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التعريف بمجلة بحوث الشريعة
◂جهة اإلصدار:
تص ــدر املجل ــة ع ــن كلي ــة العل ــوم الش ــرعية ،وتخض ــع لألنظم ــة املعم ــول به ــا ف ــي الس ــلطنة ،وباألخ ــص قان ــون
املطبوع ــات والنش ــر الص ــادر باملرس ــوم السلطان ــي ( )84/49وتعديالت ــه والئحت ــه التنفيذي ــة ،وكذل ــك قان ــون حق ــوق
املؤل ــف والحق ــوق املج ــاورة الص ــادر باملرس ــوم السلطان ــي (.)2008/65

◂أهداف املجلة:
نشر البحوث العلمية املحكمة في مجاالت العلوم الشرعية والدراسات اإلسالمية.
إبـراز جهود الباحثيـن من خالل نشر إنتاجهم العلمـي وإتاحته للمختصيـن.
تشـجيع الباحثيـن في تخصصات العلوم الشرعية واإلسالمية على إجراء البحوث ونشرها.
اإلسهام في تطويـر حركة البحث العلمـي في تخصصات الشريعة والدراسات اإلسالمية.
اإلسهام في نشر املعرفة في مجاالت علوم الشريعة اإلسالمية وال سيما املتعلقة بعمان.

◂مجاالت النشر:
تنش ــر املجل ــة البح ــوث والدراس ــات ف ــي مج ــاالت العل ــوم الش ــرعية والدراس ــات اإلس ــالمية وم ــا يتعل ــق بها ،وتش ــمل:
الش ــريعة والقان ــون  -الدراس ــات اإلس ــالمية  -االقتص ــاد اإلسالم ــي  -الثقاف ــة اإلس ــالمية.

◂هيئة التحريـر:
▪ رئيس هيئة التحريـر
د .راشد بن علي الحارثي

عميد كلية العلوم الشرعية

▪ مديـرالتحريـر
د .فتحي بن نصر بوعجيلة

قسم أصول الديـن

▪ األعضاء
د .إبـراهيم بن راشد الغماري

قسم الفقه وأصوله

د .مهدي بن لوناس دهيم

قسم أصول الديـن

د .أحمد بن سعيد الرمحي

قسم الفقه وأصوله

د .محمد البشيـر الحاج سالم

قسم الفقه وأصوله

د .طالب بن علي السعدي

قسم الفقه وأصوله

د .سعاد بنت سعيد الدغيشية

قسم املتطلبات العامة
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▪ منسق التحريـر
الفاضل /أحمد بن إسـحاق البوسعيدي
▪ الهيئة االستشارية
أ .د .سليمان بن علي بن عامر الشعيلي
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جامعة السلطان قابوس  -سلطنة عمان.

أ .د .داود بو رقيبة

جامعة عمار ثليجي باألغواط  -الجزائر.

أ.د عمر محمد عبد املنعم الفرماوي

جامعة األزهر  -مصر.

أ.د إبـراهيم نوريـن إبـراهيم محمد

مركز أبحاث الرعاية والتحصيـن الفكري
مجمع الفقه اإلسالمـي  -السودان.

أ .د .مصطفى باجو

جامعة غرداية  -الجزائر.

أ .د .أرطغرل بويـنوكالن

جامعة مرمرة  -تـركيا

أ .د .عبد الحميد عشاق

دار الحديث الحسنـية  -املغرب.

أ .د .كمال توفيق حطاب

جامعة الكويت  -الكويت.
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قواعد النشر
مجل ــة بح ــوث الش ــريعة ،مجل ــة علمي ــة محكم ــة متخصص ــة ،تص ــدر ع ــن كلي ــة العل ــوم الش ــرعية بس ــلطنة عمان،
تعن ــى بنش ــر الدراس ــات والبح ــوث العلمي ــة األصيلة ،الت ــي تتواف ــر فيه ــا مقوم ــات البح ــث العلم ــي م ــن حي ــث أصال ــة
الفك ــر ،ووض ــوح املنهجي ــة ،ودق ــة التوثي ــق ،ف ــي مج ــاالت العل ــوم الش ــرعية والدراس ــات اإلس ــالمية .ويخض ــع النش ــر في
املجل ــة للش ــروط والضواب ــط اآلت ــية:

◂شروط النشر:

ً
منشورا ،أو مقدما للنشر إلى أي جهة أخرى ،ويقدم الباحث تعهدا بذلك.
) أال يكون البحث
ّ
جزءا من كتاب ،أو ْ
أال يكون البحث ً
بحث منشور ،أو رسالة علمية مجازة.
)2
ّ
ّ
ّ
املنهجي ــة ،وس ــالمة اللغ ــة ،م ــع است ــيفاء جمي ــع أركان
العلمي ــة ،والدق ــة
) أن تتواف ــر ف ــي البح ــث املق ـ ّـدم األمان ــة
ْ
البح ــث العلم ـ ّـيّ ،
ومكونات ــه ،وف ــق القواع ــد البحثي ــة املعتم ــدة .ويتحم ــل الباح ــث وح ــده املس ــؤولية القانون ــية
التام ــة ف ــي حال ــة نش ــر البح ــث وب ــه إخ ــالل باألمان ــة العلمي ــة.
ّ
 )4أال يـزيد عدد الباحثيـن على ثالثة.
ً
مكتوبا باللغة العربية.
 )5أن يكون البحث
 )6أن يكون البحث في املجاالت التـي تختص بها املجلة.
) أال يـزيد عدد الكلمات على ( )8000كلمة بما في ذلك الجداول واألشكال واملراجع.

◂ضوابط تسليم البحث:
) إرسال البحث إلكتـرونـيا إلى املجلة عبـر البـريد اإللكتـرونـي.majallah@css.edu.om :
 )2طباع ــة البح ــث بخ ــط تـ ـراديشنال أرابي ــك  Traditional Arabicبحج ــم ( ) 6للمت ــن و( ) 2للهوام ــش ،بصيغ ــة
وورد ،م ــع ت ــرك مس ــافة ونص ــف بي ــن الس ــطور .وتطب ــع الكلم ــات املكتوب ــة بالح ــرف الالتـين ــي بخ ــط تايم ــز ن ــيو
روم ــان  Times New Romanبحج ــم ( ) 2للمت ــن و( ) 0للهوام ــش ،م ــع ت ــرك مسافة  2.5س ــم عل ــى جوان ــب
الصفح ــة األربع ــة.
) كتاب ــة البيان ــات اآلت ــية باللغت ــين العربي ــة واإلنجلي ــزية ف ــي صفح ــة مس ــتقلة :عن ــوان البح ــث ،واس ــم الباح ــث،
وعنوان ــه ،والب ــريد اإللكتـرون ــي ،رق ــم الهات ــف.
ّ
 )4تضمي ــن البح ــث ملخصي ــن باللغت ــين العربي ــة واإلنجلي ــزية ،ف ــي ح ــدود مائت ــي ( )200كلم ــة ،ويذي ــالن بالكلمات
املفتاحي ــة للبح ــث ،عل ــى أال تتج ــاوز خم ــس كلم ــات.
 )5احت ــواء مقدم ــة البح ــث عل ــى العناص ــر األساس ــية :موض ــوع البح ــث وأهميت ــه وأس ــباب اخت ــياره ،ومش ــكلته،
وح ــدوده ،وأهداف ــه ،والدراس ــات الس ــابقة في ــه ،وخطت ــه ،واملنه ــج املتب ــع في ــه.
 )6اشتمال خاتمة البحث على أهم النتائج والتوصيات.
) مراعاة قواعد التوثيق واألمانة العلمية في الهوامش وقائمة املصادر واملراجع.
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 )8مراعاة عدم ذكر اسم الباحث /أسماء الباحثيـن أو ما يشيـر إليه /إليهم في متن البحث.

◂قواعد التوثيق:

) ُيذكر التوثيق في الهوامش بأرقام مستقلة في أسفل كل صفحة على حدة.
 )2يـ ـراعى ف ــي أس ــلوب التوثي ــق ف ــي الهوام ــش ع ــدم كتاب ــة املعلوم ــات ّ
مفصل ــة إال ف ــي قائم ــة املص ــادر واملراج ــع؛ وفق
األمثلة اآلت ــية:

عند عزو اآليات القرآنـية :سورة البقرة.50:
عن ــد تخري ــج األحادي ــث النبوي ــة :رواه الربيع ب ــن حبي ــب ف ــي كت ــاب الص ــالة ووجوبه ــا ،ب ــاب :ف ــي أوق ــات الص ــالة،
ب ــرقم  ، 8م ــن طري ــق أنس ب ــن مال ــك ،ص. 6
عند ذكر ْ
املصدر أو ْ
املرجع :السالمي ،مشارق أنوار العقول ،ص.2 0
عند ذكر املرجع األجنبي:
.Walters, M., Feminism a Very Short Introduction, p. 64
املخطوط :الرقي�شي ،مصباح الظالم ،مخطوط ،ص.8
الرس ــالة العلمي ــة :املعول ــي ،الدالل ــة اللغوي ــة وأث ــرها ف ــي توجي ــه الحكم الش ــرعي عن ــد أجوبة املحق ــق الخليلي،
رسالة ماجستـي ــر ،ص.60
املق ــال ف ــي مجل ــة محكمة :الش ــعيلي ،الس ــياق وأث ــره في الحكم على أس ــباب التن ــزيل :دراس ــة نظري ــة وتطبيقية
مجلة الش ــريعة والدراس ــات اإلس ــالمية ،ص .240
الش ــبكة العنكبوت ــية :بنعم ــر ،ال ــدرس اللغ ــوي عن ــد األصوليي ــن ،مرك ــز نم ــاء للبح ــوث والدراس ــات ،موق ــع
إلكتـرون ــي.

ُ
) تذكر التفاصيل في قائمة املصادر واملراجع وفق األمثلة اآلتـية:
الكتب العربية:

ُ
 الكت ــاب ال ــذي خ ـ ّـرج من ــه الحدي ــث :الفراهي ــدي؛ الربي ــع ب ــن حبي ــب ،الجام ــع الصحيح مس ــند اإلم ــام الربيعبي ــن حبي ــب ،مس ــقط :مكتب ــة االس ــتقامة ،ط  995،م.

 الكت ــاب املحق ــق :الس ــالمي ،عبد هللا ب ــن حمي ــد ،مش ــارق أن ــوار العق ــول ،تحقي ــق :عبد الرحم ــن عمي ــرة،ط  ،بي ــروت :دار الجي ــل ،ط  409 ،ه 989/م.
 الكت ــاب املت ــرجم :دي بوجران ــد ،روب ــرت ،الن ــص والخط ــاب واإلجراء ،ت ــرجمة :تمام حس ــان ،القاهرة :عالمالكت ــب ،ط  998 ،م.
 كت ــاب ملؤلفي ــن معاصري ــن :أب ــو غزال ــة ،إله ــام ،وحم ــد؛ عل ــي خلي ــل ،مدخ ــل إل ــى عل ــم لغ ــة الن ــص :تطبيقاتلنظري ــة روب ــرت ديبوجران ــد وولفجان ــج دريس ــلر ،القاه ــرة :الهيئ ــة املصري ــة العام ــة للكت ــاب ،ط  999 ،2م.
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 .2005 .Walters, M., Feminism a Very Short Introduction, Oxford University Pressاملخطوطات:
 الرقي�ش ــي ،خل ــف ب ــن أحم ــد ،مصب ــاح الظ ــالم ،دار الوثائق واملخطوطات ،وزارة التـ ـراث والثقافة ،س ــلطنةعم ــان ،رقم .52 90
الرسائل الجامعية:
 املعول ــي ،س ــيف ب ــن س ــليمان ب ــن ناص ــر ،الدالل ــة اللغوي ــة وأث ــرها ف ــي توجي ــه الحك ــم الش ــرعي عن ــد أجوب ــةاملحق ــق الخليل ــي ،رس ــالة ماجستـي ــر ،جامع ــة ن ــزوى 4 ،ه20 6 /م.
املجالت والدوريات:
 الش ــعيلي ،س ــليمان ب ــن عل ــي ب ــن عام ــر ،الس ــياق وأث ــره ف ــي الحك ــم عل ــى أس ــباب التن ــزيل :دراس ــة نظري ــةوتطبيقي ــة ،مجل ــة الش ــريعة والدراس ــات اإلس ــالمية20 2 ,م.29 -2 9 ،)90( 2 ،
الشبكة العنكبوتـية:
 بنعم ــر ،محم ــد ،ال ــدرس اللغ ــوي عن ــد األصوليي ــن ،مرك ــز نم ــاء للبح ــوث والدراس ــات ،موق ــع إلكتـرون ــي: www.nama-center.com/ActivitieDatials.aspx?Id=35شوهد في :فبـرايـر2020 ،28 ،م.

ُ
 )4تضاف بعض الرموز في حال عدم توفر بعض البيانات كاآلت ــي :بدون مكان النش ــر :د.م ،بدون اس ــم الناش ــر:
د.ن ،بدون رقم الطبعة :د.ط ،بدون تاريخ النش ــر :د.ت.

◂إجراءات التحكيم والنشر:

) تقوم هيئة التحريـر باملجلة بفحص البحث فحصا ّأوليا لتقرر أهليته للتحكيم أو رفضه.
ُ )2يحال البحث املقبول للتحكيم إلى مختصي ــن اثن ــينْ ،
لتحكيمه ًّ
علميا ،وفي حال اختالفهماُ ،يعرض على هيئة
التحري ــر؛ لتقرر الحاجة إلى إحالته إلى محكم ثالث ،أو االعتذار عن عدم نش ــره.

) ف ــي ح ــال قب ــول البح ــث للنش ــر في املجل ــة مع التعديل يقوم الباح ــث بإجراء التعديالت املطلوب ــة ،ويعد البحث
مرفوض ــا إذا ل ــم يج ــر الباحث التعديالت املطلوبة في املدة الت ــي تحددها هيئة التحري ــر.
 )4للمجلة ّ
أي جزء من ْ
البحث ،أو ْ
الحق في طلب حذف ّ
تعديله بما يتفق مع رؤية املجلة ،وأهدافها.
 )5ف ــي ح ــال قب ــول البح ــث من غي ــر تعديل ،أو قام الباح ــث بالتعديالت املطلوبة ،فإنه ي ــرسل له خطاب بالقبول
النهائ ــي متضمن ــا وعدا بالنش ــر ،مع بيان العدد الذي سي ــنشر فيه.
 )6في حال عدم قبول البحث للنشر ،يتلقى الباحث إخطارا باالعتذار عن عدم النشر في املجلة.

◂ملحوظات عامة:
) اآلراء الواردة فـي البحوث املنشورة تعبـر عن وجهة نظر الباحثيـن فقط ،وال تعبـر بالضرورة عن رأي املجلة.
 )2ف ــي ح ــال قب ــول البح ــث للنش ــر ت ــؤول جمي ــع حق ــوق النش ــر للمجل ــة ،وال يج ــوز نش ــره ف ــي أي منف ــذ نش ــر آخ ــر
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ً
ً
ورقي ــا أو إلكتـرون ــيا ،دون إذن كتاب ــي م ــن رئي ــس هيئ ــة تحري ــر املجل ــة.
) للمجل ــة ح ــق إع ــادة نش ــر البح ــوث الت ــي س ــبق لها نش ــرها ورقي ــا أو إلكتـرون ــيا ،دون حاج ــة إلذن الباح ــث ،ولها
ح ــق من ــح اإلذن ب ــإدراج بحوثه ــا ف ــي قواع ــد البيان ــات املختلف ــة ،س ــواء أكان ذل ــك بمقاب ــل أم ب ــدون مقابل.
 )4يخضع تـرتـيب البحوث وأولوية نشرها العتبارات فنـية تحددها هيئة التحريـر.
 )5يع ــد قي ــام الباح ــث بنش ــر البح ــث ،ورقي ــا أو إلكتـرون ــيا ،قب ــل تلق ــي ق ـرار املجل ــة بش ــأن نش ــره ،أو بع ــد نش ــره في
املجل ــة ،س ــلوكا غي ــر مقب ــول ،ويح ــق للمجل ــة اتخ ــاذ ما تـ ـراه مناس ــبا حي ــال الباحث.
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قاعدة «من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه»
وتطبيقاتها في فقه األسرة عند اإلباضية
دراسة مقارنة بقانون األحوال الشـخصيــة ُ
العمانـي
د /راشد بن حمود النظيـري  -جامعة السلطان قابوس  -سلطنة عمان
الملخص:
تناولـــت الدراســـة قاعـــدة (مـــن اســـتعجل الشـــيء
قبـــل أوانـــه عوقـــب بحرمانـــه) ،وتطبيقاتهـــا فـــي فقـــه
األس ــرة عن ــد اإلباضي ــة ،م ــع المقارن ــة بقان ــون األح ــوال
الشـــخصية ُ
العمانـــي ،فبيـــنت الدراســة أهميــة القاعــدة
ف ــي الفق ــه اإلس ــالمي ،وأنه ــا تش ــكل حاج ــزا يح ــول دون
اقتح ــام حرم ــات الش ــرع الحنـ ــيف ،والوص ــول إل ــى خ ــالف
مقاص ــده ،ومعانـ ــيه الس ــامية ،وكي ــف منع ــت القاع ــدة
مـــن التعســـف فـــي اســـتعمال الحـــق للوصـــول إلـــى
أغ ــراض غيـ ــر مش ــروعة ،وبي ــان م ــدى عناي ــة اإلباضي ــة
بهـــذه القاعـــدة فـــي مجـــال التأصيـــل والتطبيـــق
وسياس ــة المجتم ــع نح ــو المعانـ ــي الس ــامية واألخ ــالق
الرفيعــة ،ومــا انفــرد بــه اإلباضيــة مــن أحــكام تفصيليــة،
مـــع ذكـــر القيـــود التــــي تحكـــم القاعـــدة؛ لئـــال يـــؤدي
التوس ــع ف ــي تطبيقه ــا إل ــى نقي ــض م ــا يـ ــريده الش ــارع،
ويُبايـ ــن م ــراده ،أو يُخال ــف أحكام ــه.

The study dealt with the rule )whoever hastened
something before its time, was punished by
depriving it(, and its applications in the family
jurisprudence of the Ibadhis, with comparison with
the Omani Personal Status Law. And its sublime
meanings, and how the rule was prevented from
abuse of the right to reach illegal purposes, and
the extent to which the Ibadhis care about this
rule in the field of rooting and application and the
society’s policy towards lofty meanings and high
morals, and the detailed provisions that are unique
to the Ibadis, with mentioning the restrictions
that govern the rule; So that the expansion of
its application does not lead to the opposite of
what the legislator wants, contrasts with what he
wants, or violates its provisions.

ثـــم ختمـــت الدراســـة بذكـــر التطبيقـــات الفقهيـــة مـــن
الفقـــه اإلباضـــي وبيـــان مـــدى توســـعهم فـــي تطبيـــق
هــذه القاعــدة ،مــع بيــان رأي قانــون األحــوال الشـــخصية
ُ
العمانـ ــي ف ــي المس ــائل التـ ــي تع ــرض له ــا صراح ــة أو
داللـــة ،ولـــم يغفـــل الباحـــث ذكـــر رأيـــه فـــي المســـائل
الخالفيـــة ،معتصمـــا بأدلـــة الكتـــاب الكريـــم والســـنة
النبويـــة المطهـــرة.

Then the study concluded by mentioning the
jurisprudential applications of Ibadi jurisprudence
and indicating the extent of their expansion in the
application of this rule, with a statement of the
opinion of the Omani Personal Status Law in the
issues that it was explicitly or implicitly exposed
to.

وق ــد اتب ــع الباح ــث ف ــي دراس ــته المنه ــج االس ــتقرائي،
فتتبـــع مـــا ذكـــره العلمـــاء فـــي القاعـــدة ،وحـــاول أن
يســـتنبط المعاييــــر الالزمـــة لتفعيـــل القاعـــدة فـــي
المســـائل الفقهيـــة ،كمـــا اســـتعمل الباحـــث المنهـــج
المقـــارن مـــع قانـــون األحـــوال الشــــخصية ُ
العمانــــي.
وتوصلـــت الدراســـة فـــي الخاتمـــة إلـــى مجموعـــة مـــن
النتائـــج ،ومنهـــا :ال عبــــرة بظاهـــر التصرفـــات الفعليـــة
أو القولي ــة إن كان المقص ــد منه ــا أم ــرا غيـ ــر مش ــروع،
ومناقض ــا لمقص ــد الش ــرع الحكي ــم ،كم ــا أن اإلباضي ــة
يُعـــدون مـــن المتوسعيــــن فـــي تطبيـــق قاعـــدة مـــن
اســـتعجل الشـــيء قبـــل أوانـــه عوقـــب بحرمانـــه.
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Abstract:

الكلم ــات المفتاحي ــة :اس ــتعجل ،العقوب ــة ،الحِ رم ــان،
اإلباضي ــة ،األح ــوال الشـ ــخصية.

In his study, the researcher followed the inductive
approach, following what the scholars mentioned
in the rule, and tried to elicit the necessary criteria
to activate the rule in jurisprudential issues. The
researcher also used the comparative approach
with the Omani Personal Status Law.
The study concluded in the conclusion to a set
of results, including: that there is no lesson in
the apparent of actual or verbal behavior if the
purpose of it is illegal, and contrary to the intent of
the wise Sharia, and that the Ibadis are considered
among the expanders in the application of the
rule of hurrying something before its time was
punished by deprivation.
deprivation,

punishment,
status.
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قاعدة« :من استعجل الشيء قبل أوانه»

راشد النظيري

مقدمة
الحمد هلل رب العاملي ــن ،والصالة والسالم على أشرف
املرسلي ــن ،س ــيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعي ــن،
وبعد:
معان وحكم
فإن ش ــريعة اإلس ــالم الخالدة قائمة على ٍ
س ــامية ،ته ــدف إل ــى إس ــعاد البش ــرية ،وتحقي ــق مقاصد
علي ــة ،فكان ــت منهج ــا قويم ــا وصراط ــا مس ــتقيما،
قواعده ــا محكم ــة وأسس ــها مت ــينة ،تجل ــب التـيسي ــر
وتدف ــع الح ــرج ،ال عن ــت فيه ــا وال نص ــب ،وكل م ــن رام
خ ــالف مقاص ــد الش ــرع ومبتغ ــاه ،وس ــعى إل ــى ه ــدم
قواع ــده وأسس ــه ،فق ــد أت ــى س ــيئة وارتك ــب خطيئ ــة،
َ
ف ـ ُـرد إلي ــه فعل ــه وح ــرم مقص ــوده ،وإذا كان ــت األس ــباب
مفضي ــة إل ــى مس ــبباتها ،واملقدم ــات محقق ــة لنتائجه ــا،
وف ــق س ــنن معي ــنة ومنه ــج ش ــرعي قوي ــم ف ــإن م ــن قص ــد
االس ــتعجال ،ودف ــع بنفس ــه للوص ــل إل ــى املس ــببات،
وتحقي ــق النتائ ــج قب ــل حي ــنها بوس ــائل غي ــر مش ــروعة،
ُ
أو تعس ــف ف ــي حق ــه ُس ـ َّـد أمام ــه الطري ــق ،وقط ــع علي ــه
الس ــبيل؛ منع ــا م ــن الض ــرر ،ودفع ــا للمفاس ــد ،وتل ــك
سياس ــة ش ــرعية رس ــمها الق ـرآن الكري ــم ،وأرش ــد إليه ــا
النب ــي املصطف ــى صل ــى هللا علي ــه وس ــلم.
وق ــد تح ــدث الفقهاء وعلماء املقاصد عن هذا الجانب
فقع ــدوا القواع ــدَّ ،
َّ
وبين ــوا الف ــروع ف ــي مناس ــبات ش ــتى،
وأب ــواب مختلف ــة ،تحتاج إلى جمع وتأصيل ،الس ــيما مع
اخت ــالف البيئ ــات ،وتباي ــن األع ـراف ،وتع ــدد املقاص ــد،
وتن ــوع الوس ــائل ،وم ــن هن ــا أردت الحدي ــث ع ــن قاع ــدة
مهمة لها عالقة بالسياس ــة الش ــرعية ،وسد الذرائع أال
وهي (من استعجل ال�شيء قبل أوانه عوقب بحرمانه)،
فأفص ــل الق ــول ف ــي مبناه ــا وتأصي ــل معناه ــا ،وتع ــداد
فروعها بأسلوب علمـي مقارن بيـن املذاهب اإلسالمية،
غي ــر أن ــي ملس ــت أن البح ــث ال يحتم ــل اإلطال ــة ،وق ــد
ُحق ــق الق ــول فيه ــا ف ــي أكث ــر املذاه ــب اإلس ــالمية س ــوى
املذه ــب اإلبا�ش ــي ،م ــع أن ــه ل ــه مف ــردات فيه ــا؛ ولذل ــك
أردت كش ــف مبناه ــا ومحتواه ــا عن ــد اإلباضي ــة ف ــي باب
فقه األس ــرة (األحوال الش ــخصية) مقارن ــا ذلك بقانون
األح ــوال الش ــخصية ُ
العمان ــي ،م ــع ذك ــر ما ذهب ــت إليه
املذاه ــب اإلس ــالمية ف ــي بعض املس ــائل؛ نظ ـرا ألهميتها،
وم ــن أج ــل مزي ــد بي ــان وإيضاح.

أسباب اختـيارالبحث:
 .بي ــان م ــدى عناي ــة فقه ــاء اإلباضي ــة بالسياس ــة
الش ــرعية ف ــي األح ــكام الفقهي ــة ،وكي ــف كان
اعتماده ــم عل ــى املقاص ــد وامل ــآالت ،ول ــم يغفل ــوا
مب ــدأ س ــد الذرائ ــع ملن ــع املض ــار ،وقم ــع املفاس ــد في
املجتم ــع.
 .2املوازنة بيـن ما اعتمده اإلباضية وفق قاعدة (من
اس ــتعجل ال�ش ــيء قبل أوانه عوقب بحرمانه) ،وما
ذه ــب إلي ــه قانون األحوال الش ــخصية ُ
العمان ــي في
تقنـينه لألحكام.
 .وض ــع ضواب ــط دقيق ــة لقاع ــدة (م ــن اس ــتعجل
ال�ش ــيء قب ــل أوان ــه عوق ــب بحرمان ــه)؛ حت ــى ال
تناق ــض األص ــول ،وتدف ــع النص ــوص.
الدراسات السابقة:
ل ــم يق ــف الباح ــث عل ــى دراس ــة متخصص ــة لقاع ــدة
(م ــن اس ــتعجل ال�ش ــيء قب ــل أوان ــه عوق ــب بحرمان ــه)
تبي ــن مفهومه ــا ،وتؤصل أحكامه ــا ،وتجمع فروعها عند
فقه ــاء اإلباضي ــة ،س ــوى بحثي ــن تطرق ــا إليه ــا عرض ــا ف ــي
ن ــدوة تط ــور العل ــوم الفقهي ــة ف ــي ُعم ــان خ ــالل الق ــرن
الراب ــع الهج ــري( ،القواع ــد الش ــرعية أنموذج ــا) ،وهما:
 .القواع ــد الفقهي ــة وأث ــرها ف ــي املقاص ــد ،مصطف ــى
اب ــن حم ــو أرش ــوم ،وق ــد تع ــرض له ــا ف ــي أق ــل م ــن
صفحت ــين ،م ــع أن ــه ل ــم يقص ــر حديث ــه عل ــى ب ــاب
فقه ــي معي ــن.
 .2القواع ــد الفقهي ــة عن ــد اب ــن ب ــركة ،خلف ــان ب ــن
محم ــد الحارث ــي ،وق ــد تع ــرض ملعناه ــا ،وتأصيله ــا،
والتمثي ــل له ــا ف ــي صفح ــة ونص ــف تقريب ــا.
كم ــا وق ــف الباح ــث عل ــى كت ــاب واح ــد معاص ــر
مخت ــص بجم ــع القواع ــد اإلباضي ــة ،وه ــو:
 معج ــم القواع ــد الفقهي ــة اإلباضي ــة ،د .محم ــودمصطف ــى عب ــود آل هرموش ،وقد تع ــرض ملعناها،
وأصله ــا وفروعه ــا ف ــي صفح ــة ونص ــف تقريبا.
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وأم ــا بقي ــت املذاه ــب اإلس ــالمية فكان ــت له ــم بح ــوث
قيم ــة ،اس ــتفاد منه ــا الباح ــث إال أن الباح ــث بن ــى عليه ــا
ف ــي بحث ــه الس ــيما م ــن حي ــث التأصيل ووض ــع الضوابط
املقي ــدة للقاع ــدة ،وم ــن تل ــك البح ــوث واملؤلف ــات:
 .قاع ــدة (م ــن اس ــتعجل ال�ش ــيء قب ــل أوان ــه عوق ــب
بحرمان ــه) ،دراس ــة تأصيلي ــة تطبيقي ــة ،د.ناص ــر
ب ــن محم ــد ب ــن مش ــري الغادم ــي ،بح ــث منش ــور ف ــي
مجل ــة أم الق ــرى لعل ــوم الش ــريعة واللغ ــة العربي ــة
وآدابه ــا ،ج ، 6الع ــدد  ،28ش ــوال  424ه ــ ،وق ــد
َّبي ــن الباح ــث معن ــى القاع ــدة ،وأدلته ــا ،وتطبيقاته ــا
ف ــي العب ــادات واملعام ــالت ،والن ــكاح والط ــالق
وتوابعهم ــا ،ومس ــائل الف ــروض والوصاي ــا وال ـ ّ ِـرق،
ومس ــائل الح ــدود والقص ــاص ،ومس ــائل اللب ــاس
واألش ــربة والصي ــد ،وتطبيق ــات أخ ــرى.
وق ــد اس ــتفاد الباحث م ــن بحثه ،في جانب تحقيق
املعان ــي ،وتأصي ــل القاع ــدة إال أن الباح ــث أض ــاف
إليه ــا بع ــض املعان ــي والقي ــود ،كم ــا ذك ــر الباح ــث
أدل ــة وتأصي ــال للقاع ــدة ،ل ــم تتع ــرض له ــا تل ــك
الدراس ــة.
 .2ش ــرح القواع ــد الفقهي ــة ،أحم ــد بن الش ــيخ محمد
الزرق ــا ،وق ــد بي ــن املؤل ــف معناه ــا ،وتطبيقاته ــا ف ــي
املذه ــب الحنف ــي.
 .الوجي ــز ف ــي إيض ــاح قواع ــد الفق ــه الكلي ــة ،محم ــد
صدق ــي البورن ــو ،وق ــد ذك ــر معناه ــا ،وصيغه ــا،
ومكانته ــا ،وتطبيقاته ــا.
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وم ــع أهمي ــة ه ــذه املباح ــث واملؤلف ــات غي ــر أنه ــا لم
تتع ــرض مل ــا ذك ــره الفق ــه اإلبا�ش ــي م ــن تأصي ــل،
وتطبي ــق انف ــرد أحيان ــا ببعضه ــا ،وم ــن هن ــا ج ــاءت
ه ــذه الدراس ــة؛ لبي ــان تأصي ــل فقه ــاء اإلباضي ــة
له ــذه القاع ــدة ،وكي ــف اس ــتفادوا منه ــا ف ــي الف ــروع
الفقهي ــة ،ووضع ــوا م ــن خالله ــا س ــدا من ــيعا حجب
كثيـ ـرا م ــن التصرف ــات املحظ ــورة ،ومن ــع م ــن
التعس ــف ف ــي اس ــتعمال الح ــق أو التج ــاوز في ــه،
م ــع قص ــر الحدي ــث عل ــى جان ــب فقه ــي واح ــد وه ــو
األح ــوال الش ــخصية أو فق ــه األس ــرة.
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كم ــا اهتم ــت الدراس ــة بإبـ ـراز عناي ــة الجان ــب
القانون ــي به ــذه القاع ــدة ،وإن ل ــم ي ــنص عليه ــا
القان ــون صراح ــة ف ــي م ــواده ،إال أنه ــا كان ــت مح ــط
نظ ــره عن ــد تقن ــين األح ــكام الفقهي ــة املتعلق ــة
ُ
بال ــزواج وفرق ــه واآلث ــار املت ــرتبة عليه ــا.
أسئلة البحث:
 .ه ــل اعتن ــى اإلباضي ــة بقاع ــدة (م ــن اس ــتعجل
ال�ش ــيء قب ــل أوان ــه عوق ــب بحرمان ــه) ف ــي فروعه ــم
الفقهي ــة؟ وم ــا أهميته ــا لديه ــم؟ وه ــل وضع ــوا له ــا
ضواب ــط وح ــدود؟
 .2ه ــل ُيع ــد اإلباضي ــة م ــن الفقه ــاء الذي ــن توس ــعوا
ف ــي تطبي ــق القاع ــدة عل ــى املس ــائل والجزئي ــات
الفقهي ــة؟
 .م ــا املف ــردات الت ــي تمي ــز به ــا اإلباضي ــة ف ــي ه ــذا
الش ــأن؟
 .4كي ــف عن ــي قان ــون األح ــوال الش ــخصية ُ
العمان ــي
به ــذه القاع ــدة ،وه ــل خالفه ــا أحيان ــا؟ وم ــا م ــدى
ُ
التواف ــق واالنس ــجام م ــع املفت ــى ب ــه ف ــي املذه ــب
اإلبا�ش ــي ،م ــع أن القان ــون ُ
العمان ــي ل ــم يعتمد على
مذه ــب معي ــن ف ــي س ــن قوان ــينه ونظام ــه؟
أهداف البحث:
 .إبـ ـراز مضم ــون القاع ــدة وأهميته ــا ف ــي املذه ــب
اإلباضي ــة.
 .2وضع الضوابط واملعاييـر التـي تحكم القاعدة.
 .أهمية البحث
 .4ع ــدم وج ــود دراس ــة تتن ــاول القاع ــدة م ــن جمي ــع
جوانبه ــا ف ــي الفق ــه اإلبا�ش ــي.
 .5نعل ــق الدراس ــة بموض ــع يم ــس حي ــاة الن ــاس
وعالقته ــم بأس ــرتهم.
 .6الحاجة إلى بيان التطبيقات القانونـية للقاعدة.

قاعدة« :من استعجل الشيء قبل أوانه»

راشد النظيري

منهج البحث:
س ــوف يتب ــع الباح ــث املناه ــج اآلت ــية ف ــي تن ــاول جزئي ــات
البحث:
 .املنه ــج االس ــتقرائي :وذل ــك باس ــتقراء م ــا َّ
دون ــه
علم ــاء الش ــريعة م ــن األصوليي ــن والفقه ــاء وعلماء
املقاص ــد ح ــول ه ــذه القاع ــدة.
 .2املنه ــج االس ــتنباطي :الس ــتنباط ضواب ــط ومعايي ــر
لتطبي ــق القاع ــدة عل ــى الف ــروع الفقهي ــة.
 .املنه ــج املق ــارن :وذل ــك بمقارن ــة آراء املذه ــب
اإلبا�ش ــي ف ــي التطبيق ــات الفقهي ــة م ــع م ــواد قانون
األحوال الش ــخصية ُ
العمان ــي؛ لبيان مدى اهتمام
القان ــون به ــذه القاع ــدة.
هيكل البحث:
املبحث األول :معنى القاعدة إفرادا وإجماال.
•املطل ــب األول :مفه ــوم القاع ــدة لغ ــة
و ا صطالح ــا .
•املطلب الثانـي :الصيغ ذات الصلة.
املبحث الثانـي :أهمية القاعدة ،وأدلة ثبوتها.
•املطلب األول :أهمية القاعدة.
•املطلب الثانـي :أدلة ثبوت القاعدة.
املبحث الثالث :القيود الواردة على القاعدة،
والتطبيق ــات الفقهي ــة عل ــى القاع ــدة ف ــي فق ــه
األسرة.
•املطلب األول :القيود الواردة على القاعدة.
•املطل ــب الثان ــي :التطبيق ــات الفقهي ــة عل ــى
القاع ــدة ف ــي فق ــه األس ــرة.
الخاتمة.

***

املبحث األول:
معنى القاعدة إفرادا وإجماال
املطلب األول :مفهوم القاعدة لغة واصطالحا:
أوال :بيان معانـي ألفاظ القاعدة في اللغة.
اس ــتعجل :أصله ــا عج ــل م ــن ب ــاب تع ــب ،بمعن ــى أس ــرع
وحض ــر ،وعجل ــت إل ــى ال�ش ــيء س ــبقت إلي ــه( ).
ال�ش ــيء :كل موج ــود ،إم ــا أن يك ــون حس ــا كاألجس ــام ،أو
حكما كاألق ــوال(.)2
أوان ــه :األوان :الحي ــن والزم ــانُ ،يق ــال :جاء أوان الب ــرد،
أي :زمن ــه( ).
عوقب :العقاب :الجزاء(.)4
بحرمان ــه :الحرم ــان ،لغ ــة :املن ــعُ ،يق ــالُ :ح ــرم ال�ش ــيء،
أيُ :من ــع من ــه(.)5
ثانـيا :معنى القاعدة اصطالحا.
يـ ـراد بالقاع ــدة اصطالح ــا :م ــن اس ــتعمل وس ــائل
غي ــر مش ــروعة للوص ــول إل ــى املش ــروع املرغ ــوب في ــه؛
اس ــتعجاال من ــه قب ــل وقت ــه املق ــدر ش ــرعا كان ــت عاقبته
املن ــع والحرم ــان م ــن مقص ــوده(.)6
•شرح التعريف:
(م ــن) :لف ــظ عام يش ــمل الرجال والنس ــاء ،ويعم جميع
األح ــوال واألماكن واألزمان.
(اس ــتعمل وس ــائل غي ــر مش ــروعة) :تش ــمل الط ــرق
والحي ــل الت ــي نه ــى عنه ــا الش ــارع لذاته ــا أو مل ــا ت ــؤول إليه
م ــن مفاس ــد ومض ــار.
( ) الفيومي ،املصباح املنـيـر ،ج ،2ص. 94
( )2املرجع السابق.
( ) الفراهيدي ،العيـن ،ج ،8ص.404
( )4ابن منظور ،لسان العرب ،ج  ،ص.6 9
( )5يـنظر :األزهري ،تهذيب اللغة ،ج ،5ص. 0
( )6ي ــنظر :الزرقــا ،شــرح القواعــد الفقهيــة ،ص  ،4البورنــو،
موســوعة القواعــد الفقهيــة ،ج  ،القســم الثان ــي ،ص. 50
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(للوص ــول إل ــى املش ــروع املرغ ــوب في ــه) :أي أن اله ــدف
م ــن اس ــتعمال الط ــرق املش ــروعة ه ــو الوص ــول إل ــى أم ــر
تحب ــه النف ــس ،وتطم ــح إلي ــه ،إم ــا كس ــبا ملغن ــم له ــا أو
ً
دفع ــا مل ــا تظن ــه ش ـرا له ــا.
(اس ــتعجاال من ــه قب ــل وقت ــه املق ــدر ش ــرعا) :أي قب ــل
ثب ــوت الح ــق واس ــتقراره وف ــق الزم ــن املق ــدر ش ــرعا أو
قانون ــا ،وقيدن ــا ذل ــك بقولن ــا (ش ــرعا أو قانون ــا)؛ ألنن ــا
نتح ــدث ع ــن أح ــكام ش ــرعية أو قانون ــية.
(كان ــت عاقبت ــه املن ــع والحرم ــان م ــن مقص ــوده) :أي
ح ــرم مم ــا يه ــدف إلي ــه؛ عقوب ــة عل ــى اس ــتعجاله ال ــذي
ً
دل علي ــه اس ــتعماله وس ــائل وطرق ــا أو حي ــال ال يقره ــا
الش ــرع أو القان ــون.
املطلب الثانـي :الصيغ ذات الصلة:
َّ
عب ــر فقه ــاء اإلباضي ــة ع ــن ه ــذه القاع ــدة بصي ــغ
أخ ــرى مقارب ــة ف ــي اللف ــظ أحيان ــا كثي ــرة ،وبألف ــاظ
أخ ــرى –أحيان ــا -م ــع االتف ــاق ف ــي املعن ــى ،وم ــن ذل ــك:
من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه( ).
املستعجل ب�شيء قبل أوانه يعاقب بحرمانه(.)2
عومل بنقيض قصده( ).
يعاكس في مطلوبه ويمنع من مقصوده(.)4
معارضة بنقيض قصده (.)5
وأم ــا املذاه ــب اإلس ــالمية األربع ــة (الحنفي ــة،
واملالكي ــة ،والش ــافعية ،والحنابل ــة) ،فم ــن الصي ــغ
الت ــي اس ــتعملت م ــا يأت ــي(:)6
من تعجل ال�شيء قبل أوانه عوقب بحرمانه( ).
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( ) السالمي ،شرح الجامع الصحيح ،ج  ،ص.4 4
( )2أطفيش ،شرح النـيل ،ج ، 2ص . 2
( ) املرجع السابق ،ج ،8ص. 0
( )4السالمي ،جوابات اإلمام السالمي ،ج ،2ص. 58
( )5السالمي ،طلعة الشمس على األلفية ،ج ،2ص. 44
( )6البورنــو ،موســوعة القواعــد الفقهيــة ،ج  ،القســم الثان ــي،
ص. 50
( ) الزرك�شي ،املنثور في القواعد ،ج  ،ص.205
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م ــن تعج ــل حق ــه أو م ــا أبي ــح ل ــه قب ــل وقت ــه عل ــى
وج ــه مح ــرم عوق ــب بحرمان ــه(.)8
املعارضة بنقيض املقصود(.)9
معاملة بنقيض املقصود(.) 0
املعاملة بنقيض املقصود الفاسد( ).
من اس ــتعجل ال�ش ــيء قبل أوانه عورض بنقيض
املقصود(.) 2
من استعجل ما أخره الشرع ُيجازى بـرده( ).
من استعجل شيئا قبل أوانه ولم تكن املصلحة
في ثبوته عوقب بحرمانه(.) 4
م ــا رب ــط ب ــه الش ــارع حكم ــا فعم ــد املكل ــف إل ــى
َ
اس ــتعماله لي ــنال ذلك الحكم ،فهل ُيف َّوت عليه
[ل ــه] بنقي ــض مقص ــوده أم ال؛ لوج ــود األم ــر
ال ــذي [رب ــط] ب ــه الش ــارع الحكي ــم علي ــه؟(.) 5
م ــن أت ــى بس ــبب يفي ــد املل ــك أو الح ــل أو يس ــقط
الواجب ــات عل ــى وج ــه مح ــرم وكان مم ــا تدع ــو
النف ــوس إلي ــه ألغ ــي ذلك الس ــبب ،وصار وجوده
كالع ــدم ،ول ــم يت ــرتب علي ــه أحكام ــه(.) 6
ويلح ــظ م ــن ه ــذا :أن بعض العب ــارات توافق تماما
قاع ــدة (م ــن اس ــتعجل ال�ش ــيء قب ــل أوان ــه عوق ــب
بحرمان ــه) ،والخ ــالف ف ــي بع ــض األلف ــاظ املعب ــر بها
فق ــط ،فم ــن عب ــر بلف ــظ (م ــن تعج ــل ال�ش ــيء قب ــل
أوان ــه عوق ــب بحرمان ــه) كان تعبي ــره موافق ــا تمام ــا
للقاع ــدة ،إال أن تعج ــل فع ــل م ــاض ،واس ــتعجل
فعل ماض دخل عليه حرف التنفيس ،وهو حرف
(السيـن) ،وأما عبارة :معاملة بنقيض املقصود أو
معارض ــة ل ــه بنقي ــض املقص ــود ،املعامل ــة بنقي ــض
( )8ابن رجب ،القواعد ،ص.262
( )9السبكي ،رفع الحاجب ،ج ،4ص.244
( ) 0ابن كثيـر ،تفسيـر القرآن العظيم ،ج  ،ص. 0
( ) الحطــاب ،مواهــب الجليــل لشــرح مختصــر خليــل ،ج،2
ص .444
( ) 2البجيـرمي ،تحفة الحبيب ،ج ،5ص .4
( ) علي حيدر ،درر الحكام ،ج  ،ص .8
( ) 4السيوطي ،األشباه والنظائر ،ص . 5
( ) 5ابن امللقن ،األشباه والنظائر ،ج ،2ص .
( ) 6ابن رجب ،القواعد ،ص .26

راشد النظيري

املقصود الفاسد ،فيـرى الباحث أن هذه القواعد
املتفق ــة ف ــي املعن ــى أع ــم وأش ــمل م ــن قاع ــدة (م ــن
اس ــتعجل ال�ش ــيء قب ــل أوان ــه عوق ــب بحرمان ــه)؛
وذل ــك أن م ــن اس ــتعجل ال�ش ــيء قب ــل أوان ــه يعام ــل
بنقي ــض مقص ــوده ،فيح ــرم م ــن م ـراده بس ــبب
اس ــتعجاله ،إال أن ــه ق ــد يعاق ــب بنقي ــض مقصوده
وه ــو ل ــم يس ــتعجل ال�ش ــيء قب ــل أوان ــه ،مثال ــه:
أ) الوصي ــة للعا�ش ــي بم ــا يعي ــنه عل ــى معصيت ــه،
الوصي ــة باطل ــة؛ معامل ــة ل ــه بنقي ــض مقص ــوده
لكن ــه ل ــم يس ــتعجل ال�ش ــيء قب ــل أوان ــه.
ب) الوصي ــة للمعا�ش ــي باطل ــة؛ معامل ــة ل ــه
بنقي ــض قص ــده؛ ألن الوصي ــة طاع ــة ،واملعصي ــة
تناف ــي الطاع ــة ،ولي ــس ف ــي ذل ــك اس ــتعجال لل�ش ــيء
قب ــل أوان ــه ،وأم ــا م ــن قاس ــها عل ــى االس ــتعجال ف ــي
امليـ ـراث ،فالقي ــاس ف ــي حقيقي ــة عل ــى املعصي ــة؛
وذل ــك أن م ــن اس ــتعجل امليـ ـراث ،وقت ــل مورثه كان
عاصي ــا ،فاس ــتحق العقوب ــة ،وه ــو الحرم ــان م ــن
امليـ ـراث ،والوصي ــة للعا�ش ــي واملعا�ش ــي معصي ــة
فناس ــبتها العقوب ــة ،والعقوب ــة البط ــالن ،وع ــودة
امل ــال للورث ــة( ).
ج) م ــن أخ ــرج مال ــه صوري ــا بالهبة؛ فرارا م ــن الزكاة
ث ــم ُر َّد إلي ــه بع ــد ط ــواف وق ــت ال ــزكاة فإن ــه يل ــزم
بال ــزكاة؛ معامل ــة ل ــه بنقي ــض قص ــده ،ولي ــس ف ــي
َ
ذل ــك اس ــتعجال ،ب ــل في ــه ف ـرار م ــن الح ــق ف ــرد إلي ــه.
ومث ــل ه ــذه القواع ــد كمث ــل مب ــدأ س ــد الذرائ ــع،
فق ــد علل ــت قاع ــدة (م ــن اس ــتعجل ال�ش ــيء قب ــل
أوان ــه عوق ــب بحرمانه) بأن ذلك س ــد لذرائع الش ــر
والفس ــاد ،وم ــع ذل ــك ف ــإن مب ــدأ س ــد الذرائ ــع أع ــم
وأشمل ،فاهلل تعالى حرم سب آلهة املشركيـن سدا
للذريع ــة؛ حت ــى ال يس ــبوا هللا بغي ــر عل ــم ،ولي ــس ف ــي
ذلك اس ــتعجال لل�ش ــيء قبل أوان وقوعه ،وهكذا،
ُيق ــال :ف ــي العقوب ــة ،فالعقوب ــة أع ــم وش ــمل ،فق ــد
تك ــون العقوب ــة لالس ــتعجال كم ــا ف ــي قاع ــدة (م ــن
اس ــتعجل ال�ش ــيء قب ــل أوان ــه عوق ــب بحرمان ــه)،
( ) يـنظر :السالمي ،الجوابات ،ج ،4ص .2

قاعدة« :من استعجل الشيء قبل أوانه»

وق ــد تك ــون ألم ــر آخ ــر ،فم ــن أوق ــع طالق الس ــكران
عل ــل ذل ــك بالعقوبة ،والزجر للس ــكران ،ولم يذكر
قاع ــدة (م ــن اس ــتعجل ال�ش ــيء قب ــل أوان ــه عوق ــب
بحرمان ــه) ،وإال ل ــزم أن ال يوق ــع الط ــالق أص ــال.
وأم ــا بقي ــة العب ــارات والجم ــل فق ــد أضيف ــت
إليه ــا قي ــود قليل ــة أو كثي ــرة م ــن أج ــل التقلي ــل م ــن
االس ــتثناءات الت ــي تخ ــرج ع ــن القاع ــدة؛ لتك ــون
القاع ــدة أغلبية كما هو الش ــأن ف ــي بقية القواعد،
َّ
ق ــال اإلم ــام الس ــيوطي بع ــد أن مث ــل عل ــى القاعدة،
وذكر الصورة الخارجة عنها« :إذا تأملت ما أوردناه
علم ــت أن الص ــور الخارج ــة ع ــن القاع ــدة أكث ــر
م ــن الداخل ــة فيه ــا ،ب ــل ف ــي الحقيق ــة ل ــم يدخ ــل فيها
غي ــر حرم ــان القات ــل اإلرث ...وكن ــت أس ــمع ش ــيخنا
قا�ش ــي القض ــاة عل ــم الدي ــن البلقيـن ــي يذك ــر ع ــن
وال ــده أن ــه زاد ف ــي القاع ــدة لفظ ــا ال يحت ــاج مع ــه إال
االس ــتثناء ،فق ــال :م ــن اس ــتعجل ش ــيئا قب ــل أوان ــه
ول ــم تك ــن املصلح ــة ف ــي ثبوت ــه عوق ــب بحرمان ــه»(،)2
ث ــم أورد لطيف ــة فق ــال« :رأي ــت له ــذه القاع ــدة مث ــال
ف ــي العربي ــة ،وه ــو أن اس ــم الفاعل يجوز أن ي ــنعت
بع ــد است ــيفاء معموله فإن نعت قبل ــه امتنع عمله
م ــن أصل ــه»( ).
وقال عبد املحسن الزامل« :هذه القاعدة ذكرها كثيـر
م ــن األئم ــة في كتب القواع ــد ،ونازع بعضهم في صحتها،
وقالوا إنها قاعدة غيـر صحيحة ،وإن كان يدخل تحتها
مس ــائل ،لك ــن الخ ــارج منه ــا أكث ــر م ــن الداخ ــل فيه ــا،
فهناك مس ــائل داخلة بال إش ــكال ،ومس ــائل خارجة بال
إش ــكال ،ومس ــائل موض ــع خالف بي ــن أه ــل العلم ،لكن
مل ــا كان الخ ــارج منها كثي ـ ًـرا قالوا :إن ف ــي صحتها ً
نظرا»(.)4
وي ــرى الباح ــث أن القاع ــدة متف ــق عليه ــا بي ــن الفقه ــاء
إال أن الخ ــالف بي ــنهم ف ــي التوس ــع والتضيي ــق ،فنج ــد
اإلباضي ــة ،واملالكي ــة ،والحنابل ــة ق ــد توس ــعوا ف ــي األخ ــذ
به ــا والتعوي ــل عليه ــا ،ث ــم يأت ــي بع ــد ذل ــك الحنفي ــة ث ــم
( )2السيوطي ،األشباه والنظائر ،ص . 5
( ) املرجع السابق ،ص. 54
( )4الزامل ،شرح القواعد السعدية ،ص . 5
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مجلة بحوث الشريعة

الش ــافعية ( ) ،وه ــذا يع ــود إل ــى أم ــور:
األم ــر األول :م ــدى األخ ــذ بس ــد الذرائ ــع والنظ ــر إل ــى
امل ــآالت ومن ــع الحي ــل.
األمر الثان ــي :االعتماد على أدلة أخرى كاالستحسان
ونحوه.
األم ــر الثال ــث :تن ــزيل القاع ــدة للتتواف ــق م ــع الف ــروع
املعتم ــدة ف ــي املذه ــب أو الفت ــوى.
األم ــر الراب ــع :أن بع ــض الفقه ــاء جع ــل قاع ــدة (م ــن
اس ــتعجل ال�ش ــيء قب ــل أوان ــه عوق ــب بحرمان ــه)
مرادف ــة لقاع ــدة (املعامل ــة بنقي ــض املقص ــود)،
فأض ــاف قي ــودا إلدخ ــال بع ــض الف ــروع ف ــي
القاع ــدة ،وه ــي ف ــي الحقيق ــة ليس ــت منه ــا ،كم ــا
س ــوف يأت ــي.

***
املبحث الثانـي:
أهمية القاعدة ،وأدلة ثبوتها
املطلب األول :أهمية القاعدة:
تكمن أهمية القواعد في األمور اآلتـية:
أوالَّ :إن هللا تعال ــى ش ــرع األح ــكام لحك ــم ومقاص ــد
جليل ــة ،وجع ــل له ــا ضواب ــط وقي ـ ً
ـودا لتحق ــق
أهدافها ،وتؤدي الغرض من تش ــريعها ،وحي ــنما
ُيعت ــدى عل ــى الضواب ــط ُوته ــدم القي ــود بغي ــة
الوص ــول إل ــى منفع ــة آن ــية مس ــتعجلة ،ف ــإن
الش ــارع باملرص ــاد ،يمنع ــه م ــن تل ــك املنفع ــة،
ليس ــتقيم التش ــريع ،وتس ــعد النف ــوس البش ــرية.
ثان ــيا :ال ضرر وال ضرار في اإلس ــالم ،فال يجوز للمرء
أن يتس ــلق عل ــى ظه ــور اآلخري ــن ،وتحميله ــم
املض ــار م ــن أج ــل تحقي ــق م ــآرب آن ــية.
ثالث ــا :مش ــروعية اس ــتعمال الح ــق ق ــد يتح ــول إل ــى
غي ــر املش ــروعية إذا كان مآل ــه املفس ــدة وإلح ــاق
األذى والض ــرر باآلخري ــن ،وتحقي ــق مصال ــح
غي ــر مش ــروعة ،وه ــذا م ــا يطل ــق علي ــه ف ــي الفق ــه
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( ) الزحيلي ،القواعد الفقهية ،ج  ،ص.4 5
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املعاص ــر (التعس ــف ف ــي اس ــتعمال الح ــق) (.)2
رابع ــاَّ :إن ه ــذه القاع ــدة تحق ــق األم ــن الجماع ــي
واالس ــتقرار األس ــري ،فاالعت ــداء عل ــى الف ــرد
اعت ــداء عل ــى املجتمع ب ــرمته ،فأم ــن املجتمع من
أم ــن الف ــرد واس ــتقراره.
خامس ــاَّ :أن من ــع املفسدي ــن وذوي الطم ــاع م ــن
تحقي ــق مآربه ــم وطموحاته ــم العجل ــى في ــه ُب ْع ـ ٌـد
ع ــن االقتـ ـراب م ــن الفس ــاد م ــرة أخ ــرى كم ــا أن ــه
يحق ــق مقاص ــد الش ــارع ف ــي املن ــع م ــن االقتـ ـراب
م ــن املحرم ــات ( ).
كما أن فيه عب ــرة للمعتبـري ــن ،وكف شر من تسول له
نفسه سلوك مسلكهم والسي ــر على خطاهم.
والخالص ــة :أن قاع ــدة (م ــن اس ــتعجل ال�ش ــيء قب ــل
أوان ــه عوق ــب بحرمان ــه) له ــا عالق ــة وثيق ــة بالسياس ــة
الش ــرعية ،ومب ــدأ س ــد الذرائ ــع ،ومن ــع الحي ــل ،والنظ ــر
ف ــي امل ــآالت واملقاص ــد ،والتعس ــف ف ــي اس ــتعمال الح ــق،
وقاع ــدة ال ض ــرر وال ض ـرار(.)4
ُ
ه ــذا ،وذك ــر الدكت ــور البورن ــو أن ه ــذه القاع ــدة تع ــد
اس ـ ً
ـتثناء لقاع ــدة األم ــور بمقاصده ــا م ــن حي ــث إن
الفاع ــل يعام ــل بنقي ــض مقص ــوده(.)5

قل ــت :أم ــا األم ــور األخروي ــة م ــن ث ــواب وعق ــاب فالعب ــرة
فيه ــا باملقاص ــد والن ــيات ،فم ــن قصد خيـ ـرا أثيب عليه،
وم ــن أراد ش ـرا عوق ــب علي ــه ،أم ــا الحك ــم الدن ــيوي
والفس ــاد والبط ــالن في ــنظر إل ــى امل ــآل فيعام ــل بنقي ــض
مقص ــوده إن ابتغ ــى ش ـ ًـرا؛ س ـ ًـدا للذرائ ــعً ،
ومنع ــا م ــن
املفاسد ،والغاية مهما كانت محمودة ال تب ــرر الوسيلة
املذموم ــة ف ــي الش ــرع الربان ــي (.)6
( )2يـنظر :الدريـنـي ،نظرية التعسف في استعمال الحق ،ص
.95-85
( ) يـنظر :السالمي ،الجوابات ،ج ،2ص. 58
( )4الغادمــي ،قاعــدة (مــن اســتعجل ال�شــيء قبــل أوانــه عوقــب
بحرمانــه) ،دراســة تأصيليــة تطبيقيــة ،بحــث منشــور فــي مجلــة أم
القــرى لعلــوم الشــريعة واللغــة العربيــة وآدابهــا ،ص. - 06
( )5البورنو ،الوجيـز ،ص. 60
( )6يـنظر :إبـراهيم ،فقه النوازل لألقليات املسلمة ،ج  ،ص.589

راشد النظيري

املطلب الثانـي :أدلة ثبوت القاعدة:
هن ــاك أدل ــة كثي ــرة اس ــتند إليه ــا الفقه ــاء وأصح ــاب
القواع ــد ف ــي التدلي ــل عل ــى ه ــذه القاع ــدة:
َ َْ
َّ َ َ
َْ
( ) ق ــال هللا تعال ــى﴿ :وا ْس ــأل ُه ْم َع ـ ِـن الق ْرَي ـ ِـة الت ــي كان ـ ْـت
ْ َْ
َحاض َر َة ْال َب ْحر إ ْذ َي ْع ُدو َن في َّ
الس ْب ِت ِإذ تأت ـ ِـيه ْم ِح َيت ُان ُه ْم
َ ْ َ ِ َ ْ ْ ُ ِ َّ ِ ً َ َ ْ َ َِ َ ْ ُ َ َ َ ْ
ْ ( )
يوم س ــب ِت ِهم ش ــرعا ويوم ال يس ـ ِـبتون ال تأت ـ ِـيهم﴾ .
وج ــه االس ــتدالل :أن هللا تعال ــى ح ــرم عل ــى اليه ــود صي ــد
األس ــماك يوم الس ــبت ،فوضعوا شباكهم يوم السبت،
وأخذوه ــا ي ــوم األح ــد ،فع ـ َّـد هللا تعال ــى فعله ــم اعت ـ ً
ـداء
مل ــا في ــه م ــن االحت ــيال ()2؛ ولذل ــك اس ــتحقوا العقوب ــة،
ُ
فجعل ــوا ق ــردة وخنازي ــر ،يق ــول اإلمام الس ــالمي« :فعلى
كل مس ــلم أن يتجن ــب الحيل ــة الت ــي تف�ش ــي إل ــى انته ــاك
نه ــي الش ــارع»( )؛ فاس ــتعجالهم الصي ــد ف ــي غي ــر وق ــت
اإلباح ــة كان س ــببا ف ــي جعله ــم ق ــردة وخنازي ــر.
( )2ق ــال علي ــه الص ــالة والس ــالم« :ال ي ــرث القات ــل
املقت ــول ،عم ــدا كان القت ــل أو خط ــأ»(.)4
وج ــه االس ــتداللَ :ح ـ َـرم النب ــي صل ــى هللا علي ــه وس ــلم
القات ــل امليـ ـراث؛ ألن ــه اس ــتعجل امليـ ـراث فعوق ــب
بحرمان ــه( ،)5يق ــول اب ــن ب ــركة« :القات ــل ح ــرم بتعدي ــه
اإلرث عم ــن ي ــرثه؛ لطمع ــه بتعجي ــل م ــا كان يس ــتحق
بغي ــر معصي ــة ،فكان ــت املعصي ــة عقوبة ل ــه وحرمانا ملا
كان يس ــتحقه؛ لركوب ــه نه ــي هللا تب ــارك وتعال ــى»(.)6
( ) ع ــن أن ــس أن النب ــي صلى هللا عليه وس ــلم ُس ــئل عن
الخم ــر ،تتخذ خال ،فق ــال :ال ( ).
( ) األعراف. 6 :
( )2ابــن كثي ــر ،تفسي ــر الق ـرآن العظيــم ،ج ،2ص ،258الزحيلــي،

القواعــد الفقهيــة ،ج  ،ص.4 5
( ) الزحيلي ،القواعد الفقهية ،ج ،4ص . 82 ، 8
( )4رواه الربيــع بــن حبيــب ،الجامــع الصحيــح ،كتــاب األيمــان
والنــذور ،بــاب فــي املواريــث ،حديــث رقــم  ،668ص .26
( )5الصنعانـي ،التنويـر شرح الجامع الصغيـر ،ج ،9ص.265
( )6ابن بـركة ،الجامع ،ج ،2ص. 40 ، 9
( ) رواه مســلم ،صحيــح مســلم ،كتــاب األشــربة ،بــاب تحريــم تخليــل
الخمــر ،حديــث رقــم  ، 98ج  ،ص . 5

قاعدة« :من استعجل الشيء قبل أوانه»

ذه ــب بع ــض الفقه ــاء إل ــى التفري ــق بي ــن االس ــتحالة
الطبيعي ــة للخم ــر ،واالس ــتحالة غي ــر الطبيعي ــة
ُ
(البش ــرية) ،فأم ــا االس ــتحالة غي ــر الطبيعي ــة ف ــال ت ِحلل
الخ ــل ،وال ت ــرفع عنه ــا النجاس ــة؛ ألن م ــن اس ــتعجل
ال�ش ــيء قب ــل أوان ــه عوق ــب بحرمان ــه ،وأم ــا االس ــتحالة
الطبيعي ــة فه ــي الت ــي تحلله ــا وت ــرفع عنه ــا النجاس ــة (.)8
( )4ع ــن اب ــن عب ــاس ق ــال :لع ــن رس ــول هللا صل ــى هللا
علي ــه وس ــلم املحل ــل واملحل ــل ل ــه (.)9
وجه االستدالل :ملا استعجل الزوج تحليل امرأته التـي
طلقها ثالثا فاتفق مع آخر أن يحللها له ُعومل بنقيض
مقصوده ،ورد إليه مس ــعاه ،فمنع من رد مطلقته حتى
تنك ــح زوج ــا غي ــره نكاح ــا ش ــرعيا ،ال تدلي ــس في ــه ،وال
التف ــاف عل ــى مقاص ــد الش ــارع الحكي ــم؛ ولهذا اشت ــرط
الدخ ــول م ــن قب ــل ال ــزوج الثان ــي ،وم ــا ذاك إال لتأكي ــد
مصداقية الزواج ،ففي حديث الس ــيدة عائش ــة -ر�شي
هللا عنه ــا -ج ــاءت ام ـرأة رفاع ــة القرظ ــي النب ــي صل ــى هللا
علي ــه وس ــلم ،فقال ــت :كن ــت عن ــد رفاع ــة ،فطلقن ــي،
فأب ــت طالق ــي ،فت ــزوجت عب ــد الرحمن ب ــن الزبي ــر ،إنما
معه مثل هدبة الثوب ،فقال« :أتـريدي ــن أن ت ــرجعي إلى
رفاع ــة ،ال حتى تذوقي عس ــيلته ،ويذوق عس ــيلتك»(،) 0
تل ــك ح ــدود هللا ،فال يجوز إغفاله ــا ُ
والعلو عليها ،يقول
َ ْ َ ُ ُ ُ َّ َ َ َ َ َ َّ ُ ُ َ َّ
هَّللا
هَّللا وم ــن يتع ــد ح ــدودَ ِ
هللا تعال ــى﴿ :و ِتل ــك ح ــدود ِ
هَّللا ُي ْح ــد ُث َب ْع ـ َـد ذل ــكَ
َف َق ـ ْـد َظ َل ـ َـم َن ْف َس ـ ُـه َال َت ـ ْـدري َل َع ـ َّـل َّ َ
ِ
ِ
ِ
( )8ي ــنظر :الشــق�شي ،منهــج الطالبي ــن ،ج  ،ص ،8العيــدان،
اليتامــى ،الدالئــل واإلشــارات ،ج  ،ص . 2
( )9رواه أبــو داود ،ســنن أبــي داود ،كتــاب النــكاح ،بــاب فــي التحليــل،
حديــث رقــم  ،20 6ج ،2ص  ،22ابــن ماجــه ،ســنن ابــن ماجــه،
ج  ،ص.622
قــال اإلمــام الت ــرمذي(( :هــذا حديــث حســن صحيــح)) ،وقــال
الحافــظ ابــن حجــر(( :صححــه ابــن القطــان وابــن دقيــق العيــد علــى
شــرط البخــاري)).
الت ــرمذي ،ســنن الت ــرمذي ،د  ،ص ،428ابــن حجــر ،تلخيــص
الحبي ــر ،ج  ،ص. 0
( ) 0رواه البخــاري ،الجامــع الصحيــح ،كتــاب الطــالق ،بــاب مــن
أجــاز طــالق الثــالث ،حديــث رقــم  ،4960ج ،5ص ،20 4مســلم،
صحيــح مســلم ،كتــاب النــكاح ،بــاب ال تحــل املطلقــة ثالثــا ملطلقهــا
حتــى تنكــح زوجــا غي ــره ويطأهــا ثــم يفارقهــا وتنق�شــي عدتهــا ،حديــث
رقــم  ، 4ج  ،ص. 055
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َ ً
أ ْم ـرا﴾((( (.)2
( )5ع ــن جاب ــر ب ــن زي ــد ق ــال :بلغن ــي أن رس ــول هللا
صل ــى هللا علي ــه وس ــلم ق ــال« :م ــن تعل ــم العل ــم للعظم ــة
والرفع ــة أوقف ــه هللا تعال ــى موق ــف ال ــذل والصغ ــار ي ــوم
القيام ــة ،وجعل ــه هللا علي ــه حس ــرة وندام ــة حت ــى يك ــون
العل ــم ألهل ــه زي ـ ًـنا»( ).
وجه االستدالل :ال يحقق العلم غايته إال إن كان هلل،
ال ُيبتغ ــى م ــن ورائ ــه ظهري ــا ،وم ــن تعل ــم العل ــم هلل أع ــزه
هللا ب ــه ف ــي الدن ــيا ،ون ــال الدرج ــة الرفيع ــة ف ــي العقب ــى،
وم ــن قص ــد بعلم ــه ثناء الن ــاس ،والحظوة في نفوس ــهم،
وش ــهرته بي ــن مس ــامعهم كان العقاب بخالف مقصده،
ذل وصغ ــار ي ــوم القيام ــة ،وال ري ــب أن م ــن اس ــتعجل
ال�ش ــيء قب ــل أوان ــه ،يه ــدف إل ــى الحص ــول عل ــى مكس ــب
دن ــيوي فعوق ــب بخ ــالف قص ــده ،وح ــرم م ـراده ،يق ــول
اإلم ــام السامل ــي ف ــي ش ــرح الحدي ــث النب ــوي الش ــريف:
«املعن ــى أن هللا تعال ــى يعاقب ــه بنقيض قصده ،فهو إنما
قص ــد العظم ــة فعوقب بالذل ،وقصد الرفعة فعوقب
َ
َ
َ ُ
بالصغ ــار ج ـزاء وفاق ــا﴿ ،ذ ِل َك ِب َم ــا ق َّد َم ـ ْـت أ ْي ِديك ْم﴾(،(4
َّ ّ َ َ َ ْ ُ َّ َ َ ْ ً َ َ َّ َّ َ َ
ـاس أ ُنف َس ـ ُـه ْم
﴿إن هَّللا ال يظ ِل ــم الن ــاس ش ــيئا ول ـ ِـكن الن ـ
َ ِْ
َ ()6())5
ُ
يظ ِلم ــون﴾ .
( )6ع ــن علقم ــة ب ــن مرث ــد ع ــن س ــليمان ب ــن ب ــريدة ع ــن
أبي ــه أن رج ــال نش ــد ف ــي املس ــجد ،فق ــال :م ــن دع ــا إل ــى
الجم ــل األحم ــر ،فق ــال النب ــي صلى هللا عليه وس ــلم« :ال
وج ــدت؛ إنم ــا بن ــيت املس ــاجد مل ــا بن ــيت ل ــه»( ).
وج ــه االس ــتداللُ :بن َ ــيت املس ــاجد للعب ــادة ،ق ــال تعالى:
َ
﴿ف ــي ُب ُي ــوت َأذ َن َّ ُ
ـرف َع َو ُي ْذ َك ـ َـر ف َيه ــا ْ
هَّللا أن ت ـ
اس ـ ُـم ُه ُي َس ـ ِّـب ُح
ٍ ِ
ِ
ِ
( ) الطالق. :
( )2ابــن الحــواري ،الدرايــة وكن ــز الغنايــة ،ج  ،ص ، 98الخليلــي،
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بيــع اإلقالــة ،ص.69 ،68
( ) رواه الربيع ،الجامع الصحيح ،باب في طلب العلم لغي ــر هللا عز
وجل وعلماء السوء ،حديث رقم  ، 4ص. 4
( )4آل عمران. 82 :
( )5يونس.44 :
( )6السالمي ،شرح الجامع الصحيح ،ج  ،ص.54
( ) رواه مســلم ،صحيــح مســلم ،كتــاب املســاجد ومواضــع الصــالة،
بــاب النهــي عــن نشــد الضالــة فــي املس ــجد ومــا يقولــه مــن ســمع
الناشــد ،حديــث رقــم  ،569ج  ،ص . 9
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َل ـ ُـه ف َيه ــا ب ْال ُغ ـ ُـد ّو َو ْاآل َ
ص ـ ِـال﴾( ،(8فم ــن ابتغ ــى به ــا غي ــر
ِ
ِ ِ
ذل ــك فق ــد ناق ــض مقص ــد الش ــارع فاس ــتحق املعامل ــة
بنقي ــض قص ــده ،ولذل ــك أج ــاب النب ــي صل ــى هللا علي ــه
وس ــلم الرج ــل ال ــذي ي ــنشد دابت ــه ف ــي املس ــجد ،ويبتغ ــي
حصولها ،والوقوف على خبـرها بما يـنقاض مقصوده؛
عقوب ــة ل ــه ون ــكاال ،بس ــبب اس ــتعجاله ،فق ــال ل ــه« :ال
وج ــدت» ،ق ــال اإلم ــام الس ــالمي« :وف ــي ه ــذا الدع ــاء
مناقض ــة للناش ــد بنقي ــض غرض ــه عقوب ــة ل ــه ،وهو من
أبلغ اإلنكار عليه»( ،)9ولو أنه صب ــر ولم يستعجل حتى
يخ ــرج الن ــاس ل ــكان خيـ ـرا ل ــه وأق ــوم.
( ) ق ــال رس ــول هللا صل ــى هللا علي ــه وس ــلم« :م ــن اتق ــى
هللا كف ــاه هللا مؤن ــة الن ــاس ،وم ــن اتق ــى الن ــاس ولم يتق
هللا س ــلط هللا علي ــه الن ــاس وخذل ــه» (.) 0
ق ــال اإلم ــام الس ــالمي« :قول ــه« :وم ــن اتق ــى الن ــاس ول ــم
يت ــق هللا» :أي أطاعه ــم ف ــي معصي ــة هللا أو حاذره ــم
حي ــث أم ــره هللا بالتصل ــب وإظه ــار الش ــدة ،وداهنه ــم
حيث ال تحل املداهنة ،وإن هللا تعالى يعاقبه في الدن ــيا
بنقي ــض قص ــده ،فيس ــلط علي ــه الن ــاس ويخذل ــه ع ــن
املدافع ــة فيأت ــيه الش ــر م ــن حي ــث يتق ــي ،ويص ــدق فيه
ق ــول القائ ــل:
كـ ـ ـ ـ ــل من تـرجو به دفع البلى
(
سوف يأتـيك البلى من قبله

)

﴿و َم ــن َي َّت ــق َّ َ
َ
وف ــي التن ــزيل الحكي ــم ق ــال
هَّللا
هللا تعال ـ ُـىِ َ َ :
َ ْ َ َّ ُ َ ْ َ ً َ ُ ْ
ْ
َ
ْ
َ
َ
يجع ــل ل ــه مخرج ــا *وي ـ
ـرزق ُه ِم ــن ح ْي ــث ال َيحت ِس ـ ُـب و َمن
َي َت ـ َـو َّك ْل َع َل ــى َّهَّللا َف ُه ـ َـو َح ْس ـ ُـب ُه إ َّن َّ َ
هَّللا َب ِال ـ ُـغ أ ْم ــر ِه َق ْد َج َعلَ
ِ
ِ
ِ
َّ ُ ُ ّ َ ْ َ ْ ً () 2
هَّللا ِل ــك ِل �ش ــي ٍء ق ــدرا﴾ .

***

( )8النور. 6 :
( )9السالمي ،شرح الجامع الصحيح ،ج  ،ص . 8
( ) 0رواه الربيــع ،الجامــع الصحيــح ،بــاب نســمة املؤمــن ومثلــه،

حديــث رقــم  ، 04ص.2 2
( ) السالمي ،شرح الجامع الصحيح ،ج  ،ص.528
( ) 2الطالق. -2

راشد النظيري

املبحث الثالث:
القيود الواردة على القاعدة ،والتطبيقات
الفقهية على القاعدة في فقه األسرة
املطلب األول :القيود الواردة على القاعدة:
لم يذكر أكث ــر الفقهاء واألصوليي ــن قيودا أو ضوابط
لقاع ــدة (م ــن اس ــتعجل ال�ش ــيء قب ــل أوان ــه عوق ــب
بحرمان ــه) ،إال َّأن بع ــض الفقه ــاء وض ــع للقاع ــدة قيودا
وضواب ــط ،وم ــن ذل ــك م ــا نقل ــه اإلم ــام ج ــالل الدي ــن
الس ــيوطي ع ــن ش ــيخه قا�ش ــي القض ــاة البلقيـن ــي يذكر
ع ــن وال ــده :أن ــه زاد ف ــي القاع ــدة لفظا ال يحت ــاج معه إال
االس ــتثناء ،فق ــال« :م ــن اس ــتعجل ش ــيئا قب ــل أوانه ولم
تك ــن املصلح ــة ف ــي ثبوته عوق ــب بحرمان ــه»( ) ،قال عبد
املحس ــن الزام ــل« :ه ــذا قي ــد جي ــد»( ،)2ث ــم ذكر مس ــائل
ال تدخ ــل ف ــي مدل ــول القاع ــدة؛ ألنه ــا مطلوب ــة الوج ــود،
واملصلح ــة ف ــي وجوده ــا ،والعبد مأم ــور بتحقيقها ،ومن
ذلك( ):
م ــن ش ــربت دواء ألج ــل ن ــزول الحي ــض فإنه ــا ال
تصل ــي ،وال تعاق ــب بنقي ــض قصده ــا.
م ــن رم ــى بنفس ــه م ــن م ــكان مرتف ــع حت ــى يتأل ــم
ف ــي رجل ــه؛ لك ــي يصل ــي جالس ــا ،فإن ــه ال يعاق ــب
بنقي ــض قص ــده ،فيصل ــي جالس ــا ،وصالت ــه
صحيح ــة .
ل ــو تن ــاول ش ــيئا ُلي ْم ــرض نفس ــه؛ حت ــى ال يص ــوم
فإن ــه يفط ــر ،وال يعام ــل بنقي ــض قص ــده.
وذك ــر الدكت ــور محم ــد الزحيل ــي أربع ــة وعشري ــن ()24
مس ــتثنى للقاع ــدة ( ،)4وخت ــم بق ــول اإلم ــام الس ــيوطي:
«الص ــورة الخارج ــة ع ــن القاع ــدة أكث ــر م ــن الداخل ــة
فيه ــا» (.)5
( ) السيوطي ،األشباه والنظائر ،ص . 5
( )2عبد املحسن الزامل ،شرح القواعد السعدية ،ص . 5
( ) املرجع السابق.
( )4الزحيلي ،القواعد الفقهية ،ج  ،ص .42 -42
( )5السيوطي ،األشباه والنظائر ،ص . 5

قاعدة« :من استعجل الشيء قبل أوانه»

•رأي الباحث:
إن املتتب ــع مل ــا ن ـ َّ
ـص عليه ــا بع ــض الفقه ــاء مم ــا قي ــل إن ــه
مس ــتثنى م ــن قاع ــدة (م ــن اس ــتعجل ال�ش ــيء قب ــل أوان ــه
عوق ــب بحرمانه) ،يج ــد أن بعضها خارج عن القاعدة؛
وذل ــك لع ــدم وجود االس ــتعجال ،وإن أمك ــن إدخالها في
قاع ــدة «املعامل ــة بنقي ــض املقص ــود» ،وبعضه ــا يمك ــن
إخراجها بالضوابط اآلت ــية الت ــي تضبط تحقيق مناط
القاعدة:
 .أال يك ــون املس ــتعجل في ــه متعلق ــا بعب ــادة خالص ــة
هلل تعال ــى؛ إذ األص ــل في العبادات االنقياد واالتباع
للدلي ــل ،ف ــال تقب ــل التقدي ــم ،أو التأخي ــر ،أو
التش ــديد أو التخفي ــف إال بدلي ــل ش ــرعي ثاب ــت.
 .2أال يت ــرتب عل ــى الحرم ــان مفس ــدة أعظ ــم من عدم
الحرم ــان ،إذ تدف ــع املفس ــدة األش ــد باملفس ــدة
األخ ــف.
 .أال يك ــون املقص ــد حس ــنا وق ــام دلي ــل معتب ــر عل ــى
ج ــوازه.
وبناء عليه:
إذا ش ــربت امل ـرأة دواء ألج ــل ت ــرك الص ــالة،
فن ــزل الحي ــض ل ــم تلزمه ــا الصالة ،وال يش ــرع لها
القض ــاء؛ ألن الص ــالة ح ــق خال ــص هلل تعال ــى،
فل ــزم فيه ــا االتب ــاع.
إذا رم ــى بنفس ــه م ــن م ــكان مرتف ــع ليص ــاب ف ــي
رجل ــه ،فيؤدي الصالة جالس ــا ،فإنه ال يلزمه أن
يصل ــي قائم ــا؛ معامل ــة ل ــه بنقي ــض قص ــده؛ ألن
الص ــالة ح ــق خالص هلل تعال ــى ،وقد يتعذر عليه
الصالة قائما ،كما أن هذه الحالة ال اس ــتعجال
فيها.
ل ــو س ــافر م ــن أج ــل قص ــر الص ــالة فإن ــه يقصر؛
ألن الص ــالة ح ــق خال ــص هلل تعال ــى ،فل ــزم فيه ــا
االتب ــاع ،ث ــم ال اس ــتعجال هن ــا.
ل ــو قت ــل املدب ــر س ــيده ليتحق ــق عتق ــه فإن ــه ال
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يعت ــق عل ــى الصحي ــح؛ الس ــتعجاله الح ــق قب ــل
حي ــنه ( ).
ل ــو قت ــل صاح ــب الدي ــن املؤج ــل املدي ــن؛
اس ــتعجاال لدي ــنه ،ف ــإن الدي ــن ال يح ــل عل ــى
الصحي ــح؛ عقوب ــة ل ــه ،وه ــو ق ــول املالكي ــة (.)2
ل ــو أخ ــرج مال ــه قب ــل الح ــول ف ـرارا م ــن ال ــزكاة
حقا هلل تعالىً ،
لزمت ــه ال ــزكاة؛ ألن في ال ــزكاة ً
وحقا
للفق ـراء ،وألن امل ــال مال ــه؛ إذ ل ــم يخرج من ملكه
حقيق ــة ( ).
ل ــو ش ــرب ش ــيئا ليم ــرض قب ــل الفج ــر ج ــاز ل ــه
اإلفط ــار؛ ألن الصي ــام ح ــق هلل تعال ــى ،وإفط ــار
املري ــض ال يخال ــف النص ــوص الش ــرعية.
ل ــو عال ــج الخم ــر بنفس ــه ،فأصبح ــت خ ــال فإنه ــا
ح ــالل عل ــى الصحي ــح ،وال عالقة هن ــا بالقاعدة؛
ألن تحريم الخمر لإلس ــكار ،وال إس ــكار في الخل،
والحك ــم ي ــدور مع علت ــه وج ــدودا وعدما (.)4
َ
ل ــو ق ـ َّـدم املزكي زكاته قب ــل حولها لحاجة املجتمع
ج ــاز؛ وذل ــك ألن ــه أم ــر حس ــن ،ومقص ــد نبي ــل،
دل الش ــرع عل ــى اعتب ــاره ،فالنب ــي صل ــى هللا علي ــه
وس ــلم ق ــدم صدق ــت عم ــه العب ــاس سنت ــين (.)5
ل ــو ق ـ َّـدم الص ــالة قب ــل وقته ــا املش ــروع لس ــفر
ونح ــوه بطل ــت صالت ــه؛ ألن ذل ــك غي ــر مش ــروع.

املطلب الثان ــي :التطبيقات الفقهية على القاعدة في
فقه األسرة:
املسألة األولى :خطبة املعتدة من وفاة زوجها:
ال تج ــوز خطب ــة امل ـرأة املعت ــدة م ــن ط ــالق أو وف ــاة
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( ) أطفيش ،شرح النـيل ،ج ، 2ص.566 ،565
( )2عليش ،منح الجليل ،ج ،6ص .2
( ) يـنظر :الجيطالي ،قواعد اإلسالم ،ج ،2ص( 5الحاشية).
( )4ابن بـركة ،الجامع ،ج  ،ص. 4 ، 40
( )5رواه ابــن أبــي شــيبة الكوفــي ،املصنــف ،كتــاب الــزكاة ،بــاب مــا
قالــوا فــي تعجيــل الــزكاة ،حديــث رقــم  ، 0098ج ،2ص .
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ََ
()6
﴿وال
خطب ــة
تصريحي ـ َـة ََّ ،وي ـْ ُـدل علي ــه ْ قول ـ ْـهَ تعال ّـ َـىَْ :
ُ َ َ ََْ ُ
ْ
النس ــاء أو
جن ــاح عليك ــم فيم ــا عرضت ــم ب ــه م ــن خطب ــة
َ ْ َ ُ ْ َ ُ ِ ُ ْ َ َ ّ ُ ِ َ َّ ِ ُ ِ ْ َ ِ َ ْ ُ ُ ِ َ ُ ِ َّ َ َ
أكننت ــم ِف ــي أنف ِس ــكم ع ِل ــم هَّللا أنكم س ــتذكرونهن ول ـ ِـكن
ً َ
ً َّ َ َ ُ ْ َ ً
َّال ُت َواع ُد ُ
وه ـ َّـن ِس ـ ّـرا ِإال أن ت ُقول ــوا ق ـ ْـوال َّم ْع ُروف ــا َوال
َ ْ ُ ْ ِ ُ ْ َ َ ّ َ َ َّ َ َ ْ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ ُ َ ْ َ ُ ْ
الن ــك ِاح حت ــى يبل ــغ ال ِكتاب أجل ــه و َاعلموا
َتع ِزم ــوا عق ــدة ِ
اع َل ُم ـ ْـوا أ َّن ّهَّللاَ
أ َّن ّ َ
اح ـ َـذ ُر ُوه َو ْ
هَّللا َي ْع َل ـ ُـم َم ــا ف ــي َأ ُنفس ـ ُـك ْم َف ْ
ِ
ِ
َغ ُف ـ ٌ
ـور َح ِلي ـ ٌـم﴾( ) ،واآلي ــة الكريم ــة واردة في عدة الوفاة،
وق ــد أباح ــت التعري ــض بالخطب ــة ،وحرم ــت التصري ــح؛
ـاح َع َل ْي ُك ـ ْـم ف َيم ــا َع َّر ْ
﴿و َال ُج َن ـ َ
ملفه ــوم قول ــه تعال ــىَ :
ض ُت ــم
ِ
ََ
ْ َْ ّ
﴿ول ـ ِـكن
الن َس ــاء﴾ ،ولدالل ــة قول ــه تعالى:
ِب ـ ِـه ِم ــن ِخطب ـ ِـة ِ
ً
َّال ُت َواع ُد ُ
ُ
وه ـ َّـن ِس ـ ّـرا﴾( ،)8ويق ــاس عليه ــا ع ــدد الط ــالق
ِ
البائ ــن بجام ــع البي ــنونة ،وأم ــا الرجعي ــة فه ــي ف ــي حك ــم
الزوجي ــة ،وال تج ــوز خطب ــة زوجة الغي ــر ،والحكمة من
ذل ــك س ــد الذرائ ــع م ــن وجهي ــن:
الوج ــه األول :أن املعت ــدة ق ــد تخب ــر بانقض ــاء عدتها،
م ــع أنه ــا ل ــم تنت ــه ،وقد يت ــرتب على ذل ــك اختالط
األنس ــاب ،وه ــو مح ــرم ،وما أدى إل ــى الحرام فهو
حرام.
الوج ــه الثان ــي :أن ذل ــك س ــبيل إل ــى وق ــوع الخ ــالف
والنـ ـزاع والش ــقاق بي ــن املطل ــق والخاط ــب ،وق ــد
ُيظ ــن الس ــوء ف ــي الخاط ــب واملخطوب ــة.
وإذا خال ــف امل ــرء النه ــي متعم ــدا ،وخط ــب املعت ــدة،
فق ــد وق ــع ف ــي اإلث ــم ،ف ــإن عق ــد عليه ــا ف ــي الع ــدة حرم ــت
علي ــه تحريم ــا مؤب ــدا بمج ــرد العق ــد عن ــد اإلباضي ــة()9؛
إذ م ــن اس ــتعجل ال�ش ــيء قب ــل أوان ــه عوق ــب بحرمان ــه،
وسدا للذرائع« ،ولو صب ــر إلى أن تنق�شي العدة لحلت
له بالت ــزويج» (.) 0
وإذا لم يعقد عليها في وقت عدتها ،وأرد أن يعقد عليها
بعد ذلك فلهم قوالن:
القول األول :ذهب اإلباضية في القول املشهور إلى
( )

ُ
( )6الكندي ،املصنف ،ج ، 8ص.2 5
( ) البقرة.2 5 :
( )8أطفيش ،تـيسيـر التفسيـر ،ج ،2ص.92
( )9ابن بـركة ،الجامع ،ج ،2ص. 9
( ) 0البسيوي ،مختصر البسيوي ،ص.402
( ) ابــن ب ــركة ،الجامــع ،ج ،2ص ، 9الكنــدي ،بيــان الشــرع،

قاعدة« :من استعجل الشيء قبل أوانه»

راشد النظيري

تحريمها عليه حرمة أبدية إذا أجابته باملوافقة؛
إذ من استعجل ال�شيء قبل أوانه عوقب
بحرمانه ،يقول اإلمام الساملـي في الجوابات:
«وحاصل حجتهم أن الخاطب في العدة قد
ارتكب ما نهاه هللا عنه ،والنهى عندهم يدل على
فساد املنهي عنه ،ومن تعجل شيئا قبل أوانه
عاقبه هللا بحرمانه»( ).
الق ــول الثان ــي :ال تح ــرم علي ــه إن ت ــاب()2؛ ألنه لم ي ــرد
نص على الفرقة بي ــنهما ،وال على تحريم ت ــزويجه
به ــا بع ــد الع ــدة ،ب ــل ج ــاء الن ــص ف ــي النه ــى ع ــن
الخطب ــة ف ــي الع ــدة ،فإذا خطب فق ــد ع�شى ،وال
تح ــرم علي ــه معصيت ــه م ــا كان ح ــالال ل ــه بالش ــرع( ).
•رأي:
وق ــد من ــع قان ــون األح ــوال الش ــخصية ُ
العمان ــي خطب ــة
املعت ــدة تصريح ــا بقاع ــدة آمره ،فقال في املادة الثان ــية:
«تمن ــع خطب ــة امل ـرأة املحرم ــة ول ــو كان التحري ــم مؤقت ــا،
ويج ــوز التعري ــض بخطب ــة معت ــدة الوف ــاة» ،قول ــه:
«تمن ــع» خب ــر يفي ــد النه ــي ،واملعت ــدة محرم ــة تحريم ــا
مؤقت ــا ،وم ــن خال ــف وعق ــد عل ــى امل ـرأة وق ــت التحري ــم
كان زواج ــه باط ــال؛ معامل ــة ل ــه بنقي ــض قص ــده ،وم ــن
اس ــتعجل ش ــيئا قب ــل أوان ــه عوق ــب بحرمان ــه ،دلت على
ذل ــك امل ــادة « :29يشت ــرط النعق ــاد ال ــزواج أن ال تك ــون
امل ـرأة محرم ــة عل ــى الرج ــل ول ــو كان التحري ــم مؤقت ــا»،
وق ــد ع ــددت امل ــادة  5املحرم ــات على س ــبيل التأقيت،
ونص ــت عل ــى معت ــدة الغي ــر وزوج ــة الغي ــر.
وي ــرى الباح ــث أن عق ــد ال ــزواج ف ــي الع ــدة باط ــل ،وإذا
دخ ــل به ــا حرم ــت علي ــه أب ــدا ،وإن ل ــم يدخ ــل به ــا ف ــرق
بي ــنهما؛ إذ م ــن اس ــتعجل ال�ش ــيء قب ــل أوان ــه عوق ــب
بحرمان ــه ،ول ــم تح ــرم علي ــه ،ف ــإذا أراد نكاحه ــا بع ــد
الع ــدة ،أو ل ــم يعق ــد عليه ــا ف ــي عدته ــا ،وأراد أن يعق ــد
عليه ــا بع ــد ذل ــك فل ــه ذل ــك ف ــي الحالي ــن؛ إذ ال دلي ــل على
التحري ــم ،وه ــو الرواي ــة املش ــهورة ع ــن الف ــاروق عم ــر
ج  ،5ص .9
( ) السالمي ،الجوابات ،ج  ،ص
( )2املرجع السابق.
( ) املرجع السابق ،ج  ،ص .

.

ب ــن الخط ــاب -ر�ش ــي هللا عن ــه -فق ــد روى اإلم ــام مال ــك
ف ــي موطئ ــه أن طليح ــة األس ــدية كان ــت تح ــت رش ــيد
الثقف ــي ،فطلقه ــا ،فنكح ــت ف ــي عدته ــا ،فضربه ــا عم ــر
ب ــن الخط ــاب ،وضرب زوجه ــا باملخفقة ضرب ــات ،وفرق
بي ــنهما ث ــم ق ــال عم ــر ب ــن الخط ــاب« :أيم ــا ام ـرأة نكح ــت
ف ــي عدته ــا ،ف ــإن كان زوجه ــا ال ــذي ت ــزوجها ل ــم يدخل بها
ف ــرق بي ــنهما ث ــم اعتدت بقية عدتها م ــن زوجها األول ثم
كان اآلخ ــر خاطب ــا من الخطاب ،وإن كان دخل بها فرق
بي ــنهما ث ــم اعت ــدت بقية عدتها م ــن األول ثم اعتدت من
اآلخ ــر ث ــم ال يجتمع ــان أب ــدا»(.)4
ومم ــا يت ــرتب عل ــى بط ــالن خطب ــة املعت ــدة أن ال يك ــون
للخطب ــة أث ــر وإن وافق ــت املخطوب ــة ،وواعدت ــه عل ــى
ال ــزواج ،فيج ــوز لغي ــره أن يتق ــدم لخطبته ــا ف ــور انته ــاء
عدته ــا( ،)5وم ــن األص ــول املتق ــررة أن املخطوب ــة تح ــرم
خطبته ــا حت ــى ي ــذر أو ي ــأذن لغي ــره؛ ولك ــن الس ــتعجاله
الخطب ــة قب ــل وق ــت مش ــروعيتها عوق ــب بحرمان ــه م ــن
أث ــرها؛ معامل ــة ل ــه بنقي ــض قص ــده ،فكان ــت كالع ــدم.
املسألة الثانـية :نكاح التحليل:
إذا َب ـ َّـت الرج ــل زوجت ــه م ــن عصمت ــه ،فطلقه ــا ثالث ــا،
فإنه ــا ال تح ــل ل ــه حت ــى تتواف ــر الش ــروط اآلت ــية (:)6

الشرط األول :أن تنكح زوجا غيـره نكاحا صحيحا.
الشرط الثانـي :أن يدخل بها الزوج الثانـي.
الش ــرط الثال ــث :أال يك ــون ن ــكاح الثان ــي بقص ــد
التحلي ــل لزوجه ــا األول ،فف ــي الحدي ــث أن
رس ــول هللا صل ــى هللا علي ــه وس ــلم ق ــال« :لع ــن
هللا املحل ــل واملحل ــل له»( ) ،فقص ــد التحليل من
ال ــزوج الثان ــي أو م ــن الزوجة نفس ــها يحرمها على
ُ
الثان ــي ،وال تح ــل ل ــألول ،وإن ش ــرط التحلي ــل ف ــي
العق ــد فالتحري ــم ظاه ــر ،واآلث ــار ال تختل ــف.
( )4رواه مالــك ،املوطــأ ،كتــاب النــكاح ،بــاب جامــع مــا ال يجــوز مــن
النــكاح ،حديــث رقــم  ، 5ج ،2ص.5 6
( )5أطفيش ،شرح النـيل ،ج ،6ص .5
( )6ابــن ب ــركة ،الجامــع ،ج ،2ص ، 86 ، 5الكنــدي ،املصنــف،
ج ، 8ص.2 ،2 6
( ) تقدم تخريجه.
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ومف ــاد ه ــذا :أن ــه إذا اخت ــل ش ــرط م ــن ه ــذه الش ــروط
ل ــم يج ــز مل ــن ب ــت ط ــالق زوجت ــه أن ي ــردها إل ــى عصمت ــه،
ف ــإن فع ــل ف ــرق بي ــنهما؛ عقوبة ل ــه ونكاية ب ــه؛ ملخالفته
النه ــي ،وم ــن اس ــتعجل ال�ش ــيء قب ــل وق ــت أوان ــه عوقب
بحرمان ــه من ــه( ) ،وه ــو م ــا ق�شى ب ــه القانون ُ
العمان ــي في
امل ــادة « :5/ 5يح ــرم بصف ــة مؤقت ــة .5 :املطلق ــة ث ــالث
م ـرات ،ف ــال يص ــح ملطلقها أن يت ــزوجها إال بع ــد انقضاء
عدته ــا م ــن زوج آخ ــر دخ ــل به ــا دخ ــوال حقيقي ــا ف ــي زواج
صحي ــح».
وأض ــاف اإلباضي ــة أن ــه إذا ت ــزوجها الثان ــي بقص ــد
التحلي ــل ودخ ــل بها فإنها تح ــرم عليه تأبيدا ،معاملة له
بنقي ــض قص ــده ،وقطع ــا لداب ــر الحي ــل واملفاس ــد ،كما
أنها تحرم على األول إن علمت أن الثان ــي نكحها تحليال
وق ــد دخ ــل به ــا؛ ألنه ــا تعد زان ــية مخت ــارة (.)2
املسألة الثالثة :نكاح الزانـي ملزنـيته:
اتفق ــت كلم ــة اإلباضي ــة( ) عل ــى أن الزان ــي ال تح ــل ل ــه
مزن ــيته تأبي ــدا ،واس ــتندوا إل ــى ع ــدد من األدل ــة ،وذكروا
منه ــا أن ذل ــك عقوب ــة ل ــه؛ ألن ــه اس ــتعجل قب ــل األوان
فعوق ــب بالحرم ــان ،وأن ف ــي ذل ــك س ــدا للذريع ــة أم ــام
الذي ــن ي ــنتهكون الحرم ــات ،وال يلتفت ــون إل ــى املحرمات،
ف ــإذا علم ــا (الذك ــر واألنث ــى) أن الزن ــى يح ــرم كال منهم ــا
عل ــى اآلخ ــر كان ذل ــك رادع ــا لهم ــا وزاج ـرا ع ــن فعلتهم ــا،
فيدفعهم ــا إل ــى عق ــد الن ــكاح وإعالن ــه إن كان قصدهم ــا
خيـ ـرا ،وأم ــا إن كان املقص ــد أن يق�ش ــي الرج ــل حاجت ــه
مع إيهام املرأة أنها زوجة املس ــتقبل ،وأنها محط نظره،
ث ــم ي ــرم بها بع ــد أن يق�شي وطره ،فإن الق ــول بالتحريم
يحم ــي امل ـرأة ،ويص ــون كرامته ــا ،ويحف ــظ عفته ــا م ــن
االبت ــذال ،يق ــول الش ــيخ أحم ــد الخليلي« :ه ــذا من باب
س ــد ذرائ ــع الفس ــاد»( ،)4وق ــال الش ــيخ بكل ــي« :وال غرابة
ف ــي ذل ــك؛ فم ــن اس ــتعجل ال�ش ــيء قب ــل أوان ــه عوق ــب
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( ) ابن بـركة ،الجامع ،ج ،2ص. 86 ، 5
( )2الشق�شي ،منهج الطالبيـن ،ج  ،ص . 0
( ) البســيوي ،جامــع أبــي الحســن البســيوي ،ج  ،ص ، 50
الكنــدي ،املصنــف ،ج ، 2ص. 04
( )4الخليلي ،ب ــرنامج «ســؤال أهل الذكر» ،تلفزيون ســلطنة عمان،
 5ربيع األول  425هـ ،يوافقه 2004/4/25م.
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بحرمان ــه»( ،)5ث ــم ق ــال« :الق ــول باملن ــع يتما�ش ــى وروح
الق ـرآن ،ويواف ــق حكم ــة ال ــزواج وغايت ــه»(.)6
ول ــم يتع ــرض القانون ُ
العمان ــي لهذه املس ــألة ،ولم أجد
له ــا أي تن ــاول في القوان ــين األخ ــرى ،وكان حريا بالقانون
أن يتع ــرض لها ،ويبي ــن حكمها.
املسألة الرابعة :وطء الزوجة في حال الحيض:
ح ـ ّـرم هللا تعال ــى وطء الزوج ــة وه ــي حائ ـ َـض ،وذل ــك ف ــي
ُ ْ َُ ً َ ْ ُ ْ
ََ ْ َُ َ َ َ َْ
اعتـ ـزلوا
يض قل هو أذى ف
ح
امل
قوله﴿ :ويس ــألونك عن
ِ
ِ َ َ َ ْ َ ُ ِ ُ َّ َ َّ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ
َْ
ّ
ـض وال ت َقربوه ــن حت ــى يطه ــرن ف ـ ِـإذا
الن َس ــاء ِف ــي امل ِحي ـ
ِ
ِ
َ َ َّ ْ َن َ ْ ُ
ُ
َّ
ْ َ ْ ُ َ َ ُ ُ ّ ُ ( )
تطه ــر فأتوه ــن ِم ــن حيث أمرك ــم هَّللا﴾  ،ومن خالف
ً
عاصي ــا هلل تعالى،
النه ــي عم ــدا فق ــد لحق ــه الوزر ،وكان
واختل ــف اإلباضي ــة ف ــي تحريمهم ــا علي ــه إل ــى أربع ــة
أق ــوال(:)8
الق ــول األول :أنه ــا تح ــرم علي ــه تأبي ــدا ،وه ــو ق ــول
جمهوره ــم؛ تعوي ــال عل ــى قاع ــدة م ــن اس ــتعجل
ال�ش ــيء قب ــل أوان ــه عوق ــب بحرمان ــه ،وأخ ــذا
بالسياس ــة ،ق ــال البس ــيوي« :ال ــذي وط ــئ ف ــي
الحي ــض املحرم علي ــه قد َّ
عجل في النهي ،فوطئ
قب ــل أن يب ــاح ل ــه عل ــى امل ــدة»( ،)9وق ــال اإلم ــام
السامل ــي ف ــي الجواب ــات« :أجمع ــوا عل ــى تحري ــم
ال ــوطء ف ــي الحيض ،فإن فع ــل فاعل ذلك عمدا
أجمع ــوا عل ــى عصيان ــه ،ث ــم اختلف ــوا ف ــي فس ــاد
زوجت ــه علي ــه ،فمنه ــم م ــن أفس ــدها علي ــه ،وأم ــر
بالتفري ــق بي ــنهما؛ عقوب ــة؛ لعصيان ــه ،إذ م ــن
تعج ــل ش ــيئا قب ــل أوان ــه عاقب ــه هللا بحرمان ــه»(.) 0
الق ــول الثان ــي :أن ــه ال تح ــرم علي ــه ،وعلي ــه التوب ــة،
وكف ــارة الف ـراش؛ لحدي ــث اب ــن عب ــاس – ر�ش ــي
هللا عن ــه -ع ــن النب ــي صل ــى هللا علي ــه وس ــلم ف ــي
( )5بكلي ،فتاوى البكري ،ج ،4ص . 4
( )6املرجع السابق ،ج ،4ص. 48
( ) البقرة.222 :
( )8البســيوي ،جامــع أبــي الحســن البســيوي ،ج  ،ص، 5 8
 ، 589 ، 5 9الكنــدي ،املصنــف ،ج ، 5ص. 69
( )9البســيوي ،مختصــر البســيوي ،ص ،402وي ــنظر :الســالمي،
جوهــر النظــام ،ج ،2ص . 6
( ) 0السالمي ،الجوابات ،ج  ،ص. 8

راشد النظيري

ال ــذي يأت ــي امرأت ــه وه ــي حائ ــض ق ــال« :يتص ــدق
بدي ــنار أو بنص ــف دي ــنار».
•وجه االس ــتدالل :أن النبي صلى هللا عليه وس ــلم
ل ــم يحرمها علي ــه ،وأمرها بالكفارة.
الق ــول الثال ــث :إن وط ــئ ف ــي الحي ــض تاب واس ــتغفر،
وإن عاد تاب ،وإن عاد تاب ،وإن عاد في الرابعة
حرم ــت علي ــه؛ ألنه معاند فأحرى أن تحرم عليه
( ).
القول الرابع :التوقف؛ ولعل ذلك لتعارض األدلة.
وي ــرى الباحث أن الزوجة ال تحرم عليه؛ ألن الزوجية
ثابت ــة بعق ــد صحي ــح ،وبميث ــاق غلي ــظ ،وال ي ــرفع ه ــذا
الحكم وي ــزيله ،ويبيحها لغي ــره إال دليل ش ــرعي صحيح
وال دلي ــل ،فل ــزم البق ــاء على األصل ،وهو عدم الحرمة؛
منع ــا م ــن املفس ــدة األش ــد ف ــي تفري ــق األس ــرة ،وإباح ــة
املرأة للغي ــر ،إال أن على الزوجة أن تدفعه عن نفس ــها
ف ــإن أب ــى ح ــق له ــا أن ت ــرفع أمره ــا للقض ــاء ،وتطل ــب
الط ــالق؛ لرف ــع الض ــرر عنه ــا ،ودفع ــا ملنك ــره.
املسألة الخامسة :طالق الفار:
إذا طل ــق ال ــزوج زوجت ــه ف ــي م ــرض موت ــه ال ــذي يخ ــاف
من ــه اله ــالك طالق ــا بائنا بغي ــر طل ــب منها ثم م ــات فيه،
ول ــم يبـ ـرأ من ــه ،ف ــإن الط ــالق واق ــع محس ــوب علي ــه(،)2
وأم ــا زوجت ــه فت ــرث إن كان ــت ف ــي الع ــدة؛ معامل ــة ل ــه
بنقي ــض قص ــده ،وم ــن اس ــتعجل ال�ش ــيء قب ــل أوان ــه
عوق ــب بحرمان ــه ،ودفع ــا للض ــرر عنه ــا( ) ،ألن ــه ط ــالق
إض ـرار ،يحرمه ــا اإلرث(َّ ،)4
وخرج اإلمام السامل ــي الحكم
عل ــى املصلح ــة املرس ــلة (الوص ــف املناس ــب املرس ــل)،
فق ــال« :جع ــل بع ــض األصح ــاب امليـ ـراث للمطلق ــة ف ــي
امل ــرض ثالث ــا ،ف ــال ت ــرث من ــه قياس ــا على حرم ــان القاتل
امليـ ـراث بجام ــع أن كل واح ــد م ــن التطلي ــق املذك ــور
والقت ــل فع ــل مح ــرم لغ ــرض فاس ــد ،ف ــإن الش ــرع ل ــم
يعتب ــر إثب ــات ميـ ـراث مل ــن ال ميـ ـراث له؛ ألج ــل صدور ما
يس ــقط ب ــه لقص ــد إس ــقاطه ،فل ــم يعتب ــر الش ــرع عي ــن
( ) املرجع السابق ،ج  ،ص. 9
( )2العوتبي ،الضياء ،ج ، 5ص.420
( ) الكندي ،املصنف ،ج ،29ص.252
( )4أطفيش ،شرح النـيل ،ج  ،ص.484

قاعدة« :من استعجل الشيء قبل أوانه»

ه ــذه العل ــة ،وال جنس ــها ف ــي عي ــن إثب ــات امليـ ـراث ،وال
جنس ــه ،واألصح ــاب اعتب ــروا ذل ــك فعارض ــوه بنقي ــض
قص ــده حت ــى يصي ــر الحك ــم بتوري ــث املبتوت ــة معارض ــا
ل ــه بنقي ــض قص ــده ،ف ــإن قص ــد املطلق ثالثا ف ــي املرض
حرم ــان امليـ ـراث ،وقص ــد قات ــل موروث ــه اس ــتعجال
امليـ ـراث ل ــه ،ف ــكان مناس ــبا»(.)5
واختل ــف اإلباضي ــة ه ــل تكم ــل عدته ــا أو تتح ــول إل ــى
ع ــدة الوف ــاة؟ عل ــى قولي ــن:
الق ــول األول :أنه ــا تكم ــل عدته ــا (ع ــدة الط ــالق)؛
ألن ع ــدة الوف ــاة واجب ــة عل ــى الزوج ــة ،وه ــذه
ليس ــت زوج ــة؛ ألنها مبانة وق ــت الوفاةَ ،قال هللا
ً
َ َّ َ ُ َ َ َّ ْ َ ُ
نك ـ ْـم َو َي ـ َـذ ُر َ
تعال ــى﴿ :وال ِذي ــن يتوف ــون
ون أ ْز َواجا
ِمَ
َ
َ َّ ْ َ
َّ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ ً () ( )6
ص َن ِبأ ُنف ِس ـ ِـهن أربع ــة أش ــه ٍر وعش ـرا﴾ .
يت ــرب
الق ــول الثان ــي :تعتد بأبعد األجلي ــن (عدة الوفاة
()8
أربع ــة أش ــهر وعش ــرة أي ــام أو ث ــالث حي ــض)
ألنه ــا وارث ــة ،وال ت ــرث إال الزوج ــة.
وق ــد نص ــت امل ــادة  24م ــن القانون ُ
العمان ــي على« :إذا
توف ــي ال ــزوج وامل ـرأة ف ــي عدة الط ــالق البائن فإنه ــا تكملها
وال تل ــزم بع ــدة الوف ــاة إال إذا كان الط ــالق ف ــي م ــرض
امل ــوت وكان ط ــالق الف ــار فتعت ــد للوف ــاة».
ومعن ــى ه ــذا أن القانون ألزم امل ـرأة املطلقة طالق الفار
أن تعت ــد ع ــدة الوف ــاة ،وتتج ــه ن ــيتها له ــذا ،إذا مات وهي
ف ــي عدته ــا ،وه ــذا ي ــدل بااللتـ ـزام أن القان ــون ي ــرى أن
امل ـرأة املطلق ــة ط ــالق الف ــار ت ــرث م ــا دام ــت عدته ــا ل ــم
تنق ــض.
وي ــرى الباح ــث أن إرث املطلق ــة ط ــالق الف ــار إنم ــا كان
ألج ــل رف ــع الض ــرر عنه ــا ،ومعامل ــة ل ــه بنقي ــض قص ــده؛
ألن ــه اس ــتعجل ذل ــك قب ــل حي ــنه ،وعل ــى ه ــذا ال تتح ــول
ع ــن عدته ــا؛ ألنه ــا ليس ــت زوج ــة؛ إذ ه ــي بائن ــة عن ــه،
وهللا تعال ــى أل ــزم الزوج ــة دون غي ــرها بع ــدة الوف ــاة ف ــي
( )5السالمي ،طلعة الشمس ،ج ،2ص . 44 ، 4
( )6البقرة2 4 :
( ) الثميـنـي ،التاج املنظوم ،ج ،6ص. 08
( )8الكندي ،بيان الشرع ،ج  ،5ص. 0
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َ َّ َ ُ َ َ َّ ْ َ ُ ْ َ َ َ ُ َ َ
ً
قول ــه تعال ــى﴿ :وال ِذي ــن يتوف َــون ِمنك ــم وي ــذر
ون أ ْز َواج ــا
َ َّ ْ َ
َ َ ْ
َ َ ْ ً ( )
ص َن ِبأ ُنف ِس ـ ِـه َّن أ ْرَب َع ــة أش ـ ُـه ٍر وعش ـرا﴾ .
يت ــرب
املس ــألة السادس ــة :وطء الرجعي ــة ف ــي عدته ــا قب ــل
اإلش ــهاد:
لقوله
ي ــرى اإلباضي ــة( )2وج ــوب اإل
ش ـ َ ْـهاد ع ُل ــى ُ َّالرج َع ـ ْ ُـة؛ َْ
َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َّ َ
وف أو
تعال ــى﴿ :ف ـ ِـإذا بلغ ــن َأجل ُه ــن فأم ِس ــكوهن ِبمع ــر َ ٍ
َ
ُ
ْ
َفار ُق ُ
وف َوأش ـ ِـه ُدوا ذ َو ْي َع ـ ْـد ٍل ِّمنك ْم َوأ ِق ُيموا
وه ـ َّـن ِب َم ْع ُر
ٍ
َِّ َ َ َ َّ َ ُ ْ ُ َ ُ َ َ َ ُ ْ ُ َّ ْ
اهَّلل َوال َي ْو ِم
هَّلل ذ ِلكم يوعظ ِب ِ َّه من كان ًيؤ ِمن ِب ِ
ْالشهادة ِ ِ
ْ
َّ
ُ
َّ
َ
اآل ِخ ـ ِـر َو َم ــن َيت ـ ِـق هَّللا َي ْج َعل له َمخ َرج ــا﴾( ) ،ومن خالف
ذل ــك ووق ــع عليه ــا قب ــل اإلش ــهاد فق ــد حرم ــت علي ــه()4؛
ألن ــه اس ــتعجل ال�ش ــيء قب ــل أوان ــه فعوق ــب بحرمان ــه،
يق ــول اإلم ــام الس ــالمي« :لع ــل الحكم ــة ف ــي اشتـ ـراط
الش ــهود دون س ــائر الش ــروط دف ــع م ــا يخ�ش ــى م ــن
املفس ــدة م ــن غال ــب الع ــوام ،ف ــإن الواح ــد منه ــم ل ــو ل ــم
يشت ــرط عليه ذلك جاء إلى مطلقته في ــزعم مراجعتها،
وه ــو ل ــم يفع ــل ،فيف�ش ــى إل ــى الفس ــاد»(.)5
وج ــاء ف ــي امل ــادة /9أ م ــن قان ــون األح ــوال الش ــخصية
ُ
العمان ــي« :تق ــع الرجع ــة بالق ــول أو بالكتاب ــة ،وعن ــد
العج ــز عنه ــا فباإلش ــارة املفهوم ــة م ــع مراع ــاة أح ــكام
امل ــادة  28م ــن ه ــذا القان ــون» ،ونص ــت امل ــادة  28عل ــى:
«يشت ــرط ف ــي صح ــة ال ــزواج حضور ش ـ َ
ـاهد ْين مس ـ َـلم ْين
بالغي ــن عاقلي ــن رجلي ــن م ــن أه ــل الثق ــة سامعي ــن مع ــا
كالم املتعاقدي ــن فاهمي ــن امل ـراد من ــه».
ومفاده أن اإلش ــهاد على الرجعة واجب وش ــرط صحة،
وه ــو متفق مع ما ذه ــب إليه اإلباضية.
املسألة السابعة :قتل الوارث ملورثه:
ُمنع القاتل ملورثه بغيـر حق من امليـراث؛ لجنايته التـي
اس ــتعجل به ــا الحص ــول عل ــى م ــا يمك ــن أن يس ــتحقه لو
م ــات مورث ــه قبل ــه ،فاس ــتحق لذل ــك أن يح ــرم امليـ ـراث
( ) البقرة.2 4 :
( )2ابن بـركة ،الجامع ،ج ،2ص
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كل ــه عقوبة ونكاي ــة به(.)6
وال ف ــرق ف ــي املن ــع بي ــن القت ــل عم ــدا أو خط ــأ؛ وذل ــك
س ــد للذرائ ــع ،وقط ــع لداب ــر الفس ــاد ،فق ــد يقت ــل مورثه
عم ــدا ،ويتظاه ــر أن القت ــل كان خط ــأ ،كم ــا أن إرث ــه
مخال ــف ملقاص ــد الش ــرع اإلسالم ــي ف ــي امليـ ـراث ،يق ــول
اإلم ــام الس ــالمي« :أم ــا العم ــد فظاه ــر؛ ألن القات ــل ق ــد
اس ــتعجل امليـ ـراث ،فعاقب ــه الش ــارع ف ــي الدن ــيا بنقي ــض
قص ــده ،وأن م ــن تعج ــل ش ــيئا قب ــل أوان ــه عوق ــب
بحرمان ــه ،أم ــا الخط ــأ فلس ــد الذريع ــة ،ف ــرب متعم ــد في
ص ــورة مخط ــئ؛ وألن الخط ــأ في القت ــل يوجب الدية على
العاقل ــة والكف ــارة عل ــى القات ــل ،ف ــال ي ــناسب أن يوج ــب
ل ــه اإلرث؛ ألن ــه س ــبب املغ ــرم ال املغن ــم»( ).
كم ــا أن امليـ ـراث قائ ــم عل ــى الرح ــم والصل ــة وامل ــواالة
والتناص ــر ،وبالقت ــل تنتف ــي ه ــذه املعان ــي واملقاص ــد،
وي ــنقطع الرح ــم(.)8
وله ــذا ،ف ــإن م ــن قت ــل مورث ــه تنفي ــذا لحكم ش ــرعي بأمر
من الحاكم أو كان املقتول من البغاة فإن القاتل يـرث
م ــا دام املقت ــول عل ــى ملة اإلس ــالم؛ وذل ــك ألن القاتل لم
ي ــنتهك الحرم ــات من أجل الوصول إل ــى مرغوبه (.)9
وف ــي قان ــون األح ــوال الش ــخصية ُ
العمان ــي«ُ :يح ــرم م ــن
اإلرث م ــن قت ــل مورث ــه ،س ــواء أكان فاع ــال أصي ــال أم
ش ــريكا أم متس ــببا ،عم ــدا كان القت ــل أو خط ــأ ش ــريطة
أن يكون عند ارتكابه الفعل عاقال بالغا حد املسؤولية
الجزائي ــة».
ومعن ــى ذل ــك أن القان ــون ح ــرم القات ــل امليـ ـراث ،س ــواء
أكان القت ــل مباش ـرا أم بالتس ــبب؛ وم ــا ذل ــك إال س ــد
للذرائ ــع ،ومن ــع للمفاس ــد ،وحفاظ على األرواح؛ حتى ال
تك ــون مطي ــة للوص ــول إل ــى مت ــاع زائ ــل.
ويلحظ أن القانون اشتـرط شرطيـن في القاتل ،وهما:
الشرط األول :أن يكون عاقال بالغا عند ارتكاب
( )6السالمي ،الجوابات ،ج ،4ص. 84
( ) السالمي ،شرح الجامع الصحيح ،ج  ،ص.44 ،442
( )8السعدي ،تـيسيـر الكريم ،ص. 68
( )9السالمي ،شرح الجامع الصحيح ،ج  ،ص.44 ،442

قاعدة« :من استعجل الشيء قبل أوانه»

راشد النظيري

الفعل.
الش ــرط الثان ــي :أن يك ــون بالغ ــا ح ــد املس ــؤولية
الجزائي ــة.
والسبب في ذلك أن من لم يتوافر فيه هذان الشرطان،
لم يس ــتعجل امليـ ـراث قبل أوانه حت ــى يعاقب بحرمانه،
وال قص ــد ل ــه فيعاق ــب علي ــه ،وال تقصي ــر ص ــدر من ــه
فيوص ــف فعل ــه بأنه خطأ ،وهذا الق ــول -توريث القاتل
إن كان صبي ــا أو مجنون ــا -ق ــول الحنفي ــة( ) ،وق ــال ب ــه
بع ــض الحنابل ــة( )2وبع ــض اإلباضية( ).
وي ــرى الباحث عدم اشتـ ـراط ذلك؛ وذلك أن القتل إما
أن يك ــون عم ــدا أو خط ــأ أو ش ــبه عم ــد ،وقت ــل الصب ــي
واملجن ــون يع ــد خط ــأ وإن كان عم ــدا؛ ألن عم ــد الصب ــي
خط ــأ ،وف ــي الحدي ــث أن رس ــول هللا صل ــى هللا علي ــه
وس ــلم ق ــال« :ال ي ــرث القات ــل املقت ــول عم ــدا كان القت ــل
أو خطأ» ،ولم يستثن صلى هللا عليه وسلم الصغيـر أو
املجن ــون ،كم ــا أن ف ــي ذل ــك س ــدا للذرائ ــع ،فقد يس ــتغل
ذل ــك وليهم ــا ُفيس ــهل عليهم ــا ارت ــكاب الجريم ــة م ــن أجل
الحص ــول عل ــى امليـ ـراث العاجل.
ُ
املسألة الثامنة :قتل املو�شي املو�شى له:
اختل ــف اإلباضي ــة ف ــي إبطال الوصي ــة إذا قتل املو�شى
ل ــه املو�ش ــي بغي ــر ح ــق كم ــا ه ــو الش ــأن ف ــي امليـ ـراث إل ــى
قوليـن:
الق ــول األول :أبط ــل اإلباضي ــة ف ــي املش ــهور الوصي ــة إذا
قتل املو�شى له املو�شي بغي ــر حق؛ قياسا على امليـ ـراث
بجام ــع املعامل ــة بنقي ــض املقص ــود ،يق ــول اإلم ــام
الس ــالمي :لـ ـ «أن كال منهم ــا ق ــد اس ــتعجل ش ــيئا قب ــل
أوان ــه ،وم ــن تعج ــل ش ــيئا قب ــل أوان ــه عوق ــب بحرمانه...
بيان ــه املان ــع القت ــل وه ــو موجود ف ــي الجانبي ــن ،واملمنوع
ف ــي األص ــل ال ــوارث القات ــل ،وف ــي الف ــرع املو�ش ــى ل ــه
القات ــل ،وق ــد اشت ــركا ف ــي معن ــى القت ــل؛ الس ــتعجال
الح ــظ املذك ــور»(.)4
( ) السرخ�شي ،املبسوط ،ج ، 0ص.48
( )2املرداوي ،اإلنصاف ،ج  ،ص. 68
( ) الشق�شي ،منهج الطالبيـن ،ج ، 0ص. 4
( )4السالمي ،الجوابات ،ج ،4ص. ، 0

وق ــال الش ــيخ أطفي ــش« :وأم ــا القات ــل فل ــم تص ــح ل ــه
الوصي ــة؛ ألن قتل ــه للمو�ش ــي عم ــدا يع ــد اس ــتعجاال
للوصي ــة ،واملس ــتعجل ب�ش ــيء قب ــل أوان ــه يعاق ــب
بحرمان ــه ،وحك ــم بذل ــك ف ــي قت ــل الخط ــأ؛ خوف ــا
لالس ــتعجال أو س ــدا للذريع ــة ،وق ــد ق ــال صل ــى هللا
علي ــه وس ــلم« :ال ي ــرث القات ــل قت ــيله عم ــدا كان القت ــل
أو خط ــأ» ،وقاس ــت العلم ــاء الوصي ــة للقات ــل عل ــى
املي ــراث» (.)5
الق ــول الثان ــي :ال تبط ــل الوصي ــة؛ ألن الخط ــأ محم ــول
ع ــن ه ــذه األم ــة ،ف ــال عقوب ــة في ــه(.)6
رأي:
ول ــم يختل ــف قان ــون األح ــوال الش ــخصية ُ
العمان ــي ف ــي
الوصي ــة عم ــا اعتم ــده ف ــي امليـ ـراث ،فذكرت امل ــادة 228
مبط ــالت الوصي ــةَّ ،
ونص ــت ف ــي الفق ــرة الخامس ــة عل ــى:
«قت ــل املو�ش ــى ل ــه املو�ش ــي ،س ــواء أكان املو�ش ــى ل ــه
فاع ــال أصلي ــا أم ش ــريكا أم متس ــببا ،عم ــدا كان القت ــل
أو خط ــأ ،ش ــريطة أن يك ــون عن ــد ارتكاب ــه الفع ــل عاق ــال
بالغ ــا ح ــد املس ــؤولية الجزائي ــة».
ويخت ــار الباح ــث ع ــدم اشتـ ـراط العق ــل والبل ــوغ ف ــي
القات ــل ليمن ــع م ــن اس ــتحقاق الوصي ــة؛ قياس ــا عل ــى
امليـ ـراث ،بجام ــع االس ــتعجال للحص ــول عل ــى الح ــق.

***

( )5أطفيش ،شرح النـيل ،ج ، 2ص . 2
( )6املرجع السابق ،ج ،4ص.4 9
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مجلة بحوث الشريعة

الخاتمة
بع ــد حم ــد هللا تعال ــى ،والثن ــاء علي ــه بم ــا هو أه ــل له من
الحم ــد عل ــى م ــا أنع ــم عل ـ ّـي من إتم ــام هذا البح ــث ،فقد
توصل ــت إل ــى مجموع ــة م ــن النتائج ،وهي كاآلت ــي:

هلل تعال ــى؛ إذ األص ــل ف ــي العب ــادات االنقي ــاد
واالتب ــاع للدلي ــل.
أال يت ــرتب عل ــى الحرم ــان مفس ــدة أعظ ــم م ــن
ع ــدم الحرم ــان.
أال يك ــون املقص ــد حس ــنا وقام دليل معتب ــر على
جوازه.

 .م ــن اس ــتعمل وس ــائل غي ــر مش ــروعة للوص ــول إل ــى
املش ــروع املرغ ــوب في ــه اس ــتعجاال من ــه قب ــل وقت ــه
املق ــدر ش ــرعا كان ــت عاقبت ــه املن ــع والحرم ــان م ــن
مقص ــوده.

 .8لقاع ــدة (م ــن اس ــتعجل ال�ش ــيء قب ــل أوان ــه عوق ــب
بحرمان ــه) أهمي ــة عظم ــى ف ــي ردع املفسدي ــن،
واملحافظ ــة عل ــى املقاص ــد الش ــرعية (الضروري ــات
أو الحاجي ــات أو التحسيـن ــيات).

 .2م ــن اس ــتعجل ال�ش ــيء قب ــل أوان ــه فإن ــه يعاق ــب
بحرمان ــه؛ عقوب ــة ل ــه ،وس ــدا لذرائ ــع الفس ــاد،
ومعامل ــة ل ــه بنقي ــض قص ــده.

 .9يع ــد اإلباضي ــة م ــن املتوسعي ــن ف ــي تطبي ــق قاع ــدة
من اس ــتعجل ال�ش ــيء قب ــل أوانه عوق ــب بحرمانه،
فأدرج ــوا فيه ــا كثيـ ـرا م ــن مس ــائل األس ــرة ك ــوطء
الزوج ــة ف ــي ح ــال الحي ــض ،م ــع أن الزوجي ــة ثابت ــة
بعق ــد صحي ــح ال ي ــرفعه إال دلي ــل ش ــرعي صحي ــح.

أوال :النتائج:

 .ال عب ــرة بظاه ــر التصرف ــات الفعلي ــة أو القولي ــة
إن كان املقص ــد منه ــا أم ـرا غي ــر مش ــروع ،ومناقضا
ملقص ــد الش ــرع الحكي ــم.
 .4مب ــدأ العقوب ــة وس ــد الذرائ ــع واملعامل ــة بنقي ــض
املقص ــود أع ــم وأش ــمل م ــن قاع ــدة (من اس ــتعجل
ال�ش ــيء قب ــل أوان ــه عوق ــب بحرمان ــه).
 .5جعل بعض الفقهاء قاعدة (من اس ــتعجل ال�ش ــيء
قب ــل أوان ــه عوق ــب بحرمان ــه) مرادف ــة لقاع ــدة
(املعامل ــة بنقي ــض املقص ــود) ،وه ــذا غي ــر صحي ــح
ف ــي نظ ــر الباح ــث؛ إذ قاع ــدة (املعامل ــة بنقي ــض
املقص ــود) أع ــم وأش ــمل ،فق ــد يعاق ــب امل ــرء
بنقي ــض مقص ــوده ول ــو ل ــم يس ــتجل ف ــي أم ــره.
 .6أض ــاف بع ــض الفقه ــاء قي ــودا عل ــى قاع ــدة م ــن
اس ــتعجل ال�ش ــيء قب ــل أوان ــه عوق ــب بحرمان ــه م ــن
أج ــل أن تن ــدرج تحته ــا مس ــائل كثي ــرة وللتقلي ــل
م ــن مخرجاته ــا؛ إذ م ــن ش ــأن القواع ــد الفقهية أن
تك ــون أغلبي ــة.
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 .م ــن ضواب ــط قاع ــدة (م ــن اس ــتعجل ال�ش ــيء قب ــل
أوان ــه عوق ــب بحرمان ــه):
أال يكون املس ــتعجل فيه متعلقا بعبادة خالصة

 . 0عق ــد ال ــزواج ف ــي ع ــدة الط ــالق أو الوف ــاة باط ــل،
وتح ــرم علي ــه الزوج ــة إن دخل به ــا ،وإال جاز له أن
ي ــنكحها بع ــد الع ــدة.
 .ن ــكاح التحلي ــل مح ــرم ش ــرعا وقانون ــا ،وال تح ــل
ب ــه امل ـرأة لزوجه ــا األول ،وق ــد تح ــرم عل ــى األول إن
دخ ــل به ــا الثان ــي م ــع علمه ــا بقص ــد التحلي ــل.
 . 2ال تحل الزان ــية ملن زنى بها؛ فمن اس ــتعجل ال�ش ــيء
قبل أوان ــه عوقب بحرمانه.
 .وطء الزوج ــة ف ــي الدب ــر ال يحرمه ــا؛ اتق ــاء ملفس ــدة
أعظ ــم ،وله ــا أن ت ــرفع أمرها إل ــى القا�شي إن أصر؛
ليخلصه ــا م ــن املنكر.
 . 4ت ــرث مطلق ــة الف ــار إن م ــات ف ــي الع ــدة ،وال تتحول
ع ــن عدتها.
 . 5ال تصح الرجعة إال باإلشهاد.
 . 6قت ــل ال ــوارث مورث ــه يحرم ــه امليـ ـراث عقوب ــة ل ــه؛
الس ــتعجالهُ ،ويق ــاس علي ــه قت ــل املو�ش ــى ل ــه
للمو�ش ــيبجام ــعاالس ــتعجال،واملعامل ــةبالنقي ــض.

قاعدة« :من استعجل الشيء قبل أوانه»

راشد النظيري

 .ال مان ــع ش ــرعا أن يمن ــع الحاك ــم م ــن �ش ــيء معي ــن
عل ــى س ــبيل التأبي ــد إذا اقتض ــت املصلح ــة ذل ــك،
م ــن ب ــاب السياس ــة الش ــرعية ،فاملن ــع أو التحري ــم
سيا�ش ــي ،ولي ــس ديـن ــيا.

قواع ــد الفق ــه ،اململك ــة العربي ــة الس ــعودية :دار
اب ــن القي ــم للنش ــر والتوزي ــع ،القاه ــرة ،جمهوري ــة
مص ــر العربي ــة :دار اب ــن عف ــان للنش ــر والتوزي ــع،
 4ه ــ20 0/م ،ط .

 . 8وافق قانون األحوال الشـخصية ُ
العمانـي ما ذهب
إلي ــه اإلباضي ــة في بع ــض التطبيق ــات الفقهية على
القاع ــدة ،وخالفه ــم أو خال ــف املش ــهور من قولهم
ف ــي بع ــض املس ــائل كاشتـ ـراط بع ــض الش ــروط ف ــي
القات ــل ليح ــرم إرث املقت ــول أو وصيت ــه ،وس ــكت
ع ــن بعضه ــا ،كن ــكاح الزان ــي ملزن ــيته ،أو م ــا يت ــرتب
عل ــى وطء الزوج ــة ف ــي غي ــر ح ــال طهرها.

اب ــن ب ــركة ،عب ــد هللا ب ــن محم ــد ،الجام ــع ،تحقي ــق:
عي�شى يحيى البارونـي ،سلطنة ُعمان :وزارة التـراث
القومـي والثقافة.
اب ــن حج ــر ،تلخي ــص الحبي ــر ف ــي أحادي ــث الرافع ــي
الكبي ــر ،تحقي ــق الس ــيد عب ــد هللا هاش ــم اليمان ــي
املدن ــي ،املدي ــنة املن ــورة 84 ،ه ــ 964/م.
اب ــن رج ــب ،عب ــد الرحم ــن ب ــن أحم ــد ،القواع ــد،
مك ــة :مكتب ــة نـ ـزار مصطف ــى الب ــاز 999 ،م ،ط.2

ثانـيا :التوصيات:
يو�شي الباحث باآلتـي:
 .أن تك ــون هناك دراس ــة موس ــعة في ه ــذه القاعدة،
تتن ــاول أب ــواب الفق ــه كافة في املذه ــب اإلباضية.
 .أن تك ــون هن ــاك دراس ــة بحثي ــة مقارن ــة بي ــن
املذاه ــب اإلس ــالمية كاف ــة له ــذه القاع ــدة ،وإبـ ـراز
السياس ــة الش ــرعية الت ــي راعاه ــا الفقه ــاء ف ــي
مدوناته ــم وفتاويه ــم.

***
املصادرواملراجع
إبـ ـراهيم ،محم ــد يس ــري ،فق ــه الن ــوازل لألقلي ــات
املس ــلمة« ،تأصي ــال وتطبيق ــا» ،القاه ــرة ،جمهورية
مص ــر العربي ــة :دار اليس ــر 4 4 ،ه ــ20 /م.

اب ــن كثي ــر ،إس ــماعيل ب ــن عم ــر ،تفسي ــر الق ـرآن
العظي ــم ،بي ــروت :دار الفك ــر 40 ،ه ــ.
اب ــن ماج ــه ،محم ــد ب ــن ي ــزيد ،س ــنن اب ــن ماج ــه،
تحقي ــق :محم ــد ف ــؤاد عب ــد الباق ــي ،بي ــروت :دار
الفك ــر.
اب ــن منظ ــور ،محم ــد ب ــن مك ــرم ،لس ــان الع ــرب،
بي ــروت :دار ص ــادر ،ط .
أب ــو داود ،س ــليمان ب ــن األش ــعث ،س ــنن أب ــي داود،
تحقي ــق :محم ــد محي ــي الدي ــن عب ــد الحمي ــد ،دار
الفك ــر.
األزه ــري :محم ــد بن أحمد ،تهذي ــب اللغة ،تحقيق:
محم ــد ع ــوض مرع ــب ،بي ــروت ،دار إحي ــاء التـ ـراث
العرب ــي ،ط .

اب ــن أب ــي ش ــيبة ،عب ــد هللا ب ــن محم ــد ،املصن ــف ف ــي
األحادي ــث واآلث ــار ،تحقيق :كمال يوس ــف الحوت،
الري ــاض :مكتب ــة الرش ــد 409 ،هـ ،ط .

األصبح ــي ،مال ــك ب ــن أنس ،املوط ــأ ،تحقيق :محمد
ف ــؤاد عب ــد الباق ــي ،مصر :دار إحياء التـ ـراث العربي.

اب ــن الح ــواري ،محم ــد ،الدراي ــة وكن ــز الغناي ــة
ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسيـر خمسمائة
آي ــة ،تحقي ــق :د .محم ــد محم ــد زنات ــي عب ــد الرحم ــن.

أطفي ــش ،محم ــد ب ــن يوس ــف ،تـيسي ــر التفسي ــر،
تحقي ــق وإخ ـراج :إبـ ـراهيم ب ــن محم ــد ط ــالي،
غرداي ــة :املطاب ــع العربي ــة ،نه ــج طالب ــي أحم ــد،
 42ه ــ2002 /م.

اب ــن امللق ــن ،عم ــر ب ــن عل ــي ،األش ــباه والنظائ ــر ف ــي
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أطفي ــش ،محم ــد ب ــن يوس ــف ،ش ــرح كت ــاب الن ــيل
ّ
العربية الس ــعودية:
وش ــفاء العليل ،جدة ،اململكة
مكتب ــة اإلرش ــاد 405 ،ه ــ 985/م ،ط .
البجي ــرمي ،س ــليمان ب ــن محم ــد ،تحف ــة
الحبي ــب عل ــى ش ــرح الخطي ــب (البجيـرم ــي عل ــى
الخطي ــب) ،بي ــروت ،لبن ــان :دار الكت ــب العلمي ــة،
 4ه ــ 996/م ،ط .
البس ــيوي ،عل ــي ب ــن أحم ــد ،جام ــع أب ــي الحس ــن
البس ــيوي ،تحقي ــق :الح ــاج س ــليمان ب ــن إبـ ـراهيم
الوارجالن ــي ،داود ب ــن عم ــر الوارجالن ــي.
البس ــيوي ،عل ــي ب ــن محم ــد ،مختص ــر البس ــيوي
(س ــبوغ النع ــم) ،تحقي ــق :د .س ــيف ب ــن س ــالم
اله ــادي ،منش ــورات موق ــع بصي ــرة اإللكتـرون ــي،
 4 6ه ــ20 5/م ،ط .
بكل ــي ،عب ــد الرحم ــن ب ــن عم ــر ،فت ــاوى البك ــري،
تحقيق وإخراج :داود بن عي�شى بورفيبة ،العطف،
غرداي ــة :مكتب ــة البك ــري 4248 ،ه ــ200 /م ،ط .
البهوت ــي ،منص ــور ب ــن يون ــس ،كش ــاف القن ــاع ع ــن
مت ــن اإلقن ــاع ،تحقي ــق :ه ــالل مصيلح ــي مصطف ــى
ه ــالل ،بي ــروت :دار الفك ــر 402 ،ه ــ.
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 42ه ــ2000/م ،ط .
الجيطالي ،إس ــماعيل بن مو�ش ــى ،قواعد اإلس ــالم،
صحح ــه وعل ــق علي ــه :عب ــد الرحم ــن ب ــن عم ــر،
مكتب ــة االس ــتقامة 4 6 ،ه ــ 995/م ،ط .
الحاك ــم الن ــيسابوري ،محم ــد ب ــن عب ــد هللا،
املس ــتدرك عل ــى الصحيحي ــن ،تحقي ــق :مصطف ــى
عب ــد الق ــادر عط ــا ،بي ــروت :دار الكت ــب العلمي ــة،
 4ه ــ 990/م ،ط .
الحط ــاب ،محم ــد ب ــن عب ــد الرحم ــن ،مواه ــب
الجليل لشرح مختصر خليل ،بيـروت :دار الفكر،
 98ه ــ ،ط.2
حي ــدر ،عل ــي ،درر الح ــكام ش ــرح مجل ــة األح ــكام،
تحقي ــق وتعري ــب :املحام ــي فهم ــي الحسيـن ــي،
بي ــروت ،لبن ــان :دار الكت ــب العلمي ــة.
الخليل ــي ،أحم ــد ب ــن حم ــد ،ب ــرنامج «س ــؤال أه ــل
الذك ــر» ،تلفزي ــون س ــلطنة عم ــان 5 ،ربي ــع األول
 425ه ــ ،يوافق ــه2004/4/25م.
الخليل ــي ،أحم ــد ب ــن حم ــد ،بي ــع اإلقال ــة ،وزارة
األوقاف والش ــؤون الديـن ــية :مكتب اإلفتاء ،قس ــم
البح ــث العلم ــي.

البورن ــو ،محم ــد صدق ــي ب ــن أحم ــد ،الوجي ــز ف ــي
إيض ــاح قواع ــد الفق ــه الكلي ــة ،بي ــروت ،لبن ــان:
مؤسس ــة الرس ــالة 4 6 ،ه ــ 996/م ،ط.4

الدردي ــر ،أحم ــد ب ــن محم ــد ،الش ــرح الكبي ــر،
تحقي ــق محم ــد علي ــش ،بي ــروت :دار الفك ــر.

البورن ــو ،محم ــد صدق ــي ب ــن أحم ــد ،موس ــوعة
القواع ــد الفقهي ــة ،بي ــروت ،لبن ــان :مؤسس ــة
الرس ــالة 424 ،ه ــ200 /م ،ط .

الدريـن ــي ،فتح ــي ،نظري ــة التعس ــف ف ــي اس ــتعمال
الحق في الفقه اإلسالمي ،بي ــروت ،لبنان :مؤسسة
الرس ــالة ناش ــرون 429 ،ه ــ2008/م ،ط .

الت ــرمذي ،محم ــد ب ــن عي�ش ــى ،الجام ــع الصحي ــح
س ــنن الت ــرمذي ،تحقي ــق :أحم ــد محم ــد ش ــاكر
وآخ ــرون ،بي ــروت :دار إحي ــاء التـ ـراث العرب ــي.

الزامل ،عبد املحس ــن بن عبد هللا ،ش ــرح القواعد
الس ــعدية ،اعتن ــى به ــا وخرج أحاديثه ــا عبد الرحمن
ب ــن س ــليمان العبي ــد ،وأيم ــن ب ــن س ــعود العنق ــري،
الري ــاض ،اململك ــة العربي ــة الس ــعودية :دار أطل ــس
الخض ـراء للنش ــر والتوزي ــع 422 ،ه ــ200 /م،
ط .

الثميـن ــي ،عب ــد العزي ــز ب ــن الح ــاج ،الت ــاج املنظ ــوم
م ــن درر املنه ــاج املعل ــوم ،ضب ــط الن ــص :محم ــد بن
مو�ش ــى باب ــا عم ــي ،مصطف ــى ب ــن محم ــد ش ــريفي،

الزحيل ــي ،محم ــد مصطف ــى ،القواع ــد الفقهي ــة

راشد النظيري

وتطبيقاته ــا ف ــي املذاه ــب األربع ــة ،دمش ــق :دار
الفك ــر 42 ،ه ــ2006/م ،ط .
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الش ــاطبي ،إبـ ـراهيم ب ــن مو�ش ــى ،املوافق ــات ف ــي
أص ــول الش ــريعة ،تحقي ــق :عب ــد هللا دراز ،بي ــروت:
دار املعرف ــة.

الزرق ــا ،أحم ــد بن محمد ،ش ــرح القواعد الفقهية،
صحح ــه وعل ــق علي ــه :مصطف ــى أحم ــد الزرق ــا،
دمش ــق ،س ــوريا :دار القل ــم 409 ،ه ــ 989/م،
ط.2

الش ــق�شي ،خمي ــس ب ــن س ــعيد ،منه ــج الطالبي ــن
وب ــالغ الراغبي ــن ،س ــلطنة ُعم ــان ،مس ــقط :مكتب ــة
مس ــقط 42 ،ه ــ2006/م ،ط .

الزرك�ش ــي ،محم ــد ب ــن به ــادر ،املنث ــور ف ــي القواع ــد،
تحقي ــق :د .تـيسي ــر فائ ــق أحم ــد محم ــود ،الكوي ــت:
وزارة األوق ــاف والش ــؤون اإلس ــالمية 405 ،ه ــ،
ط.2

الصنعان ــي ،محم ــد ب ــن إس ــماعيل ،التنوي ــر ش ــرح
الجام ــع الصغي ــر ،تحقي ــق :د .محم ــد إس ــحاق
محم ــد إبـ ـراهيم ،الري ــاض :مكتب ــة دار الس ــالم،
 4 2ه ــ20 /م.

الس ــالمي ،عب ــد هللا ب ــن حمي ــد ،جواب ــات اإلم ــام
الس ــالمي 4 9 ،ه ــ 999/م ،ط.2

علي ــش ،محم ــد ،من ــح الجلي ــل ش ــرح عل ــى
مختص ــر س ــيدي خلي ــل ،بي ــروت :دار الفك ــر،
 409ه ــ 989 /م.

الس ــالمي ،عب ــد هللا ب ــن حمي ــد ،جوه ــر النظ ــام ف ــي
علم ــي األدي ــان واألح ــكام 4 0 ،ه ــ 989/م ،ط .
الس ــالمي ،عب ــد هللا ب ــن حمي ــد ،ش ــرح الجام ــع
الصحي ــح ،د.ط.
الس ــالمي ،عب ــد هللا ب ــن حمي ــد ،طلع ــة الش ــمس
عل ــى األلفي ــة ،وزارة التـ ـراث القوم ــي والثقاف ــة،
 40ه ــ 98 /م.
الس ــبكي ،عب ــد الوه ــاب ب ــن عل ــي ،رف ــع الحاج ــب
ع ــن مختص ــر اب ــن الحاج ــب ،تحقي ــق :عل ــي محم ــد
مع ــوض ،ع ــادل أحم ــد عب ــد املوج ــود ،بي ــروت،
لبن ــان :عال ــم الكت ــب 999 ،م 4 9/ه ــ ،ط .
السرخ�ش ــي ،محم ــد ب ــن أحم ــد ب ــن أب ــي س ــهل،
املبس ــوط ،بي ــروت :دار املعرف ــة.
الس ــعدي ،عبد الرحمن بن ناصر ،تـيسي ــر الكريم
الرحم ــن ف ــي تفسي ــر كالم املن ــان ،تحقي ــق :عب ــد
الرحم ــن ب ــن مع ــال اللويح ــق ،مؤسس ــة الرس ــالة،
 420ه ــ2000/م ،ط .
الس ــيوطي ،عب ــد الرحم ــن ب ــن أب ــي بك ــر ،األش ــباه
والنظائ ــر ،بي ــروت :دار الكت ــب العلمي ــة 40 ،هـ،
ط .

العوتبي ،سلمة بن مسلم ،كتاب الضياء ،تحقيق:
الح ــاج س ــليمان ب ــن إبـ ـراهيم الوارجالن ــي وداود بن
عم ــر الوارجالن ــي ،س ــلطنة ُعم ــان ،وزارة األوق ــاف
والش ــؤون الديـن ــية 4 6 ،هـ20 5/م ،ط .
العي ــدان ،عب ــد العزي ــز ب ــن عدن ــان ،اليتام ــى،
أن ــس ب ــن ع ــادل ،الدالئ ــل واإلش ــارات عل ــى أخص ــر
املختصرات ملحمد بن بدر الديـن البلبانـي الحلبي،
الكوي ــت :دار الركائ ــز للنش ــر والتوزي ــع ،الري ــاض،
اململك ــة العربي ــة الس ــعودية :دار أطل ــس الخض ـراء
للنش ــر والتوزي ــع 4 9 ،ه ــ20 8/م.
الغام ــدي ،ناص ــر ب ــن محم ــد ب ــن مش ــري ،قاع ــدة
(من استعجل ال�شيء قبل أوانه عوقب بحرمانه)،
دراس ــة تأصيلي ــة تطبيقي ــة ،بحث منش ــور في مجلة
أم الق ــرى لعل ــوم الش ــريعة واللغة العربي ــة وآدابها،
ش ــوال  424ه ــ ،ج ، 6ع.28
الفراهي ــدي ،الخلي ــل ب ــن أحم ــد ،العي ــن ،تحقي ــق:
د .مه ــدي املخزوم ــي ،د .إبـ ـراهيم الس ــامرائي ،دار
ومكتب ــة اله ــالل.
الفيوم ــي ،أحم ــد ب ــن محم ــد ،املصب ــاح املنـي ــر ف ــي
غري ــب الش ــرح الكبي ــر للرافع ــي ،بي ــروت :املكتب ــة
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العلمي ــة.
ُ
الكن ــدي ،أحم ــد ب ــن عب ــد هللا ،املصن ــف،
س ــلطنة ُعم ــان :وزارة التـ ـراث القوم ــي والثقاف ــة،
 404ه ــ 984 /م.
الكن ــدي ،محم ــد ب ــن إبـ ـراهيم ،بي ــان الش ــرع،
س ــلطنة ُعم ــان :وزارة التـ ـراث القوم ــي والثقاف ــة.
امل ــرداوي ،عل ــي ب ــن س ــليمان ،اإلنص ــاف ف ــي معرف ــة
الراج ــح م ــن الخ ــالف عل ــى مذه ــب اإلم ــام أحمد بن
حنب ــل ،تحقي ــق :محم ــد حام ــد الفقي ،بي ــروت :دار
إحي ــاء التـ ـراث العربي.
الن ــيسابوري ،مس ــلم بن الحجاج ،صحيح مس ــلم،
تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي ،بيـروت :دار إحياء
التـ ـراث العرب ــي ،الفراهي ــدي ،الربي ــع ب ــن حبي ــب،
الجام ــع الصحي ــح مس ــند اإلم ــام الربيع ب ــن حبيب،
تحقي ــق :محم ــد إدري ــس ،عاش ــور ب ــن يوس ــف،
س ــلطنة ُعم ــان :مكتب ــة االس ــتقامة 4 5 ،ه ــ ،ط .

***

63

العدد الثاني  -ربيع الثاني 1444هـ /أكتوبر 2022م

