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� كتاب من البيوع كتاب في اإلنسانية النفس بطبيعة المتعلقة الفقهية األحكام �

 �هـ٨٥٢ت� حجر ابن للحافظ �األحكام أدلة من المرام بلوغ�

  �ودراسة جمعًا�
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 هـ)١٤/٠٤/١٤٤٢يف  روقبل للنش هـ؛٠٢/٠١/١٤٤٢(قدم للنشر يف 

تحدث البحث عن حقيقة النفس اإلنسـانية، وأهنـا جسـم روحـاين مخـالف لماهيـة  المستخلص:

الجسم المحسوس، وأن الفرق بين النفس والـروح فـرق يف الصـفات ال يف الـذات، وأن الـنفس نـوع 

ى باعتبار كل صفة باسم، فتسمى مطمئنة، ولوامة، وأمارة بالسوء. وتنـاول البحـث واحدة ولكن تسم

ة، ومحبـة مـن يهـديها، والتعلـق  جملة من األحكام الفقيهة التي تراعي أحوال النفس كالطمع، والغيرِّ

بما عملت فيه، والشح بما ال ترضى بأخذه. وأشار البحث إلى ثمرة الخالف يف المسائل على طبيعـة 

 س.النف

 .البيع، بلوغ المرام، ابن حجرالنفس، الروح،  الكلمات المفتاحية:
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Abstract: The study aims at finding out about the nature of human soul, that it is a 
spiritual body contradicts to the physical body, and that the difference between soul 
and spirit is in attributes not in origin.And that the soul is of one type but it is named 
considering attributes as assured soul, blaming soul and the bad deeds soul. The 
research dealt with a number of jurisprudence judgments that take into account the 
conditions of the soul such as greed, jealousy ,the love of its guides, and depending on 
its work and stinging with what it is not satisfied to take. The research indicated the 
fruit of dispute in issues on the nature of the soul. 
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 المقدمة

 

 الحمد هللا رب العالمين القائل يف محكم كتابه:           

     :َلت ولنفسك (، والصالة والسالم على أزكى البشرية نفس�، القائل: ]٥٣[ُفصِّ

ان وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم واقتفى أثرهم بإحس ، نبينا محمد )١()عليك حق�

 إلى يوم الدين، أما بعد:

فإن القرآن الكـريم ملـيء باآليـات، التـي تصـف الـنفس اإلنسـانية علـى مختلـف 

حاالهتا، برة كانت أم فاجرة، زكية أو مدنسة، مقبلة أو مدبرة، فرحـة أو حزينـة، سـخية 

واعتنى الشرع هبا عناية كاملة، سواء كان ذلـك  أو شحيحة إلى غير ذلك من الحاالت.

 العبادات، أو المعامالت وحتى يف باب النكاح وباقي أبواب الفقه. يف مجال

ومراعاة النفوس فيما تتعلق به ظاهر غايـة الظهـور يف بـاب المعـامالت، فتتبعـت 

أحاديث األحكام يف كتاب البيوع من كتاب (بلوغ المرام مـن أدلـة األحكـام) للحـافظ 

ــة ال ــواحي ابــن حجــر العســقالين؛ للوقــوف علــى األحكــام الفقهي تــي فيهــا مراعــاة للن

النفسية، فخرجت هبذا البحث تحت عنوان: األحكام الفقهية المتعلقـة بطبيعـة الـنفس 

اإلنسانية يف كتاب البيوع من كتاب (بلوغ المرام من أدلة األحكام) للحافظ ابـن حجـر 

 )، جمع� ودراسة.ـه٨٥٢(ت 

 مشكلة البحث: * 

يراعي الحكم الفقهـي طبيعـة  تتلخص مشكلة البحث يف سؤال رئيس، وهو: هل

                                           
كتــاب الصــوم، بـاب مــن أقســم علــى أخيــه ليفطــر يف  )،٣/٣٨(لبخــاري يف صــحيحه أخرجـه ا   )١(

 ).١٩٦٨التطوع...، رقم (



              

 

  م٢٠٢١ ارسم -هـ ١٤٤٢ ) رجب٨٤(العدد 

  د. مشعل بن محود بن فاحل النفيعي

  

٥٧٩ 

 النفس البشرية؟ ويتفرع على هذا السؤال األسئلة التالية:

 الفقهية التي فيها مراعاة لطبيعة النفس. األحكامما  -

 النفس على الحكم الفقهي. طبيعةأثر  -

 النفسية التي يراعيها الحكم الفقهي. الطبيعةما هي  -

 أهداف البحث:* 

سموها، وأن ما شرع من أحكـام يتفـق وطبيعـة الـنفس، بيان كمال الشريعة و -١

 لمختلف أحوالها التي تكون عليها. مراعاةوفيه 

 إلى جملة من أحاديث األحكام التي فيها مراعاة للجوانب النفسية. اإلشارة -٢

 بيان وجه العالقة بين الدليل والنفس البشرية. -٣

 النفس على الحكم الفقهي. طبيعةبيان أثر  -٤

 ية الموضوع:أهم* 

 تظهر أهمية الموضوع يف اآليت:

  حث الشارع على التفكر يف النفس يف قوله تعالى:  -١           

 .]٢١[الذاريات:

 أقسم بالنفس عامة يف قوله تعالى:  أن اهللا  -٢          :٧[الشمس[ ،

 قوله تعالى: وبنوع من أنواع النفس يف           :قال ]٢[القيامة .  

ويجوز أن يكون من القسم المقصود به التنبيه على داللة المقسم به وكونه «ابن القيم: 

 .)١(»آية

                                           
 .)١٤٧التبيان يف أقسام القرآن (ص   )١(
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، أن النفس البشرية ستظل إلى يوم القيامة آية، دالة على وحدانية الخالق  -٣

 ؛ لقوله تعالى: قرآن الكريم حق من عند اهللا ودليالً على أن هذا ال      

                       :َلت  .]٥٣[ُفصِّ

 أسباب اختيار الموضوع:* 

 أهمية الموضوع التي سبق الكالم عنها. -١

لـم تفـرد  - بحسـب علمـي - ي النفس البشريةأن األحكام الفقهية التي تراع -٢

 بدراسة مستقلة مستفيضة مع أهميتها البالغة.

 إظهار محاسن الفقه اإلسالمي، وشموله لما يتعلق بالجوانب النفسية. -٣

دراسة جملة من أحاديث األحكام، التي هتتم بالجانـب النفسـي، تكـون نـواة  -٤

 للدراسات النفسية من الناحية الفقهية.

 دراسات السابقة:ال* 

ذكرت بأنه ال توجد دراسة مستقلة تتناول الحكم الفقهي الذي فيه مراعاة لطبيعة 

النفس، وأما الدراسات التي تتناول حقيقة النفس، وأنواعها، وآفاهتا، وطريقة معالجـة 

 األخطاء التي تقع فيها فكثيرة، منها:

  ء، أنموذجـانآرسـطو وابـن سـينا«النفس بين الخطابين الفلسفي والصـويف« ،  

د. بن عيسى خيـرة، وهـي رسـالة مقدمـة لنيـل درجـة الـدكتوراه يف علـوم الفلسـفة مـن 

ــران، الجزائــر ــور الفلســفي ٢٠١٥ - جامعــة وه ــة بــين التص ــاول عقــد مقارن م، وتتن

 والصويف للنفس.

  الشخصــية مــن منظــور نفســي إســالمي، د. شــادية أحمــد التــل، دار الكتــاب

وتنــاول الفصــل األول منــه: مفهــوم الــنفس يف اإلســالم،  م، ٢٠٠٦ - الثقــايف، األردن
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 أحوال النفس، مفاهيم تتداخل مع النفس، والتصور اإلسالمي لإلنسان.

  نعيمـة عبـداهللا »دراسـة موضـوعية«آفات النفس كما يصورها القرآن الكريم ،

الربش، وهي رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير يف التفسير وعلـوم القـرآن، الجامعـة 

هـ، وجاءت يف أربعة فصول: األول: حقيقة النفس وأنواعها. ١٤٢٩ - إلسالمية، غزةا

الثاين: صفات النفس. الثالث: اآلفات واألمراض التي تصيب النفس. الرابع: القاعدة 

 النفسية يف التغيير، وكيفية التغيير وحقيقته من خالل القرآن الكريم.

 وجية، د. عبدالسميع األنيس، دار األساليب النبوية يف معالجة المشكالت الز

ــوزي ــن الج ــه ١٤٢٦ - اب ــمين: األول: منهج ــاء يف قس ـــ، وج ــاين:  ه ــه. الث يف حيات

 يف معالجة المشكالت الزوجية. أساليبه 

 منهج البحث:* 

 سرت فيه على وفق الخطوات التالية:

جمع أحاديث األحكام، التي فيها مراعاة للجانب النفسي مـن كتـاب البيـوع  -١

 )، نشر: دار السـالمـه٨٥٢مصنف (بلوغ المرام) للحافظ ابن حجر العسقالين (ت  يف

 الرياض، بدون تاريخ أو ذكر لرقم الطبعة. وكانت على النحو التالي: -

 رقم الحديث الباب الكتاب م

 ٨٤٢ الرخصة يف بيع العرايا وبيع األصول والثمار البيوع ١

 ٨٦٤ الصلح البيوع ٢

 ٨٨٤ الغصب البيوع ٣

 ٩١٥ إحياء الموات البيوع ٤

 ٩٢٥ الهبة والعمرى والرقبى البيوع ٥

 ٩٢٩، ٩٢٨ الهبة والعمرى والرقبى البيوع ٦



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  ...ي كتاب البيوعـاألحكام الفقهية املتعلقة بطبيعة النفس اإلنسانية ف

٥٨٢  

 التعريف بمفردات المسألة. -٢

ذكر دليـل المسـألة، ومـا يعضـده مـن القواعـد الشـرعية، وأقـوال العلمـاء إن  -٣

 احتاج لذلك.

ــت  -٤ ــذي تم ــي، ال ــب النفس ــى الجان ــارة إل ــق اإلش ــدليل، وتوثي ــه يف ال مراعات

 المصدر.

ذكر األقوال يف المسألة بأدلتها مـع بيـان وجـه الداللـة، ومناقشـة األدلـة قـدر  -٥

 المستطاع.

 بيان سبب الخالف إن وجد. -٦

 الرتجيح بين األقوال مع ذكر االعتبارات التي دعت إليه. -٧

ية، ثم أثرها على محاولة قطف ثمرة الخالف فيما يتعلق بطبيعة النفس البشر -٨

 الحكم.

 تخريج األحاديث واآلثار الواردة يف البحث، وبيان درجة الحديث. -٩

 بيان األلفاظ الغريبة من كتب اللغة والمعاجم. -١٠

األقوال إلـى أصـحاهبا مـن مصـادرها المعتمـدة، وتوثيـق االقتباسـات  عزو -١١

 .حةوالنقول يف الحاشية بذكر اسم الكتاب ومؤلفه والجزء والصف

 فهرست المصادر والمراجع. -١٢

 خطة البحث:* 

 وستة مباحث: ،وتمهيد ،قسمت البحث إلى مقدمة

 فذكرت فيها: أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، ومنهج البحث وخطته. ،المقدمة 

 :وفيه أربعة مطالب: التمهيد 



              

 

  م٢٠٢١ ارسم -هـ ١٤٤٢ ) رجب٨٤(العدد 

  د. مشعل بن محود بن فاحل النفيعي

  

٥٨٣ 

 .المطلب األول: التعريف بالنفس 

 .(روح أو مادة) المطلب الثاين: حقيقة النفس 

 .المطلب الثالث: التفريق بين مسمى النفس والروح 

  المطلب الرابع: أنواع النفس المذكورة يف كتاب اهللا. 

 :مسألة بيع ثمر النخل المؤبر. المبحث األول 

 :مسألة أخذ مال الغير بغير طيب نفس. المبحث الثاين 

 :مسألة االعتداء الحاصل بسبب الغيِّرة. المبحث الثالث 

 :مسألة إقطاع اإلمام. المبحث الرابع 

 :مسألة هبة الثواب المبحث الخامس 

 :مسألة الهدية. المبحث السادس 

 النتائج والتوصيات أهم: وفيها الخاتمة. 

 .فهرس المصادر والمراجع 

 وبعد..

فـإين أحمــد اهللا تعــالى علــى مــا أنعــم بـه علــيِّ مــن ســلوك ســبيل العلــم الشــرعي، 

الفضـل والمنـة، ولـه الشـكر أوًال وآخـرًا، وأعانني على إتمـام هـذا البحـث، فهـو أهـل 

 وظاهرًا وباطن�.

وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا على نبينـا محمـد وعلـى آلـه 

 وصحبه وسلم تسليم� كثيرًا.

* * * 
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 التمهيد

 

 وفيه أربعة مطالب:

 .تعريف النفس لغة واصطالح� المطلب األول:* 

 رجت نفسه، ومنه قوله تعالى: الروح، يقال: خالنفس لغة:         

     :َمر . والنفس: الدم، يقال: سالت نفسه، وإنما سمي الدم نفس�؛ ألن ]٤٢[الزُّ

النفس تخرج بخروجه، والنفس: الجسد، والنََفس: واحد األنفاس، والنفس: يعرب هبا 

 عن اإلنسان جميعه، كقوله تعالى:                        

َمر: من نفس عن مؤمن كربة من «، والنفس: الفرج من الكرب، ومنه الحديث: ]٥٦[الزُّ

. والنفس: العين التي تصيب )١(»كرب الدنيا، نفس اهللا عنه كربة من كرب يوم القيامة

 .)٢(المعين

لبخـاري اللطيـف، الحامـل لقـوة الحيـاة، والحـس الجوهر ا« النفس اصطالح�:

 .)٣(»والحركة اإلرادية

 بتعاريف، منها:  )٤(وعرفتها الموسوعة اإلسالمية

                                           
كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، بـاب فضـل  )،٤/٢٠٧٤(أخرجه مسلم يف صحيحه    )١(

 .)٢٦٩٩االجتماع على تالوة القرآن وعلى الذكر، رقم (

 .)، مادة (نفس)٦/٢٣٣انظر: لسان العرب البن منظور (   )٢(

). وانظــر: الموســوعة اإلســالمية العامــة للــدكتور: محمــود ٢٤٢التعريفــات للجرجــاين (ص   )٣(

 ).١٤٠٩زقزوق (ص

 .)١٤١٠-١٤٠٩ص(   )٤(
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 .إطالق يراد به هذا المركب، أو الجملة المشتملة على الجسم والروح 

 مجرد قائم بذاته غير متحيز. )١(جوهر 

 .جسم يسري يف البدن سريان الماء يف العود األخضر 

 كان معلوًال من أوصاف العبد ومذموم� من أفعاله وأخالقه. ما 

والمختار: أهنا هذا المركب المشتمل على الجسم والروح؛ لشـيوع اسـتعماله يف 

 اإلنسان خاصة.

 

 .حقيقة النفس (روح أو مادة) المطلب الثاين:* 

: اضطرب القول يف هذه المسألة كثيرًا، فقيل: النفس جزء من أجزاء البدن. وقيل

من أعراضه. وقيـل: جسـم مسـاكن لـه مـودع فيـه. وقيـل: جـوهر مجـرد. ويف  )٢(عرض

 ، ولعل أعدل األقوال قول ابن القيم.)٣(المسألة أقوال كثيرة يطول ذكرها

جسـم مخـالف بالماهيـة لهـذا الجسـم المحسـوس، وهـو جسـم «قال ابن القيم: 

فيها سـريان المـاء نوراين علوي خفيف حي متحرك، ينفذ يف جوهر األعضاء، ويسري 

 .»يف الورد وسريان الدهن يف الزيتون والنار يف الفحم

وهــذا القــول هــو الصــواب يف المســألة، وهــو الــذي ال يصــح غيــره، وكــل «قـال: 

                                           
 اإلسـالميالجوهر: ما كان قائم� بنفسه كالجسم مثالً. انظر: موسـوعة مصـطلح علـم الكـالم    )١(

)١/٤٣٣(. 

العرض: ما ال يقوم بنفسـه، وال يوجـد إال يف محـل يقـوم بـه كـاللون والطعـم. انظـر: موسـوعة    )٢(

 .)١/٧٨٢( اإلسالميمصطلح علم الكالم 

 .)٢٥٦-٢/٢٥٤يراجع: مقاالت اإلسالميين ألبي الحسن األشعري (   )٣(
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ــل  ــة العق ــحابة وأدل ــاع الص ــنة وإجم ــاب والس ــه دل الكت ــة، وعلي ــواه باطل ــوال س األق

 .)١(»والفطرة

 

 .مسمى النفس والروح المطلب الثالث:* 

 لف الناس يف النفس والروح، وهل هما شيء واحد أو شيئان متغايران؟اخت

 قال ابن القيم: قال الجمهور: مسماهما واحد. وقال غيرهم: إهنما متغايران.

     والنفس يف القرآن تطلق على الذات بجملتها كقوله تعالى: 

 كقوله تعالى: . وتطلق على الروح وحدها، ]٦١[النور:          

 .]٢٧[الفجر:

وأما الروح فال تطلق على البدن ال بانفراده وال مع النفس. وتطلق الروح على 

 . قال تعالى: القرآن الذي أوحاه اهللا تعالى إلى رسوله                 

      :وتطلق على الوحي الذي يوحيه إلى أنبيائه ورسله. قال تعالى: ]٥٢[الشورى .  

                             :١٥[غافر[. 

وسميت الروح روح�؛ ألن هبـا حيـاة البـدن، وسـميت الـنفس روحـ�؛ لحصـول 

ا. وسميت نفس� إما: من الشيء النفيس؛ لنفاسـتها وشـرفها، وإمـا مـن تـنفس الحياة هب

الشيء إذا خرج، فلكثرة خروجها ودخولها يف البدن سميت نفس�. فالفرق بين الـنفس 

 .)٢(والروح فرق بالصفات، ال فرق بالذات

                                           
 .)٢٠١الروح البن القيم (ص   )١(

-٩/٢٩٢(تصار. وانظر: مجموع الفتاوى البن تيميـة )، باخ٢٤٤-٢٤٢(ص المرجع السابق   )٢(

٢٩٤(. 
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 .المطلب الرابع: أنواع النفس يف كتاب اهللا * 

 على ثالثة أضرب: يف كتاب اهللا  - معرفة بالالم - جاءت كلمة النفس

 النفس المطمئنة. قال تعالى:  األول:         :٢٧[الفجر[. 

 النفس اللوامة. قال تعالى:  الثاين:           :٢[القيامة[. 

 .]٥٣[يوسف:      النفس األمارة بالسوء. قال تعالى:  الثالث:

قال ابن القيم: والتحقيق أهنا نفس واحدة، ولكن لها صفات، فتسمى باعتبار كل 

صفة باسم، فتسمى مطمئنة باعتبار طمأنينتها إلى رهبـا بعبوديتـه، ومحبتـه واإلنابـة إليـه 

 والتوكل عليه، والرضا به والسكون إليه.

وامة فـاختلف فيهـا، فقالـت طائفـة: هـي التـي ال تثبـت علـى حـال وأما النفس الل

 واحدة، فهي كثيرة التقلب والتلون.

وقالت طائفـة: اللفظـة مـأخوذة مـن اللـوم، ثـم اختلفـوا فقالـت فرقـة: هـي نفـس 

المؤمن توقعه يف الذنب، ثم تلومه عليه، فهذا اللوم من اإليمان بخالف الشقي، فإنه ال 

 يلومها وتلومه على فواته.  يلوم نفسه على ذنب بل

وقالت فرقة أخـرى: هـذا اللـوم يـوم القيامـة، فـإن كـل أحـد يلـوم نفسـه، إن كـان 

 مسيئ� على إساءته، وإن كان محسن� على تقصيره.

قال: وهذه األقـوال كلهـا حـق، وال تنـايف بينهـا، فـإن الـنفس موصـوفة هبـذا كلـه، 

 وباعتباره سميت لوامة.

هي المذمومة، فإهنا التي تأمر بكل سوء وهـذا مـن طبيعتهـا وأما النفس األمارة، ف

 .)١(إال ما وفقها اهللا وثبتها وأعاهنا

                                           
 =)، باختصــار. وانظــر: مجمــوع الفتــاوى البــن تيميــة٢٥٣-٢٤٦الــروح البــن القــيم (ص   )١(
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 :)١(على أضرب، منها يف كتاب اهللا  - منكرة ومضافة - وجاءت كلمة نفس

 النفس السوية، كما يف قوله تعالى:  -١          :٧[الشمس[. 

   وله تعالى:النفس الزكية، كما يف ق -٢          :٧٤[الكهف[. 

  النفس الشحيحة، كما يف قوله تعالى: -٣              

      :٩[الحشر[. 

 المجادلة، كما يف قوله تعالى:  -٤                

 .]١١١[النحل:

 .]١٠٨[يونس:        المهتدية، كما يف قوله تعالى:  - ٥

 .]٦[العنكبوت:        المجاهدة، كما يف قوله تعالى:  - ٦

 الشاكرة، كما يف قوله تعالى:  -٧                :٤٠[النمل[. 

* * * 

                                           
=)٩/٢٩٤(. 

)، آفـات الـنفس ٢٠-١٩انظر: مفهوم الشخصية من منظـور نفسـي إسـالمي لشـادية التـل (ص   )١(

 ).١٦-١٤كما يصورها القرآن لنعيمة الربش (ص
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 المبحث األول

 مسألة: بيع ثمر النخل المؤبر

 

الثمار التي تكون علـى الشـجر عنـد بيعهـا تكـون لمـن شـرطها مـؤبرة أو ال، فـإن 

 ؟والثمـرة المـؤبرة للبـائع أم للمشـرتي ؟بيعت بال شرط فهل الحكم واحد أو مختلف

 لمن تكون؟ -أيض� -غير مؤبرةوإن كانت 

 فروع: ستةويف هذه المسألة: 

 التأبير لغة واصطالح�: الفرع األول: -

التلقيح، والمأبورة: الملقحة، يقال: أبرت النخلة وأبرهتا، فهي مأبورة  التأبير لغة:

 .)١(ومؤبرة

 .)٢(هو أن يؤخذ طلع ذكور النخل فيدخل بين ظهراين طلع اإلناث واصطالح�:

ة التأبير خـالف بـين العلمـاء، فمـنهم مـن يفـرق بـين ثمـار النخـل وغيرهـا، وصف

 . )٣(ومنهم من يوافق يف صفة تأبير ثمر النخل

 .)٤(والمجمع عليه: أن الحكم متعلق بالظهور، دون نفس التلقيح

                                           
  ).١/١٣(، مادة (أبر)، النهاية البن األثير )٤/٣(انظر: لسان العرب    )١(

 ).٢٩١، المطلع على ألفاظ المقنع (ص)٦/٣٠٠(انظر: االستذكار البن عبد الرب    )٢(

ـــق    )٣( ـــر الرائ ـــدالرب )٥/٣٢٢(انظـــر: البح ـــن عب ـــتذكار الب ـــاج )٦/٣٠٠(، االس ـــي المحت ، مغن

 .)٦/١٣١(، المغني )٢/٤٩٢(

 .)٦/١٣١(نظر: المغني ا   )٤(
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  الفرع الثاين: دليل المسألة: -

أن تـؤبر،  مـن ابتـاع نخـالً بعـد(أنه قال:  عن النبي  ): عن ابن عمر ٨٤٢(

 .)١()فثمرهتا للبائع إال أن يشرتط المبتاع

 الفرع الثالث: عالقة الدليل بالنفس: -

أن البائع عمل يف هذه الثمرة عمالً يصلحها؛ ألن التأبير يصلح الثمرة، فلما عمل 

 .)٢(فيها عمالً يصلحها تعلقت نفسه هبا، وصار له تأثير فيها، فلذلك جعلها الشارع له

 بع: األقوال يف المسألة:الفرع الرا -

يف حكـم الثمـر إذا تشـقق طلعـه بـال تـأبير، وإذا تشـقق طلعـه العلـم اختلف أهـل 

 بالتأبير، وهي مسألتنا، واختلفوا فيها على قولين: 

أن الثمرة بعد التأبير للبائع وقبلـه للمشـرتي، وإليـه ذهـب جمهـور  القول األول:

 . واستدلوا بأدلة، منها:)٣(العلماء

 السابق. حديث ابن عمر  األول:الدليل 

أنه جعل التأبير حدًا لملك البائع للثمرة، فيكون ما قبله للمشـرتي،  وجه الداللة:

                                           
كتاب المساقاة ، باب الرجل يكون له ممر أو شـرب  ،)٣/١١٥أخرجه البخاري يف صحيحه (   )١(

كتاب البيوع، بـاب مـن  ،)٣/١١٧٣)، ومسلم يف صحيحه (٢٣٧٩يف حائط أو يف نخل، رقم (

 ).١٥٤٣باع نخالً عليها ثمر، رقم (

)، تيســير العــالم للشــيخ البســام ٩/٤٢١يمــين (انظــر: فــتح ذي الجــالل واإلكــرام للشــيخ العث   )٢(

)١/٤٥٠.( 

  )، المغنـــي ٤/٣٣٩)، العزيـــز شـــرح الـــوجيز (٣/٢٠٥انظـــر: بدايـــة المجتهـــد البـــن رشـــد (   )٣(

 ).٦/١٣١البن قدامة (
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 .)١(وإال لم يكن حدًا، وال كان ذكر التأبير مفيداً 

تقييـد الحكـم بوصـف ال يـدل علـى أن الحكـم يف غيـر الموصـوف  ونوقش بأن:

 .)٢(وف� على قيام دليل آخربخالفه، بل يكون الحكم فيه مسكوت� موق

أنه نماء كامن لظهوره غاية، فكان تابع� ألصله قبـل ظهـوره، وغيـر  الدليل الثاين:

 .)٣( تابع له بعد ظهوره، كالحمل يف الحيوان

 .)٤(أن الثمرة للبائع قبل التأبير وبعده، وإليه ذهب الحنيفة القول الثاين:

 واستدلوا بأدلة، منها: 

من اشـرتى أرضـ� فيهـا نخـل، فـالثمرة (قال:  يث أن النبي حد الدليل األول:

 .)٥()للبائع إال أن يشرتطها المبتاع

جعـل الثمـرة للبـائع مطلقـ� عـن وصـف وشـرط، فـدل أن  أنـه  وجه الداللـة:

 الحكم ال يختلف بالتأبير وعدمه.

 ويناقش من وجهين:

                                           
)، المغنـي البـن قدامـة ٢/٤٩٢)، مغني المحتـاج للشـربيني (٥/١٥٧انظر: الذخيرة للقرايف (   )١(

)٦/١٣١.( 

 ).٥/١٦٤ع الصنائع للكاساين (انظر: بدائ   )٢(

)، المغنـي ٤/٣٤٠)، العزيـز شـرح الـوجيز (١٠١١انظر: المعونـة للقاضـي عبـدالوهاب (ص   )٣(

 .)٦/١٣١البن قدامة (

 ).٥/٣٢٢)، البحر الرائق البن نجيم (٦/٢٨٣انظر: شرح فتح القدير للكمال (   )٤(

ــة (   )٥( ــرح البداي ــة ش ــة كالهداي ــده إال يف كتــب الحنفي ــم أج ــة ٣/٢٧ل ــر يف الدراي ــن حج ــال اب ). ق

 .»غريب هبذا اللفظ«): ٤/٥. وقال الزيلعي يف نصب الراية (»لم أجده«: )٢/١٤٧(
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 .)١(أنه غير معروف هبذا اللفظ أحدهما:

ير صحته فهو مطلق يحمـل علـى المقيـد، وهـو أن الثمـر بعـد أنه على تقد الثاين:

 التأبير للبائع وقبله للمشرتي.

أن النخل اسم لذات الشجرة، فال يدخل ما عداه إال بقرينـة زائـدة،  الدليل الثاين:

 .)٢(ولهذا لم يدخل ثمار سائر األشجار

ك البـائع قرينة صالحة لبقاء مل - وهي التأبير - التخصيص بالصفة ويناقش بأن:

 عليها. 

وهــو أن حكــم  - معارضــة دليــل الخطــاب (مفهــوم المخالفــة) ســبب الخــالف:

لدليل مفهوم األحرى واألولى، وهو الذي يسمى  - المؤبرة يخالف حكم غير المؤبرة

فحـوى الخطــاب (مفهــوم الموافقـة)، وهــو أن حكــم غيــر المـؤبرة أولــى بــالحكم مــن 

 بائع، فغير المؤبرة من باب أولى.المؤبرة. فإذا دخلت المؤبرة يف ملك ال

ــد:  ــن رش ــال اب ــل «ق ــن دلي ــوى م ــل أق ــان يف األص ــعيف، وإن ك ــا ض ــه هاهن لكن

 .)٣(»الخطاب

 قول الجمهور؛ لالعتبارات التالية: والراجح إن شاء اهللا:

نــص يف المســألة حيــث جعــل الثمــرة المــؤبرة للبــائع إال إذا شــرطها  الحــديث -

 يف ملكه إال بالشرط.ال تدخل  إهناالمشرتي، فدل على 

عمل به صالح الثمرة، فكان سـبب� لملـك البـائع لهـا، ولـه أن يتنـازل  التأبيرأن  -

                                           
 ).٢/١٤٧)، الدراية يف تخريج أحاديث الهداية (٤/٥انظر: نصب الراية للزيلعي (   )١(

 ).٥/١٦٤انظر: بدائع الصنائع (   )٢(

 ).٣/٢٠٥انظر: بداية المجتهد البن رشد (   )٣(
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 عنها للمشرتي بالشرط مجان�، أو بمقابل يوازي عمله فيها.

لو كان حكم غيـر المـؤبرة حكـم المـؤبرة، لكـان تقييـده بالشـرط «قال القرطبي: 

التنبيه باألعلى علـى األدنـى.  - أي: التأبير - ائدتهفإن قيل: ف«. قال: »لغوًا ال فائدة فيه

 .)١(»قيل له: ليس هذا بصحيح لغة وال عرًفا

 الفرع الخامس: ثمرة الخالف بالنسبة للنفس: -

قول الجمهور يتفق والنفس البشرية؛ ألنه يفرق بين تعلقها بما عملت فيه وما لم 

لبائع الذي أبـر النخـل حيـث تتعلـق تعمل. وفيه موافقة لما جاء به الشارع؛ ألنه راعى ا

نفسه به. وهذا بخالف قول الحنفية الذي يجعل العمل وعدمه سـواء بالنسـبة للـنفس، 

ومن المسلم به أن تعلق النفس بشيء لم تعمل فيه، ليس كالـذي عملـت فيـه وتعلقـت 

 به.

 : أثر طبيعة النفس على الحكم:السادسالفرع  -

، وذلك أنه جعل الثمـرة المـؤبرة بفعلهـا يتضح يف أنه حكم مشروط برضا النفس

ملك لها، ال يخرج عن ملكها إال برضاها. فإذا شرط المشرتي أن الثمـرة المـؤبرة لـه، 

ورضيت النفس بإخراج ما تعلقت به عن ملكها بمقابل يماثل مقـدار مـا علمـت زيـادة 

وأمـا إن  على ثمن الثمر، أو مجان� واالكتفاء بثمن الثمـر دون العمـل، كـان لهـا ذلـك،

 ضنت به فيبقى على ملكها.

* * * 

                                           
 ).٣٩٩-٤/٣٩٨المفهم للقرطبي (   )١(
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٥٩٤  

 المبحث الثاين

 مسألة: أخذ مال الغير بغير طيب نفس

 

حرم الشارع أن يأخذ اإلنسان مال أخيه بغير طيب نفس منه، ولو كان تافه� 

  كالعصا والسوط؛ ألنه ظلم وعدوان، ويدل على هذا المعنى قوله تعالى:    

                                    

 .]٢٩[النساء:

 فروع: ثالثةويف هذه المسألة: 

  الفرع األول: دليل المسألة: -

ال يحل ألمـرئ (: قال: قال رسول اهللا  ): عن أبي حميد الساعدي ٨٦٤(

 . )١()خيه بغير طيب نفس منهأن يأخذ عصا أ

 .)٢(»ال يأخذن أحدكم متاع أخيه العب�، وال جاداً «ويف رواية: 

                                           
إن أمــوالكم حــرام : «: كتــاب الحنايــات، قولــه ١٣/٣١٦أخرجــه ابــن حبــان يف صــحيحه    )١(

كتـاب الغصـب، بـاب مـن غصـب  )،٦/١٠٠()، والبيهقـي يف الكـربى ٥٩٧٨برقم (»، عليكم

أصـح مـا روي  ). وقال البيهقـي: إنـه١١٨٧٥لوحُا فأدخله يف سفينة أو بنى عليه جدارًا، برقم (

. وصـــححه الشـــيخ األلبـــاين يف اإلرواء )٨/٣٠٦(يف البـــاب. انظـــر: معرفـــة الســـنن واآلثـــار 

 .)١٤٥٩، برقم ()٥/٢٧٩(

كتاب األدب، باب من يأخذ الشـيء علـى المـزاح، بـرقم  )،٤/٣٠١(أخرجه أبو داود يف سننه    )٢(

حـل لمسـلم أن يـروع كتاب الفتن، باب مـا جـاء ال ي )،٤/٤٦٢()، والرتمذي يف سننه ٥٠٠٣(

 =)، البيهقـي١٧٩٤١، بـرقم ()٢٩/٤٦١()، واإلمام أحمـد يف المسـند ٢١٦٠مسلم�، برقم (
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٥٩٥ 

  الفرع الثاين: عالقة الدليل بالنفس: -

صريح يف أن أخذ ما ال تطيب به النفس، حتى ولو كان تافه� كالعصا، فإنه سـبب 

نفسه، وإذا لـم لحصول األذى النفسي الحسي أو المعنوي. واإلنسان إذا رضي طابت 

 .)١(يرض شحت نفسه بالشيء

هو أن يأخذه وال يريد سرقته، ولكـن يريـد إدخـال الهـم والغـيظ «قال ابن األثير: 

 .)٢(»عليه، فهو العب يف السرقة، جاد يف األذية

  .مجمع عليها بين أهل العلم وهذه المسألة:

سـلم إال عـن األصل المجتمع عليه: أنـه ال يحـل مـال امـرئ م«قال ابن عبدالرب: 

األصل المتفق عليه: تحريم مال «. ونحوه عند أبي عبداهللا القرطبي قال: )٣(»طيب نفس

 .)٤(»الغير إال بطيب نفس منه

 : أثر النفس على الحكم:الثالثالفرع  -

لما كانت النفس ال تطيب بأخذ شيء مما تملكه بغير طيـب منهـا، كـان المـأخوذ 

إذا أخذ اإلنسان مال أخيه بطيب نفس منه، فـال على هذا الوجه محرم�. وهذا بخالف 

                                           
: )٣/١١٤(). قــال ابــن حجــر يف التلخــيص الحبيــر ١١٨٧٦، بــرقم ()٦/١٠٠(يف الكــربى =

. وحسـنه الشـيخ األلبـاين يف »قال البيهقي إسناده حسن، وحديث أبي حميد أصح ما يف الباب«

 .)٥/٣٥٠( اإلرواء

 .)١٠/٢٩انظر: فتح ذي الجالل واإلكرام للشيخ العثيمين (   )١(

 .)٤/٢٥٢النهاية البن األثير (   )٢(

 ).٧/٨٨االستذكار البن عبدالرب (   )٣(

 .)٢/٢٢٧الجامع ألحكام القرآن للقرطبي (   )٤(
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٥٩٦  

بأس بذلك؛ ألنه مستثنى من التحريم. وهذا التحريم ال يزول إال إذا كان المأخوذ منها 

 عن طيب نفس منها.

* * * 
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 المبحث الثالث

 مسألة: االعتداء الحاصل بسبب الغيِّرة

 

ن يملـك نفسـه. الغيرة مثل الغضب قد يفقد اإلنسان فيهـا تصـرفه، وال يسـتطيع أ

فإذا حصل اعتداء على الغير، وكان سببه الغيرة، ونتج عن ذلك تلف لمـال الغيـر فهـل 

 يضمن؟ أو كانت سبب� للطمة أو ضرب ظهر أو يد فهل يقتص منها؟

 ويف هذه المسألة: خمسة فروع:

  الفرع األول: دليل المسألة: -

سـلت إحـدى عنـد بعـض نسـائه، فأر قال: كـان النبـي  ): عن أنس ٨٨٤(

يف بيتهـا يـد الخـادم،  فيهـا طعـام، فضـربت التـي النبـي  )١(أمهات المـؤمنين بَِصـْحَفةٍ 

فَِلَق الصحفة، ثم جعل يجمع فيها الطعام  فسقطت الصحفة فانفلقت، فجمع النبي 

ثم حبس الخادم حتى ُأتَِي بصـحفة مـن  )غارت أمكم(الذي كان يف الصحفة، ويقول: 

فدفع الصحفة الصـحيحة إلـى التـي كسـرت صـحفتها، وأمسـك  عند التي هو يف بيتها،

 .)٢(المكسورة يف بيت التي كسرت

 الفرع الثاين: عالقة الدليل بالنفس: -

لـم يلـم  أن ما فعل علـى سـبيل الغيـرة فـإن اإلنسـان ال يـالم عليـه؛ ألن النبـي 

 ، ولـم يرفـع عنهـا»غـارت أمكـم«الزوجة التـي كسـرت الصـحفة، واعتـذر لهـا بقولـه: 

                                           
األثيــر الصــحفة: إنــاء كالقصــعة المبســوطة ونحوهــا، وجمعهــا صــحاف. انظــر: النهايــة البــن    )١(

)٣/١٣(. 

 .)٥٢٢٥كتاب النكاح، باب الغيرة، رقم ( )،٧/٣٦(أخرجه البخاري يف صحيحه    )٢(
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٥٩٨  

الضمان، بـل حـبس الصـحفة المكسـورة وأرسـل الصـحيحة، ولـم يقتـد منهـا بضـرب 

 .)١(اليد

وهـو تطييـب خـاطر صـاحبة  -أيضـ� -قلت: التضمين فيه ملحظ يتعلق بـالنفس

 الصحفة المكسورة، فإهنا لن ترضى بتلف صحفتها.

مة وهنا مسألتان: األولى: ضمان التلف. والثانية: القود من اللط الفرع الثالث: -

 والضربة. 

 .ضمان التلف المسألة األولى:

أجمعـت األمـة علـى أن مـن «وهو محل إجمـاع بـين العلمـاء. قـال ابـن العربـي: 

 . وهذا عام يشمل كل متلف مثلي� كان أو قيمي�. )٢(»أتلف شيئ� فعليه مثله

واتفقوا على أن: العروض والحيوان وكـل مـا كـان غيـر «وقال الوزير ابن هبيرة: 

 .)٣(»و موزون، يضمن إذا غصب أو تلف بقيمتهمكيل أ

طعـام (يف الحـديث:  قوله «وأما الطعام فهو مضمون بمثله. قال ابن عبدالرب: 

، مجتمع على اسـتعماله، والقـول بـه يف كـل مطعـوم مـأكول أو مشـروب، أنـه )٤()بطعام

                                           
، التوضـيح )٦/١١٤()، عارضة األحوذي البن العربـي ١٣/٣٧انظر: عمدة القاري للعيني (   )١(

)، فتح ذي الجـالل واإلكـرام للشـيخ العثيمـين ١٦/٤١لشرح الجامع الصحيح البن الملقن (

)١٠/١٤٨(. 

 ).٦/١١٣(عارضة األحوذي    )٢(

 .)٢/١٢اختالف األئمة العلماء البن هبيرة (   )٣(

، بـاب مـا جـاء فـيمن أبواب األحكام عـن رسـول اهللا  )،٣/٦٣٢(أخرجه الرتمذي يف سننه    )٤(

 ) وقال: حسن صحيح.١٣٥٩يكسر له الشيء ما يحكم له من مال الكاسر، برقم (
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٥٩٩ 

 .)١(»يجب على مستهلكه مثله ال قيمته

 لطمةالقود من الضربة وال المسألة الثانية:

 واختلفوا فيها على قولين:

 .)٢(أن اللطمة ونحوها ليس فيها قود، بل تعزير. وهو قول الجمهور القول األول:

 .)٣(المماثلة فيها غير ممكنة واستدلوا بأن:

المماثلة من كـل وجـه متعـذرة، فلـم يبـق إال أحـد أمـرين: قصـاص  ونوقش بأن:

تعزير عقاب غير مقدر الجنس وال الصفة قريب إلى المماثلة أو تعزير بعيد منها؛ ألن ال

وال القدر، والمرجع فيه إلـى اجتهـاد الـوالي. ومـن المعلـوم أن األمـر بضـرب يقـارب 

ضربه وإن لم يعلـم أنـه مسـاو لـه، أقـرب إلـى العـدل والمماثلـة مـن عقوبـة تخالفـه يف 

 .)٤(الجنس والوصف غير مقدرة أصالً 

لم بالحديث على انتفـاء القصـاص يف : استدل بعض أهل العقال الشيخ العثيمين 

 .  )٥(لم يقتص من المرأة التي ضربت يد الخادم الضربة واللطمة ونحوها؛ ألن النبي 

                                           
 ).١٤/٢٨٨ (انظر: التمهيد البن عبدالرب   )١(

)، روضـة الطـالبين ٦/٢٤٧)، مواهب الجليـل للحطـاب (٦/٥٨٣انظر: حاشية ابن عابدين (   )٢(

 ).٥/٥٤٨)، كشاف القناع للبهويت (٩/٣١٠للنووي (

)، الحــاوي الكبيــر للمــاوردي ١٢/٣٢٢)، الــذخيرة للقــرايف (٧/٢٩٩انظـر: بــدائع الصــنائع (   )٣(

 ).١١/٥٤٧)، المغني البن قدامة (١٢/٨٨(

)، إعـالم المـوقعين البـن القـيم ٣٤/١٦٢)، (٢٠/٥٦٥انظر: مجمـوع الفتـاوى البـن تيميـة (   )٤(

)١/٣٢١)، (١/٣١٨(. 

 ).١٠/١٤٩انظر: فتح ذي الجالل واإلكرام (   )٥(
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٦٠٠  

 وحاولت الوقوف على من استدل به من أهل العلم، ولكني لم أستطع ذلك.

، واختيار شـيخ )١(أن اللطمة ونحوها فيها القود. وهو رواية للحنابلة القول الثاين:

 .)٣(، وتلميذه ابن القيم)٢(الم ابن تيميةاإلس

 واستدلوا بأدلة منها:

 : عمومات الكتاب، ومنها:الدليل األول

 قوله تعالى:  -١              :٤٠[الشورى[ . 

 قوله تعالى:  -٢                            

 .]١٩٤[البقرة:

   قوله تعالى: -٣                  :١٢٦[النحل[. 

أمر بالمماثلة يف العقوبة والقصـاص، فيجـب اعتبارهـا  أنه  وجه الداللة منها:

يمكـن كـان الواجـب مـا هـو  بحسب اإلمكان، فيفعل بالمعتدي كمـا فعـل بـه، فـإن لـم

األقرب واألمثل، وسقط ما عجز عنه العبد مـن المسـاواة مـن كـل وجـه. وال ريـب أن 

لطمــة بلطمــة وضــربة بضــربة يف محلهمــا باآللــة التــي لطمــه هبــا أو بمثلهــا، أقــرب إلــى 

 .)٤(المماثلة المأمور هبا حس� وشرع� من تعزيره هبا بغير جنس اعتدائه وقدره وصفته

يقسم قسـم�  قال: بينما رسول اهللا  عن أبي سعيد الخدري  الثاين:الدليل 

بعرجون كان معه، فجرح بوجهه، فقال له  أقبل رجل فأكب عليه، فطعنه رسول اهللا 

                                           
 ). ١٠/١٤انظر: اإلنصاف للمرداوي (   )١(

 .)٣٤/١٦٢)، (٢٨/٣٧٩انظر: مجموع الفتاوى البن تيمية (   )٢(

 .)١/٣٢١)، (١/٣١٨الموقعين البن القيم (انظر: إعالم    )٣(

 .)١/٣١٨( المرجع السابقانظر:    )٤(
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٦٠١ 

 .)١(فقال: بل عفوت يا رسول اهللا )تعال فاستقد(: رسول اهللا 

ن بـاب فغيـره مـ صـريح يف الداللـة علـى القـود مـن رسـول اهللا  وجه الداللـة:

 أولى.

بعث أبا جهم بن حذيفة مصدق�  أن رسول اهللا  عن عائشة  الدليل الثالث:

فقالوا: القود يـا رسـول  فالجه رجل يف صدقته فضربه أبو جهم فشجه، فأتوا النبي 

فرضـوا،  )لكـم كـذا وكـذا(، فلـم يرضـوا، فقـال: )لكم كذا وكذا(: اهللا، فقال النبي 

قـالوا: نعـم، فخطـب  )لـى النـاس ومخـربهم برضـاكم؟إين خاطب ع(: فقال النبي 

إن هؤالء الليثيين أتوين يريـدون القـود، فعرضـت علـيهم كـذا وكـذا، (فقال:  النبي 

أن يكفوا، فكفوا ثـم دعـاهم  قالوا: ال، فهم هبم المهاجرون، فأمر النبي  )أرضيتم؟

ومخــربهم إين خاطــب علــى النــاس (قــالوا: نعــم، قــال:  )أرضــيتم؟(فــزادهم، فقــال: 

 .)٢(قالوا: نعم )أرضيتم؟(ثم قال:  قالوا: نعم. فخطب النبي  )برضاكم

                                           
كتاب الديات، باب القود من الضـربة، وقـص األميـر مـن  )،٤/١٨٢(أخرجه أبو داود يف سننه    )١(

كتاب القسامة، بـاب القـود يف الطعنـة، رقـم  )،٨/٣٢()، والنسائي يف سننه ٤٥٣٦نفسه، رقم (

)، وابــن حبــان يف صــحيحه ١١٢٢٩، بـرقم ()١٧/٣٢٧(حمــد يف مســنده )، واإلمـام أ٤٧٧٣(

ـــرقم ()١٤/٣٤٦( ـــرقم ()٨/٤٣()، والبيهقـــي يف الكـــربى ٦٤٣٤، ب ). وضـــعفه ١٦٤١١، ب

 ).٣٧٦الشيخ األلباين. انظر: ضعيف سنن أبي داوود (ص

قـم كتاب الديات، باب العامل يصاب على يديـه خطـأ، ر )،٤/١٨١(أخرجه أبو داود يف سننه    )٢(

كتـاب القسـامة، بـاب السـلطان يصـاب علـى يـده،  )،٨/٣٥()، والنسائي يف المجتبى ٤٥٣٤(

كتـاب الـديات، بـاب الجـارح يفتـدى بـالقود،  )،٢/٨٨١()، وابن ماجه يف سـننه ٤٧٧٨رقم (

ــم ( ــنده ٢٦٣٨رق ــام أحمــد يف مس ــرقم ()، ٤٣/١١٠()، واإلم ــان يف٢٥٩٥٨ب ــن حب  =)، واب
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صريح يف القود يف الشجة، ولهذا صولحوا من القود مـرة بعـد مـرة  وجه الداللة:

حـين طلبـوا القـود ال  حتى رضوا. ولو كان الواجب األرش فقط، لقال لهـم النبـي 

 .)١(حق لكم فيه، وإنما حقكم يف األرش

اتفــاق الصــحابة علــى القــود مــن اللطمــة والضــربة. حكــاه شــيخ  ليل الرابــع:الــد

 .)٢(اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم

مـا ذهـب إليـه أصـحاب القـول الثـاين، وهـو أن اللطمـة  - إن شاء اهللا - والراجح

 والضربة فيها القود؛ ألن المأمور به العدل، وهو محل اتفاق بين القولين إال أن أقرهبما

 له القول الثاين.

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: الـذي يمنـع القصـاص يف اللطمـة والضـربة بمثلهـا؛ 

خوف� من الظلم، يبيح ما هو أعظم ظلم� مما فر منه، وهو التعزير بالسوط، فعلم أن ما 

 .)٣(جاءت به السنة أعدل وأمثل

 الفرع الرابع: أثر الخالف على النفس: -

ــرة؛ فــاألول: يوجــب  كــال القــولين لــه تــأثير ســلبي علــى الــنفس التــي اعتــدت غيِّ

هو الذي فيه مراعاة للـنفس؛ ألهنـا  التعزير. والثاين: يوجب القصاص. وفعل النبي 

اإلكراه يسـقط أثـر التصـرف فعـال ًكـان أم «يف حكم المكره، ومن القواعد المقررة أن: 

                                           
ــرقم ()١٠/٣٣٩(صــحيحه = ــحيح ســنن )٤٤٨٧، ب ــر: ص ــاين. انظ   ، وصــححه الشــيخ األلب

 .)٣/٩٩(أبي داوود 

 ).١/٣٢١انظر: إعالم الموقعين (   )١(

 .)١/٣٢١)، إعالم الموقعين (٢٠/٥٦٤انظر: مجموع الفتاوى (   )٢(

 .)٣٤/١٦٣انظر: مجموع الفتاوى (   )٣(
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٦٠٣ 

 .)١(»قوالً 

حفة قـالوا: فيـه إشـارة قال الحافظ ابن حجر: جميع من شرح حـديث كسـر الصـ

إلى عدم مؤاخذة الغيراء بما يصدر منها؛ ألهنا يف تلـك الحالـة يكـون عقلهـا محجوبـ� 

 .)٢(بشدة الغضب، الذي أثارته الغيرة

 الفرع الخامس: أثر طبيعة النفس على الحكم: -

أن الحكم يف حالة التلف لم يتغير، فعليها ضمان ما أتلفته مطلق�، معذورة كانت 

ر معــذورة؛ تطييبــ� لخــاطر صــاحبة الصــحفة المكســورة، ولتســلم الضــاربة مــن أو غيــ

 التبعة.

وأما يف حالة القود فلم يكن عليها مؤاخـذة بمـا فعلـت؛ مراعـاة لحالتهـا الطبيعيـة 

 . )٣(من الغيِّرة

* * * 

                                           
 .)١/١٥٠انظر: األشباه والنظائر للسبكي (   )١(

 .)٩/٣٢٥ن حجر (انظر: فتح الباري الب   )٢(

 ).٢٠٦انظر: األساليب النبوية يف معالجة المشكالت الزوجية (ص   )٣(
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٦٠٤  

 المبحث الرابع

 مسألة: إقطاع اإلمام

 

كون أحق به مـن غيـره اإلمام إذا اقتطع جزًءا من األرض وأعطاه لشخص، فهل ي

وال يزاحمه فيه أحد؟ أو يملكه ملك� تام�، ويكـون إقطـاع اإلمـام لـه بمنزلـة اإلحيـاء. 

وإذا حدد اإلمام للشخص قدرًا لإلقطاع، وزاد الشخص على ما حدد لـه، فهـل يملـك 

 القدر المحدد له؟ أو يملكه وما زاد عليه.

 ويف هذه المسألة: ستة فروع:

 يف اإلقطاع:الفرع األول: تعر -

من القطـع بمعنـى الفصـل، وأقطعتـه قطيعـة، أي: طائفـة مـن أرض  اإلقطاع لغة:

 .)١(الخراج

 .)٢(»تسويغ اإلمام من مال اهللا شيئ� لمن يراه أهال لذلك« واصطالح�:

 الفرع الثاين: دليل المسألة: -

فرســه، فــأجرى  )٣(أقطــع الزبيــر حضــر أن النبــي  ): عــن ابــن عمــر ٩١٥(

                                           
 )، مادة (قطع).٨/٢٧٦انظر: لسان العرب البن منظور (   )١(

 ).٢/١٨٣مشارق األنوار للقاضي عياض (   )٢(

الـــُحضر: ارتفــاع الفــرس يف عــدوه، واحتضــر الفــرس إذا عــدا. وحضــر فرســه: منتهــى عــدوه.    )٣(

ــرب وال ــان الع ــر: لس ــك. انظ ــو ل ــف فه ــإذا وق ــف، ف ــى يق ــركض حت ــرس ي ــل الف ــى: اجع   معن

، فــتح ذي الجــالل واإلكــرام للشــيخ )١/٣٩٨(، النهايــة البــن األثيــر )٤/٢٠١(البــن منظــور 

 ).١٠/٢٧٤العثيمين (



              

 

  م٢٠٢١ ارسم -هـ ١٤٤٢ ) رجب٨٤(العدد 

  د. مشعل بن محود بن فاحل النفيعي

  

٦٠٥ 

 .)١()أعطوه حيث بلغ السوط(تى قام، ثم رمى سوطه. فقال: الفرس ح

قال الحافظ ابن حجر: وله أصل يف الصحيح من حـديث أسـماء بنـت أبـي بكـر: 

. ونحـوه عـن ابـن الملقـن، )٢()أقطع الزبير أرض� مـن أمـوال بنـي النضـير أن النبي (

النـوى مـن كنـت أنقـل (قال: وله شاهد من حديث هشام (عن أبيه) عن أسماء قالـت: 

 .)٣()على رأسي، وهي مني على ثلثي فرسخ أرض الزبير التي أقطعه رسول اهللا 

قال الشيخ العثيمين: حـديث ابـن عمـر وإن كـان إسـناده ضـعيف�، لكـن معنـاه ال 

 .)٤(ينايف القواعد الشرعية؛ ألن اإلقطاع تربع

                                           
كتاب الخراج واإلمارة والفيء، باب يف إقطاع األرضين،  )،٣/١٧٧(أخرجه أبو داود يف سننه    )١(

)، والبيهقــي يف الكــربى ٦٤٥٨، بــرقم ()١٠/٤٨٥()، واإلمــام أحمــد يف مســنده ٣٠٧٢رقـم (

). وحسـنه ابـن القطـان ١٢١٣٣كتاب إحياء الموات، باب إقطاع الموات، بـرقم ( )،٦/١٤٤(

وفيـه العمـري «: )٣/١٥٢()، وقال ابـن حجـر يف التلخـيص ٥/٧٥٤يف بيان الوهم واإليهام (

. انظـر: ضـعيف سـنن أبـي داود »ضـعيف اإلسـناد«أللبـاين: . وقال الشيخ ا»الكبير وفيه ضعف

 ).٢٤٩(ص

 )،٤/٩٥()، والحـديث أخرجـه البخـاري يف صـحيحه ٣/١٥٢التلخيص الحبير البن حجر (   )٢(

يعطـي المؤلفـة قلـوهبم وغيـرهم مـن الخمـس  كتاب فـرض الخمـس، بـاب مـا كـان النبـي 

 .)٣١٥١ونحوه، رقم (

كتـاب  )،٤/٩٥()، والحديث أخرجه البخـاري يف صـحيحه ٧/٧١البدر المنير البن الملقن (   )٣(

يعطي المؤلفة قلوهبم وغيرهم من الخمس ونحوه، رقم  فرض الخمس، باب ما كان النبي 

كتاب السالم، باب جواز إرداف المـرأة األجنبيـة  )،٤/١٧١٦()، ومسلم يف صحيحه ٣١٥١(

 .)٢١٨٢إذا أعيت يف الطريق، رقم (

 .)١٠/٢٧٣جالل واإلكرام للشيخ العثيمين (انظر: فتح ذي ال   )٤(
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 الفرع الثالث: عالقة الدليل بالنفس: -

تشوفة، متطلعة إلى الزيادة يف أمـر مبـاح، ال مضـرة لما رأى النفس م أن النبي 

 .)١(فيه أعطاها الذي طمعت فيه، ولم يحرمها مما تعلقت به

 الفرع الرابع: األقوال يف المسألة: -

 اختلف العلماء يف إقطاع اإلمام على قولين:

 .)٢(ال يملك الموات باإلقطاع إال مع اإلحياء. وهو قول الجمهور القول األول:

 لوا بأدلة، منها:واستد

  مــن أحيــا أرضــا ميتــة (: قــال: قــال رســول اهللا  عــن جــابر  الــدليل األول:

 .)٣()فهي له

 .)٤(أنه جعلها ملك� للمحيي بكل حال دون المقطع وجه الداللة:

 أن رسـول اهللا (عـن الحـارث بـن بـالل بـن الحـارث عـن أبيـه:  الدليل الثاين:

إن رسـول اهللا (قـال لـبالل:  فلما كان عمـر ، )أقطع بالل بن الحارث العقيق أجمع

 ٥()لم يقطعك إال لتعمل. قال: فأقطع عمر بن الخطاب للناس العقيق(. 

                                           
 .)١٠/٢٧٣(، فتح ذي الجالل واإلكرام )٥/٥١٩(انظر: المفهم للقرطبي    )١(

، مغنــي )٦/٣٠(، المنتقــى شــرح الموطــأ للبــاجي )٦/١٩٤(انظـر: بــدائع الصــنائع للكاســاين    )٢(

 .)٤/١٩٥(، كشاف القناع للبهويت )٣/٥٠٥(المحتاج للشربيني 

كتاب المزارعة، باب مـن أحيـا أرضـا مواتـ�.  )،٣/١٠٦(لبخاري يف صحيحه معلق� أخرجه ا   )٣(

 .)٣/٣١٠ووصله الحافظ ابن حجر. انظر: تغليق التعليق (

 . )٧/٤٨٢(انظر: الحاوي الكبير للماوردي    )٤(

 =وهذا حـديث صـحيح، ولـم«). وقال: ١٤٦٧)، برقم (١/٥٦١أخرجه الحاكم يف المستدرك (   )٥(
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اسـرتجع منـه مـا عجـز عـن إحيائـه مـن العقيـق، الـذي  أن عمر  وجه الداللة:

 .)١(، ولو ملكه لم يجز اسرتجاعهأقطعه إياه رسول اهللا 

 .)٢(و إذن يف اإلحياء، ومن شرط ذلك العمارةأن اإلقطاع إنما ه الدليل الثالث:

يملك الموات باإلقطاع وإن لم يحصل إحياء. وهـو قـول المالكيـة  القول الثاين:

 .)٣(المشهور

اإلقطــاع تمليــك مجــرد كــالبيع والميــراث، ال يفتقــر إلــى عمــارة  واســتدلوا بــأن:

 .)٤(بخالف اإلحياء، ال يحصل إال بعمارة

، فرتـب )مـن أحيـا(: قـول الجمهـور لعمـوم قولـه  :- إن شاء اهللا - والراجح

 الملكية على اإلحياء، وإقطاع اإلمام ليس فيه إحياء. 

قال الشيخ العثيمين: لو تحجرها اإلمـام لنفسـه لـم يكـن تحجـره إحيـاًء، فكيـف 

 .)٥(بمن كان فرًعا عنه

 الفرع الخامس: أثر الخالف على النفس: -

صـول الملكيـة بمجـرد اإلقطـاع، وذلـك القول الثاين أقرب لحظـوظ الـنفس؛ لح

                                           
الحـديث «). قـال الشـيخ األلبـاين: ٧٨٨٧)، بـرقم (٤/١٥٢والبيهقي يف الكربى ( .»يخرجاه=

 ).٣/٣١٣. انظر: إرواء الغليل (»بمجموع طرقه ثابت يف اإلقطاع

 ).١٦٤-٨/١٦٣انظر: المغني البن قدامة (   )١(

 .)٦/٣٠(انظر: المنتقى شرح الموطأ للباجي    )٢(

، شرح مختصر )٦/١٥٣(، الذخيرة للقرايف )٣/٩٥٠(انظر: عقد الجواهر الثمينة البن شاس    )٣(

 .»والمشهور أن إقطاع اإلمام يحتاج لحوز كسائر العطايا«، قال: )٧/٦٩(خليل للخرشي 

 . )٣/٩٥٠(، عقد الجواهر الثمينة )٦/٣٠(انظر: المنتقى شرح الموطأ    )٤(

 ).١٠/٢٧٠انظر: فتح ذي الجالل واإلكرام للشيخ العثيمين (   )٥(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  ...ي كتاب البيوعـاألحكام الفقهية املتعلقة بطبيعة النفس اإلنسانية ف

٦٠٨  

 بخالف ما يحصل لها بعد تعب وعناء ومشقة. ولكن ينبغي التنبه إلى شيئين:

أولهما: التفريق بين ما يقدر على إحيائه، وما ال يقدر على إحيائـه، فـال يقطـع إال 

 لألول دون الثاين؛ لتعلق مصلحة اآلخرين به.

اء دون التملك المجرد، فيقطع لمن كـان الثاين: حال المقطع له الراغب يف اإلحي

 راغب� يف اإلحياء؛ لآلثار الحميدة المرتبة على اإلحياء.

 الفرع السادس: أثر طبيعة النفس على الحكم: -

 أن الحكم هنا ال يخلو من ثالث حاالت:

 أوالها: أن حد اإلقطاع يكون حيث وقف الفرس.

 حيث بلغ السوط.والثانية: أن يزاد يف حد اإلقطاع المتفق عليه 

بمقدار  - وهو حيث وقف الفرس - والثالثة: أن ينقص من اإلقطاع المتفق عليه

 .)١(ما بلغ السوط؛ معاملة له بنقيض قصده

قلت: األولى: عدل، والثانية: فضل يتفـق وطبيعـة الـنفس؛ لمـا جبلـت عليـه مـن 

يبصر ذلك  النبي  االستزادة، وإظهار الرغبة فيها. وال تالم عليه إذا كان حالًال؛ ألن

 وال ينكره. وأما الثالثة: قد تكون ظلم�. 

* * * 

                                           
 ).١٠/٢٧١ر: فتح ذي الجالل واإلكرام (انظ   )١(
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 المبحث الخامس

 هبة الثواب

 

األصل يف الهبة أن ال يكون فيها عوض مادي؛ ألهنا تربع وليست معاوضة إال أنه 

 يجوز التعويض فيها، وتسمى هبة الثواب، وال تخلو من ثالثة أحوال:

 .)١(ن بيع� صحيح� عند الجمهورالهبة بشرط عوض معلوم، فتكو -١

 .)٣(، ويبطل على قول)٢(الهبة بشرط عوض مجهول، فيصح العقد على قول -٢

وهـي المسـألة  ؟المطلقة دون تقييد بثواب أو عدمه، هل تقتضـي ثوابـ� الهبة -٣

 التي يراد بحثها. وفيها: ستة فروع:

 الفرع األول: تعريف هبة الثواب: -

 اب باعتبارها مركب�:أوًال: تعريف هبة الثو

 : الهبة لغة واصطالح�:-أ

 .)٤(العطية الخالية عن األعواض واألغراض الهبة لغة:

 .)٥(تمليك يف الحياة بغير عوض واصطالح�:

                                           
)، روضــة ٢/٣١٩)، حاشـية الصــاوي علــى الشـرح الصــغير (٦/١٣٢انظـر: بــدائع الصــنائع (   )١(

). والقـول الثــاين للشـافعية: أن العقـد باطــل. ٣/٣٩٢)، منتهـى اإلرادات (٥/٣٨٦الطـالبين (

 ).٥/٣٨٦انظر: روضة الطالبين (

 ).٢/٣١٩حاشية الصاوي على الشرح الصغير ( )،٧/٢٩٥انظر: البحر الرائق (   )٢(

 ).٣/٣٩٢)، منتهى اإلرادات (٥/٣٨٧انظر: روضة الطالبين (   )٣(

 )، مادة (وهب).١/٨٠٣انظر: لسان العرب البن منظور (   )٤(

 ).٨/٢٣٩انظر: المغني البن قدامة (   )٥(
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 : الثواب لغة واصطالح�:-ب

الجزاء، وهو اسم من اإلثابة أو التثويب، ومنه قوله يف الهبـة: مـا لـم  الثواب لغة:

 .)١(لم يعوض يثب عليها، أي: ما

 .)٢(إعطاء ما يالئم الطبع واصطالح�:

 ثاني�: تعريف هبة الثواب باعتبارها لقب�:

 .)٣(»عطية قصد هبا عوض مالي«هي: 

 الفرع الثاين: دليل المسألة: -

هبة، فأثابه عليها، فقال:  : أن أعرابي� وهب للنبي ): عن ابن عباس ٩٢٥(

 .)٤(، قال: نعم)رضيت؟(، قال: ال، فزاده، وقال: )رضيت؟(

 الفرع الثالث: عالقة الدليل بالنفس: -

الهبـة إال وهـو يرتقـب عوضـ� عنهـا، طمعـ� يف  أن هذا الرجل لم يهب للنبي 

                                           
 ).١/١٢٧انظر: المغرب يف ترتيب المعرب للمطرزي (   )١(

 ).٩٩ريفات للجرجاين (صانظر: التع   )٢(

 ).٤٢٧شرح حدود ابن عرفة (ص   )٣(

ـــنده    )٤( ـــد يف مس ـــام أحم ـــه اإلم ـــرقم ()٤/٤٢٤(أخرج ـــحيحه ٢٦٨٧، ب ـــان يف ص ـــن حب ). واب

). قال ابن حجر: رواه ٦٣٨٤وأخباره، برقم ( كتاب التاريخ، باب من صفته  )،١٤/٢٩٦(

ريرة وطولـه الرتمـذي ورواه مـن أحمد وابن حبان يف صحيحه وألبي داود والنسائي عن أبي ه

وجه آخر وبين أن الثواب كان ست بكـرات وكـذا رواه الحـاكم وصـححه علـى شـرط مسـلم. 

وهـذا إسـناد صـحيح علـى شـرط «). وقـال الشـيخ األلبـاين: ٣/١٧٠انظر: التلخيص الحبيـر (

 ).٦/٤٨. انظر: إرواء الغليل (»الشيخين
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٦١١ 

 .)١(حتى رضي وعادته يف اإلثابة، ولهذا أعطاه النبي  مكارم أخالقه 

 الفرع الرابع: األقوال يف المسألة: -

، وأظهر قول )٢(قة ال تقتضي ثواب�، وهو قول الحنفيةأن الهبة المطل القول األول:

 .)٤(، والمذهب عند الحنابلة)٣(للشافعية

 واستدلوا بأدلة، منها:

 .)٥(أهنا عطية على وجه التربع، فلم تقتض ثواب� الدليل األول:

ليس كل هبة موضوعها التربع؛ ألن هبـة األدنـى لألعلـى موضـوعة  ونوقش بأنه:

 .)٦(دنى للتربع بشهادة العرفللعوض، واألعلى لأل

أنه لو أعار دارًا، ال يلزم المستعير شيء، فكذلك إذا وهب؛ إلحاق�  الدليل الثاين:

 .)٧(لألعيان بالمنافع

أن مــا صــح تملكــه مــن غيــر ذكــر بــدل، لــم يســتحق فيــه البــدل  الــدليل الثالــث:

 .)٨(كالوصية

                                           
 ).١٠/٣٤٧ح ذي الجالل واإلكرام للشيخ العثيمين ()، فت١٣/١٤١انظر: عمدة القاري للعيني (   )١(

 ).٥/٧٠١)، حاشية ابن عابدين (رد المحتار) (١٢/٧٥انظر: المبسوط للسرخسي (   )٢(

 ).٥/٣٨٥)، روضة الطالبين للنووي (٧/٥٤٩انظر: الحاوي الكبير للماوردي (   )٣(

 ).٨/٢٨٠)، المغني البن قدامة (٤/٣٠٠انظر: كشاف القناع للبهويت (   )٤(

ـــر للمـــاوردي (٨/٣٨٣٧انظـــر: التجريـــد للقـــدوري (   )٥( ـــي ٧/٥٥٠)، الحـــاوي الكبي   )، المغن

 ).٨/٢٨٠البن قدامة (

 ).٦/٢٧١انظر: الذخيرة للقرايف (   )٦(

 ).٢/٤٤٤)، المقدمات الممهدات البن رشد (١٦١٠انظر: المعونة للقاضي عبدالوهاب (ص   )٧(

 ).٧/٥٥٠الحاوي الكبير ()، ٨/٣٨٣٧انظر: التجريد للقدوري (   )٨(
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خرة، فلـذلك لـم تقـتض قياس مع الفارق ألن الوصية تراد لثواب اآل نوقش بأنه:

 .)١(أعواض الدنيا كالصدقة

، )٢(أن الهبة المطلقة تقتضي ثوابـ� مـع العـرف. وهـو قـول المالكيـة القول الثاين:

 .)٥(، واختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية)٤(، وقول للحنابلة)٣(وقول للشافعية

 واستدلوا بأدلة، منها:

 قوله تعالى:  الدليل األول:                      

 .]٨٦[النساء:

 .)٦(أنه شامل للهبة والهدية؛ ألهنا مما يتحيى هبا وجه الداللة:

 .)٧(المراد بذلك رد السالم ونوقش بأن:

ورودهـا يف السـالم، ال يمنـع داللتهـا علـى محمـل النـزاع؛ ألن  وأجيب عنه بأن:

 .)٨(للفظ ال بخصوص السببالعربة بعموم ا

هبة، فأثابـه عليهـا،  : أن أعرابي� وهب للنبي عن ابن عباس  الدليل الثاين:

                                           
 ).٦/٢٧٢انظر: الذخيرة (   )١(

 ).٢/٤٤٤)، المقدمات الممهدات (١٦١٠انظر: المعونة (ص   )٢(

 .)٣/٥٧٢(، مغني المحتاج )٥/٣٨٥(انظر: روضة الطالبين للنووي    )٣(

 ).٧/٨٨انظر: اإلنصاف للمرداوي (   )٤(

 ).٥١٥انظر: االختيارات الفقهية للبعلي (ص   )٥(

 ).٦/٢٧٢ر: الذخيرة للقرايف (ظنا   )٦(

 .)٨/٣٨٣٨انظر: التجريد للقدوري (   )٧(

 .)٦/٢٧٢انظر: الذخيرة (   )٨(
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٦١٣ 

 .)١(، قال: نعم)رضيت؟(، قال: ال، فزاده، وقال: )رضيت؟(فقال: 

اسرتضـاء  أهنـا لـو لـم تكـن المعاوضـة واجبـة، لمـا كـرر النبـي  وجه الداللة:

 .)٢(األعرابي

على جواز العوض والكالم يف وجوبه، وليس يف الخرب مـا هذا يدل  ونوقش بأن:

 .)٣(يدل على الوجوب

ومن وهب هبة أراد هبا الثواب، فهـو علـى هبتـه، (: قول عمر  الدليل الثالث:

 .)٤()يرجع فيها إذا لم يرض منها

 .)٥(صريح يف أنه جعل له حق الرجوع إذا لم يرض بالثواب عليها وجه الداللة:

ــه: ــوقش بأن ــدل ون ــوب  ي ــى وج ــدل عل ــالعوض، وال ي ــوع ب ــاع الرج ــى انقط عل

 .)٦(العوض

أن المعــروف كالمشـروط، والمعـروف أن هبــة األدنـى لألعلــى،  الـدليل الرابـع:

 .)٧(يقصد الثواب

                                           
 سبق تخريجه يف: الفرع الثاين وهو دليل المسألة.   )١(

 ).٧/٥٤٩)، الحاوي الكبير للماوردي (٦/٢٧٢انظر: الذخيرة (   )٢(

 ).٨/٣٨٣٨انظر: التجريد للقدوري (   )٣(

ــأ أخرجــه ما   )٤( ــرقم ( )،٢/٧٥٤(لــك يف الموط ــة، ب ــاء يف الهب ــاب القض ــية، ب ــاب األقض )، ٤٢كت

). وقال ١٢٣٨٦كتاب الهبات، باب المكافأة يف الهبة، برقم ( )،٦/١٨٢(والبيهقي يف الكربى 

 ).٦/٥٥. انظر: إرواء الغليل (»صحيح موقوف«الشيخ األلباين: 

 ).٢/٤٤٢مقدمات الممهدات البن رشد ()، ال٦/١١٠انظر: المنتقى شرح الموطأ للباجي (   )٥(

 ).٨/٣٨٣٨انظر: التجريد للقدوري (   )٦(

 =)، مجمـــوع الفتـــاوى البـــن تيميـــة٧/٥٤٩)، الحـــاوي الكبيـــر (٦/٢٧٢انظـــر: الـــذخيرة (   )٧(
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إذا كانت العادة أنه يهب ليعوض، والعوض مجهول ثبت الرد عنـد  ونوقش بأنه:

 .)١(عدم الرتاضي، وأما أن يجب العوض مع الجهالة فال

هو أن العرف إذا دل علـى قصـد الثـواب، فهـو معتـرب؛  :- إن شاء اهللا - والراجح

، وقبول األعلى لهبـة )٢(»المعروف عرف� كالمشروط شرط�«ألن من القواعد المقررة: 

 األدنى، دليل على التزامه بالشرط وهو الثواب.

ذه الحـال لكن لو أن الواهب لم يرض إال بما زاد على ثمن الهبة، فال يلـزم يف هـ

 قبول هذه الهبة، وال ضرر يف ردها.

 الفرع الخامس: أثر الخالف على النفس: -

ال شك أن القول الثـاين هـو الـذي يراعـي مقاصـد الـنفس، وهـو أهنـا تريـد بالهبـة 

 الثواب عليها، والناس يتفاوتون يف الثواب الذي يحصل به الرضى.

 الفرع السادس: أثر طبيعة النفس على الحكم: -

مشـروط برضـا الـنفس علـى الثـواب المقابـل  -أيضـ� -ح يف أن الحكم هناواض

 لعطيتها، فتزاد ثواب� حتى ترضى إال إذا ترتب ضرر على المثيب، يتمثل يف التالي:

 أنه منَّ بالعطية ليستكثر، فال يقبل شرع�؛ لقوله تعالى:  علمناإذا  -١     

   :ثر  .]٦[المدَّ

الثواب يزيد على ثمن الهبـة زيـادة فاحشـة عرفـ�، فـال يلزمنـي قبـول  كانا إذ -٢

 الهبة.

                                           
=)٣١/٢٨٣.( 

 ).٨/٣٨٣٩انظر: التجريد للقدوري (   )١(

 ).٨٤انظر: األشباه والنظائر البن نجيم (ص   )٢(
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 المبحث السادس

 مسألة: الهدية

 

الهدية نوع من الهبة، يقصد هبا التآلف واستجالب المودة، وسل سخيمة الصدر 

 وحقده وغله، وتقلب العداوة محبة والبغض مودة، ولهذا كانت مندوبة.

 ثة فروع:ويف هذه المسألة: ثال

 الفرع األول: دليل المسألة: -

 .)١()هتادوا تحابوا(قال:  عن النبي  ): عن أبي هريرة ٩٢٨(

 .)٢()هتادوا فإن الهدية تسل السخيمة(: ): ويف رواية قال رسول اهللا ٩٢٩(

 الفرع الثاين: عالقة الدليل بالنفس: -

ث المـودة وتـذهب أن الهدية تتآلف هبا القلوب، وتنفي سـخائم الصـدور، وتـور

 .)٣()هتادوا( :جعل ذلك جواًبا لألمر هبا يف قوله العداوة، سبب للمحبة؛ ألن النبي 

                                           
)، والبيهقـي يف ٥٩٤)، باب قبـول الهديـة، بـرقم (٢٠٨اري يف األدب المفرد (صأخرجه البخ   )١(

كتاب الهبات، باب التحريض على الهبة والهدية صـلة بـين النـاس، بـرقم  )،٦/١٦٨(الكربى 

رواه البخـاري يف األدب المفـرد «): ٣/١٦٣). قال ابن حجر يف التلخـيص الحبيـر (١٢٢٩٧(

ســند الشــهاب مــن طريــق محمــد بــن بكيــر عــن ضــمام بــن والبيهقــي، وأورده ابــن طــاهر يف م

. »حسـن«. قال الشـيخ األلبـاين: »إسماعيل عن موسى بن وردان عن أبي هريرة وإسناده حسن

 ) يف صحيح الجامع.٣٠٠٤انظر حديث رقم (

): ٢٨٠). وقـال ابـن حجـر يف البلـوغ (ص٧٥٢٩، بـرقم ()١٤/٧١(أخرجه البـزار يف مسـنده    )٢(

 .»إسناده ضعيف«

 =)، فــتح ذي الجــالل واإلكــرام للشــيخ العثيمــين٨/٢٩٣انظــر: االســتذكار البــن عبــد الــرب (   )٣(
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وأجمعـوا علـى «مشروعة مندوب إليها إجماع�. قال ابـن النـذر:  وهذه المسألة:

ــس  ــب نف ــوض، بطي ــر ع ــى غي ــدًا عل ــ� أو عب ــل دارًا أو أرض ــب لرج ــل إذا وه أن الرج

ذلك وقبضه، يـدفع مـن الواهـب ذلـك إليـه، وأجـازه، أن  المعطي، وقبل الموهوب له

 .)١(»الهبة له تامة

 .)٢(»الهبة لغير الثواب فال خالف يف جوازها«ونحوه عن ابن رشد قال: 

 الفرع الثالث: أثر طبيعة النفس على الحكم: -

يمكن أن يقال إذا كانت النفس مجبولة على ما يسرها، ويذهب السـخيمة عنهـا، 

 لجلب المودة، كانت هذه الهدية مشروعة مندوب إليها.ويكون سبب� 

* * * 

                                           
=)٤/٣٢٠.( 

 ).١٢٠اإلجماع البن المنذر (ص   )١(

 ).٤/١١٥بداية المجتهد (   )٢(
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 الخاتمة

 

الحمــد هللا حمــد الشــاكرين، والصــالة والســالم علــى رســولنا المصــطفى، ونبينــا 

 المجتبى، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

ة، أهمهـا مـا  عليَّ بتمام هذا البحث، وخلصُت فيه إلى نتائج فقد منَّ اهللا  جــمَّ

 يلي:

عبارة عن جسم نوراين علوي خفيف حي متحرك، مخالف لماهية  النفسأن  -١

 البدن، وينفذ يف جوهر األعضاء، ويسري فيها سريان الماء يف الورد.

 بين النفس والروح، فرق بالصفات، ال فرق بالذات. الفرقأن  -٢

تبـار كـل صـفة باسـم، نفس واحدة، ولكن لها صفات، فتسـمى باع النفسأن  -٣

 فتسمى: مطمئنة باعتبار، ولوامة باعتبار، وأمارة بالسوء وهو األصل.

جاء بالحكم الفقهي الذي يتناسب وحالة النفس، ومن ذلك حالة:  الشرعأن  -٤

ة، ومـا  التعلق بالشيء الذي عملت فيـه، وأخـذ مـا ال ترضـى بأخـذه، والطمـع، والغيـرِّ

 ثواب الذي ترجوه من وراء هبتها. يكون سبب� للمحبة والمودة، وال

ــراً  ــيات وآخ ــبعض التوص ــدم ب ــث، أودُّ أن أتق ــذا الباح ــفحات ه ــي ص ــل ط : وقب

 والمقرتحات، النابعة من طبيعة هذا البحث ومعايشته، وهي:

بدراسـة األحكـام الفقهيـة التـي تراعـي الجوانـب النفسـية يف بــاب:  االهتمـام -١

 فكل منها يصلح بحث� مستقالً. العبادات، واألسرة، وباقي أبواب الفقه،

دراسة األثر النفسي على الحكم الفقهي، وذلك من خالل رسـائل ماجسـتير  -٢

أو دكتــوراه يف كتــب أحاديــث األحكــام، كالعمــدة للمقدســي وبلــوغ المــرام للحــافظ 
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 والمنتقى للمجد.

وضع نظرية للنفس اإلنسانية من منظـور الفقـه اإلسـالمي، سـواء مـن خـالل  -٣

 ألحكام، أو أحاديث األحكام.آيات ا

، أن يجعل هذا العمل خالص� لوجهه، متقبالً نافع�، وآخر أسأل اهللا  وختام�:

دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين، وصـلى اهللا وسـلم علـى نبينـا محمـد وآلـه وصـحبه 

 أجمعين.

* * * 



              

 

  م٢٠٢١ ارسم -هـ ١٤٤٢ ) رجب٨٤(العدد 

  د. مشعل بن محود بن فاحل النفيعي

  

٦١٩ 

 والمراجع المصادر فهرس

 

ر، تحقيق: أبو عبداألعلى خالد بـن عثمـان، نشـر: اإلجماع. تأليف: محمد بن إبراهيم بن المنذ - 

 .ـه١٤٢٥ -١القاهرة، ط -دار اآلثار

هــ)، نشـر: ٤٥٨األحكام السلطانية. تأليف: أبو يعلى محمد بن الحسـين ابـن الفـراء (المتـوىف:  - 

 .ـه١٤٢١ -٢بيروت، ط -دار الكتب العلمية

هــ)، نشـر: دار ٤٥٠ردي (المتـوىف: األحكام السلطانية. تأليف: علي بـن محمـد الشـهير بالمـاو - 

 القاهرة. – الحديث

هــ)، تحقيـق: السـيد ٥٦٠اختالف األئمة العلماء. تأليف: يحيى بـن هبيـرة الـذهلي، (المتـوىف:  - 

 .ـه١٤٢٣ -١بيروت، ط -يوسف أحمد، نشر: دار الكتب العلمية

 .ـه١٣٩٧بيروت،  -االختيارات الفقهية. تأليف: علي بن محمد البعلي، نشر: دار المعرفة  - 

إرواء الغليل يف تخريج أحاديث منار السبيل. تأليف: محمد ناصر الدين األلباين، نشر: المكتب  - 

 .ـه١٤٠٥ -٢بيروت، ط -اإلسالمي

ــر: دار  -  ــيس، نش ــميع األن ــأليف: عبدالس ــة. ت ــكالت الزوجي ــة المش ــة يف معالج ــاليب النبوي   األس

 هـ.١٤٢٦ -ابن الجوزي

مع لمذاهب فقهاء األمصـار. تـأليف: يوسـف بـن عبـداهللا بـن عبـدالرب، تحقيـق: االستذكار الجا - 

 .ـه١٤١٨بيروت،  -سالم محمد عطا، محمد علي معوض، نشر: دار الكتب العلمية

األشباه والنظـائر. تـأليف: زيـن الـدين بـن إبـراهيم بـن محمـد المعـروف بـابن نجـيم (المتـوىف:  - 

 .ـه١٤١٩ -١بيروت، ط -ار الكتب العلميةهـ)، تحقيق: زكريا عميرات، نشر: د٩٧٠

هــ)، نشــر: دار ٧٧١األشـباه والنظـائر. تـأليف: عبــدالوهاب بـن تقـي الـدين الســبكي (المتـوىف:  - 

 .ـه١٤١١ -١بيروت، ط -الكتب العلمية 

إعـالم المـوقعين عــن رب العـالمين. تـأليف: محمــد بـن أبــي بكـر ابـن قــيم الجوزيـة (المتــوىف:  - 

 .ـه١٤١١ -١بيروت، ط -حمد إبراهيم، نشر: دار الكتب العلميةهـ)، تحقيق: م٧٥١
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ــنفس كمــا يصــورها القــرآن الكــريم (دراســة موضــوعية)، رســالة ماجســتير بالجامعــة  -  آفــات ال

 هـ.١٤٢٩غزة، تأليف: نعيمة عبداهللا الربش،  -اإلسالمية

ــرداوي ( -  ــليمان الم ــن س ــي ب ــأليف: عل ــالف. ت ــن الخ ــراجح م ــة ال ــاف يف معرف ــوىف: اإلنص المت

 .ـه١٤١٩ -١بيروت، ط -هـ)، تحقيق: محمد إبراهيم، نشر: دار إحياء الرتاث العربي٨٨٥

البحر الرائق شرح كنز الدقائق. تأليف: زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعـروف بـابن نجـيم،  - 

 بدون تاريخ. ٢نشر: دار الكتاب اإلسالمي، ط

بداية المجتهد وهناية المقتصد. تأليف: محمد بـن أحمـد بـن رشـد القرطبـي الشـهير بـابن رشـد  - 

 .ـه١٤٢٥القاهرة،  -الحفيد، نشر: دار الحديث

بــدائع الصــنائع يف ترتيــب الشــرائع. تــأليف: أبــوبكر بــن مســعود بــن أحمــد الكاســاين، نشــر: دار  - 

 .ـه١٤٠٦ -٢بيروت، ط -الكتب العلمية

ر يف تخــريج أحاديــث الشــرح الكبيــر. تــأليف عمــر بــن علــي ابــن الملقــن (المتــوىف: البــدر المنيــ - 

 .ـه١٤٢٥ -١الرياض، ط -هـ)، تحقيق: مصطفى أبوالغيط وآخرون، نشر: دار الهجرة٨٠٤

بلغــة الســالك ألقــرب المســالك إلــى مــذهب اإلمــام مالــك، المعــروف بحاشــية الصــاوي علــى  - 

الصـاوي، صـححه: لجنـة برئاسـة الشـيخ أحمـد سـعد الشرح الصغير. تأليف: أحمد بن محمد 

 هـ.١٣٧٢ -علي، نشر: مكتبة مصطفى البابي الحلبي

)، ـهـ٦٢٨بيان الوهم واإليهام يف كتاب األحكام. تأليف: علي بن محمد ابن القطـان (المتـوىف:  - 

 .ـه١٤١٨الرياض،  -تحقيق: الحسين آيت سعيد، نشر: دار طيبة

هـ)، تحقيق: ٧٥١تأليف: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (المتوىف:  التبيان يف أقسام القرآن. - 

 بيروت. -محمد حامد الفقي، نشر: دار المعرفة

هــ)، نشـر: ٧٤٣تبيين الحقائق شرح كنـز الـدقائق. تـأليف: عثمـان بـن علـي الزيلعـي (المتـوىف:  - 

 .ـه١٣١٣ -١بوالق، ط -المطبعة الكربى األميرية

هـ)، تحقيـق: محمـد أحمـد سـراج، ٤٢٨حمد بن محمد القدوري (المتوىف: التجريد. تأليف: أ - 

 .ـه١٤٢٧ -٢القاهرة، ط -علي جمعة محمد، نشر: دار السالم
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التعريفات. تـأليف: علـي بـن محمـد الجرجـاين، تحقيـق: إبـراهيم األبيـاري، نشـر: دار الكتـاب  - 

 .ـه١٤٠٥ -١بيروت، ط -العربي

ري. تــأليف: أحمــد بــن علــي حجــر العســقالين (المتــوىف: تغليــق التعليــق علــى صــحيح البخــا - 

 .ـه١٤٠٥ -١بيروت، ط -هـ)، تحقيق: سعيد القزقي، نشر: المكتب اإلسالمي٨٥٢

التلخيص الحبير يف تخريج أحاديث الرافعي الكبير. تأليف: أحمد بن علي بن حجر العسـقالين  - 

 .ـه١٤١٩ -١بيروت، ط -هـ)، نشر: دار الكتب العلمية٨٥٢(المتوىف: 

التمهيد لما يف الموطـأ مـن المعـاين واألسـانيد. تـأليف: يوسـف بـن عبـد اهللا عبـدالرب (المتـوىف:  - 

هـ)، تحقيق: مصـطفى العلـوي، محمـد البكـري، نشـر:: وزارة عمـوم األوقـاف والشـؤون ٤٦٣

 .ـه١٣٨٧المغرب،  -اإلسالمية

هـ)، تحقيق: ٨٠٤ن (المتوىف: التوضيح لشرح الجامع الصحيح. تأليف: عمر بن علي ابن الملق - 

 .ـه١٤٢٩ -١دمشق، ط -دار الفالح للبحث العلمي وتحقيق الرتاث، نشر: دار النوادر

هــ)، تحقيـق: علـي ٤٥٠الحاوي الكبير. تأليف: علي بن محمـد الشـهير بالمـاوردي (المتـوىف:  - 

 .ـه١٤١٩ -١بيروت، ط -معوض، عادل عبدالموجود، نشر: دار الكتب العلمية

دراية يف تخريج أحاديث الهداية. تأليف: أحمد بن علي بن حجـر العسـقالين، تحقيـق: السـيد ال - 

 بيروت. -عبد اهللا هاشم اليماين، نشر: دار المعرفة

بيـروت،  -الذخيرة. تأليف: أحمد بن إدريس القرايف، تحقيق: محمد حجـي، نشـر: دار الغـرب - 

 م.١٩٩٤

ابن عابدين). تأليف: محمد أمين بـن عابـدين (المتـوىف: رد المحتار على الدر المختار (حاشية  - 

 .ـه١٤١٢ -٢بيروت، ط -هـ)، نشر: دار الفكر١٢٥٢

ــويف:  -  ــة (المت ــيم الجوزي ــن ق ــر اب ــي بك ــن أب ــد ب ــأليف: محم ــروح. ت ــد ٧٥١ال ــق: محم ه)، تحقي

 .ـه١٤٢٠بيروت،  -اسكندرليدا، نشر: دار الكتب العلمية

هــ)، تحقيـق: ٦٧٦أليف: يحيى بن شـرف النـووي (المتـوىف: روضة الطالبين وعمدة المفتين. ت - 

 .ـه١٤١٢ -٣عمان، ط -بيروت، دمشق -زهير الشاويش، نشر: المكتب اإلسالمي
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هــ)، تحقيــق: محمـد فــؤاد ٢٧٣سـنن ابـن ماجــه. تـأليف: محمـد بــن يزيـد القزوينــي (المتـوىف:  - 

 الحلبي.فيصل عيسى البابي  -عبدالباقي، نشر: دار إحياء الكتب العربية

هــ)، تحقيـق: محمـد ٢٧٥سنن أبي داوود. تأليف: سليمان بن األشعث السجسـتاين (المتـوىف:  - 

 بيروت. -محيي الدين عبد الحميد، نشر: المكتبة العصرية، صيدا

هـــ)، تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر ٢٧٩ســنن الرتمــذي. تــأليف: محمــد بــن عيســى (المتــوىف:  - 

 .ـه١٣٩٥ -٢مصر، ط -صطفى البابي الحلبيوآخرون، نشر: شركة مكتبة ومطبعة م

السنن الكربى ويف ذيله الجوهر النقي. تأليف: أبوبكر أحمد بن الحسين البيهقي، نشر: مجلـس  - 

 .ـه١٣٤٤ -١دائرة المعارف النظامية الكائنة يف الهند ببلدة حيدر آباد، ط

 -ار الكتـاب الثقـايفالشخصية مـن منظـور نفسـي إسـالمي. تـأليف: شـادية أحمـد التـل، نشـر: د - 

 هـ.١٤٢٧األردن، 

هــ)، نشـر: المكتبـة ٨٩٤شرح حـدود ابـن عرفـة. تـأليف: محمـد بـن قاسـم الرصـاع (المتـوىف:  - 

 م.١٣٥٠ -١العلمية، ط

 بيروت. -شرح فتح القدير. تأليف: محمد بن عبدالواحد السيواسي، نشر: دار الفكر - 

 بيروت. -اهللا الخرشي، نشر: دار الفكر شرح مختصر خليل للخرشي. تأليف: محمد بن عبد - 

صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان. تأليف: محمد بن حبان البستي، تحقيق: شعيب األرنؤوط،  - 

 .ـه١٤١٤ -٢بيروت، ط -نشر: مؤسسة الرسالة

صحيح البخاري. تأليف: محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق: محمد زهيـر، نشـر: دار طـوق  - 

 هـ.١٤٢٢ -١النجاة، ط

صحيح الجامع الصغير وزياداتـه. تـأليف: الشـيخ محمـد ناصـر الـدين األلبـاين، نشـر: المكتـب  - 

 .ـه١٤٠٨ -٣بيروت، ط -اإلسالمي

الريـاض،  -صحيح سنن أبي داود. تأليف: محمد ناصر الـدين األلبـاين، نشـر: مكتبـة المعـارف - 

 .ـه١٤١٩ -١ط

تحقيق: محمد فؤاد عبـد البـاقي، نشـر: دار  صحيح مسلم. تأليف: مسلم بن الحجاج القشيري، - 

 بيروت. -إحياء الرتاث العربي
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الريـاض،  -ضعيف سنن أبي داود. تأليف: محمد ناصر الـدين األلبـاين، نشـر: مكتبـة المعـارف - 

 .ـه١٤١٩ -١ط

عارضة األحوذي بشرح جامع الرتمذي. تأليف: اإلمام الحافط ابن العربي المـالكي، نشـر: دار  - 

 بيروت. -علميةالكتب ال

العزيز شـرح الـوجيز (الشـرح الكبيـر). تـأليف: عبـدالكريم بـن محمـد الرافعـي، تحقيـق: علـي  - 

 .ـه١٤١٧ -١بيروت، ط -محمد عوض، عادل أحمد عبد الموجود، نشر: دار الكتب العلمية

ن هــ)، تحقيـق: حميـد بـ٦١٦عقد الجواهر الثمينة. تأليف: عبداهللا بن نجم بن شاس (المتوىف:  - 

 .ـه١٤٢٣ -١بيروت، ط -محمد لحمر، نشر: دار الغرب اإلسالمي

هــ)، ٨٥٥عمدة القاري شرح صـحيح البخـاري. تـأليف: محمـود بـن أحمـد العينـى (المتـوىف:  - 

 بيروت. –نشر: دار إحياء الرتاث العربي

فـتح البــاري شــرح صـحيح البخــاري. تــأليف: أحمـد بــن علــي بـن حجــر العســقالين (المتــوىف:  - 

 .ـه١٣٧٩بيروت،  -)، نشر: دار المعرفةهـ٨٥٢

فتح ذي الجالل واإلكرام بشرح بلوغ المرام. تـأليف: محمـد بـن صـالح العثيمـين، نشـر: مـدار  - 

 .ـه١٤٣٦ -٥الرياض، ط -الوطن

كشاف القناع عن متن اإلقنـاع. تـأليف: منصـور بـن يـونس البهـويت، تحقيـق: هـالل مصـيلحي،  - 

 .ـه١٤١٢بيروت،  -مصطفى هالل، نشر: دار الفكر 

بيـروت،  -هـ)، نشر: دار المعرفة٤٨٣المبسوط. تأليف: محمد بن أحمد السرخسي (المتوىف:  - 

 .ـه١٤١٤

هــ)، ٣٠٣المجتبى من السنن (السنن الصغرى). تأليف: أحمـد بـن شـعيب النسـائي (المتـوىف:  - 

 .ـه١٤٠٦ -٢حلب، ط -تحقيق: عبد الفتاح أبوغدة، نشر: مكتب المطبوعات اإلسالمية

ه)، جمـع: عبـدالرحمن ٧٢٨مجموع الفتاوى. تأليف: أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية (المتـوىف  - 

 .ـه١٤٢٥المدينة المنورة،  -بن قاسم، نشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

هــ)، تحقيـق: ٤٠٥المستدرك على الصحيحين. تأليف: محمـد بـن عبـد اهللا الحـاكم (المتـوىف:  - 

 .ـه١٤١١ -١بيروت، ط -بد القادر عطا، نشر: دار الكتب العلميةمصطفى ع
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هــ)، ٢٤١مسند اإلمام أحمد بن حنبل. تأليف: أحمد بـن محمـد بـن حنبـل الشـيباين (المتـوىف:  - 

 .ـه١٤٢١ -١بيروت، ط -تحقيق: شعيب األرنؤوط وآخرون، نشر: مؤسسة الرسالة

عمــرو العتكــي المعــروف بــالبزار، تحقيــق: مســند البــزار (البحــر الزخــار). تــأليف: أحمــد بــن  - 

 -١المدينــة المنــورة، ط -محفــوظ الــرحمن زيــن اهللا وآخــرون، نشــر: مكتبــة العلــوم والحكــم

 م.٢٠٠٩

معرفة السنن واآلثار. تأليف: أحمد بن الحسـين البيهقـي. تحقيـق: عبـدالمعطي أمـين قلعجـي،  - 

 هـ.١٤١٢ -١دمشق، ط -نشر: دار قتيبة

ب عــالم المدينــة. تــأليف: عبــدالوهاب بــن علــي الثعلبــي، تحقيــق: حمــيش المعونـة علــى مــذه - 

 مكة المكرمة. -عبدالحّق، نشر: مصطفى أحمد الباز

المغرب يف ترتيب المعرب. تـأليف: ناصـر الـدين بـن عبدالسـيد بـن المطـرز، تحقيـق: محمـود  - 

 م.١٩٧٩ -١حلب، ط -فاخوري، عبدالحميد مختار، نشر: مكتبة أسامة بن زيد

مغني المحتاج إلى معرفة معاين ألفاظ المنهاج. تـأليف: محمـد بـن أحمـد الخطيـب الشـربيني،  - 

 .ـه١٤١٥ -١بيروت، ط -نشر: دار الكتب العلمية

المغني. تأليف: عبد اهللا بن أحمد بن قدامة، تحقيق: الشيخ عبداهللا الرتكـي وآخـرون، نشـر: دار  - 

 .ـه١٤١٧ – ٣عالم الكتب، ط

كل مــن تلخــيص كتــاب مســلم. تــأليف: أحمــد بــن عمــر القرطبــي (المتــوىف: المفهــم لمــا أشــ - 

بيـروت)،  -)، تحقيق: محيي الدين ديب ميستو وآخـرون، نشـر: (دار ابـن كثيـر، دمشـقـه٦٥٦

 .ـه١٤١٧ -١بيروت)، ط -(دار الكلم الطيب، دمشق

عري مقــاالت اإلســالميين واخــتالف المصــلين. تــأليف: علــي بــن إســماعيل أبــو الحســن األشــ - 

 .ـه١٤٢٦ -١هـ)، تحقيق: نعيم زرزور، نشر: المكتبة العصرية، ط٣٢٤(المتوىف: 

هــ)، تحقيـق: ٥٢٠المقدمات الممهدات. تأليف: محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتـوىف:  - 

 .ـه١٤٠٨ -١بيروت، ط -محمد حجي، نشر: دار الغرب اإلسالمي

هـــ)، نشــر: مطبعــة ٤٧٤لبــاجي (المتــوىف: المنتقــى شــرح الموطــأ. تــأليف: ســليمان بــن خلــف ا - 

 .ـه١٣٣٢ -١بجوار محافظة مصر، ط -السعادة
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منتهى اإلرادات. تأليف: محمد بن أحمد الفتوحي الشهير بابن النجار. تحقيـق: الشـيخ عبـداهللا  - 

 هـ.١٤١٩ -١بن عبدالمحسن نشر: مؤسسة الرسالة، ط

محمـد بـن عبـدالرحمن المعـروف  مواهب الجليل يف شرح مختصر خليل. تـأليف: محمـد بـن - 

 .ـه١٤١٢ -٣بيروت، ط -هـ)، نشر: دار الفكر٩٥٤بالحطاب (المتوىف: 

المجلس األعلى  -الموسوعة اإلسالمية العامة. إشراف: محمود زقزوق. نشر: وزارة األوقاف - 

 .ـه١٤٢٤مصر، القاهرة،  -للشؤون اإلسالمية

 -سـميح دغـيم، نشـر: مكتبـة لبنـان ناشـرونموسوعة مصطلح علم الكالم االسـالمي. تـأليف:  - 

 م.١٩٩٨ -١بيروت، ط

هــ)، تحقيـق: محمـد فـؤاد ١٧٩موطأ اإلمام مالك. تأليف: مالك بن أنس األصبحي (المتـوىف:  - 

 .ـه١٤٠٦بيروت،  -عبد الباقي، نشر: دار إحياء الرتاث العربي

يلعــي، تحقيــق: محمــد نصــب الرايــة تخــريج أحاديــث الهدايــة. تــأليف: عبــداهللا بــن يوســف الز - 

 .ـه١٤١٨ -١بيروت، ط -عوامة، نشر: مؤسسة الريان

النهاية يف غريب الحديث واألثر. تأليف: أبو السعادات المبارك بن محمد ابن األثيـر (المتـوىف:  - 

 .ـه١٣٩٩بيروت،  -هـ)، تحقيق: طاهر الزاوي، محمود الطناحي، نشر: المكتبة العلمية٦٠٦

ة المبتدي. تأليف: علـي بـن أبـي بكـر المرغينـاين، تحقيـق: طـالل يوسـف، الهداية يف شرح بداي - 

 بيروت. -نشر: دار إحياء الرتاث العربي

* * * 
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 - SHERH MEKHETSER KHELYEL LELKHERSHEY. TALEYF: MOHAMMED 
BEN 'EBED ALELH ALEKHERSHEY, NESHER: DAR ALEFKER- 
BEYREWT. 

 - SHEYH ABEN HEBAN BETRETYEB ABEN BELBAN. TALEYF: 
MOHAMMED BEN HEBAN ALEBSETY, THEQYEQ: SH'EYEB 
ALAREN'EWET, NESHER: M'ESESH ALERSALH- BEYREWT, ALETB'EH: 
ALETHANEYH- 1414H. 

 - SHEYH ALEBKHAREY. TALEYF: MOHAMMED BEN ESEMA'EYEL 
ALEBKHAREY, THEQYEQ: MOHAMMED ZHEYR, NESHER: DAR TEWQ 
ALENJAH, ALETB'EH: ALAWELA- 1422H. 

 - SHEYH ALEJAM' ALESGHEYR WEZYADATH. TALEYF: ALESHEYKH 
MOHAMMED NASER ALEDYEN ALALEBANEY, NESHER: ALEMKETB 
ALESELAMEY- BEYREWT, ALETB'EH: ALETHALETHH- 1408H. 

 - SHEYH SENN ABEY DAWED. TALEYF: MOHAMMED NASER ALEDYEN 
ALALEBANEY, NESHER: MEKTEBH ALEM'EAREF- ALERYAD, 
ALETB'EH: ALAWELA- 1419H. 
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 - SHEYH MESLEM. TALEYF: MESLEM BEN ALHEJAJ ALEQSHEYREY, 
THEQYEQ: MOHAMMED F'EAD 'EBED ALEBAQEY, NESHER: DAR 
EHEYA' ALETRATH AL'EREBY- BEYREWT. 

 - D'EYEF SENN ABEY DAWED. TALEYF: MOHAMMED NASER ALEDYEN 
ALALEBANEY, NESHER: MEKTEBH ALEM'EAREF- ALERYAD, 
ALETB'EH: ALAWELA- 1419H. 

 - 'EAREDH ALAHEWDEY BESHERH JAM' ALETREMDEY. TALEYF: 
ALEMAM ALHAFET ABEN AL'EREBY ALEMALEKY, NESHER: DAR 
ALEKTEB AL'ELEMYH- BEYREWT. 

 - AL'EZEYZ SHERH ALEWJEYZ (ALESHERH ALEKBEYR). TALEYF: 
'EBEDALEKREYM BEN MOHAMMED ALERAF'EY, THEQYEQ: 'ELEY 
MOHAMMED 'EWED, 'EADEL AHEMD 'EBED ALEMWEJWED, NESHER: 
DAR ALEKTEB AL'ELEMYH- BEYREWT, ALETB'EH: ALAWELA- 1417H. 

 - 'EQED ALEJWAHER ALETHEMYENH. TALEYF: 'EBEDALELH BEN NEJM 
BEN SHAS (ALEMTEWFA: 616H), THEQYEQ: HEMYED BEN 
MOHAMMED LHEMR, NESHER: DAR ALEGHERB ALESELAMEY- 
BEYREWT, ALETB'EH: ALAWELA- 1423H. 

 - 'EMEDH ALEQAREY SHERH SHEYH ALEBKHAREY. TALEYF: 
MHEMWED BEN AHEMD AL'EYENA (ALEMTEWFA: 855H), NESHER: 
DAR EHEYA' ALETRATH AL'EREBY– BEYREWT. 

 - FETH ALEBAREY SHERH SHEYH ALEBKHAREY. TALEYF: AHEMD BEN 
'ELEY BEN HEJR AL'ESEQLANEY (ALEMTEWFA: 852H), NESHER: DAR 
ALEM'EREFH- BEYREWT, 1379H. 

 - FETH DEY ALEJLAL WALEKERAM BESHERH BELWEGH ALEMRAM. 
TALEYF: MOHAMMED BEN SALH AL'ETHEYMEYN, NESHER: MEDAR 
ALEWTEN- ALERYAD, ALETB'EH: ALEKHAMESH- 1436H. 

 - KESHAF ALEQNA' 'EN METN ALEQENA'E. TALEYF: MENSEWR BEN 
YEWNES ALEBHEWTEY, THEQYEQ: HELAL MESYELHEY, MESTEFA 
HELAL, NESHER: DAR ALEFKER - BEYREWT, 1412H. 

 - ALEMBESWET. TALEYF: MOHAMMED BEN AHEMD ALESREKHESY 
(ALEMTEWFA: 483H), NESHER: DAR ALEM'EREFH- BEYREWT, 1414H. 

 - ALEMJETBA MEN ALESNEN (ALESNEN ALESGHERA). TALEYF: 
AHEMD BEN SH'EYEB ALENSA'EY (ALEMTEWFA: 303H), THEQYEQ: 
'EBED ALEFTAH ABEWGHEDH, NESHER: MEKTEB ALEMTEBW'EAT 
ALESELAMEYH- HELB, ALETB'EH: ALETHANEYH- 1406H. 

 - MEJMEW' ALEFTAWA. TALEYF: AHEMD BEN 'EBEDALHELYEM ABEN 
TEYMEYH (ALEMTEWFA 728H), JEM'E: 'EBEDALERHEMN BEN QASEM, 
NESHER: MEJM' ALEMLEK FHED LETBA'EH ALEMSHEF ALESHERYEF- 
ALEMDEYNH ALEMNEWRH, 1425H. 

 - ALEMSETDERK 'ELA ALESHEYHEYN. TALEYF: MOHAMMED BEN 
'EBED ALELH ALHAKEM (ALEMTEWFA: 405H), THEQYEQ: MESTEFA 
'EBED ALEQADER 'ETA, NESHER: DAR ALEKTEB AL'ELEMYH- 
BEYREWT, ALETB'EH: ALAWELA- 1411H. 
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 - MESNED ALEMAM AHEMD BEN HENBEL. TALEYF: AHEMD BEN 
MOHAMMED BEN HENBEL ALESHEYBANEY (ALEMTEWFA: 241H), 
THEQYEQ: SH'EYEB ALAREN'EWET WAKHERWEN, NESHER: M'ESESH 
ALERSALH- BEYREWT, ALETB'EH: ALAWELA- 1421H. 

 - MESNED ALEBZAR (ALEBHER ALEZKHAR). TALEYF: AHEMD BEN 
'EMERW AL'ETEKY ALEM'EREWF BALEBZAR, THEQYEQ: MHEFWEZ 
ALERHEMN ZEYN ALELH WAKHERWEN, NESHER: MEKTEBH 
AL'ELEWM WALHEKM- ALEMDEYNH ALEMNEWRH, ALETB'EH: 
ALAWELA- 2009M. 

 - M'EREFH ALESNEN WALATHAR. TALEYF: AHEMD BEN ALHESYEN 
ALEBYHEQY. THEQYEQ: 'EBEDALEM'ETEY AMEYN QEL'EJEY, 
NESHER: DAR QETYEBH- DEMSHEQ, ALETB'EH: ALAWELA- 1412H. 

 - ALEM'EWENH 'ELA MEDHEB 'EALEM ALEMDEYNH. TALEYF: 
'EBEDALEWHAB BEN 'ELEY ALETH'ELEBY, THEQYEQ: HEMYESH 
'EBEDALHEQ, NESHER: MESTEFA AHEMD ALEBAZ- MEKH 
ALEMKERMH. 

 - ALEMGHERB FEY TERTEYB ALEM'EREB. TALEYF: NASER ALEDYEN 
BEN 'EBEDALESYED BEN ALEMTERZ, THEQYEQ: MHEMWED 
FAKHEWREY, 'EBEDALHEMYED MEKHETAR, NESHER: MEKTEBH 
ASAMH BEN ZEYD- HELB, ALETB'EH: ALAWELA- 1979M. 

 - MEGHENY ALEMHETAJ ELA M'EREFH M'EANEY ALEFAZ ALEMNHAJ. 
TALEYF: , MOHAMMED BEN AHEMD ALEKHETYEB ALESHERBEYNEY, 
NESHER: DAR ALEKTEB AL'ELEMYH- BEYREWT, ALETB'EH: 
ALAWELA- 1415H. 

 - ALEMGHENY. TALEYF: 'EBED ALELH BEN AHEMD BEN QEDAMH, 
THEQYEQ: ALESHEYKH 'EBEDALELH ALETREKY WAKHERWEN, 
NESHER: DAR 'EALEM ALEKTEB, ALETB'EH: ALETHALETHH – 1417H. 

 - ALEMFHEM LEMA ASHEKL MEN TELKHEYS KETAB MESLEM. 
TALEYF: AHEMD BEN 'EMER ALEQRETBEY (ALEMTEWFA: 656H), 
THEQYEQ: MHEYY ALEDYEN DEYB MEYSETW WAKHERWEN, 
NESHER: (DAR ABEN KETHEYR, DEMSHEQ- BEYREWT), (DAR 
ALEKLEM ALETYEB, DEMSHEQ- BEYREWT), ALETB'EH: ALAWELA- 
1417H. 

 - MEQALAT ALESELAMEYYEN WAKHETLAF ALEMSELYEN. TALEYF: 
'ELEY BEN ESEMA'EYEL ABEW ALHESN ALASH'EREY (ALEMTEWFA: 
324H), THEQYEQ: N'EYEM ZERZEWR, NESHER: ALEMKETBH 
AL'ESERYH, ALETB'EH: ALAWELA- 1426H. 

 - ALEMQEDMAT ALEMMHEDAT. TALEYF: MOHAMMED BEN AHEMD 
BEN RESHED ALEQRETBEY (ALEMTEWFA: 520H), THEQYEQ: 
MOHAMMED HEJY, NESHER: DAR ALEGHERB ALESELAMEY- 
BEYREWT, ALETB'EH: ALAWELA- 1408H. 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  ...ي كتاب البيوعـاألحكام الفقهية املتعلقة بطبيعة النفس اإلنسانية ف

٦٣٢  

 - ALEMNETQA SHERH ALEMWETA. TALEYF: SELYEMAN BEN KHELF 
ALEBAJEY (ALEMTEWFA: 474H), NESHER: METB'EH ALES'EADH- 
BEJWAR MHAFEZH MESR, ALETB'EH: ALAWELA- 1332H. 

 - MENTHA ALERADAT. TALEYF: MOHAMMED BEN AHEMD 
ALEFTEWHEY ALESHHEYR BABEN ALENJAR. THEQYEQ: ALESHEYKH 
'EBEDALELH BEN 'EBEDALEMHESN NESHER: M'ESESH ALERSALH, 
ALETB'EH: ALAWELA- 1419H. 

 - MEWAHEB ALEJLEYL FEY SHERH MEKHETSER KHELYEL. TALEYF: 
MOHAMMED BEN MOHAMMED BEN 'EBEDALERHEMN ALEM'EREWF 
BALHETAB (ALEMTEWFA: 954H), NESHER: DAR ALEFKER- BEYREWT, 
ALETB'EH: ALETHALETHH- 1412H. 

 - ALEMWESW'EH ALESELAMEYH AL'EAMH. ESHERAF: MHEMWED 
ZEQZEWQ. NESHER: WEZARH ALAWEQAF- ALEMJELS ALA'ELA 
LELSH'EWEN ALESELAMEYH- MESR, ALEQAHERH, 1424H. 

 - MEWSEW'EH MESTELH 'ELEM ALEKLAM ALASELAMEY. TALEYF: 
SEMYH DEGHEYM, NESHER: MEKTEBH LEBNAN NASHERWEN- 
BEYREWT, ALETB'EH: ALAWELA- 1998M. 

 - MEWTA ALEMAM MALEK. TALEYF: MALEK BEN ANES ALASEBHEY 
(ALEMTEWFA: 179H), THEQYEQ: MOHAMMED F'EAD 'EBED 
ALEBAQEY, NESHER: DAR EHEYA' ALETRATH AL'EREBY- BEYREWT, 
1406H. 

 - NESB ALERAYH TEKHERYEJ AHADEYTH ALHEDAYH. TALEYF: 
'EBEDALELH BEN YEWSEF ALEZYEL'EY, THEQYEQ: MOHAMMED 
'EWAMH, NESHER: M'ESESH ALERYAN- BEYREWT, ALETB'EH: 
ALAWELA- 1418H. 

 - ALENHAYH FEY GHERYEB ALHEDYETH WALATHER. TALEYF: ABEW 
ALES'EADAT ALEMBAREK BEN MOHAMMED ABEN ALATHEYR 
(ALEMTEWFA: 606H), THEQYEQ: TAHER ALEZAWEY, MHEMWED 
ALETNAHEY, NESHER: ALEMKETBH AL'ELEMYH- BEYREWT, 1399H. 

 - ALHEDAYH FEY SHERH BEDAYH ALEMBETDEY. TALEYF: 'ELEY BEN 
ABEY BEKR ALEMREGHEYNANEY, THEQYEQ: TELAL YEWSEF, 
NESHER: DAR EHEYA' ALETRATH AL'EREBY- BEYREWT. 

* * * 


