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بسم اهللا الرمحن الرحيم
حكم الكفالة يف احلدود والقصاص

حبث
ن األمحريحممد بن عبد الرمح

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك خالد
قسم الفقه



-٢٩٠٦-

بسم هللا الرحمن الرحیم
مقدمة

، والصالة والسالم على رسول هللا، وآلھ وصحبھ ومن وااله، أما  الحمد 
:بعد 

ٌفإن الكفالة باب مھم من أبواب التوثیق للحقوق، لم یخُل منھ مدون فقھي  ٌ
َتسطُر فیھ أحكاُمھ، وتبیُن، ویستدل لھا، وتوضح، ومن مسائلھ المھمة مبسوط، ُ َُ ْ :

الكفالة في الحدود والقصاص، وھي مسألة إذا وصل إلیھا بعض الفقھاء اختصر 
ٍالكالم حولھا واقتضب، وأشار إلى عدم الجواز بدون بسٍط لھا وتوضیح ألبعادھا، 

قوال الفقھاء بأدلتھا، لیترجح ما مما یستوجب دراستھا دراسة فقھیة مقارنة لأل
:رجحھ الدلیل، وعضد نجحھ التعلیل، وفي ذلك فوائد جمة، وعوائد مھمة، منھا 

إبراز قدرة الفقھ اإلسالمي على حل المعضالت، وصالحیتھ لكل زمان _ ١
.ومكان

َإفادة األنظمة من اآلراء التي قد تخفى على من یصدرھا، ومع ذلك فیھا حل _ ٢
القضاة والمفتون والمنظمون، ومن ذلك محاولة التخفیف من السجن لما یواجھھ

.والحبس ونحوه
.اإلفادة من موازنة األقوال الفقھیة بأدلتھا في الصناعة الفقھیة_٣
.ًتوضیح ما یذكره بعض الفقھاء مختصرا دون بسط أو تفصیل_ ٤
.ند الحاجةجمع فروع المسألة في ملزمة فقھیة واحدة، لیسھل الرجوع إلیھا ع_ ٥

:خطة البحث 
:البحث جاء على النحو التالي 

.تعریف الكفالة والحد والقصاص في اللغة واالصطالح: المبحث األول 
.حكم الكفالة، وأثرھا: المبحث الثاني 
محض: المبحث الثالث  .حكم الكفالة في الحدود التي ھي حق 
.ٌا حق لآلدمي وفي القصاصحكم الكفالة في الحدود التي فیھ: المبحث الرابع 

:منھج البحث 
م _ ١ ن أن ُیفھ ا ال یمك صویرا یكشف الغطاء عم ا ت ًتصویر المسألة المراد بحثھ

.معھ المراد إال بكشفھا، حتى یستبین القارئ جلیة أمرھا
َإذا كانت المسألة من معاقد اإلجماع فإن الباحث یشیر إلیھ، ویذكر موطنھ في _ ٢

ك مظانھ المعتبرة، برق ى تل یة إل ي الحاش ره ف ى نظی م معقود عند حكایتھ، یشیر إل
.المظان

ول _ ٣ ل ق زو ك م یع ا، ث سط الخالف فیھ ٍإذا كانت المسألة خالفیة فإن الباحث یب َ َ َ
ك  ن تل داركھا م وال وم ازع األق ك بمن ُع ذل م ُیتب رة، ث دوناتھم المعتب ن م َلمذھبھ م ِ

ا_المصادر األصلیة تدالالت ، و_ٌإن ورد بھا استدالل لھ ك االس ب الباحث تل ُیتعق
.بالتمحیص والمناقشة ما أمكن

.عزو اآلیات الكریمة إلى موطنھا في كتاب هللا بذكر السورة ورقم اآلیة_ ٤
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ان _ ٥ إن ك رة، ف صادرھا المعتب ن م ار م ذلك اآلث ة وك ث النبوی رُج األحادی ُتخ َّ َ ُ
إن الباحث الحدیث أو األثر في الصحیحین أو في أحدھما اكتفي بذلك، وإ ال یكن ف
ًُیعقُب بذكر أحكام أھل الصنعة الحدیثیة ما وجد إلى ذلك سبیال ِّ َ.

ي _ ٦ ٌیترجح من األقوال ما لم یرد على االستدالل علیھ مناقشة توھن من قوتھ ف
ن  ك م إن ذل دمت ف ول أو ُع َّاالستدالل، فإن لم تكن المناقشة تضعف االستدالل للق ِ ِ ُ

.غض النظر عن قائلھأسباب ترجیحھ على غیره، ب
ي، _٧ تدالل العقل ي الباحث باالس م ُیقف ُیقدم في األدلة االستدالل النقلي إن وجد، ث

.أدلة البحثوھو غالب 
َحاول الباحث جمع أشتات الموضوع، وربطھ ببعض، في ترتیب منطقي، _ ٨ َ َ َُ

...یبدأ بالبحث في المعاني اللغویة واالصطالحیة، ثم بیان الحكم، ثم أدلتھ،
.وھكذا

كتابة خاتمة للبحث، فیھا أھم النتائج والتوصیات التي یخلص بھا الباحث من _ ٩
.ھذا البحث

لم أترجم ألحٍد من األعالم المذكورین في تضاعیف ھذا المكتوب، بغیة _ ١٠
ًاالختصار أوال، وسیرا على نھج الباحثین في مثل ھذه البحوث ثانیا، إذ ذلك مما  ً ً

.لمیة، فلم أفعلھ ھنایفعل في الرسائل الع
ٌلن یجَد قارئ من الفھارس إال فھرس الموضوعات، عقب فھرس _ ١١

ِالمصادر، اتباعا لسنن الباحثین في مثل ھذه البحوث العلمیة المختصرة َ َ ً.
ُوأخیرا فإن هللا ھو المسؤول وحده أن یكون الباحث قدم في بحثھ ما ینفع بھ  َ ً

.وسلم على عبده ورسولھ محمد وآلھالمسلمین، ویسد بھ ثغرة، وصلى هللا 
.محمد بن عبدالرحمن األحمري/ وكتب الباحث 

.ھـ٥/٤/١٤٣٦في 
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املبحث األول
تعريف الكفالة واحلد والقصاص يف اللغة واالصطالح

:تعریف الكفالة في اللغة واالصطالح : ًأوال 
:الكفالة في اللغة 

ل یدل على تضمن الشيء للشيء، أي ، وھو أص)كفل(مأخوذة من الفعل الثالثي 
.١الضم: 

الكفیل، وھو _ وھو یصحح القیاس الذي ذكرناه_ ومن الباب :" قال ابن فارس 
.٢"َضمنتھ إیاه: وأكفلتھ المال ...كفل بھ، یكفل، كفالة: الضامن، تقول 

ٌ، وتكفل بھ، فھو كفیل، ٣ٌكفیل بنفسھ، وبمالھ، وكفل عنھ لغریمھ بالمال: یقال 
ًكفال، وكفوال، وكفالة: ، ولھ مصادر ٤ضمین، وضامن: ، مثل وكافل ًُ ُ ْ َ٥.

:الكفالة في االصطالح 
.٦"ضم ذمة إلى ذمة في حق المطالبة:"َّعرفھا بعض الحنفیة بأنھا -

ذمة : ذمة الكفیل، إلى ذمة : ضم ذمٍة أي : وفي الشرع : "قال في مجمع األنھر 
.٧"األصیل، في المطالبة

َوعرفھا- َّ التزام دین ال یسقطھ أو طلب من ھو علیھ لمن : "بعض المالكیة بأنھا َ
.٨"ھو لھ

.٩"شغل ذمة أخرى بالحق:" وعرفھا بعضھم بأنھا 
التزام إحضار المكفول بھ إن كان ممن یلزمھ :" وعرفھا بعض الشافعیة بأنھا -

.١٠"الحضور
.١١"ھالتزام إحضار المكفول إلى المكفول ل:" وعرفھا بعضھم بأنھا 

َالتزام رشید إحضار من علیھ حق مالي :" وعرفھا بعض الحنابلة بأنھا -
.١٢"لربھ

).٨١(؛ أنیس الفقھاء، للقونوي،)٥/١٨٧(مقاییس اللغة، البن فارس،: انظر ١
).٥/١٨٧(مقاییس اللغة،٢
).٤/٤٥(س المحیط، للفیروزآبادي،؛ القامو)٥٤٨(أساس البالغة، للزمخشري،: انظر ٣
).٣٠/٣٣٤(تاج العروس، للزبیدي،: انظر ٤
).١١/٥٩٠(لسان العرب، البن منظور،: انظر ٥
).٨١(أنیس الفقھاء،٦
).٣/١٣٣(مجمع األنھر، لشیخ زاده، ٧
).٢/٤٢٧(شرح حدود ابن عرفة، للرصاع،٨
).٥/٩٦(مواھب الجلیل، للحطاب،٩

).٧/١٦(ب، للجویني،نھایة المطل١٠
).٢/٢٠٣(مغني المحتاج، للشربیني،١١
).١/٤١٤(منتھى اإلرادات، للفتوحي،١٢
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التزام رشید مختار إحضار من علیھ حق : " وعرفھا بعضھم بقریب منھ فقال 
.١"مالي لربھ

.٢"التزام إحضار المكفول بھ:" ِوُعرفت بأنھا 
:النظر في التعریفات، والتعریف المختار 

: ًیف الفقھاء للكفالة تبعا لموقفھم من التفریق بین المصطلحین اختلفت تعار_ ١
الكفالة، والضمان، فبعض الفقھاء كالحنفیة والمالكیة ال یفرقون بینھما، ولذلك 

َجاءت تعریفاتھم للكفالة شاملة للضمان والكفالة بخالف من یفرق بینھما ً.
الكفالة بالنفس، كما ًتبعا لموقفھم من حكم_ كذلك_اختلفت تعریفات الفقھاء _ ٢

.سیأتي إن شاء هللا
اختلفت تعریفات الفقھاء للكفالة بسبب النظر إلى محالھا التي تقع علیھا _ ٣

.الكفالة
ٍإطالق لفظ الحق أولى من تقییده بحق مالي؛ لیكون بذلك أشمل لصور الكفالة _ ٤

.بالنفس، دون تخصیصھا بمحل دون محل، فإن التعاریف للكشف عن المراد
ًبعض التعریفات أدق تصویرا، وأقرب لتحقیق شروط التعاریف، ولعل _ ٥

:أقربھا في ذلك ھو 
.َالتزام رشید مختار إحضار من علیھ حق

أو شغل ... ضم ذمة: أقرب في الداللة على المعنى من قولھم : فكلمة التزام 
ن َااللتزام، حتى یشمل إحضار م: واألحسن أن یقال :" ، قال الحصني ...ذمة

.٣"علیھ الحق إذا ضمنھ
.یخرج غیره؛ لعدم أھلیتھ: رشید 

.إلخراج المكره: مختار 
ة :َإحضار من علیھ حق  وق المالی ك أدخل للحق ون ذل َدون ذكر تلك الحقوق؛ لیك

ي  یس ف ا ل ة أو ال، إذ بحثھ ت الكفال ا تح رى دخولھ ن ی واء لم ة، س ر المالی وغی
.كما سیأتي بسطھ إن شاء هللالتعریف، بل في الفروع ودراسة المسألة،

َعرفھ بعض المعاصرین بأنھ : الحق  َّ .٤"ما وجب لشخص معین على غیره:" َ
عالقة شرعیةتؤدي الختصاص بشيء، مع امتثال : " وعرفھ بعضھم بقولھ 

.٥"شخص آخر

).١/٦٢١(غایة المنتھى، للكرمي،١
).١٨١(المقنع، البن قدامة،٢
).١/٢٧٦(كفایة األخیار،٣
).١٨٣(معجم لغة الفقھاء، لقلعجي وآخر،٤
).١٧(وم،الحق في الشریعة اإلسالمیة، لمحمد طم٥
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:تعریف الحد في اللغة واالصطالح : ًثانیا 
: الحد في اللغة 

طرف : المنع، والثاني : األول : ل أصالن الحاء والدا: "قال ابن فارس 
.١"الشيء

حددتھ عن : ومن الثاني :" والحد ھنا من األصل األول، في المصباح المنیر 
إذا منعتھ، فھو محدود، ومنھ الحدود المقدرة في الشرع؛ ألنھا تمنع من : أمره 
.٢"اإلقدام

دیب المذنب بما یمنعھ وتأ... الحاجز بین شیئین، : الحد : " وفي القاموس المحیط 
.٣"وغیره من الذنب

:الحد في االصطالح 
تعالى:" عرف بعض الحنفیة الحد بأنھ _  .٤"ًعقوبة مقدرة وجبت حقا 
ٍما رسم لمنع أمور معلومٍة بوجٍھ خاص:" وعرفھ بعض المالكیة بأنھ _  ٍ ِ"٥.
تعالى:" وعرفھ بعض الشافعیة بأنھ _  .٦"ًعقوبة مقدرة حقا 
ًعقوبة مقدرة شرعا في معصیة لتمنع من الوقوع :" وعرفھ بعض الحنابلة بأنھ _ 

.٧"فیھا
.ًوھذه التعریفات تكشف عن المقصود بالحدود، فال یحسن الوقوف عندھا كثیرا

:تعریف القصاص في اللغة واالصطالح : ًثالثا 
:تعریف القصاص في اللغة 

: ًأقص األمیر فالنا من فالن : یقال ٌ، وھو فعل یدل على التتبع،)َّقص(مأخوذ من 
.٨ًاقتص لھ منھ، فجرحھ مثل جرحھ، أو قتلھ قودا

.٩"القصاص والتقاص في الجراحات شيء بشيء: "وفي اللسان 
:تعریف القصاص في االصطالح 

القتل بإزاء القتل، وإتالف الطرف بإزاء " : عرف بعض الفقھاء القصاص بأنھ _
.١٠"إتالف الطرف

).٢/٣(مقاییس اللغة،١
).٤٨(المصباح المنیر، للفیومي،٢
).١/٢٨٦(القاموس المحیط،٣
).٣/٤٥١(االختیار، للموصلي،٤
).٢/٢٢١(شرح الرسالة، لزروق،٥
).٤/١٥٥(مغني المحتاج، للشربیني،٦
).٤٠٩(الروض المربع، للبھوتي،٧
).٢/٣١٣(القاموس المحیط،: انظر ٨
).٧/٧٦(لسان العرب،٩

).٣٣١(طلبة الطلبة،١٠
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ٍفعل مجني علیھ أو ولیھ بجان مثل فعلھ أو : "بعض العلماء بأنھ وعرفھ_ 
.١"شبھھ

أن یوقع على الجاني مثل ما جنى، النفس : " وعرفھ بعض المعاصرین بقولھ _ 
.٢"بالنفس، والجرح بالجرح

.وھذه تعاریف تكشف عن المراد بالقصاص، فیكفي منھا ھذا القدر، وهللا أعلم

).٢/٤٠٤(منتھى اإلرادات، للفتوحي،١
).٣٠٤(القاموس الفقھي، لسعدي أبو جیب،٢
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ث الثاني املبح
حكم الكفالة وأثرها

، حتى قال ١الكفالة بالنفس جائزة ومشروعة، وعلى ذلك أكثر العلماء
، والصحیح من مذھب ٤، والمالكیة٣، وھو مذھب الحنفیة٢"إنھ إجماع: "بعضھم 
.٦، وھو مذھب الحنابلة٥الشافعیة

:تحقیق مذھب الشافعیة في المسألة 
، وقال ٧افعي، فقد أجازھا، كما في األم، في موطنیناختلف في الكفالة عن الش

، وھو المذكور في مختصر ٨"غیر أن الكفالة بالنفس ضعیفة: " مرة في األم 
.٩المزني

:وقد اختلف الشافعیة في توجیھ كالم الشافعي على عدة توجیھات، ھي 
معنى أنھا جائزة، وتأولوا قول الشافعي بأنھا ضعیفة من جھة القیاس، ب: األول 

یوجب _ كما سیأتي إن شاء هللا_ أنھا ضعیفة من جھة القیاس، لكن ثبوتھا بالنص
ًالمصیر إلیھا، وإن ضعفت قیاسا، ولھذا نظائر كالم الشافعي، مثل نقض الوضوء 
بالنوم، فالقیاس یقتضي نقضھ بكل حاالت النوم، لكن ترك ذلك ألجل النصوص 

ُوقت، لیس بقیاس، لكن ترك القیاس الواردة في ذلك، وكذلك أذان الصبح قبل ال
.١٠التباع رسول هللا 

اني  ذھب:الث ي الم د ف ك تردی ي ١١أن ذل ال الغزال ي : " ، ق ال المزن عف : ق ض
ٍكفالة البدن، فمنھم من جعل ذلك تردیَد قولالشافعي  ي ١٢"َ صبح ف ، وبالتالي ی

.١٣مذھب الشافعیة في المسألة قوالن
حمل كالم الشافعي على ظاھره، وأنھ یرى عدم ذھب بعض الشافعیة إلى :الثالث 
.، وسنعرض لألدلة الدالة على ذلك إن شاء هللا١٤صحتھا

).٧/٩٦(؛ المغني، البن قدامة،)١٠/٦١٦(األوسط، البن المنذر،: انظر ١
).٤/١٢٢(شرح الزركشي على مختصر الخرقي،٢
).٥/٢٦٨(؛ حاشیة ابن عابدین،)٣/٤١٠(ندي،تحفة الفقھاء، للسمرق: انظر ٣
).٥/١١٢(؛ التاج واإلكلیل، للمواق،)٢/٨١٥(عقد الجواھر الثمینة، البن شاس،: انظر ٤
ر ٥ ي،: انظ رر، للرافع ووي،)١٩٠(المح البین، للن ة الط اب، )٤/٢٥٣(؛ روض تح الوھ ؛ ف

).١/٢٥٢(لألنصاري،
).٣/٣٨٩(تھى اإلرادات، للبھوتي،؛ شرح من)١٨١(المقنع، البن قدامة،: انظر ٦
).٧/١١٨(؛ )٣/٢٣٠(كتاب األم،: انظر ٧
).٦/٢٢٩(األم،٨
).١٠٩(مختصر المزني، : انظر ٩

).٢/٢٠٣(؛ مغني المحتاج، للشربیني،)٨/١٤٥(الحاوي الكبیر، للماوردي،: انظر ١٠
).٥/١٦٠(العزیز، للرافعي،: انظر ١١
).٣/٢٣٩(الوسیط، للغزالي،١٢
).٤/٤٩٦(؛ النجم الوھاج، للدمیري،)٦/٣٤٣(البیان، للعمراني،: انظر ١٣
).٥/١٦٠(؛ العزیز،)٨/١٤٤(الحاوي الكبیر، ١٤
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والصحیح من مذھب الشافعیة ھو صحة الكفالة بالبدن، وھذا ما صححھ 
.، وغیرھم من علماء الشافعیة٣، والنووي٢، وقرره الرافعي١العمراني

.٤"المذھب صحة كفالة البدن: " قال النووي 
_ إلى عدم جواز الكفالة، وفظظ ابن حزم٦وبعض الشافعیة٥وذھب ابن حزم

َالعبارة على من أجازھا_ رحمھ هللا َ.
:األدلة 
:القائلین بالجواز : أدلة أصحاب القول األول : ًأوال 

:من القرآن الكریم _ أ
ڇک  کڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک        ک  ڇ : قولــــــــــه تبــــــــــارك وتعـــــــــــاىل _ ١

٦٦: یوسف
الموثق الكفیل، فامتنع یعقوب من إرسال ولده مع إخوتھ إال : "قال الماوردي 
.٧"بكفیل یكفل بھ
.٨"ٌھذه اآلیة أصل في جواز الحمالة بالعین، والوثیقة بالدین: "قال القرطبي 

الى : "وقال ابن الفرس  ھ تع النفس قول ة ب ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ڇ :واألصل في الكفال
.٩"فهذه كفالة بالنفس، ٦٦: یوسفڇژ  ڑ  ڑ  ک        ک  ک  کژ

:ویمكن مناقشة ھذا االستدالل من وجھین 
َأنھ من شرع من قبلنا، وھي مسألة من مواطن النزاع األصولي:األول  ع ١٠ِ ، وم

ة واز الكفال ى ج ا عل ستدل بھ اء ی ر الفقھ إن أكث ك ف صاص ١١ذل ال الج ى ق : ، حت
ِوشرائع من قبلنا م" .١٢"ن األنبیاء حكمھا ثابت عندنا ما لم تنسخَ

).٦/٣٤٣(البیان، : انظر ١
).١٩٠(المحرر، للرافعي،: انظر ٢
).٤/٢٥٣(روضة الطالبین،٣
).٢/٢٠٣](المطبوع مع مغني المحتاج[منھاج الطالبین، للنووي،٤
).٨/١١٩(المحلى،: انظر ٥
).٤/٤٩٦(؛ النجم الوھاج،)٨/١٤٤(الحاوي الكبیر،: انظر ٦
).٨/١٤٤(الحاوي الكبیر،٧
).٩/٢٢(الجامع ألحكام القرآن،٨
).٢/٢٢٣(أحكام القرآن، البن الفرس،٩

سألة ١٠ ي الم ر ف ازي،: انظ ھ، للخب ول الفق ي أص ي ف صول، )٢٦٤(المغن یح الف رح تنق ؛ ش
).١/٥٢٠(؛ روضة الناظر، البن قدامة،)١/٥٢٥(؛ المستصفى، للغزالي،)٢٩٥(في،للقرا

).٥/٢٩٠(؛ معونة أولي النھى، للفتوحي،)٧/٩٧(المغني، البن قدامة،: انظر ١١
).٤/٣٩١(أحكام القرآن، للجصاص،١٢
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ال :الثاني  د ق تدالل فق ذا االس ى ھ ھ الزركشي عل ھ نظر، إذ : "ما اعترض ب وفی
.١"الظاھر أن المراد بالموثق الیمین

.٧٢: یوسفڇڦ  ڦ  ڄ  ڇ : ًقولھ تعالى حاكیا عن یوسف _ ٢
.٢"أصل في الضمان والكفالة: " قال السیوطي 

ظن ظانون أن ذلك : " االستدالل قد رده بعض المفسرین، قال الكیا لكن ھذا 
.٣"كفالة، ولیس بكفالة إنسان عن إنسان، وإنما كفل بذلك عن نفسھ

ظن " بل ذھب الجصاص إلى أنھا لیست من الكفالة في قبیل و ال دبیر، فقال 
ٍبعیر َبعض الناس أن ذلك كفالة عن إنسان، ولیس كذلك؛ ألن قائل ذلك جعل حمل 

.٤"٧٢: یوسفڇڦ  ڦ  ڄ  ڇ :ًأجرة لمن جاء بالصاع، وأكده بقولھ 
َأنھ من شرع من قبلنا، وھي مسألة أصولیة أعرق فیھا _ كذلك_كما یرد علیھ 

.الخالف، وسبقت اإلشارة إلى مظانھا
.٧٨: یوسفڇڇ :ًقولھ تبارك وتعالى حاكیا عن أخوة یوسف _ ٣

من فقھاء الشافعیة على صحة الكفالة ٦والدمیري٥العمرانيوقد استدل بھذه اآلیة 
.بالبدن

خذ أحدنا : ویحتمل أن یریدوا بذلك الحمالة بالنفس، أي : " قال ابن الفرس 
وھو الذي _ َمكانھ؛ حتى ینصرف إلیك صاحبك، ومقصدھم أن یصل بنیامین 

ُف یعقوب جلیة األمر، _ وجد الصواع في رحلھ ُثم ُیرد إلیھَإلى یعقوب، وُیعرِّ َ"٧.
.٨ورجح القرطبي أن االحتمال الناھض للصواب أنھم أرادوا الحمالة والكفالة

َوھذا االستدالل یرد علیھ ما یرد على سابقیھ، من أنھ من شرع من قبلنا، وھي  َِ ُ ِ
.من أسباب الخالف بین الفقھاء

:األحادیث واآلثار _ ب
منًرجالَرَكَذأنھ( : هللارسولعنما رواه البخاري عن أبي ھریرة _ ١

يمنھمَبعضسأل،إسرائیلبني سلفھأنإسرائیلبن ارَألفی ال،ٍدین ي:فق ائتن
ال،اًشھیدباكفى: فقال،أشھدھمبالشھداء لئتنياف: ق ال،بالكفی ى: ق اكف ب

یال الً،كف دقت: ق دفعھا،ص ھف ى،إلی لإل سمىأج رج،م يفخ رف ضىالبح فق
تمسثم،ھحاجت ااًمركبال دم،یركبھ ھیق ذيلألجلعلی ھال م،أجل ،اًمركبیجدفل

ىمنھًوصحیفة،ٍدینارَألففیھافأدخل،فنقرھا،ًخشبةَذََخفأ م،صاحبھإل َجَّجَزث
فاًفالنتسلفتكنتأنيتعلمإنكاللھم:فقال،البحرإلىبھاأتىثم،ھاَموضع أل

).٤/١٢٢(شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ١
).٢/٨٧٨(اإلكلیل، للسیوطي،٢
).٤/٢٣٣(لقرآن، للكیا،أحكام ا٣
).٤/٣٩٠(أحكام القرآن، للجصاص،٤
).٦/٣٤٣(البیان،: انظر ٥
).٤/٤٩٦(النجم الوھاج،: انظر ٦
).٣/٢٢٤(أحكام القرآن، البن الفرس،٧
).٩/٢٤٠(الجامع ألحكام القرآن، للقرطبي،٨
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كفرضيً،كفیالباكفى:فقلتًكفیالفسألني،دینار ألني،ب ت،اًشھیدوس : فقل
دأنُجھدتنيإو،بكفرضي،اًشھیدباكفى ھأبعثاًمركبأج ذيإلی ھال مل فل
ھولجتحتى،البحرفيبھافرمى،ستودعكھاأوإني،أقدر م،فی وھوانصرفث
اًمركبللعینظرأسلفھالذيالرجلفخرج،بلدهإلىیخرجاًمركبیلتمسذلكفي
داَھَرَشَنفلما،اًحطبألھلھفأخذھا،المالفیھاالتيبالخشبةفإذا،بمالھجاءقد وج

الٍدینارباأللففأتى،أسلفھكانالذيَمِدَقثم،َوالصحیفةَالمال اوهللا: فق تم ُزل
ھأتیتالذيقبلاًمركبُوجدتفما،بمالكآلتیكمركٍبِطلبفياًجاھد ال،فی :ق

لاًمركبأجدلمأنيأخبرك: قال؟ٍبشيءَّإليَبعثتَنتكھل ذيقب تال ھجئ ،فی
ال إن:ق دهللاف كأدىق ذيعن تال يبعث شبةف صرف،الخ األلففان ارب دین

.١)اًراشد
.٣، كما استدل بھ بعض الفقھاء علیھا٢وقد استدل بھذا البخاري على جواز الكفالة

.َالت السابقة من أنھ من شرع من قبلناوقد یرد علیھ ما یرد على االستدال
.٤)الزعیم غارم: ( قال أن النبي عن أبي أمامة الباھلي _ ٢

ووجھ االستدالل منھ كما ذكر المرغیناني في الھدایة وغیره أن الحدیث یفید 
.٥الكفالة بالمال والكفالة بالنفس: بعمومھ مشروعیة الكفالة بنوعیھا 

ًیقا مقطوعا بھ ما أخرجھ البخاري تعل_ ٣ بعث حمزة بن عمرو أن عمر : ً
الرجلمنُحمزةفأخذ،امرأتھجاریةعلىٌرجلَعَقَوَف،اًمصدقاألسلمي 

وعذره،صدقھمَف،جلدٍةَمائةجلدهقدعمُروكان،عمرعلىقدمحتىً،كفیال
.٦بالجھالة

ن، فإن حمزة واستفید من ھذه القصة مشروعیة الكفالة باألبدا: " قال ابن حجر 
بن عمرو األسلمي صحابي، وقد فعلھ، ولم ینكر علیھ عمُر، مع كثرة الصحابة 

.٧"حینئٍذ
،مسعودبنهللاعبدمعالغداةصلیت: قالمضرببنحارثةعنما جاء _ ٤

عبدوإن،بالرسالةِالكذابلمسیلمةھمَوشھادت،وأصحابھالنواحةابنقصةفذكر

اب ١ ة، ب اب الكفال حیحھ، كت ي ص اري ف رض و: رواه البخ ي الق ة ف دان الكفال دیون باألب ال
).٢/٨٠٢(،٢١٦٩:وغیرھا، برقم 

).٤/٥٤٩(فتح الباري،: انظر ٢
).٤/٤٩٦(النجم الوھاج، للدمیري،: انظر ٣
اب ٤ سنن، كت ي ال و داوود ف اب : رواه أب وع، ب رقم : البی ة، ب ضمین العاری ي ت : ف

، )٣/٥٦٥(،١٢٦٥:ماجاء في أن العاریة مؤداة، برقم : ، والترمذي، باب )٣/٢٩٦(،٣٥٦٥
ن )٢/٨٠٤(،٢٤٠٥:الكفالة، برقم : وابن ماجھ، باب  ، والحدیث حسنھ الترمذي، وصححھ اب

).٣/٤٧(َحبان، وغلط ابن حجر ابن حزم في تضعیفھ في التلخیص الحبیر،
).٧/١٦٥(الھدایة، للمرغیناني،: انظر ٥
اب ٦ حیحھ، كت ي ص ا ف اري تعلیق اب : رواه البخ ة، ب ي: الكفال ة ف دیون الكفال روض وال الق

ار،)٢/٨٠١(باألبدان وغیرھا،  ، )١١/٣١٠(ً، ورواه موصوال الطحاوي في شرح مشكل اآلث
.وحسنھ األرنؤوط محقق الكتاب

).٤/٥٤٩(فتح الباري، البن حجر،٧
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،النفرأولئكفىالناساستشارإنھثم،النواحةابنبقتلأمرمسعودبنهللا
فكفلھم،فتابوافاستتابھم،ھمَعشائرھمْلِّفَوك،استتبھم: فقاالاألشعثوجریرفقام

.١عشائرھم
تكفل بأبي سفیان عام الفتح لرسول ما جاء من أن العباس بن عبدالمطلب _ ٥

.٢هللا 
كفالة في ھذا الموقف، بل الذي ورد في وھذا االستدالل فیھ نظر من جھة أنھ ال

یدل على ٤، وكذلك ما ساقھ ابن ھشام في السیرة النبویة٣القصة صحیح البخاري
.ال أنھ كفلھأنھ استأمن لھ رسول هللا 

:المعاني واألقیسة الدالة على الجواز _ ج
القیاس على الكفالة بالمال، فإذا جاز ضمان ما في الذمة من الحقوق _ ١
َأي من علیھ الحق؛ ألنھ ال فرق بین : ألموال جاز ضمان وكفالة ذي الذمة وا

.٥َضمان الحق وضمان من علیھ الحق
قیاس الكفالة على عقد اإلجارة، في أن كل واحد منھما عقد على عین یستوفى _٢

.٦الحق منھا
ما وقد یرد علیھ بأنھ العقد في اإلجارة على المنفعة، بخالف الكفالة بالنفس، فإن

.الواجب فیھا ما التزمھ الكفیل من إحضار مكفولھ فحسب
جواز ضمان األموال لما فیھ من الرفق والتوسعة على الناس، فكذلك كفالة _ ٣

األبدان، لما فیھا من التوسعة والرفق علیھم، حتى یسھل طلب الحق، والوصول 
.٧إلیھ
ِدعاء الحاجة إلیھا، ومن الناس من یمتنع من ضمان الم_ ٤ ال، فمنعھا یؤدي إلى َِ

.٨الحرج، وتعطل المعامالت التي یحتاجھا الناس
أن الكفالة بالنفس أضیفت إلى مضمون على األصیل، مقدور على االستیفاء _ ٥

.١ًمن الكفیل، فتصح قیاسا على الكفالة بالدیون واألموال

ًرواه البخاري تعلیقا مقطوعا بھ، في كتاب ١ دیون : الكفالة، باب : ً روض وال ي الق ة ف الكفال
ا دان وغیرھ اب )٢/٨٠١(،باألب رى، كت سنن الكب ي ال ي ف وال البیھق ضمان، : ً، ورواه موص ال

اب  ق، : ب ھ ح ن علی دن م ة بب ي الكفال اء ف ا ج ق )٦/٧٧(َم ي تغلی ر ف ن حج ححھ اب ، وص
).٣/٢٩١(التعلیق،

).٨/١٤٤(ھذا االستدالل ذكره الماوردي في الحاوي الكبیر،٢
ي : المغازي، باب: القصة في صحیح البخاري، كتاب ٣ ز النب ن رك تح، أی وم الف ة ی الرای

).٤/١٥٥٩(،٤٠٣٠: برقم 
).٤/٤٠٢(القصة في السیرة النبویة، البن ھشام،٤
اوردي،)٢/١٢٣٠(المعونة، لعبدالوھاب البغدادي،: انظر ٥ ر، للم ؛ )٨/١٤٤(؛ الحاوي الكبی

).٧/٩٧(المغني، البن قدامة،
.)٨/١٤٤(الحاوي الكبیر، للماوردي،: انظر ٦
.المصدر السابق: انظر ٧
اج، )٧/١٦٥(فتح القدیر، للكمال بن الھمام،: انظر ٨ نجم الوھ ؛ شرح منتھى )٤/٤٩٦(؛ ال

).٣/٣٨٩(اإلرادات، للبھوتي،
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َوألنھ مقدور على تسلیمھ بأن ُیعلم الطالب بمكانھ، فیخلي بینھ وبی_ ٦ َ ِ نھ أو ْ
.٢یستعین على ذلك بأعوان القاضي

.٣ًالقیاس على الرھن، في أن كال منھما توثیق للحقوق والدیون_ ٧
َالقیاس على من علیھ الحق، فإذا جاز أن یحضر أو یوكل من یحضر، فیجوز _ ٨

.٤أن یضمن عنھ ذلك
:القائلین بمنعھا وعدم جوازھا : أدلة أصحاب القول الثاني : ًثانیا 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ     ڇ :قال تعالى حكاه هللا تبارك وتعالى عن یوسف ما _ ١
.٧٩: یوسفڇپ  پ  پ  ڀ  ڀ        ڀ       ڀ  

ًمعاذ هللا إنكار للكفالة أن تجوز عندما سألھ أخوتھ أن یأخذ منھم كفیال : فقولھ  ٌ
.٥لیرجع إلى أبیھ

بأنھ ال یرى : َھم من یقول وقد اختلف العلماء في سبب عدم أخذ أحدھم مكانھ، فمن
الحمالة في الحدود، وإما ألنھ لم یرھا تلزم الحمیل عقوبة المحمول، وھذا موطن 

.٦إجماع
َوقد یرد علیھ أن من شرع من قبلنا، وھي مسألة أصولیة، اختلف حولھا 

.األصولیون
ثم إنھ قد ورد في شرعنا ما یدل على إباحتھا، وھو ما سبق في أدلة المستدلین 

.جوازھال
استدلوا بالقیاس، فكما أنھ ال یجب على المكفول تسلیم نفسھ، وإنما یلزمھ _ ٢

.٧الخروج مما علیھ من الحق فال تصح الكفالة بالنفس حینئذ
ویمكن أن یناقش بأنھ ال یمنع وجوب خروج المكفول مما علیھ من الحق بأن 

وإحضاره إذا احتاج یحتاط صاحب الحق بالكفالة بالنفس أو داللة الكفیل علیھ، 
.إلیھ، كالرھن

القیاس على الكفالة بالزوجة، فكما ال تصح فال تصح كذلك بالنفس؛ ألنھا كفالة _٣
.٨بعین

ویمكن مناقشتھ بمنع العلة ھنا؛ ألن الكفالة بالعین جائزة بأدلة القائلین بالجواز، 
غیر لمعنى ال یؤثر في كفالة _ على سبیل التسلیم_والمنع في أصل القیاس 

الزوجة، ألنھا قد تغیب مع زوجھا المكفول، فال یصل صاحب الحق إلیھما، على 
.أنھ قیاس عارض آثار الصحابة الدالة على الجواز، فال یحتج بھ

).٧/١٦٥(؛ الھدایة، للمرغیناني،)٨/٦(بدائع الصنائع، للكاساني،: انظر ١
).٧/١٦٥(ابرتي،؛ العنایة، للب)٧/١٦٥(الھدایة، للمرغیناني،: انظر ٢
).٢/١٢٣٠(المعونة، لعبدالوھاب البغدادي،: انظر ٣
.المصدر السابق: انظر ٤
).٤/٤٩٧(؛ النجم الوھاج،)٨/١٤٤(الحاوي الكبیر،: انظر ٥
).٣/٢٢٥(أحكام القرآن، البن الفرس،: انظر ٦
).٤/٤٩٦(النجم الوھاج،: انظر ٧
).٤/٤٩٦(النجم الوھاج،؛ )٦/٣٤٣(البیان، للعمراني،: انظر ٨
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ًوألنھا ضمان عین في الذمة بعقد، فال تصح قیاسا على ما لو أسلم في ثمرة _ ٤
.١نخلة بعینھا

ون إحضار المكفول فقط، وھذا ما التزم ویمكن مناقشتھ بعدم التسلیم؛ ألن المضم
بھ الكفیل، ولذا فإنھ یبرأ إذا مات المكفول، ویخرج من العھدة، فھذا قیاس مع 

.الفارق
كما یناقش بأنھ قیاس مع الفارق من جھة أن الكفالة من عقود التوثیقات بخالف 

.عقد السلم فإنھ من عقود المعاوضات
الضامن بما على المضمون عنھ، فوجب وألنھ عقد ضمان، ولیس لھ مطالبة_ ٥

.٢ًبطالنھ، قیاسا على الضمان في القصاص
ویمكن أن یناقش بأن المطلوب من الكفیل إحضاره أو الداللة علیھ، فھو مطالب 

.بذلك، وھذا غایة ما التزم بھ عند كفالتھ، وأما الضمان في القصاص فممنوع
، وھو المطالبة بما على المكفول، الكفالة: وألنھ ال یتحقق منھ مقصود العقد _ ٦

.٣فال یصح ذلك
َویمكن مناقشتھ بأن المقصود من الكفالة بالنفس إحضار بدن من علیھ حق، ولیس 

بھذا على _ رحمھ هللا_علیھ أن یتحمل من ذلك ما ال یلزمھ، بل قد شنع ابن حزم 
فقط، فغاب ومن طریق النظر فإننا نسألھم عمن تكفل بالوجھ: " القائلین بھ، وقال 

!المكفول، ماذا تصنعون بالضامن لوجھھ؟
! أتلزمونھ غرامة ما على المضمون؟

ٍفھذا جور، وأكل مال بالباطل؛ ألنھ لم یلتزمھ قط ٌ"٤.
وألنھ إن استحق إحضاره إلى مجلس الحكم فھو على الحاكم أوجب، فإن _ ٧

.٥عجز عنھ الحاكم فالكفیل أعجز
لتزم إحضاره، وضمن ذلك، فیطالب بما التزمھ، ویمكن مناقشتھ بأن الكفیل قد ا

وقد دخل في ذلك عن رضا ورشد، فیلزمھ ما التزم بھ، ویمكن أن یستعین على

).٦/٣٤٣(؛ البیان،)٨/١٤٥(الحاوي الكبیر،: انظر ١
).٨/١٤٥(الحاوي الكبیر،: انظر ٢
.المصدر السابق: انظر ٣
).٨/١١٩(المحلى،٤
).٨/١٤٥(الحاوي الكبیر،: انظر ٥
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.١َإحضاره بأعوان القاضي ومن في حكمھم
ًاستدل ابن حزم على المنع من ذلك بأن فیھ جورا وظلما، ووجھھ _ ٨ ً أنھ إذا : ِ

إلزام الكفیل بما على المضمون : أحوال غاب المضمون عنھ فال یخلو األمر من 
أو المكفول وھذا ظلم وجور؛ لعدم التزامھ إیاه، وفیھ أكل للمال بالباطل، فال 

.یجوز
.وإما أن یترك وفي ھذا إبطال للكفالة بالنفس

وإما أن یكلف بطلبھ، وھذا من التكلیف بالحرج وما ال یطاق وما لم یكلفھ هللا إیاه 
.وال منفعة لھ فیھ

.٢ٍأصبحت الكفالة بالنفس في كل حال غیر جائزةف
:ویمكن أن یجاب عن ذلك بعدة أجوبة 

ھ، : األول  ة علی ل إحضاره أو الدالل زم الكفی د الت ا وال جور؛ إذ ق م فیھ أنھ ال ظل
.وھذا غایة ما التزمھ، فوجب الوفاء بما التزم بھ الكفیل

ي إحضاره،:الثاني  سعي ف ھ ال ل علی رك، ب ا َأنھ لن ُیت ھ بحسب م ة علی أو الدالل
.٣َالتزمھ، وعلیھ االستعانة بأعوان القاضي، ومن في حكمھم

ھ بإحضار :الثالث  زام من و الت ل ھ أن ھذا لیس من التكلیف بما لم یكلفھ هللا بھ، ب
ف  َبدن من علیھ الحق، وھذا االلتزام لھ نظائر ُیقر بھ العالمة ابن حزم مما لم یكل

.التزم بھ كالنذر وغیرههللا بھ، ولكن المكلف 
ا:الرابع  ك عنھ ذي ال ینف ن ٤أن الحرج مرفوع في الشریعة، وھو وصفھا ال ، لك

غایة ما یلزم الكفیل بالبدن ھو إحضار مكفولھ أو الداللة علیھ مما التزم بھ، ولیس 
ذه  ي ھ ذلك دخل ف ف، ول ھ المكل ا یطیق و مم ل ھ ا ال یطاق، ب ف بم ھذا من التكلی

.وطوعھ، دون إجبار أو إكراهالكفالة باختیاره
:الراجح 
أن الراجح ھو القول األول الذي یجیز الكفالة بالنفس؛ _ وهللا أعلم_ یظھر 

:لألسباب اآلتیة 
قوة ما استدل بھ أصحابھ من اآلثار والمعاني واألقیسة التي تبرأ من القادح _ ١

.السالم
.األصل في العقود  الجواز واإلباحة، وھذا منھا_ ٢
ما ورد على أدلة المانعین من المناقشة واالعتراض القادح، وما قد یرد _ ٣

.علیھا

).٧/١٦٥(؛ العنایة، للبابرتي،)٧/١٦٥(الھدایة، للمرغیناني،: انظر ١
).٨/١١٩(المحلى،:انظر ٢
).٧/١٦٥(؛ العنایة، للبابرتي،)٧/١٦٥(الھدایة، للمرغیناني،: انظر ٣
).٣٩(رفع الحرج في الشریعة اإلسالمیة، للباحسین،: انظر ٤
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عقد الكفالة بالنفس من عقود التوثیقات، ویغتفر فیھا ما ال یغتفر في عقود _ ٤
وغیره مما یغتفر في عقود ١المعاوضات، ولذلك تصح في الدین المجھول

.التوثیق، وال یغتفر في عقود المعاوضة
:الة بالنفس في ضمان ما على المكفول أثر الكف

ًما دام ذلك ممكنا ٢یلزم الكفیل بالنفس إحضار مكفولھ عند جمھور الفقھاء
.ًوقادرا علیھ

ٌفإن لم یتمكن من ذلك ولم یحل بینھ وبینھ ید ظالمة فقد اختلف الفقھاء في ذلك  ٌ ِ
:على قولین 

أو عوض العین، وھذا مذھب أنھ یلزمھ ما یلزم المكفول من الدین: األول 
، إال أن المالكیة یستثنون من ذلك ما إذا اشترط الكفیل أنھ ٤والحنابلة٣المالكیة

كفیل بوجھھ فقط فال یلزمھ ما على مكفولھ ما لم یفرط في إحضاره، فیلزمھ 
.٥المال؛ ألنھ كمن تعمد إتالف مال غیره

ره وثبت ذلك عند یلزمھ إحضاره، فإن غاب مكفولھ وتعذر إحضا: الثاني 
القاضي ونحوه بعد حبس الكفیل لم یلزم الكفیل شيء، ومن ذلك إحضاره إن جھل 

، وھو مذھب ٧ٌ، وقول عند المالكیة٦مكانھ، وإال لزمھ، وھذا مذھب الحنفیة
.٨الشافعیة
:األدلة 
:أدلة أصحاب القول األول : ًأوال 

.٩)الزعیم غارم: (عموم قولھ _ ١
.١٠الكفالة استیفاء الحق من الكفیلألن الغرض من ھذه

ٌویمكن مناقشة االستدالل بالحدیث بأن الزعیم غارم أمر مسلم بھ، ولكن الكفیل  ٌ
بالنفس لیس كذلك، لعدم التزامھ ما في ذمة مكفولھ من الدیون أو الحقوق، وإنما 

ل ابن التزم إحضاره، ولم یدخل في الكفالة إال على ھذا، فال ُیلزم بما لم یلتزمھ، قا
و ال یدل على أنھ غارم في جمیع : "_ في سیاق كالمھ عن ھذا الحدیث_ القیم 

.١١"ًاألحوال؛ ولھذا لو أدى األصیل لم یكن غارما
).٥/٢٣٩(معونة أولي النھى، للفتوحي،: انظر ١
ر ٢ سمرقندي،: انظ اء، لل ة الفقھ ن )٣/٤١٠(تحف ة، الب واھر الثمین د الج ؛ عق

).١٣/٧١(؛ اإلنصاف، للمرداوي،)٤/٤٤٩(؛ نھایة المحتاج، للرملي،)٢/٨١٥(س،شا
).٥/١١٥(؛ التاج واإلكلیل،)٢/١٢٣١(المعونة، لعبدالوھاب،: انظر ٣
).١/٦٢٣(؛ غایة المنتھى، للكرمي،)١٨١(المقنع، البن قدامة،: انظر ٤
).٥/١١٥(؛ التاج واإلكلیل،)٢/١٢٣١(المعونة، لعبدالوھاب،: انظر ٥
).٢/٤٠٥(؛ االختیار،)٣/٤١٠(تحفة الفقھاء، : انظر ٦
).٢/٨١٥(عقد الجواھر الثمینة،:انظر ٧
).٢/٢٠٥(؛ مغني المحتاج، للشربیني،)٧/١٨(نھایة المطلب، للجویني،: انظر ٨
.سبق تخریجھ٩

).٢/١٢٣١(المعونة، لعبدالوھاب،: انظر ١٠
).٣/٤١٢(إعالم الموقعین،١١
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.١ًوألنھا كفالة، فوجب الغرم بھا، قیاسا على الكفالة بالمال_ ٢
فیھا وقد یناقش بما سبق في االستدالل السابق، من جھة أن الكفالة بالمال قد التزم 

الكفیل بما على مكفولھ، بخالف الكفالة بالنفس، فإنھ إنما التزم إحضاره فحسب، 
.فال ُیلزم بما ال یلتزمھ

ُثم إن الكفالة بالنفس قسیمة الكفالة بالمال، فوجب أن تختلف أحكامھما وآثارھما، 
.ومن ذلك ما یترتب على كل نوع منھما تجاه ما على الكفیل

:لقول الثاني أدلة أصحاب ا: ًثانیا 
القیاس على الموت، فإنھ إذا مات المكفول بھ فإن الكفالة تبطل، فكذلك إذا _١

.٢عجز عنھ
.٣ًلعدم اإلمكان، قیاسا على المعسر بالدین_ ٢

ویمكن مناقشتھ بأن الكفیل من عقود التوثیق، بخالف القرض فإنھ من عقود 
.اإلرفاق، ولذا فإنھا تختلف أحكامھما

.ن النظر ھنا للعلة وھو عدم اإلمكانویمكن دفعھ بأ
:الترجیح 

:ھو القول الثاني، وذلك لآلتي _ وهللا أعلم_ لعل الراجح
أن العقود مبناھا على الرضا، والكفیل بالنفس لم یرض بغرامة الدین، وإنما _ ١

.رضي بإحضار المكفول فقط، فال یلزمھ ما لم یلتزمھ
بذل في البحث عنھ وعن مكانھ أقصى أن تكلیف اإلنسان بحسب طاقتھ، وقد _ ٢

.الجھد، فال یكلف أكثر من ھذا
.لقوة ما استدل بھ أصحاب القول الثاني، وسالمتھ من القادح المؤثر_ ٣
.ما یمكن مناقشة بھ استدالالت أصحاب القول األول_ ٤

).١٣/٧٨(الشرح الكبیر، البن أبي عمر،: ظر ان١
).٧/١٦٨(فتح القدیر، للكمال بن الھمام،: انظر ٢
).٢/٢٠٥(مغني المحتاج،: انظر ٣
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املبحث الثالث
حكم الكفالة يف احلدود التي هي حق حمض هللا تعاىل

:لة مما اختلف فیھ الفقھاء على قولین ھذه المسأ
.٣، والحنابلة٢، والشافعیة١المنع من ذلك، وھو المذھب عند المالكیة: األول 
ة: الثــاين  ذھب الحنفی و م ك، وھ واز ذل شافعیة٤ج د ال ول عن د ٥، وق ة عن ، وروای

.٧، وذكر المرداوي أنھا اختیار شیخ اإلسالم ابن تیمیة٦الحنابلة
:األدلة 
:أدلة أصحاب القول األول : ًأوال 

.٨)ال كفالة في حد:( ًما روى عمر بن شعیب عن أبیھ عن جده مرفوعا _ ١
ویمكن مناقشة االستدالل بھذا الحدیث بأنھ ضعیف، فال یحتج بھ في ھذا الباب، 

.، وغیرھم١١، والذھبي١٠، والبیھقي٩ضعفھ العقیلي
ل بھ عند تعذر إحضاره، وألن الكفالة استیثاق یلزم الكفیل ما على المكفو_ ٢

.١٢وذلك غیر ممكن في باب الحدود، فإنھا ال تستوفى من الضامن، فال تصح بھا

).٥/١١٥(؛ التاج واإلكلیل،)٧/٣٧٥(؛ الذخیرة، للقرافي،)٢/١٧٣(الكافي، البن عبدالبر،١
).١/٢٨٠(ي،؛ كفایة األخیار، للحصن)٢/٣٧٢(تحفة المحتاج،: انظر ٢
).٥/٢٩٢(؛ معونة أولي النھى،)١/٣٤١(المحرر، للمجد،: انظر ٣
ر ٤ ر : انظ اني،: انظ ة، للمرغین دین،)٧/١٧٨(الھدای ن عاب یة اب ي ) ٥/٢٩٨(؛ حاش ال ف ق

اني، صنائع، للكاس دائع ال ھ ) " ٦/٨(ب ن علی نفس م ة ب وب الكفال ذلھا المطل وز إذا ب َوتج
ا، وب ا دونھ نفس، وم ي ال صاص ف ین الق الف ب ال خ یال ب اه كف سرقة، فأعط ذف وال د الق ًح

صحیح، ل ... أصحابنا، وھو ال ب، ھ د الطل ل عن اء الكفی ن إعط ع ِم ھ إذا امتن ا الخالف أن وإنم
".یجبره: ال یجبره، وقال أبو یوسف ومحمد : یجبره القاضي علیھ، قال أبو حنیفة 

).٤/٢٥٣(وي،؛ روضة الطالبین، للنو)٣/٢٤٠(الوسیط، للغزالي،: انظر ٥
).١٣/٦٣(اإلنصاف، للمرداوي،: انظر ٦
.المصدر السابق: انظر ٧
ھ : الضمان، باب : رواه البیھقي في السنن الكبرى، كتاب ٨ َما جاء في الكفالة ببدن من علی

ار،)٦/٧٧(حق،  سنن واآلث ة ال ال )١٠/٩٧(، وقد ضعفھ البیھقي قي معرف ك : "، وق روي ذل
ھ عن جده في حدیث عمر ابن أبي ن شعیب عن أبی عمر الدمشقي وھو ضعیف عن عمرو ب

".رواه البیھقي بإسناد ضعیف) :" ٢٧٣(، وقال ابن حجر في البلوغ "ًمرفوعا
).٥/٢٢(الكامل في الضعفاء،: انظر ٩

).١٠/٩٧(معرفة السنن واآلثار،: انظر ١٠
).٢/٦٩٥(التنقیح،: انظر ١١
ر ١٢ ال،: انظ دیر، للكم تح الق دالوھاب،)٧/١٧٧(ف ة، لعب ؛ )٢/١٢٣٠(؛ المعون

).٤/٢٦٣(المبدع،
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ویمكن مناقشة ھذا االستدالل بأن الكفالة ھنا التزام بإحضار المكفول فحسب، 
ولیس فیھا أن الكفیل یتحمل ما وجب على مكفولھ من الحدود، بل كُل ما علیھ أنھ 

فقط، على ضوء ما سبق ترجیحھ في المسألة السابقة، ولذلك یلتزم بإحضار بدنھ
َینص من أجازھا على التفریق بین الكفالة بنفس الحد وبنفس من علیھ الحد،  َ

.١فاألولى ممنوعة، والثانیة جائزة
: ًوألن الحدود تسقط بالشبھات، فال یستوثق لھا بكفیل، بناء على القاعدة _ ٣

.٢فالة حینئذالحدود تدرأ بالشبھات، فال ك
ویمكن مناقشتھ بأن ذلك متجھ إذا كان األمر قبل ثبوتھا، أما بعد ثبوتھا عند 

.الحاكم فال مانع من ذلك
.٣وألن الحدود یؤمر بسترھا، والكفالة بھا تنافي ھذا األمر، فال تصح بھا_ ٤

ًویمكن مناقشتھ بما سبق، وبأنھ وإن كان أمر الحدود مبنیا على الستر ونحوه إال 
ٍأن الحاكم قد یحتاج إلى إحضار المكفول ألمر یتعلق بالواقعة، فیحتاج إلى كفیل 

.یحضره، ویلتزم بإحضاره عند الحاجة
استدل بعضھم على عدم جوازھا بعدم صحة النیابة فیھا، ولذلك ال تدخلھا _ ٥

.٤النیابة
التزام ویمكن مناقشة ھذا االستدالل بأن ھذا الضابط ال یسلم بھ؛ ألن غایة األمر

ًإحضار من علیھ الحد ونحوه، ولیس ملتزما بأكثر من ذلك، ولذلك فإن َّ المذھب  َ
المعتمد عند المالكیة التفریق بین ضمان الوجھ وضمان الطلب، ففرق بین التزام 

.٥الغرم ذاتھ والتزام إحضار البدن دون الغرم
:أدلة أصحاب القول الثاني : ًثانیا 

َاستدل على جواز ال_ ١ ِ _ كفالة بالنفس في الحدود ونحوھا بما ورد في قولھ ُ
ڇڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک        ک  ک  کڇ :_ تبارك وتعالى

.٦٦: یوسف
ٌوفیھا عندي حجة لمن یجیز الكفالة بالنفس في غیر المال؛ ألن : "قال ابن الفرس 

َلتي نزع بھا من لم یجز ھذه اآلیة لم یتعرض فیھا لذكر المال، إال أن األدلة ا
.٦"الكفالة بالنفس في غیر المال أصح وأظھر، ولیس ھذا الكتاب بموضع بسطھا

َویمكن مناقشتھ بما سبق مرارا من أنھ من شرع من قبلنا، فیرد علیھ ما یرد على  ِ ً
.االستدالالت السابقة المشابھة لھ

).٧/١٩٧(الھدایة، للمرغیناني،: انظر ١
).٧/٩٩(؛ المغني، البن قدامة،)٨/١٤٥(الحاوي الكبیر، : انظر ٢
).٤/٤٤٧(؛ نھایة المحتاج،)٤/٤٩٧(النجم الوھاج، للدمیري،: انظر ٣
).٢/٣٧٩(المقدمات الممھدات، البن رشد،: انظر ٤
).٣/٣٤٩(الشرح الكبیر، للدردیر،: انظر ٥
).٣/٢٢٤(أحكام  القرآن، البن الفرس،٦
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حمزة بن ُ، ومن ذلك حدیث_رضي هللا عنھم_ استدلوا بفعل الصحابة _ ٢
فأخذ،امرأتھجاریةعلىٌرجلَعَقَوَف،اًمصدقبعثھ عمرو األسلمي، أن عمر 

،جلدٍةَمائةجلدهقدعمُروكان،عمرعلىقدمحتىً،كفیالالرجلمنُحمزة
.١بالجھالةوعذره،صدقھمَف
بنهللاعبدمعالغداةصلیت: قالمضرببنحارثةعنوكذلك ما جاء _ ٣

،بالرسالةِالكذابلمسیلمةھمَوشھادت،وأصحابھالنواحةابنقصةرفذك،مسعود
أولئكفىالناساستشارإنھثم،النواحةابنبقتلأمرمسعودبنهللاعبدوإن
،فتابوافاستتابھم،ھمَعشائرھمْلِّفَوك،استتبھم: فقاالاألشعثوجریرفقام،النفر

.٢عشائرھمفكفلھم
أخذ البخاري الكفالة باألبدان في الدیون من : ابن المنیر قال: " قال ابن حجر 

.٣"الكفالة باألبدان في الحدود بطریق األولى
.٤ًأن الكفالة باألبدان في الحدود جائزة قیاسا على جوازھا في األموال_ ٤
إن الكفالة تصح في الحدود التي فیھا حق لآلدمیین، فكذلك تصح في : قالوا _ ٥

تبارك وتعالىالحدود التي ھي  .٥حق 
ویمكن مناقشتھ بأن الكفالة في الحدود التي فیھا حق لآلدمیین لیست من مواطن 

.أنھا من مواطن االختالف بین الفقھاء_ إن شاء هللا_ االتفاق، بل سیأتي
.٦ٌوألن الحضور مستحق علیھ، فجاز التزام الكفیل إحضاره_ ٦

:ٌإشكال وجوابھ 
إلىزناھاثبوتبعدبالغامدیةأنصاريتكفلومعنى" :قال ابن حجر الھیتمي 

وبھ، ٣٧: آل عمرانڇڇ حدعلىومصالحھا،بمؤنھاقامأنھ: تلدأن
.٧"اًفوراالستیفاءوجوبمعھناالكفالةتصوراستشكالیرد

: الترجیح 
تبارك _ وهللا أعلم_ یظھر  أن الراجح جوازھا في الحدود التي ھي حق 

:الى لألمور اآلتیة وتع
وقد جاء ذلك في باب الحدود الخالصة _ رضي هللا عنھم_ أنھ فعل الصحابة _ ١

كحد الردة، كما جاء ذلك في قصة ابن النواحة اآلنفة الذكر، _ تبارك وتعالى_ 
ًولذلك بوب البخاري بابا فقال  ، ٨"الكفالة في القرض واألبدان وغیرھا: باب : " َّ

قالوا ولذلك فإن بعض إن المقصود من : الذین منعوھا في الحدود الخالصة 

.سبق تخریجھ١
.سبق تخریجھ٢
).١٢/١١٤(عمدة القاري، للعیني،: ، وانظر )٤/٥٤٩(فتح الباري، البن حجر،٣
).٨/١٤٥(الحاوي الكبیر،: انظر ٤
).٤/٤٤٧(ة المحتاج،؛ نھای)٤/٤٩٧(النجم الوھاج،: انظر ٥
).٥/١٦٠(العزیز، للرافعي،: انظر ٦
).٢/٣٧٢(تحفة المحتاج، البن حجر الھیتمي،٧
).٢/٨٠١(صحیح البخاري،: انظر ٨
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، وھذا ھو ١آثار الصحابة إنما ھو لالستیثاق، ال أن ذلك الزم لمن تكفل بھ
المقصود من الكفالة في باب الحدود، وھو التزام إحضار بدن المكفول والتوثق 

.أعلممنھ، وعدم غیابھ، ولذلك فإن الكفیل ال یكلف أكثر من ذلك، وهللا
.سالمة أقیسة المجیزین من القادح المؤثر فیھا_ ٢
ما ورد على أدلة المانعین، وما یمكن وروده علیھا من القوادح المؤثرة، وهللا _ ٣

.أعلم

).٦/٤٢٢(شرح البخاري، البن بطال،: انظر ١



-٢٩٢٦-

املبحث الرابع 
حكم الكفالة يف احلدود التي فيها حق لآلدمي ويف القصاص

:فقھاء على قولین ھذه المسألة وقع فیھا الخالف بین ال
شافعیة ١ٌالمنع من ذلك، وھو قول في مذھب المالكیة:األول  ذھب ال ٌ، ووجھ في م

.٣، وھو مذھب الحنابلة٢المذھب على خالفھ
، والصحیح من ٥، والمذھب عند المالكیة٤جواز ذلك، وھو مذھب الحنفیة:الثاني 

.٦مذھب الشافعیة
:األدلة 
:ل أدلة أصحاب القول األو: ًأوال 

ألنھ عند تعذر إحضار المكفول بھ یتعذر استیفاء الحق من الكفیل، فلم : قالوا _ ١
َتصح الكفالة ببدنھ ھنا، قیاسا على من علیھ حد الزنا أو شرب الخمر ً٧.

د أو  ھ الح ن علی س م د أو القصاص ونف ة بالح ین الكفال الفرق ب شتھ ب ن مناق َویمك
ڇۉ  ۉ  ې  ې  ېڇ فاألولى ممنوعة، َالقصاص، ولذلك یفرق من یجیزھا بینھما، 

راء ة١٥: اإلس اء الحنفی ن فقھ ر م ك كثی ى ذل ص عل ن ن ائزة، ومم ة ج ٨، والثانی
.٩والمالكیة

.١٠ألنھا مبنیة على الدرء، فوجب قطع الذرائع المؤدیة إلى توسیعھا_ ٢
وقد سبق مناقشة مثل ھذا االستدالل في بحث الكفالة بالنفس في الحدود التي ھي 

.تعالىحق 
تبارك _ ٣ ما سبق ذكره من األدلة في منع الكفالة في الحدود الخالصة 

.وتعالى
.وقد سبقت مناقشة تلك االستدالالت في موطنھا

).٢/٣٧٩(؛ المقدمات الممھدات، البن رشد،)١/١٧٣(الكافي، البن عبدالبر،: انظر ١
).٤/٤٤٧(؛ نھایة المحتاج، للرملي،)٦/٣٤٤(البیان، للعمراني،: انظر ٢
ر ٣ ي،: انظ صر الخرق ى مخت شي عل رح الزرك ى، )٤/١٢٢(ش ة المنتھ ؛ غای

).١/٦٢١(للكرمي،
).٥/٣٠٨(؛ حاشیة ابن عابدین،)٦/٢٣٤(البحر الرائق، البن نجیم،: انظر ٤
ي،:انظر ٥ ذخیرة، للقراف ر، ل)٧/٣٧٥(ال شرح الكبی دردیر،؛ ال ة )٣/٣٤٦(ل رق المالكی ، ویف

دھم : بین نوعین من الضمان  ضمان الوجھ؛ الختصاصھ بالغرم عند التعذر، فھذا ال یصح عن
ة  وق البدنی ن الحق وه م صاص ونح ي الق حیح ف ذا ص ب، وھ مان الطل وال، وض ر األم ي غی ف

ر  آدمي، انظ ة ب ازیر المتعلق واق،: والتع ل، للم اج واإلكلی ي ال)٥/١١٥(الت ى ؛ حاش دوي عل ع
.، إضافة إلى مراجع تحریر المذھب)٦/٣٦(شرح الخرشي،

).٢/٢٠٣](مطبوع من مغني المحتاج[؛ منھاج الطالبین،)١٩٠(المحرر، للرافعي،: انظر ٦
).٢/٨٦٦(؛ رؤوس المسائل الخالفیة، للعكبري،)٦/٣٤٤(البیان، للعمراني،: انظر ٧
).٦/٢٣٤(لبحر الرائق، البن نجیم،؛ ا)٦/٨(بدائع الصنائع، للكاساني،: انظر ٨
).٦/٣٦(حاشیة العدوي على شرح الخرشي،: انظر ٩

).٤/٤٤٧(؛ نھایة المحتاج، للرملي،)٨/١٤٥(الحاوي الكبیر، للماوردي،: انظر ١٠
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:أدلة أصحاب القول الثاني : ًثانیا 
ًإن محل الكفالة حق الزم للمكفول عنھ، فجازت الكفالة بھ، قیاسا على : قالوا _ ١

.١لجوازھا في األموا
ًالقیاس على الكفالة بالدین، وذلك بجامع أن كال منھما علیھ حق، فتصح _ ٢

.٢الكفالة ببدنھ
ًأن الكفالة في الحدود المتعلقة بحقوق اآلدمیین جائزة قیاسا على سائر الحقوق _ ٣

.٣األخرى لھم، فكما جازت ھنا جازت ھناك
أو القصاص، فتصح َأن المقصود منھا الكفالة بتسلیم نفس من علیھ الحد _ ٤

َقیاسا على الكفالة بتسلیم نفس من علیھ دین ً٤.
:الترجیح 

:رجحان الجواز بذلك لآلتي_ والعلم عند اهللا_ یظهر 
أن غایة ھذه الكفالة ھي إحضار المكفول وقت طلبھ من غریمھ، ولیس فیھا _ ١

.َأكثر من ذلك
ٌأن الكفیل ال یقام علیھ حد و ال قصاص لتعذر إحضار_ ٢ بدن المكفول؛ ألنھ لم ٌ

.یلتزمھ الكفیل، ولو التزمھ لم یجز ذلك
.قوة أدلة المجیزین، وسالمتھا من القادح المؤثر_٣
.ما ورد على استدالالت المانعین من مناقشات تضعف االستدالل، وهللا أعلم_ ٤

الخاتمة
.وفیھا النتائج والتوصیات

:النتائج : ًأوال 

).٢/٢٠٣(؛ مغني المحتاج، للشربیني،)٤/٤٩٧(النجم الوھاج، للدمیري،: انظر ١
).٦/٣٤٤(البیان، للعمراني،: انظر ٢
).٧/٩٩(المغني، البن قدامة،: انظر ٣
).٦/٨(بدائع الصنائع، للكاساني،: انظر ٤
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سع الخطو في تعریف الكفالة، لیدخل فیھا الضمان، وبعضھم بعض الفقھاء یو_ ١
.َیخصھا بإحضار بدن من علیھ الحق

.الكفالة بالنفس جائزة ومشروعة_ ٢
.الصحیح عن الشافعي أنھ یرى جواز الكفالة بالنفس_ ٣
إحضار المكفول عند طلبھ، و ال یتجاوز األمر أكثر من : أثر الكفالة بالنفس _ ٤

.م الكفیلذلك إال بالتزا
تعالى، وضعف أدلة المانعین من ذلك_ ٥ .الراجح جواز الكفالة في كل حق 
الراجح جواز الكفالة في الحدود التي فیھا حق لآلدمي، وكذلك في القصاص، _ ٦

.وضعف أدلة المانعین من ذلك
:التوصیات : ًثانیا 

في أذھان ھذا البحث لیس إال مراجعة فقھیة لبعض اآلراء التي استقرت _ ١
الجمھور العریض من دارسي الفقھ، ومثلھا كثیر، لتحریك ما ركد من البحث 
الفقھي، إذ اعتبرھا بعضھم من مواطن االتفاق بین الفقھاء على أبعد األحوال، أو 
یقوم بتضعیف رأي المخالف فیھا من أول وھلة دون التعمق في أغوار القول 

.وأدلتھ
ي أثر المصطلحات الفقھیة في واقع الفقھ في ھذا البحث محاولة للنظر ف_ ٢

اإلسالمي، فمصطلح الكفالة بعضھم أدخل فیھ الكفالة بالنفس، وبعضھم منع من 
.ذلك، وال تزال دراسة المصطلح الفقھي بحاجة إلى مزید من البحوث المعمقة

یوصي الباحث بأن یستفید المنظم ومصدر األنظمة والقانون في البالد _ ٣
ًفادة من ھذه اآلراء الفقھیة التي تفتح مجاال للناس بدال من اتخاذ اإلسالمیة باإل ً

ًالسجن والحبس حال وحیدا لیصل المطالب إلى حقھ، بینما قد فتحت الشریعة باب  ً
َالكفالة، ولن یستفید منھا إال من جعل الشریعة ھي مصدر األنظمة والقوانین، 

.وهللا أعلم

فھرس المصادر والمراجع
َطھ بوسریح وآخرین، طبعة دار ابن حزم، : م القرآن، البن الفرس، تحقیق أحكا.١

.لبنان_ بیروت



-٢٩٢٩-

محمد الصادق قمحاوي، دار إحیاء التراث : أحكام القرآن، للجصاص، تحقیق .٢
.م١٩٩٢-١٤١٢العربي، بیروت،

شعیب األرنؤوط في آخرین، الرسالة : االختیار لتعلیل المختار، للموصلي، تحقیق .٣
.م٢٠٠٩-١٤٣٠، ١.، طالعالمیة

.لبنان-أساس البالغة، للزمخشري، دار صادر، بیروت.٤
محمد محي الدین : إعالم الموقعین عن رب العالمین، البن القیم، تحقیق .٥

.مكتبة الریاض الحدیثة: عبدالحمید، تصویر 
عامر العرابي، دار األندلس : اإلكلیل في استنباط التنزیل، للسیوطي، تحقیق .٦

.م٢٠٠٢_ھـ١٤٢٢السعودیة،_ الخضراء، جدة
.األم، للشافعي، طبعة دار المعرفة.٧
عبدهللا التركي، ھجر للطباعة، مصر، : اإلنصاف، للمرداوي، تحقیق .٨

.م١٩٩٦_ھـ١٤١٧
.لبنان-أنیس الفقھاء، للقونوي، دار الكتب العلمیة، بیروت.٩

جماعة من : األوسط من السنن واإلجماع واالختالف، البن المنذر، تحقیق .١٠
.م٢٠١٠-١٤٣١، ٢.لمحققین، دار الفالح، طا
. البحر الرائق، البن نجیم، طبعة مصورة.١١
بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، للكاساني، تصویر دار الكتب العلمیة، .١٢

.لبنان_ بیروت
.السعودیة-بلوغ المرام من أحادیث األحكام، البن حجر، دار السالم، الریاض.١٣
، ٢.السعودیة، ط-سم النوري، دار المنھاج، جدةقا: البیان، للعمراني، عنایة .١٤

.م٢٠٠٦-١٤٢٦
.م١٩٦٥تاج العروس من جواھر القاموس، للزبیدي، الكویت، .١٥
.ھـ١٤١٢، ٣.دار الفكر، ط: التاج واإلكلیل لمختصر خلیل، للمواق، تصویر .١٦
محمد زكي عبدالبر، مكتبة دار التراث، : تحفة الفقھاء، للسمرقندي، تحقیق .١٧

.مصر
محمد محمد : المحتاج بشرح المنھاج، البن حجر الھیتمي، تحقیق تحفة .١٨

.م٢٠٠٣تامر، مكتبة الثقافة الدینیة، مصر،
عبدالرحمن القزقي، طبعة المكتب : تغلیق التعلیق، البن حجر، تحقیق .١٩

.لبنان_ اإلسالمي، بیروت
: التلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر، البن حجر، تصحیح .٢٠

.لبنان-عبدهللا الیماني، تصویر دار المعرفة، بیروتالسید 
رضوان جامع رضوان، مكتبة نزار : التنقیح لكتاب التحقیق، للذھبي، تحقیق .٢١

.م٢٠٠٧_ھـ١٤٢٨، ٢.السعودیة، ط_ الباز، مكة المكرمة
جماعة بإشراف عبدهللا التركي، : الجامع ألحكام القرآن، للقرطبي، تحقیق .٢٢

.لبنان_مؤسسة الرسالة، بیروت
تصویر دار الفكر، ) رد المحتار على الدر المختار(حاشیة ابن عابدین .٢٣

.م١٩٩٢_ھـ١٤١٢
محمود مطرجي وجماعة، دار الفكر، : الحاوي الكبیر، للماوردي، تحقیق .٢٤

.م٢٠٠٣-١٤٢٤لبنان، _ بیروت
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_ الحق في الشریعة اإلسالمیة، لمحمد طموم،، طبعة دار السالم، القاھرة.٢٥
.مصر

أحمد عبدالرحمن، توزیع : فروع المالكیة، للقرافي، تحقیق الذخیرة في.٢٦
.م٢٠٠١-ھـ١٤٢٢، ١.السعودیة، ط_ مكتبة عباس الباز، مكة المكرمة

رفع الحرج في الشریعة اإلسالمیة، یعقوب الباحسین، دار النشر الدولي، .٢٧
.م١٩٩٦_ھـ١٤١٦، ٢.ط

ء السلف، دار أضوا: الروض المربع شرح زاد المستقنع، للبھوتي، تصویر .٢٨
.السعودیة-الریاض

-١٤١٢، ٣.لبنان، ط_روضة الطالبین، للنووي، المكتب اإلسالمي، بیروت.٢٩
.م١٩٩١

سعد الشثري، طبعة دار : روضة الناظر وجنة المناظر، البن قدامة، تحقیق .٣٠
.السعودیة_ كنوز إشبیلیا، الریاض

.محمد فؤاد عبدالباقي، تصویر دار الفكر: سنن ابن ماجھ، تحقیق .٣١
محمد محي الدین عبدالحمید، المكتبة العصریة، : سنن أبي داوود، تحقیق .٣٢

.لبنان-بیروت
دار إحیاء : َأحمد محمد شاكر وآخرین، تصویر : سنن الترمذي، تحقیق .٣٣

.التراث العربي
مكتبة ابن : السنن الكبرى، للبیھقي، تصویر عن الطبعة الھندیة، تصویر .٣٤

.تیمیة
َإبراھیم األبیاري وآخرین، دار القبلة، : ، تحقیق السیرة النبویة، البن ھشام.٣٥

.بدون تاریخ
.م١٩٨٢_ھـ١٤٠٢شرح الرسالة، لزروق، دار الفكر، .٣٦
عبدهللا التركي، ھجر للطباعة، مصر، : الشرح الكبیر، البن أبي عمر، تحقیق .٣٧

.م١٩٩٦_ھـ١٤١٧
ابي الشرح الكبیر، للدردیر، طبع بدار إحیاء الكتب العربیة، مطبعة عیسى الب.٣٨

.الحلبي، مصر
: شرح الیواقیت الثمینة فیما انتمى لعالم المدینة، للسجلماسي، تحقیق .٣٩

.م٢٠٠٤-١٤٢٥، ١.السعودیة، ط-عبدالباقي بدوي، مكتبة الرشد، الریاض
طھ عبدالرؤوف سعد، طبعة مصورة : شرح تنقیح الفصول، للقرافي، تحقیق .٤٠

.بدون تاریخ
محمد أبو األجفان وآخر، دار : حقیق شرح حدود ابن عرفة، البن الرصاع، ت.٤١

.  م٢،٢٠٠٨.لبنان، ط-الغرب اإلسالمي، بیروت
یاسر إبراھیم، مكتبة الرشد، : شرح صحیح البخاري، البن بطال، تحقیق .٤٢

.السعودیة
عبدهللا الجبرین، دار اإلفھام، : شرح مختصر الخرقي، للزركشي، تحقیق .٤٣

.م٢٠٠٩-١٤٣٠، ٤.السعودیة، ط-الریاض
شعیب األرناؤوط، طبعة مؤسسة : مشكل اآلثار، للطحاوي، تحقیق شرح .٤٤

.لبنان_ الرسالة، بیروت
.شرح منتھى اإلرادات، للبھوتي، دار الفكر، بدون تاریخ.٤٥
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بیروت، _ مصطفى دیب البغا، دار ابن كثیر، دمشق: صحیح البخاري، ترقیم .٤٦
.م١٩٩٣_ھـ١٤١٤، ٥.ط

.لبنان_، دار القلم، بیروتخلیل المیس: طلبة الطلبة، للنسفي، تحقیق .٤٧
علي معوض وآخر، دار الكتب : العزیز شرح الوجیز، للرافعي، تحقیق .٤٨

.م١٩٩٧-ھـ١٤١٧، ١.لبنان،ط_ العلمیة، بیروت
حمید : عقد الجواھر الثمینة في مذھب عالم المدینة، البن شاس، تحقیق .٤٩

.م٢٠٠٣-١٤٢٣، ١.لبنان، ط_ لحمر، دار الغرب اإلسالمي، بیروت 
القاري شرح صحیح البخاري، للعیني، الطبعة المنیریة، لصاحبھا عمدة .٥٠

.محمد منیر عبده أغا الدمشقي
. العنایة شرح الھدایة، للبابرتي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر.٥١
یاسر : غایة المنتھى في جمع اإلقناع والمنتھى، لمرعي الكرمي، تحقیق .٥٢

.م٢٠٠٧-١٤٢٨، ١.المزروعي وآخر، دار غراس، ط
عبدالعزیز بن باز : فتح الباري بشرح صحیح البخاري، البن حجر، تحقیق .٥٣

.م١٩٨٧-١٤٠٧، ٢.مصر، ط-ومحب الدین الخطیب، دار الریان، القاھرة
فتح القدیر شرح الھدایة، للكمال بن الھمام، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، .٥٤

.مصر
-ر، بیروتفتح الوھاب بشرح منھج الطالب، لزكریا األنصاري، دار الفك.٥٥

.م١٩٩٤-١٤١٤لبنان، 
.سوریا_ القاموس الفقھي، لسعدي أبو جیب، طبعة دار الفكر، دمشق.٥٦
.القاموس المحیط، للفیروزآبادي، دار الفكر، بدون تاریخ.٥٧
محمود : الكافي في الفقھ على مذھب أھل المدینة، البن عبدالبر، تحقیق .٥٨

.م٢٠٠٤-١٤٢٤، ١.اإلمارات، ط-القیسیة، مؤسسة النداء، أبو ظبي
سھیل زكار، دار الفكر، : الكامل في ضعفاء الرجال، البن عدي، تحقیق .٥٩

.م١٩٨٨-١٤٠٩
.كفایة األخیار، للحصني، تصویر دار الفكر، بدون تاریخ.٦٠
-١٤١٠، ١.لبنان، ط-لسان العرب، البن منظور، دار صادر، بیروت.٦١

.م١٩٩١
، ٣.لبنان، ط_ المبدع شرح المقنع، البن مفلح، المكتب اإلسالمي، بیروت.٦٢

.م٢٠٠٠-ھـ١٤٢١
مجمع األنھر في شرح ملتقى األبحر، لشیخ زاده عبدالرحمن داماد أفندي، .٦٣

.م٢٠٠١، ١.دار إحیاء التراث العربي، ط
-محمد حسن محمد، دار الكتب العلمیة، بیروت: المحرر، للرافعي، تحقیق .٦٤

.م٢٠٠٥، ١.لبنان، ط
.اتالمحرر، للمجد ابن تیمیة، طبعة بدون معلوم.٦٥
أحمد محمد شاكر، مكتبة دار التراث، : المحلى، البن حزم، تحقیق .٦٦

.مصر_القاھرة
.مختصر المزني، طبعة دار المعرفة.٦٧
، ١.حمزة زھیر حافظ، ط: المستصفى من علم األصول، للغزالي، تحقیق .٦٨

.السعودیة_ م، دار الفضیلة، الریاض٢٠١٣_ھـ١٤٣٤
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.م١٩٨٧روت، المصباح المنیر، للفیومي، مكتبة لبنان، بی.٦٩
إدارة القرآن : معجم لغة الفقھاء، لمحمد رواس قلعجي وآخر، منشورات .٧٠

.باكستان، بدون تاریخ_والمنشورات اإلسالمیة، كراتشي 
.محمد رواس قلعجي: معرفة السنن واآلثار، للبیھقي، تحقیق .٧١
عبدالملك بن دھیش، : معونة أولي النھى شرح المنتھى، للفتوحي، تحقیق .٧٢

.م٢٠٠٧-١٤٢٨، ٤.سوریا، ط-البیان، دمشقمكتبة دار
حمیش : المعونة على مذھب عالم المدینة، لعبدالوھاب البغدادي، تحقیق .٧٣

.م١٩٩٩-١٤١٩عبدالحق، دار الفكر، 
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المحتاج، للشربیني، المكتبة الفیصلیة، مكة .٧٤

.المكرمة
جامعة أم .مد مظھر بقا، طمح: المغني في أصول الفقھ، للخبازي، تحقیق .٧٥

.م، مكة المكرمة٢٠١٣_ھـ١٤٣٤، ٢.القرى، ط
عبدهللا التركي وآخر، طبعة وزارة الشؤون : المغني، البن قدامة، تحقیق .٧٦

.اإلسالمیة بالسعودیة
_ عبدالسالم ھارون، دار الجیل، بیروت: مقاییس اللغة، البن فارس، تحقیق .٧٧

.ھـ١٤٢٠لبنان، 
محمد حجي، دار الغرب اإلسالمي، : ن رشد، تحقیق المقدمات الممھدات، الب.٧٨

.م١٩٨٨_ھـ١٤٠٨، ١.ط
-محمود األرناؤوط وآخر، مكتبة السوادي، جدة: المقنع، البن قدامة، تحقیق .٧٩

.م٢٠٠٠، ١.السعودیة، ط
عبدهللا التركي، طبعة مؤسسة الرسالة، : منتھى اإلرادات، للفتوحي، تحقیق .٨٠

.لبنان_ بیروت
.السعودیة_ لنووي، المكتبة الفیصلیة، مكة المكرمةمنھاج الطالبین، ل.٨١
-١٤١٢، ٣.مواھب الجلیل لشرح مختصر خلیل، للحطاب، دار الفكر، ط.٨٢

. م١٩٩٢
السعودیة، _ النجم الوھاج في شرح المنھاج، للدمیري، دار المنھاج، جدة.٨٣

.م٢٠٠٨-ھـ١٤٢٨، ٢.ط
أحمد الباز، نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج، للرملي، توزیع مكتبة عباس.٨٤

.٢٠٠٣-ھـ١٤٢٤، ٣.السعودیة، ط_ مكة المكرمة
عبدالعظیم الدیب، دار : نھایة المطلب في درایة المذھب، للجویني، تحقیق .٨٥

.م٢٠٠٧-ھـ١٤٢٨، ١.السعودیة، ط_ المنھاج، جدة
.الھدایة شرح بدایة المبتدي، للمرغیناني، المكتبة اإلسالمیة، بدون تاریخ.٨٦
محمد محمد تامر وآخر، دار السالم، : زالي، تحقیق الوسیط في المذھب، للغ.٨٧

.م١٩٩٧-ھـ١٤١٧، ١.مصر، ط


