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ملخص البحث

حتدث الباحث عن التايل :
1- التعريف اللغوي واال�صللالحي لالفتيات وعرفه الباحث باأنه :« 
ت�صرف ي�صبق به االإن�صان غريه وي�صتبد به من غري ا�صتئذان َمن حقه 

اأن ي�صتاأذن ».
2- يعترب االفتيات يف حقيقته �صللكاًل من اأ�صكال الرف�ض والتعدي 

وتعطيل اأعمال الغري , وهو باب وا�صع كبري .
3- ق�ّصم الفقهاء الت�صرفات ال�صرعيى اإلى ق�صمني :

اأ- الت�صرفات املنوطة باملكلفني عامة .
ب- الت�صللرفات املنوطللة ببع�ض املكلفني , كالت�صللرفات املنوطة 

باالإمام االأعظم , اأو القا�صي الخ .
4- التكييف الفقهي لالفتيات ,ذكر الباحث اأنه ميكن اأن يخرج 

االفتيات على غري االإمام على اأحد تخريجني :
اأ- التخريج االأول : اأن االفتيات يعترب ت�صرفًا من ت�صرفات الف�صويل 

.
ب- التخريج الثاين : اأن االفتيات يخّرج على اأنه جمرد اعتداء .

5- حكم االفتيات دائر بني الكراهة  اأو احلرمة , ومل يجزم الباحث 
على حكم واحد ولكّنه غّلب جانب الكراهة على كثري من الت�صرفات 

املفتات بها .
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6- هناك اأ�صباب لالفتيات على غري االإمام :
اأ- اأ�صباب راجعة اإلى املفتات .

ب- اأ�صباب راجعة اإلى املفتات عليه .
ج- اأ�صباب راجعة اإلى املفتات به .

7- ذكللر الباحث عدة تطبيقات فقهية لالفتيللات على غري االإمام 
وجعلها حتت اأربعة مطالب :

اأ- االفتيات على غري االإمام يف العبادات .
ب- االفتيات على غري االإمام يف املعامالت .

ج- االفتيات على غري االإمام يف االأحوال ال�صخ�صية .
د- االفتيات على غري االإمام يف االأحوال العادية .

8- ذكر الباحث يف اخلامتة بع�ض النتائج , وجعلها على ق�صمني :
اأ- النتائج املتعلقة باجلانب التاأ�صيلي .

ب- النتائج املتعلقة باجلانب التطبيقي .
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املقدمة

احلمد هلل احلكم احلّق املبني؛ ق�سم الأرزاق وقّدر الآجال نحمده على ما هدانا 
وكفانا، ون�سكره على ما اأعطانا واأولنا، واأ�سهد اأن ل اإله اإّل اهلل وحده ل �رشيك 
ل���ه؛ دّلنا على م���ا ير�سيه، و�رشع لنا من الأحكام م���ا يرت�سيه، وعّلق فالحنا يف 
الّدني���ا والآخرة على التزام �رشعه؛ واأ�سه���د اأّن حمّمًدا عبده ور�سوله؛ بثعه اهلل 
تعالى رحمًة لعباده، فجاء بدين الّرحمة، واأمر الّنا�س بالّتاحم فيما بينهم، �سّلى 

اهلل و�سّلم وبارك عليه، وعلى اآله واأ�سحابه واأتباعه اإلى يوم الّدين.
اأما بعد: فق���د جاءت ال�رشيع���ة الإ�سالمية الغراء حاثة عل���ى اإر�ساء احلقوق 
واأداء الواجبات، وجلب امل�سالح ودرء املفا�سد، وجعلت التكليف منوطاً بكل 
ف���رد –ت�افرت فيه �رشوط التكليف- لتتم م�س�ؤوليت���ه الكاملة عن مدى امتثاله 
اأو ع�سيان���ه، وبينت الطرق امل�رشوع���ة وغري امل�رشوعة التي يت���م خاللها اإيقاع 

الت�رشفات.
وندبت اإل���ى العلم والتعلم حتى يعرف املكلف ما هي الت�رشفات التي ميكنه 
مبا�رشته���ا ابتداء، وما الت�رشفات التي مل ُيَنْط فعلها به، فيكون يف حل منها غري 

موؤاخذ من جهتها.
اإن مبا����رشة اأي عمٍل مكان اأي مكلف دون ولي���ة اأو اإذن منه يعد افتياتاً على 
�سالحيات���ه وحقوق���ه، يت�سبب يف املوؤاخ���ذة واللوم والعت���ب، ويختلف ذلك 
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باختالف طبيعة الفتيات و�سببه واآث���اره ونتائجه، بحيث تتدرج هذه املوؤاخذة 
من جمرد اإظهار عدم الر�سا بالفعل اإلى التاأديب والتعزير املوؤمل.

ويعت���ر الفتيات-يف حقيقته- �سكاًل من اأ�س���كال الرف�س والتعدي وتعطيل 
اأعم���ال الغري، وهو باب وا�سع كبري، يتفاوت ويتخ���ذ اأ�سكاًل متنوعة، يبداأ من 
الفتيات عل���ى ولية الإمام الأعظم ويتدرج اإلى الفتي���ات على من له حق اأو 
ولي���ة خا�سة كالفتيات على الأب وال�رشي���ك واملوؤجر ورب املنزل وما �ساكل 
ذلك، لتكون نتيجة ذل���ك تهمي�س املفتات عليهم و�سي���اع حقوقهم، واختالل 

نظام الوليات.
وبالنظر اإلى واقع الفتيات واأنواعه، ميكن تق�سيمه ق�سمني:

الق�سم الأول: الفتيات على الإمام.
الق�سم الثاين: الفتيات على غري الإمام.

وقد تناول الباحثون وامل�سنفون الق�س���م الأول بالدرا�سات العقدية والفقهية 
يف اأطروحات علمية متنوعة.

لكنن���ي مل اأر –يف حد علمي واطالعي القا�رشي���ن- من خ�س النوع الثاين 
بدرا�سة خا�سة تقوم على تاأ�سيله وتُْعنى بتطبيقاته الفقهية الفروعية.

لأج���ل ذلك كان من املنا�سب بحث هذا املو�سوع الفتيات على غري الإمام، 
بذك���ر حقيقته واأركانه وحكم���ه وتكييفه ونتائج���ه وم�سائله واأق�سام���ه املتنوعة، 
وتو�سيح الآث���ار املتتبة على جتاوز احلدود يف الت�رشف���ات وال�سالحيات التي 

ميار�سها ال�سخ�س املفتات.
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اأهمية املو�صوع:
تربز اأهمية امل��س�ع يف النقاط الآتية:

1-توفري مادة علمي���ة فقهية ينتفع باإجنازها من يتقلد بع�س الوليات ال�رشعية 
اأو يقوم على بع�س الت�رشفات اخلا�سة.

2-يعتر هذا املو�سوع مو�سوعاً واقعياً يقع فيه بع�س الأفراد، وحتدث منهم 
بع�س التجاوزات وحوادث الفتيات.

3-ت�سحي���ح بع����س املفاهي���م املغلوط���ة املتعلق���ة بالولي���ات اأو باحلق���وق 
والواجب���ات والتبا�س بع�سها ببع�س، واإي�ساح حدود ال�سالحيات والف�سل يف 

الخت�سا�سات، واإزالة مظاهر احلرية وال�سطراب يف باب الفتيات.
اأ�صباب اختيار املو�صوع:

ثمة اأ�سباب دعتني لبحث هذا املو�سوع والكتابة فيه:
1-امل�ساهم���ة مني يف جتلية اأحكام الفتيات على غ���ري الإمام؛ اإذ اإن اأحكامه 
متفرق���ة يف اأبواب متعددة، فجمع هذه الأح���كام وملُّ �ستاتها يف بحث م�ستقل 

يجعلها دانية القطوف، مذللة ال�سعاب.
2-�سعف معرفة جملة من النا�س باأحكام هذا املو�سوع املهم، مما يوؤدي اإلى 
جنوح يف الفكر وانحراف يف الت�سور، ي�ستتبع ف�ساداً يف الت�رشف وال�سلوك، 
مما يتحتم معه العناية بتجلية م�سائل هذا البحث، حتى يقوم النا�س باأداء دورهم 

على الوجه املطلوب.
3-التدلي���ل بطريقة عملية عل���ى اأن هذه ال�رشيعة الكامل���ة �ساحلة لكل زمان 
وم���كان، واأن يف اأ�سولها ون�سو�سها العامة م���ا يبني اأحكام احلوادث والق�سايا 
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مهما ا�ستجدت وتطورت.
خطة البحث:

تكلم���ت يف هذا البحث عن جوانب متنوعة تتعلق بالأحكام ال�رشعية املهمة 
لالفتيات على غري الإمام، بعد اأن األقيت ال�سوء على اأهمية البحث، وبيان  

منهج البحث، لقد راعيت يف كتابة هذا البحث املنهج الآتي:
1-اقت�رشت يف م�سائل البحث على ذكر اأقوال املذاهب الأربعة.

2-توثيق كل مذهب من املذاهب بالإحال���ة اإلى كتبه الأ�سيلة، كما �ساأبني ما 
ترجح يل، ذاكراً وجه التجيح.

3-خرج���ت الأحاديث الواردة يف البح���ث، واأو�سحت ما ذكره اأهل ال�ساأن 
يف درجته���ا _اإن مل تك���ن يف ال�سحيح���ني اأو اأحدهما- ف���اإن كانت كذلك، 

اكتفيت حينئذ بتخريجها.
4-التعري���ف بامل�سطلحات، و����رشح الغريب معتم���داً يف توثيق ذلك على 

كتب اللغة املعتمدة.
5-التكيز على مو�سوع البحث وجتنب ال�ستطراد.

6-التزم���ت املو�سوعية عند طرح الآراء الفقهية، وعن���د حتقيق امل�ساألة التي 
يدور حولها اخلالف.

7-تذييل البحث بفهر�س امل�سادر واملراجع وفهر�س املو�سوعات، ثم اخلامتة 
وفيها اأبرز النتائج.

واهلل اأ�ساأل اأن ي�سددين يف القول والعمل، واأن ينفع بهذا البحث، و�سلى اهلل 
و�سلم على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.
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املبحث األول

حقيقة االفتيات واأللفاظ ذات الصلة 

وحتته مطلبان:

املطلب األول: تعريف االفتيات

التعريف اللغوي:

 الفتيات بالهم���ز وتاأتي بالتخفيف، افتات افتيات���اً وافتئاتاً، ومادة: "فوت"، 
ثالثية الأ�سول، تطلق ويراد بها عدة معان، اأهمها معنيان:

املعنى الأول: ال�سبق اإلى ال�سيء، يقال: ول اأفتاته، اأي: ل اأ�سبق عليه)1(.
ويقال: "فاتني بكذا: �سبقني به وذهب به عني.... وافتات فالن عليكم براأيه: 

�سبقكم به ومل ي�ساوركم"))(. "وفاته فالن بذراع �سبقه بها")3(.
املعنى الثاين: ال�ستبداد بال�سيء، يقال: افتاأت فالن باأمره-بالهمز- اإذا ا�ستبد 
بال�سيء وفعله م���ن دون ائتمار من حقه اأن يوؤمتر في���ه)4(، والفتيات: ال�ستبداد 

.104/3 )1) انظر: تاج العرو�س للزبيدي, مادة: "فوت", 
.3482/6 �س: 349, وانظر: ل�سان العرب, مادة: "فوت",  )2) اأ�سا�س البالغة للزخم�سري, مادة: "فوت", 

.482/2 )3) امل�سباح املنري, مادة: "فات", 
)4) انظر: املفردات يف غريب القراآن للراغب الأ�سفهاين, مادة: "فوت", �س: 581, وتاج العرو�س, مادة: "فوت", 104/3.
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بالراأي))(، و"افتات باأمره، اأي: م�سى عليه ومل ي�ست�رش اأحداً")6(.
ت  يقال: لكل من اأحدث �سيئاً يف اأمرك دونك: قد افتات عليك فيه))(، "وتفوَّ
فالن على فالن يف كذا، وافتات عليه: اإذا انفرد براأيه دونه يف الت�رشف فيه، وملا 
ي بعلى، ورجل ُفَوْيٌت: منفرد براأيه")8(. قال الفيومي:  ن معنى التغلب ُعدِّ مِّ �سُ
"افت���ات فالن افتياتاً، اإذا �سبق بفعل �س���يء، وا�ستبد براأيه ومل يوؤامر فيه من هو 

اأحق منه بالأمر فيه"))(.

التعريف االصطالحي:

ل ي���كاد يخرج التعريف ال�سطالحي عن حقيقة تعريف الفتيات يف اللغة، 
وله���ذا يذهب الفقه���اء الذين تطرقوا لهذا امل�سطلح اإل���ى انتحال تعريفات من 

�سبقهم من اللغويني وتبنيها.
قال البعلي يف تعريف الفتيات)11(: "هو افتعال من الفوت، وهو ال�سبق اإلى 
ال�س���يء دون ائتمار من يوؤمت���ر، تقول: افتات عليه باأمر كذا اأي فاته به، وفالن ل 

ُيفتات عليه، اأي ل يعمل �سيء دون اأمره")11(.

�س: 200. 151/2, والقامو�س املحيط, مادة: "افتات",  )5) انظر: املغرب يف ترتيب املعرب, لبن املطرز, مادة: "فوت", 
)6) تهذي���ب اللغ���ة لالأزه���ري, م���ادة: "ف���وت", 331/14, وانظر: ت���اج العرو�س, م���ادة: "ف���وت", 104/3, والنهاية يف غريب 

    .477/3 احلديث والأثر, مادة: "فوت", 
)7) انظر: النهاية يف غريب احلديث والأثر لبن الأثري, مادة: "فوت", 477/3, وامل�سباح املنري, مادة: "فات", 482/2.

)8) ل�س���ان الع���رب لب���ن منظ���ور, م���ادة: "ف���وت", 3483/6, وانظر: اأ�سا����س البالغة, م���ادة: "فوت", ����س: 349, والنهاية يف 
غريب احلديث والأثر, مادة: "فوت", 477/3, وتاج العرو�س, مادة: "فوت", 104/3.

)9) امل�سباح املنري, مادة: "فات", 482/2, وانظر: ل�سان العرب, مادة: "فوت", 3481/6, والقامو�س املحيط, مادة: "افتات", 
�س: 200.

)10)  املطلع على اأبواب املقنع, للبعلي, �س: 399-398.
)11)  وهذا تعريف اجلوهري يف ال�سحاح, مادة: "فوت", 260/1, وانظر: النهاية يف غريب احلديث والأثر, مادة: "فوت", 

477/3, وامل�سباح املنري, مادة: "فات", 482/2.
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وعرف���ه ابن الهمام يف "�رشح فتح القدير"))1( باأنه: "افتعال من الفوت، وهو 
ال�سب���ق، واإمنا يقال الفتعال لل�سبق اإل���ى ال�سيء دون ائتمار من يبتغي اأن يوؤامر 

فيه....".
وقال البابرتي: "حقيقة الفتيات: ال�ستبداد بالراأي، وهو افتعال من الفوت، 

وهو ال�سبق")13(.
وكذلك �ساق ابن عابدين يف حا�سيته)14( تعريف الفيومي املتقدم.

واأي�ساً هذا ما حدا باملناوي اإلى تعريف الفتيات باأنه: "فعل ال�سيء بغري ائتمار 
َمن حقه اأن يوؤمتر فيه"))1(. 

وهكذا فعل بع�س املعا�رشين، فقد عرفوا الفتيات باملعنى اللغوي)16(.
بينما اأطلق الدردير املالكي على الفتيات معنى التعدي، حيث قال يف ال�رشح 
الكبري: "اأو بكر غري جمرة افتيت عليها الفتيات: التعدي اأي تعدى عليها وليها 

غري املجر فعقد عليها بغري اإذنها"))1(.
فهذا معنى متميز لالفتيات، حيث اإن املفتات تعدى على �ساحب الإذن حني 

ت�رشف من غري ا�ستئذان.
وهو معنى �سامل لكل اأنواع التعدي على �ساحب احلق)18(.

.465/5  (12(
)13)  العناية على الهداية 465/5 مع �سرح فتح القدير.

)14) انظر: حا�سية رد املحتار على الدر املختار, 11/4.
)15) التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي, �س: 79.

)16) انظ���ر: معج���م لغ���ة الفقه���اء, م���ادة: "افتئات", ����س: 60, ومعج���م امل�سطلحات والألف���اظ الفقهية, م���ادة: "افتيات", 
.246-245/1

)17) حا�سية الد�سوقي على ال�سرح الكبري, 25/3, وانظر: البحر الرائق 89/5, واملبدع 45/2.
)18) انظر: النظام العام للدولة امل�سلمة, د/عبداهلل بن �سهل العتيبي, �س: 337.
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وميكن بعد هذه اجلولة يف معاجم اللغة و�رشاح الغريب وكتب الفقه اخللو�س 
اإلى تعريف جامع لتعريف الفتيات، حيث يقال باأنه:

ُه اأن  "ت����رشف ي�سبق ب���ه الإن�سان غريه وي�ستب���د به من غري ا�ستئذان َم���ْن حقُّ
ي�ستاأذن".

فيدخل يف ه���ذا التعري���ف الفتيات الق���ويل كالبيع والن���كاح واللعان، اأو 
الفتيات الفعلي كالقتل والقطع واجلرح وغريها.

وي�سم���ل هذا التعريف اأي�ساً الفتيات احلا�س���ل من �ساحب الولية اأو من ل 
ولية له.

فاملفت���ات ينفرد بفعله الذي يتعدى ب���ه على �ساحب الإذن، حني ت�رشف من 
غري ا�ستئذان ول ا�ست�سارة.

املطلب الثاني: املوازنة بني االفتيات واأللفاظ ذات الصلة

هناك األفاظ وثيقة ال�سلة بالفتيات، ت�ستك معه يف جوانب متعددة، وتختلف 
عنه يف جوانب اأخرى.

منها: التعدي، والف�سالة.
فالتعدي: هو: العت���داء والعدوان، ومعناه: الظلم واجل���ور والبغي وجتاوز 

احلد))1(.
اً وعداء وُعدوناً بال�سم والك�رش: ظلمه، كتعدى  يقال: "عدا عليه َعْدواً وُعُدوَّ

)19) انظ���ر: اأ�سا����س البالغ���ة, مادة: "ع���دو", �س: 295, ول�سان العرب, م���ادة: "ع���دا", 2849/5, والقامو�س املحيط, مادة: 
.1688 �س:  "عدا", 
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واعتدى....")1)(.
ومل تخرج كلمة الفقهاء يف تعريفه ا�سطالحاً عما و�سع له لغة، فيقال: التعدي 
على امل���ال بالغ�س���ب و ال�رشقة...والتعدي عل���ى النف�س بالقت���ل والقطع...

والتعدي على العر�س بالقدح والقذف...)1)(.
وم���ن هنا يتبني الفرق ب���ني الفتيات والتعدي، حي���ث اإن الفتيات نوع من 

اأنواع التعدي وجزء منه، وهو اأحد م�سمولته.
كم���ا اأن التع���دي ي�سمل ما لالإن�سان فيه حق وغرُيه اأول���ى به منه، اأو ل حق له 

فيه)))(.
واإذا عر عن التعدي بلفظ الفتيات فهو تعبري باجلزء عن الكل، فبينهما عموم 

وخ�سو�س مطلق، فكل افتيات تعد، ولي�س كل تعد افتياتاً.
اأما الف�سالة: فالف�سويل: هو من ي�ستغل مبا ل يعنيه)3)(.

وق���ال املطرزي: "وقد غلب جمعه على ما ل خري فيه...ثم قيل ملن ي�ستغل مبا 
ل يعنيه ف�سويل")4)(. 

وهو يف ا�سطالح الفقهاء: "م���ن مل يكن ولياً ول اأ�سياًل ول وكياًل ول كفياًل 
يف العقد")))(.

)20) القمو�س املحيط, : مادة " عدا", �س: 1688.
)21) انظر: املو�سوعة الفقهية الكويتية, م�سطلح: "تعدي", 234/12.

)22) انظر: التعريفات للجرجاين, �س: 192, واملو�سوعة الفقهية الكويتية, 128/5.
)23) انظر: معجم مقايي�س اللغة, مادة: "ف�سل", 508/4, وال�سحاح للجوهري, مادة: " ف�سل", 1791/5, ول�سان العرب, 

مادة: "ف�سل", 3429/6, والقامو�س املحيط, مادة: "ف�سل", �س: 1348. 
)24) املغرب يف ترتيب املعرب, مادة: "ف�سل", 361/1, وامل�سباح املنري, مادة: "ف�سل", 475/2.

)25) التعريف���ات للجرج���اين, �س: 215, وانظ���ر: البحر الرائق لبن جنيم, 160/6, وحا�سي���ة ال�سلبي على تبيني احلقائق 
103/4, و�سرح ميارة الفا�سي 12/2, والتوقيف على مهمات التعاريف للمناوي, �س: 559.
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وبن���اء على هذا التعريف، في�ستك الف�سويل م���ع املفتات: يف اأن كاًل منهما 
يت����رشف من غري َم���ن حقه اأن ي�ستاأذن، وك���ذا كالهما يفتقر اإل���ى الأ�سالة يف 
مبا����رشة الت�رشف، وهذا  وا�سح يف الف�سويل، واأما املفتات فقد تكون له ولية 

على ت�رشٍف ما، لكنها حتتاج اإلى اإذن ممن حقه اأن ي�ستاأذن.
ويفتقان يف خ�سلتني:

فاملفتات: من ي�سبق غريه بت�رشف كان عليه اأن ي�ستاأذن ممن ينبغي له ا�ستئذانه، 
واأما الف�سويل: فهو من ي�ستغل مبا ل يعنيه، وهذه ال�سفة يف الف�سويل ل تكون 

يف املفتات كذلك.
كم���ا اأن ت�رشفات الف�سويل تكون داخلة يف العقود، نحو بيع واإجارة ونكاح 
وطالق وهب���ة...، واأما ت�رشفات املفتات فتكون م�سمولة بهذه العقود، واأي�ساً 

تكون يف الق�سايا اجلنائية من قتل وقطع وجرح وجلد.  

املبحث الثاني

 معيار االفتيات وتكييفه وحكمه ونتائجه

وحتته اأربعة مطالب:

املطلب األول: معيار االفتيات

اإن الأ�سا����س الفقهي الذي يفه���م يف اإطاره الفتيات، ه���ي تلك الت�رشفات 
ال�سادرة من املكلفني، �سواء اأكانت متعلقة بالوليات اأم بغريها، و�سواء كانت 
الولي���ة العامة املتعلقة بالإمام ونوابهمن الوزراء والق�ساة واملحت�سبني وغريهم 
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اأم كانت متعلقة بالولية اخلا�سة يف النكاح والطالق ونحوها.
���ن منها اإل بولية  اأو كان���ت تلك الت�رشفات امل���اأذون فيها ابتداء، لكن ل مُيَكَّ

خا�سة اأو اإذٍن يحدد حدود التمكني من غري اأن تُتجاوز.
ومل���ا كان هذا البح���ث متعلقاً بالفتيات على غري الإم���ام، ف�سيكون احلديث 
مق�س���وراً يف م�سائله وق�ساياه وتف�سيالته على ما له عالقة بالولية اخلا�سة على 
وج���ه التحديد اأو تل���ك الت�رشفات املتعلقة بالإذن، اإذ م���ا يكون من الت�رشفات 

ماأذوناً فيه للبع�س، قد ل مُيكن منه البع�س الآخر اإل بولية اأو اإذن.
وهذا مما يتطلب مزيد عناية من املكلف مبعرفة الت�رشفات ال�رشعية املنوطة به، 
وما مدى اأهليته على هذه الت�رشفات، وما مدى حدود ولية الغري عليها حتى ل 

يقع يف الفتيات على الغري ويتعدى حدود التكليف.
وقد ق�سم الفقهاء رحمهم اهلل تعالى الت�رشفات ال�رشعية اإلى ق�سمني:

القسم األول: التصرفات املنوطة باملكلفني عامة:

فه���ي من الأحكام العامة عل���ى الثقلني اإلى يوم القيامة، ف���اإن كان ماأموراً به 
اأقدم عليه كل اأحد بنف�سه، واإن كان منهياً عنه اجتنبه كل اأحد بنف�سه)6)(.

القسم الثاني: التصرفات املنوطة ببعض املكلفني:

كالت�رشفات املنوطة بالإمام الأعظم، اأو املنوطة بالقا�سي، اأو مبن�سب الوزارة 
اأو بال���ويل على غريه ونحوها، فهي ت�رشفات زائ���دة على التكليف، تتميز عن 

اأحكام التبليغ باأحكام زائدة تخ�س كل مكلف على حدة.
فمعرف���ة هذه الت�رشف���ات جتعل الواحد يكون على بينة م���ن اأمره، فال يتك 
)26) انظ���ر: الإح���كام يف متيي���ز الفت���اوى عن الأح���كام وت�سرفات القا�سي والإم���ام للقرايف, �س: 21 وم���ا بعدها, ومقا�سد 

ال�سريعة الإ�سالمية لبن عا�سور, �س: 28.
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ما اأنيط به من ت�رشف���ات، ول يقع يف �سلطة غريه فيتعدى عليها، فيكون بذلك 
مفتاتاً)))(.

واأما ما يتعلق بالإذن يف الت�رشف فقد ذكر الفقهاء له اأق�ساماً ثالثة)8)(.
القسم األول: اإلذن الصادر من املالك.

كالإذن بالت����رشف يف حالة الوكالة وامل�ساربة والإي�س���اء، والإذن بانتقال امللك للغري 
ك�البيع والهبة والوقف، والإذن يف ال�ستهالك ك�ا�ستهالك الطعام يف الولئم وال�سيافات، 
والإذن يف النتفاع �سواء اأكان الإذن بالنتفاع بعو�س كالإجارة اأم بغري عو�س كالعارية.

القسم الثاني: اإلذن الصادر من صاحب الحق.

�سواء اأكان حقاً مالياً اأم غري مايل.
ف���ال بد من ا�ستئذان �ساحب احلق حتى يح�س���ل النفاذ، ول يقع الواحد يف 

الفتيات.
كا�ستئ���ذان الزوج���ة يف اخلروج م���ن منزلها، وا�ستئ���ذان الواهب يف قب�س 
املته���ب للهبة، وا�ستئذان الثيب الكبرية عن���د اإنكاحها، وا�ستئذان دخول البيت 

اإل باإذن �ساكنه، ونحو ذلك.
القسم الثالث: اإلذن الصادر من بعض أصحاب الواليات.

كاإذن القا�سي، واإذن الويل يف النف�س اأو املال ل�سغر اأو �سفه اأو جنون اأو رق، 
واإذن متويل الوقف، واإذن ويل النكاح.

)27) انظر: الأحكام ال�سلطانية والوليات الدينية للماوردي, �س: 18, والأحكام ال�سلطانية لأبي يعلى, �س: 27, واملب�سوط 
105/104/9, ومغن���ي املحت���اج 193/4, واملغن���ي 272/12, 334-335, والإح���كام للق���رايف, ����س: 105, وخمت�س���ر الفتاوى 

امل�سرية للبعلي, �س: 624, ومقا�سد ال�سريعة الإ�سالمية لبن عا�سور, �س: 29.
)28) انظر: تبيني احلقائق 34/6.
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وبناء على ما تقدم يظهر ويت�سح معيار الفتيات بجالء، حيث يقال:
اإن الولي���ات البتدائية الأ�سلي���ة ل عالقة لها باأي اإذن البت���ة، كولية الإمام 
الأعظ���م، وكولية الأب على اأولده، وولية �ساح���ب املال على ماله، وولية 

ال�سيد على عبده)))(.
فمن���اط الفتيات يف مثل هذه ال�ليات ابتداء ه� انعدام ال�لية ذاتها, فكل 
م���ن ت�رشف ت�رشفاً با�سم ولية من هذه الولي���ات اعتر مفتاتاً على اأ�سحابها، 
فال ميكن بحال اأن يت�رشف �سخ�س ما ت�رشفاً يكون فيه اأباً لغري اأولده، اأو راهناً 

لغري اأمالكه، اأو �سيداً لغري عبيده، اأو اإماماً بغري اإمامة.
ولكي يكون الت�رشف �سحيحاً ل بد من ا�ستئذان من حقه اأن ي�ستاأذن حتى ل 

يقع املت�رشف يف الفتيات على غريه.
كما اأنه يوجد يف بع�س الق�سايا توافر الولية على ال�سيء اإل اأن ذلك ل يعتر 

كافياً يف مبا�رشة الت�رشف، بل ل بد من اإذن زائد من �ساحب الإذن)31(.
كنحو ت����رشف البن  يف ماله بالهبة دون اأن ي�ست���اأذن والده)31(، يعد افتياتاً؛ 
لأن الب���ن ت�رشف بولية قا�رشة حتتاج اإلى اإذن، اإذ مل تكف الولية هنا وحدها 
كافي���ة -يف هذه احلال- يف مبا�رشة الت�رشف، بل احتاجت اإلى اإذن خا�س ممن 

حقه اأن ي�ستاأذن.
)29) قال ابن جنيم يف البحر الرائق 117/3, "وتثبت الولية باأ�سباب اأربعة: بالقرابة وامللك والولء والإمامة".

)30) انظر: الذخرية 119/12, ومغني املحتاج 193/4, و�سبل ال�سالم �سرح بلوغ املرام لل�سنعاين 81/4.
ت-اأي : مل ي�ست�سر اأباه ومل ي�ستاأذنه يف هبة مال  )31) فقد روى ابن اأبي �سيبة يف "م�سنفه", برقم: 22705, "اأن رجاًل تفوَّ
نف�س���ه- عل���ى اأبي���ه يف مال���ه, فاأت���ى اأبوه النبي �سل���ى اهلل عليه و�سلم, فذكر ل���ه ذلك, فقال: "اردد عل���ى ابنك ماله-اأي: 
ارجتعه من املوهوب له, واردده على ابنك, فاإنه وما يف يده حتت يديك ويف ملكتك, ولي�س له اأن ي�ستبد باأمر دونك-, 

فاإمنا هو �سهم من كنانتك".
.105/3 477/3, وتاج العرو�س, مادة: "فوت",  انظر: النهاية يف غريب احلديث والأثر, مادة: "فوت", 
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وكذلك ت�رشف الزوجة يف اأمواله���ا فيما يزيد على الثلث من غري ا�ستئذان 
زوجها، ولو كانت الأموال هي اأموالها اخلا�سة بها، كما هو م�سهور من مذهب 

املالكية))3(  .
فالفتيات هنا اإمنا كان ب�سبب انعدام الإذن فقط، ولي�س انعدام الولية.

اأما الولي���ة اخلا�سة التي تكون يف حد معني اأو نط���اق خا�س، فاإن الفتيات 
فيها يك���ون بانعدام هذه الولية اأو الإذن املتعلق به���ا، كو�ساية الت�رشف على 
الغ���ري، فاإنه���ا ل متار�س اإل بناء عل���ى و�ساية من املو�س���ي)33(، ول ت�سح اإل يف 
احل���دود املاأذون له فيها، فمن تعدى احلدود امل���اأذون له فيها عد مفتاتاً، وكذا يف 

كل الوليات اخلا�سة كولية املعلم على تلميذه)34(.
اأما ال�لية الثابتة بحكم ال�رشورة اأو احلاجة, فاإن مناط الفتيات فيها منعدم؛ 
لأن �سبب الولية يبيح مبا�رشة الت�رشف، فال يكون ال�سخ�س حينئذ مفتاتاً))3(.

املطلب الثاني: تكييف االفتيات

يقع الفتيات-كما تقدم- حتت الت�رشفات التي ل ولية فيها ول اإذن، �سواء 
اأكان اعتبار الإذن من جهة ال�سلطان اأم من جهة غريه.

وباإمع���ان النظر يف كالم الفقه���اء املتعلق بالفتيات وبالأمثل���ة التي اأوردوها 
حيال ذلك، ومبزيد التاأمل والنظر يف الت�رشفات املفتات بها، ميكن للناظر حتديد 

)32) انظر: حا�سية الد�سوقي على ال�سرح الكبري, 500/4.
)33) انظر: بدائع ال�سنائع 152/5, والقوانني الفقهية, �س: 211, واملبدع 336/4.

)34) انظر: بدائع ال�سنائع 305/7, ومنح اجلليل ملحمد علي�س 421/4, ورو�سة الطالبني 175/10, واملغني 116/8.
)35) انظر: الفتيات يف الت�سرفات ال�سرعية, د/عز الدين كحيل, �س:96.
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طبيعة الفتيات ومن ثَّم تخريج �سفته.
فالفتيات ميكن اأن يخرج على اأنه اأحد الأنواع الثالثة الآتية:

1-ميكن اأن تخرج بع�س ت�رشفات الفتيات على ت�رشفات الف�سويل.
2-وميك���ن تخريج بع�سها عل���ى اأنه اعت���داء على حق الآخري���ن، واأن هذه 

الت�رشفات تدخل يف م�سمولت التعدي واأفراده.
3-كم���ا ميكن اأن يو�سف نوع ثالث من ه���ذه الت�رشفات على اأنه جرمية من 

اجلرائم.
ومل���ا كان جمال هذا البح���ث متعلقاً بالفتيات على غ���ري الإمام، فال يت�سور 
و�سفه بكونه جرمية توؤدي اإلى فتنة؛ لأن ذلك اإمنا يكون يف الأمور العظام املتعلقة 
باحلدود والق�سا����س والتعازير)36(؛ اإذ اعتبار مثل هذا الفتيات جرمية هو اعتبار 
يف حمله نظراً خلطورة الفع���ل املفتات به، وما قد يجره من اآثار ل تتوقف على 
املفتات فح�سب، بل تتعداه اإلى الإ�رشار باملجتمع، وقد نبه القرايف اإلى خطورة 
تعاط���ي مثل هذه الت�رشفات من اآحاد النا����س، فقال: "غري اأنها لو فو�ست-اأي 
احلدود- جلميع النا�س، فبادر العامة جللد الزناة، وقطع الُعداة بال�رشقة وغريها، 
ا�ستدت احلميات، وث���ارت الأنفات، وغ�سب ذوو املروءات، فانت�رشت الفنت، 
�س هذه الأمور لولة الأمور،  وعظمت الإحن، فح�سم ال�رشع ه���ذه املادة وفوَّ
فاأذعن النا�س لهم، واأجابوا طوعاً وكرهاً، واندفعت تلك املفا�سد  العظيمة"))3(.

وحينئذ ميكن اأن يخرج الفتيات على غري الإمام على اأحد تخريجني:

)36) انظر: املجموع للنووي 491/4.
)37) الإحكام يف متييز الفتاوى عن الأحكام, �س: 153-152.
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التخريج االأول: اأن االفتيات يعترب ت�صرفًا من ت�صرفات الف�صويل.
حيث يكون املفتات ه���و نف�سه الف�سويل مع مالحظة ما بينهما من فروق يف 

ذات كل ت�رشف.
فاإن كثرياً من الت�رشفات املفتات بها حتمل على ت�رشفات الف�سويل يف احلكم 
والنتيج���ة والأثر)38(، نحو البي���ع والرهن والإجارة والهب���ة والزواج والطالق 

واخللع والعتق وغريها من الت�رشفات ذات الطبيعة العقدية))3(.
قال اب���ن قدامة: "واإذا زوج الأبعد مع ح�سور الأق���رب و�سالمته من املوانع 
ج���ت املراأة املعتر اإذنها بغري اإذنها اأو تزوج العبد بغري اإذن  اأو زوج اأجنبي اأو ُزوِّ
�سيده فالنكاح باط���ل يف اأ�سح الروايتني")41(، فالذي قام بالتزويج ومل ي�ستاأذن 
�ساحب ال�ساأن يكون بفعله هذا ف�سولياً، وحيث اإن هذا الت�رشف من الأبعد اأو 
الأجنب���ي اأو العبد هو الفتيات بعينه، فاإن حكم هذا الت�رشف املفتات به ينطبق 

عليه حكم الف�سويل متاماً.

)38) وللفقهاء اأقوال ثالثة يف حكم ت�سرفات الف�سويل:
القول الأول: اإن ت�سرفات الف�سويل �سحيحة موقوفة على الإجازة, فيما عدا �سراءه, وبه قال احلنفية.

الق���ول الث���اين: اإن ت�سرفات���ه �سحيحة موقوفة عل���ى الإجازة �سواء ت�سرف بالبيع اأم بال�س���راء, وبه قال املالكية, واأحد 
قويل احلنابلة.

القول الثالث: اإن ت�سرفاته غري �سحيحة ول اأثر لها, وبه قال ال�سافعية, وهو الراأي الثاين املعتمد عند احلنابلة. 
وعلي���ه: ف���اإن ه���ذه الت�سرف���ات املفتات بها تلغى ابت���داء على راأي, وتق���ع موقوفة تخ�سع ملوافقة اأو رف����س املفتات عليه 

على راأي اآخر.
انظ���ر: الأق���وال والأدل���ة يف: املب�س���وط 153/13, وبدائ���ع ال�سنائ���ع 148/5, وبداي���ة املجته���د 129/2, ومواه���ب اجلليل 

269/4, واملجموع 247/9, ورو�سة الطالبني 353/3, واملغني 399/7, والإن�ساف 283/4.
)39) انظ���ر: اأمثل���ة عل���ى ذلك يف: البحر الرائق 263/3, و�سرح مياة عل���ى حتفة الأحكام 15/2-16, واملهذب لل�سريازي 

40/2, والكايف لبن قدامة 18/3.
)40) الكايف 18/3.
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ب���ل جند املجد ابن تيمية يف كتابه املحرر يف الفق���ه)41( ين�س على اأن ذلك من 
ت�رشفات الف�س���ويل فيقول: "واإذا زوج الأبع���د ومل يع�سل الأقرب ومل يغب 

فهو كتزويج اأجنبي ف�سويل".
وقال ابن جنيم: "واعلم اأن طالق الف�سويل موقوف على اإجازة الزوج، فاإن 
 ٌ اأج���ازه وقع واإل فال، �س���واء كان الف�سويل امراأة اأو غريه���ا..."))4(، وهذا بنيِّ
يف اأن م���ن طلق زوجة غريه ب���دون اإذن ول توكيل ول ولي���ة اأنه ف�سويل، ول 
معنى لالفتيات يف مثل هذه ال�سورة غري هذا، فيكون حكم الفتيات هو حكم 

الف�سويل.
وقال ميارة الفا�سي: "واإن قال اأبيعك دار فالٍن، وفالٌن غائب، فتم البيع فيها، 
ث���م علم الغائب بذلك يف غيبته اأو قدم، فهو باخليار، اإن �ساء اختار البيع واأخذ 

الثمن، واإن �ساء ف�سخ البيع واأخذ ماله")43(.
وبن���اء على ه���ذا ميكن القول اإن كث���رياً من الت�رشفات املفت���ات بها، هي من 
ت�رشفات الف�س���ويل بعينها، و�ساحبه���ا املفتات هو ذاته الف�س���ويل؛ حيث اإن 
اجلام���ع بينهما هو الت�رشف بال ولية ول وكالة ول اإذن عدا ما تقدم من التفرقة 

بينهما اأول البحث)44(.
 

التخريج الثاين: اأن االفتيات يخرج على اأنه جمرد اعتداء.
يعت���ر الفتيات من م�سمولت التع���دي اإل اأنه تعدٍّ من نوع خا�س، ل يلحق 

.17/2 (41(
)42) البحر الرائق �سرح كنز الدقائق 263/3.

)43) �سرح ميارة الفا�سي على حتفة احلكام يف نكت العقود والأحكام 13/2.
)44) انظر: �س: 11.
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ب���ه فتنة كب���رية، ورمبا يكون �ساحب���ه خارجاً عن دائرة الل���وم والذم والعقاب، 
ولرمب���ا حلقه �سيء من ذلك تبعاً لنوع الت�رشف املفتات به، حيث اإن طبيعة هذه 
الت�رشفات املفتات بها لي�س لها �س���اأن كبري ي�ستدعي تدخل ذوي ال�ساأن املفتات 

عليهم))4(.
وذلك نح���و افتيات ال�سيف عل���ى رب املنزل يف مناولت���ه الطعام غريه من 
ال�سائل���ني)46(، وكذا م���ن فر�س م�سلى له يف مكان، فال يج���وز رفعه واجللو�س 
يف مو�سع���ه؛ "لأن فيه افتياتاً على �ساحبه رمبا اأف�س���ى اإلى اخل�سومة..."))4( ، 
ومثل ذل���ك اأي�ساً افتيات الأجنب���ي يف ال�سالة على اجلنازة: "ف���اإن بادر اأجنبي 
و�سل���ى بغري اإذن الويل اأو �سل���ى البعيد بغري اإذن القري���ب �سح؛ لأن مق�سود 
ال�سالة الدع���اء للميت، وقد ح�سل، ولي�س فيها كبري افتي���ات ت�سح به الأنف�س 

عادة بخالف ولية النكاح")48(.

املطلب الثالث: حكم االفتيات

ميكن ح�رش حكم الفتيات يف دائرة الكراهة اأو احلرمة؛ لأنه تعد على حق من 
هو الأول���ى، اإذ اإن الفتيات ل يخرج عن �سفة التعدي بحال من الأحوال، اإل 
اأن هذا التعدي ل ياأخذ حكماً �رشعياً واحداً، وذلك بالنظر اإلى جمال الت�رشف 

املفتات به، و�سخ�س املفتات عليه، وال�سبب الباعث على الفتيات.

)45) انظر: الهداية �سرح البداية للمرغيناين 193/4
)46) انظر: حا�سية ابن عابدين 499/8.

)47) املغني 234/3.
)48) ك�ساف القناع للبهوتي 155/3, و�سياأتي –اإن �ساء اهلل تعالى- مزيد اإي�ساح لذلك يف املبحث الرابع املتعلق بالتطبيقات 

الفقهية لالفتيات على غري الإمام, �س: 36.
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وين�ساف اإلى ذل���ك اأي�ساً تفاوت الفتيات يف تاأثريه م���ن ت�رشف اإلى اآخر، 
�س���واء عل���ى �سعيد الفعل املفتات به م���ن حيث الإم�س���اء اأو الإبطال، اأم على 

�سعيد املفتات به من حيث مدى م�سوؤوليته عن ما اأقدم عليه.
ف���اإذا نتج عن عم���ل املفتات اأ�رشار عل���ى الآخرين، فاإنه تفر����س عليه عقوبة 

ال�سمان املنا�سبة ب�سبب افتياته))4(.
فعلى �سعيد الت�رشف املفتات به:

ف���اإن ما اأق���دم عليه املفتات ل ميك���ن اعتباره يف حكم الن���دب اأو الإيجاب؛ 
لأن التع���دي ل ميكن اأن يكون مطلوباً حتى نحكم علي���ه باأي احلكمني، ومبا اأن 

الفتيات من التعدي، فال ميكن اأن يكون مطلوباً.
اأم���ا الإباحة، فهي واإن ا�ستوى فيها الفعل والتك، فال تكون حكماً لالفتيات؛ 

لأن التعدي ل يكون مباحاً.
اأما الكراهة، فلرمبا تكون هي احلكم الغالب على كثري من الت�رشفات املفتات 
به���ا، �سواء منها م���ا اعُتر من ت�رشفات الف�سويل اأم م���ا اعتر منها جمرد تعد؛ 
لأن هذا هو املن�سجم مع اعتبار الفتيات من التعدي، ومبا اأن التعدي منهي عنه 
باإط���الق، فال �سك اأن اأدنى درجات النهي هي الكراهة، فتكون-اإذن- كثري من 

حالت الفتيات مكروهة)1)(.
وهذا التف�سيل اإمنا يكون يف حالة الفتيات على غري الإمام.

اأما احلرم���ة، فيمكن اأن تكون و�سفاً للت�رشفات الت���ي يفتات بها على الإمام 

)49) انظر: املب�سوط 204/9, ومغني املحتاج 42/4.
)50) انظ���ر: ال���كايف لب���ن عبدالرب, �س: 582, وفتح الوه���اب ب�سرح منهج الطالب لزكريا الأن�س���اري 234/2, والكايف لبن 

قدامة 37/4, 161, واملبدع 45/2.
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الأعظ���م اأو نوابه ب�سفة خا�سة-وعلى غريه يف حالت- ل �سيما ما يتعلق منها 
بالق�سايا العامة لالأمة، التي ل ميكن اأن تن�سبط اإذا كانت يف مكنة وا�ستطاعة اأيٍّ 

كان من اأفراد الرعية، فيكون الإقدام عليها موقعاً �ساحبه يف احلرام)1)(.
وبن���اء على ذلك يتبني اأن حكم الفتيات املتعلق بالت�رشفات املفتات بها على 

غري الإمام يتدد بني كونه مكروهاً اأو حراماً.

املطلب الرابع: نتائج االفتيات

ينعك����س حك���م الفتيات على غري الإم���ام على الت�رشفات اإم�س���اًء واإلغاء، 
اأو �سح���ة وف�س���اداً، فيوجد من ت�رشفات املفتات ما يقع �سحيح���اً مثبتاً ما�سياً، 
ويوج���د منها ما يق���ع باطاًل لغياً ، ويوج���د منها ما يجري في���ه الختالف بني 

الإم�ساء والإلغاء.
فهذه حالت ثالث لنتائج الفتيات:

احلال االأولى, الت�صرفات املْثَبتُة ال�صحيحة)))(:
كمن �سلى على جنازة لي�س ولياً لها ول ماأذوناً له يف ذلك، اأو كان ولياً بعيداً، 
فمن فع���ل ذلك فقد وقع يف الفتيات على غري الإمام، غري اأن ال�سالة يف هذه 

)51) انظ���ر: الأح���كام ال�سلطاني���ة للم���اوردي, ����س: 28-29, 89, 92, والأح���كام ال�سلطانية لأبي يعلى, ����س: 30, 66-65, 68, 
والفتي���ات يف الت�سرف���ات ال�سرعي���ة, �س: 257-258, والنظام العام للدولة امل�سلم���ة, د/عبداهلل بن �سهل العتيبي, �س: 

.338
)52) يجم���ل التنبي���ه عل���ى اأن اإم�س���اء الت�سرف هنا وتثبيته واحلك���م ب�سحته ل يلزم منه الر�سا ب���ه؛ لأن هذا الت�سرف يف 
كث���ري م���ن الأح���وال �سار اأمراً واقع���اً ا�ستحال رده, وذلك كالذي يفتات بقتل املرتد اأو ال���زاين املح�سن اأو من ا�ستوجب 
الق�سا�س يف حالة الفتيات على الإمام, اأو كال�سيف الذي يفتات على م�سيفه اأو افتيات غري الويل يف تزويج البكر اأو 

ال�سريك على �سريكه يف حالة الفتيات على غري الإمام.
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احلالة تقع �سحيحة جمزئة.
ق���ال البهوتي: "فاإن بادر اأجنبي و�سلى بغ���ري اإذن الويل اأو �سلى البعيد بغري 
اإذن القريب �سح؛ لأن مق�سود ال�سالة الدعاء للميت، وقد ح�سل، ولي�س فيها 

كبري افتيات ت�سح به الأنف�س عادة بخالف ولية النكاح")3)(.

احلال الثانية, الت�صرفات امللغاة:
كمن افتات على الويل يف تزويج ابنته فالنكاح باطل)4)(.

ق���ال ابن عبدالر: "ول ولي���ة لأحد يف البكر مع اأبيه���ا، ول يفتات عليه يف 
البكر من بناته...")))(، فالأب هو اأحق الأولياء على الإطالق يف تزويج ابنته، 

فمن افتات عليه يف ذلك دون اإذن اأو وكالة فالنكاح يقع باطاًل لغياً )6)(.  

احلال الثالثة, الت�صرفات املختلف فيها:
وذل���ك يف جميع الت�رشفات التي تكون من قبيل ت�رشفات الف�سويل، حيث 

يجري فيها اخلالف الذي يجري يف حكم ت�رشفاته التي �سبق ذكرها.
هذه احلالت الثالث كلها متعلقة بنتيجة حكم الفتيات.

اأما انعكا�س تلك النتائج على ال�سخ�س املفتات نف�سه:
فال يخلو املفتات يف افتياته من جلب املوؤاخذة ل�ساحبه، بل واملعاقبة اأحياناً، 
�سواء اأكانت موؤاخذة ومعاقبة م�سدرها ال�رشع، اأم كانت موؤاخذة متوجهة من 

املفتات عليه نحو املفتات.
)53) ك�ساف القناع للبهوتي 155/3. 

)54) وهذا اأحد القولني يف امل�ساألة, و�سياأتي-اإن �ساء اهلل- ذكر اخلالف يف املبحث الرابع, �س: 43.
)55) الكايف, �س: 522.

)56) انظر: �سرح الزرقاين 172/3, والكايف لبن قدامة 18/3, واملحلى لبن حزم 458/9.
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وه���ذه املوؤاخ���ذة اأو املعاقبة تختلف باختالف نوع الفتي���ات وباعثه واآثاره، 
فكان���ت متدرجة من جمرد اإظهار عدم الر�س���ا اإلى التوبيخ والإعرا�س والهجر 

واحلرمان والطرد و�سوًل اإلى التاأديب والتعزير)))(.

املبحث الثالث: أركان االفتيات على غري اإلمام وأسبابه

وحتته مطلبان:

املطلب األول: أركان االفتيات على غري اإلمام

وه���ي الأركان التي ل يخلو ت�رشف مفت���ات به منها، وهي: املفتات واملفتات 
عليه ومو�سوع الفتيات.

وي�ستمل هذا املطلب على ثالثة فروع:
الفرع األول: املفتات.

وهو ال�سخ�س الذي يقع منه فعل الفتيات.
ويت�س���ور ذلك اأن ي�سدر من الأف���راد املتمتعني بالولي���ة على الت�رشف مع 
جتاوزه���م ح���دود الولية، كما يقع اأي�س���اً على نوع اآخر من الأف���راد الذين مل 

يقلدوا اأَيّ ولية.
ويف ذلك م�ساألتان:

)57) انظر: تبيني احلقائق 208/3, و�سرح الزرقاين على خليل 60/4, ورو�سة الطالبني 174/10, واأ�سنى املطالب 162/4, 
و�س���رح منته���ى الإرادات 105/3, وقواعد الأحكام يف م�سالح الأن���ام للعز بن عبدال�سالم 252/2, وال�سيا�سة ال�سرعية يف 

اإ�سالح الراعي والرعية ل�سيخ الإ�سالم ابن تيمية, �س: 152-151
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امل�صاألة االأولى, افتيات االأفراد من اأ�صحاب الواليات:
وهم الأفراد الذين لهم ولية وقد كلفوا باأداء مهام خم�سو�سة، �سواء كانت 

وليتهم اأ�سلية كالأب اأم نيابية كالو�سي.
ويقع الفتيات من اأحد هوؤلء: باأن يت�رشف خاروج حدود املهمة املكلف بها.

كالو�س���ي الذي يتولى النظر يف عقود الأيتام، فله احلكم فيما َوِليَُه فقط، وما 
عداه ل ينفذ له فيه حكم)8)(.

ومثل ذل���ك: الأب، وهو ويل اأ�سي���ل لأولده �سواء اأكانوا ذك���وراً اأم اإناثاً، 
ويتاأتى الفتيات منه، يف مثل: تزويجه لبنه املجنون يف حالة اإفاقته بدون اإذن.

جاء يف املهذب: "واأما املجنون فاإنه اإن كان له حال اإفاقة مل يجز تزويجه بغري 
اإذن���ه؛ لأنه ميكن ا�ستئذانه، فال يجوز الفتيات علي���ه، واإن مل يكن له حال اإفاقة 

وراأى الويل تزويجه للعفة اأو اخلدمة زوجه؛ لأن له فيه م�سلحة")))(.

امل�صاألة الثانية, افتيات االأفراد من غري اأ�صحاب الواليات:
وهم الأف���راد الذين ل يتمتع���ون باأية ولية من الولي���ات، ول ينطلقون يف 

ت�رشفهم عن اأي اإذن، فهم ي�سدرون متجردون عنهما معاً.
كال�سي���ف يفتات على رب املنزل، باأن يعطي ال�سائل بغري اإذن منه، فال يجوز 

اإل اإذا كان بينهما مبا�سطة بحيث يعلم اأنه ير�سى بت�رشفه يف ماله)61(.
وكذل���ك الزوجة يقع منها الفتيات على زوجها باإدخالها النا�س اإلى بيته مهما 

)58) انظ���ر: الختي���ار لتعلي���ل املخت���ار 69/5, واحل���اوي الكب���ري 361/5, ومواه���ب اجللي���ل 399/6, وك�ساف القن���اع 449/3, 
والإحكام للقرايف, �س: 172.

)59) املهذب لل�سريازي 40/2.
)60) انظر: حا�سية ابن عابدين 499/8, وك�ساف القناع 169/5.
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كانت قرابتهم اإل باإذنه )61(.
 ومثل ذلك ال�رشيك يف �رشكة الأمالك، لي�س ماأذوناً له يف الت�رشف يف ملك 
�ساحب���ه، ول ولي���ة له على ذلك، واأي ت�رشف منفرد م���ن اأحد ال�رشيكني يقع 

افتياتاً على ال�رشيك الآخر))6(.

 الفرع الثاني: املفتات عليه.

بالنظر اإلى حال املفتات عليه ميكن اأن يتنوع اإلى نوعني:
اإما اأن تكون له ولية اأو ل ولية له.

فاإن كانت له ولية، فال يجوز لأحد اأن ي�سبقه اإلى حقه، ومن فعل ذلك اعتر 
مفتاتاً عليه.

كالفتي���ات عل���ى الأب يف تزويج بناته، فله وحده �سلط���ة تزويجهن، ومثل 
ذل���ك: الويل الأقرب اإذا �سبق���ه الويل الأبعد، وقام بتزوي���ج موليته، فاإن ذلك 

يكون منه افتياتاً على الأقرب)63(.
ومثل املفتات عليه الذي له ولية: ناظر الوقف.

 فل���و علم الناظر اأن ري���ع الوقف يف�سل عنه دائماً وج���ب �رشفه، ول يجوز 
لغريه  �رشف الفا�سل؛ لأنه افتيات على من له وليته)64( .

)61) انظر: �سرح م�سلم للنووي 115/7, وفتح الباري لبن حجر 296/9.
)62) انظر: بدائع ال�سنائع 65/6, وال�سيل اجلرار لل�سوكاين 251/3.

)63) انظ���ر: الهداي���ة 197/1, وحا�سي���ة الد�سوق���ي 227/2, وحا�سية البجريمي على اخلطي���ب 340/3, والكايف لبن قدامة 
.18/3

)64) انظر: الفروع 476/4, وك�ساف القناع 296/4.
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وكذلك فاإن بقية الأفراد ممن ل ولية لهم، هم كذلك ممن يفتات عليهم))6(.
ك���رب املنزل: حينما يفتات عليه ال�سيف حال ت�رشفه يف الطعام بتقدميه لغري 

املدعوين.
والبك���ر يف التزوي���ج: حي���ث اإن عدم ا�ستئذانه���ا واإظهار ر�ساه���ا يعتر من 

الفتيات عليها.
والزوج: عندما تقوم الزوج���ة باإدخال من يطوؤون فرا�سه من غري اأن ت�ستاأذنه 

يف ذلك، يكون افتياتاً عليه.
وال�رشي���ك يف �رشكة الأمالك: يقع علي���ه الفتيات من �رشيكه اإذا ت�رشف يف 

ملك �ساحبه من غري اإذنه.
وهكذا يقع الفتيات بني الأفراد بع�سهم على بع�س، ويطرد ذلك وقوعاً على 

اأ�سحاب الوليات ومن ل ولية له. 

الفرع الثالث: موضوع االفتيات.

وي�ستمل على م�ساألتني:
امل�صاألة االأولى: الت�صرفات التي ال تكون مو�صوعًا لالفتيات.

هي تلك الت�رشفات التي يكون كل فرد مكلفاً وم�سوؤوًل بذاته عن اأداء الفعل 
بنف�سه، ويكون الق�سد هو �سدورها م���ن ذات �ساحبها، وهي الت�رشفات التي 
ل تقب���ل توكي���اًل ول نيابة ول ي�سح في���ه فعل الغري، فكل ذل���ك ل يكون حماًل 

لالفتيات.

)65) وق���د تق���دم احلدي���ث عن املفتات يف الفرع الأول, ويف مقابل ذلك مناذج من املفتات عليهم قد ذكرنا لهم اأمثلة –هنا-
�سرداً يف هذا الفرع خ�سية التكرار.
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وم���ن ذلك: العبادات العينية املح�سة، فهذه مطلوب���ة من اأ�سحابها باأعيانهم، 
ول تقبل النيابة، ول يالم عند تركها واإهمالها اإل اأ�سحابها.

كال�سل���وات اخلم�س املفرو�سات واجلمعة والعيدي���ن و�سائر ال�سنن املوؤكدة، 
وال�سي���ام املفرو�س وامل�سنون، والذك���ر يف خمتلف الأوقات وق���راءة القراآن 

الكرمي، والطهارة من احلدث واخلبث ونحو ذلك.
فم�سلح���ة هذه العب���ادات اخل�سوع واإظه���ار العبودية هلل تعال���ى، فال تقبل 

التوكيل.
وكذل���ك الكفارات ككف���ارة القتل اأو كفارة اليمني اأو كف���ارة الظهار اأو كفارة 
انته���اك حرمة رم�سان، اأو نذر على نف�سه نذراً من قبيل ال�سيام وقيام الليل وما 

�ساكل ذلك.
ف���اإن مثل هذه الق�سايا ل ميكن اأن تتاأتى اإل م���ن اأ�سحابها باأعيانهم وذواتهم، 
واإن اأوقعه���ا �سخ����س مكان اآخر ف���ال ت�سح، ول يكون بها مفتات���اً، ول تراأ ذمة 

الآخر اإل باأدائها بنف�سه عن نف�سه دون غريه)66(.
امل�صاألة الثانية: الت�صرفات التي تكون مو�صوعًا لالفتيات.

وه���ي الت�رشف���ات  التي يكون للغ���ري فيها ح���ق يف الإذن والتولية والتوكيل 
والإنابة.

وه���ذه الت�رشف���ات قد تك���ون يف العبادات الت���ي ل يكون الق�س���د فيها هو 
�سدورها م���ن ذات �ساحبها، ك�سالة اجلنازة حيث يتق���دم لل�سالة بالنا�س من 
مل يك���ن من اأهل امليت، ول مكلفاً منهم، ول هو الأقرب من ذوي القرابة، ففي 
)66) انظ���ر: الف���روق للق���رايف 185/3 وما بعدها, 26/4-27, وجمم���وع فتاوى �سيخ الإ�سالم ابن تيمي���ة 125/6, واملوافقات 

لل�ساطبي 173/2, والإحكام يف اأ�سول الأحكام لالآمدي 503/1, ط جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية.
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هذه احلالة يكون مفتاتاً على من هم اأولى منه، كما تكون هذه ال�سالة مو�سوعاً 
لالفتيات))6(.

وق���د تكون هذه الت�رشف���ات يف املعامالت املالية، يف البي���ع)68( وال�رشكة))6( 
والإجارة)1)(وما �ساكلها، فحيث تنعدم الولية اأو ينعدم الإذن اأو هما معاً يكون 

الفاعل مفتاتاً على من له الولية والإذن.
وقد تكون ه���ذه الت�رشفات يف الأحوال الأ�رشية، كم���ا يف تزويج البكر)1)( 

واملجنون)))( ويف حالة الغيبة املنقطعة)3)( ونحو ذلك.
كم���ا تكون اأي�ساً يف الأحوال العادية، كافتي���ات ال�سيف على م�سيفه)4)(، اأو 

افتيات العبد على �سيده يف الأكل دونه)))(.

املطلب الثاني: أسباب االفتيات على غري اإلمام

ويحتوي على ثالثة فروع:
الفرع األول: األسباب الراجعة إىل املفتات.

وهي تلك الدوافع والعوامل الكامنة وراء ال�سخ�س املفتات، التي تدفعه اإلى 
اإح���داث الفعل املفتات به، ليقدم على ارتكاب هذا الأمر، �سواء اأكان ذلك عن 

)67) انظر: الإن�ساف للمرداوي 413/2, وك�ساف القناع 111/2.
)68) انظر: املدونة الكربى 350/14.

)69) انظر: بدائع ال�سنائع 65/6.

)70) انظر: ال�سيل اجلرار 200/3.
)71) انظر: الكايف لبن عبدالرب,  �س: 522, املهذب لل�سريازي 37/2.

)72) انظر: املهذب 40/2.
)73) انظر: مواهب اجلليل للحطاب 436/3.

)74) انظر: حا�سية ابن عابدين 499/8, وك�ساف القناع 169/5.
)75) انظر: ك�ساف القناع 489/5.



د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنـم

 )العدل( العدد |68| ربيع الأول - ربيع الآخر 1436هـ
ـ 161 ـ

ََّ

جهل اأم عمد وقناعة واعتقاد اأم عن ا�سطرار.
ومن هذه الأ�سباب:

1-تغليب امل�صلحة الفردية:
يقول املرغيناين: "يف البالوعة يحفرها الرجل يف الطريق، فاإن اأمره ال�سلطان 
بذل���ك اأو اأجره عليه مل ي�سمن؛ لأنه غري متعمد، حيث فعل ما فعل باأمر َمن له 

الولية يف حقوق العامة.
واإن كان بغري اأمره فهو متعد، اإما بالت�رشف يف حق غريه، اأو بالفتيات على 

راأي الإمام, اأو ه� مباح مقيد ب�رشط ال�سالمة")6)(. 
وقال اخلطيب ال�رشبيني: "ويت�رشف كل واحد من املالك يف ملكه على العادة 
يف الت����رشف، واإن ت�رشر به جاره اأو اأدى اإلى اإتالف ماله، كمن حفر بئر ماء اأو 
ح����سٍّ فاختل به جدار جاره، اأو تغري مب���ا يف احل�س ماء بئره؛ لأن يف منع املالك 
م���ن الت�رشف يف ملكه مما ي�رش ج���اره �رشراً ل جابر له، ف���اإن تعدى باأن جاوز 

العادة يف الت�رشف �سمن ما تعدى فيه لفتياته")))( .
فهذا املفتات طلب حتقيق م�سلحته اخلا�سة، وقد افتات بها على غريه، �سواء 

ق�سد هذا الفتيات اأم مل يق�سده، و�سواء علم به اأم مل يعلم.
2-جتاوز احلدود املاأذون بها:

ميك���ن اأن يكون ال�سخ�س ذا ولية على ت�رشف م���ا، ويكون حمدود الولية 
يف الفع���ل املكلف به، فيتجاوز حدود هذه الولي���ة فيكون مفتاتاً مبجاوزته هذا 

الت�رشف.
)76) الهداية �سرح البداية 193/4.

)77) مغني املحتاج 364/2.
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كاملو�س���ى اإلي���ه يعهد اإليه يف الت����رشف يف اأعمال خا�س���ة فيتعداها فيما هو 
اأو�سع من ذلك)8)(، فيكون مفتاتاً.

وكامل�ستعري يعري غريه بغري اإذن املالك، فال يجوز لفتياته)))(، فكما اأن ال�سيف 
ال���ذي اأبيح له الطعام ل يجوز ل���ه اأن يبيحه لغريه، فكذلك امل�ستعري ل يجوز له 

اأن يعري غريه، واجلامع يف ذلك: عدم امللك)81(.
3-جهل الفرد بكون الفعل افتياتًا:

قد يقدم ال�سخ�س على فعل ما من غري اأن يدور يف خاطره اأن هذا الت�رشف 
يحت���اج من �ساحبه ولية اأو اإذناً ممن له الولية، فيقع يف الفتيات على من كان 
ينبغ���ي اأن يناط به هذا الفعل – فيكون اجلهل- �سبباً يف حدوث الفتيات على 

الغري.

ومن اأمثلة ذلك:
اإق���دام اجلد على التزويج مع وج���ود الأب و�سالحيته للولية، ظناً من اجلد 

اأحقيته بالنكاح)81(.
وكذا عندما تقوم الزوجة باإدخال من يطوؤون فرا�س الزوج من غري اأن ت�ستاأذنه 
يف ذل���ك اأو اأنها جتهل اأحقية الزوج يف ذلك، فتك���ون الزوجة قد افتاتت على 

زوجها))8(.

)78) انظر: املب�سوط 104/3, وتبيني احلقائق 307/1.
)79) انظر:  رو�سة الطالبني 426/4, ومغني املحتاج 264/2, والإن�ساف 114/6, وك�ساف القناع 76/4.

)80) انظر: اأ�سنى املطالب 325/2, ومغني املحتاج 264/2.
)81) انظر: مغني املحتاج 76/3, وتكملة املجموع للمطيعي 346/13.

)82) انظر: �سرح النووي ل�سحيح م�سلم 115/7, وفتح الباري لبن حجر 296/9.
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ه���ذا وقد تطرق الق���رايف –رحمه اهلل- مل�ساألة ما يحت���اج من الأحكام حلكم 
القا�س���ي، ول يكفي فيه توافر �سببه ال�رشعي، وقرر يف ه���ذا ال�ساأن اأن من بني 
اأ�سب���اب ذلك كون احلكم يحتاج اإلى نظر وحترير وبذل جهد يف حتقيق ال�سبب 

ومقدار م�سبَّبه، ومثَّل له ببع�س الأمثلة:
كالط���الق بالإع�سار, والتطليق على امل����يل, وتفلي�س املدين اإذا اأحاط الدين 

مباله، والتطليق على الغائبني من املفقودين وغريهم)83(.
فمث���ل هذه الق�سايا وما �ساكلها قد يتناوله���ا �سخ�س ما، كطالب علم اأو اإمام 
م�سجد، وهو يجهل اأن مثل هذه الأمور من اأحكام الق�ساء، فيكون مفتاتاً على 
من�سب الق�س���اء، وهو اأي�ساً –يف الوقت نف�سه- مفتات كذلك على اأ�سحاب 

ال�ساأن من الأزواج وغريهم)84(.
4-تعمد االإ�صرار بالغري:

ه���ذا ال�سبب يختلف عن �سابقه يف كون املفت���ات يعلم اأن ت�رشفه مف�س اإلى 
الفتيات، ومع هذا يقوم باإحداثه قا�سداً بذلك اإحلاق ال�رشر باملفتات عليه.

فال�سيف ال���ذي يقوم مبناولة غري اأهل ِخوان���ه اأو اأي �سائل من غري ال�سيوف 
يكون قد ق�سد بفعله هذا الإ����رشار باجلال�سني معه حول نف�س اخلوان، وحينئذ 

يكون قد افتات على امل�سيف.
يقول ابن عابدين: "قوله: "لي�س لأهل خوان مناولة اأهل خوان اآخر ول اإعطاء 
�سائل..."، اأما اأهل الأخونة فاإنه قد خ�س كل قوم بطعام اأذن لهم فيه، فاإذا اأطعم 
اأه���ل خوان اآخر فقد اأباحه لغري من اأباح له ال�سيف، وفيه اإ�رشار بجماعته؛ لأن 

)83) انظر: الإحكام يف متييز الفتاوى عن الأحكام, �س: 151, وما بعدها.
)84) وهذا هو موطن ال�ساهد يف م�ساألة: الفتيات على غري الإمام.
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حقه���م قد تعلق به باإباحة رب املنزل اإياهم، ورمبا يكون الطعام ل يكفيهم، ففي 
اإطعام اأهل اخلوان الثاين ت�رشف يف مال غريه بغري اإذنه واإ�رشار برفقته.....

واأما اإعطاء ال�سائل، فاإنه افتيات على رب املنزل، فال يجوز اإل اإذا كان بينهما 
مبا�سطة بحيث يعلم اأنه ير�سى بت�رشفه يف ماله"))8( .

ويف مذه���ب الإمام مال���ك)86( ورواية عن الإمام اأحم���د))8( اأنه لي�س للزوجة 
الت�رشف يف مالها -بغري عو�س كالترعات وال�سدقات- باأكرث من الثلث بغري 
اإذن ال���زوج، فاإذا زاد على  ذل���ك بغري اإذن زوجها اعترت مفتاتة عليه، ومنعت 

من الت�رشف؛ لأن ق�سد الإ�رشار بزوجها وا�سح ح�سب هذا الراأي)88(.
واأي جم���اوزة بال اإذن منه ل يفهم منها اإل ق�سد الإ�رشار، فيكون هذا الق�سد 

حينئذ من اأ�سباب الفتيات. 

الفرع الثاني: األسباب الراجعة إىل املفتات عليه.

ثمة اأ�سب���اب لالفتيات على غري الإمام تتوزع عل���ى بع�س الأ�سخا�س �سواء 
اأكانوا من اأ�سحاب الوليات اأم لي�سوا من اأ�سحابها، ومن تلك الأ�سباب:

1-تعدد اأ�صحاب احلق:
وه���ذا يتوافر فيما لو مل يكن للمراأة اأٌب اأو و�سيه، وكان لها عدد من الإخوة، 
كل واحد منهم �ساحب ولي���ة يف تزويجها، فاإذا �سبق اأحدهم وقام بتزويجها 

)85) حا�سية ابن عابدين 500-499/8.
)86) انظر: الإ�سراف للقا�سي عبدالوهاب 16/2, والكايف لبن عبدالرب,�س: 834, ومواهب اجلليل 98/5.
)87) انظر: امل�سائل الفقهية من كتاب الروايتني والوجهني للقا�سي اأبي يعلى 378/1, والإن�ساف 343/5.

)88) و�سياأت���ي –اإن �س���اء اهلل-مزي���د ب�سط لهذه امل�ساأل���ة يف املبحث الرابع املتعلق بالتطبيق���ات الفقهية لالفتيات على غري 
الإمام., �س: 46.
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من غ���ري ا�ست�سارة الباقني، فاإنه ق���د افتات عليهم يف اأم���ر ي�ستكون فيه جميعاً 
�سواء ب�سواء.

2-غيبة الويل يف الزواج:
وه���ذا �سبب يف�سي ب�ساحب���ه اإلى الفتيات على �ساح���ب احلق يف التزويج 

الذي هو الويل.
وي���دل لذل���ك ما جاء عن اأمنا عائ�س���ة ر�سي اهلل عنها اأنها افت���ات على اأخيها 
عبدالرحمن بن اأبي بكر ر�سي اهلل عنهما، حني زوجت ابنته حف�سة من املنذر بن 
الزبري، وهو غائ���ب بال�سام، فلما رجع من غيبته وعلم مبا حدث، قال: "ومثلي 

ي�سنع هذا به، ومثلي ُيفاتت عليه"))8(.
اأي: "ُيفعل يف �ساأنهن �سيء بغري اأمره")1)(، اأنكر عليها نكاحها ابنته دونه. 

فهذا الأثر يدل مبفهومه على اأن الذي يغيب غيبة قريبة اأو غيبة يرجى لها اأوبة 
�رشيع���ة ل ميكن اأن يفتات عليه يف تزويج بناته على نحو ما حدث لعبدالرحمن 
بن اأبي بكر ر�سي اهلل عنهما، فتكون-اإذن- غيبة الويل �سبباً يف الفتيات عليه.
ق���ال احلطاب: "واإن كان���ت غيبة النقطاع على معنى التف���ه والختيار، فال 
يخل���و من اأن تُعلم حيات���ه اأو جتهل، فاإن ُعلمت حيات���ه وكان مو�سعه قريباً، فال 
خ���الف اأنه ل يفتات عليه يف اإن���كاح بناته دعون اإلى ذل���ك اأم ل، اإل اأن يتبني 
�رشره بهن فيكون كالعا�سل، فاإن الإمام يتقدم اإليه اإما اأن يزوجها، واإل زوجها 

)89) رواه الإم���ام مال���ك يف "املوط���اأ". كت���اب: الط���الق. باب: ما ل يبني م���ن التمليك. برق���م: 1198, والبيهقي يف "ال�سنن 
الك���ربى". كت���اب: الن���كاح. باب: ل ن���كاح اإل ب���ويل 112/7-113, وانظ���ر: مو�سوعة �س���روح املوطاأ التمهي���د وال�ستذكار 

والقب�س 542/14, ت: د/ عبداهلل بن عبداملح�سن الرتكي.
)90) النهاية يف غريب احلديث والأثر, مادة: "فوت" 477/3, وانظر: املغرب يف ترتيب املعرب, مادة: "فوت" 151/2.
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عليه الإمام")1)(.

الفرع الثالث: األسباب الراجعة إىل املفتات به.

ميك���ن اأن يرجع �سبب الفتيات اإلى: خ���روج الت�رشف من دائرة احلق الثابت 
املح���دد لل�سخ����س اإلى دوائر اأخرى يخ���رج بها املفتات عن ح���دود حقه اأو اأنه 

يتناول اأعماًل لي�ست له عليها ولية ول وكالة ومل يوؤذن له فيها.
غري اأن اعتبار هذا الت�رشف من قبيل احلق املناط بال�سخ�س املكلف به وله حق 
الت�رشف فيه اأو اأنه لي�س له حق الت�رشف، يحتاج اإلى قدر من النظر والتحرير؛ 
اإذ لي�س���ت كل الت�رشفات ال�رشعية م���ن الو�سوح الكايف بحيث تُعرف هل هي 

مناطة باجلميع اأو ببع�سهم؟
فالت�رشفات التي تتدد بني ثبوت احلق فيها اأو عدمه، قد اختلفت اأنظار العلماء 
فيها على اأيها حتمل؟ ويك���ون الفتيات فيها بح�سب التخريج الذي يحمل عليه 

الت�رشف. ومن اأمثلة ذلك:
1-ت�صرف الزوجة يف مال زوجها باالإنفاق)))(:

والأ�سل يف ذلك قول امل�سطفى �سلى اهلل عليه و�سلم لهند بنت عتبة ملا �سكت 
اإليه اأن اأبا �سفيان رجل �سحيح، ل يعطيها وولدها ما يكفيها اإل ما اأخذت منه وهو 
ل يعل���م، فقال لها ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سل���م: "خذي ما يكفيك وولدك 

باملعروف")3)(.

)91) مواهب اجلليل 436/3.
)92) انظر: الإحكام للقرايف, �س: 112-114, والفروق 208/1.

)93) رواه البخ���اري يف "�سحيح���ه". كت���اب: النفق���ات. ب���اب: اإذا مل ينف���ق الرج���ل فللم���راأة اأن تاأخ���ذ بغري علم���ه ما يكفيها 
وولدها باملعروف. برقم: 4945, وم�سلم يف "�سحيحه". كتاب: الأق�سية. باب: ق�سية هند. برقم: 1079.
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فاختل���ف الفقهاء يف حمل هذا احلكم، فذهب طائفة منه���م اإلى اعتباره فتيا 
وت�رشيع���اً حماًل على الغالب من ت�رشفاته �سلى اهلل عليه و�سلم، وبالتايل يجوز 
ل���كل  من ظفر بجن�س حق���ه اأو بغري جن�سه مع تعذر اأخذ احل���ق ممن هو عليه اأن 

ياأخذه حتى ي�ستويف حقه)4)(.
وذهب بع�سهم اإلى اعتباره من اأحكام الق�ساء، فال يجوز لأحد اأن ياأخذ �سيئاً 

من ذلك اإل بحكم حاكم)))(.
واأي���اً ما كان الراأي املخت���ار يف هذه امل�ساألة، فاإن اأثر ه���ذا اخلالف هو الذي 
يحدد الفتيات من غريه، فعلى ال���راأي الأول ل يكون الظافر بحقه مفتاتاً على 
احلاك���م؛ لأن احلكم �سدر منه �سلى اهلل عليه و�سلم على �سبيل الفتيا والت�رشيع، 
وعلى الراأي الث���اين يك�ن الظافر بحقه مفتات���اً؛ لأن احلكم من�ط باحلاكم دون 

عموم النا�س.
2-وهناك ت�صللرفات اأخرى مرتددة بني اعتبارها ت�صللرفات بالفتيا 
اأو بالق�صللاء اأو باالإمامة, وي�صللتتبع اخلالف يف طبيعتها على اعتبار  

الفعل افتياتًا اأو ال, ومن هذه الت�صرفات)6)(:
اأقب����س املغ�سوب من الغا�سب اإذا كان املغ�سوب من���ه غائباً، هل يفتقر اإلى 

احلاكم اأو لآحاد النا�س قب�سه من الغا�سب؟
مبن اأعتق �رشكاً له يف عب���د، هل يعتق مبجرد التقومي من غري حاجة اإلى حكم 

)94) وبهذا القول قال ال�سافعية وعليه الفتوى عند احلنفية وهو املعتمد عند املالكية ووجه خمرج عند احلنابلة.
انظر: حا�سية ابن عابدين 94/4, 151/6 و 422, ومغني املحتاج 462/4, وحا�سية الد�سوقي 225/4, والإن�ساف 309/11.

)95) وهذ املذهب عند احلنابلة وهو قول للمالكية.
انظر: املقدمات املمهدات 458/2, والإن�ساف 308/11 .

)96) انظر: الإحكام, �س: 161-159.
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اأو يفتقر اإلى حكم احلاكم؟
جالعت���ق باملثل���ة، هل ُيعتق بحكم حاكم اأو ل يحت���اج يف العتق اإلى حكم بل 

يتبع �سببه؟
ونحو ه���ذه الأفعال والق�سايا وما �ساكلها، فهذه الت�رشفات املتددة بني تلك 
الأح���كام من �ساأنها اأن تكون �سبباً لالفتيات اإذا ترجح الراأي الذي يحملها على 

غري الفتيا والت�رشيع.

املبحث الرابع

 التطبيقات الفقهية لالفتيات على غري اإلمام

وحتته اأربعة مطالب:

املطلب األول: االفتيات على غري اإلمام يف العبادات

ويحتوي على ثالثة فروع:
الفرع األول: االفتيات يف صالة الجنازة.

وه���ي من ال�سلوات التي تطلب من املكلفني طلب���اً كفائياً ينوب فيها البع�س 
عن اجلميع، ويف احلالة هذه ل يكون هذا البع�س مفتاتاً على غريه.

غري  اأن تقدم اأَيّ �سخ�س لل�سالة بالنا�س من غري اأن يكون من اأهل امليت، ول 
ه���و الأقرب اإن كان من ذوي القرابة، ففي هذه احلال يكون مفتاتاً على من هو 

اأولى منه، كما تكون هذه ال�سالة اأي�ساً مو�سوعاً لالفتيات.
يقول املرداوي: "وقال يف جممع البحرين: قلت: فلو �سلى الأبعد اأو اأجنبي 
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مع ح�س���ور الأَْولى بغري اإذنه �س���ح، ك�سالة غري اإمام امل�سج���د الراتب؛ ولأن 
مق�سود ال�س���الة الدعاء للميت، وقد ح�سل، ولي�س فيه���ا كبري افتيات ت�سح به 

الأنف�س عادة، بخالف ولية النكاح")))(.
وقال البهوتي: ""فاإن اجتمع اأولياء موتى قدم"منهم "الأولى بالإمامة"كغريها 
من ال�سلوات "ث���م"اإن ت�ساووا يف ذل���ك ف����"قرعة"لعدم املرجح "ولويل كل 
مي���ت اأن ينفرد ب�سالته على ميته اإن اأم���ن ف�ساداً"لعدم املحذور....."فاإن بادر 
اأجنب���ي و�سلى بغري اإذن"ال���ويل اأو �سلى البعيد بغ���ري اإذن القريب �سح؛ لأن 
مق�س���ود ال�سالة الدعاء للمي���ت وقد ح�سل، ولي�س فيها كب���ري افتيات ت�سح به 
الأنف�س ع���ادة بخالف ولية النكاح "فاإن �سلى الويل خلف���ه �سار اإذناً"لدللته 
على ر�ساه بذلك كما لو قدمه لل�سالة "واإل"اأي واإن مل ي�سل الويل وراءه "فله 

وي�سن ملن �سلى اأن يعيد تبعاً له..")8)(. اأن يعيد ال�سالة لأنها حقه"، 
فامل�سل���ي على اجلنازة من الأجان���ب مفتات على ولي���ه، وكذلك البعيد من 
الأولياء مفتات عل���ى القريب، لكن هذا الفتيات ل تاأثري له يف �سحة ال�سالة، 

فهو جمرد تعد ي�سري ل ت�سح به الأنف�س على من هم اأولى من املفتات. 
الفرع الثاني: االفتيات على من فرش مصلى له يف مكان.

اإن ال�سخ����س الذي يدخل امل�سجد ويجد يف ال�سف �سجاداً اأو م�سلى فر�سه 
�ساحب���ه ليحافظ على مكانه املتقدم اأو القريب من اإمام امل�سجد، حتى اإذا دخل 
امل�سج���د كان اأحق مبكانه من غريه، فيعمد اإلى تخط���ي رقاب امل�سلني من اآخر 

ال�سفوف اإلى اأولها.
)97) الإن�ساف 413/2.

)98) ك�ساف القناع 111/2.
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هذا ال�سخ�س ل ميكنه رفع هذا ال�سجاد حتى ل يفتات على �ساحبه بالت�رشف 
يف ملكه، فالفتيات هنا وقع من م�سل على اآخر، واإن كان يف امل�ساألة اختالف 

بني الفقهاء كما ورد يف كتاب املغني.
قال اب���ن قدامة، وهو يتح���دث عن �سالة اجلمع���ة وما ينبغ���ي اأن يتحلى به 

امل�سلون يف امل�سجد من اآداب: 
"واإن فر�س م�سَلًّى له يف مكان، ففيه وجهان:

اأحدهم���ا: يجوز رفعه واجللو�س يف مو�سعه؛ لأن���ه ل حرمة له؛ ولأن ال�سبق 
بالأج�سام، ل بالأوطئة وامل�سليات، ولأن تركه يف�سي اإلى اأن �ساحبه يتاأخر، ثم 

يتخطى رقاب امل�سلني، ورفُعه ينفي ذلك.
والثاين: ل يج���وز؛ لأن فيه افتياتاً على �ساحبه، ورمب���ا اأف�سى اإلى خ�سومة، 

ولأنه �سبق اإليه، فكان كمتحجر املوات")))(.
وقال البهوتي: "واإن وجد م�سلى مفرو�ساً فلي�س له رفعه"؛ لأنه كالنائب عنه، 
ومل���ا فيه من الفتيات على �ساحبه والت�رشف يف ملكه بغري اإذنه، والإف�ساء اإلى 

اخل�سومة")111(.
فبغ�س النظر عن الختالف يف هذه امل�ساألة من اعتبار الفعل افتياتاً اأو ل، فاإن 
ال�سخ�س الذي يدخل امل�سج���د ويجد ب�ساطاً مفرو�ساً ثم يقوم برفعه واجللو�س 
يف م��سعه يك�ن قد افتات على �ساحب الب�ساط, ورمبا اأف�سى افتياته اإلى حال 

من اخل�سومة والتنازع بني الطرفني.
لك���ن هذا الفتيات ل يتعدى تاأثريه اإلى بط���الن �سالة املفتات، بل هو جمرد 

)99) املغني 234/3, وانظر: املبدع 173/2.
)100) ك�ساف القناع 45/2.
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تعدٍّ ي�سري على �ساحب الب�ساط ل يلبث احلال بينهما اأن يع�د لل�د وال�سفاء. 

الفرع الثالث: االفتيات يف إخراج الزكاة.

تك���ون الزكاة حماًل لالفتيات على غري الإمام يف حالة ما اإذا كان املال وديعة 
عند �سخ�س اآخر، فقام هذا ال�سخ�س بتزكيته من غري اإذن �ساحبه.

يقول البهوتي: "ولي�س للم���وَدع اإخراجها"اأي الزكاة "منه"اأي املودع "بغري 
اإذن مالكها"اأي الوديعة؛ لأنه افتيات عليه")111(.

املطلب الثاني: االفتيات على غري اإلمام يف املعامالت املالية

ويحتوي على خم�سة فروع:
الفرع األول: االفتيات يف البيع.

وذل���ك حا�سل فيما اإذا انعدمت الولي���ة يف الت�رشف اأو انعدم الإذن اأو هما 
معاً، فيكون الفاعل حينئذ مفتاتاً على من له الولية والإذن.

ج���اء يف املدونة))11(: "ولقد �سئل مالك ع���ن الرجل يفتات على الرجل فيبيع 
�سلعت���ه وهو غائب، فيعلم بذلك امل�ستي فرييد ردها، ويقول بائعها: اأنا اأ�ستاأين 
راأي �ساحبه���ا فيه���ا. قال مال���ك: لي�س ذلك له، ول���ه اأن يردها، ق���ال: فاإن كان 
املغ�س���وب منه غائباً كان بحال من افتيت علي���ه، واإن كان حا�رشاً فاأجاز البيع، 
فلي�س للم�ستي اأن ياأبى ذلك اإذا جاءه رب ال�سلعة، واإمنا كان له اأن يرد اإذا كان 
رب ال�سلع���ة غائب���اً؛ لأنه يقول: ل اأوقف جارية يف ي���دي اأنفق عليها و�ساحبها 

)101) ك�ساف القناع 175/2.
.350/14 (102(
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عليَّ باخليار فيها".
وق���ال البه�تي يف ����رشوط البيع –يف ك���ون املبيع والثمن م���اًل-: "ويلزم 
بذله"اأي امل�سحف "ملن احتاج اإلى القراءة فيه ومل يجد م�سحفاً غريه"لل�رشورة 
"ول يجوز القراءة فيه بال اإذن"مالكه "ولو مع عدم ال�رشر: لأن فيه افتياتاً على 

ربه")113(.
فالق���ارئ من م�سحف ميلكه غريه يفتات على مالكه، غري اأن هذا الفتيات لو 

اأ�رش باملالك، فال يعتر افتيات عظيم ، بل هو تعد ي�سري. 
الفرع الثاني: االفتيات يف اإلجارة.

م���ن اأمثلة افتيات الأفراد ما يقع من امل�ستاأجر اإذا قام بتاأجري ما ا�ستاأجره بدون 
اإذن املوؤج���ر؛ لأن الأ�س���ل اأن امل�ستاأجر لل�سيء ل ميلك ولي���ة عليه اإل من جهة 
النتف���اع به فقط، ويف املدة املذكورة يف العق���د، وحينئذ ل يحق له اأن يوؤجره 
لآخر بحكم هذه الولية، فاإذا قام بتاأجري ما ا�ستاأجره من غري اأن ي�ستاأذن �ساحبه، 

فاإنه يكون قد افتات على هذا املالك، ويكون ال�سيء املوؤجر حماًل لالفتيات.
ق���ال ال�سوكاين: "املالك للعني مالك ملنافعها، وجمرد الإذن ملن ي�ستعمله مدة 
م���ن الزمان باأجرة ل يدل عل���ى جواز �رشفها اإلى غ���ريه لختالف الأ�سخا�س 
والأغرا�س واملقا�سد، وبهذا نعرف اأنه ل يجوز للم�ستاأجر اأن يوؤجرها، ول حق 

له يف ذلك، بل حقه خمت�س با�ستيفائه للمنافع املاأذون له بانتفاعه بها.
غ له تاأجريها من غريه؟  فاإن قلت: اأما كان له يف ا�ستحقاقه ملنافع العني ما ي�سوِّ
قل���ت: هذا ال�ستحقاق �سبب���ه اإذن املالك له بالنتفاع به���ا يف مقابل الأجرة، 

)103) ك�ساف القناع 155/3, وانظر: القواعد لبن رجب, �س: 227, القاعدة التا�سعة والت�سعون, والإن�ساف 102/6.
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فاإخراجها اإلى غريه وت�سليطه لالنتفاع بها مل يتناوله الإذن، واأما اإذا اأذن له مالك 
العني بذلك فظاهر.

واأم���ا قوله: "اأو زيادة مرّغ���ب "فال وجه له، فاإنه ل يج���وز ذلك اإل اإذا ر�سي 
بذلك املرغ���ب يف مقابل اإخراج العني اإلى م�ستاأجر اآخ���ر، ول ي�سح اأن يكون 
جمرد وجود زيادة املرغب م�سححاً لتاأجري املوؤجر �ساء املالك اأم اأبى، فاإن ذلك 

من الفتيات عليه يف ملكه وفيما اأمره اإليه".)114(
وبن���اء على هذا يك���ون ال�سخ�س امل�ستاأجر للعني مفتات���اً على من اأجره تلك 

العني، اإذا قام بدوره بتاأجريها ل�سخ�س اآخر بدون اإذن مالك تلك العني. 
الفرع الثالث: االفتيات يف الشركة.

تك���ون ال�رشك���ة يف بع�س �سورها –ك�رشك���ة الأمالك – حم���اًل لالفتيات، 
بحي���ث يقع الفتيات على ال�رشيك فيها من �رشيكه اإذا ت�رشف يف ملك �ساحبه 

من غري اإذنه.
قال الكا�س���اين يف معر�س حديثه عن ال�رشكات: "واأم���ا حكم ال�رشكة، فاأما 
�رشك���ة الأم���الك فحكمه���ا يف النوعني جميعاً واح���د، وه���و اأن كل واحد من 
ال�رشيك���ني كاأنه اأجنبي يف  ن�سيب �ساحبه ل يج���وز له الت�رشف فيه بغري اإذنه؛ 
لأن املطِل���ق للت�رشف امللك اأو الولية، ول لكل واحد منهما يف ن�سيب �ساحبه 
ولي���ة بالوكالة اأو القرابة، ومل يوجد �سيء من ذلك، و�سواء كانت ال�رشكة يف 

العني اأو الدين..."))11(.
وق���ال ال�سوكاين يف معر�س حديثه عن �رشك���ة الأمالك: "واأما كونه ل يفعل 

)104) ال�سيل اجلرار املتدفق على حدائق الأزهار 200/3.
)105) بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع 65/6.
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اأحدهما فيه غري ما و�سع له فوجهه ظاهر اإذا كان و�سعه لنفع خا�س تواطاآ عليه، 
ل اإذا كان و�سعه ملطلق النفع من غري تقييد، وهكذا لي�س لأحدهما اأن ي�ستبد به؛ 
لأن يف ذلك افتياتاً على �رشيكه وا�ستغراقاً حلقه الثابت، واأما مع الإذن فظاهر اأنه 

يجوز للماأذون اأن يفعل فيه غري ما و�سع له واأن ي�ستبدله")116(.
وحا�سل ذلك اأن ال�رشيك يف �رشكة الأمالك، لي�س ماأذوناً له يف الت�رشف يف 
مل���ك �ساحبه، ول ولية له عل���ى  ذلك، واأي ت�رشف منفرد من اأحد ال�رشيكني 

يقع افتياتاً على ال�رشيك الآخر. 
الفرع الرابع: االفتيات يف اإلعارة.

تعرف الإعارة باأنها: اإباحة النتفاع مبا يحل النتفاع به مع بقاء عينه))11(.
وقد اتفق الفقهاء)118( على ا�سرتاط اإذن املعري للم�ستعري يف النتفاع بالعارية؛ 

لأن العارية انتفاع مبال الغري فال بد من اإذن))11(.
ول يج���وز للم�ستعري اأن يعري غريه بغري اإذن املالك، ولو فعل ذلك لكان مفتاتاً 

عليه، وبه قال ال�سافعية)111( واحلنابلة)111( يف املعتمد عندهم.
ودليل ذلك: قيا�س امل�ستعري على ال�سيف بجتمع عدم امللك، فكما اأن ال�سيف 
الذي اأبيح له الطعام ل يجوز له اأن يبيحه لغريه؛ لأن الإذن خم�سو�س به ))11(، 

)106) ال�سيل اجلرار 252/3.
)107) انظر: مغني املحتاج 263/2, واملبدع 137/5.

)108) انظر: بدائع ال�سنائع 214/6, و�سرح اخلر�سي 121/6, ورو�سة الطالبني 429/4, واملبدع 139/5.
)109) انظر: مغني املحتاج 266/2.

)110) انظر: رو�سة الطالبني 426/4, ومغني املحتاج 264/2.
)111) انظر: الإن�ساف 114/6, وك�ساف القناع 76/4.

)112) انظر: املهذب 280/1.
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فكذلك امل�ستعري ل يجوز له اأن يعري غريه)113(، واإل لكان مفتاتاً على املعري.
ولأن العاري���ة لي�ست متليكاً للمنفعة، بل هي اإباحة، بدليل اأن امل�ستعري ل ميلك 

اأن يوؤجر املنفعة)114(.
اأم���ا لو ا�ستاأذن امل�ستعري م���ن املعري فاأذن له جاز له الإع���ارة بالتفاق))11(؛ لأن 
احل���ق يف العارية ملالكها، فاإذا اأذن للم�ستعري يف اإعارة العارية، فقد ر�سي بذلك 

وتنازل عن حقه فجاز ما اأذن فيه.
 الفرع الخامس: االفتيات يف نظارة الوقف.

يع���رف ناظر الوقف باأن���ه: "املن�س���وب للنظارة على ت�رشف���ات املتويل يف 
الوقف، وليكون مرجعاً للمتويل براأيه يف اأمور الوقف")116(.

"وناظر ال�سيء: هو الذي ينظر يف اأموره كناظر الوقف ونحوه"))11(.
قال املرداوي: "واإن علم – اأي: ناظر الوقف- اأن ريعه يف�سل عنه دائماً وجب 

�رشفه، ول يجوز لغري الناظر �رشف الفا�سل")118(.
 وق���ال البهوتي: "ول يجوز لغري الناظر �رشف الفا�سل؛ لأنه افتيات على من 

له وليته"))11(.

)113) انظر: اأ�سنى املطالب 325/2, ومغني املحتاج 264/2, وك�ساف القناع 70/4.
)114) وق���د ذه���ب احلنفي���ة, واملالكي���ة مع الكراهة, وهو وجه عند ال�سافعية وقول عند احلنابل���ة اإلى القول بجواز اأن يعري 

امل�ستعري غريه ولو مل ياأذن له املالك.
انظر: بدائع ال�سنائع 215/6, ومواهب اجلليل 269/5, ورو�سة الطالبني 426/4, واملبدع 146/5.

)115) انظر: تبيني احلقائق 85/5, و�سرح اخلر�سي 121/6, ومغني املحتاج 264/2, والإن�ساف 115/6.
)116) اإحتاف الأخالف يف اأحكام الأوقاف, لعمر حلمي, �س: 24.

)117) ال���در النق���ي يف �سرح األفاظ اخلرقي, ليو�سف بن عبدالهادي 619/3, وانظر: القامو�س املحيط, مادة: "نظر", �س: 
.623

)118) الإن�ساف 112/7.
)119) ك�ساف القناع 296/4, وانظر: الفروع لبن مفلح 476/4.
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املطلب الثالث: االفتيات على غري اإلمام يف األحوال األسرية

ويحتوي على اأربعة فروع:
الفرع األول: االفتيات يف تزويج البكر.

يعت���ر الأب هو اأحق الأولي���اء على الإطالق يف تزويج ابنت���ه البكر، ولي�س 
لغ���ريه اأن يتق���دم عليه، وعلى هذا فم���ن افتات عليه بتزويج ابنت���ه دون اإذن اأو 
م�سورة فالنكاح يقع باطاًل اإذا مت�سك بحقه قبل اأن يجيزه بعد ذلك اإن �ساء)1)1(.

وذل���ك لأن وليته على بناته اأ�سيلة، فله وح���ده �سلطة تزويجهن، ول ينبغي 
لأحد اأن ي�سبقه اإلى هذا الأمر، ومن فعل ذلك اعتر مفتاتاً عليه.

ق���ال ابن عبدالر: "ول ولي���ة لأحد يف البكر مع اأبيه���ا، ول يفتات عليه يف 
البكر من بناته")1)1(.

وقال ابن قدام���ة: "واإذا زوج الأبعد مع ح�سور الأقرب و�سالمته من املوانع 
اأو زوج اأجنبي اأو زوجت امل���راأة املعتر اإذنها بغري اإذنها اأو تزوج العبد بغري اإذن 

�سيده، فالنكاح باطل يف اأ�سح الروايتني")))1(.

)120) وهذه امل�ساألة للفقهاء فيها قولن:
الق���ول الأول: اأن امل���راأة اإذا زوجه���ا وليه���ا الأبعد مع وجود الويل الأق���رب الذي هو اأحق بولية العق���د, اأن نكاحها يقع 
�سحيحاً بر�ساها بالقول دون ال�سكوت, ويزيد املالكية �سرطاً اآخر, وهو: األ يكون الأقرب غري جمرب, فاإن كان الأقرب 

جمرباً كالأب, فال ي�سح العقد, واإليه ذهب احلنفية واملالكية. 
القول الثاين: اإذا زوج املراأة من غريه اأولى منه وهو حا�سر ومل يع�سلها اأن العقد غري �سحيح, واإليه ذهب ال�سافعية 

واحلنابلة.
انظ���ر: الهداي���ة 197/1, وحا�سي���ة الد�سوق���ي 227/2, وحا�سية البجريم���ي على اخلطيب 340/3, وال���كايف لبن قدامة 

 .18/3
)121) الكايف لبن عبدالرب, �س: 522, وانظر: القوانني الفقهية لبن جزيء �س:173, وحا�سية الد�سوقي 25/3.

)122) الكايف لبن قدامة 18/3.
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ومما يدل على ذلك: ما ح�س���ل بني عائ�سة واأخيها واملنذر بن الزبري ر�سي اهلل 
عنهم من حديث، حي���ث قال عبدالرحمن بن اأبي بك���ر لأخته عائ�سة: "ومثلي 
ي�سنع هذا به؟ ومثلي يفتات عليه بتزويج بنته وهو غائب؟ فكلمت عائ�سة املنذر 
بن الزبري واأخرت���ه بقول اأخيها، فقال املنذر: فاإن ذلك بيد عبدالرحمن والدها، 

فقال عبدالرحمن: ما كنت لأرد اأمراً ق�سيِته، فقرت حف�سة عند املنذر")3)1(.
فهذا يدل عل���ى اأن الأب بيده اأمر اإم�ساء ال���زواج اأو اإبطاله اإذا افتيت عليه، 

ولول ف�سل عائ�سة ومكانتها يف العاملني لعتر هذا الزواج باطاًل.
هذا، ومث���ل الأب يف الفتيات عليه، الويل  الأقرب اإذا �سبقه الويل الأبعد، 

وقام بتزويج موليته، فاإن ذلك يكون منه افتياتاً على الأقرب)4)1(.
الفرع الثاني: االفتيات يف تزويج الثيب.

املراأة الثيب الكبرية ل تزوج اإل بر�ساها بالتفاق)))1(، ومن زوجها بغري ر�ساها 
فقد افتات عليها؛ لأنه مل يلتزم باحلدود التي تنتهي اإليها وليته.

ويدل لذلك قوله �سلى اهلل عليه و�سلم: "الأمي اأحق بنف�سها من وليها")6)1( .
قال النووي: "اأي: ل يفتات عليها فيزوجها بغري اإذنها")))1(.

فالنبي �سلى اهلل عليه و�سلم اأثبت لالأمي والويل حقاً يف �سمن قوله: "اأحق"، 
وه���ي ل ت�ستطيع مبا�رشة العقد، فلم يبق لها اإل الر�سا، وهي اأحق به من وليها، 

فال ي�سح النكاح بغري اإذنها. 

)123) تقدم تخريجه يف �س: 32. 
)124) انظر: الكايف لبن قدامة 18/3, 

)125) انظر: احلجة على اأهل املدينة 126/3, والتفريع 29/2, ورو�سة الطالبني 54/7, وك�ساف القناع 43/5.
)126) رواه م�سلم يف "�سحيحه". كتاب: النكاح. باب: ا�ستئذان الثيب يف النكاح بالنطق والبكر بال�سكوت. برقم: 2545.

)127) املجموع 300/2, والزاهر لالأزهري, �س: 302.
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وق���ال ابن الهمام –يف تزويج الثيب- : "فلم���ا كان احلال اأنها اأحق بنف�سها، 
وخطبتها تقع للويل، �رشَّح باإيجاب ا�ستئماره اإياها، فال يفتات عليها بتزويجها 

قبل اأن يظهر ر�ساها باخلاطب")8)1(.
واأما الثيب ال�سغرية:

ف���ال يجوز تزويجها حتى تبلغ وتاأذن، �سواء كان الويل لها هو الأب اأم غريه 
م���ن �سائر الأولياء، حتى ل ُيفتات عليه���ا يف حقها)))1(، لعموم احلديث ال�سابق 
ونح���وه)131(، فهو عام يف كل ثيب، في�سم���ل الكبرية وال�سغرية؛ ولأن ال�سغرية 

لي�ست من اأهل الإذن يف حال �سغرها، فاإنه ينتظر بلوغها لتاأذن.
قال ال�سريازي –يف الثيب ال�سغرية- : "واإن كانت �سغرية مل يجز تزويجها 
حتى تبلغ وت���اأذن؛ لأن اإذنها معتر يف حال الكر، فال يجوز الفتيات عليها يف 

حال ال�سغر")131(.
الفرع الثالث: افتيات الزوجة على زوجها يف إدخال من يطأ فراش الزوج.

وذل���ك عندما تق���وم الزوجة باإدخال م���ن يطوؤون فرا�س ال���زوج من غري اأن 
ت�ستاأذنه يف ذلك، فاإنها تكون قد افتاتت على زوجها.

)128) فتح القدير 262/3.
)129) وه���ذا اأح���د الأق���وال الثالث���ة يف امل�ساأل���ة, وبه قال ال�سافعي���ة وهو وجه عن���د احلنابلة. والقول الث���اين: لالأب تزويج 

الثيب ال�سغرية بغري اإذن منها, وبه قال احلنفية واملالكية وهو وجه عند احلنابلة اختاره اأبو بكر عبدالعزيز.
 والق���ول الثال���ث: لل���ويل تزوي���ج الثيب ال�سغرية التي مل تبلغ ت�س���ع �سنني بدون اإذنها, اأما اإذا بلغ���ت ت�سع �سنني, فاإنها 
ل ت���زوج اإل باإذنه���ا, وه���ذا هو املذهب عند احلنابلة. انظر: هذه الأق���وال والأدلة يف: تبيني احلقائق 121/2, والتفريع 

29/2, ورو�سة الطالبني 54/7, والإن�ساف 56/8 -57. 
)130) كقول���ه �سل���ى اهلل علي���ه و�سل���م: "ل تنكح الأمي حتى ت�ستاأمر". رواه البخ���اري يف "�سحيحه". كتاب: النكاح. باب: ل 
ينكح الأب وغريه البكر والثيب اإل بر�ساها.برقم: 5136, وم�سلم يف "�سحيحه". كتاب: النكاح. باب: ا�ستئذان الثيب 

يف النكاح بالنطق والبكر بال�سكوت. برقم: 2546.
)131) املهذب 37/2.
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فعن اأبي هري���رة ر�سي اهلل عنه قال: قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: "ل 
ت�س���م امل���راأة وبعلها  �ساهد اإل باإذنه، ول تاأذن يف بيته وه���و �ساهد اإل باإذنه، وما 

اأنفقت من ك�سبه من غري اأمره فاإن ن�سف اأجره له"))13(.
ق���ال النووي: "قوله �سلى اهلل عليه و�سلم: "ول ت���اأذن يف بيته وهو �ساهد اإل 
باإذنه"، فيه اإ�سارة اإلى اأنه ل يفتات على الزوج وغريه من مالكي البيوت وغريها 

بالإذن يف اأمالكم اإل باإذنهم")133(.
وال�ساه���د اأن الزوجة باإدخالها النا�س مهما كان���ت قرابتهم اإلى بيتها بغري اإذن 

زوجها تكون قد افتاتت عليه بفعلها هذا. 
قال احلاف���ظ ابن حجر، واحلديث: "حممول على ما ل تعلم ر�سا الزوج به، 
اأما ل���و علمت ر�سا الزوج بذل���ك فال حرج عليها، كمن ج���رت عادته باإدخال 
ال�سيف���ان مو�سعاً معداً لهم، �سواء كان حا�رشاً اأم غائباً، فال يفتقر اإدخالهم اإلى 

اإذن خا�س لذلك، وحا�سله اأنه ل بد من اعتبار اإذنه تف�سياًل واإجماًل")134(.
غ���ري اأنه افتيات قد يختل���ف نوعاً ما عن غريه مما �سب���ق يف الت�رشفات الآنفة 
الذك���ر، فالتعدي في���ه على حق الزوج لي�س كالتعدي عل���ى اأي فرد اآخر، فرمبا 
اأف�سى بالزوج اإلى تاأديب زوجته بالتوبيخ اأو الهجر اأو احلرمان اأو بغري ذلك من 
�سبل تاأديب الزوجة، غري اأنه ل يخرج عن اعتبار كونه فرداً من اأفراد التعدي))13(.

)132) رواه م�سلم يف "�سحيحه". كتاب: الزكاة. باب: ما اأنفق العبد من مال موله. برقم: 1704.
)133) �سرح النووي على م�سلم 115/7, وانظر: فتح الباري 207/9.

)134) فتح الباري لبن حجر 207/9.
)135) انظر: البحر الرائق 53/5, والذخرية 119/12, ورو�سة الطالبني 175/10, واملغني 261-260/10.
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الفرع الرابع: افتيات الزوجة على زوجها يف التصرف بمالها.

يقع الفتيات من املراأة اإذا ت�رشفت بالترع من مالها باأكرث من الثلث بغري اإذن 
زوجها، وبهذا قال املالكية)136( وهو رواية عن اأحمد))13(.

واحتج لهذا القول باأدلة، منها:
1-اأن خرية امراأة كعب بن مالك، اأتت ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم بحلي 
له���ا، فقالت: اإين ت�سدقت بهذا، فق���ال لها ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: "ل 
يجوز للمراأة يف مالها اإل باإذن زوجها، فهل ا�ستاأذنت كعباً؟ "قالت: نعم، فبعث 
ر�س���ول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم اإلى كعب بن مال���ك زوجها فقال: "هل اأذنت 
خل���رية اأن تت�س���دق بحليها؟ "قال: نعم، فقبله ر�س���ول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم 

منها)138(.
فقد ا�ستف�رش الر�س�ل �سلى اهلل عليه و�سلم عن اإذن الزوج, فدل على ا�سرتاط 

اإذنه.
2-قول���ه �سلى اهلل عليه و�سلم: "ل يجوز لمراأة اأمر يف مالها اإل باإذن زوجها 

اإذا هو ملك ع�سمتها"))13(.

)136) انظر: الكايف لبن عبدالرب, �س: 834, ومواهب اجلليل 97/5, و�سرح الزرقاين 307-306/5.
)137) انظر: امل�سائل الفقهية من كتاب الروايتني والوجهني 378/1, والإن�ساف 343/5.

)138) رواه اب���ن ماج���ه يف "�سنن���ه". كتاب: الأحكام. باب: عطية املراأة بغ���ري اإذن زوجها. برقم: 2389, والطحاوي يف "�سرح 
مع���اين الآث���ار". كتاب: الزيادات. ب���اب: حكم املراأة يف مالها. 351/4, و�سححه الألب���اين يف "�سحيح �سنن ابن ماجه". 

برقم: 1949.
)139) رواه الإمام اأحمد يف "م�سنده" 221/2, واأبوداود يف "�سننه". كتاب: البيوع والإجارات. باب: يف عطية املراأة بغري اإذن 
زوجها. برقم: 3546, والن�سائي يف "�سننه". كتاب: العمرى. باب: عطية املراأة بغري اإذن زوجها. 278/6. برقم: 3756, 
واب���ن ماج���ه يف "�سنن���ه". كتاب: الأحكام . ب���اب: عطية املراأة بغري اإذن زوجها. برق���م: 2417, واحلاكم يف "م�ستدركه". 

كتاب: البيوع 47/2, و�سححه ووافقه الذهبي, و�سححه الألباين يف "�سحيح �سنن ابن ماجه" . برقم: 1948.
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فق���د اأخر النبي �سلى اهلل عليه و�سلم بعدم جواز ت�رشف املراأة يف مالها بغري 
اإذن زوجها، ولو فعلت لكانت مفتاتة عليه)141(.

3-قوله �سلى اهلل عليه و�سلم: "ل يجوز لمراأة عطية اإل باإذن زوجها")141(.
فالر�س�ل �سلى اهلل عليه و�سلم ا�سرتط اإذن الزوج لنفاذ ت�رشف الزوجة.

فه���ذا ونحوه يدل عل���ى اأن الزوجة تعتر مفتاة عل���ى زوجها اإذا هي ترعت 
واأعطت من مالها بغري اإذن زوجها))14(.

املطلب الرابع: االفتيات على غري اإلمام يف األحوال العادية

ويحتوي على فرعني:
الفرع األول: افتيات الضيف على رب البيت.

قد يفتات ال�سيف على رب املنزل، ويقع يف التعدي، وله �سور:
فال�سيف الذي ب���ني يديه ِخوان الطعام ل ميكنه بحاٍل �رشف الطعام اإلى غري 
من قدم لهم، ولي�س له من اإذن يف ذلك، فيكون اإقدامه على مناولة الطعام لغري 

)140) انظر: الإ�سراف للقا�سي عبدالوهاب 16/2.
)141) رواه الإم���ام اأحم���د يف "م�سن���ده" 179/2, 184, 207, واأب���وداود يف "�سنن���ه". كتاب: البيوع والإج���ارات. باب: يف عطية 
امل���راأة بغ���ري اإذن زوجه���ا. برقم: 3547, والن�سائ���ي يف "�سننه". كتاب الزكاة. باب: عطية امل���راأة بغري اإذن  زوجها. 65/5. 
برق���م: 2540, ويف كت���اب: العم���رى. ب���اب: عطي���ة املراأة بغ���ري اإذن زوجه���ا. 278/6. برقم: 3757, و�سحح���ه الألباين يف 

 .385/2 داود".  اأبي  �سنن  "�سحيح 
)142) وهن���اك ق���ول ث���ان يف امل�ساألة, وهو: اأن للزوجة الر�سيدة الت�سرف يف ماله���ا كله بالتربع واملعاو�سة, ول ي�سرتط اإذن 
الزوج يف ذلك.  وبه قال احلنفية وال�سافعية وهو املذهب عند احلنابلة. وعلى هذا الراأي ل يتاأتى من الزوجة الفتيات 
عل���ى زوجه���ا اإذا هي تربع���ت من مالها. انظر: �سرح مع���اين الآثار 354/4, ومغني املحت���اج 170/2, والإن�ساف 342/5. 
وعل���ى ق���ول اجلمه���ور ل وجه لتحديد املنع مبا زاد على الثلث, فلي�س فيه توقي���ف, ول عليه دليل, ثم اإن القول بجواز 
تربعها بالثلث من مالها يوؤدي اإلى القول بجواز ت�سرفها بالثلث ومبا زاد عليه, وهذا يوؤدي اإلى التربع بجميع مالها. 

واهلل اأعلم.
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اأ�سحابه افتياتاً على رب املنزل امل�سيف.
وكذل���ك ال�سي���ف الذي بني يدي���ه خوان الطع���ام لي�س له اأن يق���دم لل�سائل 
وي�رشف له �سيئاً من الطعام دون اإذن �ساحب البيت، ومن غري اأن يكون بينهما 

من املبا�سطة ما ي�سمح مبثل هذا الت�رشف.
واأي�س���اً املدعو مع غريه اإلى وليمة مثاًل، لي�س ل���ه اأخذ �سيء من الطعام دون 

اإذن من �ساحب الدعوة، فاإن ذلك منه يعد افتياتاً على الذي دعاه.
قال ابن عابدين �سارحاً كالم احل�سكفي يف الدر ا ملختار: "قوله: "لي�س لأهل 

ولو ناول من معه على خوانه ل باأ�س به... خوان مناولة اأهل خوان اآخر"، 
قول���ه: "ول اإعطاء �سائل"هو لي�س خا�ساً باأه���ل الأخونة، بل مطلق ال�سيف، 

فهو تعميم بعد تخ�سي�س.
اأما اأه���ل الأخونة فاإنه قد خ�س كل قوم بطعام اأذن له���م فيه، فاإذا اأطعم اأهل 
خ���وان اآخر فقد اأباح���ه لغري من اأباح لهم امل�سيف، وفي���ه اإ�رشار بجماعته؛ لأن 
حقه���م قد تعلق به باإباحة رب املنزل اإياهم، ورمبا يكون الطعام ل يكفيهم، ففي 

اإطعام اأهل اخلوان الثاين ت�رشف يف مال غريه بغري اإذنه واإ�رشار برفقته.
فبالنظ���ر اإلى ال�سق الأول: لو كان بينه وبني رب املنزل مبا�سطة بحيث ي�سوغ 
ل���ه اإطعام طعامه بغري اإذنه جاز له اإطعام اأهل اخلوان الثاين، وبالنظر حلق رفقائه: 

ليجوز، واأما اإطعام اأهل خوانه فجائز؛ لأن رب املنزل اأباحه لهم.
واأم���ا اإعط���اء ال�سائل فاإنه افتي���ات على رب املن���زل، فال يج���وز اإل اإذا كان 

بينهم���ا مبا�سطة بحيث يعلم اأن���ه ير�سى بت�رشفه يف ماله، كم���ا قال تعالى: ڍ ۓ    
ۓ ڍ النور: 61، فاإنه ُذكر يف تف�سريه اأن معناه –واهلل اأعلم- له اأن يدخل 
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دار �سديقه وي�سيف من طعامه بغري اإذنه اإذا وثق بر�ساه بذلك، فاإطعام من ذكر 
بالأولى")143(.

و�سبيه بذلك ما قاله البهوتي �سارحاً كالم احلجاوي يف الإقناع: "ويحرم اأخذ 
طعام"من الوليمة اأو غريه���ا "بغري اإذن �ساحبه" ملا فيه من الفتيات عليه، "فاإن 

علم "الآخذ "بقرينة ر�ساه "اأي: رب الطعام "ففي التغيب يكره")144(.
وهذا يدل عل���ى اأن ال�سخ�س الذي ل ولية له ول اإذن يكون مفتاتاً على من 

اأ�سافه مبا ُيْقِدم عليه من ت�رشف.
اإل اأن ه���ذا الت�رشف من ال�سي���ف ل يعدو اأن يكون جمرد تع���دٍّ ي�سري، رمبا 
ينعك����س دماثة يف اأخالق ال�سيف، وبالتايل ل تاأثري ل���ه على اإباحة ما قد مت من 

تقدمي الطعام، اأو تاأثيم �ساحبه ما مل يكن قا�سداً الإ�رشار ب�ساحب املنزل.
ومع ه���ذا فقد يوؤدي هذا الت�رشف وما ي�ساكله اإل���ى اأذية امل�سيف ورمبا ترك 
يف نف�سه �سيئاً  من ال�سيق جتاه �سيفه، من اأجل ذلك عد هذا الفعل افتياتاً عليه.  

الفرع الثاني: افتيات الرقيق على السيد.

يفتات الرقيق على �سيده اإذا اأكل دون اإذنه ل �سيما اإذا مل مينعه ما وجب له.
ق���ال البهوتي: "ول ياأكل" الرقيق "بال اإذن���ه" اأي ال�سيد؛ ملا فيه من الفتيات 

عليه، لكن اإن منعه ما وجب له فله اأخذ قدره باملعروف "))14(.

)143) حا�سية ابن عابدين 500-499/8.
)144) ك�ساف القناع 169/5.
)145) امل�سدر نف�سه 489/5.
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الخاتمة

متخ�ست درا�س���ة هذا البحث: الفتيات على غري الإم���ام عن بع�س النتائج، 
الت���ي �سيكون لها ب���اإذن اهلل عند تطبيقها اأثر ظاهر يف �سب���ط ممار�سة الت�رشفات 

ومعرف حدود ال�سالحيات، وح�سن الأداء  على اأكفاأ وجه .
وميكن تق�سيم نتائج البحث اإلى ق�سمني:

الق�صم االأول: النتائج املتعلقة باجلانب التاأ�صيلي.
ومن اأهم تلك النتائج:

1-يطلق الفتيات على معنى ال�سبق اإلى ال�سيء دون ائتمار من حقه اأن يوؤمتر 
في���ه، كما يطلق اأي�ساً عل���ى معنى التعدي على حق من له ح���ق بفعله عنه دون 

ا�ستئذانه.
2-يعتر الفتيات نوعاً من اأنواع التعدي وجزءاً منه، وهو اأحد م�سمولته، 
وي�س���تك مع الف�سالة يف اأن كاًل منهما يت�رشف من غ���ري َمن حقه اأن ي�ستاأذن، 
ويفتق عنها يف اأن املفتات ي�سبق غريه بت�رشف كان عليه اأن ي�ستاأذن ممن ينبغي 

له ا�ستئذانه، بخالف الف�سويل فهو من ي�ستغل مبا ل يعنيه.
3-الأ�سا�س الفقهي الذي يفهم يف اإطاره الفتيات على غري الإمام، هي تلك 
الت�رشفات ال�سادرة من املكلفني، �سواء اأكانت متعلقة بالوليات اأم بغريها، اأو 
ن منها اإل بولية خا�سة اأو اإذن  تل���ك الت�رشفات املاأذون فيها ابت���داًء، لكن ل مُيَكَّ

يحدد التمكني من غري اأن تتجاوز.
4-ميكن ح�رش حكم الفتيات عل���ى غري الإمام يف دائرة احلرمة اأو الكراهة؛ 

لأنه تعد على حق من هو الأولى.
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ََّ

5-ينعك�س حكم الفتيات على غري الإم���ام على الت�رشفات اإم�ساًء واإلغاء، 
اأو �سح���ة وف�س���اداً، فيوجد من ت�رشفات املفتات ما يقع �سحيح���اً مثبتاً ما�سياً، 
ويوج���د منها ما يق���ع باطاًل لغياً ، ويوج���د منها ما يجري في���ه الختالف بني 

الإم�ساء والإلغاء.
6-ل يكتم���ل الت�سور الت���ام لالفتيات اإل بعد حتليله اإل���ى عنا�رش ثالثة تعتر 

مبثابة الأركان له، وهي: املفتات، واملفتات عليه، ومو�سوع الفتيات.
7-ل يخلو الفتيات من اأ�سباب اأدت اإليه، �سواء اأكانت كامنة خلف املفتات 

اأم يف املفتات عليه اأم يف الت�رشف املفتات به.
8-يوؤثر حكم الفتيات عل���ى ال�سخ�س املفتات، فال يخلو افتيات من جلب 
موؤاخ���ذة ل�ساحبه، لكنه���ا موؤاخذة تختل���ف باختالف طبيع���ة الفتيات و�سببه 

واآثاره.
الق�صم الثاين: النتائج املتعلقة باجلانب التطبيقي.

ومن اأهم تلك النتائج:
9-اإْن ب���ادر اأجنبي و�سلى اجلنازة بغري اإذن ال���ويل �سحت �سالته؛ لأنه لي�س 

فيها كبري افتيات ت�سح به الأنف�س.
10-ل يرف���ع م�سلى لرجل فر�س له يف م���كان يف ال م�سجد؛ لأن فيه افتياتاً 

على �ساحبه ورمبا اأف�سى اإلى اخل�سومة.
11- تك���ون الزكاة حماًل لالفتيات على غ���ري الإمام يف حالة ما اإذا كان املال 

وديعة عند �سخ�س اآخر، فقام هذا ال�سخ�س بتزكيته من غري اإذن �ساحبه.
12- يك���ون ال�سخ�س امل�ستاأجر للعني مفتاتاً عل���ى من اأجره تلك العني، اإذا 
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قام بدوره بتاأجريها ل�سخ�س اآخر بدون اإذن مالك تلك العني. 
13- اإن ال�رشي���ك يف �رشكة الأمالك، لي����س ماأذوناً له يف الت�رشف يف ملك 
�ساحب���ه، ول ولية له على  ذلك، واأي ت�رشف منف���رد من اأحد ال�رشيكني يقع 

افتياتاً على ال�رشيك الآخر. 
14- ل يج���وز للم�ستعري اأن يعري غريه بغ���ري اإذن املالك، ولو فعل ذلك لكان 

مفتاتاً عليه.
15- الأب ه���و اأحق الأولياء عل���ى الإطالق يف تزويج ابنت���ه البكر، ولي�س 
لغ���ريه اأن يتق���دم عليه، وعلى هذا فم���ن افتات عليه بتزويج ابنت���ه دون اإذن اأو 

م�سورة فالنكاح يقع باطاًل اإذا مت�سك بحقه قبل اأن يجيزه بعد ذلك اإن �ساء.
16- امل���راأة الثيب الكبرية ل ت���زوج اإل بر�ساها بالتف���اق، ومن زوجها بغري 

ر�ساها فقد افتات عليها؛ لأنه مل يلتزم باحلدود التي تنتهي اإليها وليته.
17- عندما تقوم الزوجة باإدخال من يطوؤون فرا�س الزوج من غري اأن ت�ستاأذنه 

يف ذلك، فاإنها تكون قد افتاتت على زوجها.
18- ال�سي���ف الذي بني يديه ِخوان الطعام ل ميكنه بحاٍل �رشف الطعام اإلى 
غري من قدم لهم، ولي�س له من اإذن يف ذلك، فيكون اإقدامه على مناولة الطعام 

لغري اأ�سحابه افتياتاً على رب املنزل امل�سيف.
ه���ذا ما تي�رش اإي���راده يف هذا البحث، واهلل تعالى وح���ده امل�سئول اأن يرزقنا 

الإخال�س وح�سن التباع، وال�سواب يف القول والعمل.
واحلم���د هلل رب العاملني و�سلى اهلل و�سلم وبارك على نبينا وحبيبنا حممد بن 

عبداهلل وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.


