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أن ال يكون ً
حبوث سبق نشرىا للباحث.
العلمي األصيل ،ومنهجيّتو.
أن تراعى فيو قواعد البحث
ّ
أن يشتمل البحث على:
صفحة عنوان البحث باللغة العربية
صفحة عنوان البحث باللغة اإلجنليزية
مستخلص البحث باللغة العربيّة
مستخلص البحث باللغة اإلجنليزيّة
مق ّدمة
صلب البحث
تتضمن النّتائج والتّوصيات
خامتة ّ
ثبت املصادر واملراجع باللغة العربية
رومنة املصادر العربية باحلروف الالتينية يف قائمة مستقلة.
املالحق الالزمة (إن وجدت) .

فـي حال (نشر البحث ورقياً) مينح الباحث نسخة جمانية واحدة من
عدد اجمللة الذي نشر حبثو فيو ،و ( )01مستالت من حبثو.
فـي حال اعتماد نشر البحث تؤول حقوق نشره كافة للمجلة ،وهلا أن
حيق هلا إدراجو يف قواعد البيانات احمللّيّة
تعيد نشره ورقيّاً أو إلكرتونيّاً ،و ّ
والعاملية  -مبقابل أو بدون مقابل  -وذلك دون حاجة إلذن الباحث.
حيق للباحث إعادة نشر حبثو املقبول للنّشر يف اجمللّة  -يف أي وعاء من
ال ّ
أوعية النّشر  -إالّ بعد إذنكتايب من رئيس ىيئة حترير اجمللة.
منط التوثيق املعتمد يف اجمللة ىو منط (شيكاغو) (.)Chicago

( )يرجع يف تفصيل ىذه القواعد العامة إىل املوقع اإللكرتوين للمجلة:
http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html
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قاعدة فقهية
مَنْ َأدَّى عنْ غريِه حقَّاً؛ فلَه الرجوعُ بِه عليه
دراسة تأصيلية تطبيقية
A Canon of Jurisprudence:

“Whoever Pays What is Due for Others on Behalf of
”Them; Such Person is Entitled to A Reimbursement
An Applied Fundamental Study

إعداد:
د .خالد بن صاحل اللحيدان
األستاذ املساعد بكلية الشريعة والقانون جبامعة اإلمام عبد الرمحن بن فيصل ابلدمام
الربيد اإللكرتوينk.luhaidan@gmail.com :

عن غ ِريه َّ
ع بِه عليه" ،دراسة أتصيلية تطبيقية ،د .خالد بن صاحل اللحيدان
حقاً؛ فلَه الرجو ُ
قاعدة فقهية " َم ْن أَدَّى ْ

املستخلص
يتناول الباحث أحد القواعد الفقهية الكلية ،ويهدف إىل إبراز هذه القاعدة ،وحترير
كالم العلماء يف حجيتها ،وحترير ألفاظها ،وحتديد شروط العمل فيها عند القائلني هبا ،وبيان
أثرها على الفروع الفقهية.
واتبع الباحث املنهج االستقرائي والتحليلي واالستنباطي ،وأهم النتائج اليت خلص
إليها ،أن القاعدة حمل خالف بني الفقهاء ،واألدلة فيها متقاربة ،والقول بعدم الرجوع ،عليه
مناقشات أقوى وأكثر ،وقد اختلفت صيغها عند الفقهاء؛ نظرا الختالفهم يف اعتبارها،
وشروط ذلك ،وللقاعدة صور ،وحاالت ،والصيغة املختارة عند الباحث ،هي" :من أدى عن
غيه ح اقا ،،اما ال يفق تفتق رقر إىل نياة الفاعل؛ فله الرجوع به عليه ،ما  م ين رو تربعا." ،
ويوصي الباحث بدراسة أثر القاعدة على التطبيقات القضائية ،وبذل مزيد من
االهتمام ابلقواعد الكلية غي املشتهرة ،من خالل حتريرها ،ودراسة الفروع املتعلقة هبا.
الكلمات االفتتاحية :أق ادى ،حقا ،الغي ،رجوع.
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Abstract
The research deals with one of the general canons of [Islamic]
jurisprudence, and aims at highlighting this canon, and appraising the
statements of the jurists regarding its authority, and scrutinizing its
wordings, and determining the conditions to be considered for its
application by those who recognize it, and to underscore its impact on the
offshoot issues of jurisprudence .
The researcher followed the inductive, analytical and deductive
method, and the most important findings that were arrived at include: That
the canon is a subject of disagreement among the jurists, and their evidences
are close in authority, and the opinion on non-reimbursement is subject to
stronger and wider criticisms. There is different wording for the canon
among the jurists; because they are not in agreement regarding its authority
and the conditions thereof. The canon comes in various forms and
conditions, and the form chosen by the researcher, is: “Whoever pays what
is due for others on behalf of them; which does not depend on the intention
of the doer, such person is entitled to a reimbursement, provided he does not
intend charity”.
The study recommends studying the impact of the canon on judicial
applications, and paying more attention to the unpopular general
jurisprudential canons, by appraising them and studying the related offshoot
rulings of jurisprudence.
Key Words: Pays, due debt, others, reimbursement.
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عن غ ِريه َّ
ع بِه عليه" ،دراسة أتصيلية تطبيقية ،د .خالد بن صاحل اللحيدان
حقاً؛ فلَه الرجو ُ
قاعدة فقهية " َم ْن أَدَّى ْ

مقدمة
احلمد هلل محدا ،كثيا ،طيبا ،مباركا ،فيه ،والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله
وصحبه ،وبعد ..فإن القواعد الفقهية "مهمة يف الفقه عظيمة النفع ،بقدر اإلحاطة هبا يعلو
قدر الفقيه ويشرف ،ويظهر رونق الفقه ويعرف ،وتتضح مناهج الفتاوى وتكشف ،فيها
تنافس العلماء وتفاضل الفضالء ،ومن جعل خيرج الفروع ابملناسبات اجلزئية دون القواعد
الكلية ،تناقضت عليه الفروع واختلفت ،وتزلزلت خواطره فيها واضطربت ،وضاقت نفسه
لذلك وقنطت ،واحتاج إىل حفظ اجلزئيات اليت ال تتناهى ،وانقضى العمر و م تقض نفسه
من طلبة مناها ،ومن ضبط الفقه بقواعده ،استغىن عن حفظ أكثر اجلزئيات؛ الندراجها يف
الكليات ،و ااحتد عنده ما تناقض عند غيه وتناس""(.)1
اعد ليست بذات
وقد اعتىن أهل العلم قدميا ،وحديثا ،ابلقواعد الكلية ،إال أ ان هناك قو ق
حيسن إبر ُازها ومجع كالم أهل العلم فيها ،وحتريرها ،ولذا وقع اختياري على قاعدة
الشهرةُ ،
عن غريه َّ
الرجوع به عليه( ،)2دراسة أتصيلية تطبيقية"،
حقاً؛ فله
ُ
"من أدَّى ْ
فقهية ،هيْ :
لتكون موضعا ،هلذا البحث ،واسأل هللا أن ينفع به كاتبه وقارئه ،وأن يغفر لنا اخلطأ والزلل.
أهمية القاعدة

تربز أمهية القاعدة فيما يلي:
 -1أنف ف ف ف ف ف ف ف ففه قف ف ف ف ف ف ف ف ففد أفردهف ف ف ف ف ف ف ف ففا ابلتبويف ف ف ف ف ف ف ف فف" كف ف ف ف ف ف ف ف ففل مف ف ف ف ف ف ف ف ففن املف ف ف ف ف ف ف ف ففققارى( ،)3والزركشف ف ف ف ف ف ف ف ففي(،)4
( )1الفروق ،القرايف.71/1 ،
ت هنا هبذه الصيغة املطلقة؛ إلمكان األخذ هبا يف األغل" ،بقطع النظر عن الشروط أو القيود
عرب ُ
(  )2ر
اليت قد خيتلف فيها ،وسيأيت تفصيل ذلك ،يف املطل" األول من املبحث األول.
( )3أبو عبد هللا :حممد بن حممد بن أمحد بن ايب بكر ابن حيىي ،القرشي ،التلمساين ،الشهي ابملفققارى ،من
فقهاء املالكية ،ولد بتلمسان ،ونشأ هبا ،وسكن فاس ،تويف هبا عام  759هف له تصانيفه كثية ،منها:
احلقائق والرقائق ،ورحلة املتبتل ،وكتاب القواعد ،والتحف والطرف ،وحاشية بديعة على خمتصر ابن
احلاج" .انظر :نفح الطي" من غصن األندلس الرطي" ،أمحد بن حممد املقري،215-203/5 ،
وشجرة النور الزكية يف طبقات املالكية ،ابن خملوف ،ومعجم املؤلفني ،كحالة.181/11 ،
( ) 4أبو عبد هللا :بدر الدين ،حممد بن هبادر بن عبد هللا الزركشي ،عا م بفقه الشافعية واألصول ،له
تصانيف كثية ،منها :البحر احمليط يف أصول الفقه ،وإعالم الساجد أبحكام املساجد ،والديباج يف
=
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وابن رج"( ،)1والسعدي()2؛ اما يدل على مزيد عناية أهل العلم هبا(.)3
 -2دخوهلفا يف العديففد مففن األبفواب واملوضففوعات الفقهيففة ،وهففذا يفدل علففى وهلففا ،كمففا يف
الزكاة ،واحلج ،والكفارات ،والنفذر ،والنفقفات ،والفدايون ،والقفرا ،والسفلم ،والضفمان،
والكفالة ،والرهن ،واإلجارة ،واللقطة ،واللقيط ،والوديعفة ،واجلهفاد ،والشفركة ،والصفلح،
وأحكام اجلوار(.)4
قال يف درر احلكام" :فيتفرع على هذه القاعدة مسائل من أبواب علم الفقه املتفرقة"(.)5
 -3كثففرة الفففروع الفقهيففة املندرجففة حتتهففا ،كمففا يف كتفف" القواعففد ،أو بطففون الكتفف" الفقهيففة

=

ر ر
اجلققو رامع ،ولد سنة  ،745تويف
الصالح ،قومجع ت
توضيح املنهاج ،واملنثور ،قوشرح ُعلُوم احلقديث البت رن ر
ابلقاهرة ،سنة 794 :هف .انظر :الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة ،ابن حجر،134-133/5 ،
واألعالم ،الزركلي.61-60/6 ،
( )1مجال الدي ن ،أبو الفرج :عبد الرمحن بن أمحد بن رج" بن احلسن البغدادي ،الدمشقي ،احلنبلي،
الشهي اببن رج" ،حمدث ،حافظ ،فقيه ،اصويل ،مؤرخ .من مصنفاته :ذيل طبقات احلنابلة،
ولطائف املعارف يف املواعظ ،وشرح صحيح الرتمذي ،وتقرير القواعد وحترير الفوائد يف الفقه ،ولد
سنة 706هف ،تويف سنة  795هف .انظر :الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة ،ابن حجر-108/3،
 ،109واملقصد األرشد يف ذكر أصحاب اإلمام أمحد ،برهان الدين ابن مفلح ،83-82/2 ،ومعجم
املؤلفني ،كحالة.118/5 ،
( )2عبد الرمحن بن انصر بن عبدهللا بن انصر بن محد السعدي ،له مؤلفات عديدة ،منها :تيسي الكرمي
الرمحن يف تفسي كالم املنان والقواعد احلسان ،ومنهج السالكني وغيها ،تويف عام 1376هف .انظر:
علماء جند خالل مثانية قرون ،البسام.)250-218/3( ،
( )3انظر :قواعد الفقه ،املفققارى ،قاعدة ،1081 :و ،1084ص ،496-493 :واملنثور يف القواعد،
الزركشي ،157/1 ،وتقرير القواعد وحترير الفوائد ،ابن رج" ،74/2 ،والقواعد واألصول اجلامعة،
السعدي ،ص.65:
( )4درر احلكام ،حيدر.114-112/2 ،
( )5املرجع السابق.112/2
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عن غ ِريه َّ
ع بِه عليه" ،دراسة أتصيلية تطبيقية ،د .خالد بن صاحل اللحيدان
حقاً؛ فلَه الرجو ُ
قاعدة فقهية " َم ْن أَدَّى ْ

للمذاه" .وأشار يف الذخية يف عدة مواطن "أبهنا قاعدة مذهبية"(.)1
 -4أهنا متعلقة مبوضوع قانوين "اإلثراء على حساب الغي" ،وهو أحد مصادر االلتزام(.)2

مشكلة البحث
هذه القاعدة حمل خالف بني الفقهاء ،فتحتاج إىل حترير ألفاظها ،وحترير اخلالف
فيها ،وحتديد شروط العمل فيها عند القائلني هبا ،وبيان أثر ذلك على الفروع الفقهية ،وهنا
تربز مشكلة البحث.
أهداف البحث
يهدف البحث إىل حترير كالم أهل العلم يف حجية العمل ابلقاعدة ،وحترير ألفاظها،
وحتديد شروط العمل فيها عند القائلني هبا ،وبيان أثر القاعدة على الفروع الفقهية.
الدراسات السابقة
 م أجد حبس" ما اطلعت عليه حبثا ،خاصا ،هبا ،إال دراسات تتعلق ببعض جوانبها،

ومنها:
 -1ابففن رجفف" يف قواعففده( ،)3حيففث ذكففر مففا يزيففد علففى شسففة وعش فرين فرع فا ،فقهي فا ،علففى
مذه" احلنابلة .وكذا الزركشي يف املنثور( ،)4ذكر أكثر من اثين عشفر فرعفا ،فقهيفا ،علفى
مففذه" الشففافعية .وكففذا ذكرهففا خمتصفرا امل فققارى يف قواعففده( ،)5وابففن سففعدي يف القواعففد
واألصول اجلامعة( .)6وأشار إليها ابن تيمية( ،)7وكذا ابن القيم ،كما سيأيت.
( )1الذخية ،القرايف.93/9 ،7/6 ،364/5 ،
( )2القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاه" األربعة ،الزحيلي.831 /2 ،
( )3تقرير القواعد ،ابن رج".74/2 ،
( )4املنثور ،الزركشي.157/1 ،
( )5قواعد الفقه ،املقرى ،قاعدة ،1081 :و.1084
( )6كما يف :القواعد واألصول اجلامعة ،السعدي ،ص.65:
( )7وقد مجعها بعض الباحثني .كما يف :القواعد والضوابط الفقهية للمعامالت املالية عند ابن تيمية،
احلصني . 302-295/2 ،وكذا القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية يف فقه األسرة ،الصواط.
=
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 -2معلمة زايد للقواعد الفقهية( .)1وقد اعتنت جبمفع بعفض صفيل القاعفدة ،وذكفرت بعفض
أق ف فوال الفقهف ففاء ،وأدلف ففتهم ،وشف ففروط القاعف ففدة ،خمتص ف فرا ،و م تسف ففتوع" صف ففيل القاعف ففدة،
وأدلتها ،وشروطها ،والفروع الفقهية ،و م تذكر صور القاعدة وحاالهتا.
 -3الض فوابط الفقهيففة يف قضففاء ال فدنيون ،حبففث تكميلففي لنيففل درجففة املاجسففتي ،لعلففي بففن
صاحل املري ،يف املعهد العايل للقضاء ،جبامعة اإلمام حممفد بفن سفعود اإلسفالمية ،تكلفم
فيففه عففن بعففض صففيل القاعففدة ،يف شففس صفففحات خمتصفرا .و م يسففتوعبها ،و م ُحيررهففا،
ويُبني موقف الفقهاء منها ،وأثرها على الفروع الفقهية.
أسباب اختيار البحث
نظرا ألمهية القاعدة ،وعدم وجود دراسة مستقلة هبا ،وحلاجتها إىل مزيد عناية من
انحية التأصيل والتطبيق ،وألين قد مررت على هذه القاعدة من خالل تدريسي الفقه
لطالب كلية الشريعة والقانون ،جبامعة اإلمام عبد الرمحن بن فيصل ،فكانت احلاجة داعية
إىل مجع شتاهتا ،وإىل حتقيق القول فيها ،ولذا عزمت على حبث هذا املوضوع.
حدود البحث
كت" القواعد الفقهية ،وكت" املذاه" الفقهية اليت اعتنت هبذه القاعدة على الرتتي"
 حبس" عنايتهم هبا ،-وهي :احلنبلي ،واملالكي ،واحلنفي ،والشافعي.منهج البحث ،وإجراءاته
مت االعتماد يف هذا البحث على املنهج االستقرائي ،من خالل استقراء املادة العلمية،
وتتبعها يف مظاهنا قدر اإلمكان ،واملنهج التحليلي ،من خالل حتليل القاعدة ،ومقارنة كالم
أهل العلم فيها ،واملنهج االستنباطي ،من خالل بيان أثر القاعدة على الفروع الفقهية.
=

 ،326-323/1حيث بيرنا معىن القاعدة ،وبعض شروطها ،وأدلتها ،وفروعها ،عند ابن تيمية،
خمتصرا ،و م يستوعبا ذلك ،و م يذكرا موقف العلماء منها ،وحاالت القاعدة وصورها.
( )1معلمة زايد للقواعد الفقهية واألصولية.653/13 ،
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أما إجراءات البحث ،فاتبع الباحث املعهود يف ذلك ،ومنها:
 -1خت فريج األحاديففث النبويففة مففن مصففادرها خمتص فرا ،ويف حففال وجودهففا يف الصففحيحني أو
أحدمها االكتفاء به.
 -2ترمجة خمتصرة لألعالم غي املشهورين.
 -3الرجوع إىل املصادر األصيلة قدر املستطاع ،ويف حال عدمه يشار إىل من نقل عنه.
 -4ذكر األقوال الفقهية يف القاعدة ،وعرا أدلة األقوال مع بيان وجه الداللة عند احلاجة.
 -5ذكر اسم املرجع يف أسفل كل صفحة خمتصرا ،وتفصيل املعلومات املتعلقة به يف قائمة املراجع.
 -6عنففد عففرا األدلففة ،قففد أذكففر مففا أُوررد علففى بعضففها مففن مناقشففات ،وقففد أجيفف" عنهففا،
من غي التزام بذلك يف مجيعها ،طلبا لالختصار.
 -7ذكففر بعففض الفففروع الفقهيففة املندرجففة حتففت القاعففدة ،واإلشففارة إىل القففائلني ابلعمففل هبففا،
وقد أُشي إىل األقوال األخرى ،وكل ذلك على وجه االختصار.

خطة البحث
تتكون خطة البحث من :مقدمة ،تشمل :أمهية البحث ،ومشكلته ،وأهدافه،
والدراسات السابقة ،وحدود البحث ،ومنهجه ،وإجراءاته ،وثالثة مباحث ،املبحث األول:
حقيقة القاعدة ،واملبحث الثاين :موقف العلماء من القاعدة ،واملبحث الثالث :الفروع
الفقهية املندرجة حتت القاعدة ،وخامتة ،ذكرت فيها :أبرز النتائج ،والتوصيات ،وذيلتها
بفهرسي املراجع ،واملوضوعات.
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املبحث األول :حقيقة القاعدة
املطلب األول :صيغ القاعدة
اختلف أهل العلم يف صيل وألفاظ القاعدة؛ وذلك حبس" اجتاهاهتم الفقهية ،ففريق
منهم حكم فيها بعدم الرجوع ،وفريق حكم ابلرجوع ،وهؤالء منهم من أطلق يف الرجوع،
ومنهم من قياده حبال االضطرار ،أو بنية الرجوع ،أو عدم التربع ،وفريق آخر صاغ القاعدة
من غي أن جيزم فيها ابلرجوع أو عدمه ،وعلى هذا امكن أ تن تُقسم صيغها ابعتبار ذلك ،
على ما يلي:
القسم األول :الصيغ الدالة على الرجوع مطلقا.
(من أق ادى عن ٍ
من أق ادى
رجل حقا ،ل رزقمه بغي أمره؛ فله أن يرجع عليه)  ( ،ت
قال مالك :ت
()2
من أق ادى
عن رجل حقا ،لزمه ،فتكفل عنه رجل ،بغي أمره؛ فله أن يرجع به عليه) ( ،كل ت
()4
()3
(من أق ادى قعن
نسويل  :ت
عن رجل حقا ،قبله؛ كان له الرجوع به عليه) ( .)5وقال أبو احلسن الت ُ
رجل دينا قعلقتي ره ،برغق تي أمره؛ فقلهُ أقن يرجع قعلقتي ره) ( ،من أق ادى عن رجل حقا ،بغي أمره؛ فله أن
()7
()6
من أق ادى
يرجع به عليه)  .وقال املفقاقرى( :من قام بواج"؛ رجع به)  .وقال ابن تيمية ( :ت
()8
من أق ادى عن غيه واجبا،؛ فله أن
عن غيه واجبا،؛ رجع عليه ،وإن فعله بغي إذن) ( ،كل ت
()1

( )1التاج واإلكليل ،العبدري.102/5 ،
( )2اجلامع ملسائل املدونة ،الصقلي.21/18 ،
( )3املرجع السابق .47 /18
( ) 4أبو احلسن :علي بن عبد السالم بن علي التسويل ،من فقهاء املالكية ،يلق" " مديدش " نشأ
بفاس ،له شرح خمتصر الشيخ هبرام ،وشرح لتحفة احلكام البن عاصم ،تويف سنة 1258 :هف .انظر:
األعالم .الزركلي.300-299/4 ،
نسويل.614/1 ،
( )5البهجة يف شرح التحفة ،الت ُ
( )6املرجع السابق.304 /1 ،
( )7قواعد الفقه ،املقرى ،قاعدة ،)1081( :ص.494 :
( )8جمموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية.134/34 ،
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()1
من أق ادى
يرجع به عليه ،إذا  م يكن متربعا ،بذلك ،وإن أ اداه بغي إذنه)  .وقال ابن القيم ( :ت
ر ()2
(من أق ادى عن غيه واجبا؛ أنه يرجع عليه به)(.)3
،
عن غيه واجبا،؛ فإنه يرجع ببدله)
ت

القسم الثاين :الصيغ الدالة على الرجوع حال االضطرار.
(من قضى دين غيه ،وهو مضطر فيه؛ يرجع عليه)(( ،)4من قضى دين غيه مضطرا،؛
()5
قضى دين غيه بغي أمره ،وهو مضطر
كان له الرجوع مبا قضى ،على املقضي عنه) ( ،إ تن ق
()6
قضى دين غيه مضطرا ،من مال نفسه ،ال يكون متربعا،؛ ويرجع
فيه؛ يرجع إليه) ( ،من ق
عليه)(( ،)7كل من أق ادى حقا ،عن الغي ،بال إذن أو والية؛ فهو متربع ،ما  م يكن
مضطرا.)8()،
القسم الثالث :الصيغ الدالة على الرجوع عند وجود نيته.
من أ ادى عن غيه واجبا ،،ينوي به الرجوع؛ قملق قكهُ ،وإ تن نوى به التربع؛  م يرجع)(،)9
( ت
(كل من أ ادى عن غيه دينا ،واجبا،؛ فيجع إ تن نوى الرجوع ،وإال فال ،إال الزكاة ،والكفارة،
وحنومها ،اما يقف تفتق رقر إىل نياة)(( ،)10من أ ادى عن غيه واجبا ،،بنياة الرجوع إليه؛ رجع ،وإال فال)(،)11
( )1جمموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية.348 /30 ،
( )2إعالم املوقعني عن رب العاملني ،ابن القيم .42/2 ،
( )3املرجع السابق.418/2 ،
( )4جممع األهنر ،شيخي زاده.605/2 ،
( )5احمليط الربهاين يف الفقه النعماين ابن قم قازةق.122/7 ،
( )6انظر :التحرير شرح اجلامع الكبي ،مجال الدين احلصيي ،ص 53 :و ،600خمطوط ،نقال عن:
القواعد والضوابط املستخلصة من التحرير ،الندوي ،ص.415:
( )7بدائع الصنائع يف ترتي" الشرائع ،الكاساين.172/6 ،
( )8شرح القواعد الفقهية ،الزرقا ،ص.485 :
( )9إعالم املوقعني ،ابن القيم 110/3 ،ويف موضع آخر له  ،ما يفهم منه أن العربة بعدم قصد التربع،42/2 ،
قال( :فلو أقادى عنه دينه أو أنفق على من تلزمه نفقته أو افتداه من األسر و م ينو التربع فله الرجوع).
( )10منار السبيل يف شرح الدليل ،ابن ضواين.361/1 ،
( )11القواعد واألصول ،السعدي ،ص.65:
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(من أ ادى عن غيه دينا ،واجبا،؛ فإنه يرجع ،إ تن نوى الرجوع ،ولو بغي إذنه ،إال إذا كان الداين اما
تشرتط فيه نية املدين؛ فإنه ال يرجع إال إبذن)(.)1
القسم الرابع :الصيغ الدالة على الرجوع عند نية عدم التربع.
قال ابن تيمية( :كل من أ ادى عن غيه واجبا،؛ فله أن يرجع به عليه ،إذا  م يكن
متربعا ،بذلك ،وإن أ اداه بغي إذنه)(.)2
القسم اخلامس :الصيغ الدالة على الرجوع؛ إذا كان شأنه أن أيخذ عليه عوضاً.
قال يف الذخية( :من أ ادى عن غيه ماال ،،شأنه أن يعطيه ،أو عمل لغيه عمال ،،شأنه
أن يستأجر عليه؛ رجع بذلك املال ،وأبجرة ذلك العمل)(( ،)3من فعل لغيه فعال ،،ما شأنه
فعله من مال ،أو عمل؛ لزمه ذلك املال ،وأجرة ذلك العمل)(( ،)4إذا فعل اإلنسان عن
غيه ،ما شأنه أن يفعله؛ مضى فعله عليه ،وكان له الرجوع عليه)(( ،)5كل من غسل ثوب
غيه ،أو حلق رأسه ،أو أ ادى قدينقه ،من غي استدعاء ،وكل عمل يوصل للغي نفع مال ،أو
غيه ،أبمره ،أو بغي أمره؛ فعليه رند مثل ذلك املال ،يف القيام ابملال ،ودفع أجرة املثل يف
العمل ،إن كان ال بد من االستئجار عليه ،أو ال بد من إنفاق ذلك املال)(.)6
وقال يف الفروق( :كل من عمل لغيه عمال ،،أو أوصل نفعا ،لغيه ،من مال أو غيه،
أبمره أو بغي أمره؛ نفذ ذلك ،فإن كان متربعا،؛  م يرجع به ،أو غي متربع ،وهو منفعة؛ فله
أجرة مثله ،أو مال؛ فله أخذه امن دفعه عنه)(.)7
وقال املقري( :كل من عمل لغيه عمال ،،أو أوصل إليه نفعا ،،من مال أو غيه ،أبمره
( )1الشرح املمتع على زاد املستقنع ،العثيمني.200/9 ،
( )2املرجع السابق.348 /30 ،
( )3الذخية ،القرايف.93 /9 ،
( )4املرجع السابق.7/6 ،
( )5املرجع السابق .364/5
( )6املرجع السابق .453-452/5
( )7الفروق ،القرايف.988/3 ،
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أو بغي أمره ،وج" على الفاعل ،أو املفعول له ،أو فيه ،أو  م جي" ،فإن كان متربعا،؛ فال
من األعمال
يرجع بشيء ،وإال فعليه مثل ذلك املال ،وأجرة املثل يف ذلك العمل( ،إ1تن) كان ق
اليت البد له من االستئجار عليها ،أو من املال الذي البد له من إنفاقه) .
القسم السادس :الصيغ الدالة على عدم الرجوع.
(من أ ادى دين غيه بغي أمره؛ ال يرجع عليه مبا أدى) ( ،من قضى دين غيه بغي
أمره؛  م يكن له به عليه رجوع )(( ،)3من قضى دين غيه بال أمره؛ ال رجوع له على
أحد)(( ،)4لو أ ادى دين غيه بال إذن؛ برئ ،وال رجوع له)(( ،)5من أ ادى دين غيه ،بال
ضمان ،وال إذن؛ فال رجوع له عليه)(( ،)6كل من أق ادى دين غيه بدون إذنه؛ فهو متربع ،ال
رجوع له)(( ،)7إذا أ ادى عن غيه واجبا ،،بغي إذنه؛ كان متطوعا ،،و م يلزمه القيام له مبا أ اداه
عنه)(( ،)8من قضى دين غيه بغي أمره؛ كان لصاح" الداين أن ال يقبله حكما ،،وله أن
يقبل كرما ،وجودا( ،)9()،إذا أوىف شخص مصروفا ،عائدا ،على غيه ،بدون أمره ،أو إذن
()10
قضى أح ٌد دين غيه بال أمره؛ سقط الداين عن املديون،
احلاكم؛ يكون متربعا( ، )،إذا ق
سواء قبل ،أو  م يقبل ،ويكون الدافع متربعا ،،ال رجوع له على املديون بشيء اما دفعه بال
أمره)(.)11
()2

( )1قواعد الفقه ،املقرى ،قاعدة ،)1081( :ص.494-493 :
( )2البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،ابن جنيم.158/3 ،
( )3املعتصر من املختصر من مشكل اآلاثر ،امللقطي.190/1 ،
ق
( )4رد احملتار على الدر املختار ،ابن عابدين .136/3
( )5املنثور ،الزركشي.157/1 ،
( )6السراج الوهاج على منت املنهاج ،الغمراوي ،ص.244 :
( )7الفرائد البهية يف القواعد الفقهية ،حممود أفندي ،ص.32:
( )8إعالم املوقعني ،ابن القيم.415/2 ،
( )9تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق ،الزيلعي.85/ 2 ،
( )10جملة األحكام  ،مادة ( )725انظر درر احلكام ،حيدر. 138 /2
( )11مرشد احليان إىل معرفة أحوال اإلنسان ،قدري ،ص.51:
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القسم السابع :الصيغ املطلقة ،اليت مل ُُيزم فيها ابلرجوع أو عدمه.
قال الزركشي( :إذا أنفق عن غيه بغي إذنه ،هل يرجع؟ )( ،)1وقال ابن رج"( :فيمن
يرجع مبا أنفق على مال غيه بغي إذنه)(.)2
وحيث تنوعت عبارات أهل العلم يف رصيل القاعدة ،فإنه ميكن للباحث بعد دراسة
هذه ر
الصيل ،وكالم أهل العلم فيها ،أن خيلص إىل صيغتني :أحدمها :مطلقة ،والثانية :مقيادة.
أما الصيغة املطلقة ،فهي" :من أَدَّى عن غريه َّ
حقاً؛ فله الرجوع به عليه" ،وهذه
الصيغة ميكن اعتبارها عند أكثر الفقهاء ،نظرا ألخذهم ابلقاعدة ابجلملة لشموهلا ،ويبقى
النظر يف شروط العمل هبا ،والقيود الواردة عليها ،عند ٍ
كل منهم ،كما سيأيت.
"من أَدَّى عن غريه َّ
حقاً ،مما ال يَ ْفتَ ِقر إىل نيَّة الفاعل؛ فله
أما الصيغة املقيادة ،فهيْ :
الرجوع به عليه ،ما مل ين ِو تربعاً" .وهذه هي الصيغة املختارة عند الباحث ،الستيفاء
شروطها املعتربة عنده.
املطلب الثاني :معنى القاعدة
يتضح معىن القاعدة بصيغتها املختارة ،من خالل بيان معناها التفصيلي واإلمجايل.
أما املعىن التفصيلي :فمن خالل بيان حمرتزات القاعدة ،فيقال:
وعرب بعضهم :إب تن أو إذا الشرطيتني أو كل ،وال إشكال يف ذلك.
من :أداة شرط ،ر
ْ
()3
ضى ،وهذا لغة.
عرب بعضهم بق ق
صال أو القضاء  ،ولذا ر
أَدَّى :األداء هو اإليت ق
وفارق مجهور األصوليني بني األداء والقضاء ،أبن األداء هو :ما فُعرل يف وقته املقدار
له ،أوال ،،شرعا .،والقضاء هو :فعل الواج" خارج الوقت املقدار له شرعا.)4(،
لكن املراد ابألداء هنا معناه اللغوي.
( )1املنثور ،الزركشي.157/1 ،
( )2شرح الزركشي على خمصر اخلرقي ،121/4 ،وتقرير القواعد  ،ابن رج".74/2 ،
( )3معجم مقايس اللغة ،ابن فارس ، 74/1 ،مادة (أدى)  ،واملعجم الوسيط ،إبراهيم مصطفى وآخرون،
مادة (أدا) ،10/1 ،والتعريفات ،اجلرجاين ،ص.15:
( )4انظر :شرح الكوك" املني ،ابن النجار.366-363/1 ،
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ع بِه عليه" ،دراسة أتصيلية تطبيقية ،د .خالد بن صاحل اللحيدان
حقاً؛ فلَه الرجو ُ
قاعدة فقهية " َم ْن أَدَّى ْ

عن غريه :أي أقادى ودفع املفُقفؤرردي نيابة عن املفُقؤادى عنه ،سواء كان األداء إبذنه ،أو ال.
َّ
حقاً :احلق مصدر حق الشيء إذا وج" وثبت ،ويطلق على املال وامللك واملوجود
()1
وعرب بعضهم عنه :ابلواج" ،أو الداين ،واحلق أ ل ،فيدخل فيه ما تعلق به
الثابت  ،ر
حقه ،يف مال غيه ،و م يكن واجبا ،أو دينا عليه.
مما ال يَ ْفتَ ِقر إىل نية الفاعل :قيد خيرج ما تشرتط فيه نية الفاعل ،مثل :حقوق هللا،
كأداء الزكاة وحنوه ،كما سيأيت.
ف التمعتق نل أقصل ص رحيح ي ُد نل م تق ر
ص ٌد
والنية لغة :أصلها (نفق قوى) الننو ُن قوالت قو ُاو قو ت
احلقتر ُ ُ ت
تٌ ق ٌ ق ق
ر ٍ
ر
ر
ر
اب ُكلنهُ فقفقالُوا :نفق قوى
اح نو ُل م تن قدا ٍر إر قىل قدا ٍر .قه قذا ُه قو تاأل ت
قص ُلُ ،ثُا ُمح قل قعلقتيه التبق ُ
ل قش تيء ،والت ق
ر
ص قد لقهُ(.)2
تاأل تقمقر يفقتن رويه ،إر قذا ق ق
واصطالحا :العزم على فعل الشيء تقراب ،إىل هللا(.)3
لكن املراد ابلنية هنا معناها اللغوي.
فله الرجوع :وهذا جواب الشرط ،فهو له الرجوع ،ال على وجه اللزوم.
صر ٍ
اجلريم والتعني أقصل قكبري مطارٌد متنفقاس ،ي ُد نل علقى رٍرد وتقكترا ٍر وانت ر
اف
والرجوع لغة :الاراءُ قو ت ُ ق ق ت ُ ت ٌ ٌ ُ ُ ٌ ق ق ق ق
ق
ٍ
ول :رجع يفررجع رج  ،ر
اج قع الار ُج ُل تامقرأقتقه ،إذا رادها بعد طالق(.)4
،
وعا ،إذقا قع قاد .قوقر ق
وع تود .تقف ُق ُ ق ق ق قت ُ ُ ُ
()5
وأما اصطالحا فال خيرج عن معناه اللغوي .
به عليه :اهلاء يف "به" يعود إىل احلق املفُقؤادى ،واهلاء يف "عليه" يعود إىل املفُقؤادى عنه،
ولو حذفا  م يتغي املعىن ،والنص عليه؛ زايدة إيضاح.
وعرب بعضهم "ما  م يكن متربعا."،
ما مل ين ِو تربعاً :ر
والتربع لغة :التباء والاراء والتعني أ ر
ع رابلشاي رء رمن قغ تري وج ٍ
وب .قو تاآل قخُر:
ق ُ ق ُ ق قت ُ ت
قح ُد ُمهقا :التاطقنو ُ ت ت ُ ُ
قص قالن :أ ق
( )1انظر :القاموس احمليط ،الفيوزآابدي ،ص ،1129 :واملصباح املني ،الفيومي ،ص.55 :
( )2انظر :معجم مقايس اللغة ،ابن فارس.366/5 ،
( )3املطلع ،ص.69:
( )4انظر :معجم مقاييس اللغة ،ابن فارس ،490/2 ،لسان العرب ،ابن منظور.115-114/8 ،
( )5املوسوعة الكويتية.127/22 ،
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التف تر
ض ُل ،أي تأعطى من غي ُسؤال وتفضل رمبقا قال جي" قعلقتي ره غي طقال" عوضا.)1(،
ارب ُيز قوالتقف ت
وأما التربع اصطالحاً ،فهو :بذل املكلف ماال ،،أو منفعة لغيه ،يف احلال ،أو املآل،
بال عوا ،بقصد الرب واملعروف غالبا.)2(،
وال خيرج املعىن االصطالحي عن معناه اللغوي.
ص قد
وعليه فإن قوله " :ما مل ين ِو تربعاً" أي أن الرجوع مقيرد بعدم قصد التربع ،فإن ق ق
التربع فال رجوع له ،وهو أ ل من تقييده بنية الرجوع -كما سيأيت ،-وعلى قول من قيرده
بذلك ،يقال " :من أق ادى عن غيه حقا ،،اما ال يقف تفتق رقر فيه إىل نية الفاعل؛ فله الرجوع به
عليه ،إن نواه" أي نوى الرجوع.
أما املعىن اإلمجايل للقاعدة ،فيقال:
إذا قام شخص أبداء ،أو قضاء ،أو دفع واج" مايل ،كنفقة ،أو دين ،أو حق،
تعلقت به مصلحة املفُقفؤرردي يف مال اآلخر ،أو  م تتعلق ،وكان هذا األداء يف شيء ال تُشرتط
حق هلل ،كأداء الزكاة ،والكفارة؛ فيكون
فيه نية الفاعل ،كأ تن يكون يف حق مايل آلدمي ،ال ٍر
للم قؤرردي حق الرجوع مبا دفعه على املفُقؤادى عنه ،ووج" على املفُقؤادى عنه أن يُؤدي إىل
ُ
ر
ر
ر
املفُقؤردي ما دفعه ،وإ تن  م أيذن املفُقؤادى عنه للمفُقؤردي بذلك ،وهذا مقياد بعدم قصد املفُقفؤردي
التربع ،سواء نوى الرجوع ،أو ذهل ،و م ين رو شيئا.،
املطلب الثالث :صور القاعدة
هلذه القاعدة بشكل عام صور ،من حيث تعلق حق املفُقفؤرردي ابلشيء املفُقؤادى من
عدمه ،وهي:
الصورة األوىل :أن يؤدي واجبا ،عن غيه تعلق به حقه.
أحد
مثل :أن ينفق على حيو ٍان مرهت ٍن ،أو مستأج ٍر ،أو مؤمت ٍن عليه ،أو ينفق ُ
الشريكني على البهائم املشرتكة.
( )1انظر :س العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم ،احلميي ،ومعجم مقاييس اللغة ،ابن فارس،
 ،321/1واملعجم الوسيط.50/1 ،
( )2املوسوعة الكويتية.65/10 ،
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الصورة الثانية :أن يؤدي واجبا ،عن غيه ،ال تعلق حلقه به.
مثل :أن يعلف هبائم جاره املسافر اجلائعة ،فهذا واج" على املالك ،وال تعلق هلذا
اجلار هبذه البهائم .فهو أطعمها خشية هالكها.
الصورة الثالثة :أن ينفق على ما تعلق به حقه يف مال غيه.
مثل :أن يرهن عنده دارا،؛ لديرن عليه ،فينقطع خرب الراهن ،وخيشى املرهتن خراب
الدار ،فيصلحها ،فهذا اإلصالح ليس بواج" على الراهن ،ولكن تتعلق به مصلحة
املرهتن(.)1

( )1انظر :جمموع فتاوى بن تيمية ،مجع ابن قاسم ، 349 /30 ،واملنثور ،الزركشي ، 157/1 ،وتقرير
القواعد ،ابن رج".74/2 ،
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املبحث الثاني :موقف العلماء من القاعدة
املطلب األول :حاالت القاعدة
هلذه القاعدة حاالت تتعلق إبذن املفُقؤادى عنه ،ونية املفُقفؤرردي حني األداء ،ونوع احلق
املفُقؤادى عنه ،ولذا ميكن أن جنمل حاالهتا مبا يلي:
فللم قؤرردي الرجوع على
احلالة األوىل :أن يكون األداء أبمر املفُقؤادى عنه ،أو إ تذنه؛ ُ
()4
املفُقؤادى عنه مبا دفعه ،وهذا مذه" احلنفية( ،)1ومالك( ،)2والشافعي( ،)3واحلنابلة ؛ ألن
اآلمر صار مبنزلة املستقرا من املأمور ما وقع به القضاء ،والدافع مبنزلة الوكيل(.)5
احلالة الثانية :أن يكون األداء يف ديون هللا ،وبغي إذن املفُقؤادى عنه( .)6مثل :أن يكون
عليه زكاة أو كفارة ،أو نذر ،أو حنوها ،فيؤديها عنه غيه ،بال إذنه ،فعلى قولني:
القول األول :ليس له الرجوع ،وهو مذه" املالكية( ،)7والشافعية( ،)8واحلنابلة()9؛
ألهنا أعمال عبادية ،تتوقف على نية الفاعل ،أو توكيله ،وهنا  م يوجدا ،فال تقربأُ ذ امتُه(.)10
القول الثاين :أهنا جتزئه ،وهذا مذه" بعض املالكية( ،)11واختاره ابن عثيمني(.)12
( )1انظر :درر احلكام ،حيدر ،مادة.626/3 ،)1508( :
( )2الشرح الكبي مع حاشية الدسوقي ،الدردير ،207/2 ،وحاشية الدسوقي على الشرح الكبي.207/2 ،
( )3املنثور ،الزركشي157/1 ،ف
( )4اإلنصاف ،املرداوي.43/13 ،
( )5انظر :التحرير ،احلصيي ،ص 53 :و ، 600والكايف ،ابن قدامة.231 /2 ،
( )6تقرير القواعد ،ابن رج" .74/2
( )7الفروق ،القرايف.985/3 ،
( )8املنثور ،الزركشي.157/1 ،
( )9اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل ،احلجاوي.349/2 ،
( )10انظر :املنثور ،الزركشي ،157/1 ،والفروق ،القرايف ،985/3 ،والقواعد واألصول اجلامعة،
السعدي ،ص ،66:وتعليق على القواعد واألصول اجلامعة ،العثيمني ،ص.149:
( )11الفروق ،القرايف.985/3 ،
( )12تعليق على القواعد ،العثيمني ،ص.149 :
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وعليه :فإنه يرجع فيها .واستدلوا على ذلك مبا يلي:
 -1حبففديث أيب هريففرة رضففي هللا عنففه قففال :واكلففين النففحب عليففه السففالم ،حبفففظ زكففاة رمضففان،
ف ففأآين ٍ
آت ،فجع ففل حيثُففو م ففن الطع ففام فأخذت ففه ،وقل ففت :وهللا ألرفعناففك إىل رس ففول هللا
صففلى هللا عليففه وسففلم ،قففال :إين حمتففاج ويل عيففال ،ويب حاجففة شففديدة ،قففال :فخليففت
عنففه .) . .وبف رفوب عليففه البخففاري( :إذا واكففل رجفال ،،فففرتك الوكيففل شففيئا ،فأجففازه املوكففل؛
فهو جائز)(.)1
ويناقش :أبن جواز النيابة فيه ،ال يقتضي جواز الرجوع ،وألن أداء ديون هللا النية فيها
معتربة.
 -2قياسففا علففى سففائر الففديون ،وج فواز أخففذ اإلمففام للزكففاة كرهففا ،مففع عففدم وجففود نيففة مففن
الفاعل(.)2
ويناقش :أن أخذ الزكاة من اإلمام؛ ألنه انئ" عن املالك ،فهو كاملأذون له فيه.
والراجح :ليس له الرجوع؛ ألهنا أعمال عبادية ،تتوقف على نية الفاعل ،ولإلجابة
على أدلة املخالف.
احلالة الثالثة :أن يكون األداء يف ديون اآلدميني ،واألداء تربعٌ من املفُقؤرردي .فال يرجع،
ابتفاق أهل العلم()3؛ ألنه تطوع خمتار ،أشبه الصدقة( ،)4أو هبة لزمت ابلقبض ،واهلبة إذا
( )1أخرجه البخاري يف صحيحه ،يف كتاب الوكالة معلقا ،بصيغة اجلزم ،رقم .812/2 ،)2187( :اجلامع
الصحيح املختصر ،حممد بن إمساعيل البخاري ،ت :د .مصطفى دي" البغا ،الطبعة الثالثة،
1407ه ،بيوت ،دار ابن كثي.
( )2الفروق ،القرايف.985/3 ،
( )3انظر :التحرير ،احلصيي ،ص 53 :و ، 600واملغين ،ابن قدامة ،89/7 ،وجمموع فتاوى بن تيمية،
مجع ابن قاسم ،99/34 ،وإعالم املوقعني ،ابن القيم،110/3 ،وشرح الزركشي ،121/4 ،وتقرير
القواعد ،ابن رج" ،74/2 ،واإلقناع ،احلجاوي ،349/2 ،واإلتقان واإلحكام يف شرح حتفة
نسويل ،304 /1 ،والقواعد واألصول
احلكام ،الفاسي ،123/1 ،والبهجة يف شرح التحفة ،الت ُ
اجلامعة ،السعدي ،ص ،66:وتعليق على القواعد ،العثيمني ،ص.149:
( )4انظر :التحرير ،احلصيي ،ص 53 :و ، 600واملغين ،ابن قدامة.89/7 ،
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لزمت ابلقبض؛ حرم الرجوع فيها ،وقد تقرر شرعا ،أن "املتربع ال يرجع على من تربع عنه"(.)1
احلالة الرابعة :أن يكون األداء يف ديون اآلدميني ،ويكون األداء بغي إذن املفُقؤادى
عنه ،فعلى ثالثة أقسام:
القسم األول :أن يكون األداء بنية الرجوع على املفُقؤادى عنه( ،)2فاختلف فيه:
القول األول :له الرجوع ،وهو مذه" املالكية( ،)3واحلنابلة ،وهو املشهور عن
()6
()5
()4
أمحد  ،واختاره ابن تيمية  ،وابن القيم  .وذق قكقر أن املالكية واحلنابلة هم أعظم الناس قوال،
هبذا األصل ،وأن املالكية هم أش ند قوال به ،وقال( :وقد قيل :إن مجيع الفرق تقول هبذه
املسألة-أي ابلرجوع -وإن تناقضوا ،و م يطردوها)(.)7
القول الثاين :ليس له الرجوع ،وهو قول الشافعية ،وقيدوه مبا إذا  م يظن وجوبه عليه،
فإن ظ ان ُث ابن خالفه؛ رجع(.)8

نسويل ،304 /1 ،ومنهج
( )1انظر :اإلتقان واإلحكام ،الفاسي ،123/1 ،والبهجة يف شرح التحفة ،الت ُ
الطالبني ،الرستاقي ،101 /11 ،نقال عن معلمة زايد للقواعد الفقهية.13/655 ،
( )2انظر :املغين ،ابن قدامة ،89/7 ،وتقرير القواعد  ،ابن رج" ،74/2 ،وإعالم املوقعني ،ابن القيم،
 ،110/3والقواعد واألصول اجلامعة ،السعدي ،ص.66:
نسويل ،304/1 ،واإلتقان
()3انظر :الشرح الكبي ،الدردير ،207/2 ،والبهجة يف شرح التحفة ،الت ُ
واإلحكام ،الفاسي.123/1 ،
( )4انظر :املغين ،ابن قدامة ،89/7 ،وجمموع فتاوى بن تيمية ،مجع ابن قاسم ،560 /20 ،وتقرير
القواعد ،ابن رج" ، 74/2 ،واإلقناع ،احلجاوي ،350/2 ،والقواعد واألصول اجلامعة ،السعدي،
ص ،66:وتعليق على القواعد ،العثيمني ،ص.149:
( )5املرجع السابق .99/34
( )6إعالم املوقعني ،ابن القيم.110/3 ،
( )7املرجع السابق .417/2
()8انظر :روضة الطالبني وعمدة املفتني ،النووي ،76/9 ،واملنثور ،الزركشي ،158/2 ،وأسىن املطال"
يف شرح روا الطال" ،زكراي األنصاري.437 /3 ،
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الفعل.

القول الثالث :ليس له الرجوع ،إال يف حال االضطرار ،وهو مذه" احلنفية(.)1
والراجح :له الرجوع؛ ملا سيأيت من أدلة القائلني ابلرجوع ،ولوجود قصد الرجوع حني

القسم الثاين :أن يكون األداء مع عدم قصد التربع عن املفُقؤادى عنه؛ فله الرجوع،
وهو مذه" املالكية( ،)2واختيار ابن عثيمني()3؛ ألنه إ تن  م يقصد التربع ،فإنه يريد به
الرجوع ،ألن اإلنسان ال يدفع ماله إال بقصد الرجوع( ،)4وألن األصل أن ما أنفقه على ملك
غيه ،فله أن يرجع فيه ،إال إذا عارا ذلك نية التربع(.)5
القسم الثالث :أن ال ينوي شيئا ،،أبن ذهل ،فلم ين رو تربعا ،وال رجوعا .)6(،فعلى
قولني:
القول األول :ليس له الرجوع ،وهو مذه" احلنابلة ،اختاره القاضي أبو يعلى(، )7
وقدمه يف الفروع ،وهو ظاهر ما جزم به يف القواعد( ،)8واختاره السعدي؛ ألنه  م يوكله ،و م
أيذن له ،و م ين رو رجوعا ،،فهذا أشبه ابلتربع عن الغي ،فهو أخرجه هلل ،فال أيخذ عليه
()1انظر :تبني احلقائق ،الزيلعي ،195 /4 ،ودرر احلكام ،حيدر.112/2 ،
( )2الشرح الكبي ،الدردير ،207/2 ،وحاشية الدسوقي.207/2 ،
( )3الشرح املمتع ،العثيمني.178/9 ،
( )4انظر :حاشية الدسوقي.207/2 ،
( )5انظر :الشرح املمتع ،العثيمني.178/9 ،
( )6انظر :جمموع فتاوى بن تيمية ،ابن مجع قاسم ،99/34 ،وتقرير القواعد ،ابن رج"،74/2 ،
واإلنصاف ،املرداوي ،47/13 ،واإلقناع ،احلجاوي ،350/2 ،والقواعد واألصول اجلامعة،
السعدي ،ص ،66:وتعليق على القواعد ،العثيمني ،ص.149:
( ) 7أبو يعلى :حممد بن احلسن بن حممد بن خلف بن أمحد بن الفراء ،كان عا م زمانه وفريد عصره ،ولد
سنة 380هف ،صناف مصنفات عديدة ،منها :أحكام القرآن ،ومسائل اإلميان ،وعيون املسائل ،والرد
على األشعرية ،والعدة يف أصول الفقه ،وغيها ،مات سنة 458هف .انظر :طبقات احلنابلة ،ابن أيب
يعلى.230-193/2 ،
( )8انظر :اإلنصاف ،املرداوي.47/13 ،
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عوضا.)1(،
القول الثاين :له الرجوع ،وهو مذه" املالكية( ،)2وهو ظاهر كالم اخلرقي( ،)3وجزم
به يف الوجيز( ،)4واختاره ابن عثيمني()5؛ إذ املتقضي للرجوع هو أتدية الواج" عن الغي،
واملسقط له هو قصد التربع(.)6
والراجح :له الرجوع؛ ملا سيأيت من أدلة القائلني ابلرجوع ،ولعدم قصد التربع.
املطلب الثاني :شروط اعتبار العمل بالقاعدة
بناء على ما سبق يتبني أن هناك شروطا ،تُقياد هبا القاعدة ،وبعض هذه الشروط حمل
اتفاق عند أهل العلم ،وبعضها حمل خالف ،وبسببها جاء اختالفهم يف اعتبار العمل
ابلقاعدة ،وسنعرا هلذه الشروط إبمجال:
 -1أن ال ينففوي املففُقؤرردي ابألداء التففربع ،فففإ تن نفقفوى بففه التففربع؛  م ميلففك الرجففوع ،وهففذا شففرط
ابتفاق(.)7
 -2أن ينففوي امل فُقؤرردي ابألداء الرجففوع ،فلففو نففوى التففربع ،أو أطلففق النيففة ،أو ذهففل عنهففا ،فففال
رجوع له .وهذا شرط عند املالكية ،واحلنابلة()8؛ ألن فعله حيتمفل قصفد التفربع ،وحيتمفل
عدم ففه ،وال طري ففق لتميي ففز قص ففده إال ابلني ففة ،إذ الني ففة متيي ففز ب ففني العب ففادات والع ففادات،
فوج" الرجوع إليها.
( )1انظر :القواعد واألصول اجلامعة ،السعدي ،ص ،66:وشرح القواعد السعدية ،ص.202 :
( )2انظر :الشرح الكبي ،الدردير ،207/2 ،وحاشية الدسوقي .207/2
( )3أبو القاسم :عمر بن احلسني بن عبد هللا اخلرقي ،فقيه حنبلي ،من أهل بغداد ،ووفاته بدمشق .سنة
 334هف ،له تصانيف احرتقت ،وبقي منها :املختصر يف الفقه .انظر :طبقات احلنابلة،75/2 ،
واألعالم ،الزركلي.44/5 ،
( )4شرح الزركشي ،121/4 ،واإلنصاف ،املرداوي.48/13 ،
( )5الشرح املمتع ،العثيمني.199/9 ،
( )6شرح الزركشي.121/4 ،
( )7ينظر احلالة الثالثة من حاالت القاعدة يف املطل" األول من املبحث الثاين.خطأ! اإلشارة املرجعية
معرفة.
غري ّ
( )8ينظر احلالة الرابعة من حاالت القاعدة يف املطل" األول من املبحث الثاين.
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والقول الثاين يف املسألة يشرتط :أن ال ينوي املفُقؤرردي ابألداء التربع ،فلو نوى التربع ،فليس
له الرجوع ،وأما إذا  م ين رو التربع ،أو أطلق النية ،أو ذهل عنها ،فله الرجوع له ،وهو األقرب(.)1
 -3أن يكففون احلففق امل فُقؤادى عففن الغففي واجبفا ،عليففه .ألنففه إن  م يكففن واجبفا ،علففى األصففل  ،م
جي" على الغي فعله ،فلم يستحق عليه عوضا.،
قال ابن القيم( :وهكذا كل من أق ادى عن غيه واجبا بغي إذنه ،بشرط أن يكون واجبا
على املنصوص من مذه" مالك وأمحد)(.)2
 -4أن يكففون العمففل املفُقؤادى عففن الغففي شففأن املفُقؤادى عنففه أن ال يعمففل ذلففك العمففل بنفسففه،
بل يستأجر عليه كما عند املالكية .أو أن يكون جرى عرف بذلك كما عند احلنابلة.
قال يف الذخية( :من أق ادى عن غيه ماال ،شأنه أن يعطيه ،أو عمل لغيه عمال ،شأنه
أن يستأجر عليه؛ رجع بذلك املال ،وأبجرة ذلك العمل)(.)3
وقال يف هتذي" الفروع ( :شرط الغرم أن يكون املعمول له ،ال بد له من عمله
ابالستئجار ،أو إنفاق املال ،أ اما إن كان شأنه فعله إايه بغي استئجار بنفسه ،أو بغالمه،
وحتصل تلك املصلحة بغي مال فال غرم عليه)(.)4
وقال السعدي( :من خلص مال غيه من مهلكة ،إ تن نوى التربع فأجره على هللا ،وإال
فله أجر مثل عمله ،ألنه وإن  م يؤذن فيه لفظا ،،فقد أذن فيه شرعا ،وعرفا.)5( )،
 -5أن يكففون املففُقؤرردي مضففطرا ،حففال الففدفع ،وإال فففال يرجففع ،وهففذا عنففد احلنفيففة( .)6وعنففد
النظففر يف الفففروع الفقهيففة ،جنففد أهنففم ُجيففوزن الرجففوع يف حففال حفففظ املففال ،أو إنقففاذ مففن
ه ففالك ،وه ففذا يرج ففع إىل ك ففون ذل ففك أمف فرا واجب ففا ،ب ففل جي ففوزون الرج ففوع ،يف ح ففال تعل ففق
مصففلحة هففذا الففدافع هبففذا العمففل -كمففا سففيأيت ،-ولففذا فففإن بعففض احلنابلففة قياففد ذلففك
( )1كما سبق يف القسم الثاين والثالث للحالة الرابعة من حاالت القاعدة يف املطل" األول من املبحث الثاين.
( )2إعالم املوقعني ،ابن القيم.368 /3 ،
( )3الذخية ،القرايف.93 /9 ،
( )4هتذي" الفروق والقواعد السنية يف األسرار الفقهية ،ابن حسني.219/3 ،
( )5طريق الوصول مبعرفة القواعد والضوابط واألصول ،السعدي ،ص.143 :
( )6القواعد الفقهية ،الزحيلي.831 /2 ،
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عمال لغيه ،فيه مصلحة له ،وهو حمتاج إليه)(.)1
بقوله ( :كل من عمل ،
وعلى ذلك امكن نستخلص من الشروط ،)3،4،5( :أن يكون املفُقؤادى عن الغي
واجبا ،،إما ابالضطرار ،أو جبراين العرف بذلك ،ويغين عنهما كلمة "حق" الواردة يف الصيغة.
أو يكون فيه مصلحة للمفُقؤرردي ،وهو حمتاج إليه كما عند بعض احلنابلة.
 -6أن يكون احلفق املفُقؤادى ،امفا ال حيتفاج فعلفه إىل نيفة الفاعفل ،أبن يكفون حقفا دنيفواي ،،أي
يف ديون اآلدميني ،كأداء الداين ،واإلنفاق على الغي ،أ اما إذا كفان دينيفا ،،يتعلفق حبقفوق
وديففون هللا ،امففا حيت ففاج ويفق تفتق رقففر إىل ني ففة الفاعففل ،ك ففإخراج الزكففاة والكف ففارة وحنومهففا ،ف ففال
يصح الرجوع( .)2وهذا شرط معترب عند أكثر أهل العلم.
 -7أن يك ففون امل ففُقؤادى عن ففه امتنع فا ،م ففن األداء .وه ففو يرج ففع إىل أن ال رج ففوع إال عن ففد تع ففذر
إذنه ،وهفذا عنفد احلنفيفة( ،)3وقفال بفه القاضفي أبفو يعلفى مفن احلنابلفة .وخفالف يف ذلفك
صف ففاح" املغف ففين واحملف ففرر ،وهف ففو ظف ففاهر إطف ففالق القاضف ففي يف ا ف ففرد واألكث ف فرين( .)4وهف ففو
األقرب.
 -8أن يكون األداء مفن املفُقؤرردي إبذن احلفاكم ،مصفرحا فيفه ابلرجفوع ،وهفذا عنفد احلنفيفة(،)5
واشرتط بعض احلنابلة إذن احلاكم(.)6
قال يف درر احلكام( :أمر احلاكم مبجرد اإلنفاق ال يكفي لصحة الرجوع ،بل يلزم أن
يكون األمر ابإلنفاق بشرط الرجوع على اآلخر ،وبتعبي آخر إذا  م يصرح احلاكم يف أمره
بشرط الرجوع ،فليس للمنفق أن يرجع ،كما هي احلال يف اللقطة؛ ألن أمر احلاكم مبجرد
اإلنفاق ليس لإللزام ،بل يرتدد بني أن يكون حمتسبا ،ألجل الثواب ،وبني أن يكون قديتنا،،
( )1انظر :تقرير القواعد ،ابن رج" ،قاعدة (.72-65/2 ،)74
( )2سبق يف احلالة الثانية من حاالت القاعدة يف املطل" األول من املبحث الثاين.
( )3درر احلكام ،حيدر.139/2 ،
( )4انظر :تقرير القواعد ،ابن رج" ،75/2 ،واإلنصاف ،املرداوي.46-45/13 ،
( )5انظر :الدر املختار شرح تنوير األبصار ،احلصكفي ،281 /4 ،ودرر احلكام ،حيدر.139/2 ،
( )6الفروع ،ابن مفلح.376/6 ،
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وحيث إن األول هو األقرب ،فطاملا  م ينص على األبعد فصرفه إىل األقرب يكون أوىل)(.)1
وقال يف الفروع( :فإن أنفق املرهتن عليه ،بنية الرجوع فال شيء له ،وحكى مجاعة
رواية :كإذنه ،أو إذن احلاكم ،فإن تعذر رجع ،إن أشهد)( .)2وقال ابن رج"( :األكثرون
اعتربوا هنا -اإلنفاق على احليوان املستأجر -استئذان احلاكم ،خبالف ما ذكروه يف الرهن،
واعتربوه أيضا يف املودع واللقطة ،ويف املغين إشارة إىل التسوية بني الكل يف عدم االعتبار،
وأن اإلنفاق بدون إذنه خمرج على اخلالف يف قضاء الداين)(.)3
واألقرب :عدم اشرتاط إذن احلاكم ،لتعذر ذلك يف الغال" ،وألنه ال دليل صحيح
على اعتباره.
()4
 -9أن يٌ تش ف رهد املففُقؤرردي علففى نيففة الرجففوع عنففد األداء ،وهففذا قففال بففه القاضففي أبففو يعلففى .
وابن مفلح من احلنابلة( ،)5والذي يظهر أنه إذا استأذن احلاكم ،أو أشفهد؛ فلفه الرجفوع
مطلقففا ابتفففاق ،قففال يف تصففحيح الفففروع( :وحمففل اخلففالف فيمففا تعففذر اإلذن – أي إذن
املفُقؤادى عنه واحلاكم -و م يشهد)(.)6
واألقرب :عدم اشرتاط اإلشهاد ،إذ ال دليل صحيح على اعتباره ،ولكن إن تيسر
فهو أوىل ،قطعا للنزاع.
 -10أن يقصفد امل فُ قفؤرردي الرففق ابملفُقؤادى عنفه ،ال إعناتففه والتضفييق عليففه واإلضفرار بففه ،لعففداوة
بينهما وحنوه ،فإن قصد ذلك منع ،وهذ شرط عند املالكية(.)7
وهذا الشرط معلوم قطعا ،،إذ ال ضرر وال ضرار ،فال حاجة لذكره.
 -11أن يظن املفُقؤرردي وجوب الفعل عليه ،فيفعله ُث يتبني عدم وجوبه عليه بل علفى الغفي،
( )1انظر :درر احلكام ،حيدر.139/2 ،
( )2الفروع ،ابن مفلح.376/6 ،
( )3تقرير القواعد ،ابن رج".86/2 ،
( )4اإلنصاف ،املرداوي.46-45/13 ،
( )5الفروع ،ابن مفلح.376/6 ،
( )6تصحيح الفروع ،املرداوي.376/6 ،
نسويل ،304 /1 ،واإلتقان واإلحكام ،الفاسي.123/1 ،
( )7انظر :البهجة يف شرح التحفة ،الت ُ
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وهففذا شففرط عنففد الشففافعية للرجففوع علففى الغففي()1؛ ألنففه ال عففربة ابلظففن البففني خطففؤه(،)2
فيُلغى الظن ،فإذا بُين حكم ،أو استحقاق على ذلك ،فهو غي معتد شرعا.)3(،
واألقرب :أن ظن الوجوب ال ُجيق رروز صحة الرجوع إىل الغي مبفرده ،إذ إن هذا الفعل
قد ال يكون واجبا على املفُقؤادى عنه ،فكيف نلزمه به ،بسب" ظن هذا املفُقؤرردي!.
وعليه تكون شروط العمل ابلقاعدة ،املعتربة عند الباحث ،هي:
 -1أن ال ينوي املفُقؤرردي ابألداء التربع.
 -2أن يكففون الشففيء امل فُقؤادى عففن الغففي واجبفا ،،إمففا ابالضففطرار ،أو جبفراين العففرف بففذلك،
أو يكون فيه مصلحة للمفُقؤرردي ،وهو حمتاج إليه كما عند بعض احلنابلة.
 -3أن يكون الشيء املفُقؤادى اما ال حيتاج فعله إىل نية الفاعل.
وهناك شروط للقاعدة حمل نظر ،واألقرب عدم اشرتاطها ،وهي :وجود نية الرجوع
حال األداء ،وأن يكون األداء حال االضطرار ،وكذا إبذن احلاكم ،أو اإلشهاد ،وأن يكون
املفُقؤادى عنه امتنعا من األداء.
املطلب الثالث :أدلة القاعدة
ؤدي على املَؤدَّى عنه
الفرع األول :أدلة رجوع املُ ِّ
استدل من قال أبن للمفُقفؤرردي عن الغي حق الرجوع عليه أبدلة ،جنملها فيما يلي:
الدليل األول :قوله تعاىل﴿ :ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ﴾ [سورة الطالق.]6 :
اَّلل على اآلابء إيتاء املر ر
اضع أقجرهن مبجرد اإلرضاع ،و م يشرتط عقد استئجار،
حيث أوج" ا
وال إذن األب هلا يف ذلك(.)4
( )1انظر :روضة الطالبني ،النووي ،76/9 ،واملنثور ،الزركشي ،158/2 ،وأسىن املطال" ،األنصاري،
.437/3
( )2األشباه والنظائر ،السيوطي ،ص.157 :
( )3انظر :القواعد الفقهية ،الزحيلي.178 /1 ،
( )4انظر :جمموع فتاوى بن تيمية ،مجع ابن قاسم ،349 /30 ،و ،134/34وأعالم املوقعني ،ابن
القيم43/2 ،و ،15والقواعد واألصول اجلامعة ،السعدي ،ص.65:
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الدليل الثاين :قوله تعاىل:

ﲞ ﲠ ﲡ ﲢﲣ
ﲟ
﴿ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ

ﲫ﴾ [سورة البقرة .]233 :فأوج" هللا الرزق
ﲬ
ﲤ ﲦ ﲧ ﲨﲩ ﲪ
ﲥ
والكسوة ابملعروف على املولود له ،و م يشرتط عقدا ،وال إذان.)1(،
نوقشا:
أمر هلم إبيتاء ما  م يسموه من
أمر هلم بوفائها ،ال ٌ
أبن املراد به أجوره ان املسماة ،فإنه ٌ
األجرة ،ويدل عليه قوله تعاىل﴿ :ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ﴾[سورة الطالق ،]6 :وهذا
التعاسر إمنا يكون حال العقد بسب" طلبها الشطط من األجر ،أو ح رطرها عن أجرة املثل.
أجيب:
أنه ليس يف اآلية ذكر التسمية ،وال يدل عليها بداللة من الدالالت الثالث؛ أما
اللفظيتان فظاهر ،وأما اللزومية فالنفكاك التالزم بني األمر إبيتاء األجر وبني تقدم تسميته،
وقد مساى هللا سبحانه وتعاىل ما تيؤآه العامل على عمله أجرا ،وإن  م يتقدم له تسمية كما
ﲐ﴾ [سورة العنكبوت.]27 :
ﲑ
قال تعاىل عن خليله عليه السالم﴿ :ﲍ ﲎ ﲏ
ومعلوم أن األجر ما يعود إىل العامل عوضا عن عمله؛ فهو كالثواب الذي يرجع من عمله،
وهذا اثبت سواء مسي أو  م يسم.
الدليل الثالث :قوله تعاىل﴿ :ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ﴾ [سورة الرمحن:
 .]60وليس من جزاء هذا احملسن بتخليص من أحسن إليه أبداء دينه ،وفك أسره منه ،وحل
واثقه ،أن يضيع عليه معروفه وإحسانه ،وأن يكون جزاؤه منه إبضاعة ماله ،ومكافأته عليه
ابإلساءة(.)2
الدليل الرابع :قول النحب صلى هللا عليه وسلم" :من صنع إليكم معروفا فكافئوه"(.)3
( )1انظر :جمموع فتاوى بن تيمية ،مجع ابن قاسم ،561/20 ،وإعالم املوقعني ،ابن القيم.43/2 ،
( )2انظر :إعالم املوقعني ،ابن القيم.416/2 ،
( )3من حديث عبدهللا بن عمر أخرجه أبو داود يف سننه ،يف كتاب الزكاة ،ابب :عطية من سأل ابهلل عز وجل،
رقم  ،52/2 )1674( :وابن حبان يف صحيحه ،كتاب الزكاة ،ابب :ذكر األمر ابملكافأة ملن صنع إليه
معروف ،202/8 ،وقال احلاكم" :صحيح على شرط الشيخني" ،ووافقه الذهحب ،وقال األلباين :وهو كما
قاال .انظر :املستدرك ،احلاكم ،ومعه التلخيص ،الذهحب  ،413-412/1وإرواء الغليل ،األلباين.60/6 ،
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وأي معروف فوق معروف هذا الذي افتك أخاه من أسر الداين! وأي مكافأة أقبح من إضاعة
ماله عليه وذهابه! واذا كانت اهلدية اليت هي تربع حمض ،قد شرعت املكافأة عليها ،وهي من
أخالق املؤمنني ،فكيف يشرع جواز ترك املكافأة على ما هو من أعظم املعروف!(.)1
يناقش:
أن املكافأة على املعروف على وجه االستحباب.
الدليل اخلامس :قول النحب صلى هللا عليه وسلم" :الظهر يرك" بنفقته إذا كان مرهوان
ولنب الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوان وعلى الذي يرك" ويشرب النفقة"( .)2حيث إن
الرهن إذا كان حيواان ،فهو حمرتم يف نفسه حلق هللا سبحانه ،وللمالك فيه حق امللك ،وللمرهتن
حق الوثيقة ،وقد شرع هللا سبحانه الرهن مقبوضا ،بيد املرهتن ،فإذا كان بيده فلم يركبه و م
حيلبه ذه" نفعه ابطال ،،وإن م ركن صاحبه من ركوبه خرج عن يده وتوثيقهُ ،ث الراهن قد
يغي" ،ويتعذر على املرهتن مطالبته ابلنفقة اليت حتفظ الرهن ،ويشق عليه أو يتعذر رفعه إىل
احلاكم واستئذانه ،ويتعسر عليه اإلشهاد على ذلك كل وقت ،فكان مقتضى العدل،
ومصلحة الراهن واملرهتن واحليوان ،أن يستويف املرهتن منفعة الركوب واحلل" ،ويعوا عنهما
ابلنفقة .ففي هذا مجع بني املصلحتني ،فإن نفقة احليوان واجبة على صاحبه ،واملرهتن إذا
أنفق عليه أق ادى عنه واجبا ،وله فيه حق ،فله أن يرجع ببدله(.)3
الدليل السادس :أن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه كت" إىل عامله ،يف سبااي
املسلمني ورقيقهم ،قد اشرتاه التجار" :أن املسلم أخو املسلم ،ال خيونه وال خيذله . . ،وأميا
ُحرر اشرتاه التجار؛ فإنه يرد عليهم رؤوس أمواهلم "( .)4حيث أمر عمر رضي هللا عنه أبن يرد
للتجار أمواهلم اليت اشرتوا هبا أسرى املسلمني.
( )1إعالم املوقعني ،ابن القيم.419/2 ،
( )2رواه البخاري يف صحيحه ،كتاب الرهن ،ابب :الرهن مركوب وحملوب ،رقم.888/2 ،)2377( :
( )3إعالم املوقعني ،ابن القيم ،42/2 ،و.411
( )4أخرجه سعيد بن منصور يف "سننه" ،كتاب اجلهاد ،ابب :ما أحرزه املشركون من املسلمني ُث يفيئه هللا على
املسلمني (رقم  ،)2803والبيهقي يف "السنن الكربى" ،كتاب مجاع أبواب السي ،ابب :من فرق بني وجوده
قبل القسم وبني وجوده بعده وما جاء فيما اشرتي من أيدي العدو ،رقم.365/18 ،)18304( :
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الدليل السابع :تنزيال للسان احلال منزلة لسان املقال( ،)1فإن اإلذن ابإلنفاق إن
 م يشرتطه لفظ،ا ،فهو معروف عرفا ،،بناء ،على أن الشرط العريف كالشرط اللفظي ،وال ميكن
العمل إال به ،بل ليس يقف اإلذن فيما يفعله الواحد على صاح" املال خاصة؛ ألن
املؤمنني واملؤمنات بعضهم أولياء بعض يف الشفقة والنصيحة واحلفظ واألمر ابملعروف والنهي
عن املنكر(.)2
ضويل( ،)3حتصيال ،ملصلحة املالك ،ومن
الدليل الثامن :قياسا على إجازة
ق
تصرف ال ُف ُ
أح قو ُج إىل العقود على أوالد الناس وبناهتم وإمائهم وعبيدهم ودورهم
املعلوم أ ان إبراء الذمم ت
وأمواهلم(.)4

( )1انظر :الذخية ،93 /9 ،وقواعد الفقه ،املقرى ،ص.494 :
( )2انظر :أعالم املوقعني ،ابن القيم.414/2 ،
كيال يف العقد ،إذا تصرف يف حق الغي بغي إذنه.
أصيال وال و ،
( )3الفضويل :هو من  م يكن ولي،ا وال ،
انظر :التعريفات ،اجلرجاين ،ص .167:وإعالم املوقعني ،ابن القيم.54/2 ،
وقد اختلف الفقهاء يف تصرف الفضويل هل يقع تصرفه مردودا أو موقوفا على إجازته؟
فذه" احلنفية واملالكية ،والشافعي يف القدمي ،وهو أحد قوليه يف اجلديد ،وأمحد يف إحدى الروايتني
عنه إىل أن البيع صحيح ،إال أنه موقوف على إجازة املالك.
وذه" الشافعي يف القول الثاين من اجلديد ،وأمحد يف الرواية األخرى عنه إىل أن البيع ابطل .انظر:
بدائع الصنائع ،الكاساين ،147/5 ،وتبيني احلقائق ،الزيلعي ،103، 102/4 ،وحاشية الدسوقي،
 ،12/2وروضة الطالبني ،النووي ، 353/3 ،والفروع ،ابن مفلح ،467 –466/2 ،واإلنصاف،
املرداوي ،283/4 ،وكشاف القناع عن منت اإلقناع ،البهويت.157/3 ،
وقال ابن تيمية :وظاهر مذه" أمحد التفصيل :وهو أن املتصرف إذا كان معذورا لعدم متكنه من
االستئذان ،وكان به حاجة إىل التصرف ،وقف العقد على اإلجارة بال نزاع عنده ،وإن أمكنه
االستئذان ،أو  م تكن به حاجة إىل التصرف ،ففيه النزاع انظر :جمموع فتاوى بن تيمية ،مجع ابن
قاسم ،577/20 ،وإعالم املوقعني ،ابن القيم.54/2 ،
( )4انظر :املرجع السابق.415/2 ،
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يناقش:
أنه قياس على مسألة خمتلف فيها ،حيث إن تصرف الفضويل ،حمل خالف ،والقول
بصحته موقوف على إجازة املالك ،أما مسألة الرجوع عند القائلني به ،فيشمل إذا كان
الرجوع إبذنه وعدمه ،فاختلفا.
الدليل التاسع :أنه قضاء مربئ من دين واج" عليه ،فكان من ضمان من هو عليه،
كاحلاكم إذا قضى عنه عند امتناعه(.)1
يناقش:
أن هذا يف حال امتناع املفُقؤادى عنهُ ،ث إن احلاكم له والية يف مال هذا املمتنع.
الدليل العاشر :أن هللا سبحانه وتعاىل عقد املواالة بني املؤمنني ،وجعل بعضهم أولياء
بعض ،فمن أق ادى عن وليه واجبا ،كان انئبه فيه مبنزلة وكيله ،وويل من أقامه الشرع للنظر يف
مصاحله لضعفه أو عجزه .واما يوضح ذلك أن األجنحب لو أقرا رب الداين قدر دينه،
وأحاله به على املدين ملك ذلك ،وهذا مثل أن يوفيه ويرجع به على املدين؟ وكذا لو تعني
عليه ذبح هدي أو أضحية ،فذحبها عنه أجنحب بغي إذنه أجزأت ،وأت ادى الواج" بذلك ،و م
تكن ذبيحة غاص" ،وما ذاك إال لكون الذبح قد وج" عليه ،فأق ادى هذا الواج" غيه،
(.)2
وقام مقام أتديته هو ،حبكم النيابة عنه شرعا
يناقش:
أ -أن يف مسألة القرا واإلحالة به ،قد جاء النص ابلرجوع على املفدين ،بقولفه صفلى هللا
عليه وسلم" :إذا أتبع أحدكم علفى ملفيء فليتبفع"( .)3وقفد حتقفق فيهفا رضفا احمليفل وإذنفه
( )1املغين ،ابن قدامة ،90/13 ،الكايف يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل ،ابن قدامة ،231/2 ،وشرح
الزركشي .121/4
( )2انظر :إعالم املوقعني ،ابن القيم.419/2 ،
( )3جزء من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه ،أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب احلواالت ،ابب:
احلوالة ،وهل يرجع يف احلوالة؟ رقم ،94/3 ،)2287( :ومسلم يف صحيحه ،كتاب املساقاة ،ابب:
حترمي مطل الغين ،وصحة احلوالة ،واستحباب قبوهلا إذا أحيل على ملي رقم.1197/3 ،)1564( :
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ابحلوالة ،خبالف مسألتنا ،فال يوجد فيها إذن.
ب -أن مسألة إجزاء ذبح اهلدي املعني من أجنحب بغي إذنه ليست حمفل اتففاق ،فقفد ذهف"
مالك إىل عدم اإلجزاء؛ ألن الذبح عبفادة ،ففإذا فعلهفا غفي صفاحبها عنفه بغفي إذنفه؛  م
تقع املوقع كالزكاة(.)1

وُياب عنهما:
أ -أنه ال ففرق شفرعي أو معنفوي بفني أن يوفيفه ويرجفع بفه علفى املفدين أو يقرضفه وحيتفال بفه
على املدين(.)2
ب -أنه فعل ال يفق تفتق رقر إىل النية ،فإذا فعله غي الصاح" أجزأ عنه ،كغسل ثوبه من
النجاسة ،حيث إهنا مستحقة للذبح ،ومتعينة لصاحبها ،فوقعت له ،سواء كان
الذبح بفعله أو بغيه(.)3
الدليل احلادي عشر :أن حفظ املال من مقاصد الشريعة ،وهلذا جاز ألحدهم ضم
اللقطة ،ورد اآلبق ،وحفظ الضالة ،حىت إنه حيس" ما ينفقه على الضالة واآلبق واللقطة ،وينزل
وإحساان إليه؛ فلو علم
إنفاقه عليها منزلة إنفاقه حلاجة نفسه؛ ملا كان حفظا ،ملال أخيه
،
املتصرف حلفظ مال أخيه أن نفقته تضيع ،وأن إحسانه يذه" ابطال ،يف حكم الشرع ملا أقت قد قم
بعضا ،وتعطلت حقوق
على ذلك ،ولضاعت مصاحل الناس ،ورغبوا عن حفظ أموال بعضهم ،
كثية(.)4
ؤدي على املُؤدَّى عنه.
الفرع الثاين :أدلة عدم رجوع املُ ِّ
استدل من قال :أبن ليس للمفُقفؤرردي عن الغي حق الرجوع عليه أبدلة ،جنملها فيما يلي:
الدليل األول :عفن سفلمة بفن األكفوع رضفي هللا عنفه أن النفحب صفلى هللا عليفه وسفلم أُيت جبنفازة
ليصففلي عليه ففا فق ففال" :ه ففل علي ففه م ففن دي ففن؟" .ق ففالوا :ال ،فص ففلى علي ففهُ ،ث أيت جبن ففازة أخ ففرى،
( )1الشرح الكبي ،عبد الرمحن بن قدامة.387/9 ،
( )2انظر :إعالم املوقعني ،ابن القيم.419/2 ،
( )3انظر :الشرح الكبي ،عبدالرمحن بن قدامة.387 /9 ،
( )4انظر إعالم املوقعني ،ابن القيم.419/2 ،
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فقال" :هل عليه من ديفن؟" .قفالوا :نعفم ،قفال" :صفلوا علفى صفاحبكم" .قفال أبفو قتفادة :علفي
دينه اي رسول هللا ،فصلى عليه(.)1
ووجه الداللة :أن أاب قتادة لو استحق الرجوع؛ لصار له دين على امليت ،وإذا  ،م
يصل النحب صلى هللا عليه وسلم عليه؛ لعدم فائدة الضمان إذا،؛ إذ ذمة امليت  م تزل مشغولة
بدين( ،)2وألنه صلى هللا عليه وسلم قال أليب قتادة" :اآلن باردت عليه جلدته"( .)3فلو كان
إذا قضى عنه يستحق الرجوع؛  م يربد عليه جلده(.)4
نوقش:
أنه قضى متربعا،؛ لعلمه أنه ال وفاء له ،وقصده تربئة ذمته؛ ليصلي عليه النحب صلى هللا
عليه وسلم ،بل إن يف احلديث دليال ،،على أن غي املتربع يرجع()5؛ لقوله صلى هللا عليه
وسلم له" :وج" حق الغرمي" ،أي عليك" ،وبرئ منهما امليت"(.)6
الدليل الثاين :أن األصل يف الفعل عن الغي التربع( ،)7وال رجوع يف التربعات()8؛
ألن رجوعه يف تربعه رجوع يف اهلبة ،وهو حرام( ،)9فالعربة عند وقوع النفزاع يف كون العمل
وقع على سبيل املعاوضة أم التربع بوجود اإلذن ،فيجع إن أذن له ،وإال فال .وإذا وقع الشك
( )1أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب الكفالة ،ابب :من تكفل عن ميت دينا ،فليس له أن يرجع،
رقم.96/3 ،)2295( :
( )2انظر :شرح الزركشي  ،120/4واملغين ،ابن قدامة ،90/13 ،وفتح الباري ،ابن حجر.468 /4 ،
( )3أخرجه أمحد يف مسنده من حديث جابر بن عبدهللا ،رقم .406/22 ،)14536( :واحلاكم ،وقال:
"صحيح اإلسناد" ،ووافقه الذهحب .املستدرك ،احلاكم ،58/2 ،وحسنه األلباين ،ألن يف إسناده عبد
هللا بن حممد بن عقيل يف حفظه ضعف يسي .انظر :إرواء الغليل ،األلباين.248/5 ،
( )4البيان يف مذه" الشافعي ،العمراين.325/6 ،
( )5انظر :املغين ،ابن قدامة ،90/13 ،شرح الزركشي .121/4
( )6سبق خترجيه يف احلديث السابق.
( )7الفروق ،القرايف ،988/3 ،الذخية ،القرايف.443/5 ،
( )8تبيني احلقائق ،الزيلعي.129/4 ،
( )9الشرح املمتع ،العثيمني .177/9
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يف حصول اإلذن ،فاألصل عدمه()1؛ ألن األصل يف الصفات العارضة العدم(.)2
نوقش:

أن األصل محله على املعاوضة ،ال على التربع ،و ر
ؤدي أن يرجع ببدله عليه ،وإذا وقع
للم ر
ُ
()3
الشك ،أو النفزاع بني الطرفني يف ذلك ،فالقول فيه ملن ينكر التربع؛ ألن األصل عدمه .
الدليل الثالث :أن من أق ادى عن غيه واجبا عليه من غي إذنه ،فهو إما فضويل ،وهو
جدير أبن يفوت عليه ما فوته على نفسه ،أو متفضل؛ فعوضه على هللا دون من تفضل
عليه ،فال يستحق مطالبته(.)4
نوقش:
أما تصرف الفضويل فقد سبق  ،وأما أنه متفضل فهذا غي الزم يف حال نوى
الرجوع أو  م ين رو التربع.
الدليل الرابع :أن الرجوع عليه ببدله ،خالف القياس؛ فإنه إلزام له مبا  م يلتزمه،
ومعاوضة  م يرا هبا(.)6
نوقش:
()5

أن القياس هو الرجوع إليه ابلبدل ،كما يف أدلة الرجوع السابقة (،)11 ،10 ،4 ،3
ُث إن هذا يف حق واج" يلزمه فعله بنفسه أو غيه ،وليس معاوضة فيحتاج رضاه.

( )1معلمة زايد للقواعد الفقهية.459/6 ،
( )2انظر :جملة األحكام العدلية ،مادة ( ،26/1 )9وترتي" الاليل يف سلك األماين ،انظر زاده.322/1 ،
( )3معلمة زايد للقواعد الفقهية.458/6 ،
( )4إعالم املوقعني ،ابن القيم.418 /2 ،
( )5انظر :الدليل الثامن يف الفرع األول من املطل" الثالث :أدلة القاعدة ،من املبحث الثاين.
( )6املرجع السابق.42/2 ،
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املطلب الرابع :املوازنة بني أقوال العلماء.
عند استعراضنا ألدلة القولني جندها متقاربة ،وإن كان القول بعدم الرجوع ،عليه
مناقشات أكثر وأقوى من القول ابلرجوع ،كما جند أن القول بعدم الرجوع؛ مبين على أن
األصل يف فعل الغي التربع ،والقول ابلرجوع؛ مبين على أن األصل يف الفعل عن الغي
املعاوضة عليه ،وهذا الفعل واج" على الغي ،أو فيه حفظ هلذا احلق ،أو أن الفاعل له حقه
متعلق فيه ،فيكون يف حكم املضطر ،أو احملتاج إىل فعله ،بشرط نية الرجوع ،أو عدم التربع،
وهو األقرب ،ويتأكد الوجوب يف حال امتناع الغي ،أو غيبته ،وتعذر استئذانه ،أو يف حال
استئذان احلاكم ،أو اإلشهاد على الرجوع على ما سبق.
على أن هذا اخلالف ،ليس بدرجة واحدة ،يف مجيع املسائل ،بل يقوى ويضعف
حبس" املسألة ،وحتقق شروط الرجوع فيها ،ولذا ال بد من دراسة املسائل على حدة،
مستصحبا فيها ما حتقق فيها من شروط.
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املبحث الثالث :الفروع الفقهية املندرجة حتت القاعدة
هلذه القاعدة فروع فقهية عديدة ،يف أبواب خمتلفة ،نذكر بعضها فيما يلي:
املطلب األول :أداء الضامن الدَّين عن املضمون عنه
إذا أق ادى الضامن الداين عن املضمون عنه  ،م خيل من صورتني:
الصورة األوىل :إن أق ادى الضامن الدين متربعا  ،،م يرجع بشيء؛ ألنه تطوع بذلك،
أشبه الصدقة ،سواء ضمن إبذنه أو بغي إذنه(.)1
الصورة الثانية :إن أق ادى الضامن الداين غي متربع ،فال خيلو :إما أن ينوي الرجوع ،أو
يذهل عنه ،فإن نوى الرجوع( ،)2فعلى أحوال:
احلال األول :أن يضمن إبذن املضمون عنه ،ويؤدي أبمره ،فإنه يرجع عليه ،وهذا
مذه" احلنفية( ،)3واملالكية( ،)4والشافعية( ،)5واحلنابلة(.)6
()7
قال ابن املنذر " :أمجعوا على أن الرجل إذا ضمن عن الرجل لرجل ماال ،معلوما،
أبمره ،أن الضمان الزم له ،وله أن أيخذ امن ضمن عنه"( .)8وقال يف اإلفصاح( :اتفقوا على
أنه إذا ضمن ح اقا ،عن رجل إبذنه وأداه ،أنه جي" له الرجوع به على املضمون عنه) ()9؛ ألنه
( )1انظر :الشرح الكبي ،عبدالرمحن بن قدامة ، 42/13 ،وشرح الزركشي.121/4 ،
( )2اإلنصاف ،املرداوي.42/13 ،
( )3االختيار لتعليل املختار ،املوصلي.169/2 ،
( )4حاشية الدسوقي.334/3 ،
( )5احلاوي الكبي يف فقه مذه" الشافعي ،املاوردي.438/6 ،
( )6الشرح الكبي ،عبدالرمحن بن قدامة ،43-42/13 ،وشرح الزركشي.120/4 ،
( )7أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري ،من فقهاء الشافعية ،وصاح" التصانيف كف
(اإلشراف يف اختالف العلماء)  ،وكتاب (اإلمجاع)  ،وكتاب (املبسوط) ،وغي ذلك مات مبكة ،سنة
318ه .انظر :سي أعالم النبالء ،الذهحب.494-492/14 ،
( )8االمجاع ،ابن املنذر ،ص.141:
( )9اإلفصاح عن معاين الصحاح يف مذاه" األئمة األربعة ،ابن هبية.100/6 ،
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يكون مبثابة وكيل عنه(.)1
احلال الثاين :أن يضمن إبذن املضمون عنه ،ويؤدي بغي إذنه ،فعلى ثالثة أقوال:
القول األول :له الرجوع ،وهو مذه" املالكية( ،)2والشافعية( ،)3واحلنابلة( ،)4قال يف
اإلنصاف" :بال نزاع"()5؛ ألنه إذا أذن يف الضمان ،تضمن ذلك إذنه يف األداء؛ ألن الضمان
يوج" عليه األداء ،فرجع عليه ،كما لو أذن يف األداء صرحيا.)6(،
القول الثاين :ليس له الرجوع ،وهو مذه" احلنفية( ،)7ووجه عند الشافعية ()8؛ ألنه
دفع بغي أمره ،أشبه ما لو تربع( ،)9وألنه حيتمل األمر ابلضمان الرجوع ،وحيتمل التربع ،فال
يلزم الرجوع(.)10
القول الثالث :أنه إن تعذر الرجوع على املضمون عنه ،مثل أن يطالبه املضمون له،
واملضمون عنه غائ" ،فدفع ما عليه ،فإنه يرجع ،وإال فال .وهو وجه عند الشافعية()11؛ ألنه
مضطر إىل القضاء ،وإن كان غي مضطر ،فهو متربع ابلدفع(.)12
والراجح ،له الرجوع ،ملا ذكره أصحاب القول األول.
( )1معلمة زايد للقواعد الفقهية.13/655 ،
( )2حاشية الدسوقي.334/3 ،
( )3احلاوي الكبي ،املاوردي ،438/6 ،البيان ،العمراين.326/6
( )4انظر :الشرح الكبي ،عبدالرمحن بن قدامة ،44/13 ،وشرح الزركشي  ،120/4واإلقناع ،احلجاوي،
.350/2
( )5اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف ،امل ترداوي.43/13 ،
ق
( )6انظر :البيان ،العمراين ،326/6 ،واملغين ،ابن قدامة ،90/7 ،والشرح الكبي ،عبدالرمحن بن قدامة.44/13 ،
( )7درر احلكام ،حيدر.816/1 ،
( )8احلاوي الكبي ،املاوردي ،438/6 ،والبيان ،العمراين.326/6 ،
( )9املغين ،ابن قدامة ،90/7 ،والشرح الكبي ،عبدالرمحن بن قدامة.44/13 ،
( )10انظر :درر احلكام ،حيدر.816/1 ،
( )11احلاوي الكبي ،املاوردي ،438/6 ،والبيان ،العمراين.327-326/6 ،
( )12انظر :البيان ،العمراين ،327/6 ،واملغين ،ابن قدامة ،90/7 ،والشرح الكبي ،عبدالرمحن بن قدامة.44/13 ،
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احلال الثالث :ضمن بغي أمره ،وقضى أبمره ،فاختلف فيه:
القول األول :له الرجوع ،وهو مذه" احلنابلة( ،)1على الصحيح( ،)2وهو وجه عند
الشافعية()3؛ ألنه أقادى دينه أبمره ،فرجع عليه ،كما لو  م يكن ضامنا ،أو كما لو ضمن أبمره(.)4
القول الثاين :أنه ال يرجع ،وهو مذه" الشافعي()5؛ ألنه لزمه بغي إذنه ،وأمره
ابلقضاء انصرف إىل ما وج" عليه ابلضمان(.)6
نوقش :أن الواج" بضمانه إمنا هو أداء دينه ،وليس هو شيئا ،آخر ،فمىت أ اداه عنه
إبذنه لزمه إعطاؤه بدله(.)7
والراجح ،له الرجوع ،ملا ذكره أصحاب القول األول.
احلال الرابع :أن يضمن ويقضي بغي إذنه ،فعلى قولني:
()9
القول األول :يرجع إليه ،وهو مذه" املالكية( ،)8واحلنابلة  ،كما يف الرواية املشهورة
عن أمحد( ،)10وهي اختيار اخلرقي ،والقاضي أيب يعلى ،وأيب اخلطاب( ،)11وغيهم (.)12
( )1انظر :الشرح الكبي ،عبدالرمحن بن قدامة ،44/13 ،وشرح الزركشي.120/4 ،
( )2اإلنصاف ،املرداوي.44/13 ،
( )3البيان ،العمراين.326/6 ،
( )4الشرح الكبي ،عبدالرمحن بن قدامة.43/13 ،
( )5البيان ،العمراين.326/6 ،
( )6انظر :املرجع السابق ،واحلاوي الكبي ،املاوردي.438/6 ،
( )7الشرح الكبي ،عبدالرمحن بن قدامة.44/13 ،
( )8الشرح الكبي ،الدردير.335/3 ،
( )9انظر :املغين ،ابن قدامة ،89/7 ،وتقرير القواعد  ،ابن رج" ، 74/2 ،واإلقناع ،احلجاوي،350/2 ،
والقواعد واألصول اجلامعة ،السعدي ،ص ،66:وتعليق على القواعد ،العثيمني ،ص.149:
( )10جمموع فتاوى بن تيمية ،مجع ابن قاسم.560 /20 ،
( )11أبو اخلطاب :حمفوظ بن أمحد بن احلسن الكلوذاين ،إمام احلنبلية يف عصره ،ومولده ووفاته ببغداد ،ووفاته
سنة510هف ،من كتبه :التمهيد يف أصول الفقه ،واالنتصار يف املسائل الكبار ،واهلداية ،والتهذي" .انظر:
طبقات احلنابلة ،ابن أيب يعلى ،258/2 ،وذيل طبقات احلنابلة ،ابن رج".275-270/1 ،
( )12شرح الزركشي.120/4 ،
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القول الثاين :ليس له الرجوع ،وهو قول ابن املنذر( ،)1وهو مذه" احلنفية(.)2
القول الثالث :ليس له الرجوع ،إذا  م يظن وجوبه عليه ،فإن ظ ان ُث اب قن خالفه
رجع(.)3
والراجح ،له الرجوع ما  م ين رو تربعا ،،ملا ذكره أصحاب القول األول.

املطلب الثاني :مصاحلة األجنيب عن املُـنْكِر
حبق ،فأنكر املدعى عليهُ ،ث إ ان أجنبيا ،صاحل عن
إذا ا ادعى شخص على آخر ٍر
املفُتن ركر-املدعى عليه ،-إبذن املفُتن ركر ،أو بغي إذنه ،فإنه يصح الصلح ،وهل يرجع األجنحب
على املفُتن ركر مبا دفعه من العوا؟ على حالتني:
احلالة األوىل :إن كان األداء مع اإلذن ،فاختلف فيه:
فذه" احلنفية( ،)4واحلنابلة ( ،)5إىل أن له الرجوع ،ألنه كالوكيل عنه ،فإذا أق ادى ،فقد
أق ادى واجبا عن غيه حمتسبا ابلرجوع ،فكان له الرجوع(.)6
وعند الشافعية على ضربني:
أحدمها :أن أيذن له يف الصلح عنه دون األداء ،فيقول" :صاحل عين" ،فال رجوع له
مبا أداه يف الصلح ،ألنه غي مأذون له يف األداء فصار متطوعا.،
والضرب الثاين :أن أيذن له يف األداء ،فينظر يف إذنه ابألداء ،فإن قال له" :صاحل و ررأد
ر
"أد" ،و م يصرح ابلرجوع ،ففي رجوعه وجهان:
لرتجع علي" ،فله الرجوع عليه ،وإن قال :ر
أحدمها :يرجع عليه إلذنه فيه.
والثاين :ال يرجع عليه ،ألن أمره ابألداء حيتمل أن يكون ملعىن التطوع به ،وحيتمل أن
( )1املغين ،ابن قدامة.90/7 ،
( )2بدائع الصنائع ،الكاساين ،13/6 ،االختيار ،املوصلي.169/2 ،
( )3انظر :احلاوي الكبي ،املاوردي ،437/6 ،والبيان ،325/6 ،واملنثور ،الزركشي.158/2 ،
( )4البحر الرائق ،ابن جنيم.259 /7 ،
( )5اإلنصاف ،املرداوي.159/13 ،
( )6انظر :املغين ،ابن قدامة ،13/5 ،وكشاف القناع ،البهويت.398/3 ،
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يكون ملعىن الرجوع عليه ،فلم يكن اإلذن صرحيا ،يف الرجوع به(. )1
والراجح له الرجوع ،ألن إذنه له ابملصاحلة يتضمن إذنه ابألداء عنه.
احلالة الثانية :إن  م أيذن له يف الصلح ،وال يف األداء ،فال رجوع له ،ولو نوى الرجوع
عليه؛ ألنه أق ادى عنه ما ال يلزمه أداؤه ،فكان متربعا ،،كما لو تطوع بقضاء دينه( .)2وهذا
مذه" احلنفية( ،)3والشافعية( )4واحلنابلة ،وصححه يف اإلنصاف(.)5
وقال يف املغين( :وخرجه القاضي وأبو اخلطاب على الروايتني ،فيما إذا قضى دينه
الثابت بغي إذنه ،وليس هذا جبيد؛ ألن هذا  م يثبت وجوبه على املفُتن ركر ،وال يلزمه أداؤه إىل
املدعي ،فكيف يلزمه أداؤه إىل غيه! ،وألنه أق ادى عنه ما ال جي" عليه ،فكان متربعا ،،كما لو
تصدق عنه)( .)6وهذا األقرب.
املطلب الثالث :افتداء األسري
لو اشرتى أسيا ،حرا ،مسلما ،من أهل دار احلربُ ،ث أطلقه وأخرجه إىل دار ا رإلسالم،
فإن كان الشراء إبذنه ،لزمه أن يُؤدي إىل الذي اشرتاه ما أ اداه فيه( ،)7وإن كان بغي إذنه،
فاختلف فيه على قولني:
()10
()9
()8
القول األول :له الرجوع عليه  ،وهو مذه" املالكية  ،واحلنابلة  ،نص عليه
( )1احلاوي الكبي ،املاوردي.373/6 ،
( )2انظر :احلاوي الكبي ،املاوردي ،373/6 ،واملغين ،ابن قدامة ،13/5 ،وكشاف القناع ،البهويت.398/3 ،
( )3البحر الرائق ،ابن جنيم.259 /7 ،
( )4احلاوي الكبي ،املاوردي.373/6 ،
( )5اإلنصاف ،املرداوي.159/13 ،
( )6املغين ،ابن قدامة.13/5 ،
( )7الشرح الكبي ،عبدالرمحن بن قدامة ،369/10 ،والقوانني الفقهية ،ابن جزي ،ص.114:
( )8انظر :والشرح الكبي ،عبدالرمحن بن قدامة ،369/10 ،وجمموع فتاوى بن تيمية ،ابن قاسم،
 ،349/30وتقرير القواعد ،ابن رج".،75/2 ،
( )9انظر :القوانني الفقهية ،ابن جزيء ،ص ،114:والشرح الكبي ،الدردير ،207/2 ،قال يف حاشية
الدسوقي( :احلاصل أن رجوع الفادي مقيرد :مبا إذا كان معينا ،وكان غي بيت املال ،وكان عاملا ،أو ظاان
أن اإلمام ال يفديه من بيت املال ،وال اما جيبيه من املسلمني ،وأن ال يقصد بذلك الفداء صدقة ،وأن ال
ميكن اخلالص بدونه ،فإن اختل شرط من هذه الشروط ،فال رجوع له) .حاشية الدسوقي.207/2 ،
( )10الشرح الكبي ،عبدالرمحن بن قدامة.370/10 ،
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أمحد و م خيتلف قوله فيه()1؛ لقول عمر بن اخلطاب .." :أرميا حر اشرتاه التجار فإنه يرد إليهم
رؤوس أمواهلم ،فإن احلر ال يُباع وال يُشرتى)( ،)2وألن االسي جي" عليه فداء نفسه،
قضى احلاكم عنه
من حكم الكفار ،فإذا انب عنه غيه يف ذلك ،وج" عليه قضاؤه ،كما لو ق
ح اقا ،امتنع من أدائه(.)3
القول الثاين :ليس له الرجوع ،وقال به الشافعي( ،)4وهو رواية عن أمحد()5؛ ألنه تربع
مبا ال يلزمه ،و م يؤذن له فيه ،أشبه ما لو عمر داره(.)6
والراجح ،له الرجوع ،ملا ذكره أصحاب القول األول ،وعليه هل يعترب للرجوع ها هنا
نية ،أم يكفي إطالق النية؟ على وجهني عند احلنابلة:
أحدمها :تعترب نية الرجوع لقضاء الديون ،وهو ظاهر كالم القاضي أيب يعلى.
والثاين :يرجع ما  م ينو التربع ،وبه جزم يف "احملرر"؛ ألن افتكاك األسرى مطلوب
شرعا؛ فيغ" فيه بتوسعه طرق الرجوع؛ لئال تقل الرغبة فيه( .)7وهو األقرب.
،
املطلب الرابع :النفقة على من تلزم على الغري نفقته
من أق ادى عن غيه نفقة واجبة عليه بنية الرجوع ،مثل :أن ينفق على ولده ،أو قريبه،
أو زوجته ،أو هبائمه ،أو رقيقه ،فله الرجوع عليه ،عند احلنابلة ،كقضاء الدنيون ،ذكره
القاضي يف "خالفه" وابن عقيل( )8يف "مفرداته"( .)9وقيرده ابن رج" يف حال إذا امتنع من
( )1أعالم املوقعني ،ابن القيم.416/4 ،
( )2سبق خترجيه.
( )3انظر :جمموع فتاوى بن تيمية ،ابن قاسم ،349 /30 ،والشرح الكبي ،عبدالرمحن بن قدامة،
 ،370/10وتقرير القواعد  ،ابن رج".75/2 ،
( )4مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ،الشربيين.422 /4 ،
( )5تقرير القواعد ،ابن رج".75/2 ،
( )6الشرح الكبي ،عبدالرمحن بن قدامة370/10 ،
( )7تقرير القواعد  ،ابن رج".75/2 ،
( ) 8أبو الوفاء :علي بن عقيل بن حممد بن عقيل البغدادي الظفري ،احلنبلي ،صاح" التصانيف ،ولد
سنة 432هف ،مات سنة 513هف  .انظر :طبقات احلنابلة ،أبو يعلى ،259/2 ،وسي أعالم النبالء،
الذهحب.447-443/19 ،
( )9انظر :جمموع فتاوى بن تيمية ،مجع ابن قاسم ،349 /30 ،وتقرير القواعد ،ابن رج"،75/2 ،
=
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جت" عليه النفقة(.)1
قال يف شرح املنتهى( :ولو امتنع منها ،أي النفقة زوج ،أو قري" ،فأنفق عليها غيه
رجع عليه منفق على زوجة ،أو قري" ،بنية رجوع؛ ألن االمتناع قد يكون لضعف من وجبت
له ،وقوة من وجبت عليه ،فلو  م ميقتلرك املنفق الرجوع لضاع الضعيف) (.)2
وقال ابن تيمية( :إذا كان االبن يف حضانة أمه ،فأنفقت عليه تنوي بذلك الرجوع
على األب ،فلها أن ترجع على األب ،يف أظهر قويل العلماء ،وهو مذه" مالك ،وأمحد يف
ظاهر مذهبه ،الذي عليه قدماء أصاحبه) (.)3
وقال املالكية كما يف البهجة( :أن من أنفق على صغي ،كان له أب ،أم ال ،فإنه
يرجع مبا أنفق يف مال األب ،أو الصحب بشروط .أحدمها :وجود املال لالبن أو لألب.
والثاين :علم املنفق به .والثالث :أن ينوي املنفق الرجوع بنفقته ،وقيل :ال يشرتط هذا الشرط،
بل كذلك يرجع إذا  م ينو رجوعا ،وال عدمه .والرابع :وهو أن تكون النفقة غي سرف ابلنسبة
للصغي ،وإال  م يرجع ابلسرف)(.)4
وقال احلنفية ( :وإذا كان الصغي معسرا ،وله أبوان فنفقته على األب دون األم ،فإن
كان األب معسرا ،واألم موسرة ،فإن القاضي أيمر األم ابإلنفاق عليه ،ويكون دينا على
األب ترجع به عليه)(.)5
وهنا مسألة :إذا غاب الزوج ،فهل للزوجة أن تستدين للنفقة على نفسها وأوالدها؟.
قال احلنابلة :إذا غاب الزوج ،فاستدانت الزوجة للنفقة على نفسها وأوالدها الصغار
نفقة املثل من غي زايدة؛ فإهنا ترجع بذلك .نص عليه أمحد ،و م يعترب إذن احلاكم ،واعترب
=

والقواعد واألصول اجلامعة ،السعدي ،ص.65:
( )1تقرير القواعد ،ابن رج".75/2 ،
( )2شرح منتهى اإلرادات ،البهويت.242 / 3 ،
( )3جمموع فتاوى بن تيمية ،ابن قاسم.134 / 34 ،
نسويل.613-612 /3 ،
( )4انظر :البهجة ،الت ُ
( )5اجلوهرة النية ،العبادي.89/2 ،
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صاح" "احملرر" يف لزوم نفقة األقارب ،أن يستدان عليه إبذن احلاكم(.)1
وقال ابن القيم( :لو أن القري" استدان ،وأنفق على نفسهُ ،ث أحال ابلداين على من
تلزمه نفقته ،لزمه أن يقوم له به؛ ألنه أحال على من له عليه حق ،وال يقال قد سقطت
مبضي الزمان ،فلم تصادف احلوالة حمال؛ ألهنا امنا تسقط مبضي الزمان ،إذا  م يكن املنفق
عليه قد استدان على املنفق ،بل تربع له غيه ،أو تكلف ،أو صرب ،فأما إذا استدان عليه
بقدر نفقته الواجبة عليه ،فهنا ال وجه لسقوطها)(.)2
وعند احلنفية إذا  م ينفق على زوجته أو أوالده فإنه يستدان عليه إبذن احلاكم ،وال
رجوع للمنفق بغي اإلذن(.)3
قال يف البحر الرائق( :أن الرجل إذا غاب وله زوجة وأوالد صغار و م يرتك شيئا فإن
القاضي يسمع البينة منها على النكاح إن  م يكن عاملا به على ما عليه العملُ ،ث يفرا هلا
وألوالدها نفقةُ ،ث أيمرها ابالستدانة فإذا جاء رجعت عليه ابملفروا هلا وألوالدها)(.)4
وأما اإلنفاق على العبد اآلبق ،إن كان بدون إذنه سيده ،فله أن يرجع على سيده،
مبا أنفق يف حال رده إليه ،وهذا مذه" املالكية( ،)5واحلنابلة ،نص عليه أمحد وصرح به
األصحاب( )6؛ ألن نفقته على سيده ،وقد قام الذي جاء به مقام السيد يف أداء الواج"
()7
عوضا عن بذله منافعه؛
عليه ،فرجع به ،كما لو أذن له  ،وألنه يستحق ،
جعال على الرد ،
ر
رده أوىل( ،)8وألنه مأذون يف اإلنفاق شرعا،،
فألن جي" له العوا عما بذله من املال يف ر
( )1احملرر ،ا د ابن تيمية ،311/2 ،وتقرير القواعد ،ابن رج".87/2 ،
( )2إعالم املوقعني ،ابن القيم.369-368 /3 ،
( )3انظر :االختيار ،املوصلي 6/3و.13
( )4البحر الرائق /ابن جنيم.215/4 ،
( )5الذخية ،القرايف.7/6 ،
( )6انظر :إعالم املوقعني ،ابن القيم ،321/4 ،وتقرير القواعد ،ابن رج" ،77/2 ،واإلنصاف،
الف قم ترداوي ،180/16 ،واإلقناع ،احلجاوي.396 /2 ،
( )7الشرح الكبي ،عبدالرمحن بن قدامة.180 /16 ،
( )8تقرير القواعد ،ابن رج".77/2 ،
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حلرمة النفس ،خبالف قضاء الداين بغي إذنه ،فإنه حمل خالف(.)1
واشرتط أبو اخلطاب وصاح" "احملرر" العجز عن استئذان املالك (.)2
وذه" الشافعية إىل عدم رجوعه ،ألنه متربع(.)3
والراجح ،له الرجوع ما  م ين رو تربعا ،،ملا ذكره أصحاب القول األول.

املطلب اخلامس :من قام عن غريه بعمل جرت العادة أخذ العوض فيه ،أو كان حفظا له
من الضياع؛ استحق عليه العوض والرجوع.
هنا مجلة مسائل ،تتعلق أبداء الفعل عن الغي بغي إذنه ،واستحقاق امل قفؤرردي فيها
العوا ،نظرا ،جلراين العادة يف ذلك ،أو ملا فيه من قيام مبصاحل املسلمني ،وحفظا ،للمال من
اهلالك .ونعرا هلا من خالل نصوص أهل العلم.
(من يستحق العوا عن عمله بغي شرط .وهو نوعان:
قال ابن رج" :ت
أحدمها :أن يعمل العمل وداللة حاله تقتضي املطالبة ابلعوا.
الثاين :أن يعمل عمال ،فيه غناء عن املسلمني وقيام مبصاحلهم العامة ،أو فيه استنقاذ
ملال معصوم من اهللكة.
أما األول :كاملالح امن يرصد نفسه للتكس" ابلعمل ،فإذا عمل؛ استحق أجرة املثل؛
وإن  م يُ قس ام له شيء ،نص عليه.
وأما الثاين :فيدخل حتته صور :من أنقذ مال غيه من التلف ،كمن خلص عبد غيه
من فالة مهلكة ،أو متاعه من موضع يكون هالكه فيه حمق ،قا ،أو قريب،ا منه؛ كالبحر ،وفم
السبع؛ فنص أمحد على وجوب األجرة له يف املتاع ،وكذلك لو انكسرت السفينة ،فخلص
قوم األموال من البحر؛ فإنه جت" هلم األجرة على املالك؛ ألن فيه حثًّا وترغيبا ،يف إنقاذ
الغواص إذا علم أنه يستحق األجرة غرر بنفسه ،وابدر إىل
األموال من اهللكة ،فإن ر
التخليص ،خبالف ما إذا علم أنه ال شيء له؛ فهو يف معىن رد اآلبق .وعن أمحد يف رجل
( )1املبدع يف شرح املقنع ،برهان الدين ابن مفلح.117/5 ،
( )2انظر :تقرير القواعد ،ابن رج".77/2 ،
( )3انظر :احلاوي الكبي ،438/6 ،واملنثور ،الزركشي.157/1 ،
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عمل يف قناة رجل بغي إذنه ،قال :هلذا الذي عمل نفقته ،إذا عمل ما يكون منفعة لصاح"
القناة ،ومن األصحاب من أقار النصوص على ظاهرها ،وجعل هذا احلكم ،مطا ،ردا ،يف كل
عمال لغيه فيه مصلحة له ،وهو حمتاج إليه؛ كحصاد زرعه واالستخراج من معدنه،
من عمل ،
()1
وحنو ذلك؛ خترجي،ا من العمل يف القناة ،وكأهنم جعلوه مبنزلة تصرف للفضويل) .
وقال ابن القيم( :من عمل يف مال غيه عمال بغي إذنه؛ حفظا ملال املالك ،واحرتازا
ص عليه اإلمام أمحد يف عدة
له من الضياع؛ فالصواب أنه يرجع عليه أبجرة عمله ،وقد ن ا
مواضع .منها :أنه إذا حصد زرعه يف غيبته ،فإن أمحد نص على أنه يرجع عليه ابألجرة،
وهذا من أحسن الفقه ،فإنه إذا مرا ،أو حبس ،أو غاب ،فلو ترك زرعه بال حصاد هللك
حيصده له ،أنه يذه" عليه عمله ونفقته ضياعا  ،م يقدم على ذلك ،ويف
وضاع ،فإذا علم من ُ
ذلك من إضاعة املال ،وإحلاق الضرر ابملالك ما أتابه الشريعة الكاملة؛ فكان من أعظم
حماسنها ،أن أذنت لألجنحب يف حصاده ،والرجوع على مالكه مبا أنفق عليه؛ حفظا ملاله،
ومال احملسن إليه ،ويف خالف ذلك إضاعة ملاليهما ،أو مال أحدمها)(.)2
حب ُسه حىت أيخذ ما فداه
وقال يف البهجة( :من فق قدى متاعا ،من أيدي اللصوص ،فله ت
به ،كما قال املالكية )(.)3
فهذه املسائل هي فروع فقهية ،تندرج حتت قاعدة البحث ،كما أهنا قد تعترب أدلة
وأصوال ،،لتخريج القاعدة عليها.
املطلب السادس :نفقة اللقطة
إذا أنفق على اللقطة حيو ،اان ،أو غيه ،اما حيتاج يف حفظه إىل مؤنة وإصالح ،فإن
كان متربعا،؛  م يرجع ،وإن كان إبذن حاكم؛ رجع هبا؛ ألن إذنه قائم مقام إذن الغائ"؛ ألن
للقاضي والية يف مال الغائ"( ،)4وإن  م يكن إبذنه؛ فاختلف فيه على قولني:

( )1انظر :تقرير القواعد ،ابن رج" ،قاعدة (.72-65/2 ،)74
( )2إعالم املوقعني ،ابن القيم.419/2 ،
نسويل.614/1 ،
( )3البهجة يف شرح التحفة ،الت ُ
( )4انظر :تبيني احلقائق ،الزيلعي ،305 /3 ،وتقرير القواعد ،ابن رج".75/2 ،
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القول األول :عدم الرجوع ،وهو مذه" احلنفية( ،)1الشافعية( ،)2ورواية عن أمحد()3؛
ألنه ال والية له يف اإلجياب على ذمتهما ،فصار كما إذا قضى دين غيه بغي إذن املدين(،)4
خميا بينه وبني بيعها وحفظ مثنها(.)5
وألن حفظها  م يكن متعين،ا ،بل كان ،
()6
القول الثاين :يرجع إذا نوى الرجوع ،وهو مذه" احلنابلة  ،واشرتط بعضهم:
اإلشهاد عليه(.)7
ويدل للرجوع أن عمر بن عبد العزيز قضى فيمن وجد ضالة ،فأنفق عليها ،فجاء رهبا
فإنه يغرم له ما أنفق؛ وذلك أنه أنفق على اللقطة حلفظها ،فكان من مال صاحبها ،كمؤنة
جتفيف الرط" والعن"(.)8
ونوقش:
أن أثر عمر اما يذكره الفقهاء بال سند ،وألن جتفيف العن" والرط" واإلنفاق عليه يف
ذلك أحظ لصاحبه؛ ألن النفقة ال تتكرر ،واحليوان يتكرر اإلنفاق عليه ،فرمبا استغرق قيمته،
فكان بيعه أو أكله أحظ(.)9
والراجح ،له الرجوع ما  م ين رو تربعا ،،إال إن كان بيعها أحظ هلا ولصاحبها ،ألن
تكرار اإلنفاق عليها رمبا استغرق قيمتها.

( )1الدر املختار ،احلصكفي.281 /4 ،
( )2تقرير القواعد ،ابن رج".75/2 ،
( )3املرجع السابق ،والشرح الكبي ،عبدالرمحن بن قدامة.221/16 ،
( )4تبيني احلقائق ،الزيلعي.305 /3 ،
( )5تقرير القواعد ،ابن رج".75/2 ،
( )6اإلنصاف ،امل ترداوي.221/16 ،
ق
( )7انظر :الشرح الكبي ،عبدالرمحن بن قدامة ، 220/16 ،وتقرير القواعد ،ابن رج".78-77/2 ،
( )8انظر :املرجع السابق ،والشرح الكبي ،عبدالرمحن بن قدامة.221/16 ،
( )9انظر :الشرح الكبي ،عبدالرمحن بن قدامة.221/16 ،
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املطلب السابع :نفقة اللقيط
إذا أنفق على اللقيط ،وكان متربعا،؛  م يرجع ،وإن كان حمتسبا ،ابلرجوع عليه ،إذا
أيسر ،وكان ذلك إبذن احلاكم؛ رجع هبا ،عند احلنفية ،واحلنابلة ،وقول للشافعية( ،)1وإن  م
يكن إبذنه؛ ففيه خالف:
القول األول :ليس له الرجوع ،وهو مذه" احلنفية ،واملالكية ،واحلنابلة ،وقول
للشافعية( )2؛ ألنه أنفق عليه من غي إذنه ،وال إذن وليه ،وال إذن احلاكم ،فلم يرجع بشيء،
كما لو تربع به( ،)3وألهنا فرا كفاية وجبت للمواساة ،فهي كنفقة القري"(.)4
القول الثاين :له الرجوع ،وهو قول للشافعية( ،)5ورواية عن أمحد ،واختاره املوفق ،إن
قصد الرجوع()6؛ ألنه أق ادى ماال ،وج" على غيه ،فكان له الرجوع على من كان الوجوب
عليه ،كالضامن إذا قضى عن املضمون عنه(.)7
والراجح ،له الرجوع ما  م ين رو تربعا ،،ملا ذكره أصحاب القول الثاين.

( )1انظر :الدر املختار ،احلصكفي ،281 /4 ،والذخية ،القرايف ،132 /9 ،والبيان ،العمراين،
 ،17-16/8والشرح الكبي ،عبدالرمحن بن قدامة ،282/16 ،واإلنصاف ،املرداوي.283/16 ،
( )2انظر :الدر املختار ،احلصكفي ،281 /4 ،والذخية ،القرايف ،132 /9 ،والبيان ،العمراين،16/8 ،
وكشاف القناع ،البهويت.227/4 ،
( )3انظر :الشرح الكبي ،عبدالرمحن بن قدامة ،282/16 ،وتقرير القواعد ،ابن رج".78/2 ،
( )4كشاف القناع ،البهويت.227/4 ،
( )5البيان ،العمراين.17-16/8 ،
( )6تقرير القواعد ،ابن رج"  ،78/2واإلنصاف ،املرداوي.283/16 ،
( )7الشرح الكبي ،عبدالرمحن بن قدامة.282/16 ،
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املطلب الثامن :نفقة احليوان املودع
إذا أنفق على هبيمة مودعة عنده ،بغي إذن مالكها ،وإبذن حاكم؛ رجع به ،وإن كان
بغي إذن احلاكم ،فإن كان مع تعذره ،وأشهد على اإلنفاق ،فله الرجوع؛ ألنه مأذون فيه
عرفا ،وإن كان مع إمكان إذن احلاكم ،و م يستأذنه ،بل نوى الرجوع فقط ،ففيه خالف:
فذه" احلنفية والشافعية واحلنابلة إىل عدم رجوعه؛ ألنه متطوع(.)1
وعند املالكية ورواية عن أمحد :يرجع .وصححها يف اإلنصاف(.)2
وإن أنفق من غي إشهاد ،مع العجز عن استئذان احلاكم ،ففيه خالف:
فعند املالكية :يرجع.
والشافعية :ال يرجع.
()3
وعند احلنابلة :وجهان
وإن  م يتعذر استئذان مالكها ،فعند احلنابلة طريقتان:
إحدامها :أنه على الروايتني يف قضاء الداين وأوىل؛ أل ان للحيوان حرمة ،يف نفسه،
أحياان ،وألن ا رإلذن يف اإلنفاق على احليوان املؤمتن عليه
توج" تقدميه على قضاء الديون ،
عريف؛ فيتنزل منزلة اللفظي.
()4
احدا .
الثانية :ال يرجع ،
قوال و ،
والراجح ،له الرجوع ما  م ين رو تربعا ،،أل ان للحيوان حرمة ،يف نفسه ،فيج" اإلنفاق
عليه ،وهو مأذون يف اإلنفاق عليه عرفا.،
( )1انظر :درر احلكام ،حيدر ،288/2 ،مادة ،628/3 ،)786( :والبيان ،العمراين ،992-491/6 ،واملنثور،
الزركشي ،157/1 ،والشرح الكبي ،عبدالرمحن بن قدامة ،19-18/16 ،واإلنصاف ،املرداوي.19/16 ،
( )2الكايف يف الفقه على مذه" أهل املدينة ،ابن عبدالرب ،183/2 ،واجلامع ملسائل املدونة ،الصقلي،
 ،399 /18واإلنصاف ،املرداوي.19/16 ،
( )3انظر :الكايف ،ابن عبدالرب ،183/2 ،واجلامع ملسائل املدونة ،الصقلي ، 399/18 ،والبيان،
العمراين ،992-491/6 ،والشرح الكبي ،عبدالرمحن بن قدامة.،19-18/16 ،
( )4تقرير القواعد ،ابن رج".80-78/2 ،
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املطلب التاسع :إنفاق أحد الشريكني على املال املشرتك
قال احلنابلة :جيرب الشريك على العمارة مع شريكه ،يف األمالك واألوقاف املشرتكة،
فإن اهندم حائطهما ،أو سقفهما ،فطل" أحدمها صاحبه ببنائه معه ،أجرب ،فإن امتنع ،أخذ
احلاكم من ماله وأنفق عليه  ،وإن أنفق الشريك إبذنه ،أو أذن حاكم ،أو بنية رجوع؛ رجع
على حصة الشريك ،وكان بينهما(.)1
وفيه رواية أخرى :ال جيرب ،فينفرد الطال" ابلبناء ،ومينع الشريك من االنتفاع حىت أيخذ
منه ما خيص حصته من النفقة ،نص عليه؛ ألن من جاز له البناء يف ملك غيه  م يكن متربعا،،
كالوصي واحلاكم يف ملك اليتيم .وقال أمحد :يف رجلني بينهما أرا ،أو دار ،أو عبد ،حيتاج إىل
أن ينفق على ذلك ،فيأىب اآلخر ،قال :ينظر يف ذلك ،فإن كان يضر بشريكه ،وميتنع اما جي"
عليه؛ ألزم ذلك ،وحكم به عليه ،وال يضر هبذا ،ينفق وحيكم به عليه(.)2
وذكر احلنفية :أنه إذا كان السفل لرجل ،والعلو آلخر ،فاهندم السفل ،من غي صنع
صاحبه ،ال جيرب على البناء؛ لعدم التعدي ،وألنه ملكه ،وال جيرب صاح" امللك على بناء
ملكه ،ولكن لصاح" العلو أن يبين إن شاء ويبين عليه علوهُ ،ث يرجع عليه بقيمة البناء،
ومينعه من السكىن فيه ،حىت يدفع إليه قيمته يوم البناء؛ ألنه مضطر؛ ألنه ال يتوصل إىل بناء
ملكه إال ببناء السفل ،فكان له أن يتطرق ببناء السفل ليتوصل إىل حقه ،فصار كمعي الرهن
إذا قضى الداين بغي إذن الراهن ،ال يكون متربعا ،،والبناء ملك الثاين ،فكان له أن مينعه من
االنتفاع ابلبناء ،حىت يتملكه عليه أبداء القيمة؛ ألنه مأذون يف هذا اإلنفاق شرعا ،،فيكون
كاملأمور به من صاح" السفل؛ ألن للشرع عليه والية ،خبالف الدار املشرتكة إذا اهندمت
فبناها أحدمها بغي إذن صاحبه حيث ال يرجع؛ ألنه متربع؛ إذ هو ليس مبضطر؛ ألنه ميكنه
صتقها ،ويبين نصيبه ،ولو كانت الدار صغية حبيث ال ميكن االنتفاع بنصيبه بعد
أن يقسم قع تر ق
القسمة؛ كان له أن يرجع ،وعلى هذا لو اهندم بعض الدار أو بعض احلمام ،فأصلحه أحد
الشريكني؛ له أن يرجع؛ ألنه مضطر؛ إذ ال ميكن قسمة بعضه(.)3
( )1انظر :االنصاف ،املرداوي ،215/13 ،واإلقناع ،احلجاوي.206/2 ،
( )2تقرير القواعد ،ابن رج".81-80/2 ،
( )3انظر :املبسوط ،السرخسي ،169 -168 /17 ،وتبني احلقائق ،الزيلعي.195 /4 ،
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املطلب العاشر :افتكاك الرهن املعار
من أعار إنساان ،شيئا ،ليهنه يف دين عليهُ ،ث إ ان املعي قضى الداين وافتك الرهن من
املرهتن ،فإ تن كان إبذن املستعي؛ فإنه يرجع عليه ابتفاق ،وإن كان بغي إذنه؛ فإنه يرجع عليه،
عند احلنفية ،واملالكية ،واحلنابلة ،وقول للشافعية()1؛ لقيامه عنه بدين واج" عليه()2؛ وهو
مضطر ألجل ختليص ملكه ،فال يقال فيه إنه متربع(.)3
املطلب احلادي عشر :أداء احلقوق عن امليت
قد سبق الكالم عن أداء الداين عن الغي ،وهو يشمل امليت وغيه ،وهنا مسائل
متعلقة ببعض احلقوق األخرى املتعلقة ابمليت ،ومنها:
الفرع األول :ما جهز به امليت.
ما قج قهقز به األجنحب امليت من كفن وحنوه ،فاختلف هل لألجنحب الرجوع فيه ،على
ثالثة أقوال:
القول األول :ال رجوع له ،إال إذا كان إبذن احلاكم ،وهذا مذه" احلنفية(.)4
القول الثاين :إن امتنع من يلزمه جتهيز امليت فجهزه أجنحب ،فإنه يرجع بقيمة ما دفع،
إن كان ذلك إبذن حاكم أو أشهد عليه ،وهذا مذه" الشافعية(.)5
القول الثالث :له الرجوع ،وهذا مذه" املالكية( ،)6وكذا مذه" احلنابلة ،إن نوى
الرجوع(.)7
( )1انظر :احلاوي الكبي ،املاوردي ،351/6 ،والتاج واإلكليل ،العبدري ،7/5 ،وتقرير القواعد ،ابن
رج"  ، 88/2وإعالم املوقعني ،ابن القيم ،417/2 ،وكشاف القناع ،البهويت ،324 /3 ،والفرائد
البهية ،حممود أفندي ،ص.32 :
( )2كشاف القناع ،البهويت.324 /3 ،
( )3الفرائد البهية ،حممود أفندي ،ص.32 :
( )4حاشية رد املختار على الدر املختار شرح تنوير األبصار  ،ابن عابدين.205/2 ،
( )5حاشية البجيمي على شرح منهج الطالب ،البجيمي.467/1 ،
نسويل.614/1 ،
( )6البهجة يف شرح التحفة ،الت ُ
( )7الروا املربع بشرح زاد املستقنع ،البهويت.449/1 ،
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والراجح ،له الرجوع ما  م ين رو تربعا ،،ألن جتهيزه واج" يف مال امليت.

الفرع الثاين :قضاء أحد الورثة دين امليت ليصل إىل حقه من الرتكة
قضى أحد الورثة الدايت قن عن امليت ليزول تعلقه ابلرتكة ،ليتوصل بذلك إىل أخذ
إذا ق
حقه من الرتكة ابلقسمة؛ فإنه يرجع على الرتكة مبا قضاه ،وهذا مذه" أيب حنيفة ،واحلنابلة؛
ألن ا رإلنفاق الستصالح ملك املفُنفق؛ فهو كإنفاق الشريك على عمارة احلائط(.)1
الفرع الثالث :قضاء احلج عن امليت ،أو اإلعتاق أو اإلطعام عنه
إذا ح اج رجل عن ميات بدون إذن وليه ،أو أعتق عنه يف نذر ،أو أطعم عنه يف كفارة؛
فله الرجوع على الرتكة مبا أنفق ،بنية الرجوع عند احلنابلة؛ ألنه قام عنه بواج" ،ولسقوط
اعتبار ا رإلذن هنا ،ويكون كأداء أحد اخلليطني الزكاة من ماله عن اجلميع(.)2

املطلب الثاني عشر :اإلنفاق على الرهن
إذا أنفق على احليوان املرهون متربعا،؛  م يرجع بشيء ،وإن كان إبذن املالك ،ونوى
الرجوع؛ رجع عليه؛ ألنه انب عنه يف اإلنفاق ،كما لو واكله ،وإن قدر على استئذان املالك،
فلم يستأذنه فاختلف فيه:
القول األول :وهو مذه" احلنفية ،والشافعية ،واحلنابلة ،أنه ال يرجع ؛ ألنه متربع
()3؛ وهو مفرط يف ترك استئذانه مع القدرة عليه ،كما لو ع امر داره بغي إذنه.
ضى دينه بغي إذنه،
القول الثاين :وهو قول عند احلنابلة ،أنه يرجع؛ بناء على ما إذا ق ق
وهذا أقيس يف املذه"؛ إذ ال يعترب يف قضاء الداين ،العجز عن استئذان الغرمي؛ ألن ا رإلذن
يف ا رإلنفاق هاهنا عريف ،فيقوم مقام اللفظي ،وابملرهتن إليه حاجة حلفظ وثيقته ،فصار كبناء
أحد الشريكني احلائط املشرتك(.)4
( )1انظر :درر احلكام ،حيدر ،مادة ( ،624/3 ،)1506وإعالم املوقعني ،ابن القيم ،417/2 ،وتقرير
القواعد ،ابن رج". 88/2 ،
( )2انظر :تقرير القواعد ،ابن رج" ، 75/2 ،وكشاف القناع ،البهويت.336 /2 ،
( )3مادة )725( :جملة احلكام .انظر :درر احلكام ،حيدر ،138/2 ،والبيان ،العمراين ،92/6 ،والشرح
الكبي ،عبدالرمحن بن قدامة ،498-496/12 ،وتقرير القواعد ،ابن رج".84/2 ،
( )4انظر :الشرح الكبي ،عبدالرمحن بن قدامة ،498-496/12 ،وتقرير القواعد ،ابن رج".84/2 ،
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والراجح ،له الرجوع ما  م ين رو تربعا ،،ملا ذكره أصحاب القول الثاين.
وإن عجز عن استئذان املالك ،و م يستأذن احلاكم ،فاختلف فيه:
القول األول :وهو مذه" الشافعية ورواية عن أمحد :أنه ال يرجع؛ ألنه متربع()1؛
ألنه  م يستأذن مالكه ،وال من يقوم مقامه ،أشبه ما لو كان املالك حاضرا ،فلم يستأذنه.
القول الثاين :وهو رواية اثنية عند احلنابلة :يرجع عليه؛ ألنه قام عنه بواج" ،وهو
حمتاج إليه؛ حلرمة حقه ،وألنه أنفق عليه عند العجز عن استئذانه أشبه مالو عجز عن
استئذان احلاكم(.)2
القول الثاين :وهو عند احلنفية ،إذا  م يكن يف البلد قاا ،وأثبت املرهتن أنه أوىف
املصروف العائد للرهن ،بناء على أن يرجع على الراهن؛ فله الرجوع(.)3
والراجح ،له الرجوع ما  م ين رو تربعا ،،ملا ذكره أصحاب القول الثاين.
وهنا مسألتان تتعلقان هبذه املسألة ،ومها:
املسألة األوىل :إذا قج قىن العبد املرهون ،ففداه املرهتن بغي إذن الراهن؛ فقال أكثر
األصحاب من احلنابلة؛ كالقاضي وابن عقيل وأيب اخلطاب وغيهم :إن  م يتعذر استئذانه؛
فال رجوع ،وإن تعذر؛ ُخررج على اخلالف يف نفقة احليوان املرهون؛ ألن الفداء هنا ملصلحة
الرهن واستبقائه ،وذلك واج" على الراهن حلق املرهتن(. )4
وقال صاح" "احملرر" :ال يرجع إال إبذن الراهن ،أو تعذر استئذانه( )5؛ ألن املالك
 م جي" عليه االفتداء والتسليم هاهنا ،وكذلك لو سلمه؛  م يلزمه قيمته لتكون رهن،ا(. )6
( )1انظر :البيان ،العمراين ،92/6 ،والشرح الكبي ،عبدالرمحن بن قدامة.498-496/12 ،
( )2انظر :الشرح الكبي ،عبدالرمحن بن قدامة ،498-496/12 ،وتقرير القواعد ،ابن رج"،84/2 ،
وكشاف القناع ،البهويت.356 /3 ،
( )3درر احلكام ،حيدر.139/2 ،
( )4انظر :تقرير القواعد ،ابن رج".82-81/2 ،
( )5احملرر ،ا د.490/1 ،
( )6تقرير القواعد ،ابن رج".82-81/2 ،
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فع امقرها املرهتن بغي إذن؛ فقال القاضي
املسألة الثانية :لو خربت الدار املرهونة ،ق
وصاح" املغين واحملرر :ال يرجع إال أبعيان آلته( )1؛ ألن عمارة الدار ال جت" على املالك.
وا زوم به يف "اخلالف الكبي" للقاضي أنه يرجع؛ ألنه من مصلحة الرهن.
وقال ابن عقيل :حيتمل عندي أن يرجع مبا يتحفظ به أصل مالية الدار حلفظ وثيقته؛
ألهنا نفقة حلفظ مالية وثيقته ،وذلك غرا صحيح.
وقال ابن رج" :ولو قيل :إن كانت الدار بعد ما خرب منها حترز قيمة الداين املرهون
به؛  م يرجع؛ ألنه ال حاجة له إىل عمارهتا حينئذ؛ وإن كانت دون حقه أو وفق حقه،
ر
يعمر ويرجع،
وخيشى من تداعيها للخراب شيئ،ا فشيئ،ا حىت تنقص عن مقدار احلق؛ فله أن ر
لكان متوجها.)2(،
املطلب الثالث عشر :اإلنفاق على احليوان املستأجر
ال فأنفق املستأجر على اجلرمال ،فإن ر
قدر على
إذا استأجر رمجاال ليكبها ،فهرب اجل ام ُ
ق
ر
يشهد()3؛
استئذان احلاكم ،فلم يستأذنه؛  م يرجع ،وإن  م يقدر ،فإن أ رشتهد؛ رجع ،وإن  م تر
فاختلف فيه:
القول األول :له الرجوع ،وهو مذه" املالكية ،والشافعية ،واحلنابلة()4؛ ألن املؤجر
ضمن له حتصيل منافع اجلر قمال ،ومعلوم أنه ال ميكنه استيفاء تلك املنافع إال ابلعلف ،فدخل يف
ضمانه لتلك املنافع ،إذنه له يف حتصيلها ابإلنفاق عليها ضمنا ،وتبعا ،،فصار ذلك مستحقا،
عليه حبكم ضمانه عن نفسه ،ال حبكم ضمان الغي عنه ،واملعلوم أن احليوان ال بد له من قوام،
فكأنه قد حصل اإلذن فيها يف اإلنفاق عرفا ،،واإلذن العريف جيري جمرى اإلذن اللفظي(.)5
( )1احملرر ،ا د ،490/1 ،وتقرير القواعد ،ابن رج".82-81/2 ،
( )2تقرير القواعد ،ابن رج".82-81/2 ،
( )3البيان ،العمراين.347/7 ،
( )4انظر :منح اجلليل شرح على خمتصر سيد خليل ،عليش ،505/7 ،والبيان ،العمراين،347/7 ،
والشرح الكبي ،عبدالرمحن بن قدامة ،499/12 ،وإعالم املوقعني ،ابن القيم.417/2 ،
( )5انظر :إعالم املوقعني ،ابن القيم.418/2 ،
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القول الثاين :ليس له الرجوع  ،وهو مذه" احلنفية ،ووجه عند الشافعية ،ورواية عن
أمحد؛ ألنه يكون متربعا.)1(،
والراجح ،له الرجوع ما  م ين رو تربعا ،،ملا ذكره أصحاب القول األول.

( )1انظر :درر احلكام ،حيدر ،646 /1 ،مادة ،)561( :و ،627/3والبيان ،العمراين.347/7 ،
والشرح الكبي ،عبدالرمحن بن قدامة ،499/12 ،وتقرير القواعد ،ابن رج".86-85/2 ،
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اخلامة
وبعد هذه الدراسة ،أذكر أبرز النتائج اليت توصلت إليها:
 -1هلذه القاعدة أمهية ابرزة ،تكمن يف دخوهلا يف عدد من األبواب واملوضوعات الفقهية،
وكثرة الفروع الفقهية املندرجة حتتها.
 -2اختلفت صيل القاعدة عند الفقهاء؛ نظرا الختالفهم يف اعتبارها ،بني ٍ
قول بعدم
الرجوعٍ ،
وقول ابلرجوع ،وهذا القول ،إما :مطلق ،إبطالق الرجوع من غي قيد ،أو
مقيرد حبال االضطرار ،أو بنياة الرجوع ،أو عدم التربع.
 -3الصيغة املختارة للقاعدة عند الباحث ،هي" :من أق ادى عن غيه ح اقا ،،اما ال يفق تفتق رقر
إىل نياة الفاعل؛ فله الرجوع به عليه ،ما  م ين رو تربعا."،
 -4معىن القاعدة إمجاال :إذا قام شخص أبداء دين أو حق عن الغي ،ال تشرتط يف هذا
الفعل نية الفاعل ،فيكون للمفُقفؤرردي حق الرجوع مبا دفعه على املفُقؤادى عنه ،وإن  م
أيذن له بذلك ،وهذا مقياد ،بعدم قصد املفُقفؤرردي التربع ،سواء نوى الرجوع ،أو  م ين رو
شيئا.،
 -5هلذه القاعدة صور ،منها :أن يؤدي واجبا عن غيه تعلق به حقه ،أو ال ،أو ما ليس
بواج" وتعلق به حقه.
 -6ميكن إرجاع القاعدة إىل حاالت ،هي:
احلالة األوىل :أن يكون األداء أبمر املفُقؤادى عنه ،أو إذنه؛ فله الرجوع.
احلالة الثانية :أن يكون األداء يف ديون هللا ،وبغي إذن املفُقؤادى عنه ،فليس له الرجوع
على الراجح.
احلالة الثالثة :أن يكون الداين يف ديون اآلدميني ،واألداء تربعا ،من املفُقفؤرردي .فال
يرجع.
احلالة الرابعة :أن يكون الداين يف ديون اآلدميني ،ويكون األداء بغي إذن املفُقؤادى
عنه ،فعلى ثالثة أقسام:
القسم األول :أن يكون األداء بنية الرجوع على املفُقؤادى عنه ،فمختلف فيه.
واألقرب :له الرجوع.
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القسم الثاين :أن يكون األداء مع عدم قصد التربع عن املفُقؤادى عنه؛ فمختلف فيه.
واألقرب :له الرجوع.
القسم الثالث :أن ال ينوي شيئا ،،فمختلف فيه .واألقرب :له الرجوع.
 -7شروط العمل ابلقاعدة ،املعتربة عند الباحث ،هي :أن ال ينوي املفُقؤرردي ابألداء التربع،
وأن يكون الشيء املفُقؤادى عن الغي واجبا ،،إما ابالضطرار ،أو جبراين العرف بذلك،
أو يكون فيه مصلحة للمفُقؤرردي ،وهو حمتاج إليه كما عند بعض احلنابلة ،وأن يكون
الشيء املفُقؤادى اما ال حيتاج فعله إىل نية الفاعل.
 -8هناك شروط للقاعدة حمل نظر ،واألقرب عند الباحث عدم اشرتاطها ،وهي :وجود
نية الرجوع حال األداء ،وأن يكون األداء حال االضطرار ،وإبذن احلاكم ،أو
اإلشهاد ،وأن يكون املفُقؤادى عنه امتنعا من األداء.
 -9للقاعدة أدلة تدل على الرجوع ،وأخرى على عدمه ،وهي متقاربة ،وإن كان القول
بعدم الرجوع ،عليه مناقشات أقوى وأكثر.
 -10إن القول بعدم الرجوع؛ مبين على أن األصل يف فعل الغي التربع ،والقول ابلرجوع؛
مبين على أن األصل يف الفعل عن الغي املعاوضة عليه ،وهذا الفعل واج" على
الغي ،أو فيه حفظ هلذا احلق ،أو أن الفاعل له حقه متعلق فيه ،فيكون يف حكم
املضطر ،أو احملتاج إىل فعله ،بشرط التربع ،ويتأكد الوجوب يف حال امتناع الغي ،أو
غيبته ،وتعذر استئذانه ،أو يف حال استئذان احلاكم ،أو اإلشهاد على الرجوع.
 -11يندرج حتت القاعدة فروع فقهية عديدة ،يف أبواب خمتلفة.
ويوصي الباحث مبا يلي:
 استقصاء مجيع الفروع الفقهية املندرجة حتت القاعدة ،ودراستها. دراسة أثر القاعدة على التطبيقات القضائية ،للوقوف على اجلان" العملي فيها،والنظر يف مدى اعتبارها ،وشرطه.
 بذل مزيد من العناية يف حترير مذهحب احلنفية والشافعية من خالل فروعهما الفقهية. االهتمام ابلقواعد الكلية غي الكربى ،خاصة غي املشتهرة ،من خالل حتريرها،ودراسة الفروع املتعلقة هبا.
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املصادر واملراجع

القرآن الكرمي
األلب ففاين ،حمم ففد انص ففر ال ففدين" .إرواء الغلي ففل يف ختف فريج أحادي ففث من ففار الس ففبيل" .حتقي ففق زه ففي
الشاويش( .ط ،2بيوت :املكت" اإلسالمي1985 ،م).
األنصففاري ،زك فراي" .أسففىن املطالفف" يف شففرح روا الطالفف"" .حتقيففق حممففد آمففر( .ط بففدون،
بيوت :دار الكت" العلمية2000 ،م ).
البجيمففي ،سففليمان بففن عمففر بففن حممففد" .حاشففية البجيمففي علففى شففرح مففنهج الطففالب"( .ط
بدون ،تركيا :املكتبة اإلسالمية).
البخاري ،حممفد بفن إمساعيفل" .صفحيح البخفاري" .حتقيفق حممفد زهفي الناصفر( .ط بفدون ،دار
طوق النجاة).
البسف ففام ،عب ف فدهللا بف ففن عب ف ففدالرمحن" .علم ف ففاء جن ف ففد خ ف ففالل مثانيف ففة قف ففرون"( .ط ،2ال ف فرايا :دار
العاصمة1419 ،هف).
البهويت ،منصور" .الروا املربع بشرح زاد املستقنع" .حتقيق إثراء املتون( .ط ،1الفرايا ،إثفراء
املتون1437 ،ه).
البه ففويت ،منص ففور" .ش ففرح منته ففى اإلرادات املس ففمى دق ففائق أويل النه ففى لش ففرح املنته ففى"( .ط
بدون ،بيوت1996،م).
البهففويت ،منصففور" .كشففاف القنففاع عففن مففنت اإلقن ففاع" .حتقيففق ه ففالل مصففيلحي( .ط بففدون،
بيوت :دار الفكر1402 ،ه).
البيهقي ،أمحد بن احلُ قسني بن علي" .السنن الكربى" .حتقيق عبد هللا بفن عبفد احملسفن الرتكفي.
(ط ،1مركز هجر للبحوث والدراسات العربية واإلسالمية 1432 ،هف).
نسففويل ،علففي بففن عبففد السففالم بففن علففي .البهجففة يف شففرح التحفففة "شففرح حتفففة
أبففو احلسففن الت ُ
احلكام" .حتقيق حممد عبد القادر شاهني( .ط بدون ،بيوت :دار الكت" العلمية).
ابن تيمية ،أمحد بن تيمية" .جمموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد بفن تيميفة" .مجفع عبفدالرمحن بفن
قاسفم وابنففه حممففد( .ط بففدون ،املدينففة النبويففة :مطفابع جممففع امللففك فهففد لطباعففة املصففحف
الشريف1416 ،هف).
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اجلرجف ففاين ،علف ففي بف ففن حممف ففد بف ففن علف ففي" .التعريفف ففات"( ،ط ،1بف ففيوت :دار الكتف فف" العلميف ففة،
1983م).
ابففن جففزي ،حممففد بففن أمحففد الكلففحب" .الق فوانني الفقهيففة"( .ط ،1بففيوت :دار الكتفف" العلميففة،
1418ه).
احل ففاكم ،أب ففو عب ففدهللا حمم ففد ب ففن عب ففدهللا النيس ففابوري" .املس ففتدرك عل ففى الص ففحيحني" .وبذيل ففه
"التلخيص للذهحب"( .ط بدون ،بيوت :دار املعرفة).
ابففن حبففان ،حممففد" .صففحيح ابففن حبففان برتتيفف" ابففن بلبففان" .حتقيففق شففعي" األرنففؤوط( .ط،2
بيوت :مؤسسة الرسالة1414 ،ه).
احلجففاوي ،موسففى بففن أمحففد بففن موسففى أبففو النجففا" .اإلقنففاع يف فقففه اإلمففام أمحففد بففن حنبففل".
حتقيق عبد اللطيف السبكي( .ط بدون .بيوت :دار املعرفة).
ابففن حج ففر ،أمحففد بففن علففي بففن حممففد بففن أمحففد العس ففقالين" .ال فدرر الكامنففة يف أعي ففان املائففة
الثامنففة" .حتقففق حممففد عبففد املعيففد ضففان( .ط ،2اهلنففد ،حيففدر اابد :جملففس دائففرة املعففارف
العثمانية1392 ،هف).
ابففن حجففر ،أمحففد بففن علففي" .فففتح البففاري شففرح صففحيح البخففاري"( .ط بففدون ،بففيوت :دار
املعرفة).
اب ففن حس ففني ،حمم ففد ب ففن عل ففي" .الف ففروق والقواع ففد الس ففنية يف األسف فرار الفقهي ففة"( .ط ب ففدون،
بيوت :عا م الكت").
احلصففكفي ،عففالء الففدين حممففد بففن علففي" .الففدر املختففار شففرح تنففوير األبصففار وجففامع البحففار".
(ط  ،1بيوت ،دار الفكر1992 ،م).
احلص ففني ،د .عبدالس ففالم" .القواع ففد والضف فوابط الفقهي ففة للمع ففامالت املالي ففة عن ففد اب ففن تيمي ففة".
(ط ،1القاهرة :دار التأصيل1422،ه).
محزة ،حممفود فنفدي" .الفرائفد البهيفة يف القواعفد الفقهيفة"( .ط بفدون ،دمشفق :مطبعفة حبيف"،
1398ه).
ابن حنبل ،أمحد بن حممد" .مسند اإلمفام أمحفد بفن حنبفل" .حتقيفق شفعي" األرنفؤوط  -عفادل
مرشد( .ط ،1بيوت :مؤسسة الرسالة).
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احلمففوي ،أمحففد بففن حممففد مك في احلسففيين" .غمففز عيففون البصففائر يف شففرح األشففباه والنظففائر".
(ط ،1بيوت :دار الكت" العلمية1405 ،هف).
احلميي ،نشوان بن سعيد " .س العلوم ودواء كالم العرب من الكلفوم" .حتقفق د حسفني بفن
عبففد هللا العمففري  -مطهففر بففن علففي اإلرايين  -د يوسففف حممففد عبففد هللا( .ط ،1بففيوت:
دار الفكر املعاصر ،دمشق :دار الفكر1420 ،ه).
حيدر ،علي" .درر احلكام شرح جملة األحكام"( .ط ،1بيوت :دار اجليل1411 ،هف).
الففدردير ،سففيدي أمحففد" .الشففرح الكبففي مففع حاشففية الدسففوقي"( .ط بففدون ،دار إحيففاء الكتفف"
العربية).
ال ففذهحب ،حمم ففد ب ففن أمح ففد" .س ففي أع ففالم الن ففبالء" .حتقي ففق ش ففعي" األرن ففؤوط( .ط ،7ب ففيوت:
مؤسسة الرسالة1410 ،هف).
ابن رج" ،عبد الرمحن بفن أمحفد" .ذيفل طبقفات احلنابلفة"  .حتقفق :د عبفد الفرمحن بفن سفليمان
العثيمني( .ط ،1الرايا :مكتبة العبيكان 1425 ،هف ).
ابففن رجفف" ،عبففدالرمحن بففن أمحففد" .تقريففر القواعففد وحتريففر الفوائففد" .حتقيففق مشففهور حسففن آل
سلمان( .ط ،1 :اخلرب :دار ابن عفان1419 ،ه).
زايففد ،مؤسسففة زايففد بففن آل هنيففان لألعمففال اخلييففة واإلنسففانية" .معلمففة زايففد للقواعففد الفقهيففة
واألص ففولية"( .ط ،1اإلمففارات :مؤسس ففة زايففد بففن آل هني ففان لألعمففال اخلييففة واإلنس ففانية
ومنظمة التعاون اإلسالمي جممع الفقه اإلسالمي الدويل2013 ،م).
الزحيلف ففي ،د .حممف ففد مص ف ففطفى" .القواعف ففد الفقهيف ففة وتطبيقاهت ف ففا يف امل ف ففذاه" األربع ف ففة"( .ط،1
دمشق :دار الفكر 2006 ،م).
الزرقففا ،أمحففد بففن الشففيخ حممففد" .شففرح القواعففد الفقهيففة" .حتقيففق مصففطفى أمحففد الزرق ففا( .ط
بدون ،دمشق :دار القلم1989،م).
الزركش ففي ،حمم ففد ب ففن هب ففادر ب ففن عب ففد هللا" .املنث ففور يف القواع ففد" .حتقي ففق د .تيس ففي ف ففائق أمح ففد
حممود( .ط ،2الكويت :وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية1405،ه).
الزركش ففي ،حمم ففد ب ففن عب ففدهللا" .ش ففرح الزركش ففي عل ففى خمص ففر اخلرق ففي" .حتقي ففق د .عب ففدهللا ب ففن
جربين( .ط بدون).
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الزركلي ،خي الدين" .األعالم"( .ط ،12بيوت :دار العلم للماليني).
الزيلعففي ،عثمففان بففن علففي بففن حمجففن" .تبيففني احلقففائق شففرح كنففز الففدقائق"( .ط ،1 :القففاهرة،
بوالق .املطبعة الكربى األميية1313 ،ه).
السجستاين ،سليمان بن األشعث" .سنن أيب داود"( .ط بدون ،بيوت :دار الكتاب العريب).
السرخسففي ،أبففو بكففر حممففد بففن أيب سففهل" .املبسففوط"( .ط ،1بففيوت :دار الفكففر للطباعففة،
1421ه)ف.
السف ففعدي ،عبف ففدالرمحن بف ففن انصف ففر" .القواعف ففد واألصف ففول اجلامعف ففة والفف ففروق والتقاسف ففيم البديعف ففة
النافعة" .حتقيق خالد املشيقح( .ط ،1الدمام :دار ابن اجلوزي).
الس ففعدي ،عب ففدالرمحن ب ففن انص ففر" .طريف فق الوص ففول مبعرف ففة القواع ففد والضف فوابط واألص ففول( .ط
بدون).
السف ففيوطي ،عبف ففد الف ففرمحن بف ففن أيب بكف ففر" .األشف ففباه والنظف ففائر"( .ط ،1 :بف ففيوت :دار الكتف فف"
العلمية1411 ،هف).
الشفربيين ،حممفد اخلطيف"" .مغفين احملتفاج إىل معرففة معفاين ألففاظ املنهفاج"( .ط بفدون ،بفيوت:
دار الفكر).
الصقلي ،أبو بكر حممد التميمي" .اجلفامع ملسفائل املدونفة"( .ط ،1 :مكفة :جامعفة أم القفرى،
دار الفكر ،معهد البحوث العلمية  ،إحياء الرتاث اإلسالمي1434 ،ه).
الصواط ،حممد" .القواعد والضوابط الفقهية عنفد ابفن تيميفة يف فقفه األسفرة"( .ط ،1الطفائف:
مكتبة البيان احلديثة1422 ،ه).
ابف ففن ضف ففواين ،إب ف فراهيم بف ففن حممف ففد بف ففن سف ففا م" .منف ففار السف ففبيل يف شف ففرح الف ففدليل" .حتقيف ففق زهف ففي
الشاويش( .ط بدون  ،بيوت :املكت" اإلسالمي).
اب ففن عاب ففدين ،حمم ففد أم ففني ب ففن عم ففر" .رد احملت ففار عل ففى ال ففدر املخت ففار"( .ط ،2 :ب ففيوت :دار
الفكر).
ابففن عبففدالرب ،يوسففف " الكففايف يف الفقففه علففى مففذه" أهففل املدينففة"( .ط ،1أبففوظحب :مؤسسففة
نداء1424 ،ه).
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العبففدري ،حممففد بففن يوسففف بففن أيب القاس ففم" .الت ففاج واإلكليففل ملختص ففر خليففل"( .ط ب ففدون،
بيوت :دار الفكر1398 ،ه).
العثيمف ففني ،حممف ففد بف ففن صف ففاحل" .الشف ففرح املمتف ففع علف ففى زاد املسف ففتقنع"( .ط ،1الف ففدمام :دار ابف ففن
اجلوزي1422 ،ه).
العثيمني ،حممد بن صاحل" ..تعليق على القواعد واألصول اجلامعة البفن سفعدي"( .ط بفدون،
القاهرة :مكتبة السنة2002 ،م)
عليش ،حممفد" .مفنح اجلليفل شفرح علفى خمتصفر سفيد خليفل"( .ط بفدون ،بفيوت :دار الفكفر،
1409ه).
العمف فراين ،حي ففي ب ففن أيب اخل ففي ب ففن س ففا م" .البي ففان يف م ففذه" الش ففافعي"( .ط ،1ب ففيوت :دار
املنهاج1421 .ه).
الغم ف فراوي ،حممف ففد الزهف ففري" .الس ف فراج الوهف ففاج علف ففى مف ففنت املنهف ففاج"( .ط بف ففدون ،بف ففيوت :دار
املعرفة).
ابن فارس ،أليب احلسني أمحد " .معجم مقاييس اللغة" ،حتقق عبدالسفالم هفارون( .بفدون ط،
بيوت :دار اجليل1420 ،هف).
الفاسففي ،حممففد بففن أمحففد بففن حممففد" .اإلتقففان واإلحكففام يف شففرح حتفففة احلكففام املعففروف بشففرح
ميارة"( .ط بدون ،دار املعرفة).
الفيوزآابدي ،حممد بن يعقوب" .القاموس احمليط"( .ط ،2بيوت :مؤسسة الرسالة1987 ،م).
الفيومي ،أمحد .املصباح املني( .ط بدون ،بيوت :مكتبة لبنان1987 ،م).
ابن قدامة ،عبدالرمحن بن حممد" .الشفرح الكبفي" .حتقيفق عبفدهللا الرتكفي( .ط بفدون ،الفرايا:
دار عا م الكت"1419 ،ه).
ابن قدامة ،عبدهللا املقدسي" .الكايف يف فقه اإلمام أمحفد بفن حنبفل"( .ط ،5بفيوت :املكتف"
اإلسالمي1408 ،ه).
ابففن قدامففة ،عبففدهللا بففن أمحففد "املغففين" .حتقيففق عبففدهللا الرتكففي -عبففدالفتاح احللففو ( .ط بفدون ،
الرايا :دار عا م الكت"1426 ،ه)
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ق ففدري ابش ففا ،حمم ففد" .مرش ففد احلف فيان إىل معرف ففة أحف فوال اإلنس ففان"( .ط ب ففدون ،الق ففاهرة :دار
األفاق العربية1424 ،ه).
الق فرايف ،أمحففد بففن إدريففس" .الففذخية" .حتقي ففق :حممففد أب ففو خب ففزة( .ط ،1بففيوت :دار الغففرب
اإلسالمي1994 ،م).
القفرايف ،أمحففد بففن إدريففس .الفففروق "أنفوار الففربوق يف أنفواء الفففروق" .حتقيففق حممففد سفراج وعلففي
مجعة( .ط ،1القاهرة :دار السالم1421 ،هف).
اب ففن ق ففيم اجلوزي ففة ،حمم ففد ب ففن أيب بك ففر" .إع ففالم امل ففوقعني ع ففن رب الع ففاملني" .حتقي ففق ط ففه عب ففد
الرؤوف سعد( .ط بدون ،بيوت :دار اجليل1973 ،م).
الكاسففاين ،أبففو بكففر بففن مسففعود" .بففدائع الصففنائع يف ترتيفف" الش فرائع"( .ط  ،2بففيوت :دار
الكت" العلمية1406 ،ه).
كحالة ،عمر بن رضا" .معجم املؤلفني"( .ط بدون ،بيوت :دار إحياء الرتاث).
ابففن قمف قفازقة ،حممففود بففن أمحففد" .احملففيط الربهففاين يف الفقففه النعمففاين فقففه اإلمففام أيب حنيفففة" .حتقيففق
عبد الكرمي سامي اجلندي( .ط ،1بيوت :دار الكت" العلمية 1424،هف).
املففاوردي ،علففي بففن حممففد" .احلففاوي الكبففي يف فقففه مففذه" الشففافعي" .حتقيففق علففي معففوا -
عادل عبداملوجود( .ط بدون ،بيوت :دار الكت" العلمية).
جم ففد ال ففدين ،أب ففو الربك ففات اب ففن تيمي ففة" .احمل ففرر" .حتقي ففق د .عب ففدهللا الرتك ففي( .ط ،1ب ففيوت:
مؤسسة الرسالة1428 ،ه).
خملوف ،حممد بن حممد بن عمر بن علي ابن سفا م" .شفجرة النفور الزكيفة يف طبقفات املالكيفة".
تعليق عبد ا يد خيايل( .ط ،1لبنان :دار الكت" العلمية 1424 ،هف ).
املرداوي ،علي بفن سفليمان بفن أمحفد" .اإلنصفاف يف معرففة الفراجح مفن اخلفالف" .حتقيفق عبفد
هللا الرتكي  -عبد الفتاح احللو( .ط ،1مصر :هجر للطباعة 1415،هف)..
مسلم ،أبو احلسن ابن احلجفاج القشفيي النيسفابوري" .املسفند الصفحيح املختصفر بنقفل العفدل
ع ففن الع ففدل إىل رس ففول هللا ص ففلى هللا علي ففه وس ففلم" .حتقي ففق حمم ففد فف فؤاد عب ففد الب ففاقي( .ط
بدون ،بيوت :دار إحياء الرتاث).
مصطفى ،إبراهيم" .املعجم الوسيط"( .ط بدون ،إسطنبول :املكتبة اإلسالمية).
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ابففن مفلففح ،برهففان الففدين إب فراهيم بففن حممففد بففن عبففد هللا بففن حممففد" .املقصففد األرشففد يف ذكففر
أص ففحاب اإلم ففام أمح ففد" .حتقي ففق د عب ففد ال ففرمحن ب ففن س ففليمان العثيم ففني( .ط ،1الف فرايا:
مكتبة الرشد1410 ،هف).
اب ففن مفل ففح ،بره ففان ال ففدين إبف فراهيم ب ففن حمم ففد" .املب ففدع يف ش ففرح املقن ففع"( .ط ،1ب ففيوت :دار
الكت" العلمية1418 ،ه).
ابف ففن مفلف ففح ،حممف ففد املقدسف ففي" .الفف ففروع" .حتقيف ففق عبف ففد هللا الرتكف ففي( .ط ،1بف ففيوت :مؤسسف ففة
الرسالة).
امل ففققارى ،حمم ففد ب ففن أمح ففد" .قواع ففد الفق ففه" .حتقي ففق حمم ففد ال ففدردايب( .ط ب ففدون ،الف فرابط :دار
األمان2012 ،م).
املقري ،أمحد بن حممد التلمساين" .نفح الطي" من غصن األندلس الرطيف"" .حتقيفق إحسفان
عباس( .بدون ط ،بيوت :دار صادر1900م).
امللقطففي ،يوسففف بففن موسففى احلنفففي" .املعتص فر مففن املختصففر مففن مشففكل اآلاثر"( .ط بففدون،
ق
بيوت :عا م الكت").
ابن املنفذر ،حممفد بفن إبفراهيم" .االمجفاع" .حتقيفق صفغي أمحفد حنيفف( .ط ،2عجمفان :مكتبفة
الفرقان1320 ،هف).
ابففن منصففور ،سففعيد" .سففنن سففعيد بففن منصففور" .حتقيففق حبيفف" عبففد الففرمحن األعظمففي( .ط
بدون ،دار الكت" العلمية).
ابن منظور ،حممد بن مكرم" .لسان العرب" (ط ،1بيوت :دار صادر1410 ،هف).
املوصففلي ،عبففدهللا بففن حممففود بففن مففودود" .االختيففار لتعليففل املختففار"( .ط بففدون ،دار الففدعوة،
1987م).
انظر زاده ،حممد سليمان" .ترتي" اآليل يف سلك األمفاين" .حتقيفق خالفد آل سفليمان( .ط،1
الرايا :مكتبة الرشد1425 ،ه).
النففدوي ،علففي" .القواعففد والضفوابط املستخلصففة مففن التحريففر"( .ط ،1القففاهرة :مطبعففة املففدين،
1411ه).
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ابن النجار ،حممد بن أمحد " .شرح الكوكف" املنفي" .حتقيفق د.حممفد الزحيلفي -ود.نزيفه محفاد.
(بدون ط ،دمشق :دار الفكر1400 ،هف).
اب ففن جن ففيم ،إبف فراهيم ب ففن حمم ففد" .البح ففر الرائ ففق ش ففرح كن ففز ال ففدقائق"( .ط ب ففدون ،دار الكت ففاب
اإلسالمي).
الن ففووي ،حي ففي ب ففن ش ففرف" .روض ففة الط ففالبني وعم ففدة املفت ففني"( .ط ب ففدون ،ب ففيوت :املكت فف"
اإلسالمي1405 ،ه).
ابن هبفية ،حيفي بفن حممفد" .اإلفصفاح عفن معفاين الصفحاح يف مفذاه" األئمفة األربعفة" .حتقيفق
يعقوب عبيدي( .ط بدون ،القاهرة :مركز فجر للطباعة والنشر).
ابن أيب يعلى ،أيب احلسني حممد" .طبقات احلنابلة"( .بدون ط ،بيوت :دار املعرفة).
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