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  :ملخص 

تكشف ھذه الدراسة عن حقیقة الباعث وأقسامھ باعتبار عالقتھ بالنكاح وأثر الباعث في 
ي في قالب النظریة، فقد تبّین من ھذه الدراسة أّن الفقھ اإلسالمي قد النكاح بمنظور فقھ

تعّقب ھذه البواعث بدقٍة واھتمام، فما كان مناقضًا للشرع أبطلھ ولْم یرّتب علیھ آثاره، 
  .وما كان موافقا لمقصود الشارع اعتبره ورتب علیھ آثاره

عل في األحكام لیصادف الباعُث وقد أظھرت الدراسة إلى أّنھ البد أْن توافق اإلرادة الف
المشروع محّلھ الذي شرعھ الشارع، فال ُیكتفى بأحدھما دون اآلخر، فال عبرة بالقصد 
المشروع إذا كان الفعل غیر مشروع، والعكس كذلك، فال عبرة بالفعل إذا كان القصد 

  .غیر مشروع

 . أثر، النكاح ، النیة ،  الدافع ،الباعث : الكلمات المفتاحیة
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Abstract: 

This study reveals the truth of the motivation, his 
characteristics and sections, considering his relationship to 
the flash and the effect of the motive on the Nakah with a 
theory's theory. 

From this study, the Islamic jurisprudence showed that these 
motives were tracked with precision and interest. What was 

contrary to the law, it was invalid, it did not bear. 
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  المقدمة

الحمد هللا رب العالمین والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى 
  : بعدآلھ وصحبھ أجمعین، أما

فإن االشتغال بالعلوم الشرعیة من أف�ضل الطاع�ات، وأس�مى الغای�ات، وخی�ر م�ا ص�رفت          
  إلیھ األوقات، 

ھو علم الفقھ، فبھ ُیعرف الحالل والحرام، : وإن من أجل العلوم الشرعیة بعد علم التوحید       
  .ویسلم بھ المرء من المشتبھات واآلثام، ویدرك بھ مقاصد الشریعة في األحكام

تّم الفقھ�اء بموض�وع العق�ود وم�ا ُی�ؤّثر علیھ�ا لتتحق�ق الم�صلحة المرج�وة م�ن تل�ك                  وقد اھ�  
العقود، ومن ذلك إرادة المتعاقدین؛ بشقیھا اإلرادة الظاھرة واإلرادة الباطن�ة، ول�ذلك ق�ّرر           

العبرة في العقود للمقاصد والمعاني : "األمور بمقاصدھا، وقاعدة: "الفقھاء القاعدة الكبرى
  ".المبانيال لأللفاظ و

ومن ھذا المنطلق، ونظ�ًرا لم�ا للباع�ث عل�ى العق�د م�ن األھمی�ة بمك�ان ف�ي منظوم�ة الفق�ھ                     
اإلس��المي، أحبب��ت الم��شاركة والكتاب��ة ف��ي ھ��ذا الموض��وع، وجعلت��ھ مقی��ًدا ب��اب النك��اح،      

  .، واهللا أسال أن یجعلھ خالصًا لوجھ الكریم"نظریة الباعث وأثرھا في النكاح"بعنوان 

  : الموضوعأھمیة: أوًال

أّن الباعث ال یخلو منھ أّي نشاٍط إنساني، فكانت الحاجة ماّسة لبیان مدى تأثیر  -١
 .ھذا الباعث على النكاح من حیث المشروعیة وعدمھا

أّن مدار األعمال یكون على النیة الباعثة، مّما ُیعّزز بجالء الحاجة إلى بحث ھذا  -٢
 .الموضوع

 أثره على النكاح یؤدي بدوره إلى أّن االھتمام ببحث موضوع الباعث وبیان -٣
 .ضبط تصرفات األفراد والمجتمعات

أّن الكالم على الباعث لیس متعّلقا على ذاتھ فحسب، بل لما لھ من أثر ظاھر  -٤
  .على التصرفات

  :مشكلة البحث: ثانیًا

یختل��ف الباع��ث للنك��اح م��ن ش��خٍص آلخ��ر، فق��د یك��ون الباع��ث ل��ھ ھ��و االس��تمتاع ب��المرأة   
بتھا على الدوام فیعّف نفسھ ویكّثر سواد ھذه األم�ة، وق�د یك�ون الباع�ث               ومعاشرتھا وصح 

غیر ذلك؛ كأْن یكون الباعث عل�ى النك�اح ھ�و تحلی�ل المطّلق�ة ثالًث�ا لل�زوج المطّل�ق، فھ�ل                     
  لھذا الباعث أثٌر في النكاح؟

  :أسباب اختیار الموضوع: ثالثًا

 .حعدم وجود دراسة متخّصصة في بیان أثر الباعث على النكا -١
 .ما في ھذا الموضوع من الجمع بین الجانب الفقھي والنظریات -٢
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سعة موضوع الباعث وأثره؛ ألّنھ ینصب على مراعاة القصد لیوافق مقصود  -٣
  .الشارع، فالبحث في ھذا الجانب حريٌّ باإلثراء وتنمیة الملكة الفقھیة

  :أھداف دراسة الموضوع: رابعًا

 .لى النكاحتحریر مفھوم الباعث، وعن مدى تأثیره ع -١
 .بیان أقسم الباعث -٢
 .بیان ما للدوافع الداخلیة لإلنسان من أثر فاعل على عقد النكاح -٣
تمییز الباعث المشروع الذي تترتب علیھ األحكام، وغیر المشروع الذي ال  -٤

  .یترتب علیھ شيء

  :منھج البحث: خامسًا

  :سلكت في بحثي المنھج التالي

ع واستقراء ما سّطره الفقھاء في  وذلك من خالل تتب:المنھج االستقرائي -١
  .دواوینھم الفقھیة من أحكام التي كان للباعث أثر فیھا

وذلك من خالل تجلیة المعنى والعرض والبیان، واالكتفاء : المنھج الوصفي -٢
 .بالتمثیل فحسب مما یوّضح المعنى، دون الخوض في الخالف الفقھي

اعث من أثٍر ظاھر على  وذلك من خالل استنتاج ما للب:المنھج االستنباطي -٣
  .النكاح

  :الدراسات السابقة: سادسًا

مصونة : الباعث وأثره في العقود والتصرفات في الفقھ اإلسالمي، للباحثة -١
الخطیب الحسني، وھي رسالة ماجستیر في الفقھ وأصولھ، مقدمة لكلیة 

  .ه١٤٢٤الشریعة بجامعة دمشق، نوقشت عام 
عبد اهللا إبراھیم زید : صرفات، للباحثنظریة الباعث وأثرھا في العقود والت -٢

الكیالني، وھي رسالة ماجستیر في الفقھ وأصولھ، مطبوعة بمطابع وزارة 
  . عّمان–األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمیة، األردن 

وتفترق دراستي عن الدراستین السابقتین أّنھما تكّلمتا عن نظریة الباعث في العقود بصفة 
 التي أتعّرض لھا فھي تتركز على عق�د النك�اح وأث�ر الباع�ث عل�ى      عامة، بخالف الدراسة  

 . النكاح على وجھ الدقة والخصوص ال اإلجمال
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  :خطة البحث: سابعًا

  : اقتضت طبیعة البحث أن یأتي في مقدمة، ومبحثین، وخاتمة، وفھارس على النحو التالي

أسباب اختیار فقد ذكرت فیھا أھمیة الموضوع، ومشكلة البحث، و: أما المقدمة
  . الموضوع، ومنھج البحث، والدراسات السابقة، وخطة البحث

  : التعریف بمفردات البحث، وفیھ أربعة مطالب:المبحث األول

  .تعریف النظریة: المطلب األول

  .تعریف الباعث: المطلب الثاني

  :تعریف النكاح: المطلب الثالث

  .ذلك في النكاحعالقة الباعث بالنیة والقصد وأثر : المطلب الرابع

  : أقسام الباعث باعتبار أثره في النكاح، وفیھ أربعة مطالب:المبحث الثاني

  .أقسام الباعث باعتبار موافقتھ لقصد الشارع: المطلب األول

  .أقسام الباعث باعتبار أثره: المطلب الثاني

  .أقسام الباعث باعتبار ظھوره واستتاره: المطلب الثالث

  .الباعث باعتباره غایة ومقصدًا من التصرفأقسام : المطلب الرابع

  وفیھا أھم النتائج،،،: الخاتمة

  . وفیھا فھرس للمصادر والمراجع، وفھرس للموضوعات: الفھارس
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  املبحث األول

  يف تعريف مفردات البحث

  :وفیھ أربعة مطالب

  اطب اول

ظرف ار   

  :تعریف النظریة في اللغة: أوًال

أي ت�دبرت،   : نظ�رت ف�ي األم�ر     : لنظ�ر، القاب�ل للخط�أ واإلص�ابة، یق�ال         مشتقة من مج�رَّد ا    
وُیقال ِفي ھذا نظر مجال للتفكیر لع�دم وض�وحھ، ونظ�را إل�ى ك�ذا وب�النظر إلی�ھ ُمالحظ�ة                      

ال���شَّدید : نظری���ات، والنّظ���ار: َق���ِضیَّة تثب���ت ببرھ���ان، والجم���ع: واعتب���ارا ل���ھ، والنظری���ة
  .)١(الّنظر

  :حالنظریة في االصطال: ثانیًا

لم ُیعرف مصطلح النظریة عند الفقھاء السابقین، وإن كان ھذا موجود ضمنًا، ومع تطور  
  .الفقھ في العصر الحدیث، ومن ھذا التطور جرى استخراج ما یسمى بالنظریات الفقھیة

مجموع��ة اآلراء الت��ي تف��سر بھ��ا بع��ض    : "وق��د ع��رف یعق��وب الباح��سین النظری��ة بأنھ��ا    
    .)٢("الوقائع

  :یف النظریة الفقھیة عند المعاصرینتعر: ثالثًا

  :أما النظریة الفقھیة فقد عرفت بعدة تعریفات منھا

تلك : نرید بالنظریات الفقھیة األساسیة": عرفھا الدكتور مصطفى الزرقا بقولھ -١
الدساتیر والمفاھیم الكبرى التي یؤلف كل منھا على حدة نظامًا حقوقیًا 

كانبثاث أقسام الجملة العصبیة في نواحي موضوعیًا منبثًا في الفقھ اإلسالمي؛ 
الجسم اإلنساني، وتحكم عناصر ذلك النظام في كل ما یتصل بموضوعھ من 
شعب األحكام، وذلك كفكرة الملكیة وأسبابھا، وفكرة العقد وقواعده ونتائجھ، 
وفكرة األھلیة وأنواعھا، ومراحلھا وعوارضھا، وفكرة النیابة وأقسامھا، وفكرة 

لفساد والتوقف، وفكرة التعلیق والتقیید واإلضافة في التصرف البطالن وا
القولي، وفكرة الضمان وأسبابھ وأنواعھ، وفكرة العرف وسلطانھ على تحدید 
االلتزامات، إلى غیر ذلك من النظریات الكبرى التي یقوم على أساسھا صرح 

الحوادث الفقھ بكاملھ، ویصادف اإلنسان أثر سلطانھا في حلول جمیع المسائل و

                                                           

 ).٢/٩٣٢(، المعجم الوسیط ) ٢/٦١٢(المصباح المنیر : ینظر) ١(
  .١٤٤القواعد الفقھیة لیعقوب الباحسین ص) ٢(
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 .)١("الفقھیة
المفھوم العام الذي یؤلف نظامًا حقوقیًا موضوعیًا ": وعرفھا وھبة الزحیلي -٢

 .)٢("تنطوي تحتھ جزئیات موزعة في أبواب الفقھ المختلفة
موضوعات فقھیة أو موضوع یشتمل على مسائل فقھیة أو "وعرفھا الندوي بأنھا  -٣

 بین كل منھا صلة فقھیة، قضایا فقھیة حقیقتھ أركان وشروط وأحكام، تقوم
 .)٣("تجمعھا وحدة موضوعیة تحكم ھذه ھي العناصر جمیعًا

وأختار تعریف الندوي؛ ألنھ یوضح لنا أن النظریة الفقھیة دراسة لمسألة فقھیة ولّم شتاتھا 
جزئیاتھا المتناثرة في أبوب الفقھ المختلف�ة، حت�ى تك�ون ل�ھ وح�دة موض�وعیة متكامل�ة م�ا                 

  .وخصائص وأحكام وأقسام ومصادر وقیودبین أركان وشروط 

ب اطا  

ًطوا  ثف ار  

  :تعریف الباعث في اللغة: أوًال

: اإلرس�ال، فیق�ال  : اسم فاعل من بعث یبعث فھو باعث، وت�رد ف�ي اللغ�ة عل�ى مع�اٍن منھ�ا             
: معاني الباع�ث  أي َأرَسَلھ مع غیره، ومن      : بعثھ وابتعثھ بمعنى أرسلھ، فانبعَث، وَبَعَث ِبھ      

إحی��اء اهللا الم��وتى، ق��ال : َبَعَث��ُھ م��ن منام��ھ، أي أَھبَّ��ھ، وم��ن المع��اني أی��ضاً : اإلیق��اظ، یق��ال

، ف��دّلت اآلی��ة عل��ى اإلحی��اء بع��د )٤( ﴾ُث��مَّ َبَعْثَن��اُكم مِّ��ن َبْع��ِد َم��ْوِتُكْم َلَعلَُّك��ْم َت��ْشُكُروَن﴿ :تع��الى

 ھ��و الباع��ث ال��ذي یبع��ث الخل��ق    اهللا ، ف��)٥(اإلمات��ة، إْذ البع��ث ال یك��ون إال بع��د الم��وت   
: فیحییھم م�ن بع�د م�وتھم، وم�ن مع�اني الباع�ث كم�ا ی�أتي؛ الباع�ث بمعن�ى اإلث�ارة، فیق�ال                       

أي َح�لَّ ِعَقاَلھ�ا، َأو كان�ت     : بمعن�ى َأثاَرھ�ا، فاْنَبَعَث�تْ     : أي َأَثْرُتھا، وَبَعَث النَّاَقةَ   : َبَعْثُت الناقةَ 
َأي ِإث�اَراٍت وَتْھِییج�اٍت جم�ُع    :  ِإنَّ ِلْلِفْتَنِة َبَعَثاٍت وَوَقَفاتٍ   باِرَكًة فَھاَجھا، وفي قول حذیفة      

  .)٦(انَدَفَع: اْنَبَعَث الشَّيء، وَتبعََّث: َبْعثٍة، ومن معاني الباعث الدفع، یقال

  :تعریف الباعث في االصطالح: ثانیًا

ان المعنى للباعث بھذا اللفظ عند الفقھاء المتقدمین، وإن ك" الباعث"لم أقف على مصطلح 
مقررًا عندھم عند حدیثھم عن المقاصد والنیات، وأما التصریح ب�ھ فل�م أق�ف علی�ھ إال ف�ي            

  .مواضع یسیرة

                                                           

 ).١/٣٢٩(المدخل الفقھي العام ) ١(
 ).٤/٢٨٣٧(الفقھ اإلسالمي وأدلتھ ) ٢(
 .٦٣القواعد الفقھیة للندوي ص) ٣(
 .٥٦: ةاآلی: سورة البقرة) ٤(
  ).١/٣٤٣(، البحر المحیط في التفسیر ألبي حیان )٣/٥٢١(مفاتیح الغیب للرازي : ینظر) ٥(
 ).٥/١٦٨(، تاج العروس )١/٢٧٣(، الصحاح )١/٢٥٩(جمھرة اللغة : ینظر) ٦(
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فقد ورد ھذا المصطلح عن�د الحنفی�ة عن�د ح�دیثھم ع�ن الوالی�ة والوص�ي، حی�ث ج�اء عن�د                        
  . )١("الباعثة على الشفقة: القرابة": الكاساني قولھ

ام القرافي عند حدیثھ عن البیوع التي أفسدتھا البواعث السیئة حی�ث            أما عند المالكیة فاإلم   
  .)٢("إّن تلك األعراض الفاسدة ھي الباعثة على العقد: "یقول

ألّن طلب النظر م�ع     : "وقد ورد أیضًا عند الشافعیة عند حدیثھم عن الوالیة، قال الجویني          
  .)٣("العدالة ال یحصل إال بكمال الشفقة الباعثة علیھ

 الحنابلة فقد ورد عند حدیثھم فیمن باع ربویًا بنسیئة واعتاض عن ثمنھ ما ال یب�اع ب�ھ               أما
لكن على الق�ول بأنھ�ا ح�الل ال ب�د أن یك�ون الباع�ث لھ�ا              : "نسیئة، حیث یقول ابن عثیمین    

، فل��و ك��ان الباع��ث لھ��ا الزی��ادة والتك��اثر ف��إن ذل��ك ح��رام ال  "وم��ن احت��اج: "الحاج��ة لقول��ھ
  .)٤("یجوز

قھاء المعاصرون فقد استخدموا ھذا المصطلح في كتاباتھم، ولھ�م ف�ي ذل�ك تع�اریف       أما الف 
  .متنوعة، أسوق بعضًا مما وقفت علیھ

الدافع الذي یح�رك إرادة المن�شئ       ": فقد عرف الدكتور فتحي الدریني الباعث بأنھ       -١
 .)٥("للتصرف إلى تحقیق غرض غیر مباشر

ن��ھ ال��دافع إل��ى تحقی��ق غ��رض غی��ر م��شروع، ث��م ب��ین ال��دریني أّن المق��صود بال��دافع ھن��ا بأ
  .)٦(یجاوز الحدود األخالقیة، أو یمس المصلحة العامة أو یناقض مقاصد التشریع

ولك�ن ی��رد عل�ى ھ��ذا التعری�ف أن��ھ خ�صص الباع��ث ب�الغرض غی��ر الم�شروع، وھ��ذا فی��ھ       
قصور؛ فإّن الباعث یكون غیر مشروع وھذا األغلب في النظری�ة، وق�د یك�ون م�شروعًا،          

  .ن لھ أثر في الحكمویكو

األم�ر النف�سي ال�ذي یح�رك اإلرادة       ": عرف األستاذ عبد اهللا الكیالني الباعث بأنھ       -٢
 .)٧("ویبعثھا لتحقیق تصرف معین

ولكن یرد على ھذا التعریف بكونھ غیر مانع، إْذ یدخل فیھ كل باع�ث ی�دفع إرادة المكل�ف      
  .نحو تصرف ما

ع أو الغایة التي یقوم علیھ�ا ت�صرف         السبب الموجب أو الداف   ": عرفھ بعضھم بأنھ   -٣
  .)٨("أو عمل یخفي شرًا أو خیرًا

                                                           

 ).٤/٤٢(بدائع الصنائع ) ١(
 ).٣/٢٦٨(الفروق ) ٢(
 ).١٢/٤٨(نھایة المطلب ) ٣(
 ).٨/٢٢٠(الشرح الممتع ) ٤(
 .٢٠٧نظریة التعسف في استعمال الحق ص) ٥(
 .المرجغ السابق) ٦(
 .٢٧نظریة الباعث وأثرھا في العقود والتصرفات ص) ٧(
 .٨٠معجم المصطلحات الفقھیة والقانونیة ص) ٨(
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  .-واهللا أعلم-ولعل ھذا ھو أقرب التعریف في نظري، وھو الذي اختاره 

  .من أھم أوصاف الباعث" السبب الموجب أو الدافع أو الغایة"فلفظة 

ة ف�ي النك�اح م�ن    فمثًل�ا الرجع�  : ونأخذ مثاًال یتضح بھ التعریف، ومناسبًا لموض�وع البح�ث      
  .األسباب الموجبة للرجعة

فالباعث ھو الرغبة في استئناف الحیاة الزوجیة، فإذا وجد ھذا الباعث الحقیقي فال أثر لھ              
: ف��ي تغیی��ر الحك��م؛ ألن��ھ األص��ل، لك��ن ل��و ك��ان الباع��ث الحقیق��ي للرج��ل عل��ى الرجع��ة         

عل�ى الرجع�ة، م�ن    اإلضرار بالمرأة، بتطوی�ل ع�دتھا، فھن�ا یك�ون للباع�ث أث�ر ف�ي الحك�م                
 - حیث الصحة وعدمھا من جھة، ومن حیث استمرار المرأة في العدة السابقة أو استئنافھا 

  . من جھة أخرى-فیما إذا حصل بعد الرجعة طالق آخر 

  .ألن ھذا الباعث وھو الرغبة في اإلضرار بالمرأة مع كونھ حقیقیًا فھو غیر مباشر

  اطب اث

طوا  حف ارً  

  :تعریف النكاح في اللغة: أوًال

نكح فالن امرأة ینكحھا نكاحًا إذا تزوجھا، والنكاح ال�وطء، وی�أتي أی�ضًا            : النكاح في اللغة  
  .)١(بمعنى العقد

  :تعریف النكاح في االصطالح: ثانیًا

  :عند الحنفیة: أوًال

  .)٢(ھو عقد یرد على تملك المتعة قصدًا

  :عند المالكیة: ثانیًا

  .)٣( العقد مجاز في الوطءحقیقة في

  :عند الشافعیة: ثالثًا

  .)٤(عقد یتضمن إباحة وطء

  : عند الحنابلة:رابعًا

  .)٥(عقد التزویج

                                                           

 ).١/٢٤٦(، القاموس المحیط )٢/٦٢٥(لسان العرب : ینظر) ١(
 ).٢/٩٤(ق ، تبیین الحقائ)٣/٨١(االختیار لتعلیل المختار : ینظر) ٢(
 ).٣/١٦٤(، حاشیة العدوي على شرح مختصر خلیل للخرشي )٣/٤٠٣(مواھب الجلیل : ینظر) ٣(
 ).٦/١٧٦(، نھایة المحتاج )٤/٨٣(الغرر البھیة : ینظر) ٤(
 ).٥/٥(، كشاف القناع )٦/٨١(المبدع : ینظر) ٥(
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وباالطالع على التعاریف ومعنى ما تحملھ ھذه التعاریف یتبین أن تعریف الحنفیة یختلف 
نك�اح حقیق�ة ف�ي    عن تع�اریف المالكی�ة وال�شافعیة والحنابل�ة، إذ مف�اد تعری�ف الحنفی�ة أن ال           

الوطء مجاز في العقد، بخالف ما علیھ الجمھور، فإن مفاد تعریفھم النكاح حقیقة في العقد 
  .مجاز في الوطء

والذي یترجح عن�دي م�ا ذھ�ب إلی�ھ الجمھ�ور أن لف�ظ النك�اح عن�د اإلط�الق ین�صرف إل�ى                  
ك��اح أح��د العق��د م��ا ل��م ی��صرفھ دلی��ل؛ ألن��ھ الم��شھور ف��ي الق��رآن وال��سنة النبوی��ة، وألن الن  

  .اللفظین اللذین ینعقد بھما عقد النكاح، فكان حقیقة فیھ كاللفظ اآلخر

راب اطا  

 ثا حا  كر ذد وأوا   

النی�ة  : النیة تطلق ویراد بھا القصد إلى التصرف الذي یراد إیقاعھ، ومن ذلك قول الفقھ�اء     
ق��صد إل��ى ال��صالة، وأكث��ر م��ن ی��ستعمل ھ��ذا  ش��رط ل��صحة ال��صالة، ف��المراد بالنی��ة ھن��ا ال 

  .الفقھاء في باب العبادات: المعنى

المقصد المنوي لإلنسان، أو الغ�رض ال�ذي یری�د تحقیق�ھ م�ن ذل�ك        : وتطلق النیة ویراد بھا   
ھو ما یجعلھ المكلف لھ غایة، ویضمره في نیت�ھ      : التصرف، فمقصد المكلف من أي عمل     
  . بھذا المعنى تعني الباعث، والدافع إلى العملویسیر نحوه في عملھ، والنیة والقصد

ولذلك قصد الشارع م�ن المكل�ف أن یك�ون ق�صده؛ أي نیت�ھ م�ن العم�ل موافق�ًا لق�صده ف�ي                      
  .)١(التشریع

، فدّل الحدیث عل�ى أّن�ھ ال عم�ل          )٢("إنما األعمال بالنیات  : "فالنیة ھي الباعث، وقد قال      
ي المح��رِّك للج��وارح، فالنی��ة ھ��ي أس��اس    إال بنی��ة، فالنی��ة ھ��ي الباع��ث عل��ى العم��ل، وھ��    

  . )٣(األعمال في الباطن، فبصالح النیة یصلح العمل، وبفساد النیة یفسد العمل

ولفظ النی�ة ی�راد بھ�ا الن�وع م�ن الم�صدر وی�راد بھ�ا         ": ولذلك یقول شیخ اإلسالم ابن تیمیة  
األعم�ال بح�سب   المنوي واستعمالھا في ھذا لعلھ أغلب في كالم العرب فیكون المراد إنما     

  .)٤("بحسب منویھ: ما نواه العامل أي

  .)٥("والنیة یعبر بھا عن نوع من إرادة ویعبر بھا عن نفس المراد": وقال في موضع آخر

                                                           

 ).٣/٢٣(الموافقات : ینظر) ١(
كتاب بدء الوحي، باب كیف كان بدء الوحي إلى : اأخرجھ البخاري في صحیحھ، في مواضع منھ        )٢(

إنما األعمال : "، ومسلم في صحیحھ، كتاب اإلمارة، باب قولھ     )١/٦) (١(؟ برقم   رسول اهللا   
 ).٣/١٥١٥) (١٩٠٧(، وأنھ یدخل فیھ الغزو وغیره من األعمال، برقم "بالنیة

  ).٤/٢٥٣(الك ، المساِلك في شرح ُمَوطَّأ م)٣/٢٤٤(معالم السنن : ینظر) ٣(
 ).١٨/٢٥٥(مجموع الفتاوى ) ٤(
 ).١٨/٢٥١(المرجع السابق ) ٥(
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فالنی���ة عب��ارة ع��ن ال���صفة   ": وع��ن عالق��ة الباع��ث بالنی���ة والق��صد، یق��ول الغزال��ي      
ا ھو موافق للغرض إما المتوسطة وھي اإلرادة وانبعاث النفس بحكم الرغبة والمیل إلى م

في الحال وإما في المآل، فالمحرك األول ھو الغرض المطل�وب وھ�و الباع�ث، والغ�رض       
الباعث ھو المقصد المنوي، واالنبعاث ھو القصد والنی�ة وانتھ�اض الق�درة لخدم�ة اإلرادة               
بتحری�ك األع��ضاء ھ��و العم��ل؛ إال أن انتھ��اض الق��درة للعم�ل ق��د یك��ون بباع��ث واح��د وق��د   

باعثین اجتمعا في فعل واحد، وإذا كان بباعثین فقد یكون كل واحد بحیث لو انفرد       یكون ب 
لك��ان ملی��ًا بإنھ��اض الق��درة، وق��د یك��ون ك��ل واح��د قاص��رًا عن��ھ إال باالجتم��اع، وق��د یك��ون  

  .)١(،أحدھما كافیًا لوال اآلخر لكن اآلخر انتھض عاضدًا لھ ومعاونًا

  :وأثر ذلك في النكاح یتضح بالمثال التالي

 فإن الرجل فیھ قاصد نك�اح الم�رأة والعق�د علیھ�ا، ولك�ن غایت�ھ م�ن ذل�ك              :عقد النكاح 
النكاح، والباعث الذي حركھ إلیھ یختلف من شخص آلخر، فقد یكون باعثھ على ذلك ھو              
الطمع في مالھا، أو الرغبة في جمالھا وحسنھا، أو الرغبة في أن تخدم�ھ، أو الرغب�ة ف�ي                

حصیل السكن والمودة واالس�تمتاع الم�شروع، وق�د یك�ون باعث�ھ             نسبھا، وقد یكون باعثھ ت    
السعي لتحلیلھا لمن بانت من�ھ، فھ�ذه البواع�ث ھ�ي الت�ي تق�ف وراء ق�صد الرج�ل للنك�اح،              
وھي من حیث العلم بھا وقصدھا متقدمة على قصد العقد على المرأة، ولكنھا متأخرة عنھ 

  .من حیث الحصول والوجود، بل ھي أثر من آثاره

ا كان الباعث أمرًا ذاتّیًا وخفّیًا فھو خارج عن نط�اق التعاق�د؛ ألن�ھ ل�یس ركن�ًا ف�ي        وإذ
التصرف داخال في ماھیتھ، وال شرطًا یتوقف علیھ وج�وده، وإذا ك�ان الباع�ث أم�رًا ذاتی�ًا           

  . )٢(فھو متغیر، أي یختلف باختالف األشخاص

                                                           

 ).٤/٣٦٥(إحیاء علوم الدین ) ١(
 .٢٠٨نظریة التعسف في استعمال الحق ص: ینظر) ٢(
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  املبحث الثاني

  أقسام الباعث باعتبار أثره يف النكاح

م الباعث إلى عدة أقسام باعتبارات مختلفة، وسأكتفي بذكر األقسام التي أث�ر ف�ي    ینقس
  :النكاح، وذلك من خالل ما یلي

  اطب اول

   وا د ارعأم اث ر

  :ینقسم الباعث بھذا االعتبار إلى قسمین

م�شروع،  باعث مناقض لقصد الشارع، فھو بھذا الوص�ف باع�ث غی�ر           : القسم األول 
كل من قصد أن یعقد عقدًا لُیفسخ، ال لغرٍض في المعقود علیھ، أو ق�صَد منفع�ًة     : وضابطھ

  .محرمة بالمعقود، وعلیھ فھذا َقَصَد ما ینافي العقد أو الشرع، فلھذا أّثر في العقد

 النكاح بنیة التحلیل، وقد وضح ابن تیمیة وجھ المناقضة في العق�د           :ومثال ھذا النوع  
ل المحلل الذي ال یقصد مقصود النكاح من األلفة والسكن ال�ذي ب�ین ال�زوجین،             مث": بقولھ

وإنما یقصد نقیض النكاح، وھو الطالق لتعود إلى األول، فقصد المحلل ف�ي الحقیق�ة ل�یس          
بقصد الشارع، فإنھ إنما قصد الرد إلى األول، وھ�ذا ل�م یق�صده ال�شارع، فق�د ق�صد م�ا ل�م                       

  .)١("ده، فیجب إبطال قصده بإبطال وسیلتھیقصده الشارع، ولم یقصد ما قص

 جع�ل النك�اح س�ببًا لمل�ك الب�ضع،        وبھذا ظھر أن نك�اح المحل�ل إنم�ا بط�ل ألن اهللا              
وح��ل ال��وطء، والمحل��ل من��اقٌض مع��اكس ل��شرع اهللا تع��الى ودین��ھ، فإن��ھ جع��ل نكاح��ھ س��ببًا  

ن ملك��ھ ھ��و  الب��ضع وإحالل��ھ ل��ھ، ول��م یق��صد بالنك��اح م��ا ش��رعھ اهللا ل��ھ م��-لتملی��ك المطل��ق
للبضع، وحلھ لھ، وال لھ غ�رض ف�ي ذل�ك، وال دخ�ل علی�ھ، وإنم�ا ق�صد ب�ھ أم�رًا آخ�ر ل�م                            

  .)٢(یشرع لھ ذلك السبب، ولم یجعل طریقًا لھ

التناس��ل ودوام االس��تمتاع والع��شرة وال��صحبة، : وأی��ضًا مق��صود ال��شارع م��ن النك��اح
واالنقط��اع، وف��سخ العق��د الف��راق : والم��ودة والرحم��ة وال��سكن، أم��ا الن��اكح تحل��یًال فق��صده  

ورفعھ ال غیر، فتناقض القصدان، وإن كانت ھذه المقاص�د ف�ي نك�اح التحلی�ل ق�د تق�ع ف�ي                 
النك��اح ال��صحیح، لك��ن ف��رق ب��ین ات��صال یقب��ل االنقط��اع، وات��صال یق��صد ب��ھ االنقط��اع        

  .)٣(ابتداًء

                                                           

 ).١١٦ص(بیان الدلیل على بطالن التحلیل : ینظر) ١(
 ).١/٢٧٩(إغاثة اللھفان : ینظر) ٢(
 ).٤٠٩ - ٤٠٦ص( التحلیل بیان الدلیل على بطالن: ینظر) ٣(
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 إنم��ا أب��اح الرجع��ة لم��ن ق��صد      الرجع��ة بق��صد اإلض��رار، ف��إن اهللا    :مث��ال آخ��ر 

، )١( ﴾َوُبُعوَلُتُھنَّ َأَحقُّ ِب�َردِِّھنَّ ِف�ي َذِل�َك ِإْن َأَراُدوْا ِإْص�َالًحا    ﴿: ح كما في قولھ تعالى   اإلصال

فدّلت اآلیة الكریمة على أّن إباحة الرجعة مقتصرة على ما إذا كان القصد منھا اإلص�الح        
دة علیھ�ا،  ، فمتى قصد المراجع بالرجعة اإلضرار بالزوجة بإطال�ة أم�د الع�           )٢(ال اإلضرار 

وذلك بأن یطلقھا، ثم یمھلھا حتى تشارف عل�ى انق�ضاء الع�دة، ث�م یرتجعھ�ا بع�د ذل�ك، ث�م                       
یطلقھا قبل جماع أو بعده، ویمھلھا حتى تشارف انقضاء الع�دة، ث�م یرتجعھ�ا، ث�م یطلقھ�ا،                  
لتكون عّدتھا بذلك تسعة أشھر فقد ن�اقض ال�شرع ف�ي ذل�ك؛ ألن�ھ ل�م ُی�ِرد م�ا أراده اهللا م�ن           

ح، ب�ل أراد الم�ضارة، وأم�ا ل�و وق�ع ذل�ك م�ن غی�ر ق�صد من�ھ، ف�إن ذل�ك الفع�ل ال                    اإلصال
یحرم، ومعلوم أن الفعل لو وقع اتفاقًا م�ن غی�ر ق�صد من�ھ، ب�أن یرتجعھ�ا راغب�ًا فیھ�ا، ث�م                       

  .)٣(یبدو لھ فیطلقھا، ثم یبدو لھ فیرتجعھا راغبًا، ثم یبدو لھ فیطلقھا، لم یحرم ذلك علیھ

في الباعث على المراجعة، أّنھ لما ك�ان ف�ي ال�صورة األول�ى           والفرق بین الصورتین    
المضارة بالمرأة؛ حرم علیھ ذلك، ولم�ا تغّی�ر الباع�ث ف�ي ال�صورة              : باعثھ على المراجعة  

  .الثانیة، فكان باعثھ على المراجعة الرغبة في المرأة؛ لم یحرم ذلك التصرف علیھ

باعث غیر مناقض لقصد الشارع، فھو بھذا الوصف باع�ث م�شروع،            : القسم الثاني 
فإن كان لمراعاتھ أثر في الحك�م وج�ب إعمال�ھ، وك�ان داخ�ًال ف�ي م�سائل البح�ث، وإن ل�م                       

  .یكن كذلك؛ لم یكن لمراعاتھ والنظر إلیھ فائدة في تقریر الحكم

لھا على الھبة إنما ھبة المرأة صداقھا لزواجھا إذا سألھا ذلك، إْذ الباعث : مثال األول
ھ�و الرغب�ة ف��ي اس�تدامة الم��ودة ف�ي الحی��اة الزوجی�ة، وھ��و باع�ث غی��ر من�اقض لمق��صود        
ال�شارع ب��ل ھ��و م��ن مقاص��ده ف�ي ش��رعھ الھب��ة، ف��إذا م��ا طلق�ت الم��رأة بع��د ذل��ك ج��از لھ��ا    
الرجوع في ھبتھا، إعماًال للباعث الذي دفعھا لھبة صداقھا إلى زوجھا، فلما انتفى الباعث 

الھدی��ة، فھ��ي ت��دور مع��ھ وج��ودًا وع��دمًا، ولھ��ذا ق��ّرر الفقھ��اء قاع��دة ف��ي ھ��ذا الب��اب  انتف��ت 
ف�إذا عق�د العاق�د عق�دًا أو تب�رع           " األسباب وال�دواعي للعق�ود والتبرع�ات معتب�رة        : "ونصھا

بشيء، وھنا داع وحامل حملھ على ذلك اعتبرنا ذلك ال�ذي حمل�ھ؛ ألن األعم�ال واألم�ور                 
  .)٤(بمقاصدھا

كان الباعث على النكاح لیس المقصود األصلي منھ وھو التناس�ل     ما لو  :مثال الثاني 
، وإنما الباعث علیھ مقاصد تبعیة أخرى من طلب السكن، -رحمھ اهللا-كما یقرر الشاطبي    

والتعاون على المصالح الدنیوی�ة واألخروی�ة، والنظ�ر إل�ى م�ا خل�ق اهللا م�ن المحاس�ن ف�ي                
 م��ن المقاص��د الت��ي ل��یس فیھ��ا مناق��ضة للمق��صود الن��ساء، والتجم��ل بم��ال الم��رأة، ونحوھ��ا

الشرعي األصلي من النكاح، بل یحصل منھا تقویة وتثبیت للمقصد الرئیس، فالنك�اح م�ن          

                                                           

 .٢٢٨: اآلیة: سورة البقرة) ١(
  ).١/١٠٣(، أضواء البیان )٢/٦٧(أحكام القرآن للجصاص : ینظر) ٢(
 ).٣٨٢-٣٨١ص(بیان الدلیل على بطالن التحلیل : ینظر) ٣(
 ) .١٨٦ص(القواعد واألصول الجامعة والفروق والتقاسیم البدیعة النافعة ) ٤(
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أجل ھذه البواعث سائغ، بل ق�صد الت�سبب ل�ھ ح�سن؛ ألن ھ�ذه البواع�ث وإن ل�م تك�ن م�ن                    
  .)١( كلِّ أحوالھالمقاصد الرئیسیة للنكاح شرعًا، لكنھا ال تخالفھ، بل ھي تالئمھ على

ب اطا  

  أم اث ر أره

والقاعدة العام�ة أن�ھ مت�ى م�ا ك�ان األث�ر ال�ذي یحدث�ھ إعم�ال الباع�ث وراء الت�صرف                     
إبطال التصرف نفسھ، فإّن ھذا اإلبطال یع�ود عل�ى الت�صرف ح�سب اإلمك�ان، ف�إن أمك�ن                 

 ك��ان ھ��ذا ھ��و  إبط��ال الت��صرف ف��ي ح��ق جمی��ع أط��راف الت��صرف، وم��ن جمی��ع وجوھ��ھ   
الم��راد، وإال أبط��ل م��ا یمك��ن إبطال��ھ ورفع��ھ م��ن وج��وه ذل��ك الت��صرف، وح��ق م��ن أمك��ن    

  .اإلبطال في حقھ من أطراف التصرف

علیھ فإن الباعث المؤثر في التصرف على وجھ اإلبط�ال ل�ھ ینق�سم إل�ى ع�دة أق�سام،                     
  :وھذه األقسام سیتم بیانھا من خالل الفروع اآلتیة

لباعث من حیث إبطال التصرف في حق أطراف التصرف إلى          ینقسم ا : الفرع األول 
  :قسمین

باع��ث یترت��ب عل��ى إعمال��ھ بط��الن الت��صرف ف��ي ح��ق جمی��ع أط��راف  : الق��سم األول
ما لو تواطأ المحلِّل والمحلِّلة على التحلیل، فإّن العقد باط�ل ظ�اھرًا   : التصرف، ومثال ھذا  

كاح، ف�ال یح�ل لك�ل واح�ٍد منھم�ا تمك�ین            وباطنًا في حقھما جمیعًا، وال تترتب علیھ آثار الن        
  .اآلخر من االستمتاع، ولو مات أحدھما لم یرثھ اآلخر؛ ألّن الباطل ال تترتب علیھ آثاره

باع��ث یترت��ب عل��ى إعمال��ھ إبط��ال الت��صرف م��ن وج��ھ دون وج��ھ،      : الق��سم الث��اني 
ط��الق الف�ارِّ؛ وھ��و ال�زوج ال��ذي یطل�ق امرأت��ھ ف�ي م��رض موت�ھ المخ��وف بق��صد      : ومثال�ھ 

زوال مل�ك االنتف�اع     : األم�ر األول  : حرمانھا من المیراث، فإّن الطالق یترتب علیھ أمران       
المنع من المیراث، وإعمال الباعث ھنا یقتصر على أحد األمرین : بالبضع، واألمر اآلخر

دون اآلخر، فیحكم على الطالق بصحتھ م�ن حی�ث أّن�ھ أزال مل�ك االنتف�اع بالب�ضع، وأم�ا         
 یمنع من اإلرث؛ فال یحكم بصحتھ، وبذلك ترث المرأة الزوج، ولو            من حیث كونھ طالقاً   

  .مات بعد ما أبانھا

لك��ن م��ن الت��صرف م��ا یمك��ن إبطال��ھ ك��العقود الت��ي ق��د تواط��أ       ": ق��ال ش��یخ اإلس��الم 
المتعاقدان علیھا، ومنھا ما یمكن إبطال�ھ بالن�سبة إل�ى الحك�م ال�ذي ی�راد تحقیق�ھ م�ن خ�الل             

الن��صاب ف��رارًا م��ن الزك��اة، أو یطل��ق زوجت��ھ ف��رارًا م��ن  المق��صد ال��سيء، مث��ل م��ن یبی��ع 
اإلرث، ف��إن البی��ع ص��حیح ف��ي ح��ق الم��شتري، وك��ذلك الط��الق واق��ع، لك��ن تج��ب الزك��اة،  

  .)٢("ویثبت اإلرث إبطاًال للتصرف في ھذا الحكم وإن صح في حكم آخر

  

                                                           

 ).٣/١٣٩(، الموافقات )١٦٦ص(بطالن التحلیل الدلیل على : ینظر) ١(
 ).١١٧- ١١٦ص(بیان الدلیل على بطالن التحلیل ) ٢(
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  :ینقسم الباعث من حیث أثره في رفع الحكم وعدمھ إلى قسمین :الفرع الثاني

باعث یترت�ب عل�ى إعمال�ھ رف�ع حك�م الت�صرف، وف�سخھ بع�د وقوع�ھ،             : قسم األول ال
نكاح التحلیل، فإنھ یجب ف�سخھ ورفع�ھ ف�ورًا وإن ت�م العق�د، ب�ل ول�و َخ�ال ب�المرأة                      : ومثالھ

  .ودخل بھا

: باعث ال یترتب على إعمالھ رفع حكم الت�صرف، وال ف�سخھ، ومثال�ھ           : القسم الثاني 
الق إذا وقع انحل بھ عقد النك�اح، ول�م یمك�ن رفع�ھ بع�د وقوع�ھ،          طالق الفاّر، فإّن ھذا الط    

وإن ك��ان ق��د ص��احبھ باع��ث س��يء لیح��ِرم امرأت��ھ م��ن المی��راث، لكّنن��ا نقط��ع عن��ھ حكم��ھ،  
  .)١(والمقصود رفعھ وھو اإلرث

  اثاطب 

رهأوره وار ظ ثم ا  

  :ینقسم الباعث بھذا االعتبار إلى قسمین

: باع��ث من��صوص علی��ھ ف��ي الت��صرف؛ كم��ا ل��و ق��ال ل��شخص آلخ��ر     : ولالق��سم األ
زوجتك مولیتي فالنة على أن تحللھا لزوجھا األول ث�م تطلقھ�ا، فھ�ذا الباع�ث المن�صوص             

  .علیھ ال خالف بین الفقھاء في وجوب اعتباره، ومن ثم إبطال العقد بسببھ

ن الك�شف  باعث مستتر غیر من�صوص علی�ھ ف�ي الت�صرف، لك�ن أمك�             : القسم الثاني 
علیھ من خالل القرائن واألحوال، كبیع عصیر العنب لمن یعلم من حالھ اتخاذه خّلًا، فھذا                

  .القسم من البواعث المستترة محل نظر واجتھاد بین أھل العلم ما بین معمل لھا ومھمل
  

راب اطا  

  ره  ودًا ن ارفأم اث 

  :م إلى قسمینوالباعث بھذا االعتبار ینقس

  .)٢(المقصد األصلي الذي شُرع العقد من أجلھ: الباعث النوعي؛ وھو: القسم األول

ف�إذا م��ا ك�ان المق��صود األص��لي ال�ذي ش��رع الت�صرف م��ن أجل��ھ، فق�د واف��ق مق��صود      
ق�صد ال�شارع م�ن المكل�ف أن         : "الشارع، وكان تصرفھ ذلك ص�حیحًا، كم�ا ق�ال ال�شاطبي           

  .)٣("صده في التشریعیكون قصده في العمل موافقا لق

                                                           

 ).٢٧٤، ٢٧٠ص(بیان الدلیل على بطالن التحلیل ) ١(
 ).١/٤٠٠(المدخل الفقھي العام ) ٢(
 ).٣/٢٣(الموافقات ) ٣(
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االستمتاع بملك االنتفاع بالبضع، وال�صلة، والع�شرة     : والمقصود الشرعي من النكاح   
  .)١(والصحبة على سبیل الدوام

  .)٢(الرغبة في استمرار الحیاة الزوجیة: والمقصود من الرجعة

: فھ��ذه البواع��ث ال��شرعیة عل��ى الت��صرفات مقاص��د م��ن وض��ع ال��شارع، واألص��ل        
  . عقد مھما اختلف العاقدانوجودھا في كل

المقصد الشخصي ال�ذي ألجل�ھ أوق�ع المكل�ُف     : الباعث الشخصي، وھو : القسم الثاني 
التصرَف، وأجرى العمل من أجل تحقیقھ، والوصول إلیھ، سواٌء أكان ھ�ذا المق�صد ح�سنًا     

  .أم سیئًا، مناقضًا لمقصود الشارع أم ال

بمل���ك االنتف���اع بالب���ضع، وال���صلة، االس���تمتاع : -كم���ا تق���دم-فالمق���صود م���ن النك���اح 
والعشرة، والصحبة على سبیل الدوام، ولكن قد تكون ھن�اك بواع�ث شخ�صیة وراء إق�دام              
المكلف على ھذا الفعل، وإن لم تكن مناقضة لمقصود الشارع، بل ھي مما یم�دح ویج�وز             

 م�ال   قصده من توابع المقصد الرئیس ومكّمالتھ، كما لوكان باعثھ على النكاح الرغبة في            
المرأة، أو مصاھرة أھلھا، أو الرغبة في قیامھا علیھ وعلى أوالده وأخوتھ، فھذه البواعث 
وإن لم تكن المقصود الشرعي األصلي من النكاح؛ لكنھا بالنسبة للمكل�ف ق�د تك�ون باعث�ھ            

  .)٣(الرئیس، ومقصوده األصلي من النكاح، ومن ثم لم یكن لھا تأثیر في التصرف

الب، یتبین لنا بجالء مدى أثر نظری�ة الباع�ث ف�ي النك�اح، وذل�ك                وبعد ذكر ھذه المط   
من خالل التطبیقات التي أوردتھا، حیث تب�ین لن�ا أث�ر ھ�ذه النظری�ة ف�ي النك�اح ف�ي أم�ور               

  :أھمھا

 .أثر الباعث في الرجعة في النكاح -١
 .أثر الباعث في غرض الرجل من النكاح -٢
 ".محلِّلأي زواج ال"أثر الباعث في النكاح بنیة التحلیل  -٣
 .أثر الباعث في المقصود من النكاح -٤
 .ھبة المرأة صداقھا لزواجھا إذا سألھا ذلكأثر الباعث في  -٥
 .أثر الباعث في طالق الفار -٦

 .وقد سبق بیان جمیع ھذه التطبیقات في ثنایا البحث

                                                           

 ).١/٤٠١(المدخل الفقھي العام ) ١(
 .المرجع السابق) ٢(
 ).٣/١٣٩(، الموافقات )٥٣٥-٤/٥٣٤( الموقعین إعالم: ینظر) ٣(
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  :ومن التطبیقات لنظریة الباعث في النكاح

عق��ول، فح�ق الوالی�ة إنم�ا ش��رع    ع�ضل ال�ولي ابنت�ھ ع�ن ال��زواج ب�ال س�بب م�شروع وال م       
أص��ًال لیحق��ق الم��صلحة للم��وّلى علیھ��ا ال العك��س، ف��إذا امتن��ع ع��ن تزویجھ��ا لغی��ر س��بب      

وإذا خطبھ�ا   ": مشروع أو معقول كان ظالم�ًا ف�ال ی�شرع ھ�ذا الت�صرف، ق�ال اب�ن عاب�دین                   
 .)١("كفء وعضلھا الولي تثبت الوالیة للقاضي نیابة عن العاضل فلھ التزویج

 ك�الم اب�ن عاب�دین أن�ھ ال یج�وز لل�ولي أن یمنعھ�ا م�ن النك�اح ت�شھیًا؛ ألن ھ�ذا               فیالحظ من 
  .الباعث غیر مشروع

والنظر للمآل یحكُم الباعث ویقیده، حتى ل�و ك�ان امتن�اع ال�ولي لق�صد ح�سن وھ�و انتظ�ار           
خاطب آخ�ر، إال إن الم�آل فی�ھ إض�رار بالفت�اة، ف�ال ی�شرع ھ�ذا الت�صرف، وت�زول والی�ة                        

  . )٢( للمصلحةالولي تحصییًال

والحم��د اهللا ال��ذي بنعمت��ھ ت��تم ال��صالحات وص��لى اهللا وس��لم عل��ى نبین��ا محم��د وعل��ى آل��ھ       
  .وصحبھ أجمعین

  

                                                           

 ).٣/٨٢(حاشیة ابن عابدین ) ١(
 ).١٥٣ص(نظریة الباعث وأثرھا في العقود والتصرفات في الفقھ اإلسالمي : ینظر) ٢(
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  الخاتمة

  :لقد توصلت من خالل ھذا البحث إلى النتائج التالیة

 .مجموعة اآلراء التي تفسر بھا بعض الوقائع: تعریف النظریة في االصطالح -١
ضوعات فقھیة أو موضوع یشتمل على مسائل فقھی�ة   مو: تعریف النظریة الفقھیة   -٢

أو ق��ضایا فقھی��ة حقیقت��ھ أرك��ان وش��روط وأحك��ام، تق��وم ب��ین ك��ل منھ��ا ص��لة 
 .فقھیة، تجمعھا وحدة موضوعیة تحكم ھذه ھي العناصر جمیعًا

ال��سبب الموج��ب أو ال��دافع أو الغای��ة الت��ي یق��وم : تعری��ف الباع��ث ف��ي االص��طالح -٣
 . أو خیرًاعلیھا تصرف أو عمل یخفي شرًا

المقصد المراد للمكلف من وراء  : عالقة الباعث بالنیة والقصد، وأن مما یراد بھا        -٤
 .قیامھ بتصرف ما، والنیة والمقصد بھذا المعنى ھو ما یعرف بالباعث

أمر نفسي ذاتي خفي وخ�ارج ع�ن نط�اق التعاق�د، وال ی�شرط أن یتوق�ف                  : الباعث -٥
 . األشخاصعلیھ وجوده، وھو متغیر، أي یختلف باختالف

باعتب���ار موافقت��ھ لق���صد  : ذك��رت أق��سام الباع���ث باعتب��ارات مختلف���ة م��ن أھمھ��ا      -٦
باعتب�اره غای�ة ومق�صدًا    ،  باعتب�ار ظھ�وره واس�تتاره     ،  باعتبار أث�ره  الشارع،  

 .من التصرف
 .ذكرت وحصرت أھم التطبیقات التي تم إیرادھا في البحث -٧

 عل�ى نبین�ا محم�د وعل�ى وص�حبھ      ھذا واهللا سبحانھ وتعالى أعلم، وصلى اهللا وسلم وب�ارك         
  .أجمعین
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  المصادر والمراجع

أحكام القرآن، للجصاص، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي  -١
محمد صادق القمحاوي، عضو لجنة مراجعة : ، المحقق)ھـ٣٧٠: المتوفى(

دار إحیاء التراث العربي، بیروت، : المصاحف باألزھر الشریف، الناشر
 .ھـ١٤٠٥: الطبعتاریخ 

: المتوفى(أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي : إحیاء علوم الدین، المؤلف -٢
 . بیروت–دار المعرفة : ، الناشر)ھـ٥٠٥

عبد اهللا بن محمود بن مودود الموصلي : االختیار لتعلیل المختار، المؤلف -٣
: یقات، علیھا تعل)ھـ٦٨٣: المتوفى(البلدجي، مجد الدین أبو الفضل الحنفي 

من علماء الحنفیة ومدرس بكلیة أصول الدین (الشیخ محمود أبو دقیقة 
 -وصورتھا دار الكتب العلمیة ( القاھرة - مطبعة الحلبي : ، الناشر)سابقا

 .م١٩٣٧ - ھـ ١٣٥٦: ، تاریخ النشر)بیروت، وغیرھا
محمد األمین بن محمد : أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن، المؤلف -٤

دار : ، الناشر)ھـ١٣٩٣: المتوفى(القادر الجكني الشنقیطي   بن عبدالمختار
- ھـ١٤١٥:  لبنان، عام النشر-الفكر للطباعة و النشر و التوزیع بیروت 

  .م١٩٩٥
محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد : إعالم الموقعین عن رب العالمین، المؤلف -٥

حمد عبد السالم م: ، تحقیق)ھـ٧٥١: المتوفى(شمس الدین ابن قیم الجوزیة 
 -ھـ ١٤١١األولى، :  ییروت، الطبعة–دار الكتب العلمیة : إبراھیم، الناشر

 .م١٩٩١
أبو حیان محمد بن یوسف بن علي بن : البحر المحیط في التفسیر، المؤلف -٦

صدقي : ، المحقق)ھـ٧٤٥: المتوفى(یوسف بن حیان أثیر الدین األندلسي 
 .ھـ١٤٢٠: ، الطبعة بیروت-دار الفكر : محمد جمیل، الناشر

عالء الدین، أبو بكر بن مسعود بن : بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، المؤلف -٧
دار الكتب العلمیة، : ، الناشر)ھـ٥٨٧: المتوفى(أحمد الكاساني الحنفي 

 .م١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦الثانیة، : الطبعة
 عبد تقي الدین أبو العباس أحمد بن: بیان الدلیل على بطالن التحلیل، المؤلف -٨

: حمد السلفي، الناشر: ، المحقق)ھـ٧٢٨: المتوفى(الحلیم بن تیمیة الحراني 
 .ھـ١٤١٨األولى :  بیروت، الطبعة–المكتب اإلسالمي 

محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق : تاج العروس من جواھر القاموس،المؤلف -٩
: المتوفى(الحسیني، أبو الفیض، الملّقب بمرتضى، الزَّبیدي 

 .دار الھدایة: مجموعة من المحققین،الناشر: حقق،الم)ھـ١٢٠٥
: المتوفى(أبو بكر محمد بن الحسن بن درید األزدي : جمھرة اللغة، المؤلف -١٠

 –دار العلم للمالیین : رمزي منیر بعلبكي، الناشر: ، المحقق)ھـ٣٢١
 .م١٩٨٧األولى، : بیروت، الطبعة



 - ٥٩٩٢ -

 
علي ، أبو الحسن: فحاشیة العدوي على شرح كفایة الطالب الرباني، المؤل -١١

نسبة إلى بني عدي، بالقرب من (بن أحمد بن مكرم الصعیدي العدوي 
یوسف الشیخ محمد البقاعي، : ، المحقق)ھـ١١٨٩: المتوفى) (منفلوط
ھـ ١٤١٤: بدون طبعة، تاریخ النشر:  بیروت، الطبعة–دار الفكر : الناشر

 .م ١٩٩٤ -
ابدین، محمد أمین بن عمر ابن ع: رد المحتار على الدر المختار، المؤلف -١٢

دار : ، الناشر)ھـ١٢٥٢: المتوفى(بن عبد العزیز عابدین الدمشقي الحنفي 
 .م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢الثانیة، : بیروت، الطبعة-الفكر

محمد بن صالح بن محمد : الشرح الممتع على زاد المستقنع، المؤلف -١٣
: عةدار ابن الجوزي، الطب: ، دار النشر)ھـ١٤٢١: المتوفى(العثیمین 
 . ھـ١٤٢٨ - ١٤٢٢األولى، 

أبو نصر إسماعیل بن حماد : صحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، المؤلف -١٤
أحمد عبد الغفور عطار، : ، تحقیق)ھـ٣٩٣: المتوفى(الجوھري الفارابي 

 .م١٩٨٧ -    ھـ١٤٠٧الرابعة :  بیروت، الطبعة–دار العلم للمالیین : الناشر
زكریا بن محمد بن أحمد : یة، المؤلفالغرر البھیة في شرح البھجة الورد -١٥

، )ھـ٩٢٦: المتوفى(بن زكریا األنصاري، زین الدین أبو یحیى السنیكي 
 .بدون طبعة وبدون تاریخ: المطبعة المیمنیة،الطبعة: الناشر

الشَّامل لألدّلة الشَّرعیَّة واآلراء المذھبیَّة وأھّم (الِفْقُھ اإلسالميُّ وأدلَُّتُھ  -١٦
َوْھَبة . د. أ: ، المؤلف)قھیَّة وتحقیق األحادیث النَّبویَّة وتخریجھاالنَّظریَّات الف

بن مصطفى الزَُّحْیِلّي، أستاذ ورئیس قسم الفقھ اإلسالمّي وأصولھ بجامعة 
 . دمشق– سوریَّة -دار الفكر :  كّلیَّة الشَّریعة، الناشر- دمشق 

 مجد الدین أبو طاھر محمد بن یعقوب: القاموس المحیط، المؤلف -١٧
مكتب تحقیق التراث في مؤسسة : ، تحقیق)ھـ٨١٧: المتوفى(الفیروزآبادى 

مؤسسة الرسالة : محمد نعیم العرقُسوسي، الناشر: الرسالة، بإشراف
 - ھـ ١٤٢٦الثامنة، :  لبنان، الطبعة–للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت 

 .م٢٠٠٥
 دمشق، الطبعة دار القلم،: علي الندوي، الناشر: القواعد الفقھیة، المؤلف -١٨

 .م١٩٩٤ -ھـ١٤١٤: الثالثة
مكتبة الرشد، الطبعة : یعقوب الباحسین، الناشر: القواعد الفقھیة، المؤلف -١٩

 . م١٩٩٨ -ھـ١٤١٨األولى 
عبد : القواعد واألصول الجامعة والفروق والتقاسیم البدیعة النافعة، المؤلف -٢٠

 .األولى: لطبعة القاھرة، ا–مكتبة السنة : الرحمن بن ناصر السعدي، الناشر
منصور بن یونس بن صالح الدین : كشاف القناع عن متن اإلقناع، المؤلف -٢١

دار : ، الناشر)ھـ١٠٥١: المتوفى(ابن حسن بن إدریس البھوتى الحنبلى 
 .الكتب العلمیة



 - ٥٩٩٣ -

 
أبو سلیمان حمد بن محمد : معالم السنن، وھو شرح سنن أبي داود، المؤلف -٢٢

، )ھـ٣٨٨: المتوفى(معروف بالخطابي بن إبراھیم بن الخطاب البستي ال
  حلب-المطبعة العلمیة : الناشر

/ إبراھیم مصطفى (مجمع اللغة العربیة بالقاھرة، : لمعجم الوسیط، المؤلف -٢٣
 .دار الدعوة: ، الناشر)محمد النجار/ حامد عبد القادر / أحمد الزیات 

ن محمد ابن إبراھیم بن محمد بن عبد اهللا ب: المبدع في شرح المقنع، المؤلف -٢٤
دار الكتب : ، الناشر)ھـ٨٨٤: المتوفى(مفلح، أبو إسحاق، برھان الدین 

 .م١٩٩٧ - ھـ ١٤١٨األولى، :  لبنان، الطبعة–العلمیة، بیروت 
تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن : مجموع الفتاوى، المؤلف -٢٥

د بن عبد الرحمن بن محم: ، المحقق)ھـ٧٢٨: المتوفى(تیمیة الحراني 
مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف، المدینة النبویة، : قاسم، الناشر

 .م١٩٩٥/ھـ١٤١٦: المملكة العربیة السعودیة، عام النشر
 –دار القلم : مصطفى الزرقاء، الناشر: المدخل الفقھي العام، المؤلف -٢٦

 .م٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥الثانیة : دمشق، الطبعة
القاضي محمد بن عبد اهللا أبو بكر :  المؤلفالمساِلك في شرح ُمَوطَّأ مالك، -٢٧

، قرأه وعّلق )ھـ٥٤٣: المتوفى(بن العربي المعافري االشبیلي المالكي 
: محمد بن الحسین السُّلیماني وعائشة بنت الحسین السُّلیماني، قدَّم لھ: علیھ

األولى، : َدار الَغرب اإلسالمي، الطبعة: یوسف الَقَرَضاوي، الناشر
 .م٢٠٠٧-ھـ١٤٢٨

أحمد بن محمد بن علي : المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، المؤلف -٢٨
المكتبة : ، الناشر)ھـ٧٧٠نحو : المتوفى(الفیومي ثم الحموي، أبو العباس 

 . بیروت–العلمیة 
: جرجس جرجس، الناشر: معجم المصطلحات الفقھیة والقانونیة، المؤلف -٢٩

 .م١٩٩٦الشركة العالمیة للكتاب، الطبعة األولى 
اهللا محمد بن عمر بن   أبو عبد: التفسیر الكبیر، المؤلف= مفاتیح الغیب  -٣٠

الحسن بن الحسین التیمي الرازي الملقب بفخر الدین الرازي خطیب الري 
:  بیروت الطبعة-دار إحیاء التراث العربي : ، الناشر)ھـ٦٠٦: المتوفى(

 .ھـ١٤٢٠ -الثالثة 
 محمد اللخمي الغرناطي الشھیر إبراھیم بن موسى بن: الموافقات، المؤلف -٣١

أبو عبیدة مشھور بن حسن آل : ، المحقق)ھـ٧٩٠: المتوفى(بالشاطبي 
 .م١٩٩٧/ ھـ١٤١٧الطبعة األولى : دار ابن عفان، الطبعة: سلمان، الناشر

عبد اهللا ابراھیم : نظریة الباعث وأثرھا في العقود والتصرفات، المؤلف -٣٢
 . األردن–قاف مطابع وزارة األو: الكیالني، الناشر

مؤسسة : فتحي الدریني، الناشر: نظریة التعسف في استعمال الحق، المؤلف -٣٣
 .الثانیة:  بیروت، الطبعة–الرسالة 



 - ٥٩٩٤ -

 
شمس الدین محمد بن أبي : نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج، المؤلف -٣٤

: ، الناشر)ھـ١٠٠٤: المتوفى(العباس أحمد بن حمزة شھاب الدین الرملي 
 .م١٩٨٤/ھـ١٤٠٤ -ط أخیرة : وت، الطبعةدار الفكر، بیر

عبد الملك بن عبد اهللا بن یوسف : نھایة المطلب في درایة المذھب، المؤلف -٣٥
بن محمد الجویني، أبو المعالي، ركن الدین، الملقب بإمام الحرمین 

عبد العظیم محمود الّدیب، / د. أ: ، حققھ وصنع فھارسھ)ھـ٤٧٨: المتوفى(
 .م٢٠٠٧-ھـ١٤٢٨األولى، : طبعةدار المنھاج، ال: الناشر

  

  

  

  

 




