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ملخص: 

احلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�ساحلات وبعد، 
فهذا بحث قدمت فيه حكم احلجر على ال�سفيه، فبينت اآراء الفقهاء يف ا�ستدامة احلجر 
على من بلغ �سفيهًا، واآراءهم يف احلجر على ال�سفيه البالغ، ثم بحثت مدى احلاجة للق�ساء 
من اأجل احلجر على ال�سفيه، ومن اأجل رفع احلجر عنه، وبينت اأي�سًا �سابط الر�سد الذي يزول 
القراآن الكرمي وال�سنة امل�رشفة واملعقول،  اأ�ستدل باأدلة من  ال�سفه، وكنت يف كل خطوة  به 
وبينت راأيي يف كل م�ساألة بحثتها. واأ�رشت اإىل اجلدوى من احلجر على ال�سفيه واملتمثلة يف 
احلفاظ على ماله من ال�سياع، بالإ�سافة اإىل تثمريه وكال الأمرين يقوم بهما وليه املكلف 

باحلفاظ على املال وتثمريه. 
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Abstract: 

This research deals with the rule of interdiction which is imposed on 
foolish people. It shows the opinion of jurisprudents on implementing it on 
adults. It also discusses the need for laws for imprisoning the interdiction on 
fools and also for lifting the interdiction. It also illustrates the criteria for 
reasoning which determine the need to lift the interdiction. The researcher 
used evidence from the Quran, Sunnah and what could be acceptable and 
showed his opinion about each issue he discusses. He also explained the 
feasibility of interdiction as a way of preserving the wealth of the fools 
and investing it in good ways which could be done by the custodian who is 
responsible for this mission. 
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مقدمة: 
وال�سالة  النبيه،  الفطن  عليه  يوىلَّ  اأن  واأمر  ال�سفيه  على  احلجر  �رشع  الذي  هلل  احلمد 

وال�سالم على �سيدنا حممد وعلى اآله و�سحابته اأجمعني. وبعد: 
ُهْم  ْلَنا َبْع�سَ فاإنَّ اخللَق متفاوتون يف العقل وغرِيه، قال اهلل �سبحانه: ]انُظْر َكْيَف َف�سَّ

ياًل[ ]الإ�رشاء: 21[.  ْكرَبُ َتْف�سِ َعَلى َبْع�ٍص َوَلالآِخَرُة اأَْكرَبُ َدَرَجاٍت َواأَ
فرتى يف النا�ص �ساحب العقل ال�سحيح الذي ل يحتاج عونًا من اأحد يف الأمور التي 
وذلك  ويرعاه،  اأموره  له  يدبر  من  اإىل  يحتاج  من  فيهم  ترى  بينما  العقل،  لإعمال  حتتاج 
�سخر  اأن  بعباده  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  رحمة  ومن  ت�رشفاته،  يف  وخفة  عقله،  يف  ل�سعف 
بع�سهم لبع�ص، ف�سخر اأهل العقول واحِلَجا لرعاية من �سعفت مداركه وقلت حيلته ومنهم 

ال�سفيه. 

التعريف بالبحث: 
وبينت  امل�رشوعية،  حيث  من  ال�سفيه،  على  احلجر  لق�سية  البحث  هذا  يف  تعر�ست 
وجهات نظر الفقهاء يف هذا املو�سوع، ثم بينت اآراء الفقهاء القائلني باحلجر يف م�سائل: 
الوجه ال�رشعي للحجر على ال�سفيه، والوجه ال�رشعي لرفع احلجر عنه، وبينت يف هذا البحث 
اأي�سًا: اأن القائلني باحلجر على ال�سفيه اتفقوا على رفع احلجر عنه بالر�سد، لكنهم اختلفوا 
يف معنى هذا الر�سد، فعر�ست لهذا اخلالف وبينت وجهات النظر، وكنت يف ختام كل مطلب: 
اإن وجد، واإن مل ُيوَجد، فاأ�سقط  اإليه من الآراء، واأدعم هذا امليل بدليل ن�سي  اأميل  اأبني ما 
احلكم على قاعدة فقهية منا�سبة. واتبعت يف هذا البحث املنهج الو�سفي مع ال�ستفادة من 

املنهجني ال�ستنباطي وال�ستقرائي. 

أهمية البحث: 
تكمن يف الوقوف على اآراء الفقهاء يف هذه امل�ساألة، والتحقق من الراأي الراجح لُيعمل 

به، مع الإ�سارة اإىل اجلدوى القت�سادية من احلجر على ال�سفيه. 

سبب اختيار البحث: 
الرغبة يف الوقوف على حكم احلجر على ال�سفيه، وجمع �ستات هذه امل�ساألة، مع بيان 

الراجح من اآراء الفقهاء. 
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هذه  ومن  املو�سوع،  هذا  حول  الباحثني  من  عدد  كتب  فقد  ال�سابقة:  الدرا�سات  اأما 
االأبحاث  ومن  العاملية.  ال�سبكة  على  ن�رشت  اأبحاث  ومنه  اأكادميية،  اأبحاث  الكتابات 

االأكادميية التي اطلعت على ملخ�صاتها: 
بحث بعنوان: احلجر على ال�سغري وال�سفيه واملفل�ص يف الفقه الإ�سالمي والقانون . 1

اليمني درا�سة مقارنة، بحث تكميلي مقدم لنيل درجة امل�سيخة )املاج�ستري( ، اإعداد الباحث: 
اأحمد اإ�سماعيل اأبو هادي، وقد خ�س�ص الباحث ف�ساًل حتدث فيه عن م�رشوعية احلجر ب�سكل 

عام، وف�ساًل للحجر على ال�سفيه ب�سكل خا�ص. 
بحث بعنوان: احلجر على ال�سغري وال�سفيه يف ال�رشيعة الإ�سالمية، بحث اأعد لنيل . 2

درجة املاج�ستري، اإعداد الباحث: عبد بن �سالح بن عبد اهلل الوقي�سي، واأفرد الباحث الباب 
الثاين للحديث عن احلجر على ال�سفيه. 

بحث بعنوان: الو�سائل ال�رشعية حلماية اأموال الق�رش بني الفقه الإ�سالمي والقانون . 3
الو�سعي درا�سة مقارنة، بحث اأعد لنيل درجة الدكتوراه، اإعداد الباحث: ممدوح عبد الرحمن 

عبد الرحيم علي فرحات، وقد اأفرد الباحث بابًا للحديث عن احلجر على ال�سفيه. 
كما ي�ساف اإىل هذه الأبحاث عدد كبري من الأبحاث التي ن�رشت على ال�سبكة العاملية 

لالإنرتنيت. 
وما مييز بحثي عن هذه الأبحاث اأين اأ�رشت فيه اإىل اجلدوى القت�سادية من احلجر 

على ال�سفيه مبينًا اأن احلجر لي�ص عقوبة لل�سفيه، بل هو رعاية له و�سيانة ملاله. 
وا�صتمل البحث على متهيد ومطالب �صتة وخامتة: 

التمهيد: وفيه التعريف مبفردات البحث.  ●
املطلب الأول: م�رشوعية احلجر على ال�سفيه.  -
املطلب الثاين: ا�ستدامة احلجر على من بلغ �سفيهًا.  -
املطلب الثالث: ابتداء احلجر على من عاوده ال�سفه.  -
املطلب الرابع: الوجه ال�رشعي للحجر على ال�سفيه.  -
املطلب اخلام�ص: معنى الر�سد الذي يزول به ال�سفه فرُيَفع احلجر.  -
املطلب ال�ساد�ص: الوجه ال�رشعي لرفع احلجر عن ال�سفيه.  -
اخلامتة: وت�سمنت اأهم النتائج والتو�سيات.  ●
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متهيد: 
ل اإليه، وكل ما منعته  اأ�سل احَلْجر يف اللغة: ما حجرت عليه، اأي: منعته من اأن ُيو�سَ
منه فقد حجرت عليه واحَلْجر: م�سدر حجر عليه )1( . ويف القامو�ص املحيط: احَلْجر: املنع)2(. 
باأنه: » منٌع من نفاذ  الفقهاء للحجر، فعرفه احل�سكفي  ويف ال�سطالح اختلفت تعريفات 
ِفه يف  ٌة توجب منع مو�سوفها نفوذ ت�رشُّ ت�رشف قويل« )3( ، وهو عند املالكية: »�سفٌة ُحْكميَّ

ِعه مباله« )4( .  الزائد على ُقوِته، اأو تربُّ
وعرفه ال�رشبيني يف مغني املحتاج باأنه: »املنع من الت�رشفات املالية« )5( . وجاء يف 

ك�ساف القناع: »منُع الإن�سان من الت�رشف يف ماله « )6( . 
وبالنظر يف التعريفات ال�سابقة نرى اأن احل�سكفي وال�رشبيني والبهوتي عرفوا احلجر 
م�سريين اإىل الآمر باحلجر وهو ال�سارع، اأو اإىل من ينفذ احلجر وهو القا�سي. وذلك بقولهم 

منع اأو املنع. اأما ابن عرفة فعرفه بذكر ماهيته فقال: �سفة حكمية... 
واأردت اأن اأجمع بني الطريقتني فقلُت: حكم يقت�صي منع املحجور عليه من الت�رضف 

يف ماله. 
فكلمة حكم ت�سري اإىل املاهية، وكلمة منع ت�سري اإىل وجود َمن حكم باملنع. 

َفُه يف اللغة: خفة احِلْلم )7( . ويف ال�سطالح هو: »العمل بخالف موجب ال�رشع،  وال�سَّ
وهو: اإتباع الهوى، وترك ما يدل عليه العقل واحِلَجى« )8( ، وعند املالكية: »ال�سفيه: اأن يبذر 

ماله يف املعا�سي اأو يف الإ�رشاف« )9( وعرف ال�سافعيُة ال�سفَه باأنه: »�سوء ت�رشف« )10( . 
اأفعاَل  اأفعاُله  خالفت  من  وال�سفيه:  موجب.  بغري  املال  ت�سييع  ال�سفه  فقلُت:  وعرفته 

العقالء. 
و اجلدوى يف اللغة: العطية )11( . ويقال: »ما ُيجدي عنك هذا، اأي ما ُيغني« )12( . 

و »اأجدى ال�سيء: نفع« )13( . 
وقلت: اجلدوى من ال�سيء: فائدته، ونفعه. 

املطلب األول- مشروعية احلجر على السفيه: 
اتفق الفقهاء على م�رشوعية احلجر باجلملة مع اختالفهم يف التف�سيالت )14( . 

َفاإِْن  النَِّكاَح  َبَلُغواْ  اإَِذا  َى  َحتَّ اْلَيَتاَمى  ]َواْبَتُلواْ  تعاىل:  قوله  يدل على م�رشوعية احلجر 
ْنُهْم ُر�ْسداً َفاْدَفُعواْ اإَِلْيِهْم اأَْمَواَلُهْم[ ]الن�ساء: 6[. وجه ال�ستدلل بالآية: اأن اهلل �سبحانه  اآَن�ْسُتم مِّ
وتعاىل علق انفكاك احلجر على البلوغ واإينا�ص الر�سد، فدل على اأن احلجر ثابت وم�رشوع)15(. 
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اأما التفا�سيل التي اختلف فيها الفقهاء فاختلفوا ا�ستدامة احلجر على البالغ ال�سفيه 
ابتداء احلجر على من  اأجاز ذلك ومنهم من منع. كما اختلفوا يف ق�سية  الفقهاء من  فمن 
اأن بلغ ور�سد، فمنهم من اأجاز ذلك ومنهم من مل ير ال�سفه �سببًا موجبًا  عاوده ال�سفه بعد 
لبتداء احلجر. ثم اختلف من اأجاز ابتداء احلجر على ال�سفيه يف احتياج احلجر لق�ساء قا�ٍص 

وعدم احتياجه لذلك. 
كذلك اختلفت اآراء الفقهاء حول �سابط الر�سد الذي به يرفع احلجر، فمنهم َمن راأى اأن 

ال�سابط يف ذلك هو �سالح الدين واملال، ومنهم من راأى الكتفاء ب�سالح املال. 
وملعرفة اجلدوى القت�سادية من احلجر على ال�سفيه ل بدَّ من معرفة ُحكم احلجر عليه 

بالتف�سيل، وبعدها ميكن حتديد اجلدوى من احلجر، وهذا ما �ساأبحثه يف املطالب الآتية. 

املطلب الثاني- استدامة احلجر على من بلغ سفيهاً: 

اإذا رافق  اأن ال�سبي ُيحجر عليه )16( ، واتفقوا على فك احلجر عنه  اتفق الفقهاء على 
بلوَغه ر�سُده )17( ، لكن اختلفوا يف ا�ستدامة احلجر على من بلغ �سفيهًا. 

الفرع االأول- اأقوال الفقهاء يف ا�صتدامة احلجر على من بلغ �صفيهاً: 
ذهب اأبو حنيفة، وزفر: اإىل عدم جواز احلجر على البالغ العاقل واإن كان �سفيهًا مبذراً 
اإليه ماله على  اإىل خم�ص وع�رشين �سنة، وبعدها يدفع  ملاله، وغاية الأمر منعه من املال 
 ، واحلنابلة(  وال�سافعية،  )املالكية،   )19( الفقهاء  جمهور  ذهب  بينما   .  )18( كان  حال  اأي 
وال�ساحبان من احلنفية )20( ، اإىل ا�ستدامة احلجر على من بلغ غري ر�سيد، واأنَّ ماله ل يدفع 

اإليه حتى ير�سد. 
الفرع الثاين- اأدلة الفقهاء يف م�صاألة ا�صتدامة احلجر على من بلغ �صفيهاً: 

Ú  اأوالً: اأدلة املجيزين ل�ستدامة احلجر على من بلغ �سفيهًا: ا�ستدل املجيزون باأدلة
من: القراآن الكرمي، والآثار. 

اأما القراآن الكرمي: فاآيتان: الآية الأوىل: قوله �سبحانه وتعاىل: ]وَي�ْساأَُلوَنَك َعِن اْلَيَتاَمى 
ِلِح[ ]البقرة: 220[.  �سْ ْف�ِسَد ِمَن امْلُ ُهْم َخرْيٌ َواإِْن ُتَخاِلُطوُهْم َفاإِْخَواُنُكْم َواهلّلُ َيْعَلُم امْلُ اَلٌح لَّ ُقْل اإِ�سْ
وجه ال�ستدلل بهذه الآية: اأن ال�سغري كاملجنون ل ُيح�سن الت�رشف يف ماله فيحجر عليه، 
اإليه ماله ما مل يختربه، ويعرف ر�سده من ف�ساده  َيْدفع  وينظر ولُيه يف ماله، فاإذا بلغ ل 

واإم�َساكه على نف�سه من تبذيره )21( . 
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اعرت�س املانعون: باأن منع املال عن ال�سبي للتاأديب، فاإذا بلغ �سنًا اأمكن معها اأن 
يكون جداً انقطع رجاء التاأديب فيدفع اإليه ماله )22( . لكن يرد عليهم باأن: »من بلغ مبذراً 

فت�رشفه كت�رشف ال�سفيه ل كت�رشف ال�سبي« )23( . 
ونحن ننظر اإىل الت�رشف بغ�ص النظر عن عمر املت�رشِّف، فانتفى املحذور من كون 
�سفيهًا!  امُل�ِسنُّ  يكون  فقد  الرجال،  مبلَغ  يبلغ  التاأديب خا�ٌص مبن مل  واأن  للتاأديب،  املنع 
ال�سفه فيبقى املنع ما  ال�سبي هي:  اإن علة منع املال عن  ال�ساحبان من احلنفية:  وقال 

بقيت العلة)24( . 
َى اإَِذا َبَلُغواْ النَِّكاَح َفاإِْن اآَن�ْسُتم  االآية الثانية: قوله �سبحانه تعاىل: ]َواْبَتُلواْ اْلَيَتاَمى َحتَّ
�سبحانه  اهلل  اأن  بالآية:  ا�ستدللهم  وجه   .]6 ]الن�ساء:  اأَْمَواَلُهْم[  اإَِلْيِهْم  َفاْدَفُعواْ  ُر�ْسداً  ْنُهْم  مِّ
وتعاىل علَّق انفكاك احلجر على البلوغ واإينا�ص الر�سد، واحلكُم املعلُق على �رشطني ل يثبت 

بدونهما )25( . 
ٌر يف مو�سع الإثبات،  اعرت�ص املانعون على وجه الدللة: باأن قوله تعاىل: ]ُر�ْسداً[ منكَّ
والنكرة يف مو�سع الإثبات تخ�ص، ول تعم )26( ، فاإذا وجد ر�سد ما فقد ُوجد ال�رشط فوجب 
دفع املال اإليه. يرد عليه: اأن النكرة هنا يف �سياق ال�رشط، والتي يف �سياق ال�رشط تعم ول 

تخ�ص )27( . فال يدفع املال للمحجور عليه، واإن بلغ ما مل ير�سد. 
اأما االآثار: فما رواه يزيد بن هرمز: » اأن جندة كتب اإىل ابن عبا�ص ي�ساأله متى ينق�سي 
اإنَّ  ولعمري  اليتيم؟  يتم  ينق�سي  متى  ت�ساألني  وكتبت  عبا�ص،  ابن  اإليه  فكتب  اليتيم؟  يتم 
الرجل لتنبت حليته، واإنه ل�سعيف الأخذ لنف�سه، �سعيف العطاء منها، فاإذا اأخذ لنف�سه من 
�سالح ما ياأخذ النا�ص فقد ذهب عنه اليتم« )28( . وجه دللة الأثر: اأن اليتم ل ينقطع مبجرد 

البلوغ، ول بعلو ال�سن، بل بظهور الر�سد منه يف دينه، وماله )29( . 
اعرت�س املانع على وجه اال�صتدالل باأن: ال�سبي بالبلوغ ي�سبح خماطبًا، واملخاطب 
عليه من  اأ�سد �رشراً  اآدميته، وهو  اإهدار  �سلب وليته  بالر�سيد، ويف  اعتباراً  ل ُيحجر عليه 

التبذير فال يحتمل ال�رشر الأعلى لدفع الأدنى )30( . 
ال�سفه، فاإذا بلغ غري ر�سيد، فال  اأن احلجر على املبذِّر باعتبار  االعرتا�س:  يرد على 
ُينَظر اإىل بلوغه وحده بل لبد اأن ي�سم اإليه الر�سد. ول اإهدار لآدميته فطالقه جائز، وو�سيته 

نافذة وهل لغري الآدمي فعل هذا؟ 
Ú  اأبو حنيفة ومن اأدلة املانعني ل�ستدامة احلجر على من بلغ �سفيهًا ا�ستدل  ثانياً: 

]َوَل  وتعاىل:  �سبحانه  فقوله  الكرمي  القراآن  اأما  واملعقول:  الكرمي،  القراآن  من  باأدلة  معه 
وا[ ]الن�ساء: 6[. وجه ا�ستدلله بالآية: اأن اهلل �سبحانه وتعاىل  افًا َوِبَداراً اأَن َيْكرَبُ َتاأُْكُلوَها اإِ�رْشَ
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نهى الويل عن الإ�رشاف يف مال اليتم حتى يكرب، وتزول عنه الولية، والتن�سي�ص على زوال 
الولية عنه بالكرب يكون تن�سي�سًا على زوال احلجر عنه بالكرب، لأن الولية عليه للحاجة، 

وتنعدم احلاجة اإذا �سار مطلق الت�رشف بنف�سه )31( . 
رد املجيز باأن بداراً تعني: اأن تاأكل مال اليتيم مبادراً اأن يبلغ، فيحول الأكل بينه 
وبني ماله )32( ، واإن الولية ل تزول عن ال�سبي بالبلوغ فقط، لكن هذا م�رشوط كما يف �سدر 
تزال  للحاجة، فاحلاجة ما  الولية عليه  باأن  �سلَّمَنا  واإن  بالر�سد،  بها  ا�ستدللتم  التي  الآية 

ما�سة حلفظ ماله، ويكون ذلك با�ستمرار احلجر عليه اإن بلغ �سفيهًا )33( . 
واأما املعقول: فمن وجهني: 

اإىل خم�ص وع�رشين،  - اأن مُينع منه ماله  اأمكن  اإذا بلغ غري ر�سيد  اأن ال�سبي  الأول: 
لكن بعد هذه ال�سن ل ُيت�سور ا�ستمرار احلجر واملنع لأنه بهذه ال�سن اأمكن اأن يكون جداً )34( . 

الثاين: اإن املنع باعتبار ال�سبا، وهو يف اأوائل البلوغ، وينقطع بتطاول الزمن فال  -
يبقى املنع )35( . 

اعرت�س املجيزون على هذا الدليل: باأن ما ذكروه من كونه جداً لي�ص حتته معنى 
يقت�سي احلكم، ول له اأ�سل �رشعي ي�سهد له، فهو اإثبات للحكم بالتحكم، وما اأوجب احلجر 
قبل خم�ص وع�رشين يوجبه بعدها )36( ، واإن ال�سفه يف حكِم منع املال منه مبنزلة اجلنون 

والعته، وهما مينعان دفع املال بعد خم�ص وع�رشين كما قبلها، فكذلك ال�سفه )37( . 
رد املانع: باأنه قد ورد الن�ص يف منع املال منه اإىل اأن يوؤن�ص منه الر�سد، ول ن�ص يف 
احلجر عليه بطريق العقوبة فال يثبته القيا�ص )38( . لكن ل اأرى يف احلجر عقوبة، بل يف واقع 

الأمر هو �سيانة ملال ال�سفيه، وهذا الأمر من باب الرعاية ل العقوبة. 
الفرع الثالث- ثمرة اخلالف والراأي الراجح: 

ال�سفيه  اإىل �ساحبه، فمن قال: با�ستدامة احلجر على  دفع املال  ثمرة اخلالف هي: 
اأوجب  اإليه ما مل ير�سد، وعلى العك�ص َمن َمَنَع ا�ستدامة احلجر عليه  اأوجب عدم دفع املال 

دفع املال. 
اجلمهور  اأدلة  اأن  اأعلم:  واهلل  يتبني  املذهبني  كال  اأدلة  ومناق�سة  عر�ص  خالل  ومن 
وال�ساحبني ظاهرُة الدللة على ا�ستدامة احلجر على من بلغ �سفيهًا، فاإن قوله تعاىل: ]َفاإِْن 
ْنُهْم ُر�ْسداً[ ن�ٌص على ا�سرتاط الر�سد، وهذا قد يوجد يف اأوائل البلوغ، وي�ستمر اإىل اآخر  اآَن�ْسُتم مِّ
احلياة، وقد يبلغ الرجُل مبلغ الرجال ومل ير�سد بعُد، فال رابط بني البلوغ والر�سد، اأما معقول 

اأبي حنيفة رحمه اهلل �سبحانه وتعاىل فجوابه: اأن اجلهة منفكة مابني البلوغ والر�سد. 
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لقوة  �سفيهًا  بلغ  احلجر على من  ا�ستدامة  بجواز  القا�سي  اجلمهور  راأي  اإىل  اأميل  لذا 
الأدلة وملا يف احلجر على ال�سفيه من �سيانة ملاله عن ال�سياع اأو التلف. 

واجلدوى القت�سادية من عدم دفع املال اإىل ال�سفيه تتمثل يف احلفاظ على ماله من 
جهة، وعلى اقت�ساد املجتمع من التبديد من جهة اأخرى. وحفُظ املال مق�سد �رشعي ق�سد 
اإليه ال�رشع، و�رشع من الأحكام ما يوؤدي اإىل حفظ املال. فمنع من العتداء على اأموال النا�ص 
بال�رشقة، كما منع من التبذير وما �ساكله. فبمنع ال�سفيه من الت�رشف يف ماله واإ�سناد الأمر 
اإىل وليه نحافظ على املال من ال�سياع وهذا على اأقل تقدير اإن مل ي�ستثمر الويل املال، اأما 

اإن ا�ستثمره فنحقق غايتني حفظ املال وتنميته. 

املطلب الثالث- ابتداء احلجر على السفيه: 

اإذا ُفكَّ احلجر عن ال�سبي لبلوغه ور�سده، ثم طراأ عليه ال�سفه، اأو اإذا عاوده ال�سفه بعد 
ر�سِده ودفِع املال اإليه، فهل يجوز ابتداء احلجر عليه؟ يف امل�صاألة خالف اأبينه: 

الفرع االأول- اآراء الفقهاء يف م�صاألة ابتداء احلجر على ال�صفيه: 
ذهب اأبو حنيفة: اإىل عدم جواز احلجر على ال�سفيه، ومل ير ال�سفه �سببًا موجبًا للحجر 
)39( . وذهب جمهور الفقهاء )40( ، وال�ساحبان من احلنفية )41( وهو املفتى به يف املذهب 

احلنفي اإىل جواز ابتداء احلجر على من عاوده ال�سفه. 
الفرع الثاين- اأدلة الفقهاء يف م�صاألة ابتداء احلجر على ال�صفيه: 

ا�ستدل الفقهاء باأدلة تدعم ما ذهبوا اإليه، وهذه الأدلة هي: 
Ú  :اأوالً- اأدلة املجيزين لبتداء احلجر على ال�سفيه

ا�صتدل اجلمهور: بالقراآن الكرمي، وال�سنة امل�رشفة، واإجماع ال�سحابة ر�سي اهلل عنهم. 
ن  ِعيفًا اأَْو َل َي�ْسَتِطيُع اأَ قُّ �َسِفيهًا اأَْو �سَ اأما القراآن الكرمي: فقوله تعاىل: ]َفاإن َكاَن الَِّذي َعَلْيِه احْلَ
ُه ِباْلَعْدِل[ ]البقرة: 282 [. وجه ال�ستدلل بالآية: اأن اهلل �سبحانه وتعاىل  لَّ ُهَو َفْلُيْمِلْل َوِليُّ مُيِ
اأثبت الولية على ال�سفيه، وال�سعيف، والذي ل ي�ستطيع اأن مُيلَّ هو )42( ، ف�سلب عبارته يف 

الإقرار، ومن �سقط اإقراره ُحِجَر عليه )43( . 
اعرت�س اأبو حنيفة على وجه اال�صتدالل: باأن املراد بال�سفيه يف الآية: ال�سغري اأو 
املجنون، لأنَّ ال�سفه عبارة عن اخلفة، وذلك يكون بانعدام العقل ونق�سانه )44( . فاأبو حنيفة 

حمل ال�سفه الوارد يف الآية على ما كان دون البلوغ اأو على ما كان عند اجلنون. 
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رد املجيز: باأنه ل ي�سح اأن يراد بال�سفيه: املجنون لأن ال�سفه ُيَقاَبل بالر�سد، واجلنون 
لَّ ُهَو] اأي:  ُيَقاَبل بالعقل، وال�سفيه لي�ص بر�سيد، وقوله �سبحانه وتعاىل: [ اأَْو َل َي�ْسَتِطيُع اأَن مُيِ
املجنون، فال ي�سح قولهم نفيًا للرتادف )45( . واأثبت اهلل �سبحانه وتعاىل الولية على ال�سفيه 
ٍع واحد )46( . فالرد هنا على حمِل اأبي حنيفة  وفرَّق بينه وبني املجنون، اإذ ذكرهما يف مو�سِ

ال�سفه على ال�سغر اأو اجلنون. 
ِفيَها  َواْرُزُقوُهْم  ِقَيامًا  َلُكْم  اهلّلُ  َجَعَل  الَِّتي  اأَْمَواَلُكُم  َفَهاء  ال�سُّ ُتوؤُْتواْ  ]َوَل  و قوله تعاىل: 
�سبحانه  اهلل  اأن  بالآية:  ا�ستدللهم  وجه   .]5 ]الن�ساء:  ْعُروفًا[  مَّ َقْوًل  َلُهْم  َوُقوُلواْ  َواْك�ُسوُهْم 
وتعاىل نهى عن اإطالق يد ال�سفهاء يف اأموالهم لأن اإطالقهم يف الت�رشف يف�سي اإىل �سياع 
قوله:  بدليل   )48( اأموالهم  اأي:  ]اأَْمَواَلُكُم[  ، وقوله:   )47( بالغ عليهم  اأموالهم، ويف هذا �رشر 

]َواْرُزُقوُهْم ِفيَها َواْك�ُسوُهْم[ )49( ، واملراد بال�سفهاء: املبذرين )50( . 
اعرت�س املانع: باأن النهي يف الآية يتناول اأموال املخاطبني، ل اأموال ال�سفهاء بدليل 
قوله �سبحانه وتعاىل: ]اأَْمَواَلُكُم[ )51( . فاأبو حنيفة مل ير�ص بحمل قوله تعاىل: ]اأَْمَواَلُكُم[ 

على اأموال ال�سفهاء. 
رد املجيز للحجر: باأن املف�رشين ذكروا يف قوله �سبحانه: ]اأَْمَواَلُكُم[ قولني: الأول: 

اأموالنا، والثاين: اأموالهم. 
وعلى الأول: اإذا ُحِجَر علينا يف اأموالنا، فاحلجر يف اأموالهم اأوىل! ، 

وعلى الثاين: تكون الآية نظرَي قوِله �سبحانه: ]َوَل َتْقُتُلواْ اأَنُف�َسُكْم اإِنَّ اهلّلَ َكاَن ِبُكْم َرِحيمًا[ 
ِ ُمَباَرَكًة َطيَِّبًة[  ْن ِعنِد اهللَّ ًة مِّ يَّ ]الن�ساء: 29[، وقوِله �سبحانه وتعاىل: ]َف�َسلُِّموا َعَلى اأَنُف�ِسُكْم حَتِ

كم على بع�ص )52( .  كم بع�سًا، ولي�سلِّم بع�سُ ]النور: 61[ واملعنى: ول يقتل بع�سُ
رد املانعون: باأن هذا عدول عن حقيقة اللفظ، وظاهره بغري دليل، لأن الآية ا�ستملت 
يَّز يف اللفظ عن الآخر، واأحد الفريقني هم املخاطبون  على فريقني من النا�ص، وكل واحد مُمَ
َفَهاء اأَْمَواَلُكُم[، والفريق الآخر هم ال�سفهاء املذكورون  بقوله �سبحانه وتعاىل: ]َوَل ُتوؤُْتواْ ال�سُّ
اأموال املخاطبني دون  اإىل  اأن ين�رشف  ]اأَْمَواَلُكُم[ وجب  معهم، فلما قال �سبحانه وتعاىل: 

ال�سفهاء، فال�سفهاء مل يتوجه اإليهم اخلطاب، اإمنا توجه اإىل العقالء )53( . 
باأيديهم،  اإىل املخاطبني: لأنها  الأموال  اأ�ساف  اأن اهلل �سبحانه وتعاىل  عليهم:  يرد 
وهم الناظرون فيها فن�سبت اإليهم ات�ساعًا )54( . فاملجيز للحجر حمل قوله تعاىل: ]اأَْمَواَلُكُم[ 

على اأموال ال�سفهاء املوجود يف يد الويل، ل على مال الويل نف�سه. 



198

االقتصادية  وجدواه  السفيه  على  أ. محمود عبدو البزيعياحلجر 

اأما ا�صتداللهم بال�صنة: فما رواه النعمان بن ب�سري ر�سي اهلل عنه قال: قال ر�سول اهلل 
�سلى اهلل عليه و�سلم: »خذوا على اأيدي �سفهائكم« )55( . وجه دللة احلديث: اأن من مل ير�سد 

بعد هو �سفيه فوجب اأن يكون مقبو�سًا على يده ممنوعًا من ت�رشفه يف ماله )56( . 
اعرت�س اأبو حنيفة على وجه اال�صتدالل: باأن املراد بال�سفيه املجنون، وقد يراد 
واأن  ُيَقاَبل بالعقل،  ُيقابل بالر�سد، واجلنون  ال�سفه  اأن  . يرد عليه:   )57( الن�ساء  بال�سفهاء 
اللفظ يحتمل: املبذرين كما يحتمل الن�ساء )58( . وما روى اأن�ص بن مالك ر�سي اهلل عنه 
اأن رجاًل على عهد ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم كان يبتاع ويف عقدته �سعف فاأتى 
اأهُله نبَي اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم فقالوا: يا نبي اهلل احجر على فالن فاإنه يبتاع ويف 
عقدته �سعف، فدعاه النبي �سلى اهلل عليه و�سلم فنهاه عن البيع، فقال: يا ر�سول اهلل ل 
فقل:  للبيع  تارك  »اإن كنت غري  و�سلم:  اهلل عليه  اهلل �سلى  ر�سول  فقال  البيع  اأ�سرب على 

هاء وهاء، ول ِخالبة«)59( . 
ومعنى هاء وهاء: اأن يقول كل من البائعني ها، فيعطي ما يف يده، وقيل اأي: هاك 
وهات، مبعنى: خذ واأعط )60( . ول خالبة، اأي: ل خديعة، وبه ُيبني ملن يبايع اأنه لي�ص من 
اأهل الب�سائر )61( . وجه ا�ستدللهم باحلديث: اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم مل ُينكر عليهم 
�سوؤالهم، فلو كان احلجر على البالغ غري جائز لأنكر عليهم النبي �سلى اهلل عليه و�سلم �سوؤالهم 

)62( ، ولو مل يكن احلجر ب�سبب التبذير يف املال م�رشوعًا ُعرفًا ملا �ساأل اأهُله ذلك )63( . 

اعرت�س املانع: باأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم مل يحجر عليه، بل اأطلق احلجر عنه 
لقوله: ل اأ�سرب عن البيع، ومن جعل ال�سفه موجبًا للحجر ل يقول باإطالق احلجر عن ال�سفيه 

بقوله هذا، فعرفنا اأن ذلك مل يكن حجراً لزمًا )64( . 
يرد عليه اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم مل ُيجْبهم اإىل احلجر عليه؛ لأنه يحتمل اأن الذي 
كان ُيغنب به مما يتغابن النا�ص مبثله )65( ، والنبي �سلى اهلل عليه و�سلم حجر عليه حجر 

مثله، فاأثبت له اخليار ومل يجعل عقوده مربمة )66( . 
ر�سي  جعفر  بن  اهلل  عبد  حادثة  من  في�ستفاد  عنهم  اهلل  ر�سي  ال�سحابة  اإجماع  اأما 
اهلل عنه: عن عروة: »اأن عبد اهلل بن جعفر اأتى الزبري بن العوام فقال: اإين ا�سرتيت كذا وكذا 
واإن عليًا ر�سي اهلل عنه يريد اأن ياأتي اأمري املوؤمنني عثمان ر�سي اهلل عنه، يعني في�ساأله 
اأن يحجر َعَليَّ فيه، فقال الزبري: اأنا �رشيكك يف البيع، واأتى عليٌّ عثماَن فذكر ذلك له فقال 
عثمان ر�سي اهلل عنه: كيف اأحجر على رجل يف بيع �رشيكه فيه الزبري« )67( . وجه دللة 
الأثر: اإن عثمان مل يحجر على من �رشيكه معروٌف بجودة التجارة، ولو مل يكن كذلك حلجر 
عليه، فدل على اأن احلجر جائز عندهم )68( ، وهذه ق�سٌة ي�ستهر مثلها، ومل يخالف اأحٌد يف 

ع�رشهم فتكون اإجماعًا. )69( 
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اعرت�س املانع: باأن عثمان ر�سي اهلل عنه امتنع عن احلجر على عبد اهلل بن جعفر 
اأن ذلك كان على  ر�سي اهلل عنه رغم �سوؤال علي ر�سي اهلل عنه، وملا مل يحجر عليه دلَّ 

�سبيل التخويف )70( . 
يرد عليه: اأن عثمان ر�سي اهلل عنه امتنع عن احلجر على عبد اهلل لكون الزبري �رشيكًا 
اأن �رشيكه معروف بجودة التجارة وهو �سابط ل ُيخاف منه  له، فهو ي�ستحق احلجر لول 

الدخول فيما ُيتلف املال )71( . 
اآخر وهو اإجماع �سكوتي: فعن عوف بن مالك بن الطفيل  وا�ستدل ال�سافعية باإجماع 
»اأن عائ�سة ُحدَِّثْت اأن عبد اهلل بن الزبري قال يف بيع، اأو عطاء اأعطته عائ�سة: واهلل لتنتهني 
عائ�سة، اأو لأحجرن عليها« )72( . ثم حلفت عائ�سة األ تكلم ابن الزبري. وجه ا�ستدللهم بهذا 
الأثر: اأن عائ�سة ر�سي اهلل عنها بالغٌة عاقلٌة، فكيف ُيحجر عليها؟ ثم مل ينكر عليه اأحد )73( 

، فدل على اأن احلجر على البالغ م�سهور عندهم )74( . 
اعرت�س املانع: باأنه لو كان احلجر حكمًا �رشعيًا ملا ا�ستجازت املرباأة عائ�سُة ر�سي 
اهلل عنها احللَف األَّ ُتكلم ابَن الزبري، ثم اإن مراد ابن الزبري من احلجر: األ تبتلي عائ�سة ر�سي 
اهلل عنها بالفقر، فت�سري عياًل على غريها، وهذا التاأويل اأوىل من ن�سبة ال�سفه والتبذير اإىل 

ال�سحابة ر�سي اهلل عنهم )75( . 
يرد عليه: باأن احلجر كان م�سهوراً بني ال�سحابة، وابن الزبري َوَهَم يف موِجبه، لأن 
من ينفق ماله يف الُقَرب ل يحجر عليه )76( ، فكان حلف ال�سيدة عائ�سة لوهم ابن الزبري يف 

موجب احلجر ل لإنكارها احلجر كحكم �رشعي. 
Ú  :ثانياً- اأدلة املانعني للحجر

ا�صتدل اأبو حنيفة رحمه اهلل تعاىل بعمومات من القراآن الكرمي، وباملعقول: 
اأما القراآن الكرمي: فا�ستدل بالعمومات الواردة يف البيع والكفارات وغريها من مثل: 
اَرًة َعن  لَّ اأَن َتُكوَن جِتَ ِذيَن اآَمُنواْ َل َتاأُْكُلواْ اأَْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِطِل اإِ َها الَّ قوله �سبحانه ]َيا اأَيُّ
َتَرا�ٍص[ ]الن�ساء: 29[. وجه الدللة: اأن بيع ال�سفيه ماله يكون عادًة عن ترا�ص، فيجوز )77( 
�َساِئِهم.....[ ]املجادلة: 3 [ وقوله �سبحانه: ]َل  ن نِّ ِذيَن ُيَظاِهُروَن ِمنُكم مِّ . وقوله �سبحانه: ]الَّ
ِة  اإِْطَعاُم َع�رَشَ اَرُتُه  َفَكفَّ اَن  ُ الأَمْيَ دمتُّ ا َعقَّ ُيوؤَاِخُذُكم مِبَ َوَلـِكن  اِنُكْم  اأَمْيَ ِباللَّْغِو يِف  اهلّلُ  ُيوؤَاِخُذُكُم 
ِريُر َرَقَبٍة[ ]املائدة: 89[. وجه دللة  ْهِليُكْم اأَْو ِك�ْسَوُتُهْم اأَْو حَتْ َم�َساِكنَي ِمْن اأَْو�َسِط َما ُتْطِعُموَن اأَ
الآيات: اأن الكفارات جتب على كل من يتحقق منه اأ�سبابها �رشعًا �سفيهًا كان اأم غري �سفيه، 
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وارتكاب هذه الأ�سباب اختياراً نوع من ال�سفه، فدل على اأنه مع ال�سفه يت�سور منه ال�سبب 
واهلل   ،  )78( �رشعًا  لزمه  ما  اأداء  من  مُينع  ل  اأن  �رشورته  ومن  املال،  ل�ستحقاق  املوجب 
�سبحانه �رشع هذه الت�رشفات، واحلجر على امل�رشوع يف تعار�ص )79( . فاأبو حنيفة يرى 

اأنه طاملا اأن اهلل اأوجب على ال�سفيه الكفارات فكيف مينعه من اأدائها؟! 
باأنه من قبيل العام املخ�سو�ص، فهذه العمومات ل  اال�صتدالل:  ُيعرت�س على هذا 
ت�سمل املجنوَن واملعتوَه؛ وال�سفيُه يف منع املال عنه كاملجنون، واملعتوه، وال�سفيه ل يجب 

عليه التحرير، ولو حرر ل يجزيه عن الكفارة )80( . 
اأن ُيحجر عليه، ول  ُيعقل  اأن يكون جداً فال  اأمكن  العاقَل  البالَغ  فاإن  املعقول:  واأما 

يعترب ال�سفه والتبذير بعد بلوغه يف اإثبات احلجر عليه )81( . 
ُيعرت�ص على الدليل باأن كونه جداً لي�ص حتته معنى يقت�سي احلكم، ول له اأ�سل �رشعي 
ي�سهد له، فهو اإثبات للحكم بالتحكم )82( ، وال�سفه معنًى لو قارن البلوغ ملنع من فك احلجر، 

فاإذا طراأ بعد ذلك اقت�سى اإعادة احلجر )83( . 
الفرع الرابع- ثمرة اخلالف والراأي الراجح: 

ثمرة اخلالف: من قال مب�رشوعية احلجر على ال�سفيه رَفَع يد ال�سفيه عن الت�رشف يف 
ماله، اأما من مل ير اأن احلجر عليه م�رشوع اأبقى له حرية الت�رشف باملال كالر�سيد. 

اأدلة اجلمهور تقوي مذهبهم،  اأن  اأعلم:  واهلل  يتبني  الفقهاء  اأدلة  النظر يف  وبعد 
خا�سًة اإذا نظرنا اإىل م�سلحة املحجور عليه، اأما اأدلة اأبي حنيفة: فهي عمومات يرد عليها 
التخ�سي�ص، لذا اأميل اإىل راأي اجلمهور يف جواز احلجر على البالغ لعلة ال�سفه، ويقوي ميلي: 
ما رواه اأبو هريرة ر�سي اهلل عنه اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم قال: » اإن اهلل ير�سى لكم 
ثالثًا ويكره لكم ثالثًا: فري�سى لكم: اأن تعبدوه، ول ت�رشكوا به �سيئًا، واأن تعت�سموا بحبل 
اهلل جميعًا ول تفرقوا، ويكره لكم: قيل وقال، وكرثة ال�سوؤال، واإ�ساعة املال«. )84( ، قال ابن 
املنذر: وما كره اهلل لنا فمحرم علينا فعله، فالواجب اأن مُينع امل�سيع ملاله من اإ�ساعته )85( 
واجلدوى القت�سادية يف ابتداء احلجر على من عاوده ال�سفه تكمن يف كف يده عن 
الت�رشف باملال وبالتايل نحافظ على ماله، وننميه له. وال�سحابة ر�سي اهلل عنهم اأدركوا 
اأن احلفاظ على مال ال�سفيه غاية �رشعية فعثمان ر�سي اهلل عنه امتنع عن احلجر على عبد 
اهلل لكون �رشيكه الزبري معروف بجودة التجارة وهو �سابط ول ُيخاف منه الدخول فيما 
ُيتلف املال، فهو منع ال�سفيه من النفراد بالت�رشف كي ل ي�سيع، كما �سجعه على �سم ماله 

اإىل رجل يجيد التجارة كي ينمو ويزيد. 
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املطلب الرابع- الوجه الشرعي للحجر على السفيه: 

املق�سوُد بالوجه ال�رشعي: اأنه هل يحتاج احلجر على ال�سفيه اإىل حكم حاكم، اأم اأنه 
مبجرد بدو ال�سفه يكون حمجوراً عليه؟ يف امل�ساألة خالف اأعر�سه: 

الفرع االأول- اآراء الفقهاء يف الوجه ال�رضعي للحجر على ال�صفيه: 
ذهب اأبو يو�سف من احلنفية )86( ، ومالك وكرباء اأ�سحابه وهو امل�سهور )87( ، واأ�سح 
بدا �سفهه  اأن احلجر على من  اإىل   :  )89( ، ورواية عن احلنابلة   )88( ال�سافعية  الوجهني عند 

ق�سائي، يحتاج اإىل حكم احلاكم. 
وذهب حممد بن احل�سن من احلنفية )90( ، وابن القا�سم من املالكية )91( ، ووجه عند 
ال�سافعية )92( ، وقول عند احلنابلة )93( : اإىل اأن احلجر على من عاوده ال�سفه ل يحتاج اإىل 

حكم حاكم، بل ي�سري حمجوراً ببدو �سفهه. 
الفرع الثاين- اأدلة الفقهاء يف الوجه ال�رضعي للحجر على ال�صفيه: 

Ú  :اأوالً- اأدلة اأ�سحاب الراأي الأول: ا�ستدلوا بالإجماع، واملعقول
الدليل االأول: �سوؤال علي عثماَن احلجر على عبد اهلل بن جعفر ر�سي اهلل عنه وعدم  -

اإنكار ال�سحابة للحجر )94( . 
ووجه ا�صتداللهم: اأن هذا ال�سوؤال دل على اأنه ل ي�سري حمجوراً اإل بحكم احلاكم )95( 

فعلٌي ر�سي اهلل عنه مل يفعله بنف�سه لأنه يحتاج اإىل حكم احلاكم )96( . 
اأن هذا ال�سوؤال هو من باب ال�ست�سارة لعثمان ر�سي اهلل عنه لكونه  ُيعرتَ�س عليه: 

�سحابيًا ل لكونه حاكمًا. 
انفرد  اإمنا  بال�سحبة  ينفرد  مل  عنه  اهلل  ر�سي  عثمان  اأن  االعرتا�س:  هذا  على  يرد 

باحلكم. 
الدليل الثاين: من املعقول وهو: اأن احلجر دائر بني ال�رشر، والنظر، فال بد له من  -

مرجح وهو الق�ساء )97( . 
اعرُتِ�س عليه: باأننا ننظر اإىل املوجب وزواله فحيث ُوجد التبذير وجب احلجر )98( ، 
 . اأمر خمتلف فيه فال بد من الق�ساء ليرتجح به املُوجب من عدمه )99(  اأنه  لكن يرد عليه 
يعني اإن �سلمنا لكم باأنَّ وجود موجب الر�سد يوجب رفع احلجر فهذا يرد عليكم لأن موجب 

الر�سد خمتلف فيه ويحتاج اإىل قا�ص يرفع اخلالف. 
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كذلك  - فيه،  خُمَتَلف  بالتبذير  احلجر  اأن  وهو:  اأي�سًا  املعقول  من  الثالث:  الدليل 
اإىل اجتهاد مل  ال�سيء  افتقر  واإذا  اإىل اجتهاد،  اآخر فاحتاج  اإىل  َيخَتِلف من �سخ�ص  التبذير 

يثبت اإل بحكم احلاكم )100( . 
ُيعرت�س عليه: باأن علَة احلجر ال�سفُه، وهي ظاهرة ول حتتاج اإىل ق�ساء )101( . يرد 
عليه باأن ثمرة اخلالف هي رد الت�رشف اأو اإنفاذه، وعلة الرد: احلجر ل ال�سفه )102( . فاحلجر 
مبثابة اإعالم للنا�ص اأن هذا الرجل ل تنفذ ت�رشفاته، وهذا الإعالم يحتاج اإىل ق�ساء قا�ٍص. 

Ú :ثانياً- اأدلة اأ�سحاب الراأي الثاين: ا�ستدلوا بالقيا�ص، واملعقول
مبجرد  - عليه  ُيحجر  حيث  املجنون  على  ال�سفيه  فقا�سوا  القيا�ص  االأول:  الدليل 

اجلنون، وال�سفيه كذلك )103( . 
اإىل  ال�سفه فيحتاج  اأما  اإىل اجتهاد فهو ظاهر،  باأن اجلنون ل يحتاج  ُيعرت�ص عليه: 
اجتهاد، فالقيا�ص مع الفارق )104( . فاجلنون ل يكون خفيًا على عك�ص ال�سفه، اإذ ل ميكن اأن 
نرى جمنونًا يت�رشف ت�رشف العقالء ليدفع عن نف�سه تهمة اجلنون، بينما نرى �سفيهًا يظهر 

التزان دفعًا لتهمة ال�سفه عنه. 
الدليل الثاين: من املعقول فالذين ل يرون �رشورة حلكم احلاكم يقولون: اإن علة  -

احلجر ال�سفُه، وهو مبنزلة ال�سبا، املوجود قبل الق�ساء فيرتتب عليه احلكم )105( . 
اعرت�س عليهم: باأن ال�سفه يحتاج اإىل القطع باأنه �سفة موجودة فيمن نريد اأن نحجر 

عليه، والقطع يحتاج اإىل حكم احلاكم )106( . 
الفرع الثالث- ثمرة اخلالف والراأي الراجح: 

ثمرة اخلالف هي: نفاذ ت�رشفات ال�سفيه، فمن قال باأن احلجر ل يحتاج اإىل ق�ساء 
قا�ٍص، جعل ت�رشف ال�سفيه غري نافذ مبجرد بدو �سفهه، وعلى العك�ص من قال بعدم احلجر 

اإل بق�ساء قا�ٍص فجعل ت�رشف ال�سفيه نافذاً حتى �سدور حكم القا�سي باحلجر. 
الذين  الأول  الراأي  اأ�سحاب  اأن  اأعلم -  الفريقني يتبني - واهلل  اأدلة كال  وبالنظر يف 
ا�سرتطوا للحجر على ال�سفيه حكم حاكم، اأدلُتهم قوية، وهي توافق م�سلحة املحجور عليه، 
ومن يعامله على ال�سواء، ثم اإن اأ�سحاب الراأي الأول نظروا اإىل حمل اخلالف، فا�سرتطوا حكم 

احلاكم لرفع اخلالف. 
ولكي  بوجودها،  احلكم  فربطوا  العلة،  جمرد  اإىل  فنظروا  الثاين  الراأي  اأ�سحاب  اأما 

نتحقق من وجود العلة، نحتاج اإىل حكم احلاكم. 
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)حكم  الفقهية:  القاعدة  موافقًا  احلاكم،  حكم  ا�سرتط  الذي  االأول:  الراأي  اإىل  واأميل 
احلاكم يرفع اخلالف( )107( . ولعل من اأهم اأ�سباب احلاجة اإىل حكم احلاكم اأن احلجر ت�رشف 
لو ترك لفرد اأو اأفراد لكان مدعاة للتنازع واخل�سومة، لأنه نيل من املحجور عليه، وحكم 
احلاكم يقطع اأ�سباب التنازع يف الأمر، ثم اإن احلجر مبثابة اإعالم للنا�ص اأن هذا الرجل ل 

تنفذ ت�رشفاته، وهذا الإعالم يحتاج اإىل ق�ساء قا�ٍص. 
وجدوى عدم نفاذ ت�رشفات ال�سفيه مراجعتها من ِقَبل وليه، كيال ُتبدد اأمواله، وليختار 
وليه الوجه الذي فيه اخلري من الت�رشفات. واأي�سًا فيه حماية ملن يتعامل مع ال�سفيه حتى 
ال�سفيه، وبالتايل يطالب باإعادة ما ا�ستفاد من ب�سبب التعاقد مع  ل يتهم با�ستغالل �سفه 

ال�سفيه. 

املطلب اخلامس- ضابط الرشد الذي يزول به السفه فرُيْفع احلجر: 

واتفق   .  )108( منه«  اأحكاِمها  تعرُّف  عند  جزئياته  على  منطبٌق  كلي  »اأمٌر  ال�صابط: 
القائلون باحلجر على ال�سفيه: على اأنه من ُحجر عليه ل�سفٍه ل ُيدفع اإليه ماله حتى ير�سد، 

ولكن اختلفوا يف �سابط الر�سد الذي يجب حتققه لرفع احلجر. 
الفرع االأول: اآراء الفقهاء يف �صابط الر�صد الذي يزول به ال�صفه فرُيْفع احلجر: 

اإليه  ذهب ال�ساحبان من احلنفية )109( ، واملالكيُة )110( ، ووجه عند ال�سافعية مال 
العز بن عبد ال�سالم )111( وهو مذهُب احلنابلة )112( : اإىل اأن الر�سد هو �سالح املال. 

الر�سد هو  اأن  اإىل   :  )114( )113( وهو قول عند احلنابلة  اآخر  ال�سافعيُة يف وجه  وذهب 
�سالح الدين واملال، ول يكفي �سالح املال. 

الفرع الثاين- اأدلة الفقهاء يف �صابط الر�صد الذي يزول به ال�صفه فرُيْفع احلجر: 
Ú  .اأوالً- اأدلة اأ�سحاب الراأي الأول. ا�ستدلوا: بالقراآن الكرمي، والقيا�ص، واملعقول
]الن�ساء: 6[. وجه  - ُر�ْسداً[  ْنُهْم  مِّ اآَن�ْسُتم  ]فاإِْن  �سبحانه وتعاىل:  قوله  االأول:  الدليل 

يف  فالر�سد  الإثبات،  مو�سع  يف  نكرة  لأنه  واحد،  بر�سٍد  معلٌَّق  الدفع  اأن  بالآية:  ا�ستدللهم 
الدين لي�ص ُمراداً لأنه حينئذ يكون معلقًا بر�سدين )115( ، ثم هو من باب املطلق، واملطلُق اإذا 
ُعِمل به يف �سورة خرج عن اأن يكون حجة فيما عداها )116( ، اإذ املطلق ل يتناول اإل واحداً 
من اأمته )117( . فمن وجهة نظرهم الر�سد يف املال يكفي لأن الر�سد مطلق املطلق اإذا عمل به 

يف �سورة فال يعمل به فيمل عداها. 
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ُيعرتَ�س على وجه اال�صتدالل: باأن الر�سد يف الآية معناه: �سالح الدين واملال )118( 
باأن  الرد:  هذا  على  يرد  ثم   ،  )119( املال  �سالح  ه  اأنَّ عبا�ص  ابن  عن  ورد  اأنه  عليه:  ويرد   .
الر�سد يف حالهم: وال�سالح يف  الر�سد بالأمرين فقال: »فاإن عرفتم منهم  ابن عبا�ص ف�رش 

اأموالهم« )120( . 
اأما قولهم: اإن الدفع معلٌق على ر�سد واحد لأن النكرة يف مو�سع الإثبات تخ�ص، فردَّ 
عليه ال�سافعية: باأن النكرة الواقعة يف �سياق ال�رشط تعم )121( ، وهذه يف �سياق ال�رشط، وهذا 
رد، لأنها  ما �رشح به اجلويني والعطار: باأن قولهم: النكرة يف �سياق الإثبات تخ�ص غري ُمَطّ

اإذا اقرتنت ب�رشط تعم )122( . 
ويرد اأي�صاً: اأن الإجماع ح�سل على اأن اإ�سالح املال مراد، واخُتلف يف غريه؛ والأ�سل 
َذا َبَلُغواْ النَِّكاَح[، والبلوغ  َى اإِ عدم اإرادته، بل الآية تقت�سي عدم ا�سرتاطه لقوله �سبحانه: ]َحتَّ
مظنة كماِل العقل، ونق�ِص الديِن بح�سول ال�سهوة، فلما اقت�رش على هذه الغاية، علمنا اأن 

املراد اإ�سالح املال فقط )123( . 
اأما قولهم: باأن]ُر�ْسداً[ من باب املطلق، ُيعرت�ص عليه: باأننا ل ن�سلم بذلك بل هو من 
اأن يكون حجة فيما  اإذا ُعمل به يف �سورة خرج عن  اأما قولكم: املطلق   ، باب العام )124( 
عداها، يرد عليه: باأنه اإمنا ُيكتفى بالعمل به يف �سورة، حيث ل يلزم ترك ما دل اللفظ على 
العموم فيه، بل يجب العمل به يف كل �سورة يلزم من ترك العموم فيها يف احلالة املطلقة 
ترك العموم فيما دخلت عليه �سيغة العموم )125( . وقوله �سبحانه: ]ُر�ْسداً[ نكرٌة واقعة يف 

�سياق ال�رشط فتعم )126( ، لذا قلنا لبد من حتقق �سالح الدين واملال. 
الدليل الثاين: القيا�ص على الكافر، فالكافر غري ر�سيد يف دينه، ومل نحُجر عليه،  -

فكذلك الفا�سق )127( . 
يعرت�س عليه: باأنه قيا�ص مع الفارق، فالفا�سق اأف�سد دينه بف�سقه، اأما الكافر فيعترب 
فيه ما هو �سالح يف دينهم )128( ، فالكافر ر�سيد يف دينه؛ لأن الر�سد اأن ينتهي عما يعتقد 
الغري من قبح  اعتبار يف ر�سده مبا يعتقده  ُح�سَنه ووجوبه، ول  حترميه، ويفعل ما يعتقد 

وحظر )129( . 
الدليل الثالث: املعقول وهو: اأن احلجر يف املال ملعنى يرجع اإىل اإ�ساعته، ل اإىل  -

قلة الدين )130( ، ولي�ص احلجر عقوبة، اأو زجراً وهي ما ي�ستحقه الفا�سق على ف�سقه )131( . 
ُيعرت�س عليه: باأن قلة الدين توؤثر، فاملف�سد لدينه ل نثق بحفظه ملاله )132( ، واحلجر 

عليه من باب النظر يف ماله. 
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Ú  :ثانياً- اأدلة ال�سافعية
ا�ستدلوا بالقراآن الكرمي، والآثار، واملعقول. 

ُر�ْسداً[  - ْنُهْم  مِّ اآَن�ْسُتم  ]فاإِْن  وتعاىل:  �سبحانه  قوله  الكرمي  القراآن  من  االأول:  الدليل 
]الن�ساء: 6[. 

الدين، فال  ور�سد  املال  ر�سد  الآية مركٌب من  الر�سد يف  اأن  باالآية:  ا�صتداللهم  وجه 
َي�سدُق بواحد منهما )133( . 

مٌع على وجوب وجوده ليتحقق الر�سد، اأما اإ�سالح  ُيعرت�س عليه: باأن اإ�سالح املال جُمْ
الدين فمختلف فيه والأ�سل عدم اإرادته )134( . 

الدليل الثاين: من الآثار ما روي عن علي بن اأبي طلحة عن ابن عبا�ص يف قوله  -
اإَِلْيِهْم  َفاْدَفُعواْ  ُر�ْسداً  ْنُهْم  مِّ اآَن�ْسُتم  َفاإِْن  النَِّكاَح  َبَلُغواْ  اإَِذا  َى  َحتَّ اْلَيَتاَمى  [َواْبَتُلواْ  �سبحانه: 
اأَْمَواَلُهْم] ]الن�ساء: 6[ قال: »يقول اهلل تبارك وتعاىل: اختربوا اليتامى عند احللم فاإن عرفتم 
منهم الر�سد يف حالهم وال�سالح يف اأموالهم، فادفعوا اإليهم اأموالهم واأ�سهدوا عليهم« )135( . 
وما روي عن مقاتل بن حيان: »يف قوله �سبحانه: [ َواْبَتُلواْ اْلَيَتاَمى] يعني الأولياء 
اآن�ستم منهم ر�سداً يف الدين  اإذا بلغوا النكاح فاإن  اأخربوهم ]اختربوهم[  والأو�سياء يقول: 

ْمَواَلُهْم[« )136( .  والرغبة فيه واإ�سالحًا لأموالهم ]َفاْدَفُعواْ اإَِلْيِهْم اأَ
ُيعرت�س عليه: باأن وازع املال طبيعي، اأما وازع الدين ف�رشعي، والطبيعي اأقوى من 
ال�رشعي، بدليل قبول اإقرار الفا�سق ورد �سهادته، لأن وازع الإقرار طبيعي، ووازع ال�سهادة 

�رشعي )137( . 
يرد عليه: اأن �سهادة الفا�سق غري مقبولة اإذ ل ُيوؤَمُن اأن يدعوه الف�سق اإىل الكذب )138( . 

الف�سق؛ لأنه ل  - اأن حفظه للمال ل يوثق به مع  من املعقول وهو  الثالث:  الدليل 
يوؤمن اأن يدعوه الف�سق اإىل التبذير، فاإف�ساده لدينه مينع ر�سَده والثقَة يف حفظ ماله )139( . 

Ú  .رابعاً: ثمرة اخلالف والراأي الراجح
ثمرة اخلالف تظهر يف موجب دفع املال، فمن قال اأن معنى الر�سد املراد حتققه لدفع 
املال اإىل ال�سفيه هو اإ�سالح املال فقط راأى اأن ُيدفع املال اإليه اإذا اأح�سن الت�رشف يف ماله، 
اأما من قال لبد من اأن يح�سن الت�رشف يف املال واأل يكون فا�سقًا فلم ير دفع املال اإليه 

حتى يجمع الأمرين. 
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ا�ستدل  التي  الكرمية  الآية  اأن  اأعلم-  -واهلل  يتبني  الفريقني  كال  اأدلة  يف  وبالنظر 
به  ا�ستدل  الذي  القيا�ص  اأما  معني،  دللة  وجه  على  منهما  كل  حملها  الفريقني،  كال  بها 
تغليب  يل  يت�سنى  حتى  املعقول  اإل  اأمامي  يبق  فلم  قوي،  برد  ال�سافعية  فرده  اجلمهور 
راأي على اآخر لذا اأقول: اإن معقول اجلمهور اأقوى من معقول ال�سافعية، فكم من فا�سق ل 
ه وجَهُه اإىل الِقْبلة، ول ي�ستطيع اأحد اأن ياأخذ منه درهمًا من �سدة حر�سه على املال!  ُيوِجّ
الف�سق  فيه  ترى  حالت  وجدت  واإن  الدين،  و�سالح  املال  �سالح  مابني  منفكة  فاجلهة 
مرتبط مع التبذير، فالغالب انفكاك اجلهة وعدم الرتباط. وبناًء على ما قدمت اأميل اإىل 

راأي اجلمهور لقوة اأدلتهم. 

املطلب السادس - الوجه الشرعي لرفع احلجر عن السفيه: 

اإذا عاد اإىل ر�سده )140(؛  اتفق الفقهاء على فك احلجر عن ال�سفيه الذي عاوده ال�سفه، 
ولكن اختلفوا يف الوجه ال�رشعي لرفع احلجر عن ال�سفيه، مبعنى: هل يحتاج رفع احلجر اإىل 

حكم حاكم اأو ل يحتاج؟ وهذا ما اأبينه فيما ياأتي: 
الفرع االأول- اآراء الفقهاء يف الوجه ال�رضعي لرفع احلجر عن ال�صفيه: 

ذهب اأبو يو�سف، ومالك وكرباء اأ�سحابه، واأ�سح الوجهني عند ال�سافعية، وورواية عند 
احلنابلة )141( اإىل: اأن رفع احلجر عن ال�سفيه يحتاج اإىل حكم حاكم. 

وذهب حممد بن احل�سن )142( ، وابن القا�سم املالكي، وقول عند ال�سافعية )143( ، ورواية 
عند احلنابلة اإىل: اأن رفع احلجر عن ال�سفيه ل يحتاج اإىل حكم حاكم، بل مبجرد بدو ر�سده 

يرتفع احلجر عنه. 
الفرع الثاين- اأدلة الفقهاء يف الوجه ال�رضعي لرفع احلجر عن ال�صفيه: 

Ú  من بدليلني  ا�ستدلوا  حاكم:  بحكم  اإل  يرتفع  ل  احلجر  باأن  القائلني  اأدلة  اأوالً- 
املعقول: 

الدليل االأول: كما اأن احلجر ل يثبت اإل بحكم احلاكم، فال يرتفع اإل بحكمه )144(  -
فكان  قا�ٍص،  ق�ساء  اإىل  يحتاج  ول  �سفهه،  لبدو  عليه  يحجر  ال�سفيه  باأن  عليه:  اعرت�ص   .

الإطالق ب�سده وهو الر�سد. 
الدليل الثاين: رفع احلجر يحتاج اإىل اختبار حال املحجور عليه، والتاأكد من زوال  -

�سبب احلجر، فالبد من حكم احلاكم )145( . 
اعرت�س عليه: باأن ال�سفه �سبب احلجر، ومبا اأنه ُحِجَر عليه دون ق�ساء، فاإطالقه كذلك )146( . 
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Ú  ،الكرمي بالقراآن  ا�ستدلوا  اأن احلجر يرتفع دون حكم حاكم:  القائلني  اأدلة  ثانياً- 
والقيا�ص، واملعقول. 

َلْيِهْم  - اإِ َفاْدَفُعواْ  ُر�ْسداً  ْنُهْم  مِّ اآَن�ْسُتم  ]َفاإِْن  �سبحانه:  قوله  القراآن  من  االأول:  الدليل 
اأَْمَواَلُهْم[ ]الن�ساء: 6 [. 

وجه داللة االآية: اأن اهلل �سبحانه: اأمر بدفع املال اإليه بعد البلوغ، واإينا�ص الر�سد )147(، 
فلم ُيعلِّق الدفع على اأمر اآخر غري هذين الأمرين، فال يتعلق بحكم حاكم. 

اعرُت�س عليه: باأنه مع الت�سليم باأن دفع املال معلق على البلوغ والر�سد، لكن الر�سد 
جمتهد فيه فيحتاج اإىل حكم حاكم )148( . 

الدليل الثاين: القيا�ص على املجنون، فكما يزول احلجر عنه بزوال اجلنون، فكذلك  -
ال�سفيه يزول حجره بزوال ال�سفه )149( . 

اعرت�س عليه: باأننا ن�سلم اأن احلجر كان ب�سبب ال�سفه، والرفع يكون ب�سده، لكن ثبوت 
هذا ال�سد جمتهد فيه فاحتاج اإىل ق�ساء )150( . 

الدليل الثالث: من املعقول فاحلجر كان ب�سبب ال�سفه، والنطالق منه ب�سده وهو  -
واإ�سالحه يطلقه، نظراً  فتبذيره يحُجره،   ،  )151( املمنوع  املنع عاد  �سبب  زال  فلما  الر�سد، 

للموجب وزواله. 
حكم  غري  من  ثبت  املجنون  على  فاحلجر  الفارق،  مع  قيا�ص  باأنه  عليه:  ُيعرت�س 
حاكم، فيزول بغري حكمه )152( ، وزوال احلجر عن املجنون متعلق بالإفاقة وهي ظاهرة 

فال حتتاج اإىل اجتهاد )153( . 
الفرع الثالث- ثمرة اخلالف الراأي الراجح: 

ثمرة اخلالف هي: نفاذ ت�رشفات ال�سفيه، فمن قال باأن احلجر ل يرتفع اإل بق�ساء 
قا�ٍص، جعل ت�رشف ال�سفيه غري نافذ ما مل يحكم احلاكم برفع احلجر، وعلى العك�ص من قال 

بانطالقه دون ق�ساء قا�ٍص. 
وبالنظر يف اأدلة الفريقني وبتمحي�ص اآرائهم يتبني واهلل اأعلم اأن راأي القائلني برفع 
احلجر دون ق�ساء، فيه مراعاة مل�سلحة املحجور عليه بالظاهر، اأما يف احلقيقة فال، لأنه 
قد يتوهم اأنه ر�َسد وهو لي�ص كذلك. اأما الذين قالوا بوجوب حكم احلاكم لرفع احلجر فنظروا 

اإىل الناحية الجتهادية يف امل�ساألة، واإىل اخلالف، فا�سرتطوا حكم احلاكم لرفع اخلالف. 
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اأدلة  لقوة  ال�سفيه  عن  احلجر  لرفع  احلاكم  حكم  من  لبد  باأنه  القول:  اإىل  اأميل  لذا 
اإليه  ُم ما ذهبت  القائلني بذلك، ورعاية مل�سلحة ال�سفيه املرتددة بني احلجر ورفعه، واأدعِّ

بالقاعدة الفقهية: »حكم احلاكم يرفع اخلالف« )154( . 

خامتة: 

وقد ت�صمنت النتائج والتو�صيات االآتية: 

النتائج: 

يجوز ا�ستدامة احلجر على من بلغ �سفيهًا. . 1
فه. . 2 يجوز احلجر على ال�سفيه البالغ لعلة ال�سَّ
ي�سرتط للحجر على ال�سفيه حكم حاكم. . 3
�سابط الر�سد الذي يزول به ال�سفه فرُيْفع احلجر هو: �سالح املال، ل �سالح الدين. . 4
لبد من حكم احلاكم لرفع احلجر عن ال�سفيه. . 5
اجلدوى القت�سادية من احلجر على ال�سفيه تتجلى يف �سيانة ماله من ال�سياع. . 6

التوصيات: 

بحث م�ساألة ال�سفه على �سوء التغريات احلالية ملا يعترب �سفهًا وما ل يعترب. . 1
بحث التطبيقات املعا�رشة للحجر ب�سكل عام، اأي: ما ي�سمل ال�سفيه وغريه. . 2
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اهلوامش: 
الكبري، . 1 اهلل  عبد  ت:  حجر،  مادة  احلاء،  باب  العرب،  ل�سان  الدين،  جمال  منظور،  ابن 

واآخرون، القاهرة، دار املعارف. 
الفريوزاآبادي، جمد الدين حممد بن يعقوب، القامو�ص املحيط، باب الراء، ف�سل احلاء، . 2

مادة حجر، بريوت، دار الكتب العلمية ط1/ 1425/ هـ. 
احل�سكفي، عالء الدين، الدر املختار �رشح تنوير الأب�سار، بريوت، دار الفكر/ 1426/ . 3

هـ، 6/ 436. 
اأبو . 4 حممد  ت:  املالكي،  عرفة  ابن  حدود  �رشح  الأن�ساري،  قا�سم  بن  حممد  اع،  الر�سَّ

الأجفان، وغريه، دار الغرب الإ�سالمي ط1/ 1993/ م،/ �ص: 419/ . 
ال�رشبيني، حممد اخلطيب، مغني املحتاج اإىل معرفة األفاظ املنهاج، بريوت، دار الفكر، . 5

 .165 /2
البهوتي، من�سور بن يون�ص، ك�ساف القناع عن منت الإقناع، ت: حممد ال�سناوي، دار . 6

عامل الكتب، ط1،/ 1417/ هـ. 3/ 123. 
الفريوزاآبادي، جمد الدين حممد بن يعقوب، القامو�ص املحيط، باب الهاء، ف�سل ال�سني، . 7

مادة �سفه. 
ال�رشخ�سي، حممد بن اأحمد، املب�سوط، ت: خليل املي�ص، بريوت، دار الفكر ط1/ 1421/ . 8

هـ، 24/ 137. 
اأهل املدينة، دار الكتب العلمية، بريوت، ط3/ . 9 القرطبي، ابن عبد الرب، الكايف يف فقه 

1427/ هـ./ �ص: 423/ 
ال�رشبيني، حممد اخلطيب، مغني املحتاج اإىل معرفة األفاظ املنهاج، 2/ 168. . 10
ابن منظور، جمال الدين، ل�سان العرب، باب اجليم، مادة جدا. . 11
ت: . 12 جدا،  مادة:  العربية،  و�سحاح  اللغة  تاج  ال�سحاح  حماد،  بن  اإ�سماعيل  اجلوهري، 

اأحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليني، ط4/ 1990/ م. 
اللغة . 13 الو�سيط، باب: اجليم، مادة: جدا، ت: جممع  واآخرون، املعجم  اإبراهيم،  م�سطفى، 

العربية، دار الدعوة. 
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انظر: ال�رشخ�سي، حممد بن اأحمد، املب�سوط، 24/ 137؛ وابن ر�سد، حممد بن اأحمد اأبو . 14
العربي،/  الكتاب  دار  املهدي،  الرزاق  املقت�سد، ت: عبد  ونهاية  املجتهد  بداية  الوليد، 
�ص: 569/ ؛ والنووي، يحيى بن �رشف، املجموع �رشح املهذب، ت: حممود مطرجي، 

بريوت، دار الفكر، 14/ 118. 
معو�ص، . 15 علي  ت:  ال�رشائع،  ترتيب  يف  ال�سنائع  بدائع  الدين،  عالء  الكا�ساين،  انظر: 

وغريه، دار الكتب العلمية ط2/ 1424/ هـ، 10/ 87؛ وابن ن�رش، عبد الوهاب بن علي، 
املعونة على مذهب عامل املدينة، ت: حممد ح�سن ال�سافعي، بريوت، دار الكتب العلمية، 
ط2/ 1425/ هـ، 2/ 158؛ وال�سافعي، حممد بن اإدري�ص، الأم، بريوت، دار الفكر ط1/ 
1422/ هـ، 3/ 227؛ والبغا، م�سطفى، التذهيب يف اأدلة منت الغاية والتقريب، دار ابن 
كثري، ط1/ 1409/ هـ،/ 133/ ؛ واملقد�سي، موفق الدين ابن قدامة، املغني، 6/ 201. 

انظر: ال�رشخ�سي، حممد بن اأحمد، املب�سوط، 24/ 137؛ وابن ر�سد، حممد بن اأحمد اأبو . 16
العربي،/  الكتاب  دار  املهدي،  الرزاق  املقت�سد، ت: عبد  ونهاية  املجتهد  بداية  الوليد، 
�ص: 569/ ؛ والنووي، يحيى بن �رشف، املجموع �رشح املهذب، ت: حممود مطرجي، 

بريوت، دار الفكر، 14/ 118. 
158؛ . 17  /2 املدينة،  عامل  مذهب  على  املعونة  علي،  بن  الوهاب  عبد  ن�رش،  ابن  انظر: 

والنووي يحيى بن �رشف، رو�سة الطالبني، ت: عادل عبد املوجود، بريوت، دار الكتب 
العلمية، 3/ 411. 

انظر: القدوري، اأحمد بن حممد، خمت�رش القدوري، ت: غالم م�سطفى ال�سندي، دم�سق، . 18
دار ابن كثري ط1/ 1427/ هـ،/ 227/ . 

انظر: الأ�سبحي، مالك بن اأن�ص، املدونة الكربى رواية �سحنون، بريوت، دار �سادر، ط1/ . 19
1425/ هـ، 5/ 221؛ والعمراين، يحيى، البيان �رشح املهذب، ت: قا�سم حممد نوري، 
دار املنهاج 6/ 248؛ واملقد�سي، موفق الدين بن قدامة، الكايف يف فقه اأحمد، دار ابن 

حزم، ط1/ 1413/ هـ،/ �ص: 396/ . 
انظر: العيني، حممود بن اأحمد، البناية �رشح الهداية، بريوت، دار الفكر ط2،/ 1411/ . 20

هـ، 10/ 108. 
انظر: ابن ن�رش، عبد الوهاب بن علي، املعونة على مذهب عامل املدينة، 2/ 158. . 21
انظر: ال�سيوا�سي، الكمال ابن الهمام، �رشح فتح القدير، ت: عبد الرزاق مهدي بريوت، دار . 22

الكتب العلمية ط1،/ 1415/ هـ؛ 9/ 268. 
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النووي، يحيى بن �رشف، رو�سة الطالبني 3/ 411. . 23
انظر: ال�سيوا�سي، الكمال ابن الهمام، �رشح فتح القدير، 9/ 268. . 24
انظر: الكا�ساين، عالء الدين، بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�رشائع، ت: علي معو�ص، وغريه، . 25

دار الكتب العلمية ط2/ 1424/ ه، 10/ 87؛ وابن ن�رش، عبد الوهاب بن علي، املعونة 
على مذهب عامل املدينة، 2/ 158؛ وال�سافعي، حممد بن اإدري�ص، الأم، بريوت، دار الفكر 
ط1/ 1422/ هـ، 3/ 227؛ والبغا، م�سطفى، التذهيب يف اأدلة منت الغاية والتقريب، 
دم�سق، دار ابن كثري، ط1/ 1409/ هـ،/ 133/ ؛ واملقد�سي، موفق الدين ابن قدامة، 

املغني، 6/ 201. 
بريوت، . 26 الأفغاين،  الوفاء  اأبو  ت:  ال�رشخ�سي،  اأ�سول  اأحمد،  بن  حممد  ال�رشخ�سي،  انظر: 

دار الكتب العلمية، ط2/ 1426/ هـ، 1/ 160؛ واخلبازي، جالل الدين عمر بن حممد 
العلمي واإحياء الرتاث  البحوث  الفقه، ت: حممد بقا، مركز  اأ�سول  بن عمر، املغني يف 

الإ�سالمي ال�سعودية، ط1/ 1403/ هـ. 
انظر: ال�رشبيني، حممد اخلطيب، مغني املحتاج اإىل معرفة األفاظ املنهاج، 2/ 168. . 27
اأخرجه: م�سلم برقم/ 1812/ كتاب اجلهاد وال�سري، باب الن�ساء الغازيات ير�سخ لهن ول . 28

ي�سهم، ويف اجلمع بني ال�سحيحني، لعبد احلق بن عبد الرحمن الإ�سبيلي، برقم/ 3134/ 
كتاب اجلهاد، باب الغزو بالن�ساء، والبيهقي يف ال�سنن الكربى برقم/ 11294/ ، كتاب 

احلجر، باب احلجر على ال�سبي حتى يبلغ ويوؤن�ص منه الر�سد، واللفظ له. 
انظر: النووي، يحيى بن �رشف، املجموع �رشح املهذب، 14/ 120. . 29
انظر: ال�سيوا�سي، الكمال ابن الهمام، �رشح فتح القدير، 6/ 266. . 30
انظر: ال�رشخ�سي، حممد بن اأحمد، املب�سوط، 24/ 139. . 31
انظر: املاوردي، علي بن حممد بن حبيب، احلاوي الكبري، �رشح خمت�رش املزين، ت: علي . 32

معو�ص، وغريه، بريوت، دار الكتب العلمية ط1،/ 1417/ هـ. 
 .340 /6

انظر: احللبي، اإبراهيم بن حممد بن اإبراهيم، ملتقى الأبحر، ت: وهبي غاوجي، دم�سق، . 33
دار البريوتي، ط3/ 1426/ هـ؛/ �ص: 550/ ، والقرطبي، ابن عبد الرب، الكايف يف فقه 
اأهل املدينة،/ 423/ ؛ والنووي، يحيى بن �رشف، املجموع �رشح املهذب، 14/ 118، 

واملقد�سي، حممد بن مفلح، الفروع، ن�رش: بيت الأفكار الدولية/ �ص: 997/ . 
انظر: ال�سيوا�سي، الكمال ابن الهمام، �رشح فتح القدير، 9/ 268. . 34
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انظر: ال�سيوا�سي، الكمال ابن الهمام، �رشح فتح القدير، 9/ 268. . 35
انظر: املقد�سي، موفق الدين املغني، 6/ 201. . 36
انظر: ال�رشخ�سي، اأبو بكر حممد بن اأحمد، املب�سوط، 24/ 141. . 37
انظر: ال�رشخ�سي، اأبو بكر حممد بن اأحمد، املب�سوط، 24/ 140. . 38
ين . 39 انظر: ابن ثعلب، اأحمد بن علي املعروف بابن ال�ساعاتي، جممع البحرين وملتقى النريِّ

يف الفقه احلنفي ت: اإليا�ص قبالن، دار الكتب العلمية ط1،/ 1426/ هـ،/ 339/ . 
دار . 40 بريوت،  خليل،  خمت�رش  �رشح  الإكليل  جواهر  ال�سميع،  عبد  �سالح  الأزهري،  انظر: 

الأخيار يف  كفاية  الدين،  تقي  احل�سني،  ه، 2/ 148؛  العلمية، ط1،/ 1418/  الكتب 
حل غاية الخت�سار، ت: علي اأبو اخلري، وغريه، دم�سق، دار اخلري، ط6/ 1426/ هـ، 1/ 

308. واملقد�سي، موفق الدين، الكايف يف فقه اأحمد،/ 396/ . 
انظر: احللبي، اإبراهيم، ملتقى الأبحر،/ 550/ . . 41
انظر: النووي، يحيى بن �رشف املجموع، 14/ 163؛ وال�رشقاوي، عبد اهلل بن حجازي، . 42

حا�سية ال�رشقاوي على التحرير، مطبعة عي�سى البابي احللبي، 2/ 165. 
انظر: القرايف ال�سنهاجي، اأحمد بن اإدري�ص بن عبد الرحمن، الذخرية يف فروع املالكية، . 43

ت: اأحمد عبد الرحمن، بيربوت، دار الكتب العلمية، ط2،/ 1424/ هـ، 7/ 86. 
انظر: ال�رشخ�سي، حممد بن اأحمد، املب�سوط، 24/ 140. . 44
انظر: القرايف، حممد بن اأحمد، الذخرية يف فروع املالكية، 7/ 86. . 45
انظر: املاوردي، علي بن حممد بن حبيب، احلاوي الكبري، 6/ 355. . 46
انظر: املقد�سي، موفق الدين ابن قدامة، الكايف يف فقه اأحمد،/ 393/ . 47
انظر: ال�رشبيني، حممد اخلطيب، مغني املحتاج اإىل معرفة األفاظ املنهاج، 2/ 170. . 48
انظر: ال�رشبيني، حممد اخلطيب، مغني املحتاج اإىل معرفة األفاظ املنهاج، 2/ 170. . 49
انظر: العمراين، يحيى، البيان �رشح املهذب، 6/ 230. . 50
انظر: ال�رشخ�سي، حممد بن اأحمد، املب�سوط 24/ 141. . 51
انظر: القرايف ال�سنهاجي، حممد بن اأحمد، الذخرية يف فروع املالكية، 7/ 87. . 52
انظر: الرازي، اأبو بكر اأحمد بن علي، اأحكام القراآن، ت: عبد ال�سالم �ساهني، بريوت، دار . 53

الكتب العلمية ط1،/ 1415/ هـ، 1/ 592. 
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انظر: القرطبي، حممد بن اأحمد، اجلامع لأحكام القراآن، ت: حممود عثمان، دار احلديث . 54
ط2/ 1416/ هـ، 5/ 35. 

العمال يف �سنن . 55 ؛ والهندي يف كنز  القدير برقم/ 3894/  اأخرجه: املناوي يف في�ص 
الأقوال والأفعال برقم/ 5586/ ؛ وذكره ابن بطال يف �رشحه ل�سحيح البخاري10/ 
8، والطرباين يف املعجم الكبري برقم/ 95/ م�سند النعمان بن ب�سري، وابن امللقن عمر بن 

علي يف حتفة املحتاج برقم/ 1265/ وقال: اأخرجه الطرباين ب�سند جيد. 
انظر: املاوردي، علي بن حممد بن حبيب، احلاوي الكبري، 6/ 349. . 56
انظر: ال�رشخ�سي، حممد بن اأحمد، املب�سوط، 24/ 140. . 57
انظر: العمراين، يحيى، البيان �رشح املهذب، 6/ 230. . 58
البيع؛ . 59 يف  اخلداع  من  يكره  ما  باب  البيوع،  كتاب   /2117 برقم/  البخاري  اأخرجه: 

ومالك برقم/ 1393/ ، كتاب البيوع، باب جامع البيوع؛ واأبو داود برقم:/ 3501/ 
كتاب البيوع، باب الرجل يقول عند البيع ل خالبة، واللفظ له. 

عبد . 60 ت:  داود،  اأبي  �سنن  �رشح  املعبود  عون  حممد،  احلق  �سم�ص  اآبادي،  العظيم  انظر: 
الرحمن حممد عثمان، املكتبة ال�سلفية، ط2/ 1389/ هـ، 9/ 398. 

واأحمد . 61 املاجدي،  جنيب  ت:  مالك،  موطاأ  على  الزرقاين  �رشح  حممد،  الزرقاين،  انظر: 
عو�ص املكتبة الع�رشية/ 1425/ هـ، 3/ 420. 

انظر: العمراين، يحيى، البيان �رشح املهذب، 6/ 231. . 62
انظر: ال�رشخ�سي، حممد بن اأحمد، املب�سوط، 24/ 138. . 63
انظر: ال�رشخ�سي، حممد بن اأحمد، املب�سوط، 24/ 141. . 64
انظر: العمراين، يحيى، البيان �رشح املهذب، 6/ 231. . 65
انظر: املاوردي، علي بن حممد بن حبيب، احلاوي الكبري 6/ 356. . 66
البالغني . 67 الكربى برقم/ 11336/ كتاب احلجر، باب احلجر على  البيهقي يف  اأخرجه 

بال�سفه، واللفظ له؛ والدار قطني برقم/ 4552/ كتاب الأق�سية والأحكام، باب ال�سفعة. 
68 . ،159  /2 املدينة،  عامل  مذهب  على  املعونة  علي،  بن  الوهاب  عبد  ن�رش،  ابن  انظر: 

والعمراين، يحيى، البيان �رشح املهذب، 6/ 231. 
انظر: املقد�سي، موفق الدين ابن قدامة، املغني، 6/ 231. . 69
انظر: ال�رشخ�سي، حممد بن اأحمد، املب�سوط، 24/ 141. . 70
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71 . ،159  /2 املدينة،  عامل  مذهب  على  املعونة  علي،  بن  الوهاب  عبد  ن�رش،  ابن  انظر: 
والعمراين، يحيى، البيان �رشح املهذب، 6/ 231. 

الهجرة، واللفظ له؛ والبيهقي يف . 72 الأدب، باب  البخاري برقم/ 6074/ كتاب  اأخرجه: 
الكربى برقم/ 11337/ كتاب احلجر، باب احلجر على البالغني بال�سفه. 

انظر: العمراين يحيى، البيان �رشح املهذب، 6/ 231. . 73
انظر: املاوردي، علي بن حممد بن حبيب، احلاوي الكبري، 6/ 356. . 74
انظر: ال�رشخ�سي، حممد بن اأحمد، املب�سوط، 24/ 141. . 75
انظر: املاوردي، علي بن حممد بن حبيب، احلاوي الكبري، 6/ 356. هن هنا. 76
انظر: الكا�ساين، عالء الدين، بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�رشائع، 10/ 84. . 77
انظر: ال�رشخ�سي، حممد بن اأحمد، املب�سوط، 24/ 139. . 78
انظر: الكا�ساين، عالء الدين، بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�رشائع 10/ 85. . 79
انظر: الكا�ساين، عالء الدين، بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�رشائع 10/ 85. . 80
انظر: ال�سيوا�سي، الكمال بن الهمام، �رشح فتح القدير، 9/ 268. . 81
انظر: املقد�سي، موفق الدين ابن قدامة، املغني 6/ 201 ت: حممد خطاب، واآخرون، دار . 82

احلديث. 
انظر: العمراين، يحيى، البيان �رشح املهذب، 6/ 229. . 83
وم�سلم . 84 وقال؛  قيل  يكره من  ما  باب  الرقاق،  كتاب  برقم/ 6473/  البخاري  اأخرجه: 

برقم/ 1715/ ، كتاب الأق�سية، باب النهي عن كرثة امل�سائل من غري حاجة، واللفظ 
له. 

اإبراهيم، الإقناع،/ 453/ ، ت: حممد ح�سن ال�سافعي، دار . 85 انظر: ابن املنذر، حممد بن 
الكتب العلمية، ط1/ 1418/ هـ. 

الكا�ساين، عالء الدين، بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�رشائع 10/ 84. . 86
انظر: القرطبي، ابن عبد الرب ال�ستذكار، 7/ 303، ت: علي معو�ص، �سامل عطا، دار الكتب . 87

العلمية ط2/ 1427/ هـ؛ ووابن ر�سد، حممد بن اأحمد اأبو الوليد، بداية املجتهد ونهاية 
املقت�سد،/ 571/ . 

العمراين، يحيى، البيان �رشح املهذب، 6/ 232. . 88
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املقد�سي، موفق الدين ابن قدامة، الكايف يف فقه اأحمد،/ 397/ . . 89
انظر: الكا�ساين، عالء الدين، بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�رشائع 10/ 84. . 90
انظر: علي�ص، حممد بن اأحمد، منح اجلليل �رشح على خمت�رش خليل، 6/ 64، دار الكتب . 91

العلمية ط1/ 1424/ هـ. 
اإبراهيم، ط1/ . 92 اأحمد  ال�سالم، ت:  الو�سيط، 4/ 38، دار  الغزايل، حممد بن حممد،  انظر: 

1417/ هـ
انظر: البهوتي، من�سور بن يون�ص، الرو�ص املربع �رشح زاد امل�ستقنع،/ 334/ ت: عماد . 93

عامر، دار احلديث، ط1/ 1415/ هـ. 
الأثر يف البيهقي يف الكربى برقم/ 11336/ كتاب احلجر، باب احلجر على البالغني . 94

باب  والأحكام،  الأق�سية  كتاب   /4552 برقم/  قطني  الدار  ويف  له؛  واللفظ  بال�سفه، 
ال�سفعة. 

انظر: العمراين، يحيى، البيان �رشح املهذب، 6/ 231. . 95
انظر: املقد�سي، موفق الدين ابن قدامة، الكايف يف فقه اأحمد،/ 397/ . . 96
انظر: ال�سيوا�سي، الكمال بن الهمام، �رشح فتح القدير، 9/ 270. . 97
انظر: املو�سلي، عبد اهلل بن حممود بن مودود، الختيار لتعليل املختار، ت: ب�سار بكري . 98

عرابي، املكتبة الع�رشية، 1/ 366. 
انظر: املو�سلي، عبد اهلل بن حممود بن مودود، الختيار لتعليل املختار، 1/ 366. . 99

انظر: ابن ن�رش، عبد الوهاب بن علي، املعونة على مذهب عامل املدينة، 2/ 161، . 100
والعمراين، يحيى، البيان �رشح املهذب 6/ 231، واملغني، ملوفق الدين املقد�سي 6/ 

 .231
انظر: ال�سيوا�سي، الكمال ابن الهمام، �رشح فتح القدير، 9/ 270.  . 101
انظر: العدوي، اأحمد بن حممد بن اأبي حامد، ال�رشح الكبري على خمت�رش خليل، ت: . 102

كمال الدين القاري، املكتبة الع�رشية، ط1/ 1415/ هـ، 2/ 1084. 
انظر: النووي، يحيى بن �رشف، رو�سة الطالبني، 3/ 416، والزرك�سي، حممد بن بهادر، . 103

الديباج يف تو�سيح املنهاج، 1/ 515، ت: يحيى مراد، دار احلديث/ 1427/ هـ. 
انظر: املاوردي، علي بن حممد بن حبيب، احلاوي الكبري، 6/ 363؛ واملقد�سي، موفق . 104

الدين بن قدامة، املغني، 6/ 231. 
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انظر: ال�سيوا�سي، الكمال ابن الهمام، �رشح فتح القدير 9/ 270، وابن احلاجب، جمال . 105
ط1/  اليمامة  دار  الأخ�رش،  الرحمن  عبد  اأبو  ت:   /386 الأمهات،/  جامع  الدين، 

1419/ هـ. 
انظر: ابن ن�رش، عبد الوهاب بن علي، املعونة على مذهب عامل املدينة، 2/ 161. . 106
107 . /3 والنظائر،  الأ�سباه  الب�سائر �رشح  عيون  بن حممد، غمز  اأحمد  احلموي،  احلنفي 

113، دار الكتب العلمية، ط1/ 1405/ هـ. 
ابن اأمري احلاج، حممد بن حممد، التقرير والتحبري يف علم الأ�سول )�رشح حترير ابن . 108

الهمام( ، 1/ 39. 
الكا�ساين عالء الدين، بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�رشائع، 10/ 87. 109
ابن احلاجب، جمال الدين، جامع الأمهات/ 385/ . . 110
ابن عبد ال�سالم، عبد العزيز، قواعد الأحكام يف اإ�سالح الأنام، ت: نزيه حماد، وعثمان . 111

�سمريية، دم�سق، دار القلم، ط1/ 1421/ هـ، 2/ 44. 
املقد�سي، موفق الدين ابن قدامة، املغني، 6/ 219.. . 112
انظر: الدمياطي، حممد �سطا، حا�سية اإعانة الطالبني على حل األفاظ فتح املعني، ت: . 113

حمي الدين الكردي، وغريه، دار الفيحاء، ط1/ 1427/ هـ، 3/ 134. 
انظر: املرداوي، عالء الدين، الإن�ساف يف معرفة الراجح من اخلالف، ت: حممد ح�سن . 114

ال�سافعي، دار الكتب العلمية، ط1/ 1418/ هـ، 5/ 289. 
انظر: ال�سيوا�سي، الكمال ابن الهمام، �رشح فتح القدير 9/ 272. . 115
الزرك�سي، حممد بن بهادر، البحر املحيط يف اأ�سول الفقه، دار ال�سفوة، ط2/ 1413/ . 116

هـ، 3/ 434. 
انظر: ابن عبد ال�سالم، عبد العزيز، قواعد الأحكام يف اإ�سالح الأنام، 2/ 44؛ والقرايف، . 117

اأحمد، الذخرية يف فروع املالكية، 7/ 86، واملقد�سي، موفق ابن قدامة،  حممد بن 
املغني، 6/ 220. 

انظر: النووي، يحيى بن �رشف، املجموع �رشح املهذب، 14/ 120. . 118
انظر: املقد�سي، موفق ابن قدامة، واملغني 6/ 220. . 119
هو . 120 الر�سد  باب  احلجر،  كتاب   /11323 برقم/  الكربى  ال�سنن  يف  البيهقي  اأخرجه: 

�سالح الدين واملال. 
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انظر: ال�رشبيني، حممد اخلطيب، مغني املحتاج، 2/ 168، والبجريمي، �سليمان بن . 121
حممد بن عمر، حا�سية البجريمي على اخلطيب، 3/ 391، بريوت، دار الكتب العلمية، 

ط1،/ 1417/ هـ. 
انظر: اجلويني، عبد امللك بن عبد اهلل، الربهان يف اأ�سول الفقه، 1/ 119، دار الكتب . 122

 /1 اجلوامع،  جمع  على  العطار  حا�سية  ح�سن،  والعطار  ه؛   /1418 ط1/  العلمية، 
506، بريوت، دار الكتب العلمية ط1/ 1420/ هـ. 

انظر: ال�سيوا�سي، الكمال ابن الهمام، �رشح فتح القدير 9/ 272، والقرايف، حممد بن . 123
اأحمد، الذخرية يف فروع املالكية، 7/ 73. 

انظر: ال�رشبيني، حممد اخلطيب، مغني املحتاج، 2/ 168. . 124
الزرك�سي، حممد بن بهادر، البحر املحيط يف اأ�سول الفقه، 3/ 434. . 125
انظر: ال�رشبيني، حممد اخلطيب، مغني املحتاج، 2/ 168.  . 126
انظر: املو�سلي، عبد اهلل بن حممود بن مودود، الختيار لتعليل املختار، 1/ 367؛ . 127

واملغني، لبن قدامة املقد�سي 6/ 221. 
انظر: ال�رشبيني، حممد اخلطيب، مغني املحتاج 2/ 168. . 128
انظر: املاوردي، علي بن حممد بن حبيب، احلاوي الكبري، 6/ 349. . 129
انظر: ال�سيوا�سي، الكمال ابن الهمام، �رشح فتح القدير 9/ 275. . 130
انظر: ابن ن�رش، عبد الوهاب بن علي، املعونة على مذهب عامل املدينة، 2/ 159. . 131
انظر: العمراين، يحيى، البيان �رشح املهذب، 6/ 224. . 132
انظر: العمراين، يحيى، البيان �رشح املهذب، 6/ 224. . 133
انظر: القرايف ال�سنهاجي، حممد بن اأحمد، الذخرية يف فروع املالكية، 7/ 73. . 134
هو . 135 الر�سد  باب  احلجر،  كتاب   /11323 برقم/  الكربى  ال�سنن  يف  البيهقي  اأخرجه: 

�سالح الدين واملال. 
هو . 136 الر�سد  باب  احلجر،  كتاب   /11325 برقم/  الكربى  ال�سنن  يف  البيهقي  اأخرجه 

�سالح الدين واملال. 
انظر: القرايف ال�سنهاجي، حممد بن اأحمد، الذخرية يف فروع املالكية، 7/ 73. . 137
انظر: النووي، يحيى بن �رشف، املجموع �رشح املهذب، 14/ 156. . 138
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انظر: العمراين، يحيى، البيان �رشح املهذب، 6/ 224. . 139
وابن . 140 96؛   /10 ال�رشائع،  ترتيب  يف  ال�سنائع  بدائع  الدين،  عالء  الكا�ساين،  انظر: 

 ،/98 اأحمد/  مذهب  يف  الأحمد  املذهب  حممد،  بن  علي  بن  الرحمن  عبد  اجلوزي، 
املوؤ�س�سة ال�سعدية، ط2/ 1401/ هـ؛ والزرك�سي، حممد ابن عبد اهلل، �رشح الزرك�سي 

على خمت�رش اخلرقي 4/ 99، مكتبة عبيكان، ط1/ 1413/ هـ. 
انظر: ابن اجلوزي، عبد الرحمن بن علي بن حممد، املذهب الأحمد يف مذهب اأحمد/ . 141

اهلل، �رشح  ابن عبد  والزرك�سي، حممد  هـ؛  ال�سعدية، ط2/ 1401/  املوؤ�س�سة   ،  /98
الزرك�سي على خمت�رش اخلرقي 4/ 99، مكتبة عبيكان، ط1/ 1413/ هـ. 

الكا�ساين، عالء الدين، بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�رشائع، 10/ 96. . 142
النووي، يحيى بن �رشف، املجموع �رشح املهذب، 14/ 158؛ والرافعي، عبد . 143 انظر 

العلمية،  الكتب  دار  وغريه،  معو�ص،  علي  ت:   ،75  /5 الوجيز  �رشح  العزيز  الكرمي، 
ط1/ 1417/ هـ. 

انظر: الكا�ساين، عالء الدين، بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�رشائع 10/ 96؛ وال�رشبيني، . 144
بن  الرحمن  الدين عبد  �سم�ص  واملقد�سي،  املحتاج 2/ 170؛  حممد اخلطيب، مغني 
دار  القاهرة،  واآخرون،  الكبري، ت: حممد خطاب،  ال�رشح  قدامة،  بن  اأحمد  بن  حممد 

احلديث؛ 6/ 219. 
انظر: املو�سلي، عبد اهلل بن حممود بن مودود، الختيار لتعليل املختار، 1/ 366؛ . 145

161؛   /2 املدينة،  عامل  مذهب  على  املعونة  علي،  بن  الوهاب  عبد  ن�رش،  وابن 
واملقد�سي، �سم�ص الدين عبد الرحمن بن حممد بن اأحمد بن قدامة، ال�رشح الكبري، 6/ 

219
انظر: الكا�ساين، عالء الدين، بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�رشائع 10/ 96. . 146
انظر: الرازي، اأحمد بن علي، اأحكام القراآن، دار الكتب العلمية ط1/ 1415/ هـ، 2/ . 147

 .79
148 . /2 املدينة،  عامل  مذهب  على  املعونة  علي،  بن  الوهاب  عبد  ن�رش،  ابن  انظر: 

 /1 املختار،  لتعليل  الختيار  مودود،  بن  حممود  بن  اهلل  عبد  املو�سلي،   ،161
اأحمد بن قدامة، ال�رشح  الدين عبد الرحمن بن حممد بن  366، واملقد�سي، �سم�ص 

الكبري، 6/ 219. 
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املهذب، . 149 املجموع �رشح  بن �رشف،  يحيى  النووي،  بن �رشف،  يحيى  النووي،  انظر: 
 .158 /14

150 . /1 املختار،  لتعليل  الختيار  مودود،  بن  حممود  بن  اهلل  عبد  املو�سلي،  انظر: 
املالكية، 7/ 88؛  فروع  الذخرية يف  اأحمد،  بن  ال�سنهاجي، حممد  والقرايف  366؛ 
وال�رشبيني، حممد اخلطيب، مغني املحتاج، 2/ 170؛ واملقد�سي، �سم�ص الدين عبد 

الرحمن بن حممد بن اأحمد بن قدامة، ال�رشح الكبري، 6/ 219. 
65؛ . 151  /5 خليل،  خمت�رش  على  �رشح  اجلليل  منح  اأحمد،  بن  حممد  علي�ص،  انظر: 

واملو�سلي، عبد اهلل بن حممود بن مودود، الختيار لتعليل املختار 1/ 366. 
انظر: املقد�سي، �سم�ص الدين عبد الرحمن بن حممد بن اأحمد بن قدامة، ال�رشح الكبري، . 152

 .219 /6
انظر: املاوردي، علي بن حممد بن حبيب، احلاوي الكبري، 6/ 363. . 153
154 . /3 والنظائر،  الأ�سباه  الب�سائر �رشح  عيون  بن حممد، غمز  اأحمد  احلموي،  احلنفي 

113، دار الكتب العلمية، ط1/ 1405/ هـ. 
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املصادر واملراجع: 
ابن اجلوزي، عبد الرحمن بن علي بن حممد، املذهب الأحمد يف مذهب اأحمد، املوؤ�س�سة . 1

ال�سعدية، ط2،/ 1401/ هـ. 
اأبو عبد الرحمن الأخ�رش، دار اليمامة . 2 ابن احلاجب، جمال الدين، جامع الأمهات، ت: 

ط1/ 1419/ هـ. 
ابن امللقن، عمر بن علي، حتفة املحتاج اإىل اأدلة املنهاج، ت: عبد اهلل اللحياين، دار حراء . 3

ط1،/ 1406/ هـ. 
العلمية، . 4 الكتب  دار  ال�سافعي،  الإقناع، ت: حممد ح�سن  اإبراهيم،  بن  املنذر، حممد  ابن 

ط1/ 1418/ هـ. 
اأمري احلاج، حممد بن حممد، التقرير والتحبري يف علم الأ�سول )�رشح حترير ابن . 5 ابن 

الهمام( ، بريوت، دار الفكر، ط1. 
البخاري، ت: . 6 القرطبي، �رشح �سحيح  البكري  امللك  عبد  بن  بن خلف  بطال، علي  ابن 

يا�رش بن اإبراهيم الر�سيد الريا�ص، ط2،/ 1423/ هـ. 
ين يف . 7 ابن ثعلب، اأحمد بن علي املعروف بابن ال�ساعاتي، جممع البحرين وملتقى النريِّ

الفقه احلنفي ت: اإليا�ص قبالن، دار الكتب العلمية ط1،/ 1426/ هـ. 
الرزاق . 8 عبد  ت:  املقت�سد،  ونهاية  املجتهد  بداية  الوليد،  اأبو  اأحمد  بن  حممد  ر�سد،  ابن 

املهدي، دار الكتاب العربي. 
�سمريية، . 9 عثمان  ت:  الأنام،  اإ�سالح  يف  الأحكام  قواعد  العزيز،  عبد  ال�سالم،  عبد  ابن 

ونزيه حماد، دم�سق، دار القلم ط1،/ 1421/ هـ. 
دار . 10 القاهرة،  واآخرون،  الكبري،  اهلل  عبد  ت:  العرب،  ل�سان  الدين،  جمال  منظور،  ابن 

املعارف. 
ح�سن . 11 حممد  ت:  املدينة،  عامل  مذهب  على  املعونة  علي،  بن  الوهاب  عبد  ن�رش،  ابن 

ال�سافعي، بريوت، دار الكتب العلمية، ط2،/ 1425/ هـ. 
الكتب . 12 الإكليل �رشح خمت�رش خليل، بريوت، دار  ال�سميع، جواهر  الأزهري، �سالح عبد 

العلمية، ط1،/ 1418/ هـ. 
الإ�سبيلي عبد احلق ابن عبد الرحمن، اجلمع بني ال�سحيحني، اعتنى به: اأحمد الغما�ص، . 13

الريا�ص دار املحقق، ط1،/ 1419/ هـ. 
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ط1/ . 14 �سادر،  دار  بريوت،  �سحنون،  رواية  الكربى  املدونة  اأن�ص،  بن  مالك  الأ�سبحي، 
1425/ هـ. 

الكتب . 15 دار  اخلطيب،  على  البجريمي  حا�سية  عمر،  بن  حممد  بن  �سليمان  البجريمي، 
العلمية، بريوت، ط1،/ 1417/ هـ. 

البخاري، عبد اهلل، اجلامع ال�سحيح امل�سند من حديث ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم . 16
و�سننه واأيامه، ت: حممد فوؤاد عبد الباقي داري الفيحاء دم�سق، وال�سالم الريا�ص. 

البغا، م�سطفى، التذهيب يف اأدلة منت الغاية والتقريب، دار ابن كثري، ط1/ 1409/ هـ. . 17
دار . 18 عامر،  عماد  امل�ستقنع، ت:  زاد  �رشح  املربع  الرو�ص  يون�ص،  بن  من�سور  البهوتي، 

احلديث، ط1/ 1415/ هـ. 
البهوتي، من�سور بن يون�ص، ك�ساف القناع عن منت الإقناع، ت: حممد ال�سناوي، دار . 19

عامل الكتب، ط1،/ 1417/ هـ. 
اجلوهري، اإ�سماعيل بن حماد، ال�سحاح تاج اللغة و�سحاح العربية، ت: اأحمد عبد الغفور . 20

عطار، دار العلم للماليني، ط4/ 1990/ م. 
ط1/ . 21 العلمية،  الكتب  دار  الفقه،  اأ�سول  يف  الربهان  اهلل،  عبد  بن  امللك  عبد  اجلويني، 

1418/ هـ. 
احل�سكفي، عالء الدين، الدر املختار �رشح تنوير الأب�سار، بريوت، دار الفكر/ 1426/ هـ. . 22
احل�سني، تقي الدين، كفاية الأخيار يف حل غاية الخت�سار، ت: علي اأبو اخلري، وغريه، . 23

دم�سق، دار اخلري، ط6/ 1426/ هـ. 
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