء اللغة ثم المفسرين والمحدثين 
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م على الفقه آان جليا آما رأينا فى            م سبق القول فإن تأثير ثقافات األ         وآما 
نزعتى الحديث فى المدينة والرأى فى العراق قبل ذلك فإن آل إقليم من الشعوب            

نعكس هذا على فقههم        اسالم امتزجت حضارتها وثقافتها ف          التى ارتبطت باإل     
ألمام أبى حنيفة أآثر        لهذا مثال سنجد أن فقه ا             ،وبالتالى على التشريع والفقه      

لم يقع من المسائل ويضع       اعتمادا على الرأى والفقه االفتراضى الذى يتصور ما       
الحلول لها اعتمادا على المنطق الذى آانت له مكانة فى بالد الرأى التى ظهر                    

مام مالك على الحديث، وأقوال          على العكس من اعتماد فقه اإل           .  فيها مذهبه     
 .نة لنشوء مذهبه فى هذه البيئة الصحابة وسلوك أهل المدي

آل هذه العوامل السابقة التى أزآت روح العمل الجاد واالجتهاد بين العلماء             
ثيرها المباشر وغير المباشر فى الفقه أظهرت لنا وأثمرت أآال              ألى ت إضافة  باإل

طيبا أال وهو ظهور علوم جديدة مدونة تعطى مادة أساسية للفقيه يعتمد عليها فى        
الل والحجة لرأيه بطريق مباشر ومنها علوم تفيد الفقيه بطريق غير                          االستد

 .مباشر آعلوم اللغة ، والفلسفة ، والمنطق 

 :  تدوين الكثير من العلوم التى آان لها تأثير مباشر على الفقه-٤

 :أهم العلوم التى دونت ) ١( 
لى ما   قام العلماء فى هذا العصر بكتابة تفسير القرآن العظيم معتمدين ع                     

فسر منه فى عهد النبوة ، والخلفاء وآبار الصحابة ، وقد آان هذا التفسير                               
ليها معرفتهم  إومعانى القرآن محفوظة فى صدور العلماء دون تدوين وأضيف               

باللغة ومقاصد الشرع وقد تنوعت التفاسير وفقا التجاهات المفسرين وتأثرهم                  
ن من التفاسير ما يعتمد على        فكا..  بالطابع الذى غلب عليهم من الرأى وغيره           

ب العقيدة  نالمعنى ومنها ما يعتمد على اللغة ومفرداتها ومنها ما يعتمد على جا                 
ومنها ما يعتمد على األحكام الفقهية ومن أشهر هذه التفاسير تفسير القرطبى،                    

 .تفسير الفخر الرازى وتفسير أبى حيان 

  :تدوين أصول الفقه )  ٢( 



٩٨ مدخل الفقه اإلسالمى

الفقه هو العلم باألحكام الشرعية المستنبطة من أدلتها            ذا آنا قد عرفنا أن         إ
التفصيلية فإن أصول الفقه علم آخر يهتم بوضع القواعد التى تستخدم فى عملية                

ن األصولى يحدد األدلة وآيفية معرفة           إاستنباط األحكام الشرعية من األدلة ف          
فادته إة األمر و   الحكم المستنبط منها تبعا لقواعد اللغة ودالالت األلفاظ من ناحي             

فادته للحرمة أو الكراهة ليقوم الفقيه بعد ذلك              إللوجوب للفعل أو النهى عنه و         
خضاع الوقائع باستنباط أحكامها على هذا النحو وقد آانت قواعد هذا                   إبعملية  

العلم معروفة قبل ذلك لكنها لم تدون إال فى هذه المرحلة، وقد آان أول تدوين                      
 .الشافعى الذى وضع مبادئ مستقلة لهذا العلم مام منظم لها على يد اإل

 وأساليب   تم من تدوين للسنة وأحاديث الرسول               وقد ذآرنا سلفا ما       
 .تدوينه وأهم آتب السنة 

آما أن التدوين شمل الكثير من العلوم التى خدمت الشريعة عموما والفقه                    
سم الخطوط ،   سالمى خاصة آعلوم اللغة وآدابها وتشكيل وتننقيط الكلمات ور         اإل

لى إسفة والمنطق وقد أدى هذا التدوين الشامل للعلوم       لوعلوم الكالم ، ثم علوم الف     
 .سالمى فيما بعد لعمل على تدوين الفقه اإلالى إتشجيع الفقهاء 

 ظهور المذاهب الفقهية 
 :تمهيد 

عتبرناها الطور الثالث من       اتعد أهم األحداث خالل الفترة الطويلة التى                  
 تدوين السنة النبوية المشرفة ثم ظهور       ،سالمى بمراحله المتعددة    قه اإل أطوار الف 

المذاهب الفقهية التى آانت نتاجا للحرآة العلمية الدائبة والمزدهرة فى هذه                          
الفترة ليتوجها الفقهاء بتحديد الصورة الثابتة ومتكاملة األرآان محددة المعالم                   

 .سالمى آعلم مستقل للفقه اإل

 المذاهب الفقهية الجماعية ليس بالحدث الجديد تماما فقد             صحيح أن ظهور    
 والتابعين فقهاء لهم منهجهم وأسلوبهم فى               ظهر فى صحابة رسول اهللا        



٩٩ مدخل الفقه اإلسالمى

 ونقلت آراؤهم مع األحاديث واآلثار المروية عنهم وقد                -االجتهاد واالستنباط    
آلراء جتهادات مشعال أضاء الطريق للفقهاء بعد ذلك إال أن هذه ا                آانت هذه اال   

لما لم تدون لم تصل مجمعة وآتبت فى فروع أخرى من علوم الشريعة آالتفسير   
 .والحديث وما نقل من خالل آتب فقهاء المذاهب المشهورة التى دونت

إال أن المذاهب الفقهية الجماعية آتب لها أن تظهر عقب ظروف يسرت                     
ية الشاملة التى      آازدهار الحرآة العلم      ،لينا منظمة     إر والوصول     الها االستمر  

خدمت الفقه بطريق مباشر وغير مباشر ، آذلك بدء التدوين للعلوم وسهولة                        
 ثم آثرة الوقائع التى فتحت مدارك الفقهاء على توسيع                  ،تبادل اآلراء الفقهية      

ثم .  طى ما يحدث من وقائع مستقبلية              غدائرة مجال الفقه االفتراضى الذى ي           
ى حمل لواء نشر منهجهم بين الناس والذين           استمرار أتباع أئمة هذه المذاهب ف       

 ولكن قبل البدء فى عرض تفاصيل               ،آان لهم الفضل فى انتشارها وبقائها               
 تساؤل هام يتردد دائما بخصوص هذه          نجابة ع المذاهب الفقهيـة يجـدر بنـا اإل      

 .المذاهب الفقهية 

  لماذا نشأت المذاهب الفقهية ولماذا تعددت ؟-

  :اهب وتعددها أهم أسباب نشأة المذ

الظروف الجديدة التى أحاطت بالمسلمين وحاجتهم لحلول فورية لكثير               -أوًال  
 :من الوقائع 

سالمية فقد سبق وذآرنا أنه نتيجة لألحداث التى طرأت على األمة اإل                           
سالمية وتفرق الصحابة فى البالد      وأثرها على السنة ، ثم اتساع رقعة الدولة اإل          

لى الخروج عن المصادر الثابتة نتيجة آثرة الوقائع               إى    آل هذا أد      ،المختلفة   
 رضى  لى الحلول الفورية لها ، وقد رأينا صحابة رسول اهللا                 إواالحتياج  

اهللا عنهم أجمعين ، شديدى الحرص على المصادر الثابتة التى أتت بالقواعد                       
 .جمالية فى الكتاب ، والسنةالكلية واإل

 المصادر التى يستقون منها األحكام                 ولما بدأ احتياجهم لتوسيع دائرة              



١٠٠ مدخل الفقه اإلسالمى

 ، وآانوا يختلفون    مهايلمعانى النصوص ومفاه   آانت تتعدد تفسيراتهم     ،الشرعية
فى التوفيق بين معانى األدلة التى قد توحى بالتعارض وهؤالء هم صحابة                            

 العهد بعصر النبوة مع قلة الوقائع نسبيا وعدم حاجتهم                و قريب   رسول اهللا 
 والحال أمام هؤالء العلماء وأئمة الفقه الذين وجدوا              فما بالنا   المتسعة لالجتهاد 

بين أيديهم آثيرا من أدوات االجتهاد التى تتطلب منهم وقتا وتمييزا ليختاروا                       
منها ما يناسب حلول القضايا والوقائع ، فمعظم العلوم قد استقرت ودونت وآلها              

علمية التى يعيشون فيها     تخدم الشريعة عموما والفقه خصوصا ، وهذه البيئات ال          
يتعلمون من علمائها فى ظل تأثير المكان سواء تأثر أهله بالحديث أو الرأى                         

أبو حنيفة بنشأته     ماممام مالك بنشأته فى المدينة بلد الحديث واإل         وهو ما تأثر اإل    
 .فى الكوفة بلد الرأى والجدل 

الحديث  عقب الفتن من شيوع لرواية            حدث للسنة   ما آذلك خلف      -ثانيا   
 وبالرغم من تقييض اهللا سبحانه لرجال           والكذب والتقول على رسول اهللا         

مخلصين قاموا بتدوين السنة وتنقيتها إال أنه نتيجة لهذا العمل تم ترتيب السنة                     
 ،  واألحاديث النبوية وفقا للمعايير التى وضعها علماء الحديث من حيث قوة السند                

وجود درجات متعددة لألحاديث من حيث        وتواتر سلسلة الرواية فنجم عن ذلك          
. ة لكل نوع         دقوتها آدليل فكان الحديث المتواتر واآلحاد والدرجات المتعد                   

صحيح أنها آلها أحاديث صدرت عن الرسول لكن ليس الحديث المتتابع فى                       
سلسلة روايته وسنده فى آل األحوال يعتمد عليه آدليل لواقعة من الوقائع                              

طع السند أو أى نوع من أنواع اآلحاد ، من هنا بدأ تعدد             آالحديث المرسل أو منق   
األحاديث التى تعالج الموضوع الواحد مع اختالف درجاتها من حيث الرواية،                 
وربما الفقيه يفضل على الحديث األقل فى سند الرواية دليال آخر آقول                                    
الصحابى إذا آان فى مسألة متفق عليها آما أن البعض اشترط لألخذ بالحديث                   

 .اآلحاد شروطا محددة فى الرواية للعمل به

جماع فقد   على الفقهاء أثره فى نوعية اإل         لتأثير المكان   آذلك آان       :ثالثا   



١٠١ مدخل الفقه اإلسالمى

جماع الصحابة ألنهم     إجماع آ  إمام مالك عمل أهل المدينة ، بمثابة                 اعتبر اإل  
األمر الذى لم يعتبر      .   العين أىواآبوا النبوة والصحابة ورأوا السنة العملية ر           

 .جماعا وبالتالى آان هذا مصدرا لدى البعض دون غيرهإيره هذا العمل غ

 عندما يسأل الواحد منهم عن أقوال الصحابة آذلك نظرة الفقهاء إلى :رابعا  
واقعة فيظهر الصحابى ليفتى فيه ألنه قد سمع وحده الرأى فيها فلو أيده غيره                      

 بداية االجتهاد الفردى هنا      ولكن مع قوله المنفرد الذى يعد      .  جماعا  إالنقلب هذا   
يقدم بعض الفقهاء قول الصحابى على القياس بل على الحديث اآلحاد والبعض                 

 .اآلخر يؤخر ترتيبه بعد الحديث اآلحاد أو يقدم القياس عليه 

 بصدور صور الرأى       بدأ دور االجتهاد فى االتساع          ثم عندما       :خامسا    
مصلحة مرسلة وعرف ،        العديدة من قياس ، واستحسان ، واستصحاب ، و                   

 هذه المصادر اختلفت آراء الفقهاء حول حجيتها          ،وغير ذلك من صور االجتهاد     
واعتبارها رغم اتفاق آل الفقهاء على أنه ال يعتد بأى مصدر من مصادر                               

ذا آان له سند من الكتاب أو السنة لذا اعتبر جانب من الفقهاء                         إال   إاالجتهاد   
 هلبعض اآلخر أو اختلف ترتيبها فيقدم فقي           بعض صور االجتهاد ولم يعتبرها ا         

 وسوف يتبين لنا عند استعراض المصادر التى استنبط آل             ،صورة على أخرى  
فقيه منها أحكامه الشرعية أن آل المذاهب يبدأ تعدد رأيها عقب المصدرين                         

 آل هذه االجتهادات     قد أدت ، و   جماعين الكتاب والسنة ومن بعدهما اإل        يالرئيس
لى توسعة شاملة ويسرت     إ تحرى قوة الدليل بتقديمه على اآلخر           من الفقهاء فى   

أن يجد أآثر من حل لها وآل حل              السبيل أمام آل من يبحث عن حكم لمسألة           
يعتمد على دليل وأمام السائل الخيار فى اختيار الرأى لمسألته حتى وصل األمر              

 أن تطرأ على    لى تغطية آل تصور للقضايا االفتراضية التى يمكن       إبآراء الفقهاء   
مدار األيام حتى لنرى بعد مرور عشرات القرون على تصور هذه الوقائع أنها                 

 .قد افترضت اليوم وآأنهم يعيشون بيننا بأجسادهم آما يعيشون بعلمهم 

 فإن تعدد اآلراء فى المذاهب المختلفة بل تعدد اآلراء داخل                        وعلى هذا   



١٠٢ مدخل الفقه اإلسالمى

مصدر من المصادر غير        المذهب الواحد مرجعه االعتراف بحجية دليل أو                 
عتراف بها ولكن اختلف ترتيبها فى المصادر            المجمع عليها من الفقهاء أو اال         

ياها الفقيه فهى فى هذا المذهب تحتل الدرجة الرابعة           إوفقا للدرجة التى أعطاها      
جماع وهذا المذهب يضعها فى المرتبة الخامسة أو                    بعد الكتاب والسنة واإل        

 ومن  ،تها واألدلة التى أيد بها حجية هذا المصدر            السادسة حسب قناعته فى قو      
ثم ينتج عن هذا أن توجد أحكام لقضية فى مذهب العترافه بمصدر من مصادر                 
الفقه فى الوقت الذى ال يعطى هذا الحكم المذهب اآلخر الذى ال يعتد بحجية هذا                 

 استدل  وربما.   وبالتالى ال يأخذ بهذا الرأى لعدم قيام الدليل فى نظره                ،المصدر
 .صاحب هذا المذهب بأدلة تستند إلى مصدر أقوى لنفس دليل المذهب األول 

سالمى بسبب تعدد المذاهب الفقهية       هى الثمرة التى عادت على الفقه اإل            ما -
 ختالف بينها فى بعض األمور؟وطبيعة اال

 وفاتحة خير على الفقه          طيبةن تعدد هذه المذاهب آان ظاهرة               إ  :أوال    
سالمى فى   لى إثراء آبير ألحكام الفقه اإل          إلمسلمين ذلك أنه أدى         االسالمى وا  

 ،  عمال الفكر والفهم فى اختيار الحكم المناسب المستنبط            إالقضايا والوقائع نتيجة      
من المصدر المناسب الواضح من زاوية للفقيه، بل صار للمسألة الواحدة  فى                    

للدليل ، ثم يترك الخيار      المذاهب المتعددة أآثر من حكم الختالف نظرة الفقهاء            
للسائل والمستفتى للترجيح واالختيار فيقدم ما اعتمد على دليل راجح قد يكون                   

وبالتالى .  لى حديث آحاد أو قياس       إحديثا متواترا مثال على دليل مرجوح استند          
آان هذا أآبر دليل على رسوخ وثبات علم الفقه بمعناه الدقيق بل تجاوز هذا                         

 .قه االفتراضى بصورته الكاملةلى ظهور الفإالحد 

فى   ن الخالف بين الفقهاء أصحاب المذاهب المختلفة آان خالفا              إ    :ثانيا   
الجزئيات االجتهادية فى التفصيالت والفروع ، وليس فى الكليات الثابتة فال                       
خالف فيها ألنها راسخة واضحة النص فال مجال لالجتهاد فى أمور استقر حلها              

 . هذا مخالفا للشرع ال خالفا فى الرأى ال آانإأو حرمتها و



١٠٣ مدخل الفقه اإلسالمى

فتاء آما أن هذا االختالف يبين مدى إعمال الفهم والفكر فى القضية قبل اإل                
فيها ليتبين للناس مدى تعقل فقهاء المسلمين ودقتهم فى تمحيص آل أمر قبل                        

  .فتاء فيه أو قبل القول فيهاإل

 ليس خالفا متنافر الجوانب       إن االختالف بين أئمة المذاهب المختلفة       :ثالثا   
أو متباعد الصلة بل التآخى بين هذه المذاهب بآرائها واضح فكثيرا ما نجد                            

واتفاقهم حتى فى آثير من الفروع والجزئيات ألن منهلهم الذى يستقون           م  إجماعه
ختلف تقديره أو رؤيتهم لظاهر            ا ما       إال  منه منهجهم واحد فى جملته اللهم             

راء المعانى أو تعاملهم مع دالالت اللغة ومفاهيمها             النصوص أو بحثهم فيما و       
 .التى تؤثر على فهم النصوص 

لذا فإننا نبدأ حديثنا بالمذاهب الفقهية الجماعية التى آتب لها االستمرار                         
لحمل أتباعها ألمانتها فاستمرت بين أيدينا حتى اليوم وهى المذاهب األربعة                       

ئمة  التى استقل بها بعض تالميذ األ        ثم بعد ذلك نجد بعض المذاهب       .  المعروفة  
ندثرت وألنها لم تخرج عن       اتباعها ف أالكبار ولكن لم يكتب لها االستمرار لقلة             

 .إطار المذاهب الكبيرة الجماعية 

آذلك فإننا سنلقى الضوء على اآلراء الفقهية التى تمسك بها أصحاب                             
 يدعو ألفكارهم     المذاهب المتعصبة لمبادئها ، والتى تهدف إلى إزآاء آل ما                    

هم آلها فى الفقه متأثرة بقضاياهم الرئيسية       ئورفض آل ما يخالفهم لذا آانت مباد      
وتروج لها وهو ما سنتبينه عما قليل ونبدأ بمذاهب أهل السنة وفقا لترتيب                             

 .ظهورها الزمنى الحنفى ، المالكى ، الشافعى ، الحنبلى 

 المذاهب الفقهية الجماعية 
   المذهب الحنفى-١

 :التعريف بصاحب المذهب 
 هـ وتوفى   ٨٠ ولد بالكوفة سنة      ،هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطى          



١٠٤ مدخل الفقه اإلسالمى

 . هـ ١٥٠ببغداد سنة 

 :أته ــنش
حترف التجارة التى   ا آأساس للتربية فى عصره ثم       -بدأ حياته بحفظ القرآن      

 عن الحكام      يا حيث عاش مستقال حرا فى تفكيره ، مستغن                       -علمته الكثير      
لى خبرتـه فـى المعامـالت وجوانبهـا العمليـة ممـا وسـع            إضافة  مناصب باإل وال

 .فـى أفقــه وتصوره لكثير من القضايا وحلولها 

 الكوفة بالعراق ،     فى متأثرا بالبيئة التى نشأ فيها         -ثم أخذ ينهل من العلوم         
 ةفتعلم علم الكالم وما يضمه من مناظرة وجدل ومنطق ثم بدأ اهتمامه بدراس                     

 وبدأ تأثره من هذه     ،الفقه على يد أستاذه حماد بن أبى سليمان والزمه مدة طويلة           
 ذلك أن حمادا أستاذ أبى حنيفة تلقى الفقه         ؛عتماده على الرأى فى منهجه    االفترة و 

من مدرسة عبد اهللا بن مسعود الذى آان من أصحاب الرأى التى ال تقف عند                       
وصار يجمع العلم    .   األحكام ضرورة البحث عن علل    نرى  ظواهر النصوص و   

شهد له أهل عصره ومن جاءوا بعده         حتى صار ذا منزلة فقهية عظيمة ، وأماما       
 .»الناس فى الفقه عيال على أبى حنيفة             «  :مام الشافعى  اإل يدل على ذلك قول    

 ،قولنا هذا رأى   «:  وقد عرف عنه التواضع وعدم التعصب لرأيه فكان يقول                 
ولى بالصواب  أ فمن جاءنا بأحسن من قولنا فهو              وهو أحسن ما قدرنا عليه ،         

  .»منا

ن عاش فى زمن بعض      إ ألنه و  ؛ التابعين   تابعىويتميز أبو حنيفة بأنه من         
 أنه لقى   غيرالصحابة آأنس بن مالك وعامر بن وائلة إال أنه لم يلق أحدا منهم                   

وعرف بورعه الشديد وآان هذا سببا فى              .  الكثير من التابعين وروى عنهم           
 .رفضه تولى منصب القضاء مما عرضه لألذى 

 :عتمد عليها مذهبه ااألصول التى 

 : وهما ن المجمع عليهما لدى الجميعان األساسياالمصدر 



١٠٥ مدخل الفقه اإلسالمى

 . فإنه إذا وجد الحكم فيه لم يلجأ لغيره أبدا:القرآن الكريم   -١ 

وال  ،   ة يجده فى السن   - فما ال يجده فى القرآن مباشرًا         :السنة النبوية       -٢ 
ال الحديث  إيعدل عنه لغيره ، وآان أبو حنيفة يتشدد فى قبول الحديث فال يقبل                   

 أما حديث اآلحاد فال يأخذ به إال بشروط حتى يقدمه على غيره                    ،المجمع عليه 
 :وأهم هذه الشروط . عنهاال تأخر إمن المصادر و

ه ال    أال يعمل راوى حديث اآلحاد بخالف ما رواه فإن خالفه عمل بعمل              -أ    
 .ألنه يصير قول صحابى وهو مقدم عنده على حديث اآلحاد بما رواه

 ألنه لو ورد     ؛  أال يرد حديث اآلحاد فيما هو مشهور ويتكرر وقوعه                 -ب
حديث آحاد فى أمر آهذا آان أمارة وعالمة على عدم ثبوته عن                             

 .  ألنه آان من األولى أن يرد بطريق التواترالرسول 

ذا لم يجد الحكم فى الكتاب والسنة           إجماع  ن يأخذ باإل     فكا     :اإلجماع    -٣ 
 .متى وجده ووثق به 

لى األصول فى الكتاب    إختالف الصحابة فإنه يختار الرأى األقرب        ا أما عند 
والسنة ويحتج بقول الصحابى عندئذ ويقدمه على القياس ألنه أى قول الصحابى              

إليه ، وليس فيه       ولم يسنده        الصحابى عن الرسول   حديث  يعد أثرا رواه      
 .جتهاد مجال لال

 فكان يقدمه على القياس إذا           ،جتهادأما قول الصحابى الذى فيه مجال لال            
 .دعمه دليل آخر وإال قدم عليه القياس 

 وآثيرا ما يخالف     ،جتهادها فال يأخذ منها إال ما وافق           -لى التابعين    إفإذا وصل     
 . اجتهدوا ى أن أجتهد آما ول، فهم رجال ونحن رجال: وآان يقول،رأيه رأيهم

مام فقد رتب إجماع الصحابة وأقوالهم      هنا يظهر دور الرأى فى شخصية اإل       
لى السنة القوية حتى إذا ما وصل رأى                   إلى الكتاب أو        إ  االستنادوفقا لقوة      

دالء الصحابى إلى رأى شخص دون دليل يدعمه أو آان رأى تابعى بدأ فى اإل                   



١٠٦ مدخل الفقه اإلسالمى

 .برأيه وإعمال جهده 

 الذى آان له فيه باع تفوق فيه على سابقيه              -   بالقياس يحتج بعد ذلك     ثم     -٤ 
ختالف ادراآه لما بين األشياء من تماثل و       إلى دقة نظرته وسرعة      إوآان مرد ذلك    

لى تشدده أيضا فى قبوله لرواية الحديث ، وما رأيناه فى موازنته ألقوال                                   إو
 . فقهه عتمد عليهاا الصحابة مما جعل للقياس منزلة آبيرة فى المصادر التى

 ،   وقد آان يترك القياس بسببه آأن يجد قياسًا أرجح          ،باالستحسان  ثم أخذ     -٥ 
 .فيستحسنه عليه وقد توسع فى األخذ بهذا المبدأ 

 وألبى  -ستنباط الفروع عنده       الصحيح قاعدة ال     »العرف  «    ثم آان        -٦ 
ضية قبل حدوثها      فترا خزانة الفقه بالمسائل اال          ءحنيفة الفضل الكبير فى مل          

وفى .  لبراعة استخالصه لألحكام والتمثيل لها بالوقائع التى لم تحدث بعد                           
هتمامه الشديد بالحديث والتمعن جيدا وفيه جانب إظهار لورعه الذى يرد به                      ا

 .غراق فيه  للرأى واإلأنه يميلعلى من يزعم 

 :تالميذه 
تكويـن المذهب وآان    من أشهــر تالميـذ أبـى حنيفـة الذيـن ساهمـوا فـى                 

 :لهم آراؤهم التى خالفوا فيها إمامهم وآان لهم الفضل فى تدوين المذهب

 ولد بالكوفة عام     -براهيم األنصارى    إ يعقوب بن     :مام أبو يوسف     اإل    -١ 
 -مام أبى حنيفة        يعد من أآبر تالميذ اإل           -هـ   ١٨٢ هـ وتوفى بها عام            ١١٢

 وناظره وأخذ عنه الحديث والفقه -األئمة مام مالك ثانى   يختص بميزة أنه لقى اإل    
 .فأفادا بذلك المذهب الحنفى 

 .  تولى القضاء عدة مرات مما أفاده بخبرة ما يدور بعصره - 

 .  يعد من أفقه أصحاب أبى حنيفة وأآثرهم رواية للحديث - 

 . الخراج:شهرهاأ  أول من آتب فى المذهب الحنفى مصنفات من - 

 -هـ  ١٨٩هـ وتوفى عام      ١٣٢ ولد عام      :الشيبانى  محمد بن الحسن          -٢ 
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مام ومحمد صغير   حضر مجالس أبى حنيفة وإن آان لم يصاحبه طويال لوفاة اإل           
 .فى الثامنة عشرة من عمره 

 .  آما آان تلميذا ألبى يوسف التلميذ األآبر للمذهب - 

 .مام مالك وروى عنه الموطأ   تتلمذ فترة على يد اإل- 

هر هذا التأثر الفارق بين اتجاه الحجازيين والعراقيين                        وبالتالى أظ         -
 .واألحناف والمالكية 

 .  الزمه اإلمام الشافعى ونهل عنه الكثير - 

نفرد بالتأثر بالثالثة مذاهب التى آان حلقة وصل بينها األحناف ثم            ا  لذلك    -
 ومن  ،المالكية الذى روى عن إمامهم ثم الشافعى الذى تتلمذ على يديه                 

 السير الكبير ، السير الصغير ،         :آتبه التى حفظت المذهب الحنفى        أهم  
 .الجامع الكبير ، الجامع الصغير 

 أبو يوسف ومحمد دائما فى آتب الفقه                       : أبى حنيفة      -ويعرف تلميذا        
 .مام أبى حنيفة بالصاحبين أى صاحبى اإل

عام  هـ وتوفى ١١٠ ولد عام   ، هو زفر بن الهذيل بن قيس      :مام زفر   اإل  -٣ 
ـ  ١٥٨ ندما ال     وهو أشهر أصحاب اإل - ه ياس ع رأى والق ى ال يفة ف ى حن ام أب م

  .توجد النصوص

وينتشر المذهب الحنفى فى أماآن آثيرة فهو المذهب المنتشر والغالب فى                 
 ، وأهل السنة فى العراق       ،سورياوالهند ، وأفغانستان ،        وترآيا ، وباآستان ،         
 .وآثير من أهل مصر 

 الكى  المذهب الم-٢
 :مام المذهب ونشأته إالتعريف ب

 هـ على      ٩٣  نس بن مالك بن عامر األصبحى ولد عام                  أهو مالك بن         
لى إإال  قضى معظم حياته بالمدينة اللهم       .   هـ   ١٧٣األرجح بالمدينة وتوفى عام      
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 .مكة للحج 

مام مالك من تابعى التابعين ، وآان لنشأته بالمدينة األثر األآبر فى                 يعد اإل 
بأهلها ونهله ألآبر قدر من الحديث ، فقد حفظ القرآن وسمع الحديث عن                  تأثره  

الكثيرين ممن تتلمذ على أيديهم وتعلم الفقه على ربيعة الرأى وجلس للدروس                    
مام وهو ابن سبع عشرة سنة بعد أن شهد له بالنبوغ والحفظ وقد قال فيه اإل                            

 .»مالك حجة اهللا على خلقه بعد التابعين« : الشافعى 

 ،مام أهل العراق   إعتبر أبو حنيفة     امام أهل الحجاز آما       إمام مالك    يعد اإل و 
مام مالك ما قدمه للسنة النبوية المشرفة من حفظ وتدوين بعمله الجليل              ويكفى اإل 

 . الذى تحدثنا عنه سلفا» الموطأ « 

 :مام مالك فى منهجهعتمد عليها اإلااألصول التى 
عتمد امام مالك من تدوينهم لفقهه أنه             إلتباع وتالميذ ا    أيستنبط مما ذآره        
  : ما يلىعلى

 .  النص المباشر عند تعرضه للحكم : الكتاب -١ 

 . عندما لم يوجد نص للواقعة فى الكتاب :السنة   -٢ 

ويقصد به إجماع الصحابة رضــى اهللا عنهم عند اتفاقهم                   :  جماعاإل  -٣ 
ذلك األخذ به آما آان يعتبر         فيلى   ،على أمر لم يأت به نص فى الكتاب والسنة           

جتهد برأيه  ا خالفا ألبى حنيفة الذى         ،جماع التابعين حجة ومصــدر عند ثبوته        إ
 .لى التابعين ترجيحا للرأى  إعندما يصل األمر

نة  -٤  ل المدي ل أه تالطه  :عم نه واخ ى المدي ياته ف شديد بح ره ال را لتأث  نظ
ر        د اعتب ا فق   ؛ تقدم على آثير من المصادر     جماع أهل المدينة وعملهم حجة    إبأهله

ان اإل     إذا آ ام أبو حنيفة قد    ف  قول الصحابى والقياس أحيانا على خبر اآلحاد إذا       مم
شروط التى وضعها            يه ال ر ف م تتوف إن اإل   ،ل ام مالك يقدم عمل أهل المدينة أو         ف م

اد إذا عارض الحديث عمل أهل المدينة ألن مرجعه          ى حديث اآلح اعهم عل اجم



١٠٩ مدخل الفقه اإلسالمى

ة الحدي     ث آان أهل الحجاز وبالتالى يقدم عمل أهل المدينة على القياس،        فى رواي
شترط اإل     م ي ا اشترطه األحناف من الشهر         ول بول الحديث م ك فى ق ام مال  أو ةم

ه            راوى ل ة من ال ه مقدم على القياس وعلى             -عدم المخالف اد لدي ر اآلح ذلك فخب  ل
صحابى  ول ال ا  ق وما م ثابة     عم ه بم نة ألن ل المدي ل أه ارض عم م يع ديث ل الح

 .إلجماع أهل المدينة على أمر ألفوه وخالطوا الصحابة فيه وشاهدوه المتواتر

مام مالك بقول الصحابى وقدمه على القياس          عمل اإل  :  قول الصحابى      -٥ 
شريطة أال يكون قد ورد فى رأيه حديث صحيح ، وأن يكون الصحابى من                           

 .أعالم الصحابة وصحت نسبة القول إليه 

 وهى المصلحة التى ليس فيها نص من الشارع             :لمرسلة  المصلحة ا     -٦ 
مام مالك  ويقول بها اإل  .  خاص بها ، وإنما تجلب نفعا أو تدرأ ضررا عن الناس             

  . آبقية األئمة فى المذاهب األخرى إال إذا عارضتها مصلحة أخرى فيعمل بها                
 .وقد توسع فيها مالك أآثر من غيره من األئمة 

 فى مسائل آثيرة إال أنه لم يتوسع فيه          باالستحسانك  مام مال آما أخذ اإل    -٧ 
 .مام أبو حنيفة آما فعل اإل

ستنبط منها األحكام توسعه فى األخذ بالحديث       ايتضح لنا من المصادر التى       
سمة أهل الحجاز والمدينة التى تربى فيها فأخذ بالحديث مطلقا ولم يقدم عليه                       

 . أهل المدينة فيقدم عليه ذا عارض حديث اآلحاد عمُلإشىء اللهم إال 

 :أصحابه وآثارهم 
مام مالك آثير من الناس وتصدى منهم الكثير لنشر مذهبه             اإلتتلمذ على يد     

سواء من سمعوا الحديث عنه وقاموا برواية الموطأ عنه أو من أخذوا الفقه                           
 .عليه

 :ومن اشهرهم 
هـ ١٢٨م    ولد عا    ، أبو عبد اهللا عبد الرحمن بن القاسم               : ابن القاسم       -١ 
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 . هـ ١٩١وتوفى عام 

         ام مالك    ـميذ اإل   ـ وهو من أآبر تالم               -كا فترة آبيرة            ـ  الزم مال           - 
مام  وقد اجتهد فى أمور آثيرة خالف فيها اإل         -آمحمد بن الحسن لدى أبى حنيفة        

 وله الفضل   ،فى الفقه "  المدونة  "  مام مالك   مالك وهو واحد ممن رووا آتاب اإل       
 .بمصر فى نشر المذهب 

هـ ١٢٥ عبد اهللا بن وهب بن مسلم المصرى ولد عام                        : ابن وهب       -٢ 
 .هـ ١٩٧وتوفى عام 

 .مام مالك وأخذ عنه الفقه   الزم اإل- 

 . آالموطأ الكبير ، والصغير -  صنف الكثير من المؤلفات - 

عام        هـ وتوفى    ١٢٠ ولد عام    ، أشهب بن عبد العزيز القيسى     :أشهب    -٣ 
 . هـ ٢٠٤

 . الزم مالكا ، وأخذ الفقه عنه  - 

مام  قال عنه اإل         ،مام الشافعى بمصر، وآان فقيها بارعا                 أدرك اإل         - 
 .» ما رأيت مثل أشهب  « :الشافعى

وينتشر المذهـب المالكـى فى الكثيـر من البلـدان وخاصة بالد المغرب                        
جزاء الكويت ، وأ  والبحرين ،   والعربى وفى صعيد مصر والسـودان ، وقطــر ،         

 .من السعودية 

   المذهب الشافعى -٣
 :التعريف بصاحبه ونشأته 

هو أبو عبد اهللا محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع ، يلتقى مع                   
 . فى عبد مناف النبى 

 . هـ ٢٠٤ هـ وتوفى بمصر عام ١٥٠ولد فى غزة عام  
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القرآن فى  حملته أمه إلى مكة موطن آبائه وهو ابن سنتين فتربى وحفظ                      
 . وأجاد اللغة فى موطنها األصلى موطن البيان فى البادية -صباه 

مام مالك بن أنس بالمدينة حيث        مسلم الزنجى بمكة ، واإل      ىتتلمذ على يد أب    
 .حفظ آتابه الموطأ عندما رحل إليه وأخذ عنه فقهه والزمه حتى وفاته 

لميذ أبى حنيفة الذى     ثم سافر إلى العراق وقابل محمد بن الحسن الشيبانى ت             
 وقد  -مام مالك الذى تأثر به فى المدينة         نقل عنه آتبه وناظره باعتباره تلميذًا لإل       

 وعاد مرة ثانية الى       -لى مصر    إ ثم سافر     -أفاد آثيرًا من أهل العراق وفقههم          
مام صاحب مذهب حيث أقام بها وظهرت له آراء جديدة مستقلة عن                      إبغداد آ 

لى مصر عاد مرة أخرى زار بعدها          إى تأثر به أوال ثم         مام مالك الذ   مذهب اإل 
 هـ وظهرت له آراء جديدة فى        ٢٠٤واستقر بعدها بمصر حتى توفى عام          بغداد

وقد بهر الشافعى بعلمه آل من شهده فى براعته فى االستنباط              .  بعض المسائل   
 فقه  لـوال الشافعى ما عرفنا      «  :مـام أحمـد بداع فقد قال عنه اإل      وقدرته على اإل   

 .»الحديث 

 :السمة المميزة لمذهبه 
آان لكثرة أسفاره ولقاءاته بالفقهاء وتلقيه العلوم التى بين أيديهم أثره فى                      

ثقافته التى تميزت بجمعها لثقافتى أهل الحجاز بالمدينة على يد مالك وبالعراق                  
 .على يد محمد بن الحسن 

 الحديث وأهل الرأى    وقد رسم لنفسه طريقا وسطا متميزا بين طريقتى أهل           
آان له الفضل فى      .  بل آان له األثر فى بلورته آلرائه مرتين بالعراق ومصر               

 .علم أصول الفقهوضع قواعد منظمة أدت إلى استقاللية 

 :أصول مذهبه 
 : على الحكم ما دام منصوصا عليه فى االعتمادآما فى آل المذاهب آان  

 :إلى  فإذا لم يجد نصا مباشرا لجأ :الكتاب -١ 
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بوية    -٢  سنة الن د توسع اإل     :ال ام الشافعى فى العمل بالسنة ولم يشترط         وق م
آتفى انما إشترطه أبو حنيفة أو مالك ، آما سبق وبينا و ا ما   اآلحادللعمل بحديث     

ى        رواية ف وع ال ر مقط سند ، أى غي صل ال حيحا مت ديث ص ون الح صاله ابك ت
يد من األحاد           برسول اهللا     نوع الوح إن ال ذا ف ستثناها من العمل ايث التى    له

ا هى األحاديث المرسلة غير متصلة السند باستثناء مراسيل سعيد بن المسيب               به
تها  ى اإل      . لدق د عاب عل ين أبى حنيفة ومالك تقد     وق م القياس على خبر اآلحاد     يمام

ل  دى األول وعم داد    أل ى بغ ناس ف به ال ذا لق ى له ند الثان نة ع ل المدي  ه
سنة «  ر ال رف، » بناص نهوع شهيرةت ع ته ال و  « : قول ديث فه ح الح إذا ص

  .» إذا صح الحديث فاضربوا بقولى عرض الحائط ،مذهبى

 اجماع الصحابة باتفاقهم على أمر يلى الكتاب والسنة فى                   : االجماع     -٣ 
 .ذا لم يجد بها الحكم إالعمل 

جماع علماء المسلمين عموما متى أمكن وقوعه ، وبالتالى لم              إوآان يعتد ب    
 .جماع طائفة معينة أو أهل بلد معينين إترط يش

 فقد رأينا األحناف يعملون به عند اشتهاره                      :أما قول الصحابى            -٤ 
والمالكية عند صدوره من جمع من الصحابة ولم يخالف حديثا فى المسألة نفسها              

. 

مام الشافعى فلم يعتمد على قول الصحابى وحده بل يؤيـده أحيانـا                     أما اإل   
  . ألنـه يقلـد الصحابـى فى رأيه؛ن االجتهـاد بأنـواع مـ

مام الشافعى منه موقفا وسطا فلم يتوسع فيه آما توسع  وقف اإل: القياس  -٥
األحناف ولم يضيق منه آمالك ، ولحرصه الشديد على الحديث نجده يترك                          

» ع  من استحسن فقد شرّ     «  :العمل باالستحسان وأنكره وهاجم القائلين به ويقول      
 آما أنكر تقدم أى دليل على            ،دليل شرعى إلى  به الرأى غير المستند        ويقصد  

إن   «  : وآان يقول  ،الحديث أيا آانت درجته ولو آان عمل أهل المدينة أو غيره            
 .»صح الحديث فاضربوا بقولى عرض الحائط 
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ن أعطى بعض الوقائع حكما       إ أيضا و   بالمصلحة المرسلة آذلك رد العمل      
 .فلم يرد ذآر المصالح المرسلة بين مصادر الفقه عندهيتفق مع مقاصد الشريعة 

عتبر العرف حجة فى بناء األحكام امام الشافعى باالستصحاب و  عمل اإل  -٦ 
. 

 :ومن أشهر آتبه التى ترآها مرجعا 

 فى أصول الفقه الذى دون فيه علم أصول               الرسالة فى الفقه ،        األمآتابه   
  .»ند الشافعى مس« الفقه ، آما له مسند فى الحديث هو 

 :من تالميذه وأصحابه 

 من أآبر أصحاب الشافعى آان       - يوسف بن يحيى البويطى       :البويطى    -١ 
 ألف آتابا اختصر فيه مذهب الشافعى سماه               -له فضل آبير فى نشر مذهبه             

 .هـ٢٣١المختصر وتوفى عام 

 ممن  - هـ بمصر    ١٧٥ ولد عام    -سماعيل بن يحيى المزنى      إ  : المزنى   -٢ 
 من أآثر من دون فقه              - بالقدرة على المناظرة من تالميذ الشافعى                    عرف

 .الشافعى وله آتاب المختصر المطبوع مع آتاب األم ويعرف بمختصر المزنى

 . أبو محمد الربيع بن سليمان المرادى :المرادى  -٣ 

 .  عرف بطيبة قلبه وفطرته السوية - 

 .هـ ٢٧٠ام م وتوفى عمام الشافعى آتاب األ  روى عن اإل- 

أجزاء من العراق      ووينتشر المذهب الشافعى فى أندونيسيا ، اليمن ،                         
 .وباآستان ، ومعظم الوجه البحرى بمصر 

   المذهب الحنبلى-٤

 :التعريف بصاحبه ونشأته 
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 هـ وتوفى   ١٦٤ولد ببغداد عام     .  اهللا أحمد بن محمد بن حنبل           هو أبو عبد   
اء بغداد ثم تنقل بين الكوفة، البصرة ،         هـ ، درس الحديث على يد علم       ٢٤١عام  

مام الشافعى فتتلمذ   لى بغداد ليلتقى باإل   إمكة ، المدينة ، الشام ، اليمن ، ثم رجع              
. على يده طوال تواجده بها فأخذ عنه الفقه ففاق أقرانه ثم صار مجتهدا مستقال                   

من الذى يعد    »  المسند«وبرز دوره الكبير فى تدوين السنة وفى تدوين آتابه                 
 لذا فمرد      ،أعظم المسانيد آما ذآرنا لذا فقد غلب على فقهه تأثره بالحديث                          

 وهذا يدل على        ،باحةاألحكام لديه وجود دليل من الكتاب أو السنة وإال فاإل                     
تيسيره خالفا لما يزعمه البعض من العامة من التشدد والتضييق فى مذهبه بل                   

لدليل الصحيح وبخاصة      لى ا  إآل ما هنالك دقته فى ضرورة استناد الحكم                       
 .الحديث

 :عتمد عليها فى مذهبه ااألصول التى 

 :استنباط الحكم أوًال من المصدرين الرئيسين عند الجميع 

 : فإن لم يجد فيه النص المباشر لجأ إلى:لقرآن الكريما -١ 

 فمتى وجد نص فى المسألة      ، ولم يلتفت إلى ما يخالفهما     : السنة الشريفة  -٢ 
دم على الحديث الصحيح أى مصدر آخر ال قول صحابى ، وال                  أفتى به ولم يق    

مدينة ، وال قياس فقدم الحديث الصحيح اآلحاد على آل شىء من                   العمل أهل    
 .نسان برأيه حتى ولو آان إجماعا فعل اإل

فكان إذا    :  بفتاوى الصحابة عند عدم النص من الكتاب أو السنة يعمل              -٣ 
 فإن ابن     -ا على الرأى فيها دون مخالفة             وجد فتوى للصحابة فى واقعة اتفقو          

 إنها فتوى متفق       :جماعا وإنما يقول    إحنبل ال يتخطاها لغيرها لكنه ال يسميها               
 .عليها ال يوجد ما يخالفها 

لى الكتاب  إفإذا اختلفت آراء الصحابة فى المسألة اختار من أقوالهم أقربها               
ذ بها واآتفى بذآر الخالف        فإذا لم يجد مرجحا لهذه الفتوى ترك األخ            ،والسنة  
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 .فقط 

 قدم ابن حنبل على القياس أو             : األخذ بالحديث المرسل أو الضعيف             -٤ 
الرأى عموما الحديث المرسل الذى ترآه الشافعى ومن قبل مالك وأبو حنيفة ما                

تفاق للصحابة على الفتوى فى     ادام ال يعارضه حديث آخر وال قول صحابى وال          
 .المسألة 

 أو عندما ال يجد شيئا من               -لى القياس إال عند الضرورة            إ   ال يلجأ    -٥ 
 .المصادر السابقة 

 مثل الشافعية وتوسع فيه        آاالستصحاب  وقد عمل ببعض صور الرأى        -٦ 
 بسد الذرائع  عند الضرورة آذلك عمل       بالمصلحة المرسلة  ، آما عمل      الحنابلة

   .أثر وال قياس وذلك عندما ال يكون هناك نص أو

عتمد فى مذهبه على الرواية وقليال ما          امام أحمد بن حنبل       نا أن اإل   يتبين ل  
لى التخفيف، ألن   إورغم أن هذا يدعو      ..  أعتمد على غير النصوص فى الغالب        
.. باحة لما ليس فيه نص        تساع دائرة اإل   انتيجته قلة االفتراض للوقائع وبالتالى        

ى غيره من المذاهب ما     لإفقد توهم البعض تشدد المذهب وتضييقه فابتعدوا عنه           
داموا يجدون فيها متسعا من األحكام لكل ما يعرض لهم فى حياتهم من طرق                      
القياس المتعددة واالستحسان والمصالح المرسلة وما سوى ذلك بالرغم من                        

باحة  األصل فيه اإل    فإن لم يتعرض له النص     التيسير فى المذهب الحنبلى فكل ما     
   .دآمبدأ حرية الشروط ، حرية العقو

 :مام أحمد أشهر تالميذ اإل
 تلقى  -مام أحمد بن حنبل      وهو أآبر أبناء اإل    :صالح بن أحمد بن حنبل        -١ 

 . ونقل عن أبيه مسائل الفقه التى أفتى بها،بيهأالحديث والفقه عن 

هتمامه ا روى المسند عن أبيه وأظهر             :عبد اهللا بن أحمد بن حنبل               -٢ 
 .بالسنة

 صاحب آتاب المختصر فى الفقه      : الحسين الخرقى    أبو القاسم بن أبى     -٣ 
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بن تيمية صاحب الرسائل      االء التالميذ العالمة      ؤثم جاء فى الطبقات التالية له         
 وتلميذه ابن القيم اللذان أبليا بالء حسنا فى المحافظة على                   ةوالفتاوى المشهور 

 .ات سالمى فى أحلك الظروف والملمَّالفقه اإل

 فى بعض مدن الشام ثم عملت الحكومة السعودية              ستمر هذا المذهب   اوقد   
تبع نهجه ونهج ابن تيمية          اعلى المحافظة على أصول هذا المذهب بعد أن                    

 محمد بن عبد الوهاب فصار المذهب الرسمى للمملكة             ةمؤسس الحرآة الوهابي   
 .هتمت بطبع آتبه ونشرها االتى 

فاظ على الفقه      تلك آانت المذاهب الجماعية األربعة التى آتب لها الح                       
وتدوينه وحمل أتباعها اللواء من بعد أئمتها ، ولكن قبل أن أنتقل للحديث عن                       
المذاهب األخرى ممن تعصبت لفكر معين ولبعض المذاهب التى لم يكتب لها                   

؛  حتى اليوم لقلة أتباعها أو لكونها لم تأت بجديد عما أتى به األئمة                      االستمرار
ما ذآرناه عن أسباب     بة الحديث عن المذاهب       يجب أن نربط ما ذآرناه فى بداي         

تعدد المذاهب وأسباب اختالف الرأى بينها وآيف تنوعت اآلراء عندهم فى                        
 .الواقعة الواحدة 

 للمصادر وأثر ذلك على تعدد             ا موقف المذاهب اتفاقًا واختالفًا فى نظرته              -
 :األحكام للواقعة الواحدة 

فى حكم المسألة إال إذا لم يوجد            تفق الفقهاء جميعا على عدم النظر            ا  -١ 
 .نص لها فى الكتاب والسنة يعالجها مباشرة 

مام التى أثر فيها نشاطه ونشأته والبيئة         ثم يبدأ بعد ذلك ظهور شخصية اإل         
نعكس آل هذا على وجهة نظره فيما عدا الكتاب                 او.  العلمية التى تربى فيها         

لى حديث اآلحاد ،        إمام   إفقد رأينا نظرة مختلفة من آل                .  والسنة من أدلة        
 نظر  ةوالشروط التى وضعها للعمل به وتقديمه على المصادر األخرى ، ووجه            

إمام آل مذهب وذلك وفقا لتشدده فى رواية الحديث أو توسعه فيها وتبعا لنزعة                 
 .م فيها الحديث أو الرأى عنده وفى البيئة التى تعّل
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ته لديهم حسب تأثير        ثم موقفهم من قول الصحابى فى المسألة ودرج                -٢ 
 ومنهم  -درجة الحديث أيضا عندهم فمنهم من قدم قول الصحابى المؤيد بالدليل               

فى الوقت الذى رأينا من يقدم الحديث ولو ضعيفا مطلقا                .  من قدم القياس عليه     
 .على آل ما سواه آما فى المذهب الحنبلى 

 توسع   فمن ، قضية التوسع فى الرأى وصوره وموقف الفقهاء من ذلك              -٣ 
ستنباط والتوسع فى صور       لى اال  إفى الفقه االفتراضى وجد حاجته المستمرة              

آتفى بعالج ما يجد من وقائع لم يجد حاجة للتوسع مكتفيا                          ا ومن      ،القياس   
 .بالنصوص 

 آما أن تدوين فقه آل مذهب هيأ الفرصة للمناظرات والرد على اآلراء               -٤ 
 .و لم يحدث من قبل واألدلة مما أظهر معه صورة الخالف على نح

لى النص  إنتهاء  ا و ا بدء ة نتيجة لكل هذا نتج آم هائل من األحكام المستند         -٥ 
 الذى عالج   -ت معه خزانة الفقه المدون      مما امتأل ..  الشرعى بعد إعمال الفهم له      

وجعل السائل فى بحبوحة من االختيار لحل       ..  آل ما يعترى اإلنسان من مشاآل       
مسألة الواحدة المعتمد آل منها على الدليل الشرعى وفقا               مسألته وتعدد الحل لل     

 .لموقف الفقيه منه ترتيبا أو تأخيرا 

ذا      -٦  وم لدى البعض والتعدد المزعوم لدى            إ نصل به ى أن الخالف الموه ل
صل  ستقلة ومنف رق م ا هى إال ف ذاهب م ين أن الم رين والمدع وهم ةاآلخ ا ت  تمام

يان داخل الفقه اإل       تعدد البن وفى الواقع فإنه بالنظرة البسيطة لمصادر    !!! سالمى  ب
دة    دها واح ذاهب نج ل الم دى آ تنباط ل سب   ،االس رتيبها ح ى ت الف ف ا الخ  وإنم

ى  شروط الت تها وال سب اأولوي ى ح بل الثان صدر ق ذ بالم يه لألخ ترطها الفق ش
رات التى عاشها وتربى عليها          مام قد عمل بمصدر ترآه اآلخر      أو أن اإل  ،  المؤث

دم حاجته    يه أو     لع ا             ا إل ر مم ى مصدر آخر أآث تماده عل .. عتمد عليه صاحبه    اع
ويا لظاهرة صحية أنعشت حرآة الفقه واستقالليته آعلم ُحِفَظ                     ببا ق ك س ان ذل وآ

ى          ى مر العصور حت دونا عل تقد الناس أنه لم يعد هناك ما يدعو           ا م لبحث إلى ا ع
ا أدى معه إلى ظهور التقليد و      ذة بم د هؤالء الجهاب سنتحدث  ره وهو ماستمراابع
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 .عنه فى المبحث األخير من هذا الفصل 

 المذاهب األخرى 
 :  مذاهب قامت لنشر مبادئها الخاصة -أوال 
ما تحدثنا عنه سابقا إنما هو مذاهب الجماعة التى تهدف إلى إظهار الحكم                   

 .الشرعى لجميع المسلمين ولحل جميع المشاآل والوقائع التى تصادفهم

ئ هذه الفترة مذاهب تسعى إلى نشر مبادئها وهدم مباد                  ولكن قامت فى        
لى آل ما يؤيد وجهة نظرها لذا اتخذوا من             إ والعمل على االستناد       -خصومها  

 طالما روى عن        -األدلة والنصوص الشرعية ما يناسبهم وأغفلوا ما عداها                   
 وآما  ،طريق خصومهم ونكتفى بذآر آراء هذه المذاهب من الناحية الفقهية فقط             

ختلف فيه هؤالء مع مذاهب         ارى فإن المؤثر األول واألساسى فى آل ما                  سن
 .السنة سالفة الذآر إنما هو قضية اإلمامة والخالفة وما يدعمهما 

 :مذاهب الشيعة 
مامية للشيعة فرق آثيرة ولكن تترآز طوائفهم فى فرق الغالية، الزيدية ، اإل             

 .مين أما الغالية فقد خرجوا بآرائهم عن دائرة المسل

مام زيد بن على زين العابدين بن الحسن بن          وينتسبون إلى اإل  :   الزيدية   -١
 :على 

وقـد عـرف عنـه آمـال شخصيتـه وعظـم معرفتـه بعلوم القرآن ، والفقه                    
 .»الروض النضير « وله آتب فى الفقه آالمجموع المشروح فى آتاب 

سائر الصحابة    يتلخص فى تفضيلهم إمامة علىٍّ على                    :ومبدأ الزيدية      
 وذلك ألنهم أهل الفضل        ؛مامة من بعده على ذرية الحسن والحسين            وقصر اإل  

 .وليس بالوراثة أو النص عليها 

 :هم الفقهية ومصادرهم التى اعتمدوا عليهائمباد
 وخاصة أصحاب الرأى منهم إال         -لى السنة    إيعتبر الزيدية أقرب الشيعة         
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 -:ائل الفقهية التالية  فى المسةأنهم خالفوا المذاهب المعروف

  . تحريمهم أآل ذبيحة غير المسلمين بالمخالفة للنص الشرعى- 

  . عدم إجازتهم لرخصة المسح على الخفين خالفا للنص من السنة- 

  . تحريم تزوج الكتابيات خالفا للنص-

د    - ولهم بع اظ األذان بق ادة ألف الح   «  زي ى الف ى عل ر   : »ح ى خي ى عل ح
 .العمل

 .وحرموا نكاح المتعة) مامية اإل( اقى مذاهب الشيعة  خالفوا ب-

ب ، شرح األزهار ، الروض النضير،                التاج المذهَّ    :ومن أشهر آتبهم         
 . ويترآزون فى اليمن .والبحر الزخار 

 :مامية االثنا عشرية  اإل-٢
ئمة من   لقولهم بأن األ    ة وسموا باالثنا عشري    -هم من أآبر طوائف الشيعة         

مامة بعدهم ألن األخير حى يظهر آخر           وال تنتقل اإل    ،ماماإثنا عشر    بعد َعلىٍّ ا   
 .الزمان وهو المعروف بالمهدى المنتظر 

 :مصادرهم فى الفقه 

 .م مع معتقداتهم ء لكنهم يفسرونه بما يتال: الكتاب -١

 رواية األحاديث قبلوا منها ما يروى عن علمائهم ولم يقبلوا رواية             : السنة -٢
 . ال ثقة فى علمائهم أهل السنة ألنه

جماع وهم ال يعترفون     لم يعترفوا به ألن أهل السنة رآن فى اإل          :جماع اإل -٣
 .جماعهم إب

 لم يأخذوا به ألنه ال يكون فى نظرهم إال من أئمتهم المعصومين              :القياس  -٤
 .فقط 

 :األحكام الفقهية التى خالفوا فيها أهل السنة 
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 . إباحة زواج المتعة - 

 .شهاد على الطالق  وجوب اإل- 

مامة لديهم فيقدمون ابن     يخالفون فى بعض مسائل الميراث وفقا لترتيب اإل        -
العم فى الميراث على العم ألنهم يرون أن عليا أولى من أبناء العباس                     

 .عم الرسول بالخالفة 

المختصر «،  »  سالم  شرائع اإل «  ،  »  الروضة البهية   «  ومن أشهر آتبهم     
 هذه الفرقة ، آما لها أتباع آثيرون بالعراق ،                   ئران بمباد  وتتمسك إي  »  النافع

 .باآستان ، وقلة فى سوريا ولبنان ، وأفغانستان ، وفى منطقة الخليج العربى 

 : الخوارج -ب 
وهم أيضًا من الفرق التى تتعصب ألفكارها ومبادئها وتنكر آراء اآلخرين                

هذه الطائفة أيضا فيها     و.  وهم ال يحصرون الخالفة فى طائفة خاصة آالشيعة              
 .الغالة وفيها المعتدلون 

جماع ، والقياس   يقتصر الغالة على االحتجاج بالقرآن وينكرون السنة ، واإل         
أو عن طريق    .  فيأخذون بالسنة لو وردت عن طريق أئمتهم            :  أما غير الغالة     

 .أبى بكر وعمر أما ما عداهما من أئمة أو معاوية فال يأخذون به 

 :فقهية التى اختلفوا فيها مع جماعة أهل السنة األحكام ال
  . عدم رجم الزانى المحصن رغم النص الواضح من السنة-١

 ال يحرمون الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها فى الزواج مخالفين بذلك               -٢
  .السنة

أما غير ذلك       يجيزون الوصية للوارث رادين حديث الرسول فى ذلك              -٣
 . على التشدد والتعصب من نشاطهم الفقهى فمبنى

هم إال  نوفرقة األباضية هى أقرب فرق الخوارج من أهل السنة ، وال يخالفو            
 .جماع والقياس فى القليل اعتمادا على الكتاب والسنة ، واإل
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 عمان ، والجزائر ، وليبيا ، ومن أشهر                 ةوينتشر هذا المذهب فى سلطن         
 .»شرح النيل وشفاء العليل ، والمصنف « آتبهم 

 :االنتشار  مذاهب لم يكتب لها االستمرار أو-ثانيا 
ويقصد بهذه المذاهب تلك التى آان لها أتباع لكن لم يكتب لها االستمرار                      

طويال ، لذهاب أتباعها وإن آانت آراؤهم ما تزال متداولة ولكن ليس باستقاللية               
   .انما من خالل مؤلفات المذاهب األخرى ولنبدأ بأقل هذه المذاهب دروسإو

 وينسب المذهب إلى أبى سليمان داود بن على الظاهرى                  :الظاهرية    -١ 
درس فى بغداد ، وسمع الحديث وأخذ يعلم الناس وآان فى بداية أمره شافعى                      

 .المذهب متعصبا له لكن استقل عن الشافعية ألخذهم بالقياس

وقد .  يعتمد هذا المذهب على األخذ بظواهر النصوص وينكرون القياس                  
 . لهذا المذهب انتشاره فى القرنين الثالث والرابع الهجريين آان

وقد ساعد على استمرار مبادئه حتى اليوم اعتناق ابن حزم األندلسى له                        
 .البن حزم » المحلى « وتدوينه وعمل على نشره ودونه فى آتابه 

 ينسب إلى أبى عمرو عبد الرحمن بن عمر األوزاعى نشأ              : األوزاعى   -٢ 
، مام مالك   تلقى العلم على يد الكثير من العلماء ، عاصر اإل         وس بها   ودر  بدمشق

ويعتبر من أهل الحديث وقد آان مذهب األوزاعى سائدا فى منتصف القرن                        
الثالث حتى ساد عليه المذهب الشافعى فى الشام والمالكى فى األندلس وأصبح                  

 .مقصورا على ذآر آرائه ضمن آتب المذاهب األخرى 

 آان فقيها ومؤرخا،       ، أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى               : الطبرى     -٣ 
 . بدأ مقلدا لمذهب الشافعى ثم اجتهد وآان له اتباع لمذهبه ،ومفسرا ، ومحدثا 

  » اختالف الفقهاء  «   تفسيره المعروف ، وتاريخه ، وآتابه               :من مؤلفاته     
 .الذى حفظ أقوال الكثير من الفقهاء 

 :سالمىفقه اإلور من أطوار الطأهم ميزات هذا ال
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لقد حوى هذا العصر وبخاصة فى القرنين الثانى والثالث الهجرى وحتى                   
منتصف القرن الرابع الكثير من عوامل بناء وتكوين واستقرار الفقه وعوامل                   

 : وأهم هذه الميزات ،ازدهاره

ن لم   إ شهد هذا العصر تدوين السنة المصدر الثانى للتشريع ، و                       -أوال    
 .ر سوى هذا لكفاه عمال جليال يحدث فى هذا العص

 ظهر فى هذا العصر معظم نوابغ الفقه ، الذين برزوا فى علوم الفقه                :ثانيا   
 .سالمية فى مختلف البلدان اإل

 الجماعية المتعددة ، واعتبرت من نسج                 ة نشأت المذاهب الفقهي        -ثالثا    
فضل فى حمل   إمام المذهب وأتباعه وتالميذه الذين آان لهم ال        .  المجتهدين جميعا 

لواء المذاهب بعد أساتذتهم ، وتدوينها وإضافة اجتهاداتهم الشخصية فيما لم                        
ن آانت صورة المذهب متكاملة فى             إوقدموه للناس و     .  يسمعوه من أساتذتهم     

 وفى هذا تجديد فى صورة الفقه فقد آانت آراء الفقهاء            ،مام المذهب   إلى  إنسبتها  
لصاحبه ، دون أن يختلط باجتهاد من             ومذاهبهم قبل ذلك فردية ينسب الرأى             

غيره وقد تسبب عدم التدوين فى بداية هذا العصر وقبله باالعتماد فى الفتاوى                    
تباع أو  اعلى حفظها فى الصدور مما ترتب عليه أن أسماء وفتاوى طويت دون              

 .جمهور 

سالمى وظهرت منابع جديدة نجمت عن          آتملت مصادر الفقه اإل     ا  :رابعا   
لى النصوص  إوتمثلت فى تعدد صور الرأى واالجتهاد المستندة              إعمال الفكر    

 ،  جماعالكتاب والسنة ، واإل    :  الشرعية من الكتاب والسنة فكانت مصادر التشريع          
والقياس ، وصور الرأى من االستحسان والمصلحة المرسلة ، واالستصحاب                  

ى قوة  والعرف على خالف بين الفقهاء فى ترتيب هذه المصادر وفقا لقناعته ف                  
 .الدليل المعتمدة عليه 

 آان لتدوين آل ما يتعلق بالفقه فى هذا العصر أثره فى نهضة                       :خامسا   
 .ضافة إلى تدوين العلوم األخرى الفقه باإل
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  » الفقه االفتراضى «  بـ   ظهر بتوسع آبير فى هذا العصر ما يعرف           :سادسا   
ول لها حتى إذا    المبنى على تصور وافتراض وقائع لم تحدث بعد ، ووضع الحل            
من   ذا العصر هما حدثت لم تقم مشكلة فى معالجتها على عكس ما حدث قبل                     

لم يقع من     بعدم افتراض ما    التزام الفقهاء نظرا لقلة الوقائع والخوف من الخطأ          
النوازل والحوادث وظهرت قوة التخيل بصفة خاصة لدى أهل الرأى ومن تأثر               

سها المذهب الحنفى بقدرته على الجدل         بهم من أئمة المذاهب الفقهية وعلى رأ          
 .والمناظرة وآذا أصحاب مالك والشافعى

بين الفقهاء لكثرة األدلة وتدرجها       »  المسائل الخالفية    «   ظهرت      :سابعا   
لى آثرة المجتهدين ، وآثرة الوقائع وتعذر             إفى القوة والمرتبة وذلك مرجعه           

 .تجمع الفقهاء فى مكان واحد لتوحيد رأيهم 

أن هذا الخالف لم يولد تعصبا أو تناحرا وإنما احترام الرأى المخالف                  إال   
 ولم يكن الخالف بهذه الصورة فى العصور                  ،وعدم تحقيره أو التقليل منه             

 .السابقة النتفاء تلك األسباب 

 ظهرت بجالء المصطلحات الفقهية بعد استقرار العلم واستقالليته                :ثامنا   
شارة ت الخاصة به وفقا لتعدد اآلراء أو اإل          وتميز آل مذهب ببعض المصطلحا      

   .لى المذاهب األخرىإ

 :حالة القضاء فى هذه الفترة 
سالمية وأنه ال    داة تطبيق األحكام اإل    أأما القضاء فى هذا العصر باعتباره           

ن إ    :طار الحلول والتطبيقات التى تشمل آل النوازل فقد قلنا سلفا         إيزدهر إال فى    
 حتى اتسعت     امور حيث آانوا قضاة وحكامً         مع والة األ    القضاء بدأ مزدوجا        

 ..رآان الدولة فعين القضاة استقالال أو آانوا والة وقضاة أ

على أنه يالحظ فى هذا العصر والقضاء مرآة الفقه فهو منبع أحكامه                              
 .حكام القضائية فى أآثر دوائر القضاء ويه فقد انتظم تدوين األاومصدر فت
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قاضى تشبه درجات االستئناف أو مرحلة أعلى            آما ظهرت درجة من الت        
للقضاء يتظلم أمامها الناس من القضاة وغيرهم عرفت بديوان المظالم وآان أول        
من أنشأها عبد الملك بن مروان ثم أهملت بعد خالفة عمر بن عبد العزيز                               
وعادت مرة ثانية وآان يتولى رئاسة هذه الدائرة الخليفة بنفسه ومعه آبار                            

ن ورجال الدولة فى مختلف التخصصات لسماع مظلمة الناس                 ولمفتالقضاة وا  
والحكم فيها وأحيانا آان الخليفة ينيب عنه من يختار لرئاسة ديوان المظالم الذى              

 .ينعقد فى مكان سماه البعض بدار العدل 

تلك آانت حالة الفقه االسالمى فى طوره الثالث الممتد حتى منتصف القرن              
طوًرا  الفقه فى المرحلة القادمة التى نجعلها                 ةيث عن حال    الرابع وننتقل للحد    

لى ظهور  إواحدا على مرحلتين ال طورين مختلفين ذلك أن األسباب التى أدت                 
لى نفس   إن تعددت أدت       إآفة التقليد وتعطيل االجتهاد خالل هذه الفترة آلها و                

سالمى فى  اإلالنتيجة ووصلت بنا الى محاولة الحديث فى الفترة التالية عن الفقه             
 .العصر الحديث 
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 الفصل الثالثملخص 

 

 : فيما يلى يتلخص هذ الفصل

ه       إ -١ وار الفق ن أط ور م ذا الط ى ه داث ف ن األح شأت ع ى ن روف الت ن الظ
 : اإلسالمى فى نهاية عهد الخلفاء الراشدين ترتب عليها 

 .  تفرق الصحابة فى البالد بعيدا عن الفتنة واالضطهاد -

يوع رواية الحديث وظهور من آذب على رسول اهللا بافتراض أحاديث لم      ش -
 .  ودست عليه يذآرها النبى 

ل     - ين لك تين فقهيت ور مدرس يه ظه رتب عل بالد ت ى ال صحابة ف رق ال ا تف  أم
 . مدرسة طابعها الذى ميزها 

نة               سمى مدرسة المدي ا مدرسة الحجاز وت ى أحاديث        ف أم د اعتمدت عل ق
رته النبى    بها النبى       لكث ئة التى واآ ة األحداث   ا فى البي  مع قل

ا وبالرغم من ذلك وجد فى المدينة من آان من                ة األحاديث لعالجه وآفاي
 . أهل الرأى إضافة ألخذه باألحاديث 

د      - وفة وق رها الك راق مق ى الع رأى ف ة ال ت مدرس ر آان ب اآلخ ى الجان  عل
ة األحاديث الصحيحة ا             رأى لقل ل وال ى العق لتى وصلت إليهم    اعتمدت عل

 آذا لتأثر بيئة العراق     ،والخوف من األخذ بحديث ربما يكون موضوعا          
 . بالثقافات المجاورة والناشئة عن حضارات فلسفية وآثرة التراجم منها 

ى أحاديث الن                     - شار الكذب عل ة الحديث وانت ى شيوع رواي رتب عل ا ت ى ب آم
ة سن سلمين لحماي ر رد فعل الم ى ة أن ظه ى  وا النب لعمل عل

يفة  د الخل ى ي وة عل ت الدع ى وآان رة األول نظما للم نا م نها تدوي تدوي
وجت بتدوين السنة بمناهج عديدة منها              ز وت بد العزي ن ع الخامس عمر ب
حته          سند وص دة ال تمدت وح ى اع سانيد الت تب الم صحاح ، وآ تب ال آ
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 . موضوع وظهرت علوم الجرج والتعديل الواألولى اتبعت وحدة 

ان ا     - م آ دوين العلوم                    ث ار ت سنة وازده دوين ال ذى نجم عن ت ر ال لحدث األآب
شريعة وغير المباشرة التى تخدمها آاللغة والتفسير والمنطق            المباشرة لل
سنة     ل ال ذاهب أه ة م ية األربع ذاهب الفقه ور الم د لظه ك مه ل ذل آ

 .والجماعة 

ر    - د تأث يها                ت وق شأ ف ية التى ن ئة المكان ذاهب بالبي ذه الم ام آل م   إ ه .. ذهب  م
نة لإل كآالمدي ام مال راق لإل م ن   والع ل م رحال لك م الت يفة ث ى حن ام أب م

 . الشافعى واإلمام أحمد 

ى الحديث حسب درجة وأولوية هذا         - تماد عل ة النظر فى االع  اختالف وجه
 . الدليل قبل غيره تقدما أو تأخرا 

 .  عن االجتهاد ة اتساع دائرة المصادر المختلف فيها الناجم-

اق على القرآن آمصدر أول تليه السنة المتواترة ثم اإلجماع بال منازع     اال - تف
 . 

 .نما اجتهدوا فى الفروع إ لم يختلف الفقهاء فى األصول و-

واحدة          - سألة ال رأى فى الم دد ال تح آفاقا آبيرة للتيسير على            تع يل ف نوع الدل لت
 . المسلمين 

ذاهب بمصادر - زت بعض الم ية آعمل أهل المتخصها  تمي ند المالك نة ع دي
 . وه على غيره من مصادر موقد

ر     - زيدية والظاه وارج وال شيعة والخ رى آال ذاهب األخ ن الم رة ع م فك ة ي ث
 .وهدف هذه المذاهب 

ه اإلسالمى من نشأة المذاهب                    - ى الفق ثمار التى عادت عل رًا وضحنا ال وأخي
ية  ى  ، الفقه زات الت ر بوالمي ى الفق    أث وما عل ار عم صر االزده ا ع ه ه

 . اإلسالمى والتى نجنى ثمرتها حتى اليوم 
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 على الفصل الثالثأسئلة 
 

 :  أسئلة المقالة -أوًال
ارحا         -١س صار ش ى األم صحابة ف رق ال ى تف رتب عل ذى ت ر ال و األث ا ه  م

 تفصيال هذا األمر ؟

 .  قارن بين مدرستى الحديث والرأى من حيث المكان ، والطبيعة ومصادرها-٢س

  ؟ةاحل التى مر بها تدوين السن ما هى المر-٣س

دوين سنة النبى                    -٤س بعت فى ت ناهج التى ات ا هى الم ا هى العلوم      م وم
 ؟ التى ألفت لكشف أى آذب أو افتراء على سنته 

سانيد فى تدوين السنة عنها فى                     -٥س ته طريقة الم ذى اتبع نهج ال ين الم رق ب  ف
  .منهج الصحاح

 ة على الفقه ؟  ما هو أثر تدوين العلوم المختلف-٦س

  ما هى أهم األسباب التى أدت إلى ظهور المذاهب الفقهية ؟-٧س

شأته واألصول التى اعتمد عليها فى                     -٨س يفة من حيث ن ام أبى حن م عن اإلم  تكل
 مذهبه ؟

  ما هى ميزات عصر االزدهار وأثره على الفقه اإلسالمى ؟ -٩س

 :  األسئلة التطبيقية -ثانيًا 
 : حات الفقهية التالية عرف فقط المصطل -١س

 .  آتب الصحاح -ب    .  عمل أهل المدينة -أ

 . آتب الضعفاء واألقوياء -د   .  علم الجرح والتعديل -جـ 

 .بين مدى صحة العبارات التالية من عدمها -٢س

 . آانت الخالفات فى المذاهب بين األئمة فى األساسيات -أ 

 .د إلى السنة  لم يعرف فقهاء مدرسة الرأى االستنا-ب 
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  الرابعالفصل
 مصادر الفقه اإلسالمى

 

 : األهداف 
 : الدارس قادًرا على أن يعرف  ينبغى أن يكون ا الفصلفى نهاية هذ 
ى    - سيمها إل صادرة وتق ذه الم واع ه المى وأن ه اإلس صادر الفق ى م معن

سنة والمصادر رآن وال ية آالق ستقلة ةمصادر نقل ى مصادر أصلية م ية وإل  العقل
 . عية بنفسها وأخرى تب

ستقلة بنفسها والمتفق عليها فعلى رأسها القر             - ا المصادر الم  ،ن الكريم   آأم
يان  ريم وأهم خصائصه وما يتميز به             بب رآن الك عجاز فى  وأوجه اإل .  تعريف الق

ريم   رآن الك ى واإل، الق ستقبل    البالغ ى والم ن الماض بار ع ه   ، وخ ض أوج بع
 . عجاز العلمى للقرآن اإل

رآن   -  يان الق م ب ى      ث رآن عل ة الق رًا دالل ك وأخي ى ذل ريقته ف ام وط  لألحك
 . األحكام

واعها   - ومها وأن يث مفه ن ح سنة م و ال ى وه ى النقل صدر الثان يان الم م ب  ث
ى      ا إل بار ذاته ية  -باعت ية  - قول م أنواع السنة من حيث قوة السند   - فعل رية ث  تقري

م عن حجية السنة وداللتها على             اد ث رة ومشهورة وآح ى متوات األحكام وعالقة إل
السنة بالقرآن من حيث بيان اإلجمال أو تقييد المطلق أو تخصيص العام أو تأآيد              

 . ما جاء بالقرآن أو ابتكار حكم جديد 

ريفه        - يان تع شريع بب صادر الت ن م صدر م اع آم ريف باإلجم م التع ث
 . وعناصره وأنواعه وحجيته وأدلة مشروعيته 

يان القياس آمصدر للفقه و         - م ب أهم وسائل االجتهاد للوصول إلى األحكام      ث
 . وذلك بتعريفه وعناصره وحجيته وأدلته 
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 . ثم بيان قول الصحابى المنفرد فى قضية معينة وأثره على الفقه   -

 . ثم المصلحة المرسلة معناها وأنواعها وأدلتها  -

م االستحسان وهو صورة من صور القياس ومصدر من مصادر الفقه                - ث
 .له ة ودليل مشروعية وأمثلتعريفه 

م سد الذريعة آمصدر من مصادر الفقه اإلسالمى ببيان مفهومه ودليله              - . ث
م االستصحاب  آمصدر من المصادر المختلف فيها تعريفه ومقاله ودليله آذا                   ث

 . دليله  تعريفه مثاله :شرع من قبلنا 

 . له أخيرًا العرف آمصدر من مصادر الفقه وتعريفه ودليله ومثال  

 
  : المفاهيم المتضمنة

 . مصدر تبعى أو عقلى -٢  .  مصدر أصلى أو نقلى -١

 . القطعى والظنى -٤     . عجاز  اإل-٣

 . اآلحاد -٦     .  المتواتر -٥

 .  االستحسان -٨   .  الداللة على الحكم -٧

 .ريعة ذ سد ال-١٠    .  االستصحاب -٩

 . مصلحة  ال-١٢         . شرع من قبلنا -١١

 :عن المقصود بمصادر الفقه 
 من نزول     اسالمى بدءً  بعد أن تحدثنا عن المراحل التى مر بها الفقه اإل                    

 ووصوال  سالم وهو نبينا محمد        الوحى على متلقيه األوحد فى شريعة اإل          
لى حالة الفقه اليوم ، ووجدنا أن المصادر التى اعتمد عليها الفقه              إبهذه المراحل   

ليها والظروف واألحداث      إت تباعا ، وبالتدريج وفقا للحاجة                سالمى ظهر  اإل
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المحيطة بالمسلمين ، فكان الكتاب والسنة هما المصدران الوحيدان خالل فترة                 
جماع فى عهد الخلفاء الراشدين ، ثم          النبوة ثم لما زادت الحاجة نسبيا ظهر اإل           

من القياس وما      اتال ذلك ظهور الرأى الذى يشمل صور االجتهاد المتعددة بدءً              
 أفقد بد ..  تفرع على االجتهاد من مصادر متدرجة فى القوة ظهرت شيئا فشيئا                 

 يتسع بازدياد القضايا والوقائع حتى تحول على يد           أاالجتهاد محدودا نسبيا ثم بد     
لى مصادر قائمة    إ وأتباعهم ، من صور متناثرة محدودة             ةأئمة المذاهب الفقهي   

 .ا الفقيه األحكام الشرعيةبذاتها تعد ينابيع يستمد منه

ى يعتمد عليها الفقه فى           ت آان من األهمية بحال حصر المصادر ال                 ،لذا 
استنباط أحكامه من حيث مفهومها ، ودورها ، واألساس الذى تعتمد عليه وتنبع               

لى إ وهل هناك فرق بينها من حيث القـوة والضعـف ؟ وهل هناك حاجة                       ،منه
 واحد ؟ذا آانت تنبع من مصدر إتعددها 

وهل تكفى هذه المصادر لمواآبة الجديد من الوقائع هذه األيام أم يحتاج                        
الفقه االسالمى إلى مصادر جديدة تستنبط منها األحكام ؟ ثم هل آان اختالف هذه                   
المصادر وتنوعها من حيث المرتبة فى القوة والضعف من ناحية االحتجاج بها                       

  ؟؟رأى بين الفقهاء فى الواقعة الواحدةسببا فى تعدد اآلراء الفقهية واختالف ال

 هذه التساؤالت هو الهدف الرئيسى من دراسة مصادر األحكام            ن ع اإلجابة 
 سترد الدراسة التفصيلية لها فى             ألنهالفقهية خالل هذه الدرجة من الدراسة               

عطاء لمحة مبسطة   إموضعها المتخصص فى علم أصول الفقه ونكتفى ها هنا ب             
 .ابة هذه التساؤالتجضافة إلعنها باإل

تفق األصوليون والفقهاء على أن لكل تشريع مصدره ألن المصدر                    افقد    
طريق معرفة حكم اهللا فى أمر من األمور والذى         :  بالنسبة للشريعة السماوية هو     

ال إ وأن هذا ال يتحقق          ،    ةبواسطته يمكن استخراج الحكم من موارده األصلي           
 .الشرعية  وليس غيره دليال على األحكامبمعرفة األدلة التى جعلها الشارع 

تفق األصوليون والفقهاء على أنه ال يتصور أن يكون أى حكم فقهى              اآذلك   
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ذا لم يعتمد  إنه  ذا استند واعتمد على مصدر من مصادر الفقه أل        إال  إحكما شرعيا   
نسان ورأيه المجرد وبالتالى ال يجوز أن             عليها آان حكما ناشئا عن هوى اإل            

 . دين اهللا وشرعه لىإينسب 

لى أن مرد آل مصادر        إفهم الفقهاء الراجح والثاقب          ومن هنا فقد استقر      
رجاعه الى الوحى بقسميه الكتاب والسنة ثم دلنا الوحى                إالفقه يمكن حصره و     

الشامل على جميع المصادر األخرى ، وبين لنا الوحى أن بقية المصادر يمكن                  
ليها لالستفادة منها     إ النصوص باللجوء       الرجوع اليها عند الحاجة بل وأمرتنا           

 .آمصادر مستقلة جذورها فى القرآن والسنة

 :جماع آمصدر للفقه فى قوله تعالى                    اآلية الكريمة باتباع اإل           فأمرت 
              ِِّه َما  َوَمْن ُيَشاِقِق الرَُّسولَ ِمْن َبْعِد َما َتَبيََّن لَُه الُْهَدى َوَيتَِّبْع غَْيَر َسِبيِل الُْمْؤِمِنَني ُنَول

 . َتَولَّى َوُنْصِلِه َجَهنََّم َوَساَءْت َمِصرياً

ثم يأمرهم للعمل باالستحسان آمصدر ينتقى الدليل الذى يستحسنه الفقيه من            
الَِّذيَن َيْسَتِمُعونَ الْقَْولَ فََيتَِّبُعونَ      فََبشِّْر ِعَبادِ :  بين مجموعة من األدلة بقوله تعالى         

  .أَْحَسَنُه

م القرآن بالعمل بالعرف آمصدر من مصادر أحكام الفقه االسالمى             ويناديه 
آذلك أمره     ُخِذ الَْعفَْو َوأُْمْر ِبالُْعْرِف َوأَْعِرْض َعِن الَْجاِهِلنيَ         :فى قوله تعالى    

تعالى لذوى االبصار والتعقل والفهم باالعتبار فى آياته ليتجاوزوا بها حكم                          
 :ها مما يشابهها آما فى قوله تعالى                  الواقعة المنصوص عليها ليعطوه لغير         

 َصاِرْبفَاْعَتِبُروا َيا أُوِلي األ. 

لى غير ذلك من النصوص التى تبين أن أساس هذه المصادر النص                             إ 
 .والوحى وأن العمل بهذه المصادر هو امتثال وتنفيذ ألمر اهللا 

 تقسيمات المصادر الشرعية لدى األصوليين والفقهاء 
لى الوحى  إرجاع األصوليين والفقهاء جميع المصادر      إ من   بعد الذى ذآرناه   

نجد أن بعض الفقهاء يقصر المصادر الفقهية على الكتاب والسنة بل منهم من                    
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َوَما آَتاكُُم  :  قصرها على الكتاب ما دام قد نص فيه على السنة فى قوله تعالى                 
 .الرَُّسولُ فَُخذُوُه َوَما َنَهاكُْم َعْنُه فَاْنَتُهوا

ا عدا ذلك من مصادر يدخل فى           طار الكتاب على النحو الذى ورد بيانه       إوم
نهم من وصل بها                    صلها فم نهم ف بعض م سابقة ، وال رة ال ات فى الفق لى إفى اآلي

ة  بعض إلى عشرة    أربع طار هذا اختلفت   إوآخرون زادو بها على ذلك ، وفى         وال
ه اإل           ام الفق اء لمصادر أحك سيمات الفقه روفة     تق لى إباألدلة الشرعية   سالمى المع

 .مجموعات تختلف حسب اعتبار التقسيم والغرض المقصود منه

 :لى نقلية وعقلية إتقسيم المصادر 
بعض      -أوًال    سمها ال ية وأخرى عقلية         إ ق ى مصادر نقل لى إ وهو من نظر     ،ل

 .اعتماد المصدر على النص أو اعتماده على العقل 

ى  -١  صدر النقل رفوا الم ذى ال: وع ه ال ل اإل بأن ون لعق ى  يك سان دور ف ن
ل هو أمر منقول يجب العمل به واستنباط الحكم منه وقالوا                   إ نه ب اره وتكوي : ظه
جماع ، العرف ، وقول الصحابى،    الكتاب ، السنة ، اإل    : ن المصادر النقلية هى      إ

 .ن هذه المصادر ال دخل للعقل فيهاإ : وقالوا... وشرائع الرسل السابقة 

يجاده وتكوينه ،    إ فهو الذى يكون للعقل دور فى           :لعقلى   أما المصدر ا    -٢ 
 االستحسان ، واالستصحاب       - المصلحة المرسلة      -وهذه المصادر هى القياس        

نه يجب القول أن الدليل النقلى يحتاج فى فهمه واستنباط الحكم             إوفى هذا المقام ف   
ال إالعمل بها    ن المصادر العقلية ال يمكن اعتبارها وال            إ آذلك ف   ،منه الى العقل   

حداث الحكم الشرعى   لى النقل حيث ال يكفى العقل وحده إل       إذا استندت ورجعت    إ
   .دون أساس من الدليل والنص النقلى
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 ) المستقلة بنفسها فى التشريع (المصادر األصلية 
 الكتاب والسنة 
 القرآن الكريم

 :تعريفه 
لِْكَتاُب ال َرْيَب ِفيِه ُهدًى     ذَِلَك ا     : بأنه  سبحانه وتعالى  نزلههو آما وصفه مُ    
 تنبيه  ةفهو الكتاب ، والقرآن ، والفرقان ، والتنزيل وفى أسمائه العديد               ِللُْمتَِّقَني

للمسلمين ، للعناية بتدوينه آتابة ، وبحفظه قراءة ، ألنه المفرق بين الحق                               
نسان أن يعرف   إوالباطل المنزل من رب العالمين ، وإذا آان من الصعب على               

لقرآن آما يقوم بتعريف أى مسمى فهو أآبر من آل تعريف وأعمق من أن                          ا
بد من تصور تعريف يشتمل على أهم خصائصه لتمييز            ولكن ال ،  يحويه مفهوم   

ألفاظه المقدسة من غيرها من آل أنواع الكالم ، فعرفه األصوليون من بين                          
 :تعريفات عديدة بأنه 

 باللفظ العربى ، لإلعجاز ،         آالم اهللا تعالى المنزل على رسول اهللا       «   
بسورة منه ، المنقول بالتواتر ، المكتوب فى المصاحف ، المبدوء بسورة                              

 .» الفاتحة ، المختوم بسورة الناس 

 :بعض أهم خصائص القرآن الكريم وما يتميز به
يستخلص من التعريف السابق للقرآن الكريم مجموعة من الخصائص التى              

 وآذلك األحاديث   -يره سواء من الكتب السماويه السابقة        يمتاز بها القرآن عن غ     
 : قدسية أو نبوية وأهم هذه الخصائصالواردة عن النبى 

 باللسان العربى مصداقا لقوله        ان القرآن الكريم نزل على محمد             -١
ومن هنا تخرج باقى الكتب السماوية عن هذه                      ِبِلَساٍن َعَرِبيٍّ ُمِبنيٍ  تعالى   

 .ا لم تنزل باللغة العربية  نهالخاصية أل

 تبليغه  ن القرآن الكريم فى لفظه ومعناه من عند اهللا ومهمة النبى              إ  -٢ 
وهذه الخاصية تميز ألفاظ القرآن عن              للناس آما تلقاها عن طريق الوحى ،             
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    .األحاديث الصادرة عنه عليه الصالة والسالم قدسية آانت أم نبوية

ن إلى اهللا ، وبالتالى ف         إن بمعناه ونسبته        ومن هنا فال تصح رواية القرآ            
 وال يصح االعتماد عليها فى استنباط األحكام وال         ،ترجمة القرآن ال تسمى قرآنا      

تصح الصالة بها للقادر على النطق باللغة العربية ألن الترجمة سواء أآانت                       
 .ال نوع من التفسير إحرفية أو بالمعنى ما هى 

باللغة العربية من القرآن ، ألن المعانى ولو              وآذلك ال يعد تفسير القرآن           
ال أنها من عمل المفسرين والعلماء وليس هذا هو نفس              إآانت مطابقة ومرادفة     

 .آالم اهللا عز وجل 

لى وقتنا  إ  لى البشرية منذ عهد النبى          إن القرآن الكريم قد نقل          إ  -٣ 
لى جماعة  إص   ومعنى التواتر أن يقوم جماعة بنقل الن         ،الحاضر بطريق التواتر  

 .هؤالء يمنع العقل اتفاقهم أى اجتماعهم على الكذب أو الخطأ و ،أخرى وهكذا

 بصحتها وآلها قطعية الثبوت       الهذا آانت نصوص القرآن جميعها مقطوعً         
 .جماع باإل

 : عجاز فى القرآن الكريمأمثلة لبعض أوجه اإل
، ير متناهية   نها غ عجاز فى القرآن الكريم ال يمكن حصرها أل         ن أوجه اإل  إ 

وبالرغم من إفراد العديد من الكتب فى آافة األزمنة منذ نزول القرآن الكريم                       
نها لم تستطع استيعاب    أال  إعجاز فى القرآن     وحتى اليوم للحديث عن جوانب اإل      

سرار  عديدة من األ         آل الجوانب ، وال تزال الكتب العلمية تطالعنا بنواحٍ                        
حث العديد من الجوانب ما بين إعجاز طبى        والمعجزات آذلك المؤتمرات التى تب    

لى غير ذلك ، من الجوانب ولنضرب نماذج لبعض دالئل اإلعجاز                      إوعلمى   
 :نجملها فيما يلى 

 : اإلعجاز البالغى للقرآن الكريم -أوًال 

فبالرغم من نزول        :بالغة القرآن وفصاحته وتناسق أحكامه ومعانيه                
المولى            المعجزة الرئيسية التى أراد      القرآن بلغة العرب وهو قمة البيان حيث      
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 - سليمة   ة والعرب أصحاب فصاحة، وبيان وفطرة بالغي       -لها األبدية     عز وجل 
عجاز من جنس سلوآهم ، وبالرغم من بساطة األسلوب ووضوح                         فكان اإل  

المعانى فإن المولى عز وجل تحدى المنكرين أن يأتوا بمثله ثم خفف التحدى                       
ر ثم بسورة واحدة وعجزوا تماما رغم وجود أدوات                     تيان بعشر سو     لى اإل  إ

 ومسالك البالغة ودروبها وآدابها، فظهر      ةالتحدى بأيدى الخصوم من معرفة اللغ     
 دون تناقض فى    ،عجاز فى قصر اآليات واحتوائها للتفاصيل الكثيرة         وضوح اإل 

 وصدق المولى     ،المعنى بين آية وأخرى رغم آثرة الموضوعات التى تناولها                
 . َولَْو كَانَ ِمْن ِعْنِد غَْيِر اللَِّه لََوَجُدوا ِفيِه اْخِتالفاً كَِثرياً: ذ يقول إجل عز و

 : اخبار القرآن بحوادث ماضية من القرون البعيدة السابقة -ثانيًا
 ومهما  ،نه مهما بلغت عظمة آتاب فى التاريخ             أعجاز فى هذا      فدالئل اإل  

نسان واألقوام منذ بدء الخليقة      ائق اإل حوى من معلومات فلن يقدر على سرد حق         
لكنا نجد أن    ،   ربما نجح فى سرد حقبة من الزمن دون غيرها                 ،لى يوم الدين   إ

هم وآانت  ؤ والتى مرت بها الشعوب وأنبيا     ،القرآن قص جميع األحداث البشرية      
خبار عن عاد وثمود وقوم لوط وقوم نوح وقوم إبراهيم ،               أخبارا صادقة فى اإل    

بن اوأخبار مريم ووالدتها ووالدة يحيى        ى وقومه ، وفرعون وأمره    وأخبار موس 
 ،حتى احتار أهل الكتاب أنفسهم فى دقة هذا         .  وأخبار المسيح عليه السالم     زآريا

عجاز أن يأتى تبليغه على لسان بشٍر ُأَمّى ال يقرأ وال يكتب                     ومما زاد هذا اإل     
اللة إعجاز أخرى على      خبار، فتكون د   حتى يستطيع استيعاب هذا القدر من األ          

 وهذا  ةحتى عندما أرادوا التشكيك فى هذه المقدر             .  صدق المبلغ محمد      
 زعموا أن الذى علَّمه هذا إنما هو بشر فيتبين أن الذى                          الصدق للنبى     

نما هو فتى أعجمى ال يعرف العربية وليس لديه علم                        إزعموه علم محمدا        
َولَقَْد َنْعلَُم أَنَُّهْم َيقُولُونَ ِإنََّما      :ولهبحوادث التاريخ فرد عليهم القرآن فى هذا بق           

 .ُيَعلُِّمُه َبَشٌر ِلَسانُ الَِّذي ُيلِْحُدونَ ِإلَْيِه أَْعَجِميٌّ َوَهذَا ِلَسانٌ َعَرِبيٌّ ُمِبٌني

 اإلخبار بما استتر فى نفوس المنافقين دون أن يفصحوا عنه فى                  -ثالثًا  
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 :الحال
 ويظهرون له غير ما يبطنون            مع النبى   فقد آان المنافقون يجلسون      

ويتناجون بالحديث فى سرية أمام المسلمين وأمام الرسول على عكس بشاشتهم                
فى وجه الرسول فيفتضح أمرهم ويظهر اهللا نفاقهم المستكن فى صدورهم                            

 لتعلن عما فى صدورهم فى قوله تعالى           وتنزل اآلية وهم جلوس مع النبى      
   َّثِْم َوالُْعْدَواِن  ِذيَن ُنُهوا َعِن النَّْجَوى ثُمَّ َيُعوُدونَ ِلَما ُنُهوا َعْنُه َوَيَتَناَجْونَ ِباإلِ          أَلَْم َتَر ِإلَى ال

َوَمْعِصَيِت الرَُّسوِل َوِإذَا َجاُءوَك َحيَّْوَك ِبَما لَْم ُيَحيَِّك ِبِه اللَُّه َوَيقُولُونَ ِفي أَْنفُِسِهْم لَْوال               
  .ا َنقُولُ َحْسُبُهْم َجَهنَُّم َيْصلَْوَنَها فَِبئَْس الَْمِصُريُيَعذُِّبَنا اللَُّه ِبَم

 :ة والتنبؤ بها وحدوثها آما ذآر ي إخبار القرآن باألمور المستقبل- رابعًا
عجاز والتحدى فى هذا الكتاب العظيم المعجزة الكبرى            آذلك من دالئل اإل     
لى قوم فى جيل دون      إيست   ول ،  لى يوم القيامة   إسالم لمن تلقوها ويعتقدونها       لإل

 :خبار بما لم يحدث قبل حدوثه جيل ومن أمثلة اإل

لى المدينة بأنهم     إ وعد اهللا نبيه والمسلمين بعد أن خرجوا من مكة                         -١ 
لَقَْد َصَدَق اللَُّه   :  ليها ويدخلون المسجد الحرام وذلك فى قوله تعالى          إسيرجعون  

نَّ الَْمْسِجَد الَْحَراَم ِإنْ َشاَء اللَُّه آِمِنَني ُمَحلِِّقَني ُرُؤوَسكُْم         َرُسولَُه الرُّْؤيا ِبالَْحقِّ لََتْدُخلُ   
 .فتحقق وعد اهللا فى فتح مكة َوُمقَصِِّريَن ال َتَخافُونَ

 :   وعد اهللا للمؤمنين بالنصر فى غزوة بدر الكبرى بقوله تعالى                               -٢ 
      ََّها لَكُْم َوَتَودُّونَ أَنَّ غَْيَر ذَاِت الشَّْوكَِة َتكُونُ        َوِإذْ َيِعُدكُُم اللَُّه ِإْحَدى الطَّاِئفََتْيِن أَن

 .وقد تحقق النصر لهم آما أخبر القرآن   لَكُْم

 وإخبار اهللا للمسلمين الذين آانوا يرقبون معارك الفرس والروم آأآبر                -٣ 
قوى متصارعة فى المنطقة وآان المشرآون يتعاطفون مع الفرس باعتبارهم                   

ثلهم والمؤمنون آانوا متعاطفين مع الروم باعتبارهم أهل آتاب                عبدة أصنام م   
فكان الكفار يعاندون المسلمين ويتفاخرون عليهم بأن الفرس هزموا الروم فكان              

عجاز الكبير أن يخبر اهللا النبى والمسلمين أن الروم سيهزمون من الفرس                      اإل
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بالعدد ن البضع معروف لدى العرب          ولكن بعد بضع سنين أى زمن محدد أل             
 سيغلب الروم خاللها وعندها يفرح المؤمنون بنصر ،المعين من ثالثة إلى تسعة 

ْرِض َوُهْم ِمْن   ِفي أَْدَنى األَ    أَلَِم غُِلَبِت الرُّومُ    :  ويتضح هذا فى قوله تعالى          .  اهللا
ْن َبْعُد َوَيْوَمِئٍذ َيفَْرُح    ْمُر ِمْن قَْبلُ َومِ   ِفي ِبْضِع ِسِنَني ِللَِّه األّ       َبْعِد غَلَِبِهْم َسَيْغِلُبونَ  

  .ِبَنْصِر اللَِّه الُْمْؤِمُنونَ

شرار اليهود فى جميع       أ إخبار اهللا فى آتابه بضرب الذلة والتشتت على                    -٤ 
األزمان على مدار التاريخ ووصفه لهم بالجبن قوال وعمال ، ونقضهم للمواثيق وهو                

  :ن وحتى اليوم آما فى قوله تعالى           ما عليه أمرهم اليوم قبل وأثناء وبعد نزول القرآ           
َِّبَحْبٍل ِمَن اللَِّه َوَحْبٍل ِمَن النَّاِسُضِرَبْت َعلَْيِهُم الذِّلَّةُ أَْيَن َما ثُِقفُوا ِإال ،  ولهـوق 

َملُْعوِنَني أَْيَنَما ثُِقفُوا   :  وقوله تعالى      ،     فَِبَما َنقِْضِهْم ِميثَاقَُهْم لََعنَّاُهمْ   :    تعالى
  .ذُوا َوقُتِّلُوا َتقِْتيالًأُِخ

عجاز فى تحدث القرآن عن األمور المستقبلية هى قمة التحدى فى            فداللة اإل  
لهى فيه والسهولة الممتنعة فى يسر الفهم        عجاز اإل التدليل على الصدق وسمة اإل     

ُض القرآن بل والدين آله للمخاطرة بالتحدث عن          رِّ َفِلَم ُيعَ  ،يجاد مثله   إواستحالة  
 ، وفى فترات زمنية محددة يتحقق وعد اهللا           ،  تحققه لم يحدث َوَيِعُد َبَحْتِميَّة         أمر

فهل يستطيع بشر أن يتنبأ على سبيل الجزم بأمر يحتمل الوقوع وعدمه آالنصر               
تلك قمة     -  قول بها  ـــ ال  ادةوالهزيمـة مثـال وهـى أمـور ليسـت بيد أآبر الق                  

 !! .عجازاإل

 :شتماله على أسرار الكون والحقائق العلمية عجاز القرآن فى اإ -خامسًا
ال ويفاجئوا بحكاية     إفكل يوم تكتشف فيه حقيقة علمية ويهلل مكتشفوها                    

لى قاعدة قرآنية مجملة أو مفصلة فى هذا األمر منذ عشرات              إالقرآن لها وتعود     
زال القرآن يحوى العديد من الحقائق العلمية واألسرار التى لم                    القرون بل ال   

 ويعتقد من يكشف غطاءها يوما أنه صاحب أمرها                   ،ليها أحد بعد        إل   يتوص
 :ولنضرب نماذج على سبيل المثال ال الحصر فى هذا المقام 
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 فقد أخبر القرآن أن السموات واألرض آانتا شيئا واحدا ، ثم انفصلت                    -١ 
األرض عن السماء وقد أثبتت البحوث العلمية ذلك وهى نظرية انشطار                                

فى آوآب واحد يقول تعالى على سبيل  تبكيت الكفار لعدم              تحادهاالكواآب بعد ا  
ْرَض كَاَنَتا  أََولَْم َيَر الَِّذيَن كَفَُروا أَنَّ السََّماَواِت َواألَ        :عجاز االلهى تدبرهم قوة اإل  
 .أى شيئا واحدا ففصلناهما  َرْتقاً فَفََتقَْناُهَما

ن أمه آما فى قوله          نسان فى بط     أخبر القرآن عن مراحل تكوين اإل              -٢ 
ثُمَّ   ثُمَّ َجَعلَْناُه ُنطْفَةً ِفي قََراٍر َمِكنيٍ       ْنَسانَ ِمْن ُساللٍَة ِمْن ِطنيٍ    َولَقَْد َخلَقَْنا اإلِ    :تعالى

ْحماً َخلَقَْنا النُّطْفَةَ َعلَقَةً فََخلَقَْنا الَْعلَقَةَ ُمْضَغةً فََخلَقَْنا الُْمْضَغةَ ِعظَاماً فَكََسْوَنا الِْعظَاَم لَ           
 .ثُمَّ أَْنَشأَْناُه َخلْقاً آَخَر فََتَباَرَك اللَُّه أَْحَسُن الَْخاِلِقَني

 .عجاب بهاوهذه األطوار لم يزل بعد العلم الحديث يوالى تفسيراتها واإل 

لى اختالف بصمات أصابع الناس       إ عشر قرنا     أربعةرشاد القرآن منذ     إ  -٣ 
 م الذى ينكر على من يستعظم البعث             فيقول فى آتابه الكريم بصيغة االستفها           

َأَيْحَسُب ْاإلْنَساُن َأْن َلْن َنْجَمَع ِعَظَاُمه َبَلى َقاِدرِيَن َعلى َأْن ُنَسوَِّى                «  ويستصعبه  
نسان بصورة   لى حكمة المولى فى خلق بنان اإل              إنظار   بما بلغت األ      »َبَناَنُه   

 المجتمعات على آشف   وهو ما أثبته العلم حديثا وساعد       نسانمختلفة من إنسان إل   
 .األشخاص والتمايز بينهم بهذه الوسيلة

يضاح آاآليات  عجازية مستمرة الكشف واإل   لى غير ذلك من اآليات اإل      إ  -٤ 
فَاِق َسُنِريِهْم آَياِتَنا ِفي اآل   :  الدالة على آيات الكون الفضائى آما فى قوله تعالى              

 ُه الَْحقُّ أََولَْم َيكِْف ِبَربَِّك أَنَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء َشِهيدٌ         َوِفي أَْنفُِسِهْم َحتَّى َيَتَبيََّن لَُهْم أَنَّ     
ثم ما تحدث عنه القرآن من حقيقة انخفاض الضغط الجوى آلما ارتفعنا عن                         
سطح األرض وبالتالى يضيق التنفس فى هذه الحالة جاء النص القرآنى مشبها                  

حالة ضيق وتوتر فى صدره        نسان الضال والمراد به عديم الهداية بأنه فى               اإل
فََمْن ُيِرِد اللَُّه أَنْ َيْهِدَيُه       :لى السماء فضاق صدره وصعب تنفسه         إآمن صعد    

َيْشَرْح َصْدَرُه ِلِإلْسالِم َوَمْن ُيِرْد أَنْ ُيِضلَُّه َيْجَعلْ َصْدَرُه َضيِّقاً َحَرجاً كَأَنََّما َيصَّعَُّد ِفي              
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  .السََّماِء

عجازية التى يشملها قوله      لكل عمليات حرآة الجسم اإل       آذلك اآلية الشاملة    
  . َوِفى أَْنفُِسكُم أَفَال ُتْبُصُرونَ : تعالى 

ثم وصف القرآن لكروية األرض قبل اآتشاف ماجالن وغيره بمئات                            
  .َواْألَرض َبْعَد ذَِلَك َدَحاَها  : السنين فى قوله تعالى 

ائق العلمية أنه آتاب علمى فإن           وليس معنى شمول القرآن لكل هذه الحق             
نما هو بيان درجة     إعجاز فى هذا المقام من الدراسة         الحكمة من معرفة آيات اإل     

ومقام هذا المصدر آأصل لجميع المصادر وأساس لها وآما وضعه العلماء بأنه              
 .شارة لبعض مزاياهبد من اإل  المصادر وجوهرها  فكان الوأب

 :ى ذلك بيان القرآن لألحكام وطريقته ف
ذا آان القرآن الكريم لم يفرط فى شىء لم يتحدث عنه ، وجاء لبيان آل                       إ 

    : وقوله تعالى       َماَ فَرَّطَْنا ِفى الِْكَتاِب ِمْن َشْىءِ     :  شىء مصداقا لقوله تعالى         
     َِوَنزَّلْناَ َعلَْيَك الْكََتاَب ِتْبَياناً ِلكُلِّ َشْىء  معجزة ال أن القرآن الكريم باعتباره ال        إ

 آان له نهج متميز يضمن لألحكام                 ، بزمن أو بقوم            ةالدائمة وغير المؤقت     
االستمرارية والخلود ، فيكون لها المرجع عند االحتياج ألى حكم ، فنجد القرآن               

 فأحكام العقيدة     ، والبعض اآلخر أجمله      ،فى بعض األحكام قد فصلها تفصيال             
أما بالنسبة لألحكام      .  كام   جاءت آثيرة وتفصيلية لخطر هذا النوع من األح                  

واقتصر القرآن فيها على        .  المتعلقة بالعبادات أو المعامالت فجاءت مجملة                
 حتى تواآب آل جديد وتساير آل زمان ومكان ألنه لو                ،تقرير األحكام العامة     

 .اختصت بزمان أو بمكان لكانت جزئية واقتصرت عليه دون غيره 

م لها سمة خاصة تدخل فى مجال           ولكن هذا ال يمنع أن هناك بعض أحكا             
نها تحقق مصالح   العبادات والمعامالت تعرضت لها نصوص القرآن بالتفصيل أل       

الناس فى آل مكان وزمان وتحسم الخالف بين الناس لحساسية الموضوعات                   
م النساء من زواج وفرق شرعية ،              االتى تعالجها مثل أحكام الميراث ، أحك             
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 .والمحرمات منهن 

 : على األحكام داللة القرآن
ه من حيث ثبوت        إن:  لينا بطريق التواتر فقلنا       إذا آان القرآن قد وصل            إ 

نصوصه قطعى الثبوت أى ليس هناك نص من نصوصه لم يثبت بطريق                              
التواتر بدليل أنه ال يوجد نص يختلف فى أحرفه أو شكله فى مصحف عن                             

واالستدالل بها  فادة نصوصه   إاآلخر ، أما من حيث داللته على األحكام بمعنى             
فتكون داللة   .  على الحكم فهذه الداللة تتحدد وفقا للمعنى الذى يعطيه النص                      

ال على معنى واحد     إ ال يدل     ذا آان لفظ النص    إ.  كم داللة قطعية  حالكتاب على ال  
 على اآانت داللة هذا اللفظ على الحكم داللة قطعية وتكون داللة اللفظ حينئذ متفقً      

آما سبق ذآره   »  ولكم نصف   «   آخر آالنصف فى قوله      معناها وال تعطى معنى   
. 

،  يحتمل أآثر من معنى ويعطى أآثر من احتمال لمعناه               أما اذا آان اللفظ     
يحتمل »  ثالثة قروء    «  فى قوله    »  قرء  «  ن داللته عندئذ تكون ظنية آلفظ          إف

ن نصوص القرآن من حيث ثبوتها أى التأآد        إمعنى الطهر والحيض وعلى هذا ف     
ومن ناحية المعنى وداللتها     .  المة وصولها آألفاظ جميعها قطعية الثبوت         من س 

ا ما هو َظنِّى الداللة فتكون اآلية              نهعلى الحكم منها ما هو قطعى الداللة وم               
 .قطعية الثبوت والداللة أو قطعية الثبوت ظنية الداللة 

 السُّـنـــَّـــة 
 :مفهومها 

  .ة المعتادة سواء أآانت حسنة أم سيئة        الطريق:  تعرف السنة فى اللغة بأنها         
 ففى مواجهتها آلمة السنة بمعنى الشىء                 ؛آما قد تطلق فى مقابلة البدعة                 

  .المشروع عموما

 من  اسم لما صدر عن النبى         :  فهى    أما معنى السنة عند األصوليين       
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 .قول أو فعل أو تقرير 

 :أنواع السنة باعتبار ذاتها 
 :لسنة لدى األصوليين نجد أنها أنواع ثالثةومن التعريف االصطالحى ل 

 :السنة القولية ) ١(
 فى المواقف المختلفة ومثالها قوله      وهى األحاديث التى تلفظ بها النبى        

 آذبمن  «  :  وقوله  »   ما نوى    امرئ  نما لكل إنما األعمال بالنيات و   إ«  :    
لى إ»   ضرار   ضرر وال   ال«  :  وقوله  ،  »  على متعمدا فليتبوأ مقعده فى النار         

 .غير ذلك من األحاديث 

 :السنة الفعلية أو العملية ) ٢(
مثل وضوئه  ..   من أفعال بقصد التشريع          وهى ما صدر عن النبى           

 ال   ويخرج من السنة الفعلية ما يصدر منه         -عليه الصالة والسالم ، وحجه      
نوم ،  بقصد التشريع آاألفعال التى تصدر منه بصفته بشرا آاألآل والشرب وال              

والمشى فهى ال تدخل فى باب التشريع وليست جزءا من الرسالة المكلف                              
 فهى أيضا   ةالدنيوي   آذلك ما اعتمد على خبرته الشخصية فى المسائل           -بتبليغها  

ال تعد تشريعا آتوجيهه فى نواحى الزراعة والتجارة مثال آذلك التكليفات                            
 ، والزواج بأآثر من        الخاصة به وحده آالتهجد مثال ، وآالوصال فى الصوم               

أربعة فهذه أمور خاصة به ، أما ما عدا ذلك فهو مصدر تشريعى يجب اتباعه                     
 .ليه آدليل شرعى إواالستناد 

 :السنة التقريرية ) ٣(
 عن  وهى أن يصدر عن بعض الصحابة قول أو فعل فيسكت النبى                    

نه لو   على مشروعية قول أو فعل الصحابى أل             فيعد سكوته هذا دليال       ،نكاره  إ
وقد يصاحب سكوته ما يدل على             .  آان غير ذلك ألنكره ألنه مكلف بذلك                  

ياه عن آيفية تصرفه      إمثل قوله لمعاذ بعد سؤاله          .  االستحسان وقد ال يصاحبه     
 اهللا   رسول والحمد هللا الذى وفق رسول       «:  عند سؤاله من الناس ولم ينكر عليه        
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قراره لبعض الصحابة الذى    إ  فيعد هذا استحسانا ، وآذا      » اهللا    رسول لما يرضى 
قرار المصحوب بالرضا     ويعد اإل   ،أآلوا الضب ولم ينكر ذلك ولم يؤيده بالقول           
 .واالستحسان أبلغ وأقوى فى داللته من غيره 

 :أقسام السنة من حيث قوة السند 
لينا وهى   إهذا التقسيم باعتبار رواية األحاديث وآيفية وطرق وصولها                      

 :تنقسم الى 

 وزاد   ،لى سنة متواترة ، وسنة آحاد             إالسنة بحسب روايتها          تنقسم      -١ 
 :السنة المشهورة : األحناف على هذا التقسيم من حيث الرواية 

 : السنة المتواترة -أ 
ى نقلها جمع من الصحابة      أ نقال متواترا     هى التى نقلت عن الرسول         

تحيل اتفاقهم لينا وهم جميعا ممن يسإثم نقلها عنهم جمع مثله وهكذا حتى وصلت    
 .على الكذب 

عصر ( هى السنة التى نقلت بالتواتر فى العصور الثالثة                 :أو بمعنى آخر    
 من جمع وهو أآثر من ثالثة       ) ثم عصر الصحابة ثم عصر التابعين           النبى

 .فى جميع العصور دون تغير العدد أو المضمون  

أعماله تدخل   و ومعظم السنة الفعلية أو العملية التى هى أفعال النبى                 
 صلوا آما رأيتمونى أصلى    «  :    فى إطار السنة المتواترة ومن أمثلتها قوله            

 وبيانه لمقادير الزآاة ،        - حيث نقل تصرفه آل حرآات وسكنات الصالة                ،»
من آذب  «  :     آقوله   ة آذلك من األحاديث اللفظية المتواتر       ،ومناسك الحج 

 .»على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار 

 :لسنة المشهورة  ا-ب
د عدد أقل من الجمع المتواتر ثم            هى التى نقلت عن الرسول             ى ي  عل

ية حتى وصل                        راحل التال ر فى الم ر متوات ك من عدد آبي د ذل لينا فقد  إرويت بع
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ول     م تح رحلة ث ى م ر ف ر متوات ته  إروى غي ن أمثل ر وم ى متوات وله  ل  : ق
ا األعمال بالنيات و     «  فقد تحقق التواتر فى الحديث      »ما نوى   ئ  نما لكل امر  إ إنم

 .المشهور فى عصرين من الثالثة 

 : سنة اآلحاد - جـ
 وهى التى رويت من عدد لم يبلغ حد التواتر بل                     -وتسمى بخبر اآلحاد        

لينا أو تحقق التواتر فيها فى          إ وهكذا حتى وصلت        ،نيثنارويت عن واحد أو        
وقد فصل أئمة   ..  ذا النوع    ومعظم السنن القولية أى اللفظية من ه        ،مرحلة واحدة 

 األحاديث لكثرة االعتماد عليه آدليل      من هذا النوع    حولالمذاهب الفقهية موقفهم    
تستقى منه األحكام الشرعية فمنهم من عمل به مطلقا وقدمه على غيره من                           

 ومنهم من قدمه لكن اشترط للعمل         ،المصادر بعد الكتاب والمتواتر دون شروط      
جماع إ ومنهم من قدم عليه غيره آ           ،يتم تقديمه عليه    حتى    -به شروطا محددة      

 .بما يترتب عليه تعدد الرأى الختالف قوة الدليل .. أهل المدينة 

ناك  سيم          وه ى تق سند وه صال ال يث ات ن ح ث م رى لألحادي سيمات أخ تق
سيمات تخدمها مجاالت                  إالحديث    ذه التق ره لكن مجال تفصيل ه ى مرسل وغي ل

زيد  أخرى من الدراسة لمن أراد         ذا أردنا أن نحدد    إنخلص من هذا التقسيم       .  الم
 :إلى ما يلىلينا من حيث نصها إدرجة ثبوت السنة أى وصولها 

ن األحاديث المتواترة قطعية الثبوت عند اتحاد لفظها فى جميع                            أ  -١ 
 وهذا من باب رحمة       ،ن آانت هذه النوعية من القلة العددية بحال             إالروايات و 

 ثم فهم معانى السنة      ،ينشغل الناس بتقديس ألفاظ الكتاب الكريم        اهللا بالمسلمين حتى    
لى تعدد  إ آما أن اختالف األلفاظ والروايات يؤدى            ،دون التعبد بألفاظها من ناحية      

 . المسلمين اآلراء والمعانى ، مما ييسر ويوسع دائرة األحكام لحل قضايا

ية الثبوت أى غير      ما عدا األحاديث المتواترة فى لفظها تكون السنة ظن            -٢ 
 على العكس من القرآن         -، باتحاد ألفاظها الختالف الروايات            بثبوتهامقطوع   

 . الكريم الذى قلنا بأنه فى جميع نصوصه قطعى الثبوت دون خالف 
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 :حجية السنة وداللتها على األحكام الشرعية 
سنة   ية النبوية الشريفة مصدر مكمل للقرآن الكريم فى بيان األحكام الشرع      ال

ك   ى ذل ه ف ريم نوعين من االستدالل ذا أصل   ،وتعاون تاب الك ر هى والك  وتعتب
ونهمـا نصوصـا أساسهـا الوحى             بينهما فى   يقـوم التعـاون الكامل  ،  واحد وهو آ

ك اء   . ذل ؤآد العلم ا ي ذا وآم ه له رآن    فإن ن الق تنباط م ند االس ال ع ى بح ال ينبغ
و    يانه وه رحه وب ى ش ر ف يه دون النظ صار عل بوية  االقت سنة الن اظ ؛ ال  ألن ألف

 .ذا وردت مجملة فال غنى عن النظر فى بيانها من السنة إالقرآن 

ن السنة تكون أصال منفردا قائما بذاته ، والدالئل والنصوص التى               إآذلك ف 
ََما آَتاكُُم الرَُّسولُ فَُخذُوُه    و:  قوله تعالى       منها ؛ ومؤآدة لهذا   ؛تؤآد ذلك آثيرة     

  ،َمْن ُيِطِع الرَُّسولَ فَقَْد أَطَاَع اللَّهَ      :  وقوله تعالى     .  َعْنُه فَاْنَتُهوا َوَما َنَهاكُْم   
فَال َوَربَِّك ال ُيْؤِمُنونَ َحتَّى ُيَحكُِّموَك ِفيَما َشَجَر َبْيَنُهْم ثُمَّ ال َيِجُدوا              :وقوله تعالى   

َِطيُعوا اللََّه  أ :وقوله تعالى       اًِفي أَْنفُِسِهْم َحَرجاً ِممَّا قََضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسِليم       
َوَما كَانَ ِلُمْؤِمٍن َوال       :وقوله تعالى   .ْمِر ِمْنكُمْ َوأَِطيُعوا الرَُّسولَ َوأُوِلي األ   

  .ُمْؤِمَنٍة ِإذَا قََضى اللَُّه َوَرُسولُُه أَْمراً أَنْ َيكُونَ لَُهُم الِْخَيَرةُ ِمْن أَْمِرِهْم

نما إ    اهللاعن رسول   جاء    ة وقاطعة بأن ما    فهذه النصوص وغيرها آمر     
 .هو من عند اهللا، ألنها وحى يوحى 

 :داللة السنة على األحكام الشرعية 
 ،اال معنى واحـد   إذا آان لفظها ال يحتمل          إداللة السنة داللة قطعية أيضا           

ذا احتمل اللفظ    إفتكـــون السنة حينئذ قطعية الداللة فى افادة الحكم الشرعى و                  
فيمكن أن يكون الحديث      .  ن داللتها على الحكم تكون ظنية            إمن معنى ف   أآثر  

 على روايته ومعانيه ال     اذا آان متواترا مجمعً   إقطعى الثبوت وقطعى الداللة آما      
وقد يكون  .  »سالم على خمس    بنى اإل «  :    تحتمل غير معنى واحد آقوله       

حاديث أ فى أنواع     ظنى الثبوت وظنى الداللة أو ظنى الثبوت قطعى الداللة آما            
لى قوة   إن بعض األحاديث تصل فى قوة االحتجاج بها                       إوعليه ف  .  اآلحاد   
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 والداللة  -االحتجاج بالقرآن آالمتواتر ثم تتراوح قوة االحتجاج حسب قوة السند             
على الحكم فى باقى أنواع األحاديث ووفق الشروط التى اعتبرها الفقهاء                               

 .لالستنباط منها آما سبق تفصيله 

 ):عالقة ومنزلة ومقام ومكانة السنة من القرآن(ر السنة مع القرآن دو
 العالقة المتبادلة بين هذين النوعين من                 :يقصد بدور السنة مع القرآن            

 الوحى الكريم والدور         االنصوص حيث ال غضاضة فى التعامل فهما فرع                   
َوأَْنَزلَْنا ِإلَْيَك      :قوله تعالى لالرئيسى للسنة بجوار الكتاب هو البيان والتبيين مصداقا          

ثم تأتى األدوار األخرى وهى تأآيد ما جاء               ،     الذِّكَْر ِلُتَبيَِّن ِللنَّاِس َما ُنزِّلَ ِإلَْيِهمْ      
 أحكاما جديدة غير منصوص عليها         شئبالقرآن ثم تأتى فى القليل من أدوارها لتن            

 . المقام فى القرآن ونستعرض هذه األدوار بشىء من التفصيل يناسب

 :ويأخذ البيان األشكال اآلتية:  بيان السنة ألحكام القرآن -أوًال

فتبيـن السنـة ما جـاء مجمـال من أحكـام القرآن الكريـم              : بيان المجمل     -أ  
 حيث بينت السنة األحكام المجملة بصدد هذه             ؛ الحج – الزآاة    - الصـالة    :مثل

 .وقامت بتفصيله .. الفرائض 

 تقوم السنة بتخصيص األحكام العامة التى           وهو أن     : تخصيص العام     -ب
 ومن أمثلة ذلك ما جاء فى القرآن الكريم فى قوله                   ؛جاءت فى القرآن الكريم        

  . ْنثََيْيِن ُيوِصيكُُم اللَُّه ِفي أَْوالِدكُْم ِللذَّكَِر ِمثْلُ َحظِّ اُأل   :تعالى 

السنة  وارث يأخذ هذا النصيب فجاءت                 فاآلية ترآت الوارث عاما أىّ           
نه ال يأخذ هذا         إوخصصت هذا العام فخصصت الوارث بأنه غير القاتل ف                      

 . فخصص عموم اآلية بالحديث »ال يرث القاتل « :  النصيب مصداقا لقوله 

يود    : السنة تقيد المطلق من أحكام القرآن -جـ نا بوضع ق سنة ه وم ال وتق
ى  ول  إعل ى ق ثال فف رطه م شكله وش سبة ل م بالن يق الحك الق تطب ى ط          :ه تعال
             ٌَوالـسَّاِرُق َوالسَّاِرقَةُ فَاقْطَُعوا أَْيِدَيُهَما َجَزاًء ِبَما كََسَبا َنكَاالً ِمَن اللَِّه َواللَُّه َعِزيٌز َحِكيم 
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ة      ذا آانت اليمنى أم اليسرى     إأطلقت اليد المحكوم بقطعها دون تحديد ما        نجد اآلي
ثال  نطقة تقطع       ،م طالق وتجعل القطع لليد    لتقيد هذا اإل   فجاءت السنة    ، ومن أى م

 .اليمنى من منطقة الرسغ 

 : السنة مؤآدة لما جاء فى القرآن الكريم-ثانيا
ا جاء فى القرآن الكريم                يد م سنة بتأآ وم ال  وفى هذا المقام يتسـع   ،وهو أن تق

ر    واعـد األم يـع ق تعـددة فجم رة وم اذج آثيـ ى نمـ رآن ف ع القـ سنـة م  دور ال
 .نهى عن المنكر فى آيات القرآن أآدتها السنة بالمعروف وال

 :  الكريم دور السنة فى إنشاء أحكام جديدة لم يرد ذآرها فى القرآن- ثالثا
 وذلك آنهى    ،وهذا الدور محدود ويمثل نسبة يسيرة من األحاديث النبوية               

 عن لبس الحرير للرجال واستعمالهم للذهب وتحريم أآل سباع                        النبى   
 .لك تفاصيل الديات فى جرائم القتل الحيوان ، وآذ

ن ، فترجعها   آلكن مع التعمق نجد أن هذه األحاديث لها مرد فى آيات القر                 
 وتنفيذ أوامره فى    لى األصل الكلى فى القرآن الذى يوجب طاعة الرسول           إ

مسألة الدية   و َوَما آَتاكُُم الرَُّسولُ فَُخذُوُه َوَما َنَهاكُْم َعْنُه فَاْنَتُهوا       :  قوله تعالى    
 :   قوله تعالى    فىوتحريم لحم السباع         فَِدَيةٌ ُمَسلََّمةٌ ِإلَى أَْهِلهِ     :من قوله تعالى       

     ََوُيِحلُّ لَُهُم الطَّيَِّباِت َوُيَحرُِّم َعلَْيِهُم الَْخَباِئث            ومن هنا فلن نجد نصا فى السنة
امل بين   ال ونجد له أصال فى القرآن الكريم بما يوضح مدى التعاون الك                               إ

 .المصدرين الرئيسيين طرفى الوحى السماوى

 المصادر التبعية 
 لى غيرها فى التشريع إالمستندة 

 اعــمـــجاإل
 :تعريفه 

 أجمع فالن على فعل آذا أى عزم           : فيقال ؛بالعزم  جماع فى اللغة  يعرف اإل  



١٤٨ مدخل الفقه اإلسالمى

 فَأَْجِمُعوا:   ويأتى بمعنى االتفاق وورد بهذا المعنى فى قوله تعالى                            ،عليه
 . كَْيَدكُْم ثُمَّ ائُْتوا َصفّاً

هو اتفاق المجتهدين من علماء المسلمين فى            :  وفى اصطالح األصوليين       
 . على حكم شرعى عصر من العصور بعد وفاة النبى 

 :جماع األصولى عناصر اإل
 :جماع آما يستفاد من التعريف السابق ما يلى ينبغى لتحقق اإل 

ى األمة ليخرج غيرهم من المقلدين أو العوام          أن يكون االتفاق من مجتهد      -١
 .جماع فيه فيلزم وجود بعض المجتهدين فى العصر حتى يتحقق اإل

 فال يكفى من بعضهم ألنه           ، يلزم االتفاق من عموم المجتهدين جميعهم            -٢
 .ربما آان الحق معهم 

تفاق على أمر فى     ألن اال  جماع بعد وفاة النبى      أن يكون االتفاق واإل    -٣
 . يعد سنة تقريرية قراره إاة النبى وحي

جماع على غيره   جماع حكما شرعيا يصلح لالجتهاد فاإل      أن يكون محل اإل    -٤
 .جماعًا أصوليا إال يعتبر 

 :جماع أنواع اإل

 :لى نوعين إجماع ع األصوليون اإلفرَّ 

 .جماع صريح بالقول إ -١

 .جماع سكوتى إ -٢

 .بين المجتهدين على حكم بطريق القول أن يتم االتفاق :جماع القولى فاإل 

 :آيفية حدوثه 

 حكما لحادثة     ، أن يستنبط جماعة من المجتهدين آل منهم على حدة                    -أ    
 .جماع بينهم فى زمن وقوع هذه الحادثة وهكذا حتى يتحقق اإل
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 أو اتفاق المجتهدين بسبب تصادف اجتماعهم فى مكان واحد فى الحكم               -ب 
 .حكم الشرع فيها على مسألة احتاجت لبيان 

 وحقيقته أن تعرض حادثة ما فى عصر على بعض          :جماع السكوتى   أما اإل  
 ثم يسمع باقى المجتهدين فى نفس                 ،المجتهدين فيعطون رأيهم فى المسألة              

العصر هذا الحكم فيصمتون وال يعطون ما يدل على الموافقة أو المخالفة بشرط              
 .م األول واستيعابهأن تمضى مدة تعطيهم فرصة آافية لفهم الحك

 :جماع حجية اإل
جماع من المصادر الشرعية التى يجب العمل بها وال يجوز نقضه بعد               واإل 

ال لتصور    إجماع من البعض             اإل   وما معارضة   ثبوته فى زمن سابق ،                   
جماع فى   فاإل.  جماع بعد عصر الصحابة          نه ال يمكن وقوع اإل         أالمعارضين   

جماع فى العصور التالية    خالف حول اإل  عصرهم ال خالف حول حجيته ، إنما ال       
جماع وبخاصة فى هذا العصر       لعصر الصحابة لكن الراجح أنه يمكن تحقق اإل          

 وسهــولـة اطـالع العلمـــاء علـى ما يـــدور        -بعد تقدم وسائل االتصال الحديثة       
   .فـى أى بقعــة مـن العالم

 :ادر الشرعية جماع آمصدر من المصليها قيام اإلإاألدلة التى يستند 
َوَمْن ُيَشاِقِق الرَُّسولَ ِمْن َبْعِد َما      :  جماع من الكتاب قوله تعالى        أساس حجية اإل    

 َتَبيََّن لَُه الُْهَدى َوَيتَِّبْع غَْيَر َسِبيِل الُْمْؤِمِنَني ُنَولِِّه َما َتَولَّى َوُنْصِلِه َجَهنََّم َوَساَءْت َمِصرياً               
أَِطيُعوا اللََّه َوأَِطيُعوا الرَُّسولَ       :فاقهم، آذا قوله تعالى      وسبيل المؤمنين هو طريق ات        

:   آذا قوله     ؛ والمقصود بأولى األمر العلماء والمجتهدون          ْمِر ِمْنكُمْ ألَوأُوِلي ا 
 .»ال تجتمع أمتى على ضاللة «

 القيــــــاس
 :ه ـــتعريف
 قاس فالن    : هو تقدير الشىء بواسطة شىء آخر فيقال           :القياس فى اللغة       
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 : آما يطلق القياس على التسوية والمقارنة فيقال         - بالمتر مثال     -  ر َآمَّهُ الثوب قدَّ 
 .يساويه فى مجال المقارنة بينهما  أى ال فالن ال يقاس بفالن

وليين    ى اصطالح األص ه   :وف ثابت ل م ال ى الحك ر ف ر آخ ر ألم ساواة أم  م
م  ة الحك ى عل تراآهما ف ذا . الش ق ه تهد يلح رفالمج ر باآلخ م  األم ى الحك ف

 - لها حكم شرعى فيه نص ةفأساسيات القياس وجود حادث   . الشتراآهما فى العلة    
نة أو          تاب أو س ى آ ص ال ف يها ن يس ف ى ل ة األول شبه الحادث رى ت ة أخ وحادث

 .لحاق الحادثة األولى بالثانية مادامت علة الحكم فيهما واحدةإ فيتم -جماعإ

 : عناصر القياس -
 :آان البد من تواجدها لتكتمل صورته للقياس أر 

 وهو الواقعة التى لها نص تعتمد عليه فى حكمها الشرعى                  :األصل    -١
 .وتسمى بالمقيس عليه 

 . الحكم الشرعى المحكوم به على األصل : حكم األصل -٢

 . الواقعة التى لم يرد فيها نص يستمد منه حكمها الشرعى:الفرع  -٣

 .شترآة التى تربط األصل بالفرع  وهى السمة الم:العلة  -٤

 قياس المسكرات غير الخمر التى لم يرد فى تحريمها نص                              :ومثال    
ِإنََّما     : وهو قوله تعالى     ،آالكوآايين مثال على الخمر الوارد فى تحريمها نص        

 وذلك   ُُبوهْزالُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّْيطَاِن فَاْجَتنِ      ْنَصاُب َواأل الَْخْمُر َوالَْمْيِسُر َواأل  
سكار فقد قاس الفقهاء الكوآايين والهيروين مثًال             الشتراآها فى العلة وهى اإل        

على الخمر بنقل حكمه وهو التحريم الثابت بنص اآلية وذلك الشتراآهما فى                      
 .سكار علة اإل

 :حجية القياس 
 ودليل العمل بالقياس       ة مصدر من مصادر التشريع وحجة شرعي            القياس 

أَفَال َيَتَدبَُّرونَ الْقُْرآنَ َولَْو كَانَ ِمْن ِعْنِد غَْيِر اللَِّه لََوَجُدوا ِفيِه اْخِتالفاً              :قوله تعالى   
ْمِن أَِو الَْخْوِف أَذَاُعوا ِبِه َولَْو َردُّوُه ِإلَى الرَُّسوِل َوِإلَى          ألَوِإذَا َجاَءُهْم أَْمٌر ِمَن ا     كَِثرياً
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  .ِذيَن َيْسَتْنِبطُوَنُه ِمْنُهْمْمِر ِمْنُهْم لََعِلَمُه الَّأُوِلي األ

 التدبر وترك التقليد ، وضرورة استخراج          ةضرورفيستفاد من هذا النص        
 وهذا ، عليها الستخراج الحكم منها ةالحكم الشرعى من النصوص بعرض الحادث     

بواسطة المستنبطين والمجتهدين ونحن فى هذا العصر الذى تتالحقه األحداث                  
ليه لنسبة األحكام الشرعية        إخدام القياس واالستناد        تاسلى   إفى أمس الحاجة        

 .للوقائع الكثيرة 

 قـول الصحابـى 
 وتلقوا عنه حيث هم أقرب       الصحابة رضوان اهللا عليهم شاهدوا النبى         

دراك غيرهم ومن   إدراآهم لها يكون أآثر من        إليه وشهدوا مواضع التنزيل ، ف       إ
ذا إ بل ويقدمونها على القياس       -الصحابة  هنا آان األئمة األربعة يأخذون بأقوال        

 .اجتمعت شروطها 

جماعا وال يجوز   إن حكمهم يعد    إذا اتفقت أقوالهم فى مسألة ف     إ فالصحابة   -١ 
 . على القياس عند آل المذاهب آإجماعمخالفته ويقدم 

نه يرجح بين   إ وعند اختالف الصحابة وعدم اتفاقهم على حكم المسألة ف            -٢ 
 . القترابها من الكتاب والسنة هذه األقوال تبعا

 أما   ،هذا عندما يكون القول قول الصحابة سواء عند اتفاقهم أو اختالفهم                     
 -:ما أن يكونإعندما يكون قول الصحابى بمفرده ف

 قول الصحابى مشهورا ولم يعترض عليه أحد فيكون حجة يجب اتباعها            -١ 
. 

فى حجيته لكن األئمة   أما لو آان قول الصحابى غير مشهور فقد اختلف           -٢ 
 ال التىآانوا يسترشدون بهذا القول متى انعدم النص ، وآان فى أمر من األمور             

ى إل وآون الصحابى معروفا بالعلم والفقه وممن سبقوا                      -يقال فيها بالرأى         
 .سالماإل
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 المصلحة المرسلة 
 . ما يعود بالخير والمنفعة  : لغةالمصلحة معناها

 .ى المطلقة والمجردة أ:        والمرسلة    

 المصلحة المالئمة لمقصود الشرع وال يوجد نص                          :  ومعناها شرعا       
 .بخصوصها 

بد أن يكون فيه خير للعباد ويتناسب مع                    فاألخذ بالمصلحة آمصدر ال       
 .لى تحقيق المصالح ودرء المفاسد إمقاصد الشرع التى تهدف 

لشارع ورعاها ونص    أى عدها ا    معتبرة والمصالح أما أن تكون       :أنواعها  
لى النهى عنها وضرورة    إتهدف    ملغاةعليها آالحفاظ على النفس وأما أن تكون         

 .ترآها لمنافاتها للشرع ومقاصده آمنع بناء ملهى 

ال أنها تتفق مع        إلغائها   إ فهى المطلقة عن األمر بفعلها أو                 أما المرسلة  
قتل الجماعة   آجمع القرآن ، وقضاء عمر ب            .  مقاصد الشرع وأهدافه العامة          

 وقد اشترط العلماء ضرورة استهداف المصلحة حتى تعتبر وتصلح                    ،بالواحد
أن تكون ضمن ما يهدف الشارع إلى تحقيقه للناس عامة فى                 .  آمصدر وأصل 

وهو .  النفس والمال ، والعرض ، والعقل      وليه من حفظ الدين ،       إطار ما يهدف     إ
 . ومهدرةآانت المصلحة ملغاةلى هذا إذا لم تهدف إف. ما يسمى بالكليات الخمس

ذا اعتقد بعض الناس أن فى الفائدة الربوية مصلحة تستهدف حفظ المال                  إف
نه يكون قد عارض النص الذى يلغى هذه المصلحة الموهومة الفاسدة وهو                      إف

َي ِمَن  َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَّقُوا اللََّه َوذَُروا َما َبقِ         :تحريم الربا بالنص بقوله تعالى       
  .الرِّبا ِإنْ كُْنُتْم ُمْؤِمِنَني

 االستحسان 
 . استحسن الشىء أى عده واعتبره حسنا : تعريفه -

 . عرفه البعض بأنه العمل بأقوى الدليلين :وعند علماء األصول  
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لى حكم آخر    إ العدول بالمسألة عن حكم نظائرها           :وعرفه آخرون بأنه          
 .لوجه أقوى يقتضى هذا العدول 

 لكنه  -  اوتصور االستحسان أن مجتهدا ال يجد للمسألة المعروضة عليه نصً          
 أبعد  ايجد لها شبها واضحا بمسألة أخرى لها حكم شرعى ، ويجد لها أيضا شبهً                

 بمسألة أخرى يختلف عن الحكم الذى وجده فى المسألة المشابهة األولى                                
 فيسمى  ،ليل فى نظره    يده د أفيستحسن المجتهد حكم المسألة األبعد شبها العتبار         

هذا استحسانا ويسمى الحكم حكما مستحسنا ألنه ثبت على خالف القياس                               
 .المعروف 

ومن صوره أيضًا استثناء أمر من قاعدة عامة حكم على جميع أفرادها                         
 .ويخص هذا االستثناء بحكم مخالف لباقى أفراد القاعدة لدليل يرجح ذلك 

 وهى عدم    ةنه فرد من أفراد القاعدة العام        جازته مع أ   إو  مثل استثناء السَّّلمِ   
 والسلم بيع للمعدوم لكنه أجيز استحسانا إلجازة                 ،جواز بيع الشىء المعدوم          

 . الرسول 

 :حجيته 
ليس هناك خالف حقيقى بين الفقهاء حول حجيته ، وليس هناك اختالف                      

ط حقيقى بين الفقهاء حوله فهم جميعا قد استعملوه ، ويعتدون به فى استنبا                             
 . ألنه دليل يعتمد على غيره وما هو اال استخدام للقياس واألدلة النصية،األحكام 

 د الذرائع ـــس
  . وهى الوسيلة-  الذرائع جمع ذريعة :  مفهومها -

 . أى إغالق: وسد .ما آان طريقا ألمر حرامًا آان أو حالًال : والذريعـة 

 ويعد هذا     .والمفاسدلى المحرمات     إ سد األبواب التى تؤدى           :واصطالحا   
المصدر من القواعد الهامة فى الفقه ولها العديد من التطبيقات ، وقد توسع فيها                  

 . جميع المذاهب من الناحية العمليةااعتبرتهن إبخاصة المالكية و
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 :ليه تطبيق هذه القاعدة إ الدليل الذى يستند -

كتاب عن سب   فقد ثبت األخذ بهذا المصدر بالكتاب والسنة ، آما فى نهى ال             
َوال َتُسبُّوا الَِّذيَن َيْدُعونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه فََيُسبُّوا اللََّه َعْدواً ِبَغْيِر           :  األوثان بقوله تعالى    

فقد حرم اهللا على المؤمنين أن يسبوا آلهة المشرآين حتى ال يكون ذلك                        ِعلٍْم
 .ذريعة لديهم لسب اهللا العلى العظيم 

لى ذريعة  إأن يأخذ من مدينه هدية لئال يؤدى ذلك             آذلك نهى النبى الدائن       
 .الربا وهى الزيادة 

لى المفسدة  إوتحريم التبرج ألن ذلك يؤدى            تحريم الخلوة بالمرأة األجنبية     
فالذريعة وسدها أصل من األصول الشرعية                .   والزنا   الرذائلوسدا لذريعة       

 .لى النصوص إالمستندة 

 تصحاب ــــاالس
   . أو المصاحبة-صحبة  استمرار ال:مفهومه 

فما .  لم يوجد ما يغيره      هو عليه ما      بقاء األمر على ما      :وعند األصوليين      
 .مضى مستقر على ما هو عليه حتى يقوم دليل على تغيير حكمه

ما للدليل السابق    إ حيث هو فى واقعه مستند           ،فاالستصحاب مصدر تبعى        
ليه لهذا ال يعد االستصحاب من        إلى الدليل الجديد الذى لجأ        إالذى سار عليه أو      

 .ذا عارضه دليل آخر قدم عليه إاألدلة القوية فى مرتبتها و

باحته إباحة آالطعام مثال فاألصل        انه اذا آان األصل فى شىء اإل          :مثاله    
صل فى الشىء الحرمة بقيت آالعالقة بين       ذا آان األ  إ و ،حتى يقوم دليل تحريمه     

 .الحل وهو الزواج المرأة والرجل حتى يثبت دليل 

شياء  فى األ   األصل  :  ليه قواعد االستصحاب آقاعدة     إوأصدق دليل تستند        
 ْرِض َجِميعاً ُهَو الَِّذي َخلََق لَكُْم َما ِفي األ      :  باحة اعتمادها على قوله تعالى        اإل

 .ُهْرِض َجِميعاً ِمْنألَوَسخََّر لَكُْم َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي ا: وقوله تعالى 
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 شرع من قبلنا
لما آانت الشرائع السماوية واحدة فى أصلها ، حيث منزلها واحد وهو                           

ال أن اهللا قد يحرم بعض أمور على قوم                 إ  ،المولى عز وجل فأساسها واحد           
ن آان  إلحكمة يعلمها ربما تهذيبا لشهواتهم ، آما أن أشكال العبادات تختلف و                  

 بقيت بعض الشرائع فى آافة األديان                  ومن هنا     ،هدفها عبادة الواحد القهار        
 .سالم آما هى فى التوراة فشريعة القصاص مثال بقيت فى اإل

 :وقد تناول القرآن بعض األحكام التى شرعت على األمم السابقة آما يلى  

هو مفروض على أمة االسالم آما فرضت على غيرهم آما فى               منها ما  -أ    
َن آَمُنوا كُِتَب َعلَْيكُُم الصَِّياُم كََما كُِتَب َعلَى الَِّذيَن ِمْن           َيا أَيَُّها الَِّذي  :  قوله تعالى    

  .قَْبِلكُْم لََعلَّكُْم َتتَّقُونَ

ومن ذلك االستناد إلى مشروعية الكثير من العقود الستعمال من قبلنا فى                     
 فى قوله تعالى    ةالشرائع السابقة لها وورود آيات قرآنية بذلك آما فى عقد الوآال            

وفى الكفالة    .  فَاْبَعثُوا أََحَدكُْم ِبَوِرِقكُْم َهِذِه ِإلَى الَْمِديَنةِ       :فى قصة أهل الكهف    
 أى  َوِلَمْن َجاَء ِبِه ِحْملُ َبِعٍري َوأََنا ِبِه َزِعيمٌ        خوته  إما ورد فى قصة يوسف و         

، وما جاء فى قصة موسى عليه السالم مع شعيب آدليل لإلجارة                 ضامن وآفيل 
  . َعلَى أَنْ َتأُْجَرِني ثََماِنَي ِحَجٍجص شخالأل

 ومنها أحكام ذآرت على سبيل االخبار عن األمم السابقة حيث آانت                    -ب  
َوَعلَى الَِّذيَن َهاُدوا َحرَّْمَنا كُلَّ ِذي ظُفٍُر       :  مفروضة عليهم فقط فى قوله تعالى           

 َما َحَملَْت ظُُهوُرُهَما أَِو الَْحَواَيا أَْو َما        الََّمُهَما إِ َوِمَن الَْبقَِر َوالَْغَنِم َحرَّْمَنا َعلَْيِهْم ُشُحو     
  .اْخَتلَطَ ِبَعظٍْم ذَِلَك َجَزْيَناُهْم ِبَبْغِيِهْم َوِإنَّا لََصاِدقُونَ

  . فقد دلت اآلية على أن التحريم هذا آان خاصا باليهود جزاء لهم على بغيهم                  
هذه اآلية مباشرة يبيح للمسلمين آل         فى القرآن سابق على        ابدليل أن هناك نصً    

 أَنْ َيكُونَ   الَّقُلْ ال أَِجُد ِفي َما أُوِحَي ِإلَيَّ ُمَحرَّماً َعلَى طَاِعٍم َيطَْعُمُه إِ           هذا فى قوله    
 .َمْيَتةً أَْو َدماً َمْسفُوحاً أَْو لَْحَم ِخْنِزيٍر فَِإنَُّه ِرْجٌس أَْو ِفْسقاً أُِهلَّ ِلَغْيِر اللَِّه ِبه
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 وهناك أحكام قصها القرآن عن الشرائع السابقة ولم يرد معها ما يدل                    -جـ  
 فقد ذهب الفقهاء إلى ضرورة العمل بها          ،على أمرنا بها أو قصرها على غيرنا        

 .ألن نص القرآن يلزمنا بها وأيدته األحاديث النبوية

فَْس ِبالنَّفِْس َوالَْعْيَن ِبالَْعْيِن    َوكََتْبَنا َعلَْيِهْم ِفيَها أَنَّ النَّ    :    قوله تعالى     :مثال ذلك     
  .ذُِن َوالسِّنَّ ِبالسِّنِّ َوالُْجُروَح ِقَصاٌصذُنَ ِباَألْنِف َواَألْنَف ِباَألَألَوا

 العــــرف 
 :مفهومه 

هو ما اعتاده الناس من معامالت واستقامت عليه أمورهم سواء أآانت فى                  
 . فى أقوالهم مأفعالهم أ

عارف الناس على استخدام لفظ الولد على االبن دون البنت على              ت :ومثاله    
 . وهذا عرف قولى ،حين أنه يطلق فى اللغة على الذآر واألنثى

تعارف الناس على تقديم جزء من المهر وتأخير                :  ومن العرف العملى         
 .الجزء الثانى فى النكاح 

د العرف أصال من أصول الفقه           ما رآه  « : لى قوله   إ وهو مستند    ،ويع
و عند اهللا حسن           سلمون حسنا فه آما أن مخالفة العرف فيها حرج وقد نهى        » الم

وله         ذا الحرج بق فاألمر الثابت   َوَما َجَعلَ َعلَْيكُْم ِفي الدِّيِن ِمْن َحَرجٍ       :اهللا عن ه
تا بدليل شرعى          د ثاب وقد جعل الفقهاء العرف معيارا لكثير      . بالعرف الصحيح يع

ر األ            من األمور الفق     وا العرف فى تقدي د حكم ية فق جرة فى بعض األعمال آما     ه
فَآُتوُهنَّ أُُجوَرُهنَّ َوأَْتِمُروا َبْيَنكُْم     :جارة المرضعة للطفل تصديقًا لقوله تعالى     إفى   

وآما فى قوله تعالى فى تنظيم استمرار العشرة بين الزوجين أو فى             . ِبَمْعُروٍف
ا  ة       ْعُروٍف أَْو فَاِرقُوُهنَّ ِبَمْعُروفٍ   فَأَْمـِسكُوُهنَّ ِبمَ   :إنهائه اق والمعامل وفى االنف

ى فى آيفية تحديد الصداق   وله تعال فَاْنِكُحوُهنَّ ِبِإذِْن أَْهِلِهنَّ َوآُتوُهنَّ أُُجوَرُهنَّ : وق
ل    ، ِبالَْمْعـُروفِ  اء اعتبروا     إ ب ن ما استقر عرفا بين الناس يعد ضابطًا أن الفقه
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يه أ   تفق عل م ي و ل وا  ول ذا قال ة ل راف المعامل شروط   « :ط رفا آالم روف ع المع
 .»شرطا

 طرًداأن يكون م    :  وقد اشترط العلماء للعرف حتى يكون أصال شرعيًا                    
أال يكون  ووغالبا ، وأال يكون مخالفا لما اشترطه أحد المتعاقدين عند التعاقد ،                   

 .مخالفا لنص الكتاب والسنة 
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 ملخص الفصل الرابع
 

ذ      −  المصادر التى يستخلص الفقه اإلسالمى أحكامه منها  ا الفصل  وضحنا فى ه
يه وهى المصادر األصلية                  تفق عل ا هو م نها م ذه المصادر م نا أن ه ين ل وتب
ضا      سمى أي ا ت ى م ر وه صدرا آخ بع م ستخلص وال تت ذاتها وال ت ستقلة ب الم

سن   رآن وال ى الق يها وه تهاد ف صية وال دور لالج ية أو الن صادر النقل  ةبالم
 . ع الصحابة رضوان اهللا عليهم وإجما

يا من المصادر يسمى بالمصادر العقلية أو التبعية أو غير                 − سمًا ثان ناك ق وأن ه
سم األول وهى محل اختالف                       ى الق ستند فى أصولها إل ستقلة وهى التى ت الم

 .  فهناك من قال بها وهناك من ناقش فى حجيتها ،عند الفقهاء

  .لمتفق عليهأما القسم األول من المصادر وهو ا −

د   − يه محم ى نب زل عل الم اهللا المعجز المن و آ رآن وه  المصدر األول الق
بدوء       صحف الم ى الم ين دفت ود ب تالوته الموج بد ب تحدى المتع بيل ال ى س عل

 . بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس 

ثلة ألوجه اإل − نا أم ا هو وبي نها م ريم وأن م رآن الك تلفة للق عجاز إعجاز المخ
وى وب ور أو  لغ شر س ثله أو بع وا بم دين أن يأت ندما تحدى اهللا الجاح الغى ع

عجاز حيث يتحدث القرآن على سبيل       آذا بيان بعض أوجه اإل     ،بسورة واحدة   
سابقة بل عما يدور من تحدٍ                  م ال اريخ األم ستقبلية وعن ت تحدى عن أمور م  ال

 . فى نفس اإلنسان قبل إظهاره 

 وأنه قطعى الثبوت ومن حيث داللة ألفاظه        ثم بينا داللة القرآن من حيث ثبوته       −
ام بعض آياته يعطى معنى واحدا فداللته على المعنى قطعية آلفظ         ى األحك عل
النار والماء وبعضها يعطى أآثر معنى آالعين فداللتها من حيث المعنى ظنية            

. 



١٥٩ مدخل الفقه اإلسالمى

سن      − نا ال م بي ام الفقه اإلسالمى ومعناها           ةث  ما صدر عن    : آمصدر أصلى نقلى ألحك
سنة حجيتها ثابتة بالقرآن      . من قول أو فعل أو تقرير أو صفة                النبى  وأن ال

  . ْمِر ِمْنكُْمأَِطيُعوا اللََّه َوأَِطيُعوا الرَُّسولَ َوأُوِلي اّأل    :الكريم فى قوله تعالى

رة      − سنة المتوات يث ال ن ح ندها م وة س يث ق ن ح سنة م سام ال حنا أق وأوض
 .والمشهورة واآلحاد 

يفة ال − م وظ رآن  ث ى الق اء ف ا ج يان م سنة لب ى ال د تأت رآن فق تها بالق سنة وعالق
مجمال آما أنها تأتى مؤآدة لنفس ما جاء فى القرآن وقد تأتى السنة مخصصة              

 . ما جاء فى القرآن الكريم عاما أو لتقييد ما جاء مطلقا فى القرآنآ

شأه النبى          − ا أن ته آم رد مباشرة فى القرآن آمير             وأمثل م ت ام ل اث من أحك
 .  وإباحة زيارة القبور ،الجدة 

ة   − اله درج اع وأع ن اإلجم ديث ع ى الح م يتوال واع إث صحابة وأن اع ال جم
سكوتى       اإل ى وال اع القول ة حجية اإل    . جم ه ال تجتمع األمة على       وأدل اع وأن جم

 .ضاللة 

ا شرط  − ه وم يال ومصدرا من مصادر الفق ر دل ى يعتب صحابى ومت ول ال م ق ث
 . له الصحابى الذى يعتمد بقو

 .ثم القياس وأرآانه وأدلة حجيته  −

ياس من استحسان ، وبيان المصادر األخرى العرف وشرع من                  − م صدر الق ث
م ينه عن العمل به              يه أو ل نا إذا نص عل نا شرع ل  وسد الذريعة وأن درء ،قبل

ى جلب المصلحة            دم عل سدة مق ذا المصلحة المرسلة التى لم يرد منها        ،  المف آ
نع وال بال      آذا االستصحاب . فعل فكانت مطلقة وأثرها آمصدر للفقه        نفى بالم

ة    ياء اإلباح ى األش و أن األصل ف اء   ،وه شك وإبق رح ال و ط  وان األصل ه
 . األصل وترك ما آان على ما آان 
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 الفصل الرابعأسئلة على 
 

 : أسئلة المقال  -أوًال 

ين وجه اإلعجاز البالغى واللغوى فى القرآن الكريم مع ضرب                   -١س  مثال لما    ب
 .تقول

ا هى داللة ثبوت ألفاظ القرآن الكريم وما هى داللته على معانى ألفاظه                  -٢س ين م  ب
. 

 .شرح التعريف شرحا وافيا ا عرف القرآن الكريم و-٣س

 .ذآر أنواع السنة من حيث قوة السند مع ضرب مثال لكل نوع ا -٤س

 تقول ؟ ضرب مثاال لما ا ما المقصود بالقياس وما هى أرآانه و-٥س

ا هى المصلحة المرسلة ومثالها ودليل العمل بها آمصدر للفقه اإلسالمى               -٦س   م
 ؟

 .ضرب مثاال لهذا المصدر ا بين متى يعد شرع من قبلنا شرعا لنا و-٧س

 :  األسئلة التطبيقية -ثانيًا 
 :  بين مفهوم المصطلحات الفقهية التالية -١س

 . المصلحة المرسلة - اإلجماع -  العرف- االستحسان -السنة المتواترة    

 : بين مدى صحة العبارات التالية من عدمه -٢س

 . ألفاظ القرآن الكريم من حيث داللتها على المعنى قطعية -

 . آل األحاديث النبوية تأتى فقط لتأآيد ما جاء فى القرآن -

 .فى صورة لفظية فقط   آل أحاديث النبى -

 . السابقين شرع ألمة محمد  آل ما ورد فى شرائع األنبياء-

  . المصلحة المرسلة هى آل ما ألغاه الشرع ولم يعتبر العمل به -
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 . سكوت الصحابة عن الحكم على مسألة يعد إجماعا منهم -
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 الخامس الفصل
 دـــنظرية العق

 
 :داف ـــاأله
تحدث هذا الفصل       عن موضوع من الموضوعات التى اهتمت بها الشريعة     ي

 مجال المعامالت التى هى سنام الحياة وأساسها وأن أهم ما ينظم            واإلسالمية وه   
  :هذا الفصل فى تالمعامالت بين الناس فكرة العقد فبين

 .  أهمية العقد وتعريفه -١

 . أرآان العقد وشروط أرآانه وأهمية األلفاظ فى التعاقد -٢

 .  فى اإليجاب والقبول - شروط الصيغة - الصيغة والتراضى -٣

اب    -٤ بارة اإليج وح ع بول ووض اب والق ين اإليج صال ب رورة االت  ض
 . والقبول وعدم وجود فاصل بينهما 

 :  القرائن الدالة على ارتباط الرضا بالعبارة -٥

 . المكره - الهازل - المخطئ -حكم تعاقد السكران       

 
  : المتضمنة المفاهيم

 .  الرآن والشرط -٢    . العقد -١

 .  اإلشارة -٤    .  الرضا -٣

 . المخطئ -٦    . المعاطاة -٥

 .  بيع المضطر -٨    .  الهازل -٧

 . البيع الصورى -١٠    .ة بيع التلجئ-٩
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 :تمهيد 

 :قد أهمية دراسة الع
يستطيع    ال فاإلنسانساس الحياة ،    أ بالمعامالت عموما ألنها     اإلسالمىاهتم الفقه   

أن يعيش بمفرده وارتباطه مع اآلخرين بالتعامل معهم ، لقضاء حاجياته فى األمور                   
بد من إفراغه     يصبون إليه ، وهذا التعامل ال        الجوهرية ، التى تحقق له وللجماعة ما        

لتعاقد بأشكاله المختلفة ، ووفقا لموضوع التعامل المراد            فى قالب معين فى صورة ا        
وقد .  ى غير ذلك من العقود     إلمن بيع أو إجارة أو وآالة أو وديعة أو عارية أو رهن                

بحث الناس على ضرورة الوفاء بااللتزامات المترتبة على                  اهتم القرآن الكريم        
وينادى به الرسول الكريم آما      باب الوفاء بالعهد الذى أمر اهللا به ،            وأنها من  العقود،

َوأَْوفُوا :  وفى قوله تعالى     َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَْوفُوا ِبالُْعقُودِ        :جاء فى قوله تعالى   
نسان على نفسه من       فالعقد عهد بما يقطعه اإل          ،ِبالَْعْهِد ِإنَّ الَْعْهَد كَانَ َمْسُؤوالً    

لى التسامح واليسر فى    إذا المقام تدعو    حاديث آثيرة فى ه   أوآما جاء فى    .  التزام
رحم اهللا    «    :برام العقود وتنفيذها من آافة أطرافها آما جاء فى حديثه الشريف           إ

من أخذ أموال     «:    وقوله    »ذا اقتضى   إرجال سمحا إذا باع وإذا اشترى و       
 . »خذها يريد إتالفها أتلفه اهللا أ  ومنالناس يريد أداءها أدى اهللا عنه

 :ما يلى آلن للحديث تفصيال فى بنيان نظرية العقد ونقسمها إلى وننتقل ا

 .وهو ما يعرف بمرحلة إنشاء العقدمفهوم العقد وتكوينه ،  - 

 .فى أحكام العقد ، وأقسامه ، وانتهائه -

 .وإلى تفاصيل ذلك نتحدث عن مفهوم العقد وتكوينه 
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 حقيقة العقد وتكوينه 
  غيره من مصطلحاتحقيقة العقد والتمييز بينه وبين

 : تعريف العقد 
 ، والتقوية ،     الربط:  يطلق العقد فى لغة العرب على معان متعددة من أهمها              

يخرج عن الجمع أو الربط بين شيئين أو أشياء ،            والتوثيق ، فكل معنى لغوى ال     
 .فيقال َعَقد الحبل أى ربطه ، وعقد الرباط أى قواه . وعن التقوية والتوثيق 

 آما ورد فى المثال السابق عقد               ماديا محسوسا  ا قد يكون         هذ  والربط
ال :  فى قوله تعالى        فى األمور غير الحسية آما            معنوياالحبل، وقد يكون        

فعقد اليمين    ْيَمانَُيَؤاِخذُكُُم اللَُّه ِباللَّْغِو ِفي أَْيَماِنكُْم َولَِكْن ُيَؤاِخذُكُْم ِبَما َعقَّْدُتُم األَ         
 عقد فالن صلة طيبة بفالن أى قوى        :مر معنوى ، وآما يقال    أى تشديده وتأآيده أ   

 ووثق الروابط والعالقات معه فالعقد بمعنى الربط بمعناه المادى والمعنوى                        
 .مطلقا

صطالح بمعناه فى اللغة وهو       ذا نظرنا إلى عالقة تعريف العقد فى اال           إو
 عندما يريد   نجدها عالقة واحدة فى معنى الربط والتوثيق ، فالبائع مثال           .  الربط  

بيع سلعته فيأتيه المشترى ويقبل شراءها بثمن معين يوافق عليه البائع ، فكأن                     
 .طرفى العقد ربطا بين عبارتيهما عبارة البائع والمشترى

 :المعنى االصطالحى للعقد 
من تتبعنا لكالم الفقهاء واستقرائنا       وأقصد به المعنى الخاص والدقيق للعقد     

 : د  أخذوا اتجاهينق فى مقصودهم للمعنى الدقيق للعقد للعقود المختلفة نجدهم

 :االتجاه األول 
يعزم   آل ما    فيجعلون       "العقد"  ةوفيه يتوسع أصحابه فى مفهوم آلم               

لى إنشائه  إيحتاج فى    ، سواء أآان هذا الفعل المقصود         اإلنسان على فعله عقدا   
 إرادة واحدة دوره  يجار ، أم آان مما يكفى لص        آثر آالبيع مثال واإل     أ  أو رادتينإ
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 فكل هذه   ،مثل هبة شخص سيارته لمستشفى ، أو تبرعه بمبلغ من المال للفقراء             
 ، أم   التصرفات عندهم عقود ، سواء تمت بإرادة شخص واحد دون ربط باآلخرين            

ويعتبرون أن الربط قد تم حتى فى التصرف الذى               .  قامت بالربط بين إرادتين     
ربط بين نيته وإرادته وبين تنفيذه لما التزم          نشأ بإرادة الشخص وحده ، ألنه قد          

 .آالطالق مثال به دون طرف ثان

آثر آما فى عقود       أوالعقد بهذا المعنى العام يشمل العقد بين طرفين أو                     
المعاوضات أى الذى يقدم فيها آل طرف فى العقد التزاما يأخذ فى مقابله                               

لثمن من المشترى ، آذا     اعوضا آالبيع يقدم البائع السلعة فى مقابل حصوله على           
 ، ومثل ذلك اإليجار، والزواج ،            المشترى يدفع الثمن فى مقابل تسليمه السلعة            

 . والمضاربة والشرآة وغيرهم 

، نسان نفسه منفردا  يلزم به اإل    آما يعد عند أصحاب هذا المفهوم عقدا آل ما        
عل شىء أو   لزام بفعل شىء ، أو ترآه فالناذر قد أوجب نفسه بف             آان هذا اإل  أسواء  

نسان على  بترآه عند تحقق أو تخلف أمر معين والتصدق ، وآل شرط يشترطه اإل              
 .نفسه مستقبال يفعله

 آل تصرف يترتب عليه حكم        ": العام هو   العقد بمعناه ن  إ  :وخالصة القول  
 . "شرعى سواء أآان بين إرادتين فأآثر أم صدر بإرادة واحدة

 :هاء االتجاه الثانى لمفهوم العقد عند الفق
يطلقون آلمة عقد بهذا         ليه يذهب الجانب األعظم من الفقهاء ، وهم ال                إو

التعميم السابق فى االتجاه األول ، بل يقصرون مفهوم العقد على التصرف بين                 
 .إرادتين أو أآثر ، وتترتب عليه التزامات

هو الربط بين        :  ن تعريف العقد بمفهومه الخاص           إ  : وخالصة القول  
 ، أو ما يقوم مقامهما ، يترتب عليه ، أثر شرعى آالبيع                                آالمين أو أآثر     

 .جارة ، والوديعة وغيرهمواإل

 :الفروق بين التعريفين 
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ام   ى الع ى  :المعن ع ف رفين     أ أوس ين ط صرف ب شمل الت يث ي راده ح ف
رد   صرف المنف اص والت ى الخ ا المعن اره إال    أم ى إط دخل ف ال ي ل ف راده أق  فأف

سمى عقدا عندهم ، أما ما عدا ذلك فيخرج عن التصرف بين جانبين وهذا هو الم   
 .دائرة العقد ويسمى تصرفا أو التزاما وفق حدوده

راجح    ه أصحاب االتجاه الثانى الذين يضيقون من                  :وال  هو المفهوم الذى أخذ ب
 .طالقنا آلمة عقدإدائرة وحدود العقد وهو الذى نقصده عند 

 : تعريف العقد فى القانون المدنى -

د    ر قانونى ، سواء        هو  :العق ى إحداث أث ين عل آان هذا األثر أ توافق إرادت
 .نشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهائهإهو 

زام آالبيع ، ونقله آالحوال        شاء الت  ، وتعديله آتأجيل الدائن الدين للمدين،   ةفإن
 .براء من الدينوإنهائه آاإل

ى ال  د بالمعن وم العق ع مفه ون م اق القان رى اتف نا ن ه ولعل ى الفق اص ف خ
رة العقد خالصته تعاون اإلرادتين على إحداث أثر               اإل تحديد مضيق لفك سالمى ب

ين    ناك فرق بين إحداث أثر شرعى فى التعريف الفقهى               قانونى مع ان ه ، وإن آ
ر القانونى فى التعريف القانونى للعقد             د واألث فالفقه يعنيه وقوع العقد على     . للعق

ون ي     شرع ، والقان ره ال ون ، بغض         أمر يق ره القان ى أمر يق د عل وع العق ى وق عن
رار الشرع له ، ومن هنا فعقد المسلم ل               خمر لمسلم آخر أمر     تصنيعالنظر عن إق

 . فى الوقت الذى يقره القانون. يقره الشرع  ال

 : يلى   مانسان ينبغى توضيح من تصرفات اإلاولما آان العقد تصرًف

 

 التمييز بين مفهوم العقد 
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  يلتبس معه من مصطلحاتقد وبين ما
 :  العقد والتصرف -أوال 

التصرف مصطلح أعم من العقد ، طبقا لالتجاه المضيق ، وبالتالى يكون               
العقد ، ويعد      حيث يحتوى مصطلح التصرف    .  بين المصطلحين عالقة اشتمال       

لكن التصرف مساٍو للعقد      .  ، وليس العكس    فكل عقد تصرف        ،فردا من أفراده   
 .اه األول فكل عقد تصرف ويطلق على التصرف عقدعند أصحاب االتج

 : مفهوم التصرف 
 :وقد اختلف الفقهاء فى تحديد معنى التصرف إلى اتجاهين 

 : االتجاه األول 
و  صرف ه ى أن الت شخص الممِّ : ذهب إل صدر عن ال ا ي ل م ه آ ز بإرادت ي
 .  معينة اويرتب الشرع عليه نتائج وآثاًر

 : المفهوم إلى قسمين وينقسم التصرف عندهم بهذا  

ى      -١ ياره من                 :  تصرف فعل ز باخت ا يصدر عن الشخص الممي وهو آل م
ا محددا آالسرقة ، أو إتالف مال                   را أو حكم شارع أث يها ال ال التى رتب عل األفع

  .الغير وأمالآه 

 . مالك الغير بالضمان لزم المتلف ألأفقد رتب الشرع عقوبة للسارق و 

ى      -٢ ز باختياره من           وهو آل م     :  تصرف قول ا يصدر عن الشخص الممي
آقيام الشخص بإبرام عقد    . األقوال التى رتب عليها الشارع أثرا أو حكما محددا          

ة بصدور صيغة التعاقد منه باأللفاظ         بة أو وآال يع أو ه فقد رتب الشارع على . ب
ية  شترى وملك يع للم ية المب نقل ملك يع ي ددة فالب ارا مح ية آث ذه التصرفات القول ه

آما أن الهبة تنقل ملكية المال الموهوب للموهوب له  والوآالة           . لثمن إلى البائع    ا
 . تجعل الوآيل نائبا عنه فيما وآله فيه 

 : االتجاه الثانى 
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ز          ا يصدر عن الشخص الممي ى أن التصرف هو آل م وذهب أصحابه إل
 . ًا باختياره من األقوال فقط التى رتب الشارع عليها أثرًا أو حكمًا معين

ى التصرف عندهم يعد أضيق نطاقا من التصرف عند أصحاب               يه فمعن وعل
ه   سابق ألن اه ال صرفات     أاالتج ى الت ط عل صر فق ية واقت صرفات الفعل رج الت خ

 . القولية 

  :  ما يلىهىوخالصة القول فى بيان العالقة بين مدلول التصرف والعقد  
ناء على االتجاه األول التصرف عندهم أعم وأشمل     ، ألن التصرف  من العقدب

يها          رتب عل ى ي اظ الت ى باأللف ال والقول ى باألفع صرف الفعل شمل الت ندهم ي ع
 .  والعقد هو تصرف قولى باأللفاظ غالبا،الشرع أثرا 

 : آما أنه بناء على االتجاه الثانى فى مفهوم التصرف  
ولى هما تصرف قييكون التصرف أيضًا أعم من مفهوم العقد بالرغم من أن آل          

بعا لهذا االتجاه      ذلك ألن التصرف ولو آان قوليا يشمل التصرف القولى الصادر    ،  ت
  . من طرفين والصادر من طرف واحد آالتبرع والهبة

ى عقدا إال إذا            ر التصرف القول راجح ال يعتب شائع وال بالمفهوم ال د ف ا العق أم
 . وعليه فالتصرف أعم من العقد عند الجميع  .آان بين طرفين فقط 

 أرآان العقد وتكوينه 
رآانه أوال ثم تتحقق شروط هذه           ألكى يقوم بنيان الشىء البد أن تكتمل                

ن أ منه وهنا يجب      ةاألرآان فينشأ نشأة صحيحة تمكنه من تحقيق آثاره المرجو           
 .نفرق بين معنى الرآن والشرط 

رآن    ا  :ال ثل رآن                 م ثله م نه وم ه جزء م ه ألن شىء إال ب تحقق وجود ال ال ي
وبانعدام ،  ال يقوم البناء وال يطلق عليه ذلك إال بحوائطه األربعة           ) الحائط( ناءالب

شىء ويفقد ذاتيته ومثال الرآن الرآوع فى الصالة فال                 تحقق وجود ال رآن ال ي ال
 .صالة دون رآوع 

األمر الخارج عن تكوين الشىء وحقيقته لكنه ضرورى لتمامه   :  أما الشرط   
بة للصالة وهى ليست رآنا فى الصالة بل هى أمر           وصحته آالطهارة مثال بالنس   
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وهذه الشروط تختلف فى درجة           ، لكنها ضرورية لصحة الصالة        اخارج عنه  
هميتها وتأثيرها على الشىء وفق الحاجة والتأثير فتتراوح بين أنواع من                             أ

لى مراتب أقل وهو ما     إهمية الرآن نفسه وتتدرج     أالشروط قد تصل أهميتها إلى      
 : وبتطبيق ذلك على العقد نتحدث فيما يأتى سيرد تفصيله

 فى أرآان العقد 
وم أن األساس فى تكوين العقد يبدأ من وقت          ظهار رغبة الطرفين إمن المعل

ى     ذا التراضى ف ى صياغة ه د عل راف العق ين أط و التراضى ب تعاقد وه ى ال ف
ى عليه قيام العقد             ذى يبن رآن الجوهرى واألساسى ال ثل ال د وهو يم  صورة العق

د    و صيغة العق ره ه ته ومظه ذا التراضى دالل نه وه ره فالتراضىوتكوي  ومظه
تاج   و يح د وه رآن األول للعق و ال صيغة ه ى إال دل ى العق دين (طرف ا ) العاق وهم

شقيها اإل  صيغة ب ن ال ران ع شترى  المعب بائع والم ثالهما ال بول وم اب والق يج
ستأجر    م    ،والمؤجر والم تعاقد    ث م العقد من أجله     وهو الموضوع الذى يبر    محل ال

ل للسلعة وهو الثمن ، يمثالن شقى هذا الرآن                   ذا المقاب يعها وآ راد ب سيارة الم آال
رآن األول وهو الصيغة المعبرة عن               . وهو المحل    اء بال تمام الفقه د وصل اه وق
ا من بعضهم         إالتراضى    ى جعله رآن األوحد   ل د وال حاجة لذآر األرآان         ال  للعق

تع ى ال رغبة ف إعالن ال اراقد األخرى ف ى اإلوإظه رغبة ف ذه ال بول  ه يجاب والق
ن وجود  أآاف وال حاجة لذآر باقى األرآان وهذا ما رآه األحناف حيث ذآروا                 

ان ى األرآ ود باق ضرورة وج ستلزم بال رآن ي ذا ال اء ،ه ور الفقه ا جمه  :أم
يقولون    ان مجتمعة البد منها فكيف توجد الصيغة دون           إف طراف للتعبير  أن األرآ

نها أو دون تعاقد  ع يه ال ع عل ل يق ى  ..  مح ر عل كلى ال يؤث الف ش ذا الخ وه
 :لى تفاصيلها إالمضمون والنتائج فكالهما يصل باألرآان 

  .]يجاب وقبول إ) [ الصيغة( التراضى :الرآن األول  

 .]عاقدان [  األطراف :الرآن الثانى 

 . مثمن–ثمن ]  مقابل -موضوع [  المحل :الرآن الثالث 

 ):الصيغة ( ى فى التعاقد  التراض-أوال 
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وتكوينه ألنه   هم األرآان الالزمة إلنشاء العقد             أيعد التراضى أو الرضا          
عبارة عن اتجاه النية للرغبة فى التعاقد من جانب طرفيه فالبائع ينوى بيع سلعته                           
والمشترى يعزم وينوى على االتجاه للسوق لشراء سلعته وتأتى النصوص الكريمة                 

َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتأْكُلُوا        :لتأآيد ذلك من الكتاب يقول تعالى        من الكتاب والسنة      
والتجارة عبارة عن        أَنْ َتكُونَ ِتَجاَرةً َعْن َتَراٍض ِمْنكُمْ       الّأَْمَوالَكُْم َبْيَنكُْم ِبالَْباِطِل إِ   

ال آانت باطلة ،       إساس صحتها و    أعقود مختلفة جعل القرآن الكريم التراضى             
ن البيع وهو   إأى    »إنما البيع عن تراض       «  :    ن السنة يقول رسول اهللا        وم

 عبارة عن    :فالرضا    ،يكون عقدا إال بالتراضى بين أطرافه            ال هم العقود أمن  
وعلى هذا فالعقد    .  نسان ورغبته فى أداء عمل معين بمحض إرادته             ارتياح اإل 
 آراه أو خلل فى      إدون     «قائمة إال إذا آان أطرافه راغبين بإرادتهم                التقوم له     

 .فى إبرام العقد»  رادة آالجنون أو الصغراإل

 :عالمة الرضا ومظهره 
يمكن معرفته وال االطالع      لكن الرضا وهو الرغبة والنية أمر داخلى قلبى ال        

عزم وأنوى شراء سيارة لكن ذلك فى مكنون نفسى                        أ فقد      ؛عليه من الناس         
 . قائمة هر للعقدوبالتالى لن تظ. وضميرى لم أظهره ألحد 

 هذا  ،عالن هذه الرغبة  إ ودليل على    مظهر خارجى ن يكون هناك    ألذا وجب   
المظهر يتمثل فى صيغة العقد وهى التعبير الصادر من الطرفين بوسائل متعددة             

يجاب جانب منه من أحد العاقدين واآلخر من الطرف الثانى وهو ما يعرف باإل                
نما الرضا هو  إآن الحقيقى ليس الصيغة      وعلى هذا فالر   ،والقبول جناحى الصيغة  

وسنتحدث فيما يلى عن الصيغـة ، وشروطهـا،           .   للتعبير عنه   ،الرآن والصيغة 
 . لى إرادتينإبرام العقد الذى يحتاج إرادة المنفردة فى مكانيــة اإلإو

 

 الصـيـغــــــــــة
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 )يجاب والقبول إلا( 

ن اهذ.  ثر شرعى أين بقصد إحداث    نه الربط بين آالم   إ  :سبق وقلنا فى تعريف العقد    
 فى التعاقد والثانى الكالم الذى        حدهما عبارة أحد العاقدين يبدى بها رغبته        أن  االكالم

 .يرد به الطرف الثانى على هذه الرغبة 

يجاب والثانى بالقبول وهما طرفا الصيغة حد الكالمين باإل أوقد سمى الفقهاء    
 وما هى الشروط الواجب توافرها       ؟يجاب عن القبول  اإللكن آيف نميز عبارة      .  
 مكان الربط بينهما لكى يقدما صيغة صحيحة منشئة لعقد صحيح؟إل

 : مفهوم اإليجاب والقبول وآيفية التمييز بينهما

 .عالن أحد طرفى العقد رغبته الجادة فى التعاقد إ -اإليجاب 

 بداه الطرف الذى   أ هو ما يبديه الطرف اآلخر صراحة لقبول ما                -القبول  
 . علن رغبته فى التعاقد أ

 أبيع هذه السيارة بخمسة آالف جنيه هذا                : ما لو قال التاجر        :مثال ذلك     
 قبلت الشراء بهذا      : فإذا قال الطرف اآلخر       ،يجاباإعالن للرغبة فى البيع يعد          إ

يجاب والقبول اآلثار     عد هذا قبوال وترتب على الصيغة المكونة من اإل                ؛الثمن
 .رفين العقدية على عاتق الط

 آنا أمام طرفى العقد عند صدور الصيغة منهما فكيف نعرف االيجاب               وإذا
 . من القبول 

 هو التعبير الذى يصدر أوال      يجاباإل القول بأن    إلى  ذهب جانب من الفقهاء   
يجاب عن القبول عند هؤالء        فالمعيار هنا فى تمييز اإل        ، ما صدر ثانيا     والقبول

 . ليه األحنافإأى هو الذى ذهب معيار زمنى على الترتيب وهذا الر

وقد )   الحنابلة - الشافعية   -المالكية  (أما االتجاه الثانى وهو لجمهور الفقهاء         
يجاب هو الذى يصدر من الطرف المملك أى الذى سيتصرف فى               ذآروا أن اإل  

يصدر ممن يرغب فى         محل العقد آالبائع مثال فى عقد البيع والقبول هو ما                   
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 فى عقد البيع فالعبارة التى تصدر من البائع فى عقد البيع             التملك آالمشترى مثال  
أوال أم آانت ثانيا والقبول هو عبارة المشترى دائما            يجاب سواء صدرت  هى اإل 

يجاب دائما والمتملك   إسواء أصدرت فى أول الكالم أم فى آخره فعبارة المملك               
ن صيغة العقد   أ  وبغض النظر عن هذه االتجاهات الفقهية فالذى يهمنا          قبول دائما 

ن البحث عن تسمية آل عبارة منهما مسألة         أيجاب والقبول و  مكونة من شقين اإل   
 .اصطالحات ليست من الخطورة وال أثر لها 

 يجاب والقبول وسائل التعبير عن اإل
 : التعاقد باأللفاظ -أوال 

ن    ر ع تم التعبي ية      إي رغبة الداخل ر ال تعددة تظه ائل م تعاقدين بوس رادة الم
صيغة ومن أهم هذه الوسائل و        الباط  ا يعرف بال تعاقدين بم وضحها األلفاظ  أنة للم

اللفظ    ر عن اإل          هو  :ف نة فى نفس اإل     األصل فى التعبي نه أنسان ، آما    رادة الكام
 .آثر يسرا وذيوعا بين الناس األ

 : سبب اهتمام الفقهاء بشكل اللفظ من حيث صياغته وزمنه وهيئته 
 العقد ، هى األلفاظ     ىوسائل للربط بين آالم طرف    بسط ال أالسبب الرئيسى أن    

سالمى يلزم أطرافه باآلثار وااللتزامات الناتجة عنه                 ن العقد فى الفقه اإل          أو
جراء آخر   إيجاب والموافقة عليه بالقبول وقبل اتخاذ أى                    بمجرد صدور اإل     

 بعتك سيارتى    : هذه الواقعة فلو قال بائع سيارة مثال للراغب فى شرائها               إلثبات
أما ..   قبلت لزم العقد وصار نهائيا        :بعشرين ألف جنيه فقال الراغب فى الشراء       

نما هى  إثبات هذا التعاقد     جراءات معينة تتخذ إل    إفراغ العقد فى قالب آتابى أو         إ
سالمى فى استكمالها بعد    مور خارجة عن بنيان العقد وصلبه وال يمانع الفقه اإل          أ

د له وسائله لكنه قد ثبت واستقر منذ لحظة          فالسير فى تنفيذ العق    -صدور الصيغة   
الربط بين آالمى الصيغة وعليه فقد نقلت ملكيتها للمشترى حتى قبل تسليمها له               

 لذا آان االهتمام لدى الفقهاء بإظهار الصيغة واضحة جلية بطريق واضح هو                ،
لى إمثل طريق للتعبير عن إرادة األطراف وخروج العزم الداخلى           أاأللفاظ وهى   
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شارة أو الكتابة إال فى          لى غيره من وسائل آاإل         إواقع الخارجى وال ينتقل          ال
لفاظها أ وداللة   - فعبارة الصيغة ، وزمنها       ؛ سيأتى تفصيلها حاال      ةظروف معين 

رادة والعبارة أى اتجاه نية العاقد وارتباطها مع قصده للفظ           وحالة التوافق بين اإل   
التالى يزول االستغراب لدى البعض من       وب ،الذى يعبر عنه بلسانه قاصدا التعاقد     

اهتمام الفقهاء بسالمة العبارة الصادرة من المتحدث بها والتحقق من آونه قصد              
سيرد تفصيله فى عبارة الهازل أو          بها التعاقد وتوافرت لها الذمة أم ال على ما            

 ألنه آما ذآرنا اللفظ هو األساس الكامل والنهائى            ؛  لخ  إ...  النائم أو السكران      
 ذلك فى شكل العقود المكتوبة التمهيدية أو الموثقة               غلزامه وإفرا إلنشأة العقد و   

ثبات هذا الحق فى مواجهة من ينازع فيه ووسيلة                نما هو نوع من التحفظ إل         إ
 خالفا لنظرة   -لحفظ الحقوق عند النزاع لكنها ليست المنشئة للعقد أو الموجدة له             

 :القانون المدنى الوضعى

جوده بإفراغ صيغته فى شكل معين يحدده القانون البد من اتباعه              يبدأ و  فالعقد
تعطيه القوة وال اآلثار الكاملة التى تحمى               فكتابة العقد فى ورقة غير رسمية ال            

لى الشكل الموثق على يد     إ وتحويل هذا التعاقد االبتدائى      -حقوق طرفيه عند النزاع     
 . اآلخرين  قوة فى مواجهةهموظف رسمى وبإجراءات معينة يمنح

 أمر داخل فى التعاقد وجزء منه فى المفهوم القانونى وال يصل                        فالكتابة
نتاج إ الكتابة وال يقوى على        ةلى مرتب إالتلفظ المنفرد دون آتابة لصيغة التعاقد          

 ةآثار العقد فى مواجهة أطرافه ومن هنا آان االهتمام التفصيلى باأللفاظ وصح                
 القانونية المهتمة    باألنظمةسالمى حتى بعد األخذ       داللتها فى التعاقد فى الفقه اإل       

نها إضافة تدعم اللفظ من ناحية         أسالمى   اإل هبالكتابة ألن مفهوم الكتابة فى الفق        
 .نشاء العقد ووجوده إإثباته وحسم النزاع عند الخالف وليس 

 :قواها فى صيغة العقد أأفضل األلفاظ و
عبير فإن المطلوب منها الداللة على      إذا آانت األلفاظ هى الوسيلة المعتادة للت      

 .المقصود بها داللة واضحة خالية من أى لبس أو غموض
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 :  وقد تحدث الفقهاء عن األلفاظ التى يتم بها التعاقد وتناولوها من زاويتين 

 :  من الناحية المادية لأللفاظ والحروف -األولى

ية  زمن أى الهيئة الزمنية التى يدل عل            -الثان  هل  :يها لفظ التعاقد   من ناحية ال
زمن الماضى أو المضارع أو األمر        صيغة ال تعاقد ب  وأثر ذلك ،لفظ ال

 . على جنحة التعاقد 

  :  الهيئة المادية أو شكل األلفاظ التى تستخدم فى إبرام العقود-أوًال 
 ..ويقصد بها الحروف التى يتكون منها اللفظ  
بها  ود وغال ة العق ى جمل ه ف اء أن رر الفقه د ق د وق راف العق زم أط  ال يلت

ددة   اظ مح تخدام ألف ضرورة اس أى     ب رى ، ف تبدالها بأخ رها أو اس ن تغيي ال يمك
دل على المعنى المقصود تصلح إلبرام العقد ففى عقد البيع مثال                بارة ت يجوز : ع

ية بع    ل الملك ى نق دل عل ظ ي ل لف تخدام آ ت ،  واس بعت ، وملك ل آ ض أى بمقاب
 وهبت أو ملكت مجانا ،      :الواهب أن يقول  بة يمكن    وفى عقد اله   -وجعلته لك بثمن    

ة لفالن         د اإليجار يقول        أو جعلت سيارتى هدي  أو ملكت منفعة    أجَّرت : ، وفى عق
 . مسكنى لمدة آذا بأجر قدره آذا 

 : ومرجع هذه المرونة عند هؤالء الفقهاء مردها 
ى قاعدة فقهية هامة تقول          إ ستندون إل م ي المعانى ن العبرة فى العقود بإ « :نه

 .» ال باأللفاظ والمبانى 

ة أو  اظ خاص زام بألف ود االلت ن العق د م اد أى عق شترط النعق ه ال ي أى إن
 . عبارات معينة بل يصح بأى لفظ يدل على معنى العقد داللة واضحة

ذه القاعدة التى اهتمت بالقصد واإلرادة أآثر من شكل اللفظ             ى ه رتب عل ويت
أ و       .. وحروفه    و أخط د ل ان يقصد               أن العاق نه آ د لك ى عق دل عل بارة ت استخدم ع

يه            رائن عل را آخر دلت الق و أخطأ وقال فى عقد البيع    .. أم ا ل  أجرت منزلى :آم
تاح والمبلغ أآثر من                        سليم المف د شرع فى إخالء المسكن وت يه وق ة ألف جن بمائ
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ار د اإليج يمة عق ظ   ،ق تخدام لف أ باس ن الخط رغم م يع بال ى الب ت عل رائن دل  فالق
 . ر بدال من البيع اإليجا

سان فى اللفظ دون قصد تغيير المعنى ال يؤثر على التعاقد مادامت                أ الل فخط
 . القرينة واضحة فى الداللة على المقصود 

ه ال ضرورة   ود وأن ى العق اظ ف ضية األلف ن ق اء م ور الفقه ستثن جمه م ي ول
ر م         ته أآث ه قداسته وأهمي دا ل دا واح يها إال عق ددة ف زام بصيغ مح ود لاللت ن العق

 : وهو ؛األخرى 

 :عقد النكاح 
زواج إال بألفاظ محددة ال يسمح باستبدالها بألفاظ                    نعقد ال ه ال ي ى أن بوا إل فذه

اظ محددة وهى       .. أخرى    ذه األلف ى ن النكاح والزواج وما يشتق منهما آزوج      :وه
 . وأنكحنى وال ينعقد النكاح إال بها 

 وتصبح به المرأة حال         ذلك ألن عقد الزواج له خطورة وشأن خاص ،                  
 ويترتب عليه ثبوت النسب ، والتوارث بين          -للرجل بعد أن آانت محرمة عليه        

   : آما أن القيام بهذا العقد نوع من تنفيذ أوامر الشرع لقوله                       ،الزوجين  
فوجب أن نلتزم فيه بما ورد فى           ..  فهو نوع من التعبد        »  تناآحوا تناسلوا    «  

فى القرآن الكريم ألفاظ لهذا العقد سوى الزواج               ولم يرد     ..  الشرع من ألفاظ       
 َما قَْد   َوال َتْنِكُحوا َما َنكََح آَباُؤكُْم ِمَن النَِّساِء ِإالّ         :والنكاح آما فى قوله تعالى       

 وسيرد مزيد من التفاصيل فى        فَلَمَّا قََضى زَيٌْد مِنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا     :   وقال    ،َسلََف
اظ صيغة النكاح ، فى دراسة الزواج وأحكام األسرة والتى                هذا الموضوع أللف   

 .  أخرى فى هذا الموضوع ستوضح أن هناك آراًء

 . وإن آان ما ذآرناه هو الرأى الراجح فى هذا المقام  

 :  من حيث الهيئة الزمانية أللفاظ التعاقد -ثانيًا 
ة   سم من أقسام الكالم مع األسماء والحرو            ،بداه ال آق إن األفع ف هى اللفظ  ف

رام العقود            ألن الفعل يدل على حدث وزمن ومعلوم ؛المناسب الستخدامه فى إب
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ل  ى الفع زمن ف زمن الماضى أو يحدث   إأن ال و ال ر وه ون مضى وم ا أن يك م
رًا زمن يحدث فى المستقبل فقط وهو فعل             زمن المضارع وأخي ستمر وهو ال وي

ن ال من حيث زم ذه األفع و المناسب من ه ا ه ى األمر فم ظ ف تخدامه آلف ها الس
 إبرام العقود ؟

 : صيغة الفعل الماضى -١
اء       د بلفظ الماضى هى أفضل الصيغ ألنها               أجمع الفقه ى أن صيغة العق عل

ى الجدية              تعاقد وعل ى إرادة ال تما عل دل ح  ألن معنى استخدام عبارة تدل على ؛ت
ش     بعت  :ن الرغبة جادة فكأن طرف العقد يقول      أ فى الزمن الماضى     ىءحدوث ال

ول للطرف الثانى                ه يق د فكأن بعها بع م ي يارتى وهو ل  أنا جاد وآأنى قد أبرمت :س
ى  ى جديت يل عل د استخدمت صيغته للتدل ى الماضى وق د ف شارع .. العق وألن ال

ال   ى الح د ف شئ العق ى الماضى فين دال عل ظ ال ر اللف رآن -يعتب تخدم الق د اس  وق
ر عن بعض األمور المحقق حدوثه           ريم للتعبي صيغة الماضى رغم  الك نها لم أا ب

ين والجزم من المولى عز وجل بتحققها آقوله تعالى                      ة على اليق د دالل  : تحدث بع
         ًَوِسـيَق الَّـِذيَن اتَّقَـْوا َربَُّهْم ِإلَى الَْجنَِّة ُزَمرا     ى وله تعال أََتى أَْمُر اللَِّه فَال     : وق

د            َتـْسَتْعِجلُوهُ  د فق م يحدث بع ذا ل رغم من أن ه عبر المولى بلفظ الماضى  وبال
 .لليقين بأن هذا حادث ال محالة 

صيغة الماضى إلى قرينة أو نية للداللة على الرغبة فى               تعاقد ب وال يحتاج ال
 . وال تحتمل وعدًا أو مساومة ،التعاقد 

 األصل أنها ال تستخدم فى إنشاء       :صيغة المضارع ودورها فى إبرام العقد         
م تصاحبها قرين        د إذا ل ة تدل على الرغبة فى إنشاء العقد فى الحال وتصرف    العق

تقبال  ساومة أو االس وعد أو الم ون لل ى ،أن يك دل عل رينة ت و صاحبتها ق ن ل  لك
نعقدا فى الحال                  د م ر العق د فى الحال اعتب شاء العق  ألن هذه القرينة استبعدت     ؛إن

تقبال    ضارع لالس ة الم دا     ؛دالل د ال عق دا بالعق ى وع تعجال يعط ى  ألن االس ف
 فقال ، أبيعك سيارتى بخمسين ألف جنيه: مثال ذلك لو قال البائع للمشترى  ؛الحال
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 قبلت وقدم له فى نفس الوقت المبلغ المحدد فهنا العقد فى الحال بناء على        :اآلخر 
ضارع    ظ الم ا بلف ن أنه رغم م صيغة بال يع « ال ن  » أب تقبال لك ى االس دال عل ال

رينة دال  ود ق ة لوج ذه الدالل تبعدت ه ع  اس ال وهى دف ى الح د ف ى إرادة العق ة عل
ستعمل    ضارع ت ضارع ، ألن صيغة الم صيغة الم رنا ب شترى مقت ن الم ثمن م ال

 .خبار عن وقوع الفعل فى المستقبل غالبا فى اإل

سلَّ    م به أن صيغة المضارع الخالية من القرينة ال تكفى إلنشاء العقد   ومن الم
رن               ى إذا اقت اب أول اء ومن ب ند جمهور الفقه ت صيغة المضارع بما يؤآد أنها       ع

تقبال آاقترانها بأدوات االستقبال آالسين وسوف فإنها ال تفيد فى إبرام العقد          لالس
 .آقول البائع سأبيع أو سوف أبيع

ول      ك أن يق ثال ذل تفهام م صيغة االس نعقد ب د ال ي ى أن العق وا عل ذلك اتفق آ
بائع للمشترى     ألن هذا سؤال يحتاج      هل تبيع سيارتك لى بعشرين ألف جنيه ؟        :ال

ة          ذه اإلجاب ة وه ى إجاب يجابا تحتاج إلى رد جديد ليكون قبوال فتكون    إن عدت    إإل
 .الصيغة الجديدة هى التى أنشأت العقد وليس صيغة االستفهام 

 : صيغة األمر ودورها فى إبرام العقود -٣
إرادة اختلف الفقهاء فى انعقاد العقد بها ، إذا وجدت معها قرينة ، تدل على                 

 .إنشاء العقد فى الحال 

اء         ذهب جمهور الفقه شافعية ، الحنابلة      (ف ية ، ال إلى أن العقد ينعقد    ) : المالك
وعد         رد ال يس مج صود ل د وأن المق شاء العق ى إن ئذ عل رينة حين يام الق ا ، لق به

 .بالتعاقد 

ية   رينة :وذهب الحنف و وجدت ق ى ل ا ، حت نعقد به د ال ي ى أن العق  ألن ؛ إل
دة لطلب اإليجاب وليس فى اإل         صيغة ا   خبار عن الرغبة فى إنشاء العقد  ألمر مع

 .فى الحال 

شترى  بائع للم ال ال و ق ثًال ل تر :فم شترىاش ال الم ذا فق بلغ آ يت بم ذا الب  : ه
بلت  يجاب يجابا من المشترى وهذا اإلإفالعقد ال يبرم ألن البائع يطلب موافقة و       . ق
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 .ال ينعقد العقد  وبالتالى ، أخرى ةيحتاج إلى قبول مر

ر  نع جحاوال ا يم ناك م يس ه ك ول ى ذل ناس عل تعارف ال رأى األول ل و ال  ه
 .االنعقاد به مع القرينة 

 :الوسائل البديلة لأللفاظ للتعبير عن اإلرادة فى التعاقد 

تابة    دة تبررها ظروف التعاقد                 :الك اظ صورا عدي ر األلف تعاقد بغي ؛  يأخذ ال
اء إلى           د ذهب جمهور الفقه أن التعاقد ابتداء بطريق الكتابة جائز صحيح ألنه     وق

م  ر عن اإلرادة ول تلفظ للتعبي د ال ية بع رتبة الثان ة ويحتل الم ائل القاطع من الوس
نطق والتلفظ                         ى ال ادر عل تابة ق تعاقد بالك ان الم ا إذا آ ين م اء ب رق هؤالء الفقه يف

س ال   ى مجل ا ف تعاقدين الحاضرين مع ن الم صح م بارة أم ال ، وت ين بالع د وب عق
 .الغائبين 

ك  ثال ذل دى  :م يه ل ال للمضاربة ف بلغ من الم ة لم د وديع ر عق مؤسسة  تحري
يقوم المودع بتحرير استمارة يعلن فيها رغبته وإرادته فى    ية ف  إيداع هذا المال مال

يس     يقوم رئ ثال ف رابحة م نظام الم نك ب يها لب ضارب ف ه  ي وم مقام ن يق نك أو م الب
بول و  تابة بالق يع آ ك  بالتوق يعد ذل وافقة ف ن إالم ا م ى  يجاب ن الثان بوال م األول وق

  : هو اشترطه الفقهاء فى الكتابةوآل ما؛ بطريق الكتابة 

 . أى مستبينة وظاهرة ؛ أن تكون واضحة يفهم منها المراد-١ 

ة أى    -٢  تالف اللغ ند اخ ر ع صده اآلخ ذى ق ى ال ل طرف المعن م آ  أن يفه
تا          توبة بالطريقة التى اع انهم ومنسوبة            مرسومة ومك ا فى زم تابة به ناس الك د ال

  .ولم يشترط الفقهاء لغة معينة للتعاقد بالكتابة. لمن آتبها وأرسلت إليه 

وذهب فريق آخر من الفقهاء إلى جواز التعاقد بالكتابة ابتداء وذلك فقط بالنسبة              
نطق          ادر على ال ر الق تعاقد بالكتابة و                ،لغي ه ال يس ل نطق فل ادر على ال ا الق إهمال  أم

ى   دول إل ى اإلرادة ، فال يجوز الع ة عل ر وضوحًا فى الدالل ظ أآث اظ ألن اللف األلف
 .  النطقالكتابة إال عند العجز عن
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  :باإلشارة التعاقد -ثانيًا 
راد باإلشارة     ى أن المتعاقد أراد إنشاء         ،الم ة واضحة عل دل دالل ك التى ت  تل

 . العقد ورضى بعقده 

 : ر عديدة من أهمها والتعاقد باإلشارة له صو 

 :  أن تصدر اإلشارة من قادر على النطق -١

يها   د ف اد العق دى انعق صورة وم ذه ال ى ه اء ف ور ؛ فاختلف الفقه ذهب جمه
ى عدم صحة التعاقد باإلشارة من القادر على النطق                اء إل  ألن األصل فى    ؛الفقه

ر هو الكالم ، وال نتجاوز هذا األصل إلى غيره إال لسبب                وضرورة ، وال   التعبي
 !توجد ضرورة لذلك فالعاقد قادر على النطق فلم ال يعبر بها ؟

 : وذهب فقهاء المالكية 
ارة من القادر على النطق إذا آانت واضحة ، ودالة على إرادة                  ى أن اإلش إل

 . إبرام العقد فهى صحيحة مثلها مثل اللفظ والكتابة 

 . ؤيد الرأى الثانىنات التعامل  اتفاقا مع حاجة الناس ومقتضيناأن :والراجح  

د اتفق القانون المدنى المصرى فى المادة           إليه المالكية   مع ما ذهب     ٩٠/١وق
 ، وباإلشارة المتداولة    التعبير عن اإلرادة يكون باللفظ وبالكتابة      « :وجاء فى نصه    

د أطلق النص اإلشارة ولم يقيدها بقيد العجز عن النطق بما يدل على              » عرفا    وق
 . اد العقد باإلشارة من القادر على النطق بهاانعق

 :   أن تصدر اإلشارة من غير القادر على النطق لكنه يحسن الكتابة-٢
 :اختلف الفقهاء فى صحة التعاقد فى هذه الصورة  

 ؛ إلى أن التعاقد صحيح ، حيث ال يلزم التعاقد بالكتابة          : ذهب جانب منهم       -
 فإن عجز اإلنسان عن النطق انتقل       ،فظ  ألن األصل فى العقود إبرامها بالل      

 . إلى البديل دون تفرقة بين اإلشارة والكتابة 

ريق آخر        - ى عدم صحة التعاقد باإلشارة حتى من العاجز عن   :  وذهب ف إل
تابة  نطق بالك ى ال ادرا عل ادام ق نطق م ا ،ال تابة ألنه تعاقد بالك ل يجب ال  ب
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ا  ن اإلش ى اإلرادة م ة عل ى الدالل وحا ف ر وض باب ،رة أآث تح ال  وال تف
 .لالحتماالت 

ذا بالنسبة للخرس الذى يصاب به اإلنسان منذ والدته أما العجز الطارئ             وه
 .  تفصيلها فى موضعها  يأتىعن النطق فله أحكامه الخاصة

 :  صدور اإلشارة من غير القادر على النطق والذى ال يحسن الكتابة -٣
ى صحة تعاقده باإلشار          اء عل حتى ال يحرم من تسيير أموره   ... ة  اتفق الفقه

 للغير فال   ة وإذا آانت إشارته واضحة مفهوم     ،وعقوده فيتضرر من هذا الحرمان    
 .لغة اإلشارة لتوضيحها ألطراف التعاقد والحضورلجيد مس وإال لجأنا إلى أب

 ):دون صيغة  ( ةلتعاقد بالفعل أو المعاطا ا-ثالثا 
فى إنشاء العقد بتصرف عملى يدل        هما  يرادتإفقد يعبر أطراف العقد عن        

 لذا سمى بالتعاقد بالفعل أى                ، الرضا بالتعاقد      معهما    يعلى رغبتهما وإرادت      
بالتصرف ألنه لم تستخدم فيه ألفاظ أو آتابة بين أطراف العقد أو من أحد طرفيه               

 أى المبادلة الفعلية اللتزامات العقد أى يعطى آل               ة التعاقد بالمعاطا   :آما يسمى 
للطرف اآلخر ؛ وقد تعارف الناس على هذا               التزامه    ةلمناولة والمعاطا منهما با 

نراه يوميا فى شراء        النوع من التعامل فى المعامالت البسيطة فى قيمتها وهو ما               
الصحف أو السلع المعروضة المعروفة الثمن سلفا للكافة ، فيحمل الراغب فى                         

 .س أحدهما بكلمةالشراء السلعة ويضع سعرها للبائع فيأخذه دون أن يهم

ن التعاقد بهذه الطريقة ينعقد صحيحا مطلقا         أ إلى    ذهب جمهور الفقهاء    -١
ولكن يستشف من هذا الرأى ضرورة وجود قرائن تساعد على انعقاد العقد بهذه               

 : ومن هذه القرائن ،الصورة

 مثال ذلك أن يتعود تاجر على          ؛   أن يوجـد تعامـل سابـق بيـن العاقدين         -أ  
 من القماش محددة النوع والمقدار والثمن آل فترة زمنية محددة من               شراء آمية 

تاجر جملة فبعد الصفقة األولى التى تمت تفصيال بينهما وبصيغة لفظية نوقشت               
ن ينطق فقد    ألى البائع ودون      إ آلما حضر التاجر المشترى         ،فيها آل التفاصيل   

صفقته والذى   رى   تعود البائع على طلبه ويعرفه فيأمر عماله ويسلمون المشت                 
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 . يضع السعر أمام البائع وينصرف دون آلمة أو لفظ حول الصفقة

ن تكون هناك مفاوضات تمهيدية واتفاقات سبقت التعاقد بالمعاطاة                    أ  -ب
لو رغب شخص فى شراء سيارة آخر فيذهب مرة لرؤيتها ومرة               ما:  مثال ذلك   

رام العقد فيحضر   سلوب سداده حتى ال يبقى شىء سوى إب       ألمساومته فى السعر و   
المشترى ومعه الثمن الذى تم االتفاق عليه خالل المفاوضات يضعه أمام البائع                 

 . لصيغةةفيسلمه مفتاح السيارة دون تلفظ أو آتاب

 ، مطلقا  ةلى عدم صحة البيع بالمعاطا        إ:  وهو للشافعية     ذهب اتجاه ثان         -٢
لى الخارج  إداخلى  بالرضا ال   حساسن العقد البد له من صيغة تنقل اإل           أومبررهم  

 . رداة من الطرفينفكيف يتم عقد دون تعبير عن اإل

لكى نحكم على   :  مام النووى لمتأخرى الشافعية ومنهم اإل    ذهب رأى ثالث     -٣
 :ن نفرق بين أمرين أ يجب ةالتصرف بالمعاطا

شياء البسيطة غير الجوهرية والمرجع فى             يصح فى التعاقد على األ           -أ   
 .شراء خبز أو صحيفة أو سلعة دورية آالوقودلى العرف آإتحديد ذلك 

شياء الجوهرية آالمنزل أو السيارة     يصح التعاقد بهذه الطريقة فى األ         ال -ب
 . ألنه البد للتعبير عن الرضا الداخلى بالصيغة

 انعقاده بالفعل دون صيغة       ةمكانيإعدم  وجمع الفقهاء على عقد واحد         أوقد  
وعظم الشأن وجليل األثر وضرورة االحتياط      له من القداسة      وهو عقد النكاح لما   

 واحتراما لمكانة المرأة     -عند انعقاده لما فيه من حفظ األنساب ومنع اختالطها               
 .ال يوضع العقد المرتبط بها فى موضع ينقص من شأنهاأو

 
 شروط الصيغة

 :) اإليجاب والقبول (شروط الصيغة 
بد من    قد صحيحا فال   حتى تنتج صيغة العقد أثرها الصحيح وهو انشاء الع            
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 فى شقى الصيغة وهذه الشروط من األهمية بحال وعند                     ةتوافر شروط معين    
تخلفها ال ينعقد العقد فهى من شروط االنعقاد التى يترتب على تخلفها عدم                              

 .نعقاده ا

 :نبذة عن شروط أرآان العقد 
لى أنه بعد أن        إقبل أن نتحدث عن شروط صيغة العقد ينبغى أن ننبه                           

يجب أن نعلم أن     ،  نا أرآان العقد وبدأنا فى الحديث عن شروط آل رآن             أوضح
 فى أرآان العقد تتفاوت فى درجتها وتأثيرها على بناء العقد                 ةالشروط المطلوب 

لى قوة الرآن فيؤثر على انعقاد العقد ومنها ما يؤثر                 إواآتماله فمنها ما يصل        
 .على صحته أو نفاذه أو لزومه 

 :طلوبة فى أرآان العقد أهم فئات الشروط الم

 : شروط االنعقاد -أوال 
وهى مجموعة من الشروط يترتب على تخلفها فى أرآان العقد أال ينعقد                      
فيصير آأن لم يكن حتى لو وجدت األرآان آاملة ألن الرآن بدون هذا الشرط                   

 .ال يستطيع النهوض بانعقاد العقد 

 فال وجود لعقد المجنون      ،يةأال يكون العاقد عديم األهل    :   شرط االنعقاد    مثال
 .وال ينعقد عقد له 

 : شروط الصحة -ثانيًا 
وهى مجموعة   .  وهى درجة تالية بعد شروط االنعقاد من حيث أثرها                       

الشروط التى يترتب على تحققها صحة العقد وعلى تخلفها بطالن العقد عند                        
 .جمهور الفقهاء أو فساده عند البعض اآلخر

، لكفاءة فى الزوج عند إبرام عقد الزواج               آشرط ا  :   شروط الصحة    مثال
مكان المطالبة بفسخ العقد من        إفيترتب على تحققه صحة العقد ، وعلى تخلفه               

 الفارق بين شرط االنعقاد وشرط الصحة من حيث              ويظهر  ،قبل ولى الزوجة      
ذا تخلف شرط االنعقاد أما فى تخلف شرط              إاألثر على العقد فال وجود للعقد            
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 .كانية لتصحيح العقد عند جانب من الفقهاءمإالصحة فهناك 

 : شروط النفاذ -ثالثا 
مكانية تنفيذه واالستفادة   إوهى الشروط التى يترتب على تحققها نفاذ العقد و            

جازة أحد غير العاقدين وعند      إبكل آثاره بمجرد اآتمال أرآانه دون توقف على           
ر يملك ذلك      جازة وموافقة طرف آخ       إتخلف هذه الشروط يتوقف ذلك على                

 .آالوصى مثًال 

، تصرف الصبى المميز أو المحجور عليه لسفه                   :  شروط النفاذ      مثال   
كالهما تصرفه غير نافذ بالرغم من صحته إال أنه موقوف على إجازة من                          ف

شراف عليهما وعلى تصرفاتهما آالولى والوصى فيجاز التصرف أو          يملكون اإل 
 .فينيرفض بناء على رأيهما لنقص أهلية المتصر

 أحد ويملك من أبرمه نفاذه بالعقد النافذ          إجازةويسمى العقد الذى ال يتوقف على         
 .جازة الغير فيسمى بالعقد الموقوفإأما الذى يتوقف على 

ونالحظ أن شروط النفاذ أقل أثرًا من المجموعتين السابقتين ذلك ألن العقد                
 .لى النفاذ أمر قائم إالموقوف عقد صحيح وتحوله 

 :شروط اللزوم  -رابعا
ذا تحققت فى بعض العقود وتخلفت موانع اللزوم فيها            إوهى الشروط التى       

نه بعد إبرام العقد وخلوه من أى استثناء ال يعطى الحق             إآان العقد الزما بمعنى      
 وال يحق ألحد العاقدين الرجوع فى            ،ألحد العاقدين بالرجوع وحده فى العقد            

 .آما فى البيع واإلجارة وغيرهما. العقد منفردا بحال من األحوال

 اقترن العقد بمانع من موانع اللزوم آأن اشترط أحد العاقدين أن                        إذاأما     
 معينة ليتروى ويفكر ويعود بعد مدة ليقرر          ةبرام العقد لمد  إيكون له الخيار بعد      

المضى فى العقد أو الرجوع فيه هنا يسمى العقد عقدًا غير الزم ألنه يعطى                           
خيار (  لعاقدين الحق فى الرجوع منفردًا بمقتضى مانع اللزوم هنا              الحق ألحد ا   
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 ).الشرط 

ويظهر لنا أن شروط اللزوم أقل خطورة من حيث األثر على العقد ألن                          
،  وهناك الكثير من العقود غير الزمة بطبيعتها          ةالعقود الالزمة بطبيعتها محدود   

 .ال مانع اللزومير الالزم صحيح حتى تكتمل صحته بزوغآما أن العقد 

وسنتحدث تفصيال فى موضعه خالل هذه النظرية عن الخيارات واللزوم                   
آما سنمرر آل طائفة من هذه العقود على أرآان العقد من حيث أثرها آل                              

 .حسب مرتبته وتأثيره على الرآن ومن ثم العقد 

 :أهم شروط الصيغة 
 :المراد يجاب والقبول فى الداللة على  وضوح عبارة اإل-أوًال 
بد أن تكون مادة األلفاظ المستعملة من أطراف العقد لها داللة واضحة                   فال

 ألن اللفظ بديل عن الرضا          ،فى اللغة والعرف الذى يتعامل به أطراف العقد                
بد من     آما أن لكل عقد داللة لفظية تختلف من عقد آلخر ، فال                ،الباطن الخفى   

 التعبير عن    زوال يجو  الذى قصده     فهم آل طرف لعبارة اآلخر ومعرفة المراد         
 والثانى   الٍمْلك الختالف المراد من آل منهما فاألول لنقل                 باإليجارمراد البيع     

ن عدم معرفة احد الطرفين بلغة اآلخر يعد عارضا من                   أ آما     ،لالنتفاع فقط     
 . عوارض وضوح العبارة

  :اإليجابتطابق القبول مع  -ثانيا 
يجـاب والقبـول فى آل جزئياتهما      فـق بيـن اإل  ويقصـد بالتطابـق هنـا التوا    

داء هذا الثمن ،     أسلوب  أ والثمن المحدد فيهما ، و       انفى المحل الواقع عليه اللفظ     
ومن حيث مقدار المبيع آله أو بعضه يشترط االتحاد فى آل هذه األمور ما جاء                

احد يجاب تكون الموافقة عليه فى القبول ، فإن حدثت مخالفة فى و                 منها فى اإل   
لى وقوع   إ  يانؤديختالف والمغايرة     منها لم تصح الصيغة ولم ينعقد ألن اال                 

 .يجاب ورد فى اإل القبول على خالف ما
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 :يجاب والقبول  المطابقة بين اإلةومن أمثل
ن أ فيجب      :]المحل[ فى موضوع العقد         والقبول اإليجابالمطابقة بين      -أ

ن يقع القبول على نفس          أ و  ،يجاب والقبول على محل واحد             يقع آل من اإل       
 بعتك سيارتى بعشرة أالف      : فلو قال محمد لعلى     ،يجابالموضوع الوارد فى اإل    

ن يأتى القبول بقول المشترى قبلت شراء                 أجنيه فتحقيق التوافق والمطابقة            
 أما لو قال له بعتك سيارتى بعشرة آالف فرد الثانى وقال                  ،السيارة بهذا الثمن     

ينعقد العقد     هنا ال   ،صداق قدره عشرة آالف جنيه         بل قبلت زواج ابنتك على         
يجاب سيارة وفى القبول امرأة وبالتالى      الختالف المحل فى شقى الصيغة ففى اإل      

لى قبول مرة ثانية على طلب الزواج            إيجاب فتحتاج      قبوال لمخالفته لإل      دال يع  
 . ولم تتحقق المطابقة فى عقد شراء السيارة.. يجابا ال قبوال إيعد الذى 

يجب أن يأتى القبول مطابقا وموافقا             :)العوض( المطابقة فى الثمن         -ب
ن ألف فيجب    أ بعتك منزلى بـمائة        :يجاب فلو قال له     بنفس الثمن الوارد فى اإل       

        قبلت شراءه بثمانين ألف مثال              : ألنه لو قال        ،يكون القبول قبلت بمائة ألف          
يجابا إنشأ  أيجاب بل خالفه و     ى اإل ينعقد العقد ألن القبول جاء بثمن لم يرد ف                ال

 بهذه   امطابقة وال عقدً      لى رد عليه فال      إجديدا فهو عرض بثمن جديد يحتاج              
 .المخالفة

ذا جاءت المخالفة    إ  فى موضوع المطابقة فى الثمن بين ما       لكن فرق الفقهاء  
 .يجاب أم جاءت بالنقص الثمن الوارد فى اإللىفى القبول بالزيادة ع

 :لزيادة فى الثمن  المخالفة با-١ 
جرت هذا المسكن بألف فى الشهر فقال               أآما لو قال المؤجر للمستأجر             

ن العقد فقد    ألى  إ  ذهــب جمهــور الفقهـاء    هنا    ةوخمسمائالمستأجر قبلت بألف      
 القول بأن العقد صحيح      إلى  وذهب البعض   ينعقد  شرط المطابقة فى الصيغة وال     

 وربما   اإليجابصدر   أالموجب الذى     وينعقد ألن الزيادة مقصودة وفى صالح             
راد المستأجر تعديل عدم خبرة المؤجر فى تحديد األجر الفعلى مخافة اهللا تعالى              أ
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 .بالزيادة فى قبوله 

 :يجاب والقبول بإنقاص الثمن  المخالفة بين اإل-٢ 
لف جنيه فقال من وجه      أ بعتك سيارتى بعشرين      :آما لو قال الموجب فى العقد      

 هنا يتفق الفقهاء على بطالن الصيغة ألن               ألف عشر     ةقبلت بثماني    :يجابليه اإل  إ
يجاب األول ألنه يخالفه ولم      يجابا جديدا فهو ليس ردا على اإل       إالقبول المخالف يعد    

 . رفضهلى رد من البائع بالموافقة على هذا النقص أوإيطابقه بل يحتاج 

 : المطابقة فى مقدار المعقود عليه -٣ 
 قبلت نصفه    : فقال ، جنيه ةردبا من القمح بخمسائ    أ بعتك    :عقال البائ   آما لو 

 وهو محل العقد     مقدار المبيع  هنا لم يحدث التطابق أو التوافق بين              ،ثمائة  بثال
 . يجـاب والقبولالمعقود عليه فى آل من اإل

يجاب والقبول فى زمن الوفاء بااللتزام                  اإل   تشترط المطابقة بين        -٤
 ، بعتك هذا الفرس بألف فورا أو حاالً        :بائع للمشترى مثال ذلك لو قال ال      :العقدى

قبلت على قسطين هنا توجد مخالفة بين زمن الوفاء بالثمن فى              :  فقال المشترى   
 . يجاب والقبول وبالتالى يختل التوافق وتسقط الصيغةآل من اإل

 من  ٩٦سالمى فى هذه الجزئية فى المادة        وقد اتفق القانون المدنى مع الفقه اإل       
يجاب أو  نون المدنى المصرى وجاء فى مضمونها أن أى تغيير يزيد على اإل                   القا

ليه إيجابا جديدا موجها ممن وجه            إيقيد منه أو يعدل فيه بما يعد تغييرا يعتبر                      
 . لى قبول جديدإ األول ويحتاج حينئذ اإليجاب

  :باإليجاب ضرورة اتصال القبول -ثالثا 
 فما  ،يجاب والقبول صال بين اإل   يشترط الفقهاء ضرورة أن يكون هناك ات           
 ؟ مفهوم هذا االتصال وآيف يتحقق فى آافة صوره

برام العقد من مكان يجلس فيه العاقدان تصدر فيه            بد إل   نه ال أمن الطبيعى    
صيغة التعاقد ويستمر وجودهما فيه لفترة زمنية هى الوقت الذى يستغرقه                            
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عرف لدى الفقهاء بمجلس     العاقدان للفراغ من هذه المهمة هذه الصورة هى ما ي             
 .العقد الذى يحمل طابعا مكانيا وزمنيا 

عند الفقهاء من المسائل التى انفرد بها               »  مجلس العقد     «  وتعد فكرة     
آثر النظم القانونية المعاصرة أو القديمة وفى         أالفقهاء األول ولم تنظم حتى من         

لمعاصر المعروف  فقيه القانون المدنى ا   »  السنهورى  «  هذا المقام يقول الدآتور     
 اإلسالميةولعل من أبرع المسائل التى نظمها فقهاء الشريعة                   (:بعلمه وفقهه     

لم نجد له مثيال فى القانون الفرنسى مصدر            فكرة مجلس العقد زمانا ومكانا بما       
  ).القانون المدنى فى الكثير من بلدان العالم

 .هو مكان وزمان ابرام العقد : مفهوم مجلس العقد 
ما أن يتحقق واقعا آما فى التعاقد بين حاضرين            إال بين العاقدين     واالتص

موجودين معا فى مجلس العقد أو حكما آما فى التعاقد بين غائبين أو بالوسائل                    
 .الحديثة آالهاتف والفاآس والتلكس والرسالة وغيرهما

 ) :االتصال الحقيقى(ن الحاضرين ي تحقيق االتصال فى مجلس العقد ب-أ

يجاب ومن سيوجه إليه هذا       لحالة نجد أن من سيصدر منه اإل          وفى هذه ا   
 . برام العقد إن فى جلسة التعاقد وهى مكان ااإليجاب حاضر

 فى  هويبدأ زمان هذا المجلس عندما يفتتحه أحد العاقدين بالتعبير عن رغبت                
التعاقد وهنا تبدأ قيمة الزمن فى مجلس العقد ويتدرج حتى يصدر التعبير من                              

 وهنا تدخل الفقهاء لتحديد الوضع األمثل لمجلس         ،انى بالرد عليه بالقبول   الطرف الث 
 . والزمانيةالعقد من الناحيتين المكانية

إلى أنه   )  مام أحمد بن حنبل      الشافعية واإل    (ذهب جانب من الفقهاء        -١
أن يرد عليه قبوال     بمجرد صدور اإليجاب ينبغى على من وجه إليه هذا اإليجاب         

يتسامح فى أى فاصل بين اإليجاب              وال  ، دون انتظار       ورعلى الف  أو رفضا     
والرد عليه يعد طويال آالكالم األجنبى الخارج عن موضوع العقد أو أى دليل                    



١٨٧ مدخل الفقه اإلسالمى

ومبررهم فى    يجاب أو الرفض من الطرف الذى وجه إليه اإل               اإلعراضعلى  
ه حضرا مجلس العقد إال إلبرام       فالعاقدان ما  ،ظهار الجدية فى التعاقد   إهو    :ذلك  
بد أن يظهر ذلك على الفور، ألن العقد التزام وأولى بتحقيقه تنجيزه على                        فال

الفور بجدية وهـذا هو العنصر الزمنى  فى مجلس العقد فإذا صدرت الصيغة                      
رجعة   على هذا النحو ثم تفرق العاقدان أو أحدهما فقد ثبت العقد ولزم نهائيا وال               

 . فيه

اقدين بعد أن التزما وأعقب اإليجاب        أصحاب هذا االتجاه أن الع      لكن تصور 
صدور القبول على الفور بينهما ظال فى مجلس العقد دون تفرق فلو قدر وأراد                  
أحدهما أن يعيد النظر فى العقد الذى تم بعد أن تروى وفكر متمسكا بحجة أنه لم                 

 . ينصرف من مجلس العقد؟؟

لعاقدين بعد   أصحاب هذا االتجاه ويقولون نعم إنه يجوز ألحد ا                هنا يجيب 
التعبير عن الصيغة وإبرام العقد ما لم يتفرقا من مكان مجلس العقد الرجوع فى                 

استنادا الى عدم التفرق من المجلس ويسمى هذا لديهم باالستفادة من                    ..  العقد  
داما لم يتفرقا عن مجلس العقد              خيار المجلس وهو اختيار مباح للعاقدين ما              

وهذا الحق  .  برماه من عقد خالل هذا المجلس       ويعطيهما الحق فى الرجوع فيما أ     
 .نما له دليله الشرعىإو ليس من ابتكار أصحاب هذا الرأى

 :دليل خيار المجلس 

برامه قبل التفرق عن     إ استدلوا على الحق فى الرجوع عن التعاقد بعد               -١
ن إأى     »لم يتفرقا       اَلبيِّعان بالخيار ما      «  نفس مجلس العقد بقول النبى           

 البائع والمشترى وأصبغ عليهما هذه الصفة ولم يقل                         ن يقصد       يالبائع
مثال ألنهما أبرما العقد وبالتالى لهما الخيار أى خيار المجلس الذى                  نيالمتفاض

 ؛لم يتفرقا أى بشرط أن يكونا بالمجلس لم ينصرفا          يعطيهما الحق فى الرجوع ما    
  . المجلسمجال للخيار النفضاض  حدث التفرق ثبت العقد وال ألنه لو

ورد عن عبد اهللا بن عمر رضى اهللا عنهما أنه آان إذا                 استدلوا أيضا بما    -٢



١٨٨ مدخل الفقه اإلسالمى

 أبرم عقدا وأراد أن يصبغ عليه اللزوم غادر مجلس العقد عقب القبول حتى ال                           
شاء العودة فليعد وهذا       يكون هناك فرصة للرجوع عن طريق خيار المجلس ولو             

 . المجلسفهم تطبيقى البن عمر لخيار

 وبعض   - المالكية     - ومنهم األحناف        االتجاه الثانى لجمهور الفقهاء         ماأ
أخرى لتحقيق االتصال      فقد آانت ألصحابه نظرة     ،الفقهاء من المذاهب األخرى    

ذا بدأ   إ  :فقالوا.  ومفهومه بين شقى الصيغة فى مجلس العقد بين الحاضرين                     
ى فورا ودون    الثان يجاب هنا ليس لزاما أن يرد الطرف         مجلس العقد وصدر اإل    

ن يؤثر الفاصل الزمنى    أتراخ بل عليه أن يتروى ويفكر قبل أن يعلن قبوله دون             
يجاب والقبول طالما أن هذا الفاصل الزمنى لم يظهر فيه               على االتصال بين اإل    

 وآل المطلوب فقط هو     ،نه اعتراض أو رفض من الطرف الثانى       أما يفسر على    
 . مجلس العقدقبل تفرق األطراف من  أن يصدر القبول

برام العقد  إ التى يعطيها هذا االتجاه للعاقدين عدم التعجل فى                ولعل الميزة 
يجاب ليه اإل إأو أراد من وجه     .  يجاب أوال الرجوع فيه     ربما أراد من أصدر اإل    ف

التفكير قبل الرد فى مقابل هذا التيسير فاألساس هو صدور القبول خالل مجلس                
ن أ لكن ما أن يصدر القبول فمعنى ذلك             ،الفورالعقد دون التزام بصدوره على        

 ةوال حاج العقد قد لزم وثبت وسواء تفرق العاقدان عن مجلس العقد أم لم يتفرقا                
يجوز   يجاب وال  لخيار المجلس عندهم فقد استبدلوه بالمهلة فى الرد على اإل                    

 الرجوع فى القبـول بعد صدوره لمجرد البقاء فى المجلس إال بناء على اتفاقات                 
 . مكان للحديث عنها فى هذا الموضع أخرى ال

يجاب والقبول فى مجلس      وهذا الخالف الدائر حول شكل االتصال بين اإل            
 ،نما هو خالف نظرى ألن المنهج تكاد تكون غايته واحدة          إالعقد بين الحاضرين    

صدر ثم يمنحون     قد   يجاب   دام اإل     يتعجلون القبول ما      فأصحاب االتجاه األول    
ر المجلس الذى يعطيهما الحق فى الرجوع أو التعديل بعد التروى                للعاقدين خيا 

 يعطون زمن    وأصحاب االتجاه الثانى     ،طالما يتم ذلك قبل التفرق واالنصراف        



١٨٩ مدخل الفقه اإلسالمى

 يحدث تفرق أو يصدر القبول فعال       أالبشرط    يجابمجلس العقد آله للرد على اإل     
 األسلوبختالف   آال االتجاهين يمنح زمنا للتفكير مع ا           إًذا  ،فى مرحلة مبكرة      

 وآالهما  -مكانية الرجوع أوال تتعجل ولكن يلزم بمجرد التعبير         إالقبول أوال مع     
 . لثبات العقد واستقرارهاجعل التفرق إلزاًم

 :مجلس العقد  يجاب والقبول فى أهم ضمانات تحقق االتصال بين اإل- 

آل ن يسمع ويفهم    أبد    اتحاد مجلس العقد الذى ستصدر فيه الصيغة فال         -١
ن أداما حاضرين فال يجوز            دون واسطة ما      من العاقدين آالم اآلخر      

 .يكون آل منهما بغرفة وينتقل بينهما شخص لنقل الصيغة

 أال يتخلل بين شقى الصيغة آالم خارج عن العقد يعد فاصال أو                                 -٢ 
 فى مجلس   االنشغالن  أبرام العقد والقاعدة هى     إإعراضا ألن القصد هو     

 . عراض عن المقصودإد العقد بغير المقصو

 : يجاب والقبول فى التعاقد بين الغائبين  تحقيق االتصال بين اإل-ب

انإ ين         ذا آ صال ب ق االت ية تحق سابقة آيف ة ال وا بالدق د عالج اء ق الفقه
يه   وم عل ذى يق نا األساس ال د وضعوا ل ذا ق م به د فه ى مجلس العق الحاضرين ف

ين        ين الغائب يجاب من مكان صدوره ليتحد قل اإل مكانية ن إ وهو مدى     ،االتصال ب
ان من وجه        بدأ زمان مجلس العقـد وضرورة عدم التفرق من          إبمك ندها ي يه وع ل

 . يجاب وأعلن قبل الرد عليهليه اإلإالمكان الذى وصل 

  : شكال التعاقد بين الغائبينأبعض 

 :  التعاقد بالرسول وبالرسالة-١ 
لى الطرف  إيجاب  امال اإل  أن يرسل شخص وآيله ح        :  مثال الحالة األولى   

لى إيجابه برغبته فى بيع قطعة األرض التى يملكها               إ آأن يرسل تاجر        ،الثانى
يجاب صدر فى     اإل ،الطرف الثانى فى بلد آخر مع هذا الوآيل فى بداية األمر                 

ويحدث االتصال بمجرد      .  لى الطرف الثانى فى مكان آخر             إمكان وسيصل      



١٩٠ مدخل الفقه اإلسالمى

طرف الثانى عندها يتحد مكان مجلس          مجلس ال   إلىوصول الوآيل أو الرسول       
العقد ويبدأ سريان زمانه بمجرد إفصاح الرسول عن اإليجاب الذى يحمله ممثال              
ونائبا عن صاحبه وعندها يصير المجلس آأنه بين حاضرين ويتعين على                            

.  ما فورا أو خالل مجلس العقد طبقا لالتجاهات السابقة              إ الرد    ،الطرف الثانى 
للرسالة المكتوبة آأن يرسل شخص إيجابه برغبته فى                  ونفس األمر بالنسبة        

ليه يقوم بفتحه وقراءته أمام          إلى من وجه        إالتعاقد فى خطاب وعندما يصل            
الموجودين ومن هذه اللحظة يتحقق قيام مجلس العقد فى المكان ويبدأ فى الزمان             

أو على التراخى خالل      ن يـرد على الفور        أيجاب  ليه اإل إفيتعين على من وجه        
 . االتصالمجلس العقد وقبل التفرق وهنا تحقق

، التلكس ،        آالهاتف ، المذياع     (   التعاقد بوسائل االتصال الحديثة               -٢
يمكننا بطريق القياس نقل حكم مجلس العقد بين الحاضرين أو بين                        )  الفاآس

 ففى التعاقد بالتليفون أو المذياع أو               ،الغائبين حسب طبيعة وسائل االتصال             
د مجلس العقد من ناحية وحدة الزمان بين العاقدين فى آن واحد                        الفاآس ينعق  

فالحديث الدائر بين الموجب فى الوقت الذى يسمعه من يتصل به بالهاتف أو                       
نما هو مجلس عقد يتطلب استمرار االتصال دون             إالمذياع واستمرار الصوت      

تعاقد  شروط ال  ةيجاب مع مراعاة آاف    ليه اإل إانقطاع حتى يصدر الرد ممن وجه         
بين الحاضرين من عدم التفرق آإغالق التليفون أو الراديو أو حدوث ما يشبه                    

 . أو الفاصل الذى يخل باالتصالاإلعراض

 الوسيلتين وهو وسيلة حديثة تحقق التخاطب فى الحال           الفاآس هاتين ويشبه  
بطريق الكتابة الفورية وبه يتحقق االتصال الزمنى الفورى لمجلس العقد فإرسال           

يجاب يصل فى نفس اللحظة إلى جهاز من وجه إليه عندها يبدأ مجلس العقد                   اإل
. ذا حدث التفرق وعدم الرد فال عقد         إوبالرد عليه بورقة مماثلة يتحقق التعاقد و         

 لهذه األجهزة تفيد فى تحقيق االتصال بين العاقدين                            ةوهناك تفاصيل فني      
  .وشروطه 



١٩١ مدخل الفقه اإلسالمى

 يجاب وال ول فورى عند اإل     لى قب إتحتاج    ن هناك عقودا ال     أويالحظ    هذا
ضرورة عندئذ لالتصال بينهما لطبيعة هذه العقود آالوصية التى هى تصرف                   

 . بعد وفاة الموصى على سبيل المثالإال فيها لال قبومضاف لما بعد الموت 

  :يجاب قائما حتى يصدر القبول ضرورة بقاء اإل-رابعًا 
يجاب قائما  ن يظل اإل   أمن الشروط التى يجب مراعاتها النعقاد العقد هى               

نه يجب أن يصادف صدور القبول         ليه أل إصحيحا حتى يصدر الرد ممن وجه           
يجاب بعد صدوره وبالتالى     ال آان عديم األثر لكن آيف يسقط اإل          إيجابا قائما و  إ

  ال جدوى من صدور القبول ؟

 ورجع عنه آما لو قال البائع بعتك سيارتى         إيجابه اذا رجع الموجب عن      -أ  
ن يرد الراغب فى الشراء قال رجعت وال أريد البيع              ألف جنيه وقبل     أن  بعشري

 : وهذا الرجوع من الموجب

 . إما أن يكون صريحا آما فى المثال السابق -١

يجاب مع غير من     صدر اإل أن  أأو ضمنيا آأن يتفاوض الموجب بعد          -٢
ف  آأن يقول البائع لسيارته بعتك السيارة بعشرين أل        ،يجابليه اإل إوجه  

ن يرد الراغب فى الشراء يقول لشخص آخر بعتك السيارة          أجنيه وقبل   
 .يجاب األول هذا يعد رجوعا ضمنيا فى اإل. بثمانية عشر

 لكن هل يلتزم الموجب بطريقة أو بأخرى بالبقاء على إيجابه حتى يصدر       -
 موقف الفقه من ذلك ؟ القبول و

 إيجابه طالما لم         يجيزون للموجب أن يرجع فى             جمهور الفقهاء    -أوًال   
يجاب عمل  ن اإل أيصدر القبول من الطرف الثانى والذى به يستقر العقد فطالما              

رادته عنه طالما لم يرتبط         إن يرجع باختياره و      أرادى صدر منه بإرادته فله           إ
 . بقبول

قوى من الراغب فى        أوألن الموجب يملك ما بيده وهو محل العقد فحقه                   
 . التملك



١٩٢ مدخل الفقه اإلسالمى

يًا    ن أ وهو لجمهور المالكية إلى أن الموجب يجب عليه          خرذهب رأى آ   : ثان
ه    ن حق يس م يه ول ه إل ن وج رد مم صدر ال ى ي را حت ى منتظ ه ويبق زم بإيجاب يلت

ذا األمر              بل ه ه ق رجوع فى إيجاب تقرار المعامالت وجديتها          ،ال ى اس ،  عمال عل
ى يصدر القبول بل توسع هؤالء فى صورة       أو د حت يد بمجلس العق ن الموجب مق

دة د اإلجدي يل أم ن تط اب وزم ن     يج ه يمك ى أن ذا وه ن ه ر م ه ألآث سك ب التم
تعاقد على التزام الموجب بالبقاء متمسكا بإيجابه                  بل ال تداء وق تفقا اب دين أن ي للعاق

دة زمنية معينة ال     يجوز للموجب الرجوع خاللها ويكون رجوعه محل اعتبار         لم
ا ذ       خالله ى وه رف الثان ر للط رؤية والنظ نها ال صد م تداد لإلوالق اب ا االم يج

يجاب فإذا ما انتهت المدة ولم يرد       يتخطى مجلس العقد ويتم التفرق دون خلل لإل         
ل الموجب من إيجابه ولو رد خاللها استقر العقد وتسمى هذه                 الطرف الثانى تحل

زم  اب المل صورة اإليج صورة ب م ،ال ب أن نعل ست أ ويج صورة لي ذه ال ن ه
ل ال     ند هؤالء ب د من   مفترضة ع ا        اال ب ول الموجب أن أن يق دما آ يها مق اق عل تف

ام   ة أي دة ثالث ى لم زم بإيجاب د،ملت ى تحدي رجع ف دة اإل  وي رف إيجاب م ى الع ل
 . لى التروى واالنتظارإ هاحتياجالمحيط بالتعامل ومدى 

عند  وهو     )يجاب الملزم  اإل(خذ القانون المدنى المصرى بهذه الصورة               أوقد   
على إيجابه حتى انقضاء   يجب على الموجب أن يبقىيجابتحديد ميعاد للبقاء على اإل   

 . الحالالموعد الذى تحدده ظروف التعاقد ومقتضى

  :  خروج الموجب عن أهليته قبل القبول -ب
يجاب من مصدره وهو أهل للتعاقد وقبل صدور القبول من                   فلو صدر اإل    

 يجاباإلالطرف الثانى حدث للموجب ما أخرجه عن أهليته آأن جن أو مات فإن                    
 دوال ينعق  ألن صدور القبول بعد حدوث ذلك ال قيمة له                    -يبطل فى هذه الحالة        

 .  ليرتبط بهيجاباإ صار آأن لم يكن فال يصادف القبول اإليجابالعقد، ألن 

 نهما من الحقوق  رث أل  أو القبول ليسا محال لإل      اإليجابن  أ على   والجمهور
 ما ذهب    والراجح  ،لى الورثة إلى انتقال الحق فيهما       إ  ذهب بعض الفقهاء   ن  إو
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رادى نابع من شخص إ ومثله القبول عمل باإليجابن التعبير  أليه الجمهور ذلك    إ
 فإن زالت األهلية عن صاحبها سقط تلقائيا ألنه لم يتعلق به                  ،نسان وتوجيهه اإل

 ؟  فكيف يورث لمن ال عالقة له بإرادة ورغبة مورثه،حق ألحد

 :  هالك محل العقد -جـ
ذلك يس   ذا صدر من صاحبه وقبل صدور القبول هلك المعقود إيجاب قط اإلآ

سيارة حيث ال يتعلق اإل                   زل أو تحطم ال تهدم المن د آ يه محل العق يجاب بشىء  عل
 سيقع على معقود عليه معدوم ، ومثل هالك  ألنهن صدرإعندئذ وال قيمة للقبول    

د على شراء                  إالمحل    يه آمن تعاق ود عل ر جوهرى للمعق دقيق وقبل  ذا حدث تغي
 . يجابيسقط اإل لى خبز فتغير المعقود عليهإصدور موافقة صاحبه حوله 

  : إليهيجاب ممن وجه  رفض اإل-د 
سقط اإل   أو يجاب  أرفض اإل: آقولهصراحة إليهذا رفضه من وجه    إيجاب  ي

آالرفض ترك من وجه      أو التحدث فى موضوع غير العقد ويعد       هبإعراض ضمنا
يه اإلإ س العل اب مجل د دون يج د أق س العق تهاء لمجل رق ان يعد التف يب ف ن يج

  . يجابوسقوطا لإل

يجاب بالموت أو الجنون    ليه اإل إيجاب بزوال أهلية من وجه        آما يسقط اإل   -
 . آما سبق وأوضحنا نفس األمر بالنسبة للموجب

 :  موت من وجه إليه اإليجاب أو فقده ألهليته - هـ
الفقهاء موت من وجه إليه اإليجاب      من أسباب سقوط اإليجاب عند جمهور           

أو فقده ألهليته بسبب جنون أو غيره من أسباب فقد األهلية قبل أن يصدر القبول               
 . منه 

 

 :  انتهاء مجلس التعاقد -و
اب     ا اإليج سقط به ى ي باب الت ن األس د و :وم س العق ى مجل رق  أن ينته يتف
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د   وسواء انتهى مجلس    ،ن بعد صدور اإليجاب وقبل أن يوجه إليه اإليجاب          االعاق
شغال  رق بان ادل التف ا يع رق ولكن حدث م دم التف ى أو بع رق الحقيق تعاقد بالتف ال

دين عن بعضهما أو عدم سماع آل منهما لآلخر             وال عبرة بصدور القبول     ،العاق
 . بعد ذلك ألن اإليجاب قد سقط 

 موقف الفقهاء مما يؤثر على التراضى 
 فى التعاقد

 لذا  ، هو الربط بين آالمين إلحداث أثر شرعى           -  قلنا آما    -   آان العقد   إذا
رادة يجاب والقبول معبرا تماما عن اإل        ن يكون التعبير المستخدم فى اإل        أوجب  

 أمر  إالرادة ما هى      اإل أن فقد ذآرنا     ،حتى يكون له األثر الصحيح المرغوب          
 مظهر هذا الرضا    ذا خرج إيمكن للعقد أن يظهر إال          نفسى والرضا داخلى وال    

ذا نوى   إ  :فى صورة الصيغة من قول أو فعل ويقول الفقهاء فى هذا المقام                           
 لهذا يثور   !؟ يتلفظ بعبارته  أنبد    طالق امرأته هل يقع ذلك بمجرد نيته أم ال         الرجل  

ذا توفر الرضا القلبى وهو المعبر عنه فى التعبيرات المعاصرة             إاألمر    التساؤل ما 
رادة الظاهرة  الشق الثانى والمسمى بالمقابل باإل       وآان    ةرادة الداخلية أو الباطن     باإل

  الداخلى؟التى تبرز بالتعبير فى غير توافق وتواصل مع الشق

 يمكن ألحد الجانبين منفردا إيجاد العقد             نه ال  أ عند الفقهاء       فالمتفق عليه  
 وال يقوم باللفظ المنفصل عن القصد                ،وترتيب آثاره فال يقوم بمجرد النية                

آراه أو وهو سكران مثال وآذا المجنون حيث            قد تحت تهديد اإل    الداخلى آالمتعا 
لذا .  نقطاع العالقة بين اللفظ والنيةتهم فى وجود العقد وال انعقاده ال    اال أثر لعبار  
رادة مع اللفظ وتوافقها مع توافر الشروط يرتب للعقد وجوده وينتج                   فوجود اإل 

  .  عليهةاآلثار المترتب

اء    ر        للعال وباستقراء الفقه ين الرضا والتعبي ة ب للظروف النفسية  عنه تبعا     ق
ي  سان وجدوا أن إرادته أحيانا تكون معدومة وبالتالى يخرج            المحيطة باإل   ةوالطبيع ن
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ن العبارة قد تكون مقصودة فى      أتعبير أو لفظ منه منقطع الصلة بالرضا آما وجدوا          
ا لكن اإل  أ تجه   رادةلفاظه ا آالمعلم الذى ير   إال ت تعاقد به دد العبارة التى اتجهت لى ال

ه  يها  إرادت يم وليس للتعاقد آقول األ        إل ستاذ للطالب على سبيل التمثيل لعقد       لكن للتعل
  . بالقبول بعت سيارتى بعشرة آالف جنيه مثال وال ينعقد العقد لو رد أحد عليه:البيع

تلصق بها عيبا   رادة بالعبارة   رادة بظروف تدفعها لربط اإل     وأحيانا تحاط اإل   -
 التعاقد باستخدام وسائل         إلىرادة آالتدليس والخداع بدفع الشخص               لال فى اإل     وخ

 .آراه فى بعض صوره احتيالية معينة أو اإل

 فى توضيح هذه المسألة ما بين مدققين لدور الرضا                  وقد ظهر دور الفقهاء     
 بالقصد والنيات ال باأللفاظ ، وبين باحث عن الجدية                      العبرةن   أنه األساس و    أو

توجد قرينة تصرفه عن ذلك وعمال على              لفظ مادام صدر صحيحا وال       ومعتبر ل 
لى إعلى التعاقد ال يلتفت       دامت العبارة الصادرة واضحة ودالة       استقرار التعامل ما  

صد والمعانى أم   مقاهل العبرة بال    :ودار محور الجميع حول قاعدة    .  البحث عن النية  
 . ؟ بهما معامأباأللفاظ والمبانى 

 حول هذا المعنى نستقصى فيها              ذج لتطبيقات الفقهاء     نورد نما  وسوف   
 . العالقة بين االرادة والرضا والتعبير الخارجى وأثر ذلك على التعاقد

  : أهم صور العالقة بين الرضا والتعبير عنه فى التعاقد

  :رادة  عدم قصد التلفظ بالعبارة النعدام اإل -أوًال
ظ بالعبارة أو النطق بها ومع هذا           يقصد التلف   آان المتعاقد ال     وذلك آما لو   

 هنا لم تقترن العبارة         ،لفاظها فقط على التعاقد         أصدرت منه عبارة تدل فى            
 . باختيار متوج بالرضا وهو الرغبة فى التعاقد

 عقدا حتى نقول        ئوهنا يتفق الفقهاء على بطالن العبارة ألنها لم تنش                      
، والمغمى عليه ، والصبى        طالن العقد ومثل ذلك عبارة المجنون ، والنائم                بب

تصلح   يترتب عليها التزام وال      ال ةفهى عبارات باطل  )  دون السابعة (غير المميز   
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صدارها وبالتالى ال التفات لمدلول        إقصد فى      نه ال أو.  برام العقد النعدامها      إل
 . اللفظ ولو أفاد معناه التعاقد

 :بعض تطبيقات هذه الصورة وموقف الفقهاء منها
 :لسكران  عبارة ا-أ 

 هو من غاب عقله بسبب تناول مادة مسكرة بحيث صار غير                         السكران
 . مدرك لما يقول

ن عبارة السكران مهدرة وال اعتبار لها          ألى  إ  : ذهب جانب من الفقهاء        -
وسواء أآان سكره      .  مثله مثل المجنون ال إرادة له وال اختيار وتعاقده باطل                 

 :طأ ذلك ألن السكران عمدا أم ال آما لو تناولها مكرها أو خ

 لم يقصد التلفظ بعبارته ، ولم يرد بها إنشاء عقد لفقده وعيه وانتفاء                             -
وذهب جانب من الفقهاء       .  يدل على رضاه النعدامه            عنده ولفظه ال      اإلدراك

ذا ذهب عقله    إذا آان سكره عمدا وهو السكر المحرم وبين ما               إللتفرقة بين ما     
 .ثر ذلك على العبارةأنه سائل آخر وأمر على  فى تناول الخئآالناسى والمخط

نه سيذهب عقله فهذا     أ السكران العامد العالم سلفا بسكره المحرم و          :فاألول  
يعاقب على فعله بأن يعتد بعبارته عقوبة له وزجرا لغيره فيلتزم بما يترتب على               

 .  وطالق وغير ذلك من التصرفاتةوإجارعبارته من بيع 

رادة والراجح فى   وهذا حكمه حكم معدوم اإل    :   العامد    السكران غير  :الثانى  
لى ما ذهب اليه أصحاب االتجاه األول فى عدم           إالعمل فى االعتداد بالتصرفات      

مرين واحدة وهى    ذلك ألن النتيجة فى األ      .  االعتداد بتصرفات السكران مطلقا       
ارة رادة والقصد وعدم صالحية عب       ذهاب العقل والخلل فى العبارة النعدام اإل            

السكران مطلقا آقرينة صحيحة على الرضا والقول بعقوبة السكران بتنفيذ                          
عبارته غير مقبول فالعقاب ليس على حساب التصرف المهتز الذى لن يضر به               

ة لهم بسكره وعقوبة السكران قد حددها            نيََّج  خرون ال  آوحده بل يشترك معه         
 . يزيد عليها الشرع فال يضاف لها ما
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 : والناسى وحكم التعاقد بها ئ عبارة المخط-ب

ذا نطق العاقد بألفاظ صيغة العقد وهو ال يقصدها بأن صدرت منه على                      إ
سبيل الخطأ آأن خرجت العبارة منه عفوا أو ناسيا آمن أراد التعبير عن البيع                    

 ثر هذه العبارة على التعاقد عند الفقهاء ؟؟أ فما ،يجار أو الوآالةفعبر باإل

لها   والناسى ال أثر      ئلى القول بأن عبارة المخط        إ  ذهب جمهور الفقهاء    
رادتهما بهذه  إليه  إمطلقا فى إنشاء العقود ألن آليهما لم يقصد التعاقد ولم تتجه                  

العبارة مطلقا وعبارتهما ملغاة وغير صحيحة مادامت القرائن تؤآد أننا امام                      
َؤاِخذَْنا ِإنْ َنِسيَنا أَْو    َربََّنا ال تُ    :لى قوله تعالى  إوذلك استنادا   .  حالة خطأ أو نسيان     

 : فيما جاء فى قوله تعالى                                ئعدم مؤاخذة المخط              لىإو  أَْخطَأَْنا
          َْولَْيَس َعلَْيكُْم ُجَناٌح ِفيَما أَْخطَأُْتْم ِبِه َولَِكْن َما َتَعمََّدْت قُلُوُبكُم     وقوله :  
ن أآما ذآر هؤالء         »  رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه                 «

 . الرضا فى هذه الحالة غير متوافر والقصد للتعاقد بهذا اللفظ غير قائم

 والناسى يعتد    ئن عبارة المخط   إ  : وقالوا :   االتجاه الثانى وهو لألحناف       -
دامت العبارة ظاهرة وواضحة وتفيد الرغبة فى            فما ،نشاء العقد   بها وتصلح إل   

 من التزاماتهم بحجة سبق اللسان      التعاقد فلماذا نفتح الباب أمام الكثيرين للتخلص       
  ؟والخطأ 

 والناسى   ئهو االتجاه األول الذاهب الى إلغاء عبارة المخط                 :والراجح   
ن مبرر أصحاب الرأى الثانى      أقصد للتعاقد ، آما        ألنها قرينة نافية للرضا وال      

ال إ ويرد عليهم بأن التعلل بالخطأ والنسيان ال يقبل             -لى اهتزاز التعامل     إيؤدى  
دلة أصحاب الرأى     أآما أن     .  ال اعتبر العقد صحيحا       إو  ع القرينة الواضحة    م

 .األول تقويها النصوص الواضحة فى الداللة على المراد 

 :قصد التلفظ بالعبارة وعدم علم معناها - ثانيًا
إذا نطق الشخص بالعبارة بإرادته وآانت له رغبة فى التعاقد لكنه ال يفهم                   

لفاظ العقد  أ بلغته التى يفهمها آما إذا لقن عربى أجنبيا            معنى العبارة ألنها ليست    
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ن هذا األجنبى ال يعى مدلول هذه العبارة        أفذآرها وراءه آبعت أو اشتريت رغم       
 .فما أثر هذه العبارة عند الفقهاء؟ .. 

إلى أن عبارة الملقن التى نطقها         )  المالكية ، الشافعية     (ذهب بعض الفقهاء   
   .هى عبارة الغيةثرا وأاألجنبى ال ترتب 

ثرا فى بعض      أ رتب على هذه العبارة             :والبعض اآلخر وهم األحناف           
 . التصرفات التى تقع تحت رقابة القضاء

 . نه ال أثر لهذه العبارة مطلقاأ :والراجح 

  :التعاقد  قصد التلفظ بالعبارة مع فهم معناها لكن فى غير مقام-ً ثالثا
ا وتدل على التعاقد لكنه ال يقصد                آأن يتلفظ شخص بعبارة يفهم معناه            

نما يفهم القصد من العبارة         إاستعمالها فى المعنى المستفاد منها وهو التعاقد و              
ن العبارة مقصودة وتدل     أحسب مقام استخدامها آمقام التعليم أو الحكاية فرغم              

 رادة التعاقد الداخلية غير قائمة واللفظ الصادر ليس دليال عليها         إعلى التعاقد لكن    
 . أو قرينة فال اعتداد بالعبارة وال قام بها عقد

 : قصد لفظ التعاقد دون إرادة إنشاء العقد-رابعًا
يريد العقد    وهنا تصدر العبارة ممن يقصد التلفظ بها ، ويفهم معناها لكنه ال                

 .سباب التى توجد هذه الصورةالذى تدل عليه ، وتتنوع األ

 : من أهم أمثلة هذا التطبيق -

 :رة الهازل  عبا-أ 
يختار    هو من ينطق بالعبارة وهو يقصدها ويفهم معناها لكنه ال                  والهازل

.  بل يقصد اللهو والهزل وعدم الجدية          ،األثر الذى وضعه الشرع لهذه الصيغة        
ينوى   آأن يقول شخص آلخر على سبيل المزاح وقد اشترى سيارة جديدة ال                     

ياها بالثمن الذى   إ عليك أبيعك     سيارتى ليست بالعزيزة   :بيعها ويرغب فى اقتنائها   
وهو يعلم أن صاحبه هذا غير قادر على أداء             ..  تعز عليك   اشتريتها به فهى ال    
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فى البيع فسيطرت عليه رغبة المزاح المختلطة             ضافة إلى عدم رغبته     إالثمن  
 شراء السيارة ، اعتزاز صاحبها حداثةبالتفاخر والقرائن آلها تدل على ذلك مثل    

 . وعدم قدرته على الوفاء بالثمن اإليجابليه عبارة إمن وجهت بها ، ومفاجأة 

 ثر هذه العبارة الصحيحة فى شكلها الخارجى عند الفقهاء؟؟أفما 
 عبارة  أن  إلى)   الحنابلة -آثر المالكية    أ  -األحناف    (ذهب جمهور الفقهاء   

م  فرضاء صاحب هذه العبارة ل     ، عقدا ئتنش  الهازل ال أثر وال اعتبار لها فهى ال        
 العقد وال لاللتزام بآثاره إال انهم استثنوا من رأيهم هذا بعض                    إلبرامينصرف  

العقود فإنها تنعقد بعبارة الهازل ويلتزم بآثارها وهى العقود التى وردت فى                         
 وفى  " النكاح ، الطالق ، الرجعة      : ثالث جدهن جد وهزلهن جد      حديث النبى   

ه التصرفات الخمسة فيها حق هللا        إن هذ  :وقالوا  روايات أضيف اليمين ، والعتاق     
 آما يكفى أنها خصت      - موضعا للهزل واللهو      نال يكو تعالى ، وحق اهللا تعالى        

بنص الحديث على حكمها خالفا للعقود األخرى فلم ينص على حكم الهزل فيها                 
رادة مع العبارة     ن العبرة بارتباط اإل       أفتبقى على القاعدة األصلية فيها وهى               

 إنشاء العقد ومادامت قد انتفت فال عقد مع الهزل وفى إطار                واعتبار القصد فى  
هذا الرأى يذهب بعض المالكية إلى جعل جميع عقود الهازل دون استثناء غير                 

 . منعقدة

ن ألى صحة آل عقود الهازل و            إ وهو للشافعية وذهبوا فيه             االتجاه الثانى  
ن القول   أ  آماعبارته صحيحة ويعلم معناها ويقصد استعمالها فى هذا المعنى                        

 .   والتزامهببطالن عبارته ذريعة للتحلل من آثار العقد

 عبارة الهازل آانت آراء الفقهاء فى               حول الذى دار        ومثل هذا الخالف    
ذآر فيه ثمن    ن يُ أن يبرم العقد على       أ  آالبيع الصورى ومثاله    له    ةصور مشابه 

بطة بهذا  أعلى من المتفق عليه فعليا بقصد حرمان شخص آخر له مصلحة مرت                
 آتعجيز صاحب الحق فى الشفعة من المطالبة بها عندما يرى هذا المبلغ                ؛العقد  

ومن .  أو يظهران ثمنا أقل للفرار من التزامات معينة                .  الصورى المبالغ فيه    
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 آأن يبرم شخص عقدًا     ببيع التلجئة  الفقهية التى أوردها الفقهاء ما يعرف        األمثلة
بعاد المال عن شخص ظالم يستولى          إد   على شىء دون قصد نقل ملكيته بقص            

 لذا سمى بالتلجئة ألنه لجأ      ؛عليه ثم بعد انتهاء سبب الخوف يعود المبيع لصاحبه         
 .ليه لهذا الغرضإ

لى  إمام الشافعى يرى انعقادها وانتقال الملك                   فإن اإل     وفى هذه الصور     
ر وجمهو الظاهرة وهى واضحة فى الداللة على العقد              باإلرادةالمشترى عمال    

ن العبرة بما تم عليه الرضا ال بما دلت عليه                  لى عدم انعقاد البيع أل       إ  الفقهاء
الباطنة تختلف عن العبارة        اإلرادةن   أذا قامت القرائن على         إالعبارة الظاهرة     

 .وهو الراجح

شمل صورا أخرى                تد لي ازل ام بارة اله ذى دار فى ع ذا الخالف ال ثل ه وم
 : شبيهة بعقد الهازل من أهمها 

 :  بيع التلجئة -١
 أن يخاف شخص على سلعة معينة عنده من استيالء ظالم قوى             :وصورته   

 . عليها مثال فيقوم باالتفاق مع آخر على بيعها له حتى ال يستولى الظالم عليها 

  .فالبائع هنا لم ينو البيع وإنما إبعاد المبيع عنه حتى ال يستولى عليه الظالم 

  : أما بالنسبة لحكم هذا البيع
يفة             ام أبى حن نابلة وأصحاب اإلم د ذهب الح  إلى أن البيع غير صحيح :فق

ى المشترى ألن اإلرادة لم تنصرف إلى البيع               يع إل تقل المب  فأشبهت إرادة   ،وال ين
 . الواقع تحت تأثير اإلآراه المعنوى 

 إلى صحة البيع وانتقال الملك للمشترى  :وذهب اإلمام أبو حنيفة والشافعى      
 .  إلى الفعل الظاهر استنادًا

 :  الثمن الصورى فى العقد -٢
ثال   دان على ثمن معين ولكنهما يتظاهران      :هوم تفق العاق  على باالتفاق أن ي
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نه   ل م ارة أق يه وت تفق عل ثمن الم ن ال ر م ون أآث د يك ن آخر ق ك . ثم ون ذل ويك
 . لمصلحة أحد الطرفين أو آليهما 

ر من ا                يه أآث بالغ ف ى ثمن م اق عل  إلبعاد من له الحق     -لثمن الحقيقى   آاالتف
 . فى الشفعة عن المطالبة بها 

تفادى دفع رسوم آضريبة أو رسوم جمرآية                     ى ي ل حت ى ثمن أق تفق عل أو ي
 . مثال 

 : وحكم هذا العقد المشتمل على الثمن الصورى  
ا رضيا به واتفقا                    - ثمن الحقيقى ألنهم ثمن هو ال ى أن ال اء عل  جمهور الفقه

 . عليه 

ى صحة الثمن المعلن عمال                   و - و يوسف من األحناف إل شافعى وأب ذهب ال
 . باإلرادة الظاهرة 

 :    عبارة المكره-ب
نشاء العقد لكنها تكون صادرة من       إأحيانا تصدر العبارة صحيحة دالة على         

وهو لم يقصد إنشاء العقد بل أآره على        .  آراه الواقع عليه  صاحبها تحت تأثير اإل   
 وفى هذه الحالة فإن       ،ر أو ألذى قد يناله أو يلحق عزيزا لديه            التلفظ دفعا للخط   

آرهه وبالتالى فالتراضى هنا غير     أمن   رادةإالمتلفظ لم يعبر عن إرادته بل عن         
حقيقى نتيجة هذا التأثير الخارجى المحيط به فما هو األثر المترتب على العبارة               

 .)بفتح الراء(ه الصادرة من المكَر

 عبارة المكره بفتح الراء ملغاة وليس       أنلى  إ ذهبوا   قهاء جمهور الف  -أوًال  
 فال ينعقد العقد    ، ينافى الرضا الدافع للتعاقد     اإلآراهألن     ذلك ؛لها أى أثر شرعى    

أصحاب  وقد استدل     ،آراهأيا آانت طبيعته معاوضة أو غير معاوضة تحت اإل            
 وما   رفع عن أمتى الخطأ والنسيان        «  :     بقوله     مرأيهاالتجاه على       هذا

والمقصود بالرفع فى الحديث رفع الحكم الناتج عن العبارة               ،»استكرهوا عليه    
 . العقدإلبرامفتعتبر غير صالحة 
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 )بفتح الراء (ه   إلى أن حكم العبارة الصادرة من المكرَ         ذهب األحناف  -ثانيا  
آراه على صاحبه وفصلوها      إلنشاء العقد تتوقف على نوع العقد الذى وقع اإل               

  :التالىعلى النحو 

وغيرهما  الرهنو العقود التى موضوعها حق من حقوق العباد آالبيع ،              -١
عقودا موقوفة     -آما ذهب بعضهم          -آراه عليها يجعلها فاسدة أو             فتأثير اإل  

لى الصحة بعد زوال    إوبمعنى آخر ليست باطلة أو معدومة وإنما تقبل أن ترجع             
اه فإن وافق على عبارته التى          آره بعد زوال اإل      فيسأل المكرَ   ؛أسباب اإلآراه    

ن آان فاسدا   أآراه وعلى أثرها وهو العقد صح العقد بعد          تلفظ بها تحت تأثير اإل    
آراه فى نظر هؤالء    ى أن اإل  أجازته وموافقته   إ أو متوقفا على     باإلآراهأى معيبا   

ذا لم يبع   إومثال ذلك لو هدد شخص آخر بأنه        ؛  ذا وافق المكره    إمرض أو عيب    
 فإنه بنفوذه سيفصله من عمله مثال فقال له تحت تأثير الخوف من هذا               له سيارته 

بعت لك  آراه  آراه األدبى المعنوى وهو عالم بقدرة المكره على تحقيق هذا اإل           اإل
مضاء إنت موافق على     أ هل    :آراه نسأل المهدد   ن يزول سبب اإل    أفبعد  ..  السيارة  
 . فض بطل العقد نعم صح العقد ولو ر:هذا الشخص فلو قال العقد مع

 أما العقود التى فيها حق هللا تعالى آالعقود الخمس التى وردت فى عبارة                      -٢
 المكره ملزم بعبارته     نإ  :يضاألزم الهازل بالعبارة فيها وبالعقد فيقولون          أالهازل و 

اليمين فإنها تعد ولرجعة ، وا والطالق ، العتاق ،  عنها آما فى النكاح ئوبالعقد الناش 
 .آراه اإلدرت تحتذا صإصحيحه 

 إذ هو المتفق مع القواعد العامة فى الفقه                     ؛ مذهب الجمهور     :والراجح   
سالمى ومع تطبيق مفهوم النصوص وهو عدم صحة العقود الناتجة عن                          اإل

 : وذلك لآلتى ،عبارة المكره

عن سقاط الحكم     إ واضح فى رفع الحرج أى                ن حديث النبى    أ  -أ   
 .»ه تى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليرفع عن أم «:   المكره فى قوله

 ان قياس األحناف عبارة المكره على عبارة الهازل فى العقود الخمس التى  -ب
 يتمتع  األول  !؟ين الهازل من المكره    أ ف ،موضوعها حق اهللا تعالى قياس مع الفارق         
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والثانى رادة يتالعب بمصالح اآلخرين فاستحق العقاب ،                إبإرادة آاملة وحرية       
الحال بزواج ، أو       له وال حرية فكيف الزمه فى هذا             رادةإ   ال ، مجبر :مكره     ال

 . انعدام الرضاطالق مع

ثالث   «لزام الهازل    إ فى الموضعين واضح فى         ن حديث النبى      أ  -جـ  
وما «   الحرج      آراه واضح فى رفع        وفى اإل  »    ...جدهن جد وهزلهن جد            

 . صفال مجال للقياس مع وضوح الن» استكرهوا عليه 

 وربما آان رأى األحناف محل اعتبار لو أنهم لم يفرقوا بين العقود التى               -د  
محلها حق اهللا واآلخرى التى محلها حقوق العباد وجعلوها فى درجة واحدة                         

 .جازة المكره بعد زوال سبب إآراههإموقوفة على 

 : بحق على العبارةاإلآراهأثر 
آراه السابق    ال يعد من باب اإل          نهأآراه بحق و    وقد بين الفقهاء نوعا من اإل          

 آإآراه القاضى للمدين أو الظالم على بيع ماله للوفاء             -رادة والرضا   المؤثر فى اإل  
خالف بين الفقهاء   مبطال لعبارة صاحبه والإآراهايعد  بالتزاماته ألصحابها فهذا ال  
 آلثارها ألن القاضى أو ولى األمر آأنه حل               وإنتاجهاعلى صحة عبارة صاحبه        

 .  المكرهرادة المدينإمحل 

 :  فى التعاقدواإلرادةليه موقف الفقهاء من العبارة إاألساس الذى يستند 
 المختلفة للعبارة الصادرة من العاقدين      واألشكالبعد استعراض هذه الصور     

والمعبرة عن المظهر الخارجى للرضا القلبى وبيان موقف الفقهاء من األمور                   
آرائهم التى حكمت على صور      الفقهاء فى    نجد أن      ، ةرادالتى تؤثر على هذه اإل     

ن أرادة بالرغم من التعبير عنها وبين         رادة تتراوح بين انعدام لإل     التعبير عن اإل  
 المحيطة بها ، وأخذ الفقهاء اتجاهين فى هذا               رادة معيبة نتيجة الظروف     تكون اإل 

  :المقام 

 وقد ذهبوا الى    ،حنافمام الشافعى وبعض األ    وقد تزعمه اإل   :االتجاه األول   
لم يوجد فى       رادة الداخلية ما    االعتداد بالعبارة والترآيز عليها دون نظر لإل               

 لذا آان ترآيزهم على مدلول العبارة وحدها فى                     -العبارة ما يكشف عنها           
 ئالمسائل التى اختل فيها التوافق بين الرضا والعبارة ومن ثم فعبارة المخط                       
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 . معبرة عن انتفاء القصد ألن عبارته،عندهم غير صحيحة

 الدنيوية مبنية على الظاهر ، والنيات أمور خفية                  األحكامن   أ  :وحجتهم   
 فمادامت أرآان العقود وشروطها مكتملة فهى                  -مستكنة ال يعلمها إال اهللا               

 . للبحث عن النية مادامت العبارة واضحة الداللةةوال حاجصحيحة 

لى إوذهبوا  :  يقترب منه المالكية      حمد بن حنبل و     أمام   لإل :االتجاه الثانى    
 ذلك ألن الرضا هو     ،ساس الذى ترتبط به العبارة    القول بأن الرضا القلبى هو األ      

وهو العبارة الظاهرة أما إن خفيت           .  تاج االختيار، إن قرن بالدليل الواضح              
 .رادة ولم يظهرها دليل واضح فال اعتبار لهااإل

 :   النيات مصداقا لقوله         لىإ أن مرد األعمال         :لى رأيهم     عحجتهم   
فلو تغيرت العبارة عن       »   ما نوى       ئمرإ لكل     وإنماإنما األعمال بالنيات       «  
 بين  اإلنسانرادة  إخبار بالعبارة آاذبا ودائما يبحث عن        رادة الباطنة فيكون اإل   اإل

 .رادة فالعبرة بما عزم اإلنسان عليهالقرائن المختلفة لفهم ما تقصده اإل

نا هو هذا االتجاه ألن العبرة بما يقصد المرء حقيقة وما             فى نظر  :والراجح  
يريده فعال واستقرار التعامل يتحقق عن طريق التأآد من القرائن الدالة على                       

  . النوايا الحقيقية

فقد سلك مسلكا وسطا بين النظريتين فجعل           : أما القانون المدنى المصرى    
ال إ)  العبارة(رادة الظاهرة     إلى ا  لإرادة الباطنة هى األصل ولم يعدل عنها               اإل

 . لى ذلكعبعض الشىء حيث يحتاج استقرار التعامل 
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 الفصل الخامسملخص 
 

 : فيما يلى ا الفصليتلخص ما عرضناه فى هذ

يلة التى تنظم التعامل بين الناس وهو الربط بين آالمين أو                   − د هو الوس أن العق
و                 ذا المفه د به شرع وأن العق ره ال ر يق ر إلحداث أث م وهو ضرورة وجود      أآث

 . طرفين على األقل إلبرامه هو المقصود فى الحديث عموما عن العقد 

 ) . اإليجاب والقبول(وأن العقد له أرآان ثالثة هى الصيغة  −

دان    − انٍ        (والعاق بائع طرف ث المحل (والمعقود عليه   )  آالمشترى طرف أول آال
ثمن  فى هذه األرآان ولكل رآن من هذه األرآان شروط ينبغى توافرها  ) . وال

 . 

ا أ − ان العقد وهى البديل للرضا الكلى الذى هو المنشئ          م م أرآ صيغة فهى أه  ال
 .  والصيغة مؤشر وقرينة على هذا الرضا ،الحقيقى للرضا

نها إلظهارها وأن أهم األزمنة هى الماضى              − اظ وزم اء باأللف تمام الفقه  آما  ،اه
نة محل اللفظ آالكتابة              ضوابط معي ائل أخرى ل  آما أجاز - واإلشارة   تحل وس
 . بعض الفقهاء التعاقد بالفعل أو المعاطاة بضوابط معينة 

ن          − ل م د لك بارة العق وح ع رورة وض ى ض صيغة وه روط ال حنا ش م وض ث
ناك فاصل طويل أو آالم أجنبى يشعر باإلعراض           ،الطرفين     وأن ال يكون ه

 ومقدار   وضرورة مطابقة اإليجاب للقبول فى المحل والثمن وأسلوب الوفاء          -
 . الوفاء وغيرها من أمور المطابقة 

ية   − بارة الخارج ى والع ا الداخل ين الرض ط ب ناك رب ون ه رورة أن يك  -ض
ى وضمَّ    ر عبارة السكران والمخطئ والناسى والمكره       وبالتال  ؛ والهازل–نا أث

 . لحدوث انقطاع بين العبارة والنية الداخلية 
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 الفصل الخامسعلى أسئلة 
 

 : لة المقالية  األسئ-أوًال

  ما هو تعريف العقد فى اللغة واالصطالح فى الفقه اإلسالمى ؟-١س

ين موقف الفقهاء من الزمن المفضل استخدامه من صيغ األفعال فى             -٢س ب
  .إبرام التعاقد 

 .اء ــ مع بيان آراء الفقه،عند الفقهاءكتابة ريق الـبين حكم التعاقد بط -٣س

 رة ؟ متى يصح التعاقد باإلشا -٤س

  .د الفقهاء حكم تعاقد المكره وأثر اإلآراه على العقد عن وضح -٥س

 .بين مدى صحة عقود الهازل عند الفقهاء  -٦س

 :       أسئلة تطبيقية  -ثانيًا 
 : عرف فقط المصطلحات التالية  -١س

 . الهازل - القبول - اإليجاب -اإلآراه  

  :يلمع التعلبين مدى صحة العبارات التالية  -٢س

 . باع المجنون سيارته آلخر دون أن يعلم بجنونه -

 . بعت لك سيارتى بدًال من أجرت  : أجر سيارته آلخر لكنه قال له-

ال - د ) أ( ق ه محم ال ل يه فق ة ألف جن ى بمائ ك منزل د بعت ل بلت :لمحم  ق
 .بثمانين ألف 

زله وهو فى حال سكر غير عمدى لتناوله شرابا ظنه ماء           - اع رجل من  ، ب
 ا مدى صحة العقد ؟  فم
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 الفصل السادس
 العاقدان وشروطهما

 :دافـــاأله
 أن يتعرف على هذا الرآن بشقيه       الدارس ينبغى على    الفصل، ابعد قراءة هذ  

  :الطرف األول والطرف الثانى 

دين    - ية العاق وم أهل رفة مفه راحلها    ، مع ية وم ذه األهل واع ه ية : وأن  أهل
 .املة  أهلية األداء الناقصة ، أهلية األداء الك-الوجوب 

ية الذى يعطى                    - ى عامل األهل ر عل وامل التى تؤث ية أى الع  عوارض األهل
تعاقد وهى عوامل نظرية آالنوم            دين صالحية ال الجنون  واإلغماء  و ،للعاق

ته وعوامل مكتسبة آالسفه والغفلة والدين المستغرق ومرض الموت          و . الع
 .وأثر هذه العوامل على األهلية 

دين وضرورة- ة العاق لطة وصالحية   والي ى س ة يعن د والي ون للعاق  أن يك
ى ش      سان عل  أو ، يعطيه حق التصرف فيه إما ألنه مالك وله والية     ىءلإلن

صرف   وآالة آت والية وال نعدم ال د ت يل وق ا آالوآ يس مالك ة ول ه والي ل
ضولى  ة وال   ،الف ه والي ست ل ذى لي ضولى ال ذا الف صرفات ه م ت ا حك  وم

 . ملكية 

يلة لنقل       - وآالة وس الوالية بطريق اإلنابة فيما يجوز لإلنسان أن يتصرف         ال
 .  انتهاؤها - آثارها - أنواعها - أرآانها - تعريفها -فيه بنفسه 

 
  : المفاهيم المتضمنة

 .  أهلية الوجوب -٢     .  األهلية -١

 .  أهلية األداء -٤    .  أهلية الجنين -٣
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  .ه السف-٦           .  العته -٥

 .  مرض الموت -٨       .  الغفلة-٧

 .  الوآالة المقيدة -١٠    .  الوآالة المطلقة -٩

 .  الفضولى -١٢    .  الوآالة العامة -١١

 .  اإلجازة -١٤     .  الفضالة -١٣

وضحنا فيما سبق أن صيغة العقد لكى تظهر معبرة عن صاحبها ضرورة                 
المعبر عن الصيغة   نسان  أن يكون هناك من يصلح لصياغتها صحيحة وهذا اإل           

 على رأس هذه      ،البد من توافر شروط معينة فيه حتى تظهر العبارة صحيحة                
 والعوارض التى تعتريها فتؤثر         - درجة هذه األهلية         -الشروط أهليته للتعاقد       

نسان مكانية قيام الغير بالتعاقد نيابة عن اإل        إ ومدى   -مكانية التعاقد وقوته     إعلى  
ليست لديه الخبرة الكافية فى مجال معين فيوآل غيره           ذا آان لديه ما يشغله أو         إ

التعاقد والدرجة    برام    نسان إل   وهذا يدفعنا للحديث عن والية اإل                ،    نيابة عنه   
المطلوبة للوآالة ومن الوالية لهذا األمر ، وما حكم عقد من ليست له والية للتعاقد                   

 . آالفضولى الذى يتصرف نيابة عن الغير من تلقاء نفسه

 ـليةفى األه
ذا آان الفقهاء قد تطلبوا فى العاقد أن يكون أهال للتعاقد وصاحب والية فى               إ

  األهلية فى اللغة     ؛التعاقد ينبغى لنا أن نتحدث عن األهلية أوال ونقوم بتعريفها                
 وهذا أهل لبيع ما يريد أو للشراء        ،كذا أى يصلح لكذا   ل فالن أهل    :الصالحية يقال 

 .الى غير ذلك من األعمال 

نسان ألن تثبت له الحقوق وتثبت عليه وآونه         صالحية اإل  :ى االصطالح   وف 
 لإللزام   اإلنسانفهى صالحية      .   االلتزامات  وإنشاءصالحا إلبرام التصرفات         

 له  ة صلح الشخص لثبوت الحقوق المشروع       فإذا)  على نفسه (وااللتزام  )  لغيره(
ولية التى تحدث      العبارة الق    إلصدار  ة أهلي  اوثبوت الحقوق عليه فإنه يكون ذ           
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 . العقودوإبرامنشاء االلتزام إأثرها فى 

  :لى القسمين التاليينإ يقسم األصوليون األهلية :أنواع األهلية  

  . أهلية الوجوب-أوال   

 .  أهلية األداء-وثانيا   

  :أهلية الوجوب 
واألساس .   لوجوب الحقوق المشروعة له أو عليه          اإلنسان صالحية    :هى   

 وهى صفة شرعية    ؟ ال  هل له ذمـة أم    :نسان من عدمه هو   ه األهلية لإل  فى ثبوت هذ  
 . نسانيقدرها الشارع فى اإل

 :لمن تثبت هذه األهلية 
 .تثبت هذه األهلية للشخص بمجرد وجود الحياة فيه ، فمنذ والدته تتحقق له 
 . ناقصة - آاملة : وأهلية الوجوب نوعان:أقسامها  

 فهى صالحية الشخص لثبوت الحقوق           :صة   أما أهلية الوجوب الناق        -١ 
ثبات هذا النوع من أهلية      إلى  إولقد ذهب الفقهاء     ..  دون أن يلزمه حقوق لغيره        

 فى بطن أمه وقبل والدته وبها يكون صالحا لثبوت بعض                         للجنينالوجوب   
  لو مات مورثه قبل والدته واستحقاقه من غلة الوقف         اإلرثالحقوق له آحقه فى     

 لمجرد  لإلنسانوعلى هذا فأهلية الوجوب تثبت         .  له من أبيه      ، وثبوت النسب      
 فتثبت للجنين الحقوق التى      ،  ةآدميته قبل والدته وبالتالى تثبت له حقوقه الطبيعي         

ال تتوقف على قبول آثبوت نسبه ، وحفظ حقه فى الميراث حتى يولد ويتبين                        
، فقهاء  والوصية فهى تصح للحمل فى بطن أمه بضوابط محددة عند ال                    نوعه
الحقوق عتبرت هذه المرحلة من أهلية الوجوب للجنين ناقصة ألنه ال تثبت له               او

 هناك من ينوب عنه      له ، وليس   ةلى قبول فإنها ال تثبت له ، فال عبار         إالتى تحتاج   
يجب عليه حق للغير فليس هناك واجب محدد فى هذا                 آما أنه ال    ،قبل والدته    

نسان لإل وال ننسى أن الشرع قد رتب             -ة     المجال ومن هنا آانت أهليته ناقص        



٢١٠ مدخل الفقه اإلسالمى

 ، والحق فى    ةبمجرد الحكم بحمل أمه فيه العديد من الحقوق لحمايته آحقه فى الحيا           
 ما يحميه    ة وهنا وضع الشارع من العقوبات الشرعي           اإليذاءسالمة جسده من      

فتجب دية محددة على من يضرب حامال فيقتل الجنين فى بطنها ألن للجنين                        
لى إالشرع لها الحماية حتى تخرج وقد تحققت لها السالمة المشروعة             حياة وفر   

 بخروجه  ة فى الحيا   ةالحياة فيحكم بسالمة ما أمضاه فى بطن أمه ويشق طريق               
 .ليهاإ

 وهى صالحية الشخص ألن تكون له جميع             : أهلية الوجوب الكاملة        -٢ 
لتمتع بهذه   ويبدأ ا  .  ن تجب عليه الواجبات التى يمكن أداؤها عنه                 أالحقوق و  

 وتتيح هذه الدرجة      ،نسان عن جسد أمه حيا      الدرجة من األهلية منذ انفصال اإل        
من األهلية لصاحبها أن تثبت له حقوقه المالية آما أنه قد يتحمل بعض الواجبات               
وليس لزاما أن يؤديها بنفسه فهى تجب فى ماله ويمكن لوليه أن يؤديها عنه                          

آما تثبت فى ماله الجزاءات المادية ال            .  آإخراج الزآاة عن ماله الذى ورثه            
  آما ال     ،متثال وبالمقابل ال تجب عليه العبادات ألنه ليس أهال لال                        ،البدنية   

تجب عليه جزاءات      يستطيع أحد أن يؤديها عنه ألنها لم تجب عليه ، آما ال                     
 .دراآه وانتفاء قصده إبدنيه آالقصاص والحدود لعدم 

ول بأن مناط أهلية الوجوب الكاملة هو قيام          لى الق إ  :وقد ذهب األصوليون      
 هى وصف شرعى افترض :والذمة  ،ذمة صالحة لتلقى الحقوق وأداء الواجبات    

 . نسان أو عليهنسان وجعله وعاء للوجوب والتحمل لإلالشارع وجوده فى اإل

أيضا  تدخل فيها الحقوق والواجبات غير المالية          :وهذه الذمة عند الفقهاء      
 . دينية من صالة وصوم، والمالية أيضا آالزآاة ونفقة الديونآالواجبات ال

نسان منذ  آانت آاملة وهى الممنوحة لإل        ويظهر لنا أن أهلية الوجوب ولو        
والدته وحتى بلوغه سن التمييز فى السابعة من عمره ال تمنح هذه الدرجة من                    

يملك   ال العقود وااللتزامات ألنه           وإنشاء التصرفات      إلبراماألهلية صالحية      
دراآا لهذه األمور وهذا يدفعنا للحديث عن النوع التالى من األهلية الذى يعطى               إ

 .هذه المهام األآثر دقة
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 :النوع الثانى من األهلية 
الوجوب تمنح    ذا آانت أهلية   إ هى درجة أعلى من األهلية و         :أهلية األداء     

نون وللصحيح  لكل حى من البشر أيا آانت حالته اإلدراآية فهى ممنوحة للمج                 
مكانيات والصالحية الخاصة التى تمنحها لصاحبها            أما أهلية األداء فنظرا لإل         

فهى ال تمنح إال فى ظروف معينة تحيط باإلنسان ويمكن سلبها منه فى ظروف                 
 .معينة سيأتى تفصيلها على عكس أهلية الوجوب 

دور نسان لص صالحية اإل :   يعرفها األصوليون بأنها        مفهوم أهلية األداء     
 .الفعل منه على وجه يعتد به شرعا 

نسان ألداء الواجبات وتلقى الحقوق          بأنها صالحية اإل      :ويعرفها الفقهاء      
فهى تشمل صالحيات أهلية الوجوب فى       .   االلتزامات   وإنشاءوإبرام التصرفات   

تلقى الحقوق وأداء الواجبات ويضاف لذلك أهلية المعامالت والتصرفات فى آل            
 .  يترتب عليه من الزام والتزامالمجاالت وما

فثبات »  العقل«المعيار الذى تثبت به أهلية األداء هو        :  أساس أهلية األداء     
نسان أهلية األداء الكاملة ولما آان اآتمال عقل          صالحية العقل وقدراته يمنح اإل     

آان تقسيم أهلية االداء       ،   االنسان وتميزه يمر بمراحل وال يكتمل مرة واحدة                 
 .ناقصةوملة ،  آا:لىإ

 : أهلية األداء الناقصة -أ 
نسان سن السابعة عند الفقهاء وهى       يبدأ االعتداد بأهلية األداء عندما يبلغ اإل        

قسط من التمييز لديه يتيح له قدرا من أهلية                  ها   نسان عند  السن التى يتاح لإل      
 الفقهاء  تفقاوقد  ..  لى أهلية أداء آاملة   إاألداء ناقصا حتى يكتمل مع نموه العقلى         

قبل السابعة تنفرد فيها        تماما هى ما   »  أهلية األداء    «  على أن مرحلة انعدام        
أهلية الوجوب فقط وال تزدوج مع أهلية األداء آما هو الحال بعد السابعة يتمتع                  

وبالتالى فكل الفقهاء يصفون عديم       ..  األداءنسان بهما معا حسب درجة أهلية        اإل
وال        اعتبار وأفعاله وعباراته الغية فال ترتب عقدا          بأنه ليس لقوله   األداءأهلية  
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 . ن وجدت فهى غير مؤثرةإ النعدام إرادته ونسبة التمييز عنده ؛التزاما

 ):مرحلة التمييز(داء الناقصة أما مرحلة أهلية األ
ألهلية  بالتمييز وحتى بلوغ سن الرشد وهو المانح              أفهى المرحلة التى تبد      
الفقهاء بالصبى  ميت بمرحلة التمييز ويسمى من يحملها لدى              وس..   الكاملة    األداء

 عبارته ومقصودها وتتكون دراك معانىإنه يستطيع أل) بكسر الياء المشددة   (  المميز  
 .  يضرهلديه قدرة على الفصل بين ما ينفعه وما

الصبى (لكن ما حكم التصرفات التى يقوم صاحب أهلية األداء الناقصة                     
 .بها ؟) المميز

لى أن تصرفات الصبى المميز خالل هذه                   إ ذهبوا       :الفقهاء      مهورج 
نها نافعة له مطلقا      المرحلة محدودة فهو يستطيع أن يتلقى التبرعات ويقبلها أل               

آذا لم يوافقوا على    .  ضرار به وال يستطيع التبرع من ماله للغير ألن فى ذلك اإل          
 .قيامه بالتعامالت التى تحتمل الكسب والخسارة 

ليس من   أن الصبى المميز     على فقد اتفقوا مع جمهور الفقهاء       :حناف  أما األ 
 أجازوا وصححوا قبوله       آما ،صالحه التبرع بماله ويكون تبرعه تصرفا باطال             

 وبمعنى أدق   -   أما التعامالت التى تحتمل الربح والخسارة        ،للتبرعات من الغير  
قد أجازوا له القيام بهذه     ف  -عموما  النفع والضرر للمميز آالبيع والشراء والتجارة       

ن إأى   ؛   جازة وصيه  إموقوف على      ذلك     التصرفات مع قيد هام وهو أن يكون            
 حتى يعرض على من له الوالية عليه فإن أجازه               التصرف صحيح لكنه ال ينفذ      

 .ن رفضه اعتبر آأن لم يكن إآان صحيحا ونافذا و

لى إ  تمييزال أن األحناف يقسمون التصرفات خالل مرحلة        :وخالصة القول   
 : ثالثة أقسام

 وهذا القسم ال    ،يز ضررا محضا أى خالصا    م التصرفات الضارة للم   :األول   
 ولو حدث منه يكون       ،جازته  إيملك الصغير وال وليه وال الوصى أو القاضى              

 .باطال حماية للصغير ولحقوقه 
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 التصرفات النافعة نفعا محضا للمميز وذلك آقبوله التبرعات                       :الثانى    
 فلو قبلها آانت نافذة من غير        ،وحه له من الغير آالهبة له أو التصدق عليه          الممن

 .توقف على موافقة من أحد

 التصرفات المحتملة للنفع والضرر ألنها تحتمل الربح والخسارة              :الثالث   
ن آان المميز يستقل بممارسته            إآالبيع والشراء والرهن مثال وهذا القسم و                

جازة من يشرف   إفيه بل يتوقف نفاذه على موافقة و       ويصح منه إال أنه ال يستقل        
برام هذه التصرفات من المميز فهو يبرم عقدا               إ هؤالء صحة        وقد برر    ،عليه

وألن السماح له بهذا      ..   فهو يتمتع بأهلية معقولة          -صحيحا من ناحية تكوينه        
النوع فيه تدريب واآتساب خبرة ، وتطوير لنمو عقله وتمييزه وربما نشأ فى                      

 . ذات خبرة فى تعامل معين فيكتسب منها حتى يبلغ رشيدا مكتمل األهلية بيئة

 :آيفية إجازة تصرفات الصبى المميز 
 على التصرف    سابقةوإجازة تصرفات الصبى المميز وتعامالته قد تكون             

آما أن   .   أى بعد القيام بالتصرف             ةالحقذن السابق وقد تكون           وتعرف باإل  
 أذنت لك بالبيع والشراء       :آأن يقول للصبى   ،  حا  ذن قد يكون صري    جازة واإل اإل

آما لو شاهده يبيع وهو يراقبه ساآنا دون اعتراض والقاعدة                ..  مثال أو ضمنا     
 جازة صحيحا السابق فيعتبر التصرف فى حال اإل     آاإلذن الالحقة تعد    اإلجازةأن  

ذا رفض المشرف على الصغير المميز            إ  أما  ،من وقت ابتدائه ويرتب آثاره         
برامه أو يوقف التصرف حتى يبلغ الرشد ويستقل                 إفه بطل من لحظة          تصر

 .بتصرفه فيجيزه أو يرفضه

 ) :مرحلة البلوغ والرشد(داء الكاملة  أهلية األ-ب
 فيصبح مطالبا بكافة        ،وهذه هى مرحلة اآتمال أهلية األداء لدى االنسان                     

ذا إ فيحد    ،أعمالهالتكاليف الشرعية من العبادات وحقوق اهللا آما يسأل عن جميع                  
يحق له التعامل   ، آذلك    آما يقتص منه     -  ةارتكب جريمة من جرائم الحدود الشرعي     

 .دارة لكل شئون ماله إ ولاللتزامات ونشاء للعقودإفى ماله تصرفا و
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 :أساس هذا النوع من األهلية 
 : » البلوغ والرشد« يعتبر ضابط هذه األهلية ومعيارها  

عل الشارع مناط هذه الدرجة من األهلية على أمر               وقد ج   : البلوغ    -أوال   
ظاهر واضح هو البلوغ مقترنا بالرشد وهما مجتمعان قرينة اآتمال العقل                            

 فى ماله ليتصرف فيه بإرادته الكاملة دون توقف            اإلنسانطالق يد   إورجحانه و 
لَُغوا النِّكَاَح فَِإنْ   َواْبَتلُوا الَْيَتاَمى َحتَّى ِإذَا بَ      :على موافقة أحد وفى هذا يقول تعالى        

مارتى العقل   إوقد جمعت اآلية بين            آَنْسُتْم ِمْنُهْم ُرْشداً فَاْدفَُعوا ِإلَْيِهْم أَْمَوالَُهمْ      
البلوغ والرشد آضابط لتسليم اليتامى ألموالهم من يد من لهم الوالية على                             

 .لهماأمو

الطبيعية قد يكون البلوغ بظهور األمارات                 عالمات البلوغ وبم يتحقق ؟
باآتمال النمو الطبيعى للذآر واألنثى والتى تختلف باختالف البيئات ومناخها                    

مارات آان معيار البلوغ هو السن والذى أختلف الفقهاء          فإذا تأخر ظهور هذه األ    
 ة للذآر والسابعة عشر   ةلى أنه الثامنة عشر   إ أبو حنيفة    اإلمام فذهب   ؛فى تحديده   

لى أنه خمس عشرة سنة للذآر واألنثى وذهب        إ  ةنيف أبو ح  اإلماملألنثى، وصاحبا   
 هو  فتاًءإ مالك بأنه سبع عشرة سنة للذآر واألنثى والراجح المعمول به                   اإلمام

 . رأى الصاحبين

وهو عكس  .   ومفهومه عند الفقهاء هو حسن التصرف فى المال           :ثانيا ـ الرشد      
 .تالفه فى غير موضعهإالسفه الذى هو تبذير المال و

وغ وحده ليس آافيا للحكم على آمال العقل واآتمال األهلية والحكم                     والبل 
نسان بصحة تصرفاته واستقالله بماله دون رقابة ولكن البد لتحقق ذلك من                  لإل

 .بلوغه رشيدا

 :مفهوم الرشد لدى الفقهاء وأحواله 
 بغض النظر عن     ، على أن الرشد هو الصالح فى المال         :جمهور الفقهاء    

جتمع الرشد مع البلوغ ثبتت أهلية أداء آاملة                ا فمتى     ،أخرىالرشد فى أمور       
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 وآانت له    ،نشاء التزامات    إبرام عقود و   إتعطى صاحبها آافة الصالحيات من         
 . عبارة صحيحة لها أثر فورى

ذا آان مفهومه حسن التصرف فى      إلى القول بأن الرشد     إ    :ةوذهب الشافعي  
 فإذا  ، أن يكون عدال فى دينه أيضا          نسان رشيدا المال فإنه ينبغى لكى يكون اإل        

  ال    ن آان يحسن التصرفات الماليةإبلغ االنسان فاسقا أى غير عدل فى دينه و  
لى القول بأنه ال رشد إال      إبل ذهب بعض الفقهاء آالظاهرية       .  يعد رشيدا عندهم    

 .فى الدين

 :أما أحوال الرشد عند الفقهاء 
لكونه يختلف تبعا لفطرة الشخص          نجد أن الفقهاء لم يحددوا سنا للرشد                  
 لكن  ،ستعداده ويختلف باختالف البيئات واألوضاع المختلفة من تربية وتعليم            او

القرائن تدل على أن الرشد ال يعد قائما قبل البلوغ والذى حدد له سن لدى                                
 .الفقهاء على النحو المبين سلفا فالبلوغ شرط مبدئى للرشد 

 غير رشيد ؟نسان لكن ما األمر إذا بلغ اإل
بديهى أنه ال خالف بين الفقهاء فى اتصال البلوغ بالرشد فعندها يسلم                             
نسان ماله يديره آيف يشاء ويبرم من العقود والتصرفات الصحيحه الكاملة                  اإل

 .األثر بإرادته 

 . نسان غير رشيد فى حالة بلوغ اإل:لكن اختلف الفقهاء  
لى أنه يجب       إحناف     األ    ومعهم الصاحبان من          :فجمهــور الفقهـــاء         

لى أن يظهر رشده ولو تأخر هذا             إاستمرار اإلشراف على البالغ غير رشيد             
الرشد وأن قيد بعض الفقهاء هذا األمر بضرورة حكم القاضى بعدم الرشد                            

 .  عليهاإلشرافواستمرار 

 لو بلغ غير رشيد فإنه ال             اإلنسانلى أن     إ فذهب     :مام أبو حنيفة       أما اإل   
 .  أداء آاملة بل هى ناقصة فيستمر آالصبى المميز حتى يرشديتمتع بأهلية
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شراف على هذا     ونقطة الخالف بين الرأيين فى مدى االستمرار فى اإل                    
 .البالغ غير الرشيد  ؟

شراف عليه لنقص أهليته لعدم رشده وال                على أنه يستمر اإل         فالجمهور 
 .على ذلك طيلة عمرهستمر ايتسلم ماله وال يعـد تصرفـه صحيحـا استقالال ولو 

لى وضع حد أقصى لكف يد            إ أبو حنيفة       اإلمام فذهب     أما الرأى الثانى     
 البالغ غير رشيد عن استقالله بتصرفاته وبأمواله وهو سن الخامسة                      اإلنسان

والعشرين ينتهى عندها وصفه بالنقص فى أهليته والحجر على تصرفاته                              
ه من التصرف وقد صار مثله         وبرر ذلك بأنه ال يتصور استمرار منع          ،وأمواله

 . من أقرانه َجدًّا

وقد حددت التشريعات القانونية المصرية سن الرشد ببلوغ الصغير سن                     
 من القانون المدنى المصرى         ٤٤الحادية والعشرين آما جاء فى نص المادة                

برام التصرفات والعقود   إمن قانون الوالية على المال عندها يستطيع          ١٨والمادة  
مع أمواله استقالال، على أن بلوغ هذه السن ليس قرينة قاطعة على                     والتعامل  

ال لو تخلف    إنما ذلك لو اقترن ببلوغه هذه السن مكتمال و             إالرشد فى القانون و     
 آأن بلغ هذه السن غير عاقل أو معه سبب من أسباب اختالل                      -  هذا االقتران 

المال واستمر  الرشد ظلت يده قاصرة عن االستقالل بالتصرفات والتعامل مع                 
 ولعل القانون فى هذا يتفق مع وجهة نظر جمهور الفقهاء من                  -محجورا عليه    

ن خالف القانون سن البلوغ عند الفقهاء          إ و -استمرار الحجر عند تخلف الرشد        
 .المقترن بالرشد والمفتى به

 عوارض األهلية 
ل على عق   نسان بعد بلوغه رشيدا موانع أو عوارض تؤثر        قد تطرأ على اإل    
نسان ووفقا لدرجة وطبيعة هذا المانع فقد يزول العقل أو ينقص معها فيتأثر                   اإل

 .نسان وآمال أهليته رشد اإل
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 :لى إوهذه العوارض تنقسم عند علماء األصول 

 .العته و وهى التى ال دخل لالنسان فيها آالجنون : عوارض سماوية -أ 

غيره و بفعل      نسان دخل فيها تنشأ بفعله أ              لإل  :عوارض مكتسبة        -ب
، والخطأ، والتدليس   غماء ، ومرض الموت   آالسكر أو السفه أو الدين أو النوم أو اإل          

 ولما آان الحديث فى هذه الدراسة مرآزا على التعاقد          واإلآراه،لى الغبن   إالدافع  
 ،هى أساس التعاقد     فإننا نختار أهم العوارض التى تؤثر فى أهلية األداء التى                 

 فيما  اإلرادةتحدث عن العوارض التى ذآرنا تأثيرها على           وتجنبا للتكرار فلن ن    
  . ونتحدث عما عداه اإلآراهسلف آالسكر، الخطأ، 

نسان فتحدث خلال فى التمييز بين             وهو آفة تصيب اإل         : الجنون     -أوًال   
 : وهو نوعان ؛األشياء الحسنة وغيرها ويخل بإدراآه بالعواقب

 العقل تماما وبصفة مستمرة         وهو الذى يزيل     ):مستمر(   جنون مطبق   -أ   
 أنه يعدم أهلية األداء تماما فمثله           :وأثره    ؛فيطبق على آل العقل جميع الوقت        

 .وال أثر لعبارته. دراك تمامامثل الصبى غير المميز وذلك النعدام اإل

وهو الذى يزول العقل فيه لبعض الوقت        :  )  متقطع  (جنون غير مطبق    -ب 
 .ويفيق لبعض الوقت 

نها تأخذ حكم تصرفات الجنون المطبق حال الجنون                أ  :فاته   وحكم تصر   
 ومدار تحديد درجة   ،  ةفاقنسان الصحيح حال اإل   فتنعدم أهليته وحكم تصرفات اإل    

 . الجنون مرجعها أهل الخبرة من األطباء

وهو ضعف فى العقل ينشأ عنه ضعف          :   بفتح العين والتاء       :ثانيًا ـ العته      
شخص مختلط العقل فيشبه بعض آالمه آالم                دراك يجعل ال     فى الوعى واإل     

 .العقالء والبعض آالم غير العقالء 

 ة الثالث   وحكم تصرفاته ودرجة أهليته أنه آالصبى المميز فى األقسام                              
 جعل آل  ١١٤/١والقانون المصرى فى المادة     .  لتصرفاته وله أهليه أداء ناقصة      

 .تصرفات المعتوه آالمجنون بعد صدور قرار الحجر عليه 
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 إنفاق فى   واإلسراف بفتح السين المشددة والفاء وهو التبذير         :ثالثًا ـ السفه     
 هو الشخص الذى ال يحسن تدبير         والسفيه  ،المال على غير ما يقضى به العقل        

والسفيه سليم العقل من        .   والشرع      ،المال وينفقه على خالف مقتضى العقل            
 آمن يبدد أمواله فى          ،  اله م  إنفاق الموازنة فى        فقدالناحية الصحية إال أنه ي         

ومن المعلوم أن     .  الرفاهية ويترك الضروريات آعالج مريض أو تعليم مثال               
 :     أمواله وليس أهال للتصرف لقوله تعالى            إليه لو بلغ سفيها فال تسلم             اإلنسان
      ْفَِإنْ آَنْسُتْم ِمْنُهْم ُرْشداً فَاْدفَُعوا ِإلَْيِهْم أَْمَوالَُهم        منه رشدا عند     والسفيه ال نأنس

 رشيدا ثم أصبح     اإلنسانلحكم لو بلغ      ا لكن ما .  بلوغه وبالتالى ال يسلم له ماله          
ختلف الفقهاء فى جواز    ادارة أمواله ؟؟    إ درجة أهليته وحكم تصرفاته و     ماسفيها ف 

 .الحجر عليه والحجز على ماله ثانية 

لحجر لى أن من بلغ رشيدا ثم صار سفيها يجب ا           إ ذهب جمهور الفقهاء      -١
ضرار بنفسه ثم من         عليه ففى الحجر تحقيق لمصلحته، حتى نمنعه من اإل                      

ضرار بغيره ممن ينتفعون بماله آمن تجب عليه نفقتهم من أوالد وزوجة                        اإل
 .ووالدين وأقارب

عدم جواز الحجر على من         :  مام أبو حنيفة وبعض الفقهاء           ويرى اإل    -٢
 على حريته   ا آبير ا عليه قيد   ذلك ألن فى الحجر     ؛صار سفيها بعد بلوغه رشيدا     

لى المبررات العقلية التى    إضافة  ليه جمهور الفقهاء فباإل   إ هو ما ذهب     :والراجح  
َوال ُتْؤُتوا السُّفََهاَء     :ذآروها سابقا ما جاء من بالغة البيان فى قوله تعالى                      

  َواكُْسوُهْم َوقُولُوا لَُهْم قَْوالً   أَْمَوالَكُُم الَِّتي َجَعلَ اللَُّه لَكُْم ِقَياماً َواْرُزقُوُهْم ِفيَها           
 : سبحانه وتعالى  لى نفسه فلم يقل    إفاآلية الكريمة لم تنسب مال السفيه            َمْعُروف

 "أموالكم"  :نما نسبها إلى المكلفين بحفظها فقال       إ و "وال تؤتوا السفهاء أموالهم       "
يده يصير  ذا بقى ب   إ إال أنه بتعرضه للضياع         -فالمال بالرغم من ملكيته للسفيه         

مال الجماعة وينبغى الحفاظ عليه ألن المال له أهداف محددة شرعا آما جاء فى               
 أى سببا فى القيام على المعاش              أَْمَوالَكُُم الَِّتي َجَعلَ اللَُّه لَكُْم ِقَياماً          اآلية   
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لى الرشد والتعقل   إوانتظام الحياة وختمت اآليات أنه بزوال السبب وهو العودة              
فَِإنْ آَنْسُتْم      : لصاحبه إلنفاقه فى األوجه المشروعة فيقول تعالى               يعود المال 

 عندما صار     "أموالهم" وهنا صار التعبير          ِمْنُهْم ُرْشداً فَاْدفَُعوا ِإلَْيِهْم أَْمَوالَُهمْ     
 . السفيه رشيدا قادرا على حفظ ماله

مثل أما األهلية المتاحة للسفيه خالل الحجر عليه فأهلية أداء ناقصة                                
وينبغى أن   .  الممنوحة للصبى المميز وتأخذ تصرفاته حكم تصرفات المميز                  
ن السفه   ألى   إنوضح أيضا أن الراجح من آراء الفقهاء بعد أن ذهب بعضهم                       

آاف للحجر على السفيه دون توقف على رأى القضاء وحكمه ويرتفع الحجر                    
ال بحكم  إليه   لكن ما نرجحه أن السفيه ال يصير محجورا ع            ،بمجرد زوال السفه  

نظار وفقا للعرف    القاضى ألن السفه من األمور التقديرية التى تختلف فيها األ                
 آما أن الحجر دون حكم القضاء فيه إضرار فجائى بالمتعاملين مع                       ،والبيئة   

 . السفيه قبل أن يعلموا تفاصيل موقفه

عل  يج  الذى دراك  بفتح العين وسكون الفاء وهى ضعف اإل             :رابعًا ـ الغفلة       
لى التصرفات الرابحة ويخدع فى التعامل مع اآلخرين أو هى             إالشخص ال يهتدى     

لى التصرفات الرابحة نتيجة قلة الخبرة التى تجعل صاحبها ال يهتدى           إعدم االهتداء   
دراك لكنه ضعيف   والفرق بين السفيه وذى الغفلة واضح فاألول آامل اإل          .  لى ذلك إ
دراك لقلة خبرته ، وعدم اآتساب           فضعيف اإل     أما ذو الغفلة      ،رادة متلف لماله    اإل

 .   فى التعاملالمزيد من الوعى

 أن أهلية أدائه ناقصة وحكم تصرفاته               :وحكم تصرفاته ودرجة أهليته           
 .وعقوده وتعامالته آالسفيه تماما مثلهما مثل الصبى المميز

ذا إف  لى أن الغفلة تستوجب الحجر على صاحبها        إوقد ذهب جمهور الفقهاء       
 . رد له ماله  ،ا تدرب وصار خبيرا ال يغبن ويعرف طريق الربحم

 على  ا ال توجب الحجر ألن فيها قيد          ة فيرى أن الغفل     ة أبو حنيف   اإلمامأما   
 لماله  اليه جمهور الفقهاء ألن فى الحجر عليه حفظ         إوالراجح ما ذهب     .    ةالحري
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تدريب من استمرار الغبن الذى يقع فيه بفعله وتصرفه وحتى يستطيع ال                                  
 . خالل فترة التوقف بالحجرةواآتساب الخبر

 ال تتأثر بالمرض ألنه       اإلنسان  ة األصل أن أهلي     :خامسًا ـ مرض الموت        
 من   ارادته ، لكن هناك أنواع          إنسان و   بين عقل اإل       ولعرض طارئ ال يح       

 عند األطباء أهل الخبرة وهى تبلغ من           ةاألمراض الميئوس من شفائها والمحدد     
يجعلنا نحرص على أمواله ألن هناك حقوقا لهذا المريض فى ماله            حدا   ةالخطور

 ومن هنا تدخل الفقهاء لبيان درجة          ،وحقوقا لغيره وتفاديا لإلضرار بأى جانب        
أهلية المريض مرض الموت لتحديد مستوى التصرفات التى يبرمها فى حق                     

 .نفسه أو فى حق غيره

 بمرض يغلب معه      هو المريض    من هو المريض مرض الموت ؟؟         -أوًال   
وليس بشرط أن يكون مرض الموت مرضا         الموت عادة ويتصل به دون فاصل     

 وذلك   ةعضويا فهناك حاالت تأخذ حكم مرض الموت وليست أمراضا عضوي                    
  ، باإلعدام وذلك آالمحكوم عليه      ة زمني ةالتصال الموت بها دون فاصل خالل فتر        

جا خطرا يندر النجاة      ومن يشرف على الهالك بالغرق آمن دخلت سفينته خلي               
 حتما بالموت تسرى عليها        انتهتمنه ، والمحاط بحريق فى مبنى مرتفع فإن               

 إلى لم تؤد    الحالةفإن آان هذا المرض أو هذه        .  أحكام تصرفات مرض الموت      
 ةالموت خالل عام آما ذآر األحناف من بدء الحالة فإن تصرفاته تكون صحيح               

 .  وهكذا،ب له حالة المرض مرة أخرى فتحتساألمرشتد ا إذاإال 

 :تصرفات المريض مرض الموت 
نفاق على    للمريض مرض الموت الحق فى اإل             :أوًال ـ فى شأن نفسه             

 وآل ذلك بما هو معروف         ، ودواء معيشةشئونه من ماله بما يحتاجه من نفقة             
 .عرفا ويقرره الشرع 

ألحد التدخل  يحق    نسان الصحيح ال   المعروف أن اإل   :ثانيًا ـ  فى حق الغير        
يتعلق بأمواله حق للغير      برامه ما يشاء من العقود طالما انه ال         إفى تصرفاته أو    
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نه فى حال صحته لكن لما آان المريض مرض موت أصبح على خطر                             أل
الشارع المرض هذا سببا فى تعلق حقوق        الموت فى الحاالت التى ذآرناها فجعل        

يض مرض الموت وذلك خالل        لديه بأموال المر    حق    الغير ممن لهم مصلحة أو       
 فيحد من بعض تصرفاته محافظة على حقوق الغير                         المرض وقبل الموت      

 فإن اتصلت هذه الحالة بالوفاة آان        ،المنتظرين لوفاته آنتيجة للحالة التى يعيشها      
ن نجا منه عادت آل تصرفاته صحيحه           إو..  المريض صحيحا    هذا الحظر على      

 . األصحاء مثل غيره منة صار فى حال الصحألنه

 على  لكن من هم الذين لهم تعلق وحقوق بأموال المريض مرض الموت ؟             
 :رأس هؤالء الدائنون الذين لهم ديون فى ذمته متعلقة بماله وهم مرتبون                               

الدائنون الممتازون وهم المرتبطة ديونهم بضمان آرهن أو آفالة ثم الدائنون                     
 من  ىءعد ذلك الموصى له بش     ثم يأتى ب   -العاديون الذين خال دينهم من الضمان        

 . لتقسيمها عليهمةأمواله ثم الورثة المنتظرون للترآ

ولما آان المريض مرض الموت يتمتع بأهلية أداء ناقصة ألنه ليس آالصحيح              
 على إجازة وموافقة من تعلقت حقوقهم بأمواله ويبدأ تدخلهم إذا اتصل              ةفهى موقوف 

 .االموت بالمرض بعد هذه التصرفات آما ذآرن

د ذهب جمهور الفقهاء       إلى أن تصرفات المريض مرض الموت تكون    : فق
ن حيث ةصحيح ى حق  إ م رها ف ا وأث ن حيث نفاذه ه م بارتها إال أن رامها وع ب

وفة      ر موق ن آان تصرفه حال حياته مناسبا فقد       إفينظر بعد وفاة المريض      .. الغي
اع سيارته التى تساوى آان خاليا من المجاملة أو المحاباة ولم يضر بماليته آأن ب    

ثمن أو أآثر            نفس ال ا ب ين ألف  هذا  إقرار فالتصرف صحيح وليس أمامهم إال       -ثالث
ند عرضه عليهم      ن آان تصرف المريض ضارا بماليته وقت إ أما -التصرف ع

ل من السعر المناسب فباع السيارة                       باع بأق يعه أى خدع ف أن غبن فى ب رامه آ إب
تها عشرة آالف بتسعة آ        الف أو آان تصرفا ضارا آالمتبرع فإن الفقهاء        التى قيم

عرضت التصرفات على    وال تنفذ فإن حدثت الوفاة       ةجعلوا هذه التصرفات موقوف   
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 ، ولكن الفقهاء وضعوا قيودًا      ال بطلت إمن تعلقت حقوقهم بماله فإن أقروها نفذت و       
صرفات  ة ت ى  لحماي سامحون ف وا يت إذا آان ازة ف رحلة اإلج بل م تداء ق  المريض اب

ناس  يه ال سامح ف ذى يت سير ال بن الي امالت   الغ ى تع يه ف سامحون ف إنهم ال يت ادة ف ع
ا إال     سين ألف ا بخم سين ألف ساوى خم زال ي اع من و ب ا ل وت آم ريض مرض الم الم

يها سين جن رع  ..  خم ه بالتب سمحوا ل م ي ا ل ا   إآم ط خالف ه فق ث مال دود ثل ى ح ال ف
ستطيع التصرف مطلقا فلو تبرع بما           ذى ي زاد   يزيد على الثلث توقف ما     للصحيح ال

 ومفهوم التبرع يشمل آل ما أحدثه من تبرعات لتشمل الوصايا           ،جازة هؤالء  إعلى   
 . ، الوقف والهبات وغير ذلك

سالمى حيث اعتبر تصرف       وقد اقترب القانون المدنى من رأى الفقه اإل               
 على أن   ٩١٦المريض مرض الموت بالتبرع فى حكم الوصية فنص فى المادة             

آل عمل قانونى يصدر من شخص فى مرض الموت ويكون مقصودا به                       «  
 أيا آانت التسمية التى تعطى لهذا                  ، تسرى عليه أحكام الوصية               ،التبرع   

 .»التصرف 

ن مرض الموت يؤثر على األهلية ويجعلها ناقصة فى             إ  :وخالصة القول     
موال تصرفات محددة ويجعل نفاذها موقوفا على موافقة من تعلقت حقوقهم بأ                   

 .المريض مرض الموت 

الوفاء نسان فى تعامالته لألجل فى           طبيعى أن يحتاج اإل      :  سادسًا ـ الدَّين        
 أثر لهذا     بحقوق لآلخرين ممن يتعامل معهم وال           ةبالتزاماته فتشغل ذمته المالي     

يستطيع الوفاء بها أو        طالما أن ديونه فى إطار أمواله               هالدين على درجة أهليت      
 لكن هناك صورة من ،اته مطمئنة وفى استطاعته الوفاء بديونهتساويها أو تصرف 

حالة  فى التصرف الطبيعى فى ماله هى              المدين وحريته   ةالدين تؤثر على أهلي     
نسان على أمواله وعند      وهى الحالة التى تزيد فيها ديون اإل            :الدين المستغرق    

آمن .  براء ذمته إل أمواله أو ال تكفى للوفاء وتعجز عن         آالوفاء تستغرق الديون    
فهذه ..  عليه مائة وثمانون ألف جنيه ديونا لغيره وأمواله ثمانون ألف جنيه فقط                

 .  استغراق الدين للمال ةحال
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 وهل يجوز الحجر    ؟ المدين وتصرفاته  ةفما أثر الدين المستغرق على أهلي       
 .على ماله آالسفيه والمعتوه ؟

تعلقت  تستوجب خوف من      خاصة ةلما آانت حالة المدين بدين مستغرق حال       
لى أن   إ  :  فقد ذهب جمهور الفقهاء        لهذاحقوقهم بأمواله وعلى رأسهم الدائنون           

أهلية المدين بدين مستغرق تتأثر فيختلف عن المدين العادى أو سليم الذمة                            
الخالى من الديون وبالتالى تقيد يده عن التصرفات ويجوز الحجر عليه عند                         

 -ن القيام بأى تصرف يضر بحقوقهم التى فى ذمته          لمنعه م  ، وهذا طلب الدائنين   
ذا لم يحجر عليه فال ينال هؤالء شيئا من                    إفقد يبيع ما يملكه أو يتبرع به                  

 على حقوق الدائنين ، بل مصلحة المدين            المحافظة وهذا الحجر هدفه       ،حقوقهم
  الثقة فى ذمته ويعود الناس       إليهنفسه فإنه بتنظيم تصرفاته وسداد ديونه ستعود           

إلى ضرورة أن      -ضمن رأى الجمهور       -وقد ذهب الصاحبان     ..  للتعامل معه    
 .يتم الحجر على المدين المستغرق بناء على طلب الدائنين أو طلبه هو حماية له

ا   امأم يفة  اإلم و حن ب  : أب د ذه دين      إ فق ى الم ر عل واز الحج دم ج ى ع ل
ستِغرق  يه          ؛الم ك ألن فى الحجر عل دارً إ وذل لحجر عليه ضرر  لحريته، وفى ااه

 أبو  اإلمام  أشد من األذى الذى يلحق بالدائنين من تأخر استيفائهم لديونهم وذهب            
يف  ائل أخرى يمكن اللجوء              ةحن ناك وس ى أن ه جبار المدين على الوفاء    ليها إل إ إل

يه قضاءً        نه آالضغط عل ا       بدي ده بالحبس م ادرا على السداد        أو تهدي حتى .. دام ق
ن ال نون م و طلب الدائ اب أولى ال يحبس القاضى ،يهلالحجر عقاضى ول  ومن ب

وله تعالى       المدين المعسر لعذره      ك مصداقا لق َوِإنْ كَانَ ذُو ُعْسَرٍة فََنِظَرةٌ ِإلَى       :وذل
  .َمْيَسَرٍة

وفى حالة الحجر على المدين المماطل وهى األقرب لدفع ظلم المماطل آما جاء                
 فال أقل من الحجر عليه          »وعرضه   يحل دمه      ، لىُّ الواجد ظلم     «  :فى قوله    

 ويسقط  ،وحكم القاضى    الدائنين وعندئذ ال يحجر على المدين المستغرق إال بطلب            
 خالل فترة   ودرجة أهلية المدين    -  باإلبراءعنه الحجر بسقوط ديونه عنه بالوفاء أو        
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 موقوفة على إجازة الدائنين أما       هالحجر عليه هى نفس أهلية الصبى المميز تصرفات        
دخل للدائنين بها ، آما أن الحجر يقع على أموال              ال   ةرفاته قبل الحجر فصحيح    تص

 .  ذمته بعد الحجر فله حق التصرف فيهااآتسبته ما المدين عند الحجر وليس

را هناك من العوارض التى تلحق       فتؤثر مؤقتة ة فطريا وبصفباإلنسانوأخي
نوم   ا آال ته خالله ى أهلي اءعل نوم  ، واإلغم ا ال ى يعرض   :أم تور طبيع و ف فه

سان  رات دوري      لإلن  للنائم لعدم   ة وال أهلي  ، وهو يعطل العقل والحواس        - ة فى فت
ه   وما يصدر عنه من عبارة أو تصرف خالل النوم وال أثر لها لعدم قصده             إدراآ

ه   إوال   اء  ،رادت سان  موقف طارئ يعطل حرآة          : واإلغم  قد يكون مصدره    اإلن
رأس أو القلب       شبه ال      ،ال شبه أن آال منهما يعطل العقل فقط             وهو ي نوم ووجه ال

زيله     بارة المغمى عليه وال أهلية له تمنحه صحة تصرفه لعدم                ،وال ي ر لع  وال أث
دم  صده وع هق ن إدراآ اء لك ر   اإلغم سبب غي ى أن األول ب نوم ف ن ال رق ع  يفت

 . طبيعى والثانى لعارض طبيعى

 المى سفى الفقه اإل) الشخص المعنوى (اإلنسانأهلية غير 
 ودرجاتها وعوارضها بالنسبة       ةنتهينا فيما مضى من الحديث عن األهلي            ا 

 لكن مع اتساع    ،له من ذمة مالية      الذى مناط التعامل معه العقل ومدى ما       لإلنسان
المعامالت وضخامتها واستمرار أثرها لفترة زمنية قد يستفيد بها أآثر من جيل                

بالقصد الذى   ها ألن العبرة         وال اعتداد بالشخص الطبيعى الذى يشرف علي                 
 وجهات البر والشرآات التى تتعامل فى مصالح               الخيريةتستهدفه آالجمعيات     

 واليسر فى       ةظهار المرون   إو   وعمال على االستقرار فى التعامل                ،الجماعة
التعاون مع هذه الجهات آان البد من أن تمنح درجة من األهلية لسرعة إبرام                      

ا آانت المصلحة العامة لجماعة المسلمين                نجاز التصرفات ، ولم         إالعقود و   
أن يشهد لهذه        سالمى ال يمانع من باب المصلحة             تقتضى ذلك فإن الفقه اإل          

 وأن يمنحها     ةليست أشخاصا طبيعي    حيث إنها      االعتبارية      بالشخصية  الهيئات
  التى تمكنها من مباشرة وظيفتها طالما أن الغاية منها         األهلية والدرجة من    الصفة

 .رع وال تخالفه يقرها الش
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 ونجدهم قد   ، قد تعرضوا لهذا الموضوع        واألصوليينوالمالحظ أن الفقهاء     
قرروا أنه من الضرورى أن يكون لهذه الهيئات حقوق قبل الناس يباشرها                            

 ومعنى هذا أن هناك ذمة لهذه الهيئات جعلتها أهال لثبوت           ،ويتوالها من له والية   
) غير اآلدمى (نماذج للشخص المعنوى       ودللوا على ذلك بوجود          ،الحقوق لها    
 فالمسجد شخص معنوى    ؛الوقف  وبيت المال ،    و آالمساجد ،    اإلسالممنذ صدر   

 المسجد المشرفة ةدارإمملوك هللا له حقوق على العباد يتلقاه الممثل له فى صورة          
سالمى إ بذلك اآلن ، آذلك الوقف الذى هو نظام          ةعليه والممثلة للوزارات المعني   

 تخرج من ملكه وتصير ملكا هللا           ة ماال يملكه آأرض موقوف       اإلنسانه  يجعل في 
تعالى ينفق من دخلها على الجهة التى يخصصها آالفقراء أو المرضى وهدفه                    

فاته من أعمال الخير       ونشر البر والخير ، وتدارك ما       -لى اهللا   إمن ذلك التقرب    
لى إقوق ويحتاج    فله ح  ة لكن له ذمة مالي     - ولما آان الوقف شخص غير آدمى         ،
دارته ممثال له    إ عليه و   باإلشرافدارة تنظم أموره فيختار ناظرا للوقف يقوم             إ

وعلى هذا فإن المتأمل فى      .  وتقوم وزارات األوقاف اليوم بهذه المهمة ومتابعتها       
 أعطوا للوقف آما رأينا أحكاما          اإلسالميةهذه األحكام يجد أن فقهاء الشريعة            

 .  المعنوية اليومتقترب من أحكام الشخصيـة

لى أن هذه الجهات أهل للتملك وأثبتوا لها            إ  ةولقد ذهب الشافعية والمالكي     
ذمة مالية وعلى هذا فإن الذمة التى هى وعاء االلتزام واألهلية آما تثبت                                 

ثنين أن ذمة الشخص     للشخص الطبيعى تثبت للشخص المعنوى والفارق بين اال          
لى إالمعنوى ذمته مفترضة ال ترقى             وأن ذمة الشخص          ةالطبيعى ذمة حقيقي    

 . مستوى الذمة الطبيعية ألنها محدودة النطاق حسب الحاجة

 واليـــة العاقديــــن
تكلمنا فيما مضى عن أهلية العاقدين آشرط من شروط االنعقاد فى العقد وأنه                 

ال يمكن للشخص أن يكون عاقدا أصيال إال اذا آان أهال لذلك آما وضحنا لكن                           
 العقد لصغره   إلبرامقضية عندما يكون الشخص صاحب المصلحة غير أهل         تثور ال 
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ما إ  ،أو لتعدد مشاغله أو قلة خبرته فالبد أن يحل محله من هو أآثر خبرة منه                           
أو باختياره آمن يوآل غيره ليقوم عنه بذلك وقد يقوم                       النعدام والية آالصغير    

يعلم بحاجتهم لهذا   شخص تطوعا وفضوال دون طلب من أحد بإبرام عقد آلخرين               
بنفسه   كون فى هذه الصور أمام نيابة فى التعاقد وليس تعاقدا من األصيل               نالتعاقد ف 

وهذا يجرنا للحديث عن صور النيابة فى التعاقد آالوالية فى  الحالة األولى                                 
 .ة التاليللصغير والوآالة والفضولى فى الفروع

 الوالية وأثرها على التعاقد
 أى قام   ىء ولى الش  :والية فى اللغة معناها النصرة فيقال       ال :مفهوم الوالية    
نشاء إ يتمكن بها صاحبها من        ةهى سلطة شرعي   :  وفى اصطالح الفقهاء     .  عليه

 على النفس أو المال يترتب        ة أو هى سلطة شرعي      .العقود والتصرفات وتنفيذها   
 .عليها نفاذ التصرفات شرعا

 :أقسام الوالية 

نسان الذى    وهى والية اإل       :صلية   أو الوالية األ    الوالية القاصرة       أوًال ـ   
فالشخص الكامل األهلية له       ..  ليست لديه أى موانع لواليته على نفسه وماله                 

 على  ة وأثر هذه الوالي   -  ة وغير المالي  ةوالية من الشارع على جميع شئونه المالي      
ى التى  ويسميها بعض الفقهاء بالوالية القاصرة أ       .  نها نافذة ، وملزمة    أتصرفاته  

 .يقتصر أثرها على صاحبها ألنه يتصرف لنفسه ال لغيره

 وهى والية الشخص على غيره وهذه الوالية           :ثانيًا ـ الوالية غير الذاتية         
لى غيره ويختلف مصدر         إ التى تتعداه         ةتسمى لدى الفقهاء بالوالية المتعدي           

 :يلى  التكليف بهذه الوالية حسب ما

ى الوالية التى يستمد التكليف بها من الشرع          وه : شرعية   ةتكون والي     -أ   
آما فى والية األب أو الجد على               ..  نابة من أحد    إابتداء من غير تكليف أو             

 لهما شرعا، وال يملكون التنازل عنها ، وتستمر حتى يزول               ةالصغير فهى ثابت  
 .وتسمى هذه الوالية لدى الفقهاء بالوالية الطبيعية أو األصلية . سببها
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 القضائية آتعيين   ة آالوالي :ية التى تستمد التكليف بها من الغير            الوال -ب 
 باإلشراف وآقيام األب أو الجد بتحديد وصى يقوم               -القاضى للوصى أو القيم        

 من االتفاق    ةعلى الصغار الذين فى واليتهم من بعدهم وآذلك الوالية المستمد                
 فمصدر  ، عنه  نسان مع غيره لينوب عنه فى التصرف يكون وآيال                آاتفاق اإل  

 .النيابة هنا أو الوالية االتفاق فهى اتفاقية

 وهى التى تتعلق بنفس          والية على النفس     تكون     :والوالية على الغير         
 وهى التى     :ووالية على المال    المولى عليه من تربية وتعليم وتنشئة صالحة                

 .تتعلق بأموال المولى عليه من حيث إدارتها واإلشراف عليها بما يحقق صالحه

ونتحدث أوال عن الوالية الشرعية التى قد تضم فى آن واحد والية على النفس               
 على من يحتاج لذلك          ة المالي  ةوالمال ، ثم الوالية القضائية التى تحدد الوالي                

 االتفاقية، والمعتوه ثم عن الوآالة آنموذج للوالية           ةالمجنون وذى الغفل  و ،   آالسفيه
 .الواليةثم عن الفضالة آنموذج للخروج عن 

 ويهمنا بحكم االهتمام      ، وهى التى تكون على الصغير         :الوالية الشرعية     
 .  والصغير مشمول بها قبل بلوغه ، على المال ةبموضوع دراستنا الوالي

 على الصغير تكون لألب ثم لمن يحدده        ة الوالي   :؟!من هو الولى وآيف يحدد     
ثم من يحدده هذا الوصى       ويختاره ليحل محله من بعده ويسمى وصى األب              األب

 ى وفى حالة عدم وجود األب ابتداء تكون الوالية للجد أب                  ،ليتولى األمر من بعده     
ب وال الجد تكون الوالية        وفى حالة عدم وجود األ        ،األب ثم لمن يختاره من بعده        

 . الحسبية  للقاضى أى المحكمةةالمالي

 أآثر الناس شفقة     ولما آان األب وفى حكمه الجد هم          :  حدود تصرفات الولى   
 لذا جاز لألب أن     ،ورحمة بالصغير فهم أحرص الناس على ماله وبعيدا عن الرقابة         

يبيع مال الصغير لغيره ولنفسه وله أن يستثمر أمواله فهو مطلق التصرف فى آل                  
ال إذا آان تصرفه ضارا بالصغير           إما يراه مناسبا للصغير وال يتصدى أحد له                 

 .موالهقراض أإآالتبرع بماله أو 



٢٢٨ مدخل الفقه اإلسالمى

 لسنة  ١١٩ استثنى قانون الوالية على المال رقم              :يحظر على الولى        ما 
 : من تصرفات الولى الشرعى ولو آان أبا١٩٥٢

 أن يتصرف فى عقار الصغير بالبيع لنفسه أو لزوجتــه أو ألحد أقاربه                -١ 
 .المحكمة ال بإذنإ ةحتى الدرجة الرابع

 مبلغ  لىبيعه وهو أال يزيد ثمنه ع        آما وضع القانون حدا للعقار المراد          -٢ 
ذن المحكمة حتى ولو آان البيع      إ هذا الحد وجب     لىمعين آحد أقصى فإن زاد ع     

 .للغير

 آل من األب أو الجد فهى مثل عقودهما إال أنهما             أما وصى   ،والجد مثل األب   
هما وليس له بيع عقار     يلصغير القاصر لنفس  اليس لهما الحق فى شراء أو بيع أموال         

فمحظور .  ال للضرورة خالفا لألب والجد وال حتى بقيد استئذان المحكمة           إغير  الص
 .مطلقا على الوصى المختار فعل ذلك

 : على الوالية اإلشرافجهة 
 على   ة هى المشرف     ةن آسلطة قضائي     وقد أصبحت المحكمة الحسبية اآل           

 تعيين األوصياء غير األب والجد وتشرف على الجميع وتحاسبهم محافظة على             
 .ذا رأت مبررا لذلك إر ولها سلب الوالية أو الوصاية أموال الصغار والقصَّ

 ومن البديهى أن يشترط فى الولى أو الوصى                 :شروط عامة فى الولى          
 ومن نفس ديانة    ، قادرا على أداء مهمته      - أمينا   -المختار أن يكون آامل األهلية      

 .المولى عليه تحقيقا لمصلحة الصغير ورعايته 

 : )الوالية القضائية(ية التى يحددها القضاء على غير الصغير فى الوال
بعد أن تحدثنا عن الوالية القائمة بقوة الشرع والمفترضة دون أن يسندها                    
 للحديث عن صورة من صور الوالية المتقدمة التى يجب           ة ننتقل فى عجال   ،أحد  

حكمة أو    الم  ةسناد لمن يقوم بها ومصدرها فى هذه الحال                    إصدور تعيين و     
 .القضاء
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وذى ه  السفيوالمعتوه،  و تكون على المجنون ،          على من تكون هذه الوالية ؟          
 : التالىوقد ذهب الفقهاء فى تحديد الوالية هنا على النحو . ةالغفل

ب والجد ومن يعيناهما        السابق ذآرها لأل      الشرعية تستمر الوالية       -أوًال    
األولى لم تسقط بسبب عدم الرشد        بشرط بلوغ هؤالء بهذه العيوب ألن الوالية            

 .وعدم العقل 

ا ورفعت عنهم الوالية الشرعية ثم            ًدأما لو بلغ هؤالء عقالء أو رشَّ               -ثانيًا    
أصابتهم هذه العوارض بعد ذلك من جنون أو سفه أو عن غفلة فهل تعود لهم نفس                       

 الوالية السابقة آليا أم ال تسقط الوالية القديمة ؟

لى أن الوالية القديمة ال تعود ألنها          إبو يوسف والمالكية     مام أ  يذهب اإل   -أ   
سقطت والساقط ال يعود بل البد من تدخل القاضى ليعين من قبله وليا حتى ولو                  

 .اختار األب أو الجد فيكون بحكمه بقوة الشرع

 لى القول إ  ةحناف وأرجح األقوال عند الشافعي       مام محمد من األ      ذهب اإل   -ب 
لى حكم قضائى أو تدخل القضاء              إ دون حاجة         القديمة  يةالشرع  ةبعودة الوالي  

 بشأن الوالية على المال هو عدم عودة             ٥٢ لسنة    ١١٩والمعمول به فى القانون        
الوالية القديمة بل تتدخل سلطة المحكمة فى تعيين وتحديد الوالية وفقا للقواعد                          

ين وصيا من على آل من ال يصلح أن يع       وقد نص قانون الوالية على المال      ،العامة
 المحكوم  - بوجه خاص تعيين       - منه وهو أنه ال يجوز        ٢٧  ةقبل القاضى فى الماد    

 وال من آان      ، جريمة من الجرائم المخلة باآلداب أو الماسة بالشرف                عليه فى 
 وال من قرر    ، وال المحكوم بإفالسه حتى يرد اعتباره        ، بسوء السيرة     له مشهودا

وآذلك ،   تتحقق منها المحكمة   ةه ألسباب قوي  األب حرمانه من الوصاية على أبنائ     
آل من بينه وبين عائلته وبين القاصر أو عائلته عداوة أو نزاع قضائى آذلك                       

 وآل ذلك مراعاة       ؛من سحبت واليته أو عزل من وصايته على قاصر آخر                    
 .لمصلحة القاصر والمحافظة على أمواله ورعايته 

 إذ إن  موضوع الوالية      لى توضيح للمصطلحات ونحن بصدد       إوننوه هنا      
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واليته بقوة الشرع    ..  طلق فيقصد به الولى الشرعى المحددة           أذا  إ  "الولى"لفظ  
فيطلق على من يحدده األب أو الجد ليخلفهما فى رعاية            :  "الوصى"فتراضا أما   ا

 .الصغير ويسمى بالوصى المختار

 افلإلشر الشخص الذى تعينه المحكمة      يراد به طالقه  إ عند   "الوصى"لفظ  و
ذا آان القاصر فوق سن البلوغ      إلى القيم من القوامة     إسمه  اعلى القاصر ويتحول    

 .عليه  وتكون القوامة على المحجور

  للنيابة عن الغيرةتفاقيمن صور الوالية اال
 واآلن نتحدث   ة القضائي ة ثم عن الوالي   ةتحدثنا فيما سبق عن الوالية الشرعي      

 من شخص آلخر فى      اإلذنتى تعتمد على     عن الوالية التى مصدرها االتفاق وال      
برام إصورة عقد يسمى عقد الوآالة لينوب هذا الوآيل عنه فى التصرفات و                       

 وبعد أن ننتهى من هذه الصورة نتحدث         -  ةنابالعقود فيصبغ عليه والية بهذه اإل      
ذنه من باب الفضالة ونبين حكم      إعن آراء الفقهاء فيمن يتصرف عن الغير دون          

 .ى تصرفات الفضول

  الوآالـــة-أوًال 
 فوضت أمرى الى اهللا        : الوآالة فى اللغة التفويض تقول        :تعريف الوآالة     

َحْسُبَنا اللَُّه َوِنْعَم الَْوِكيل : ومنه قوله تعالى    ليه آما تأتى بمعنى الحفظ    إأى وآلته   
    تفويض الشخص غيره مقام نفسه فى أمر معلوم مملوك له يقبل              :واصطالحا 

 .رعاالنيابة ش

 الوآالة من األمور الضرورية لمواجهة اختالف الناس        :حكمة مشروعيتها    
نسان المال وال يستطيع االتجار           فى قدراتهم وخبراتهم ، فقد يكون لدى اإل                   

والتعامل مع الغير وقد تكون لديه الخبرة لكنه ال يجد الوقت إلدارته فيوآل غيره              
. 

 قديمة فقد وردت فى قصة أهل            مشروعية الوآالة   :أدلة مشروعية الوآالة       
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فَاْبَعثُوا أََحَدكُْم ِبَوِرِقكُْم َهِذِه ِإلَى الَْمِديَنِة فَلَْيْنظُْر أَيَُّها أَْزكَى           :الكهف فى قوله تعالى     
 ،الكهف ألحدهم لشراء طعام لهم     ففيها توآيل أهل     طََعاماً فَلَْيأِْتكُْم ِبِرْزٍق ِمْنُه َولَْيَتلَطَّفْ    

اذَْهُبوا ِبقَِميِصي َهذَا فَأَلْقُوُه َعلَى َوْجِه أَِبي َيأِْت َبِصرياً           :عليه السالم وفى قصة يوسف     
لى أبيه وفى   إخوته بالذهاب بقميصه    وفيها توآيل يوسف إل     َوأُْتوِني ِبأَْهِلكُْم أَْجَمِعنيَ  

 . إقرار لها وشرع لناورود الوآالة فى هذه اآليات فى القرآن فى شرائع من قبلنا

 ألصحابه لجمع الزآاة ، وتوآيله من يقبل           توآيل النبى     :السنة  ومن  
 . أيضا على مشروعيتها واإلجماع. عنه الزواج، وآخر لشراء شاة له 

 : أرآان الوآالة هى :أرآان الوآالة وشروطها  

  . الموآل وهو األصيل الذى يكلف غيره بالتصرف فى ماله -١

ل بإذن الموآل فى الحدود المكلف بها        الوآيل هو النائب الذى يباشر العم      -٢
. 

 . محل الوآالة وموضوعها -٣ 

برام التصرف الذى يوآل    إ أن تكون لدى الموآل القدرة على         :شروط الموآل    
 ألنه ليس من المتصور أن ينيب غيره فى عمل ليس أهال ألن يفعله                       ؛غيره فيه    

تبرع بجزء من ماله ألن    بنفسه فمثال ال يصح قيام الصبى المميز بتوآيل غيره فى ال          
التبرع تصرف ضار للصبى المميز باتفاق الفقهاء فإذا آان ال يملك التبرع بنفسه                    

 . غيره فكيف يوآل فيه

وفى غالب األحيان يشترط فى الموآل أن يكون بالغا عاقال رشيدا أى آامل              
 األهلية وال يستثنى من هذا الشرط إال التوآيل لقبول التبرعات وتسلمها فيكفى                  

 . لها أن يكون الموآل عاقال فقط

 عاقال بحيث يفهم    لى أنه يكفى أن يكون الوآيل     إلفقهاء  ا ذهب بعض    :شروط الوآيل    
 . ليه األحنافإمضمون ما يكلف به من أعمال وهو ما ذهب 

ن آانوا   إ أما الشافعية فيشترطون فى الوآيل ما يشترط فى الموآل و                         -
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 .فأجازوا أن يكون وآياليصححون وآالة المحجور عليه آالسفيه 

لى عدم جواز توآيل المحجور         إن ذهبوا     إ أما المالكية والحنابلة فإنهم و          -
عليه إال أن المالكيه يقولون بأنه لو آانت الوآالة مقيدة بحدود وشروط                  
فإنه يجوز توآيل المحجور عليه بهذه الضوابط التى تحفظ المال بخالف            

غير محدد فإن الوآالة تبطل ألن         المحجور عليه بتفويض عام        ما لو وآل      
 . ضاعة للمالإفيها 

لى صحـة توآيـل المحجور عليه فى األمور اليسيرة              إ   وذهـب الحنابلـة   - 
 .المباح له أصال فعلها

 : شروط محل الوآالة -

 : يشترط فى الموضوع محل الوآالة  

ة  وتختلف المعلومية وفقا لنوع الوآالة خاص          ، أن يكون معلوما للوآيل       -١ 
 فيها الجهل اليسير بمحل الوآالة خالفا للوآالة العامة فتصح ولو آانت                     فيغتفر

 .بها جهالة

 ؛ بمعنى أن   أى فى مقدور الوآيل        »  ممكنا  «   أن يكون محل الوآالة         -٢ 
ياه فى عالج ميت      إقوم به مقدرة الموآل على ذلك فليس من الممكن توآيله                    ت

 .بشر مثال ألن هذا عمل مستحيل ليس فى قدرة ال

 والتصرفات بالنسبة     ؛ أن يكون محل الوآالة مما يقبل النيابة شرعا                    -٣ 
 :لقبول التوآيل فيها شرعا على ثالثة أقسام

 من التصرفات يقبل الوآالة والنيابة باالتفاق وهى التصرفات التى             نوع  -أ   
الشراء وسداد   ويكون القصد فعلها بغض النظر عن شخص فاعلها آالبيع،                        

 . الودائع الديون ورد

دائها من شخص معين    أوهى التى البد من     :   ال يقبل النيابة باالتفاق    نوع  -ب 
 . ، وأداء اليمين آوسيلة إثباتآالشهادة

بعضهم منع التوآيل فيها وبعضهم         :   محل خالف بين الفقهاء           نوع  -  جـ 
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آاستيفاء القصاص أى يحضر الوآيل تطبيق حد القصاص نيابة عن                  أجازها  
ذا آان الموآل    إإال    حناف والشافعية أن الوآالة ال تجوز         فيرى األ   :أهل القتيل    

لى الدية أو العفو وهذا ال      إ القصاص واالنتقال    إلسقاط  حاضرًا ألن هناك احتماال   
لى صحة الوآالة فى      إ  مالك اإلمام وذهب   ،ال من األصيل صاحب الحق        إيمكن  

 .استيفاء القصاص دون قيد 

 أما الحج    ،الصوموبولها للتوآيل آالصالة ،         فاألصل عدم ق     :وآالعبادات   
والزآاة فتصح الوآالة فيهما باعتبارهما عبادات مالية أو بدنية مالية تتم بنية                        

 . صاحب المال

 :أنواع الوآالة 
 لىإ الوآيل      ا المكلف به      والتصرفات  تنقسم الوآالة باعتبار حدود األمر           
 : نوعين

 .وآالة خاصة: ثانيًا           . وآالة عامة-أوًال

 ويقصد بها أن يعطى شخص آلخر توآيال عامًا فى           : الوآالة العامة    -أوًال   
 وآلتك فى آافة أمورى أو فى        :جميع أموره وسائر أحواله فيقول الموآل للوآيل       

 .محدد فهو لم يوآله فى عمل خاص أو.  ىءآل ش

 :مدى مشروعية الوآالة العامة عند الفقهاء 
 : مشروعية الوآالة العامة على النحو التالىاختلف الفقهاء فى مدى 

لى عدم جواز الوآالة العامة ألن فيها جهالة             إ   ذهب الشافعية والحنابلة     -١ 
 . ويترتب عليها نزاع وضياع لحقوق الموآل بصفة خاصةا فاحًشاوغرر

ال فى المعاوضات فقط آالبيع أو      إلى عدم صحة الوآالة العامة      إ ذهب األحناف    -٢ 
 . ال تصح فى التبرعات ، وال فى الطالق مثال فاإليجار

لى القول بصحة الوآالة العامة فى الضروريات التى تلزم                إ ذهب المالكية      -٣ 
 فال يدخل فى هذا التوآيل طالق          وآلتك فى جميع أمورى     :الموآل فحتى لو قال له     
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 . بنته أو بيع المنزل الذى يسكنهازوجته أو زواج 

 الوآالة العامة هو األقرب لتفادى الضرر                لى منع  إ الذاهب      ولعل الرأى  
 لمباشرة الحقوق فى       بجعلها فى غرض معين وفقا للحاجة آتوآيل عام لمحامٍ                

 وهنا تضيق الوآالة العامة المحددة                ،و لمزارع لمباشرة الزراعة         أالقضايا    
 .الغرض لتقترب من الوآالة الخاصة 

 ىءرف معين آبيع ش وهى التى تكون خاصة بتص  : الوآالة الخاصة    -ثانيًا   
 . أو دفاع فى خصومة معينة،معين أو تأجير مسكن معين أو شراء

 وهذه الوآالة صحيحة باالتفاق مادام محل الوآالة             :حكم الوآالة الخاصة       
 .معلوما خاليا من أى خفاء أو جهالة تؤدى للنزاع 

 ومقيدة ألن     ةلى مطلق  إ وتتنوع الوآالة الخاصة         :صور الوآالة الخاصة        
طالق أو التقييد خالفا للوآالة العامة فهى                وآالة الخاصة هى التى تقبل اإل            ال

 .مطلقة بطبيعتها

 فيما  ىء وهى التى ال يقيد الموآل الوآيل فيها بش        :الوآالة الخاصة المطلقة     
 وآلتك فى بيع هذه األرض فهى فعال وآالة          : آأن يقول الموآل للوآيل    ؛وآله فيه 

يل من حيث تحديد الثمن وأسلوب الوفاء به حاال           خاصة لكنها مطلقة عن التفاص     
أو مقسطا آمن يوآل شخصا فى استئجار مسكن له دون أن يحدد المكان أو                          

 .ةالمساحة أو حدود األجر

 ؟فما هى حدود الوآيل فى الوآالة المطلقة 
 وذلك  ىءيتقيد بش   مام أبو حنيفة أن الوآيل فى الوآالة المطلقة ال           يرى اإل  - 

طالق يقتضى جواز التصرف على أى       صدر مطلقا عن القيود واإل     ألن التوآيل   
صورة ولو آان للموآل قيد خاص لصرح به للوآيل وعلى هذا فالموآل ملتزم                  

 . بكل تصرفات الوآيل

مام محمد وأبو يوسف من أصحاب        ومنهم اإل  : ويرى جانب من الفقهاء       - 
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مطلقة بما تعارف عليه      مام أبى حنيفة النعمان أن الوآيل مقيد فى الوآالة ال                 اإل
ى المرجع للعرف ، فإن آان موآال ببيع فال            أ  ،الناس فى مثل العمل الموآل به       

يبيع بثمن بخس وال بثمن مؤجل لشخص غير مأمون الذمة دون ضمان فإذا                        
تصرف الوآيل مخالفا لما هو متعارف عليه ، فإن الموآل من حقه أن يعترض                  

 الزائد عن طبيعة التعامل موقوفا         على هذا التصرف بل يكون تصرف الوآيل          
 .مضاء العقد أو فسخهإعلى إجازة الموآل ويكون مخيرا بين 

الراجح ألنه يتالءم مع الثقة المفترضة بين الوآيل                   هو  :والرأى الثانى      
ن ما يستقر عليه العرف فى التعامل يصير آالمشروط اتفاقا بين              والموآل ، وأل  

   "عرفا آالمشروط شرطا      المعروف"   أن     الناس وذلك طبقا للقاعدة الشرعية        
فمثال لو باع الوآيل شيئا وآل ببيعه يساوى فى السوق مائة فباعه بستين فإن هذا    

 .ل ويحق له االعتراض عليهالبيع ال يلزم الموِآ

 وهى التى يقيد فيها الموآل الوآيل فيما وآل فيه            :الوآالة الخاصة المقيدة     
 وآلتك فى بيع قطعة       :آأن يقول له   .  رف  بضوابط محددة وشروط معينة للتص      

.  واشترط الثمن نقدا    ،األرض هذه بسعر المتر آذا لقطاع معين آالشرآات مثال           
 فهل على الوآيل االلتزام بهذه القيود أم ال ؟

 :حكم الوآالة المقيدة وحدود تصرف الوآيل فيها
وضعها ينبغى على الوآيل فى هذا النوع أن يلتزم بالحدود والضوابط التى               

 .له الموآل ألن الوآيل يستمد أصول وآالته من الموآل

لى هذه المخالفة على      إأما لو خالف الوآيل ضوابط الوآالة المقيدة فينظر                
 :النحو التالى 

ذا خالف الوآيل الموآل إلى أفضل مما آلفه به وحدده له آانت                             إ  -أ    
 ذلك خير للموآل مثال       وفى ، ألن الوآيل نفذ ما آلف به وزيادة         ؛المخالفة نافذة   

ذلك أن يكلفه الموآل ببيع سيارته بعشرة آالف جنيه فيبيعها بأحد عشر ألف أو                   
 . بع قطعة األرض بسعر مقسط فيبيعها نقدا  :يقول له
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آانت مخالفة الوآيل فيها إضرار بالموآل فإن تصرفه يكون                    أما لو    -ب 
ذلك ألن الوآيل خرج       ؛ن يرفضه أما  إن يجيزه و  أموقوفا على رأى الموآل إما       

دائرة الوآالة بتجاوزه حدودها وصار فى هذا التجاوز فضوليا يتوقف نفاذ                            
 وهذا عند من ال يبطل تصرف الفضولى من الفقهاء آما                ،تصرفه على الموآل   

 .سيرد تفصيال 

 :طبيعة عقد الوآالة 
 أى يمكن فسخها من أحد الطرفين             ،عقد الوآالة من العقود غير الالزمة          

     على عكس العقود الالزمة آالبيع مثال           ، أو الوآيل دون رجوع لآلخر         الموآل
 .يجوز فسخها إال باالتفاق بين طرفيها وال يملك ذلك طرف واحد ال

آما أن عقد الوآالة من عقود األمانة بمعنى أن الوآيل ال يسأل عن سالمة                   
مده أما لو آان يضمنه إال إذا آان ذلك بتقصيره أو تع بيده للموآل إذا تلف وال ما

 .يد له فيه فال يضمنه   ألمر الةالضرر الالحق بمال الوآال

نها بال أجر أى تبرعية من طائفة عقود التبرع            أآما أن األصل فى الوآالة        
 . ولكنها تصح بأجر اذا تراضى األطراف على ذلك وهى السمة السائدة حديثا

 :آثار عقد الوآالة 
إبرام العقد نيابة عن الموآل ويقوم بتنفيذه           لما آان الوآيل هو الذى يقوم ب           

 ؟لى من تنصرف آثار العقد الذى يبرمه الوآيل           إ  :نيابة عنه فإن التساؤل المثار      
لى الوآيل الذى   إهل تنصرف للموآل األصيل الذى وآله؟ أم تنصرف آثار العقد           

 .عقده وأبرمه ؟

 فإن التزامات   وبالتالى  ال رسول للموآل  إهو    أن الوآيل ما  :  يرى الحنابلة    
 وعندهم لو اشترى الوآيل شيئا        ،العقد والحقوق المترتبة عليه تعود إلى الموآل        

برام إللموآل فإن البائع يعود على الموآل مباشرة يطالبه بالثمن بالرغم من                         
 .الوآيل للعقد

الوآالة تحوى عقدين فى وقت واحد عقد التوآيل الذى آلف فيه الموآل                    و
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يجار اإلد الثانى الذى يتم بين الوآيل وبين الغير بالبيع أو               الوآيل بعمل ما والعق    
 .ونحوهما

 على خالف فى تفاصيل هذه المسألة بينهما ويذهبون         :  األحناف والشافعية و
لى التمييز بين أمرين قبل أن نبحث فى نسبة آثار تصرف الوآيل وهو التفرقة                  إ

 .بين حكم العقد وبين االلتزامات الناشئة عن العقد 

 فمثال  ؛ فهو الغرض أو الغاية التى من أجلها شرع العقد                :ما حكم العقد      أ 
ذهب ..  حكم عقد البيع الغاية منه نقل ملكية المبيع للمشترى والثمن للبائع                            

لى إلى انصراف حكم العقد الى الموآل سواء نسب العقد                إ هذا الرأى      أصحاب
 .يل لى الموآل دائما ألنه األصإ ينصرف ،الموآل أم الى نفسه

زاماته   د والت وق العق ا حق د    :أم يذ العق تم تنف ا ي ى به ائل الت ى الوس  فه
رافه  وق أط ى حق ة عل ن أى  .. والمحافظ يع م المة المب بائع س ثالها ضمان ال وم

ر ظاهر          يع فى مكان أو زمان معين وهذه             -عيب خفى غي سليم المب زام بت  وااللت
رجع      ا ت ى الوآيل  إدائم عقد البيع لصالح موآله وهو      بإبرام فعندما يقوم الوآيل     ،ل

ذا آان هناك عيب فى     إالمسئول عن سداد الثمن وتسلم المبيع والعودة على البائع          
وآل       يع للم ية المب ن أن ملك رغم م ه بال يع فإن وق  إالمب زامات والحق ال أن االلت

ا هى إال                         ا فم سه ويطالب به ا بنف يقوم به يل ف ذا من وظيفة الوآ ؤدية له مور أالم
نقل ا  ساعدة ل وآل ، و   م د للم سى للعق م الرئي رأى    إلحك ذا ال حاب ه ان ألص ن آ

م      يه اس ر ف ا يجب أن يذآ يل م يه للوآ ددون ف نا يح ه ه ال ل ر ال مج صيل أآث تف
ود  ذه العق ى ه بار ف ه محل اعت وآل ألن م الم ر اس ية ذآ ود ألهم وآل من العق الم

ند   زواج ع د وآا إآال رام العق ا ال   إلب بة وم دين ، واله ن ال راء م ب آالب  ب  يعيج
 .جارة مثالواإل

 :انتهاء عقد الوآالة 
 :من أهمهاووقد حدد الفقهاء األحوال التى ينتهى بها عقد الوآالة  

 .  موت الوآيل أو الموآل أو زوال أهليتهما بالجنون مثال -١
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 .  انتهاء عمل الوآيل الذى وآل به -٢

وره   إمكانية مباشرة الموآل بنفسه العمل الذى وآل فيه الوآيل آحض                       -٣
 .وجود الوآيل  العقد بنفسه رغمإلبرام

 وذلك ألن الوآالة عقد غير          ؛  تنازل الوآيل عن االستمرار فى الوآالة             -٤
 .الزم آما قلنا فى طبيعة الوآالة 

 مع مراعاة أال يترتب على هذا العزل إضرار         ،  قيام الموآل بعزل الوآيل     -٥
 .رتبطة بالوآيل بالغير آأن تكون هناك حقوق معلقة للغير ال زالت م

  هالك موضوع الوآالة آأن وآل فى شراء سيارة معينة فهلكت قبل بدء                  -٦
 . فتنتهى الوآالة بذلك أو أثناءهامهمة الوآيل

  التصرف غير المأذون فيه -ثانيًا 
 )الفضالة(

نابة فى التعاقد والتصرف والمتمثلة فى      نتهينا من الحديث عن صورة اإل     ابعد أن    
 نتحدث عن حالة التصرف عن          ،ذن للغير للتصرف فيما يكلف به         الوآالة وهى اإل   

الغير دون أن تكون هناك والية وال إذن مسبق فيما يعرف بالفضالة ويسمى فاعله                      
بالفضولى ومثاله من يقوم بالبيع أو الشراء عن شخص أو شخصين علم برغبتهما فى       

لى إ للتصرف باإلضافة     البيع أو الشراء دون أن يكلفه أحد بذلك فهو ال يملك والية                  
 .عدم تملكه لما يتصرف فيه

 هو  :والفضولى     هى فى اللغة مشتقة من الفضل وهو الزيادة         :تعريف الفضالة    
يعنيه من    نسان فيما ال   هى تدخل اإل   :  الفضالة  واصطالحا.  يعنيه    من يشتغل بما ال   

 هو الذى يتصرف فى حق غيره دون أن تكون له                   :والفضولى    ،شئون غيره 
 . وعرفه البعض بأنه من ليس بوآيل وال بولى،ية شرعية وال

 :حكم تصرفات وعقود الفضولى 
ذا قام شخص بإبرام عقد للغير دون إذنه ما حكم هذا العقـد ولمن تنصرف                إ 
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 :لى ما يلى إآثاره ؟ ذهب الفقهاء فى حكم عقوده 

ود لى القول بأن عق        إذهب الحنابلة والشافعية وأيدهم الظاهرية                 -أوال    
يغير من ذلك رضاء      وال يترتب عليها أثر ، وال        الفضولى وتصرفاته تقع باطلة   

جازته تنصب  إمن تصرف الفضولى لصالحه عندما يعلم بذلك ألن موافقته أو                 
 :أدلتهم و.. وتقع على معدوم 

نسان فى غير   يملك ، وتصرف اإل     ن تصرف الفضولى تصرف فيما ال     أ  -١ 
ال تبع ما   «:  عن ذلك بقوله لحكيم بن حزام          لنهى النبى   ؛  ملكه غير جائز     

 ال         فيكون تصرف الفضولى باطال فيما        ،ليس مملوآا لك    أى ما   »ليس عندك 
 .يملكه

صدار العقد بمقتضى ملكه      إ إن من شروط التعاقد أن يكون للعاقد والية                 -٢ 
والفضولى ليس مالكا لما يتصرف فيه        ،  ذن من المالك فى التصرف         أو اإل   ىءللش
 . مأذونا له بالتصرف من مالكه فليس لتصرفه وجود وال يترتب أى أثر وال

وذهبوا فيه    ،مام أحمد  وهو لألحناف والمالكية ورواية لإل        :االتجاه الثانى     
لى أن عقد الفضولى وتصرفاته تنشأ صحيحة لكنها من حيث نفاذها موقوفة                       إ

 .ن لم يجزها بطلتإجازة صاحب الشأن إن أجازها نفذت و إعلى

 :دليلهم  
عطى حكيم بن حزام دينارا ليشترى له شاة             أ  روى أن النبى         ما -١ 

لألضحية فاشترى شاتين بدينار ثم باع إحداهما بدينار وجاء للنبى بشاة ودينار                  
اللهم بارك  "    :   فقال الرسول      .هذه شاتكم ودينارآم  :      وقال للرسول 

ن هذا الصحابى آان موآال      أ  ووجه االستدالل بهذا الحديث     ".له فى صفقة يمينه   
نما هو من باب    إ الثانية وقيامه ببيعها     ة فكونه قام بشراء الشا    -  ةبشراء شاة واحد  

 على تصرفه عد ذلك من باب الموافقة                   ولما أقره الرسول           ،الفضالة   
 .جازة على تصرفات الفضولى مادام صاحب الشأن قد رضى بهاواإل
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الفضولى قد تكون فيه مصلحة            آما أنهم ذهبوا للقول بأن تصرف                   -٢ 
 وهو عقد    ، آما أن عقد الفضولى صدر من شخص آامل األهلية                  ،للمعقود له 

نما شرعت لمصالح الناس ،     إليس فيه ضرر ألى من أطراف التعاقد ألن العقود           
نتظر حتى يستأذن المعقود له لفاتت       اوقد حدد الفضولى هذه المصلحة والذى لو         

اك ضرر يلحق بمن عقد له الفضولى دون إذنه فإنه           ولو آان هن   ،المصلحة عليه   
  .يملك عدم إجازته

تعاقد       أ -٣ ية ال تع بأهل غ  ؛ن تصرف الفضولى صادر من شخص يتم ه بال  ألن
ال م           ى م ل وهو وارد عل يجب القول لصحته لوجود مقتضى          ا  عاق وم شرعا ف تق

ل          ى مح تعاقد ف ية ال تع بأهل خص يتم ن ش صرف م دور الت و ص صحة ، وه ال
 . ، ولم يوجد ما يمنع االنعقاد ، وقد انتفى الضررمشروع 

ساد وآثر فى    ألنه مما    :المحدثين االتجاه الثانى      ويرجح جانب من الفقهاء   
برمه الفضولى ومدى     أالمعامالت بين الناس ويفضلون عندئذ صيغة العقد الذى                 

معقود مكانية تحميل الفضولى لهذا العقد فى حالة رفض ال           إ و ، أم ال     ةجازقبوله لإل 
جازة والوقت الذى يصبح فيه عقد الفضولى         له للعقد من عدمه، وشروط صحة اإل        

لى غير ذلك من التفاصيل التى ال إ ؟صحيحا هل من وقت االجازة أم من وقت العقد 
 .  هاهنامجال لها

اء المحدثين الرأى األول                رجح جانب آخر من الفقه وهو   ونحن معهم  :وي
زة         ر جائ ربما باع الشخص شيئا ليس عنده فيعجز         - أن تصرفات الفضولى غي  ف

سليمه ويكون هذا من باب التغرير بالغير وهو ال يجوز           أو يعجز عن دفع ،عن ت
تراه        ا اش تح باب الوآالة المسبوقة بإذن الموآل فى                ،ثمن م د ف شارع ق ا أن ال  آم

صلحة         يه م ا ف يفعل م اء ف ن الفقه ريق م ا ف ى أجازه ة الت وآالة العام ورة ال ص
وآل    تفق على صحتها من آافة                   الم وآالة الخاصة الم نه أو فى ال و دون إذن م ول

يها الوآيل تصرفا زائدا فيه خير للوآيل آان صحيحا                   و أضاف ف اء والتى ل الفقه
ضى وما اإل بمقت وآالة عم سابق لل صرف    ذن ال صحيح ت رر لت ى ال مب وبالتال

ذه          ا دامت ه واب الفضولى م توحة  األب تصرف   أصحاب هذا الرأى    لكن أجاز   مف
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ال و     ى الم ة عل اب المحافظ ن ب ضولى م و   إالف ضياع ل ن ال اذه م احبه أنق ن ص
ب« ؤدى  » غائ صرف ي زول    إأى ت ب وت ود الغائ ندما يع ك وع ى ذل بابل  األس

 . الطارئة يعرض التصرف عليه وهو بالخيار بين الموافقة عليه أو رفضه

 : شروط صحة اإلجازة لتصرفات الفضولى 
د      صحة عق ون ب شترط القائل ون     ي ق ويك احب الح ازه ص ضولى إذا أج الف

  :عدة شروط ؛ وهى التصرف موقوفا حتى تصدر هذه اإلجازة 

ن  -١ م يك إن ل ند حدوث التصرف ف ز ع ضولى مجي ون لتصرف الف  أن يك
صرف ، وال           صح الت م ي ضولى ل صرف الف دور ت ند ص ى ع ز فعل ناك مجي ه

ز صغير                    و آان المجي ا ل د ذلك آم و حدثت بع صرف فأجاز بعد    عند الت   ااإلجازة ل
 .  ألن التصرف لما صدر من الفضولى لم يكن له مجيز؛بلوغه فهو غير صحيح 

 . وقت صدور اإلجازة » حيا« أن يكون الفضولى -٢

 فإن مات ال تنتقل اإلجازة   ، أن يكون المجيز موجودا بنفسه عند اإلجازة         -٣
 . لورثته 

ند اإلجازة       -٤ د موجودا ع ك  ، أن يكون محل العق إن هل ر     ف  أو تلف فال أث
 . لإلجازة وتكون باطلة 

 : األثر المترتب على اإلجازة لتصرف الفضولى 
شروطها لتصرف               رتب على صدور اإلجازة المستوفية ل  عند  -  الفضولى  يت

ال بها        أنها تجعله وآيال فى التصرف الذى قام به ، فكأن المجيز قد وآله              -من ق
 . فى إنشاء هذا التصرف قبل أن ينشئه 

 . ما أن اإلجازة تجعل التصرف نافذا أى منتجا آلثاره بعد أن آان موقوفاآ 

ن       واد م ى الم ضالة ف ام الف ى أحك ون المدن ناول القان د ت  . ١٩٧ - ١٨٨وق
ه    ام ب ا ق صرف م از صاحب الت وآالة إذا أج زلة ال ضالة بمن ون الف ر القان واعتب

ضولى ره، الف ذى صح     وأق ى ال رأى الفقه ع ال تفق م ذا ي ى ه و ف ضالة وه ح الف
 . وجعلها موقوفة على إجازة صاحب الحق 
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 الفصل السادس ملخص
 

  : ما يلى إلى بيانهذا الفصل فى انتهينا

ون   − صلح أن يك ل شخص ي يس آ ه ل روطهما وأن دين وش ود العاق ية وج أهم
أن يكون بالغا عاقًال رشيدا لكى يستقل فى                      ة ب ية آامل ه من أهل د ل دا فالب عاق

 . أن يتوقف تصرفه على موافقة أحد التصرف فى ملكه دون 

سان لتلقى الحقوق وأداء الواجبات وإبرام                 − ية هى صالحية اإلن يه فاألهل وعل
 . العقود وإنشاء التصرفات 

ى وهو جنين فى بطن أمه وقد أثبت الفقهاء                   − سان حت ية مع اإلن ندرج األهل وت
ية وجوب ناقصة تعطيه صالحية لتلقى الحقوق دون أداء واجبات               ه أهل فقد ل

ه فى الم           تفاظ بحق ه واالح شرع الوصية ل ثم يتمتع . راث حتى يولد يأجاز ال
ونه إنسان                 ة ضابطها آ ه ذم ة ل ية وجوب آامل ه بأهل د والدت سان بع  يا حااإلن

ؤدى بعض الواجبات فى ماله فيتحمل قيمة ما                    وقًا وي ستطيع أن يتلقى حق في
ه وتخرج الزآاة من أمواله               ر من مال تلفه للغي هذه المرحلة حتى   وتستمر  . ي

ز بين األشياء حيث                    ل والتميي ز وضابطها العق سابعة وهى سن التميي سن ال
رحلة    ذه الم ستمر ه ياء وت ن األش ضار م نافع وال ى ال صرف عل ى الت بدأ ف ي
ة          ية أداء آامل ى أهل صة إل ية أداء ناق ن أهل ته م تطور أهلي بلوغ فت ى ال حت

 . والبلوغ قد يكون بالسن أو باألمارات الطبيعية 

نحه      − ى تم ة الت ية األداء الكامل تع بأهل يدًا تم اقال رش سان ع غ اإلن إذا بل ف
ك           ان ال يمل يه إذا آ صرف ف ى الت وض ف يما يف ك أو ف يما يمل صرف ف الت

 . آالوآيل 

ية  − ذه األهل تمرار ه رط اس ية أو أوش ذه األهل ل ه ارض يعط دث ع ال يح
 . يعدمها
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ية وال ي − دم األهل ى تع وارض الت اء الع ر الفقه د ذآ ية فق سان إال أهل ون لإلن ك
 . الوجوب فقط آالجنون واإلغماء 

را فى األهلية فينقصها فقط ويحولها إلى أهلية أداء                  − ا يكون العارض مؤث آم
رغم من صحة تصرفات صاحبها إال أنها تتوقف على إجازة من                 ناقصة بال

 . له الحق فى ذلك آالولى أو الوصى 

ية   − صى األهل ؤالء ناق صرفات ه م ت يان حك ع ب سفم ةوذوه ، ي آال  ، الغفل
 .  والمريض مرض الموت ،والمدين بدين مستغرق

والية وهى    − يها ال ضم إل ل ين صرف ب ى للت دها ال تكف ية وح نا أن األهل م بي ث
ى ملك             سان مباشرة عل فيكون أهال للتصرف فيه وله والية      . سلطة من اإلن

 . عليه

ية أو قاصرة أى ال                  − ة ذات د تكون والي ومًا ق والية عم ذه ال  تتعدى اإلنسان   وه
 . إلى غيره فتكون متسلطة على مال اإلنسان 

والية على الصغير وهى الوالية الشرعية آوالية األب          − ره آال تعداه لغي د ت وق
ى الصغير     وهناك والية قضائية وهى التى يعين فيها القاضى وصيا أو          . عل

سف   ى ال والية عل والية آال ذه ال تاج له ن يح ى م يما عل يا أو ق دين ه أو اليول م
 . المحجور عليهما 

ية وهى اتفاق اإلنسان مع آخر على أن يمنحه النيابة                  − والية اتفاق د تكون ال وق
شاغل    وال م سه ل ه بنف ه أن يفعل ان ل ر آ ى أم نه ف صبح  هع رته فت ة خب  أو قل
 . ها الشرع  بالوآالة فى آل ما يقبل التوآيل من األعمال التى أمر

ة وهى              − ة عام نها وآال واع م وآالة أن اء       وال ند الفقه  والوآالة  ،محل خالف ع
 .الخاصة التى قد تكون مطلقة وقد تكون مقيدة 

وآل و − ه الم ه ب ا آلف يد بم يل أن يتق ى الوآ يها ينبغى عل دود أوف تجاوز ح ال ي
 .ال توقف التجاوز على موافقة الموآل إالوآالة و
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ى          − ريته إل د وجوه م العق صرف بحك يما ي صرف ف وآالة تن ار ال ا أن آث آم
وآل  د وهى اإلجراءات الميسرة            ،الم وق العق ا حق برام العقد فإن الوآيل  إل أم

 . يقوم بها ألنها أهم فوائد الوآالة 

تهاء     − ى بان وآالة تنته ا أن ال ا أ آم وع    ،عماله ثقة أو رج يل ل زل الوآ  ويع
وآل فى الوآالة ألنها عقد الزم         أو ،  آما تنتهى بموت الموآل أو الوآيل     ،الم

 .  الوآالة هالك المحل المقصود فى

د يقوم شخص له أهلية لكن ليست له والية ملك على مال ألنه لم تسند               − ا ق آم
ر              ه ال من القضاء وال من الغي ك          . ل يما ال يمل يقوم بالتصرف ف  وهو ما   ،ف

 . يسمى بالفضولى وهو من ليس بمالك وال وآيل 

د    − بطل بعض الفقهاء تصرفه ألنه يتصرف فى ملك الغير والبعض جعل            أوق
 صح  هجازأه موقوفًا على إجازة من له الحق وهو صاحب المالك فإن            تصرف

 . وأال بطل 
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 على الفصل السادسأسئلة 
 

 : أسئلة المقال -أوًال 

  ما هى األهلية لغة واصطالحا ؟-١س

 . تحدث عن درجة األهلية الممنوحة للجنين وموقف الفقهاء منها -٢س

 أمثلة لما تقول ؟  ضرب ع ما هى أهلية األداء وأنواعها م-٣س

 .ذآر السفه وأثره على أهلية العاقدين ا -٤س

  اذآر تفصيال هل يؤثر الدين على األهلية والتعاقد ؟ -٥س

دين            -٦س ية العاق ى أهل ر المرض عل ا هو المرض الذى ينقص         ؟ هل يؤث  وم
 األهلية ؟

 أنواعها ؟ما  ما مفهوم الوالية لغة واصطالحا و-٧س

 ها وحكمة مشروعيتها وأرآانها ؟  ما هى الوآالة ودليل-٨س

وآالة        -٩س ين شروط محل ال يها الوآالة وما ال            ، ب ا هى األمور التى تصح ف  وم
 صح ؟ت

  أذآر آراء الفقهاء فى الوآالة العامة والخاصة المطلقة والمقيدة ؟ -١٠س

  ومتى تنتهى وإلى من تنصرف آثار الوآالة ؟ ؟ ما هى آثار الوآالة-١١س

ض -١٢س ى الف ا ه م     ؟الة م ن حك اء م ف الفقه ا موق ضولى وم و الف ن ه  وم
 تصرفاته؟ 

 :  األسئلة التطبيقية -ثانيًا

 :بين فقط مفهوم المصطلحات التالية  -١س

 . ذو الغفلة - الفضولى - السفه - مرض الموت -األهلية     
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  ولماذا ؟ ،بين مدى صحة التصرفات التالية - ٢س

 .آالة و الخاصة حدود ال تجاوز الوآيل فى الوآالة المقيدة-

 .تبرع الصبى المميز ببعض ماله  -

 . بيع المريض مرض الموت لبعض أمالآه -

 . تعد أهلية السفيه أهلية أداء آاملة -
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 فصل السابعال
 دـــــل العقــمح

 

 :داف ــاأله
دارس ينبغى أن يتعرف        ذ      ال ود عليه وهو       ا الفصل   من خالل ه ى المعق  عل

 .  وهو موضوع التعاقد من أهم أرآان العقد

  .فيتعرف على أهم الشروط المطلوبة فى العقد  

وداً   د موج ل العق ون مح ود  ،ضرورة أن يك اق العق ول نط اء ح  وآراء الفقه
 .التى ينبغى أن يتوافر وجود المحل فيها 

 . هل تختلف المعاوضات عن التبرعات و 

ستثنا     ود الم شرط        ةوالعق ذا ال ى النص        ، من ه تنادا إل أو إجماع الصحابة    اس
 .آعقد اإلجارة ، والسلم 

نا فال يصح                        وما معي د معل اء ضرورة أن يكون محل العق ا اشترط الفقه آم
 .التعاقد على مجهول 

ذا الشرط بالنسبة للعقود              ا هو نطاق ه ضًا م  هل يتطلب هذا الشرط فى      ؟وأي
 . آل العقود أم ال وموقف الفقهاء من ذلك 

ترا          ى اش ا يجب التعرف عل ط آون المعقود عليه مقدورا على تسلمه فقد         آم
أيضًا نجد أن جانبا     وهنا   - فيخل ذلك بالعقد     -يكون موجودا إال أنه يتعذر تسليمه         

ود المعاوضات               شرط فى عق ذا ال اء اشترطوا ه  وآذا التبرعات وبعضهم    ،من الفقه
 .  اشترط ذلك فى المعاوضات وحدها دون التبرعات

تم التعرف            ا ينبغى أن ي ذ   آم ى  ضرورة اشتراط آون       ا الفصل  خالل ه  عل
وافقا لحكم الشرع إما بالنص على ذلك أو بسبب أن المحل مباح للجميع                 المحل م

 . أو ألن المحل محرم وال يجوز التعامل فيه 
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 :مفاهيم المتضمنة ال

 .  المقدور على تسليمه -٢   .   المحل المعدوم -١

  . المحل المباح-٤   .  المحل المجهول -٣

 .  التبرعات -٦    .  المعاوضات -٥

 المعقود عليه أو موضوع التعاقد الذى يقع عليه العقد                       :يقصد بمحل العقد      
ففى عقد البيع مثال    ..   فهو الغرض من العقد والقصد منه          ،ويثبت فيه أثره وحكمه      

 المستأجر  ىءجارة المحل هو منفعة الش       وفى اإل   ،موضوع العقد هو المبيع والثمن      
 وهكذا  ة،جرة المدفوعة فى مقابل ذلك وفى الزواج المرأ       ا آان أو أرضا ، واأل     مسكن

 والمحل  -فى آافة العقود وال يخرج محل العقد عن آونه عمال أو منفعة أو ماال                       
رآن من أرآان العقد عند جمهور الفقهاء وال وجود للعقد بدونه وهو رآن مزدوج                 

 مثال فى عقود المعاوضات ، أو              يشمل المعقود عليه ومقابله من ثمن أو أجرة               
 .المعقود عليه فقط فى غيرها آالتبرعات 

لى ضرورة توافر شروط معينة فى            إ ذهب الفقهاء       :شروط محل العقد        
ذا تخلفت ال يصح     إالمعقود عليه ، وهى من األهمية بحال النعقاد العقد بحيث                 

 .العقد وال يوجد 

 :و قابال للوجود أن يكون محل العقد موجودا أ -الشرط األول  
فالمعدوم ال يصح أن يكون محال للعقد فمن غير الممكن أن يتعلق حكم العقد                   
 وجوده   معدوم ، آما ال يصح أيضا بيع ما هو على خطر العدم ، أى أن                          ىءبش

الحمل فى بطن الماشية واللبن فى ضرع البقرة قبل               آبيع    ؛احتمالى وليس مؤآدا   
 آل تلك الحاالت المعقود عليه غير موجود ، وال          ألنه فى  ؛   حلبه والكتاب قبل طبعه   

 ، لكن الفقهاء اختلفوا فى تطبيق هذا الشرط وهل هو واجب                  يجوز التعاقد عليه   
 لى آخر؟إالتحقق فى آل العقود بدرجة واحدة أم يختلف من عقد 
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 : من هذا الشرط  ة  عقود مستثنا- أوًال
برامه ، فإن هناك عقودا      إعند  تطبيقا لهذا الشرط وهو ضرورة وجود محل العقد             

 :من المفروض أن تكون باطلة لكن استثناها جانب من الفقهاء

 . نظرا لحاجة الناس إليها -١

 . ولعدم وجود وسيلة أخرى لالستفادة من هذه العقود-٢

 وألن الشرع نص مباشرة على جوازها بالرغم من عدم وجود المحل                    -٣
جماع على  اإلبالكتاب أو السنة أو       وهو ما وضحه األحناف بنص الشرع سواء            

 ، والمساقاة       جارة ، والسلم ، والمزارعة            صحة وجواز عقود خمسة هى اإل               
 .باإلجماع والمقاولة األربعة األولى ثبتت صحتها بالنصوص واألخير ثبت 

وقد اختلفت نظرة الفقهاء تشددا أو تخفيفا فى اشتراط وجود المعقود عليه                    
 :عند التعاقد 

 إلى ضرورة وجود المعقود عليه عند          :  ذهب األحناف والشافعية   أوال ـ        
ال آان العقد باطال لعدم وجود محل يقع عليه حكم العقد ، وسواء آانت               إالتعاقد و 

استحالة وجود المعقود عليه مطلقة آالتعاقد على بيع حيوان خرافى مثال ، أو                      
 .فى بطن الماشية من حمل  نسبية آالتعاقد على ما

 وفيها النهى عن بيع            ورد من أحاديث عن النبى                  ما    :ودليلهم 
وهذا فى العقد مطلقا سواء أآان        .  اإلنسانالمعدوم، والنهى عن بيع ما ليس عند         

 .فى المعاوضات أم التبرعات

 الشرط من حيث نطاقه فأجازوا أن يكون         ا فكانوا أقل تمسكا بهذ    :  أما المالكية  
آالهبة والوصية مثال آأن يوصى إنسان          المحل غير موجود فى عقود التبرعات            

 وهدفهم هو التوسع فى التبرعات فلن -يملك سيارة  بسيارته آلخر بعد وفاته وهو ال    
فإن وجدت السيارة عند وفاته صحت الوصية ونفذت                ، الوصية  يضار أحد بهذه    

لكنهم تشددوا فى ضرورة توافر هذا الشرط فى           !  ؟ نغلق هذا الباب       ال فال فلم   إو
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 وال يتصور أن يؤدى طرف ما عليه من                  معاوضات ألن فيها مقابال      عقود ال  
 .عوض والتزام دون وجود مقابله 

 وابن  ةابن تيمي  فقد وضعوا معيارا مرنا لهذا الشرط وتوسع فيه            :  أما الحنابلة  
 " يكون المعقود عليه موجودا     أن "عبارة    استعاضوا عن القيم من فقهاء المذهب ، فقد       

ن وجود المعقود عليه أو عدمه ضرورة أال يكون فى وجود                  بأن ترآوا للتحقق م     
النزاع ، فالمعيار هو التحقق من انتفاء             لى   إالمعقود عليه غرر أو جهالة تفضى             

 فالضابط عندهم ليس تحقق الوجود ،             ، المعقود عليه    الغرر أو الخداع فى وجود        
 اشتهر عن هذا    لو ذهب شخص لشراء سلعة من تاجر        ما:  وانما انتفاء الغرر مثال ذلك      

 هذه السلعة ألنه منتجها أو مستوردها فلو تعاقد معه المشترى والمبيع            ببيع   التاجر انفراده 
االنتهاء غير موجود عنده إما ألنه فى طريقه من بلد االستيراد ، أو أنها على وشك                  

أن الغرر أو الخداع ب    بانتفاء    فالعادة وسمعة هذا التاجر والثقة فيه تقضى        ،  من تصنيعها   
 الحنابلة لصحة هذا العقد بالرغم من عدم         هذه السلعة معدومة أو لن توجد ، وهنا يذهب         

وجود المعقود عليه عند التعاقد فى عقد معاوضة آالبيع ، ألنه مقدور على تسلمه                    
أما لو آان هناك غرر فى وجود المعقود عليه                  .  فى المآل أى المستقبل القريب        

 لعدم القدرة على        ة آمن يبيع سيارته المفقود          فهم يبطلون العقد آغيرهم       .  عندهم
تسليمها ، ولم يفرق هؤالء بين عقود التبرعات أو المعاوضات فالضابط واحد                          

 .عندهم 

عليه حال التعامالت الحديثة وصعوبة تواجد           الذى يتناسب مع ما     والراجح 
هو ما  لى المستقبل ،    إالمعقود عليه مرة واحدة عند التعاقد إن تأخر وجوده قليال            

نتفى الخداع أو الغرر فى وجود المعقود عليه               اعليه رأى الحنابلة من أنه لو             
 بهذا   ة العربي  ةصح العقد وإال بطل ، وقد أخذت الكثير من القوانين المدني                           

 .االتجاه

 :أن يكون محل العقد معلوما  -الشرط الثانى من شروط محل العقد 
لومًا ُمعينا ، أى محدد           مع يشترط الفقهاء ضرورة أن يكون محل العقد                   
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 ، بما يؤدى إلى النزاع           األوصاف بما ينفى عنه صفة الجهالة وعدم المعلومية               
 وإال آان العقد فاقدا شرطا رئيسيا فى المحل                    ،والخالف بين أطراف العقد          

 ألن العاقد لو علم بالنقص الموجود فى المحل نتيجة              ؛ويؤثر ذلك على وجوده       
أقدم على التعاقد ، والضابط الذى يحدد آون            لجهالة لما    عدم العلم به علما نافيا ل       

 . العقد معينا ومعلوما هو العرف

 :األساس الشرعى لهذا الشرط 

 على التراضى بين أطرافه فال يمكـن أن يقـوم                   يا أنه لما آان التعاقد مبن           -١
 . معلوم  مجهول األوصاف غيرىءتراض على قبول ش

خفاء بقصد  رة عن الغرر ، وهو اإل        نهى فى أحاديث آثي      أن النبى     -٢
 . التغرير والخداع

ا أن النبى       -٣  ذآر فى حديثه الشريف الذى جعل فيه الرؤية واحدا           آم
ضوابط التى يتحدد بها العلم بالش          من اشترى شيئا لم     « : قوله ىءمن ال

و بالخيار إذ       ره فه و     »  رآه   اي ى ل شترى شخص شيئا دون أن يراه      ايعن
وم يس معل ى ل ى  وبالتال ا لألوصاف الت ده مخالف و وج ر ل و مخي ه فه ا ل

 .ذآرت له بين القبول والرفض 

 :آيف يتم العلم بمحل العقد ؟

 يتحدد العلم بالمعقود عليه برؤيته آامال ، أو عيِّنة منه لو آان آمًّا هائال                -أ   
لو .  يمكن رؤيته جميعه ، آكيس من القمح واألرز أو القطن آرمز للكمية                       ال

 .لعينة مع الكل صحت شروط ا

ذا آان موجودا أمام العاقدين ،        إشارة إليه     آما يتحدد المعقود عليه باإل       -ب 
 فال  ،فقد عينها وعلم بها       ..   اشتريت هذه السيارة       :آقول المشترى ويشير بيده     

 بعت لك إحدى هاتين السيارتين أو أحد منازلى،         :يعد تحديدا ، وتعيينا قول البائع     
 .لى الخالف والنزاع إجهالة تؤدى ألن عدم التعيين فيه 
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 يتحدد العلم بالمبيع بتحديد أوصافه تحديدا دقيقا يميزه عن غيره إذا                    -  جـ 
آان غائبا عن مجلس العقد ، فيحدد فى هذه األوصاف جنسه ونوعه ومقداره                       
فمن يبيع آمية من الحبوب يحدد جنسها ، وهى أنها قمح ونوعها مثال من القمح                 

الفقهاء على ذلك وبخاصة فى عقود          وقد اتفق    .  ائة أردب مثال   الهندى والكمية م   
وهذا التحديد  .  جارة وآل ما فيه التزامات متبادلة           واإل المعاوضات المالية آالبيع   

حضار إيناسب األشياء المثلية التى لها مثل ونظير ، بحيث إذا هلكت أمكن                           
يع الغائب يناسب      المثل والبديل وهذا األسلوب للتحديد والتعيين والعلم بالمب                   

 .التعامالت الحديثة التى تتم بصور متعددة 

 ىءوليكن معلوما أنه فى هذه الصورة وهى التى يتحدد فيها العلم بالش                           
الغائب بوصفه أنه يتسامح فى الجهالة اليسيرة التى يتسامح فيها الناس وال تخل                        

 على عكس   -   آالخلل الحاصل فى شكل َمسَّاحة المطر للسيارة مثال        ؛بمضمون العقد 
الجهالة الفاحشة ، والتى ال يختلف أحد فى تأثيرها على العقد وبطالنه ، والعرف                     

 .  فاحشهاوأهل الخبرة هما أفضل وسيلة لمعرفة درجة الجهالة يسيرها من

أن يكون محل العقد مقدورا على             :الشرط الثالث من شروط محل العقد             
  :تسلمه عند التعاقد 

 بين   وثيقا بالشرطين السابقين ذلك أن هناك صلة           باطاارتالشرط يرتبط    وهذا  
وجود المحل والقدرة على تسلمه من ناحية ويرتبط أيضا بشرط تحديد المحل                           

فتعذر التسليم فى حد ذاته        .   على تسليمه يعد محاطا بالجهالة            ىءومعلوميته فالش 
يمه، بين وجود العقد والقدرة على تسلوينبغى أن نفرق .. صورة من صور الغرر     

 موجود أو معدوم ، وليس آل موجود مقدور             فليس آل معجوز عن تسليمه غير        
 مباحا للجميع آمياه البحر ، أو مباحا ال يحوزه أحد             ىءفقد يكون الش  ...  على تسلمه 

ومن ثم ال يصح التعاقد على مثل هذا ألن حق                 .  آالحيوان البرى قبل اصطياده        
آما أنه قد   ،  ام لم يدخل فى حيازة أحد         المتعاقدين يستوى فيه على حد سواء ، ما د          

يوجد محل العقد فى منطقة فيضان أو برآان وبالرغم من وجود المحل والعلم به                     
 . العقد وبصفاته إال أنه غير مقدور على تسليمه فيعد آالمعدوم وال ينعقد
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آان من عقود   أ على ضرورة توافر هذا الشرط فى محل العقد سواء             والفقهاء 
 الذين اشترطوه فى المعاوضات فقط ولم          ةخالفا للمالكي  التبرعات    المعاوضات أو 

 أو الهبة بغير المقدور على تسلمه توسعا        ة فأجازوا الوصي  ،يشترطوه فى التبرعات    
لى مقدور على تسلمه عند التنفيذ فوجب أال نغلق هذا             إفى التبرعات وربما يتحول      

 .الباب بهذا الشرط 

 : قابلية المحل لحكم العقد شرعا :ى العقد الشرط الرابع من شروط المحل ف
بمعنى أن يكون محل العقد من األمور الجائزة شرعا ففى الشريعة                                 
 أمور يجوز التعامل فيها وأخرى يحرم التعامل فيها ، فإن آان المحل                ةسالمياإل

سالم من األمور الجائزة صح العقد عليه ، وإال ال يصح العقد عليه فى نظر اإل                   
 التى فيها منافع مباحة للناس من عقارات ومنقوالت                ةألعيان المالي فمثال آل ا   

 ..تصلح ألن تكون محال للعقود لنقل مليكتها أو االنتفاع بها

     لى إأسباب عدم قابلية محل العقد للحكم المخصص له شرعا                         وترجع   
 :ما يلى 

ريم الشارع، آتح إلى نهى     ا عدم قابلية المحل لحكم العقد راجعً        يكون قد   -١
 ألنها لن تحقق حكم العقد الموضوع للبيع             ؛بيع الخمر عند المسلمين       

 ألنها ال تعد ماال وليست لها قيمة عند          ؛وهو نقل ملكية المبيع للمشترى    
 .المسلمين فال تصلح لتحقيق حكم العقد 

.  وأنه غير قابل لحكم العقد،لى طبيعة المحل ذاته    إ وأما أن يكون راجعا      -٢
نهار، أو   ص للمنفعة العامة مثال آالكبارى أو األ             آبيع ما هو مخص       

نتاج حكم العقد   يصلح إل    فالمحل هنا بحكم طبيعته ال     -مبانى الوزارات   
 .وهو نقل ملكية المبيع 

 إلى أن آال من العاقدين        ا وقد يكون عدم قابلية المحل لحكم العقد راجع            -٣
المقصود أن   فمن غير    - فى مواجهة محل التعاقد آالمال المباح          متساٍو

يقوم أحدهما بادعاء ملكيته قبل أن يحوزه أو يستولى عليه ، وبالتالى                  
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 تلك هى أهم الشروط التى ينبغى               .ال يصلح للبيع فى هذه المرحلة            
 .توافرها فى محل العقد 

 )الباعث على التعاقد (  سبب العقد

بداية يجب أن نعلم أنه من أصول الشريعة أن آل عاقل مختار البد أن                            
 ؛آان هذا الغرض حسنا أم قبيحا           أقصد بعمله غرضا من األغراض ، سواء             ي

لذلك فقد تعاقبت األدلة الشرعية التى تبين أهمية القصد وتأثيره على التصرفات               
 فى صحة العقد وفساده ، وبالتالى فى ِحّله                      اوالعقود وأن للنية والقصد أثر          
نما إما األعمال بالنيات و    إن  «  :فى الحديث الشريف  وحرمته ، ويصدق هذا ما جاء         

األمور «آذا ماعد ضابطًا لدى الفقهاء آقاعدة أساسية                  »  لكل امرئٍِ ما نوى      
 ونتيجة لهذا ينبغى أن يكون لكل عقد غرض أو سبب يقصده                        »  بمقاصدها   

 أى  مقصودةلى أن العقد الذى ال يحصل          إ ذهبوا    األصوليينن  إاألطراف حتى    
 .الخالى عن السبب ال يشرع أصال

 :مفهوم الشرعى للسبب ال
 ومن هنا ،لى مقصود ماإ بأنه ما يمكن التوصل به :اللغة يعرف السبب فى    

 هو الغاية أو الغـرض المباشـر المقصـود من           :واصطالحا    .سمى الطريق سببا  
 .العقد ، أى الدافع أو الباعث على التعاقد

 :لى التعاقد إشروط السبب الدافع 
لى مرتبة الرآن فالبد     إالعقد أوصله البعض     شرط لصحة    آذا آان السبب     إ 

 :أن تتوافر فيه الشروط التالية 

 وذلك آالتعاقد مع    :لى التعاقد واجبا دون عقد      إ أال يكون السبب الدافع       -١ 
 ألن  ، فهذا العقد يعد غير صحيح ألنه بال سبب أو باعث                 ؛األم إلرضاع طفلها   

 .العمل واجب دون عقد 

 فيجب استمرار السبب مصاحبا     :حتى ينفذ العقد     استمرار السبب قائما     -٢ 
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 فمثال لو استأجر مسكنا لالنتفاع به فتهدم المنزل ، أو                ؛للعقد حتى يكتمل نفاذه       
 فسبب العقد أصبح غير موجود ، فينتهى        ،استأجر مرضعة للصغير فمات الطفل    

 .العقد ويفسخ لزوال سببه

د أن يكون السبب من        البد لصحة العق   :   ضرورة مشروعية سبب التعاقد          -٣ 
ال بطل ، وهذا الشرط محل       إ فإن آان مباحا صح و      ،برامه مشروعًا أى يقره الشرع     إ

وهو بطالن أى عقد     :  فالمبدأ ُمَسلَّم   .  اتفاق عند الفقهاء بعكس ما يلتبس على البعض            
نما الخالف يدور حول      إلى هدف غير مشروع ، و        إأو تصرف بقصد الوصول به         

ير المشروع ، وحول ما إذا آان هذا السبب ظاهرا واضحا فى             ثبات السبب غ  إوسيلة  
فال مجال للخالف حول بطالن العقد أو آانت هناك قرينة تدل على                    .  صيغة العقد    

 . تفصيل الفقهاء حول أثر ذلك على العقدالقصد غير المشروع ، وهنا آان

 ا يجب أن يكون معلوما وواضحا من البداية فتفصيل الفقهاء                        ًذإفاألمر    
لى مدى صحة العقود التى سببها أو             إآلرائهم فى هذا الموضوع ليس راجعا             

فقط آما ذآرنا عند      نماإو!!   فهذا ليس محل نقاش بينهم     ،القصد منها غير مشروع   
اختفاء مقصد العاقدين ودافعهما للتعاقد ، فيظهر دور الفقهاء للكشف عن هذه                     

 .ذلك النوايا عن طريق القرائن  ، واألمارات إذا تعذر 

 على بطالن العقد لو ظهر بصيغته ، أو آانت            ةالمذاهب الفقهية جميعا متفق    
شتريت ا  :آما لو قال المشترى للبائع      .  القرينة توضح هذا القصد غير المشروع       

 فال مجال للبحث حول بطالن        ؛منك محصول بستانك من العنب ألعصره نبيذا         
 أو تظهر قرينة واضحة     ،هذا العقد شرعا للنص على القصد غير المشروع فيه            

على ذلك دون النص على المقصد فى العقد أيضا فيبطل العقد للقرينة الظاهرة                   
 .على القصد غير المشروع 

 تظهر قرينة واضحة ، وال ما يدل على الباعث المحرم فقد فسر                 ذا لم إأما  
 :البعض من المحدثين بأنه فى هذه الحالة 

ل ببطالن العقد أيضًا ، وأن األحناف                  لى القو   إ   ذهب المالكية والحنابلة         - 
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لى صحة العقد فى هذه الحالة حيث ال قرينة وال دليل على القصد               إذهبوا  :  والشافعية  
 فمن  ، والبائع ليس مكلفا بالتنقيب عن نية المشترى ، وال بما سيفعله بالمبيع                ،  المحرم

حث عمن  حرج عليه فى بيعه لمن يشاء وليس عليه أن يب                ال يبيع العنب عصيرا  
 . يتعين أنه لن يتخذه خمرا أو لغيره فالعصير حالل وبيعه حالل

األخيرة ، وهى   ذا تأملنا فى آراء هذه المذاهب ال نجد فرقا بينها فى الحالة               إو 
نها تقترب وتتحد فى رأى       أفنجد    ،انعدام القرينة أو خلو القصد من النص على القصد               

 يباع  :لى نسبته لألحناف من أنهم قالوا      إ فليس صحيحا ما ذهب البعض        ،واحد تقريبا   
 بل رأيهم هو عدم البحث عن نية المشترى         ،فهذا لم يحدث  .  العصير لمن يتخذه خمرًا     

نصوا على أن        القصد غير ظاهر آما أن الحنابلة            اوقصده استقرارا للتعامل طالم      
 أقصى  بل.   وجائز   -الباعث لو آان احتماليا ال يعلم صراحة أو داللة فالعقد صحيح               

 ،ليهإآراهة هذا البيع المجهول قصد من وجه              :   هو ليه البعض آالشافعية   إما ذهب    
 تدل عليه ، آيف     ةوهذا آله فيما لم يتضح القصد أو الباعث فيه وال ظهرت قرين           

وهم !   ؟ معاذ اهللا      حناف صحة بيع العصير لمن نعلم أنه سيتخذه خمراً           سيبيح األ 
العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه          من حبس    «  :    يعلمون حديث النبى     

أو ممن يعلم     «  :وقد زاد البيهقى على هذه الرواية       »خمرا فقد تفحم النار على بصيرة       
 .وفى هذا بيان لوضوح األمر ونفى االلتباس عنه.  » يتخذه خمرًاأنه
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 الفصل السابعملخص 
 

 -:على النحو التالى ا الفصل تتلخص النقاط الواردة فى هذ

رتب على تخلفها عدم                     − ة يت د شروط جوهرية هام ر لمحل العق ينبغى أن تتواف
 .انعقاد العقد 

تعاقد  − ال يجوز ال ابال للوجود ف ودا أو ق ون موج د أن يك ى محل العق شترط ف ي
 :وقد استثنى الفقهاء عقودا من هذا الشرط ؛ على المعدوم 

 . نظرًا لحاجة الناس إليها -

 . ها  ألن هناك نصوصا قد استثنت-

ات           − ود معاوض ل العق ى آ شرط ف ذا ال بة به ى المطال ناف إل ب األح د ذه وق
 .وتبرعات 

 .  التبرع بغير الموجود اوالمالكية أجازو −

ر        − ل غي ع المح تعامل م ى ال رر ف ناك غ ون ه ترطوا أن ال يك نابلة اش والح
 . الموجود لصحة التعاقد مع غير الموجود 

وما               − د أن يكون معل شترط فى محل العق  محدد األوصاف بما ينفى عنه    أى: ي
ك لنهى النبى              ين وذل ة وعدم اليق «  :   وقوله   ،عن الغرر     الجهال

 .»من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه 

رؤيته ، و             − م بالمحل الحاضر ب تحدد العل ن آان غائبا فبوصفه وصفا دقيقا      إوي
 .  ووصفه ومقداره ونوعه سهلجن

د          − ضًا فى محل العق شترط أي سلمه ألن عدم القدرة       وي ى ت دورا عل  أن يكون مق
 . على التسليم نوع من الجهالة 

 . والفقهاء على ضرورة هذا الشرط فى آافة العقود  −
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 . أما المالكية فلم يشترطوه إال فى المعاوضات  −

د أن يكون قابال لحكم الشرع           -٥ شترط فى محل العق  ويكون العقد قابال لحكم : ي
شرع إما لطبيعة الم     حل ، أو إلباحة المال أو للنص على عدم التصرف   ال

 .فيه 
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 على الفصل السابعأسئلة 
 

 :  األسئلة المقالية -أوًال 

 . اذآر تفصيال اشتراط وجود المحل فى العقد -١س

  ما المقصود بضرورة أن يكون محل العقد مقدورا على تسليمه ؟-٢س

  ما معنى أن يكون محل العقد معلوما معينا ؟-٣س

شرح ذلك ا ، من شروط المحل أن يكون محل العقد قابال لحكم الشرع          -٤س
 .تفصيال 

  بين ما هى أسباب عدم قابلية المحل لحكم الشرع فى العقد ؟- ٥س

 : األسئلة التطبيقية -ثانيًا 
 : بين مدى صحة العقود التالية  -س  

 .لعلى الحمام الذى يملكه وهو خارج برجه د  باع محم- 

 .لى مع شرآة على صفقة حديد سينتج بعد شهرين  تعاقد ع- 

 .ا لم يره لغيابه عن مكان التعاقد ح اشترى خالد قم- 
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  الفصل الثامن
 أحكام العقد

 أقسامه وآثار هذه األقسام

 : داف ـــاأله
 : يجب على الدارس بعد دراسة هذا الفصل التعرف على 

تها العقد بعد تكوينه و          - ام التى يثب وما هى أقسام العقد    . ه صحيحا   ائنشإاألحك
 . باعتبار توافر شروطه آاملة أم تخلف بعضها 

ذى توا - صحيح ال د ال روطها  العق رت ش د تواف ه صحيحة وق ل أرآان رت آ ف
الزم وه           نافذ ال د الصحيح ال سمى بالعق  الذى ينتج آثاره دون توقف على       ووي

ًا أى ال يجوز ألحد من طرفيه                  .تهموافق  وأإجازة أحد      ه يكون الزم ا أن  آم
 . الرجوع فيه دون موافقة الطرف اآلخر 

ر نا - ون صحيحا غي ن أن يك صحيح يمك د ال ذا العق تملت   أن ه و اآ ا ل ذ آم ف
 إجازة من له الحق فى ذلك وهو إال بعد هيمكن نفاذ وال  شروط صحة إبرامه    

نافذ          ر ال د الموقوف أو غي د صحيح    ، العق ا يكون العق  إال أنه يكون غير اآم
يار     يه خ ذى ف صحيح ال د ال وجله آالعق زومه وي نع ل ا يم ه م ان ب الزم إذا آ

 . شرط أو يظهر به عيب أو لم تتم رؤيته

  :أهم هذه الخيارات  -

شرط      -  أثره على العقد    - مدته   - شروطه   - لمن يثبت    - تعريفه   : خيار ال
 . انتهاؤه-

ومه   :  خيار العيب      -  أثره على  - من يستفيد منه     - مدته   - شروطه    -مفه
 . انتهاؤه -العقد 

رؤية - يار ال ومه - خ بابه - مفه نه - شروطه - أس بت زم ره أ - لمن يث ث
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 . هاؤه  انت-على العقد 

 .  التعرف على العقد الفاسد عند األحناف ثم العقد الباطل عند الفقهاء -

د بصيغ          - ران صيغة العق د المنجَّ   :  اقت د المضاف     -ز  العق  العقد المعلق   - العق
 .على شرط 

 .  ما نوع الشرط الذى يجوز اقترانه بالعقد- إمكان اقتران العقد بالشرط -

 .  والباطلة -لفاسدة  وا- بيان الشروط الصحيحة -

 

  : المفاهيم المتضمنة

 . العقد النافذ -٢          . العقد الصحيح -١

 .  العقد الفاسد -٤          .  العقد الالزم -٣

 . الخيارات -٦          .  العقد الباطل -٥

 .  العقد المضاف للمستقبل -٨          . العقد المنجز -٧

 .  االقتران بالشرط -١٠  . رط  العقد المعلق على الش-٩

 .  الشرط الباطل -١٢         .  الشرط الفاسد -١١

 :تمهيد 
نتهينا من الحديث عن مرحلة تكوين العقد وإنشائه وقيامه صحيحا             ابعد أن    

 نصل للحديث عن مرحلة آثار العقد وهى مرحلة                   ،مكتمال ألرآانه وشروطه    
 الشرع الذى وضع لكل عقد حسب             إنتاجه آلثاره عن طريق نفاذه بتنفيذ حكم            

 فعقد البيع مثال وضع ليكون سببا لنفاذ الحكم الشرعى فيه ، وهو نقل                   ؛طبيعته  
جارة نقل ملكية المنفعة للمستأجر فى        الملكية من البائع للمشترى ، وفى عقد اإل          

 يتطلب منا الحديث عن العقد من حيث قوته                   مما و  ،مقابل نقل ملك األجرة          
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تلف حسب درجة العقد من حيث أقسامه المختلفة ثم أثر العقد                 الملزمة وهذا يخ   
قسامه من حيث هذا االعتبار، ثم الحديث عن                 أ المتعاقد عليه ، و         ىءفى الش  

الشروط بالعقد وأثرها فيه  ثم العيوب التى          الخيارات آموانع للزوم ، وأثر اقتران         
بها      ور التى ينتهى مهى األ  ، وأخيرا انتهاء العقد وما  تلحق بالعقد وأثرها عليه   

 .العقد 

 هل يفيد الحكم    :لى أقسام مختلفة ينظر فى آل قسم منها         إيقسم الفقهاء العقد      
الذى قرره الشرع له بناء على مقدار استيفائه ألرآانه وشروطه فيكون صحيحا              

ما أن يكون     إوالعقد الصحيح     .  ملزما لعاقديه أو غير صحيح فال يكون ملزما              
ما أن يكون الزما ال يجوز فسخه أو غير            إوالنافذ  .  ، أو موقوفا  نافذا فى الحال     

الزم يمكن فسخه من طرف واحد دون الرجوع لآلخر ، آما ينقسم العقد غير                      
الصحيح إلى باطل آما هو الحال عند جمهور الفقهاء ، وفاسد أو باطل عند                           

 .األحناف 

 تقسيم العقد من حيث الصحة أو عدمها
 : حيح أوًال ـ العقد الص** 

وهو ما توافرت فيه أرآانه وشروطه وآان خاليا من أى وصف يخرجه                     
 ؛عن المشروعية ، ويصلح ألن يكون سببا لترتيب حكم الشرع الذى جعله له                      

فمثال فى عقد البيع لو أبرم العقد مجنون ، أو آان محل العقد غير مشروع آبيع                  
ل هذا ال يكون العقد         فى آ  .  المسلم للخمر ، أو آان عقد البيع مؤقتا أى لمدة                  

 .صحيحا ؛ ألنه خرج عن آونه سببا لحكمه 

 :أثر الصحة على قوة العقد والزامه 
، وتترتب  برامه وتكون له قوة ملزمه ألطرافه       إينتج العقد الصحيح أثره منذ        

ذا آان هناك مانع     إلم يكن هناك ما يحول دون هذا اللزوم               ثاره ما آعليه جميع    
 نتحدث عنها تفصيال عما قريب، أو آان هناك ما           سى  من موانعه آالخيارات الت    

يوقف نفاذه فيطالب البائع المشترى بالثمن والمشترى البائع بتسليم المبيع ،                          
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وينتقل الملك فعال للمشترى فيحظر على البائع أن يقوم ببيعه مرة أخرى وآل ما              
 .كون من حق المشترىييحدث للمبيع من زيادات أو نماء 

 :ح وأقسامهصور العقد الصحي
لم يكن هناك ما يحول       ذآرنا أن حكم العقد الصحيح هو ترتيب آل آثاره ما           

دون نفاذه فيجعله موقوفا على إجازة أو رفض أحد أو يكون هناك ما يحول دون               
 ومعنى هذا أن العقد الصحيح عند تخلف هذه الموانع يكون صحيحا                     ؛لزومه  

 :لى إلعقد الصحيح  وجدت هذه الموانع انقسم اوإذانافذا الزما 

 ) .غير نافذ (  عقد موقوف -١ 

 . عقد غير الزم -٢ 

 :أوًال ـ  العقد الصحيح النافذ 
نه إذا صدر العقد من شخص رشيد له والية آان العقد صحيحا لتوافر             أنعلم   

 وبالتالى ال   ،أرآانه من ناحية الصيغة وباقى أرآانه من شروط العاقدين والمحل           
ذا لم يكن هناك ما يحول دون لزومه          إم نفاذ هذا العقد فورا        أما اتية عقب أتوجد  

 ويسمى هذا العقد بالعقد الصحيح النافذ وهو الصورة              ،وهو ما سنبينه بعد قليل      
 ومثال هذا العقد ما نشاهده فى الحياة اليومية من                   ،المثالية لتمام العقد وآماله      

يجارا أو  إيدا بيعا أو    فئات العقود التى يبرمها آل من يملك التصرف فى ماله رش          
 .لخ إ.. رهنا أو قرضا 

 ) :غير النافذ(العقد الصحيح الموقوف 
وهو العقد الذى يصدر من الشخص الذى ال والية له إلصداره لكنه يملك                    

 .أهليه التعاقد 

العقود التى يبرمها الصبى المميز والمحجور عليهم الذين يأخذون                 :  مثل   
 .لمعاوضاتحكمه آالسفيه مثال فى مجال ا

 :حكم العقد الموقوف 
 وهذا من   ،هو عقد صحيح من ناحية أن من أبرمه لديه أهلية معينة للتعاقد                
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 أما من ناحية آثاره فإنها ال تترتب عليه فورًا آالعقد               ،وإنشائهبرام العقد    إناحية  
 عقد  إلىال تحول    إ يكون موقوفا على إجازة من له حق اإلجازة و                 وإنماالنافذ  

لى عقد نافذ      إ التى تحوله        الصحيحة  ةجازمال الصحة مرهون باإل       باطل فاآت  
 .لى البطالن إ صحته أو تقضى على الصحة وتحيله إلى باإلضافة

لم يسمحوا لناقص أهلية األداء         -آما ذآرنا      -وإن آان جانب من الفقهاء          
 أنها إال    ةومن أمثلة من يعقدون عقودا صحيح          بإبرام عقود المعاوضات مطلقا     

 وذو   - السفيه المعتوه       - الصبى المميز       - المريض مرض الموت         :افذةغير ن  
 . الغفلة

 :ثانيًا ـ العقد الصحيح الالزم وغير الالزم 
األصل أن العقد عندما تكتمل أرآانه ويستوفى شروطه ولصاحبه والية ورشد                 
  لكن يبقى أمر   ، يكون صحيحًا من حيث التكوين والنشأة نافذا من حيث األثر            ،نآامال

 ، وهذا يؤدى بنا إلى توضيح معنى العقد            أو عدم لزومه  أخير وهو مدى لزوم العقد        
 .الالزم وغير الالزم لفهم معنى اللزوم

 :العقد الالزم 
ال أن   بمعنى   ؛ال باتفاق أطرافه  إهو العقد الصحيح النافذ الذى ال يقبل الفسخ           

لطرف اآلخر  يستطيع أحد أطرافه منفردا فسخ العقد دون رضا وموافقة من ا                   
آعقد البيع مثال بعد عقده صحيحا نافذا ال يستطيع البائع وحده أن يفسخ العقد                         
دون علم المشترى وموافقته ألنه عقد ملزم للجانبين ومعاوضة ، ألن آل طرف               

 فكيف يتخلص      ، الطرف اآلخر     والتزامعليه التزام يؤديه فى مقابلة عوض                 
من اآلخر ، دون اتفاق على رد لكل أحدهما من التزامه ، وقد حصل على مقابله    

  . بإعادة آثاره،لى ما آان عليه إعنده وإعادة األمر  منهما ما

 -لى أهمية إصباغ الجدية على التعاقد            إ تعود    :وأهمية اللزوم فى العقد         
وأنه متى تم العقد صحيحا نافذا ال يجوز التالعب واالستهانة بقوة العقد ولزومه               

لرابطة العقدية ، التى تمت بين أطراف العقد يفصمها           من أحد األطراف وقطع ا     
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منفردا غير مكترث وال عابئ باآلثار التى ترتبت على التعاقد وااللتزامات التى               
 .تداخلت وتشابكت 

وقد اختار الشارع جانبا من العقود ألهميتها ومكانتها وأثرها على التعامل                 
تفاق على ذلك وعلى رأسها         باال  وإنماوجعلها الزمة ال تفسخ بإرادة واحدة ،               

 . ، الحوالة واإليجارالبيع ، 

هو آل عقد يمكن فسخه من أحد طرفيه دون توقف                  :  العقد غير الالزم        
 .على رضاء اآلخر وموافقته 

 ، أو المنفعة      ومن أمثلتها العقود التى ليس غرضها نقل الملك لألعيان آالبيع                 
والكفالة فهى جميعا    ية ، والرهن ،         والعار  ، ، مثل الوآالة ، والوديعة          آاإليجار

 ألنه يجوز ألى من طرفيها           ؛  عقود غير الزمة ويسميها الفقهاء بالعقود الجائزة            
 فى أى   الوآالةفسخ العقد بمفرده دون رضاء وموافقة اآلخر آرجوع الوآيل فى            

وقت بشرط أال يضر بمال الموآل ، ورجوع الموصى فى وصيته قبل موته                        
لى إ  وننوه هنا ه من وديعة لصاحبها قبل أن يطلب ردها ،               ورد المودع لما لدي    

. دور مجلس العقد فى لزوم العقود وفق الخالف الذى ذآرناه سلفا فى موقعه                       
فالبقاء فى مجلس العقد دون تفرق حتى بعد صدور القبول فإن العقد بالرغم من                 

الرجوع فى   بخيار المجلس فى     االستفادة ألن من حق العاقدين      ؛ذلك ال يكون الزما   
 الشافعيةدام المجلس منعقدا ، وهذا عند من قال بخيار المجلس وهم                               القبول ما  
 ،   فإنه يلزم العقد بمجرد صدور القبول         ،خالفا لمن لم يأخذ به من الفقهاء         ،  والحنابلة

 . أم ال فاللزوم تحقق بمجرد القبول اسواء أحدث تفرق

ون إال الزمة دائما وال      آما أن هناك عقودا محددة على سبيل الحصر ال تك            
وهو االتفاق بين المرأة وزوجها        :   آالخلع    ؛يجوز فسخها حتى برضا الطرفين       

على الطالق فى مقابل مال فال يمكن الرجوع عنه لمراعاة الحكمة من تشريعه،               
آذا عقد الصلح بين أهل القتيل والجانى على االنتقال من القصاص إلى غيره                      

 .زهاق روح بعد العفو عنها إ ألن معناه ؛ من الدية أو العفو فال يفسخ
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 موانع لزوم العقد
 الخيارات 

 :معناها وحكمتها 
 ىءسبق وذآرنا أن العقد متى أبرم صحيحًا نافذًا فال يحول دون لزومه ش                   

ونهائيا فقد يضار منه      ولما آان اللزوم أمرا حاسما         ،عمال على استقرار التعامل      
 الكافى من التروى والتفكير ، أو            ل على القدر   ذ لم يحص   إمن يتعجل فى التعاقد        

هما ليست لديه خبرة آبيرة فى التعامل فيحتاج لسؤال           يكون أحد العاقدين أو آال     
 وقد يقع أحد       ،أهل الخبرة للحكم على مدى توفيقه فى التعاقد نجاحا أم إخفاقا                    

يدفعه  فى تغرير      بإيقاعهالطرف الثانى ، سواء        ك التعاقد بسبب      َرالعاقدين فى شَ    
تفصيله ، أو يجد عيبا فى المبيع لم يتبينه عند الشراء نتيجة             سيرد   آما.  للتعاقد مغبونا   

 فلو آان     ، إال باستعمال المبيع وتجربته        رال يظه   له مثال ، أو أنه             إخفاء البائع  
األمر بلزوم العقد مطلقا فيما جعله الفقهاء من القيود الزما بمجرد صدور                              

وجمعا من الشارع بين استمرار         .  ناك َجْور واضح       يجاب والقبول لكان ه      اإل
  » الخيارات«   مخرج لهذه األمور التى تلحق بالعقد آانت           وإيجادالتعاقد  الجدية فى   

 .ومدى االستفادة منها لتخفيف حدة اللزوم

 :مفهوم الخيارات 
 ،وهو اختيار المرء ما يراه خيرا له من أمرين أو أمور                    جمع خيار   الخيارات 

 حق منحه الشارع ألحد المتعاقدين عند اشتراطه أو عند ظهور عيب                     :واصطالحا
 لم يكن المشترى قد رآه      ىء المتعاقد عليه ، أو عند التعاقد على ش         ىءجوهرى فى الش  

فكأن المراد من الخيارات أن يكون للمتعاقد الخيار بين االستمرار فى                 .  عند التعاقد    
 . وفسخه التعاقد أو رفضه

 :رات أهم أنواع الخيا
يتضح من التعريف السابق أن الخيار قد يكون مشروطا بين العاقدين ، أى خيار                

مصدره االتفاق بين     خيار اتفاقى ن على استخدامه فى التعاقد وهو       ااتفاقى يتفق العاقد  
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 ، أى النصوص          وقد يكون مصدره الشرع           ،العاقدين ومثاله خيار الشرط            
» خيارا شرعيا   «   لالتفاق عليه ويسمى      فهو مقرر بقوة الشرع دون حاجة       ؛الشرعية

 . وخيار الرؤية ومثاله خيار العيب

وسوف نعطى فكرة عن نماذج للقسمين من الخيارات بما يستوجب مقام                      
 .الخطاب فى هذه الدراسة 

  من الخيارات االتفاقية -أوًال 
 :خيار الشرط  

لغيره حق فسخ هما أن يكون له أو   أن يشترط أحد العاقدين أو آال:تعريفه  
 . العقد أو امضائه خالل فترة محددة

 منك هذه السيارة بعشرين ألف         اشتريت  : أن يقول المشترى للبائع      :مثاله   
. الشرط     ويوافق البائع على هذا    ؛جنيه بشرط أن يكون لى الخيار لمدة ثالثة أيام        

عقد يجاب والقبول وتفاصيل ال   هنا يكون للمشترى بالرغم من التعاقد وصدور اإل         
 أو يسكت حتى       ،لمن اشترط الخيار له أن يرجع فى التعاقد خالل هذه المدة                     

تمضى المدة فيلزم العقد ويصير نهائيا ومن باب أولى لو رد خالل المدة                                 
 .بالموافقة 

 : حكمة هذا الخيار
، ومدى توفيقه  للتفكير والتروىةإعطاء العاقد الذى طلب اشتراطه لنفسه أو لغيره فتر      

 .د خاصة من ليست لديهم الخبرة فى التعامل فى التعاق

 : مصدر هذا الخيار وسنده 
أساس ثبوت هذا الخيار هو االشتراط واالتفاق عليه ، ومن هنا آانت                              

 .ال ممن اشترطه إتسميته بخيار الشرط أى الذى سببه الشرط لذا ال يستفاد به 

 :أما سنده الشرعى 
 أى  ؛غبن فى البياعات   نصارى آان يُ   فهو ما ثبت من أن ِحبَّان بن منقذ األ              
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خدع لعدم خبرته ، فيبيع بأقل من السعر الحقيقى ويشترى بأآثر منه ، وقد رفع                ُي
 ولى  ،إذا بايعت فقل ال خالبة    «  :     فقال له النبى     لى النبى   إأهله أمره   

 خيارا لمدة َتْعِرض فيهـا      واشترطْ ، ال خداع وال غش    :أى قل   »الخيار ثالثة أيام    
 على صحة هذا     اإلجماع وانعقد    .ر على الغير لينصحوك بما فيه الخير لك           األم

 . الخيار

 لمن يثبت هذا الخيار ؟
يثبت ألى من طرفى العقد آما يثبت لغيرهما آأن يقول مشترى سيارة قبلت     

.  أى الرأى فى إمضاء البيع أو رفضه للوالد              . أيام ثالثةوالخيار لوالدى خالل      
 .مشترى والحق فيه لوالده فالمشترط للخيار هو ال

 :مدة خيار الشرط 
مام فقد ذهب اإل     ؛اختلف الفقهاء حول المدة الالزمة والكافية لخيار الشرط            

 ومعهم بعض الفقهاء مسترشدين بالحديث السابق               الشافعى  واإلمامأبو حنيفة     
 ولم يجيزوا أن تزيد المدة       -الذى ذآرت فى إحدى رواياته مدة ثالثة أيام للخيار            

هذه المدة تفسد العقد ، ألنه شرط على خالف مقتضى           لى ذلك ، وأن الزيادة على        ع
مام أحمد بن حنبل،       أما اإل  .  العقد فهو شرط استثنائى ال ينبغى التوسع فى زمنه                

لى صحة اشتراط مدة أطول          فذهبوا إ  ومعه محمد وأبو يوسف من األحناف               
الحديث ليست على سبيل      ن المدة الواردة فى        ألخيار الشرط يحددها العاقدان و       

 أن تحديد المدة يرجع للعرف ووفقا لجوهرية موضوع          :ويرى المالكية   .  لزاماإل
 فبعضها يحتاج يوما وغيرها يحتاج         ،التعاقد والزمن الذى يحتاجه لهذا التروى        

 . ا أو شهرايومين أو أسبوع

 : العقود التى يثبت فيها خيار الشرط 
ود الال    ى العق شرط ف يار ال بت خ سخ   يث بل الف ى تق ة الت رطا  -زم يس ش  ول

ا          ود ال تقبل الفسخ آالخلع مثال والذى           ؛لصحتها ضرورة قبض محله ناك عق  فه
بارته وال يقبل الفسخ           زم بمجرد ع وعقود تقبله آالبيع واإليجار فكالهما يقبل . يل
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 . خيار الشرط ألنه يقبل الفسخ 

ة    رامها آامل د إلب ى الب ود الت ا أن العق سل-آم بض وت تعاقد  ق يم موضوع ال
رض    رض الق لم المق ا إال إذا س رض قرض سمى الق ال ي سلم ، ف رض وال آالق

ستلزم للقبض ال يجوز اشتراط خيار الشرط فيه      ،للمقترض فعال      نوع الم ذا ال  ه
نه آقول المقرض              شرعى م د مضمونه والغرض ال ه يفق  ألف إقراضك قبلت   :ألن

يه وفى الخيار ثالثا       وخيار الشرط يعطيه الحق  افكيف يكون قرضا صحيح .. جن
 . فى الرجوع فى القرض خالل مدة الخيار فيؤدى ذلك للتناقض فى المعاملة 

ا      ة ألنه ر الالزم زة غي ود الجائ ى العق تب ف شرط ال يك يار ال ى أن خ وبديه
ن إنها وديعة ،    ؤيمك وآالة ال ر آال وافقة اآلخ ة لم د دون حاج ن طرف واح ا م ه

 . العارية 

 : وخالصة القول 

 :هى العقود التى تكون محال لخيار الشرط إن 

 .  العقود الالزمة التى تقبل الفسخ آالبيع -أ

 . العقود الالزمة التى ال يكون القبض شرطا أساسيا فيها -ب

 : فهىأما العقود التى ال تقبل خيار الشرط  

 . الزواج و العقود الالزمة التى ال تقبل الفسخ آالخلع ، -١

ة      -٢ ود الالزم  والهبة   جوهريا بها آالقرض   اأمرفيها  التى يعد القبض     العق
  . والرهن

 . والوديعة العارية و العقود غير الالزمة آالوآالة -٣

 :األثر المترتب على خيار الشرط فى العقد 
يترتب على خيار الشرط أن من يثبت له هذا الخيار من حقه أن يقبل العقد                   

 :الوسائل أو يفسخه ويتحقق من ذلك بأى وسيلة من 



٢٧١ مدخل الفقه اإلسالمى

 . الموافقة أو الرفضبإعالن بالقول فيرد خالل المدة :صراحة  

 . آأن ينتظر حتى انتهاء المدة دون رد فيلزم العقد :أو ضمنا  

آما يكون بتصرف فعلى آقيام المشترى خالل زمن الخيار بشراء سيارة                   
 . برم عليها العقد الذى فيه الخيارأغير التى 

 ؟؟ ل زمن الخيار ما طبيعة العقد خال،لكن
يعتبر العقد خالل زمن الخيار عقدا غير الزم فى حق من اشترط الخيار                      

والزم فى حق من لم يشترطه بمعنى ال يستطيع أن يقوم بالتصرف فى محل                        
العقد قبل ظهور أثر الخيار باالمضاء أو الفسخ على تفصيل بين الفقهاء فى هذه                

 . المسألة فى موضعه

 :شرط ما ينتهى به خيار ال

 . ينتهى بالرد خالل زمنه موافقة أو فسخا-١ 

أبو حنيفة  (ذا مات من له الحق فى التمسك به عند جانب من الفقهاء                    إ  -٢ 
 ).الشافعى ، مالك(لى الورثة إنه ينتقل التمسك به ألى إخالفا لمن ذهب ) وأحمد

 .ضى زمن الخيار يجعل العقد الزما ُم-٣ 

 .  الخيار فبالتبعية يسقط الخيار هالك محل التعاقد خالل زمن-٤ 

  من صور الخيارات الشرعية -ثانيًا 
 :  خيار العيب -١ 

مضائه إذا وجد عيب فى محل العقد        إ هو الحق فى فسخ العقد أو         :مفهومه  
 . لم يكن معلوما عند التعاقد

ن بها عيبا خفيا    أ أن يشترى شخص سيارة ويكتشف بعد شرائها           :مثال ذلك  
 بالتجربة وآان عيبا قديما نشأ        إاليظهر    ص العادى تبينه أو ال      ال يستطيع الشخ   

 .عند البائع والذى لو علمه المشترى ما آان قد تعاقد

 :الحكمة من خيار العيب 



٢٧٢ مدخل الفقه اإلسالمى

نسان تقتضى سالمة المعقود عليه ليكون             أن الفطرة السليمة لدى اإل           ىه 
فى العقد  انتفاعه به آامال وهذا أمر مفترض دون شرط ألنها أساس التراضى                  

ن السالمة أساس الرضا، وما دام هناك عوض فالبد من مقابل غير معيب                        أل
  .والمساواةتحقيقا للتوازن 

 :مصدر وأساس خيار العيب 
مصدره الشرع ألنه خيار مفترض فى العقد بقوة الشرع يتمسك به صاحب               

المصلحة عند وجود سببه دون أن يكون هناك شرط أو اتفاق على ذلك وقد ورد                
يحل ألحد يعلم      وال ،فيه  ن ما يحل ألحد يبيع شيئا إال بيَّ       ال  «  : قال أن النبى   
 .»نه ذلك إال بيَّ

 لمن يثبت خيار العيب ؟
ذا الخيار لكل من أصابه ضرر فى محل العقد ينقص قيمته فيخل                  إيثبت ه  

بالمعاوضة ويظهر ذلك واضحا عندما يكون محل العقد معينا بذاته محددا عند                  
 . فيظهر العيب بعد ذلكالتعاقد

 :شروط التمسك بخيار العيب 
 فى العيب حتى يمكن التمسك بهذا الخيار               ةبد من توافر شروط معين          ال 

 :أهمها 

 أن يكون العيب قديما سابقا على تسليم المحل فلو حدث العيب بعد تسليم               -١ 
 .العين وهى عند من تسلمها فال يجوز التمسك بخيار العيب 

 فلو  ، المتعاقد على علم بهذا العيب بأى طريق من طرق العلم             ال يكون أ  -٢ 
 ،آان المتعاقد يعرفه وتسلمه فيعد راضيا به وليس من حقه التمسك بخيار العيب              

طلع المشترى على العيب بنفسه أو علم به من آخر ، وسمع بذلك ولو لم                       افلو  
ن أا أو     يطلع عليه آما لو أخبره شخص بعدم شراء سيارة فالن ألن بها عيب                        

سمعتها آذلك فيعد العيب فى آل هذه الصور معلوما ال مجهوال ويسقط التمسك                 
 .بخيار العيب 



٢٧٣ مدخل الفقه اإلسالمى

 تكشفه  ة خبر إلىيحتاج    ال  فال يعد عيبا خفيا ما      :   أن يكون العيب خفيا      -٣ 
 إال إذا آان العيب ظاهرا لو ترك        ؛ورؤيته الظاهرة تبين للشخص العادى معرفته     

يكشفه الطرف اآلخر أو آان المتعاقد           خفاءه حتى ال   إلكن تعمد المتعاقد اآلخر        
تمكنه من رؤية هذا العيب الظاهر آألم فى عينه أو ضعف                 آالمشترى بحالة ال  

أما لو آان العيب خفيا         .  لى ذلك فريق من الفقهاء           إإضاءة المكان آما ذهب         
 ، وليس فى مكنة الشخص العادى آشفه         بالتجربةبحيث ال يكشفه إال خبير ، أو           

 .ان ذلك مدعاة للتمسك بخيار العيب آ

بعد تسليم     أال يكون هناك شرط بين العاقدين يثبت البراءة من العيوب                -٤ 
 فإن وجود مثل هذا الشرط دليل على أن من شرط فى مواجهته                   ؛محل التعاقد    

آالمشترى أو المستأجر قد رضى بالتعاقد بهذه الصورة فوجب عليه أن يدقق                     
ن آان جائزا عند جملة         إ وهذا الشرط و      ،متخصص   الفحص ويستعين بخبير       

 وفى بعض   األعيانالفقهاء إال انهم اختلفوا فى التوسع فيه أو تضييقه فى بعض               
 .العيوب دون غيرها 

لى نقص قيمة موضوع التعاقد        إأى يؤدى    :   أن يكون العيب جوهريا          -٥ 
ن إاس عادة و   أما العيب اليسير فهو ما يتسامح فيه الن           ، ثمنها إنقاصلى  إويؤدى  

آان المفهوم من آالم الفقهاء أن العيب يؤثر فى العقد يسيرا آان أم جوهريا ولم                 
 فاليسير مثال آاآتشاف اختالف درجة لون السيارة              ،ال العيب التافه    إيستبعدوا   

تربة على موضوع التعاقد أو خط       األ وأما التافه آوجود بعض       ،عن المتفق عليه  
 . ثال صفحات الكتاب مىحدإبسيط فى 

 :العقود التى يثبت فيها خيار العيب 
 ،  واإليجاريثبت هذا الخيار فى العقود الالزمة التى تقبل الفسخ آالبيع ،                      

 .والصلح، قسمة المال الشائع 

 لى تدخل القضاء عند الفقهاء؟إهل يحتاج التمسك بخيار العيب 
العقد لى أن المتضرر من العيب يملك فسخ               إ:  ذهب الحنابلة والشافعية        
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لى صاحبه من غير توقف على موافقته أو حكم من القاضى بشرط          إورد المعيب   
 : فقالوا : أما األحناف  ،عالن ذلك وسواء اآتشف العيب قبل تسليم العين أو بعدها         إ
وفى حضور أطراف العقد آان من حق           ن آان اآتشاف العيب قبل تسلم العين        إ

 أما لو آان     ،وافقة اآلخر ن رغب دون توقف على م         إالمتضرر بالعيب الفسخ      
بد من رضا الطرف الثانى وعند رفضه يلجأ للقضاء            الرد للعيب بعد القبض فال    

 العيب الذى سيظهر بعد التسليم قد       أنحناف حكمته    ولعل تفصيل األ   ،للحكم بذلك 
 فإن لم يرض صاحب       ؛يشك فى سببه هل هو قديم أم ظهر عند المشترى مثال                

 . ء للفصل فى ذلكالمحل بقبوله عرض على القضا

 هل هناك زمن يتمسك خالله بخيار العيب؟؟
ن خيار العيب ليس له وقت محدد فمتى ظهر               أخالف عند الفقهاء فى          ال 

 هل  : لكن ما فصلوه هو       ،العيب بشروطه فى أى وقت بعد العقد ثبت الخيار                  
  ؟تجب المطالبة والتمسك بخيار العيب بمجرد ظهور العيب أم على التراخى

لى أنه ال يشترط أن يكون التمسك بمجرد العلم       إ  :حناف والحنابلة   ذهب األ فقد   
بالعيب بل يفكر على التراخى بشرط أال يظهر منه ما يدل على رضاه بالعيب ألن                       

ــق الحكمة منه         الحكمة من مشروعية هذا الخيار هى        دفع الضرر فال يبطل قبل أن يحق
 . طال الوقت أم قصر

رارا للتعامل ضرورة الرد بالعيب فور ظهوره فإن            استق :ويرى الشافعية     
 العذر أو التأخر       إالسراع   تأخر بال عذر يسقط حقه وال يستثنى من عدم اإل                    

 . البسيط

بعد آشف   فقد أخذوا مسلكا وسطا وحددوا فترة زمنية تنقضى          :أما المالكية    
 وقد بلورت   ؛رالعيب إذا لم يتمسك خاللها بالرد للعيب سقط حقه إال إذا آان لديه عذ                 

 اآلراء الفقهية التى لم تقل بالتمسك على الفور وحددت مددا             الوضعية  ةالقوانين المدني 
 . بعدها لدعوى الرد بالعيب يسقط

 :أثر خيار العيب على العقد 
برامه وقبل آشف العيب من المتضرر به صحيح ونافذ ويرتب             إالعقد عند    



٢٧٥ مدخل الفقه اإلسالمى

 فالعقد  ؛عند آشف العيب يبدأ التساؤل     فقد تم تسليم المحل والثمن و       ،جميع آثاره   
بعد آشف العيب أمره معلوم آما سبق ووضحنا يستعمل المضرور بالعيب                         

ذا رضى   إن يمسك العقد ويسترد قيمة النقص الحاصل بالعيب                    أالخيار فإما     
أو يفسخ العقد ويرد المحل ويحصل             المتسبب بالعيب بذلك عند بعض الفقهاء          

أما ..    بقاءعند البعض ليس له إال الفسخ أو اإل               و..  على العوض الذى أدَّاه          
المرحلة السابقة على آشف العيب فيعد العقد فيها غير الزم أى غير مستقر آأنه               

 : فكأن المشترى مثال قال للبائع عند الشراء         بعد آشف العيب   آان به خيار شرط   
بين  فأنا مخير     ،اعلم أنه لو ظهر عيب فى المبيع يكون لى الحق فى فسخ العقد                 

برامه وإما الرد والفسخ فيبطل العقد            إ فيصير الزما من وقت            .الرضا بالعقد  
 .ويصير آأن لم يكن 

 متى يسقط التمسك بخيار العيب ؟
هناك أمور لو تحققت فى محل العقد المعيب ال يستطيع المتضرر بالعيب                   

ى أن يتمسك بخيار العيب بالرغم من ثبوته وبالتالى يلزم العقد ويسقط الحق ف                     
 :يلى   وأهم هذه الموانع ما؛خيار العيب

 حيث  ؛ هالك محل العقد فى يد المتضرر بالعيب قبل أن يتمسك بالخيار              -١ 
 ومثل الهالك تغير حالة محل العقد بالزيادة           ؛لم يعد هناك مجال للرد أو الفسخ           

لى خبز أو    إأو بالنقصان أو تغيير آامل فى جوهره آتحول الدقيق الفاسد مثال                  
 المحل آالبناء على األرض أو بالنقص آتحويل جزء من األرض للطريق              زيادة

 . ألن شرط الرد بقاء العين على حالها؛العام فالعين بحالتها الجديدة ال تقبل الرد

 آقول صاحب   : صراحة   ما أن يكون  إوذلك  :   التنازل عن خيار العيب        -٢ 
استعمال المحل    آقيام صاحب الخيار ب          :ما داللة      إوسقطت الخيار      أ  :الخيار

 .  مثالالمعيبة السيارةصالحه أو بيعه أو تغيير شكله آطالء إالمعيب أو 

قبل أن يستعمله على خالف بين الفقهاء       :    موت من له الحق فى الخيار         -٣ 
 - ورثته ليتمسكوا به وال يسقط بالموت               إلى ينتقل     :فمن اعتبره حقا ماليا قال        

 .يورث يا فإنه يسقط بالموت والومن لم يعتبره حقا ماليا بل حقا شخص
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 :الرؤية  خيار -٢
 الحق للعاقد الذى لم ير المحل عند التعاقد فى فسخ العقد عندما                   : تعريفه   

 .يرى المحل 

 :حكمة هذا الخيار وسببه 
لعل من تسميته يتضح أن هذا الخيار سببه عدم رؤية محل التعاقد فقد سبق                        

حل آشرط من شروطه رؤيته ان آان               وذآرنا أن من بين أسباب معلومية الم              
 ونظرا ألن المتعاقد بالوصف دون أن         -حاضرا ووصفه وصفا دقيقا لو آان غائبا          
فكان هذا الخيار المفترض بقوة الشرع        .  يرى موقفه أضعف ممن تعاقد وهو يرى         

دون حاجة لالتفاق عليه أو اشتراطه ألنه حق للعاقد الذى لم ير المحل حتى يتم                          
 .ا تام التعاقد عن رض

 : وسنده الشرعىالرؤيةمشروعية خيار 
لى الخالف فى     إ ومرد ذلك       ،هذا الخيار ليس محل اتفاق آامل من الفقهاء               

 بأن ذلك   فمنهم من قال    صحة العقد على األشياء المعينة الغائبة دون رؤيتها أم ال          
لى النزاع بين       إضى عدم رؤيته          فغير صحيح ألن المحل يعد مجهوال وت                  

 من حكم بصحة العقد     ومن الفقهاء ،      الرؤيةوبالتالى ال يثبتون خيار     المتعاقدين  
 الغائب المعين ولم تسبق رؤيته وبالتالى يثبتون خيار الرؤية فى هذه            ىءعلى الش 
 . فى قول لديهم وهو الراجحوهم األحناف والحنابلةالحالة 

ر من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيا       «  :    ستدل من أجازوه بقوله     اوقد   
  . »إذا رآه 

 له  الخيار أن اإلنسان علم إذالى النزاع إ إن عدم الرؤية ال يفضى  :آما قالوا 
 .عندما يراه 

 آجبير بن مطعم به لمن اشترى دون                ةآما استدلوا بحكم بعض الصحاب         
 .رؤية

 رغم مواجهتهم من باقى المذاهب بأدلة       إليهذهبوا     نرجح ما  ين الذ واألحناف 
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قد )  جيز خيار الرؤية ألنه نوع من الغرر المنهى عنه                    ال ت  (  نصية وعقلية     
ال إموصوفا وصفا دقيقا و      -اشترطوا لصحة التعاقد على الغائب أن يكون معينا             

خيار رؤية ومع هذه الضوابط والقيود ربما يساعد خيار الرؤية على                  عقد وال   فال
أماآن سهولة التعامل والتيسير على الناس وخاصة فى الصفقات الموجودة فى                        

 . من رؤية عينة أو نموذج من المحل ذا لم يتمكنإمتفرقة 

 :شروط خيار الرؤية 
  :ةيثبت خيار الرؤية عند القائلين به إال بالشروط التالي ال 

 . أن يكون محل العقد معينا محددا -١

 أن يكون المتعاقد لم ير محل العقد عند التعاقد أو قبله بزمن ال يمكن                         -٢
 .تغيره فيه 

أن يكون العقد مما يقبل الفسخ ليخرج الزواج مثال فيصح فى البيع                           -٣
 . الصلح - ، القسمة واإلجارة

 :معيار الرؤية التى تثبت هذا الخيار 
 يراد  وإنمابصار فقط بحاسة البصر       آلمة الرؤية هنا ليس مقصودا بها اإل           

سلعة فقد  الوجه الذى يناسب آل       على  بها العلم بمحل العقد بما يحقق هذا العلم             
 أو نموذج عند تماثل المحل            ةيكون باللمس أو المذاق أو االآتفاء برؤية عين               

 .وعظم آمه آما فى الحبوب أو السوائل والمثليات عموما 

  : الرؤيةمن يثبت له خيار 
يه الملك فى العقد فيثبت              شارع ويكون لمن يؤول إل رؤية بنص ال يثبت خيار ال

تة لجواز هذا الخيار             للمشترى والمستأجر وال يثبت لل         ة المثب بائع والمؤجر ألن األدل
وردت فى حق المشترى وألنه ال فائدة من شرعية هذا الخيار بالنسبة للبائع إذ يمكنه                  

 .  ملكيته العلم باألعيان التى فى

 :أثر هذا الخيار فى العقد 
العقد  وهذا الخيار ال أثر له على صحة     ،ويثبت هذا الخيار عند الرؤية ال قبلها         
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 فيجعل العقد غير الزم بالنسبة لمن يثبت له الخيار حتى ، أما بعد الرؤية،قبل الرؤية
لى موافقة ورضاء   إ، وال يحتاج استعمال خيار الرؤية         مضاء العقد أو فسخه   إيختار  

 . اآلخرالطرف اآلخر وال حكم من القاضى بل يكفى علم الطرف

 :سقوط خيار الرؤية 
يدل على ذلك آالتنازل عنه صراحة                 ظهر ما     ذاإوخيار الرؤية يسقط        

آإعالن من لم ير المحل عند رؤيته بأنه رضى بالمحل أو داللة آقيامه                                     
لى لون آخر أو        إأو تغيير صورته آصبغ الثوب             ،   باستعماله أو بيعه آلخر       

تفصيل القماش وآذا بهالك المبيع أو زيادته زيادة آبيرة تحوالن دون التمسك                   
آتفى فى هذا المقام بالحديث عن هذه الخيارات             أو.   المحل    بهذا الخيار لزوال   
لى تقسيمات العقد    إ من الحديث عن موانع اللزوم نعود             انتهيناالثالث وبعد أن      

 واآلن مع العقد     ، ذآرنا العقد الصحيح وأقسامه      فقدوأوصافه المرتبطة بأحكامه     
 .غير الصحيح 

 : العقد غير الصحيح -ثانيًا ** 
رى جمهور الف      ا صحيح و         ي د إم اء أن العق ما باطل فغير الصحيح عندهم إقه

ل الالحق بالعقد فى أرآانه أو فى شروط أرآانه أو آان                ان الخل ا آ باطل أي هو ال
ر مشروع نهى عنه الشارع بالعقد             سبب إلصاق وصف غي  وسواء أآان الخلل    ،ب

د أو فى وصف خارجى مرتبط بالعقد                  يستوى أن نسميه    ،فى أمر داخل فى العق
الباطل ما اختل رآن من أرآانه آجنون أحد العاقدين          اطال أو فاسدا ومثال العقد    ب

نسان للمسجد  إأو صبى أو معتوه غير مميزين أو لعدم صالحية محل العقد آبيع              
 . مثال أو بيعه لمال غير متقوم فى الشرع آالخمر مثال

. على أى حال   ألنه ال ينعقد     ؛ ال تترتب عليه آثار مطلقا        :أثر العقد الباطل     
 :أما األحناف   ،للمبيعفال يملك البائع مثال فى العقد الباطل الثمن وال المشترى                   

 والسبب فى هذا       ، فاسد  -  باطل  :لى درجتين  إفإنهم يقسمون العقد غير الصحيح           
 يرجع   فإن آان السبب    ،لى السبب الذى جعل العقد غير صحيح           إالتقسيم نظرتهم    
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آالصيغه أو العاقدين أو المحل آان العقد باطال    ه   أى جوهره وتكوين   لى أصل العقد  إ
 .آالمنعدم وهو  أيضا عند األحناف

وجدت أرآانه   فقد   لى أصله إلى وصف فى العقد ال       إ السبب يرجع     أما لو آان  
وصف منهى عنه شرعا     مكتملة وتكوينه صحيح والقصد منه موجود لكن اتصل به           

نهى عنه آأن يتصف عقد البيع        الم الوصف   يخرج العقد عن مشروعيته ومثال هذا       
برامه بالتأقيت بمدة معينة ، أو أن يكون الثمن فى عقد البيع ماال ليست له قيمة            إعند  

 فالعقد فى هذه األحوال ليس باطال عند األحناف فال                    ،شرعا أو يكون مجهوال         
 . انعدام قيمته يبطل العقد بل المعاوضة تصحح ذلك الجهل بالثمن أو

 :د عند األحناف حكم العقد الفاس
شرعا لكن    حكم العقد الفاسد عندهم أنه من الواجب فسخه ألنه منهى عنه                 

مكان تعديل الوصف المنهى عنه شرعا فمثال لو               يمكن تصحيحه مادام فى اإل        
آان فساد عقد آالبيع مثال بسبب سكوت العاقدين عن تحديد الثمن عند التعاقد                      

 ولو آان    -ثمن المثل للمبيع        م وحدد فإنه اذا تم القبض للمبيع صح العقد ولز             
ذا تم تسليم المعقود عليه إسبب فساد العقد تعذر تسليم المعقود عليه فيزول الفساد       

. 

والعقد الفاسد ينتج األثر المترتب على العقد آنقله للملك مثال فى عقد البيع                  
 ذلك ألن الخلل لم يحدث فى جوهر العقد                     ؛ المبيع للمشترى     تسليمطالما تم      

نما فى وصف خارج عن هذا التكوين أو عن أصله             إكوينه وهو أحد أرآانه و     وت
ذا لم يصل حد العقد        إأما  .  نما الخلل فى وصفه دون أصله        إآما يعبر الفقهاء و     

لى التنفيذ ولم يرتبط به حق للطرف الثانى فيجب فسخه وعدم تنفيذه حتى       إالفاسد  
 .عند األحناف 

 :ناف  تقبل الفساد عند األحىالعقود الت
مكانية قبولها لوصف الفساد     إليست آل العقود على درجة واحدة من حيث             
 :مكانية تصحيحها إو
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 آالبيع ،   : وهى العقود التى يترتب عليها نقل الملك       : عقود تقبل هذا الوصف      -أ   
 وهى عقود مالية فتكون باطلة اذا اختل أصلها               ؛ مثال ،جارة  الهبة ، القرض ، واإل       

 . دون األصلختل الوصف فقطاذا إورآنها ، وفاسدة 

 وهى العقود المالية من طرف واحد أو             : عقود ال تقبل هذا الوصف           -ب 
  . والوديعة والطالق والوقفآاإلعارةغير المالية مطلقا ، 

ن جمهور الفقهاء ال يفرقون فى       أوخالصة القول بما يتناسب مع هذا المقام          
ى أصل العقد آأرآانه أو آان خلال فى        ذا آان السبب خلال ف    إبطالن العقد بين ما     

 خالفا لألحناف الذين فرقوا بين       ،وصف يتصل بالعقد خارجا عن أرآانه وأصله       
 أما ما   ،الخلل الذى يصيب أصل العقد  وأرآانه فهذا هو العقد الباطل آالجمهور             

 هذا  : هنا انفصلوا عن جمهور الفقهاء وقالوا         ،آان الخلل فى وصف يتصل به          
 .فاسد الذى يقبل التصحيح فى ظروف معينة هو العقد ال

 أقسام العقد من حيث أوصاف صيغته
 واالقتران بالشرط) واإلضافةوالتعليق  التنجيز(

 أقسام العقد من حيث أوصاف الصيغة 
نه يكون  أمن الطبيعى أن العقد بمجرد صدوره مكتمال صحيحا فالمنطقى                 
 وال يمكن تأجيل     ،م الواجب عليه    فور ذلك فيقوم آل طرف بتنفيذ االلتزا          منجًَّزا

ذلك أو التراخى فيه ففى البيع مثال ال يمكن تأجيل نقل ملكية المبيع للمشترى بعد               
وتتدخل طبيعة العقد أيضا والحكم الذى وضعه الشرع له فى تحديد            ،  ابرام العقد   

 فإما  اإلضافة،ال أن تكون منجزة أو تقبل التعليق أو            إآون صيغة العقد ال تقبل        
ما أن تكون     إفى الحال ودون تأخير لحكم العقد أو آلثاره و                 تكون منشئة له         نأ

 وقد ال تكون الصيغة      ،لى المستقبل إحكامه وآثاره   أمنشئة له فى الحال لكنها تؤخر         
 وهذا يدفعنا للحديث عن أقسام         ؛منشئة للعقد فى الحال بل تؤخر وجوده للمستقبل            
 عقد   :لىإوجوده وظهور آثاره       العقد من حيث أوصاف صيغته وأثر ذلك على                  

  .ز، ومضاف للمستقبل ، ومعلق على الشرطمنجَّ
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 :  العقد المنجز -أوال 
. لى المستقبل    إ غير معلقة على شرط وال مضافة             ة مطلق ةما صدر بصف    

أن يقول   :  ومثاله   .  نشائه من لحظة صدوره         إفعبارة العقد المنجز تدل على           
هذه الصيغة ما     ..   ويقبل اآلخر       هي بعتك هذه الساعة بألف جن           :شخص آلخر  

 فالعقد منجز يثبت ملكية      ،  األرآاندامت مستوفية ألرآانها وشروطها مع باقى         
 .الساعة للمشترى فورًا وملكية الثمن للبائع فورًا على سبيل التنجيز 

:  وقد يكون تنجيزا مقيدا    -والتنجيز قد يكون مطلقا أى آامال آالمثال السابق          
شتريت منك هذه    ا  :لساعةاقيد بشرط ومثاله أن يقول مشترى            وهو التتجيز الم   

هنا ..   ويقبل البائع ذلك      ؛الساعة بألف جنيه على أن أسدد لك الثمن بعد شهرين            
العقد منجز ويرتب آل آثاره فورا من حيث نقل الملكية آل ما فى األمر هو                           

يغة منجزة ،   ن هذه الص  أ:   وهذا ال يمنع      ،لى الوقت المحدد  إتأخر الوفاء بالثمن     
وتنشئ العقد من وقت صدورها ، آما ال تمنع أن الثمن أصبح مملوآا للبائع                          

 .فالقيد مرتبط بأسلوب الوفاء وليس بحكم العقد

 :نطاق العقود المنجزة 
 ذلك سواء أآانت      فى زة ما دام العاقدان رغبا     آل العقود تقبل أن تكون منجَّ       

لى تنجيز   إنسان دائما      د اإل  ن األصل أن يقص         وأل  ؛عقود تمليك أو غيرها            
معامالته فى الحال لكن يستثنى من ذلك بعض العقود التى ال يمكن أن تكون                         

نهما مضافان من حيث        أل  يصاءمنجزة وتنتج أثرها فى الحال آالوصية واإل              
 .أثرهما لما بعد الموت 

 :لى المستقبل إالعقد المضاف  -ثانيًا 
 صحيحا لكن ال ينتج أثره إال فى             نشائهإهو العقد الذى يتفق أطرافه على            

استأجرت منك هذا   :  أن يقول المستأجر للمؤجر     :   ذلك مثال.  زمن مستقبل معين  
 هنا العقد قد وجد       ، آذا على أن يبدأ السكن بعد شهرين              ةالمسكن بأجرة شهري   

يبدأ إال من الزمن المستقبل           ونشأ لكن أثره وهو تنفيذه المرتب اللتزاماته ال               
 وبالتالى ال يطالب المستأجر باألجر قبل هذا الزمن وال المؤجر                 ،المتفق عليه    
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نما إبرامه و إضافة منذ    بتسليم العين قبل ذلك ، فالمهم أن العقد موجود فى اإل                  
 .المضاف للمستقبل هو أثره 

 :ضافة  نطاق العقود من حيث اإل
 ال                يقبلها ومنها ما يرفضها ومنها ما       ضافة منها ما  العقود من حيث اإل    

 .ال مضافا إيكون 

 : عقود تقبل اإلضافة -١
ى زمن مستقبل   إلزة فور العقد آما تصح مضافة        وهى العقود التى تصح منجَّ     

ن وردت مضافة وجد العقد        إفإن جاءت منجزة ترتب عليها أثرها فى الحال و              
 : ومن أمثلة هذه الطائفة، لى زمن اإلضافة إلكن يتأخر حكمه 

يجار وعقد العمل وغيرهما    من محل اعتبار فيها آعقد اإل     العقود التى يكون الز   
ذه    ود ه ن عق نفعة وم ى الم واردة عل نافع أو ال ود الم اء عق يه الفقه ق عل ا يطل مم

والة   ة والح ال آالكفال ى الح رها ف تج أث ى ال تن ود الت ضا العق ة أي م . الطائف والقاس
ه يمكن التحكم فى الوقت الذى ترتب ف                 ود أن ذه العق ين ه يه هذه العقود   المشترك ب

 . آثارها فى الوقت الذى يرضاه العاقدان

 :ضافة  عقود ال تقبل اإل-٢
وهى العقود التى ال تنعقد إال منجزة وال تصح مضافة إلى المستقبل وعلى رأس                

 ألن هذه العقود جعلها الشارع         ؛هذه العقود عقود التمليك مثل عقد البيع وعقد الهبة              
ير هذه اآلثار ينافى أصل وضعها الشرعى فال يتصور             فتأخ ،لتفيد آثارها فى الحال      

مثال إبرام عقد بيع مع اشتراط أن يبقى مملوآا للبائع لمدة عام مثال بعدها يصير                             
 . للمشترى مملوآا

 :ال مضافة للمستقبل إ عقود ال تكون -٣
تها    ن طبيع ى م ى الت ى      وه ثال فه ية م ال آالوص يذها للح ية تنف دم إمكان ع

ي    تها ال تف د وفاة الموصى وال يمكن نفاذها حال حياته بمجرد   بطبيع رها إال بع د أث
 .إنشائها ألنها تصرف مضاف لما بعد الموت
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 فى العقد قد تكون صراحة بالنص عليها فى صيغة العقد مثل                       واإلضافة 
 وقد  ،ستأجرت منك هذه الدار بكذا شهريا من أول العام القادم              ا  :قول المستأجر 

 . آما فى الوصيةتكون االضافة دون تصريح

 : العقد المعلق على الشرط -ثالثًا 
أى أن العقد المعلق ال     .  هو العقد الذى علق وجوده على حدوث أمر مستقبل         

 :لو قال شخص آلخر      ذا وجد وتحقق األمر المعلق عليه مثال ذلك ما           إيوجد إال   
ة هنا عقد الكفال   .  فى السداد   قرضك البنك مبلغا من المال ضمنتك وآفلتك           أإن   

 .قراض معلق على حدوث القرض فال آفالة إال إذا تحقق الشرط وهو اإل

 :شروط صحة التعليق 
آان   ، فلو  المعلق عليه العقد أمرا يحتمل الوجود والعدم               ءالشىالبد أن يكون       

ذا إ  ةأمرا موجودا فعال آان العقد منجزا ال معلقا آمن يقول آلخر أبيع لك هذه الشق                 
  عليه يصح التعليق   آان أمرا مستحيال ال       آذا لو .  ا فعال    وآان طبيب   -آنت طبيبا    

 . من المشرق  أبيع لك سيارتى إذا غربت الشمس:آقوله

 :نطاق العقود مع التعليق 
 :تىألى ما يإوالعقود من حيث قبولها للتعليق من عدمه تنقسم  

 : عقود تقبل التعليق على الشرط مطلقا -١
 فهى  ؛ آالوآالة مثال      ،برامها  إائما وقت    وهى العقود التى ال تفيد أثرها د           

 مثال ذلك أن يقول الموآل              ؛ الوآيل لعمله     ةعقد ينتج أثره من وقت مباشر             
ومثلها الوصية فأثرها معلق     .  ن حضر والدى من الحج فأنت وآيلى           إ  :لشخص

 .على الوفاة 

 : عقود ال تقبل التعليق مطلقا -٢
 -عند الرغبة فى التعاقد          مةوهى العقود التى البد أن تكون صيغتها جاز             

 عقد الزواج والخلع    :وذلك لخطورتها والبعد عن الخلل فى إنشائها من ذلك مثال           
يجار ال تقبل التعليق ألن الشارع       اإلآذلك عقود تمليك األعيان ومنافعها آالبيع و       
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 وهناك طرق أخرى لتأجيل اللزوم             ،جعلها وقد ارتبط أثرها بمجرد إبرامها             
وجود العقد فكيف تبرم عقود     إلى   أما التعليق فيؤدى     ، سبق بيانها  آالخيارات التى 

 .تنقل الملك معلقة وهى غير موجودة أصًال

  : أى المناسب للعقد عقود تقبل التعليق على الشرط المالئم-٣
 الشرط المناسب للهدف من العقد ومقتضاه وييسر          :والمراد بالشرط المالئم   
 وال يعد    - إن أفلس المدين فأنا آفيل بدينه             :ائن مثال ذلك قول الكفيل للد        ،نفاذه

 فأنا آفيل بسداد دين           االمتحان إن نجح ابنى فى              :شرطا مالئما قول الكفيل       
 .المدين

 : التفرقة بين التنجيز والتعليق واإلضافة

ضافة وينتج أثره من    العقد المنجز هو الذى خلت صيغته من التعليق أو اإل          
 .برامه إلحظة 

نما يتوقف وجوده على       إعقد غير موجود عند التعليق و          :  العقد المعلق     
 .وجود الشرط المعلق عليه 

لى الزمن  إأما العقد المضاف فهو عقد قام صحيحًا لكن يتأخر حكمه وأثره            
 .وال يمكن وجود الحكم قبل ذلك  المستقبل

ذا لم يتحقق الشرط أما المضاف       إ  أن العقد المعلق يمكن أن ينقلب باطال          
 . آثاره واتصاله بحكمه إنتاجال إ صحيحا وال ينقصه فقد وجد

   صيغة العقد بالشرطاقتران
نشاء العقد بأن له        إسالمى بإعطائه الحرية للعاقدين عند              يتميز الفقه اإل      

 عن الشروط إذا آانت تفى بالغرض             ةالخيار بين االآتفاء بصيغة العقد مطلق          
فتصدر الصيغة مقترنة      يرغباه من شروط          المقصود ، أو أن يتفقا على ما               

أعطى الشارع للعاقدين الحرية فى وضع الشروط            ، وقد    بالشرط المتفق عليه      
 هذه انتهتصدار الصيغة ألنه متى    إبرام العقد و  إالمتفقة مع الشرع خالل مرحلة      
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المرحلة وبدأت مرحلة أحكام وآثار العقد فال دخل لألطراف فى تعديلها أو                           
 - فهو الذى يرتب حكم العقد وينظم آثاره            ،يمهتغييرها فهى بجعل الشارع وتنظ     

ذا صمت العاقدان ولم      إنشاء العقد، أما      إوما أتفق عليه العاقدان خالل مرحلة            
يستفيدا باالتفاق على شروط تكمل الصيغة التزما بآثار العقد الشرعية وليس                      

دخال أى شرط خالل مرحلة اآلثار فهى ملك للشارع وتسير بجعله                  إبإمكانهما  
 شرعية واهللا     ةفالعقود أسباب جعلي    .  جابه وال دخل للمتعاقدين فى سيرها              يإو

 سببا  ع اهللا البيعَ  ألحكام قصدها فشرَ    سبحانه وتعالى هو الذى جعل العقود أسبابا        
لملك األشياء بمعاوضة وجعل الهبة سببا لتملك المال بطريق التبرع والزواج                    

 .سببا لحل المرأة لمن عقد عليها 

برام العقد مطلقة أم البد من أنواع من الشروط ال              إرية الشروط عند       لكن هل ح      -
 تتنافى مع طبيعة العقود وال تنافى القواعد الشرعية ؟

فقد يعتقد البعض أن الشروط التى أعطى الشارع له الحق فى االتفاق عليها               
 وبالرغم من اختالف      ؛ واألغراض األهواءال تحدها رغباته التى ال تخلو من              

 بما ال يتسع له المجال فى         -  اء حول هذه المسألة ومداها توسعا أو تضييقا          الفقه
 نوضح أنواع الشروط وأقسامها       فإننا  -  هذا المقام الستعراض أدلتهم ومناقشتها      

 اقترانها بصيغة العقد طبقا التجاه األحناف وموقف الحنابلة وهم               إمكانيةومدى  
 .أشهر من تعرضوا لهذا الموضوع من الفقهاء

  : ومن أيدهم فى تقسيم الشروط المقترنة بالعقداألحناف اتجاه -ال أو
 :لى إيقسم هؤالء الشروط المقترنة بالعقد  

 :  الشرط الصحيح -١
رف        ه الع رى ب شرط ، أو ج يار ال شرع آخ ه ال ذى ورد ب شرط ال و ال ه

وم ب            بائع أن يق ى ال ا اشتراه خالل مدة معينة إذا         إآاشتراط المشترى عل صالح م
اق فى عقد الزواج على جعل جزء من المهر                  جرى    ك ، أو االتف ى ذل العرف عل

يما يعرف بمؤخر الصداق وقد جرى به العرف فى بعض البالد ، ويعد                 مؤجال ف



٢٨٦ مدخل الفقه اإلسالمى

ته      ا لطبيع د أى مالئم ضى العق وافقا لمقت ان م ضًا إذا آ حيحًا أي شرط ص  ؛ال
ند تسليمه المبيع                ثمن ع سليم ال ى المشترى ت بائع عل  اشتراط ولى    أو ،آاشتراط ال

ا فى العقد أن يحسن عشرتها بالمعروف فهذه أمور بديهية ال                  ى زوجه رأة عل الم
د فهى أمور مفترضة وتالئم العقد وذآرها إنما هو من                   يعة العق تعارض مع طب ت

 . باب التأآيد 

 : فالشرط الصحيح عندهم هو ما توافر فيه ضابط من هذه الضوابط 

   . أن يكون الشرط قد ورد به شرع -

 .  أن يكون الشرط قد جاء به عرف -

 .  أن يكون الشرط موافقا لمقتضى العقد ومالئما له -

 : حكم الشرط الصحيح وأثره على العقد 

دين ، ويجب الوفاء به ،            زما للعاق يع صوره مل شرط الصحيح بجم ر ال يعتب
 . بالتعاقد هويعد جزءا من التعاقد ألنه لوال هذا الشرط ما رضى مشترط

 : الشرط الفاسد  -٢
ذى ال يعد واحدا من صور الشرط الصحيح أى لم يرد به شرع ، ولم                    هو ال

 . يجر به عرف ، ولم يوافق مقتضى العقد 

يه نفع        آمن يبيع منزال ويشترط على المشترى أن        ، ألحد العاقدين     اإال أن ف
 . يؤجر له شقة فيه 

 : حكم الشرط الفاسد وأثره على العقد 

 :  فى تأثير الشرط الفاسد عليها تختلف العقود
ية    ات المال ود المعاوض سبة لعق ذا    :بالن بطل ه ثال ي ارة م يع ، واإلج  آالب

د      شرط العق  بمعنى أن قيمة المنزل ، ألن هذا الشرط يخل بالقيمة المالية للعقد    ؛ال
يد  شرط المق ذا ال د ه إذا تضمن العق ى ف ثمن أعل ون ب شرط يك ذا ال باع دون ه الم

يه نفع     ذى ف  فتتأثر قيمة المبيع ويترتب عليه خلل فى التعاوض         - ألحد العاقدين    ال
 .يؤدى إلى ظلم أحد العاقدين 



٢٨٧ مدخل الفقه اإلسالمى

رهن    يق آال ود التوث زواج وعق رعات وال ود التب ا عق ى  ف:أم رتب عل ال يت
اقترانها بالشرط الفاسد بطالن العقد وإنما يلغى الشرط ويعتبر آأن لم يكن ويبقى             

د صحيحا      ذا       خالعق يا من ه شرط   ال يمة هذه العقود              ؛ال ل فى ق رتب خل ه ال يت  ألن
 . ألنها ليست معاوضة 

 :  الشرط الباطل -٣
د          ع ألح يها نف يس ف صحيح ول شرط ال اف ال يه أوص تحقق ف ذى ال ت و ال ه

 . العاقدين 

 . ى اشتراها منهتال يسكن الدار الأ أن يشترط البائع على المشترى :مثاله  

 : حكم هذا الشرط 
نا  ب األح هذه بار ل شرط ال اعت ذا ال ى أن ه د ،ف إل ستمر العق ى وي  فيلغ

د ودون تفرقة بين عقد وآخر معاوضة أو          بغض صحيحا    يعة العق  النظر عن طب
 . غير معاوضة 

 : االتجاه الثانى فى اقتران العقود بالشروط 
 :وبه قال بعض الحنابلة آابن تيمية وابن القيم  

شرو     ى ال عون ف اه يتوس ذا االتج رهم فاألصل   وأصحاب ه ن غي ر م ط أآث
شروط آلها األصل فيها الصحة ، وليس هناك عقد أو                   ا وال ود آله ندهم أن العق ع

ل  رط باط سنة أو اإل  ؛ش تاب أو ال ن الك يل م د نص أو دل اع ، أو  إال إذا وج جم
ياس    اه توسع فى مفهوم الشروط والعقود أآثر من غيره              ؛الق ذا االتج م فه  ومن ث

 . من العقود األخرى 

اه         وا  ذا االتج َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا      : بقوله تعالى  على رأيهم ستدل أصحاب ه
  .  ِ أَْوفُوا ِبالُْعقُوِد

وله     سلمين إال صلحا حرم حالال أو أحل               « :  وق ين الم ز ب صلح جائ ال
 . » حراما ، والمسلمون على شروطهم إال شرطا حرم حالل أو أحل حراما 



٢٨٨ مدخل الفقه اإلسالمى

يه   ط الباطلة ضيقة ألنها فقط هى الشروط التى ورد نص      فدائرة الشرو  ،وعل
 . مباشر بالنهى عنها وخالفت مقتضى العقد وما عدا ذلك يكون صحيحا 

، فالشرط الصحيح عندهم قد يكون غير متعارف عليه بين الناس فى عرفهم            
رد نص يحرمه أو ينهى عنه حتى ولو لم نجد نصا                     م ي ه ل د صحيحا ألن نه يع لك

 . فهو صحيح يقر بأنه صحيح 

اء           ر من الفقه رى الكثي ن فى أ الذين يرجحون هذا االتجاه فى الشروط      :وي
 .  وتوسعة على الناس فى معامالتهم وعالقاتهم ااألخذ بهذا الرأى تيسير

رطا       د ش شروط يع ن ال ف مقاصده م شرع وال يخال نه ال نه ع م ي ا ل ل م فك
 . صحيحا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٢٨٩ مدخل الفقه اإلسالمى

 الفصل الثامنملخص 
 

 : فيما يأتى هذا الفصلقاط تتلخص ن

ه أرآانه وشروطه آان عقدا صحيحا آامل الصحة أى                 − د إذا توافرت ل أن العق
 .نافذا والزما

وافقة من له الحق فى                         − ى م اذه عل ذ إذا توقف نف ر ناف د الصحيح غي يكون العق
 . هذه اإلجازة آتصرف الصبى المميز أو المحجوز عليه لغة أو غفلة 

 .  الزم إذا اقترن به مانع من موانع اللزوم يكون العقد الصحيح غير −

ى      − تمد عل ى يع ى يعن و اتفاق ا ه نها م ى م يارات والت ى الخ زوم ه ع الل م موان أه
 .  ومنها ما هو شرعى مفترض لقوة الشرع آخيار الرؤية وخيار العيب،االتفاق

شرط  − يار ال ى    :وخ ق ف ه الح ون ل يهما أن يك دين أو آل د العاق ق ألح و الح  ه
 . ائه إمض أو ا فترة زمنية يتفقان عليهلالعقد خالالرجوع فى 

ثال     بائع   : م ول المشترى لل ام       :أن يق ة أي ى الخيار ثالث صفقة ول بلت ال فإن .  ق
زمت و           صفقة ل د ال ا وأي اد خالله أن لم تكن ويكون العقد           إع ن رفض عادت آ

 . خالل الخيار هذا غير الزم فإن أتى الرد بالموافقة أصبح الزمًا 

يار      − ا خ يب أم و الحق لمن اشترى سلعة سليمة لم يكتشف أثناء فحصها            :الع  فه
ديمًا نشأ عند البائع ولم يك            بًا ق ا عي سالمتها إذا اآتشف به با يخل ب ادى عي الع

 . من الممكن اآتشافه عند الشراء

 . قصاء الصفقة أو رفضها إأن يكون لهذا المتضرر الخيار بين  −

 ، غير الزم  -ثله بعد هذا االآتشاف     بل وم  - ويكون العقد منذ اآتشاف العيب      −
 . وخاصة لو اختار رفض الصفقة 

رؤية        − ا خيار ال و الحق لمن اشترى شيئا غائبا لم يره فى مجلس العقد    : أم فه



٢٩٠ مدخل الفقه اإلسالمى

ن           ة عي ى أوصافه أو رؤي تمدا عل نه   ةمع ه الحق فى قبول العقد أو   ف  م يكون ل
 . رفضه إذا اختلفت الرؤية 

ا أظهرنا أن العقد يمكن أن         −  صيغته مطلقة عن الصفة فعند اإلطالق  كونتآم
 . يكون العقد منجزا 

د من حيث التنجيز وعدمه يقسم إلى          − ز ومضاف للمستقبل ومعلق     منجَّ :والعق
 . على شرط

 .فهو الذى أطلقت صيغته عن أى قيد: أما العقد المنجز  −

نها ما     − ود م وهى العقود الالزمة التى البد أن تنتج : ال يكون إال منجزا    والعق
د و      أ رها بمجرد العق يها من تأصيل تنجيزها آالبيع              تث د ف يعة العق  -تنافى طب

 . والصرف 

افة      − ز واإلض بل التنجي ود تق ناك عق ون منجَّ ي ف-وه صح ة زصح أن تك وت
 . مضافة للمستقبل آاإلجارة والحوالة 

ثال     د إجارة يتم االنتفاع به بمجرد إبرامه          :م م العقد على أن   ابرإ ويجوز   - عق
 : منفعة فى الصيف مثال تبدأ ال

و غير موجود عند التعليق وال يوجد إال إذا                     − ى شرط فه ق عل د المعل ا العق أم
شرط  ق ال ا   . تحق ك بم ؤجل المل ه ي يق ألن ذا التعل يك ه ود التمل بل عق وال تق

 . يتعارض مع طبيعة هذه العقود 

شرط صحيحا وهو ما جاء به                   − ان ال شرط إذا آ د بال رن العق ا يمكن أن يقت آم
 . أو قضى به عرف أو يؤآد ويالئم العقد فيجب الوفاء به مع العقد نص 

ا الشرط الفاسد وهو الذى يؤدى إلى       −  خاص للعاقدين آاشتراط الزوجة نفعأم
ال يتزوج عليها وأثر هذا الشرط أنه فى الزواج يلغى          أعلى زوجها فى العقد     

 .بطل العقد ويبقى العقد صحيحا وفى المعامالت إذا أثر على قيمة التعاقد ي



٢٩١ مدخل الفقه اإلسالمى

ا نهى عنه الشرع فيلغى هذا الشرط ويبقى               − اطال وهو م شرط ب د يكون ال وق
 . العقد صحيحا 

اء        − ى   وذهب بعض الفقه ه ينبغى لكى يكون الشرط صحيحا أال يكون قد      إل أن
 . ورد نص بحرمته أو يكون مخالفا لمقاصد الشريعة 



٢٩٢ مدخل الفقه اإلسالمى

 الفصل الثامن  علىأسئلة
 

  : األسئلة المقالية -أوًال 

شرط -١س يار ال و خ ا ه شترطه ؟ م ن ي ا  وم ى  ؟ وم ره عل نه وأث يله وزم دل
  وآيف ينتهى ؟؟العقد

 ومتى  ،ثره على العقد  أ بين ما هو خيار العيب ودليله وشروطه وزمنه و         -٢س
 يسقط التمسك به ؟ 

رؤية   -٣س يار ال بت خ ى يث د      ؟ مت ى العق ره عل نه وأث يله وزم و دل ا ه  ، وم
 وانتهاؤه؟

 د المنجز ، والمضاف والمعلق على الشرط ؟  فرق بين العق-٤س

  ما هو الشرط الصحيح الذى يصح اقترانه بالعقد ؟-٥س

 : األسئلة التطبيقية -ثانيًا 

  ما هو حكم العقد الذى فيه خيار ؟-١س

  ما هو العقد الصحيح غير النافذ ؟-٢س

 :  بين فقط مفهوم ومعنى المصطلحات التالية -٣س

الزم  د ال د -العق باطل  العق د -ال د الفاس صحيح - العق شرط ال د - ال  العق
 .المضاف للمستقبل 

 :ما يلى مع التعليل  بين مدى صحة -٤س

 .  باع محمد سيارته لخالد بشرط أال يتملكها إال بعد شهر - 

 . أجر أرضه آلخر ابتداء من العام القادم - 

 



٢٩٣ مدخل الفقه اإلسالمى

 الفصل التاسع
 انتهاء العقد

 

  :األهــــداف
 :  آما يلى إلى بيان األسباب التى ينتهى بها العقديهدف هذا الفصل

م أسباب انتهاء العقد الطبيعية تكون بالوفاء بااللتزام الناشئ عن العقد إذا     -  أه
 .  وينتهى بإبرام العقد إذا آان االلتزام والوفاء به مؤجال ،آان حاال 

سخ          - د بالف ا ينتهى العق ه وأهم   ويتعرف الطالب على معنى الفسخ وأسباب      . آم
 :أسبابه ال تخرج عن 

 .خلل فى العقد إلى  أسباب ترجع -١

 . خالل أحد العاقدين بالتزاماته إلى إ وقد يرجع الفسخ -٢

 .  وقد يكون الفسخ بسبب استعمال حق الخيار فى العقود الالزمة -٣

وآالة    -٤ تها آال زة بطبيع ود الجائ ى العق بوته ف د وث سخ العق وديعة - ف  وال
 . والعارية 

 .  أى باالتفاق والتراضى ؛ الفسخ بطريق اإلقالة-٥

الك    -٦ ال ه ى ح ا ف د آم سبب العق دين وال ل سبب العاق د ال ل ساخ العق  انف
 . المخل فيؤدى ذلك إلى انفساخ العقد 

 .  أثر الموت على انتهاء العقود -٧

 .  آالبيع ةز أثره على العقود المنجَّ-

 .  أثره على عقود المدة آاإليجار -



٢٩٤ مدخل الفقه اإلسالمى

 لفصل التاسعا
  العقـــــد انتهاء

 

يق       تطلب تحق د ي ان العق ا آ ستهدفه ولم ن غرض ي ه م د ل صرف الب ل ت آ
د    ن عق تلف م ين يخ ى آغرض مع يذ   إل ل طرف بتنف يام آ يه ق رتب عل ر ويت خ
ه ى عاتق واقعة عل زامات ال ى  ،االلت تمال ف د صحيحا مك يام العق ال ق ى ح ذا ف  وه

 .التزاماته صورته المثلى فينتهى العقد بالوفاء ب

آما ينتهى العقد بفسخه والذى يتوقف ذلك على قبوله للفسخ من عدمه                            
 .واألسباب التى يفسخ بها 

 .آما تكون وفاة أحد العاقدين سببا فى انتهاء العقد 

 لذا لن نكرر ما سبق        ،وقد مر الحديث تفصيال عن آثير من هذه األسباب             
 . فى هذا الفصل العقدانتهاءتوضيحه ولكن نقوم بتجميع أسباب 

 الوفــــــــــاء 
ة، يقصد بالوفاء قيام آل من العاقدين بأداء ما عليه من التزامات عقدي                            

ويسجل هذا الوفاء قيام العاقدين بتنفيذ ما تعهدا به من شروط ووسائل لتنفيذ                          
 .التزامات العقد 

ل فى  برام العقد آالثمن الحا     إة الوفاء بمجرد      وقد تكون التزامات العقد حالَّ       
 وفى هذه الحالة ينبغى     ،عقد البيع مثال والمقابل فى غيره من عقود المعاوضات           

لطرفى العقد على قدم المساواة أن يوفى آل بالتزامه فى نفس وقت وفاء اآلخر                  
 وقد عالج الفقهاء هذه المسألة وأعطى جمهور الفقهاء الحق ألحد                       -بالتزامه   
متنع عن الوفاء بالتزامه    الآلخر لو    أن يحبس ما فى يده من عوض            فى العاقدين

 . فى ذات الوقت فيما عرف عندهم بالحق فى الحبس



٢٩٥ مدخل الفقه اإلسالمى

 فيجب على اآلخر أن يوفى بالتزامه            ،آان الوفاء بااللتزام مؤجال          أما لو 
جل الوفاء فإن وفى تم العقد بالوفاء أفإن حل ؛ الحال مادام االلتزام اآلخر مؤجال   

 أجاز   ، فهذا  ادر على الوفاء ويتعسف           هل هو مماطل ق         : وان تأخر فينظر      ،
 للحجز على مال هذا المدين وبيعه رغما عنه لسداد            إلى القاضى جمهور الفقهاء   

« :   عن هذا المطل والتسويف فى الوفاء بقوله           ديونه وقد نهى النبى      
أى أن      »مطل الغنى ظلم    «  :    وقوله  ،    »لىُّ الواجد ظلم يحل دمه وعقوبته     

 . مع القدرة ظلم وجرم التعسف فى الوفاء

 وغير قادر فقد منحه الشرع           اأما لو آان المدين بااللتزام المؤجل معسر             
َوِإنْ كَانَ ذُو ُعْسَرٍة فََنِظَرةٌ       [:   أخرى انتظارا لميسرته مصداقا لقوله تعالى           ةمهل

 .  ]  ِإلَى َمْيَسَرٍة

 :ة  مدته فى العقود المؤقتانتهاءمن الوفاء بالعقد 
 ةآما فى استئجار شخص لمد     ،  ذا آان محددا بزمن معين       إى العقد   آما ينته  

 بغض  -آذا الوآالة لمدة محددة   .   فينتهى العقد بانتهاء وقته      ،معينة للقيام بعمل ما     
 بانتهاء مدتها فقد رضى العاقدان        ةالنظر عن العمل تنتهى الوآالة فى هذه الحال          
 .دودة بالمدة آمعيار لتمام التعاقد وآالعارية لمدة مح

 الفســــــــــخ 
 . ذا تحقق لوجود سبب من أسبابهإ التعاقد انتهاءيعتبر الفسخ سببا من أسباب  

لى ما  إ فسخ العقد هو عودة الحال         :واصطالحا    ، النقض :  والفسخ فى اللغة  
فيفسخ البيع عند وجود واحد من        .  آان عليه قبل التعاقد لوجود سبب أدى لهذا             

 .حاال فيعود الثمن للمشترى والمبيع للبائع األسباب التى سنوردها 

 :أسباب فسخ العقد 
 : ومن أهمها ؛تتعدد األسباب التى يترتب عليها فسخ العقد 

 ، أو نتيجة       أسباب ترجع لخلل فى العقد أو إلخالل أحد العاقدين بالتزاماته                     
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غير لالتفاق بين الطرفين على فسخ العقد أو يفسخه أحد العاقدين فقط فى العقود                
 آما قد ينفسخ     ،الالزمة أو باستعمال حق الخيار المتاح له بالشرع أو بالشرط                 

 .العقد من تلقاء نفسه بال تدخل من أحد 

 :خلل فى العقد وما يتصل به إلى  الفسخ الراجع -أوًال 

فقد سبق وذآرنا أن الخلل فى أرآان العقد وشروط االنعقاد فيه يترتب عليه               
 .م يكن آأن ل بطالنه واعتباره

اقتران الشروط بالعقد أن الشرط الباطل وآذا  الفاسد            وآما سبق وذآرنا فى   
لى العقود آاقتران عقد القرض بشرط الربا        إتنصرف آثار بطالنهما أو فسادهما       

 .فإنه يبطله لبطالن الشرط إذا أصر مشترطه عليه 

بعض  مبطال للعقد والغلط فى         اإلآراهآما رأينا أن بعض الفقهاء يجعلون           
 . صوره آذلك يبطل العقد

 :خالل أحد العاقدين بالتزاماته إ الفسخ بسبب -ثانيًا 
 -  وآما سبق أن ذآرنا        -ذا لم ينفذ أحد العاقدين ما التزم به فإنه                     إفإنه    

آما له أن يحبس ما فى يده        ،  يستطيع  إجباره عن طريق القاضى بتنفيذ التزامه           
 حتى يسلمه المؤجر المسكن         ةد األجر  له حتى ينفذ آامتناع المستأجر عن سدا            

أما الفسخ بسبب عدم تنفيذ االلتزام فاألمر يختلف حسب ما            ..  صالحا لالستخدام   
 مثال آما   ةذا آان سبب عدم التنفيذ لعدم إمكانية ذلك لظرف قهرى بآفة سماوي                إ

ة لو هلك المبيع بيد البائع قبل تسليمه للمشترى عند بعض الفقهاء آالهالك بآف                      
 - آاحتراق السيارة بسبب صاعقة جوية وهى ال زالت فى حوزة البائع                  ةسماوي

 وقد يكون     -  زلالأو تهدم البناء المستأجر قبل تسليمه بسبب السيول أو الز                     
 فقد  ؛ عنه   ة أو لظروف خارج    لالستحالةالتعذر فى التنفيذ بسبب المتعاقد وليس         

 العقد لعدم تنفيذ هذا       مطالبة الطرف الثانى بفسخ     إمكانيةلى  إذهب بعض الفقهاء     
ن آان الجانب اآلخر من الفقهاء ال يقر فسخ العقد لعدم التنفيذ              إ و ،  لتزامهاالعاقد  

 .جباره على ذلك قضاء بالحجز على ماله أو حبسه ألن هناك وسائل عديدة إل
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 :  الفسخ بسبب استعمال حق الخيار فى العقود الالزمة-ثالثًا 
ن أسباب للحد من قوة لزوم العقد و       أنها  أارات  سبق وذآرنا فى الحديث عن الخي       

 منها بعد ذلك فى فسخ العقد عند           ة العقد لالستفاد  إبراممنها ما البد من اشتراطه عند         
برام العقد حتى ولو     إالرغبة فى ذلك آخيار الشرط ومنها ما يستفيد منه العاقدان بعد                

، الرؤية مثال       ألنه مفترض بقوة الشرع آخيار العيب                لم يتفقا على اشتراطه        
كون من ضمن اختياراته فسخ العقد لو رغب             يويعطيان الحق لمن تضرر أن         

 . فى ذلك

 :  فسخ العقود غير الالزمة -رابعًا 
نما تفسخ   إهذه العقود بطبيعتها ال تحتاج التفاق العاقدين لفسخ العقد و                          

تاج بواسطة الطرف الواحد الراغب فى فسخها ألنها بطبيعتها غير الزمة ال تح               
لموافقة الطرف الثانى ما لم يترتب على هذا الفسخ اضرار بالطرف الثانى                           

 . العارية والوديعة والرهن :آالوآالة 

 : الفسخ بطريق االقالة  -خامسًا 
يجوز فسخ العقد من طرف واحد          ال -واإليجار آالبيع   -  فى العقود الالزمة   

ات أو غيرها هى صورة والطريقة المثلى للفسخ فى أى وقت ودون حاجة للخيار      
التراضى بين الطرفين على فسخ العقد وتسوية آل اآلثار الناتجة عنه وتعرف                   

  .باإلقالةهذه الوسيلة 

 قالة ؟فما مفهوم اإل
رفع العقد القائم بين     :   واصطالحا   . تقايل البيعان أى تفاسخا صفقتهما      :يقال 

 .المتعاقدين 

 : قالة حكمة اإل
 فيطلب من     ،تعاقده     ن ضررا آبيرا ترتب على        قد يشعر أحد العاقدين أ         

 ألنه أقاله من    ة فسمى إقال  ،الطرف اآلخر أن يعفيه من هذا التعاقد فيوافق راضيا         
 .عبائه ورفع عن نفسه الضغط والعثرة أ
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من أقال مسلما بيعته أقال اهللا          «  :    والدليل على هذا التصرف قوله          
نما على سبيل   إ سبيل الحصر و   وذآر عقد البيع فى الحديث ليس على         ،»عثرته  
 . فسخ عند آثير من الفقهاءةقال واإل، ذآر لكثرة التعامل به ، لكنهالمثال 

 ):بيد العاقدين وال بسبب العقد ال( انفساخ العقد من تلقاء نفسه - سادسًا
وهذه الحالة التى ينقضى فيها العقد الستحالة تنفيذه لهالك العين المبيعة بين              

وال تسبب  ،   فال المشترى دفع ثمنا يطالب به         ،ليمها حقيقة أو حكما   البائع قبل تس  
 أم  - وسواء اآان الهالك بأمر قهرى ، أو آفة سماوية            ، فال عقد  ،فى هالك المبيع  

 . ويسمى انتهاء العقد هنا باالنفساخ لدى القانونيين،بفعل الغير 

سخ العقد بل     آان هالك محل العقد قبل التسليم بيد المشترى فال ينف                أما لو  
يعتبر المشترى آأنه تسلم المبيع آما لو أبرم شخص عقدا لشراء سيارة وأثناء                    

  .تجربتها أتلفها عد متسلما لها

 أثر الموت فى انتهاء العقود
من شروط العاقدين أهليتهما للتعاقد والموت آما نعلم مسقط ومعدم لألهلية               

 ؟ فما أثر الموت على العقود باختالف فئاتها

 : بالنسبة للعقود الفورية المنجزة آالبيع  -١
برام العقد ال أثر للموت على العقد بل يستمر               إاذا مات أحد العاقدين بعد           

؛  الثمن    نتنفيذ التزامه من ورثة الميت فيتسلم ورثة المشترى السلعة ويسددو                 
 ةألن المبيع أصبح من ترآة الميت وحقهم عليه بصفته عينا من أعيان الترآ                       

 .ن دائرتها يوسع م

 :  بالنسبة لعقود المدة -٢
وهى تلك الطائفة من العقود التى يعتبر الزمن عنصرا رئيسيا فيها وال                          

 فماذا لو مات أحد العاقدين خالل العقد وقبل انتهاء زمن          ، زمنها بانتهاءتنتهى اال   
 .العقد ومدته المتفق عليها ؟
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 :ومن أهمها ؛ونتحدث عن أثر الموت على نماذج من عقود المدة 

 :يجار اإل أثر الموت على عقد - أ 
يجار من العقود الالزمة ومن العقود الزمنية ألن قياس المنفعة فى هذا                   اإلعقد   

ولما آانت المنفعة ال تتحقق جملة مرة        ..  العقد بواسطة الزمن آشهر أو سنة أو أآثر          
ختلف الفقهاء فى أثر     لهذا فقد ا  .  نما تتأتى مع الزمن شيئا فشيئا قسطا قسطا            إ و ةواحد

 :يجار  اإلالموت على عقد

 :) الظاهرية -لألحناف ( االتجاه األول 
يجار بموت أحد طرفيه المؤجر أو المستأجر ألن          لى انتهاء عقد اإل    إوذهب   

 إال من مالكها ة للملك فى هذا العقد وال يمكن حيازة المنفعةالمنفعة مرتبطة وتابع
الموت أى الوارث الجديد للعين ومن ثم ما يحدث             وبالتالى فتغير مالك العين ب      ،

من منافع للعين وهى بيد المالك الوارث الجديد ليست مملوآة للميت الذى أبرم                  
 وال يستمر    ةيجار بالوفا العقد بل للوارث الذى ال صله له بالعقد فينفسخ عقد اإل               

 .لى الورثة إ

يمكن الوفاء بها من     آذا لو مات المستأجر فهو الملتزم بالوفاء باألجرة وال             
جرة عن  ذمة للميت بعد وفاته حتى ينشأ عليه دين األ              ترآته بعد وفاته حيث ال      

 . لموته ةالمدة التالي

  :) لجمهور الفقهاء(االتجاه الثانى 
جارة يجار ال ينتهى بوفاة أحد العاقدين ألن اإل          ويذهبون فيه إلى أن عقد اإل        

برام العقد والمستأجر يملك منفعة        إد  جرة عن المؤجر يملك آل األ     فبيع للمنفعة    
مكانية حيازة آل     إنما المتعذر فقط هو          إ و  -الزمن آل المدة عند إبرام العقد              

 . المنفعة عند العقد ألنها تتأتى مقسمة على امتداد مدة العقد

 : لما يلى ؛ليه جمهور الفقهاءإ هو ما ذهب :والراجح  

هم عن المنفعة وهل هى مال         أن أصحاب الرأى األول قد تأثروا بفكرت          -١ 
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 وأنهم ال يعتبرونها من الترآة ألنها ليست ماال عندهم وهى فكرة               ؟يورث أم ال    
 وال قيمة للملك دون          ،م بالنقود  وَّقغير منطقية وذلك ألن المنفعة مال ألنها ت                

أو فرسا مريضا أعرج      ،   فهل رأينا مسكنا خربا يستأجر        ،المنفعة المستفادة منه   
 !؟يستأجر

 اإليجارستمرار عقد    ان مصلحة الناس وتيسير التعامل بينهم يقتضى             إ -٢ 
وعدم فسخه بالوفاة ويحل ورثته فى االنتفاع بالمدة المتبقية من العقد بعد وفاة                      

لى سمته الشرعية وهو أنه عقد      إجار  يالمؤجر أو المستأجر بشرط العودة بعقد اإل      
 هناك تحرك عملى للعودة     ن آان إ مؤبدا ممتدا آما هو الحال اآلن و        وليسمؤقت  

 .لى صفته الشرعية وهى أنه عقد وقتى زمنى ينتهى بانتهاء مدته إ اإليجاربعقد 

 وأثر الموت على         ة والزمني  -  ة الفوري  :تلك هى نماذج لقسمى العقود               
  .انتهائهما

 وهى انتهاء     الموضوع ننهى بها الحديث فى هذا             ة  بقيت صورة أخير        - 
افذة برفض إجازتها ممن له الحق فى اإلجازة والموافقة            غير الن  الموقوفةالعقود  
 وعقد الفضولى عند من     ة، والمحجور عليه لسفه أو غفل      - الصبى المميز    :آعقود
فعدم .   فلو رفض من له الحق فى اإلجازة آان سببا من أسباب انتهائها                 ،أجازها

  .اإلجازة هنا فسخ للعقد
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 الفصل التاسعملخص 
 

 : فى اآلتى لفصليتلخص محتوى هذا ا

تهاء العقد قد تكون أسباب         -  طبيعية وهى انتهاء العقد بالوفاء والحالة       ا أن أسباب ان
بائع                ثمن لل يع للمشترى وال سليم المب يه آت رتبة عل  وبمجرد العقد إذا آان     ،المت

 .جال آما لو آان الثمن مؤجال مؤااللتزام بآثار العقد 

د            - د ينتهى إذا اتفق العاق ا أن العق ة بالتراضى            آم ه بطريق اإلقال ى إنهائ  -ان عل
ن        توافق مع س ذا ي الذى حث على التماس العذر لطالب اإلقالة         النبى   ةوه

 . الجدية قائمة تدام  ما،نها إنقاذ له من عثرته أو

سخ إذا وجد خلل فى العقد أى نقص فى أحد أرآانه                     - د ينتهى بالف ا أن العق أو  آم
 .  أهلية أحد الطرفين أو انعدام المحل مثالشروط انعقاده آما لو تبين عدم 

 .  آما ينتهى العقد إذا تم الرجوع فيه فى العقود غير الالزمة آالوآالة -  

 آما أن انتهاء العقد بفسخه يكون نتيجة وجود خيار بين الخيارات المانعة للزوم         -
د    يار الرفض فسخ العقد           ،العق تهت باخت إذا ان عيب  آما فى خيار الشرط وال  ، ف

 . والرؤية 

ك محل العقد فيؤدى إلى انفساخه ألنه يحدث دون إرادة       - د إذا هل ا ينتهى العق  آم
 . العاقدين 

 وللموت أثر على انتهاء العقد إذا آان من العقود الزمنية آعقود اإلجارة والعمل       -
ند من جعل الموت منهيا لها          ،  وتورث عند من قال بأن الموت يؤدى إلى      ، ع

 . انتهائها 
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 على الفصل التاسعأسئلة 
 

 : أسئلة المقال -أوًال 

  تكلم عن الوفاء باعتباره أحد أسباب انتهاء العقد ؟-١س

 . بين ما هى أسباب انتهاء العقد -٢س

  ما هى أسباب الفسخ التى ينتهى بها العقد ؟-٣س

  بين تأثير الموت على انتهاء العقد ؟-٤س

 : أسئلة تطبيقية -ثانيًا 

 :نوع السبب الذى أدى إلى انتهاء العقد فى هذه الصور بين  -١س

 . هالك محل العقد -

 . اتفق العاقدان على إنهاء العقد بالتراضى -

 . تبين نقص أهلية أحد العاقدين بعد إبرام العقد -

 . العقد إتمام مات أحد العاقدين بعد االنتهاء من -

 : بين مفهوم المصطلحات التالية  -٢س

 . اإلقالة -نفساخ  اال-الفسخ 
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 المراجع
 

 األشباه والنظائر .١ البن نجيم
 األموال ونظرية العقد  .٢ محمد يوسف موسى

 االلتزامات فى الشرع اإلسالمى  .٣ أحمد إبراهيم 
  فى شرح المنهاج اإلبهاج .٤ للسبكى 

 أصول الفقه اإلسالمى  .٥ لإلمام أبى زهرة 
 ين عالم الموقعين عن رب العالمإ .٦ البن قيم الجوزية 

 أفضل الصور المعروف بدرر العقيلة  .٧ للشاطبى
 البحر الرائق .٨ بن نجيم ال

 بدائع الصنائع .٩ للكاسانى 
 بداية المجتهد ونهاية المقتصد .١٠ بن رشد ال

 تاريخ التشريع اإلسالمى  .١١ محمد الخضرى 
 تاريخ التشريع اإلسالمى  .١٢ محمد سالم مدآور 
 تاريخ الفقه اإلسالمى  .١٣ محمد أنيس عباده 
 تاريخ المذاهب الفقهية  .١٤ لإلمام أبى زهرة 

 التلويح على التوضيح  .١٥ للتفتازانى
 التيسير لشرح الجامع الصغير  .١٦ للمناوى

 حاشية الدسوقى على الشرح الكبير  .١٧ للدسوقى 
 تار على الدر المختار ححاشية رد الم .١٨ بن عابدين ال

 حاشية الزرقانى على مختصر خليل  .١٩ الزرقانى 
 ية الصاوى على الشرح الصغير حاش .٢٠ الصاوى 

 دور الحكام فى شرح غرر األحكام  .٢١ شرح جملة األحكام العدلية
 دروس فى تاريخ الفقه والفقهاء .٢٢ منصور أبو المعاطى . د.أ

 سبل السالم  .٢٣ للصنعانى 
  الدارسسنن .٢٤ الدارمى 
 سنن أبى داود  .٢٥ أبى داود 
 سنن ابن ماجة  .٢٦ ابن ماجة 

 السير الكبير  .٢٧  محمد بن الحسن الشيبانى
 شرح البدخشى على منهاج الوصول  .٢٨ للبيضاوى 
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ع      .٢٩ شرح البيجورى على الجوهرة  ى جم ى عل الل المحل رح الج ش
 الجوامع 

 الشرح الصغير  .٣٠ الدردير 
 الشريعة اإلسالمية  .٣١ بدران أبو العينين 

 شرح نهاية السول  .٣٢ لألسنوى
 ) فتح البارى(صحيح البخارى  .٣٣ ابن حجر العسقالنى 

 صحيح مسلم بشرح النووى  .٣٤ 
 عنصر الجدة دائرة على العقود  .٣٥ محمد نجيب عوضين المغربى 

غاية المنتهى شرح مطالب أولى النهى  .٣٦ 
 بن تيمية افتاوى  .٣٧ 

 فتح القدير  .٣٨ الكمال بن الهمام 
 الفرقان بين أولياء الرحمن  .٣٩ بن تيمية  ال

 الفقه اإلسالمى  .٤٠ محمد يوسف موسى 
  السامىالفكر .٤١ للثعالبى 
 القاموس المحيط  .٤٢ بادى آللفيروز 

واعد  .٤٣ للعز بن عبد السالم  صالح   : الق ى م ام ف واعد األحك ق
 األنام

 القوانين الفقهية  .٤٤ البن جزى الكلبى 
 آشف األسرار  .٤٥ ارى نجعبد العزيز ال

 آشاف القناع  .٤٦ للبهوتى
 مبادئ الفقه اإلسالمى  .٤٧ يوسف قاسم 
 المبسوط  .٤٨ للسرخسى
 المدخل لدراسة الشريعة  .٤٩  زيدان عبد الكريم
 المدخل لدراسة الفقه اإلسالمى  .٥٠ أنور دبور 

 المدخل لدراسة الفقه اإلسالمى  .٥١ حسين حامد 
 المدخل لدراسة الفقه اإلسالمى  .٥٢ عبد المجيد مطلوب 

 المدخل لدراسة الفقه اإلسالمى  .٥٣ منصور محمد منصور 
 المختارات الفتحية  .٥٤ أحمد أبو الفتح 

 مختار الصحاح  .٥٥  الرازى
 بن آثير امختصر  .٥٦ 



٣٠٥ مدخل الفقه اإلسالمى

 مختصر المعامالت الشرعية  .٥٧ على الخفيف 
 مذآرات فى مدخل الفقه  .٥٨ زآريا البرى 

  األصول شرح المرتاهةمرآ .٥٩ فال خسرو 
 المستصفى  .٦٠ الغزالى 

  االلتزاممصادر  .٦١ فرج الصدة . د
 المصباح المنير  .٦٢ للفيومى 

 المغنى والشرح الكبير  .٦٣ البن قدامة 
 مغنى المحتاج  .٦٤ الشربينى الخطيب 

 بن رشد امقدمات  .٦٥ ابن رشد 
 الملكية ونظرية العقد  .٦٦ أبو زهرة 
 المهذب  .٦٧ الشيرازى 
 الموافقات  .٦٨ الشاطبى 
 مواهب الجليل  .٦٩ الخطاب 

 نظرية االلتزام  .٧٠ جميل الشرقاوى 
 نظرية االلتزام  .٧١ عبد الحى حجازى 
 نظرية االلتزام  .٧٢ عبد المنعم البدراوى
 نظرية االلتزام فى الشريعة اإلسالمية  .٧٣ عبد الناصر العطار 

 النظرية العامة لاللتزامات  .٧٤ إسماعيل غانم 
 نظرية العقد  .٧٥ ابن تيمية 

 نظرية العقد  .٧٦ محمود شوآت العدوى 
 نهاية المحتاج  .٧٧ الرملى 

 نيل األوطار  .٧٨ الشوآانى 
ى   .٧٩ عبد الرزاق السنهورى  ون المدن رح القان ى ش يط ف الوس

 لجديد  ا
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