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ABSTRACT

This research is entitled The justification of Sheikh Ibn Uthaimeen for his Jurisprudential 

Choices. I limited it to the book entitled " ALSHARH ALMOMTEA ALA ZAD 

ALMOSTAQNEA."I discussed different issues .For example in chapter one, I discussed the 

scientific status of Sheik Ibn Uthaimeen as a jurisprudential investigator ad discussed his book " 

ALSARAH ALMOMTEA " which is concerned in this book research as a sample for Sheik Ibn 

Uthaimeen’s jurisprudence. It is considered the most important one of his booksfollowed by an 

extensive study for the methods that were adopted by Sheikh ibn Uthaimeen for his explanation 

and interpretations. It was classified under three fields.The first is linked to a text from an 

Islamic source ;The second is linked to the jurisprudence and its origins ; Third is linked to 

different issues Later on ,I classified them under thirty applicable methods with an example for 

each one in Sheikh Ibn Uthaimeen's books especially the one entitled " ALSARAH 

ALMOMTEA " here, I mentioned the distinctive explanations and techniques used by Sheik 

Ibn Uthaimeen , Then I have mentioned twenty two controversial issues which were mentioned 

by Sheikh Ibn Uthaimeen in his book "ALSHARAH ALMOMTEA" in which he expressed his 

opinions. ALSARAH ALMOMTEA which is concerned in this book research as a sample for 

Sheik Ibn Uthaimeen’s jurisprudence. It is considered the most important one of his booksIn 

chapter two, I presented an extensive study for the methods that were adopted by Sheikh Ibn 

Uthaimeen for his explanation and interpretations. It was classified under three fields. Later on, 

I mentioned the opinions of the school scholars that Sheikh Ibn Uthaimeen chose. Those are Ibn 

Taimiya , Ibn Alqayyim and Assady. In chapter three, I have mentioned twenty two 

controversial issues which were mentioned by Sheikh Ibn Uthaimeen in his book ALSARAH 

ALMOMTEA in which he expressed his opinions. I investigated all the opinions of the scholars 

in these issues and supported Sheikh Ibn Uthaimeen’s opinions.Finally, after a deep study, 

Investigations and discussions on this controversial issues I included what I have finally 

chosen.I concluded the study with the important results and recommendations. In this chapter, I 

investigated all the opinions of the scholars in these issues and supported Sheikh Ibn 

Uthaimeen’s opinions.Finally, after a deep study, Investigations and discussions on this 

controversial issues I included what I have finally chosen.I concluded the study with the 

important results and recommendations. I have come to know the diversity and strength of the 

Sheikh's justifications, along with his adherence to simplicity and clarity, his attention to juristic 

criteria and rules, his care to the intentions of Islamic law  (Sharia), as well as the rise of his. 
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 :المقدمة
كمن سيئات أعمالنا، من  ،أنفسنا إف اٟتمد هلل ٨تمده كنستعينو كنستغفره، كنعوذ باهلل من شركر

لو، كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لو،  يهده اهلل فبل مضل لو، كمن يضلل فبل ىادم
 مي خي حي جي يهُّٱٱ ،-اكثَتن  ااهلل عليو كسلم تسليمن  صلى- عبديه كرسوليو اكأشهد أف ٤تمدن 

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱ، (ُ)ٍَّّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي
 ٰى ٰر ٰذ يي ىيمي خي حي جي يه ىه مهجه ين ىن من خن حن  جن يم
ٌَّّ(ِ)

 حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىيُّٱٱٱ
فقد خلق اهلل تعاىل ا٠تلق لعبادتو كما  ، كبعد:(ّ)َّمخ جخ مح جح  مج حج مث هت متخت
خذ من النص ؤ كالعبادة أمر توقيفي ي ،(ْ)َّىئ نئ مئ زئ رئ ّٰٱُّٱٱ:تعاىل وُب قول

 كما قاؿ  -جبل كعلى-دراية بأكامر اهلل علم ك  عن، فيجب أف تكوف فيو٬توز االجتهاد  الك الشرعي 
 ىق يف ىفيث ىث نث مث زث رثيت ىت نت مت زت رتُّٱٱ:-تعاىلسبحانو ك -اهلل 

 ؛(ٔ)-تعاىل رٛتو اهلل-الشيخ السعدم  ذكرىنا العلم كما  كالبصَتة ،(ٓ)َّمك لك اك يق
 رضي اهلل-فيما ركاه أبو الدرداء  طلب العلم كطالبو فقاؿ -صلى اهلل عليو كسلم-كلذا مدح النيب 

تػىهىا  اسىلىكى اهللي بًًو طىرًيقن  ايىٍطليبي ًفيًو ًعٍلمن  امىٍن سىلىكى طىرًيقن ) :-عنو ًئكىةى لىتىضىعي أىٍجًنحى ًإىلى اٞتٍىنًَّة، كىًإفَّ اٍلمىبلى
اكىاًت كىاأٍلىٍرًض، حىىتَّ اٍٟتًيتىافي ُب اٍلمىاءً  ان ًرض ، كىفىٍضلي ًلطىاًلًب اٍلًعٍلًم، كىًإنَّوي لىيىٍستػىٍغًفري لًٍلعىاملًً مىٍن ُب السَّمى

كىالى  ااًء، ملٍى يػيوىرّْثيوا ًدينىارن اٍلعىاملًً عىلىى اٍلعىاًبًد كىفىٍضًل اٍلقىمىًر عىلىى سىائًًر اٍلكىوىاًكًب، ًإفَّ اٍلعيلىمىاءى ىيٍم كىرىثىةي اأٍلىٍنًبيى 
-كسلم عليوصلى اهلل -النيب  جعلبل  ،(ٕ)ذى ًبًو، أىخىذى ًْتىظٍّ كىاًفر(، كىًإ٪تَّىا كىرًثيوا اٍلًعٍلمى، فىمىٍن أىخى اًدٍر٫تىن 

                                                           

 .َُِ( سورة آؿ عمراف، آية رقم: (ُ
 .ُ( سورة النساء، آية رقم: (ِ
 .ُٕ – َٕ( سورة األحزاب، آية رقم: (ّ
.ٔٓ( سورة الذاريات، آية رقم: (ْ
 .َُٖ( سورة يوسف، آية رقم: (ٓ
  .َْٔ/ُ ،ُط، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالـ المناف( السعدم ، (ٔ
صحيح ) األلباٍل وحصحك  .(ُُِٕٓ)رقم ، ْٓ/ّٔ، ُط ي اهلل عنو،أيب الدرداء رضحديث ، مسنده أخرجو أٛتد ُب( (ٕ

 (.َُٕٗ/ِ ،ّط الجامع،



 

2 

 أف -رضي اهلل عنو- (ُ)معاكية بن أيب سفياف حديثُب كما   ،الفقو بالدين ُبٖتصل ا٠تَتية ا١تطلقة 
يػٍرن ) قاؿ: -صلى اهلل عليو كسلم-  النيب ينً  امىٍن ييرًٍد اللَّوي بًًو خى كذلك أف سلوؾ  ؛(ِ)(يػيفىقٍّْهوي ُب الدّْ

كما ُب على صاحبو  بل مردكد  ،يحصحفهو غَت سديد إذا مل يكن بعلم تعاىل الطريق إىل اهلل 
.(ّ)(لىٍيسى عىلىٍيًو أىٍمرينىا فػىهيوى رىدّّ  مىٍن عىًملى عىمىبلن ) :-امرضي اهلل عنه-الذم ركتو عائشة  ديثاٟت

لشرعي ُب مراحل الدراسة من العلم امن توفيق اهلل يل أف يسر يل االشتغاؿ بكلذا فأنا أعد 
من نعم كىذا  ،حىت الدكتوراه -حيث درست ا١ترحلتُت ا١تتوسطة كالثانوية ُب ا١تعهد الشرعي-ا١تتوسط 

 ىا، أسأؿ اهلل أف يلهمٍت ذلك كيعينٍت على القياـ ْتقها. اهلل اليت يلزمٍت شكر 
أعتقد أٍل الذم  ،ىذا ا١توضوعيل أف كقعت على  -تعاىلسبحانو ك  -ق اهلل ٍب إف من توفي

 كىو: تعاىل فوائد ٚتةسأستفيد منو ٔتشيئة اهلل 
 الختياراتو الفقهية عثيمينتعليالت الشيخ محمد ال

 .، رصد كدراسةاأنموذجن  "الشرح الممتع"و كتابأبواب المعامالت من  من خالؿ 
 إ٘تامو. علىف يسددٍل كيوفقٍت كيعينٍت كأ ،ٍت العلم النافع كالعمل ا٠تالصأسأؿ اهلل أف يرزق

 :كأىميتو اختيار الموضوعأسباب 
بذاؾ أحد كبار الفقهاء ا١تعاصرين، كقد شهد لو  -رٛتو اهلل تعاىل-أف الشيخ ٤تمد العثيمُت  .ُ

تكوف  ما اكثَتن ملكتو الفقهية ُب كتبو كدركسو كفتاكاه، ك  تكلذا فقد ظهر  ؛يعرفوالكثَت ٦تن 
 .أحيانا بل مفحمة لو ،مقنعة ١تناقشومن قوؿ تعليبلتو ١تا ٮتتاره 

بل كاف يبحث عن اٟتق  ،با١تذىبية الضيقةيلتزموا  ين ملمن العلماء الذ -تعاىل رٛتو اهلل-أنو  .ِ
 .كدىرَّسىو وسى رى العديدة اليت خالف فيها ا١تذىب اٟتنبلي الذم دى  ويبُت ذلك مسائل ٤تض، بتجرد

                                                           

 مؤسس الدكلة األموية ُب الشاـ، كأحد دىاة العرب ا١تتميزين ،األموم القرشي بن حرب)أيب سفياف( معاكية بن صخر ( (ُ
 ـ(ُّٔ - ىػ ٖ)سنة ، كأسلم يـو فتحها ـ(َّٔ –قبل ا٢تجرة َِسنة ) كلد ٔتكة ،كاف فصيحا حليما كقورا  ،الكبار

توىل قيادة اٞتيوش اإلسبلمية ُب الشاـ زمن  ،صٌلى اهلل عليو كسلم ُب كتَّابو كتعلم الكتابة كاٟتساب، فجعلو رسوؿ اهلل
رضي اهلل عنهم -بن علي  اٟتسن ؿكتوىل ا٠تبلفة بعد تناز  ا٠تلفاء أيب بكر كعمر كعثماف، ٍب كاله عثماف إمرة الشاـ كلها،

 (.َُِ/ٓ ،أسد الغابة، ابن األثَتـ. )َٖٔ –ق  َٔسنة  كمات ُب دمشق( ق ُْ)سنة ، -ٚتيعنا
مسلم ُب ك  (ُٕ) رقم ،ُط، ّٗ/ُيفقهو ُب الدين،  االعلم، باب من يرد اهلل بو خَتن  ، كتابصحيحو ُب البخارم،أخرجو ( (ِ

 .(ِّْٔ) رقمد.ط، ، ْٗ/ّ، كتاب الزكاة، باب النهي عن ا١تسألة، صحيحو
 .(َْٗٓ) رقم، ُِّ/ٓ ،الباطلةكتاب األقضية، باب نقض األحكاـ ،  صحيحوأخرجو مسلم ُب ( (ّ
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كالذم كاف من العلماء  ،-تعاىلاهلل  مارٛته-أبرز طبلب الشيخ عبدالرٛتن السعدم أنو  .ّ
اليت غَتت ُب منحى  أصولو، كىو صاحب االختيارات الفقهية ا١تشهورةا١تميزين ُب الفقو ك 

ُب التدريس ُب  -تعاىل رٛتو اهلل-يمُت العث٤تمد و الشيخ فى لى ، كقد خى االجتهاد لدل طبلبو
 .مسجده ببلد٫تا عنيزة إحدل مدف ا١تملكة العربية السعودية

ف: ابرز ٤تققي ا١تذىب اٟتنبلي ك٫تا الشيخعلى كتب أ رٛتو اهلل تعاىلالعثيمُت الشيخ  ذتتلم .ْ
ا١تطالع ُب   ٔتنهج الشيخُت، كالعارؼ -تعاىل رٛتهما اهلل-ابن القيم ٤تمد ابن تيمية ك أٛتد 

 ُب كتبو كفتاكيو. اكتبهما يرل ذلك جلين 
كقد  ،متأخرم اٟتنابلة الذم ىو العمدة ُب ا١تذىب لدل ،"قنعزاد ا١تست"أنو أعتٌت بكتاب   .ٓ

 "الركض ا١تربع"ُب كتابو اٞتليل  رٛتو اهللمنصور البهوٌب  من اىتم بو الكثَت من علمائهم بدءن ا
 ،جودة تفصيلوك  ،ٟتسن سبكو ىا؛حىت الزمن اٟتاضر، با١تؤلفات الكثَتة، ككتابنا أبرزىا كأشهر 

 ٖتليلو.كدقة 
كلذا كاف شرحو للكتاب كطرحو  ؛من العلماء ا١تعاصرين -رٛتو اهلل تعاىل-أف الشيخ العثيمُت  .ٔ

 مبتدئعكس فائدة أكرب لباحث ٦تا ي ،الواقع الذم نعيشو كنعايشوللمسائل كالتمثيل ٢تا من 
 عالية. علميةإذا كاف ىذا البحث سيحكم لدل ىيئة ذات خربة  امثلي، خصوصن 

٦تا سبب  ؛أف أبواب ا١تعامبلت ُب العصر اٟتاضر أشرعت أبوأّا ٔتسائل كثَتة متشأّة كمعضلة .ٕ
كالتبس  ،اٟتبلؿ باٟتراـ ابلبلة للمجتمع اإلسبلمي حىت اختلط لدل بعض الفقهاء فيها أحيانن 

 اٟتق بالباطل.لدل البعض 
ك٢تذا  ،٘تيز بسبلسة العبارة كخفة الركح كلطافة ا١تنطق٦تن  رٛتو اهلل تعاىلالعثيمُت أف الشيخ  .ٖ

 .كاإلقناع ا١تنهج كالسلوؾ تأثَت ُب اختياراتو الفقهية كتعليلو ٢تا من جهة الوضوح كالرسوخ كالدقة
تعدد  كلعل أكرب دليل على ذلك ىو ،ككثرة تراثو العلميسعة علم الشيخ، كمتانة مادتو،  .ٗ

 سَتتو.ليت عنيت بكتبو ك ا)ماجستَت كدكتوراه(  الرسائل العملية
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 :مشكلة البحث
 ألف األحكاـ الشرعية ال ؛ينبغي العناية بو ىو الدليل ة فأكؿ مايععند البحث ُب األمور الشر 

 مب زب ربيئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّٱ:باألدلة كما قاؿ تعاىلتقـو إال 
كالدليل قد يكوف  ،(ُ)َّٱىث نث مث زث رث يت ىت  نت متزت رت يب ىب نب
وضح موضع ١تن يفهمو كي كقد ٭تتاج ،، يفهم اٞتميع بداىةبيافلتوضيح ك ٭تتاج  ال ا٤تضن  اصر٭تن 

 :-عنورضي اهلل - حديث جبَت بن مطعم ُب -صلى اهلل عليو كسلم-كما قاؿ   ،واالستشهاد من
اًمًل ًفٍقوو الى ًفٍقوى لىوي، كىريبَّ  نىضَّرى اللَّوي اٍمرىأن ) عى مىقىالىيًت فػىوىعىاىىا، ٍبيَّ أىدَّاىىا ًإىلى مىٍن ملٍى يىٍسمىٍعهىا، فػىريبَّ حى ٝتًى

اًمًل ًفٍقوو ًإىلى مىٍن ىيوى أىفػٍقىوي ًمٍنوي   اأف ىناؾ أمورن  -صلى اهلل عليو كسلم-ففي اٟتديث يبُت  ؛(ِ)(حى
ك٨تن نرل الشخص قد ٚتع من تستنبط من النصوص الشرعية ليس كل أحد يستطيع استنباطها، 

ىم من  ا١تتبٌحرينحادثة ال ٧تد إال الفقهاء كلكن عندما تأٌب مسألة  االعلم الشيء الكثَت حفظن 
 ابن القيم  يقوؿأك القواعد الشرعية،  ، أك ٔتا تندرج ٖتتو من النصوصا بنظائرىا من ا١تسائلهنو يلحق

 زت رت يب ىب نب مب زبُّ  كما قاؿ تعاىل:ا يكوف دينو كامبلن كّٔذ) :-رٛتو اهلل-

كلكن قد يقصر فهم أكثر الناس عن فهم ما دلت عليو النصوص  ،(ّ)َّرثيت ىت نت مت
كلو   ،كتفاكت األمة ُب مراتب الفهم عن اهلل كرسولو ال ٭تصيو إال اهلل ،كعن كجو الداللة كموقعها

نبيو  -كتعاىلسبحانو -اهلل ك١تا خص  ،كانت األفهاـ متساكية لتساكت أقداـ العلماء ُب العلم
عليو كعلى  -سبحانو-اهلل كقد أثٌت  ،بفهم اٟتكومة ُب اٟترث -عليو الصبلة كالسبلـ-سليماف 

 (ْ)األشعرم أليب موسى بن ا٠تطاب ؿ عمركقد قا ،بالعلم كاٟتكم -عليهما الصبلة كالسبلـ-د ك داك 

                                                           

 .ّٓ( سورة غافر، آية رقم: (ُ
كصححو األلباٍل  (ُّٖٕٔ) رقم، َُّ/ِٕ ،-عنوتعاىل رضي اهلل -جبَت بن مطعم حديث ، مسنده أخرجو أٛتد ُب( (ِ

 (.َٕٔ/ُ، ُط، سلسلة األحاديث الصحيحة)
 .ّ( سورة ا١تائدة، من اآلية رقم: (ّ
قدـ مكة مع إخوتو ُب ٚتاعة  ،-صلى اهلل عليو كسلم-(  عبد اهلل بن قيس بن سليم أبو موسى األشعرم: صاحب رسوؿ اهلل (ْ

 ـ ّٔا حىت قدـ مع ٨تو ٜتسُت رجبلن ببلد قومو، كأقا كرجع إىل من األشعريُت فحالف سعيد بن العاص بن أمية، ٍب أسلم
-على زبيد كعدف، كاستعملو عمر  -صلى اهلل عليو كسلم-أسلموا من قومو إىل ا١تدينة عاـ خيرب، ككاف عامل رسوؿ اهلل 

بالكوفة كمات أبو موسى  ،الب ُب التحكيم بُت علي كمعاكيةعلى البصرة، ككاف موفد علي بن أيب ط -رضي اهلل تعاىل عنو
 (.ّْٔ/ّ، ُط، أسد الغابة في معرفة الصحابة، كىو ابن ثبلث كستُت سنة. )ابن األثَت سنة اثنتُت كأربعُت،
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 بن أيب طالب عليسئل  كعندما (ُ)"الفهم الفهم فيما أديل إليك" :ُب كتابو إليو -ماعنه رضي اهلل-
قاؿ: إنو مل ٮتتصو  -صلى اهلل عليو كسلم-رسوؿ اهلل ما اختصو بو  عن -رضي اهلل تعاىل عنو-

 (ّ)عباساهلل بن لعبد -صلى اهلل عليو كسلم-ا النيب كدع .(ِ)"يػيٍعطىى رىجيله ُب ًكتىابًوً  اًإالَّ فػىٍهمن "بشيء 
ينً اللهيمَّ فػىقٍّْهوي ُب ال" فقاؿ: -رضي اهلل تعاىل عنهما- أف  :كالفرؽ بُت الفقو كالتأكيل .(ْ)متفق عليو "دّْ

كليس   ،اليت ىي أخيتو كأصلو ،كالتأكيل إدراؾ اٟتقيقة اليت يؤكؿ إليها ا١تعٌت ،الفقو ىو فهم ا١تعٌت ا١تراد
كليس ا١تراد بو  ،الراسخوف ُب العلم افمعرفة التأكيل ٮتتص ّٔ ،كل من فقو ُب الدين عرؼ التأكيل

 .(ٓ)يعلم بطبلنو( -تعاىل–فإف الراسخُت ُب العلم يعلموف بطبلنو كاهلل  ،تأكيل التعريف كتبديل ا١تعٌت
ىذا للمسائل ا١تختارة، ك كألجل ذلك حرصت على أف يكوف ْتثي ُب ىذا األمر ا١تهم كىو التعليل 

 .-رٛتو اهلل-العثيمُت بن صاّب ٤تمد الفقيو ٘تيز بو شيخنا الشيخ  كالطريقة اليتىو ا١تسلك األمر 
 .٣ترد ناقل لتعليبلت من قبلو؟ -رٛتو اهلل- كن الشيخي لماذا ملف -
 .؟علمية اليت كاف ٭ترص الشيخ تأصيلها ُب تعليبلتوالصبغة الما ىي ك  -
 .سمة ا١تنطقية الواقعية البسيطة؟بال رٛتو اهللاتسمت تعليبلت الشيخ  كيفك  -
 .مدعومة بأكثر عدد من التعليبلت؟ كاف ٭ترص على أف تكوف اختياراتو  ك١تاذا  -
 .؟ما ىي الطريقة أك النوع الذم كاف يكثر من الًتكز عليها رٛتو اهلل ُب تعليبلتوك  -
 .عف إىل التعليل األقول أك العكس؟من التعليل األض كاف يتدرج ُب تعليبلتو،  كيفك  -
 .لنقضو بتعليل أقول منو ُب رأيو؟ُب ا١تسألة  إليراد تعليل ا١تخالف ٭تتاج كاف الشيخ  مىتك  -

 
                                                           

، إركاء الغليل بتخريج أحاديث منار السبيلكصححو األلباٍل ) (ُْْٕ) ، رقمّٕٔ/ٓ، سننوفي الدار قطٍت، أخرجو ( (ُ
 (.ُِْ/ٖ، ِط

 .(َّٗٔ) رقم، َّٔ/ُٕ كتاب الديات، باب العاقلة،  ،صحيحوفي أخرجو البخارم، ( (ِ
( عبد اهلل بن العباس بن عبد ا١تطلب القرشي ا٢تامشي أبو العباس: حرب االمة كترٚتاف القرآف، الصحايب اٞتليل، كلد ٔتكة قبل (ّ

، اا تقريبن حديثن  َُٔٔ عليو كسلم كركل عنو ا٢تجرة بثبلث سنُت، كنشأ ُب بدء عصر النبٌوة، فبلـز رسوؿ اهلل صلى اهلل
أسد ابن األثَت، من ا٢تجرة. ) ٖٔكشهد مع علي اٞتمل كصفُت، ككف بصره ُب آخر عمره، سكن الطائف كتوُب ّٔا عاـ 

 (.ُِٗ/ّ، الغابة في معرفة الصحابة
،  وصحيحمسلم ُب ك  (.ُّْ) رقم، ُْٗ/ُ كتاب الوضوء، باب كضع ا١تاء عند ا٠تبلء،  ،صحيحو ُب أخرجو البخارم( (ْ

 .(ِّٓٔ) رقم ُٖٓ/ٕ عنو، تعاىل ل عبداهلل بن عباس رضي اهللباب فضكتاب الفضائل، 
 .َِٓ/ُ، ُط، إعالـ الموقعين عن رب العالمين، بن القيم( ا(ٓ
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 :مجاؿ البحث
 .ختارىا الشيخ رٛتو اهلل تعاىلالتعليل احملض للمسألة اليت ا .ُ
 .(ديثاحاألك اآليات ) ةالشرعي دلةكيفية االستنباط من األ .ِ
 أما النصوص اليت يستدؿ ّٔا ٣تردة ببل تعليل فليست ٣تاؿ البحث. .ّ

 :ي في البحثمنهج
  ( كذلك من خبلؿ:التحليلي قرائياالستطريقة )ب -ٔتشيئة اهلل-البحث ىذا سيكوف منهجي ُب 

 فيها. ا٠تبلفية اليت لو رأما١تسائل بعض استعراض  .ُ
 التعليل.مناقشة تعليلو ألقوالو من خبلؿ طرؽ الفقهاء ُب  .ِ
 إحصائي ُب الباب األكؿ.يعلل ّٔا بشكل استعراض عاـ لؤلمور اليت  .ّ
بن اك  ،ابن تيمية:  الثبلثة الكبار اكخصوصن  ،مقارنة تعليبلتو بتعليبلت احملققُت الكبار ُب ا١تذىب .ْ

بل  ،صمة كاضحة ُب منهجو٢تم بىم الذين ، كىؤالء -ارٛتهم اهلل تعاىل ٚتيعن - السعدم، ك القيم
 .ىم شيوخو حقيقة

 منهجية العمل بالبحث:
 من كتبو. تم ٗتر٬تهاسيراء الشيخ العثيمُت كأقوالو كلها أ .ُ
 من كتبهم. تم ٗتر٬تهاسيهية قأقواؿ أصحاب ا١تذاىب الف .ِ
النقل من ا١ترجع الذم يستهدؼ ا١تسألة مباشرة،  يكوفسق أقواؿ ا١تذاىب من كتبهم، يوثعند ت .ّ

 أك يوضحها بصورة أدؽ، كصوالن للهدؼ من البحث بأقصر طريق.
، ح أمر مل يتضحببعض الكتب ا١توسوعية الفقهية، ٞتمع شتات مسألة أك توضي أحياننا ةناالستعا .ْ

 أك ٥تتص ُب مذىب معُت. سواء كاف عامنا
مسند أٛتد بن   أك أحد٫تا إف كجد فيهما، ٍب ُبُتبالصحيح يكتفىسُب ٗتريج األحاديث  .ٓ

اٟتكم على األحاديث ا، كُب ، ٍب بكتب السنن ا١تشهور، ٍب ٔتا سوا٫تحنبل إف كاف صحيحنا
 .من خبلؿ كتبو -تعاىل رٛتو اهلل-لباٍل احملدث األ ا١ترجع فيها بشكل كبَت سيكوف

فمن  من خبلؿ ا١تصادر ا١تتقدمة، فإف كانت لغوية ٣تردة ستًتجم مات الغريبة فقطللكلبالنسبة  .ٔ
ار، ثر فمن كتب غريب اٟتديث كاآلث حديث أك ألساف العرب، كإف كانت ُبمعاجم اللغة ك
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ك ُب الكتب ا١تستهدفة، أ جد الكلمةكأف ال تو   ،يستدعيو كجد سببإذا كرٔتا ٮتالف ىذا ا١تنهج 
 لبحث.بأقل من الصورة اليت ٖتقق الغرض من ا توجد

سد الغابة ُب ككتاب أ ،على كتاب اإلصابة ُب ٘تييز الصحابة سيكوف االعتمادُب الًتٚتة لؤلعبلـ  .ٕ
  لباُب الغ خرين فا١تعتمدسبة للمتأ، كبالن-رضي اهلل عنهم-ٚتة الصحابة ، ُب تر معرفة الصحابة

عرؼ ّٔم سي، م ترٚتة٢ت ال توجد ب األعبلـ ألنو ٥تتصر كمرتب، كبالنسبة للمعاصرين الذينكتا
الجد يو  كإذا مل مع توثيق الرابط، من خبلؿ الشبكة العا١تية )النت( ر يشاس، فلشخص ترٚتة أبدن

 لذلك ُب اٟتاشية.
 :الهدؼ من البحث

 راء الشيخ ٤تمد العثيمُت الفقهية ُب أبواب ا١تعامبلت.آٚتع  .ُ
 .اختياراتو الفقهية ُب أبواب ا١تعامبلتاستعراض طرقو ُب نصرة  .ِ
 .تعليبلتو ١تا ٮتتاره مقارنة بكبار ٤تققي ا١تذىب ٦تن سبقوناقشة م .ّ

 :اسات السابقةالدر 
، كُب قواعد البيانات ُب بعض آّاميع كا١تكتبة الشاملة، العنكبوتية بعد البحث ُب الشبكة

كالفهرس العريب ا١توحد، كفهارس ا١تكتبات ا١تتيسرة يل مثل: مكتبة ا١تلك فهد الوطنية، كمركز ا١تلك 
فيصل للبحوث، كمكتبة ا١تلك عبدالعزيز العامة، كمكتبات بعض اٞتامعات: كجامعة اإلماـ ٤تمد بن 

عود، كجامعة أـ القرل، كاٞتامعة اإلسبلمية با١تدينة ا١تنورة، كجامعة ا١تلك سعود، كجامعة ا١تلك س
كأغلبها ْتوث  ،-رٛتو اهلل تعاىل-ُت تبحث ُب الًتاث الفقهي البن عثيم كجدت رسائل كثَتةفيصل، 

 اإلسبلمية تكميلية لنيل درجة ا١تاجستَت من ا١تعهد العايل للقضاء التابع ٞتامعة اإلماـ ٤تمد بن سعود
كلكن مل أجد أحدان الفقهية،  -رٛتو اهلل تعاىل- عثيمُتكلها تبحث ُب اختيارات الشيخ ال، ك بالرياض

  .-رٛتو اهلل تعاىل-ْتث حوؿ موضوع ْتثي ىذا كىو تعليبلت الشيخ العثيمُت 
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 الباب األكؿ: 

 ترجمة المؤلف كالكتاب،

 كتحتو ثالثة فصوؿ:

 .كؿ: تعريف بالشيخ العثيمينالفصل األ

 .االعثيمين فقيهن الفصل الثاني: الشيخ 

  زاد المستقنع". الشرح الممتع ك" يالفصل الثالث: تعريف بكتاب
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  الفصل األكؿ:

 تعريف بالشيخ العثيمين،

 مباحث:كتحتو ثالثة 

 المبحث األكؿ: نسبو كنشأتو كمكانتو.

 .االمبحث الثاني: حياتو العلمية دراسة كتدريسن 

 .طالبوك شيوخو العلمية كأبرز  آثارهالمبحث الثالث: 
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 لمبحث األكؿ:ا
 ،نسبو كنشأتو كمكانتو

 ة مطالب:تس كتحتو
 :كمولده بوس  المطلب األكؿ: ن  

ىو أبو عبداهلل، ٤تمد بن صاّب بن ٤تمد بن سليماف بن عبد الرٛتن بن عثماف بن عبداهلل بن 
عبدالرٛتن بن أٛتد بن مقبل، من آؿ مقبل من آؿ ريّْس الوىييب التميمي، كجده الرابع عثماف أطلق 

 .(ُ)إىل عنيزةمن الوشم  اقدٯتن ٘تيم، نزح أجداده قبيلة عليو عثيمُت فاشتهر بو، كىو من فخذ كىبو من 
ىػ، ا١توافق ُّْٕمولده ُب ليلة السابع كالعشرين من شهر رمضاف ا١تبارؾ عاـ  كافك 

 .(ِ)با١تملكة العربية السعودية -إحدل مدف القصيم-ـ، ُب مدينة عنيزة ُِٗٗ/ّ/ٖ
 : زكاجو كعِقُبو:نيالمطلب الثا

ثبلث مرات، األكىل: ابنة عمو: سليماف بن ٤تمد العثيمُت، اليت  -رٛتو اهلل تعاىل-الشيخ تزكج 
أثناء الوالدة، ٍب تزكج بعد كفاهتا من: ابنة الشيخ: عبدالرٛتن بن الزامل  -رٛتها اهلل-توفيت 

بن إبراىيم الًتكي، العفيساف، كظلت معو ٜتس سنوات مل ينجب منها فطلقها، ٍب تزكج: بنت ٤تمد 
 .(ّ)مع بُت زكجتُت، كمل ٬تكىي أـ أكالده

كلو ٜتسة من البنُت، كثبلث من البنات، كبنوه ىم: عبد اهلل، كعبد الرٛتن، كإبراىيم، كعبد 
 العزيز، كعبد الرحيم.

 :(4): كفاتوثالثالمطلب ال
رٛتو -الشيخ  إصابةاألطباء بعد ٚتلة من الفحوصات ـ، اكتشف ُٗٗٗ –ق َُُِْب عاـً 

منو بفعل األسباب،  اإٯتانن  ،بدأى الشيخ رحلة عبلجية مع ىذا ا١ترضىنا بسرطاف القولوف، ك  -اهلل تعاىل
ـ،  َََِ -ق ُُِْعاـ المن )شواؿ(  ا٠تامس عشر من الشهر العاشر ،كُب عصر يـو األربعاء

                                                           

 .َُ ،ُط، الجامع لحياة العالمة محمد بن عثيمين، . كاٟتسُتِٕ ،ُط، ابن عثيمين اإلماـ الزاىد( الزىراٍل، (ُ
. ِٕ، ابن عثيمين اإلماـ الزاىد، الزىراٍلك . ُٗ ،ُط، عثيمينابن ن في ترجمة فقيو األمة العالمة الدر الثمي( ا١ترم، (ِ

 .َُ، عثيمينبن الجامع لحياة العالمة محمد ، اٟتسُتك 
 .ُِ، الجامع لحياة العالمة محمد بن عثيمين اٟتسُت، ((ّ
 .ُُ، ِط، شرح رياض الصالحين( العثيمُت، (ْ
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لرحيلو من ىذه الدنيا عن عمر يناىز الرابعة كالسبعُت قضاىا ُب خدمة اإلسبلـ  اكاف موعدن 
ياتو؛ حيث استمر ُب إلقاء دركسو ا١تعتادة ُب شهر رمضاف رغم حالتو كا١تسلمُت حىٌت آخر أياـ ح

الصحٌية الصعبة، فكاف يلقي دركسو كاألككسجُت على أنفو، كقد حضرت ٚتلة من ىذه الدركس 
قد أحسَّ  -رٛتو اهلل تعاىل-بل كعلى قٌوة استيعابو، ككأفَّ الشيخ  ،ككاضح فيها أثر ا١ترض على حديثو

لعلّْي ال  دَّع طبلبو ُب اليـو التاسع كالعشرين من رمضاف حيث ختم درسو بقولو:بقرب أجلو حينما ك 
رٛتو اهلل -كانت كفاتو   ،-كاسعةن كأسكنو فسيح جٌناتو فرحم اهلل الشيخ رٛتةن - ألقاكم بعد عامي ىذا

تو ُب مدينة جٌدة، كصيلّْيى عليو ُب ا١تسجد اٟتراـ يـو ا٠تميس بعد صبلة العصر كحضر جناز  -تعاىل
ٚتع غفَت، كبعد صبلة اٞتمعة من اليـو التايل صيلّْي عليو صبلة الغائب ُب ٚتيع مدف ا١تملكة العربية 
السعودية، كدفن ُب مقربة العىٍدؿ ٔتكة ا١تكرمة ّتوار قرب شيخو الشيخ: عبد العزيز بن عبد اهلل بن 

 .(ِ)-تعاىل رٛتهما اهلل- (ُ)باز
 :(3): مكانتورابعالمطلب ال

 -ٔتٌنو ككرمو-من الراسخُت ُب العلم الذين كىبهم اهلل  -رٛتو اهلل تعاىل-يػيعىدُّ فضيلة الشيخ 
كملكة عظيمة ُب معرفة الدليل كاتباعو كاستنباط األحكاـ كالفوائد من الكتاب كالسٌنة، كسرب  تأصيبلن 

 كببلغة. اأغوار اللغة العربية معاٍل كإعرابن 
ء اٞتليلة كأخبلقهم اٟتميدة كاٞتمع بُت العلم كالعمل أحبو الناس ك١تا ٖتلَّى بو من صفات العلما

لديهم كاطمأنوا الختياراتو الفقهية، كأقبلوا  ،٤تبة عظيمة، كقٌدره اٞتميع كل التقدير، كرزقو اهلل القبوؿ
 على دركسو كفتاكاه كآثاره العلمية، ينهلوف من معُت علمو كيستفيدكف من نصحو كمواعظو.

                                                           

عاـ:  اـ، فقد بصره كلين ُُُٗ –ق َُّّـ: عبداهلل بن عبدالرٛتن آؿ باز، كلد ُب مدينة الرياض عا( عبدالعزيز بن (ُ
يم آؿ الشيخ مفىت السعودية ـ، درس على ٣تموعة من العلماء أشهرىم شيخو األكؿ: ٤تمد بن إبراىُُّٗ –ق َُّٓ

ينة ا١تنورة، كعُت بعد ذلك اسة اٞتامعة اإلسبلمية با١تد، توىل القضاء ٍب بالتدريس ُب ا١تعهد العلمي بالرياض، ٍب توىل رئاسابقن 
٢تيئة كبار العلماء، رشح لرئاسة كعضوية الكثَت من اٞتمعيات  اا للسعودية كرئيسن لرئاسة العامة لئلفتاء، ٍب مفتين ل ارئيسن 

مجموع فتاكل لشويعر، ـ، كدفن ٔتكة ا١تكرمة. )اُٗٗٗ –ق ُُْٗكاللجاف العلمية كا٠تَتية، توُب رٛتو اهلل تعاىل عاـ: 
 (.ٗ/ُ، د.ط، ابن باز

 .ُٕٗ، الجامع لحياة العالمة محمد بن عثيمين، اٟتسُت( (ِ
 .َُ، شرح رياض الصالحين العثيمُت، ((ّ
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بل ُب عامة آّتمعات  ،مكانػة خاصة ليس ُب ٣تتمعو ك٤تيطو فحسب -اهلل تعاىلرٛتو -للشيخ ك 
٢تما  -رٛتو اهلل تعاىل-ا١تسلمة ُب ٥تتلف دكؿ العامل، فكاف مع شيخو الشيخ عبد العزيز بن باز 

 الصيت العايل ُب أكساط ا١تسلمُت، كبرزت ىذه ا١تكانة من خبلؿ ما يلي:
رٛتو اهلل -العثيمُت فلقد طبع للشيخ  ؛رص الناس على اقتنائهاكثرة مؤلفاتو كسعة انتشارىا كح .ُ

كتب كثَتة، منها الكبَت كالصغَت بآالؼ النسخ، كنفدت من األسواؽ ككررت طباعتها  -تعاىل
لسوقها الرائج، كما تيرجم العديد منها إىل  اسابق ديكر الطبع لطباعة كتبو نظرن مراتو كثَتة، بل تت

 سية كغَتىا.اللغة اإل٧تليزية كالفرن
ُب دركسو  -رٛتو اهلل تعاىل-العثيمُت ، فلقد ٕتاكز ما سجل للشيخ كثرة ا١تواد العلمية ا١تسجلة .ِ

 قتنائها.القرابة ستة آالؼ ساعة صوتيةو، كسارع الناس 
تقٌلده بعض ا١تناصب ا١تهمة؛ كعضوية ىيئة كبار العلماء، كرئاستو لقسم العقيدة بكلية الشريعة  .ّ

الفتيا ُب إلسبلمية بالقصيم، ككاف من مراجع جامعًة اإلماـ ٤تمد بن سعود ا كأصوؿ الدين بفرع
 ا١تملكة العربية السعودية.

مشاركتو ُب الربامج اإلذاعية ا١تشهورة، كربنامج نور على الدرب، كبرامج التوجيو ُب إذاعة القرآف  .ْ
 الكرَل با١تملكة العربية السعودية خاصة.

ْـّ الناس، كقد ٚتع الشيخ: اىتماـ الناس بذكر آرائو  .ٓ كاختياراتو، كتناقلها بُت طلبة العلم، بل كعوا
ٝتػاه:  اللشيخ، كضمنها كتابن  ا( اختيارن َٓٗمنها فبلغت ) ابعضن  ٤تمد بن عبد اهلل الذياب

 .من الصفحات( َُْتوجيو الراغبُت إىل اختيارات الشيخ ابن عثيمُت، يقع ُب )
نهًج السلف ١ت احين  مة كا١توعظة اٟتسنة كتقدٯتو مثبلن ة إىل اهلل باٟتكُب الدعو  امتميزن  اسلوبن أاتباعو  .ٔ

 ، ككقوفو مع قضايا ا١تسلمُت ُب كل مكاف.اكأسلوبن  االصاّب فكرن 
ـ، لفرع خدمة اإلسبلـ، ُّٗٗ -ىػ ُُْْحصولو على جائزة ا١تلك فيصل العا١تية عاـ:  .ٕ

 .(ُ)ٞتهوده الكثَتة ُب خدمة العلم الشرعي كالدعوة
 جاء ُب اٟتيثيات اليت أبدهتا ٞتنة االختيار ١تنحو اٞتائزة ما يلي: قد ك  
الورع، كرحابة الصدر، كقوؿ اٟتق، كالعمل  :: ٖتلّْيو بأخبلؽ العلماء الفاضلة اليت من أبرزىاأكالن 

 ١تصلحة ا١تسلمُت، كالنصح ٠تاصتهم كعامتهم.
                                                           

 .ُّ ،نمة محمد بن عثيميالجامع لحياة العال، اٟتسُت( (ُ
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 .اكإفتاءن كتأليفن  ا: انتفاع الكثَتين بعلمو؛ تدريسن اثانين 
 : إلقاؤه احملاضرات العامة النافعة ُب ٥تتلف مناطق ا١تملكة.ان ثالث
 : مشاركتو ا١تفيدة ُب مؤ٘ترات إسبلمية كثَتة.ان رابع

نهج ١ت احيِّ  ة كا١توعظة اٟتسنة، كتقدٯتو مثبلن ُب الدعوة إىل اهلل باٟتكم امتميزن  ا: اتباعو أسلوبن ان خامس
 .(ُ)اكسلوكن  االسلف الصاّب؛ فكرن 

 س: أعمالو كجهوده: ماخالمطلب ال
طابة كاإلفتاء كالدعوة إىل جانب تلك اٞتهود ا١تثمرة ُب ٣تاالت التدريس كالتأليف كاإلمامة كا٠ت

 كاف لفضيلة الشيخ أعماؿ كثَتة موفقة منها ما يلي:  -سبحانو كتعاىل-إىل اهلل 
 .-رٛتو اهلل-ـ، حىت كفاتو ُٖٔٗ -ى َُْٕمن عاـ السعودية بكبار العلماء ُب ىيئة   عضو .ُ
ُب آّلس العلمي ّتامعة اإلماـ ٤تمد بن سعود اإلسبلمية ُب العامُت الدراسيُت  عضو .ِ

 ـ.َُٖٗ-ُٖٕٗ -ى ََُْ-ُّٖٗ
عود اإلسبلمية ُب ُب ٣تلس كلية الشريعة كأصوؿ الدين بفرع جامعة اإلماـ ٤تمد بن س عضو .ّ

 لقسم العقيدة فيها. القصيم، كرئيس
اىج للمعاىد العلمية، د العلمي شارؾ ُب عضوية ٞتنة ا٠تطط كا١تنكُب آخر فًتة تدريسو با١تعه .ْ

 من الكتب ا١تقررة ّٔا. اكأٌلف عددن 
 ؛رٛتو اهلل تعاىلـ، إىل كفاتو ُِٕٗ -ى ُُِّٗب ٞتنة التوعية ُب موسم اٟتج من عاـ  عضو .ٓ

 ك٤تاضرات ُب مكة كا١تشاعر، كيفيت ُب ا١تسائل كاألحكاـ الشرعية. احيث كاف يلقي دركسن 
ـ، إىل ُْٖٗ -ى َُْٓترأس ٚتعية ٖتفيظ القرآف الكرَل ا٠تَتية ُب عنيزة من تأسيسها عاـ  .ٔ

 .-رٛتو اهلل تعاىل-كفاتو 
ألقى ٤تاضرات عديدة داخل السعودية، كما ألقى ٤تاضرات عرب ا٢تاتف على ٕتمعات كمراكز  .ٕ

 إسبلمية ُب جهات ٥تتلفة من العامل.
 ،يبوف على أسئلة ا١تستفتُت، كذلك عرب الربامج اإلذاعيةمن علماء السعودية الكبار، الذين ٬ت .ٖ

 كأشهرىا برنامج )نور على الدرب(.
 نذر نفسو لئلجابة على أسئلة السائلُت مهاتفة كمكاتبة كمشافهة. .ٗ

                                                           

 .َُ، شرح رياض الصالحين، العثيمُت ((ُ
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 رتَّب لقاءات علمية ٣تدكلة، أسبوعية كشهرية كسنوية. .َُ
 شارؾ ُب العديد من ا١تؤ٘ترات اليت عقدت داخل السعودية. .ُُ
يهتم بالسلوؾ الًتبوم كاٞتانب الوعظي، اعتٌت بتوجيو الطبلب كإرشادىم إىل سلوؾ كألنو  .ُِ

ا١تنهج اٞتاد ُب طلب العلم كٖتصيلو، كعمل على استقطأّم كالصرب على تعليمهم كٖتمل 
 أسئلتهم ا١تتعددة، كاالىتماـ بأمورىم.

رٌب ك٣تاالت اإلحساف إىل أعماؿ عديدة ُب ميادين ا٠تَت كأبواب ال -رٛتو اهلل-كللشيخ العثيمُت  .ُّ
 .(ُ)العقود بينهم، كإسداء النصيحة ٢تم بصدؽ كإخبلصلسعي ُب حوائجهم ككتابة الناس، كا
 :رحمو اهلل تعالى: بعضه مما قيل فيو دسالمطلب السا

أنٌو كاحػد ) :-تعاىل حفظو اهلل- (ِ)قاؿ ٝتاحة مفيت عاـ ا١تملكة الشيخ: عبدالعزيز آؿ الشيخ
 ،لدين كالدنيا ...كعامل كبَت كانت لػو إسهامات كاجتهادات كبَتة ُب خدمة ا ،األخيػارمن الرجاؿ 

لنا ُب ىيئة كبار العلماء، فكاف نعم الزميل؛ إذ كاف ذا علمو كفضل،  زميبلن  ككاف الشيخ العثيمُت
 .(ّ)(كفضل كتواضع كأخبلؽ عالية ، ذا علمفاضبلن  امن ػعتداد بالرأم، فكاف عالكمناقشة كعدـ ا

مكانة مرموقة  -تعاىلرٛتو اهلل -للشيخ ) :-تعاىل حفظو اهلل- (ْ)البدر بداحملسنكقاؿ الشيخ: ع
 .(ٓ)(كىو عامل كبَت كفقيو متمكن ،كمنزلة رفيعة، فقد رزؽ القبوؿ كأحبو الناس ...

                                                           

 .ٖ، شرح رياض الصالحينالعثيمُت، ( (ُ
السعودية كرئيس ىيئة كبار العلماء كرئيس اللجنة الدائمة لئلفتاء، من أحفاد  هلل بن ٤تمد آؿ الشيخ، مفيتعبدالعزيز بن عبدا( (ِ

ـ، حفظ القرآف كىو صغَت، طلب العلم ُّْٗ –ق ُِّٔ، كلد ُب مكة عاـ: -رٛتو اهلل-مد بن عبدالوىاب الشيخ ٤ت
د بن إبراىيم آؿ الشيخ ا١تفيت آنذاؾ، كالشيخ عبدالعزيز بن باز ا١تفيت ُب كقتو، على ٣تموعة من العلماء منهم الشيخ ٤تم
من جامعة اإلماـ ٤تمد بن سعود اإلسبلمية بالرياض، كفيها درَّس َت كالدكتوراه حصل على الشهادة اٞتامعية ٍب ا١تاجست

 .https://goo.gl/tYgvvaعلى الرابط التايل:  ترٚتتو اٟتج. الكبَت بالرياض كخطيب عرفة أياـ العلـو الشرعية، خطيب اٞتامع
 .ُُْ ،ابن عثيمينفقيو األمة العالمة الدر الثمين في ترجمة ا١ترم، ( (ّ
الزلفي، ٍب مدينة تلقى الدراسة االبتدائية ُب ، ىػُّّٓكيلد ُب الزلفي عاـ  ،عبد احملسن بن ٛتد بن عبد احملسن العباد البدر( (ْ

ىػ ُب َُّٖىػ ُب معهد بريدة العلمي، كُب عاـ ُّٕٗدرَّس ُب عاـ  ،العلمي ككلية الشريعة بالرياضدرس ُب معهد الرياض 
لرئيس  اعمل نائبن ، ىػُُّٖبدأ التدريس ُب اٞتامعة اإلسبلمية با١تدينة ا١تنورة منذ تأسيسها عاـ ، معهد الرياض العلمي

. ترٚتتو على الرابط ىػ كال يزاؿَُْٔالنبوم من أكؿ عاـ درَّس ُب ا١تسجد ، ىػُّّٗاٞتامعة مدة ست سنوات ابتداء من 
 .http://cutt.us/NFec4التايل: 

 .ُٕ ،ُط، محمد العثيمين من العلماء الربانيين، ( البدر(ٓ
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من  -رٛتو اهلل تعاىل-ييعٌد الشيخ ) :-حفظو اهلل تعاىل- (ُ)السديسالشيخ: عبد الرٛتن كقاؿ 
، امن أئمة أىل السنة كاٞتماعة، ٨تسبو كذلك كال نزٌكي على اهلل أحدن  ابقٌية السلف الصاّب، كإمامن 

، فهو موسوعة عز كجلفهو ٦تن قلَّ نظَته، ك٦تن جٌل أف ترل العيوف مثلو ببل مبالغة، ١تا حباه اهلل 
كطراز  ،ده، كنسيج ٔتفردهعلمية أخبلقية كدعوية كمنهجية يقٌل نظَتىا، فهو أئمة ُب إماـ كأمة كح

فٌذ  ،مستقٌل طا١تا نفع اهلل بو، كذاع صيتو كعبل قدره كاستفاد منو القاصي كالداٍل، متمٌيز ا١تنهج
 .(ِ)(متوازف النظرة ،معتدؿ الرؤل، متماسك الشخصية ،العبقرية

العصر مة ك٨تن إذ نودٌع ُب ىذه األياـ عبل) :-حفظو اهلل تعاىل- (ّ)كقاؿ الشيخ: ٤تمد صفوت
، اككبَتن  ا، إ٪تا نذكر من تارٮتو اٟتفاكة بالعلم صغَتن -رٛتو اهلل تعاىل-عثيمُت الشيخ: ٤تمد بن صاّب ال

كنذكر ٚتعو بُت طريق العلم على يد الشيوخ ا١ترٌبُت، كبُت العلم ُب معاىد العلم اٟتديثة، كنذكر ٚتعو 
٢تذا اٟتكم ما أمكن ذلك، كنذكر أف  بُت ذكر الدليل على القوؿ الذم يرتضيو، كبُت بياف التعليل

الشيخ ٚتع بُت العمق ُب علمو كالبساطة ُب حياتو، كبُت حفاكتو بضيفو كزائره، ك٤تافظتو على دقائق 
كقتو فبل يفوتو شيء من الوقت الذم يضيع ىباءن عند غَته، ك٬تمع بُت الٌرضا كالقناعة ببقائو ُب بلده، 

 كٌل أرجاء األرض، كبُت السهولة ُب حياتو، كبُت استخدامو كبُت أىلو، كبُت اتصالو با١تسلمُت ُب
 .(ْ)(ألحدث الوسائل ُب نشر علمو حىت مات كموقعو على شبكة اإلنًتنت ٖتت اإلعداد

                                                           

كإماـ اٟتـر ا١تكي ، كا١تسجد النبوم ا١تسجد اٟتراـ الرئيس العاـ لشؤكف ،عبد الرٛتن بن عبد العزيز بن عبد اهلل السديس( (ُ
من عمره، عشر  ةنياثلاُب حفظ القرآف  ـ،ُِٔٗ –ق ُِّٖ: عاـُب البكَتية إحد ٤تافظات القصيم  كلد، الشريف

 الدكرة التاسعة ٞتائزة ُبية ناؿ جائزة الشخصية اإلسبلمالدكتوراه ُب العلـو الشرعية من جامعة أـ القرل ٔتكة، ك  حصل على
 ترٚتتو على الرابط التايل: ـ، رئيس جامعة ا١تعرفة اإللكًتكنية.ُٓٗٗ -ق ُُْٓعاـ:  ديب الدكلية للقرآف الكرَل
https://goo.gl/C9waEm. 

 .ِْٓ ،ابن عثيمين اإلماـ الزاىدالزىراٍل، ( (ِ
ة ٔتصر، كلد ٔتدينة بلبيس العاـ ٞتماعة أنصار السنة احملمديالرئيس من علماء مصر ا١تعاصرين، كاف ، ٤تمد صفوت نور الدين( (ّ

ا ـ، حاصل على بكالوريوس تربية من جامعة األزىر، عمل بوزارة التعليم حىت صار مديرن ُّْٗ –ق ُِّٔٔتصر عاـ: 
 http://cutt.us/xPzew.ترٚتتو على الرابط التايل:  ـ، كدفن ٔتكة.ََِِ –ق ُِّْللتعليم، توُب ٔتكة عاـ: 

 .ُُِْ ، السنةُُ، العدد مجلة التوحيد( (ْ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
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ىو ذلك العامل الذم تلقاه  ،ابن عثيمُت الشيخ إف) :-حفظو اهلل- (ُ)ىديةكقاؿ الشيخ: ٤تمد 
إذا سكت،  اكقورن  ،إذا تكٌلم امنشرح الصدر، تنقاد إليو منذ أف تقع عينك عليو، فقد كاف قوين  اباٝتن 
ُب مشيو كُب ٚتيع حركاتو، مل يؤثر   انشيطن  قيق اٟتاشية رفيق بالناس، كال تكاد ٕتده إالَّ مع أنو ر  امهابن 

 .(ِ)(اليت عرفناه فيها اكرب السٌن ُب حيويٌتو اليت عهدناىا فيو خبلؿ الثبلثُت عامن 
كذكر فضائلو كحزف لفقده اٞتم الغفَت  -رٛتو اهلل تعاىل-العثيمُت كباٞتملة فقد أثٌت على الشيخ 

لدر ا :من األشخاص كا٢تيئات كاٞتمعيات اإلسبلمية، بل كغَت اإلسبلمية، كلبلستزادة ينظر كتاب
 .(ّ)الرابع، فقد تتبع الكثَت منهاعثيمُت، الباب بن العبلمة افقيو األمة الثمُت ُب ترٚتة 

ـ ابن عثيمُت اإلما ستوعب أكثرىا كتابا كرثاءن  االكثَت من القصائد مدحن  كقد قيل ُب الشيخ
 :(مشوخ الصابرينتو)قصيد من (ْ)العشماكم لشاعر: عبدالرٛتنقيل فيو أبيات ل الزاىد، كمن ٚتيل ما

 اشيخينا مػػػػػػػػا كػػػػػافى إالَّ عىلىمن 
 عػػػػػػاملي السنًَّة كالفقًو الػػػػػػػذم
 ال نزٌكيو، كلػػػػػػػكنَّا نرل
 ُب خيوط الشمس ما ييغٍت كإف
 خػػػػرجى الدنيا من القلًب، كُب
 مل يكن ُب عيزلةو عنهػػػػػا، كمل

 بو  ييشغىل مل  القػػػػلبى    أفَّ    غَتى 

 يتسامى ٓتشوع العػػػػػػػػػػابدين 
 ػػػػػػػدعُتىىزىـى اهللي بو ا١تبت

 تيلًحقيو بالصػػػػػػادقُت اصيورن 
 أنكرهتا نظراتي الغػػػػػػػػػػافلُت
 كفّْو منهػػػا ببلغي الراحلُت
 ييغلًق البابى عن ا١تسًتشدين

 (ٓ)العػػػػػػا١تُت  بربّْ   مشغوالن   افك
                                                           

ـ ، ك تلقى فيها تعليمو َُُٗ -قُِّٖ: كلد ُب مدينة رفاعة بوالية اٞتزيرة عاـ٤تمد ىاشم ا٢تدية، عامل سوداٍل معاصر، ( (ُ
، ـُٔٓٗـ، ك أصبح رئيسا لو عاـ ُْٖٗ -ق ُّٕٔ: انضمَّ إىل ٚتاعة أنصار السنة عاـٍب  األٌكيل، ك حفظ كتاب اهلل،

 لو أعماؿ جليلو ُب الدعوة إىل اهلل كنشر العلم الشرعي كبناء ا١تساجد كا١تراكز اإلغاثية ُب السوداف كغَتىا، ،حىت كافتو ا١تنٌية
 .http://cutt.us/j2Mmp. ترٚتتو على الرابط التايل: ـََِٕ -ىػ ُِْٖتوُب رٛتو اهلل ُب مدينة أـ درماف السودانية، عاـ: 

 .ُٕٕٔ، العدد السعوديةمجلة الدعوة ( (ِ
 .َْٓ، الدر الثمين في ترجمة فقيو األمة العالمة ابن عثيمينا١ترم، ( (ّ
ا١تناصر للقضايا اإلسبلمية، كلد ٔتدينة ّب العشماكم الغامدم، شاعر سعودم معاصر مبدع، اشتهر بشعره عبدالرٛتن بن صا( (ْ

ـ، درس ا١ترحلة اٞتامعية كا١تاجستَت كالدكتوراه ُب ُٔٓٗ –ق ُّٕٓالباحة إحدل مدف ا١تنطقة اٞتنوبية بالسعودية عاـ: 
كران، لو مبمنها عربية، كعمل استاذان ُب اٞتامعة نفسها حىت تقاعد اللغة ُب الجامعة اإلماـ ٤تمد بن سعود اإلسبلمية بالرياض 

 .http://cutt.us/J1fJDترٚتتو على الرابط التايل:  .شعرية كثَتةكدكاكين عديدة، كبرامج تلفزيونية ٦تيزة، مشاركات أدبية 
 .ّٖٔ ،ابن عثيمين اإلماـ الزاىدالزىراٍل، ( (ٓ
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 :(ِ)دة بعنواف: كبَت فقهائنا يغادر الدنيايُب قص (ُ)كقاؿ الشيخ الدكتور: عائض القرٍل
 مل تبك على العلم كحػػػػػػػػػػػدىػػا (ّ)عنيزة
 ُب العلم كالفضل كالتقى جببلن  بكت
 يهدم إىل اهلل هنجو  اعلمػػػػن  بكت

 البػواكي كإنو على مثػػػػػػػػػػلو تبكي
 كأىلهػػا لئن أقفرت تلك الػػػػػػدركس

 أعمػػػػاقنػػػا كعلومو فذكػػراه ُب
 امتكربن  فقػػػػػػدنػػػػا ضحوؾ السن ال

 ٫تة فقدنػػػػا أيبَّ النفس صػػػاحب
 اموفقػػػػػػػػػػػػن     اعبقرين     اذكين     فقدنػػػػػػػػا

 بػػلى قػػػػػػػد بكتو األرض كالناس أٚتع 
 بو صػػػػػػػػرح الشريعػػػة يرفع اكحربن 

 من الوحي إذ أضحى يطاع كيسمع
 أحق فقيد بالقلػػػػػػوب يشيَّع

 بلقعك٣تلسو من بعد فرقػػػػػاه 
 مسطرة فينػػػػػػا ٘تػػػػػػػػػور كتشرع

 كبدر التم بل ىو أسطػػػػػػػػػػػع  ابشوشػػػن 
 كذا خلق كالشهد أحػلى كأمتع

 ضيلَّع  فرقاه بعد   ا١تعػػػػػػػػػػػػػايل ٧تػػػػػػػػػػػػػػػػػـو 

                                                           

 كنشأة. مولدان ية، كىي بلد الشيخ العثيمُت ( إحدل مدف منطقة القصيم ُب السعودُ)
 .ّْٖ ،بن عثيمينمحمد الجامع لحياة العالمة اٟتسُت، ( ِ)
إحدل ٤تافظات ا١تنطقة اٞتنوبية  حافظة بلقرفكلد ٔتسعودم معاصر،  طالب علم كداعيةشاعر ك ، القرٍلعائض بن عبد اهلل  (ّ)

لشرعية من جامعة اإلماـ ـ، حصل على البكالوريوس كا١تاجستَت كالدكتوراه ُب العلـو اُٗٓٗ –ق ُّٕٗعاـ ، بالسعودية
ترٚتتو على الرابط  شهر كتبو كتاب "ال ٖتزف".بالرياض، لو مؤلفات كتسجيبلت كثَتة، من أ ٤تمد بن سعود اإلسبلمية

 .http://cutt.us/cutxFالتايل: 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A8%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86
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 المبحث الثاني:
 ،احياتو العلمية دراسة كتدريسن 

 كفيو أربعة مطالب:
 دراستو في حلقات العلماء:المطلب األكؿ: 
م عبد الرٛتن بن ليتعلم القرآف الكرَل عند جٌده من جهة أمو ا١تعلّْ  -رٛتو اهلل تعاىل-أٟتقو كالده 
من اٟتساب، كالنصوص األدبية ُب مدرسة  ا، ٍبَّ تعلَّم الكتابة، كشيئن -رٛتو اهلل تعاىل-سليماف الدامغ 

علّْم علي بن ، كذلك قبل أف يلتحق ٔتدرسة ا١ت-اهلل تعاىلرٛتو -ستاذ عبدالعزيز بن صاّب الدامغ األ
حيث حفظ القرآف الكرَل عنده عن ظهر قلب كلػمَّا يتجاكز  ،-رٛتو اهلل تعاىل-عبد اهلل الشحيتاف 

 الرابعة عشرة من عمره بعد.
: عبد الرٛتن الشيخ  فالشرعي، ككا أقبل على طلب العلم -رٛتو اهلل تعاىل-كبتوجيو من كالده 

يدرّْس العلـو الشرعية كالعربية ُب اٞتامع الكبَت بعنيزة، كقد رتَّب  -رٛتو اهلل تعاىل-بن ناصر السعدم 
؛ -رٛتهما اهلل تعاىل-الصاٟتي  ك٫تا، الشيخ: ٤تمد ا١تطوع، كالشيخ: علي  من طلبتو الكبارُتثنا

 -رٛتو اهلل تعاىل-ا١تطوع  ٤تمدخ: شيالعثيمُت إىل حلقة ال ١تبتدئُت من الطلبة، فانضم الشيخلتدريس ا
 حىت أدرؾ من العلم ُب التوحيد، كالفقو، كالنحو ما أدرؾ.

، فدرس عليو ُب التفسَت، -رٛتو اهلل تعاىل-السعدم  ن: عبد الرٛتٍب جلس ُب حلقة شيخو
 .ا١تختصرات، كحفظ الفقو، كاألصوؿ، كالنحوكاٟتديث، كالسَتة النبوية، كالتوحيد، ك 

ىو شيخو األكؿ؛ إذ أخذ عنو العلم؛ معرفةن  -رٛتو اهلل تعاىل-كييعٌد الشيخ: عبدالرٛتن السعدم 
 كطريقةن أكثر ٦تا أخذ عن غَته، كتأثر ٔتنهجو كتأصيلو، كطريقة تدريسو، كاتّْباعو للدليل.

 .الفرائض ُبُب عنيزة قرأ عليو  اقاضين  -رٛتو اهلل تعاىل-كاف الشيخ: عبد الرٛتن العوداف   كعندما
أثناء كذلك  ،ُب النحو كالببلغة -رٛتو اهلل تعاىل- (ُ)رأ على الشيخ: عبد الرزاؽ عفيفيكما ق

 ُب تلك ا١تدينة. اكجوده مدٌرسن 

                                                           

ـ كعاش َُٓٗ –ق  ُِّّ( عبدالرزاؽ بن عفيفي بن عطية النويب، أحد العلماء الربانيُت، أصويل فقيو، كلد ُب مصر عاـ (ُ
ـ، ٍب انتقل للسعودية لتدريس العلـو الشرعية، حىت كلف بعضوية ىيئة كبار العلماء َُٓٗ –ق ُّٖٔفيها حىت العاـ: 

ـ كىي سنة كفاتو رٛتو اهلل تعاىل. ُْٗٗ –ق ُُْٓحىت العاـ:  هاا للمفيت فيلئلفتاء كنائبن كعضوية اللجنة الدائمة 
 (.ِِ/ُ ، د.ط،، رسالة ماجستَتفي تقرير العقيدة منهج الشيخ عبدالرزاؽ عفيفي)عسَتم، 
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فقرأ عليو ُب ا١تسجد  -رٛتو اهلل تعاىل-سماحة الشيخ: عبد العزيز بن باز كُب أثناء ذلك اتصل ب
كانتفع بو ُب علم اٟتديث كالنظر ُب آراء فقهاء ا١تذاىب من صحيح البخارم كمن رسائل ابن تيمية، 

الثاٍل ُب التحصيل  ىو شيخو -تعاىل رٛتو اهلل-عزيز بن باز كا١تقارنة بينها، كييعدُّ الشيخ: عبد ال
 .(ُ)ـ، كصار يىدريسي على شيخو السعدمُْٓٗ -ى ٍُّْٕب عاد إىل عنيزة عاـ: ، كالتأثُّر بو

 النظامية:المطلب الثاني: دراستو 
بعضي إخوانو أف  -رٛتو اهلل تعاىل-١تعهد العلمي ُب الرياض أشار على الشيخ العثيمُت ١تا فتح ا

فدرس فيو فأذف لو، كالتحق با١تعهد  -رٛتو اهلل تعاىل-يلتحق بو، فاستأذف شيخىو عبدالرٛتن السعدم 
 ـ.ُّٓٗ/ُِٓٗ -ى ُّّٕ/ُِّٕعامي: 

بالعلػماء الذين كانػوا ظم فيهما ُب معهد الرياض العلمي انتخبلؿ السنتُت الٌلتُت كلقد انتفع 
، كالشيخ: عبدالعزيز بن ناصر (ِ)األمُت الشنقيطي كمنهم: الشيخ: ٤تمد ،يدرّْسػوف فيو حػينذاؾ

 .-رٛتهم اهلل تعاىل- (ْ)، كالشيخ: عبد الرٛتن اإلفريقي(ّ)الرشيد

                                                           

 .ْ ،شرح رياض الصالحينالعثيمُت، ( (ُ
١تا أًب العاشرة من عمره فرغ من حفظ  ـ، ُب دكلة موريتانيا،َُٕٗ -ىػ ُِّٓ( ٤تمد األمُت بن ٤تمد ا١تختار: كلد عاـ: (ِ

الية، فسخر ذلك كلو ُب ٖتصيل العلم ٔتختلف فنونو، حىت القرآف الكرَل، كقد حباه اللَّو ذكاء مفرطان كحافظة نادرة ك٫تة ع
ـ، ٍب انتقل للمدينة ا١تنورة كاستقر ّٔا كصار يدرس ُْٕٗ –ق ُّٕٔصار علمان من أعبلـ ببلده، ٍب سافر للحج عاـ: 

ضاء بالرياض، ككلف باٟتـر النبوم الشريف، ٍب درس باٞتامعة اإلسبلمية با١تدينة ا١تنورة، ٍب عُت أستاذان با١تعهد العايل للق
 –ق ُّّٗعاـ:  -رٛتو اهلل تعاىل-بعضوية ىيئة كبار العلماء بالسعودية، كعضوان مؤسسان ُب رابطة العامل اإلسبلمي، توُب 

 (.ْٓ/ُ، ِط، العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسيرـ، ُب مكة ا١تكرمة كّٔا دفن. )الشنقيطي، ُّٕٗ
 –ق ُّّّعاـ: س أحد مدف منطقة القصيم ا١تعاصرين، كلد ُب مدينة الر السعودية علماء عبدالعزيز بن ناصر الرشيد: أحد ( (ّ

، ٍب انتقل للرياض كدرس على الشيخ: ٤تمد بن إبراىيم مفيت السعودية آنذاؾ، ٍب عُت معلمان با١تعهد العلمي ٔتكة ـُُٓٗ
تعليم البنات، فمشرفان على ىيئة التمييز القضائي بالرياض، حىت لاحة، ٍب رئيسان مدف بدأىا بالبا١تكرمة، فقاضيان ُب عدة 

 .http://cutt.us/kkTT ترٚتتو على الرابط التايل:ـ بالرياض. ُٕٖٗ –ق َُُْٖب عاـ: تو 
ـ، من بيت إمارة كحكم، درس َُٖٗ – قُِّٔ( عبدالرٛتن بن يوسف الففوم األفريقي الفبلٍل: كلد ُب دكلة مايل عاـ: (ْ

القرآف بعد التمييز ُب ٣تتمع يغلب عليو اٞتهل، كلكن ا١تستعمركف الفرنسيوف أجربكه على دراستهم النظامية حىت أكملها، ٍب 
 حاكؿ طلب العلم ُب ببلده كلكنو مل ٬تد مبتغاه فهاجر للسعودية، كتتلمذ على ٣تموعة من العلماء من أبناء بلده كغَتىم
با١تدينة ا١تنورة، ٍب التحق ٔتدرسة دار اٟتديث با١تدينة، ٍب دٌرس باٟتـر النبوم، ٍب انتقل للرياض فدرس ٔتعهد الرياض فكلية 

 –ق ُّٕٕبعد معاناة من ا١ترض عاـ:  -توُب رٛتو اهلل تعاىل-الشريعة ّتامعة اإلماـ ٤تمد بن سعود، كلو عدة مؤلفات، 
 (.ُْٔ ،د.ط، بدالرحمن اإلفريقيترجمة الشيخ: عـ. )فبلتو، ُٕٓٗ
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من جامعة اإلماـ ٤تمد بن سعود  اُب كلية الشريعة، اليت أصبحت جزءن  اٍب تابع دراستو انتسابن 
 .(ُ)اإلسبلمٌية، حىت ناؿ الشهادة العالية

 المطلب الثالث: تدريسو: 
ُب  اعو على التدريس كىو ما زاؿ طالبن توسَّم فيو شيخو الٌنجابة كسرعة التحصيل العلمي فشجٌ 

 اٞتامع الكبَت بعنيزة. ـ، ُبَُٓٗ -ى َُّٕحلقتو، فبدأ التدريس عاـ: 
 -ى ُُّْٕب ا١تعهد العلمي بعنيزة عاـ:  االعلمي ُب الرياض عيُتّْ مدرّْسن ا ٗترَّج من ا١تعهد ػٌ ك١ت
 ـ.ُْٓٗ

فتوىٌل بعده إمامة  -رٛتو اهلل تعاىل-ـ، توُب شيخو السعدم ُٔٓٗ -ى ُّٕٔكُب سنة: 
كىي  اٞتامع الكبَت ُب عنيزة، كإمامة العيدين فيها، كالتدريس ُب مكتبة عنيزة الوطنية التابعة للجامع؛

 ـ.َُْٗ -ى ُّٗٓعاـ:  -رٛتو اهلل تعاىل-اليت أسسها شيخو 
 يدرّْس ُب ا١تسجد -رٛتو اهلل تعاىل-بدأ الشيخ  ،ال تكفيهمك١تا كثر الطلبة، كصارت ا١تكتبة 

اٞتامع نفسو، كاجتمع إليو الطبلب كتوافدكا من ا١تملكة كغَتىا حىت كانوا يبلغوف ا١تئات ُب بعض 
 اا كخطيبن د االستماع، كبقي على ذلك، إمامن الدركس، كىؤالء يدرسوف دراسة ٖتصيل جاد، ال ّٓر 

 .-رٛتو اهلل تعاىل-، حىت كفاتو اسن كمدر 
إىل عاـ: ى ُُّْٕب ا١تعهد العلمي من عاـ:  امدرّْسن  -رٛتو اهلل تعاىل-العثيمُت بقي الشيخ 

عندما انتقل إىل التدريس ُب كلية الشريعة كأصوؿ الدين بالقصيم، التابعة ٞتامعة اإلماـ ى ُّٖٗ
 .-رٛتو اهلل تعاىل-فيها حىت كفاتو  امية، كظل أستاذن ٤تمد بن سعود اإلسبل

  المطلب الرابع: أسلوبو في التدريس:
٧تاحو، فهو ُب  كاف سببناأسلوب تعليمي فريد ُب جودتو   -تعاىلرٛتو اهلل -للشيخ العثيمُت 

 االية كنفسو مطمئنة كاثقة، مبتهجن يناقش طبلبو كيتقبل أسئلتهم، كييلقي الدركس كاحملاضرات ّٔمَّة ع
 .(ِ)بنشره للعلم كتقريبو إىل الناس

                                                           

 .ٓ، شرح رياض الصالحينالعثيمُت، ( (ُ
 .ٔ، المرجع السابق( (ِ
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: عبدالرٛتن الشيخ ب شيخو األكؿكأسلو  ُب آّمل يذكر الشيخ عن نفسو أنو تأثر بطريقة
، ُب طريقة اإنٍت تأثرت بو كثَتن ) :-رٛتو اهلل تعاىل-فيقوؿ  ؛شديد التأثر -تعاىلٛتهما اهلل ر - السعدم

 .(ُ)(التدريس كعرض العلم، كتقريبو للطلبة باألمثلة كا١تعاٍل
أشد  احيث كاف حريصن  ؛لو أسلوب ٦تيز ُب التدريس -رٛتو اهلل تعاىل-العثيمُت كاف الشيخ 

 امباشرن  الن اكلذا ٕتده ُب بعض األحياف يوجو سؤ  ؛اٟترص على الضبط كالفهم كالًتكيز من قبل الطبلب
يطلب من أحد اٟتضور الوقوؼ ليجيب  ادرس كاف أـ ٤تاضرة، ككاف أحيانن  فجاءة ألحد اٟتضور ُب

باإلجابة  امو، كرٔتا خص شخصن دل إدراكو لكبلل لو ُب السؤاؿ حىت يعرؼ معلى سؤالو، كرٔتا فصَّ 
 ا١تسؤكؿ.الشخص إال أف ٬تيب  -رٛتو اهلل تعاىل-العثيمُت  فيطلب غَته أف ٬تيب فَتفض الشيخ

عيرؼ عن الشيخ أسلوبو النادر ُب التعليم، فهو يوصل ا١تعلومة ):(ِ)يقوؿ الشيخ: إحساف العتييب
 بأسهل طريق إىل ا١تتعلمُت كالسامعُت.

الواحد من اٞتالسُت ُب درسو حىت يوقفو الشيخ ليجيب على سؤاؿ أك كال يكاد يغيب ذىن 
 ليعيد آخر كبلـ قالو.

كىي طريقة نافعة يًتقب الطالب فيها كل ٟتظة أف  ،ريقة السؤاؿ كاٞتواب ال السردكعرؼ عنو ط
رٛتو -الشيخ ككاف كٕتعل الطالب دائم التحضَت كا١تتابعة،  ،يتوجو لو سؤاؿ، كىي طريقة ٖتيي آّلس

الدرس حقَّو كمستحقو من الشرح كالبياف، كال ينتقل بالطالب إىل موضوع جديد يعطي  -اهلل تعاىل
ما أيخذ ُب  عيد على الطلبة ُب الدرس التايل بطريقة السؤاؿ كاٞتوابحىت يكوف قد فهم ما مضى، كي

، كيعيد قراءة ما سلف من الدركس ا١تاضية  .(ّ)(الدرس ا١تاضي، كىكذا يتأىب الطالب لدرس اليـو
ُب مرة رأل )ك٦تا يذكر من حرصو على حضور ذىن الطالب ُب الدرس، كضبطو للمادة أنو 

فقاؿ الطالب:  كقاؿ لو: ىل أنت فاىم ١تا قلتيو؟ذىنو ُب الدرس، فأكقفو الشيخ  ابعض تبلمذتو شاردن 

                                                           

 .ُٔ د.ط،، صفحات من حياة الفقيد العالم الزاىد الشيخ: محمد بن عثيمين ( الطيار،(ُ
أقاـ ك ـ، ُٓٔٗ –ق ُّٖٓإحساف بن ٤تمد بن عايش العتييب، طالب علم كداعية أردٍل معاصر، كلد ُب فلسطُت عاـ: ( (ِ

زمنان، ٍب حصل على بكالوريوس العلـو  كتوىل ا٠تطابة فيهابالكويت فًتة طويلو، كىناؾ درس على ٣تموعة من علمائها، 
بينهم  ا٠تطابة كتدريس العلـو الشرعية ىناؾ، كأسس ٚتعية رٛتاء الشرعية من لبناف، ٍب انتقل لئلقامة ُب لؤلردف كتوىل

 http://cutt.us/KmWu0.ترٚتتو على الرابط التايل:  ا٠تَتية، كال يزاؿ حىت اللحظة.
الرابط التايل:  مقاؿ منشور على، -رحمو اهلل تعالى-كقفات في حياة الشيخ محمد بن صالح العثيمين  ( العتييب،(ّ

http://cutt.us/F7b1j. 
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فقاؿ  شيخ! فقاؿ الطالب: نعم يا !فقاؿ: الشيخ: ىل على رأسك مشاغ؟ شيخ! إف شاء اهلل يا
: إف شاء اهلل، ك١تا كنتى غَت فاىمو للدرس قلتى  لكن ١تا كنتى  الشيخ: مًلى ملٍى تقل: إف شاء اهلل؟!

 .(ُ)(من كجود الشماغ على رأسك جزمتى كمل تقل إف شاء اهلل امتأكدن 
طريقتو ا٠تاصة كالسهلة ُب تدريس  -رٛتو اهلل-ككانت لو ) :(ِ)ؿ الدكتور عبداهلل الطياركيقو 

تدرس ٢تم، ْتيث  ْتيث ٯتكن الطبلب من االستفادة اٞتادة ا١ترتبطة با١تواد العلمية اليت ؛طبلبو
ٍب يتخللو بعض األسئلة من الطبلب، ك١تا كجد أف ىذه الطريقة تضيع  اا معينن ٮتصص للدرس كقتن 

 بعض أكقات الدرس كتشوش على بعض الطبلب أٌجل األسئلة إىل هناية الدرس حسب الوقت ا١تتاح.
بالبحوث كٖترير ا١تسائل  اعلى طبلبو أنو يكلفهم كثَتن  -رٛتو اهلل تعاىل-ككاف من حرصو 

ا١تشكلة، ْتيث يعود ذلك عليهم بالنفع من ناحية البحث كالتدقيق كالوصوؿ إىل الًتجيح ا١تبٍت على 
حيث مكنهم من االجتهاد ُب الوصوؿ إىل  ؛الدليل الشرعي، ككاف لذلك أثره على كثَت من طبلبو

، فكانت تعرض عليو تلك البحوث حل كثَت من ا١تسائل الدقيقة كاليت ٖتتاج إىل جهد ككقت كبَت
حث كالتحرم، كلعل من كالرسائل، كيناقشها أماـ طبلبو، ليعلمهم كيفية اٟتصوؿ على الثمرة بعد الب

لطبلبو، أننا كنا مع بعض اإلخوة ا١تشايخ ُب زيارة لو ُب أكاخر شهر  رٛتو اهلل تعاىلآخر تكليفو 
سألناه عن قينوت النوازؿ فتكلم بكبلـ ـ، ك َََِ/َُ/ِٓ -ىػ ُُِْ/ٕ/ِٕرجب يـو األربعاء: 

قوم، كقاؿ يل: لعلك تبحث ىذه ا١تسألة، كٖتصر ما كرد فيها من النصوص ككبلـ أىل العلم، فقلت 
 قبل ذلك. -تعاىل رٛتو اهلل-ا١تنية عاجلتو  لو: على أف تقرأ ذلك؟ فقاؿ: إف شاء اهلل. لكن

ُت، ليزرع ا٢تمة كالثقة ُب نفوسهم، كيتلخص يكلف صغار طبلبو ا١تبتدئ -تعاىل رٛتو اهلل-بل إنو 
 منهجو مع طبلبو ُب النقاط اآلتية:

، كاالستفادة من الشركح ا٠تاصة ّٔا، مع االىتماـ عة، كالتوجيو ْتفظ ا١تتوفالعناية بعلـو الشري .ُ
 بالدليل من الكتاب كالسنة، كتوجيههم إىل اإلكثار من ا١تراجعة كالتكرار للمواد اليت تدرس ٢تم.

 على االستنباط كاالستفادة كا١تمارسة العملية. اا ٢تم كتدريبن تشجيعن  ؛تكليفهم ببعض ا١تسائل .ِ
                                                           

 .ْٗ ،ُط، صفحات مشرقة من حياة اإلماـ: ابن عثيمينا١تطر، ( (ُ
تاذ ـ، اسُْٓٗ –ق ُّّٕعبداهلل بن ٤تمد بن أٛتد الطيار، أحد علماء السعودية ا١تعاصرين، كلد ُب مدينة الزلفي عاـ: ( (ِ

ُب ، مصلح اجتماعي كخطيب ٚتعة ُب منطقة القصيم، عضو إفتاء دكتور ُب جامعة القصيم سابقنا، كجامعة آّمعة حالينا
كا١تؤ٘ترات كالربامج التوعوية ٤تافظة الزلفي، لو العديد من الدركس كا١تؤلفات العلمية، شارؾ ُب الكثَت من الربامج التلفزيونية 

 .http://cutt.us/xvgL5 علـو الشرعية كالثقافة اإلسبلمية، ترٚتتو على الرابط التايل:حوؿ ال
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عدـ فرض رأيو على طبلبو حىت ُب اختيار الكتاب كتقدَل الدرس أك تأخَته أك البدء با١تنت  .ّ
 ما يقدـ رأم الطالب على رأيو، كُب ىذا تعويد للطبلب على لزـك اٟتق االفبلٍل كىكذا، ككثَتن 

 كليس ُب ذلك غضاضة على الشيخ، بل يدؿ على تواضعو كإشراكو طبلبو معو ُب الرأم.
تدريب الطبلب على الكلمات ْتضور الشيخ، فيلقي الطالب على زمبلئو كىم مستعدكف  .ْ

إلبداء ا١تبلحظات على الطالب، ليكوف ُب ذلك تدريب للطالب على اإللقاء، كإلخوانو 
فأنبت ذلك لدل الطبلب اٟترص على حضور  ؛حظة ا٢تادفةاآلخرين على إبداء الرأم كا١تبل

 الذىن كصفاء النفس لبلستفادة من ا١تواد العلمية اليت تعرض عليهم.
٢تممهم كهتيئة ٢تم لنفع الناس، ككاف ىذا  اا ٢تم كشحذن اد بعض الدركس لبعض طبلبو تدريبن إسن .ٓ

كلذا ٕتد أغلب  ؛رٛتو اهلل تعاىلتو األمر لو األثر الفعاؿ على كثَت من طبلبو ُب حياتو كبعد كفا
كاٟترص على من حضركا لو ُب اٞتامعة قد استفادكا من توجيهاتو ُب كيفية التعامل مع الناس، 

 .(ُ)(ا ميسرن إيصاؿ العلم ٢تم سهبلن 
ف دفعاه إىل ذالكطريقتو ٫تا ال -تعاىل رٛتو اهلل-أف أسلوب الشيخ  (ِ): كليد اٟتسُتكذكر الدكتور

ىا تتبعت ٣تالس العلم ُب ٥تتلف مدف ا١تملكة، بل كُب غَت ) :ُب ذلك قاؿف ،ةطويللسنوات مبلزمتو 
، كال أنفع كأسهل طريقة ُب التدريس مثل اأبلغ أسلوبن  من الدكؿ اإلسبلمية فلم أجد دكف مبالغة

الدقيقة، ا١تتابعة ك  ذلك، كمنها: تركيزه على اٟتفظ، متميزة ُب أسلوبو كطريقتو، فقد ٚتع خصاالن 
حث، كقوة شراؾ الطبلب ُب البإكالوضوح كالبساطة، كا١تراجعة ا١تستمرة، كاستعماؿ الطرفة كالدعابة، ك 

 .(ّ)(االستشهاد
 

                                                           

 .ُٖٔ ،د.طمن آّموعة الكاملة لندكة جهود العثيمُت العلمية، ض، منهج ابن عثيمين في التدريس الجامعي( الطيار، ُ)
ٍب انتقل ١تبلزمة الشيخ  ،ـُْٔٗ -ىػ  ُّْٖكلد ُب مدينة الزبَت بالعراؽ عاـ  ،التميمي ٟتسُتكليد بن أٛتد بن صاّب ا( (ِ

امعة اإلماـ ٤تمد بن ٍب درس ُب ا١تعهد العلمي بعنيزة ٍب التحق ّت ،كالزمو ثبلث عشرة سنة ،-رٛتو اهلل تعاىل-العثيمُت 
أسس ٣تلة اٞتامعة نفسها، ٍب التخصص كاٞتامعة ُب  هالدكتوراك كاصل ا١تاجستَت ، ك لغة عربية ٗتصص سعود االسبلمية

ترٚتتو على الرابط التايل:  ا١تدينة ا١تنورة حىت اآلف.ُب  ، كاستقر أخَتناتعٍت بالبحوث كالدراسات االسبلمية ي ٣تلةكى اٟتكمة
http://cutt.us/LOiTx. 

 .ِٕ ،بن عثيمينمحمد الجامع لحياة العالمة اٟتسُت،  (ّ)
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ك٦تا ىو جدير بالذكر ): -تعاىل رٛتو اهلل-عن الشيخ العثيمُت  (ُ)ك٦تا قالو الشيخ ٤تمد ا١تنجد
، امن من ٜتسُت عا امبكرة من عمره، فدٌرس قريبن رحلة إتو للتعليم من م -تعاىل رٛتو اهلل-أف الشيخ 

ُب تدريس دين اهلل، ككاف قبل أف يشتهر مواظبان على  -تعاىل رٛتو اهلل-نصف قرفو من الزماف أنفقها 
ألكقات إال أربعة أشخاص، نو كاف ال ٭تضر عنده ُب بعض اأالتدريس مهما كاف عدد اٟتضور، حىت 

كضعو أحد الطبلب ُب  اىل مكاف الدرس فلم ٬تد إال كتابن يغيب نصفهم، كمرة جاء الشيخ إ اكأحيانن 
مكاف اٟتلقة كانصرؼ لشيءو، فلما رأل الشيخ ذلك، توجو إىل احملراب كأخذ مصحفان كجلس يقرأ 

كظل ، ابو فاستحيا كأخذ الكراس كانصرؼفيو، فجاء الطالب ككجد الشيخ يقرأ كال يوجد إال كت
 .(ِ)(حىت فتح اهلل عليو، فصار ٬تلس ُب حلقتو ٨تو ٜتسمائة طالب اصابرن مالشيخ 

ذىب ٣تموعة من الشباب السعودم ١تصر ُب مهمة (حيث  ؛ك٩تتم ىنا ّٔذا ا١توقف اٞتميل
رٛتو - (ّ)فقهم على الشيخ: عبداٟتميد كشكرٝتية، كاختلفوا فيما بينهم ُب بعض ا١تسائل، فد٢تم مرا

أنا  ؟!عثيمُت ...ٍت كعندكم الشيخ: العرؼ الشيخ أهنم من السعودية قاؿ: تسألون افلم ،-اهلل تعاىل
 .  (ْ)(أستمتع بسماع تأصيلو العلمي ُب دركسو

  

                                                           

ـ، كدرس فيها ُُٔٗ –ق َُّٖبالرياض عاـ: د علم كداعية كمربٍّ سورم معاصر، كل ٤تمد بن صاّب ا١تنجد، طالب (ُ)
حىت ا١ترحلة الثانوية، ٍب انتقل للخرب با١تنطقة الشرقية كدرس فيها ا١ترحلة اٞتامعية ٗتصص إدارة، طلب العلم على كبار علماء 

، خطيب جامع عمر بن عبدالعزيز با٠ترب بالسعودية، السعودية ابن باز كابن عثيمُت كابن جربين باإلضافة للشيخ األلباٍل،
 ترٚتتو على الرابط التايل: اإلسبلـ، لو مشاركات ككتب فكرية كشرعية كثَتة. عاـ على موقع طريقا١تشرؼ ال

http://cutt.us/zvqP5. 
 ، منشور على الرابط التايل: ، نص مفرغ من شريط صوٌبفائدة من العبلمة الشيخ: ابن عثيمُت مئة ا١تنجد، ٤تمد بن صاّب، (ِ)

http://goo.gl/C7Tg6U. 

 -رٛتو اهلل تعاىل-، كتوُب ـُّّٗ -ق ُُّٓكلد عاـ:  ،مصرم إسبلمي( عبد اٟتميد بن عبدالعزيز كشك، عامل كداعية (ّ
، حىت لقب بػفارس ا١تنابر اا مصقعن سنة، كاف خطيبن  ُٕصره عندما بلغ ب كفحىت   ا، كاف مبصرن ـُٔٗٗ -ق ُُْٕ: عاـ

ترٚتتو على  ،خطبها مدة أربعُت سنة ،خطبة مسجلة َََٕمي، لو قريب من خطباء كمفكرم العامل اإلسبلكيعد من أشهر 
 http://cutt.us/XLPNA . الرابط التايل: 

 .ُٕ ،صفحات مشرقة من حياة اإلماـ: ابن عثيمينا١تطر،  (ْ)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/1933
https://ar.wikipedia.org/wiki/1996
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%81%D9%8A%D9%81
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  المبحث الثالث:
 طالبو،ك  شيوخوالعلمية كأبرز  آثاره

 ثالثة مطالب: كتحتو
 المطلب األكؿ: آثاره العلمية:

من العطاء كالبذؿ ُب  امن ٜتسُت عامن  خبلؿ أكثر -رٛتو اهلل تعاىل-ظهرت جهوده العظيمة 
 .عاىلكت سبحانوقاء احملاضرات كالدعوة إىل اهلل نشر العلم كالتدريس كالوعظ كاإلرشاد كالتوجيو كإل

كلقد اىتم بالتأليف كٖترير الفتاكل كاألجوبة اليت ٘تيزت بالتأصيل العلمي الرصُت، كصدرت لو 
اضرات كالفتاكل كا٠تطب كاللقاءات كا١تقاالت، كما صدر لو العشرات من الكتب كالرسائل كاحمل

آالؼ الساعات الصوتية اليت سجلت ٤تاضراتو كخطبو كلقاءاتو كبرا٣تو اإلذاعية كدركسو العلمية ُب 
تفسَت القرآف الكرَل كالشركحات ا١تتميزة للحديث الشريف كالسَتة النبوية كا١تتوف كا١تنظومات ُب 

 وية.العلـو الشرعية كالنح
لنشر مؤلفاتو،  -رٛتو اهلل تعاىل-ىا فضيلتو للقواعد كالضوابط كالتوجيهات اليت قرر  اكإنفاذن 

كرسائلو، كدركسو، ك٤تاضراتو، كخطبو، كفتاكاه كلقاءاتو، تقـو مؤسسة الشيخ: ٤تمد بن صاّب 
 العثيمُت ا٠تَتية باإلشراؼ على إخراج كافة آثاره العلمية كالعناية ّٔا.

من أجل  (ُ)أنشئ لو موقع خاص على شبكة ا١تعلومات الدكلية -رٛتو اهلل-توجيهاتو كبناءن على 
  .(ِ)كتقدَل ٚتيع آثاره العلمية من ا١تؤلفات كالتسجيبلت الصوتية الفائدة ا١ترجوة بعوف اهلل، تعميم

 :(ّ)كمن أىم مؤلفاتو -
 اإلبداع ُب كماؿ الشرًع كخطر االبتداع. .ُ
 كآّتمع.أثر ا١تعاصي على الفرد  .ِ
 أحكاـ األضحية كالذكاة. .ّ
 أحكاـ الصياـ كفتاكل االعتكاؼ. .ْ
 أحكاـ قصر الصبلة للمسافر. .ٓ

                                                           

 www.binothaimeen.com ( رابط ا١توقع ىو:ُ)
 .ٗ، الصالحينشرح رياض العثيمُت، ( (ِ
 .ُْٕ ،محمد بن عثيمين الجامع لحياة العالمةاٟتسُت، ( (ّ
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 إرشاد العباد إىل معرفة اهلل كتوحيده. .ٔ
 أٝتاء اهلل كصفاتو. .ٕ
 األصوؿ ًمن علم األصوؿ. .ٖ
 إعبلـ ا١تسافرين ببعض آداب كأحكاـ السفر. .ٗ

 التحذير من فتنة التكفَت. .َُ
 تسهيل الفرائض. .ُُ
 التدمرية.تقريب  .ُِ
 التمٌسك بالسٌنة النبويٌة كآثاره. .ُّ
 تنبيو األفهاـ بشرح عمدة األحكاـ. .ُْ
 توجيهات للمؤمنات حوؿ التربٌج كالسفور. .ُٓ
 التوحيد كمعٌت الشهادتُت كحكم ا١تتابعة. .ُٔ
 التعليق على القواعد كاألصوؿ للسعدم.  .ُٕ
 حقوؽ دعت إليها الفطرة كقررهتا الشريعة. .ُٖ
 حقوؽ الراعي كالرعية. .ُٗ
 من إرساؿ الرسل. اٟتكمة .َِ
 ا٠تبلؼ بُت العلماء، أسبابو كموقفنا منو. .ُِ
 دكر ا١ترأة ُب إصبلح آّتمع. .ِِ
 أقساـ الناس فيو. ،صيوىريهي  :الرّْبىا .ِّ
 شرح ثبلثة األصوؿ. .ِْ
 شرح رياض الصاٟتُت من كبلـ سيد ا١ترسلُت. .ِٓ
 شرح العقيدة الواسطية. .ِٔ
 شرح األصوؿ الستة. .ِٕ
 شرح كشف الشبهات. .ِٖ
 شرح ١تعة االعتقاد. .ِٗ
 شرح نظم الورقات. .َّ
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 شرح اآلجركمية. .ُّ
 شرح األربعُت النوكية. .ِّ
 شرح ا١تنظومة البيقونية. .ّّ
 الشرح ا١تمتع على زاد ا١تستقنع. .ّْ
 الصحوة اإلسبلمية ضوابط كتوجيهات. .ّٓ
 صفة اٟتٌج كالعمرة. .ّٔ
 الضياء البلمع من ا٠تطب اٞتوامع. .ّٕ
 الطاعة كا١تعصية كأثرىا ُب آّتمع. .ّٖ
 عقيدة أىل السنة كاٞتماعة. .ّٗ
 فتح ذم اٞتبلؿ كاإلكراـ بشرح بلوغ ا١تراـ. .َْ
 فتح ربّْ الربيًٌة بتلخيًص اٟتمويًٌة. .ُْ
 فصوؿ ُب حكم الصياـ كالًتاكيح كالزكاة. .ِْ
 القضاء كالقدر. .ّْ
 القواعد ا١تثلى ُب صفات اهلل كأٝتائًو اٟتسٌت. .ْْ
 القوؿ ا١تفيد على كتاب التوحيد. .ْٓ
 لقاء الباب ا١تفتوح.سلسلة  .ْٔ
 إىل سبيل الرشاد.١تعة االعتقاد ا٢تادم  .ْٕ
 ٣تالس شهر رمضاف. .ْٖ
 ٣تموع فتاكل كرسائػل الشيخ: ٤تمد بن صالػح العثيمُت. .ْٗ
 مشكبلت الشباب ُب ضوء الكتاب كالسٌنة. .َٓ
 مصطلح اٟتديث. .ُٓ
 مكاـر األخبلؽ. .ِٓ
 مىنظومة ُب األصوؿ كالقواعد الفقهية )نىظىمىهىا الشيخي كشىرىحىهىا بنفسًو(. .ّٓ
 ا١تنهج ١تريد العمرة كاٟتٌج. .ْٓ
 األرب ًمن قواعد ابن رجب.نيل  .ٓٓ
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 :المطلب الثاني: أبرز شيوخو
من ا١تشايخ كالتتلمذ عليهم، كاكتفى ٔتشايخ بلده كمل  -تعاىل رٛتو اهلل-العثيمُت يكثر الشيخ  مل

 ،مٌرةن كاحدةن ككانت إىل الرياض، كذلك للدراسة النظامية ُب ا١تعهد العلمي م إالَّ يرحل لطلب العل
ـ، ُُْٗ –ق َُّٔـ، كبػدأ الشيخ ُب طلب العلم عػاـ: ُِٓٗ –ق ُِّٕككاف ذلك عاـ: 

 سنة. ُْكعمره آنذاؾ: 
 أبرز مشاٮتو:من كاف ك  -
كقد كىو شيخو األكؿ كاألشهر،  ،-رٛتو اهلل تعاىل-لشيخ: عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ا .ُ

 الزمو قيرابة الستَّ عشرة سنة.
ـٌ ا١تملكة، حيث درس علي،-رٛتو اهلل تعاىل-بن عبد اهلل بن باز الشيخ عبدالعزيز  .ِ و ميفيت عا

لدراستو النظامٌية ُب الرياض؛ فقرأ عليو صحيح البخارم  اٟتديث عندما كاف الشيخ مواصبلن 
 كبعض كتب الفقو.

 ، ا١تتوفَّػى عػاـ:-رٛتو اهلل تعاىل- الشيخ ٤تمد األميػن بن ٤تمد ا١تختػار اٞتكٍت الشنقيطي .ّ
ـ، صاحب التفسَت ا١تشهور: أضواء البياف ُب إيضاح القرآف بالقرآف، كقد ُّٕٗ -ىػ ُّّٗ

 درس عليو الشيخ ُب ا١تعهد العلمي بالرياض.
قاضي عنيزة، فقد قرأ عليو ٥تتصر العقيدة الواسطية  -رٛتو اهلل تعاىل- ا١تطوٌع شيخ ٤تمدال .ْ

 كاآلجركمية كاأللفية ُب النحو كالصىٍرؼ. ،ُب الفقو -للشيخ السعدم، كمنهاج السػالكُت 
-خ بلدة الشيخ العثيمُت ي، كىو أحد مشارٛتو اهلل تعاىلالشيخ عبد الرٛتن بن علي العوداف  .ٓ

 قد درس عليو بعض كتب الفقو كالفرائض.ك  عنيزة، -رٛتو اهلل تعاىل
 اهلل مارٛته-شيخ ، كىو جىدّّ للف الدامغ، حفظ عليو القرآف كامبلن الشيخ عبد الرٛتن بن سليما .ٔ

 من جهة أمّْو. -تعاىل
 .(ُ)كىو من مشاٮتو ُب ا١تعهد العلمي ،-رٛتو اهلل تعاىل-فريقي الشيخ عبد الرٛتن اإل .ٕ
 
 
 

                                                           

 .ْٖ ،نمحمد بن عثيمي الجامع لحياة العالمةاٟتسُت، ( (ُ
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 المطلب الثالث: أشهر طالبو:
 ستاذ باٞتامعة اإلسبلمية با١تدينة النبوية.خ الدكتور: أٛتد بن علي العبيد، أالشي .ُ
عبداهلل أبا ا٠تيل، معايل مدير جامعة اإلماـ ٤تمد بن سعود الشيخ الدكتور: سليماف بن  .ِ

 .اسابقن  اإلسبلمية بالرياض
 ستاذ ّتامعة آّمعة )الزلفي(.بن ٤تمد الطيار، أ الشيخ الدكتور: عبد اهلل .ّ
 ستاذ ّتامعة الكويت.الدكتور: ٛتد إبراىيم العثماف، أ الشيخ .ْ
 ّتامعة القصيم.ستاذ كتور: خالد بن عبد اهلل ا١تصلح، أالشيخ الد  .ٓ
 ستاذ ّتامعة القصيم.الدكتور: خالد بن علي ا١تشيقح، أ الشيخ .ٔ
 ستاذ ّتامعة القصيم.، أالشيخ الدكتور: سامي بن ٤تمد الصقَت .ٕ
 ستاذ ّتامعة القصيم.ور:  عبد الرٛتن بن صاّب الدىش، أالشيخ الدكت .ٖ
  .(ُ)ير ٣تلة اٟتكمةر الشيخ: كليد أٛتد اٟتسُت، رئيس ٖت .ٗ

                                                           

 .ْٓ ،محمد بن عثيمين الجامع لحياة العالمةاٟتسُت، ( (ُ
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 ،افقيهن  -رحمو اهلل تعالى-الشيخ محمد العثيمين 

 كتحتو أربعة مباحث:

 .االشيخ فقيهن المبحث األكؿ: 

 المبحث الثاني: سمات البحث الفقهي لدل الشيخ.

 المبحث الثالث: ميز فقو الشيخ.

 المبحث الرابع: الحصاد الفقهي لدل الشيخ.
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  ث األكؿ:المبح
 :ايخ فقيهن الش

إال ببذؿ اٞتهد كاستفراغ الوسع ُب الفهم كاٟتفظ كالقراءة، كتسب تالشرعي درجة رفيعة، الللعلم 
 :، إذا كاف من العلـو الفاضلة أك ا١تباحة، كما قاؿ تعاىلى منو ىو الوصوؿ لتقول اهللكا٢تدؼ األٝت

 ،العلماء ليسوا على درجة كاحدةك  .(ُ)َّمض خض حض جض مصخص حص مس خس حس جسُّ
مة ُب النوازؿ كا١تستجدات، م ٖتتاجو األالفقيو الذك  ،فمنهم اٟتافظ الذم حفظ على األمة دينها

 ريخ، كتابعتهم العامة، كسرت الركباف ٔتذاىبهم كأقوا٢تم.اىؤالء ىم األئمة الذين خلدىم التك 
ُب اٟتديث ا١تركم  أحواؿ الناس مع العلم الشرعي فقاؿ صلى اهلل عليو كسلمكقد بُت رسوؿ اهلل 

ًثًَت ) :ن أيب موسى األشعرم رضي اهلل عنوع ثىًل اٍلغىٍيًث اٍلكى مىثىلي مىا بػىعىثىًٍت اهللي ًبًو ًمنى ا٢ٍتيدىل كىاٍلًعٍلًم كىمى
انى اأىصىابى أىٍرضن  ى كىاٍلعيٍشبى اٍلكىًثَتى، كىكى ٍت ًمنػٍهىا أىجىاًدبي ، فىكىافى ًمنػٍهىا نىًقيَّةه قىًبلىًت اٍلمىاءى فىأىنٍػبىتىًت اٍلكىؤلى

، فىشىرًبيوا كىسىقىٍوا كىزىرىعيوا، كىأىصىابىٍت ًمنػٍهىا طىائًفىةن أيٍخرىل ًإ٪تَّى  ا ًىيى ًقيعىافه أىٍمسىكىًت اٍلمىاءى فػىنػىفىعى اهللي ًّٔىا النَّاسى
ن الى ٘تيٍ  فىعىوي مىا بػىعىثىًٍت اهللي بًًو، فػىعىًلمى كىعىلَّمى، ، فىذىًلكى مىثىلي مىٍن فىًقوى ُب ًديًن اهلًل كىنػى ًسكي مىاءن كىالى تػيٍنًبتي كىؤلى

 .(ِ)متفق عليو (كىملىٍ يػىٍقبىٍل ىيدىل اهلًل الًَّذم أيٍرًسٍلتي ًبوً  اكىمىثىلي مىٍن ملٍى يػىٍرفىٍع ًبذىًلكى رىٍأسن 
، يقوؿ اف يكوف ضركرة كل عامل شرعي فقيهن على العلم، كال يعٍت ذلك أ فالفقو معٌتن زائد

، ) حوؿ ذلك: -رٛتو اهلل تعاىل-الشيخ: ٤تمد العثيمُت  ... كالعامل ليس ىو ا١تتبحر ُب حفظ العلـو
رضي اهلل  (ّ)العامل الفقيو ىو الذم يقدر األمور كٮتطط للفتول قبل أف يفيت، ك٢تذا قاؿ ابن مسعود

 .(ٓ)(كثر القراء معناه: علم كثَت لكن بدكف فقو  ،(ْ)"كيف بكم إذا كثر قراؤكم كقل فقهاؤكم" :عنو

                                                           

 .ِٖ( سورة فاطر، من اآلية رقم: (ُ
كتاب   ،صحيحو. كمسلم ُب ٕٗرقم:  ،ّٖ/ُكتاب العلم، باب فضل من عىًلمى كعىلَّمى،    ،صحيحوأخرجو البخارم ُب ( (ِ

 .َّٗٔرقم:  ،ّٔ/ٕالفضائل، باب بياف مثل ما بيعث بو النيب صلى اهلل عليو كسلم من ا٢تدل كالعلم، 
و سادس من أسلم، كاف أكؿ من ؛ حيث قيل إناايب اٞتليل، من أكؿ الناس إسبلمن ( عبد اهلل بن مسعود بن غافل ا٢تذيل: الصح(ّ

جهر بالقرآف ُب مكة، خدـ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم بعد إسبلمو، حىت عرؼ بصاحب سواؾ رسوؿ اهلل صلى اهلل 
عليو كسلم، ىاجر ا٢تجرتُت للحبشة كللمدينة، كشهد مع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم سائر ا١تشاىد، كركل األحاديث 

 (.ُّٖ/ّ، أسد الغابة في معرفة الصحابةابن األثَت، ـ. )ِٓٔ –ق ِّدينة عاـ: الكثَتة، كتوُب با١ت
 .ْٖ ،د.ط، كتاب العزلة ( البسيت،(ْ
 .ُِّ/ْ ،ُط، سلسلة اللقاء الشهرم، ( العثيمُت(ٓ
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كإ٪تا خاصية الفقيو إذا ) عن الفقيو حيث يقوؿ: -رٛتو اهلل تعاىل-كىذا يوافق كبلـ ابن القيم 
 .(ُ)(حدثت بو حادثة أف يتفطن الندراجها ٖتت اٟتكم العاـ الذم يعلمو ىو كغَته

 ،الشرعية، مثاؿ ذلك اإلمامة ُب الصبلة كاليزاؿ العلماء يقدموف الفقيو ُب بعض األمور خاصة
ـى القارئي ) :-رٛتو اهلل تعاىل-يقوؿ الشيخ: العثيمُت  الفقيوي، على األقرأ  إذا اجتمعى أقرأي كقارئه فىًقيوه، قيدّْ

 .(ِ)(غَت األفقو
كيفرؽ بُت الصحايب الفقيو من ) خر عندما تكلم عن حجية قوؿ الصحايب:كقاؿ ُب موضع آ

 .(ّ)(فالفقيو قولو أقرب إىل كونو حجة من غَت الفقيو ؛غَت الفقيو
رة لطالب ، كالقبوؿ كالشهناؿ شهرة كاسعة كحصل لو قبوؿ -رٛتو اهلل-العثيمُت  الشيخ ٤تمدك 

ُب طالب العلم مرتبطة بتميزه كتفرده ُب فن أك فنوف معينة، كالقلة من  ا، كىي غالبن العلم منة من اهلل
كانت شهرتو كنبوغو ُب علمي الفقو  -رٛتو اهلل-العلماء من نبغ ُب فنوف كثَتة، كالشيخ العثيمُت 

، حىت ذاع صيتو فيها أكثر من غَتىا من العلـو الشرعية، ما من اللغة كأصوؿ الفقوكالتفسَت كأدكاهت
إىل دقة ا١تبلحظة كقوة االستنباط، كالعناية با١تتشأّات  لعلماف ٭تتاج من يربز فيهماا كىذاف
كلذا  ؛كوف ُب علم اٟتديثي، فليس اٟتفظ سبيلهما األصيل كما لفات من التقاسيم كالفركؽكا١تخت

 نىضَّرى ) قاؿ: -صلى اهلل عليو كسلمرسوؿ اهلل -أف  عنوتعاىل رضي اهلل بن مسعود اكرد ُب حديث 
ٍيئن  عى ًمنَّا شى عى، فػىريبَّ ميبػىلّْغو أىٍكعىى ًمٍن سىاًمعو  االلَّوي اٍمرىأن ٝتًى  (ٓ)كُب حديث أنس بن مالك ،(ْ)(فػىبػىلَّغىوي كىمىا ٝتًى

ًذًه  انىضَّرى اهللي عىٍبدن ) قاؿ: -صلى اهلل عليو كسلم-، أف رسوؿ اهلل -رضي اهلل تعاىل عنو- عى مىقىالىيًت ىى ٝتًى
اًمًل اٍلًفٍقًو ًإىلى مىٍن ىيوى أىفػٍقىوي ًمٍنوي  اًمًل اٍلًفٍقًو ًفيًو غىيػٍري فىًقيوو، كىريبَّ حى   .(ٔ)(فىحىمىلىهىا، فػىريبَّ حى

                                                           

 .َُِ/ِ، ِط، إغاثة اللهفاف من مصايد الشيطاف، لزرعي( ا(ُ
 .َِٔ/ْ ، ُط، الشرح الممتع على زاد المستقنع، ( العثيمُت(ِ
 .ِٕٔ/ْ مرجع السابقال( (ّ
 ، كقاؿ: حديث حسن صحيح.ِٕٓٔرقم:  ،ُّّ/ْتبليغ السماع،  ُب باب ، كتاب العلم، سننو ُب الًتمذمأخرجو ( (ْ
ا من عشر ٨تون  -صلى اهلل عليو كسلم- النيبم: الصحايب اٞتليل، خدـ ( أنس بن مالك بن النضر األنصارم ا٠تزرجي النجار (ٓ

بستاف ٭تمل بالسنة لو الولد كدخوؿ اٞتنة، فكاف بطوؿ العمر ككثرة ا١تاؿ ك  -صلى اهلل عليو كسلم- النيبسنُت، دعا لو 
، ككلد لو أكثر من مئة كلد من صلبو، ركل أحاديث كثَتة، كاف آخر من مات من الصحابة بالبصرة، طويبلن  مرتُت، كعمر
 (.ِْٗ/ُ، أسد الغابة في معرفة الصحابةابن األثَت، . )-عاىل عنورضي اهلل ت-ـ ُُٕ –ق ّٗكذلك عاـ: 

ُب . كصححو األلباٍل َُّّٓ،رقم: َٔ/ُِ، -رضي اهلل تعاىل عنو-بن مالك حديث أنس  ،مسندهأخرجو أٛتد ُب ( (ٔ
 (.ُُُُٕرقم:  ،ُُْٓ/ِ صحيح الجامع،)
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وحي ٔتجرد اٟتفظ، كلكن مدح اٟتافظ لل -صلى اهلل عليو كسلم- وكالشاىد من اٟتديثُت: أن
توجد، فليست ىي  على اٟتفظ كىو الفقو أك الفهم، كىذه قد توجد ُب اٟتافظ كقد ال ىناؾ أمر زائد

من صفات اللزـك فيو، فكانت ألصق صفة باحملدث ىي اٟتفظ، كألصق صفة بالفقيو ىي الفهم 
عوا على اشًتاط للحديث، بل إف الفقهاء مل ٬تتم اكثَت من الفقهاء مل يكونوا حفاظن كاالستنباط، ك 
ُب الفقيو آّتهد كىو ٤تدكد ٤تصور فكيف باٟتديث، بل إف بعض الفقهاء كاف  كامبلن   حفظ القرآف

 لتساىلو كعدـ تثبتو. ؛يقاؿ عنو: حاطب ليل -صلى اهلل عليو كسلم-ُب حديث الرسوؿ 
، أنو كاف ا، كزادت ما لديو من علم تألقن قبوالن  -رٛتو اهلل-كمن األمور اليت زادت الشيخ العثيمُت 

الناس يتلمس أحوا٢تم، كٮتالطهم ُب معاملتهم كمناسبتهم، كما كاف ٭تس ٔتعاناهتم كيعيش يعيش بُت 
أفراحهم، كلديو اطبلع جم ٔتا يعرؼ: بعلم الواقع، كىو العلم أك آّاؿ الذم يفتقده العامل الذم 

ن طتهم، كال يطلع على ما يستجد ميعتزؿ ُب صومعتو كيلـز بيتو كيتحفظ ُب معاشرة الناس ك٥تال
 كلذا ٕتد من يسلك مثل ىذه ا١تسلك من العلماء ُب علمو ٚتود كُب حجتو قصور كضمور. ؛مورىمأ

البد أف يكوف الفقيو بدين اهلل عنده شيء من فقو ) :-رٛتو اهلل تعاىل-يقوؿ الشيخ العثيمُت 
 ؛الناسأحواؿ الناس ككاقعهم حىت ٯتكن أف يطبق األحكاـ الشريعة على مقتضى ما فهم من أحواؿ 

بأحواؿ الناس  اك٢تذا ذكر العلماء ُب باب القضاء: أف من صفات القاضي أف يكوف عارفن 
 .(ُ)(كمصطلحاهتم ُب كبلمهم كأفعا٢تم

و، عندما علق على حديث أيب كىذا مثاؿ عجيب من دقة استنباطو كجودة تعليلو كمتانة فقه
: -كسلمصلى اهلل عليو - و، أىنى -عنوتعاىل  رضي اهلل- (ِ)ىريرة السَّاًعي عىلىى اأٍلىٍرمىلىًة كىاٍلًمٍسًكًُت ) قىاؿى

ًبيًل اللًَّو أىٍك اٍلقىاًئًم اللٍَّيلى الصَّاًئًم النػَّهىارى  اٍلميجىاًىًد ُب سى ُب شرحو:  -رٛتو اهلل-العثيمُت  ؿقا ،(ّ)(كى

                                                           

 .ِٕٗ/ِٔ، .ط، دمجموع فتاكل ابن عثيمين، ( السليماف(ُ
( عبدالرٛتن بن صخر بن عامر الدكسي، أبو ىريرة: الصحايب اٞتليل، أسلم عاـ خيرب سنة سبع من ا٢تجرة، من فضبلء (ِ

 -صلى اهلل عليو كسلم-الرسوؿ الصحابة ككبارىم كعلمائهم، دعا لو النيب صلى اهلل عليو كسلم بسعة اٟتفظ، حفظ عن 
 اثر من ٜتسة آالؼ حديث، كاف فقَتن ، بلغت مركياتو أك- عليو كسلمصلى اهلل-، أكثر من ركل عن رسوؿ اهلل اكثَتن  اشيئن 

اإلصابة ، بن حجر. )ا-رضي اهلل تعاىل عنو-ـ ٕٔٔ -ق ٕٓمن أصحاب الصفة، ككيل إمرة ا١تدينة زمن مركاف، توُب عاـ: 
 (.ّْٖ/ٕ ،ُط، في تمييز الصحابة

ُب . كمسلم ّّٓٓرقم: ، ّٖٓ/ُّ، كتاب النفقات، باب فضل النفقة على األىل،  صحيحوُب  البخارمأخرجو ( (ّ
 .ٕٗٓٔ، رقم: ُِِ/ٖكتاب الزىد كالرقائق، باب اإلحساف إىل األرملة كا١تسكُت كاليتيم،   ، صحيحو
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فإف الساعي  ؛على العائلة الذين ال يكتسبوف ،...كمن ىذا قياـ اإلنساف على عائلتو كسعيو عليهم)
كيكوف كآّاىد ُب  ،ا ٢تذا الوعدكنتهم ساع على أرملة كمساكُت فيكوف مستحقن ؤ عليهم كالقائم ٔت

كُب ىذا دليل على جهل أكلئك القـو  ،سبيل اهلل أك كالقائم الذم ال يفًت ككالصائم الذم ال يفطر
عوائلهم ُب بيوهتم مع النساء كال يكوف ٢تم عائل فيضيعوف ألهنم  كيدعوف ا كمشاالن الذين يذىبوف ٯتينن 

كٕتدىم يذىبوف يتجولوف ُب القرل كرٔتا  ،٭تتاجوف إىل اإلنفاؽ ك٭تتاجوف إىل الرعاية كإىل غَت ذلك
ا بدكف أف يكوف ىناؾ ضركرة كلكن شيء ُب نفوسهم يظنوف أف ىذا أفضل من البقاء ُب ا١تدف أيضن 

فإف بقاءىم ُب أىلهم كتوجيو أكالدىم من ذكور  ؛كىذا ظن خطأ ،كتربيتهم ُب أىليهم بتأديبهم
كإناث كزكجاهتم كمن يتعلق ّٔم أفضل من كوهنم ٮترجوف يزعموف أهنم يرشدكف الناس كىم يًتكوف 

 رت يبُّ :-تعاىل-ك٢تذا قاؿ اهلل  ؛عوائلهم الذين ىم أحق من غَتىم بنصيحتهم كإرشادىم

ا أك يومُت أما الذم يذىب إىل الدعوة إىل اهلل يومن  ،ُت قبل كل أحدفبدأ بعشَتتو األقرب (ُ)َّزت
لكن كبلمنا ُب قـو  ،أك ما أشبو ذلك كىو عائد إىل أىلو عن قرب فهذا ال يضره كىو على خَت

فهؤالء  ،يذىبوف أربعة أشهر أك ٜتسة أشهر أك سنة عن عوائلهم يًتكوهنم لؤلىواء كالرياح تعصف ّٔم
مىٍن " :-صلى اهلل عليو كسلم-كقد قاؿ النيب  ،عز كجلصور فقههم ُب دين اهلل ال شك أف ىذا من ق

يػٍرن  ينً  اييرًٍد اللَّوي ًبًو خى  .(ِ)"يػيفىقٍّْهوي ُب الدّْ
فالفقيو ُب الدين ىو الذم يعرؼ األمور ك٭تسب ٢تا كيعرؼ كيف تؤتى البيوت من أبوأّا حىت 

 . (ّ)(يقـو ٔتا ٬تب عليو
، من الذين نبغوا ُب الفقو حىت شدت ٢تم -رٛتو اهلل تعاىل- ٤تمد بن صاّب العثيمُت :كالشيخ

 لم اٟتديث فشهرتو كانت ُب الفقو.الرحاؿ فيو، كإف كاف مل يشتهر بع
 كلعل شهرتو ُب الفقو زادت لسببُت: 

 .-رٛتو اهلل تعاىل-األكؿ: دراستو على فقيو ٧تد الشيخ عبدالرٛتن السعدم 
 ، ُب زمن كاف يسود فيو التزاـ ا١تذاىب، ْتجة القضاء على النزاع كا٠تبلؼ.التزامو الدليل: الثاٍل

                                                           

 .ُِْ( سورة الشعراء، رقم اآلية: (ُ
ُب . كمسلم ُٕرقم:  ،ّٗ/ُيفقهو ُب الدين،  االعلم، باب من يرد اهلل بو خَتن  كتاب  صحيحوُب  البخارمأخرجو ( (ِ

 .ِّْٔرقم:  ،ْٗ/ّكتاب الزكاة، باب النهي عن ا١تسألة، ،  صحيحو
 .ََُ/ّ، شرح رياض الصالحينالعثيمُت، ( (ّ
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 بالفقيو، منهم: يصفونولكثَت كلذا ٕتد ا
علـو الشرع  العبلمة الفقيو األصويل، الذم أجاد تدريس) حيث يقوؿ: : ٤تمود الشربيٍتالدكتور

 .(ُ)(ْتقٍّ ُب تدريسو للفقو كأصولو ابكاملها، فكاف بارعن 
 .(ّ)(فقيو األمة) قاؿ عنو: (ِ)بايلكحيد  كالشيخ:
: بأنو من القبلئل الذين ٚتعوا بُت مدرسيت: اٟتديث (ْ)الدكتور: سليماف الضحيافككصفو 

 .(ٓ)كالفقو، فهو فقيو أصويل يعتٍت بالقواعد، كيهتم بالنص الشرعي
كإذا كاف ) :-رٛتو اهلل تعاىل-عن الشيخ العثيمُت خر آلدكتور: الضحياف ُب موضع ا كيقوؿ

ُب فتاكيو كدركسو لغة  -تعاىل رٛتو اهلل-العثيمُت لكل علم لغة خاصة يعرؼ ّٔا، فإف لغة الشيخ 
 فقهية تتميز بأربعة أمور ىي:

 التحديد الدقيق للمصطلحات ْتدكد جامعة مانعة، كحد االحتياط، كاالجزاء.. .ُ
 الفقهية.العناية بالفركؽ  .ِ
 كثرة استعماؿ القواعد الفقهية الكلية. .ّ
 .(ٔ)(كثرة إيراد القواعد األصولية، كالتنبيو على بعض ا١تسائل األصولية .ْ

، ماركتو ابنة أحد ا١تقربُت -رٛتو اهلل تعاىل- الفقهية لدل الشيخ ةكمن األمور اليت تبُت دقة ا١تلك
بيت زائد عن حاجتو،  -رٛتو اهللي-كاف لدل كالدم ) هنا قالت:إإذ  رٛتو اهلل تعاىلمن الشيخ 

و؟ فقاؿ لو الشيخ: إذا  كرغب ُب إيقافو بعد موتو، كاستشار الشيخ ىل يفعل أـ يتصدؽ بو ُب حيات
 .(ٕ)(تصٌدؽ بو اآلفأـ خلفك؟ فقاؿ: بل أمامي، فقاؿ:  فهل تضع السراج أمامك اكنت ماشين 

                                                           

 .ُْٗ ،الدر الثمين في ترجمة فقيو األمة العالمة ابن عثيمينا١ترم، ( (ُ
صل ـ، حُّٔٗ -ق ُِّٖ: عاـد ُب ٤تافظة كفر الشيخ كل، معاصرمصرم كداعية  ، طالب علمكحيد عبد السبلـ بايل( (ِ

، كلو فيها كتب شهَتة بالرقية الشرعية اشتهردرس على ٣تموعة من علماء مصر كالسعودية،  ،لغة العربيةبكالوريوس  على
 .https://goo.gl/BN0GhOترٚتتو على الرابط التايل:  .البتارالصاـر ك  ،: كقاية اإلنساف من اٞتن كالشيطافمنها

 .َِْ،الدر الثمين في ترجمة فقيو األمة العالمة ابن عثيمينا١ترم، ( (ّ
ترٚتتو على  .، كاتب تنويرم سعودم معاصر( سليماف بن علي الضحياف، األستاذ ُب جامعة القصيم با١تملكة العربية السعودية(ْ

 .https://goo.gl/yHQ8Qhالرابط التايل: 
 .َٔ ،اإلماـ الزاىدابن عثيمين الزىراٍل، ( (ٓ
 .ٔٔ ،لمرجع السابقا( (ٔ
 .ُِ ،صفحات مشرقة من حياة اإلماـ: ابن عثيمينا١تطر، ( (ٕ
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الثاني: المبحث  
 :الشيخسمات البحث الفقهي لدل 

ٟتكمنا عليهم  اا كمعيارن صفات معينة ٧تعلها مقياسن  اعندما نتحدث عن أشخاص نستحضر دائمن 
أك تصنيفنا ٢تم، كإذا كانت ىذه الشخصية ذات اعتبارات علمية عالية فستكوف تلك ا١تعايَت أعلى 

كبعد  ٝتات كثَتة تبُت علو قامتو -رٛتو اهلل تعاىل-درجة كأكثر دقة، كلقد كانت لشيخنا ا١تًتجم لو 
 نظره كمتانة مسلكو ُب البحث العلمي كمن أ٫تها:

التجرد للدليل الصحيح من الوحيُت كنبذ التعصب ا١تذىيب أك ا١تسلكي، كالذم أثر ُب مسلك  .ُ
على ما عرض لو من  ايعظم الدليل كيقدمو ك٬تعلو حاكمن فهو  ؛الفقو لدل البعض من الباحثُت

 ، كمن ذلك قولو ١تا سئل عن سبب رفع اليدين عند التكبَت للصبلة قاؿ:حوادث كمستجدات
، كىو -صلى اهلل عليو كسلم-فاٞتواب على ذلك: أف اٟتكمة ُب ذلك االقتداء برسوؿ اهلل )

رضي الذم يسلم بو ا١ترء من أف يتجوؿ عقلو ىنا كىناؾ، ك٢تذا ١تا سئلت أـ ا١تؤمنُت عائشة 
، كال تقضي الصبلة؟ٟتا: ما باؿ ااهلل تعاىل عنهما ،  ئض تقضي الصـو قالت: كىافى ييًصيبػينىا ذىًلكى

كإ٪تا عللت بالنص؛ ألف النص غاية كل  ،(ُ).نػيٍؤمىري ًبقىضىاًء الصَّبلىةً  فػىنػيٍؤمىري ًبقىضىاًء الصٍَّوـً كىالى 
 خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ :-تعاىل-مؤمن؛ كما قاؿ 

فا١تؤمن إذا قيل لو: ىذا  ؛(ِ)َّىي  مي خي حي جي يه ىه مه جهين ىن من
 .(ّ)(حكم اهلل كرسولو، كظيفتو أف يقوؿ: ٝتعنا كأطعنا

بالدليل كأكلوية ُب البحث يقرر منهج االلتزاـ  -رٛتو اهلل تعاىل-ككذلك فالشيخ العثيمُت  
كّٔذا انتهى ) بعض ا١تسائل الفقهية قاؿ:كٖترير نتهى من تقرير ما افعند ؛كالتأصيل ا١تنهجيالعلمي 

الكبلـ على صفة اٟتج كالعمرة، كاعلم أف كل ما ذكرناه فإنو مبٍت على ما نعلمو من األدلة، كمع ىذا 
 .(4)ا اطلع على دليل ٮتالف ما قررناه فالواجب اتباع الدليل(لو أف إنسانن 

                                                           

 .ٖٕٗرقم:  ،ُِٖ/ُ، اٟتائض، كتاب اٟتيض، باب كجوب قضاء الصـو على  صحيحوُب  مسلمأخرجو ( (ُ
 .ّٔ( سورة األحزاب، آية رقم: (ِ
 .ِٖ/ّ ،المستقنعالشرح الممتع على زاد العثيمُت، ( (ّ
 .ّْٕ/ٕ مرجع السابقال( (ْ
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احًتاـ العلماء كاحملققُت ا١تتقدمُت منهم كا١تتأخرين، كىو أحد أىم كسائل البحث عن اٟتق  .ِ
رٛتو -فإف اٟتق ال يرتبط بالرجاؿ بل باٟتجة كالربىاف، ك٦تا ٘تيز بو  ؛أينما كاف معوكالدكراف 

 اعضها ١تشايخ أقل عمرن ّٔذا اٞتانب حرصو على شرح بعض الكتب ا١تعاصرة ا١تميزة كاف ب -اهلل
، كمن ىذه الكتب اليت شرحها اكيعدكف عند الكثَت أقل منو علمن  كشهرة كمكانة علمية منو،

 .-رٛتو اهلل- (ُ)للشيخ بكر بن عبداهلل أبو زيد "حلية طالب العلم"صرين، كتاب لكتاب معا
 تو، مع أنو ٤تسوب على مدرسرٛتو اهلل تعاىل-كمن ا١تسائل اليت يقررىا عن عبلقتو بابن تيمية 

رٛتو -ُب التحقيق كالتأصيل، عندما ْتث إحدل ا١تسائل الفقهية كرجح خبلؼ رأم ابن تيمية 
رٛتو -كعلى ىذا فيكوف ىذا من ا١تواضع اليت ٮتالف فيها شيخ اإلسبلـ ) فيها قاؿ: -اهلل تعاىل
مع أف غالب اختياراتو أقرب إىل الصواب من غَته، كل ما اختاره إذا تأملتو  ،-اهلل تعاىل

، لدينا ٨تو عشر مسائل أك أكثر  كتدبرتو كجدتو أقرب إىل الصواب من غَته، لكنو ليس ٔتعصـو
 .(ِ)(ألنو كغَته ٮتطئ كيصيب ؛-رٛتو اهلل تعاىل-نرل أف الصواب خبلؼ كبلمو 

أىم ما ٬تنبو كثرة ا٠تطأ،  -بإذف اهلل-ُب ا١تسائل، كىذا التحرم ُب إصدار اٟتكم كالتثبت  .ّ
، كالذم -رٛتو اهلل تعاىل-كحدكث ا٠تلل ُب ا١تنهج، كلنقف مع ىذا ا١تثاؿ اٞتليل للشيخ 

ُب أحد ) يعطينا دالالت كإشارات كبَتة حوؿ منهجو الرصُت ُب ىذا األمر، يقوؿ أحد طبلبو:
 كىو عدـ الٌتسرع أاللن أنساه ما حييت،  اتعٌلمت شيئن  -تعاىلرٛتو اهلل -٣تالسنا مع الشيخ 

عن علم، فقد استفتاه أحد الطبلب عن شخصو أحدث ُب الطواؼ، فإف توضأ  ُب الفتيا إالَّ 
كأعاد الطواؼ فسيفوتو موعد عودتو بالطائرة، فهل ٬تتهد كيفتيو أـ ماذا يفعل؟ ال سٌيما كأنو 

ويل كعميق، ٍب ُب إجابتو كصار ُب تفكَتو ط -رٛتو اهلل-يريد إجابة عاجلة، فتمٌهل الشيخ 
يو السائل كبُت حاجتو بأف اإلنساف غَت مضطر للفتيا، حىٌت كلو أّبٌ عل -تعاىلرٛتو اهلل -أخربه 

 ة، فبل يفيت كال ينقل الفتولألف ا١تسؤكؿ مسؤكؿ عما يفيت بو يـو القيام ؛عن علم للفتول إالَّ 

                                                           

حصل على ـ، ُْٓٗ –ق ُّٓٔعاـ: كلد ٔتدينة الوشم أحد كبار العلماء بالسعودية، ( بكر بن عبداهلل بن ٤تمد أبو زيد، (ُ
 ا ُبسنوات، كعضون ة اٟتـر النبوم ١تدة ست لوزارة العدؿ، ككلف بإمام ا ُب ا١تدينة، ٍب ككيبلن عمل قاضين الدكتوراه ُب الشريعة، 

ار العلماء من كب ااإلسبلمي، لو مؤلفات كثَتة، الـز كثَتن  ُب رابطة العامل اىيئة كبار العلماء، كاللجنة الدائمة لئلفتاء، كعضون 
 .http://s.sunnahway.net/bakrabozaid. ترٚتتو على الرابط: ـُٓٗٗ –ق ُُْٔـ: بن باز، توُب عااالشنقيطي ك  منهم:

 .ّٗٔ/ٖ، الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ِ
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 .(2)((1)أف قاؿ كلمتُت: انج بنفسك -رٛتو اهلل تعاىل-عن علم كتيٌقن، فكاف من إجابتو  إالَّ 
ا١تصداقية ُب اٟتكم، كالتأٍل ُب إصدار القرار، كتظهر كاضحة عند الباحث عندما ال ٕتده  .ْ

ا ُب كل شيء، كىذه السمة تعطي ا١تتلقي كالطالب ثقة أكرب ُب شيخو كمن يصدر حكمن 
قضٌية ) لو أمثلة كثَتة ٕتلي ىذه السمة، منها قولو: -رٛتو اهلل تعاىل-يستفتيو، كالشيخ العثيمُت 

ألننا لوقلنا بوجوب كل أمرو لكلفنا  ؛األكامر كالنواىي مل أصل إىل ضوابط ٤تددة ُب ىذه ا١تسألة
ألنو ٮتػرج  ؛تنضبط بو ٚتيع األكامر كٚتيع النواىي ا، كإىل سػاعيت ىذه ما كجدت ضابطن الناس

 .(ّ)(تفاؽ، كأما ما خالف اإلٚتاع فاألمر فيو كاضحكثَت من األكامر باال من الوجوب
عندما   حرصو على ىذا األمر، منها مثبلن اإلنصاؼ كالعدؿ مع ا١توافق كا١تخالف، لو ٪تاذج تبُت .ٓ

رٛتو -، فقاؿ (ْ)للجمع كاٞتماعات يقولوف: حىت ٮترج ا١تهدم تكلم عن ترؾ كثَت من الشيعة
أف نصلي ٚتاعةن كال ٚتعة إال إذا جاء ىذا اإلماـ  ا... يقولوف ال ٯتكن أبدن ) :-اهلل تعاىل

ا١تنتظر، لكن ُب ظٍت أنو بعد أف جاء زعيمهم الذم أسس كالية الفقيو غَتَّ ىذا الرأم كقاؿ: ال 
ٯتكن ىذا اإلماـ ا١تنتظر أين اإلماـ ا١تنتظر؟ ال نصلي ٚتعة كال ٚتاعة إىل أف يأٌب، كصار 

، (ٓ)(، كىذا طيب، ٖتوُّؿ إىل حق كاهلل ا١تستعافاات أيضن يصلوا مع اٞتماعات كاٞتمعيأمرىم أف 
 عند الفقيو، أف تستحسن اٟتسن ٦تن ٗتتلف معو. ارفيعة جدن كىذا من الصور ال

                                                           

 من العلماء. فتيا بغَت علم حىت لوكاف ا١تستفيتإىل خطر ال -رٛتو اهلل تعاىل-إشارة من الشيخ العثيمُت ( (ُ
 .َّ ،صفحات مشرقة من حياة اإلماـ: ابن عثيمينا١تطر، ( (ِ
 .ِِٓ ،ابن عثيمينالدر الثمين في ترجمة فقيو األمة العالمة ا١ترم، ( (ّ
( يقصدكف با١تهدم ا١تنتظر ٤تمد بن اٟتسن العسكرم، كىي خرافة كبَتة أصَّل ّٔا الشيعة مذىبهم، كمكنوا للعلماء كالفقهاء (ْ

اٍل عشر حسب منهم أف يعتلوا رقاب الناس، كيستحلوا أموا٢تم، فقد زعموا أف ٤تمد بن اٟتسن العسكرم كىو اإلماـ الث
، اء، كىو ابن ٜتس سنُت كبقي ٥تتفين بسامرا ازعمهم قد دخل سردابن  ا ما بعد كىو مع ذلك حي يرزؽ كسَتجع يومن  إىل اليـو

، كالفائدة اليت حصل عليها الذين يتزعموف ا١تذىب الشيعي أهنم باسم اإلماـ ا كعدالن ا ليمؤلىا نورن ا كظلمن أف ٘تؤل األرض جورن 
موقف الخميني من الشيعة  العًتاض عليهم. )ناصح،يستطيع أحد اا١تنتظر ٭تكموف الناس كيتولوف أمورىم من غَت أف 

 (.ٗ ،د.ط، كالتشيع
 .ِٖٔ ،ُط، شرح العقيدة السفارينية ( العثيمُت،(ٓ
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منهج الكبار من العلماء، ا١تنهج ىو ، كىذا إذا كجد الرجوع للحق كاالعًتاؼ با٠تطأا١تبادرة ُب  .ٔ
، -اهلل تعاىل رٛتو- (ُ)نسأاإلماـ مالك بن  ،عن إماـ دار ا٢تجرة القصة ا١تركية ،ذاؾ أمثلةكمن 
يسأؿ عن  ايقوؿ: ٝتعت مالكن  يقاؿ: ٝتعت عم (ِ)ركل أٛتد بن عبد الرٛتن بن كىب فقد

 خف الناس، قاؿ: فًتكتو حىت ،ٗتليل أصابع الرجلُت ُب الوضوء فقاؿ: ليس ذلك على الناس
ٝتعتك تفىت ُب مسألة ٗتليل أصابع الرجلُت، كزعمت أف ليس ذلك  ،اهللفقلت لو: يا أبا عبد

ا١تستورد بن شداد فقلت: حديث  ا ىي؟فقاؿ: كم ،على الناس، كعندنا ُب ذلك سنة
يىٍدليكي  -صلى اهلل عليو كسلم-قاؿ: رىأىٍيتي رىسيوؿى اللًَّو عنو  -رضي اهلل تعاىل- (ّ)القرشي

 .(ْ).ًٓتًٍنصىرًًه مىا بػىٍُتى أىصىاًبًع رًٍجلىٍيوً 
ٍب ٝتعتو يسأؿ بعد ذلك،  ،فقاؿ مالك: إف ىذا حديث حسن، كما ٝتعت بو قط إال الساعة 

 .(ٓ)فأمر بتخليل األصابع
 جوعو إىل الصواب إذا تبُت لوُب ر  -رٛتو اهلل تعاىل-كمن ٚتلة ما يركل عن الشيخ العثيمُت       

 ىل ٬توز التسمي بعزيز كشهيد؟) :ىذا السؤاؿ أنو سئلؿ بو، قو ما كاف ي حديث ٮتالف صحة

                                                           

( أٛتد بن عبد الرٛتن بن كىب القرشي بالوالء، أبو عبد اهلل، ا١تعركؼ ببحشل، من رجاؿ اٟتديث، مصرم، حدث عنو ثقات (ُ
كاختلط بعد خركج مسلم من مصر، فتكلم فيو أىل العلم بالركاية كضعفوه حىت قاؿ ابن عدٌم: منهم مسلم ُب صحيحو، 

رأيت شيوخ مصر ٣تمعُت على ضعفو، كقاؿ الذىيب: كقد ركل ألوفا من اٟتديث على الصحة، فخمسة أحاديث منكرة ُب 
 (.َّٕ/ِّ، د.ط، بالءسير أعالـ الن ـ. )الذىيب،ٕٕٖ –ق ِْٔجنب ذلك ليست ٔتوجبة لًتكو، توُب عاـ: 

إليو تنسب ا١تالكية، أبو عبد اهلل: إماـ دار ا٢تجرة، أحد األئمة األربعة عند، ( مالك بن أنس بن مالك األصبحي اٟتمَتم، (ِ
، ا عن األمراء كا١تلوؾدن ُب دينو، بعي اصلبن ـ ُب ا١تدينة ا١تنورة، كاف ٕٓٗ –ق ُٕٗـ، كتوُب عاـ: ُُٕ –ق ّٗكلد عاـ: 
الرشيد العباسي ليأتيو فيحدثو، فقاؿ: العلم يؤتى إليو، فقصد الرشيد منزلو كاستند إىل اٞتدار، فقاؿ مالك: يا أمَت ككجو إليو 

للناس ٭تملهم على  احدث. كسألو ا١تنصور أف يضع كتابن ا١تؤمنُت، من إجبلؿ رسوؿ اهلل إجبلؿ العلم، فجلس بُت يديو، ف
 (.ِٕٓ/ٓ ،األعالـالزركلي، . )-رٛتو اهلل تعاىل-ناس عليو، كرفض ٛتل ال لعمل بو، فصنف كتابو ا١توطأا

( ا١تستورد بن شداد بن عمرك القرشي الفهرم، صحايب جليل من أىل مكة، سكن ُب الكوفة مدة، كشهد فتح مصر، كتوُب (ّ
 (.ُِٓ/ٕ ،األعالـالزركلي، . )-رضي اهلل تعاىل عنو-ـ ٓٔٔ –ق ْٓباإلسكندرية، لو سبعة أحاديث فقط، توُب عاـ: 

، . كصححو األلباٍل )التربيزمُْٖ رقم: ،ٕٓ/ُ كتاب الطهارة، باب غسل الرجلُت، ، د.طسننوُب  داككد وأبأخرجو ( (ْ
 (.ُِٖ/ُ، األلباٍل، ٖتقيق: مشكاة المصابيح

 .ّْٔرقم:  ،ٕٔ/ُكتاب الطهارة، باب كيفية التخليل،   ،ُط، السنن الكبرلُب  البيهقيأخرجو ( (ٓ
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ال يقصدكف العزة،  "عزيز"اٞتواب: أما عزيز فكنت أرل أنو ليس فيو بأس؛ ألف الذين يسموف 
 .(2)((1)لكن اطلعت على حديث ُب النهي عن اسم عزيز

معينة ُب البحث العلمي، ترتكز على ما سبق  ئثبات ا١تنهج كاطراده، ٔتعٌت أنو كضع لو مباد .ٕ
ُب السمات ا١تتقدمة للبحث العلمي ُب ىذا ا١تبحث، إضافة إىل ا١تنهج اإلسبلمي األصلي ُب 

 كجعل ا١تصاّب ،كالتفريط كاإلفراط البحث كالتحرير الذم يتجنب فيو صاحبو التحزب كالتحيز
 اُب ىذا ا١تنهج سَتن  -رٛتو اهلل تعاىل-ثيمُت العامة لؤلمة ُب مقدمة أكلوياتو، كقد سار الشيخ الع

رٛتو اهلل -ىذه السمة ىي أىم أسباب القبوؿ كالتوفيق الذم نالو الشيخ العثيمُت  عل، كلاحثيثن 
حوؿ منهج الشيخ  -تعاىلحفظو اهلل - ، كُب كلمة جامعة للشيخ عبدالرٛتن السديس-تعاىل

من بقٌية السلف الصاّب،  -رٛتو اهلل تعاىل-ييعٌد الشيخ ) يقوؿ: -رٛتو اهلل تعاىل-العثيمُت 
، فهو ٦تن قلَّ ابو كذلك كال نزٌكي على اهلل أحدن كإمامان من أئمة أىل السنة كاٞتماعة، ٨تس

، فهو موسوعة علمية عز كجلنظَته، ك٦تن جٌل أف ترل العيوف مثلو ببل مبالغة، ١تا حباه اهلل 
نظَتىا، ... نفع اهلل بو كذاع صيتو كعبل قدره، كاستفاد منو أخبلقية، كدعوية كمنهجية يقٌل 

، متوازف النظرة. ، متماسك الشخصيةمعتدؿ الرؤل ،فٌذ العبقرية ،متمٌيز ا١تنهج ،القاصي كالداٍل
ُب  اأنو ظٌل بتوفيق اهلل ثابتن  ع كىبوب عواصف كىيجاف أمواج، إالَّ كعلى الرغم من حصوؿ زكاب
ة كالٌنصح هلل كلرسولو كلكتابو كألئٌمة ا١تسلمُت كعامتهم. لقد صدؽ ا١تسلك كنفاذ البصَت 

رٛتو -تعرضت األمة لكثَت من جوانب ا٠تلل العقدم كالفكرم كا١تنهجي كاألخبلقي، فكاف 
نعم ا١توٌجو ُب ٘تاسك بنية آّتمع التحتية، كقاعدتو الصلبة، كاٟتفاظ على أمن األمة  -تعاىلاهلل 

ا١تختلفة، حىت لقد كاف مدرسة يصدر الدعاة كطبلب العلم عن رأيو ُب بصوره ا١تتعٌددة كجوانبو 
بالتأصيل الصحيح كا١تنهجية  اٌدات كنصحو ُب ا١تتغٌَتات، ٘تسكن النوازؿ، كتوجيهو ُب ا١تستج

 .(ّ)(ا١تنضبطة بالدليل كالقاعدة الشرعية كا١تقصد اإلسبلمي الٌنبيل
                                                           

صلى اهلل عليو -بن أيب سربة، أف أباه عبد الرٛتن ذىب مع جده إىل رسوؿ اهلل  حديث خيثمةإىل  -رٛتو اهلل تعاىل-( يشَت (ُ
: "ال تسمو -صلى اهلل عليو كسلم-: "ما اسم ابنك؟" قاؿ: عزيز. فقاؿ النيب -صلى اهلل عليو كسلم-، فقاؿ لو -كسلم

رقم: ، ُْٕ/ِٗ، -عنو رضي اهلل-عبدالرٛتن بن أيب ٝترة حديث ،  هأخرجو أٛتد ُب مسندعزيزا، كلكن ٝتو عبد الرٛتن" )
 (.ِٖٕٕ: رقم، َّٕ/ْ، ُط، المستدرؾ على الصحيحين، اكمٟتكم ككافقو الذىيب )اٟت( كصححو إَُٔٔ

 .ُٗ/ُٓٓ، ُط الطيار، ، ٚتع: د.عبداهلللقاء الباب المفتوح( العثيمُت، (ِ
 .ُْٔ ،األمة العالمة ابن عثيمينالدر الثمين في ترجمة فقيو ا١ترم، ( (ّ
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 المبحث الثالث:
 الشيخ فقو اتميز م

 :ٔتيز كثَتة، أذكر منها مثبلن  -رٛتو اهلل تعاىل-٘تيزت ا١تلكة الفقهية لدل الشيخ 
العناية بإيراد الدليل كسوؽ التعليل ُب دركسو كفتاكيو، كتعظيمو لؤلدلة الشرعية سواء كانت  .ُ

 ّٔا عليو. احجة لو أك ٤تتجن 
رٛتو اهلل -العثيمُت ُب معرض حديثو عن ميزات منهج الشيخ  (ُ)الًتكي قوؿ الدكتور عبداهللي
 .(ِ)(كمنها: اٟترص على صحة الدليل كصواب التعليل ككضوحو كمناسبتو) :-تعاىل

ُب أحد الٌدركس اسًتعى انتباه ) قاؿ: (ّ)كمن ما يركل ُب ذلك ما نقلو الدكتور: خالد ا١تصلح
، فأجاب: الاىمه ١تا أقولو؟ الشيخ كجود شخص مل يسبق أف شارؾ ُب الٌدركس، فسألو: ىل أنت ف

لكم،  اقوموا مغفورن " الطالب: ألحصل على ثواب:ىذا تأٌب كٖتضر معنا؟ فرٌد  افقاؿ الشيخ: ١تاذا إذن 
 .(ٓ)(من جوابو كاعتٌت بو -رٛتو اهلل تعاىل-فسٌر الشيخ  ،(ْ)"قد بٌدلت سيئاتكم حسنات

                                                           

 –ق َُّٔعبداهلل بن عبداحملسن الًتكي، أحد علماء السعودية ا١تعاصرين، كلد ٔتحافظة آّمعة ٔتنطقة الرياض عاـ: ( (ُ
ـ، عضو ىيئة كبار العلماء بالسعودية، قيادم متميز، درس ُب جامعة اإلماـ ٤تمد بن سعود اإلسبلمية بالرياض كلية َُْٗ
ة، كا١تاجستَت من ا١تعهد العايل للقضاء بالرياض، كالدكتوراه من جامعة األزىر، توىل مناصب كثَتة منها: مديران ٞتامعة الشريع

ترٚتتو على  لرابطة العامل اإلسبلمي كال يزاؿ. مد بن سعود اإلسبلمية، ٍب كزيرنا للشؤكف اإلسبلمية، ٍب أميننا عامنااإلماـ ٤ت
 .https://goo.gl/XHc1XQالرابط التايل: 

 .ٗٔ ،ابن عثيمين اإلماـ الزاىدالزىراٍل، ( (ِ
ـ، حصل ُٓٔٗ –ق ُّٖٓ، كلد ُب مكة عاـ: معاصر خالد بن عبداهلل بن ٤تمد ا١تصلح، طالب علم كداعية سعودم( (ّ

٤تمد بن نظم ا١تعلومات من جامعة ا١تلك فهد، ٍب بكالوريوس من كلية الشريعة جامعة اإلماـ حاسب ك على بكالوريوس 
لئلفتاء ُب منطقة القصيم،  ، كعضونافيها من اٞتامعة نفسها، كيعمل استاذنا سعود اإلسبلمية، ٍب ا١تاجستَت كالدكتوراه ُب الفقو

ترٚتتو على الرابط التايل: كىو من أشهر طبلب الشيخ العثيمُت حيث الزمو، كتزكج ابنتو، كعهد لو بالتدريس ُب مسجده. 
https://goo.gl/J36w5w. 

مىا ًمٍن قػىٍوـو اٍجتىمىعيوا )قاؿ:  -صلى اهلل عليو كسلم-أف رسوؿ اهلل  -رضي اهلل تعاىل عنو-( يشَت إىل حديث أنس بن مالك (ْ
لىٍت سىيّْئىاتيكيٍم حىسىنىاتو  امىاًء: أىٍف قيوميوا مىٍغفيورن يىٍذكيريكفى اهللى، الى ييرًيديكفى ًبذىًلكى ًإالَّ كىٍجهىوي، ًإالَّ نىادىاىيٍم مينىادو ًمنى السَّ  ( لىكيٍم، قىٍد بيدّْ

. كصححو األلباٍل ُِِْٓرقم: ، ّْٕ/ُٗ، -رضي اهلل تعاىل عنو- أنس بن مالك، حديث مسندهأخرجو أٛتد ُب 
 (.َُْٔٓرقم:  ،ُٖٗ/ِ صحيح الجامع،)

 .ْٗ ،صفحات مشرقة من حياة اإلماـ: ابن عثيمينا١تطر، ( (ٓ
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الشرعية  ما يشَت للمقاصد اقواعد الفقهية بشكل كبَت، فكثَتن عنايتو بعلم ا١تقاصد الشرعية كال .ِ
 ، كلو منظومة فريدة بالقواعد كاألصوؿ.الفقهيةالقواعد ما يستشهد ب اُب ثنايا كبلمو، ككثَتن 

قاؿ:  -رٛتو اهلل تعاىل-عن مبلمح منهج الشيخ  كعندما تكلم الشيخ عبدالرٛتن السديس 
 .(ُ)(كأسرارىا كمنها: عنايتو ٔتقاصد الشريعة كقواعد الدين، كاىتمامو ْتكم الشريعة)
ُب  -رٛتو اهلل تعاىل-كقد أكٌب الشيخ ) :-رٛتو اهلل تعاىل-يقوؿ أحد طبلب الشيخ العثيمُت  

، فيأٌب من ًحكىم الشريعة كأسرارىا ٔتا يبهر األلباب كيأخذ بقلوب اا مبينن ا كفتحن ا ثاقبن ىذا فهمن 
الباىرة،  آياتو العظيمة كحكمتووا عليو من السامعُت، فتخبت قلؤّم هلل رب العا١تُت، ١تا كقف

١تا انتشر استعماؿ ميكىربّْ الصوت )ا١تايكرفوف( ُب ا١تساجد، كحصل حولو خبلؼ ُب  كمن ذلك
كىربّْ بوضع مي  ابأسن  شرعيتو، كتب الشيخ ألحد الناس رسالة جاء فيها: كبعد فإننا ال نرل

١تا يشتمل عليو من ا١تصاّب فوف( ُب ا١تنارة للتأذين بو، كذلك الصوت الذم يسمى )ا١تايكر 
 الكثَتة، كسبلمتو من احملذكر، كيدؿ على ذلك أمور:

 :-تعاىل- اهلل أحلو لنا، كما يفيده قوؿاألكؿ: أنو ٦تا خلق اهلل تعاىل لنا ُب ىذه األرض كقد 
 .(2)َّمف خف حف جف مغ جغ مع  جعُّ

كا١تنافع اًٟتل كاإًلباحة إالٌ الثاٍل: أنو من القواعد ا١تقررة عند أىل العلم )أف األصل ُب األعياف 
 .(ّ)ما قاـ الدليل على ٖترٯتو(

 (ْ)الثالث: أف من القواعد ا١تقررة ُب الشريعة اإلسبلمية )أف الوسائل ٢تا أحكاـ ا١تقاصد(
الناس األذاف كالدعوة إىل الصبلة، كإببلغهم ما يلقى ُب  إٝتاع فوف كسيلة ظاىرة إىلكا١تايكر 

كإٝتاع الناس األذاف من األمور ا١تأمور ّٔا بإٚتاع أىل العلم، فما  ا١تساجد من خطب كمواعظ، 
 .(ٓ)(اا ّٔا أيضن اس كاف مأمورن كاف كسيلة إىل تعميمها كإيصا٢تا إىل الن

                                                           

 .َٕ ،عثيمين اإلماـ الزاىدابن الزىراٍل، ( (ُ
 .ِٗ( سورة البقرة، من اآلية رقم: (ِ
 .ّٕٓ/ُ، ُط، القواعد في الفقو اإلسالمي، ابن رجب( (ّ
  .َُ، ِط، القواعد كاألصوؿ الجامعة كالفركؽ كالتقاسيم البديعة النافعةالسعدم، ( (ْ
 .ُٕٓ ،الدر الثمين في ترجمة فقيو األمة العالمة ابن عثيمينا١ترم، ( (ٓ
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كمن مواقفو ) :فتقوؿ إحدل الكاتباتما تركية ، ىذا األمركمن ا١تواقف ا١تركية عنو ُب 
، فقد جاء احدث ألخي عندما كاف صغَتن  نو: ماالتعليمية، كإحقاقو للحٌق كعدـ السكوت ع

 صٌلُت كأبعده عن مكانو ككقف بدالن ، فقاـ أحد ا١تكقف خلفو ُب ركضة ا١تسجدإىل الصبلة، ك 
منو، كبعد انتهاء الصبلة قاؿ الشيخ لذلك الٌرجل: مل فعلتى ذلك، فهذا الطفل أحٌق منك 

 كإعطاء كل ذم حق حقو. . فمن أىم مقاصد الشريعة العدؿ،(ُ)(با١تكاف ألنو سبقك إليو
ل عن ا١تسألة اليت أثَتت ّتواز ئكمن أمثلة استحضاره ١تقاصد الشريعة ُب كبلمو، أنو عندما س 

ألنو يؤدم إىل إبطاؿ  ؛ىذا القوؿ ال شك أنو قوؿ باطل) قاؿ:)الراديو( الصبلة خلف ا١تذياع 
صبلة اٞتماعة أك اٞتمعة، كليس فيو اتصاؿ الصفوؼ، كىو بعيد من مقصود الشارع بصبلة 

 .(ِ)(اٞتمعة كاٞتماعة
التحرم كالدقة فيما يطرحو كينقلو، ككذا ُب ما ٭تف بالقوؿ الذم يفيت بو أك يعمل بو، أك حىت  .ّ

 فيما يوجو غَته لو أك يتعامل معو بو.
 ٍب أعاده ككاف قد مسح عليو، فإنوكمن األمثلة على ذلك، أنو كاف ٯتيل إىل أف من نزع خفو 

 بو، ككاف يقوؿ: ، كمع ذلك مل يفتً اح احملددة شرعن يستمر با١تسح عليو ما داـ ُب مدة ا١تس
 كاف قاؿ بو أحد من أىل العلم فهوقاؿ بو، فإف   اقوؿ قوم، كلكنٍت مل أعلم أف أحدن ىذا )

 .(ّ)(ألف طهارة ا١تسح طهارة كاملة ؛عندم الصواب
 العشماكم عٌمن كاف ينقل املو ما ذكره الدكتور: عبدالرٛتنكمن أمثلة التحرم كالدقة ُب تع

 معي كنت أستفيد فائدة كبَتة، علمأنا ُب نقل الشيخ ) الشيخ من بيتو إىل اٞتامعة يقوؿ:
 تطععندما يستلم راتبو يأخذ ا١تبلغ ا١تقكأسئلة، كالشيخ ٬تيبٍت، كأفاجأ بو ُب آخر كٌل شهر 

 لغ ٥تصص للنقل، كأنتألف ىذا ا١تب ؛رٌد ا١تبلغ، فيقوؿ: ال ٯتكنكيسلمو يل، كأنا أ للنقل
 .(4)(أف تأخذه نقلتٍت فيجب

                                                           

 .ِٖ ،صفحات مشرقة من حياة اإلماـ: ابن عثيمينا١تطر، ( (ُ
 .ِٗٗ/ْ ،الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ِ
 . ِّٕ ،ِط ،فتاكل أركاف اإلسالـ، سليماف( ال(ّ
 .ُْٔ ،صفحات مشرقة من حياة اإلماـ: ابن عثيمينا١تطر، ( (ْ
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التبعية ا١تطلقة، كال شك أف مدرسة شيخو األكؿ السعدم كاف التقليد ك التحرر الفكرم كعدـ  .ْ
 حوؿ ىذا أنو كاف يقوؿ لطبلبو: -رٛتو اهلل تعاىل-٢تا أثر كاضح ُب ىذا ا١تنهج، ك٦تا يركل عنو 

، فلن تسأؿ ُب قربؾ عن الشخص صلى اهلل عليو كسلم إنك لن تيٍسأىؿ عن أحد سول نبيك )
 يي ىي ني مي زيُّ قولو تعاىل: ادائمن الفبلٍل، كيردد  الفبلٍل أك اإلماـ
 .(ِ)(اا كفبلنن ماذا أجبتم فبلنن  :كمل يقل ،(ُ)َّجئ

خذ عندؾ ) كٯتيل كثَتان لرأيو قاؿ حملدثو: -تعاىل رٛتو اهلل-عندما أثَت أنو مقلد البن تيمية ك  
قاعدة تستفيد منها: ال تعتمد على أحد من العلماء عند تقريرؾ للمسألة العلمية، ارجع إىل 

كمامل يوافقو  ،فما كافق الدليل فخذه ،الدليل من الكتاب كالسنة ٍب انظر بعد ذلك ُب أقوا٢تم
فدعو، كلقد ٚتعت يل ا١تسائل اليت كافقت فيها ابن تيمية كاليت خالفتو فيها فكانت ا١تسائل 

 . (ّ)(ا١تخالفة أكثر من ا١توافقة
عدـ تعصبو كٚتوده ١تذىب معُت منها: ) اٟتسُت:: كليد كحوؿ ٝتات منهجو يقوؿ الدكتور 

 للحق، حيثما ثبت الدليل ٯتم كجهو إليو، حىت لو ابل كاف متجردن  ،ُب ٚتيع مسائل األحكاـ
 .(ٓ)((ْ)لصريح ا١تذىب اٟتنبلي الشائع ُب ىذه الببلد اكاف ظاىره ٥تالفن 

الناس، مسألة: الدارج لدل  -رٛتو اهلل تعاىل-العثيمُت كمن ا١تسائل اليت خالف فيها الشيخ  
من كل اٞتهات، ْتيث يشبو ما تلبسو النساء  اـ ُب إزار ٥تيط، ْتيث يصبح مغلقن اإلحرا

 حتج بأنو اليزاؿ يسمىا -تعاىل رٛتو اهلل-لكنو  ةحدثت ىذه الفتول ضجأكقد  ،)التنورة(
 .(ٔ)مل يقيده -صلى اهلل عليو كسلم-، كالرسوؿ اإزارن 

                                                           

 .ٓٔ( سورة القصص، من اآلية رقم: (ُ
 .َُٓ ،الدر الثمين في ترجمة فقيو األمة العالمة ابن عثيمينا١ترم، ( (ِ
 .ٗٗ ،صفحات مشرقة من حياة اإلماـ: ابن عثيمينا١تطر، ( (ّ
 ( يقصد الشيخ العثيمُت رٛتو اهلل تعاىل: ا١تملكة العربية السعودية.(ْ
 .ِّ ،محمد بن عثيمين عالمةالجامع لحياة الاٟتسُت، ( (ٓ
 .ٕٔ/ٕ ،الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ٔ
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نو مل يرد مصطلح ٥تيط ُب السنة، كأكؿ من عرب عن اللباس إ يقوؿ: -رٛتو اهلل تعاىل-ككاف  
 .(ِ)-رٛتو اهلل تعاىل- (ُ): إبراىيم النخعيظور على احملـر با١تخيط ىواحمل

عندما ينتهي من اٞتواب يعيد  اا، كأحيانن ؽ كالتقاسيم، فهو يستعملها كثَتن عنايتو بالفرك  .ٓ
 التقسيمات اليت أكردىا ٥تتصرة.

بعنايتو بتقسيم اٞتواب  -رٛتو اهلل تعاىل-كلقد اشتهر الشيخ ) :(3)ا١ترميقوؿ الشيخ: عصاـ  
تقسيمو  ، كمن ذلك كاستدالالن كالكبلـ على كل قسم تأصيبلن  ،أك الفتيا أك ا١تسألة إىل أقساـ

من الناس ُب أياـ إجازة  اإف كثَتن " :-رٛتو اهلل تعاىل-٠تركج الناس للنزىة إىل ثبلثة أقساـ، قاؿ 
الربيع ٮترجوف إىل الرٌب للنزىة كاألنس مع أصحأّم كإخواهنم، كىذا من األمور ا١تباحة، لكن 

 ينقسم الناس ُب ا٠تركج إىل ثبلثة أقساـ:
، ألعاب ٤ترمةك ، فتجد عندىم من آالت اللهو موسيقى اقسم يكتسبوف بو إٙتن  (ُ ٭تصل منها  أغافو

 عليهم. شٌر، كيكوف ذلك كباالن 
 كقسم آخر يقضوف ىذا الوقت ُب اللغو كاللهو، كإف مل يصل إىل درجة التحرَل. (ِ
كالقسم الثالث: من يستعملو بالدعوة إىل اهلل، كيكوف إذا بقي ُب ٥تيم يتلو كتاب اهلل، يقرأ ُب   (ّ

 -رٛتو اهلل تعاىل-كتب التفسَت، ُب كتب اٟتديث، كيتجوؿ بُت ا١تخيمات للدعوة إىل اهلل 
 .(ْ)("اا كثَتن يب كالًتىيب، كيهدم اهلل بو بشرن كالًتغ

٪تاذج كثَتة  "عثيمُتبن  اٞتامع ٟتياة العبلمة ٤تمد": كليد اٟتسُت ُب كتابو: كقد ذكر الدكتور 
 .(ٓ)ثٌت عليو ُب ىذا ا١تسلكأمن ذكره للفركؽ كالتقاسيم، بعد أف 

                                                           

،  الركاية، فقيو النفس بعلم ابن مسعود، كاسع االتابعُت، كاف بصَتن  فقيو العراؽ، معدكد من ( إبراىيم بن يزيد النخعي اليماٍل:(ُ
 (.ٖٔ/ٖ، سير أعالـ النبالءالذىيب، قليل التكلف، مات: سنة ست كتسعُت. ) ،كثَت احملاسن

 .ُِٕ/ٕ ،الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ِ
ىػ، حاصل على بكالريوس من  ُُّٖ( عصاـ بن عبدا١تنعم ا١ترم ا١تصرم، طالب علم مصرم معاصر، مواليد دمياط عاـ: (ّ

كلية اٟتديث باٞتامعة اإلسبلمية با١تدينة ا١تنورة، ا١تشرؼ على موقع النصيحة، درس على ٣تموعة من العلماء الكبار، كلو 
. ترٚتتو على الرابط التايل: ر الثمُت ُب ترٚتة فقيو األمة العبلمة ابن عثيمُتالد٣تموعة من ا١تؤلفات ا١تفيدة. كمنها كتاب 

http://www.alnsiha.com/node/630. 
 .َُٔ ،الدر الثمين في ترجمة فقيو األمة العالمة ابن عثيمينا١ترم، ( (ْ
 .ٖٖ ،محمد بن عثيمين عالمةالجامع لحياة الاٟتسُت، ( (ٓ
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ىذا ىو الدكر اٟتقيقي للفقيو، كىو اىتمامو بالنوازؿ كمسائل العصر اٟتادثة، كاٟتقيقة أف  .ٔ
 للكثَت.متاح فهو أمر متيسر  باط، أما حفظ ا١تسائل كنقلهااالجتهاد بالقياس كاالستن

يتميز فضيلة الشيخ ٤تمد ) :-تعاىل حفظو اهلل- (1)الركباف الشيخ الدكتور: عبداهلليقوؿ  
ا١تتغٌَتات اليت كجدت ُب ىذا العثيمُت بالعمق العلمي، كسعة األفق، كدقة النظر، كاستيعاب 

 .(2)(العصر، كتنزيل الوقائع اٞتديدة على القواعد الشرعية
ا من ا١تسائل كأربعُت أ٪توذجن  اكاحدن  "الدر الثمُت"كقد ذكر الشيخ: عصاـ ا١ترم ُب كتابو  

 .(ّ)-رٛتو اهلل تعاىل-اٟتادثة، صنف أك أفىت فيها الشيخ 
البد أف يكوف الفقيو بدين اهلل عنده شيء من ) :-اهلل تعاىلرٛتو - كمن كبلـ الشيخ العثيمُت 

فقو أحواؿ الناس ككاقعهم حىت ٯتكن أف يطبق األحكاـ الشرعية على مقتضى ما فهم من 
 اأف من صفات القاضي أف يكوف عارفن أحواؿ الناس، ك٢تذا ذكر العلماء ُب باب القضاء: 

 .(ْ)(بأحواؿ الناس كمصطلحاهتم ُب كبلمهم كأفعا٢تم
يدرسهم ُب ا١تعهد  -رٛتو اهلل تعاىل-أنو ١تا كاف الشيخ  (ٓ)الغذامي يذكر الدكتور: عبداهلل 

العلمي سأ٢تم مرة عن ما أثَت من صعود بعض الناس للقمر ما رأيهم فيو، يقوؿ: فأنكرنا ذلك 
فقاؿ  يؤيده،ال ألنو الفكر السائد آنذاؾ، ككنا ٧تامل الشيخ ُب اإلنكار، العتقاد أنو  ؛بشدة

ّٔا، فالسماء ُب ٛتاية اهلل كال يصل  ا، إف كاف القمر ُب السماء ملتصقن اٝتعوا يا أبنائي) لنا:

                                                           

بالرياض ّتامعة اإلماـ ٤تمد بن سعود اإلسبلمية  درس البكالوريوس أحد علماء السعودية ا١تعاصرين، ،عبداهلل بن علي الركباف( (ُ
ىيئة كبار ُب عضو ، ك عة اإلماـستاذ ُب جامحالينا أ، كىو كا١تاجستَت من ا١تعهد العايل للقضاء، كالدكتوراه من جامعة األزىر

ترٚتتو  ٔتلكتو الفقهية العالية، لو مشاركات ُب الربامج التلفزيونية كاإلذاعية.، كُب الكثَت من آّاميع الفقهية، يتميز العلماء
 http://cutt.us/3xpsj.على الرابط التايل: 

 .ُٖٖ ،الدر الثمين في ترجمة فقيو األمة العالمة ابن عثيمينا١ترم، ( (ِ
 .ُٖٔ مرجع السابقال( (ّ
 .ُٔٔ ،ُط ،كتاب العلم ( العثيمُت،(ْ
بن ٤تمد الغذامي، أديب كمفكر سعودم معاصر، كلد ُب ٤تافظة عنيزة إحدل ٤تافظات منطقة القصيم عاـ: عبداهلل ( (ٓ

حصل على بكالوريوس اللغة العربية من كلية اللغة ّتامعة اإلماـ ٤تمد بن  ، درس الدراسة النظامية،ـُْٔٗ –ق ُّٓٔ
ا لؤلدب ُب جامعيت: ا١تلك عبدالعزيز بريطانيا، كعمل استاذن ا١تاجستَت كالدكتوراه من جامعة إكسًت ُب ك سعود اإلسبلمية، 

عديدة، كلو موقع ٭تمل اٝتو على الشبكة العا١تية، ترٚتتو على  كمؤلفاتّتدة كا١تلك سعود بالرياض، لو مناشط كمشاركات 
 .http://cutt.us/DjDV4الرابط التايل: 
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بُت السماء كاألرض، فهو حينئذ  اا ساْتن ن العلم، أما إف كاف القمر كوكبن بشر مهما أكٌب مإليها 
مثل أم قارة أك جبل ُب الكوف ٯتكن أف ١تن آتاه اهلل الوسيلة أف يصل إليو، مثلما كصلوا إىل 

 .(ُ)(القارات آّهولة...
ما تكوف ا١تسألة بسطو الكبلـ فيما ٭تتاج لبسط، كاستطراده ُب الشرح أك الفتيا، كبالذات عند .ٕ

 سائل ٦تن تقتضي حالو ذلك.، أك يكوف ال٦تا يثَت إشكاالن 
 ؛كمنها: الشمولية ُب عرض ا١تسائل كبسطها كالتعليق عليها) :ٟتسُت: كليد ايقوؿ الدكتور

 من ٚتيع ا، ٭تاكؿ إشباعها إيضاحن يتعرض لكلمة أك ٚتلة ُب كتب الفقو أك غَتىا فعندما
 على البسملة استغرؽأراد أف يعلق كأذكر أنو عندما  ،... اا كفقهين ا كأصولين اٞتوانب: لغوين 

 .(2)(كأربعُت دقيقة ... ادرسُت كاملُت، كل درس ٜتسن 
 : ىل األثر الذم ُب مقاـ إبراىيم-رٛتو اهلل تعاىل-الشيخ العثيمُت  ، فقد سئلآخركىذا مثاؿ 

 .أـ ال؟ عليو السبلـىو أثر قدمي إبراىيم 
 الذم بٍت عليو الزجاج ىوكأف ىذا ثابت،  -ـعليو السبل-فأجاب: ال شك أف مقاـ إبراىيم 

التارٮتية  احيةألف ا١تعركؼ من الن ؛مقاـ إبراىيم، لكن اٟتفر الذم فيو ال يظهر أهنا أثر القدمُت
جـز بأف  فن حفرت للعبلمة فقط، كال ٯتكن أأف أثر القدمُت قد زاؿ منذ أزمنة متطاكلة، كلك

 .-عليو السبلـإبراىيم -ىذا اٟتفر ىو موضع قدمي 
إبراىيم،  ا١تعتمرين كاٟتجاج يقف عند مقاـ أحب أف أنبو على مسألة كىي: أف بعض كبا١تناسبة

فيشوش على  ، كرٔتا يدعو بصوت مرتفع-صلى اهلل عليو كسلم-كيدعو بدعاء مل يرد عن النيب 
ٗتفيف الركعتُت  بل السنة ،الذين يصلوف ركعيت الطواؼ خلف ا١تقاـ، كليس للمقاـ دعاء

الذين يريدكف صبلة  ؾ ا١تكاف ١تن ىو أحق بو منو، منتسليم مباشرة ليًت خلفو، ٍب يقـو بعد ال
 .(3)ركعيت الطواؼ

يعرب بالعامية ليوصل  ا، حىت أنو أحيانن هاكضوح األسلوب كدقة التعبَت كسبلسة العبارة ككضوح .ٖ
 للمتلقي الفكرة اليت يريدىا.

                                                           

 .َُٓ ،صفحات مشرقة من حياة اإلماـ: ابن عثيمينا١تطر، ( (ُ
 .ِٗ ،محمد بن عثيمين لعالمةالجامع لحياة ااٟتسُت، ( (ِ
 .ْٕٓ ،فتاكل أركاف اإلسالـ، سليمافال( (ّ
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كاف ٯتتاز   رٛتو اهلل تعاىلفضيلتو ) :-رٛتو اهلل تعاىل- (ُ)يقوؿ الشيخ: عبدالعزيز ا١تسند
 .(ِ)(نو كاف يتكٌلم العربية الفصحى بطريقة سهلة ميٌسرة يفهمها العامةأبأسلوب كٌيس، حىت 

كىذا أ٪توذج حي على إيصالو الفكرة بأبسط طريقة خاصة مع العواـ، يقوؿ الشيخ: سليماف 
تت امرأة من إحدل الببلد اإلسبلمية تريد أف تسألو كىو خارج من ا١تسجد أ) :(ّ)اٞتبيبلف

التفت يل  ،معطيها ظهره، فكانت تقوؿ: رٌد علي كاف يرٌد عليها ككاف يكٌلمها كىواٟتراـ، فما  
قاؿ: أرٌد عليًك بعدما  -اجزاه اهلل خَتن -عن كجهها، فالشيخ يا شيخ، كىي كانت حاسرة 

 ،- ج الوجو كاليدينككانت تأخذ باٟتجاب ُب قضٌية إخرا -حٌجبة تتحٌجيب، فقالت: أنا مت
غًتتو على كجهو كغٌطى كجهو كالتفت إىل ا١ترأة كقاؿ ٢تا: ىذا  -تعاىلرٛتو اهلل -فوضع الشيخ 
 .(4)(اخذت الدعوة عمليِّ اٟتجاب، فأ

أخرل، كاٟتقيقة أف ىذا  اا كالفتاكل أحيانن ُب الدركس كتبيُت األحكاـ أحيانن الطرافة كا١تداعبة  .ٗ
مهم، بالذات ١تن يتعامل بكثرة مع الناس، فالناس ٭تتاجوف ١تن يقابلهم ببشاشة  بابه 

د لدل كثَتو ُب طلبة ننا ٧تأالناس ّٔم، كلؤلسف  ى، كخاصة من الذين يتأساأحيانن  مكيبلطفه
 من اٞتفاء كالغلظة كاٟتدة. االعلم شيئن 
يتخلل الدرس شيء من الطرفة كالدعابة، أك شيء من ككاف ) : كليد اٟتسُت:دكتوريقوؿ ال

االستطراد لفائدة تلفت االنتباه، أك غَت ذلك ٦تا يشد الذىن كيطرد ا١تلل كيرسم االبتسامة 
 .(ٓ)(كالضحكة ُب كجوه كنفوس طبلبو

                                                           

( عبدالعزيز بن عبدالرٛتن ا١تسند، طالب علم كمصلح كمفكر سعودم، اشتهر بربنا٣تو التلفزيوٍل )منكم كإليكم( لو ٣تموعة من (ُ
لتعليم العايل ُب كزارة ا اة شقراء بالسعودية، كعمل مستشارن ا١تعهد العلمي ٔتدينا١تؤلفات، توىل مناصب كثَتة أ٫تها إدارة 

 صحيفة الرياضـ، )ََِٕ –ق ُِْٖعاـ:  -رٛتو اهلل تعاىل-لتعليم البنات بالسعودية، توُب  ابالسعودية، كرئيسن 
 ـ(.ََِٕ/َُ/ِ –ق ُِْٖ/ٗ/َِ، العاـ: ُّْْْ، العدد: السعودية

 .َِْ ،في ترجمة فقيو األمة العالمة ابن عثيمين الدر الثمينا١ترم، ( (ِ
، كلد ُب ٤تافظة عنيزة إحدل مدف منطقة القصيم، عاـ: عاصرم( سليماف بن عبدالعزيز اٞتبيبلف، طالب علم كداعية سعودم (ّ

ـ، درس على الشيخ العثيمُت، مهتم بالدعوة بأسلوب ٤تبب لفئة الشباب، لو برامج كتسجيبلت ُٔٓٗ –ق ُّٕٓ
 :ايلة كمسموعة كثَتة، خطيب رٝتي ُب مدينة عنيزة، يتميز بالدعابة كإضفاء ا١ترح ُب مشاركاتو. ترٚتتو على الرابط التمصور 

https://goo.gl/Zvdzp8. 
 .َٗ ،صفحات مشرقة من حياة اإلماـ: ابن عثيمينا١تطر، ( (ْ
 .ٕٓ ،محمد بن عثيمين عالمةالجامع لحياة الاٟتسُت، ( (ٓ
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كاف الشيخ يتكٌلم مرٌة ُب درس عن ) حيث يقوؿ: كمن ذلك ما يركيو الشيخ: ٤تمد ا١تنٌجد
ُب أبواب النكاح، فسألو سائل كقاؿ: إذا تٌزكجت ٍب كجدت زكجيت ليس ٢تا عيوب النساء 

أسناف، فهل ىذا عيب يبيح يل طلب الفسخ، فضحك الشيخ كقاؿ: ىذه امرأة جيدة حىٌت ال 
 .(ُ)(تعٌضك

ٞتهاز  اإعبلنن  -رٛتو اهلل تعاىل-أنو عرض على الشيخ: ابن باز  (ِ)ا١تشارم كيركم الشيخ: بدر
ككاف الشيخ:  ،)ال خطأ بعد اليـو ُب الصبلة( عد الركعات ُب الصبلة، كقد كتب عليو:

: ىل ىذا اٞتهاز يسبح الن ا: أريد أف أسألك سؤ اا فقاؿ مداعبن حاضرن  -تعاىل رٛتو اهلل-العثيمُت 
 .(ّ)أـ يصفق

  

                                                           

 .ُّٔ ،صفحات مشرقة من حياة اإلماـ: ابن عثيمينا١تطر، ( (ُ
ـ، ُّٕٗ –ق ُّّٗبدر بن نادر بن سليماف ا١تشارم، طالب علم كداعية سعودم معاصر، كلد ُب مدينة الرياض عاـ: ( (ِ

حصل على البكالوريوس من كلية الشريعة ّتامعة اإلماـ ٤تمد بن سعود اإلسبلمية بالرياض، كحصل على ا١تاجستَت 
 ارئيسن سعودية كابن باز كالعثيمُت كاٞتربين كالفوزاف، علم كالدكتوراه من جامعة بَتكت، درس على عدد من كبار علماء ال

ترٚتتو على الرابط ، ٍب تفرغ للدعوة، لو تسجيبلت كثَتة مصورة كمسموعة. باٟترس الوطٍت الديٍت قسم التوعية كاإلرشادل
 .https://goo.gl/Kpzaevالتايل: 

 .ُّّ ،صفحات مشرقة من حياة اإلماـ: ابن عثيمينا١تطر، ( (ّ
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 الرابع: المبحث
 الحصاد الفقهي للشيخ

فبلبد أف  -رٛتو اهلل تعاىل-عند الشيخ العثيمُت  ةالناحية الفقهيمن البدىي أننا حُت نتكلم عن 
رٛتو -نستعرض اٟتصاد الفقهي الذم خلفو، كنقصد بذلك: الكتب اليت اعتٌت ّٔا الشيخ العثيمُت 

رٛتو اهلل -كلقد كاف للجانب الفقهي ُب حياتو  .اا كتوضيحن ا كاختصارن ا كشرحن ، تأليفن -اهلل تعاىل
فرٔتا كاف يستمتع كيبدع ُب تدريسو أكثر من غَته،  ،-إضافة إىل علم التفسَت-عناية خاصة  -تعاىل

أنو علم يظهر فيو جانب االستنباط كاالجتهاد ُب الفهم كا١تقارنة  -علمأكاهلل -كالسبب ُب ذلك 
ُب  اوضوعن اخًتت م): -رٛتو اهلل-كا١تقابلة أكثر من غَته من الفنوف، يقوؿ أحد طلبة الشيخ العثيمُت 

ـ، كذلك ُب شهر ذم القعدة، فقاؿ لو الشيخ ٤تمد َُٔٗ -ىػ ُّٕٗاٟتج كذلك ُب عاـ 
: كأنك تريد اٟتج ىذا العاـ؟ فقلت: نعم، فقاؿ: أنا أدرسك كحدؾ، -تعاىل رٛتو اهلل-العثيمُت 

، فكنت أحضر أنا كإياه ُب سطح ا١تسجد، كأتى ٔتنسك كتبو على  فتعاؿ بعد صبلة العصر كٌل يـو
اآللة الكاتبة ُب دفًت كأعطاٍل إياه، كدرسٍت كحدم ا١تناسك كأعطاٍل إياه كٛتلتو معي للحج، 

 نعرض ىنا ألىم الكتب الفقهية اليت اعتٌت ّٔا:سك  .(ُ)(كاستفدت منو كأفدت اإلخوة الذين معي
 : الشرح كالتدريس:أكالن 
 ٥تتصر زاد ا١تستقنع ُب اختصار ا١تقنع. .ُ
 ُب الفقو اٟتنبلي. ،كتاب الكاُب .ِ
 ُب الفرائض. ،ا١تنظومة الربىانية .ّ
 البن رجب. ،القواعد الفقهية .ْ
 ٥تتصر التحرير ُب أصوؿ الفقو. .ٓ

 : التأليف كالتصنيف:اثانين 
 الشرح ا١تمتع على زاد ا١تستقنع. .ُ
 على طبلب ا١تعهد العلمي بالسعودية. اتسهيل الفرائض، كقد أقٌر منهجين  .ِ
 اعظ خاصة بالشهر.٣تالس شهر رمضاف، أحكاـ كمو  .ّ
 منسك الشيخ ُب أحكاـ اٟتج كالعمرة. .ْ

                                                           

 .ٔٗ ،صفحات مشرقة من حياة اإلماـ: ابن عثيمين ا١تطر،( (ُ
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 .-صلى اهلل عليو كسلم-صفة صبلة النيب  .ٓ
 : التلخيص كالتقريب:اثالثن 
 البن القيم. ،٥تتارات من كتاب: إعبلـ ا١توقعُت عن رب العا١تُت .ُ
 البن القيم. ،٥تتارات من كتاب: زاد ا١تعاد ُب ىدم خَت العباد .ِ
 البن القيم. ،اٟتكمية ُب السياسة الشرعية٥تتارات من كتاب: الطرؽ  .ّ
 البن تيمية. ،التعليق على كتاب: السياسة الشرعية .ْ
 البن القيم. ،التعليق على القصيدة ا١تيمية .ٓ
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  الفصل الثالث:

 ،زاد المستقنع كالشرح الممتع  يتعريف بكتاب

 مبحثاف: كتحتو

 المبحث األكؿ: التعريف بكتاب زاد المستقنع.

 الثاني: التعريف بكتاب الشرح الممتع.المبحث 
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 المبحث األكؿ:
 ،التعريف بكتاب زاد المستقنع

 خمسة مطالب: كتحتو
 المطلب األكؿ: مؤلفو:

النجا موسى بن أٛتد اٟتجاكم ا١تقدسي ٍب الدمشقي الصاٟتي، اٟتنبلي،  و: شرؼ الدين أبىو 
 .(ُ)ـَُٔٓ -ق ٖٔٗا١تتوَب عاـ: 

بعد شهاب  (ِ)الديار الشامية ُب زمانو، كيل إمامة اٞتامع ا١تظفرم كيعد أحد كبار الفقهاء ُب
ؿ إليو تدريس اٟتنابلة ٔتدرسة يخة اٟتنابلة كالفتول ُب دمشق، كآالدين ا١ترداكم، كانتهت إليو مش

 .(ّ)الشيخ أيب عمر، كتصدل للتدريس ُب اٞتامع األموم
مشق كشيخ اإلسبلـ العبلمة مفيت اٟتنابلة بداإلماـ ) :-تعاىل رٛتو اهلل- (ْ)قاؿ عنو ابن العماد

جرد فيو الصحيح من  ،قناع، من تأليفو كتاب: اإلاا كرعن ا ٤تدثن ا فقيهن ا أصولين ا بارعن ّٔا، كاف إمامن 
شرح ا١تفردات،  :ا مثلو ُب ٖترير النقوؿ ككثرة ا١تسائل، كمنهامذىب اإلماـ أٛتد، مل يؤلف أحد مؤلفن 

كغَت  ،لح، كزاد ا١تستقنع ُب اختصار ا١تقنع، كحاشية على الفركعكشرح منظومة اآلداب البن مف
 .(ٓ)(ذلك

 المطلب الثاني: سبب تأليفو:
كالزىد  ،: ضعف ا٢تممىو ُب ا١تختصرات يركف أف سبب اختصارىم علماء الذين ألفواأغلب ال
ا١تختصرات كمقدارىا، ىذه ، مع أهنم يتفاكتوف ُب معٌت لدل طلبة العلم كقلة الوقت ،ُب ا١تطوالت

                                                           

 .ّْ/ ُّ، د.ط، معجم المؤلفينكحالة، . ك ِّٕ/ ٖ، ُط، شذرات الذىب في أخبار من ذىب، ( العكرم(ُ
ىػ،  ٖٗٓ( جامع كبَت ُب "الصاٟتية بدمشق"، كىو معركؼ كمشهور، بناه شيخ اإلسبلـ أبو عمر ا١تقدسي اٟتنبلي سنة: (ِ

كالتسمية بػ: "جامع ا١تظفرم" نسبة ١تن أسهم ُب إكماؿ بنائو، كىو ا١تلك "ا١تظفر كوكبورم"، كما يسمى ػ أيضا ػ بػ: "جامع 
 (.ّّٓ/ِ، ُط، الدارس في تأريخ المدارسالنعيمي، ف. )اٞتبل"، نسبة ١توضعو بسفح جبل "قاسيوف"، كىو باؽ إىل اآل

 .ٕ ،ُط، تقنعالركض المربع شرح زاد المس( البهوٌب، (ّ
ق، تفقو بدمشق كبغداد، كأفىت كدرس، ٍب سكن ٕٔٔق، كتوُب عاـ: َّٔ( ٤تمد بن إبراىيم بن العماد اٟتنبلي: كلد عاـ: (ْ

كديانة كرياسة، كيل ّٔا ا١تشيخة كالتدريس  اا كصبلحن لمن مصر حىت مات ّٔا، كعظم شأنو ّٔا حىت صار شيخ ا١تذىب ع
 (.ُّْ/ْ، ُط، ذيل طبقات الحنابلةابن رجب، ا. )ا١تصرم، ككاف شيخ الشيوخ ّٔ بالصاٟتية كقضاء القضاة بالديار

 .ِّٕ/ٖ، شذرات الذىب في أخبار من ذىبالعكرم، ( (ٓ
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١تا أراد أف ٯتلى تفسَته ) أنو: -رٛتو اهلل تعاىل- (ُ)ابن جرير الطربم ركم عن كمن طريف ذلك ما
فقاؿ: ثبلثوف ألف كرقة، فقالوا:  : ككم يكوف قدره؟قالوا ألصحابو: أتنشطوف لتفسَت القرآف؟قاؿ 

 .(ِ)(ىذا ٦تا تفٌت األعمار قبل ٘تامو، فاختصره ٢تم ُب ثبلثة آالؼ كرقة
 سبب التأليف بنفسو كمنهجو فيو كأصل الكتاب فقاؿ: -رٛتو اهلل تعاىل-كيبُت لنا مؤلف الزاد 

أفضل ا١تصطفُت، كعلى ا ال ينفد، أفضل ما ينبغي أف ٭تمد، كصلى اهلل كسلم على اٟتمد هلل ٛتدن )
فهذا ٥تتصر ُب الفقو، من مقنع اإلماـ ا١توفق أيب ٤تمد، على قوؿ  :آلو كأصحابو كمن تعبد، أما بعد

كاحد كىو الراجح ُب مذىب أٛتد، كرٔتا حذفت منو مسائل نادرة الوقوع، كزدت ما على مثلو 
ت، كمع صغر حجمو حول ما كاألسباب ا١تثبطة عن نيل ا١تراد قد كثر  ،إذ ا٢تمم قد قصرت ؛يعتمد

 .(ّ)(يغٍت عن التطويل، كال حوؿ كال قوة إال باهلل، كىو حسبنا كنعم الوكيل
 فهي ُب اٞتملة سبباف:

 .ا٥تتصرن  -رٛتو اهلل تعاىل-ٖتديد القوؿ الراجح من مذىب اإلماـ أٛتد  .ُ
 فقو با١تذىب اٟتنبلي على ا١تقتصدين من طلبة العامل.تتيسَت ال .ِ

 مكانة الكتاب:المطلب الثالث: 
للحفظ كمساعدة على الضبط،  تسهيبلن  ؛االختصار منهج سائد كطريق دارج ُب ٚتيع ا١تذاىب

كُب ا١تذىب اٟتنبلي ٣تموعة من ا١تختصرات، كغَته من ا١تذاىب، كلكن أشهرىا أربعة كتب: يقع ُب 
، كىو ٥تتصر -رٛتو اهلل تعاىل-، لعمر بن اٟتسُت بن عبداهلل ا٠ترقي "٥تتصر ا٠ترقي"مقدمتها 

، كمعركؼ ذائع أف -رٛتو اهلل تعاىل-البن قدامو  "ا١تغٍت"ا١تتقدمُت، كىو الذم بيًٍتى عليو كتاب 
ألٛتد بن عيسى  "العمدة ُب الفقو"ا: من أشهر كتب ا١تذىب، كمن ا١تختصرات ا١تتداكلة أيضن  "ا١تغٍت"

إبراىيم ا١تقدسي، ا١تختصر  لعبدالرٛتن بن "العدة"، كأشهر شركحو -تعاىل و اهللرٛت-بن قدامة 
منتهى اإلرادات "كتاب:   ، كىو ٥تتصر-رٛتو اهلل-، ١ترعي بن يوسف الكرمي "دليل الطالب"الثالث: 

                                                           

ـ، أحد األئمة األعبلـ، كصاحب ِِٗ - َُّـ، كتوُب عاـ: ّٖٖ -ق ِِْ( ٤تمد بن جرير بن يزيد الطربم: كلد عاـ: (ُ
و فيو ٭تكم بقو٢تم كيرجع لرأيهم؛ لسعة معرفتو كعظيم فضلو، ٚتع من العلـو ما مل يشاركالتصانيف الشهَتة، كاف أحد الذين 

 (.َُِ/ِ ،ُط، تذكرة الحفاظ )طبقات الحفاظ( أحد من أىل عصره. )الذىيب،
 .ُْ ،د.ط، مناىج المفسرين، ( ٤تمود(ِ
 .ِ ،.طٖتقيق: علي بن ٤تمد ا٢تندم، د، زاد المستقنع في اختصار المقنع، ( اٟتجاكم(ّ
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رٛتو -إلبراىيم بن ٤تمد بن ضوياف  "منار السبيل"، كأشهر شركحو "ُب ٚتع ا١تقنع كالتنقيح كزيادات
 ."زاد ا١تستقنع ُب اختصار ا١تقنع"، كا١تختصر الرابع: كتابنا موضوع البحث: -اهلل تعاىل

، لكن كتابنا ٘تيز عليها بعناية   الفقو اٟتنبلي، كأكثرىا تداكالن ىذه األربعة ىي أشهر ا١تختصرات ُب
خاصة مل  (ُ)من علماء كفقهاء اٞتزيرة العربية ك٧تد احيث يندر أف ٕتد أحدن  ؛كثَت من ا١تتأخرين بو

 .ايعمل بو دراسة أك تدريسن 
كىو ا١تنت الذم صار ُب دار ) :-رٛتو اهلل تعاىل-قاؿ عنو الشيخ: بكر بن عبداهلل أبو زيد 

للطلب،  اأصبل ُب دراسة ا١تذىب، كمفتاحن  -منها السيما الديار النجدية-( جزيرة العرب)اٟتنابلة 
ُب حلق ا١تشايخ ُب ا١تساجد كُب ا١تعاىد  ا، كشرحن اكتلقينن  ال بو الناس، قراءة كإقراء، كحفظن فاشتغ

النظامية، حىت كاف بعض العلماء يشرحو بفك العبارة فقط للمبتدئُت، كيذكر الدليل للمتوسطُت، 
 ك١تن بعدىم يذكر ذلك مع ا٠تبلؼ ُب ا١تذىب كا٠تبلؼ العايل، كلبعضهم:

اًفياًف ُب نػيبيوغٍ           مىنٍتي زىادو كىبػيليٍوغ   كى
 ُب اٟتديث. "بلوغ ا١تراـ" ُب الفقو، ك "ستقنعزاد ا١ت"أم: 

كمل يؤلف بعده منت مشبع با١تسائل كا١تهمات مثلو، بػىٍلوى أف يفوقو ُب كثرهتا كاحتوائها؛ حىت قيل: 
، فاٞتميع ٨تو ستة  إف مسائلو بالنص كا١تنطوؽ ٨تو ثبلثة آالؼ مسألة، ك٨توىا ُب اإلٯتاء كا١تفهـو

 .(ِ)(آالؼ مسألة
كمل أر ُب مذىبنا ) ُب مقدمة تعليقو على الزاد: -رٛتو اهلل تعاىل- (ّ)علي ا٢تندمقاؿ الشيخ 

، كباٞتملة "زاد ا١تستقنع ُب اختصار ا١تقنع"ا، كأكثر فائدة مع االختصار، مثل ا كترتيبن أحسن تنسيقن 
 .(ْ)( للقضاءمع الفهم صار أىبلن  "زاد ا١تستقنع"فقد قيل: من حفظ 

كما أنو  ،كىو أحد ا١تعتنُت ّٔذا ا١تختصر -رٛتو اهلل-عثيمُت صاّب الكالشيخ الفقيو: ٤تمد بن 
 ؛كمن أحسن ا١تتوف اليت نعلمها "زاد ا١تستقنع ُب اختصار ا١تقنع") :عنو ٦تن شرحوه عدة مرات، يقوؿ

                                                           

 ( ا١تنطقة الوسطى ُب ا١تملكة العربية السعودية كتشمل إمارات: )الرياض، كسدير، كالقصيم، كحائل(.(ُ
 .َٕٕ/ِ، ُط، المدخل المفصل لمذىب اإلماـ أحمد كتخريجات األصحاب، د( أبو زي(ِ
العقدين األكلُت من عمره، ٍب انتقل ىػ ٔتدينة حائل، كعاش فيها َُّّ( علي بن ٤تمد ا٢تندم: طالب علم سعودم، كلد عاـ (ّ

بكلية الشريعة، كبقي فيها حىت كفاتو ٔتكة عاـ  اا بوزارة ا١تعارؼ، ٍب مدرسن ق، كعمل فيها مفتشن َُّٓكرمة عاـ إىل مكة ا١ت
 http://cutt.us/W8JCZ .ىػ. انظر ترٚتتو على الرابط:ُُْٗ

 . ُ بن ٤تمد ا٢تندم، علي، ٖتقيق: زاد المستقنع في اختصار المقنعالبهوٌب، ( (ْ
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، كمن قبًل من -رٛتو اهلل تعاىل-ألف ىذا الكتاب قد خدـ من قبل شارحو منصور بن يونس البهوٌب 
 .(ُ)(خدموا ىذا الشرح كا١تنت باٟتواشي الكثَتةبعده ٦تن 

زاد ا١تستقنع ُب اختصار "كتاب ) خر:آُب موضع  -رٛتو اهلل تعاىل-يخ العثيمُت كقاؿ الش
، كىذا من أحسن ا١تتوف ُب الفقو، كىو كتاب مبارؾ ٥تتصر -تعاىل رٛتو اهلل-للحجاكم  "ا١تقنع

مع أنو قد حفظ منت  ْتفظو، -رٛتو اهلل تعاىل-عبد الرٛتن السعدم  مع، كقد أشار علينا شيخناجا
 .(ِ)("دليل الطالب"

ف يعد ا١تختصر األكىل أكيظهر ٦تا تقدـ جليل العناية ّٔذا الكتاب كاإلطراء لو، فبل عجب 
 الفقو اٟتنبلي ُب الوقت اٟتايل. كاألىم ُب

 المطلب الرابع: أىم شركحو:
 كتعليقات كثَتة، كأبرزىا: على ىذا ا١تختصر شركح كحواش

، -رٛتو اهلل تعاىل-كتاب: الركض ا١تربع شرح زاد ا١تستقنع، للشيخ: منصور بن يونس البهوٌب  .ُ
كىو أشهرىا على اإلطبلؽ، كىو ا١تعتمد ُب التدريس ُب كلية الشريعة، ّتامعة اإلماـ ٤تمد بن 

حسن السبك، كمتانة  سعود اإلسبلمية بالرياض، كىو من الشركح ا١تختصرة ا١تشتملة على
ا١تادة، كغالب طبعاتو تقع ُب ٣تلد كاحد، كعليو حاشية مهمة للشيخ: عبدالرٛتن بن ٤تمد بن 

راء الشيخُت: ابن آبذكر  ا٣تلدات، يعتٍت فيها كثَتن  ةُب سبع، تقع -رٛتو اهلل تعاىل-قاسم 
 .-تعاىل رٛتهما اهلل-تيمية كابن القيم 

، كىو كتاب ماتع، يقع ُب -رٛتو اهلل تعاىل-البليهي  للشيخ: صاّبة الدليل، السلسبيل ُب معرف .ِ
حاشية ) :-تعاىل رٛتو اهلل-، قاؿ عنو الشيخ بكر أبو زيد ا٣تلدات، يعتٍت باألدلة كثَتن  ةثبلث

، حقق فيها كدقق، بسياؽ الدليل كالتعليل، كتصحيح ا١تذىب ُب جيل مسائلو، انفيسة جدن 
 همرٛت-كبياف ا١تختار كما عليو الفتول، كاعتٌت بذكر اختيارات الشيخُت ابن تيمية كابن القيم 

 .(3)(كال ٮتلو من أكىاـ كٓتاصة ُب العزك كالتخريج -تعاىلاهلل 

                                                           

 .ُِٗ/ِٔ ،مجموع فتاكل كرسائل الشيخ محمد العثيمينالعثيمُت، ( (ُ
 .ّْْ/ِٔ ،مرجع السابقال( (ِ
 .ٕٕٕ/ِ ،المدخل المفصل لمذىب اإلماـ أحمدأبو زيد، ( (ّ
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، -رٛتو اهلل تعاىل-فقيو: ٤تمد بن صاّب العثيمُت الشرح ا١تمتع على زاد ا١تستقنع، للشيخ ال .ّ
رٛتو -، كىو عبارة عن دركس مفرغة للشيخ اثنا ىنا، كيقع ُب ٜتسة عشر ٣تلدن كىو موضوع ْت

حىت طبع اآلف بإشراؼ ، كقد حضي بقبوؿ عجيب منذ أف كاف على أشرطة كاسيت، -اهلل
 عدة أجزاء منو قبل كفاتو. -اهلل تعاىلرٛتو - العثيمُت ا٠تَتية، كقد راجع الشيخ مؤسسة الشيح

ة آالؼ نظم مسائل زاد ا١تستقنع، كاٝتو: ركضة ا١ترتاد ُب نظم مهمات الزاد، كيقع ُب ثبلث .ْ
 .(ُ)-رٛتو اهلل تعاىل-ا١تزيٍت  بيت، للشيخ سليماف

كيقع ُب  ،(ِ)الفوزاف ايل الشيخ الدكتور: صاّبالشرح ا١تختصر على منت زاد ا١تستقنع، تأليف مع .ٓ
، "زاد ا١تستقنع"ىذا شرح ٥تتصر حسب الطاقة على ) ٣تلدات كبَتة، قاؿ عنو مؤلفو: ةأربع

يقرب معانيو للطبلب ا١تبتدئُت، كنت قد ألقيتو حلقات متسلسلة عرب اإلذاعة السعودية، 
 ،-إف شاء اهلل تعاىل-فرغب إيل من ٝتعوه منها أف تفرغ تسجيبلتو ُب كتاب ليبقى االنتفاع بو 

 .(ّ)(فنزلت على رغبتهم كحققت ٢تم مطلبهم...
الفوزاف ٔتا عنوف بو كتابو حُت قاؿ عنو ُب الغبلؼ: بتحليل ألفاظو صاّب كقد التـز الشيخ   

كتقريب معانيو، فلم يتطرؽ للخبلؼ أك األقواؿ أك كبلـ احملققُت، بل كاف دكره ىو ٖتليل 
 ألفاظو كتوضيحها.

زاد "، ذكر فيو منت -رٛتو اهلل تعاىل-حسُت د بن عبد اهلل آؿ لشيخ ٤تمل ،الزكائد على الزاد .ٔ
، كُب أسفلو تعليقات عليو، ٍب ذكر مسائل زكائد على الزاد، كُب أسفلها تعليقات "ا١تستقنع
 شتمل ىذا الكتاب على أربعة كتب، طبع ىذا الكتاب ُب ٣تلدين عدة طبعات.اعليها، ف

                                                           

ـ، كتتلمذ على عدد من ُٖٗٗ –ق ُُّٕ( سليماف بن عطية ا١تزيٍت، طالب علم سعودم، كلد ُب مدينة حائل عاـ (ُ
ـ، ترٚتتو على الرابط: ُّْٗ –ق ُّّٔالعلماء، كلو موقع على الشبكة العا١تية ٭تمل اٝتو، كتوُب ُب مدينة حائل عاـ: 

http://www.ateyyah.net/about.htm. 
بن عبداهلل الفوزاف، أحد كبار العلماء ُب السعودية، كلد ُب قرية الشماسية إحدل قرل منطقة القصيم عاـ:  صاّب بن فوزاف( (ِ

درس ُب كلية الشريعة جامعة اإلماـ ٤تمد بن سعود اإلسبلمية بالرياض درس الدراسة النظامية، ٍب ـ، ك ُّٓٗ –ق ُّْٓ
٢تيئة كبار  كىو يشغل اآلف عضونا، لسنوات طويلة فيها اي استاذن البكالوريوس كا١تاجستَت كالدكتوراه منها، كبقعلى كحصل 
ُب كثَت من آّامع العلمية، كلو برامج كمشاركات مسموعة كمرئية كثَتة،   اللجنة الدائمة لئلفتاء، كعضوناُب ، كعضوان العلماء

ترٚتتو على الرابط التايل:  .٤تمد بن سعود اإلسبلمية كلو مؤلفات عديدة أقر بعضها كمنهج دراسي ُب جامعة اإلماـ
http://goo.gl/lga4oe. 

 .ٓ/ُ، ُط، الشرح المختصر على متن زاد المستقنع ( الفوزاف،(ّ



 

58 

 :المستقنعس: ما تميز بو كتاب زاد المطلب الخام
 ٦تا تقدـ تتضح بعض ا١تيز اليت ٘تيز ّٔا ىذا ا١تختصر اللطيف كمنها:

لثبلثة آالؼ مسألة با١تنطوؽ،  -رٛتو اهلل تعاىل-كثرة ا١تسائل، كقد أشار الشيخ بكر أبو زيد  .ُ
، فيكوف آّموع قرابة الستة آالؼ مسألة.  كمثلها با١تفهـو

 ؛كالقوؿ الراجح من ا١تذىب ُب غالب األحيافبالركاية الصحيحة  -رٛتو اهلل تعاىل- التزاـ مؤلفو .ِ
 للفتيا كالقضاء ُب ا١تملكة العربية السعودية خاصة، كدكؿ ا٠تليج عامة. اكلذا كاف مرجعن 

كثرة الذين خدموا ىذا الكتاب، من ا١تتقدمُت كا١تتأخرين، من جهة الشرح أك النظم أك  .ّ
 الضبط، عبلكة على التدريس.

، أحد ا١تصادر ا١تهمة ا١تعتمدة ُب تقرير "ا١تقنع"ا١تختصر النافع، الكتاب القيم:  أف أصل ىذا .ْ
 .اٟتنبلي ا١تذىب

أف مؤلف ىذا الكتاب أحد األعبلـ ا١تشاىَت ُب ا١تذىب اٟتنبلي، ك٦تن يعتد بقولو بالتحقيق ُب  .ٓ
 .اٟتنبلي ا١تذىب
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 المبحث الثاني:
 ،التعريف بكتاب الشرح الممتع

 مطالب: تةس كتحتو
 :سبب تأليفو ك المطلب األكؿ: مؤلفو

 ُب الفصل األكؿ. تعريف بو مفصبلن الشيخ: ٤تمد بن صاّب العثيمُت، كقد مر ال
زاد "فإف كتاب ) فيقوؿ: وبنفسو عن -رٛتو اهلل تعاىل-يحدثنا الشيخ العثيمُت أما سبب تأليو ف

، كتاب -رٛتو اهلل تعاىل- اٟتجاكم : أيب النجا موسى بن أٛتدتأليف "ا١تستقنع ُب اختصار ا١تقنع
كاقتصر فيو على قوؿو كاحدو، كىو الراجح من  "،ا١تقنع"ظ كثَت ا١تعاٍل، اختصره من كتاب قليل األلفا

ا١تذىب عند ا١تتأخرين  ، كمل ٮتريج فيو عن ا١تشهور من-تعاىل رٛتو اهلل-مذىب اإلماـ أٛتد بن حنبل 
 .إال قليبلن 

 اٟتنابلة، كحىًفظىوي كثَت منهم عن ظهر قلب. نبو ا١تبتدئوف من طبلب العلم م كقد شيًغفى 
 ٭تىيثنا على حفظو، كييدرّْسنا فيو. -رٛتو اهلل تعاىل-سعدم اف شيخينا عبد الرٛتن بن ناصر الكك

ألفاظو كتبيُت ا كهلل اٟتمد، كصرنا نيدرّْس الطلبة فيو باٞتامع الكبَت بعينيزة، ْتلّْ كقد انتفعنا بو كثَتن 
 معانيو، كذًكر القوؿ الراجح بدليلو أك تعليلو، كقد اعتٌت بو الطلبة كسجَّلوه ككتبوه.

ثػيرى تداكلو بُت الناس عرب األشرطة كا١تذكرات أبا اف: الدكتور: سليماف قاـ الشيخاف الكرٯت ،ك١تا كى
: (ِ)ا١تشيقحكالدكتور: خالد ، (ُ)ا٠تيل "الشرح ا١تمتع على زاد ا١تستقنع" ، بإخراجو ُب كتاب ٝتيّْيى

 .الطبعة األكىل، فجزا٫تا اهلل خَتن ، كطبعاه ااناسبن فخرَّجا أحاديثو كرقَّما آياتو، كعلَّقا عليو ما رأياه م
 ،كٖترير العبارة ،ك١تا كاف الشرح بالتقرير ال يساكم الشرح بالتحرير؛ من حيث انتقاء األلفاظ

 بو كترتيبو. كقد ًبَّ ذلك فعبلن ن الضركرم إعادة النظر ُب الكتاب، كهتذيتىبُتَّ أفَّ م ،كاستيعاب ا١توضوع
تاج إليو، كزدنا ما تدعو اٟتاجة إليو، كأبقينا الباقي على ما كاف عليو. ؛كهلل اٟتمد  فحذفنا ما ال ٭تي

                                                           

عة جاممن كلية الشريعة ا١تاجستَت ك حصل على البكالوريوس ، طالب علم سعودم معاصر، أبا ا٠تيل سليماف بن عبد اهلل( (ُ
لشؤكف ل اكزيرن  ،عة اإلماـجام ةر ادإ توىل. دٌرس فيومن ا١تعهد العايل للقضاء، ك راه حصل على الدكتو اإلماـ ٤تمد بن سعود، ك 

 .http://cutt.us/8qwEZترٚتتو على الرابط التايل:  .على الشيخ العثيمُتٞتامعة اإلماـ، درس  ، قبل أف يعود مديرنابلميةاإلس
 من كلية حصل على البكالوريوس كا١تاجستَت، كلد ُب منطقة القصيم ، طالب علم سعودم معاصر،ا١تشيقح خالد بن علي( (ِ

، كدرس على ٣تموعة من الشريعة ُب كلية من ا١تعهد العايل للقضاء، ٍب دٌرس حصل على الدكتوراه ، ٍبالشريعة جامعة اإلماـ
 http://cutt.us/BBj2. ايل: ترٚتتو على الرابط الت .، كلو ٣تموعة من ا١تؤلفاتالعثيمُتعلماء منهم الشيخ ابن باز ك ال
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 .(ُ)(اا١تشيقح، جزاه اهلل خَتن  ىذه الطبعة الدكتور: خالد كقد كاف ُب مقدمة من قرأه علينا ُب
 : منهج المؤلف في شرحو:نيالمطلب الثا

 فُب ذلك يعود إىل أا٢تُت، كالسبب باألمر الشك أف التأليف كالتصنيف ُب العلم البحت ليس 
أرباب الفن لن يًتكوؾ تكتب ما تشاء كتنسبو لفنهم الذم يعتنوف بو، ككيف سيكوف اٟتاؿ إذا كاف 

 ،ا١تسلمُت كعباداهتم، الريب أنو ٭تتاج إىل سعة ُب العلمالتأليف ُب العلم الشرعي الذم يرتبط بعقائد 
 من ىذا الباب. اكثَتن  اشيئن  اكلذا سنرل عن كتابنا ىذ ؛كضبط ُب العزك ،كدقة ُب التصنيف

 رٛتو اهلل-العثيمُت مع أف التأليف لو فائدة مهمة للباحث أك ا١تصنف نفسو، ٭تدثنا الشيخ 
كلكن الذم شجعنا على التأليف أمراف: أحد٫تا: أف ا١تؤلف  مىٍن أٌلف فقد استهدؼ،) فيقوؿ: -عنها

 ٭ترص غاية اٟترص على أف يتعمق ُب ا١تادة اليت يريد التأليف فيها، كىذه فائدة عظيمة للمؤلف.
 .(ِ)(أنو إذا تعمق فيها كقٌيد ما تعٌمق بو ُب ىذه ا١تؤلفات فستمكث ُب نفسو أكثر يهاأضف إل

ُب   كليد اٟتسُت أليفو، يقوؿ الدكتور:حبذا أف نقف على بداية تكقبل ا٠توض ُب ىذا ا١تؤلف 
الشرح "ُب  -رٛتو اهلل تعاىل- أنو أكؿ من كاف يسجل دركس الشيخ أشار فيو إىل :كبلـ طويل

ا، كيقرؤىا على الشيخ لتصحيحها، ككاف ذلك ُب يفرغها كتابين كاف شرطة كاسيت، ٍب  أعلى  "ا١تمتع
ًب ـ، كمل يكن ُب نيتو إخراجها، ٍب تكاثر الطلبة الذين يسجلوف مثلو، حىت ُُٖٗ –ق َُِْالعاـ 

، ٍب اين نصٌ  - كما مٌر ُب ا١تطلب السابق - ا١تشيقح الشيخُت: أبا ا٠تيل كمن قبل التسجيل غ يفر ت
 . (ّ)بعد ذلكطبع 

 لتزما بعدة أمور كىي:ا٠تيل كا١تشيقح بإخراج الكتاب ا الشيخاف: أباكعندما قاـ 
 .-رٛتو اهلل تعاىل-كضع مقدمة للكتاب تتعلق ٔتذىب اإلماـ أٛتد  .ُ
 بالشكل. اكضع ا١تنت أعلى الصفحة مضبوطن  .ِ
 ترتيب الشرح كتنسيقو، كحذؼ ما تكرر منو. .ّ
 عزك اآليات للكتاب العزيز. .ْ
 كاٟتكم عليها.ٗتريج األحاديث من مصادرىا،  .ٓ

                                                           

 .ٔ-ٓ/ُ ،الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ُ
 .ّٖٓ ،الدر الثمين في ترجمة فقيو األمة العالمة ابن عثيمينا١ترم، ( (ِ
 .َُٓ ،عثيمين الجامع لحياة العالمة محمد بناٟتسُت، ( (ّ
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 التعليق على بعض ا١تسائل. .ٔ
 توثيق كثَت من النقوؿ. .ٕ
 اإلشارة إىل ترجيحات الشيخ. .ٖ
 كضع فهرس شامل. .ٗ

رٛتو اهلل -عثيمُت ككاف الشيخ: ال -كاف غَت مكتملك -كعندما طبع الكتاب ُب ٙتاف ٣تلدات 
كقرر أف يراجعو  االكثَت من األخطاء، فساءه كثَتن  يراجعو قبل الصف، فلما طبع كجد فيو -تعاىل

 .(ُ)قبل إكمالو -رٛتو اهلل تعاىل-بو كلكنو توُب  شاركة ٣تموعة من كبار طبلبو، كبدأٔت
بعد مراجعة  "متعالشرح ا١ت"ٓتدمة  (ِ)اٟتفياف الشيخ عمر -رٛتو اهلل-العثيمُت كقد كلف الشيخ 

 ككاف على النحو التايل: ،لو، كاتفق معو على منهج معُت ُب عملو -رٛتو اهلل-الشيخ العثيمُت 
 االكتفاء بعزك األحاديث للصحيحُت حاؿ كجوده فيهما أك أحد٫تا. .ُ
 إذا مل يكن فيهما فيخرج من مصدره، كيذكر حكمو باختصار. .ِ
 .(ّ)حذؼ التعليقات ا١تنقولة من كبلـ العلماء .ّ

عدة أمور حوؿ تكليفو ٔتراجعة الكتاب كإخراجو،   -تعاىلكفقو اهلل -كر الشيخ: عمر اٟتفياف كذ 
 بإخراج ىذا الكتاب بصورة حسنة كمنها: -رٛتو اهلل تعاىل-العثيمُت كلها تدؿ على عناية الشيخ 

كاف ٬تتمع بو إذا جاء للرياض، ليقف على ما كصل  -رٛتو اهلل تعاىل-أف الشيخ: العثيمُت  .ُ
 .(ْ)تعديلإليو ُب عملو بالكتاب، كيناقشو فيما ٭تتاج ل

صل معو مباشرة ابعد ذلك أف يزكده ّٔاتفو ا٠تاص ليتو  -رٛتو اهلل تعاىل-العثيمُت رأل الشيخ  .ِ
 فيما يستجد من ملحوظات.

 كاالستدراكات بالناسوخ، كلما عنٌ يرسل لو الزيادات  -رٛتو اهلل تعاىل-كاف الشيخ: العثيمُت  .ّ
 لو جديد ليعدلو خبلؿ عملو بالكتاب، حىت كصل الكتاب للمطبعة، كىكذا بقية آّلدات.

                                                           

 .َُٕ -َُٔ ،عثيمين ع لحياة العالمة محمد بنالجاماٟتسُت، ( (ُ
 (.نفس ا١توضع مرجع السابق،الطبلب الشيخ.) ( عمر بن سليماف اٟتفياف، طالب علم سورم مقيم ُب الرياض كىو ليس من(ِ
 .نفس ا١توضع مرجع السبق،ال( (ّ
 .َُٖ ،المرجع السابق( (ْ
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كجهو إىل كضع منت الزاد  -رٛتو اهلل تعاىل-أشار الشيخ: عمر اٟتفياف إىل أف الشيخ: العثيمُت  .ْ
بلوف أٛتر لئبل يلتبس بالشرح، كىو الذم اختار حجم ا٠تط، كطلب كضع سعر النسخة على 

 الغبلؼ.
فدفعو  -رٛتو اهلل تعاىل-اٟتفياف من آّلد األكؿ أرسلو للشيخ: العثيمُت د فراغ الشيخ: عمر بع .ٓ

إلبداء رأيو فيو، كتوثيق النقوالت الفقهية  (ُ)الصقَتد طبلبو كىو الشيخ الدكتور: سامي ألح
 .(ِ)اليت يوردىا الشيخ

كمل يقف الشيخ بالكتاب عند ىذا اٟتد، فبعد أف طبع الكتاب ) اٟتفياف:يقوؿ الشيخ: عمر  .ٔ
كأصبح ُب األسواؽ، فرقو الشيخ على عدد من تبلمذتو، كطلب من كل كاحد منهم مراجعة 
جزء منو، ٍب دفع إيل بصورة من مبلحظاهتم، كطلب مٍت أف أراجعها، فما كاف لو كجو كضعتو 

 .(ّ)(عرضت عنوأُب الطبعة اٞتديدة، كإال 
حوؿ الكتاب،  -رٛتو اهلل تعاىل-ا٠تتاـ نقل الشيخ: عمر اٟتفياف كلمة للشيخ: العثيمُت  كُب .ٕ

إف اإلخوة عندما )فقاؿ:  -قد سئل عن ىذا ا١تؤىلَّفككاف -تبُت مدل عنايتو كاىتماـ بو 
ك٢تذا  ؛ألهنم يظنوهنا قليلة الفائدة اا، رٔتا ٭تذفوف أشياء مهمة نظرن ينقلوف من األشرطة كيفرغوهن

رأيت أف أراجع الشرح ا١تمتع، حىت نلحق ما ٭تتاج إلٟتاؽ، ك٨تذؼ ماال ٭تتاج إليو، ككل 
 .(ْ)(إنساف يعرؼ الفرؽ بُت مؤلف ٤ترر كبُت منقوؿ من األشرطة

من ا١تتوف ا١تختصرة،  -على طولو- دُّ يع ُب شرحو للزاد كىو رٛتو اهللأما طريقة الشيخ: العثيمُت 
 على أحد طرؽ شرح ا١تختصرات، كاليت تقـو عادة على إحدل الطرؽ التالية:  رٛتو اهللفقد درج 

 أف تتخلل مفردات ا١تنت بُت ثنايا الشرح، ْتيث يكوف كأنو كتاب كاحد، كيكوف ُب أغلبو ٖتليبلن  (ُ
٢تا، كما جرل على ذلك صاحب كتاب: الركض ا١تربع شرح زاد ا١تستقنع، الشيخ:  الؤللفاظ كتبينن 

 .-رٛتو اهلل تعاىل-منصور البهوٌب 
                                                           

كلية الشريعة ّتامعة اإلماـ حصل على البكالوريوس كا١تاجستَت من  ودم معاصر، ، طالب علم سعالصقَت سامي بن ٤تمد( (ُ
ا للفقو ُب جامعة القصيم، الـز الشيخ العثيمُت ، عمل استاذن ن ا١تعهد العايل للقضاء٤تمد بن سعود اإلسبلمية، كالدكتوراه م

 .http://cutt.us/8Kr7iترٚتتو على الرابط التايل:  .عدد من آّاميع العلمية ُب اقرابة العشرين سنة، عضون 
 .ُُُ ،عثيمينبن محمد  الجامع لحياة العالمةاٟتسُت، ( (ِ
 .ُُِ مرجع السابق،ال( (ّ
 .نفس ا١توضع، المرجع السابق( (ْ
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كتذييلو بشرح، يقـو على التصوير كالتدليل  ١تنت ينتهي بو ا١تعٌت كجعلو أصبلن اقتصاص جزء من ا (ِ
ُب كتابو: السلسبيل  -رٛتو اهلل تعاىل-كالتعليل كالتعقيب، كىو ما جرل عليو الشيخ: صاّب البليهي 

 شرح الدليل عند شرحو للزاد.
أك على التوسع كبسط ا٠تبلؼ ُب ا١تسألة ا١ترادة ُب ا١تذىب أك ا١تذاىب األخرل، كىو ما جرل  (ّ

 ُب كتابو: حاشية الركض ا١تربع شرح زاد ا١تستقنع.  -رٛتو اهلل-عليو الشيخ: عبدالرٛتن بن قاسم 
من  كثرريقة الثالثة، كإف كاف يتوسع أعلى الط -رٛتو اهلل تعاىل-د جرل الشيخ: العثيمُت كق (ْ

 صاحب اٟتاشية سالفة الذكر ُب ا١تذاىب كاالستدالؿ ٢تا كمن ٍب الًتجيح.
 : أىمية الكتاب:ثالثالمطلب ال

كالفن الذم ْتث فيو كال شك، فالبشر  احتول عليهاأ٫تية أم كتاب تابعة أل٫تية ا١تادة اليت 
كمنها ما ناؿ القبوؿ كلو، ا، ٤تدكدن  ما درس كمنها ما بقي فناؿ قبوالن  تؤلف منذ أزمنة مديدة، فمنها

 كذلك فضل اهلل يؤتيو من يشاء.
خر رٔتا ال فاؽ، كاآلن كاحد، أحد٫تا يبلغ اآليؤلف كتابُت ُب ف اا كاحدن فن كيدؿ لذلك أف ميؤىلّْ 

  ينظر لو، أك يكوف النظر لو ليس بقدر اٞتهد الذم بذؿ فيو.
مل  نوإقلنا  فهذا الكتاب ال نبالغ إذا ؛-رٛتو اهلل- (ُ)نوكملل "رياض الصاٟتُت"كأبلغ مثاؿ كتاب 

 العلم. ال يعرؼ ّٔا بعض طلبة دخلو، بينما للمؤلف نفسو كيتيبمن بيوت ا١تسلمُت إال  ايذر بيتن 
أم ٔتادتو، كرٔتا ٔتا يكتنفو من  اقد يكوف ٣تردن  -تعاىلبعد توفيق اهلل -كانتشار أم شيء 

 :الكتب لوجدنا منها مثبلن نتشار ، كلو ْتثنا األسباب اليت تكتنف اأمور
 قوة طلبة ا١تؤلف ككثرهتم. .ُ
 ا١تؤلف بُت أقرانو. ةشهر  .ِ
 ا١تؤلف ١تنصب ديٍت. ؤتبو  .ّ
 تبٍت الدكلة ١تنهج ا١تؤلف. .ْ
 الطفرة العلمية ُب زمن ا١تؤلف. .ٓ

                                                           

( ٭تِت بن شرؼ النوكم أبو زكريا: أحد أئمة الشافعية، صاحب التصانيف الكثَتة ا١تشهورة منها: رياض الصاٟتُت، كآّموع (ُ
رٛتو اهلل -ـ. ُِٕٕ –ق ٕٔٔـ، كفيها توُب عاـ ُِّّ -ق، ُّٔشرح ا١تهذب، كلد ُب مدينة نول السورية عاـ 

 (.ٔٓ/ُ ،شذرات الذىب في أخبار من ذىبالعكرم، ). -تعاىل
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 صبلحيتو ١تقررات دراسية نظامية أك غَت نظامية. .ٔ
 ا لشر٭تة كبَتة من الناس.كوف موضوع الكتاب مهمن  .ٕ

إىل تبلميذ  -رٛتو اهلل تعاىل-ما كرد ُب رسالة من الشيخ: أٛتد بن ٤تمد اٟتنبلي  كمن الركائع
ليقيمن  -تعاىل إف شاء اهلل-... ككاهلل ) بعد كفاتو، قاؿ فيها: -رٛتو اهلل تعاىل- : ابن تيميةشيخال

لنصرة ىذا الكبلـ، كنشره كتدكينو كتفهمو، كاستخراج مقاصده كاستحساف عجائبو  -سبحانو-اهلل 
 .(ُ)(ىم إىل اآلف ُب أصبلب أبائهم الن اكغرائبو، رج

 ٘تؤل األسواؽ، كيتسابق الناس على اقتنائها. -رٛتو اهلل-ىي كتب ابن تيمية  فها ؛كقد حصل
كاف الشيخ ) يقوؿ الشيخ إحساف العتييب: ،-رٛتو اهلل تعاىل-كمثل ىذا حصل للشيخ: العثيمُت 

قد أراد أف يتفرغ للتأليف، فنصحو بعض إخوانو أف الناس ْتاجة إىل التعليم، كأف اهلل تعاىل قد يهيئ 
لك من ٬تمع علمك الذم تعلّْم فييجمع لك األمراف! ككاف ذلك، فأخرجت أشرطتو ا١تسموعة إىل  

 .(ِ)(كتب مقركءة بعناية كترتيب فائق
أذكر أٌٍل مرة ُب إحدل ) حيث يقوؿ:لشيخ: عبدالرٛتن السديس لغ من ذلك ما أكرده ابل أب

الدكؿ الغربية، دخلت أحد ا١تراكز اإلسبلمية، كفيو مكتبة متواضعة، فإذا أنا ٔتجموعة من طبلب 
كىم مل يركه، كقد عكفوا على كتبو كمؤلفاتو  -تعاىل رٛتو اهلل-ر من ٤تيٌب الشيخ العلم ُب ىاتيك الٌديا

 كرسائلو، يقرؤكهنا كيبذلوف جهودىم ُب ترٚتتها بلغتهم، فقلت: سبحاف اهلل الذم كتب لشيخنا
 .(ّ)(اا، كلقد بٌشرتو بذلك فسيٌر كثَتن القبوؿ حىٌت ُب ٣تاىل الغرب كأقاصي الٌدني

زرت  اقبل حوايل ٜتسة عشر عامن ) فقاؿ: (ْ)اهلل اٞتبليلأشار إىل ٨تو من ذلك الشيخ: عبدقد ك 
أمريكا، فالتقيت بطائفة من الشباب ىناؾ، كعرضت عليهم ىل عندكم من كتب الشيخ ٤تمد 

لػو، فوجدت أٌف ىذه األشرطة  اعندم ثبلٙتائة كٜتسوف شريطن نعم العثيمُت كأشرطتو؟ فقاؿ أحدىم: 

                                                           

 .َُِ ،ُط، الجامع لسيرة شيخ اإلسالـ: ابن تيمية خالؿ سبعة قركف، العمرافك  ( مشس،(ُ
الرابط التايل:  ، مقاؿ منشور على-رحمو اهلل تعالى-كقفات في حياة الشيخ محمد بن صالح العثيمين العتييب، ( (ِ

http://cutt.us/F7b1j. 
 .َُِ، العالمة ابن عثيمينالدر الثمين في ترجمة فقيو األمة ا١ترم، ( (ّ
، اشتهر بالدعوة إىل حيث قضى ّٔا قرابة النصف قرف، كما ( عبداهلل بن ٛتد اٞتبليل، طالب علم كداعية سعودم معاصر(ْ

عرؼ ْترصو على شعَتة االحتساب، كاف أستاذنا للتفسَت ّتامعة اإلماـ ٤تمد بن سعود اإلسبلمية بالقصيم، لو دركس علمية 
 .http://majles.alukah.net/t18693 ترٚتتو على الرابط التايل: .باحملاظرات العلمية كا١تناصحةكاشتهر 
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يناسب فضلو،  عليو ٔتا قد مٌن اهلل -تعاىل اهللرٛتو -مل أٝتعها أنا بنفسي كمل أرىىا، كعرفت أف الشيخ 
 .(ُ)(نشركا علمو ُب أصقاع العامل حىٌت ُب أمريكا اا كإخوانن بأف ىٌيأ لػو قلوبن 

 لوجدناىا فيما يلي: -الشرح ا١تمتع-كلو أردنا أف نلخص دالئل أ٫تية ىذا الكتاب 
 ا١تدققُت احملققُت. ءمكانة الشيخ العلمية كخاصة الفقهية، فهو من الفقها .ُ
 ألىم ا١تختصرات الفقهية ُب ا١تذىب اٟتنبلي. اأف الكتاب يعد شرحن  .ِ
 األسلوب ا١تتُت الرصُت، من جهة ا١تنهجية العلمية كا١تنحى الفقهي. .ّ
 بالنصوص الشرعية كالتعليبلت الدقيقة. االتأصيل الشرعي العميق، مدعومن  .ْ
 من مسائل ا٠تبلؼ الفقهي، كعرضها بأدلتها كتعليبلهتا. ااستيعاب كثَتن  .ٓ
 عن ا١تذىبية الفقهية الضيقة. اًتجيح بُت أقواؿ العلماء، متجردن عنايتو بال .ٔ
 كثرة رجوع ا١تربُت كا١تفتُت لو خاصة ُب ا١تواقع على الشبكة العا١تية. .ٕ
 من ا١تراجع ا١تعاصرة اليت تواكب ا١تسائل ا١تستجدة. دُّ أف الكتاب يع .ٖ
 لتصوير الواقعي للمسائل الفقهية.بإيراد ا اَتن عٍت كث رٛتو اهلل تعاىلف الشيخ أ .ٗ

 الكتاب: : ميزاترابعالمطلب ال
كىو القائم على التميز عمن -عندما يعمد شخص إىل التأليف كىو يعي ا١تعٌت اٟتقيقي للتأليف 

فبلبد أف تكوف لو بصمتو ا١تميزة  -زيادة تصوير أك مواكبة جديد ...سبق، إما ببسط أك اختصار أك 
ًفًو، حىت ٬تد من يستفيد منو، أما ما ىو دارج بكثرة ُب سوؽ التأليف من سباؽ ٤تمـو على ميؤىلَّ 

بالبعض إىل نسخ مؤلف ٍب لصقو كتغيَت العنواف كا١تؤلف فقط، فهذا عبث يستحق  اللتأليف، حد
مل تنل كتبو ىذا القبوؿ العجيب إال  -هلل تعاىلرٛتو ا-فاعلو الذـ كالقدح ال الثناء كا١تدح، كشيخنا 

، كالرصانة ُب العرض كالًتجيح لتميزىا، ْتسن السبك كدقة الوصف، كالعناية بالدليل كفخامة التعليل
كتبو ىي عبارة عن تفريغ لؤلشرطة الصوتية ا١تسجل فيها دركسو، كلكنها ٘تيزت   ...، كإف كانت أكثر

أ نشرات، ككلف من طبلبو من يراجعو، كأ٢تا، بل إف بعضها راجعو عدة م -رٛتو اهلل-ٔتراجعة الشيخ 
 عثيمُت ا٠تَتية، فأصبحت ىي ا١تسؤكلة عن إخراج كتبو.تعٌت بذلك، كىي مؤسسة الشيخ ال ؤسسةم

 

                                                           

 .ََُ ،صفحات مشرقة من حياة اإلماـ: محمد بن صالح العثيمينا١تطر، ( (ُ
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 :ُب ذلك حيث يقوؿ (ُ)، الدكتور ناصر الزىراٍلاعمومن  العثيمُت ك٦تن أشار لتميز كتب الشيخ
مكتوب ُب: العقيدة علمية ُب ٣تاالت شىت، من مسموع ك  اآثارن  -اهلل يرٛتو-لقد صنف الشيخ )

كالفقو كاٟتديث كاألخبلؽ كالسلوؾ كا١تعامبلت كغَتىا، ٦تا كاف ٢تا األثر الكبَت ُب استفادة الناس 
كمنقطع النظَت، كما  االعلم، ككاف اإلقباؿ عليها شديدن منها، سواء على مستول عامة الناس أك طلبة 

١تا يلمسوف ُب ذات الشيخ من األىلية كالكفاءة التامة، اليت ترشحو إىل  ؛ذاؾ إال لثقة الناس بو
وح ُب كض-٘تتاز مؤلفات الشيخ بػ: الوضوح إصدار األحكاـ الشرعية، كالتصدم للفتول كالتأليف، ك 

يد كاالختصار ا١تخل، استدالالتو بعيدة عن التطويل ا١تمل، كالتعق ،-األلفاظ، ككضوح ُب ا١تعاٍل
 مدعومة باألدلة الصحيحة، كالتعليبلت كاألقيسة الصر٭تة، مع إبداع ُب التبويب، كحسن ُب التقسيم،
فيما ٭تتاج إىل تقسيم، إىل غَت ذلك من األساليب البديعة اليت ٭تلي ّٔا الكتاب، حىت ٮترجو ُب 

 .(ِ)(أركع كأحسن لباس
 الربعي ينقل عن الشيخ سليماف "شرح زاد ا١تستقنع شرح ا١تمتعال"كتاب كُب كبلـ خاص عن  

التحرير الدقيق للمسائل، كقد ) :ةالعلمي -تعاىل رٛتو اهلل-العثيمُت ُب أىم ٝتات منهج الشيخ  قولو
ساعدت العقلية آّربة للشيخ تأكيد ىذه السمة كترسيخها ُب شركحو كمؤلفاتو كفتاكيو، بذرائع 

ا ُب األقيسة، مطردن  اللعلل، كانضباطن  اا متناىين فأٙترت صوابية غالبة ُب الفتول، كٖتديدن أصولية معتربة، 
كاستقامة مسددة ُب التفريع، كلقد برزت ىذه ا٠تصائص كسواىا ُب الشرح ا١تمتع على زاد ا١تستقنع 

 .(ّ) (لصفتو ا١تنهجية ...
مقدمة الشركح الفقهية ا١تطبوعة، يربز ُب )فيقوؿ عن ىذا الكتاب القيم:  ا١ترم عصاـأما الشيخ 

كيعترب ىذا الشرح من أنفس الشركح على  ،... "الشرح ا١تمتع" شىرح الشيخ لزاد ا١تستقنع ا١تسمى بػ
 ؛ حيث إنٌو يتميز باآلٌب:-رٛتو اهلل تعاىل-، كمن أٚتل ما كتب الشيخ "زاد ا١تستقنع"

                                                           

ـ، درس ُّٔٗ –ق ُّّٖعاـ:   مدينة الباحةصر بن مسفر الزىراٍل، طالب علم كداعية كشاعر سعودم معاصر، كلد ُبان( (ُ
 ، كمؤسسالعربية س كا١تاجستَت كالدكتوراه ُبالدراسة النظامية، ٍب التحق ّتامعة أـ القرل ٔتكة، كحصل منها على البكالوريو 

عديدة، كمن أبرز أعمالو ، كقصائد كثَتة ٚتعية اإلصبلح كالتنمية األسرية ٔتكة، كخطيب جامع ابن باز ٔتكة، لو مؤلفات
ترٚتتو  .ككقفو هلل تعاىل ،نةكالسلقرآف : ا١تشركع العا١تي العظيم "السبلـ عليك أيها النيب" كالذم خصصو للتعريف باكأشهرىا

 http://cutt.us/PuRRI. على الرابط التايل
 .ِّ ،ديمين اإلماـ الزاىابن عثالزىراٍل، ( (ِ
 .ْٕٔ ،المرجع السابق ((ّ
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 سهولة العبارة. .ُ
 التعليق على ا١تسائل اٟتادثة ا١تعاصرة. .ِ
 ، كبياف أكجو ضعف القوؿ ا١ترجوح.تصحيح القوؿ الصحيح .ّ
 التعليق على أخطاء بعض الفقهاء. .ْ
 التنبيو على بعض األقواؿ الشاٌذة. .ٓ
 إبراز الكثَت من توجيهات شيخ اإلسبلـ رٛتو اهلل تعاىل. .ٔ

 .(ُ)(على مسٌمى ا، ككاف ْتقٍّ اٝتن منقطع الٌنظَت ىذا الكتاب قبوالن كقد القى  
 بعض ما قيل فيو: س:خامالمطلب ال

، كيعد أكرب -تعاىل رٛتو اهلل-كىو أعظم ما خلفو الشيخ ) ن أٛتد اٟتسُت:يقوؿ الشيخ: كليد ب
 .(ِ)(ا، كمن أىم ا١تراجع ُب كتب الفقوا كأكسعها نفعن مؤلفاتو حجمن 

، كىو أكرب "الشرح ا١تمتع على زاد ا١تستقنع") :(ّ)ا١تنياكم كيقوؿ الشيخ: ٤تمود بن ٤تمد
 .(ْ)(اكقد يصل إىل ٜتسة عشر ٣تلدن  ،كفيها يظهر دقة علم الشيخ ،االشيخ كأكثرىا نفعن مؤلفات 

،  فدكنك كتابو العجاب ا١تستطاب "الشرح ا١تمتع") :(ٓ)يقوؿ الشيخ الدكتور: ذياب الغامدمك 
 .(ٔ)(ا بناصية الدليل كأزمة التعليل، ال بالتعصب كالتقليد، كال بالغلو كالتشديدكل ذلك أخذن 

 

                                                           

 .ُُٗ-َُٗ ،ابن عثيمينفقيو األمة العالمة الدر الثمين في ترجمة ا١ترم، ( (ُ
 .َُٓ ،عثيمينالجامع لحياة العالمة محمد بن اٟتسُت، ( (ِ
ُب علماء العلى ٣تموعة من ، درس ـَُٕٗ –ق َُّٗد عاـ ا١تنياكم: طالب علم مصرم معاصر، كل( ٤تمود بن ٤تمد (ّ

 .http://cutt.us/xF2Pعلى الرابط التايل: موعة من ا١تؤلفات، ترٚتتو مصر، لو موقع إلكًتكٍل دعوم ٭تمل اٝتو، كلو ٣ت
 .ُٕ ،ُط، الشرح الكبير لمختصر األصوؿ من علم األصوؿ( ا١تنياكم، (ْ
على ـ، حاصل ُٔٔٗ –ق ُّٖٔعاـ:  مدينة الطائفُب د كل امدم: طالب علم سعودم معاصر،( ذياب بن سعد الغ(ٓ

درس على الكثَت من العلماء منهم: عبداهلل العقيل كابن باز كابن ة بالسوداف، اإلسبلميمن جامعة أـ درماف الدكتوراه 
 .http://cutt.us/gXdIfعلى الرابط التايل:  ١تية ٭تمل اٝتو.كلو موقع خاص على الشبكة العا كلو مؤلفات كثَتة، عثيمُت،

 .ِٗ ،ُط، كرائم التراجم صفحات من أعالـ العصر ( الغامدم،(ٔ
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ا١تستقنع  الشرح ا١تمتع على زاد ا١تستقنع" ىذا الشرح لزاد") :(ُ)آؿ إٝتاعيل كيقوؿ الشيخ: ٤تمد
اٞتليل الفقيو: ٤تمد  ، تأليف العامل العبلمة الشيخ(ِ)يعترب أكرب شرح ١تختصر ُب الفقو على اإلطبلؽ

 .ابن اٞتوزم ، الناشر دارا، يقع ُب ٜتسة عشر ٣تلدن -تعاىل رٛتو اهلل-بن صاّب العثيمُت 
ا١تستقنع ىيبةه،  عباراتو كحللها، فهو شرح ما بعده شرح، فلزاد -تعاىلرٛتو اهلل -فك الشيخ 

 .(ّ)(اٟتديد عليو السبلـلداككد  فف اهلل لو العبارات ا١تعقدة كما أالحيث أال ؛الشارح كسر ىذه ا٢تيبة
 تالميذ الشيخ لكتابو: ة: خدمدسالمطلب السا

نتشار ا١تؤلفات كقبو٢تا كجود اعند اٟتديث عن أ٫تية ىذا الكتاب، أشرت إىل أف ٦تا يسبب 
  إذ بذلت جهود ؛-رٛتو اهلل تعاىل-طبلب فاعلُت للشيخ كتبنيهم لكتبو، كىذا ما حصل للشيخ 

حيث  ؛بطريقة غَت مباشرةكاف أك   ،٦تن تتلمذ عليو مباشرةسواء كاف  ،طبلبو ك٤تبيوقبل كبَتة من 
 :باآلٌب ٠تدمة ىذا الكتاب، ك٧تمل ىنا ىذه اٞتهود تنادكا

على أشرطة   "الشرح زاد ا١تمتع" كتابػبتسجيل ا١تادة العلمية ل د اٟتسُت: كليعناية الدكتور .ُ
ىو  دُّ ، ٍب تتابع الطبلب على التسجيل، كالذم يعمنذ بداية التحاقو بدرس الشيخ كاسيت 

 النواة ٢تذا الكتاب.
خالد ا١تشيقح ُب تفريغ ىذا الدكتور سليماف أبا ا٠تيل ك معايل الدكتور جهود الشيخُت:  .ِ

 الكتاب اٞتليل من األشرطة كالعناية بو حىت طبع.
 للطباعة. اذا الكتاب كتنقيحو كتقدٯتو جاىزن راجعة ىٔتعناية الشيخ عمر اٟتفياف  .ّ
باعتو، بطلب من الشيخ مراجعة ٣تموعة من طبلب الشيخ: العثيمُت ٢تذا الكتاب بعد ط .ْ

 .-رٛتو اهلل تعاىل-نفسو العثيمُت 

                                                           

نطقة الشرقية ا١تب ٤تافظة األحساءُب د كل : طالب علم سعودم معاصر،اٟتريب ٝتاعيلآؿ إبن حسُت ( ٤تمد بن عبدالرٛتن (ُ
درس الدراسة النظامية، ٍب درس ُب كلية الشريعة جامعة اإلماـ ٤تمد بن سعود اإلسبلمية ـ، ُِٓٗ -ىػ ُِّٕعاـ: 

ؿ الشيخ كٛتاد أ: ابن باز كعبدالعزيز ا١تشايخكبار العلماء منهم كحصل على البكالوريوس منها، كدرس على ٣تموعة من  
األنصارم، لو ْتوث كمؤلفات عديدة، توىل عدد من ا١تناصب القيادية ُب رئاسة االفتاء كالدعوة كاإلرشاد حىت تقاعده. 

 .http://cutt.us/IvuWUترٚتتو على الرابط: 
 أكرب منو، كا١تغٍت شرح ٥تتصر ا٠ترقي أكرب منو.( ُب ىذا الكبلـ نظر؛ فآّموع شرح ا١تهذب (ِ
 ـ.ََِٗ/ُ/ُ  -ىػ َُّْ/ُ/ٓ، بتأريخ: ُِّْٓ، رقم العدد: السعودية صحيفة الجزيرة( (ّ
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، ٖتت مسمى: التهذيب ا١تقنع ُب (1)ا٠تليل لكتاب من قبل الشيخ: أٛتداختصار ىذا ا .ٓ
 اختصار الشرح ا١تمتع.

، ٖتت مسمى: ا١تختصر من ا١تمتع (ِ)الكوارم ستاذة: كاملةمن قبل األ اختصار ىذا الكتاب .ٔ
 من شرح زاد ا١تستقنع.

ئد تربوية من الشرح الفوائد الًتبوية اليت اشتمل عليها الكتاب، من خبلؿ كتاب: فوا سرب .ٕ
 العنزم.الدكتور: مرضي لشيخ لا١تمتع، 

لغت كب ،عن اختيارات الشيخ ُب ىذا الكتاب حىت اٞتزء الثامن الذياب كتب الشيخ: ٤تمد .ٖ
 عثيمُت.ال الراغبُت إىل اختيارات الشيختوجيو كٝتى كتابو:  ،(َٓٗاختياراتو )

  

                                                           

ـ، درس ُٗٔٗ –ق ُّٖٗ: كلد ُب عنيزة عاـطالب علم سعودم معاصر،  ،أٛتد بن ٤تمد بن حسن بن إبراىيم ا٠تليل( (ُ
الشريعة جامعة اإلماـ ٤تمد بن سعود اإلسبلمية كحصل منها على البكالوريوس كالدكتوراه،  الدراسة النظامية، كالتحق بكلية

ستاذ ُب جامعة القصيم، درس على ٣تموعة من بالرياض، يعمل حالينا أ كحصل على ا١تاجستَت من ا١تعهد العايل للقضاء
كلو موقع على الشبكة العا١تية ٭تمل اٝتو.  ة،ثَت علمية ككمشاركات ، لو كتب كْتوث عثيمُتالعلماء منهم: الشيخ ابن باز كال

 .http://cutt.us/0p5SC الرابط التايل:ترٚتتو على 
، درست الدراسة النظامية، كالتحقت بكلية ة، طالبة علم كباحثة قطرية معاصر الكوارم يبنت ٤تمد بن جاسم بن عل كاملة( (ِ

، باحثة شرعية ُب كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية كتعمل حاليناها على البكالوريوس، الشريعة ُب جامعة قطر كحصلت من
 .http://cutt.us/8xBjى الرابط التالية: ٢تا موقع على الشبكة العا١تية ٭تمل اٝتها، ترٚتتها فيو عل
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  :الباب الثاني

 منهج الشيخ العثيمين في تعليالتو،

 كتحتو فصالف:

 الفصل األكؿ: طرؽ الشيخ في التعليل.

 الفصل الثاني: نماذج من تعليالتو المميزة.

  



 

71 

 
 
 
 
 

  الفصل األكؿ:

 ،طرؽ الشيخ في التعليل

 كتحتو أربعة مباحث:

 .عمومان  المبحث األكؿ: طرؽ الشيخ في التعليل

 المبحث الثاني: الطرؽ المرتبطة بالنص الشرعي.

 المبحث الثالث: الطرؽ المرتبطة بالفقو كأصولو.

 المبحث الرابع: الطرؽ المرتبطة بما سواىما.
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 المبحث األكؿ:
 اعمومن  طرؽ الشيخ في التعليل

 :-رحمو اهلل تعالى-طرؽ التعليل عند الشيخ  أنواع: أكالن 
، كأ٪توذج رئيس من فقو الشيخ "الشرح ا١تمتع على زاد ا١تستقنع"بعد استعراض شامل لكتاب 

ُب  -رٛتو اهلل تعاىل-، ّٔدؼ رصد كحصر ما يتمحور حولو منهج الشيخ -رٛتو اهلل تعاىل-العثيمُت 
ُب التعليل يرجع إىل مناطات كثَتة كمستمسكات  -رٛتو اهلل تعاىل-التعليل، كجدت أف منهجو 

 ُتعديدة تدؿ على سعة فقهو كدقة علمو، كقد بلغت ُب حدكد ْتثي كاستقصائي ٢تذه الطرؽ ثبلث
 ٣تاالت ىي: ةطريقة، متنوعة رتبتها حسب أقرب تصنيف ٢تا، كقد رأيت تصنيفها إىل ثبلث

 الطرؽ ا١ترتبطة بالنص الشرعي. .ُ
 و كأصولو.الطرؽ ا١ترتبطة بالفق .ِ
 الطرؽ ا١ترتبطة ٔتا سوا٫تا. .ّ

 :سلكها في التعليل لرأيو إجماالن  طرؽ التيسرد ال: ثانيان 
 التعليل بالنص الشرعي. .ُ
 التعليل بتعليل النص الشرعي. .ِ
 التعليل باإلٚتاع. .ّ
 التعليل بقوؿ الصحايب. .ْ
 التعليل بالعرؼ كالعادة. .ٓ
 التعليل باٟتكمة. .ٔ
 التعليل با١تصلحة. .ٕ
 باالستصحاب.التعليل  .ٖ
 التعليل بالقياس. .ٗ

 التعليل بالقاعدة الفقهية. .َُ
 التعليل بالقاعدة األصولية. .ُُ
 التعليل ٔتخالفة القاعدة. .ُِ
 التعليل باللغة. .ُّ
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 التعليل بالضابط. .ُْ
 التعليل برباءة الذمة. .ُٓ
 التعليل بالشرط. .ُٔ
 التعليل ٔتفهـو ا١تخالفة. .ُٕ
 التعليل باالحتياط. .ُٖ
 التعليل با٠تبلؼ. .ُٗ
 التعليل بالتيسَت. .َِ
 التعليل بالتشديد. .ُِ
 التعليل باٟتكم. .ِِ
 التعليل با١تنطق. .ِّ
 التعليل بالتجربة. .ِْ
 التعليل بالظنة. .ِٓ
 التعليل بالتشبو بغَت ا١تسلمُت. .ِٔ
 التعليل بظاىر اٟتاؿ. .ِٕ
 التعليل بعدـ الفرؽ. .ِٖ
 التعليل بالشذكذ. .ِٗ
 التعليل بصورة ا١تسألة. .َّ

 .شاء اهلل تعاىلإف  ،األقساـ كأمثلتها ه ٢تذكسأكرد بعد ىذا ا١تبحث تفصيبلن 
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  المبحث الثاني:
 ،الطرؽ المرتبطة بالنص الشرعي

 :كتحتو تسعة مطالب
 المطلب األكؿ: التعليل بالنص الشرعي:

، بل مراجعة ا على النص كمفهومو كال يقصد بو االستدالؿ بو ابتداءن قن فى كُب ىذه اٟتالة يكوف متػَّ 
كالذم نعلل بو دكف أف يعًتض معًتض أف نقوؿ ) :-رٛتو اهلل تعاىل-منطلقات القوؿ بو، يقوؿ 

كذلك عند حديثو حوؿ عدـ مشركعية الوقوؼ عند  ،(ُ)(-صلى اهلل عليو كسلم-ىكذا فعل النيب 
اٞتمرة  –ٚترة العقبة للدعاء، فقد نقل عدة تعليبلت للعلماء ُب سبب عدـ الوقوؼ عند ٚترة العقبة 

 إىل -رٛتو اهلل-لوسطى، ٍب عىقَّبى ّٔذه العبارة، يشَت مع مشركعية الوقوؼ عند الصغرل كا -الثالثة 
مل يقف عند  -صلى اهلل عليو كسلم-كىو ىنا ٦تكن، فالنيب  ،اأف األكىل التعليل بالنص إذا كاف ٦تكنن 

ٍبيَّ يىٍأٌب اٞتٍىٍمرىةى الَّيًت ) :أنو قاؿ -عنورضي اهلل - (ِ)ٚترة العقبة للدعاء كما ثبت من حديث ابن عمر
بػّْري ًعٍندى كيلّْ حىصىاةو، ٍبيَّ يػىٍنصىًرؼي كىالى يىًقفي ًعٍندىىىا ، ييكى  .(ّ)(ًعٍندى اٍلعىقىبىًة، فػىيػىٍرًميهىا ًبسىٍبًع حىصىيىاتو

 المطلب الثاني: التعليل بتعليل النص الشرعي:
رتباطو الكذلك من أقول التعليبلت، يعد من الكتاب أك السنة  التعليل بالنص الشرعيكال شك أف 

مسألة طهورية ا١تاء اليسَت الذم خلت بو امرأة لًتفع حدثها، كرد ُب  الشرعي مباشرة، كمثالو:بالنص 
 -صلى اهلل عليو كسلم-فَّ النَّيبَّ إأنو قاؿ:  -عنو رضي اهلل- (ْ)ُب حديث اٟتكم بن عمرك الغفارم

                                                           

 .ِّٓ/ٕ ،الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ُ
ـ، كاف ُّٔ -قبل ا٢تجرة، َُ( عبد اهلل بن عمر بن ا٠تطاب العدكم، أبو عبد الرٛتن: صحايب جليل، كلد ُب مكة عاـ: (ِ

باٟتق، نشأ ُب اإلسبلـ، كىاجر إىل ا١تدينة مع أبيو، كشهد فتح مكة، أفىت الناس ُب اإلسبلـ ستُت سنة، من  اا جهَتن جريئن 
صلى -، ك١تا قتل عثماف عرض عليو نفر أف يبايعوه با٠تبلفة فأىب، كغزا مع النيب احديثن  َِّٔن من الركاية إذ ركل: ا١تكثري

 –ق ّٕكبعده غزكات كثَتة، ككف بصره ُب آخر حياتو، كىو آخر من توُب ٔتكة من الصحابة عاـ:  -اهلل عليو كسلم
 (.ُٓٓ/ْ ،اإلصابة في تمييز الصحابةابن حجر، . )-رضي اهلل تعاىل عنو-ـ، ِٗٔ

 .ُّٕٓ، رقم: َّٖ/ُكتاب اٟتج، باب رفع اليدين عند اٞتمرة الدنيا كالوسطى،   ،صحيحوُب  البخارم رجوأخ( (ّ
إىل أف مات، كانتقل إىل البصرة ُب  -صلى اهلل عليو كسلم-( اٟتكم بن عمرك بن ٣تدٌع الغفارٌم، صحايٌب جليل، صحب النيب (ْ

ـ، َٕٔ -ىػ َٓ، فغزا كغنم، كأقاـ ٔترك، كمات ّٔا عاـ: ا مقدامن فاضبلن  اهو زياد إىل خراساف، ككاف صاٟتن أياـ معاكية، فوجَّ 
 (.ُٓ/ِ، أسد الغابة في معرفة الصحابةابن األثَت، . )-رضي اهلل تعاىل-
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ٍرأىةً نػىهىى أىٍف يػىتػىوىضَّأى الرَّجيلي ًمٍن فىٍضًل طىهيوًر  كىو ا١تذىب -، كمن ىنا قاؿ بعض العلماء (ُ)(اٍلمى
 .(ِ)أف ىذا ا١تاء ال يرفع حدث الرجل كال بد من استعماؿ غَته -اٟتنبلي

يرل أف الصحيح أف النهي عن استعماؿ ىذا ا١تاء على  -رٛتو اهلل تعاىل-كلكن الشيخ العثيمُت 
فيجوز للرجل استعمالو ُب رفع اٟتدث، كعلل لذلك سبيل كراىة التنزيو، كأف ا١تاء باؽ على طهوريتو، 

نب، يعٍت أهنا ًإذا اغتسلت منو من اٞتنابة فًإف ا١تاء باؽو على ) فقاؿ: كىناؾ تعليل، كىو أف ا١تاء ال ٬تي
ُب ىذه ا١تسألة، كما ُب حديث عبداهلل  -صلى اهلل عليو كسلم-، كىو ما علل بو النيب (ّ)(طىهيوريتو

ُب  -صلى اهلل عليو كسلم-اٍغتىسىلى بػىٍعضي أىٍزكىاًج النَّيبّْ ) أنو قاؿ: -عاىل عنهمارضي اهلل ت-بن عباس 
ٍفنىةو  جى

ا أىٍك يػىٍغتىًسلى: فػىقىالىٍت لىوي: يىا رىسيوؿى اللَّوً  -صلى اهلل عليو كسلم-، فىجىاءى النَّيبُّ (ْ) ًإٍلّْ   ،لًيىتػىوىضَّأى ًمنػٍهى
"-صلى اهلل عليو كسلم-، فػىقىاؿى رىسيوؿي اللًَّو اكيٍنتي جينيبن   .(ٓ)(: "ًإفَّ اٍلمىاءى الى ٬تىٍنيبي

 المطلب الثالث: التعليل باإلجماع:
 .(ٔ)(على حكم شرعي صلى اهلل عليو كسلماتفاؽ ٣تتهدم ىذه األمة بعد النيب ) كاإلٚتاع ىو:

 اإلٚتاع نوعاف: قطعي كظٍت.) :-رٛتو اهلل تعاىل-ٚتاع يقوؿ الشيخ العثيمُت كحوؿ أنواع اال
 جوب الصلوات ا٠تمس كٖترَل الزٌل،فالقطعي: ما يعلم كقوعو من األمة بالضركرة، كاإلٚتاع على ك 

 كىذا النوع ال أحد ينكر ثبوتو كال كونو حجة، كيكفر ٥تالفو إذا كاف ٦تن ال ٬تهلو.
ُب إمكاف ثبوتو، كأرجح األقواؿ ُب كالظٍت: ما ال يعلم إال بالتتبع كاالستقراء، كقد اختلف العلماء 
 : كاإلٚتاع الذم ينضبط ما كاف(ٕ)ذلك رأم شيخ اإلسبلـ ابن تيمية حيث قاؿ ُب العقيدة الواسطية

 .(ٖ)(إذ بعدىم كثر االختبلؼ كانتشرت األمة ؛عليو السلف الصاّب
                                                           

. كصححو َِٓٓٔرقم:  ،ِِٓ/ّْ، -عنوتعاىل رضي اهلل -، حديث اٟتكم بن عمرك الغفارم مسندهأخرجو أٛتد ُب ( (ُ
 (.ُُرقم: ، ّْ/ُ، بتخريج أحاديث منار السبيل إركاء الغليلاأللباٍل )

 .ُُ/ُ ،الركض المربع شرح زاد المستقنعالبهوٌب، ( (ِ
 .ْٔ/ُ ،الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ّ
 ، مادة: جفن(.ٖٗ/ُّ، ّط لساف العرب، ،ابن منظور)القصاع، كاٞتمع  ( اٞتىٍفنىة: إناء للطعاـ، كىي أعظم ما يكوف من(ْ
 ، كتاب الطهارة، بابسننوُب  الًتمذم. ك ٖٔرقم:  ،ِٔ/ُ لطهارة، باب ا١تاء ال ٬تنب،كتاب ا  ،سننوُب  داككد وأبأخرجو ( (ٓ

 . كقاؿ الًتمذم: حديث حسن صحيح.ٓٔرقم: ، ُُِ/ُ الرخصة ُب فضل طهور ا١ترأة،
 .ْٔ/ُ، ْط، األصوؿ من علم األصوؿ( العثيمُت، (ٔ
 .ُِٖ ،ِط، الواسطية )اعتقاد الفرؽ الناجية المنصورة(العقيدة ، ابن تيمية( (ٕ
 .ٓٔ ،األصوؿ من علم األصوؿالعثيمُت، ( (ٖ
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: كىو "الركض ا١تربع"قاؿ ُب ) :-رٛتو اهلل تعاىل-كحوؿ قوة حجية اإلٚتاع يقوؿ الشيخ العثيمُت 
 م يقوؿ: إف ىذا التعبَت فيو نظر،بعضه، (ُ)َّىي مي خيُّ جائز باإلٚتاع، لقولو تعاىل:

 أف يقاؿ: جائز بالكتاب كالسنة كاإلٚتاع. كالصواب
ألف اإلٚتاع قاطع للنزاع  ؛لكن ا١تؤلف لو كجهة نظر، فأراد أف يبدأ باإلٚتاع، ٍب يذكر مستنده

ٓتبلؼ النص، فالنص قد يكوف فيو مدخل ١تؤكؿ فبل يوافقك من استدللت عليو بو على ما 
 .(ِ)(استدللت بو عليو

باإلٚتاع، قولو ُب مسألة جواز االستنجاء  -رٛتو اهلل تعاىل-كمن أمثلة تعليل الشيخ العثيمُت 
 ثبلث حاالت:كاإلنساف إذا قضى حاجتو ال ٮتلو من ) با١تاء:

األكىل: أف يستنجي با١تاء كحده. كىو جائز على الراجح، كإف كجد فيو خبلؼ قدَل من بعض 
السلف حيث أنكر االستنجاء كقاؿ: كيف ألوث يدم ّٔذه القاذكرات، كالصحيح اٞتواز، كقد انعقد 

 .(ّ)(اإلٚتاع بعد ذلك على اٞتواز
 :(ٗ)المطلب الرابع: التعليل بالقياس

 ،من العلماء صل فيها خبلؼ، كىو حجة عند اٞتماىَتأحد األدلة الشرعية اليت ح كالقياس ىو
 .(ٔ)(ألربعةالقياس حجة عند ٚتاىَت العلماء كمنهم األئمة ا) :(ٓ)يقوؿ الدكتور عياض السلمي

استعماؿ الوضوء من  ُب مسألةبالقياس، قولو  -رٛتو اهلل تعاىل-كمن أمثلة تعليل الشيخ العثيمُت 
مسألة: الويضيوء من مرًؽ ٟتم اإًلبل. ا١تذىب: أنو غَت كاجب، ) بل:ٟتم االبعض ا١ترؽ الذم خالطو 

                                                           

 .ِٕٓ( سورة البقرة، من اآلية رقم: (ُ
 .ْٗ/ٖ، الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ِ
 .َُّ/ُ مرجع السابق،ال ((ّ

كقد أٚتع أىل العلم على أف ): -رٛتو اهلل تعاىل-ك٦تن حكى اإلٚتاع على جواز االستنجاء با١تاء ابن ا١تنذر، حيث قاؿ       
 .َّٓ/ُ، ُط، كسط في السنن كاإلجماع كاالختالؼاألبن ا١تنذر، (. )االنجاسة تزكؿ با١تاء

: إٟتاؽ فرع بأصل ُب اٟتكم الشرعي الثابت لو اكاصطبلحن لى ا١تساكاة بُت شيئُت، ( القياس ُب اللغة: التقدير، كيطلق ع(ْ
 (.ُِْ، ُط، أصوؿ الفقو الذم ال يسع الفقيو جهلو، )السلميالشًتاكهما ُب علة اٟتكم. 

على البكالوريوس كا١تاجستَت ـ، حصل ُْٓٗ –ق ُّّٕـ: عياض بن نامي السلمي، طالب علم سعودم معاصر، كلد عا( (ٓ
 ،ركز التميز البحثي ُب فقو القضايا ا١تعاصرة١ت امديرن  من كلية الشريعة جامعة اإلماـ، يعمل حالينا قوكالدكتوراه ُب أصوؿ الف

 .http://cutt.us/NVUXB. ترٚتتو على الرابط التايل: يدهلو ْتوث كمؤلفات عد، با١تعهد العايل للقضاءمدرسنا ك 
 .ُّٕ/ُ ،أصوؿ الفقو الذم ال يسع الفقيو جهلوالسلمي، ( (ٔ
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: أنو ٬تب الويضيوء لوجود الطعم (ُ)كفيو كجو لؤلصحاب .اكلو ظهر طعمي اللَّحم؛ ألنو مل يأكل ٟتمن 
فاألحوط أف يتوضَّأ، أما  ؛اجدن  ُب ا١ترؽ، كما لو طبخنا ٟتم خنزير فًإف مرقو حراـ، كىذا تعليل قومّّ 

 .(ِ)(ًإذا كاف ا١ترؽ ُب الطَّعاـ، كمل يظهر فيو أثره فًإنو ال يضرُّ 
 المطلب الخامس: التعليل بقوؿ الصحابي:

نفرد بقولو كمل يوجد لو اء اكُب حجية قوؿ الصحايب كدليل ملـز خبلؼ معركؼ بُت العلماء، سو 
، أك خالفو أحد من الصحابة فيما إتو لو، كل ذلك فيما -رضي اهلل تعاىل عنو-٥تالف من الصحابة 

 أك إٚتاع ثابت. -صلى اهلل عليو كسلم-ا من كتاب اهلل أك سنة رسولو ال ٮتالف نصن 
بقوؿ الصحايب، مسألة عدـ جواز كليمة  -رٛتو اهلل تعاىل-كمن أمثلة تعليل الشيخ العثيمُت 

اس غَت كليمة العرس، منها ما ىو مباح، كمنها ما ىو ىناؾ كالئم ٬تتمع عليها الن) إذ يقوؿ: ؛العزاء
، فمن الوالئم احملرمة أف ٬تتمع الناس إىل أىل ا١تيت للعزاء، كيصنع أىل  مكركه، كمنها ما ىو ٤تـر

: عنو -رضي اهلل تعاىل- (ّ)ا١تيت الطعاـ للمجتمعُت، فهذه ٤ترمة، لقوؿ جرير بن عبد اهلل البجلي
كالنياحة كبَتة من  .(ْ)ااًلٍجًتمىاعى ًإىلى أىٍىًل اٍلمىيًّْت كىصىًنيعىةى الطَّعىاـً بػىٍعدى دىٍفًنًو ًمنى النػّْيىاحىةً كينَّا نػىعيدُّ 

لىعىنى النَّاًئحىةى  صلى اهلل عليو كسلمالكبائر، ألف النيب 
(ٓ))(ٔ). 

 

                                                           

 ( يقصد بكلمة: كجو: أم: قوؿ ُب ا١تذىب، كيقصد بكلمة: األصحاب: أم: بعض علماء ا١تذىب اٟتنبلي.(ُ
 .َّٕ/ُ ،الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ِ
، ابأربعُت يومن  -صلى اهلل عليو كسلم-قبل كفاة النيب  عبد اهلل: صحايب جليل، أسلم( جرير بن عبد اهلل بن جابر البجلي، أبو (ّ

معركة  شهدقومو، : جرير يوسف ىذه األمة، كىو سيد -رضي اهلل تعاىل عنو-ككاف حسن الصورة، قاؿ عمر بن ا٠تطاب 
-ـ ِٕٔ -ق ْٓ، توُب عاـ: أمَتنا عليهم افجمعهم عمر بن ا٠تطاب كجعل جريرن  ة كغَتىا، ككانت ّتيلة متفرقةالقادسي

 (.ِٗٓ/ُ ،في معرفة الصحابة أسد الغابةابن األثَت، . )-رضي اهلل تعاىل عنو
لباٍل . كصححو األَٓٗٔرقم: ، َٓٓ/ُُ ،-رضي اهلل تعاىل عنو- ، حديث جَتم بن عبداهلل، مسندهأخرجو أٛتد ُب ( (ْ

 (.ُٕٔ، ْط، أحكاـ الجنائز)
. كضعفو األلباٍل ُُِِٔرقم:  ،ُٔٔ/ُٖ ،-رضي اهلل تعاىل عنو- حديث أيب سعيد ا٠تدرم ، مسندهأخرجو أٛتد ُب ( (ٓ

 (.ِِِ/ّ ،إركاء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل)
 .ُّٗ/ُِ ،الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ٔ
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 :(ٔ)ل بالعرؼالمطلب السادس: التعلي
 حاؿ قوؿ الصحايب.كالعرؼ من األدلة ا١تختلف فيها، حا٢تا 

هنا مرجع كضابط لؤلحكاـ الشرعية، كمن القواعد الفقهية ا١تقررة عادة أكاألصل ُب العرؼ كال
 .(ِ))العادة ٤تكمة( لدل ٚتيع الفقهاء ككل ا١تذاىب قاعدة:

كالقاعدة ا١تعركفة: أف ما أتى، ) :-رٛتو اهلل تعاىل-كُب عمل العرؼ ك٣تالو يقوؿ الشيخ العثيمُت 
 بالشرع فمرجعو إىل العرؼ، كما قيل: كمل ٭تدد

 (ّ)(بالشرع كاٟترز فبالعرؼ احدد     د  حدَّ ػػػػم يػػػػى كلػػػا أتػػػػل مػػػػكك
 .(ْ)ا(ا كا١تشركط شرطن )ا١تعركؼ عرفن  كمن القواعد ا١تتقررة لدل الفقهاء قو٢تم:

ا١تعترب، حىت يصلح ألف ، حوؿ العرؼ (ٓ)كىناؾ مسألة مهمة، أشار ٢تا الدكتور: كىبة الزحيلي
، (ٔ)(كإ٪تا تعترب العادة إذا كانت سابقة، فبل عربة بالعرؼ الطارئ) ا ُب مسألة ما فقاؿ:يكوف حاكمن 

تحديد أمر ما ُب قضية معينة، فإف كاف العرؼ كيقصد بذلك: أنو عندما ٨تتاج للرجوع للعرؼ ل

                                                           

اعة من الناس كيتعارفونو فيما بينهم ُب البيع كالشراء كالنكاح كما أشبو ذلك من األمور اليت ( العرؼ ىو: ما يعتاده ٚت(ُ
 (.ٔٗ، ُط، شرح القواعد السعدية )الزامل،. يعتادكهنا

عل حكمان إلثبات حكم شرعي مل يينص على خبلفو ٓتص(ِ وصو، فلو مل يرد ( معٌت القاعدة: أف العادة عامة كانت أـ خاصة ٕتي
 ،ربعةالقواعد الفقهية كتطبيقاتها في المذاىب األ، فإف العادة تعترب. )الزحيلي، امن ، أك كرد كلكن عانص ٮتالفها أصبلن 

 (.ِٖٗ/ُ، ُط
 .ِِٕ/ُ ،الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ّ
ا  ، ألف ا١تعركؼ عرفن ، فهو ٔتنزلة الصريح لداللة العرؼ عليوااد بُت الناس، كإف مل يذكر صر٭تن ( معٌت القاعدة: إف ا١تعركؼ ا١تعت(ْ

للنص ٓتصوصو،  اتعارؼ، كذلك بأالَّ يكوف مصادمن صريح الشرط ا١ت اُب كل ٤تل يعترب كيراعى فيو شرعن ، ك اطن كا١تشركط شر 
القواعد الزحيلي، تعارفو الناس، كاعتادكا التعامل عليو بدكف اشًتاط صريح، فهو مرعي، كيعترب ٔتنزلة االشًتاط الصريح. ) إذا

 (.ّْٔ/ُ ،الفقهية كتطبيقاتها في المذاىب األربعة
ـ، ُب إحدل قرل ُِّٗ -ق َُّٓسورم معاصر، كلد عاـ:   الزحيلي: عامل شرعي كمفكر إسبلميمصطفى ( كىبة (ٓ

دمشق بسوريا، درس الدراسة الشرعية النظامية ّتامعيت األزىر كالقاىرة ٔتصر حىت حصل على درجة الدكتوراه، درس على 
كقطر كاإلمارات، العديد من ا١تشايخ ُب سوريا كمصر، درَّس العلـو الشرعية ُب عدة جامعات عربية ُب سوريا كليبيا كالسوداف 

لو مؤلفات عديدة أشهرىا على اإلطبلؽ كتاب: )الفقو اإلسبلمي كأدلتو(، لو عضوية ُب ٚتعيات علمية كثَتة كمجمع الفقو 
ـ. َُِٓ -ق ُّْٔعاـ:  -رٛتو اهلل تعاىل-بآّلس األعلى لئلفتاء بسوريا، توُب  اإلسبلمي ٔتكة ا١تكرمة، كعُت عضون ا

 .http://cutt.us/LD9oxترٚتتو على الرابط التايل: 
 .ِٓ/ُ، القواعد الفقهية كتطبيقاتها في المذاىب األربعةالزحيلي، ( (ٔ
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٢تذه القضية، كإف كاف حدكثو  احصل كاستقر قبل حدكث ىذه القضية أخذنا بو كاعتربناه ٤تددن 
مثاؿ ذلك: لو اشًتل ، عليها ٢تا أكحاكمنا اكاستقراره بعد حدكث القضية مل يعتد بو كمل يكن ٤تددن 

بستُت رياالن قبل مائة سنة، فإننا ال ٨تكم على ذلك بالرياالت ا١توجودة سلعة معينة إنساف من غَته 
فضة، كانت من الرياالت ُب ذلك الزماف   كذلك أف، بل ٔتا يسمى رياالن ُب ذلك الزماف ،بيننا اآلف

 .(ُ)من كرؽ فيعمل ْتكم العرؼ السابقت الالرياكاآلف 
إذ مسألة صحة بيع ٗتيَت ا١تشًتم بالسلعة،  ل الشيخ العثيمُت بالعرؼ كالعادة:مثلة تعليكمن أ

فلو قاؿ لك:  ،)البطيخ(مسألة: يوجد اآلف بيع يتبايعو الناس يكوف عنده كومة من اٟتبحب ) قوؿ:ي
بعت عليك كاحدة من ىذه الكومة بريالُت، ٗتَت، فعادة الناس اآلف أف البيع صحيح نافذ كأف 
ا١تشًتم إذا أخذ اٟتبة اليت يريدىا، أجازىا البائع أك منع، لكن البائع قد عرؼ أف أعلى ما يكوف من 

ل ىذا ينبغي أنو يقاؿ بالصحة؛ ألف الناس ٙتن ىذه آّموعة أف يبلغ ريالُت، كيعلم أنو غَت مغبوف فمث
ا، كاألصل ُب ا١تبايعات كالعقود اٟتل كالصحة، تعارفوا على ىذا البيع كال يركف فيو جهالة كال غررن 

ػ -اأيضن -اؿ، ىذه ػككذلك بيع شاة من قطيع، يأٌب إىل قطيع من الغنم كيقوؿ: اخًت ما شئت ٔتائة ري
 .(ِ)(اؿػالبائع يعلم أف أعلى ما يكوف ٔتائة ريجرل ّٔا العرؼ، كىو إذا اختار فإف 

 :(ٖ)المطلب السابع: التعليل باالستصحاب
الوجيز ُب إيضاح "يقوؿ ُب كتاب  ،هاحجيت الشرعية ا١تختلف ُبكاالستصحاب أحد األدلة 

كقد اختلف األصوليوف ُب كونو حجة أك ليس ْتجة: فذىب األكثركف منهم ) :"قواعد الفقو الكلية
مالك كأٛتد كٚتاعة من أصحاب الشافعي، كا١تزٍل كالصَتُب كإماـ اٟترمُت، كالغزايل، إىل أنو حجة، 

                                                           

أف  يتمثل ُب: ؽ بُت العرؼ كالعادةالفر . كذكر أف ُُُ، ِ، طشرح المنظومة السعدية في القواعد الفقهيةالشثرم، ( (ُ
باألفراد، بينما العرؼ متعلق بآّتمع؛ كلذلك يقاؿ: عادة ا١ترأة ُب اٟتيض؛ ألهنا فرد، كيقاؿ: العرؼ ُب العادة متعلقة 

 .ألهنا تتعلق باؿ ألهنا تتعلق بآّتمعات استعماؿ لفظ الرياالت
 .ُِٔ/ٖ ،الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ِ
التعريف: أنو إذا ىذا كمعٌت  ،ا ُب الزماف األكؿأنو كاف ثابتن  الثاٍل بناء على ( كاالستصجاب ىو: اٟتكم بثبوت أمر ُب الزماف(ّ

: أف آّتهد اليل يرفعو. ككجو تسميتو استصحابن حىت يرد د ا كقت معُت يبقى ذلك اٟتكم ثابتن ثبت حكم بدليل معُت ُب
ىذا  شك ُب كجود ما ينقض ٍبشخص، يستصحب اٟتكم األكؿ حىت يرد ما يدؿ على ارتفاعو، مثاؿ ذلك: إذا توضأ 

أصوؿ الفقو الذم ال السلمي، . )كىو الناقض حىت يثبت خبلفو احب اٟتكم السابق، كىو كونو طاىرن فإنو يستص ،الوضوء
 .(.ُٗٗ/ُ ،يسع الفقيو جهلو
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 كأبو ا٠تطاب من اٟتنابلة إىل أف كذىب ٚتهور اٟتنفية كأبو اٟتسُت البصرم، كٚتاعة من ا١تتكلمُت
 .(ُ)(يس ْتجةل االستصحاب

باستصحاب اٟتاؿ قولو ُب مسألة جواز إقراض  -رٛتو اهلل تعاىل-مثاؿ تعليل الشيخ العثيمُت 
ال ٬توز، كاختار  -اٟتنبلي-أما إقراضها، فا١تذىب  ،فبيع ا١تنافع جائز) ا على جواز بيعها:ا١تنافع قياسن 
ا أكفيك، أم: جواز ذلك بأف أقوؿ: أقرضٍت نفسك اليـو لتساعدٍل على اٟتصاد كغدن  ابن تيمية

ثانيا: أف ا١تنافع ، : أف األصل ُب ا١تعامبلت اإلباحةأكالن  أحصد معك، كىذا ىو الصحيح، لوجهُت:
غل ٕتوز ا١تعاكضة عنها، فإذا كانت ٕتوز ا١تعاكضة عنها فإنو ٬توز إقراضها، مثل ما أقوؿ للعامل: اشت

عندم بأجرة قدرىا كذا ككذا، فهو عمل يصح العقد عليو كيقابل بالعوض، فتشتغل عندم يوما 
 .(ِ)(كأشتغل عندؾ يوما آخر

 المطلب الثامن: التعليل ببراءة الذمة:
من التكاليف الشرعية، فا١تعٌت: صد برباءة الذمة، السبلمة ، كنق(ّ)كبعضهم يعدىا قاعدة أصولية

خبلؼ األصل، ىذا ، ككونو مشغوؿ الذمة اعليو شرعن برمء الذمة من كجوب شيء  أف اإلنساف
صلى اهلل -أف رسوؿ اهلل  -رضي اهلل عنهما-عبداهلل بن عمرك بن العاص  األصل حديث ذا٢تكيدؿ 

 .(ْ)(البػىيػّْنىةي عىلىى اٍلميدًَّعي، كىاليىًمُتي عىلىى اٍلميدَّعىى عىلىٍيوً ) :قاؿ -عليو كسلم
ف اٟتائض ال إبرباءة الذمة، تأييده للقوؿ  -رٛتو اهلل تعاىل-كمن أمثلة تعليل الشيخ العثيمُت 

كأما الذين قالوا: إنو ال يلزمو حىت ) إذ يقوؿ: ؛تقضي الصبلة اليت جاءىا اٟتيض كىي ُب كقتها
كقتها، فإذا طرأ ا١تانع يتضايق الوقت عنها فقالوا: إف اإلنساف لو أف يؤخّْرى ىذه الصَّبلة حىت يتضايق 

بل فاعل ما ٬تب عليو، كألف  ،فقد طرأ عليو ُب كقت ٬توز لو تأخَتىا إليو، كىو غَت مفرّْط كال معتدو 
ا ُب حيض النّْسىاء، كمل يينقل أف ا١ترأة إذا حاضت ُب أثناء الوقت أيلزًمىت بقضاء ىذا األمر يقع كثَتن 

 .(ٓ)(ابراءة الذّْمة، كىذا التَّعليل تعليله قومّّ جدن  الصَّبلة اليت حاضت ُب أثناء كقتها، كاألصل
                                                           

 .ُّٕ/ُ، ْط، الوجيز في إيضاح قواعد الفقو الكلية البورنو،( (ُ
 .ٔٗ/ٗ ،المستقنعالشرح الممتع على زاد العثيمُت، ( (ِ
 .ٖٓ ،ُط، قواعد الفقو، ( الربكيت(ّ
ي، ما جاء ُب أف البينة على ا١تدع ، باب-صلى اهلل عليو كسلم-كتاب األحكاـ عن رسوؿ اهلل    ،سننوُب  الًتمذم أخرجو( (ْ

 (.َِٖٓرقم: ، ٗٓٓ/ُ صحيح الجامع،. كصححو األلباٍل )ُُّْرقم:  ،ُٗ/ّ كاليمُت على ا١تدعى عليو،
 .ُُّ/ِ ،الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ٓ
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 المطلب التاسع: التعليل بالتشبو بغير المسلمين:
أعظم شرعة،  ألنو أكمل ملة ك  ؛اىل االعتزاز بالدينفإف من ا١تبادئ الشرعية اليت قررىا لنا ربنا تع

 رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍُّّ :-تعاىل-ؿ اكما ق
لعلمو كىو  ؛كاف شديد اٟترص على ىذا اٞتانب  -اهلل عليو كسلمصلى -، كاٟتبيب (ُ)َّزب

رضي اهلل تعاىل -عمر بن ا٠تطاب  لكلذا ١تا رأ ؛الذم ال ينطق عن ا٢تول أف عاقبة ذلك شر كفساد
ًه لىقىٍد أىميتػىهىوّْكيوفى ًفيهىا يىا اٍبنى ا٠ٍتىطَّاًب، كىالًَّذم نػىٍفًسي بًيىدً ) ينظر ُب التوراة أنكر عليو كقاؿ لو: -عنو

بيوا ًبًو، أىٍك بًبىاًطلو   فػىتيصىدّْقيوا بًًو، ًجٍئتيكيٍم ًّٔىا بػىٍيضىاءى نىًقيَّةن، الى تىٍسأىليوىيٍم عىٍن شىٍيءو فػىييٍخربيككيٍم ًْتىقٍّ فػىتيكىذّْ
 .(ِ)(، مىا كىًسعىوي ًإالَّ أىٍف يػىتًَّبعىًٍت اكىالًَّذم نػىٍفًسي بًيىًدًه لىٍو أىفَّ ميوسىى كىافى حىيِّ 

ُب كتابو الذم صنفو ُب ىذا  -رٛتو اهلل تعاىل-ابن تيمية  لسبب ُب ذلك ما أشار إليوكلعل ا
ا١تشأّة ُب الظاىر ) إذ قاؿ: "؛اقتضاء الصراط ا١تستقيم ُب ٥تالفة أصحاب اٞتحيم"الباب، كتاب 

كىذا  ،ُب الظاىرتورث نوع مودة ك٤تبة، كمواالة ُب الباطن، كما أف احملبة ُب الباطن تورث ا١تشأّة 
أمر يشهد بو اٟتس كالتجربة، حىت أف الرجلُت إذا كانا من بلد كاحد، ٍب اجتمعا ُب دار غربة، كاف 

 ؛بينهما من ا١تودة، كاالئتبلؼ أمر عظيم، كإف كانا ُب مصر٫تا مل يكونا متعارفُت، أك كانا متهاجرين
بة، بل لو اجتمع رجبلف ُب سفر، أك كذاؾ ألف االشًتاؾ ُب البلد نوع كصف اختصا بو عن بلد الغر 

لكاف  -بلد غريب، ككانت بينهما مشأّة ُب العمامة أك الثياب، أك الشعر، أك ا١تركوب ك٨تو ذلك 
ا، بينهما من االئتبلؼ أكثر ٦تا بُت غَت٫تا، ككذلك ٕتد أرباب الصناعات الدنيوية يألف بعضهم بعضن 

عاداة كاحملاربة: إما على ا١تلك، كإما على الدين، كٕتد ما ال يألفوف غَتىم، حىت أف ذلك يكوف مع ا١ت
ا١تلوؾ ك٨توىم من الرؤساء، كإف تباعدت ديارىم ك٦تالكهم بينهم مناسبة تورث مشأّة كرعاية من 

 .(ّ)(بعضهم لبعض، كىذا كلو موجب الطباع كمقتضاه، إال أف ٯتنع من ذلك دين أك غرض خاص
على ترؾ التشبو بالكفار  ُب مسائل عدة هنيو عن أمر -كسلمصلى اهلل عليو - رسوؿ اهلل قد بٌتك 
.، ..ا، كاألكل بآنية الذىب كالفضة، ككاإلشارة بالسبلـ، ككحلق اللحى كتطويل الشوارب ..عمومن 

                                                           

 .ٖٓ( سورة آؿ عمراف، آية رقم: (ُ
. كقول إسناده األلباٍل ُُٔٓٓرقم:  ،ّْٗ/ِّ ،-رضي اهلل تعاىل عنو-عبداهلل جابر بن حديث  ،مسندهأخرجو أٛتد ُب ( (ِ

 (.ُٖٗٓ: رقم، ّْ/ٔ ،إركاء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل)
 .ٕٓ/ُُ، ٕط، اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيمبن تيمية، ( ا(ّ
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عن  -صلى اهلل عليو كسلم-٦تا أحدث نفرة لدل الصحابة من ا١تلل ا١تخالفة للحق، فلما هنى للنيب 
-كلوهنن، فقاؿ بعض الصحابة ا اف أىل الكتاب ال يساكنوهنن كال يؤ قرباف النساء ُب اٟتيض، كك

 .(ُ)ا ا١تبالغة ُب ٥تالفتهم: فبل ٧تامعهنمريدن  -رضي اهلل تعاىل عنو
صلى -الرسوؿ أف  -رضي اهلل عنو-فعن ابن عمر ا أمرىا خطَت كمسألة التشبو بالكفار عمومن 

 .(ِ)(فػىهيوى ًمنػٍهيمٍ مىٍن تىشىبَّوى ًبقىٍوـو ): قاؿ -اهلل عليو كسلم
بالتشبو بغَت ا١تسلمُت، مسألة التسمي باألٝتاء  -رٛتو اهلل تعاىل-كمن أمثلة تعليل الشيخ العثيمُت 

مسألة: ىناؾ أٝتاء بدأت تظهر على الساحة ال سيما ُب النساء ) إذ قاؿ: ؛ا٠تاصة بغَت ا١تسلمُت
 ،فقيل لو ١تاذا؟ قاؿ: ألف ىذا أخو يوسف "نكتل" ٝتى كلده كىي غريبة، كقد ذكر بعض الناس رجبلن 

فهم  ؛كىذا من اٞتهل ،(ّ)َّخن حن جن ممُّ :-تعاىلسبحانو ك -ا من قوؿ اهلل أخذن 
يريدكف أف يتربكوا باألٝتاء ا١توجودة ُب القرآف الكرَل فيختطفوف كال يفكركف كال يقدركف، فالذم 
ينبغي أف ٮتتار األٝتاء ا١توجودة ُب عرفو كاليت يألفها الناس، كليس فيها ٤تظور شرعي، كأما األٝتاء 

من أبلغ التشبو ّٔم، كمن الغربية فهي إف كانت من األٝتاء ا١تختصة بالكفار فهي حراـ؛ ألف ىذا 
أكرب ما ٬تعلهم ُب العلياء، فإذا كاف ا١تسلموف ٮتتاركف أٝتاء ىؤالء الكفار، مثل جورج كما أشبهو، 

 .(ْ)(فإهنم بذلك يعظموهنم
  

                                                           

اء ُب حجرىا كتاب اٟتيض، باب جواز غسل اٟتائض رأس زكجها كترجيلو كطهارة سؤرىا كاالتك  ،وصحيحُب  مسلمأخرجو  ((ُ
 .َِٕ، رقم: ُٗٔ/ُكقراءة القرآف فيو، 

 صحيح الجامع،. كصححو األلباٍل )َّّْرقم:  ،ٖٕ/ْ ُب لباس الشهرة،اللباس، باب كتاب   ،سننوُب  داككد وأب أخرجو( (ِ
 (.َُُْٗ: رقم، َُٗٓ/ِ

 .ّٔ( سورة يوسف، من اآلية رقم: (ّ
 .ْٕٗ/ٕ ،الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ْ
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 المبحث الثالث:
 ،الطرؽ المرتبطة بالفقو كأصولو

 كتحتو عشرة مطالب:
 :(ُ)المطلب األكؿ: التعليل بالمصلحة

إال لتحقيق مصاّب الناس كدفع الضرر  الشرائع مل تأتً اعتبار ا١تصاّب من مبادئ الشرعية، بل إف 
كاملة أك راجحة، كىذه ا١تصاّب كلذا كانت األحكاـ الشرعية مبنية على حكم مصلحية   ؛عنهم
بعث الرسل فإف اهلل تعاىل ) :-رٛتو اهلل تعاىل-قد نعلمها كقد ٧تهلها، يقوؿ ابن تيمية كلكن  ،متيقنة

 .(ِ)(لتحصيل ا١تصاّب كتكميلها كتعطيل ا١تفاسد كتقليلها
إشارة إىل كوف الشريعة اإلسبلمية  ،(ّ))ا١تشقة ٕتلب التيسَت( :فقهية الكربلكمن القواعد ال

 جاءت بالتيسَت كالتسهيل على الناس ُب عباداهتم كمعامبلهتم، كيف ال كىي اٟتنيفية السمحاء.
٭تسن اإلشارة إليها ىو: أيهما أكىل ُب مقاييس الشريعة: جلب ا١تصاّب كلعل من األمور اليت 

للناس أـ دفع ا١تفاسد عنهم، كىذا السؤاؿ يطرح ُب حاؿ تعارض األمرين، كال بد من تقدَل أحد٫تا، 
 كلئلجابة على ىذا السؤاؿ نذكر ىنا قاعدة فقهية فرعية، تندرج ٖتت القاعدة الكلية السابقة تقوؿ:

 ك٦تا ينبغي أف ينبو عليو أف ىذه القاعدة تعترب عند ،(ْ)سد مقدـ على جلب ا١تصاّب()درء ا١تفا
تساكم ا١تفسدة كا١تصلحة أك حاؿ كوف ا١تفسدة أشد من ا١تصلحة، أما ُب حاؿ كوف ا١تصلحة أعلى 

 .(ٓ)من ا١تفسدة فهنا تقدـ ا١تصلحة
إذ  ؛إلماـ لبعض الرعية منفعةا مسألة جواز إقطاعقولو ُب با١تصلحة،  -رٛتو اهلل- لوتعلي اؿكمث

أم: كلئلماـ إقطاع اٞتلوس ُب  ،قولو: "كإقطاع اٞتلوس ُب الطرؽ الواسعة ما مل يضر بالناس") قاؿ:
 .(ٔ)(ألف ا١تصلحة العامة مقدمة على ا١تصلحة ا٠تاصة ؛الطرؽ الواسعة بشرط أال يضر بالناس

                                                           

 (.َّّ/ّاللغة، ا١تصلحة ُب اللغة ىي: أصلها من الفعل صلح، كىو خبلؼ الفساد. )ابن فارس، معجم مقاييس ( (ُ
 (.ْٖٕ/ُ، ركجنة المناظ رركضة الناظ)ابن قدامة،  : جلب ا١تنفعة، أك دفع ا١تضرة.عند األصوليُت تعرؼ بأهنا كا١تصلحة     
 .ّٗٓ/َّ، ّط، مجموع فتاكل ابن تيميةالقاسم، ( (ِ
 .ٕٔ/ُ، ُط، األشباه كالنظائر( السيوطي، (ّ
 .ُٕٗ/ُ ،في المذاىب األربعة القواعد الفقهية كتطبيقاتهاالزحيلي، ( (ْ
 .ُُٓ/ٔ ،الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ٓ
 .ّّٓ/َُ مرجع السابق،ال( (ٔ
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 المطلب الثاني: التعليل بالحكمة:
 النيب مثل قوؿ ،شرعنا اا١تنصوص عليهاٟتكم مة ُب األحكاـ الشرعية، منها كمن ا١تعلـو أف اٟتك

السّْوىاؾي مىٍطهىرىةه لًٍلفىًم، ): -امرضي اهلل تعاىل عنه- (ُ)عائشة ُب حديث -صلى اهلل عليو كسلم-
كوف مثلتو: اٟتكمة من  جتهاد، كىو األكثر كاألغلب، كمن أ، كمنها ا١تستنبط با(ِ)(مىٍرضىاةه لًلرَّبّْ 
رٛتو اهلل - (ّ) للوضوء با١تاء. كىذا النوع من التعليل اختلف حولو الفقهاء، يقوؿ اآلمدمالتيمم بدالن 

ذىب األكثركف إىل امتناع تعليل اٟتكم باٟتكمة آّردة عن الضابط، كجوزه األقلوف، ) :-تعاىل
ا١تضطربة، فجوز التعليل كمنهم من فصل بُت اٟتكمة الظاىرة ا١تنضبطة بنفسها كاٟتكمة ا٠تفية 

 .(ْ)(باألكىل دكف الثانية، كىذا ىو ا١تختار
كاٟتكمة اختلف األصوليوف ُب جواز التعليل ّٔا على ثبلثة ) السلمي: الدكتور عياض قوؿكي

 أقواؿ مشهورة، ىي:
ألهنا ال ٯتكن ضبطها، فهي ٗتتلف من شخص آلخر، كمن مكاف آلخر،  ؛(ٓ)منع التعليل ّٔا .ُ

، كال ق التساكم بينهم ُب األحكاـعليها يفضي إىل اختبلؼ الناس كتفاكهتم فبل يتحق كتعليق اٟتكم
 وؿ اٟتكمة حىت يرتب اٟتكم عليها.ٯتكن التحقق من حص

                                                           

، -مزكج النيب صلى اهلل عليو كسل-( عائشة بنت عبداهلل التيمي )أيب بكر الصديق(: الصديقة بنت الصديق، أـ ا١تؤمنُت، (ُ
قبل ا٢تجرة بسنتُت، كىي البكر الوحيد من نسائو، ككاف عمرىا ١تا تزكجها رسوؿ  -صلى اهلل عليو كسلم-تزكجها رسوؿ اهلل 

أـ عبد اهلل، بابن أختها عبد اهلل  -صلى اهلل عليو كسلم-ككناىا رسوؿ اهلل  تسع سنُت با١تدينة، -صلى اهلل عليو كسلم-اهلل 
ُب العامة، توُب  اأفقو الناس كأحسن الناس رأين من  بن الزبَت، ككانت أعلم أزكاجو، قاؿ عطاء بن أيب رباح: كانت عائشة

. -رضي اهلل تعاىل عنها-ـ ٕٔٔ –ق ٕٓ، كتوفيت با١تدينة عاـ: اعامن  ُٖكعمرىا:  -اهلل عليو كسلم صلى-رسوؿ اهلل 
 (. ُٖٔ/ٕ أسد الغابة في معرفة الصحابة،ابن األثَت، )

. كصححو َِِّْ: رقم، ُِْ/َْ، -اهلل تعاىل عنهارضي -عائشة بنت أيب بكر حديث  مسندهأخرجو أٛتد ُب  ( (ِ
 (.ٔٔرقم:  ،َُٓ/ُ، مرجع إركاء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلاأللباٍل )

 بكر نزؿ ثغر "آمد" بديار، بغدادم األصل كا١تولد ،فقيو حنبلي ،علي بن ٤تمد بن عبد الرٛتن، أبو اٟتسن البغدادم اآلمدم( (ّ
 (.ِّٖ/ْ، األعالــ. )الزركلي، َُٕٓ -قْٕٔعاـ:  ػ كتوُب بو،ق َْٓ :سنة

 .ِِْ/ّ، ُط، اإلحكاـ في أصوؿ األحكاـ ،( اآلمدم(ْ
 (.ُِِٖ/ّ، ُط، أصوؿ الفقوبن مفلح، )ا -رٛتو اهلل تعاىل- ( ك٦تن قاؿ بو ابن مفلح اٟتنبلي(ٓ
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كليس قو٢تم: ال يصح التعليل باٟتكمة، على إطبلقو كما ظن بعض احملدثُت، فأخذ يستدؿ ٔتا 
رادىم عدـ جواز التعليل الذم يبٌت عليو قياس، كرد ُب القرآف كالسنة من تعليل باٟتكمة، كإ٪تا م

 قاصرة غَت متعدية، فبل ٯتكن أف يبٌت عليها حكم جديد. وحيُتتعليبلت الواردة ُب الكجعلوا تلك ال
كيبدك أف مرادىم جواز بناء األحكاـ على اٟتًٍكىم، سواء  ،(ُ) اجواز التعليل باٟتكمة مطلقن  .ِ

جاءت ُب صورة أكصاؼ ظاىرة منضبطة، أك قاـ دليل من الشرع على اعتبارىا علة ٞتنس اٟتكم أك 
 عينو ُب كل موضع، أك جاء التعليل بتلك اٟتكمة ُب موضع ما مع عدـ ضبطها بوصف ظاىر.

لحة ا١ترسلة، كىم الذين يعللوف سقوط الواجبات كىؤالء ىم الذين ٬تيزكف االستدالؿ با١تص
 الضركرة. كيعللوف الوجوب با١تصلحة العامة أك ٟتاجة أك، ها، بغض النظر عن سببابا١تشقة مطلقن 

كىؤالء مع ما يظهر ُب قو٢تم من التوسط إال أف  ،(ِ)جواز التعليل باٟتكمة ا١تنضبطة دكف غَتىا .ّ
 بعضهم يقوؿ: لو انضبطت اٟتكمة جاز التعليل ّٔا لكنها ال تنضبط.

كاٟتقُّ: أهنا إف انضبطت بضابط معُت نص الشرع عليو، أك قاـ عليو إٚتاع، أك دؿ عليو دليل 
ؿ خارج عن ٤تل النزاع، كليس مقبوؿ من أدلة ثبوت العلة، فبل خبلؼ ُب جواز التعليل ّٔا. فهذا القو 

ُب التعليل باٟتكمة إال قوالف؛ ألف ا١تنضبطة ليست ٤تل خبلؼ، فاٞتميع يقوؿ ّتواز التعليل ّٔا إال 
 .(ّ)(االظاىرية ا١تنكرين للقياس مطلقن 

 نتقلفيما ا (ْ)باٟتكمة: اختياره ثبوت الشفعة -تعاىل رٛتو اهلل-مثلة تعليل الشيخ العثيمُت كمن أ
ثبوت الشفعة فيها يرل  -رٛتو اهلل-الشيخ  فإف ؛(ٓ)، مثل انتقاؿ العقار با٢تبةمايل ا بغَت عوضاختيارن 

)الثاٍل: أف يكوف انتقاؿ ا١تلك فيو باالختيار كا٢تبة، فا١تذىب أنو ال شفعة،  :-رٛتو اهلل-ا، قاؿ أيضن 
                                                           

 (.ُِٓ/ّ، ُط، بجمع الجوامعتشنيف المسامع  )الزركشي، -تعاىلرٛتو اهلل -( ك٦تن قاؿ بو: السبكي الشافعي (ُ
 (.ِِْ/ّ ،اإلحكاـ في أصوؿ األحكاـاآلمدم، ) -رٛتو اهلل تعاىل-( ك٦تن قاؿ بو اآلمدم (ِ
 .ُٕٗ/ُ ،أصوؿ الفقو الذم ال يسع الفقيو جهلوالسلمي، ( (ّ
إليو فصار ُب ملكو، فالشفعة ضم نصيب شريكو  افع؛ فإف الشفيع كاف نصيبو منفردن ( الشيٍفعة لغة: من الشفاعة أك من الش(ْ

، أك من الشفاعة؛ ألف األخذ ُب اٞتاىلية كاف ّٔا، حيث كاف الرجل إذا أراد بيع منزؿ أتاه الشريك أك اٞتار يشفع إليو اشىٍفعن 
ة شريكو : استحقاؽي الشريًك انتزاعى حصا، مادة: شفع( كاصطبلحن ُّٖ/ٖ لساف العرب، ابن منظور،فيما باع فيشفعو )

 (.َِّ/ٔ، ُط، الفقو الميسر، كآخركف ا١تطلق٦تٌن انتقلت إليو بعوض مايلٍّ )
، َّٖ/ُ لساف العرب، ابن منظور،) التربع ٔتا ينفع ا١توىوب لو مطلقن ( ا٢تبة لغة: العطية ا٠تالية عن األعواض كاألغراض، أك ا(ٓ

بل على تسليمو، غَت كاجب، ُب اٟتياة، ب ارن ا مقدك ا موجودن معلومن  ا: ٘تليك جائز التصرؼ ماالن مادة: كىب( كتعريفها اصطبلحن 
 (.ِٖٗ/ْ، د.ط، كشاؼ القناع عن متن اإلقناع عوض. )البهوٌب،
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إذ إف اٟتكمة من الشفعة إزالة  ؛كالصحيح أف الشفعة ثابتة؛ ألف اٟتكمة من الشفعة موجودة ُب ا٢تبة
ا سيئ ا٠تلق، فشرع ضرر الشريك اٞتديد عن الشريك األكؿ؛ ألنو قد يكوف الشريك اٞتديد شكسن 

م مع األكؿ فتحصل ئإف ىذا الشريك اٞتديد قد ال يتبلالشارع الشفعة إلزالة ىذا الضرر، ٍب 
 .(ُ)(ا١تنازعات كا٠تصومات كالبغضاء، كىذا ما يريد الشرع البعد عنو

 المطلب الثالث: التعليل بالحكم:
من صح ) خر، مثل قوؿ الفقهاء ُب الذمي:آكيقصد بو تعليل إصدار اٟتكم على ا١تسألة ْتكم 

 .(ّ)( ، كا١تسلم(ِ)طبلقو صح ظهاره
ا١تطلب السابع: حكم التعليل باٟتكم ) :-رٛتو اهلل تعاىل- (ْ)الدكتور: عبدالكرَل النملةيقوؿ 

ا؟ مثالو: قياس الوضوء على التيمم ُب ا شرعين أف يكوف الوصف ا١تعلل بو حكمن الشرعي، ىل ٬توز 
 كجوب النية؛ ألهنما طهراف عن حدث.

 اختلف العلماء ُب ذلك على مذىبُت: -
من  ا١تذىب األكؿ: أنو ٬توز تعليل اٟتكم الشرعي باٟتكم الشرعي، كىو مذىب ٚتهور العلماء .ُ

 .، كىو اٟتق(ٔ)كاٟتنابلة (ٓ)اٟتنفية كا١تالكية كالشافعية
 .(ٖ)((ٕ)ا١تذىب الثاٍل: أنو ال ٬توز تعليل اٟتكم الشرعي باٟتكم الشرعي .ِ

                                                           

 .ِّّ/َُ، الشرح الممتع على زاد المستقنع العثيمُت،( (ُ
، كا١ترأة اا١تركوب ظهرن ع الركوب كلذلك ٝتي الظهار لغة: مشتق من الظهر كخص بو من بُت سائر األعضاء، ألنو موضو  ((ِ

: أف يشبو زكجتو أك بعضها ببعض أك ا، مادة: ظهر( كاصطبلحن َِٓ/ْ لساف العرب،ابن منظور، مركوبة إذا غشيت )
 (.ّ/ٕ، ُط، حاشية الركض المربع، أمي. )القاسم بكل من ٖتـر عليو، كأف يقوؿ أنت علي كأمي أك كظهر

 .ْ/ٖ، المغنيابن قدامة، ( (ّ
درس الدراسة النظامية، ٍب التحق بكلية  –ق ُّٕٓ، طالب علم سعودم معاصر، كلد عاـ: النملة الكرَل بن عليعبد ( (ْ

بالرياض كحصل منها على البكالوريوس كا١تاجستَت كالدكتوراه ُب أصوؿ الفقو، كتعُت  عة اإلماـ ٤تمد بن سعودالشريعة جام
 .http://cutt.us/B8pwOرٚتتو على الرابط التايل: ـ. تَُِْ –ق ُّْٓعديدة، توُب عاـ:  استاذنا فيها، لو مؤلفات

 .ُْٕ/ْ، ُط، البحر المحيط في أصوؿ الفقو، ( الزركشي(ٓ
 .ِٗ/ْ، ِط، شرح الكوكب المنير، ارابن النج( (ٔ
 (..ِٗ/ْ مرجع السابق،ال( كنيسب ىذا القوؿ: البن عقيل كابن ا١تٌت كبعض ا١تتكلمُت )(ٕ
 (.ٔٔ، ُط، الوصف المناسب لشرع الحكم بيضاكم )الشنقيطي،للفخر الرازم، كالأيضنا نسب  اكم
 .ُُُِ/ٓ، ُطالناشر:  ،المهذب في علم أصوؿ الفقو المقارف ( النملة،(ٖ
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صلى اهلل -: جىاءى رىجيله ًإىلى النَّيبّْ قاؿ -رضي اهلل عنهما-ابن عباس  ديثتدلوف ٞتوازه ْتكيس
: يىا رىسيوؿى اللَّوً  -عليو كسلم : ؟ًإفَّ أيمّْي مىاتىٍت كىعىلىيػٍهىا صىٍوـي شىٍهرو أىفىأىٍقًضيًو عىنػٍهىا ،فػىقىاؿى لىٍو كىافى ) فػىقىاؿى

ا : (؟عىلىى أيمّْكى دىٍينه أىكيٍنتى قىاًضيىوي عىنػٍهى : نػىعىٍم، قىاؿى ٍيني اللًَّو أىحىقُّ أىٍف يػيٍقضىى) قىاؿى  .(ُ)(فىدى
ُب مسألة جواز تصرؼ الشخص ُب باٟتكم، قولو  -رٛتو اهلل-كمن أمثلة تعليل الشيخ العثيمُت 

كظاىر كبلـ ا١تؤلف أف للجار أف يعلي بناءه على جاره ) ٔتا يباح لو مامل يقصد اإلضرار ّتاره: ملكو
كىذا  ،ألف ا٢تواء تابع للقرار ؛ ٜتسة طوابق أك ستة طوابق، كجاره ليس لو إال طابق كاحدفيجعلو مثبلن 

ألف ىذا ملكو، لكن إف علمنا أنو قصد  ؛لشمس كا٢تواء عنوصحيح، فلو ذلك حىت لو حجب ا
 .(ِ)(األنو ال ٬توز لئلنساف أف يضار جاره، كا١تضارة ٦تنوعة شرعن  ؛اإلضرار ّتاره فهنا ٪تنعو

 لمطلب الرابع: التعليل باالحتياط:ا
الشريعة ) :-رٛتو اهلل تعاىل- (ّ)الشاطيب عد الشرعية ا١تتقررة، يقوؿكالعمل باالحتياط من القوا

، كالتحرز ٦تا عسى أف يكوف طريقن  ا إىل مفسدة، فإذا كاف ىذا مبنية على االحتياط كاألخذ باٟتـز
 .(ْ)(ا على اٞتملة كالتفصيل، فليس العمل عليو ببدع ُب الشريعة، بل ىو أصل من أصو٢تامعلومن 

، كمن سبلميةاإل تكمن ُب أنو يدخل ُب جل إف مل يكن كل فركع الشريعة ة االحتياطكلعل أ٫تي
صلى اهلل عليو -الرسوؿ أف  -عنوتعاىل رضي اهلل -عن النعماف بن بشَت اليت بٍت عليها، صوؿاألأىم 
نػىهيمىا ميٍشتىًبهىاته الى يػىٍعلىميهينَّ كىًثَته ًمنى النَّاًس، فىمىًن اتػَّقىى ) :قاؿ -كسلم ـي بػىُتّْه، كىبػىيػٍ اٟتٍىبلىؿي بػىُتّْه كىاٟتٍىرىا

الرَّاًعي يػىٍرعىى حىٍوؿى اٟتًٍمىى الشُّبػيهىاًت  ، كى اٍستىبػٍرىأى ًلًديًنًو كىًعٍرًضًو، كىمىٍن كىقىعى ُب الشُّبػيهىاًت كىقىعى ُب اٟتٍىرىاـً
 .(ٓ)(ييوًشكي أىٍف يػىٍرتىعى ًفيًو، أىالى كىًإفَّ ًلكيلّْ مىًلكو ًٛتنى، أىالى كىًإفَّ ًٛتىى اللًَّو ٤تىىارًميوي 

                                                           

،   ، صحيحوأخرجو البخارم ُب ( (ُ ، باب من مات كعليو صـو    ،صحيحوكمسلم ُب . ُّٓٗ: رقم ،ّٖٗ/ُكتاب الصـو
 .َِٕٓ: رقم ،ُٓٓ/ّكتاب الصياـ، باب قضاء الصياـ عن ا١تيت، 

 .ِِٔ/ٗ، الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ِ
( إبراىيم بن موسى بن ٤تمد اللخمي الغرناطي الشهَت بالشاطيب: أصويل حافظ، من أىل غرناطة، من أئمة ا١تالكية، تتلمذ (ّ

ػ ىَٕٗنفيسة اشتملت على ٖتريرات للقواعد كٖتقيقات ١تهمات الفوائد، توُب عاـ:  تمؤلفالى ٚتلة من علماء زمانو، لو ع
 (.ِّّ/ُ، ُط، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ـ. )٥تلوؼ،ُّٖٖ -

 . ٖٓ/ّ، ُط، الموافقات، ( الشاطيب(ْ
   ،صحيحوكمسلم ُب . ِٓ: رقم ،ٔٓ/ُكتاب: بدء الوحي، باب: فضل من استربأ لدينو، ،  صحيحوأخرجو البخارم ُب ( (ٓ

 .ُُْٖ: رقم ،ُٓ/ٓكتاب: ا١تساقاة، باب: أخذ اٟتبلؿ كترؾ الشبهات، 
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كلقاعدة االحتياط عبلقة مباشرة بقاعدة سد الذرائع، بل ىناؾ من العلماء من مل يفرؽ بينهما  
 .-رٛتو اهلل تعاىل-كما يشعر بذلك الكبلـ السابق للشاطيب 

ا ُب الشريعة كما تقرره النصوص الشرعية إال أف ىناؾ من توسع  مهمن كباب االحتياط مع كونو أصبلن 
فيو حىت أنك ٕتده ٔتجرد كجود خبلؼ ُب ا١تسألة يتجو لقاعدة االحتياط، كالشك أف ىذا ا١تسلك 

كأما قولو: إف ): -رٛتو اهلل تعاىل-مشكل كيناُب ٝتاحة الشريعة كيسرىا، يقوؿ الشيخ العثيمُت 
االحتياط اتباع ىؤالء. فنقوؿ: ما ىو االحتياط؟ االحتياط: اتباع ما دلت عليو السنة، ليس االحتياط 
األخذ باألشد، قد يكوف األخذ باأليسر ىو االحتياط، فاالحتياط موافقة الشرع، ك٨تن يلزمنا إذا 

 ىل مل خلُّف نبينو للناس ا أحكمن  -صلى اهلل عليو كسلم-علمنا من كتاب اهلل أك سنة رسولو 
  جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل
 .(ِ)(السيما ُب ا١تسائل اليت ٭تتاج الناس إليها ،(ُ)َّحي جي يه ىهمه

، حُت بُت أف -رٛتو اهلل تعاىل- (ّ)ابن ا٢تماـيوضح ذلك كبلـ  ؟ك١تاذا نصَت إىل االحتياط
با١تقدـ معناه: أنو أشد اٟتكمُت فتقدَل احملـر عند اٞتهل ) إذ يقوؿ: ؛العمل بو عند اٞتهل بالصحيح

 بأشق األمرين عند عدـ العلم ٓتصوص ا، أم عمبلن فنحملو على التأخر، كذلك على التقدـ احتياطن 
 .(ْ)(ا١تتقرر، كإال فليس معٌت االحتياط أف العمل بو يتيقن معو بالعمل با١تتأخر ا١تتقرر ُب نفس األمر

  أف االحتياط٢تذا ا١تبدأ ُب -رٛتو اهلل- (ٓ)عبدالسبلـ: عبدالعزيز بن لشيخكُب توضيح لطيف ل
 ما تنازعو أمراف فيهما إشكاؿ لدل ا١تتعبد، يقوؿ:إنو يقع فيمور الدين، بل ليس ُب كل شيء من أ

                                                           

 .ُٖٕؿ عمراف، آية رقم: آ( سورة (ُ
 .َِٕ/ُٗ ،مجموع فتاكل ابن عثيمينالسليماف، ( (ِ
بابن ا٢تماـ: من علماء  ( ٤تمد بن عبد الواحد بن عبد اٟتميد ابن مسعود السيواسي ٍب اإلسكندرم، كماؿ الدين ا١تعركؼ(ّ

ـ، كنبغ ُب القاىرة، كأقاـ ْتلب مدة، ُّٖٖ -ق َٕٗاٟتنفية، أصلو من سيواس كىي مدينة تركية، كلد باإلسكندرية عاـ: 
عند ا١تلوؾ كأرباب الدكلة، توُب بالقاىرة عاـ:  ادرسة الشيخونية ٔتصر، ككاف معظمن كجاكر باٟترمُت. ٍب كاف شيخ الشيوخ با١ت

 (.ّٓٓ/ٔ، األعالـالزركلي، ـ. )ُْٕٓ -ىػ ُٖٔ
 .ِّٕ/ُ، د.ط، شرح فتح القدير ( السيواسي،(ْ
( عبد العزيز بن عبد السبلـ بن أيب القاسم بن اٟتسن السلمي الدمشقٌي، عز الدين ا١تلقب بسلطاف العلماء، من كبار فقهاء (ٓ

كالتدريس بزاكية الغزايل ُب دمشق، ٍب ا٠تطابة باٞتامع ـ، توىل ا٠تطابة ُُُٖ -ق ٕٕٓالشافعٌية، كلد كنشأ ُب دمشق عاـ: 
األموم، ٍب خرج إىل مصر فأقاـ فيها إىل أف مات، ككيل فيها القضاء كا٠تطابة كاألمر كالنهي، ٍب اعتزؿ كلـز بيتو، ٍب مرض 

 (.َِٗ/ٖ ،ِط، طبقات الشافعية الكبرل . )السبكي،-رٛتو اهلل تعاىل-، ـُِِٔ -ىػ َٔٔ كتوُب بالقاىرة عاـ:
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كالشرع ٭تتاط لدرء مفاسد الكراىة كالتحرَل، كما ٭تتاط ٞتلب مصاّب الندب كاإل٬تاب، كاالحتياط )
ا إذا قاـ من النـو قبل إدخا٢تما إليو، كيعرب عنو بالورع، كغسل اليدين ثبلثن ضرباف: أحد٫تا ما يندب 

اإلناء، الضرب الثاٍل ما ٬تب من االحتياط لكونو كسيلة إىل ٖتصيل ما ٖتقق ٖترٯتو، ... مثالو ... 
ر منهما، فإنو ٬تب إذا اشتبو إناء طاىر بإناء ٧تس، أك ثوب طاىر بثوب ٧تس، كتعذر معرفة الطاى

 .(ُ)(١تفسدة النجس منهما انأّما درءن اجت
باالحتياط، مسألة نصاب زكاة الورؽ كأهنا  -رٛتو اهلل تعاىل-كمن أمثلة تعليل الشيخ العثيمُت 

ا  من الورؽ ملك نصابن مسألة: ىل نقوؿ: إذا ملك ستة كٜتسُت رياالن ) إذ قاؿ: ؛مرتبطة بثمنها فضة
  من الفضة؟كٜتسُت رياالن يمة ستة من الفضة، أك نقوؿ: إف ا١تعترب ق

 من الفضة، ٍب تغَتت اٟتاؿ اٞتواب: كاف الرياؿ السعودم من الورؽ ُب أكؿ ظهوره يساكم رياالن 
 فزادت قيمة الرياؿ من الفضة.

من الفضة، كأما إ٬تاب الزكاة ُب  ىو اعتبار قيمة ستة كٜتسُت رياالن فالواجب األخذ باألحوط، ك 
 من رياالت الفضة، فهذا فيو ا قليبلن ىي قد ال تساكم إال شيئن  من الورؽ، ك ستة كٜتسُت رياالن 

 .(ِ)(اإجحاؼ بصاحب ا١تاؿ كما أنو ال يعترب غنين 
 كلو نظرنا ُب ىذا االختيار ألكؿ كىلة لرٔتا تبادر للذىن أنو عكس مسألة االحتياط، كلكن من

 ؛كحسن تنزيلو لؤلمور -تعاىلرٛتو اهلل -ا دقة فقو الشيخ العثيمُت ا بو اتضح لو جلين ٘تعن جيدن 
فاالحتياط اٟتق ىو القرب من اٟتكم الشرعي كليس فقط ٣ترد الشدة فيو، كالشيخ ىنا رجع لنص 

 الشرع الذم ارتبط بالذىب كالفضة، كال شك أف ىذا ىو عُت االحتياط. 
 المطلب الخامس: التعليل بالشرط:

 جل مك لكُّ :-تعاىل-ألنو عبلمة للمشركط. كمنو قولو  ؛لغة: العبلمة) كتعريف الشرط:
أم عبلماهتا. كالشرط  ،(ّ)َّجه هن من خن حن جنمم خم حم جمهل مل خل حل

 .(ْ)(ُب اصطبلح األصوليُت: ما يلـز من عدمو العدـ، كال يلـز من كجوده كجود كال عدـ لذاتو

                                                           

 .ُٖ/ِ، ِط، قواعد األحكاـ في مصالح األناـ، السلمي ((ُ
 ََُ/ٔ، الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ِ
 .ُٖ( سورة ٤تمد، آية رقم: (ّ
 .ُْٓ/ُ، شرح الكوكب المنيرابن النجار، ( (ْ
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الصفة  خر: مأتعٌت آ ،رط ُب التشريع اإلسبلميكىنا قد يتبادر سؤاؿ كىو: ما قوة تأثَت الش
 االعتبارية لو ُب مسائل التشريع.

صلى اهلل عليو -الرسوؿ عمرك بن عوؼ ا١تزٍل، أف كاٞتواب على ىذا التساؤؿ من نص حديث 
 . (ُ)(ا، أىٍك أىحىلَّ حىرىامن حىرَّـى حىبلىالن  اا١تػيٍسًلميوفى عىلىى شيريكًطًهٍم، ًإالَّ شىٍرطن ) ؿ:اق -كسلم

عنها غَت ا١تدخوؿ ّٔا  بالشرط، أنو ُب عدة ا١تتوَب -رٛتو اهلل تعاىل-كمن أمثلة تعليل الشيخ العثيمُت 
ا عقد على امرأة كتوُب عنها قبل مسألة: لو أف شخصن ) كعلل لذلك فقاؿ: ،يرل أهنا تلزمها العدة

ألنا اشًتطنا ُب عدة الوفاة أف يكوف النكاح غَت باطل، كمل نشًتط  ؛الدخوؿ كا٠تلوة فتجب العدة
 جم يل ىل مل خلُّ :-تعاىل-سول ذلك، ىذا تعليل، كأما الدليل فلعمـو قوؿ اهلل 

 جي يه ىه مه  جه ين ىن من خن حن جنيم ىم مم  خم حم

 .(ّ)((ِ)َّٰذ يي ىي مي خيحي
 المطلب السادس: التعليل بالضابط:

القاعدة الفقهية، حىت أف بعض الفقهاء ال يفرقوف كالضابط مصطلح يقًتب ُب مفهومو العاـ من 
ا ما يستعملوف لفظ القاعدة كيػىٍعنيوف ّٔا الفقهاء كثَتن ) بينهما، يقوؿ الشيخ الدكتور خالد ا١تشيقح:

 كيفرؽ بينهما األصوليوف فيقولوف: ،(ْ)(كيستعملوف لفظ الضابط كيعنوف بو القاعدة ،الضابط
فإف ٣تاؿ الضابط الفقهي أضيق ٦تا كجدناه  ؛بالضوابط الفقهية القواعد الفقهية ٗتتلف عما يسمى)

ف نطاقو ال يتخطى ا١توضوع الفقهي الواحد الذم يرجع إليو بعض إإذ  ؛بالنسبة للقاعدة الفقهية
"كالقاعدة  :يقوؿ -رٛتو اهلل تعاىل- ففي حاشية البناٍل كقد نبو على ذلك بعض األصوليُت، مسائلو،

يقرر الفرؽ بُت القاعدة كالضابط،  (ٓ)-رٛتو اهلل- ابن ٧تيمككذلك ، "الضابطٗتتص بباب، ٓتبلؼ ال

                                                           

صلى اهلل -، باب: ما ذكر عن رسوؿ اهلل -صلى اهلل عليو كسلم-كتاب: األحكاـ عن رسوؿ اهلل   ،سننوأخرجو الًتمذم ُب ( (ُ
 . كقاؿ الًتمذم: حديث حسن صحيح.ُِّٓ: رقم، ِٖ/ُّب الصلح بُت الناس،  -عليو كسلم

 .ِّْ( سورة: البقرة، آية رقم: (ِ
 .َّّ/ُّ، الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ّ
 .ِٖ/ُ، الوجيز في إيضاح قواعد الفقو الكلية البورنو،( (ْ
ق َٕٗ ( زين الدين بن إبراىيم بن ٤تمد، الشهَت بابن ٧تيم: فقيو حنفي، مصرم ا١تولد كا١تنشأ، لو تصانيف كثَتة، توُب عاـ:(ٓ

 (.ْٔ/ّ، األعالـالزركلي، ـ. )ُّٔٓ -
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من  افيقوؿ ُب الفن الثاٍل من األشباه كالنظائر: "الفرؽ بُت الضابط كالقاعدة: أف القاعدة ٕتمع فركعن 
 .(ُ)(أبواب شىت، كالضابط ٬تمعها من باب كاحد"

القاعدة: عبارة عن ٚتلة من ) بينهما يقوؿ: -تعاىلرٛتو اهلل -كُب تفريق لطيف للشيخ العثيمُت 
 .(ِ)(ا من الفهما من العلم، كالضابط ٚتلة من القوؿ تشمل أفرادن القوؿ تشمل أنواعن 

ا بُت القاعدة فركقن  ٙتة) فقاؿ:بينهما، شيقح ٣تموعة من الفركؽ خالد ا١ت توركذكر الشيخ الدك
 كالضابط ىي:

ا من أبواب شىت، كيندرج ٖتتها من مسائل الفقو ما ال ٭تصى، فركعن الفرؽ األكؿ: أف القاعدة ٕتمع 
 ،كأما الضابط فإنو ٮتتص بباب كاحد من أبواب الفقو تعلل بو مسائلو، أك ٮتتص بفرع كاحد فقط

 فهو خاص بباب الرىن. (ّ))كل ما صح بيعو صح رىنو( :مثالو
ا بُت ا١تذاىب، أك متفق على أكثرىا، الفرؽ الثاٍل: أف القاعدة ُب األعم األغلب متفق على مضموهن

كأما الضابط فقد ٮتتص ٔتذىب معُت، بل منو ما يكوف كجهة نظر فقيو كاحد ُب مذىب معُت قد 
ا١تػيٍحًرـي إذا أخر النسك عن كقتو أك قدمو لزمو دـ،  :ٮتالفو فيو فقهاء آخركف من ا١تذىب نفسو، مثالو

 َته، منهم تلميذاه أبو يوسف، ك٤تمد بن اٟتسن.ىذا ضابطه عند أيب حنيفة، كخالفو ُب ذلك غ
 ،(ْ))األمور ٔتقاصدىا( :الفرؽ الثالث: أف القاعدة الفقهية فيها إشارة ١تأخذ اٟتكم كدليل اٟتكم مثل

فيو إشارة ١تأخذ اٟتكم، بينما الضابط الفقهي ال يشَت إىل مأخذ ا١تسألة كدليلها، كمن أمثلة الضابط 
كطريقة ٚتهور من يصٌنف ُب قواعد الفقو  ،يضة من الصلوات جاز ُب النفل()ما جاز ُب الفر  :الفقهي

ا ُب قواعد ابن الضابط الفقهي، كىذا يقع كثَتن ال يفرقوف بُت القاعدة الفقهية ك ْتسب التتبع أهنم 
للقىرىاُب كغَتىم، بل إف بعضهم قد يذكر ضوابط كثَتة  "الفركؽ"، كُب كتاب تعاىل رجب رٛتو اهلل

كيسميها كتاب القواعد أك قواعد الفقو، ككثَت منهم قد فرؽ بينهما من جهة االصطبلح، لكنو مل 
 .(ٓ)(يفرؽ من جهة العمل كالتطبيق

                                                           

 .َّّ ،ِط، المدخل إلى دراسة المذاىب الفقهية ،( عبدالوىاب(ُ
 .ْْ ،ّط، منظومة أصوؿ الفقو كقواعده، ( العثيمُت(ِ
 .ُّٗ، ُط، دليل الطالب لنيل المطالب ( ا١تقدسي،(ّ
 .َُ، شرح القواعد السعديةالزامل، ( (ْ
 .ُٖ، ّط، ابن عثيمين الشيخ العقد الثمين شرح منظومة ا١تشيقح،( (ٓ
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مثل أف تقوؿ: ٬ترم الربا ُب كل ) للضابط فيقوؿ: -رٛتو اهلل تعاىل-كٯتثل الشيخ العثيمُت 
 .(ُ)(ا ُب شيء معُتألنو إ٪تا ٬تمع أفرادن  ؛ىذا ضابط ،ىذه ليست قاعدة ،يلمك

بالضابط، مسألة بيع األرض ا١تشًتكة إذا  -رٛتو اهلل تعاىل-كمن أمثلة تعليل الشيخ العثيمُت 
كة مثاؿ آخر: أرض مشًت ) قوؿ:ي ؛ إذالشريك اآلخر طلب أحد الشريكُت نصيبو منها، كلو مل يرضى 

كن قسمتها، فطلب أحد الشريكُت من اآلخر أف تباع فأىب أرض صغَتة ال ٯت بُت شخصُت كىي
 ألف ىذا ْتق من أجل دفع الضرر عن شريكو. ؛ا على من امتنعالشريك اآلخر، فهنا تيباع األرض قهرن 

ألننا ىنا  ؛ا: أنو إذا كاف اإلكراه ْتق فإف البيع يصح، كلو كاف البائع غَت راض بذلكفالضابط إذن 
 .(ِ)(اا ال بظلم كال بغَته، فيكوف ذلك جائزن مل نرتكب إٙتن 

 المطلب السابع: التعليل بالقاعدة الفقهية:
 كالتعليل بالقاعدة الفقهية تعليل بأصل أصيل من مبادئ الشريعة اٟتقة، اليت ربطت الناس

العلماء من ٣تمل ىا أبنصوص صر٭تة كمقاصد صحيحة، كىذه ا١تقاصد ىي القواعد اليت استقر 
 نصوص الشريعة، كتعريفها كما ذكره صاحب كتاب: الوجيز ُب إيضاح قواعد الفقو الكلية فقاؿ:

 .(ّ)(ىي قضية كلية منطبقة على ٚتيع جزئياهتا)
ضابطة ٢تا، كحصر بعضهم فرعية كىي ُب ٣تملها تدكر حوؿ قواعد كلية تتفرع منها قواعد 

خر كاحدة منها، ُب عىٌد آجرل ، كا٠تبلؼ (ٓ) اكبعضهم بلغ ّٔا ستن ، (ْ)القواعد الفقهية الكلية ٓتمس
 :(ٔ)كىذه القواعد ىي

 قاعدة: األمور ٔتقاصدىا. .ُ
 قاعدة: اليقُت ال يزكؿ بالشك. .ِ
 قاعدة: ا١تشقة ٕتلب التيسَت. .ّ

                                                           

 .ْْ، منظومة أصوؿ الفقو كقواعدهالعثيمُت، ( (ُ
 .َُٗ/ٖ، الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ِ
 .ُْ/ُ، الوجيز في إيضاح قواعد الفقو الكلية البورنو،( (ّ
 .ّّٕ/ُ، ِط، المدخل إلى دراسة المذاىب الفقهية، ( عبدالوىاب(ْ
 .ِٔ/ُ، الوجيز في إيضاح قواعد الفقو الكليةالبورنو، ( (ٓ
مجموعة  ،حطاٍل، )الق( أكصلها بعضهم إىل أكثر من ىذا العدد بكثَت، كلكن األكثر سار على ىذا العد ٜتس أك ست(ٔ

 (.ِِ ،ُط، الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية
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 قاعدة: ال ضرر كال ضرار. .ْ
 قاعدة: العادة ٤تكَّمة. .ٓ
 .(ُ)قاعدة: إعماؿ الكبلـ أكىل من إ٫تالو .ٔ

عند اختياره عدـ قولو  ،بالقاعدة الفقهية -رٛتو اهلل تعاىل-كمن أمثلة تعليل الشيخ العثيمُت 
الذم لو ا٠تيار سواء كاف البائع أك ا١تشًتم أك كليهما، ) خر ُب فسخ البيع با٠تيار:اشًتاط الطرؼ اآل

فإذا تبايعا ىذه الدار الفسخ، سواء كاف ْتضور اآلخر أك غيبتو أك رضاه أك كراىتو؛ ألف اٟتق لو، فلو 
ا، كجعبل ا٠تيار ٢تما ١تدة عشرة أياـ، ٍب إف أحد٫تا فسخ، فقاؿ اآلخر: ال أرضى أنا يل ا٠تيار أيضن 

ا علم اآلخر بالفسخ؛ ألف القاعدة الفقهية: "أف فينفسخ كلو مل يرض، كال يشًتط أيضن  ،كأنا مل أفسخ
رجل أف يطلق زكجتو كإف مل تعلم؛ ألنو ال ك٢تذا ٬توز لل ؛(ِ)من ال يشًتط رضاه ال يشًتط علمو"

 .(ّ)(يشًتط رضاىا، كإذا مل يشًتط رضاىا، فبل فائدة من اشًتاط العلم
 المطلب الثامن: التعليل بالقاعدة األصولية:

ا ما يستعملها ا، كىذه كثَتن ا، كلدل الفقهاء عمومن كىي منثورة متكاثرة ُب كتب األصوؿ خصوصن 
أحدىم، كمرجع ذلك أهنا الرابط بُت الدليل كاٟتكم  -رٛتو اهلل تعاىل-الفقهاء، كالشيخ العثيمُت 

 ا١تستنبط منو، فبل ٯتكن استنباط األحكاـ الشرعية من أدلة بدكف معرفة القواعد األصولية.
استخراًج األحكاـً الفقهيَّة، فهي آلتيوي داللةه يهتدم ّٔا آّتهدي للتَّوصًُّل إىل ) كٯتكن تعريفها بأهنا:

 .(ْ)(الَّيت يستعمليها الستفادىًة تلكى األحكاـً 
األمر للوجوب حىت تصرفو قرينة عن ذلك، كالنهي للتحرَل حىت تصرفو ) كمثالو قوؿ األصوليُت:

 .(ٓ)(قرينة عن ذلك
الفقهية بعدة فركؽ، ك٦تا بُت القاعدة األصولية كالقاعدة  -تعاىلاهلل  مرٛته-كقد فرؽ العلماء 

 ذكركا من الفركؽ بينهما ما يلي:

                                                           

 .ِٔ/ُ، الوجيز في إيضاح قواعد الفقو الكليةالبورنو، ( (ُ
 .ِّّ/ّ، ُط، التهذيب في فقو اإلماـ الشافعي بغوم،( ال(ِ
 .ِِٖ/ٖ، الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ّ
 .ُّ/ُ، ُط ،الفقوتيسيُر علم أصوؿ  العنزم، ((ْ
 .، نفس ا١توضعالمرجع السابق( (ٓ



 

94 

أف قواعد األصوؿ إ٪تا تتعلق باأللفاظ كدالالهتا على األحكاـ ُب غالب أحوا٢تا، كأما قواعد  .ُ
 الفقو فتتعلق باألحكاـ ذاهتا.

كترسم للفقيو  ،ستدالؿالأف قواعد األصوؿ إ٪تا كضعت لتضبط للمجتهد طرؽ االستنباط كا .ِ
مناىج البحث كالنظر ُب استخراج األحكاـ الكلية من األدلة اإلٚتالية، كأما قواعد الفقو فإ٪تا 

ىو اٟتكم الذم سيقت  ،رد لًتبط ا١تسائل ا١تختلفة األبواب برباط متحد كحكم كاحدو ت
 القاعدة ألجلو.

يستنبط الفقيو أحكاـ  إ٪تا تبٌت عليها األحكاـ اإلٚتالية كعن طريقها :ف قواعد األصوؿأ .ّ
 ،فإ٪تا تعلل ّٔا أحكاـ اٟتوادث ا١تتشأّة :ا١تسائل اٞتزئية من األدلة التفصيلية، كأما قواعد الفقو

  ٢تا.كقد تكوف أصبلن 
العاـ كالفتول ف قواعد األصوؿ ٤تصورة ُب أبواب األصوؿ كمواضعو كمسائلو، كأما قواعد الفقو أ .ْ

 آلف ُب إطار كاحد.عند ٚتيع ا١تذاىب فلم ٕتمع حىت ا
ف قواعد األصوؿ إذا اتفق على مضموهنا ال يستثٌت منها شيء فهي قواعد كلية مطردة كقواعد أ .ٓ

العربية ببل خبلؼ، كأما قواعد الفقو فهي مع االتفاؽ على مضموف كثَت منها يستثٌت من كل 
اع أك كاالستثناء بالنص أك اإلٚت  ،منها مسائل ٗتالف حكم القاعدة بسبب من األسباب

كلذلك يطلق عليها كثَتكف بأهنا قواعد أغلبية  ؛الضركرة أك غَت ذلك من أسباب االستثناء
 .(ُ)(أكثرية ال كلية مطردة

بالقاعدة األصولية، قولو ُب ٖترَل التعامل  -رٛتو اهلل تعاىل-كمن أمثلو تعليل الشيخ العثيمُت 
ا فيكوف ربا، مثاؿ ألنو قرض جر نفعن  ؛ال ٭تل ا ينتفع بو، فهناإذا شرط قرضن ) ا:بالقرض الذم ٬تر نفعن 

القرض: إذا جاء الرجل ليستقرض من شخص، فقاؿ: أنا أقرضك، لكن بشرط أف تبيع بيتك علٌي 
ٔتائة ألف، كىو يساكم مائة كعشرين، فهنا شرط القرض مع البيع على كجو ينتفع بو، فالبائع انتفع 

 ا، كىذا ربا فبل يصح.من قرضو حيث نزؿ لو من قيمة البيت عشركف ألفن 
 فإنو ال يصح. ؛ا آخر يكوف حيلة على الرباالثانية: أف يكوف حيلة على الربا، بأف يشًتط بيعن 

مثالو: أف يكوف عند شخص مائة صاع بر جيد، كعند الثاٍل مائتا صاع بر ردمء، فيأٌب 
ائيت درىم، قاؿ: ال بأس صاحب الرب الردمء كيقوؿ لصاحب الرب اٞتيد: بعٍت ا١تائة صاع الرب اٞتيد ٔت

                                                           

 .َِ/ُ، الوجيز في إيضاح قواعد الفقو الكليةالبورنو، ( (ُ
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ألنو حيلة على أف يبيع مائة صاع  ؛ال ٬توزبشرط أف تبيع علٌي مائيت الصاع الرديئة ٔتائيت درىم، فهذا 
 .(ُ)ألف الرب بالرب ال بد أف يكوف سواء ؛ألنو ربا ؛بر جيد ٔتائيت صاعو رديئة من الرب، كىذا حراـ

، -و اهلل تعاىلرٛت-مالك لقواعد الشرعية، كىو مذىب كما رجحناه ىو الذم ينطبق على ا
الك ُب م لئلماـ السنة، كال تكاد ٕتد قوالن مالك ُب ا١تعامبلت ىو أقرب ا١تذاىب إىل كمذىب 

اإلماـ أٛتد نفسو ركاية توافق مذىب مالك، لكن من ا١تعلـو أف أصحاب  دا١تعامبلت إال كعن
لذلك ال ٯتكن أف  ؛ا، ىذا الغالبما كاف األكثر عددن ا، جعل ا١تذىب ا١تذاىب كلما ازدادكا عددن 

 ىو ٖترَل ىذا البيع، كأنو عنو ركاية كاحدة، بل ال بد أف تكوف لو نقوؿ: إف مذىب اإلماـ أٛتد مثبلن 
ركاية توافق ما يدؿ عليو الدليل الصحيح، كمذىب اإلماـ مالك ُب ىذه ا١تسألة ىو أحسن ا١تذاىب 

 .(ّ)("(ِ)مطردة: "األصل ُب ا١تعامبلت اٟتل حىت يقـو دليل على التحرَلكأقواىا، كلدينا قاعدة 
 المطلب التاسع: التعليل بمخالفة األصل:

كلذا فبل ٯتكن تعميمو، كيقتصر بو على أفراده فقط، كلكن ىل  ؛كالتعليل ّٔذا األمر تعليل بالعكس
ألنو ُب القياس البد من ظهور العلة  : إنو ال يقاس عليو؛ا لؤلصل: قيليقاس على ما جاء خبلفن 

كقو٢تم: إف ىذا ) :-رٛتو اهلل تعاىل-كانضباطها، كىنا العلة خفية أك تعبدية، كيقوؿ الشيخ العثيمُت 
خبلؼي األصل، كما كاف خبلؼى األصل فبل ييقاس عليو، نقوؿ ُب جوابو: ما خرج عن األصل لًعلَّة 

القاعدة العامَّة ُب ىذه الشَّريعة: "أهنا ال تيفرّْؽي بُت متماثلُت،  معقولة فبل مانع من أف ييقاس عليو؛ ألفَّ 
 .(ْ)(كال ٕتمع بُت متفرّْقُت"

، عندما علل بأف االستجمار باألحجار ك٨توىا ال ٬تزئ إذا -رٛتو اهلل- شيخال كمثالو ُب تعليل
ا١تاء، كليس ىناؾ دليله على فإف تعدَّل موضع العادة فبل ٬تزئ ًإال ) :قاؿل العادة، ٤تٕتاكز ا٠تارج 

ىذا الشَّرط؛ بل تعليل، كىو أف االقتصار على األحجار ك٨توًىا ُب ًإزالة البوؿ أك الغائط خرج عن 
 .(ٓ)(نظائره؛ فيجب أف ييقتصر فيو على ما جرت العادة بو، فما زاد عن العادة فاألصل أف ييزاؿ با١تاء

                                                           

 .ُٖٕ/ّ، ُط، بداية المجتهد كنهاية المقتصد، ( ابن رشد(ُ
 .َٔ، ه كالنظائراشباألالسيوطي، ( (ِ
 .َِْ/ٖ، الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ّ
 .َِٕ/ِ السابق،رجع الم( (ْ
 .ُِّ/ُالشرح الممتع على زاد المستقنع،  العثيمُت،( (ٓ
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 المطلب العاشر: التعليل بمفهـو المخالفة:
 قولو تعاىل: مثالوك  : مفهـو ا١توافقةأكالن )كال بد من إيضاح أنواع ا١تفهـو عند األصوليُت، ك٫تا نوعاف: 

 ،(ُ)َّلك اك يقىق يف  ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىتُّ
فاآلية من حيث اللفظ حذرت من أكل ماؿ اليتيم، كمن حيث ا١تفهـو ىي عامة ُب كل تصرؼ 

 ا أـ صدقة.لبسن  أـ يفوّْت على اليتيم مالو، سواء أكاف أكبلن 
أنو  -صلى اهلل عليو كسلم- عن النيب -رضي اهلل عنهما-عن ابن عمر  ا: مفهـو ا١تخالفة: مثالو:ثانين 
"قاؿ فمنطوقو خاص ٔتا بلغ القلتُت، كال تعرض فيو ١تا  ،(ِ): "ًإذىا كىافى اٍلمىاءي قػيلَّتػىٍُتً ملٍى ٭تىًٍمًل ا٠ٍتىبىثى

يدؿ على أف كل ماء نقص عن القلتُت ٭تمل ا٠تبث، أم:  نقص عن القلتُت بالذكر، كلكن مفهومو
ا، ا أـ جارين يتنجس ٔتبلقاة النجاسات كإف مل يتغَت لونو أك طعمو أك ر٭تو، سواء أكاف ىذا ا١تاء راكدن 

 .(ّ)(كسواء أكاف ُب إناء أـ ُب بئر ك٨توىا
 :(4)ك١تفهـو ا١تخالفة ستة أنواع -
كييعلق حكمو على صفة ال توجد ىذه الصفة ُب كل مفهـو الصفة: كمعناه: أف يأٌب خطاب  .ُ

صلى -و قول ومثال ،مدلوؿ: فإف ىذا يدؿ على نفي ذلك اٟتكم عما انتفت عنو تلك الصفة
 ،(ٓ)(ُب صىدىقىًة اٍلغىنىًم ُب سىاًئمىًتهىا ًإذىا كىانىٍت أىٍربىًعُتى ًإىلى ًعٍشرًين كىًمائىةو شىاةه ) :اهلل عليو كسلم

 فتخصيص السائمة بالذكر يدؿ على أف ا١تعلوفة ال زكاة فيها.
مفهـو الشرط: كمعناه: أف يعلق اٟتكم على كجود شيء، فيدؿ على انتفاء اٟتكم عند عدـ  .ِ

 -صلى اهلل عليو كسلم-، أهنا جاءت إىل النيب عنها رضي اهلل (ٔ)كجوده، مثالو حديث أـ سليم
                                                           

 .َُاآلية رقم:  ( سورة: النساء،(ُ
إركاء . كصححو األلباٍل )ُْٔٗ: رقم، ِِ/ٗ، عنو -رضي اهلل تعاىل- عبداهلل بن عمرحديث  ،مسندهأخرجو أٛتد ُب ( (ِ

 .(ِّرقم: ، َٔ/ُ، الغليل بتخريج أحاديث منار السبيل
 .ِٓٗ/ُ، أصوؿ الفقو الذم ال يسع الفقيو جهلوالسلمي، ( (ّ
. كىناؾ من يزيد ُب أقسامو َّّ/ُ، ُط، الجامع لمسائل أصوؿ الفقو كتطبيقاتها على المذىب الراجح( النملة، (ْ

 بالتفصيل ُب بعض ما تقدـ من أقساـ.
 .ُْْٓ: رقم، ُْٗ/ّاض كليست عنده، كتاب الزكاة، باب من بلغت صدقتو بنت ٥ت،  صحيحوأخرجو البخارم ُب ( (ٓ
ـٌ أنس بن مالميصاء بنت ملحاف ( الر (ٔ ـٌ سليم، صحابية جليلة، كىي أ عنهما،  ك رضي اهللبن حراـ: من بٍت النجار، كتعرؼ بأ

قتل زكجها مالك بعد ظهور اإلسبلـ فأسلمت، كخطبها أبو طلحة ككاف على الشرؾ فجعلت مهرىا إسبلمو كأقنعتو فأسلم، 
 (.ُْْ/ٖ، اإلصابة في تمييز الصحابةابن حجر، . )ـَٓٔ -ق َّت عاـ: توفيمعو ُب غزكة حنُت، ت ككان
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ٍرأىًة ًمٍن غيٍسلو ًإذىا ًىيى ًإفَّ ا ،فقالت: يىا رىسيوؿى اللَّوً  ، ىىٍل عىلىى اٍلمى للَّوى الى يىٍستىٍحًيي ًمٍن اٟتٍىقّْ
فيفهم من ىذا  ،(ُ)(نػىعىٍم ًإذىا رىأىٍت اٍلمىاءى ) :-صلى اهلل عليو كسلم-اٍحتػىلىمىٍت، فػىقىاؿى رىسيوؿي اللًَّو 

 ا١تاء فبل غسل عليها. أهنا إذا مل ترى 
اٟتكم بعدد ٥تصوص، يدؿ على نفي ذلك اٟتكم فيما عدا ذلك مفهـو العدد: كمعناه: تقييد  .ّ

لىٍيسى ) :-رضي اهلل عنو-ركاه أيب ىريرة  الذم ديثاٟتا، مثالو ا أك ناقصن العدد، سواء كاف زائدن 
كبناء على ذلك: فإنو ٬تب  ،(ِ)(سىاًئبلن  اُب اٍلقىٍطرىًة كىاٍلقىٍطرىتػىٍُتً ًمنى الدَّـً كيضيوءه حىىتَّ يىكيوفى دىمن 

  ٔتفهـو العدد.الوضوء من ثبلث قطرات من الدـ؛ استدالالن 
م فيما بعد الغاية، ىا: تقييد الشارع للحكم بغاية، فيدؿ على نفي اٟتكامفهـو الغاية: كمعن .ْ

صلى اهلل عليو -، أف رسوؿ اهلل -رضي اهلل عنو-الذم ركاه علي بن أيب طالب  ديثاٟتمثالو 
فمنطوؽ اٟتديث داؿ على نفي ، (ّ)(لىٍيسى ُب مىاؿو زىكىاةه حىىتَّ ٭تىيوؿى عىلىٍيًو اٟتٍىٍوؿي ) :قاؿ -كسلم

 الزكاة قبل اٟتوؿ، كمفهومو داؿ على كجؤّا عند ٘تاـ اٟتوؿ.
مفهـو التقسيم: كمعناه: تقسيم احملكـو عليو قسمُت فأكثر، كٗتصيص أحد٫تا أك كل منهما  .ٓ

تعاىل رضي اهلل -ابن عباس  غَت مشموؿ باٟتكم، مثالو حديث ْتكم، فيفهم منو أف الثاٍل
ا ًمٍن كىلًيػّْهىا): قاؿ -صلى اهلل عليو كسلم-أف رسوؿ اهلل  -ماعنه كىاٍلًبٍكري  ،األىَلّْي أىحىقُّ بًنػىٍفًسهى

اتػيهىا منهما ، كمفهومو أف كل قسم بُت فمنطوقو كاضح ،(ْ)(تيٍستىٍأذىفي ُب نػىٍفًسهىا كىًإٍذنػيهىا صيمى
فتكوف البكر ليست أحق  ،ٮتتص ْتكمو، كال يشارؾ اآلخر ُب حكمو، فالثيب أحق بنفسها

يدؿ على أف الثيب ال تستأذف؛ ألف اإلذف منها ال كىذا بنفسها من كليها، كالبكر تستأذف، 
 بل ال بد من التصريح. ،يكفي

                                                           

كتاب    ،صحيحوكمسلم ُب . ِِٖ: رقم ،ِِٗ/ُكتاب الغسل، باب إذا احتملت ا١ترأة، ،  صحيحوأخرجو البخارم ُب ( (ُ
 .ّٖٕ: رقم ،ُِٕ/ُاٟتيض، باب كجوب الغسل على ا١ترأة ٓتركج ا١تٍت منها، 

كتاب الطهارة، باب الوضوء من ا٠تارج من البدف من الرعاؼ كالقيء كاٟتجامة ك٨توىا،  ،  سننوُب  الدار قطٍت أخرجو( (ِ
 (.َُّٕٔ: رقم، َٖٕ/ُ، ضعيف الجامع الصغير. كضعفو األلباٍل )ُِٓ: رقم، ِٕٖ/ُ

. كصححو األلباٍل ُِٓٔ: رقم، ُْْ/ِ، -رضي اهلل تعاىل عنو-علي أبن أيب طالب حديث  مسندهأخرجو أٛتد ُب ( (ّ
 (.ٕٖٕ: رقم، ِٖٓ/ّ، إركاء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل)

 .ُّْٓ: رقم، ُُْ/ْ، ُب النكاح كتاب النكاح، باب استئذاف الثيب  ،صحيحوُب  مسلمأخرجو ( (ْ
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كم عما عداه، مفهـو اللقب: كىو ما يفهم من ٗتصيص االسم آّرد باٟتكم من نفي اٟت .ٔ
عبادة  حديث اسم علم أـ اسم جنس، كمثالوكسواء كسواء أكاف االسم إلنساف أك حيواف، 

الذَّىىبي بًالذَّىىًب، ) :قاؿ -صلى اهلل عليو كسلم-أف رسوؿ اهلل  -رضي اهلل عنو-بن الصامت 
، كىالشًَّعَتي بًالشًَّعًَت، كىالتٍَّمري بًالتٍَّمًر،  ، سىوىاءن  كىاٍلًمٍلحي بًاٍلًمٍلًح، ًمٍثبلن كىاٍلًفضَّةي بًاٍلًفضًَّة، كىاٍلبػيرُّ بًاٍلبػيرّْ ٔتًٍثلو

ان ٬توز بيعو فمنطوؽ اٟتديث ظاىر، كمفهـو اللقب منو: أف ما ليس ذىب ،(ُ)(بًيىدو  اًبسىوىاءو، يىدن 
 ٔتثلو أك غَته من غَت ٦تاثلة.

 :فقاؿ الدكتور عياض السلمي كخبلصتو أكردىا ،كُب حجية مفهـو ا١تخالفة خبلؼ بُت العلماء -
، نص ) كما ذكر من خبلؼ ُب عمـو مفهـو ا١تخالفة فهو خبلؼ لفظي عند القائلُت ْتجية ا١تفهـو

 .(ِ)(على ذلك اآلمدم كغَته
ُب باب اٟتوالة، عند ٔتفهـو ا١تخالفة، قولو  -رٛتو اهلل تعاىل-كمثاؿ تعليل الشيخ العثيمُت 

قولو: كال احملتاؿ على ) إذ يقوؿ: ؛لة: اشًتاط رضا احملاؿ إذا كاف احملاؿ عليو غَت مليءمسأُب  حديثو
َت مليء اعترب مليء. احملتاؿ ُب رضاه تفصيل: إف كاف على مليء مل يعترب رضاه، كإف كاف على غ

: "مىٍطلي اٍلغىًٍتّْ ظيٍلمه، كىًإذىا أيًحيلى أىحىديكيٍم عىلىى مىًليءو فػىٍليىٍحتىٍل"-صلى اهلل عليو كسلم-رضاه، لقولو 
(ّ)، 

 .(ْ)(كمفهومو: أنو إذا أحيل على غَت مليء ال يلزمو االحتياؿ
  

                                                           

 .ُْْٕ: رقم ،ْْ/ٓ، ااب الصرؼ كبيع الذىب بالورؽ نقدن كتاب ا١تساقاة، ب  ،صحيحوأخرجو مسلم ُب ( (ُ
 .ِٔٗ/ُ، أصوؿ الفقو الذم ال يسع الفقيو جهلوالسلمي، ( (ِ
كتاب اٟتواالت، باب اٟتوالة كىل   صحيحوُب  البخارم أخرجو (مىٍطلي اٍلغىًٍتّْ ظيٍلمه، فىًإذىا أيٍتًبعى أىحىديكيٍم عىلىى مىًليٍّ فػىٍليىٍتبىعٍ )( بلفظ: (ّ

ٖترَل مطل الغٌت كصحة اٟتوالة  باب ا١تساقاة، كتاب ،صحيحوكمسلم ُب . ِِٕٖ: رقم، ٕٕٓ/ٓيرجع ُب اٟتوالة، 
 .َْٖٓ: رقم، ّْ/ٓكاستحباب قبو٢تا إذا أحيل على ملى،  

 .ُِٖ/ٗ، الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ْ
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 المبحث الرابع:
 ،(ٔ)الطرؽ المرتبطة بما سواىما

 ا:مطلبن كتحتو أحد عشر 
 المطلب األكؿ: التعليل باللغة:

من غرائب ا١تستمسكات، بل ىو ركن  اا من القـو أك غريبن األحكاـ باللغة العربية ليس بدعن تعليل 
ف اللغة العربية ىي لغة التشريع، كىي مقتضى النصوص الشرعية، فبل فراؽ إإذ  ؛ركُت كمأخذ سليم

 يي ىي ني ميزيُّٱ :-جٌل كعبل-ض بينهما، ففي احملكم من التنزيل يقوؿ البارم ر تعاال ك 
. فبل ٯتكن فهم النصوص الشرعية بغَت اللغة (ِ)َّخب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ
رٛتو اهلل - عبدالكرَل النملة :الدكتور اإل١تاـ باللغة العربية، يقوؿ كلذا كاف من شركط آّتهد: ؛العربية
 الشرط السابع: أف ) :-تعاىل

ن
باللغة العربية كقواعدىا من لغة ك٨تو كببلغة كبديع، كأف  ايكوف عا١ت
صلى اهلل عليو -ألف القرآف نزؿ بلغة العرب، كالرسوؿ  ؛يعرؼ كل ما يتوقف عليو فهم األلفاظ

من أفصح العرب، فبل ٯتكن ألم شخص أف يعرؼ ما تدؿ عليو ألفاظهما إال ٔتعرفة اللغة  -كسلم
لذلك يستطيع أف يفرؽ بُت صريح الكبلـ كظاىره ك٣تملو، كحقيقتو ك٣تازه،  العربية، فبسبب معرفتو

 .(ّ)(كمنطوقو كمفهومو ،كٟتنو ،كعامو كخاصو، ك٤تكمو كمتشأّو، كمطلقو كمقيده، كنصو كفحواه
باللغة العربية، قولو ُب مسألة جواز  -رٛتو اهلل تعاىل-كمن أمثلة تعليل الشيخ العثيمُت 

قولو: "فيقتص ُب كل جرح ينتهي إىل عظم  ) :ة باٞتركح اليت تنتهي إىل عظمصاباالقتصاص من اإل
كىي اليت توضح العظم ُب الرأس كالوجو خاصة، كىذا ما تقتضيو اللغة العربية، فإف  ،كا١توضحة"

 .(ْ)(العرب إذا قالوا: ا١توضحة، فإ٪تا يعنوف ّٔا اٞترح ُب الرأس كالوجو فقط
 بالمنطق:المطلب الثاني: التعليل 

أمر فكل  ،ألف الفقو يػيعىرَّؼي بأنو )الفهم( ؛قوم ُب التعليل من التعليبلت مستند يعد ىذا النوعك 
 :-رٛتو اهلل تعاىل-يوصل لتقرير اٟتكم كتثبيتو كقطع حجة ا١تنازع فهو منطق، يقوؿ الشيخ العثيمُت 

                                                           

 كأصولو.كالفقو  -ِالنصوص الشرعية،  -ُ( أقصد ٔتا سول القسمُت السابقُت ُب أكؿ ىذا ا١تبحث ك٫تا: (ُ
 .ِ -ُ( سورة يوسف، آية رقم:(ِ
 .ََْ/ُ ،الجامع لمسائل أصوؿ الفقو كتطبيقاتها على المذىب الراجحالنملة، ( (ّ
 .ّٖ/ُْ، الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ْ
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كىو: قوة ا١تنطق الذم ىو: البياف العلم لو مبدأ كىو: قوة العقل الذم ىو: اٟتفظ كالفهم، كلو ٘تاـ )
فيكوف ا١تقصود با١تنطق ىنا: معلومات مًتتبة على مقدمات كحقائق كنتائج، كرٔتا يعرب  ،(ُ)(كالعبارة

 عنها با١تعقوالت، أم: ما يبلمس عقوؿ الناس ببل جهد.
على با١تنطق، عندما أكرد مسألة ا١تسح  -رٛتو اهلل تعاىل-كمن أمثلة تعليل الشيخ العثيمُت 

كذىب الشافعية إىل: أف ما ) ل قوؿ الشافعية ّتواز ا١تسح عليو فقاؿ:الشراب الذم يصف البشرة قوَّ 
ألف ٤تل الفرض مستور ال ٯتكن أف يصل إليو ا١تاء، ككونو ترل من  ؛ال يسًت لصفائو ٬توز ا١تسح عليو

شرة ال يصح ا١تسح كرائو البشرة ال يضر، فليست ىذه عورة ٬تب سًتىا حىت نقوؿ: إف ما يصف الب
 .(ِ)(عليو. كليس ُب السنة ما يدؿ على اشًتاط سًت الرجل ُب ا٠تف. كىذا تعليل جيد من الشافعية

 المطلب الثالث: التعليل بالتجربة:
صلى اهلل -الرسوؿ أف  -رضي اهلل عنو-عن أنس كالتجربة ٢تا اعتبار ُب الشرع، كما ُب اٟتديث 

: (ّ)النٍَّخلى  مىرَّ ًبقىٍوـو يػيلىقّْحيوفى  -عليو كسلم : فىخىرىجى ًشيصن  ،(لىٍو ملٍى تػىٍفعىليوا لىصىليحى ) فػىقىاؿى ، فىمىرَّ ًًٍّٔم (ْ)اقىاؿى
: : (؟مىا لًنىٍخًلكيمٍ ) فػىقىاؿى ا، قىاؿى ا كىكىذى صلى اهلل -. فقد رد (ٓ)(أىنٍػتيٍم أىٍعلىمي بًأىٍمًر دينٍػيىاكيمٍ ) قىاليوا: قػيٍلتى كىذى

ف بالتجربة كيلجؤكف إليها اٟتكم ٢تم ٞترياف التجربة بو، ككذلك عند الفقهاء فهم يعتنو  -عليو كسلم
كىذا أمر معركؼ بالتجربة أف ا١ترأة ٖتتاج ) :-رٛتو اهلل تعاىل-ك٭تتجوف ّٔا، يقوؿ ابن تيمية  اأحيانن 

  .(ٔ)(ككل ما كاف أسًت ٢تا كأصوف كاف أصلح ٢تا ،ال ٭تتاج إليو الصيب من اٟتفظ كالصيانة ما

مسألة بالتجربة، مسألة األخذ بالتجربة ُب  -رٛتو اهلل تعاىل-مثلة تعليل الشيخ العثيمُت من أك 
كعلم من كبلـ ا١تؤلف: أنو لو أمره بذلك غَت طبيب، يعٍت: ) إذ يقوؿ: ؛الًتخص ببعض العبادات

فبل يرجع  ،ا فإف ذلك يضرؾأظن أنك إذا قمت تصلي قائمن أمره إنساف عادم من الناس، قاؿ لو: 
ألنو إذا علم بالتجربة أف مثل ىذا ا١ترض يضر ا١تريض إذا  ؛إىل قولو، كلكن ىذا ليس على إطبلقو

                                                           

 .ْْٕ/ُ، اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيمابن تيمية، ( (ُ
 .ُِّ/ُ، الممتع على زاد المستقنعالشرح العثيمُت، ( (ِ
النهاية في غريب ، ابن األثَتالثمر. )ىو: كضع طلع الذكر ُب طلع األنثى أكؿ ما ينشق حىت يصلح  ا( التلقيح للنباتات عمومن (ّ

 (.ِّٓ/ْ، د.ط، الحديث كاألثر
: التٍَّمري الًَّذم الى يىٍشتىدُّ نوىاه كيػىٍقول. كىقى (ْ  (.ُٖٓ/ِ ،مرجع السابقال) وي نىولن أىٍصبلن ٍد الى يكوفي لى ( الشّْيصي
 .ِٕٕٔ: رقم، ٓٗ/ٕ، اكتاب الفضائل، باب كجوب امتثاؿ ما قالو شرعن  ،صحيحوأخرجو مسلم ُب ( (ٓ
 .ُِٗ/ّْ، مجموع فتاكل ابن تيميةالقاسم، ( (ٔ
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ألف أصل الطب مأخوذ إما عن طريق الوحي، كإما عن  ؛ا فإنو يعمل بقوؿ شخص ٣تربصلى قائمن 
 يي ىي ني مي زي  ري ٰى ينُّ :-تعاىل– طريق التجربة، فطريق الوحي مثل قولو

الذم ركتو  -صلى اهلل عليو كسلم-كمثل قوؿ النيب  ،(ُ)َّخب  حب جب هئ مئ خئ حئجئ
ًذًه اٟتٍىبَّةى السٍَّودىاءى ًشفىاءه ًمٍن كيلّْ دىاءو ًإالَّ ًمنى السَّاـً ) :-رضي اهلل عنها-عائشة  اٟتبة  ،(ِ)(ًإفَّ ىى

      "إال الساـ" يعٍت: إال ا١توت. ،(ّ)السوداء: اليت تسمى عندنا السمَتاء
ا: إف ُب صبلتك قاؿ إنساف ٣ترب كإف مل يكن طبيبن ككثَت من األدكية معلومة بالتجارب، فإذا 

 .(ْ)(اا أك قاعدن ا عليك، فلو أف يصلي مستلقين ا ضررن قائمن 

 المطلب الرابع: التعليل بالخالؼ:
فإف ا٠تركج من  ااألطراؼ فيو متقاربن  يقع ُب ا١تسألة خبلؼ كيكوف مأخذ أنو عندما كيقصد ّٔذا
من ا٠تبلؼ فقد احتاط لدينو، كال شك  اا أك فعلو خركجن ، فاٟتقيقة أف من ترؾ أمرن (ٓ)ا٠تبلؼ مطلب

كىو ا٠تبلؼ القوم ا١تتقاربة فيو  ،-ُب التعليل باالحتياط- اترب من ا٠تبلؼ ما أشرنا لو سابقن أف ا١تع
 ألف غالب األحكاـ جرل فيها خبلؼ. ؛نو ال يقوؿ أحد با٠تركج منوإاألدلة، أما ٣ترد ا٠تبلؼ ف

 .(ٕ)(القاعدة الثانية عشرة: ا٠تركج من ا٠تبلؼ مستحب) :-رٛتو اهلل تعاىل- (ٔ)السيوطي يقوؿ
 تنبيو: ١تراعاة ا٠تبلؼ شركط: ) ٍب يستطرد فيقوؿ:

                                                           

 .ٗٔية رقم: من اآل( سورة النحل، (ُ
كتاب  ،صحيحوكمسلم ُب . ٕٖٔٓ: رقم، ُِّ/ُْكتاب الطب، باب اٟتبة السوداء، ،  صحيحوأخرجو البخارم ُب ( (ِ

 . ٖٔٗٓ: رقم، ِٓ/ٕالسبلـ، باب التداكم باٟتبة السوداء،  
ل: أهنا ( اٟتبة السوداء: ىي الشونيز ُب لغة الفرس، كىي الكموف األسود، كتسمى الكموف ا٢تندم، كقيل: إهنا ا٠تردؿ، كقي(ّ

 (.ِِٕ/ْ ْط ،زاد المعاد في ىدم خير العبادابن القيم، ككبل٫تا كىم، كالصواب: أهنا الشونيز. )، اٟتبة ا٠تضراء
 .ُّْ/ْ، الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ْ
 ثالث.( ك٢تذا ا١تبحث عبلقة كثيقة ٔتا سبقو، باعتبار االحتياط ُب الشريعة اإلسبلمية، كما مر ُب ا١تطلب الرابع، من ا١تبحث ال(ٓ
نشأ ُب ، ـُْْٓ -ق ْٖٗعامل كمؤرخ كأديب من كبار الشافعية، كلد عاـ:  سيوطي،عبد الرٛتن بن أيب بكر بن ٤تمد ال ( (ٔ

كتبو، لو ٨تو   ؛ فقد مات كالده كعمره ٜتس سنوات، ك١تا بلغ أربعُت سنة اعتزؿ الناس كخبل بنفسو فألف أكثراالقاىرة يتيمن 
فلم ٭تضر  اايا فَتدىا، كطلبو السلطاف مرارن كاألمراء يزكركنو كيعرضوف عليو األمواؿ كا٢تد، ككاف األغنياء مصنف ََٔمن: 

إليو، كأرسل إليو ىدايا فردىا، كبقي على ذلك إىل أف توُب، كاف يلقب بابن الكتب؛ ألف أباه طلب من أمو أف تأتيو 
 (.َُّ/ّ، األعالـالزركلي، ـ. )َُٓٓ -ىػ ُُٗبكتاب ففاجأىا ا١تخاض فولدتو كىي بُت الكتب، توُب عاـ: 

 . ُّٔ/ُ، ُط، األشباه كالنظائر ( السيوطي،(ٕ
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أحدىا: أف ال يوقع مراعاتو ُب خبلؼ آخر، كمن ٍب كاف فصل الوتر أفضل من كصلو، كمل يراع 
 .(ُ)ف من العلماء من ال ٬تيز الوصلأل ؛خبلؼ أيب حنيفة

الثاٍل: أف ال ٮتالف سنة ثابتة، كمن ٍب سن رفع اليدين ُب الصبلة، كمل يباؿ برأم من قاؿ بإبطالو 
 .(ِ)امن ركاية ٨تو ٜتسُت صحابين  -صلى اهلل عليو كسلم-ألنو ثابت عن النيب  ؛الصبلة من اٟتنفية

الثالث: أف يقول مدركو، ْتيث ال يعد ىفوة، كمن ٍب كاف الصـو ُب السفر أفضل ١تن قوم عليو، كمل 
 .(ّ): إنو ال يصح"الظاىرم" يباؿ بقوؿ داكد

                                                           

 على أقواؿ ثبلثة: ابسبلـ كاحد، كىذه ا١تسألة اختلف العلماء فيه ا تعاىل ١تسألة صبلة الوتر ثبلثن ( يشَت رٛتو اهلل(ُ
 (.َُٗ/ُ، ّط، الحجة على اىل المدينة، ٟتنيفة. )الشيباٍلفمنهم من ٯتنع الفصل كبو قاؿ ا -ُ
 (.ِٖٔ/ِِ، مجموع فتاكل ابن تيميةالقاسم، وؿ بو لبعض اٟتجازيُت. )قكمنهم من ٯتنع الوصل، كنسب ال -ِ
( ِٖٗ/ُ، ُط، ، اإلشراؼ على نكت مسائل الخالؼلكية )البغدادم، كبو قاؿ ا١تااز األمرين معن يكمنهم من ٬ت -ّ

( كلكل منهم ُُٓ/ِ، المغنيابن قدامة، ( كاٟتنابلة )ُِّ/ِ، التهذيب في فقو اإلماـ الشافعيالبغوم، كالشافعية )
: )صىبلىةي اللٍَّيًل مىثٍػٌتى -صلى اهلل عليو كسلم-بُت النصوص، كمنها قولو  اواز األمرين ىو األظهر حجة ٚتعن حجتو، كالقوؿ ّت

ةن تيوتًري لىوي  ديكيمي الصٍُّبحى صىلَّى رىٍكعىةن مىثٍػٌتى فىًإذىا خىًشىى أىحى  كتاب صبلة ا١تسافرين،    صحيحوأخرجو مسلم ُب مىا قىٍد صىلَّى( كىاًحدى
 -ارضي اهلل تعاىل عنه-، كحديث عائشة ُِٖٕ: رقم ،ُُٕ/ِباب صبلة الليل مثٌت مثٌت كالوتر ركعة من آخر الليل، 

 ًُب غىٍَتًًه عىلىى ًإٍحدىل عىٍشرىةى رىٍكعىةن، ييصىلّْي أىٍربػىعنا فىبلى يىزًيدي ُب رىمىضىافى كىالى  -صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى -قالت: مىا كىافى رىسيوؿي اللًَّو 
: يىا رىسيوؿى اللًَّو تىسىٍل عىٍن حيٍسًنًهنَّ كىطيو٢تًًنَّ، ٍبيَّ ييصىلّْي أىٍربػىعنا فىبلى تىسىٍل عىٍن حيٍسًنًهنَّ كىطيو٢تًًنَّ، ٍبيَّ ييصىلّْي ثىبلى  ثنا، قىالىٍت: فػىقيٍلتي

ـي قػى  : )يىا عىاًئشىةي ًإفَّ عىيػٍٍتىَّ تػىنىامىاًف كىالى يػى أىتػىنىا ؟، فػىقىاؿى ـي قػىٍليب( متفق عليو. )ٍبلى أىٍف تيوتًرى كتاب ،  صحيحوُب  البخارمأخرجو نىا
   ،صحيحوكمسلم ُب . ُُْٕ: رقم، ٕ/ّبالليل ُب رمضاف كغَته،  -صلى اهلل عليو كسلم-التهجد، باب قياـ النيب 
 .ُٕٕٓ: رقم ،ُٔٔ/ِباب صبلة الليل كأف الوتر ركعة كأف الركعة صبلة صحيحة، كتاب صبلة ا١تسافرين، 

: كحديث مالك -ارضي اهلل عنهم ٚتيعن -( منهم علي أبن أيب طالب، كعبداهلل بن عمر، ككائل بن حجر، كمالك بن اٟتويرث (ِ
يًٍو إذا صلى:   -صلى اهلل عليو كسلم-كاف   :فيو -رضي اهلل تعاىل عنو-بن اٟتويرث  يًٍو كىًإذىا أىرىادى أىٍف يػىرٍكىعى رىفىعى يىدى كىبػَّرى كىرىفىعى يىدى

ٍيًو كىحىدَّثى أىفَّ رىسيوؿى اللًَّو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيوً  ا.  كىًإذىا رىفىعى رىٍأسىوي ًمٍن الرُّكيوًع رىفىعى يىدى   ،وصحيحالبخارم ُب  )أخرجوكىسىلَّمى صىنىعى ىىكىذى
 .ّٕٕ: رقم، ُْٖ/ِمامة، باب رفع اليدين إذا كرب كإذا ركع كإذا رفع، كتاب صبلة اٞتماعة كاإل

،( ألف الظاىرية يقولوف بعدـ جواز الصياـ ُب (ّ  ونصوص منها قولب( كاستندكا ّّٗ/ْ د.ط، ،المحلى باآلثار السفر )ابن حـز
( كلكن رد ُْٖ)سورة البقرة، من اآلية رقم: ٱَّيب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئُّ: -تعاىل–

حىرٍّ شىًديدو، حىىتَّ  شىٍهًر رىمىضىافى ًُب  ًُب  -صلى اهلل عليو كسلم-أنو قاؿ: خىرىٍجنىا مىعى رىسيوًؿ اللًَّو  ف ْتديث أيب الدرداءعليهم آّوزك 
، كىمىا ًفينىا صىائًمه ًإالَّ رىسيوؿي اللَّ  نىا لىيىضىعي يىدىهي عىلىى رىٍأًسًو ًمٍن ًشدًَّة اٟتٍىرّْ كىعىٍبدي اللًَّو ٍبني رىكىاحىةى.  -صلى اهلل عليو كسلم-ًو ًإٍف كىافى أىحىدي

، باب الصـو ُب السفر، ،صحيحوأخرجو البخارم ُب متفق عليو كُب ركاية البخارم "ُب بػىٍعًض أىٍسفىارًًه" ) ، ْْ/ٓ كتاب الصـو
 (.ِٖٔٔ: رقم، ُْٓ/ّالسفر،  الصـو كالفطر ُب ، باب التخيَت ُبكتاب الصـو  ،صحيحوكمسلم ُب . ُْٓٗ: رقم
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 .(ُ)(االظاىر كزنن  كقد قاؿ إماـ اٟترمُت: إف احملققُت ال يقيموف ٠تبلؼ أىل
ألنَّنا  ؛التَّعليل با٠تبلؼ ال يصحُّ ) إذ يقوؿ: ؛رأم ُب ىذه ا١تسألة -رٛتو اهلل-كللشيخ العثيمُت 

 كىذا ال يستقيم. ،لكثرة ا٠تبلؼ ُب ا١تسائل العلمية ؛لو قيلنا بو لكرىنا مسائل كثَتة ُب أبواب العلم
ألفَّ التَّعليل  ؛ا من ا٠تبلؼالتَّعليل بقولك: خركجن فالتعليل با٠تبلؼ ليس علَّة شرعية كال ييقبل 

با٠تركج من ا٠تبلؼ ىو التَّعليل با٠تبلؼ، بل نقوؿ: إف كاف ٢تذا ا٠تبلؼ حظّّ من النَّظر كاألدلَّة 
ا كلكن ألفَّ األدلَّة ٖتتملو، فيكوف من باب "دىٍع ما يىرًيبيك إىل ما ال ٖتتملو فنكرىو ال ألفَّ فيو خبلفن 

يىريبيك"
(ِ))(ّ). 

با٠تبلؼ، حُت تكلم عن الفرؽ بُت تغَت  -رٛتو اهلل تعاىل-كمن أمثلة تعليل الشيخ العثيمُت 
قولو: أك دىن، معطوؼ على: غَت ٦تازج، أك على: قطع  ) ا١تاء الطهور ٔتمازج كغَت ٦تازج فقاؿ:

ألف  ؛ايبقى طهورن  ا ُب ماء، كتغَت بو، فإنو ال يسلبو الطهورية بلكافور، مثالو: لو كضع إنساف دىنن 
 ا على أعبله، فتغَته بو تغَت ٣تاكرة ال ٦تازجة.الدىن ال ٯتازج ا١تاء فتجده طافين 

قولو: أك ٔتلح مائي، كىو الذم يتكوف من ا١تاء، فهذا ا١تلح لو كضعت كسرة منو ُب ماء فإنو 
 .(ْ)(ا من ا٠تبلؼا مع الكراىة خركجن ا، كيبقى طهورن يصبح ماٟتن 

 التعليل بالتيسير:المطلب الخامس: 
تعضده  كمعامبلهتم، كىذا ا١تنحى كثَت من العلماء إىل منحى التيسَت على الناس ُب عباداهتم  وينح

، (ٓ))ا١تشقة ٕتلب التيسَت( لدل الفقهاء قو٢تم: ةنصوص الشرع كقواعده، كمن القواعد الفقهية ا١تقرر 
 مثهت مت خت حتجت هب مب خب حب  جب هئُّ عنها: -تعاىل–فالشريعة كما أخرب اهلل 

سهلة مييىسّْرىة، يقوؿ عبداهلل بن  -صلى اهلل عليو كسلم- ، ككما صفها(ٔ)َّجح  مج حج
:-صلى اهلل عليو كسلم- رسوؿلقيل ل :-عنهما رضي اهلل-عباس   : أىمُّ اأٍلىٍديىاًف أىحىبُّ ًإىلى اهلًل؟ قىاؿى

                                                           

 . ُّٕ/ُ، شباه كالنظائراألالسيوطي، ( (ُ
. كصححو األلباٍل ُِّٕ: رقم ،ِْٖ/ّ، -رضي اهلل تعاىل عنو- اٟتسن بن عليحديث  ،مسندهأخرجو أٛتد ُب ( (ِ

 (. َٗٔٓ: رقم، ّٕٔ/ُ صحيح الجامع،)
 .ِّ/ُ، الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ّ
 .ّّ/ُ ،مرجع السابقال( (ْ
 .ْٗ/ُ، ُط، األشباه كالنظائر السبكي، ((ٓ
 .ٖٕ( سورة اٟتج، من اآلية رقم: (ٔ
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، كىلىٍن ييشىادَّ ) :-كسلمصلى اهلل عليو -خر يقوؿ ، كُب حديث آ(ُ)(اٟتٍىًنيًفيَّةي السٍَّمحىةي ) الدّْينى ييٍسره
، (ّ)((ِ)ٍن الدُّٞتٍىةً الدّْينى أىحىده ًإالَّ غىلىبىوي، فىسىدّْديكا كىقىارًبيوا كىأىٍبًشريكا، كىاٍستىًعينيوا بًاٍلغىٍدكىًة كىالرٍَّكحىًة كىشىٍيءو مً 

ُب  -عليو كسلم صلى اهلل-حاؿ الرسوؿ  -رضي اهلل تعاىل عنهما-ككصفت أـ ا١تؤمنُت عائشة 
بػىٍُتى أىٍمرىٍيًن ًإالَّ أىخىذى أىٍيسىرى٫تيىا مىا ملٍى  -صلى اهلل عليو كسلم-مىا خييػّْرى رىسيوؿي اللًَّو ) ا١تسائل اٟتادثة فقالت:

 .(ْ)(كىافى أىبٍػعىدى النَّاًس ًمٍنوي   افىًإٍف كىافى ًإٍٙتن  ،ايىكيٍن ًإٍٙتن 
ك٣تمل ا١تأخوذ من ىذه النصوص يدكر حوؿ كصف ىذا الدين باليسر كالتيسَت كالسماحة، 

بالبحث عن التيسَت كالتسهيل فيما ال ٤تظور فيو، فيتعزز لدينا  -صلى اهلل عليو كسلم-ككصف النيب 
 من خبللو ىذا ا١تفهـو مبدأ التيسَت ُب الشريعة.

الشريعة اإلسبلمية مرتبط بالنصوص الشرعية، ٔتعٌت أف أصل التنبيو عليو أف مبدأ التيسَت ُب  رك٦تا ٬تد
 تعاىل: ُب ظاىرىا نوع مشقة، كما قاؿكاف  األكامر الشرعية مبنية على التيسَت كالتسهيل حىت لو

ا عن النصوص ْتيث فالتيسَت ليس ٣تردن  ،(ٓ)َّمخ جخ مح جح مج حج مث هتُّ
كلذا عد العلماء أسباب التيسَت كالًتخص ُب الشريعة  ؛يوقعو آّتهد حسب الرغبة كالتشهي آّرد

 :(ٔ)فبلغوا ّٔا سبعة أسباب ترجع إليها ٚتيع الرخص كالتيسَتات الشرعية كىي
 ،ضعف ا٠تلق، سبب إلسقاط التكليف عن الصيب كآّنوف، كٗتفيف التكليف ُب حق النساء .ُ

 فلم ٕتب عليهن ٚتعة كال ٚتاعة كال جهاد.
 .تناكؿ ا١تمنوع للعبلج رمضاف، كالصبلة من قعود أك اضطجاع، ك ا١ترض، سبب للفطر ُب .ِ

                                                           

. كحسنو األلباٍل َُِٕ: رقم، ُٕ/ْ، -رضي اهلل تعاىل عنهما-عبداهلل بن عباس حديث ، مسندهأخرجو أٛتد ُب ( (ُ
 (.َُٔ: رقم، ْٗ/ُ صحيح الجامع،)

النهاية في ابن األثَت، بالتخفيف إذا سار من أكؿ الليل، كادَِّبىى بالتشديد إذا سار من آخره )( الدٞتة: سَت الليل، يقاؿ: أىٍدِبىى (ِ
 (.ُِٗ/ِ، غريب الحديث كاألثر

: أحب الدين إىل اهلل -صلى اهلل عليو كسلم-كتاب اإلٯتاف، باب الدين يسر كقوؿ النيب ،  صحيحوأخرجو البخارم ُب ( (ّ
 .ّٗ: رقم، ّْ/ُاٟتنيفية السمحة، 

كمسلم ُب . َّٔٓ: رقم، ٖٖ/ٗ ،-صلى اهلل عليو كسلم-، كتاب ا١تناقب، باب صفة النيب ، صحيحوأخرجو البخارم ُب ( (ْ
لآلثاـ كاختياره من ا١تباح أسهلو كانتقامو هلل عند  -صلى اهلل عليو كسلم-كتاب الفضائل، باب مباعدتو   ،صحيحوُب 

 .َُٗٔ: رقم ،َٖ/ٕانتهاؾ حرماتو،  
 .ُٖٓالبقرة، من اآلية: ( سورة (ٓ
 .ْٔ/ُ، تيسير علم أصوؿ الفقوالعنزم، ( (ٔ
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السفر، سبب للفطر ُب رمضاف، كقصر الصبلة الرباعية، كسقوط اٞتمعة، كالزيادة ُب مدة ا١تسح  .ّ
 على ا٠تفُت.

 .حة الصـو ١تن أكل أك شربخركية، كصؤاخذة األالنسياف، سبب إلسقاط اإلٍب كا١ت .ْ
ا لرد السلعة بعد إذا مل يقع بتقصَت ُب التعلم، كما يكوف سببن اٞتهل، سبب إلسقاط ا١تؤاخذة  .ٓ

ألف آّتهد بٌت  ؛ا للعذر ُب خطأ االجتهادشرائها لعيب جهلو ا١تشًتم كقت التبايع، كما يكوف سببن 
 على ظن العلم.

 ا لؤلذل الذم ال ٭تتمل.اإلكراه، سبب إلباحة الوقوع ُب احملظورات دفعن  .ٔ
ر الذم يعسر االنفكاؾ عنو، كالنجاسة اليت يشق االحًتاز عنها،  عمـو البلول، كىو ُب األم .ٕ

 كمن بو سلس بوؿ، كاحتماؿ يسَت الغنب ُب البيوع، ك٨تو ذلك.
 سورةأم مسألة: عندما ناقش أنو ، بالتيسَت رٛتو اهلل تعاىلكمن أمثلة تعليل الشيخ العثيمُت 

ّٔا اإلماـ يـو اٞتمعة، كبُت أف السنة كردت باٞتمعة كا١تنافقوف كما كردت بسبح كالغاشية،  فضل يقرأأ
فالسنة: أف يقرأ مرة ّٔذا، كمرة ّٔذا، كلكن لو أف اإلنساف راعى أحواؿ الناس ) :-رٛتو اهلل- ٍب قاؿ

٠تركج للتبوؿ بسبب ففي أياـ الشتاء البارد يقرأ بسبح كالغاشية؛ ألف الناس رٔتا ٭تتاجوف إىل كثرة ا
ا يقرأ بسبح كالغاشية، ال سيما إذا كاف ا١تسجد ليس فيو تربيد  الربكدة، ككذا ُب أياـ اٟتر الشديد أيضن 

مىا خييػّْرى : "-صلى اهلل عليو كسلم-كاؼ، ألجل التسهيل على الناس، كذلك أف من ىدم النيب 
 .(ِ)((ُ) اًإالَّ أىخىذى أىٍيسىرى٫تيىا مىا ملٍى يىكيٍن ًإٍٙتن بػىٍُتى أىٍمرىٍيًن  -صلى اهلل عليو كسلم- رىسيوؿي اللًَّو 

 س: التعليل بالتشديد:دالمطلب السا
رضي -ا كمسألة التعليل بالتيسَت منهج سار عليو بعض العلماء بل كبعض الصحابة كىذا أيضن 
عن ىذا ا١تنهج كا١تنهج الذم  -رٛتو اهلل-ابن القيم  كارتأكا فيو الصواب، يقوؿ ،-ماهلل تعاىل عنه

ككذلك كاف ىذاف الصاحباف  ،"بعض ا١تسائل اليت ترخص ّٔا ابن عباس كتشدد ّٔا ابن عمر") قبلو:
اإلماماف أحد٫تا ٯتيل إىل التشديد كاآلخر إىل الًتخيص كذلك ُب غَت مسألة، كعبد اهلل بن عمر:  

                                                           

كمسلم ُب . َّٔٓ: رقم، ٖٖ/ٗ، -صلى اهلل عليو كسلم-اب صفة النيب ، كتاب ا١تناقب، بصحيحوأخرجو البخارم ُب ( (ُ
لآلثاـ كاختياره من ا١تباح أسهلو كانتقامو هلل عند انتهاؾ  -صلى اهلل عليو كسلم-كتاب الفضائل، باب مباعدتو   ،صحيحو
 .َُٗٔ: رقم، َٖ/ٕحرماتو، 

 .ٗٔ/ٓ، الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ِ
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الصحابة، فكاف يغسل داخل عينيو ُب الوضوء كاف يأخذ من التشديدات بأشياء ال يوافقو عليها 
حىت عمي من ذلك، ككاف إذا مسح رأسو أفرد أذنيو ٔتاء جديد، ككاف ٯتنع من دخوؿ اٟتماـ، ككاف 
إذا دخلو اغتسل منو، كابن عباس: كاف يدخل اٟتماـ، ككاف ابن عمر يتيمم بضربتُت ضربة للوجو 

ة كاحدة كال على الكفُت، ككاف ابن عباس ٮتالفو كضربة لليدين إىل ا١ترفقُت كال يقتصر على ضرب
التيمم ضربة للوجو كالكفُت، ككاف ابن عمر يتوضأ من قبلة امرأتو كيفيت بذلك، ككاف إذا قبل  :كيقوؿ

 .(ُ)(اأكالده ٘تضمض ٍب صلى، ككاف ابن عباس يقوؿ: ما أبايل قبلتها أك مشمت ر٭تانن 
فيو برأيو آّرد دكف اعتبار للنصوص الشرعية أك ينزؿ كال يفهم من منحى التشديد أف ا١تفيت يسَت 

 حس جس مخُّ :-تعاىل–لقوؿ اهلل  أيو كاجتهاده، فهذا ٥تالفا لر النصوص الشرعية كيلويها تبعن 
 جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس  خس
 منحى السبلمة كىو يراىا ُب القوؿ باألشد.  وبل ىو ينح ،(ِ)َّجف مغ
اٟتكاـ بلزـك صـو شهرين كفارة اٞتماع ُب هنار رمضاف من  نكر العلماء على من أفىت أحدأكلذا 

، فرٔتا عاكد ةباب التشديد عليو ْتجة أف مثلو ال يهتم بالعتق كاإلطعاـ ألنو مستطيع ٢تما بسهول
 .(ّ)لفعلو ذلك إف مل يشدد عليو

بالتشديد، مسألة ترؾ الفريضة ا١تؤقت حىت  -رٛتو اهلل تعاىل-كمن أمثلة تعليل الشيخ العثيمُت 
كالقوؿ الثاٍل ُب ا١تسألة: أنو إذا فاتت العبادة ا١تؤقتة ) إذ قاؿ: ؛خرج كقتها ببل عذر كأنو ال يقضيها

 بو ا عن ا١تؤخر، كلكن تنكيبلن عن كقتها لعذر قضيت، كإف فاتت لغَت عذر فبل قضاء، ليس ٗتفيفن 
ا: ال خفيف كبُت التنكيل كالسخط، فنحن نقوؿ ١تن تركها عمدن ا لفعلو، كىناؾ فرؽ بُت التكسخطن 
 .(ْ)(ألنك لو تقضي ألف مرة ما قبل اهلل منك حىت كلو تبت، لكن إذا تبت فأحسن العمل ؛تقض

 المطلب السابع: التعليل بالشذكذ:
دليل ن ليالغفَت من العلماء ا١تستند من العلماء، اٞتمَّ  أك القليلي  كيقصد بو أف ٮتالف فيو الواحدي 

شذكذ على من خالف أك ٔتستند ظاىر الضعف كالوىن، كقد يطلق ال قوم، ٮتالفوف ببل مستند ٢تم

                                                           

 .ّٔ/ِ، زاد المعاد في ىدم خير العبادبن القيم، ( ا(ُ
 .ٓٔ( سورة النساء، آية رقم: (ِ
 .َِٖ/ُ، ُط ،إجابة السائل شرح بغية اآلمل ،( الصنعاٍل(ّ
 .ُّٕ/ِ، الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ْ
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كأما أىل العلم الذين ىم أىلو فالشذكذ عندىم  ...) :-رٛتو اهلل تعاىل- بن القيماإلٚتاع، يقوؿ ا
كأقواؿ الصحابة ك٥تالفتها، كال اعتبار عندىم بغَت كا١تخالفة القبيحة ىي الشذكذ عن الكتاب كالسنة 

 .(ُ)(ا، فهذا الذم ال ٖتل ٥تالفتوذلك، ما مل ٬تمع ا١تسلموف على قوؿ كاحد كيعلم إٚتاعهم يقينن 
الشاذ عبارة عن ا٠تارج عن اٞتماعة بعد الدخوؿ فيها، كمن ) :-رٛتو اهلل-الغزايل  قوؿ ا منوكقريبن 

 .(ِ)( فبل يسمى شاذان خبلفو بعده كىو الشذكذ، أما الذم مل يدخل أصبلن دخل ُب اإلٚتاع ال يقبل 
١تعٌت ا١تتفق حيث قصره على ا ؛تعريف خاص للشذكذ -رٛتو اهلل تعاىل-بن حـز الظاىرم كال

فكل من  ،الشذكذ ىو: ٥تالفة اٟتق)ا ال ٣تاؿ للنقاش فيو، فقاؿ:هين يا بدتفاقن عليو بُت ا١تسلمُت ا
 .(ّ)(خالف الصواب ُب مسألة ما فهو فيها شاذ، كسواء كانوا أىل األرض كلهم بأسرىم أك بعضهم

ُب إتبلؼ ما دكف  (ْ)بالشذكذ، مسألة عدـ جرياف القسامة -رٛتو اهلل- كمن أمثلة تعليل الشيخ
أف القسامة إ٪تا كالدليل على امتناع القسامة ُب دعول األعضاء كاٞتركح تعليل، كىو ) ؿ:و قي ،النفس

كردت ُب دعول القتل، كىي خارجة عن األصوؿ كالقياس، كما خرج عن األصوؿ كالقياس فبل يقاس 
 .(ٓ)(ألنو ال مدخل للعقل فيو، كىذا ىو ا١تذىب ؛عليو، كإ٪تا يقتصر فيو على ما كرد
 المطلب الثامن: التعليل بالظنة:

غلب الظن أف األمر يؤكؿ إىل جهة ما كمل كيقصد بالظنة ىنا غلبة األمر ُب شيء ما، فمىت ما 
مظنة العدـ،  (ٔ)فإف أخذ السلم) :"فتح القدير"ا للحكم، كُب ا مناسبن يوجد يقُت يعارضو كانت مناطن 

ا ُب مدة األجل، كباعتبار الظنة تناط األحكاـ، فبل يلتفت ا فشيئن كباألخذ بذلك مظنة التحصيل شيئن 
 . (ٕ)(دفعة عند حلوؿ األجل كالزراع كأىل النخلإىل كوف بعض من يسلم إليو قد ٭تصلو 

                                                           

 .ََّ، ُط، الفركسيةبن القيم، ( ا(ُ
 .ُْٕ/ُ، ُط ،المستصفى في أصوؿ الفقو، ( الغزايل(ِ
 .ٕٖ/ٓ، د.ط، اإلحكاـ في أصوؿ األحكاـ ،( ابن حـز(ّ
، د.ط، معجم مقاييس اللغةبن فارس، ناس اهتموىم بو )ا على( ىي: األٯتاف تقسم على أكلياء ا١تقتوؿ إذا ادعوا دـ مقتو٢تم (ْ

 (.ٕٔ/ٔ، كشاؼ القناع عن متن اإلقناعالبهوٌب، : أٯتاف مكررة ُب دعول قتل معصـو )اصطبلحنا، مادة: قسم( ك ٖٔ/ٓ
 .ُٔٗ/ُْ، الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ٓ
كحده، ُب الشرع: عقد على  اا أيضن ل اللغة، إال أف السلف يكوف قرضن أى( السَّلىمي كالسلف ٔتعٌت كاحد، ىذا قوؿ ٚتيع (ٔ

 (.ِّٗ/ُ، ُط، المطلع على ألفاظ المقنع مقبوض ُب ٣تلس العقد )البعلي،موصوؼ ُب الذمة مؤجل، بثمن 
 .ِٖ/ٕ، شرح فتح القديرالسيواسي، ( (ٕ
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 :رٛتو اهللالشافعي  الراكم، يقوؿ يًتكوف ّٔا حديث فبعض العلماء ؛كالظنة ليست باألمر ا٢تُت
ا ُب نفسو كبعض أقربيو، كلعلو أف ٮتر من بعد أىوف عليو من  على غَته ظنينن كقد يكوف الرجل عدالن )

دخلت عليو تركت ّٔا شهادتو، فالظنة ٦تن ال يؤدم اٟتديث ْتركفو أف يشهد بباطل، كلكن الظنة ١تا 
 .(ُ)(كال يعقل معانيو: أبُت منها ُب الشاىد ١تن ترد شهادتو فيما ىو ظنُت فيو ْتاؿ

ا للحكم جعل الظنة مناطن  (ِ)ُب أحكاـ الركاز -رٛتو اهلل تعاىل-م الشيخ العثيمُت كحُت تكل
سنة، فإف كجد صاحبو كإال فهو لواجده، يعرفو ١تدة  (ّ)فهو لقطةإذا كاف الركاز حديث عهد ) فقاؿ:

 ا ا ال يغلب على الظنة أنو ألحد معركؼ من أىل العصر فهو لواجده أيضن كأما إف كاف الركاز قدٯتن  لو،
 أف -عنوتعاىل رضي اهلل -ُب حديث أيب ىريرةبدكف تعريف، كلكن عليو أف ٮترج منو ا٠تمس، كما 

"قاؿ -عليو كسلمصلى اهلل -النيب  اًز ا٠ٍتيٍمسي : "كىًَب الرّْكى
(ْ))(ٓ). 

بالظنة قولو ُب مسألة عدـ قبوؿ شهادة الفركع  -رٛتو اهلل-العثيمُت مثلة تعليل الشيخ كمن أ
ا فإف ذلك ٯتنع من أك شهد لفرعو، فإذا كاف متهمن  ألف اإلنساف متهم إذا شهد ألصلو) كاألصوؿ:

حاىب أصولو أك فركعو، فالدليل على أف ىذا مانع تعليل، كليس  قبوؿ شهادتو الحتماؿ أف يكوف قد
ا  من الكتاب كالسنة، بل ىو قوة التهمة، فإذا علمنا أف التهمة معدكمة لكوف األب أك األـ مربزن دليبلن 

 لو  ا١تؤلف يقوؿ: ال نقبل الشهادة حىت ، فهل نقبل الشهادة أك ال؟ُب العدالة ال ٯتكن أف تلحقو هتمة
أك االبن من أعدؿ عباد اهلل؛ ألف كونو ُب ىذه ا١ترتبة من العدالة أمر نادر، كالنادر ال  كاف األب

حكم لو، فالعربة باألغلب، كاألغلب أف اإلنساف تلحقو التهمة فيما إذا شهد ألصولو أك فركعو، كال 
 .(ٔ)(اسسيما ُب عصرنا اٟتاضر الذم غلبت فيو العاطفة على جانب العقل كالدين عند كثَت من الن

                                                           

 .َّٖ/ُ، ُط، الرسالة ( الشافعي،(ُ
نػٍزي من (ِ  (.َُٕ/ُ، المطلع على ألفاظ المقنعالبعلي، دىٍفًن اٞتاىلية )( الرّْكاز ىو: الكى
، كمنو لىقطي اٟتىصىى كما أشبهو ا، كقد يكوف عن إرادةو كقصدو أيضن ( اللُّقىطة ُب اللغة: أٍخًذ شيءو من األرض قد رأيتىو بغتة كمل تيرًٍدهي (ّ

لو مالك  يوجد على األرض كال يعرؼا: ماؿه ، مادة: لقط( كاصطبلحن ِِٔ/ٓ، معجم مقاييس اللغةابن فارس، )
 (.ّٕ/ٔ، المغنيابن قدامة، : ماؿ أك ٥تتص ضل عنو صاحبو )قيل، باب البلـ( ك ُّٗ/ُ، ُط، التعريفات )اٞترجاٍل،

كمسلم ُب . ِّٓٓ: رقم ،ٕٖ/ُٔب ملكو مل يضمن،  ا،  كتاب ا١تساقاة، باب من حفر بئرن صحيحوأخرجو البخارم ُب ( (ْ
 .ِْٔٓ: رقم، ُِٕ/ٓة، باب جرح ا١تعدف كالعجماء كالبئر جبار، كتاب القسام  ،صحيحو

 .ٖٖ/ُٖ ،مجموع فتاكل ابن عثيمينالسليماف، ( (ٓ
 .ّْٔ/ُٓ، الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ٔ
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 المطلب التاسع: التعليل بظاىر الحاؿ:
على  صد بو اٟتكم بأمر بناءن كيق ،)بظاىر اٟتاؿ( لخر مر ا١تتحقق كجوده، أك بعبارة أالتعليل باأل

أنو قد يتطرؽ شك ُب أف ، رغم وأف ا١تتحقق ا١تتقرر عندنا ُب ىذه ا١تسألة ىو سبب اٟتكم كمناط
 ٢تذا التعليل لكنو غَت ظاىر كمتحقق أمامنا. اأك مانعن  اخر خفين آ اىناؾ سببن 

هر أحد٫تا بوضوح ف ما قبلو مًتدد بُت أمرين أك أكثر مل يظإإذ  ؛كالفرؽ بينو كبُت ما قبلو كاضح
قرّٔما لو كأليقهما بو، بينما ىنا يوجد أمر ظاىر كاضح ملموس، كلكنو ٭تتمل تاـ، ك٭تمل على أ

 لموسة، فبل نًتؾ ا١تتيقن لغَته حىت تقـو بينة قاطعة.االندفاع بأمور أخرل غَت كاضحة كغَت م
ًإذىا ) :-عنوتعاىل رضي اهلل -فيما ركاه أيب ىريرة  -صلى اهلل عليو كسلم-ك٦تا يشهد لو قوؿ النيب 

ٍيئن  فىأىٍشكىلى عىلىٍيًو أىخىرىجى ًمٍنوي شىٍيءه أىـٍ الى فىبلى ٮتىٍريجىنَّ ًمنى اٍلمىٍسًجًد حىىتَّ يىٍسمىعى  اكىجىدى أىحىديكيٍم ُب بىٍطًنًو شى
دى ر٭تن  اصىٍوتن   .(ُ)(اأىٍك ٬تًى

الوجو الثالث" ظاىر اٟتاؿ اعتربه ") يقوؿ حوؿ االعتداد بظاىر اٟتاؿ: "الفركؽ"كُب كتاب 
ا، إف كاف القياـ عليو ، كشهدت األخرل بأنو كاف ٣تنونن فقاؿ: إذا شهدت بأنو زٌل عاقبلن  (ِ)سحنوف

 .(ّ)(كىو عاقل قدمت بينة العقل، كإف كاف القياـ عليو كىو ٣تنوف قدمت بينة اٞتنوف
مسألة من قاؿ لزكجتو تكلم ُب بظاىر اٟتاؿ،  -رٛتو اهلل-كمن أمثلة تعليل الشيخ العثيمُت 

مر ما من بل إطبلقك من أمر ما كوثاؽ أك من أ "أنت طالق" ٍب قاؿ: ما أردت الطبلؽ الشرعي
يعٍت إف نول  ،"فإف نول بطالق من كثاؽ" قولو:) :يقوؿـ يقع على ظاىره، أكامرم، ىل يقبل كبلمو أ

فإف قاؿ لزكجتو: أنت  ،مل يقبل حكما"كثاؽ، فهل يقبل؟ يقوؿ ا١تؤلف: " ا منبكلمة "طالق" طالقن 
كثاؽ، يعٍت ما قيدت يديك كرجليك، فنقوؿ: اللفظ ٭تتمل كلكن ال ا من طالقن  طالق، كقاؿ: أنا ناكو 

 ؛ألف ما يدعيو خبلؼ ظاىر لفظو ؛ا، أم: عند احملاكمة، فإف رافعتو كحاكمتو ما يقبليقبل حكمن 
                                                           

كتاب اٟتيض، باب الدليل على أف من تيقن الطهارة ٍب شك ُب اٟتدث فلو أف يصلي بطهارتو  ،صحيحوأخرجو مسلم ُب ( (ُ
 .ُّٖ: رقم، َُٗ/ُتلك، 

ـ أحد كبار ا١تالكية، ٕٕٕ -ق َُٔ( عبد السبلـ بن سعيد بن حبيب التنوخي، ا١تلقب بسحنوف، كلد ُب القَتكاف عاـ: (ِ
ف زاىدا ال يهاب سلطانا ُب حق يقولو، أصلو شامي من ٛتص، كيل قاض فقيو، انتهت إليو رياسة العلم ُب ا١تغرب، كا

ـ. ْٖٓ -ىػ َِْىػ، كاستمر إىل أف مات، ككاف رفيع القدر عفيفا أيٌب النفس توُب بالقَتكاف عاـ: ِّْالقضاء ّٔا سنة: 
 (.ٓ/ْ، األعالـ الزركلي، )

 .َُٗ/ْ، د.ط، أنوار البركؽ في أنواء الفركؽ )الفركؽ( ( القراُب،(ّ
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فإذا مل  ،(ُ)"ًإ٪تَّىا أىٍقًضى بًنىٍحًو مىا أىٍٝتىعي " :-صلى اهلل عليو كسلم- ضي إ٪تا ٭تكم بالظاىر لقولوألف القا
 .(ِ)(فإنو يقبل زكجتو، كأما فيما بينو كبُت اهللكككلت األمر إىل دينو فهي ٖتاكمو كصدقتو 

 المطلب العاشر: التعليل بالتماثل كالتشابو:
ا، كىنا رٔتا يتبادر سؤاؿ ىل التعليل بعدـ التفريق يكوف قياسن  ،خرل )عدـ الفرؽ(أأك بعبارة 

التشابو الكامل بل من باب التماثل ُب علة اٟتكم فقط، كاٞتواب عن ىذا: أف القياس ليس من باب 
 بينما ىنا فالتعليل كاف بعدـ الفرؽ بُت حاؿ ا١تسألتُت، أم التشابو كالتماثل ُب الصورة كاملة.

من قبلو، ٬تيب على ىل يسوغ لعامل أف يفرؽ بُت مسألتُت مل يفرؽ بينهما  :خر مهماؿ آكسؤ 
إذا مل يفرؽ علماء العصر بُت ) فيقوؿ: -رٛتو اهلل تعاىل-النملة الدكتور: عبدالكرَل ىذا التساؤؿ 

 اختلفت ُب ذلك على مذاىب: ، فهل ١تن بعدىم التفريق بينهما؟مسألتُت
 ا١تذىب األكؿ: التفصيل: -
ألهنم  ؛ٕتوز ٥تالفتهم إف كاف علماء العصر قد نصوا على عدـ الفرؽ بُت ا١تسألتُت فهنا الف .ُ

 فالقائل بالفرؽ ٥تالف لئلٚتاع، كىو حراـ.فرؽ، أٚتعوا على عدـ ال
 أما إف كاف علماء العصر مل ينصوا على عدـ الفرؽ، فبل ٮتلو من حالتُت: .ِ

 على أنو ال فرؽالعلماء  اتفق حيث ؛إف علمنا اٖتاد ا١تسألتُت ُب اٞتامع كتوريث العمة كا٠تالة- أ
في ىذه اٟتالة ال ٬توز الفصل بينهما ُب التوريث كعدمو ّتامع كوهنما من ذكم األرحاـ، ف      

 ألنو يلـز من التفريق بينهما رفع ٣تمع عليو. ؛كالتفريق بينهما
رفع شيء يلـز من ذلك  ألنو ال ؛إف مل نعلم اٖتاد ا١تسألتُت ُب اٞتامع، فإنو ٬توز الفصل بينهما- ب

من كافق لوجب على  -فصل بُت ا١تسألتُت ُب ىذه اٟتالة١تن بعدىم ال-٣تمع عليو، كلو مل ٬تز 
 حيث إف من كافق  ؛ا ُب حكم الدليل: أف يوافقو ُب ٚتيع األحكاـ، كىو باطل باالتفاؽ٣تتهدن 

 .ب عليو موافقتو ُب ٚتيع ا١تسائل ُب مسألة ال ٕتأٛتد، أك الشافعي مثبلن 
 )كبلـ الدكتور: النملة(،كىذا ىو اٟتق عندم ،....كىذا ا١تذىب ىو اختيار كثَت من العلماء   -

 ١تا سبق من الدليل كالتعليل.

                                                           

، ،  صحيحوأخرجو البخارم ُب ( (ُ كتاب   صحيحوُب  مسلمك . ٕٔٗٔ: رقم، َِْ/ٖكتاب اٟتيل، باب موعظة اإلماـ ا٠تصـو
 .َْٕٓ: رقم، ُِٖ/ٓاألقضية، باب اٟتكم بالظاىر كاللحن باٟتجة، 

 .ْٔ/ُّ، الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ِ
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 .(ِ)((ُ)اٞتبارا، كىو مذىب القاضي عبدهما مطلقن ا١تذىب الثاٍل: ال ٬توز التفريق بين  -
بعدـ الفرؽ أك التشابو بُت ا١تسألتُت أك  -رٛتو اهلل تعاىل-مثلة تعليل الشيخ العثيمُت أكمن 

... كأما ما كاف قبل ذلك ) إذ قاؿ: ؛اٟتكمُت، مسألة الشركط ُب البيع كأنو ٬توز تقدمها على العقد
٦تا اتفق عليو قبل العقد، فا١تذىب أنو غَت معترب. مثالو: اتفقت أنا كأنت على أف أبيع عليك 

ا ا كإما اعتمادن شًتط: أف أسافر عليها إىل مكة، كعند العقد مل نذكر ىذا الشرط إما نسيانن أالسيارة، ك 
 ب: ال يعترب على ا١تذىب.على ما تقدـ، فهل يعترب ىذا أك ال؟ اٞتوا

 كالصحيح: أنو يعترب ١تا يلي:
مل أدخل معك ُب العقد إال على ىذا كأنا  ،(ّ)حديث: "اٍلميٍسًلميوفى عىلىى شيريكًطًهٍم"لعمـو  .ُ

 األساس.
أهنم جوزكا ُب النكاح تقدـ الشرط على العقد، فيقاؿ: أم فرؽ بُت ىذا كىذا؟! كإذا كاف  .ِ

 على العقد، فالبيع مثلو، كال فرؽ. النكاح ٬توز فيو تقدـ الشرط
ا بعده ُب زمن ا٠تيارين، أك كانت متفقن  تا الشركط ُب البيع معتربة سواء قارنت العقد، أك كانإذن 

 .(ْ)(عليها من قبل
 المطلب الحادم عشر: التعليل بصورة المسألة:

لتقرير ض عدـ إدراؾ ا١تخالف ا١تسألة بصورهتا ُب الواقع فيتجو من يريد نصر قولو اكيقصد بو افًت 
١تخالف بطريق أخرل، أك اخرل لتصل الصورة إىل أخر أك بصيغة الصورة من جديد أك بتصور آ

سابقُت كالبلحقُت، ا لدل العلماء الليندفع ما لديو من لبس ُب نظر ٥تالفو، كقد جرل مثل ىذا كثَتن 
علة عدـ مسح ا٠تف  :قاؿ بعض الفضبلء: قد يقاؿ) :"غمز عيوف البصائر"ُب  (ٓ)اٟتموم قاؿ

                                                           

ـ، قاض أصويل، من ٗٔٗ –ق ّٗٓا٢تمذاٍل االسد ابادم، أبو اٟتسُت، كلد عاـ: ( عبد اٞتبار بن أٛتد بن عبد اٞتبار (ُ
علماء اٟتنفية، كاف شيخ ا١تعتزلة ُب عصره، اشتهر بقاضي القضاة، كال يطلق ىذا اللقب على غَته عند اٟتنفية، لو تصانيف  

 (. ِّٕ/ّ ،األعالـالزركلي، ـ. )َُِٓ -ىػ ُْٓكثَتة، كيل القضاء بالرٌم، كمات فيها عاـ: 
 .َّٗ/ِ، المهذب في علم أصوؿ الفقو المقارفالنملة، ( (ِ
 حسن صحيح..  كقاؿ الًتمذم: ُِّٓرقم: ، ِٖ/ّ، باب الصلح بُت الناس، ، كتاب األحكاـسننوأخرجو الًتمذم ُب ( (ّ
 .ِِْ/ٖ، الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ْ
با١تدرسة السليمانية  اوم األصل مصرم ا١تنشأ، كاف مدرسن العباس، من علماء اٟتنفية، ٛتأبو  مكي  اٟتموم، أٛتد بن ٤تمد ((ٓ

 (.ِّٗ/ُ، األعالـالزركلي، ـ. )ُٕٖٔ -ىػ َُٖٗكثَتة، توُب عاـ:   ا، كصنف كتبن ُب مصر بالقاىرة، كتوىل إفتاء اٟتنفية
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بالنسبة إىل ا١تتيمم اقتصار التيمم على الوجو كاليدين، كال أثر الستناد االنتقاض إىل اٟتدث السابق. 
 .(ُ)(انتهى. أقوؿ: ىذا الكبلـ ناشئ عن عدـ العلم بصورة ا١تسألة كصورهتا أنو ...

اف ٢تذا ا١تسلك أنصار ُب السابق، كلكنهم اليـو أكثر من خبلؿ العناية الشديدة ٔتبدأ كقد ك
ا يناقش بو الباحث كيؤاخذ بو، ك٦تن ا علمين منهجن  دُّ إذ يع ؛ٖترير )٤تل النزاع( أك )مكمن ا٠تبلؼ(

ُب كتابو: بداية آّتهد كهناية ا١تقتصد.  -رٛتو اهلل تعاىل- (ِ)بن رشد ا١تالكيا العبلمة: ااعتٌت بو سابقن 
ير ٤تل النزاع( ىو: حصوؿ تصور للمسألة بشكلها الصحيح، ر ٖت :أعٍت بو)كا٢تدؼ من ىذا ا١تسلك 

كإخراج ما ال ينتسب ٢تا من مفردات ا١تسائل أك ٚتلها، ليكوف اٟتكم عليها بصورة أدؽ كأكضح، 
)اٟتكم على الشيء فرع عن  ة اليت تقوؿ:، القاعدة األصولييتعلق بذلك بشكل مباشرك٦تا 

 .(ّ)تصوره(
 ؛بصورة ا١تسألة، تأييده أف السلم على كفق القياس -رٛتو اهلل-كمن أمثلة تعليل الشيخ العثيمُت 

ا ١تن قاؿ: إف السلم على خبلؼ كجواز السلم ىو القياس الصحيح ا١توافق لؤلصوؿ خبلفن ) إذ قاؿ:
ألنو بيع موصوؼ ُب الذمة، أنا مل  ؛كالواقع أنو ليس بيع معدـك ُب اٟتقيقة ،األصوؿ؛ ألنو بيع معدـك

 .(ٓ)(، ىذا موصوؼ ُب الذمة(ْ)ا ليس ُب ملكي حىت يدخل ُب اٞتهالة كالغررا معدكمن أبع عليك شيئن 
  

                                                           

 .ّْٕ/ّ، ُط، ، غمز عيوف البصائر شرح كتاب األشباه كالنظائر( اٟتموم(ُ
 -ق َْٓ( ٤تمد بن أٛتد بن رشد القرطيب، أبو الوليد القاضي ا١تالكي، من األئمة األعبلـ كالفقهاء العظاـ، كلد عاـ: (ِ

ـ، تفقو على ٣تموعة من أكابر العلماء،  كدرس عليو ٩تبة من ا١تشاىَت، ألف كصنف تصانيف مشهورة كثَتة من َُٖٓ
 (.َُٗ/ُ، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية٥تلوؼ، ـ. )ُُِٔ -ق َِٓأ٫تها: البياف كالتحصيل، توُب عاـ: 

 .َٓ/ُ، شرح الكوكب المنيرابن النجار، ( (ّ
 (.ُُٔ/ُ، التعريفاتاٞترجاٍل، ( الغرر ىو: ما يكوف ٣تهوؿ العاقبة ال يدرل أيكوف أـ ال )(ْ
 .ْٗ/ٗ، الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ٓ
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 : الفصل الثاني

 ،نماذج من تعليالتو المميزة

 كتحتو مبحثاف:

 .خكؿ: العلة في فقو الشيالمبحث األ

 .المميزةو الثاني: نماذج من تعليالتالمبحث 

  



 

114 

  المبحث األكؿ:
 ،العلة في فقو الشيخ

 مطالب: كخمسةكتحتو تمهيد 
 تمهيد:

ا، يستطيع البلحق أف يستكمل فيو على ما ا مقعَّدن أدكاتو اليت ٕتعلو كاضحن  ال شك أف لكل فنٍّ 
ا ال فائدة منو إال ا ٤تضن عنو، كإال لكاف تقليدن ا بدقة ال ٭تيد ا ٤تددن بناه السابق، دكف أف يكوف مسارن 

ا البلحق بالسابق، ا١تتابعة، بل )الضوابط( ىي ا١تسار اليت توجو عمل الباحث، مع أنو قد ٮتتلف فيه
، ٔتعٌت صبلحيتها للتطبيق ُب  اكلعل أشهرىا عا١تيته ،خاصة الفقو اشتهرت بكثرة ميزىا كعلـو الشريعة

ا أك إٯتاءن كما قاؿ البد أف يكوف ٢تا ذكر ُب النصوص الشرعية نصن كل زماف كمكاف، فكل حادثة 
رضي اهلل - (ِ)، كُب حديث سلماف الفارسي(ُ)َّرئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍُّّ تعاىل:

 يعلمكم ا٠تراءة؟!أف بعض ا١تشركُت قالوا لو: إٍل أرل صاحبكم يعلمكم كل شيء حىت  -تعاىل عنو
إنو هنانا أف يستنجي أحدنا بيمينو أك يستقبل القبلة كهنى عن  ،: أجل-رضي اهلل تعاىل عنو-فقاؿ 

 .(ّ)(أىحىديكيٍم ًبديكًف ثىبلىثىًة أىٍحجىارو  يٍستػىٍنجً الى يى ) الركث كالعظاـ كقاؿ:
كلعل ا١تيزة الظاىرة اليت بوأهتا ىذه ا١تنزلة، أف أحكاـ الشريعة بنيت على حكم كعلل ُب الغالب 

يلها على ما يستجد من أحكاـ، كمن ىنا كانت حاجتنا للعلة ُب ظاىرة، فاستقاـ للعلماء تنز 
 األحكاـ الفقهية شديدة.

 

                                                           

 .ٖٗاآلية رقم: ( سورة النحل، من (ُ
، نشأ ُب قرية ا طويبلن أصلو من أصبهاف، عاش عمرن  ( سلماف الفارسي: كاف يسمي نفسو سلماف اإلسبلـ، صحايب جليل،(ِ

جياف كرحل إىل الشاـ كالعراؽ، كقرأ كتب الفرس كالرـك كاليهود، كقصد ببلد العرب فلقيو ركب فاستخدموه ٍب استعبدكه 
فجاء بو إىل ا١تدينة، كعلم سلماف ٓترب اإلسبلـ فأسلم، كأعانو ا١تسلموف على شراء نفسو من  كباعوه فاشًتاه رجل من قريظة

 صاحبو، ك 
ن
بالشرائع كغَتىا، كىو اٌلذم دٌؿ ا١تسلمُت على حفر ا٠تندؽ ُب غزكة  اكاف قوٌم اٞتسم صحيح الرأم عا١ت

 الماف منا أىل البيت، كجعل أمَتن ؿ رسوؿ اهلل: ساألحزاب، اختلف عليو ا١تهاجركف كاألنصار كبل٫تا يقوؿ: سلماف منا، فقا
 -ىػ ّٔ، توُب عاـ: احديثن  َٔؽ بو، لو ُب كتب اٟتديث على ا١تدائن فأقاـ فيها إىل أف توُب، ككاف إذا خرج عطاؤه تصدٌ 

 (.َُٓ/ِ، ي معرفة الصحابةأسد الغابة فابن األثَت، . )-رضي اهلل تعاىل عنو-ـ ٔٓٔ
 .َّٔ: رقم، ُْٓ/ُ ،ُْٓ/ُكتاب الطهارة، باب االستطابة،   ،صحيحوأخرجو مسلم ُب ( (ّ
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 المطلب األكؿ: العلة المقصودة في ىذا البحث:
ا العلة ُب اللغة: ا١ترض، أك ما اقتضى تغيَتن ) كالعلة ا١تقصودة ىنا ىي اليت ذكرىا العلماء بقو٢تم:

 .(ِ)(ا للحكممنضبط دؿ الدليل على كونو مناطن كصف ظاىر )ا: كاصطبلحن  (ُ)(ُب احملل
أف تكوف العلة ) ُب ٖتديد العلة اليت يبٌت عليها اٟتكم: -رٛتو اهلل تعاىل-كقاؿ الشيخ العثيمُت 

مشتملة على معٌت مناسب للحكم، يعلم من قواعد الشرع اعتباره، كاإلسكار ُب ا٠تمر، فإف كاف 
 .ال مناسبة فيو، مل يصح التعليل بو، كالسواد كالبياض مثبلن  اا طرديِّ ا١تعٌت كصفن 

 -ارضي اهلل تعاىل عنه- (ّ)أف بريرة ،-نهمارضي اهلل تعاىل ع- ك: حديث ابن عباسمثاؿ ذل
، فقولو: أسود، كصف طردم ال (ْ)ا أسودقاؿ: ككاف زكجها عبدن  خَتت على زكجها حُت عتقت

لؤلمة إذا عتقت ٖتت عبد كإف كاف أبيض، كال يثبت ٢تا إذا مناسبة فيو للحكم، كلذلك يثبت ا٠تيار 
 .(ٓ)عتقت ٖتت حر، كإف كاف أسود

 ،ا على خبلؼ القاعدةخر أف العلة اليت ىي مناط اٟتكم قد ال ينظر ٢تا أحيانن كبُت ُب موضع آ
منتشرة ا ٧تد ُب كبلـ أىل العلم أف العلة إذا كانت كدائمن ) كىو معركؼ عند أىل العلم حيث قاؿ:

 .(غَت منضبطة فإف اٟتكم يعم، كال ينظر للعلة

                                                           

 ، مادة: علل.ُْٕ/ُُ لساف العرب،ابن منظور، ( (ُ
 .ٔٓ، أصوؿ الفقو الذم ال يسع الفقيو جهلوالسلمي، ( (ِ
عائشة بنت أيب بكر أـ ا١تؤمنُت كانت من موايل ٢تا قصة مشهورة مع مواليها كمع زكجها مغيثنا،  ( بريرة اٟتبشية، أمة حبشية، (ّ

على عتقها، فجاءات لعائشة ، ك كانت قبل ذلك ٦تلوكة ألناس من األنصار، فكاتبوىا -مارضي اهلل تعاىل عنه-الصديق 
تستعينها على سداد دينها، فوافقت على أف يكوف ٢تا الوالء، فأىب أىلها إال أف يكوف ٢تم الوالء، فأخربت رسوال اهلل صلى 

ابن األثَت، . )٢تا: )إ٪تا الوالء مل أعتق( -صلى اهلل عليو كسلم-فأمرىا اف تعتقها كتشًتط الوالء ٢تم، كقاؿ اهلل عليو كسلم، 
 (.ّٕ/ٕ،  أسد الغابة في معرفة الصحابة

كاية: أىٍسوىدى( )كُب ر  ازىٍكجى بىرًيرىةى كىافى عىٍبدن  قاؿ: إفَّ  -مارضي اهلل تعاىل عنه-( حديث بريرة ا١تشهور مع زكجها ركاه ابن عباس (ْ
، كىأىٍلّْ أىٍنظيري إًلىٍيًو يىطيوؼي خىٍلفىهىا يػىٍبًكي كىديميوعيوي تىًسيلي عىلىى ًٟتٍيىًتًو، فػىقىاؿى النَّ  :  -صلى اهلل عليو كسلم-يًبُّ يػيقىاؿي لىوي ميًغيثه لًعبَّاسو

، أىالى تػىٍعجىبي ًمٍن حيبّْ ميًغيثو بىرًيرىةى ) ٍعًتوً ): -صلى اهلل عليو كسلم-فػىقىاؿى النَّيًبُّ  (؟ايرىةى ميًغيثن كىًمٍن بػيٍغًض بىرً يىا عىبَّاسي  (لىٍو رىاجى
 : كتاب الطبلؽ،   صحيحةُب  البخارم أخرجو، قىالىٍت: الى حىاجىةى يل ًفيًو. (ًإ٪تَّىا أىنىا أىٍشفىعي )قىالىٍت: يىا رىسيوؿى اهلًل، تىٍأميريٍل، قىاؿى

 .ِّٖٓ: رقم، ِٖٔ/ُُّب زكج بريرة،  -صلى اهلل عليو كسلم-باب شفاعة النيب 
 .ُٕ، األصوؿ من علم األصوؿالعثيمُت، ( (ٓ
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ا من ٘تر ردمء بصاع من ٘تر كمثل لذلك ببعض صور الربا اليت ليس فيها ظلم، كمن يبيع صاعن 
 .(ِ)ا ك٭تـر التعامل بوربن  دُّ ، كمع ذلك يع(ُ)جيد

 ا للحكم:: العلة التي ال تصلح مناطن المطلب الثاني
اٟتكم فعليها يبٌت اٟتكم كمنها يستمد، كُب اٟتاالت اليت تتغَت فيها األصل أف العلة ىي مناط 
ا، كُب القاعدة ا١تشهورة يقوؿ ألف ما بٍت عليو مل يعد موجودن  ؛العلة يًتتب عليها تغَت اٟتكم

ال ينكر تغَت  :قاعدة) ا:أهنم يقولوف أيضن  اكم  ،(ّ)(ا كعدمااٟتكم يدكر مع علتو كجودن ) األصوليوف:
فكل حكم مبٍت على علو موجودة ُب زمن، ٍب ٔتركر الزمن ذىبت العلة  ،(ْ)(غَت األزمافاألحكاـ بت

 فإف اٟتكم يذىب معها، فا١تقصود بالزمن ىو سبب اٟتكم.
ا ٢تذا اٟتكم، مع كُب حاالت معينة ٤تدكدة ال تصلح العلة الظاىرة ا١ترتبطة باٟتكم ألف تكوف مناطن 

ا للحكم سببو قصور فيها، اٟتكم عادة، كعدـ اعتبارىا مناطن  ف صورهتا صورة العلة اليت يناط ّٔاأ
كلكن لداللة ا١تفاىيم الشرعية األخرل على عدـ إرادهتا ٢تذا ا١تعٌت، كلوجود مسلمات شرعية أك 

 ٱكاقعية تدؿ على خبلؼ ا١تفهـو منها.
ا للحكم طن إىل أف ىناؾ علة ال تصلح أف تكوف منا -رٛتو اهلل تعاىل-كقد أشار الشيخ العثيمُت 

للتعليل، كىذا التعليل لبياف  (ٓ)َّىئ نئُّ كالبلـ ُب قولو تعاىل:) ا لو فقاؿ:بل قد تكوف سببن 
ا اٟتكمة من ا٠تلق، كليس التعليل ا١تبلـز للمعلوؿ؛ إذ لو كاف كذلك للـز أف يكوف ا٠تلق كلهم عبادن 

 ، كليست موجبة. (ٔ)يتعبدكف لو، كليس األمر كذلك، فهذه العلة غائية
                                                           

ؿه ا١تتفق عل أيب سعيد ا٠تدرم( إشارة إىل حديث (ُ  ٍرٍلٍّ فػىقىاؿى بًتىٍمرو بػى  -صلى اهلل عليو كسلم-ًإىلى النَّيبّْ  يو، كفيو أنو قاؿ: جىاءى ًببلى
ا): -صلى اهلل عليو كسلم- ٍره رىًدمّّ، فىًبٍعتي ًمٍنوي صىاعىٍُتً ًبصىاعو لًنيٍطًعمى النَّيبَّ  (؟ًمٍن أىٍينى ىىذى نىا ٘تى : كىافى ًعٍندى ؿه صلى اهلل -قىاؿى ًببلى

:  -صلى اهلل عليو كسلم- ، فػىقىاؿى -عليو كسلم أىرىٍدتى أىٍف تىٍشًتىًمى أىكٍَّه أىكٍَّه عىٍُتي الرّْبىا عىٍُتي الرّْبىا، الى تػىٍفعىٍل، كىلىًكٍن ًإذىا )ًعٍندى ذىًلكى
ًهً  فبيعو  اا فاسدن لوكالة، باب إذا باع الوكيل شيئن ، كتاب اصحيحوُب  البخارم أخرجومتفق عليو ) (فىًبٍع التٍَّمرى بًبػىٍيعو آخىرى ٍبيَّ اٍشًتى

 (.ُْٕٔ: رقم ،ْٖ/ٓٔتثل،  ب ا١تساقاة، باب بيع الطعاـ مثبلن كتا  ،صحيحوكمسلم ُب . ُِِّ: رقم، َِ/ٔمردكد، 
 .ّٖٗ/ّ، ِط، تفسير سورة البقرة ( العثيمُت،(ِ
 .َُُ، القواعد كاألصوؿ الجامعة كالفركؽ كالتقاسيم البديعة النافعةالسعدم، ( (ّ
 .ُُّ/ُ، قواعد الفقوالربكيت، ( (ْ
 .ٔٓ( سورة الذاريات، من اآلية رقم: (ٓ
كىي تكوف متأخرة عن ا١تعلوؿ ُب الوجود، متقدمة عليو ُب العلم ( العلة الغائية يراد ّٔا: اٟتكمة كالعاقبة من كجود الفعل، (ٔ

 (.ُّٕ – ٖٖ/ٔ ،ُط ،جامع المسائلابن تيمية، كالتصور كالقصد )
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فالعلة الغائية لبياف الغاية كا١تقصود من ىذا الفعل، لكنها قد تقع كقد ال تقع، مثل: بريت القلم 
 ألكتب بو، فقد تكتب كقد ال تكتب.

كالعلة ا١توجبة معناىا: أف ا١تعلوؿ مبٍت عليها فبل بد أف تقع، كتكوف سابقة للمعلوؿ كالزمة لو، 
 .(ُ)(مثل: انكسر الزجاج لشدة اٟتر

٢تذا النوع عندما تكلم عن أنواع العلل، كقسمها  -رٛتو اهلل تعاىل- (ِ)السرخسي كقد أشار
كأما العلة اليت تشبو السبب فصورهتا: أف يكوف ما يضاؼ إليو اٟتكم أصلو  ...) لستة أنواع فقاؿ:

ألف الصفة تابعة  ؛ا كصفتو منتظرة متأخرة ُب كجودىا خطر، فمن حيث كجود األصل كاف علةموجودن 
ا للحكم باعتبار الصفة كىو ف كونو موجبن إل، كبانعداـ الوصف ال ينعدـ األصل، كمن حيث لؤلص

ا، كبياف ذلك ُب ا للوصوؿ إليو فكاف سببن منتظر متأخر، فاألصل قبل كجود الوصف كاف طريقن 
النصاب للزكاة، فإنو سبب لوجوب الزكاة بصفة النماء، كحصوؿ ىذا النماء منتظر ال يكوف إال بعد 

صلى اهلل عليو فإنو قاؿ  ،ا، قدر الشرع تلك ا١تدة باٟتوؿ، كٔتا ذكره مل ينتصب اٟتوؿ شرطن مدة
كلمة غاية ال كلمة شرط، كبانعداـ صفة   "حىت"ك ،(ّ)"الى زىكىاةى ُب مىاؿو حىىتَّ ٭تىيوؿى عىلىٍيًو اٟتٍىٍوؿي " :كسلم

 .(ْ)(االنماء للماؿ ال ينعدـ أصل ا١تاؿ الذم يضاؼ إليو ىذا اٟتكم شرعن 
 : التعليل باألحوط بدكف ضابط محدد:المطلب الثالث
، كىي ُب كبلـ ا١تتأخرين أكثر ،ا١تتقدمُت كا١تتأخرين ءا ُب كبلـ الفقهامهمة ترد كثَتن  كىنا مسألة

ا، كتستعمل لًتجيح قوؿ أك حكم ُب مسألة تطرؽ إليها ا٠تبلؼ، كخاصة عندما يكوف ا٠تبلؼ قوين 
ا خركجن منها وط ىي التعليل با٠تبلؼ، أم اختيار األح متقاربة، كىذه ا١تسألةحاب األقواؿ كحجة أص

ا، خاصة إذا كاف ىذا ا١تستفيت قد تكوف مزعجة للسائل أك ا١تستفيت أحيانن  من ا٠تبلؼ، كىذه ا١تسألة
، كىي ُب حقيقتها ٛتل للناس على األشد، لضماف أننا جئنا با١تتفق السائل لديو شيء من العلم أك

، ا عن منهج البحث العلميجن براءة الذمة بو، كىذا من كجهة نظرم عندما يتوسع بو يكوف خرك على 
                                                           

 .ُّ/ٗ ،مجموع فتاكل ابن عثيمينالسليماف، ( (ُ
من أىل سرخس ُب خراساف، أشهر كتبو  ،يةفبكر، مشس األئمة: قاض من كبار اٟتن( ٤تمد بن أٛتد بن سهل السرخسي، أبو (ِ

، أمبله كىو سجُت بفرغانة، ككاف سبب سجنو كلمة نصح ّٔا ا٠تاقاف، ك١تا أطلق اط ُب الفقو كالتشريع ثبلثُت جزءن ا١تبسو 
 (.ِٖ/ِ د.ط، الجواىر المضية في تراجم الحنفية ـ. )القرشي،ََُٗ -ىػ ّْٖسكن فرغانة إىل أف توُب عاـ: 

 (.ُّْْٓ: رقم، ُِْٔ/ِ صحيح الجامع،. كصححو األلباٍل )ُِٕٗ: رقم، ُِ/ّ، ُط، وسننُب  ( ابن ماجة(ّ
 .ُّٓ/ِ، د.ط، أصوؿ السرخسي، ( السرخسي(ْ
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بأمر  م، كيلزمهاشرعن  ال ٭تتملوف ل الناس مابل رٔتا نصل إىل القوؿ بأف ىذا ا١تنهج كاألسلوب ٭تمّْ 
 ٔتا يصل إليو علم الشخص.نو إعراضه عن مفهـو التكليف أ، كما اشرعن  غَت الـز ٢تم

ألننا  ؛كالصواب: أف التعليل با٠تبلؼ ال يصح) عن ىذه ا١تسألة: رٛتو اهللالشيخ: العثيمُت  يقوؿ
 لكثرة ا٠تبلؼ ُب ا١تسائل العلمية، كىذا ال يستقيم. ؛لو قلنا بو لكرىنا مسائل كثَتة ُب أبواب العلم

ف التعليل أل ؛ا من ا٠تبلؼفالتعليل با٠تبلؼ ليس علة شرعية، كال يقبل التعليل بقولك: خركجن 
 با٠تركج من ا٠تبلؼ ىو التعليل با٠تبلؼ.

ا كلكن بل نقوؿ: إف كاف ٢تذا ا٠تبلؼ حظ من النظر كاألدلة ٖتتملو فنكرىو، ال ألف فيو خبلفن 
أما إذا كاف ا٠تبلؼ ال حظ  ،(ُ)"دىٍع مىا يىرًيبيكى ًإىلى مىا الى يىرًيبيكى "ألف األدلة ٖتتملو، فيكوف من باب 

 .(ِ)(اكنأخذ منو حكمن  ،لو من النظر فبل ٯتكن أف نعلل بو ا١تسائل
إىل طاىر  يق بعد ْتثو ُب مسألة تقسيم ا١تاءذكر ىذا التعل -رٛتو اهلل تعاىل-كالشيخ العثيمُت 

فجعلوه ف ا١تاء الطاىر طاىر بنفسو لكنو غَت مطهر لغَته، إكطهور ك٧تس، كقوؿ بعض العلماء: 
ياط فهو ا بُت النجس كالطهور، كمل يقم دليل على ذلك، فمن أخذ ّٔذا القوؿ على كجو االحتكسطن 

رٛتو اهلل -كقد قاؿ الشيخ العثيمُت  ،ا، كىي التعليل با٠تبلؼرنا ٢تا سابقن داخل ُب ا١تسألة اليت أش
 .(ّ)مناسبتو ١تثل ىذه ا١تسألة لعدـ كجود دليل عليو ـبعد -تعاىل

 : ظهور العلة في حكم الشارع الحكيم:الرابعالمطلب 
 ،حىكىمى بو الشارع اٟتكيم معلل؟  فقلنا: ىل كل حيٍكمو كلو طرحنا ىنا سؤالن 

فإف الشرع حكيم يعلل األحكاـ بعلل منها ما ) فقاؿ: -رٛتو اهلل تعاىل-فقد أجاب الشيخ: العثيمُت 
 ىو معلـو لنا كمنها ما ىو ٣تهوؿ.

 ؛فمىت كجد ا٠تبث ُب شيء فهو ٧تس، كمىت مل يوجد فهو ليس بنجسكعلة النجاسة ا٠تبث، 
 .(ٓ)((ْ) اا كعدمن فاٟتكم يدكر مع علتو كجودن 

                                                           

صحيح . كصححو األلباٍل )ُِّٕ: ، رقمِْٗ/ّ، -عنو اهلل تعاىل ضير -حديث اٟتسن بن علي  مسندهأخرجو أٛتد ُب ( (ُ
 (.َٗٔٓ: رقم، ّٕٔ/ُ الجامع،

 .ِّ/ُ ،الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ِ
 .ُّ/ُ، مرجع السابقال( (ّ
 (.ُِٖ، شرح القواعد السعديةالزامل، ( ىذه القاعدة األصولية ذكرىا كثَت من األصوليُت. )(ْ
 .ُْ/ُ ،الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ٓ
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، كلكن التعليل كمن ا١تسائل ا١تهمة اليت ينبغي للفقيو التفطن ٢تا، أنو ليس كل تعليل مقبوالن 
ىو الذم أشار إليو عند مناقشتو مسألة: كراىية قراءة  -رٛتو اهلل تعاىل-ا١تقبوؿ عند الشيخ العثيمُت 

كلكن ىذا تعليل عليل؛ ألف الكراىة حكم شرعي ٭تتاج ) آية فيها سجدة ُب الصبلة السرية، فقاؿ:
 .(ُ)(إىل دليل من السمع، أك تعليل مبٍت على نظر صحيح تقتضيو قواعد الشرع

فيها ١تا خر كىو، ىل كل علة علل ّٔا الشارع للحكم يصلح أف تنقل اٟتكم ك أمر آكيرتبط بذل
 بعد قاصرة على ما علل بو لو، فبل تنسحب لغَته، فمثبلن  بُت أف ىناؾ علبلن  يشأّو، الشيخ العثيمُت

 (ِ)(عىاىلى ألىنَّوي حىًديثي عىٍهدو ًبرىبًّْو تػى ) :حديثو عن مسألة العلة ُب تعريض ا١تتاع كالبدف ألكؿ ا١تطر كىي
إف ىذه علة قاصرة على معلو٢تا، ك٢تذا ال ٯتكن أف نقوؿ لئلنساف: إنو ) :- تعاىلرٛتو اهلل-قاؿ 

 .(ّ)(-تعاىل–ينبغي أف يصيب من بدنو ما كلد من حيواف أك ٨توه، ٦تا ىو حديث عهد باهلل 
 بالتعليل للقوؿ المختار: -رحمو اهلل تعالى-س: عناية الشيخ العثيمين المطلب الخام

عناية خاصة بالتدليل لقولو كالتعليل لو، كذكر مأخذه  -رٛتو اهلل تعاىل-كاف للشيخ العثيمُت 
من الدليل كتوجيهو لو، كمن سعة الفقو أنو كاف ينوع ُب طرقة كأساليبو ُب إيصاؿ ا١تعلومة ا١تتعلقة 

ا لذكر الفركؽ كالتقسيم اليت تساعد ُب بتحقيق اٟتكم كاالنتصار للقوؿ، فمن ذلك أنو كاف ٯتيل كثَتن 
باعتبار أنو أحد أسباب إصدار -ا١تسألة، ك٦تا يوضح زيادة عنايتو بالتعليل إصدار حكم دقيق على 

كرٔتا علل ٟتكمو ُب  ئ،للسامع كالقار  وا كثَتة يصور ا١تسألة بصورة كاقعية تقربأنو كاف أحيانن  -اٟتكم
ليسحب حكمو على األمر ا١تًتدد  ؛مثبلن  ا١تسألة بذكر حكم مستقر ُب األذىاف عدـ صحتو كجوازه

ا عن ا يقرر السائل أك ا١تناقش لو ُب مسألة أك حكم ليكوف حكمو مبنين كما كاف أحيانن   عندىم، فيو
باٟتكم، كرٔتا علل ١تأخذه  اقتناعو ليتحققا ا ٭تاكر من يطلب حكمن ككاف أحيانن  تصور تاـ كرؤية جلية،

وا مقصده كمراده ا يستحثهم على أف يكتشفا يلغز لطبلبو لغزن أك كجهتو بطريقة طريفة لطيفة، كأحيانن 
ا كاف يستعمل أسلوب ما يعرؼ باألجوبة ا١تسكتة لقطع حجة ا ٢تم على ىذا ا١تنهج، كأحيانن تدريبن 

 .نوا١تنازع، كىذا ا١تنهج ال يقع ألحد إال مع قوة حجتو كظهور برىا
                                                           

 .َُِ/ْ ،الشرح الممتع على زاد المستقنع( العثيمُت، (ُ
، كنصو: قاؿ أنس بن َُِِ رقم، ِٔ/ّكتاب صبلة االستسقاء، باب الدعاء ُب االستسقاء،  ،صحيحوأخرجو مسلم ُب ( (ِ

صلى اهلل -مىطىره، فىحىسىرى رىسيوؿي اللًَّو  -صلى اهلل عليو كسلم-: أىصىابػىنىا كى٨تىٍني مىعى رىسيوًؿ اللًَّو -رضي اهلل تعاىل عنو-مالك 
: )ألىنَّوي حىًديثي عىٍهدو  -عليو كسلم ا؟، قىاؿى ( ثػىٍوبىوي حىىتَّ أىصىابىوي ًمنى اٍلمىطىًر، فػىقيٍلنىا يىا رىسيوؿى اللًَّو مًلى صىنػىٍعتى ىىذى  .بًرىبًّْو تػىعىاىلى

 .ِِٓ/ٓ ،الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ّ
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، أنو كاف -رٛتو اهلل تعاىل-من أسباب نبوغ الشيخ العثيمُت ) الدكتور: سليماف أبا ا٠تيل:يقوؿ 
ا طبلبو ا، كيبُت الغاية كاٟتكمة كأسرار الشريعة، معودن يبٍت فقهو على الدليل، كيقرنو بالتعليل أحيانن 

على الرؤية كالواسعة الشاملة، ا١تبنية على التأصيل كضبط ا١تسائل، كىذه ا١تنهجية ا١تتميزة ٢تا أثر على 
 ت لشيخنا.بناء الشخصية العلمية، كسعة األفق كمركنة االجتهاد، ككلها توافر 

كلذلك ٧تد  ؛كمنها: عنايتو بعلم ا١تقاصد كالقواعد الفقهية كاألصولية، بل إنو ُب الباب أعجوبة
أف تأصيلو لبعض القضايا ا١تعاصرة أك استنباطو ٟتكمها يعتمد النظرة ا١تقاصدية، اليت تراعي جوانب 

 .(ُ)(رٛتو اهلل-لدل الشيخ  ألحكاـكلذا أثر ذلك ُب بناء ا ؛اٟتكم بشمولية، كتعترب مآالت األحكاـ
إذ ا١تقصود ىو الدليل على ما سبق كاإلشارة لو، كليس  ؛كنورد ىنا بعض األمثلة ١تا سبق ذكره

 ا ٔتا يشهد لو، كمنها:ه ك٘تامو ليكوف الكبلـ اإلنشائي كاالستقرائي مؤكدن ءاستيفا
: ما -رٛتو اهلل تعاىل-: مثاؿ اإلجابة بتعليل فيو طرفة كمزاح، عندما سئل الشيخ العثيمُت أكالن  -

اًفرو ) مدل صحة حديث ُب ما معناه: ، أىٍك حى ، أىٍك نىٍصلو ن كما رأيكم فيم ؟(ِ)(الى سىبىقى ًإالَّ ُب خيفٍّ
 .ا للدجاج أك اٟتماـ؟يقيم سباقن 

، أىٍك )قاؿ:  -صلى اهلل عليو كسلم-الرسوؿ  ،: انظر يا أخي-رٛتو اهلل-أجاب  الى سىبىقى ًإالَّ ُب خيفٍّ
، أىٍك حىاًفرو  ألف ىذه األشياء يستعاف ّٔا ُب اٟترب كالقتاؿ، فمن أجل  ؛السبق يعٍت: العوض ،(نىٍصلو

ىذه الفائدة أباح الشارع العوض فيها، فإف كانت دجاجتك يستعاف عليها ُب القتاؿ تركب عليها 
فهذه السباقات للحماـ أك الدجاج حراـ، سواء بعوض أك  - قاؿٍب- ،تفر فبل بأس، كإال فبلكتكر ك 

أما بعوض فظاىر؛ ألنو ميسر، كأما بدكف عوض؛ فؤلنو ملهاة، كاإلنساف إذا فنت  ،بدكف عوض
 .(ّ)ا فدعهاا كإما قلبن ا كقلبن  ّٔا، إما جسمن ٔتسابقة ُب اٟتماـ صار ليلو كهناره كلو مشغوالن 

ا: مثاؿ ُب باب السرب كالتقسيم، كالتوصل منو لتعليل األحكاـ كاالحتجاج ٢تا، يقوؿ الشيخ ثانين  -
اٟتيوانات ) ٬توز من اٟتيوانات: عندما ٖتدث عن: ما ٬توز قتلو كما ال -رٛتو اهلل تعاىل-العثيمُت 

 تنقسم إىل ثبلثة أقساـ:

                                                           

 .ُِٕ ،د.ط، ضمن آّموعة الكاملة لندكة جهود الشيخ العثيمُت العلمية، جهود الشيخ العثيمين في الفقو ( أبا ا٠تيل،(ُ
صحيح كصححو األلباٍل ) َُُّٖ: رقم ،ُِٗ/ُٔأيب ىريرة رضي اهلل تعاىل عنو، حديث  ،مسندهأخرجو أٛتد ُب ( (ِ

 (.ُّْٓٓ: رقم، ُِْٔ/ِ الجامع،
 .َّ/ُٗٗ، لقاء الباب المفتوحالعثيمُت، ( (ّ
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 ما أمر بقتلو كىي كل ا١تؤذيات. .ُ
 .(ُ)أربعة: النحلة، كالنملة، كا٢تدىد، كالصردما هني عن قتلو، كىي  .ِ
ما سكت عنو، فهذه األصل أف ال تقتل، كلكن ىل يباح؛ ألف هني الشارع عن قتل شيء  .ّ

 تل شيء يدؿ على أف غَته ال يقتل؟بعينو يدؿ على جواز غَته، أك ال يباح؛ ألف أمر الشارع بق
اإلنساف على نفسو أف يكوف بقتلو الظاىر األكؿ، كأف األصل اإلباحة، اللهم إال أف ٮتشى 

 .(ِ)(ا للعدكاف، فحينئذ ٬تب أف ٯتنع نفسو٢تذه األشياء ٤تبن 
، فقد جعل تعويد النفس البشرية جيو عجيبةخر ىذه العبارة لفتة ٚتيلة، كدقة ُب التو كنلحظ ُب آ

ُب ىذه  و عنوا، يستوجب منو منع نفسا ليس ٤تمودن على العدكاف، كلو مع البهائم ا١تباحة القتل، أمرن 
سبحانو -اٟتالة، كىذا من دقيق الفقو ا١تستنبط من ٣تمل النصوص، ففي القرآف اٟتكيم يقوؿ البارم 

 ىق يف ىف يثىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زتُّ :-كتعاىل
  .(ّ)َّيق

صلى اهلل -، يقوؿ الرسوؿ -مارضي اهلل تعاىل عنه-بن العاص  ككُب حديث عبداهلل بن عمر 
 ؟ًقيلى: كىمىا حىقُّوي يا رسوؿ اهلل ،(ًبغىٍَتً حىقًّْو، سىأىلىوي اهللي يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة عىٍنوي  اعيٍصفيورن مىٍن قػىتىلى ) :-عليو كسلم

:  .(ْ)(يىٍذْتىىوي فػىيىٍأكيليوي، كىالى يػىٍقطىعي رىٍأسىوي فػىيػىٍرًمي ًبوً ) قىاؿى
ا: مثاؿ ُب باب تصوير ا١تسألة كتفصيلها، حُت يذكرىا كمسألة كاقعة تعيش تفاصيلها، حىت ثالثن  -

 عند تقرير مسألة خيار الغنب: -رٛتو اهلل تعاىل-ُب بساطة عبارهتا ككضوحها، يقوؿ الشيخ العثيمُت 
نب، مثالو: ظاىره أنو إذا كاف ٭تسن ا١تماكسة فإنو ال خيار لو كلو غ ،"كمل ٭تسن ا١تماكسة" كقولو:)

رجل ٬تهل قيمة األشياء لكنو جيد ُب ا١تماكسة، فأتى إىل صاحب الدكاف، كقاؿ لو: كم قيمة ىذا 
اؿ، ػكصاحب الدكاف كضع كرقة عليو صغَتة ككتب عليها مائيت ري ،اؿػا١تسجل؟ قاؿ: قيمتو مائتا ري

                                                           

( الصيرىد: طائر أبقع ضخم الرأس، نصفو أبيض كنصفو أسود، ضخم ا١تنقار، لو برثن عظيم، ال نراه إال ُب شعبة أك شجرة، ال (ُ
يقدر عليو أحد، كىو فوؽ العصفور، يصيد العصافَت، كالصرد صرداف: أحد٫تا يسميو أىل العراؽ العقعق، كالثاٍل برم يكوف 

 (.ْٖٓ/ُ، ُط، غريب الحديث اٞتوزم،قفز من شجر إىل شجر )ابن بنجد ُب العضاه ال تراه ُب األرض ي
 .َِٓ/َُ، الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ِ
 .َِٓ( سورة البقرة، آية رقم: (ّ
. كضعفو األلباٍل  ّْْٗرقم: ، ِّٗ/ٕ، كتاب الصيد كالذبائح، باب إباحة أكل العصافَت، ِط، سننو ُب النسائيأخرجو ( (ْ

 .حواشي سنن النسائي نفسهاكما ُب 
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١تا عرضو على كىو جيد ُب ا١تماكسة، لكن ظن أف ىذه قيمتو ُب األسواؽ، فأخذ ا١تسجل ٍب 
، فغنب ٔتائة كعشرين، فرجع إىل الرجل، كقاؿ لو: ىذا إخوانو، قالوا: ىذا يباع ُب السوؽ بثمانُت رياالن 

و ُب الثمن حىت ، فعلى كبلـ ا١تؤلف ال خيار لو؛ ألنو ٭تسن ا١تماكسة كيقدر أف ٭تاطَّ بثمانُت رياالن 
قيمة كلتغرير البائع بو، فبل ينبغي إال أف كلكن الصحيح أف لو ا٠تيار ٞتهلو بال يصل إىل الثمانُت،

البيع كالشراء ١تاذا نعامل البائع بنقيض قصده ١تا غره، كنقوؿ: لو ا٠تيار، فإذا قاؿ: ىذا الرجل يعرؼ 
 .(ُ)( للثقة، كاآلف لو ا٠تياركثق بك كلست أىبلن  -اجزاه اهلل خَتن -نقوؿ:  مل ٯتاكسٍت؟

بذكر حكم مستقر ُب األذىاف عدـ صحتو كجوازه،  ا: مثاؿ تعليلو ٟتكمو ُب ا١تسألة،رابعن  -
عند ٖتقيقو ١تسألة عدـ جواز استخداـ  رٛتو اهلل تعاىلليسحب حكمو على األمر ا١تًتدد فيو، يقوؿ 

ككذلك األذاف با١تسجل غَت صحيح؛ ) :اـو باألذاف عند دخوؿ الوقت آلين ا ليقاآلذاف ا١تسجل مسبقن 
األذاف عبادة، كىو أفضل من اإلمامة، فكما أنو ال يصح أف نسجل ألنو حكاية ألذاف سابق، كألف 

صبلة إماـ ٍب نقوؿ للناس ائتموا ّٔذا "ا١تسجل"، فكذلك ال يصح االعتماد على "ا١تسجل" ُب 
 .(ِ)(ا بفرض الكفايةاألذاف، فمن اقتصر عليو مل يكن قائمن 

من  االقتناععلة حكمها، كٟتصوؿ  ا: مثاؿ لتقريره احملاكر كالسامع لو ُب مسألة ما لتقريرخامسن  -
 ىذا السؤاؿ: -رٛتو اهلل تعاىل-احملاكر أك السائل، سئل الشيخ العثيمُت 

فضيلة الشيخ، عندنا أحد احملسنُت قاـ ببناء مسجد، كأتى بإماـ على نفقتو، كلكن ىذا اإلماـ )
ا، كىو حافظ للقرآف، كيعمل ُب اٞتمعية ا٠تَتية، كلكن يوجد حل ا رٝتين مل يتمكن من أف يكوف إمامن 

آخر، كىو أف يأٌب باسم شخص سعودم، كيتم التفاىم بينو كبُت ىذا الشخص السعودم، ىل ىذا 
 خ: أنا أسألك ىل ىذا كذب أك صدؽ؟؟ الشي-اكجزاؾ اهلل خَتن -العمل صحيح 

 السائل: ىذا ُب الظاىر كذب.
كلة إف كانت قالت لك ذلك فقد ؤ على كل حاؿ، كاٞتهات ا١تساٞتواب: ىذا كذب ظاىر 

كؿ أف ٯتشي على ما رسم لو ُب ؤ ألف الواجب على ا١تس ؛ظلمت نفسها كظلمتك، كخانت الدكلة
كلة إف كاف ؤ ، كإف كاف ال يعجبو، كال مانع أف يبدم رأيو للجهات ا١تسسبحانو حدكد ما شرع اهلل

احملاضر أف العمل باسم سعودم، كاٟتقيقة أنو غَت سعودم،  لديو رأم، كلكن كونو ٮتادع كيكتب ُب
                                                           

 .َُّ/ٖ، الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ُ
 .ٗٔ/ِ، مرجع السابقال( (ِ
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ا لئلنساف أف يتسًت كيكتب الوظيفة ىذا فيو خيانة للدكلة، ككذب كأكل للماؿ بالباطل، فبل ٬توز أبدن 
 .(ُ)(باسم غَته ألجل أف يأخذىا ىو

ىو: عنايتو الشديدة  طلب، كىي: أف ٦تا ٯتيز فقو الشيخُب ىذا ا١ت كأشَت ىنا ١تسألة أخَتة -
ا باحملددات الشرعية كا١تصطلحات الفقهية ا٠تاصة ّٔذا الفن، كمن يتمعن ُب فقهو ٬تد ىذا األمر جلين 

سليماف أبا  :الدكتورو بعلـو اللغة العربية، يقوؿ ا، كلعل ٦تا ساعده على ىذا ٘تيزه اللغوم كعنايتكاضحن 
ا، كىذا ُب ا جامعن ٭تدد ا١تصطلحات الفقهية ٖتديدن  -رٛتو اهلل تعاىل-ككاف الشيخ العثيمُت ) ا٠تيل:

 . (ِ)(بداية مشواره ُب استنباطو الفقهي، كىذه البداية ٖتدد ا١تعامل، كتوضح طريق السَت للسائرين
ا ٥تتلفة ُب كصولو كطرقن  مناىج -رٛتو اهلل تعاىل-ىذه بعض األمثلة على اتباع الشيخ العثيمُت 

بناه عليو، كال شك أف تنويع العامل ُب طرقو كأساليبو تدؿ داللة كاضحة لعلة اٟتكم أك مناطو الذم 
 على سعة علمو كدقة فهمة كقوة تصوره للمسائل، كخاصة عندما يكوف ىذا األمر ُب باب الفقو.

للقوؿ الذم اختاره  ذج ١تسائل علل فيها الشيخ٪تا -ٔتشيئة اهلل-ا١تبحث الثاٍل  كسنستعرض ُب
اىو ألمور قل أف بصورة ٦تيزة ُب تقدير الباحث، إما من ناحية قوة التعليل، أك دقتو ُب ا١تأخذ، أك إت

 غَت ذلك، ٦تا يدؿ على قوة علمو كدقة استنباطو. ، أك من نواحو يتفطن ٢تا
  

                                                           

 .ّٗ/ُٕ، لقاء الباب المفتوحالعثيمُت، ( (ُ
 .ُِّ، جهود الشيخ العثيمين في الفقوأبا ا٠تيل، ( (ِ
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  المبحث الثاني:
 ،و المميزةتعليالتنماذج من 

 كثالثة مطالب:كتحتو تمهيد 
 تمهيد:

عن بعض النماذج ا١تتميزة من تعليبلت الشيخ  -ٔتشيئة اهلل تعاىل-ُب ىذا ا١تبحث سأٖتدث 
تطرؽ ُب ألقولو ا١تختار ُب بعض ا١تسائل الواردة ُب باب ا١تعامبلت، كلن  -رٛتو اهلل تعاىل-العثيمُت 

إبراز قوة ملكة  ىذا ا١تبحث ألم مسألة سيتم ْتثها ُب الباب الثالث، كا٢تدؼ من ىذا ا١تبحث ىو
، كرصد ٪تاذج من اختياراتو ا١تبنية -رٛتو اهلل تعاىل-االستنباط كالتوجيو كالتعليل لدل الشيخ العثيمُت 

و نإ ؛ إذعلى رأم ٤تكم ميفىنَّد، كليس ا٢تدؼ استعراض كامل ا١تسألة بتفاصيلها كأقواؿ العلماء فيو
ُب الباب الثالث أمثلة ١تسائل ٥تتلف فيها بتفاصيلها كأقواؿ العلماء فيها  -شاء اهلل-سيمر معنا إف 

توسع أكلذا سأقتصر ُب ىذا اٞتزء على مضموف ا١تبحث فقط، كلن  ؛كأدلتهم كالًتجيح كا١تناقشة ٢تا
 ا، حىت ال أخرج عن ىدُب األساس، كسيكوف منهجي ُب ىذا ا١تبحث على النحو التايل: َتن فيو كث

 يح ا١تسألة ا١تراد اٟتديث عنها، : توضأكالن 
 ُب ىذه ا١تسألة كما ىو ُب الشرح ا١تمتع،  -رٛتو اهلل تعاىل-ا: نقل نص كبلـ الشيخ العثيمُت ثانين 
من قبل الباحث، كذلك حسب القدرة  -رٛتو اهلل تعاىل-ا: مناقشة كبلـ الشيخ العثيمُت ثالثن 

 ق كا١تستعاف.كاإلمكاف، كاهلل ا١تػيوىفّْ 
 مسائل: ، كتحتو خمس(ُ)األكؿ: المجموعة األكلىالمطلب 

 :ألة األكلى: بيع ما ال يباح نفعوالمس
تكوف العُت ا١تعقود عليها مباحة  من شركط البيع اليت ال يتم بدكهنا: أف توضيح ىذه المسألة:

رٛتو اهلل فما ال يباح نفعو ال ٬توز بيعو مثل: ا٠تمر كٟتم ا٠تنزير ك٨توىا، كأكرد الشيخ العثيمُت  ؛النفع
ا على ذلك ٖترَل بيع ا١تيتة، كتفرع منها إىل حكم شحـو ا١تيتة، ىل ىي ٤تـر االنتفاع ىنا تفريعن  تعاىل

 ّٔا، أـ أنو ٤تـر بيعها ك٬توز االنتفاع ّٔا ُب غَت األكل.
 

                                                           

 الشرح ا١تمتع.( آّموعة األكىل ىي مسائل من آّلد الثامن من كتاب (ُ
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 ُب قولو: -تعاىلرٛتهم اهلل -فاختلف العلماء ) فيها: -رحمو اهلل تعالى-كالـ الشيخ العثيمين 
 ،"إف اهلل حـر بيع ا١تيتة" " فقيل: إنو البيع؛ ألنو موضوع اٟتديث، كىو ا١تتحدث عنو:(ُ)"ال ىو حراـ

ا فينبغي كالصحابة إ٪تا أكردكا االنتفاع ّٔا ليسوغوا جواز بيعها، كيبينوا أف ىذه ا١تنافع ال تذىب ىدرن 
 حراـ". -أم البيع-"ال ىو  :-صلى اهلل عليو كسلم-أف تباع، فقاؿ 

"ىو حراـ" يعود على البيع، حىت مع ىذه  كىذا القوؿ ىو الصحيح، أف الضمَت ُب قولو:
 كذلك ألف ا١تقاـ عن اٟتديث ُب البيع. ؛-رضي اهلل تعاىل عنو-ىا الصحابة االنتفاعات اليت عد

فبل ٬توز أف تطلى ّٔا السفن، كال أف تدىن  ؛"ىو حراـ" يعٍت االنتفاع ّٔا ُب ىذه الوجوه كقيل:
 ّٔا الناس، كلكن ىذا القوؿ ضعيف.ّٔا اٞتلود، كال أف يستصبح 

 .  (ِ)(كتدىن ّٔا اٞتلود، كيستصبح ّٔا الناسكالصحيح أنو ٬توز أف تطلى ّٔا السفن، 
ُب ىذه ا١تسألة كتعليلو لو أنو  -تعاىل رٛتو اهلل-من اختيار الشيخ العثيمُت  تٟتظ أٍل :كالذم أراه

اقتصر على مدلوؿ النص األصلي، كىذا ا١تنهج ىو ا١تنهج األصيل ُب االستنباط، كىو عدـ ٖتميل 
منطوؽ اٟتديث، كىذا  ابتأكيل، أك ذكر مفاىيم ال يدؿ عليهالنصوص مفاىيم ال تدؿ عليها إال 
 أعٍت ابن تيمية كابن القيم كالسعدم-خ الذين تأثر ٔتنهجهم يمنهج معتاد لدل الشيخ كلدل ا١تشا

فإف القواعد الشرعية تراعي  ؛، كخاصة عندما يكوف ىذا ا١تفهـو فيو زيادة تكليف-رٛتهم اهلل تعاىل
ا بنص كاضح الداللة صحيح النسبة، فاٟتديث ىنا نص بسياقو ا١تلـز شرعن  عدـ إلزاـ ا١تكلفُت بغَت

، كمل يتطرؽ إىل حكم -رٛتو اهلل تعاىل-كسباقو على ٖترَل بيع ا١تيتة كما أشار الشيخ العثيمُت 
ُب االستدالؿ، كمن أمثلة ىذا ا١تنهج  .استعماؿ دىنها ُب غَت األكل، فبقي على األصل كىو اإلباحة

ًإذىا اٍستػىيػٍقىظى ) :أنو قاؿ -صلى اهلل عليو كسلم-عن الرسوؿ  -رضي اهلل تعاىل عنو-ريرة أيب ى حديث
هي قػىٍبلى أىٍف ييٍدًخلىهىا ُب كىضيوئًًو، فىًإفَّ أىحىدىكيٍم الى يىٍدرًم أىٍينى بىا  ،(ّ)(تىٍت يىديهي أىحىديكيٍم ًمٍن نػىٍوًمًو فػىٍليػىٍغًسٍل يىدى

                                                           

ًإفَّ اللَّوى كىرىسيولىوي حىرَّـى بػىٍيعى ا٠ٍتىٍمًر )قاؿ:  -صلى اهلل عليو كسلم- أف رسوؿ اهلل -عنو رضي اهلل-( يشَت ٟتديث جابر بن عبداهلل (ُ
ـً  ٍيتىًة كىا٠ٍتًٍنزًيًر كىاأٍلىٍصنىا ٍيتىًة، فىًإنػَّهىا ييٍطلىى ًّٔىا السُّفيني، كىييٍدىىني ًّٔىا اٞتٍيليودي  (كىاٍلمى ، كىيىٍستىٍصًبحي فىًقيلى: يىا رىسيوؿى اللًَّو، أىرىأىٍيتى شيحيوـى اٍلمى

 : ، فػىقىاؿى ـه )ًّٔىا النَّاسي ، ّْٗ/ٓاـ، كتاب البيوع، باب بيع ا١تيتة كاألصن،  صحيحوأخرجو البخارم ُب متفق عليو ) (الى ىيوى حىرىا
 (.ُِّْ: رقم ،ُْ/ٓكتاب البيوع، باب ٖترَل بيع ا٠تمر كا١تيتة كا٠تنزير كاألصناـ،   ،صحيحوكمسلم ُب . ِِّٔ: رقم

 .َُِ/ٖ، الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ِ
كتاب   ،صحيحوكمسلم ُب . ُِٔ: رقم ،ُٗٔ/ُ، اار كترن كتاب الوضوء، باب االستجم  ،صحيحوأخرجو البخارم ُب ( (ّ

 .ٓٔٔ: رقم، َُٔ/ُ، ااستها ُب اإلناء قبل غسلها ثبلثن الطهارة، باب كراىة غمس ا١تتوضئ كغَته يده ا١تشكوؾ ُب ٧ت
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من ىذا اٟتديث أف النائم إذا قاـ من نـو الليل فغمس يده ُب اإلناء فإف ا١تاء بعض العلماء فهم كقد 
يرل غَت  -رٛتو اهلل-ينتقل عن الطهورية كالتطهَت إىل ماء ال ٬توز التطهر بو، كلكن الشيخ العثيمُت 

ألف اٟتديث ال يدؿ عليو، بل فيو النهي  ؛اكلكن إذا تأملت ا١تسألة كجدهتا ضعيفة جدن ) ذلك فيقوؿ:
 .(ُ)(للماء صلى اهلل عليو كسلمعن غمس اليد، كمل يتعرض النيب 

 نو يقصد ا١تدلوالت اٟتقيقية للنص الشرعي.إإذ  ؛ا كاألسلم مسلكن ىو األصح تعليبلن  كىذا ا١تنهج
 :ية: اشتراط تأجيل الثمن في البيعالمسألة الثان

فإف شرط بائع  ؛الشركط ُب البيع ليست من صلب البيع، كحاؿ شركط البيع توضيح ىذه المسألة:
لـز الشرط إال أف يكوف فيو ٥تالفة شرعية، كالشركط ُب البيع منها شركط صحيحة كشركط  أك مشًتو 

، مثل تأجيلو إىل شهر  غَت صحيحة، كمن الشركط الصحيحة تأجيل الثمن أك بعضو إىل أجل معلـو
، مثل إىل أف يقدـ أك ٨توه، كمن الشرك  ط الغَت صحيحة تأجيل الثمن أك بعضو إىل أجل غَت معلـو

 مسافر ال يعلم كقت قدكمو أك ٨توه.
تأجيل الثمن من قبل لو كاف  :لة كىيىنا مسأ -رٛتو اهلل تعاىل-كقد أكرد الشيخ العثيمُت  
نع ألف حصوؿ اليسر معسر إىل أف ييسر اهلل عليو ك٬تد الثمن، فهل ىذا الشرط داخل ُب ا١ت مشًتو 

 ققو، أـ أنو جائز ال ٤تذكر فيو؟٣تهوؿ كقت ٖت
ا، بأف يقوؿ: إىل فيشًتط أف يكوف األجل معلومن ) فيها: رحمو اهلل تعالىكالـ الشيخ العثيمين 

رمضاف أك إىل ذم اٟتجة كما أشبو ذلك. فإف قاؿ: بثمن مؤجل إىل أف يقدـ زيد؛ فهل ٬توز؟ 
فهو أجل ٣تهوؿ فبل  ىل يقدـ أـ ال؟ األنو ٣تهوؿ ال يدرل مىت يقدـ، كال يدرل أيضن  ،اٞتواب: ال

-فا١تذىب  إىل أف يوسر اهلل عليو؟ يصح ىذا الشرط. كإذا اشًتط ا١تشًتم أف يكوف الثمن مؤجبلن 
إذ ال يدرل مىت يوسر اهلل عليو، فقد يوسر اهلل عليو بعد  ؛ألف األجل ٣تهوؿ ؛: ال ٬توز-اٟتنبلي

أف ىذا الشرط ال يصح،  كقد يبقى سنُت ُب عسرة، فا١تذىب اعة، فيموت قريب لو غٍت كيرثو،س
 غَت مؤجل، كالعلة ُب ذلك اٞتهالة، كلكن الصحيح أنو يصح لدليل أثرم كنظرم، كيكوف الثمن حاالن 

 (ِ) افبلنن : إف -صلى اهلل عليو كسلمللنيب -، أهنا قالت -رضي اهلل تعاىل عنها-: حديث عائشة أكالن 

                                                           

 .َٓ/ُ، الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ُ
 من اليهود كما ُب اٟتديث. ( ككاف صاحب التجارة رجبلن (ِ
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كلعلو ، (ِ)فأرسل إليو فامتنع. من الشاـ، فلو بعثت إليو أف يبيعك ثوبُت إىل ميسرة، (ُ)قدـ لو بز
امتنع ألنو أراد أف يصفي البضاعة كيأٌب بأخرل، كال بأس من امتناعو من البيع إذا كاف ال يناسبو،  

النظر فما داـ البائع يعلم أف ا١تشًتم . أما (ْ)-رضي اهلل تعاىل عنو- (ّ)كما امتنع جابر بن عبداهلل
ا إال بعد اإليسار، كلـز أف ينظره سواء شرطو أك مل يشرطو، لقوؿ معسر فإنو ال ٭تق لو مطالبتو شرعن 

 مق  حق مف خف حف جف مغجغ مع جع مظ حط مض خضُّ: -سبحانو–اهلل 

فما زاد ىذا الشرط إال تأكيد اإلنظار فقط، كاإلنظار كاجب، ك٢تذا كاف القوؿ  ،(ٓ)َّجك
 .(ٔ)(الصحيح ُب ىذه ا١تسألة أنو جائز

ىنا مل ٬ترد ىذه ا١تسألة عن مرادفاهتا كنظائرىا، كينظر  -رٛتو اهلل-الشيخ العثيمُت أف  :كالذم أراه
٢تا بتفردىا، بل ربط اٟتكم فيها ٔتسألة مرادفة ٢تا، كىذه ا١تسألة ٦تا يدخل ٖتت نظريات ا١تقاصد 

                                                           

 مادة: بزز(.ُُّ/ٓ لساف العرب، ابن منظور، اب، كقيل: السبلح، كقيل غَت ذلك. )( البز: الثياب، كقيل: ضرب من الثي(ُ
. كقاؿ الًتمذم: ُُِّ: رقم، َٗٓ/ِأبواب البيوع، باب ما جاء ُب الرخصة بالشراء إىل أجل،  ،سننوأخرجو الًتمذم ُب ( (ِ

ذكر ىذا اٟتديث من حفظو ككاف قدَل العهد بو فوىم بأف  -رٛتو اهلل تعاىل-حديث حسن صحيح. كلعل الشيخ العثيمُت 
من ىو على نص اٟتديث أف  نرل ، بينما-رضواف اهلل تعاىل عليهم-ا١تمتنع من الصحابة فاعتذر لو باألمر البلئق بالصحابة 

 -صلى اهلل عليو كسلم-: كىافى عىلىى رىسيوًؿ اهلًل أخرجو الًتمذم ُب سننو،كنص اٟتديث كما كرد ُب  ،التاجر كسبب امتناعو
ـى بػىزّّ ًمنى الشَّاـً لًفيبلىفو ا ، ثػىقيبلى عىلىٍيًو ، فػىقىًد : لىٍو بػىعىٍثتى إًلىٍيًو، ثػىٍوبىاًف ًقٍطرًيَّاًف غىًليظىاًف، فىكىافى ًإذىا قػىعىدى فػىعىرًؽى ليػىهيوًدمّْ، فػىقيٍلتي

: قىٍد عىًلٍمتي مىا ييرًيدي، ًإ٪تَّىا ييرًيدي أىٍف يىٍذىىبى ٔتىايل أىٍك ًبدىرىا٫ًتًي، فػىقىاؿى رىسيوؿي  فىاٍشتػىرىٍيتى ًمٍنوي ثػىٍوبػىٍُتً ًإىلى اٍلمىٍيسىرىًة، فىأىٍرسىلى  ًإلىٍيًو، فػىقىاؿى
، قىٍد عىًلمى أىٍلّْ ًمٍن أىتٍػقىاىيٍم لًلًَّو، كىآدىاىيٍم ًلؤلىمىانىةً   ): -صلى اهلل عليو كسلم-اهلًل   .(كىذىبى

قبل ا٢تجرةػ  ُٔي: صحايب جليل، لو كألبيو صحبة، كلد عاـ: لمك بن حراـ ا٠تزرجي األنصارم السمر ( جابر بن عبد اهلل بن ع(ّ
، كركل عنو احديثن  َُْٓا من: ؛ إذ إنو ركل ٨تون -اهلل عليو كسلمصلى -ـ،  كاف من ا١تكثرين ُب الركاية عن النيب َٕٔ -

ٚتاعة من الصحابة، غزا تسع عشرة غزكة، ككانت لو ُب أكاخر أيامو حلقة ُب ا١تسجد النبوم يؤخذ عنو فيها العلم، توُب ُب 
 (.ِْٗ/ُ، أسد الغابة في معرفة الصحابةابن األثَت، . )-رضي اهلل تعاىل عنو-ـ ٕٗٔ -ىػ ٖٕا١تدينة عاـ: 

: أىنَّوي كىافى يىًسَتي عىلىى ٚتىىلو لىوي قىٍد أىٍعيىا فىأىرىادى أىٍف ييسىيّْبىوي -رضي اهلل تعاىل عنو-بر بن عبداهلل ( يشَت رٛتو اهلل تعاىل إىل حديث جا(ْ
:  الًو كىضىرىبىوي، فىسىارى سىيػٍرن  فىدىعىا -صلى اهلل عليو كسلم-فػىلىًحقىو النَِّبُّ  : (ًبٍعًنيًو بًأكيًقيَّةو )ملٍى يىًسٍر ًمثٍػلىوي، فقىاؿى : الى، ٍبيَّ قىاؿى ، قػيٍلتي

دىٍل ٙتىىنىوي، ٍبيَّ رىجىٍعتي فىأىٍرسىلى ُب أىثىرًل ، فىًبٍعتيوي بًأكيًقيَّةو كىاٍستىثٍػنػىٍيتي عىلىٍيًو ٛتيٍبلىنىوي ًإىلى أىٍىًلي، فػىلىمَّا بػىلىٍغتي أىتػىٍيتيوي بًاٞتٍىمىًل، فػىنػىقى (بًٍعًنيوً )
 : ، خيٍذ ٚتىىلىكى كىدىرىا٫ًتىكى فػىهيوى لىكى أىتػيرىاٍل مىاكىٍستيكى آلخي )فػىقىاؿى كتاب ا١تساقاة، باب ،  صحيحوأخرجو مسلم ُب . )(ذى ٚتىىلىكى

 (.ُِْٖ: رقم، ُٓ/ٓبيع البعَت كاستثناء ركوبو، 
 .َِٖآية رقم: ( سورة البقرة، (ٓ
 .ِِٕ/ٖ، الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ٔ



 

128 

 :-جبل كعبل-خوة اإلٯتانية ا١تذكورة ُب قوؿ اهلل الشرعية، كىي مسألة إنظار ا١تعسر اليت تتفرع على األ
 -صلى اهلل عليو كسلم- عن آية اإلعسار السابقة، كقوؿ الرسوؿ فضبلي  ،(ُ)َّجس مخ جخُّ

يىاًف يىشيدُّ بػىٍعضيوي بػىٍعضن ) :-نوعتعاىل رضي اهلل -الذم ركاه أيب موسى  اٍلبػينػٍ كىشىبَّكى  ااٍلميٍؤًمني لًٍلميٍؤًمًن كى
ف يبحث أ. كقد كقع ُب ىذه ا١تسألة كثَت من الفقهاء، أعٍت اٞتمود الفقهي، كىو (ِ)(بػىٍُتى أىصىاًبًعوً 

 بل قد كلذا ٧تد بعض األحكاـ ٖتدث جدالن  ؛ا١تسألة ٣تردة عن ا١تقاصد الشرعية، كالقواعد ا١ترعية
ذلك، ْتث الفقهاء  ةا ُب القدح ُب ٤تاسن الشريعة الغراء، كمن أمثلا على قائلها، كسببن تكوف مثلبن 

قضية كجوب خدمة الزكجة لزكجها ُب غَت االستمتاع، ككجوب نفقة الزكج على زكجتو ألجل العبلج 
، كمثل ىذه ا١تسائل يتضح فيها عدـ ربط باحثها بُت النصوص الشرعية بعمومها، كعدـ (ّ)ك٨توىا

بُت  ا تنظر للعبلقاتمراعاتو للمقاصد الشرعية فيها، فحكم التشريع كمقاصد التكليف مل تكن أبدن 
كلذا كرد ُب  ؛هنم مكلفوف، بل إهنا تراعي الركابط بكل صورىا كالعبلقات بكل معانيهاأالناس ٔتجرد 

نىمىا ٨تىٍني ُب سىفىرو مىعى النَّيبّْ أنو  -رضي اهلل تعاىل عنو- (ْ)حديث أيب سعيد ا٠تدرم صلى اهلل -قاؿ: بػىيػٍ
ًينن  ، ًإٍذ جىاءى رىجيله عىلىى رىاًحلىةو لىوي،-عليو كسلم صلى -، فػىقىاؿى رىسيوؿي اللًَّو كىمًشىاالن  افىجىعىلى يىٍصًرؼي بىصىرىهي ٯتى

مىٍن كىافى مىعىوي فىٍضلي ظىٍهرو فػىٍليػىعيٍد ًبًو عىلىى مىٍن الى ظىٍهرى لىوي، كىمىٍن كىافى لىوي فىٍضله ًمٍن زىادو ) :-اهلل عليو كسلم
، حىىتَّ رىأىيٍػنىا أىنَّوي الى حىقَّ ألىحى فىذى  ،(فػىٍليػىعيٍد ًبًو عىلىى مىٍن الى زىادى لىوي  دو ًمنَّا ُب كىرى ًمٍن أىٍصنىاًؼ اٍلمىاًؿ مىا ذىكىرى

.  -مرضي اهلل تعاىل عنه-ا ُب ا١تاؿ غَت الزكاة، فكأف الصحابة فاٟتديث ىنا بُت حقوقن  ،(ٓ)فىٍضلو
يقربو من الوجوب، رغم أف ىذه آّتمع ا١تسلم ٔتا أفراد على التكافل بُت الشديد فهموا منها التأكيد 

 األمور غَت كاجبة ُب األصل.

                                                           

 .َُ( سورة اٟتجرات، من اآلية رقم: (ُ
، ،  صحيحوأخرجو البخارم ُب ( (ِ كتاب الرب   ،صحيحوكمسلم ُب . ِْْٔ: رقم، ِّّ/ٔكتاب ا١تظامل، باب نصر ا١تظلـو

 .َٕٓٔ: رقم، َِ/ٖكالصلة كاآلداب، باب تراحم ا١تؤمنُت كتعاطفهم كتعاضدىم، 
 .ِٓٗ/ٕ، المغنيابن قدامة، ( (ّ
ـ، كالـز ُّٔ -قبل ا٢تجرة  َُ( سعد بن مالك بن سناف ا٠تدرٌم األنصارم ا٠تزرجي، أبو سعيد: صحايب جليل، كلد عاـ: (ْ

، غزا اثنيت عشرة غزكة، توُب ُب ا١تدينة عاـ: احديثن  َُُٕو أحاديث كثَتة بلغت: فركل عن -صلى اهلل عليو كسلم-النيب 
 (.ُّٗ/ٔ، أسد الغابة في معرفة الصحابةألثَت، ابن ا. )-رضي اهلل تعاىل عنو-ـ ّٗٔ -ق ْٕ

 .ُْْٔ: رقم، ُّٖ/ٓكتاب اللقطة، باب استحباب ا١تواساة بفضوؿ ا١تاؿ،  ،صحيحوأخرجو مسلم ُب ( (ٓ
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ُب تأثَت ا١تقاصد الشرعية على األحكاـ الفقهية عندما  -رٛتو اهلل تعاىل-ابن القيم كمن كبلـ 
كمن تدبر مقاصد الشرع ُب مصادره كموارده كعدلو ) :-رٛتو اهلل تعاىل-تطرؽ ١تسألة فقهية، قاؿ 

 .(ُ)(ا١تصاّب مل ٮتف عليو رجحاف ىذا القوؿ كقربو من قواعد الشريعةكحكمتو كما اشتمل عليو من 
كىذه النظرة ا١تقاصدية ُب األحكاـ الشرعية من ا١تهم أف يعتٍت ّٔا الفقيو، حىت ال ٭تصل لديو 

ت بو الشريعة من ًحكم فصل بينها كبُت ما جاءٕتمد ُب األحكاـ الفقهية، كيًتتب عليو جفوة ك 
 ىتم ّٔذا اٞتانب كعٍت بو.ا٦تن  -رٛتو اهلل تعاىل-يمُت كمقاصد، كالشيخ العث

 :(ِ)المسألة الثالثة: خيار العيب
مل يعلم بو ا١تشًتم كمل يشًتطو البائع،  عند كجود خلل ُب السلعة ا١تعقود عليها، توضيح المسألة:

النقص، أك  (ّ)يؤدم إىل نقصاف قيمتها، فإف ا١تشًتم ىنا يكوف لو حق ا٠تيار بُت إ٘تاـ البيع كلو أرش
 أف يعيد السلعة كيأخذ ما دفعو، كىذا يسمى خيار العيب.

ُب تقديرىا، ٭تتاج إىل ْتث، فبعض العيوب فيو خبلؼ  كلكن ٖتديد العيب الذم يقع بو ا٠تيار
ىل ىي عيوب أـ ال، كىل ىذه العيوب مؤثرة أـ ال، كمن أمثلة ذلك اللوف ُب بعض أنواع السيارات، 

كإف قلنا بأنو  ا أـ ال؟يارات، فهل ىذا يعد عيبن غَت مرغوب فيو ّٔذا النوع من السقد يكوف ىناؾ لوف 
كقد تطرؽ الشيخ العثيمُت  ؟السيارة عند عرضها للبيع عيب، فهل ىذا العيب مؤثر ْتيث ينقص قيمة

 ١تثل ىذا التفصيل ُب مسألة خيار العيب، عند حديثو عن شراء رقيق أك حيواف خىًصيو. -رٛتو اهلل-
قولو:" كفقد عضو" أم: ككفقد عضو، مثل إف ) فيها: -رحمو اهلل تعالى-الـ الشيخ العثيمين ك

كلو كاف ًخصىاءن، فإذا اشًتاه  رٛتو اهلل تعاىلا فهذا فقد عضو، كظاىر كبلمو كجد أحد أصابعو مقطوعن 
أنو  -يقصد اٟتجاكم، مؤلف زاد ا١تستقنع  –على أنو فحل فتبُت أنو خصي، فظاىر كبلـ ا١تؤلف 

 ألنو رٔتا تزيد القيمة. ؛عيب؛ ألف ىذا فقد عضو حىت كإف زادت القيمة
ا، كأما ُب البهائم أما ُب الرقيق فظاىر أف ا٠تصي أرغب عند الناس من الفحل؛ ألنو أقل فتنة كشرن 

من ا٠تصي، فقد يشًتم ىذا فقد يكوف ا٠تصي أرفع قيمة من الفحل، كقد يكوف الفحل أرفع قيمة 

                                                           

 .ُّٔ/ٓ، زاد المعاد في ىدم خير العبادابن القيم، ( (ُ
  كجدأنو مىت يقصد بو: ( (ِ

ن
 (.َُٗ/ْ، المغنيابن قدامة، ) اإلمساؾ كالفسخا بو فلو ا٠تيار بُت بالبيع عيبا مل يكن عا١ت

( األرش: أصلو من الفساد، كىو مصطلح عند الفقهاء يستعمل للفرؽ بُت قيمة السلعة صحيحة كمعيبة، إذا باعها الشخص (ّ
 ، مادة: أرش(.ِّٔ/ٔ ،لساف العربابن منظور، على أهنا صحيحة ٍب تبُت ّٔا عيب فلو اف يأخذه مع أرش العيب. )
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ا مل ينفع فتنقص الذكر من الضأف على أنو فحل من أجل أف ينزيو على الشياه، فإذا كاف خصين 
كا٠تصي ُب األكل أرغب عند الناس من  ،قيمتو، كقد يشًتيو لؤلكل على أنو فحل فيتبُت أنو خصي

 ا كليسأنو ليس بعيب مطلقن ا كأكثر قيمة، كعلى كل حاؿ، ا٠تصاء الصحيح الفحل؛ ألنو أطيب ٟتمن 
 .(ُ)(ا فهو عيب فتبُت خصين ا، بل على حسب مقاصد ا١تشًتين، إذا قصدكا فحبلن سبلمةن مطلقن 
ا ُب كثَتن   -رٛتو اهلل تعاىل-ىذه الطريقة من الطرائق اليت يتبعها الشيخ العثيمُت أف  :كالذم أراه

للمسائل، كىذا ا١تنهج يدؿ على الدقة كالتمكن، كما  (ِ)التدريس كالفتيا كىي طريقة: السرب كالتقسيم
أنو يساعد على دقة اٟتكم على ا١تسألة كالوضوح ُب تصورىا للمتلقي، كخاصة أف الكثَت من ا١تتلقُت 

ا ُب ٣تاؿ االستفتاء ال يهتموف بالتفاصيل كاألنواع كاألقساـ، فعندما يسمعوف األحكاـ خصوصن 
ا ما ٝتعنا من ٮترب الناس ُب صورة التعميم يأخذكنو بإٚتالو، ككثَتن اإلٚتالية، كعندما يصلهم اٟتكم 

كمن أمثلة تفصيلو ُب  .بفتول أك حكم بصورتو العامة ألنو بلغو ّٔذه الصورة أك ألنو مل يبلغو بتفصيلو
ا ا بأف الصبلة قائمن مسلمن  اا إف أخربه طبيبا١تسائل كتقسيمها، قولو ُب جواز صبلة ا١تريض جالسن 

كعلم من كبلـ ا١تؤلف: أنو لو أمره بذلك غَت طبيب، يعٍت: أمره إنساف عادم من الناس، ) تضره:
ا فإف ذلك يضرؾ. فبل يرجع إىل قولو، كلكن ىذا ليس على قاؿ لو: أظن أنك إذا قمت تصلي قائمن 

ا فإنو يعمل بقوؿ ألنو إذا علم بالتجربة أف مثل ىذا ا١ترض يضر ا١تريض إذا صلى قائمن  ؛إطبلقو
ص ٣ترب، ألف أصل الطب مأخوذ إما عن طريق الوحي، كإما عن طريق التجربة، فطريق الوحي شخ

كمثل قوؿ  ،(ّ)َّحئجئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ينُّ مثل قولو تعاىل ُب النحل:
ًذًه : "-صلى اهلل عليو كسلم-النيب  ـى"اٟتٍىبًَّة السٍَّودىاًء ًشفىاءه مً إفَّ ىى ـى"  ،(ْ)ٍن كيلّْ دىاءو ًإالَّ السَّا "ًإالَّ السَّا

ا: إف يعٍت: إال ا١توت، ككثَت من األدكية معلومة بالتجارب، فإذا قاؿ إنساف ٣ترب كإف مل يكن طبيبن 
 .(ٓ)(اا أك قاعدن ا عليك، فلو أف يصلي مستلقين ا ضررن ُب صبلتك قائمن 

                                                           

 .ُُّ/ٖ، الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ُ
( السرب كالتقسيم ىو: حصر األكصاؼ ُب األصل، كإبطاؿ ما ال يصلح، فيتعُت الباقي، فالسرب: عملية ٚتع مطلق، ٍب (ِ

 (.ُّٕ/ّ، تشنيف المسامع بجمع الجوامعالزركشي، التقسيم: فرز حسب النوع أك الصفة ا١ترادة. )
 .ٗٔمن اآلية رقم:  ( سورة النحل،(ّ
كتاب   ،صحيحوكمسلم ُب . ٕٖٔٓ: رقم، ُِّ/ُْكتاب الطب، باب اٟتبة السوداء، ،  صحيحوأخرجو البخارم ُب ( (ْ

 .ٖٔٗٓ: رقم، ِٓ/ٕالسبلـ، باب التداكم باٟتبة السوداء، 
 . ُّْ/ْ، الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ٓ
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 :الرابعة: فسخ البيع على المماطل المسألة
األصل ُب البيع أنو ينعقد كيلـز كتًتتب عليو أحكامو ٔتجرد ٘تاـ اإل٬تاب كالقبوؿ  توضيح المسألة:

كانقضاء خيار آّلس، مامل يشًتط أحد ا١تتعاقدين أف لو ا٠تيار مدة ٤تددة، فإف كجد الشرط مل يلـز 
 البيع مل يلـز الطرؼ الثاٍل قبوؿُب فسخ  ا١تتعاقدين حد منحىت ينتهي أجلو، كمىت رغب أم كا

 -رضي اهلل تعاىل-فيما ركاه أيب ىريرة  -صلى اهلل عليو كسلم- النيب لقوؿ ؛ا، كإف كاف مستحبن رغبتو
كمن لزـك العقد ىنا أف يسلم البائع السلعة للمشًتم،  ،(ُ)(أىقىالىوي اللَّوي عىثٍػرىتىوي  امىٍن أىقىاؿى ميٍسًلمن ): عنو

معسر أك   ٍب تبُت للبائع أف ا١تشًتمكيسلم ا١تشًتم الثمن للبائع، كاالفًتاض ىنا لو كاف الثمن مؤجبلن 
قبل تسليم السلعة، كخشي أنو إذا حل األجل أف ال يسلمو حقو، فهل ٬توز لو فسخ البيع، أـ  ٦تاطل

، كلعدـ حلوؿ أجل الثمن، كعند حلولو يطالبو بوأنو يلزمو إ٘تاـ البي كإف مل يسلمو ُب  ،ع بسبب اللزـك
 كقتو حبسو عليو؟

كقولو: كا١تشًتم معسر. أم: أك ظهر أف ا١تشًتم ) فيها: -رحمو اهلل تعالى-كالـ الشيخ العثيمين 
 ، فالرجل مثبلن معسر، يدؿ على أنو لو كاف البائع يعلم بعسرة ا١تشًتم، فإنو ال خيار لو كىو كذلك

ا عليو، أما إذا باع على إنساف سلعة يظن أنو غٍت، ٍب تبُت أنو معسر فلو الفسخ؛ ألف ُب إنظاره ضررن 
إذا باع ىذه السلعة على شخص، كىو يعلم أنو معسر فإنو ال خيار لو؛ ألنو دخل على بصَتة، فإف 

ال، فإذا ظهر أنو ٦تاطل ٭تاكم  ا، فهل لو الفسخ؟ اٞتواب: نعم، كا١تذىبظهر أنو ٦تاطل ليس معسرن 
عند القاضي حىت ٕترم عليو أحكاـ ا١تماطلُت، لكن الصحيح أنو إذا ظهر أنو ٦تاطل فللبائع الفسخ؛ 

 من الفقراء، فإف الفقَت رٔتا يرزقو اهلل ا١تاؿ فيوُب، كا١تماطل إذا كاف ألف بعض ا١تماطلُت أسوأ حاالن 
-ا على مالو، كفيو الصواب أف للبائع الفسخ حفاظن ا أف يوُب، فىذا من عادتو فإنو يصعب جدن 

ا على ماؿ البائع ردع للمماطل؛ ألف ا١تماطل إذا علم أنو إذا ماطل فسخ البيع مع كونو حفاظن  -اأيضن 
 .(ِ)(فسوؼ يتأدب كال ٯتاطل ُب ا١تستقبل

                                                           

صحيح . كصححو األلباٍل )ِّْٔ: رقم، َِٗ/ّكتاب اإلجارة، باب ُب فضل اإلقالة،   ،سننوُب  داككد وأبأخرجو ( (ُ
 (.َُُُٔ: رقم، َُْٖ/ِ الجامع،

 .ّْٔ/ٖ، الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ِ
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ُب ىذه ا١تسألة تطرؽ ألمرين، األكؿ: التفريق بُت  -رٛتو اهلل تعاىل-الشيخ العثيمُت أف  :كالذم أراه
ىو أحد العلـو اليت  (ُ)األمور اليت ال تتفق ُب كل جوانبها أك ُب اٞتوانب الرئيسة منها، كعلم الفركؽ

يفرؽ بُت ا١تعسر كا١تماطل، مع  -رٛتو اهلل تعاىل-تدكر ُب فلك علم الفقو كأصولو، فالشيخ العثيمُت 
ُب تسديد ما كجب عليو، كلكن دافع التخلف عن السداد ىو الذم فرؽ   منهما يتخلفأف كبلن 

فإف  ؛ابينهما، كىذا مأخذ دقيق كملحظ سديد يصلح ألف يؤثر ُب اٟتكم ليكوف ُب اٟتالُت ٥تتلفن 
ا١تعسر متعذر عليو التسديد بسبب خارج عن إرادتو، كما أنو مستوجب للتيسَت عليو كإعانتو، بينما 

ا للتشديد عليو كمعاقبتو عن السداد من قبلو كٔتحض إرادتو، فكاف مستوجبن  ا١تماطل سبب ٗتلفو
 بنقيض قصده كىدفو.

كإغبلؽ طرؽ التحايل على الناس كخداعهم، كىذا من مقاصد الشريعة  ،(ِ)األمر الثاٍل: سد الذرائع
ار ّٔم ٬تب ا، كأم باب يتوصل منو لئلضر اإلسبلمية، فالشريعة اإلسبلمية جاءت ٔتصاّب العباد عمومن 

كلذا تكلم العلماء ُب ٖترَل أمور األصل فيها اٞتواز، مثل قو٢تم بتحرَل بيع العصَت ١تن يتخذه  ؛غلقو
 .(ّ)ا، كٖترَل بيع السبلح حاؿ الفتنة بُت ا١تسلمُتٜترن 

 يقوؿ: -جبل كعبل-كا١تماطل ال شك أنو يتوصل بفعلو ألكل ماؿ أخيو بغَت كجو حق، كاهلل 
 .(ْ)َّين  ىن نن من زنُّ

ا يتعُت القوؿ ا كجيهن ا، كترجيحو ترجيحن  قوين فلذا كاف القوؿ بالتفريق بُت ا١تعسر كا١تماطل قوالن 
ا مع عدـ حلوؿ الدين بالنسبة للمعسر.بو، خصوصن 

 
 

                                                           

كفرؽ بعضهم ، ارقت بُت اٟتق كالباطل: فصلت أيضن : فصلت أبعاضو، كفاٞتمع. يقاؿ: فرقت بُت الشيء فرقن ( الفرؽ لغة ضد ا(ُ
بُت فرؽ بالتخفيف كفرؽ بالتشديد، قاؿ ابن األعرايب: فرقت بُت الكبلمُت فافًتقا ٥تفف، كفرقت بُت العبدين، فتفرقا مثقل، 

: ىو العلم الذم أتعٌت التثقيل مبالغة. كاصطبلحن  فجعل ا١تخفف ُب ا١تعاٍل كا١تثقل ُب األعياف، كالذم حكاه غَته أهنما
 (. ُٗ/ُ، ُط ،"كتاب الفركؽ"الجمع كالفرؽ كعلة. )اٞتويٍت، ا كدليبلن شتبهة صورة، ا١تختلفة حكمن ئل ا١تيبحث ُب ا١تسا

( الذرائع: ٚتع ذريعة، كالذريعة ىي الوسيلة ا١تؤدية إىل الشيء، سواء أكاف مصلحة أـ مفسدة، كسد الذرائع: منع الوسائل (ِ
 (.ُُِ/ُ، الفقيو جهلو أصوؿ الفقو الذم ال يسعالسلمي، ا١تفضية إىل ا١تفاسد. )

 .َّْٓ/ْ، ُّط، الفقو اإلسالمي كأدلتو، يلي( الزح(ّ
 .ُٖٖ( سورة البقرة، من اآلية رقم: (ْ
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 :لمسألة الخامسة: اإلقالة على عوضا
أف البيع يلـز ٔتجرد  - فسخ البيع على ا١تماطل -مر معنا ُب ا١تسألة السابقة  توضيح المسألة:

 أحكامو، كال ييلـز كل كاحد منٚتيع  حصوؿ اإل٬تاب كالقبوؿ كانتهاء خيار آّلس، كتًتتب عليو
عيب، كلكن الشرط أك خيار الخيار ما يوجب د كجأف البيع ببل رضاه، إال ُب حالة  بفسخ ا١تتعاقدين

 منو. إقالة صاحبو إف طلب ذلك ا١تتبايعُت يستحب لكل كاحد من
بشرط أف يكوف البائع على ذلك فوافق بيعتو، لكن لو طلب ا١تشًتم من البائع أف يقيلو 

 .الة جزء من الثمن ككافق ا١تشًتممقابل اإلق
بقاء من ا عن تضرر البائع تعويضن  أف ا١تبلغ ا١تشًتط يعترب باعتبارىذا التصرؼ هل ٬توز ف

 .دىا؟كما قد يتبع ذلك من ا٩تفاض ٙتنها أك كسا سلعتو عنده
  هلة النقص اٟتاصل بسبب ا١تعاكضة؟شبو من ج (ُ)كبُت مسألة العينة أـ أنو ال ٬توز ألف بُت

لو أف البائع طلب من ا١تشًتم اإلقالة فقاؿ: أقيلك ) فيها: -رحمو اهلل-كالـ الشيخ العثيمين 
 ألهنا تشبو العينة حيث زيد على الثمن. ؛على أف تعطيٍت كذا ككذا زيادة على الثمن فإنو ال ٬توز

كلكن القوؿ الراجح أهنا ٕتوز بأقل كأكثر إذا كاف من جنس الثمن؛ ألف ٤تذكر الربا ُب ىذا 
فليست كمسألة العينة؛ ألف مسألة العينة ٤تذكر الربا فيها قريب، أما ىذه فبعيد، كقد قاؿ ابن  ،بعيد

حيث استدؿ  ؛ف لئلماـ أٛتد ركاية تدؿ على جواز ذلك: إ"القواعد"ُب  -رٛتو اهلل تعاىل- (ِ)رجب
، كقاؿ: اإلقالة بعوض مثلو، كعليو فيكوف ىناؾ -رضي اهلل تعاىل عنو-ببيع العربوف الوارد عن عمر 

ركاية أكمأ إليها اإلماـ أٛتد ّتواز الزيادة على الثمن كالنقص منو، كىذا ىو القوؿ الراجح، كىو الذم 
ن مصلحة اٞتميع؛ كذلك ألف البائع إذا أقاؿ ا١تشًتم، فإف الناس سوؼ عليو عمل الناس، كىو م

                                                           

( العينة: ٝتيت عينة ٟتصوؿ النقد لطالب العينة، كذلك أف العينة اشتقاقها من العُت، كىو النقد اٟتاضر ك٭تصل لو من فوره، (ُ
، مادة: عوف( َّٔ/ُّ، لساف العربابن منظور، بعُت حاضرة تصل إليو معجلة )كا١تشًتم إ٪تا يشًتيها ليبيعها 

، فتكوف السلعة حيلة على الربا )سيد سابق، انو نقدن : أف يبيع شخص سلعة بثمن مؤجل، ٍب يشًتيها بثمن أقل ماكاصطبلحن 
 (.ُِْ/ِ، ّط، فقو السنة

اشتهر بػ "ابن رجب"  غدادم ٍب الدمشقٌي، أبو الفرج زين الدين:( عبد الرٛتن بن أٛتد بن عبدالرٛتن بن رجب الٌسبلمي الب(ِ
ـ، ٍب قدـ من بغداد إىل دمشق مع كالده كىو صغَت عاـ: ُّّٓ -ق ّٕٔلقب جده عبد الرٛتن، كلد ُب بغداد عاـ: 

-القيم  ابن علماء اٟتنابلة، درس على ـ، من األئمة اٟتفاظ ُب اٟتديث كالفقو كعلـو كثَتة، من أكابرُّّْ -ق ْْٕ
 (.ِٓٗ/ّ، األعالـالزركلي، ـ. )ُّّٗ -ىػ ٕٓٗ، توُب ُب دمشق عاـ: -رٛتو اهلل تعاىل
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ا على الثمن ا زائدن يتكلموف كيقولوف: لوال أف السلعة فيها عيب ما ردىا ا١تشًتم، فيأخذ البائع عوضن 
 .(ُ)(من أجل جرب ىذا النقص

ُب منع ىذه الصورة ىو رجوع السلعة بعينها لبائعها األكؿ بثمن  ةابلاٟتنأف مستمسك  :كالذم أراه
عن ابن عمر أقل من ٦تا باعها بو، كىي ُب ىذه اٟتالة تشبو مسألة العينة، كالعينة ٤ترمة بنص الشرع، 

أىٍذنىابى اٍلبػىقىًر، ًإذىا تػىبىايػىٍعتيٍم بًاٍلًعينىًة، كىأىخىٍذًبيٍ ) :-صلى اهلل عليو كسلم-النيب قاؿ عنو  -تعاىلرضي اهلل -
كىذا  ،(ِ)(يًنكيمٍ كىرىًضيتيٍم بًالزَّرًٍع، كىتػىرىٍكتيمي اٞتًٍهىادى، سىلَّطى اللَّوي عىلىٍيكيٍم ذيالِّ الى يػىٍنزًعيوي حىىتَّ تػىٍرًجعيوا ًإىلى دً 

نو نظر ٢تا من جهة صورهتا الظاىرة، كمستمسك الشيخ إإذ  ؛ا١تستمسك لو كجو جيد كملحظ قوم
ألنو نظر للمسألة من جهة ا١تقصد كا١تعٌت ا١تعتاد من  ؛أقول كأمنت -رٛتو اهلل تعاىل-العثيمُت 

العربة ُب العقود للمقاصد ) ففي القاعدة الفقهية يقولوف: ؛التصرؼ، كىو الذم يبٌت عليو اٟتكم
 .(ّ)(ال لؤللفاظ كا١تباٍل ،كا١تعاٍل

 مسائل: ، كتحتو خمس(ْ)المطلب الثاني: المجموعة الثانية
 :م فيو قبل قبضول  سْ المسألة األكلى: ىبة المُ 

ىو: عقد على موصوؼ ُب الذمة مؤجل بثمن  تعريف السىلىم عند الفقهاء توضيح ىذه المسألة:
ا بذاتو ُب ا كال معينن فا١تعقود عليو ُب مسألة السلم مؤجل كليس مقبوضن  ،(ٓ)مقبوض ٔتجلس العقد

أف يهب لشخص )الػميسًلم( ٣تلس العقد، بل ىو ٤تدد بالصفات ا١تطلوبة بو، فلو أراد من لو السلم 
باعتبار  ؛اأـ انو ال يقع صحيحن  ا،فهل يقع ذلك صحيحن  ،يستلمو بعد م فيو )السلعة( كىو ملسلى مي ػال

 ع عقد ا٢تبة؟أنو غَت ٦تلوؾ لو حاؿ كقو 
قولو: كال ىبتو. أم ىبة ا١تسلم فيو فبل ٬توز أف ) فيها: -هلل تعالىرحمو ا-كالـ الشيخ العثيمين 

  هتبو، كىذه العبارة ٖتتها نوعاف:
 األكؿ: أف يهبو ١تن ىو عليو.

                                                           

 .َّٗ/ٖ، الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ُ
صحيح . كصححو األلباٍل )ّْْٔ: رقم، ُِٗ/ّكتاب اإلجارة، باب ُب النهي عن العينة،   ،سننوأخرجو أبو داككد ُب ( (ِ

 (.ِْْ: رقم، ُّٔ/ُ الجامع،
 .ُٗ/ُ، قواعد الفقوالربكيت، ( (ّ
 ( آّموعة الثانية ىي مسائل من آّلد التاسع من كتاب الشرح ا١تمتع.(ْ
 .ُُٓ، زاد المستقنع في اختصار المقنعاٟتجاكم، ( (ٓ
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الثاٍل: أف يهبو لرجل آخر، كعمـو كبلـ ا١تؤلف يشمل ىذا كىذا، فبل ٬توز أف هتب ا١تسلم فيو ١تن 
 :صلى اهلل عليو كسلم إف ىذا داخل ُب قولو  عليو فقالوا:ىو عليو، كال لرجل آخر، أما ىبتو ١تن ىو 

 ا ٦تلوكة تعطيها لشخص.ا ا٢تبة تقتضي عينن ، كأيضن (ُ)"فبل يصرفو إىل غَته"
كىذا مل يصرفو إىل غَته، كأما التعليل  ،كاٞتواب: أما اٟتديث فقد قاؿ: "فبل يصرفو إىل غَته"

فنقوؿ: إنو إذا كىب ا١تسلم فيو ١تن ىو عليو، كقاؿ: كىبتك ما ُب ذمتك من الرب، فهذه ا٢تبة ٔتعٌت 
اإلبراء، كىم قد ذكركا ُب باب ا٢تبة أف من أبرأ غرٯتو بلفظ اإلبراء أك ا٢تبة أك اإلسقاط أك ما أشبو 

لفظ ا٢تبة ُب الديوف كال ٕتيزكنو ُب دين السلم؟! أليس دين السلم ذلك برئ، فكيف ٕتيزكف اإلبراء ب
من ٚتلة الديوف؟! فبل شك أنو إذا كىب ا١تسلم فيو إىل ا١تسلم إليو جاز؛ ألف أكثر ما فيو أنو أبرأه 

أما إذا كىبو لغَته، مثل أف يأٌب رجل فقَت إىل ا١تسلم،  اإلبراء خَت كإحساف فكيف ٪تنعو؟!منو، ك 
ا ٤تتاج إىل قوت فقاؿ لو: عند فبلف يل سلم، مائة صاع بر، كىبتك إياىا، فعلى رأم فيقوؿ: أن

ا لو حىت يهبو، كلكن الصحيح أنو يصح؛ ألف ا١تؤلف ال يصح؛ ألنو مل يقبض السلم كمل يصر ملكن 
ا، فكأنو أحالو على ىذا الرجل يقبض اٟتق منو ٍب يتملكو لنفسو، ىذه ا١تعاملة ليس فيها ضرر إطبلقن 

ا نعم، إذا باع ا١تسلم فيو لغَت ا١تسلم فلو كاف بيعن  ،أم مانع شرعي يكوف ُب ىذا؟! كليس ىناؾ غررك 
إليو رٔتا يتعذر قبضو كيصَت فيو جهالة، لكن ُب ا٢تبة، فا١توىوب لو إما غاًل أك سامل، كعلى ىذا 

 .(ِ)(فالقوؿ الصحيح أنو ٬توز ىبة ا١تسلم فيو، سواء كىبتو للمسلم إليو أك آلخر
أنو ُب سياؽ اختياره ٞتواز ىبة  -رٛتو اهلل تعاىل-كالذم أٟتظو من كبلـ الشيخ العثيمُت  :كالذم أراه

ا١تسلم فيو عضد قولو برد على مفاىيم من منع ذلك، فهو خالفهم من جهة صحة داللة النص على 
ما ذكركا، كعلى صحة بعض ا١تفاىيم الواردة ُب اختيارىم، كعلى كجود ما يشعر بتناقض ا١تخالف مع 

 (ّ)القياس ليوف أف من أنواع قوادح علةصو ما يشأّو من أحكاـ، كُب التفصيل لذلك نقوؿ: ذكر األ

                                                           

مىٍن )قاؿ:  -صلى اهلل عليو كسلم-عنو أف رسوؿ اهلل  -رضي اهلل تعاىل-( يشَت رٛتو اهلل تعاىل إىل حديث أيب سعيد ا٠تدرم (ُ
كتاب اإلجارة، باب السلف ال ٭تيىوَّؿ،   ،سننوأخرجو أبو داككد ُب ركاه أبو داككد ) (أىٍسلىفى ًُب شىٍيءو فىبلى يىٍصرًٍفوي ًإىلى غىٍَتًهً 

 .(ُّٕٓ: رقم، ُِٓ/ٓ، إركاء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل(. كضعفو األلباٍل )َّْٕ: رقم، ِّٗ/ّ
 .ٖٗ/ٗ، الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ِ
 (.َِّ/ْ، شرح الكوكب المنيرابن النجار، ) ا( قادحن َِٓتة أكصلها بعضهم إىل )( كالعلة ٢تا قوادح كث(ّ
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ثباتو، فا١تانعوف من ىبة إ، كمعناه: عدـ داللة الدليل ا١تستدؿ بو على اٟتكم ا١تراد (ُ)فساد الوضع
أثبت أف النص  -رٛتو اهلل تعاىل-ا١تسلم فيو قبل القبض مستندىم نص اٟتديث، كالشيخ العثيمُت 

 اٟتكم منو، كىذا ىو فساد الوضع. ا١تذكور ال يدؿ على ا١تفهـو ا١تراد إثبات
خر كىو: أف ُب كبلمهم آاعًتض على ا١تخالفُت بأمر  -رٛتو اهلل تعاىل-كما أف الشيخ العثيمُت 

 -رٛتو اهلل تعاىل-خر، كما ُب قوؿ العثيمُت آحيث أجازكا ما يشبهو من األحكاـ ُب موضع  ا؛تناقضن 
غرٯتو بلفظ اإلبراء أك ا٢تبة أك اإلسقاط أك ما أشبو كىم قد ذكركا ُب باب ا٢تبة أف من أبرأ ) السابق:

ذلك برئ، فكيف ٕتيزكف اإلبراء بلفظ ا٢تبة ُب الديوف كال ٕتيزكنو ُب دين السلم؟! أليس دين السلم 
 .(من ٚتلة الديوف؟!

 لظهور حجتو كقوة تعليلو كاستنباطو. ؛-رٛتو اهلل تعاىل- ُت لنا قوة اختيار الشيخكّٔذا يتب
 :الدين أك المنافع (ِ)لثانية: رىنالمسألة ا

منها أك من  ًُت ماليةو كثيقةن بدينو؛ ليستوُبجعلي ع) :بأنو عندما نعرؼ الرىن توضيح ىذه المسألة:
ا، فيفهم منو أنو ال ٬توز توثقة بُت أف ا١ترىوف ال بد أف يكوف عينن ي فهذا التعريف( ٙتنها إذا تعذر الوفاء

ال تصلح أف تكوف  الدار كىي السكٌت، فهل ىذا أمر مسلم أم أنوالدين ٔتنافع معينة مثل منافع 
 .ا؟ا١تنفعة رىنن 

                                                           

الصاٟتة كمنها فساد الوضع، بأف ال يكوف الدليل على ا٢تيئة )عن قادح فساد الوضع:  -رٛتو اهلل تعاىل-الزركشي  ( يقوؿ(ُ
فمثاؿ تلقي .... كتلقي التخفيف من التغليظ كالتوسيع من التضييق كاإلثبات من النفي،   ،العتباره ُب ترتيب اٟتكم

التخفيف من التغليظ: قوؿ اٟتنفي: القتل العمد جناية عظيمة فبل ٬تب فيو الكفارة، كما ُب غَته من الكبائر ٨تو الردة 
عظيمة يناسب التغليظ ال التخفيف، كمثاؿ التوسيع من التضييق: كقو٢تم ُب أف الزكاة كالفرار من الزحف، فإف كونو جناية 

لدفع على الًتاخي ماؿ كجب على كجو اإلرفاؽ لدفع اٟتاجة، فكاف على الًتاخي كالدية على العاقلة، فإف كونو كجب 
قولنا ُب بيع ا١تعاطاة ُب احملقرات: بيع مل على الفور ال الًتاخي، كمثاؿ اإلثبات من النفي:  ااٟتاجة يقتضي أف يكوف كاجبن 

. (يوجد فيو سول الرضا فوجب أف ال ينعقد كما ُب غَت احملقرات، فإف حصوؿ الرضا ٦تا يناسب االنعقاد ال عدمو
 (.ُّٕ/ّ، تشنيف المسامع بجمع الجوامعالزركشي، )

كيلُّ  ة راىنة أم دائمة، كقيل: ىو اٟتبس، لقولو تعاىل:( الرىن ىو ُب اللغة: الثبوت كالدكاـ، يقاؿ: ماء راىن أم راكد، كنعم(ِ
( أم: ٤تبوسة، كىو قريبه من األكؿ؛ ألف احملبوس ثابت ُب مكانو. ّٖ)سورة ا١تدثر، آية رقم:  نػىٍفسو ٔتىا كىسىبىٍت رىًىينىةه 

منها أك من ٙتنها  بدينو؛ ليستوُبًُت ماليةو كثيقةن : جعلي عا، مادة: رىن(. كاصطبلحن ُٖٖ/ُّ، لساف العربابن منظور، )
 (.ََُ/ٔ، الفقو الميسرا١تطلق كآخركف، إذا تعذر الوفاء )
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ألنو ال ٯتكن االستيفاء منو مباشرة،   ؛كذلك يفهم من النص أنو ال ٬توز التوثقة )الرىن( بالدين
- أنو عنو -رضي اهلل تعاىل-قوؿ ابن عمر  ا ُبكما أنو يدخل ُب بيع الدين بالدين كىذا ٦تنوع شرعن 

اًلًئ( : قاؿ -صلى اهلل عليو كسلم اًلًئ بًاٍلكى ٍيًن.يػىٍعًٍت: ال)نػىهىى عىٍن بػىٍيًع اٍلكى ذا الفهم فهل ى ،(ُ)دٍَّينى بًالدَّ
 .ا١تسألة؟ىذه خر ُب  آمسلم أـ أف ىناؾ قوالن 

"توثقة دين بعُت" يفيد أنو ال بد أف  كقولنا:) فيها: -رحمو اهلل تعالى-كالـ الشيخ العثيمين 
الرىن عينا؛ ألف االستيفاء الكامل ال يكوف إال بالعُت، فإف كاف منافع أك دينا فإنو ال يصح يكوف 

 على كبلـ الفقهاء.
مثاؿ الرىن با١تنافع، أف يقوؿ: رىنتك منافع ىذا البيت، فإنو ال يصح ألنو ليس بعُت، بل نقوؿ: 

 ا١تنافع فبل يصح.رىن البيت، فإذا قاؿ: البيت كقف ال ٯتكن بيعو، أنا سأرىنو ا
اؿ، ػاؿ فأمسكتو كقلت: أعطٍت عشرة آالؼ ريػا عشرة آالؼ ريمثاؿ الدين: أنا أطلب فبلنن 

ا يل، فهنا اؿ، اجعل دينو الذم لك رىنن ػفقاؿ: ما عندم، قلت: أنت تطلب فبلنا عشرة آالؼ ري
على من ىو عليو،  توثقة دين بدين فبل يصح؛ كذلك ألف الدين الذم ُب ذمة اآلخر ال ٬توز بيعو إال

 ا.فإذا كاف كذلك فإنو ال يصح أف يكوف رىنن 
بالدين، كيكوف ا١تدين الثاٍل كأنو التوثقة كقيل: بل يصح أف يوثق الدين با١تنافع؛ ألف ا١تقصود 

 ضامن، فيقوؿ: نعم أنا مستعد أف أكفيك ما ُب ذميت لفبلف إذا مل يوفك.
الدين من ذمة فبلف أقول من رجائي كىذا ىو الصحيح، فقد يكوف رجائي ٟتصويل على 

اؿ، ىو معسر لكن لو دين على ػفبلف ىذا الشيء ٔتائة ألف ري ى باع علٟتصولو من األصل، فمثبلن 
فبلف ا١توسر فرىنو إياه، فقد استفاد من ىذا الرىن أنو إذا حل األجل كمل يوفو، يذىب إىل فبلف كىو 

 موسر فبكل سهولة يعطيو ىذا الدين.
ا ففيو فائدة، فإنو إذا رىنو منفعة ىذا البيت فيؤجره كيأخذ األجرة رىنن  ؛اا١تنافع فكذلك أيضن كأما 

كليس ىذا من باب ا١تعاكضة حىت نقوؿ: إف ا١تنفعة ٣تهولة، بل ىو من باب التوثقة؛ ألنو إف حصل 
ىي: ك  كألنو ٬تب أف نفهم قاعدة مفيدةعلى شيء كإال رجع على األصل الذم رىنو ىذا الشيء، 

مل يوجد دليل على التحرَل كالفساد(، كىذا من نعمة اهلل، ما ،)أف األصل ُب ا١تعامبلت اٟتل كالصحة
)أم: العبادات( األصل فيها ا١تنع، حىت يقـو دليل على أهنا مشركعة، تعاىلأف الطريق ا١توصل إىل اهلل 

                                                           

 (.ُِِِْ: رقم، ّٕٖ/ُ، ضعيف الجامع الصغير. كضعفو األلباٍل )ِِّْ: رقم، ٓٔ/ِ المستدرؾأخرجو اٟتاكم ُب ( (ُ
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األصل فيها اإلباحة كاٟتل، إال ما كأما ا١تعامبلت بُت الناس، فمن رٛتة اهلل كتوسعتو على عباده، أف 
كرد الدليل على منعو، كعلى ىذا فنقوؿ: ما ا١تانع من أف نوثق الدين بالدين؟! ما داـ ليس فيو ظلم 

 .(ُ)(كال غرر كال ربا فاألصل الصحة
كذلك أف  ؛-رٛتو اهلل-الصحيح ُب ىذه ا١تسألة ىو ما ذىب إليو الشيخ العثيمُت أف  :كالذم أراه

 كيتبعو عقد توثقة، أك أنو ما أنو عقد معاكضة أصبلن إخر مًتدد بُت أمرين: آعقد توثقة الدين بدين 
 كيتبعو عقد معاكضة، كٖتليل ا١تسألة ّٔذه الطريقة من مطالب الفقو ا١تهمة اليت ينبغي عقد توثقة أصبلن 

  كٯتثلوف لذلك ،(ا ما ال يثبت استقبلالن بعن )يثبت ت فإف الفقهاء يقولوف ُب القاعدة الفقهية: ؛العناية ّٔا
 .(ِ) يثبت ّٔا النسب كال يثبت النسب بشهادهتن بو استقبلالن  ،شهادة النساء بالوالدةب

ا من األمثلة ا١تشأّة ٢تذه ا١تسألة مسألة القرض اٟتسن كربا النسيئة، فكبل٫تا ماؿ مقدـ كأيضن 
كالثاٍل من أفضل القرب، كالفارؽ بينهما ىو قصد للغَت كفاؤه مؤجل، كأحد٫تا من كبائر الذنوب، 

 العاقد كنيتو من الفعل.
بل يسعى  ،-كضةاا١تع كىو-وؿ على الدين يسعى حقيقة للحص كمن يوثق دينو بدين ىو ال

 ا.ا جائزن فيكوف تصرفن  ،-توثقة :كىو ا١تقصود من قولنا- خر يوفيو حقو بأم طريقةٞتعل الطرؼ اآل
  :على اإلقرار بالدين المسألة الثالثة: الصلح
صلى اهلل - النيبأف  -رضي اهلل عنو-عن عمركا بن عوؼ  كرد ُب اٟتديث توضيح ىذه المسألة:

ائًزه بػىٍُتى اٍلميٍسًلًمُتى  الصٍُّلحي ) قاؿ: -عليو كسلم ، فاألصل (ّ)(ا، أىٍك أىحىلَّ حىرىامن حىرَّـى حىبلىالن  ا، ًإالَّ صيٍلحن جى
.ا من ُب الصلح اٞتواز أخذن   ىذا اٟتديث، مامل يشتمل على ٤تـر أك يفضي إىل ٤تـر

كلكنو يضطر للمصَت إليو  ،ا ْتق أحد الطرفُتكلكن ُب بعض اٟتاالت يكوف الصلح ٣تحفن 
 بسبب خوؼ أك حياء أك ضعف أك غَته.

ا، ٍب ا، أم ىل يعتد بو عند اٟتاكم كيقع معتربن ا كباطنن كُب ىذه اٟتالة ىل ىذا الصلح معترب ظاىرن 
 خرة؟خذ بو ُب اآلاا فبل يؤ ا شرعن صحيحن  دُّ يعىل 

                                                           

 .ُُٖ/ٗ، الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ُ
 .ِِّ/ُ، القواعد في الفقو اإلسالمي ،( ابن رجب(ِ
صلى اهلل -، باب ما ذكر عن رسوؿ اهلل -صلى اهلل عليو كسلم-أبواب األحكاـ عن رسوؿ اهلل  ،سننوأخرجو الًتمذم ُب ( (ّ

 . كقاؿ الًتمذم: حديث حسن صحيح.ُِّٓ: رقم، ِٖ/ّ ُب الصلح بُت الناس -عليو كسلم
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"كإف قاؿ: أقر بديٍت كأعطيك منو كذا  قولو:) فيها: -رحمو اهلل تعالى-كالـ الشيخ العثيمين 
 ففعل صح اإلقرار ال الصلح".

اؿ، أقر ّٔا كلك ػمثالو: رجل قاؿ: أقر بديٍت كلك نصفو، بأف قاؿ: أنا أطلبك عشرة آالؼ ري
على أنو  اؿ،ػقاؿ: نعم، فأقر ّٔا عند القاضي بأف ُب ذميت لفبلف عشرة آالؼ ريمنها ٜتسة آالؼ، 

أكل من ، فيصح اإلقرار؛ ألنو كقع من أىلو كال يصح الصلح؛ ألنو لاير سيعطيو منها ٜتسة آالؼ
 للماؿ بالباطل.

فإذا كاف ا١تدين أىب أف يقر إال ّٔذا، فالصلح باطل كاإلقرار  ؛كلكن الصحيح أف ُب ىذا تفصيبلن 
ا، كأما إذا كاف غَت ٦تانع كىو مقر فإف إسقاط بعضو يكوف من باب الوعد، ثابت، يطالب بو ظاىرن 

كالصحيح أف الوفاء بالوعد كاجب، كأنو ال ٬توز لئلنساف أف ٮتلف الوعد؛ ألف إخبلؼ الوعد من 
 .(ُ)(كن ىناؾ ضررصفات ا١تنافقُت، ما مل ي

ف أشَت إليها ك٢تا عبلقة كثيقة بقضيتنا ىذه كىي: أف ُب أ البدىنا قضية مهمة أف  :كالذم أراه
أم أف كل  ،(ِ))القانوف ال ٭تمي ا١تغفلُت( األحكاـ البشرية كالقوانُت الوضعية يعتمدكف مبدأ يقوؿ:

نو مستحق إشخص يستطيع الوصوؿ إىل حق الغَت بطريقة صحيحة فيما يظهر للحاكم أك القاضي ف
ا، كالسبب ُب ذلك أف لو، بسبب تفريط صاحبو أك غرٯتو، فاحملك عندىم ُب سبلمة ا١تعاملة ظاىرن 

 أحكامهم ال تستند إىل ا١تبادئ الشرعية.
 ؛ا مصاٟتهمفالشريعة تكفل اٟتق كٖتفظ للناس ٚتيعن  ؛بينما ُب الشريعة اإلسبلمية عكس ذلك

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيُّ :-تعاىل–الشريعة ُب ىذا قوؿ اهلل  ئكلذا كاف من مباد
رضي اهلل -عن سعيد بن زيد ك  ،(ّ)َّنئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

طىوَّقىوي اللَّوي ًإيَّاهي ، اًمنى األىٍرًض ظيٍلمن  امىًن اقػٍتىطىعى ًشبػٍرن ) :قاؿ -صلى اهلل عليو كسلم-الرسوؿ أف  -عنو
ٍبًع أىرىًضُتى  كأحكاـ تتجاكز الصورة الظاىرة  ئالتقاضي جاء ٔتباد٣تاؿ  كُب ،(ْ)(يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة ًمٍن سى

                                                           

 .ِّٗ/ٗ، لمستقنعالشرح الممتع على زاد االعثيمُت، ( (ُ
 ـ(.ََُِ/ٓ/ُّ –ق ُُّْ/ٓ/َّ( التأريخ )ُِٗٗٓ، العدد )صحيفة الرياض السعودية( (ِ
 .ِٗ( سورة النساء، من اآلية رقم: (ّ
كمسلم ُب . ِِْٓ: رقم، ِْٕ/ٔمن األرض،  اب اللقطة، باب إٍب من ظلم شيئن كتا،  صحيحوأخرجو البخارم ُب ( (ْ

 .ُِْٕ: رقم، ٕٓ/ٓكتاب ا١تساقاة، باب ٖترَل الظلم كغصب األرض كغَتىا،   ،صحيحو
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الغنب ُب البيع، كاليمُت ُب الدعاكم، خيار ك  ُب ا١تبيع، كمن أمثلة ذلك: خيار العيب ،كثَتة  اأحيانن 
لو ك  ،كالقسامة كاللوث ُب الدماء، كا١تباىلة ُب النزاع، كغَتىا من األحكاـكم القذؼ، اكاللعاف ُب دع

ا على ألهنا تعتمد غالبن  ؛حقيقة بدأ )القانوف ال ٭تمي ا١تغفلُت( ١تا كاف ٢تا اعتبارذا ا١تأخذنا ّٔأننا 
 ا١تقاصد كا١تعاٍل ال األلفاظ كا١تباٍل.

لوجدنا أف ربا النسيئة  -اصورة ا١تختلفة حكمن بلت ا١تتفقة أم ا١تعام-على ذلك  كلو أخذنا مثاالن 
مالية تدفع للغَت كتسًتد  ف كبل٫تا معاملةإإذ  ؛كالقرض اٟتسن ال فرؽ بينهما من جهة صورة ا١تعاملة

فالقرض اٟتسن من أفضل القرب،  ؛ابدكف زيادة ُب ا١تقدار، بينما أف حكمهما متغاير جدن  اال حقن 
عقد إرفاؽ كإحساف، فالقرض  ؛لفرؽ بينهما من جهة النية كالقصدكربا النسيئة من كبائر الذنوب، كا

رجح القوؿ بالتفصيل  -رٛتو اهلل تعاىل-، كُب ىذه ا١تعاملة الشيخ العثيمُت كمنفعة كالربا عقد معاكضة
 ُب ىذه ا١تسألة ىو األقرب للصحة.من ىذا ا١تنحى، ككبلمو 

 :ماؿ الذم ككل عليوالمسألة الرابعة: ضماف الوكيل لل
ا فلو أف شخصن  ؛األصل ُب عقد الوكالة أف الوكيل مؤ٘تن على ما ككل عليو توضيح ىذه المسألة:

ف الوكيل اشًتل السلعة كلكنو تأخر ُب تسليم إل الثمن، ٍب كسلمو ا١تػيوكّْ   على شراء سلعة،جعل ككيبلن 
تسليم الثمن للبائع الثمن، كُب فًتة تأخره تلف الثمن كىو عنده ببل تفريط منو، فهل يعد تأخره عن 

 ن التفريط كيضمن الثمن ١تن ككلو؟ا منوعن 
 ا؟ا كال يتحمل ُب ذلك شيئن مفرطن أـ أنو ال يعد 

  ُب ىذه ا١تسألة؟أـ أف ىناؾ تفصيبلن 
أم: لو  ،"فلو أخره ببل عذر كتلف ضمنو" قولو:) فيها: -رحمو اهلل تعالى-كالـ الشيخ العثيمين 

 أخر الوكيل تسليم الثمن ببل عذر ضمنو إذا تلف.
ا يشًتم ّٔا سلعة، كاشًتل السلعة ُب أكؿ النهار كقاؿ للبائع:  أربعُت در٫تن مثالو: أعطيت رجبلن 

آٌب لك بالثمن ُب آخر النهار، أك سكت كمل يأت بو إال آخر النهار، لكنو فيما بُت الشراء كآخر 
ف الواجب عليو أف يسلم الثمن مباشرة، إإذ  ؛ا١تشًتم يضمنو؛ ألنو مفرطالنهار تلف الثمن، فإف 
، كلكن الصواب أف يقاؿ: اٟتكم يدكر مع علتو، كالناس إذا اشًتل منهم (ُ)ىذا ما ذىب إليو ا١تؤلف

ا؛ ألف ىذا ٦تا جرت بو العادة، اإلنساف سلعة ُب أكؿ النهار كأتى بالثمن ُب آخره، ال يعدكنو مفرطن 
                                                           

 : موسى بن أٛتد اٟتجاكم رٛتو اهلل تعاىل.شيخنع ُب اختصار ا١تقنع، كىو ال( يقصد بو مؤلف زاد ا١تستق(ُ
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فبل، كتعليل الفقهاء  ا فهو ضامن، كإالا يعد بو مفرطن أف يقاؿ: إف أخر تسليم الثمن تأخَتن  فالصواب
يدؿ على ىذا، كليس من ا١تتيسر أف تكوف الدراىم ُب جيبو، بل رٔتا ٯتر بالشارع ك٬تد  رٛتهم اهلل

 كمعركؼ. أمر هار أتى لو بالثمن، كىذاالسلعة اليت ككل ُب شرائها كيشًتيها، ٍب إذا صار ُب آخر الن
ضماف أم: لو أخره بإذف البائع كتلف ىل يكوف من  ،كقولو: "فلو أخره ببل عذر كتلف ضمنو"

 البائع أك من ضماف ا١توكل؟.
ا للبائع، كالبائع قاؿ اٞتواب: من ضماف البائع؛ ألف ا١توكل ٔتجرد الشراء صار الثمن مستحقن 

كال  ، كُب ىذه األثناء تلف الثمن بدكف تعدٍّ بعد غدا أك اليـو أك غدن للوكيل: ٯتكن أف تعطيٍت الدراىم 
 .(ُ)(تفريط من الوكيل فضمانو على البائع؛ ألف الوكيل إ٪تا أبقاه بإذف مستحقو كىو البائع

 ىنا على شقُت: -رٛتو اهلل تعاىل-كبلـ الشيخ العثيمُت   أف  :كالذم أراه
كالشيخ ىنا ذكر ٪تاذج ٥تتلفة، فقد ذكر األكؿ: تأخر الوكيل ُب تسليم الثمن بسبب من عند نفسو، 

نو مرتبط بالعرؼ، فما عده الناس ١تعترب ُب تسليم الثمن، كىو يرل أأنو ٭تتاج لتحديد مقدار التأخَت ا
ىنا أنو ال ٮتيىطّْئ من تأخر لنصف يـو ألنو ال يعد  -رٛتو اهلل-ا فهو تأخَت، كنص كبلـ الشيخ تأخَتن 

ط التأخَت ا١تعذكر فيو ٔتا إذا كاف بسبب، مثل أف يكوف الثمن بالبيت ا، كبعد ذلك ربُب العرؼ متأخرن 
 أك ا١تصرؼ، ككقف على السلعة ُب طريقو فتأخر ُب تسليم الثمن بسبب ذلك، فإنو ال يضمن.

أف التأخر الناتج عن سبب متعلق ْتفظ الثمن  -رٛتو اهلل تعاىل-كيضاؼ لكبلـ الشيخ العثيمُت 
ن، أف ىذا يعد من األمور اليت ينبغي أف ال تبحث على أهنا تأخَت ألهنا مثل حفظ ا١تاؿ ُب مكاف آم

ُب صاّب ا١تػيوىكّْل، فلو ٛتل ا١تاؿ معو باستمرار كىو كثَت ُب العرؼ ففقده فهو مفرط خاصة ُب الوقت 
 بطريقة آمنو كسهل الوصوؿ إليها. سبل حفظ ا١تاؿفيو فرت ام تو ذاٟتايل ال

ذف البائع بتأجيل الثمن يوقع ضمانو إ: أنو جعل -رٛتو اهلل-األمر الثاٍل ُب كبلـ الشيخ العثيمُت 
  ف البائع غاية ما فعل أنو كسع على ا١تشًتم ككيبلن إإذ  ؛عند التلف عليو، كىذا كبلـ ٭تتاج لتحقيق

ن ُب ىذه اٟتالة ال ف الثمإإذ  ؛كاف أك صاحب ماؿ، كما الفرؽ بينها كبُت البيع ا١تؤجل فيو الثمن
جد أا للزيادة ُب ٙتن السلعة، مل ا با١تشًتم أك طلبن يقع ُب ضماف البائع الذم رضي بتأجيل الثمن رفقن 

أف الضماف  :كلذا فالذم أراه ُب ىذه ا١تسألة ؛ بينهما حىت نقوؿ بالتفريق بُت الصورتُتا معقوالن فرقن 
تأخَت تسليم الثمن حىت تلف ألمر يقصد منو  كاقع على من يقع عليو ُب ا١تسألة األكىل، فإف كاف

                                                           

 .ّٕٕ/ٗ، الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ُ
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 ني ميُّ يقوؿ: -تعاىل-زمو ضمانو ألنو ٤تسن كاهلل حفظ ا١تاؿ فالوكيل ٤تمود بذلك كال يل

كإف كاف التلف بسبب التأخَت ألمر ال يقصد منو  ،(ُ)َّهئ مئ خئ حئجئ يي ىي
 ضماهنا.داء األمانة على كجهها فلزمو أألنو مؤ٘تن كفرط ُب  ؛ذلك، فضمانو على الوكيل

 :شركة قبل القسمةالمسألة الخامسة: من يتحمل خسارة ال
خر يعمل أحد٫تا يدفع ا١تاؿ كاآل (ِ)عندما يعقد اثناف بينهما عقد مضاربة توضيح ىذه المسألة:

ٔتقدار من الربح، فًتبح الشركة ُب أكؿ صفقة، كمل يقسم الشريكاف الربح بينهما، ٍب ٗتسر الشركة ُب 
 لرأس ٍب يريد الشريكاف تصفيتها كإعطاء كل كاحد منهما نصيبو، فإننا ننظر أكالن الصفقة الثانية، 

ا عليو قسمناه بينهما كمل نفرؽ بُت الصفقة األكىل كالثانية، بل ما زاد عن فإف كاف الباقي زائدن  ،ا١تاؿ
ة كأحرز رأس ا١تاؿ يقسم بينهما على حسب ما اتفقا عليو، أما إف كاف الربح قسم قبل الصفقة الثاني

العامل نصيبو فليس لصاحب رأس ا١تاؿ أف يطالب شريكو ّترب نقص رأس ا١تاؿ من رْتو، ٠تركجو عن 
 رأس ماؿ الشركة.

لكن لو ًب تصفية الشركة ّٔدؼ ا٠تبلص منها أك ّٔدؼ تغيَت النشاط فخسر رأس ا١تاؿ بعد 
صل بعد التصفية كمعرفة كل أـ أنو ال ٬ترب ألنو حا ٟتق صاحب ا١تاؿ، من الربح حفظن  ذلك فهل ٬ترب

 .سارة اٟتاصلة كانت خارج الشركة؟شخص حقو كا٠ت
"كإف تلف رأس ا١تاؿ أك بعضو بعد  قولو:) فيها: تعالى -رحمو اهلل-كالـ الشيخ العثيمين 

يعٍت:  (ّ)يعٍت ٖتويلو إىل نقد، كالتنضيض ،التصرؼ، أك خسر جرب من الربح قبل قسمتو أك تنضيضو"
، فلو خسر بعد التصفية فالضماف على رأس ا١تاؿ؛ ألنو نض كعرؼ العامل نصيبو كصفيت (ْ)التصفية

الشركة، لكن ما داـ مل ينضض فإف ا٠تسارة تكوف على الربح، كأما بعد التنضيض فبل، ىذا ما ذىب 
بة يعٍت فسخ الشركة، أك يعٍت ا١تطال: أنو إف كاف التنضيض :، كالصحيح-رٛتو اهلل تعاىل-إليو ا١تؤلف 

من أجل أف يشًتم بضاعة أخرل؛  :، كأما إذا كاف التنضيض-رٛتو اهلل- بالقسمة، فكما قاؿ ا١تؤلف
                                                           

 .ُٗ( سورة التوبة، من اآلية رقم: (ُ
ابن كعقد ا١تضاربة ىو: أف يدفع رجل مالو إىل آخر يتجر لو فيو، على أف ما حصل من الربح بينهما حسب ما يشًتطانو. )( (ِ

 (.ُٗ/ٓ، المغنيقدامة، 
ابن أك ٚتلة كاحدة. ) اا فشيئن  منها شيئن يع ٚتيع البضاعة كأخذ مالو كامبلن ( النض: لو معاف كثَتة منها ٖتويل ا١تتاع ١تاؿ بعد ب(ّ

 ، مادة: نضض(.ِّٕ/ٕ ،لساف العربمنظور، 
 ، مادة: صفا(.ْْٔ/ُْ ،لساف العربابن منظور، )ا.ما لديو للحصوؿ على ٙتنو نقدن  ( التصفية: ٔتعٌت النض، كىو: بيع ٚتيع(ْ
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ا يرل العامل أف ىذه البضاعة ثقيلة، كليس عليها إقباؿ، فيبيعها كيصفي ا١تاؿ من أجل أف ألنو أحيانن 
لقسمة؛ ألف العامل يشًتم بو بضاعة أخرل يكوف عليها إقباؿ، فهنا ال نقوؿ: إف التنضيض يعترب كا

 ا كال قسمة.كرب ا١تاؿ كليهما يعتقداف أف ىذا ليس فسخن 
مثاؿ ذلك: اشًتل العامل عقارات ليؤجرىا من أجل الربح، لكنو رأل أف العقارات ال مكسب 

اؿ، ػاؿ مثبل، فصار بيده اآلف مائة ألف ريػا ٔتائة ألف ريفيها بسبب ا٩تفاض اإلجارة، فباعها ٚتيعن 
ا آخر من ا١تاؿ، يرل أنو أفيد، فهنا نقوؿ: ىذا التنضيض ليس تنضيض يشًتم ّٔا نوعن لكن يريد أف 

قسمة، كال تنضيض فسخ، إ٪تا ىو تنضيض ١تصلحة الشركة، فلو قدر أنو خسر بعد ذلك، فا٠تسارة 
 على الربح.

أف أم خسراف يكوف قبل القسمة أك فسخ الشركة فهو على الربح، فإف  :كخبلصة ا١توضوع
 .(ُ)(شيء، فعلى الربح كعلى رأس ا١تاؿخسر كل 

كتفصيلو ىنا ىو الصحيح ُب ا١تسألة، كلكن قد  -رٛتو اهلل تعاىل-كبلـ الشيخ العثيمُت   :كالذم أراه
خر أك صفقة أخرل آيشكل لدل البعض أمر كىو: عند تصفية الشركة كىي راْتة ٍب البدء ُب نشاط 

ا، فلماذا ندخلو ٞترب مقبوضن  اإف مل يكن ٤ترزن ا ك معركفن نهما ا كنصيب كل كاحد ميكوف الربح معركفن 
رأس ا١تاؿ عند ا٠تسارة، كاٞتواب عن ىذا اإلشكاؿ: أف الشريك عندما دخل ُب الصفقة الثانية مل 

ا بقدر ا برأس ا١تاؿ أيضن يقصد أف ربح الصفقة األكىل منفصل عن الشركة، كإال للـز أف يكوف شريكن 
 ا.ا بنسبة من الربح بصفتو مضاربن السابقة، باإلضافة لكونو شريكن نصيبو من الربح ُب الصفقة 

 مسائل: خمس ، كتحتو(ٕ)المطلب الثالث: المجموعة الثالثة
 :لى: تحديد المركوبين في المسابقةالمسألة األك 

إذا كاف بدكف مقابل  ،(ّ)عنو ا١تسلمُت جائزة ُب كل شيء مل ينوى ا١تسابقة بُت  توضيح ىذه المسألة:
وازه إف كاف على الدليل ّتمن أطراؼ السباؽ، أما إف كاف على مقابل من أطراؼ السباؽ فقد كرد 

                                                           

 .ِْٖ/ٗ، الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ُ
 كتاب الشرح ا١تمتع.  ( آّموعة الثالثة ىي مسائل من آّلد العاشر من(ِ
 -صلى اهلل عليو كسلم-أف النيب  -رضي اهلل تعاىل عنو-( مثل ا١تنهي عنو كالتحريش بُت البهائم، كما ُب حديث ابن عباس (ّ

ائًًم. ركاه أبو داككد ) كتاب اٞتهاد، باب ُب التحريش بُت البهائم،   ،سننوأخرجو أبو داككد ُب نػىهىى عىًن التٍَّحرًيًش بػىٍُتى اٍلبػىهى
 (.ََُِْ: رقم، ٖٗٔ/ُ، ضعيف الجامع الصغير(. كضعفو األلباٍل )ِْٔٓ: رقم، ُّّ/ِ
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 -صلى اهلل عليو كسلم-أف رسوؿ اهلل  -رضي اهلل تعاىل عنو-أيب ىريرة  حديثإلبل كا٠تيل كما ُب ا
حىاًفرو ، أىٍك (ِ)، أىٍك نىٍصلو (ُ)الى سىبىقى ًإالَّ ُب خيفٍّ ) :قاؿ

كلكن عندما يتفق شخصاف أك أكثر  .(ْ)((ّ)
على التسابق فيما بينهما كيضعاف من عندىم جائزة ١تن يسبق، فهنا ال بد من مراعاة ضوابط ٢تذا 

، كىذا الشرط كاضح، كمن الضوابط اليت حصل فيها اا أك بعَتن السباؽ، فمنها اٖتاد ا١تركوبُت فرسن 
بأف ٭تدد كل طرؼ من ا١تتسابقُت الشخص  ،-اٟتصاف أك البعَتأم سائق -خبلؼ تعيُت الراكبُت 

 .، فهل ىذا الضابط مسلم بو أـ ال؟الذم سَتكب حصانو أك بعَته
يعٍت اللذين  ،"كال بد من تعيُت ا١تركوبُت" قولو:) فيها: -رحمو اهلل تعالى-كالـ الشيخ العثيمين 

اٞتمل، كالثاٍل يقوؿ: أسابقك على ىذا اٞتمل، : أسابقك على ىذا يقع عليهما السبق، فتقوؿ مثبلن 
كالثاٍل يقوؿ: أسابقك على ىذا الفرس، فلو قاؿ: أسابقك على  ،أك يقوؿ: أسابقك على ىذا الفرس

 .فرس بدكف تعيُت مل تصح، فبل بد من تعيُت الفرسُت أك اٞتملُت مثبلن 
 كالصحيح أنو شرط كال ،"ا١تركوبُت" كظاىر كبلـ ا١تؤلف: أنو ال يشًتط تعيُت الراكبُت؛ ألنو قاؿ:

ا، بل السبق ُب اٟتقيقة يكوف بد منو؛ ألنو ليس ا١تقصود أف يكوف ىذا اٞتمل أك ىذا الفرس سابقن 
ا كيركبو إنساف ليس ا جدن ا جيدن من جودة الفرس أك اٞتمل كمن حذؽ الراكب، رٔتا يكوف الفرس فرسن 

كٯتشي، كىذا شيء مشاىد، ك١تا كاف الناس  ا فبل ٯتشي، كنفس الفرس يركب عليو رجل آخرحاذقن 
يستعملوف اٟتمَت كآلة ركوب كآلة نقل، ٕتد أحد الركاب إذا ركب على اٟتمار ٔتجرد ما ٭ترؾ نفسو 

 .(ٓ)(ٯتشي اٟتمار، كبعض الناس يركب كيزجر اٟتمار كيضربو كال يتحرؾ
ُب بداية ذلك ة كبَتة، سواء كاف العقود ُب الشريعة اإلسبلمية ٢تا اىتماـ فائق كعنايأف  :كالذم أراه

من جهة تعظيمها  ،بعد عقدىاذلك أك كاف من جهة شركطها كأركاهنا كما يًتتب عليها،  ،عقدىا
٣ترد كانت أك  موثقة، كسواء كانت مكتوبة ، ك٨توه ا٠تلف كالغدرك كحفظها كصيانتها عما ٮتل ّٔا

 فجاء األمر الرباٍل بالوفاء ّٔا كما جرل االتفاؽ عليو، فقاؿ تعاىل: ،بُت ا١تتعاقدين ق عليهاتفلفظ م
                                                           

 ، مادة: خفف(.ُٖ/ٗ ،لساف العربابن منظور، ( ا٠تف ىو: أسفل يد كقدـ البعَت كالنعامة )(ُ
 ، مادة: نصل(.ِٔٔ/ُُ ،العربلساف ابن منظور، ( النصل ىو: كل حديدة من حدائد السهم )(ِ
 ، مادة: حفر(.َِٔ/ْ ،لساف العربابن منظور، ( اٟتافر ىو: أسفل يد كقدـ الدابة كخاصة الفرس )(ّ
صحيح . كصححو األلباٍل )َُُّٖ: رقم ،ُِٗ/ُٔ، -رضي اهلل تعاىل عنو-أيب ىريرة حديث  ،مسندهأخرجو أٛتد ُب ( (ْ

 (.ُّْٓٓ: رقم، ُِْٔ/ِ الجامع،
 .َُُ/َُ، الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ٓ
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بتوثيقها بالكتابة أك الرىن، كذلك من  -سبحانو كتعاىل-كأمر  ،(ُ)َّيقىق يف ىف يث ىثُّ
 جم يل ىل مل خلُّ: تعاىل اإلنكار فقاؿ سبلمة من النسياف أكالتثبت كال أجل زيادة
 .(ِ)َّجنيم  ىم مم خم حم

فقد كرد ُب  ؛ا فإنو يلـز الوفاء ّٔاا أك عرفن ُب العقد نصن  أم شركط أك ضوابط يتم ذكرتك  
اٍلميٍسًلميوفى عىلىى ) :قاؿ -صلى اهلل عليو كسلم-أف الرسوؿ  -رضي اهلل عنو-حديث أيب ىريرة 

ف غالب ا٠تبلؼ بُت إإذ  ؛كالسبب ُب ذلك ىو: دفع مفسدة ا٠تبلؼ بُت ا١تسلمُت ،(ّ)(شيريكًطًهمٍ 
كلذا ضبطتها الشريعة بضوابط معينة إشارة إىل العناية ّٔا، فأمرت بالكتابة  ؛الناس حوؿ أمور الدنيا

ا كما ُب الدين، كأمرت باإلشهاد أك الرىن أك ٨توىا، ٦تا ٭تفظ بو اٟتقوؽ كيضمن لكل شخص أحيانن 
 على ضوابطو اليت ٭تتاجها بعناية كاف ا كمشتمبلن حقو ببل إجحاؼ كال حيف، ككلما كاف العقد دقيقن 

كىو اٟترص على مصلحة ا١تتعاقدين، كالبعد -ا٠تبلؼ فيو أبعد كا٠تصاـ بسببو أقل، كمن ىذا ا١تنطلق 
 كاف اختيار الشيخ العثيمُت  للقوؿ باشًتاط اٖتاد الراكبُت.  -عن ا٠تصاـ بُت ا١تسلمُت

 :-تعاىل–اليت رعتها الشريعة كما ُب قوؿ اهلل  ألنو يراعي ا١تصلحة العامة ؛كىذا القوؿ ىو الراجح
 .(ْ)َّجم يل ىل مل خلُّ

  :ية: رد المغصوب كما نقص من قيمتوالمسألة الثان
 :-سبحانو-قوؿ اهلل كما ُب ا،  رفات احملرمة شرعن من التصيعترب  (ٓ)الغصب توضيح ىذه المسألة:

 جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين  ىن نن من زنُّ

، ببل شك أكل ا١تاؿ بغَت كجو حق مظاىرأظهر من ىو كالغصب  ،(ٔ)َّهئ مئ خئ حئ
                                                           

 .ُ( سورة ا١تائدة، من اآلية رقم: (ُ
 .ِِٖ، من اآلية رقم: بقرة( سورة ال(ِ
صلى اهلل -، باب: ما ذكر عن رسوؿ اهلل -صلى اهلل عليو كسلم-كتاب: األحكاـ عن رسوؿ اهلل   ،سننوأخرجو الًتمذم ُب ( (ّ

 . كقاؿ الًتمذم: حديث حسن صحيح.ُِّٓ: رقم، ِٖ/ّلناس، ُب الصلح بُت ا -عليو كسلم
 .ْٔ( سورة األنفاؿ، من اآلية رقم: (ْ
، كاغتصبو فهو غاصب، كغصبو على الشيء: قهره كغصبو منو اا، غصب الشيء يغصبو غصبن ( الغصب: أخذ الشيء ظلمن (ٓ

: أخذ ماؿ ا، مادة: غصب( كاصطبلحن ْٖٔ/ُابن منظور، لساف العرب،  ) اا كعدكانن كالغصب ىو: أخذ ماؿ الغَت ظلمن 
 (.ِٓٔ، ُط، أنيس الفقهاءمتقـو ٤تـر بغَت إذف مالكو على كجو يزيل يده إف كاف ُب يده. )القونوم، 

 .ُٖٖ( سورة البقرة، آية رقم: (ٔ
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من ا ٮتص أحدن  شدد بذلك حىت هنى عن أخذ أم شيء -صلى اهلل عليو كسلم-بل إف النيب 
 االى يىٍأخيذىفَّ أىحىديكيٍم مىتىاعى أىًخيًو الىًعبن ) :-صلى اهلل عليو كسلم- فقاؿ، مهما قلَّ ا١تسلمُت أك غَتىم 

 .(ُ)(أىًخيًو فػىٍليػىريدَّىىا ، كىمىٍن أىخىذى عىصىاان كىالى جىادٌ 
كحُت يأخذ الغاصب ماؿ الغَت فإنو ملـز شرعان برده إف كاف على حالو مل يتغَت بسبب غصبو، 

رضي اهلل -فيما ركاه ٝترة بن جندب  -صلى اهلل عليو كسلم-لقولو  ؛أك رد مثلو أك قيمتو إف تلف
 .(ِ)(عىلىى اٍليىًد مىا أىخىذىٍت حىىتَّ تػيؤىدّْيىوي ) :-عنو

كلكن إذا افًتضنا أف ىذا ا١تغصوب نقصت قيمتو فًتة الغصب كصاحبو ال ٯتلك التصرؼ بو، ٍب 
اؿ، ك١تا أعاده نقصت فأصبحت ػخذه كانت ألف ريأرده ْتالو مل يتغَت منو شيء كلكن قيمتو ١تا 

 اؿ.ػسبع مئة ري
تنقص منو فهل نقوؿ للغاصب: ال يلزمك شيء حياؿ النقص ألنك أعدت ا١تغصوب ْتالو كمل 

 للك صاحبو؟ٍب الغصب إال أف ٭تإ، كعليك ائن شي
جو حق، كحبستو عنو ، كذلك بأخذه ببل ك صب: أنت تعديت على صاحب اٟتقأـ نقوؿ للغا
 ن نقص جراء تعديك على ماؿ الغَت؟ٟتقو م فيو، فكاف عليك ضماف ما ف يتصرؼُب كقت ٯتكنو أ

يعٍت أف ىذا  ،كما نقص بسعر مل يضمن"" قولو:) فيها: -رحمو اهلل تعالى-كالـ الشيخ العثيمين 
الغاصب إذا غصب العُت كىي تساكم عشرة آالؼ، ٍب نزؿ السعر حىت صارت ال تساكم إال ٜتسة 
 آالؼ، فهل يضمن ا٠تمسة أك ال يضمن؟ ا١تؤلف يقوؿ: إنو ال يضمن، كىو ا١تذىب؛ ألف ىذا

متو عند الناس، كمعلـو أف القيمة ترتفع ا إىل عُت ا١تغصوب بل ألمر خارج كىو قيالنقص ليس عائدن 
 ا.ا كتنخفض أحيانن أحيانن 

الغاصب حاؿ بُت ا١تالك كملكو حىت نزؿ السعر فهو ظامل، كنقص السعر ُب  لكن يقاؿ: إف
الواقع نقص صفة؛ ألف السعر قيمة السلعة، كالقيمة تعترب صفة ُب الواقع، ك٢تذا كاف القوؿ الصحيح 

 غاصب يضمن النقص، فنقوؿ: رد العُت إىل صاحبها كمعها نقص السعر.أنو إذا نقص السعر فإف ال

                                                           

إركاء أللباٍل ). كحسنو آََٓ: رقم، ْٖٓ/ْكتاب األدب، باب من يأخذ الشيء على ا١تزاح،   ،سننوأخرجو أبو داككد ُب ( (ُ
 (.ُُٖٓ: رقم، َّٓ/ٓ، الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل

ضعيف . كضعفو األلباٍل )ََِٖٔ: رقم ،ِٕٕ/ّّٝترة بن جندب رضي اهلل تعاىل عنو، حديث  ،مسندهأخرجو أٛتد ُب ( (ِ
 (.ُٕٖٔ: رقم، ْٕٓ/ُ، الجامع الصغير
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كىو الصواب،  -رٛتهما اهلل-كىذا القوؿ ىو اختيار شيخ اإلسبلـ كشيخنا عبد الرٛتن السعدم 
كىذا القوؿ ينبغي أف يكوف ىو ا١تتعُت؛ ألننا إذا قلنا: إف السعر ال يضمن رٔتا يعتدم ا١تعتدم على 

ك٭تبسو عنده يريد أف تنقص األسعار ٍب يسلمو إىل صاحبو، كىذا ال شك ُب شخص، فيغصبو مالو 
أنو يضمن؛ ألنو تعمد إدخاؿ الضرر على ا١تالك فيضمن، فهو ليس كالذم غصبو كحبسو ليستعملو 

 .(ُ)(أك لغَت ذلك، كمل ٮتطر ببالو أنو يريد إضرار ا١تالك بنقص السعر، فهذا أىوف
ا، ية ٭تتاج الباحث فيها لتجاكز الصورة الواقعية آّردة للمسألة أحيانن القضايا الفقهأف  :كالذم أراه

كلذا جاءت قواعد سد الذرائع ك٨توىا، كالفقيو  ؛فهو ٭تتاج للنظر فيها من كل اٞتوانب اليت تؤثر فيها
ا الذم ٭تلل األحكاـ الشرعية كخاصة ُب جانب العقوبات كا١تعامبلت بالنظرة ا١تصلحية أدؽ حكمن 

 البيع األصل فيو اٞتواز إذا ٖتققت بالنظرة الصورية الواقعية آّردة، فمثبلن  االفقيو الذم ٭تللهمن 
، (ِ) بيع السبلح أياـ الفتنة أك ١تن علم أنو يستخدمو ألذل مسلم ال ٬توزضوابطو، لكن مثبلن 

 فالصورة األصلية ال إشكاؿ فيها كا١تنع جاء لتحقيق ا١تصلحة العامة.
عن الصورة ا١تفًتضة  األحكاـ التعزيرية ىناؾ أمثلة كثَتة على التشديد ُب اٟتكمكُب جانب 

هنا تؤخذ منو إ ُب زكاة ا١تاؿ الظاىر إذا منعها شخص ف، فمثبلن ا١تنع من تكرار الفعل مستقببلن ّٔدؼ 
- (ّ)ا، كإف رأل اإلماـ أف يعزره بأخذ ا١تزيد فلو ذلك، كيشهد لذلك حديث معاكية بن حيدةقهرن 

ٍعتي نىيبَّ اهلًل  ، أنو قاؿ:-ضي اهلل تعاىل عنور  : -صلى اهلل عليو كسلم-ٝتًى ُب كيلّْ ًإًبلو سىاًئمىةه، ) يػىقيوؿي
رن (ْ)ُب كيلّْ أىٍربىًعُتى ابٍػنىةي لىبيوفو  فػىلىوي أىٍجريىىا، كىمىٍن مىنػىعىهىا فىًإنَّا  ا، الى تػيفىرَّؽي ًإًبله عىٍن ًحسىأًّىا، مىٍن أىٍعطىاىىا ميٍؤٕتًى

لُّ آًلًؿ ٤تيىمَّدو ًمٍنوي شىٍيءه  ا ًمٍنوي كىشىٍطرى مىالًًو، عىٍزمىةن ًمٍن عىزىمىاًت رىبػّْنىا، الى ٭تًى  .(ٓ)(آًخذيكىى

                                                           

 .ُِٔ/َُ، الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ُ
 .ُُْ/ِِ، مجموع فتاكل ابن تيميةالقاسم، ( (ِ
( معاكية بن حيدة بن معاكية بن قشَت بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة القشَتم: صحايب جليل، من أىل البصرة، غزا (ّ

 .(ََِ/ٓ، أسد الغابة في معرفة الصحابةابن األثَت، خراساف كمات ّٔا، كىو جد ّٔز بن حكيم بن معاكية. )
غريب ابن اٞتوزم، ( كبنت اللبوف ىي: اليت أتى عليها حوالف كدخلت ُب الثالث فصارت أمها لبونا بوضع اٟتمل. )(ْ

 (.ُّّ/ِ، الحديث
كحسنو األلباٍل . ََُِْرقم:  ،ُِْ/ّّ، -رضي اهلل تعاىل عنو- معاكية بن حيدةحديث  ،مسندهأخرجو أٛتد ُب ( (ٓ

 (.ُٕٗ: رقم، ِّٔ/ّ، منار السبيلإركاء الغليل في تخريج أحاديث )
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سد الذرائع كحفظ "كرأم الشيخ العثيمُت ُب ىذه ا١تسألة ىو الصواب، كىو من ىذا الباب 
ا أف يأخذ الغاصب ماؿ الغَت ك٭تبسو حىت فليس من ا١تعقوؿ بداىة كال من ا١تتصور شرعن  "؛ا١تصاّب

من ىذا كلو عاقبناه، كسبلمة و، كالغاصب ُب براءة من نقصما تنقص قيمتو، ٍب يتحمل صاحب ا١تاؿ 
 .!؟عل ببل ذنب منوفما الفائدة اليت سيجنيها صاحب ا١تاؿ من عقوبتو كسلعتو تأثرت ّٔذا الف

 :ألخذ الماؿ (ٔ)سألة الثالثة: قتاؿ الصائلالم
النفس كالعرض كا١تاؿ من الضركريات ا٠تمس اليت جاءت الشرائع  ظحف توضيح ىذه المسألة:

مثل جواز األكل من األطعمة ا١تباحة  ،جراءات ٖتافظ عليهاإباحًتامها كاحملافظة عليها، فسنت 
ا للماؿ، ٍب إهنا شرعت ٣تموعة من التجارة حفظن ا للعرض، كإباحة ا للنفس، كإباحة الزكاج حفظن حفظن 

ا للنفس، كشرع : شرع القصاص حفظن اإلجراءات عند التعدم على ىذه الضركريات ٛتاية ٢تا، فمثبلن 
 ا للماؿ.ا للعرض، كالقطع ُب السرقة حفظن حفظن  عقوبة الزٌل

فقتلك  ا حاكؿ التعدم عليك لقتلك أك انتهاؾ عرضك أك أخذ مالك فدافعتوفلو أف شخصن 
مىٍن ) :-رضي اهلل تعاىل عنو-فيما ركاه سعيد بن زيد  -صلى اهلل عليو كسلم-لقولو  ؛فأنت شهيد

كىمىٍن قيًتلى  قيًتلى ديكفى مىالًًو فػىهيوى شىًهيده، كىمىٍن قيًتلى ديكفى أىٍىًلًو فػىهيوى شىًهيده، كىمىٍن قيًتلى ديكفى ًديًنًو فػىهيوى شىًهيده،
 .(ِ)(ًهيده ديكفى دىًمًو فػىهيوى شى 

ألف  ؛ف التعدم كاف على النفس أك العرض للزمك مدافعة الصائل خاصة ُب ىذين األمرينأكلو 
ىا مىت ما قدرت على ذلك، كألف العرض كالشرؼ من أعز ما ٯتلك الشخص ؤ النفس يلزمك استبقا

 .(ّ) عن ا١تسلمالسوم فضبلن 

                                                           

: سىطا، كالصَّؤيكؿ ًمنى الرّْجىاًؿ: الًَّذم يىٍضرب الناسى كيػىتىطاكؿ عىلىٍيًهٍم، كا١تػيصىاكىلىةي:  كًصياالن وؿ(: صىاؿى عىلىى ًقٍرنًو صىٍوالن ( أصلو )ص(ُ
ًلكى الصّْياؿي كالصّْيالة، كالفىٍحبلف يػىتىصىاكىالًف أىم يػى  ،   كصيواالن ، صاؿى اٞتىمىلي يىصيوؿي ًصياالن تىواثىبافً ا١تػيواثىبة، كىكىذى كىىيوى ٚتىىله صىؤيكؿه

 ، مادة: صوؿ(.ّٕٖ/ُُ ،لساف العربابن منظور، كىىيوى الًَّذم يٍأكل راعيىو كييواًثبي الناسى فيٍأكلهم )
صحيح كصححو األلباٍل ). ُِٓٔ: رقم، َُٗ/ّ، -رضي اهلل تعاىل عنو-سعيد بن زيد حديث  ،مسندهأخرجو أٛتد ُب ( (ِ

 (.ُُُّٗ: رقم، ََُُ/ِ الجامع،
كاف أك  اهور يركف كجوب دفع الصائل مسلمن ( كا١تسألة فيها خبلؼ بُت العلماء حوؿ الوجوب كعدمو، كملخصو: أف اٞتم(ّ

كقت الفتنة فقط.  فبل ٬تب دفعو، ك٬توز لو االستسبلـ، كىو رأم اٟتنابلة ُب اشافعية أنو إذا كاف الصائل مسلمن غَته، كيرل ال
 (.ُٖٔ/ٕ، الميسر الفقوا١تطلق كآخركف، )
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واـ اٟتياة ألف ا١تاؿ ىو ق ؛فهل يلزمك دفعو ،مالكمنك كلكن لو صاؿ عليك شخص ليأخذ 
 .كسبيل العيش الكرَل؟

 النفس أكىل من استبقاء ا١تاؿ؛ إذألف استبقاء  ؛أـ أنو ال يلزمك دفعو ك٬توز لك تركو يأخذ مالك
 . بذىاب النفس؟ف ىناؾ احتماالن إ

 فإذا قاؿ قائل: ىل ٬تب قتل الصائل إذا صاؿ) فيها: -رحمو اهلل تعالى-كالـ الشيخ العثيمين 
؟ ٔتعٌت ىل يلـز اإلنساف أف يدافع عن نفسو أك ال؟ اٞتواب: أما أىلو كحرمتو كنفسو فيجب أف عليو

ألف ا١تاؿ كإف كاف أىوف من  ؛يدافع، كأما ا١تاؿ فمختلف فيو، كالصحيح أنو ٬تب أف يدافع عن مالو
ؿ أك سرقتو أك العرض كمن النفس، لكن الذؿ الذم يصيب اإلنساف بتمكُت ىذا آّـر من إتبلؼ ا١تا

أىرىأىٍيتى ًإٍف جىاءى رىجيله  ،قاؿ: يىا رىسيوؿى اللَّوً  رجبلن أف  تضي كجوب ا١تدافعة، كُب اٟتديثما أشبو ذلك يق
: : ؟أىرىأىٍيتى ًإٍف قىاتػىلىًٍت  :قىاؿى  "،فىبلى تػيٍعًطًو مىالىكى " ييرًيدي أىٍخذى مىايل؟ قىاؿى : أىرىأىٍيتى ًإٍف  ،"قىاتًٍلوي " قىاؿى قىاؿى

: ؟قػىتػىلىًٍت  : ؟أىرىأىٍيتى ًإٍف قػىتػىٍلتيوي  :قىاؿى  "فىأىٍنتى شىًهيده " قىاؿى  .(ِ)((ُ)"ىيوى ُب النَّارً " قىاؿى
علل الختياره ُب ىذه ا١تسألة بتعليل معنوم، كإ٪تا  -رٛتو اهلل تعاىل-الشيخ العثيمُت أف  :كالذم أراه

كدقتو كبعد نظره كعنايتو حىت بالشخصية  -رٛتو اهلل تعاىل-أكردتو ىنا لبياف حرص الشيخ العثيمُت 
اإلسبلمية عند التعليل، كىو منطلق قوم كإف مل يكن ىو ا١تختار عند الكثَت من العلماء كما أشار 

 .رٛتو اهلل تعاىلىو 
ألف احملافظة على النفس  ؛-كجوب مدافعة الصائل ألخذ ا١تاؿ اعد -القوؿ ىو األرجح كىذا  

ف النفس كسيلة لتحقيق ا٠تبلفة ُب األرض إإذ  ؛ُب الشريعة اإلسبلمية أكىل من احملافظة على ا١تاؿ
 كعبادة اهلل اليت ىي سبب ا٠تلق كاإل٬تاد.

 :إذا فسخها الجاعل (ٖ)المسألة الرابعة: أجرة العامل في الجعالة
، ٍب يعملها شخص  ا معينن عندما يرصد شخص جائزة معينة ١تن يعمل لو عمبلن  توضيح ىذه المسألة:

كىي من العقود  ،كما طلبو فإنو يستحق ما جعلو من اٞتائزة، كىذه ا١تعاملة تسمى )اٞتىعىالىة(

                                                           

 .ّٕٕ: رقم، ٕٖ/ُأف من قتل دكف مالو فهو شهيد، ب الدليل على كتاب اإلٯتاف، با ،صحيحوأخرجو مسلم ُب ( (ُ
 . ُِٗ/َُ، الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ِ
، الصحاح( اٞتعل بالضم: ما جعل لئلنساف من شيء على الشيء يفعلو، ككذلك اٞتعالة بالكسر، كاٞتعيلة مثلو. )اٞتوىرم، (ّ

 (.َِِ/ْ، كشاؼ القناع عن متن اإلقناعالبهوٌب، : ما يعطاه اإلنساف على أمر يفعلو. )صطبلحنا(. كاِّْ/ٓ، ْط
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بدكف الرجوع لصاحبو، كلكن ُب بعض اٟتاالت  االيت ٬توز لكل كاحد من الطرفُت فسخه (ُ)اٞتائزة
 شيء للمجعوؿ لو. اشيء، كُب بعضها قد يًتتب عليه اال يًتتب على فسخه

اؿ، فوجدىا شخص كسلمها لو فهنا ػا فقد دابتو كقاؿ: من كجدىا فلو مئة ري لو أف شخصن فمثبلن 
 يستحق اٞتيٍعلى.

ضرىا إٍل تراجعت عن كضع جيٍعل ١تن ٬تد دابيت فأح :كلكن لو خرج اٞتىاًعلي فقاؿ للناس
 .ائن شخص لو، فهذا ال يستحق شي
 كاإلشكاؿ يقع ُب حالتُت:

ا فبٌت شخص نصف اٞتدار، فرجع اٞتىاًعلي عن  ١تن يبٍت لو جدارن ا كضع جيٍعبلن األكىل: لو أف شخصن 
 .شيء؟ عىالىًتو، فهل للعامل فيهاجى 

، أك للعامل ُب اٞتىعىالىة شيء إذا تراجع اٞتىاًعل عن جىعىالىًتو، فهل لو أجرة ا١تثل :ننا قلناأكالثانية: لو 
 .بقدر عملو من ٣تموع اٞتيٍعل؟

أم: لكل من اٞتاعل  ،"كلكل فسخها" قولو:) فيها: -رحمو اهلل تعالى-كالـ الشيخ العثيمين 
اؿ، كبعد ػمن رد بعَتم فلو مائة ريا، فلو فرض أف الرجل قاؿ: ا الزمن ألف اٞتعالة ليست عقدن  ؛كالعامل

إٍل قد فسخت اٞتعالة، فلو ذلك، كمن عمل بعد أف علم بفسخها  ،يومُت رجع كقاؿ: يا أيها الناس
 ألف اٞتعالة عقد جائز. ؛فبل حق لو

ألف ٚتيع  ؛ككل عقد جائز من الطرفُت فإف لكل منهما فسخو إال إذا قصد اإلضرار باآلخر
ا على ا على اآلخرين صارت ٦تنوعة، فلو تضمن ضررن إذا تضمنت ضررن  ا١تباحات من عقود كأفعاؿ

 اآلخر فإنو ال ٬توز أف يفسخ، فإف فسخ اٞتاعل لئلضرار فللعامل أجرة ما عمل.
ىذا  ،اٞتعل الذم جعل لو؟ىل تكوف األجرة منسوبة إىل األجرة العامة، أك منسوبة إىل  :كلكن
 ٤تل نظر.

لى أف يقـو بتصريف ىذه السلعة، كُب أثناء العمل كقفو، ا عكصورة ذلك: إنساف جاعل شخصن 
ا: إنو لو ككاف إيقافو إياه ُب أياـ تضر بالعامل، ففي ىذه اٟتاؿ نقوؿ على ما اشًتطنا أال يتضمن ضررن 

 فسخ فإنو ال ٭تل لو.
 سخ، كلكن للمجعوؿ لو أجرة العمل.لكن: ىل تنفسخ؟ نقوؿ: نعم تنف

                                                           

 .ٓٗ/ٔ، المغنيابن قدامة، ( (ُ
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 كمجعوؿ لو؟  عامل كأجَت، أك عاملكىل يعطى األجرة باعتبار أنو 
كنعطيو بقسط  ،فإننا نقوؿ: ننسب األجرة إىل ىذا الزمن الذم ًب التعاقد عليو ،إذا قلنا باألكؿ

ت اٞتعالة رجعنا إىل أنو لو انفسخ :األجرة، سواء زادت على حصة اٞتعالة أـ مل تزد، ككجو ذلك
 أجرة ا١تثل.

الة؛ ألف ىذا الرجل عمل كمجاعل كليس كأجَت، كلكن القوؿ الراجح أف نعطيو بنسبة اٞتع
اؿ، كىو اآلف عمل ػفنقوؿ: لو عمل العمل كلو استحق اٞتعل كلو، كلنقل: إف اٞتعل كلو مائة ري

 .(ُ)(الثلثُت، فنجعل لو ثلثي ا١تائة
 ىذه ا١تسألة من شقُت كما أسلفنا ُب توضيح ا١تسألة ك٫تا: أف  :كالذم أراه

، الو حقن  أف -رٛتو اهلل تعاىل-األكؿ: ىل للمتضرر من فسخ اٞتعالة حق، كذكر الشيخ العثيمُت 
)ال  كىذا ىو الصواب ُب ىذه ا١تسألة، كعلل ذلك بدفع الضرر أك رفعو، كىذه قاعد شرعية ثابتة:

 .(2)يزاؿ( ضرار كال ضرار( أك )الضرر
كىذا  ،(3)(اٍلميٍسًلميوفى عىلىى شيريكًطًهمٍ ) :الذم فيو -رضي اهلل تعاىل عنو-حديث أيب ىريرة  كُب 

، بل إا منصوصن كىذا كإف مل يكن شرطن  ف بعض العلماء ألـز ٔتا ا بُت الطرفُت إال أنو يدؿ عليو ا١تفهـو
، كبعضهم ألـز بالقرض ا١تؤجل أنو ال ٭تل قبل موعده (4)منو أك أقل درجة كىو الوعد آّرد ىو قريب

 .(5)٤تضاحملدد مع أنو تربع 
الثاٍل: كيف يعامل ا١تػىٍجعيوؿ لو ا١تتضرر عند فسخ اٞتعالة، ىل ىو بأجرة ا١تثل أك بقسطو من اٞتعالة، 

 ؛أنو ٭تسب بقسطو من اٞتعالة، كأرل أف ىذا الصواب -رٛتو اهلل تعاىل-كىنا ذكر الشيخ العثيمُت 
ذا أمر غَت معقوؿ أك مقبوؿ، إضافة كى ،ألنو لو عومل بأجرة ا١تثل لرٔتا زادت أجرة ا١تثل عن الػجيٍعل

 إىل أنو يعمل كميجىاًعل كليس كأجَت.

                                                           

 .َّٓ/َُ، الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ُ
 .ِٔ/ُ، الوجيز في إيضاح قواعد الفقو الكليةالبورنو، ( (ِ
صلى اهلل -، باب: ما ذكر عن رسوؿ اهلل -صلى اهلل عليو كسلم-كتاب: األحكاـ عن رسوؿ اهلل   ،سننوأخرجو الًتمذم ُب ( (ّ

 ؿ الًتمذم: حديث حسن صحيح.. كقآُِّ: رقم، ِٖ/ُّب الصلح بُت الناس،  -عليو كسلم
 .ٓٓٓ/ٓ، ُط، الفتاكل الكبرلبن تيمية، ( ا(ْ
 .ُِٖ/ّ، إعالـ الموقعين عن رب العالمينابن القيم، ( (ٓ
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كثر ٢تذه ا١تسألة، فنوضح من ىو أكلكن قد يكوف من ا١تناسب أف يكوف ىناؾ توضيح 
ا، أك أف ا معن ا كجهدن ا فقط، أك ٮتسر كقتن أف ٮتسر كقتن  امإا١تتضرر، فالذم أراه أف العامل باٞتعالة 

ا من العمل ا١تطلوب، فا١تستحق للقدر من اٞتػيٍعل ىو الذم ا يشكل قدرن ملموسن ا  معينن ينجز عمبلن 
كإف  ائن شي ينجزا من العمل ا١تطلوب، أما من قبلو فليس لو شيء ألنو مل ا يشكل قدرن  معينن ينجز عمبلن 

. ؛اا كجهدن كقتن  خسر  ألنو يعرؼ أنو داخل ُب عقد غَت ملـز
 :م يكن لو كارثإف ل (ٔ)المسألة الخامسة: من يرث اللقيط

، ٬تب على كاجده القيطن  و يعدُّ  كال يعرؼ لو أىل فإن: عندما ٬تد شخص طفبلن توضيح ىذه المسألة
ا للنفس البشرية اليت ىي إحدل الضركريات ا٠تمس اليت جاءت الشرائع ٟتفظها، ٍب أف يأخذه حفظن 

رعايتو إما جهة مسؤكلة ُب الدكلة  مرين: إما أف يسلمو لويل األمر ليحدد من يتوىل أبعد ذلك ىو بُت 
ا ثقة يقـو على رعايتو من عمـو الناس ٖتت كما ىو ا١تعموؿ بو اآلف ُب ٚتيع الدكؿ، أك شخصن 

 رعاية الدكلة.
كإما أف يتوىل رعايتو بإذف اإلماـ إف كاف ىناؾ إماـ قائم كجهة مسؤكلة، أك مباشرة إف مل يكن 

 تعاىل.ا لوجو اهلل ، احتسابن اذلك متوفرن 
ا كال تربطو بو ألنو ليس أبن  ؛كاألمر ا١تهم ىنا أف الطفل اللقيط ال ينسب ١تن التقطو كال يرث منو

 صلة قرابة.
لكن ىل يرث ا١تػيلتىًقطي من التقطو إذا خلف تركة كليس لو كارث، كأف ٯتوت ىذا الطفل اللقيط 

، أـ أف إرثو يذىب ، كٮتلف ماالن خبل٢تا على شؤكنو ابعد سنوات من التقاطو، كيكوف من كجده قائمن 
 و؟لبيت ماؿ ا١تسلمُت ألنو ىو ا١تسؤكؿ عن النفقة على من ال كيل ل

، كديتو مَتاثو إف خلف ماالن  ،كمَتاثو كديتو لبيت ا١تاؿ"قولو:") فيها: رحمو اهللكالـ الشيخ العثيمين 
ألنو ليس لو كارث، كأسباب اإلرث ثبلثة: النكاح،  ؛ا كاختَتت الدية لبيت ا١تاؿإف قتل خطأ أك عمدن 

 كالنسب، كالوالء، كىذا ليس لو سبب، ال نكاح كال نسب كال كالء، فيكوف مَتاثو لبيت ا١تاؿ.
كلو تزكج ىذا اللقيط كأتاه أكالد فمَتاثو لورثتو، للزكجة إف بقيت معو كألكالده، لكن إذا مل يتزكج 

 فمَتاثو يكوف لبيت ا١تاؿ.
                                                           

ا من الفقر، : اسم ٟتي مولود، طرحو أىلو خوفن ( اللقيط يطلق على: الوليد الذم يوجد ملقى على الطريق ال يعرؼ أبوه، كىو(ُ
 (.ِّّ/ُ، ِط، القاموس الفقهيمن هتمة الزٌل )أبو حبيب،  اأك فرارن 
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ألف الدية ُب حكم ا١توركث، ك٢تذا لو أكصى اإلنساف بثلثو  ؛إف قتل فهي لبيت ا١تاؿ كديتو
كأحصينا مالو بعد أف قتل، فإننا نضم الدية إىل ا١تاؿ، كٮترج ثلث الدية كما ٮترج الثلث من بقية 

 ا١تشهور من ا١تذىب اٟتنبلي. ا١تاؿ، كىذا ىو
 -صلى اهلل عليو كسلم-ٟتديث أف النيب  ؛الصحيحكالقوؿ الثاٍل: أف مَتاثو كديتو لواجده، كىو 

عىنىٍت عىلىٍيوً ) قاؿ: ا الًَّذم الى ، عىًتيقىهىا كىلىًقيطىهىا، كىكىلىدىىى ثى مىوىارًيثى ٍرأىةي ٖتىيوزي ثىبلى كىو اختيار شيخ  ،(ُ)(اٍلمى
ألف بيت ا١تاؿ ينتفع بو  ؛، كمعلـو أف ىذا أكىل من أف ٧تعلو ُب بيت ا١تاؿ-رٛتو اهلل تعاىل-اإلسبلـ 

ا ُب عامة ا١تسلمُت، لكن ىذا ينتفع بو الواجد الذم تعب عليو كحضنو، كرٔتا يكوف ىو السبب أيضن 
 .(ِ)(ٖتصيل ا١تاؿ، فالصواب ىذا القوؿ كأف من أسباب اإلرث الوالء بااللتقاط

ُب ىذه ا١تسألة ال بد من توضيح أمر مهم كىو: أف أسباب اإلرث ثبلثة ٣تموعة ُب أنو  :كالذم أراه
 ُب منظومتو الفرضية: -رٛتو اهلل تعاىل-قوؿ الرحيب 

 أسباب مَتاث الورل ثبلثة
  كىي نكاح ككالء كنسب

 كػػل يفيد ربو الػػػػػػػػػػوراثة
 (ّ)مابعدىن للمواريث سبب

فيتزكجها  ابعد كربه كأف تكوف بنتن النكاح  إف مل يوجد ،بالنكاحا ال يورث كىذا اللقيط قطعن 
ىنا إال الوالء، فهل يشملو فَتث بو القطو أـ ال  ؛ ألنو ٣تهوؿ النسب، فلم يبقى القطها، كال بالنسب

ألف األصل ُب الوالء أنو ١تعتق العبد ا١تملوؾ،  ؛يشملو فيحـر منو كيعود ا١تاؿ لبيت ماؿ ا١تسلمُت
 .(ْ)فَتث منو ألنو منعم عليو كمتفضل بالعتق حىت لو كاف مقابل ماؿيعتقو سيده 

ُب أنو يىٍشمىليو  -رٛتو اهلل تعاىل-اختاره الشيخ العثيمُت  يرجح الذمكلو أننا أردنا أف نبحث ما 
 ا كثَتة منها:الوالء، لوجدنا لذلك طرقن 

بأف من حضنو كتعب عليو أخص بو من بيت  -رٛتو اهلل تعاىل-: ما علل بو الشيخ العثيمُت أكالن 
 ماؿ ا١تسلمُت فهو أكىل بو.

                                                           

. كضعفو ََُْٔ: رقم، ّٖٓ/ِٓ، -رضي اهلل تعاؿ عنو-األسقع الليثي كاثلة بن حديث  ،مسندهأخرجو أٛتد ُب ( (ُ
 (.ُٕٔٓ: رقم، ِْ/ٔ، إركاء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلاأللباٍل )

 .ُّٗ/َُ، اد المستقنعالشرح الممتع على ز العثيمُت، ( (ِ
 .ّ/ُ، د.ط، بغية الباحث عن جمل الموارث ( الرحيب،(ّ
 .ِٖٖ/ٓ، الفقو  الميسرا١تطلق كآخركف، ( (ْ
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كىذا البلقط سيبذؿ من جهده ككقتو كرٔتا من  ،(ُ))ا٠تراج بالضماف( ا: أف القاعدة الفقهية تقوؿ:ثانين 
 مالو لًتبية ىذا اللقيط، فكاف أكىل بو من غَته.

ا ُب الببلد اليت تتكفل الدكلة بو إقامة كنفقة، بينما كالية ا: أف كالية اللقيط اختيار، خصوصن ثالثن 
١تن كاف ٖتت يده، ككالية االختيار تربع ٤تض فكانت  - أم لزـك العناية بو -ا١تملوؾ كالية إجبار 

 ة من كالية اإلجبار.أأكىل با١تكاف
  

                                                           

 .ّٓٔ/ُ، الوجيز في إيضاح قواعد الفقو الكليةالبورنو، ( (ُ
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  :الباب الثالث

 ،في المسائل الخالفية من أبواب المعامالت نماذج من تعليالت الشيخ

 كتحتو فصالف:

 الفصل األكؿ: من بداية باب البيع حتى باب الخيار.

 الفصل الثاني: من بداية باب التصرؼ في المبيع، حتى باب اللقطة.

  



 

156 

 
 

 : من بداية باب البيع حتى باب الخيار:الفصل األكؿ

 ا:حثن عشر مب كأحد تمهيد كتحتو

 األكؿ: صيغة البيع التي يصح بها )بيع المعاطاة(.المبحث 

 تصرؼ الفضولي.حكم المبحث الثاني: 

 بيع بيوت مكة كإجارتها.حكم المبحث الثالث: 

 ملكية ما نبت في أرض مملوكة.لمن المبحث الرابع: 

 بيع المسك في كعائو )فارتو(.حكم المبحث الخامس: 

 سلعة )البيع برقمو(.جهالة ثمن الحكم البيع مع المبحث السادس: 

 تفريق الصفقة.حكم المبحث السابع: 

 البيع على بيع غير المسلم.حكم المبحث الثامن: 

 بيع التورؽ.حكم المبحث التاسع: 

 ث خيار الشرط.ور ىل يالمبحث العاشر: 

 اختالؼ المتابيعين عند من حدث العيب.حكم المبحث الحادم عشر: 
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 :تمهيد
كمقاصد  اف لكل أمر أىدافن إإذ  ؛يم ٗتلو من العبثكنواىي الشارع اٟتك٦تا ال شك فيو أف أكامر 
لذا ٧تد ُب تراثنا الفقهي أف فقهاءنا رٛتهم اهلل تعاىل ال يكاد ٮتلو ؛ ك تدركها العقوؿ أك ال تدركها

لعملي عند اإلفتاء كاالجتهاد منهج أحدىم من فقو ا١تقاصد كالتعليل، فنجد أف أغلبهم ُب التطبيق ا
با١تصاّب كا١تقاصد، كإال ١تا ظهر القياس كىو جوىر التعليل كأساسو، ككذا ا١تصاّب ا١ترسلة  يأخذ

 كاالستحساف كسد الذرائع كاٟتيل الشرعية، كىذه كلها تدكر حوؿ فقو ا١تقاصد.
كلذا فقد ذىب ٚتاىَت العلماء من الصحابة كالتابعُت كمن جاء بعدىم إىل أف أحكاـ الشرع 

صاّب للعبد بكل أنواعها، سواء كانت دنيوية أك كانت أخركية، كدرء ا١تفاسد عنو معللة بػػ: جلب ا١ت
 .(ُ)ف معقوؿ ا١تعٌت كمامل يكن كذلكبكل أنواعها، كسواء منها ما كا

أف : ك٭ترص عليها أف يعتٍت ّٔاكأصولو الفقو علم ؾ سلم و سلراـ كمن األمور اليت ينبغي على من 
كذلك لتكوف مسَتتو ُب ، و للعلمطلب١تقاصد ُب بداية تعٌت بالعلل كاالقراءة ُب الكتب اليت يكثر من 
 متُت متقن، كمن ىذه الكتب: ،مؤصلةىذا الفن 
 .(ِ)-رٛتو اهلل تعاىل- أليب منصور ا١تاتريدم "مأخد الشرائع"كتاب:  .ُ
 .-رٛتو اهلل تعاىل-كتاب: "إعبلـ ا١توقعُت عن رب العا١تُت" البن القيم  .ِ
 .-رٛتو اهلل تعاىل-، (ّ)أليب بكر القفاؿ "ة٤تاسن الشريع"كتاب:  .ّ
 .-رٛتو اهلل تعاىل-، (ْ)أليب بكر األّٔرم "مسألة اٞتواب كالدالئل كالعلل"كتاب:  .ْ

                                                           

 .ُٕٓ: ص، َُْْ، التأريخ: رجب من عاـ: َُ، العدد:مجلة البحوث اإلسالمية السعودية( (ُ
٤تمد بن ٤تمد بن ٤تمود، أبو منصور ا١تاتريدم: من أئمة علماء الكبلـ، يلقبو أتباعو بإماـ ا٢تدل، لو كتب كثَتة من أشهرىا  ( (ِ

ق ّّّكتاب "التوحيد" يقرر فيو منهجو باالعتقاد، ك"مأخذ الشرائع"، نسبتو إىل ما تريد، كىي: ٤تلة بسمرقند، توُب عاـ: 
 (.ُٗ/ٕ، األعالـلي، الزركـ رٛتو اهلل تعاىل. )ْْٗ -

، كثَت اا كزىدن ا كحفظن قيو شافعٌي، كاف كحيد زمانو فقهن ـ، فّٖٗ -ق ِّٕ( عبد اهلل بن أٛتد ا١تركزم، أبو بكر: ا١تولود عاـ: (ّ
اآلثار ُب مذىب اإلماـ الشافعٌي، لو: "شرح فركع ٤تمد بن اٟتداد ا١تصرم" ُب الفقو، ككانت صناعتو عمل األقفاؿ كإليها 

رٛتو -نسب، قبل أف يشتغل ُب الفقو، كرٔتا قيل لو: القفاؿ الصغَت للتمييز بينو كبُت القىفَّاؿ الشَّاشي: ٤تمد بن علي، توُب 
 (.ٔٔ/ْ، األعالـالزركلي، ـ. )َُِٔ -قُْٕف عاـ: ُب سجستا -اهلل تعاىل

ـ، شيخ ا١تالكية ُب العراؽ، َِٗ -ق ِٖٗ( ٤تمد بن عبداهلل بن ٤تمد بن صاّب، أىبو بكر التميمي األّٔرم: ا١تولود عاـ: (ْ
ا١تدينة سكن بغداد كسئل أف يلي القضاء فامتنع، لو تصانيف ُب شرح مذىب مالك كالرٌد على ٥تالفيو، من كتبو: فضل 

 (.ِِٓ/ٔ، األعالـالزركلي، ـ. )ٖٔٗ -ق ّٕٓعلى مكة، توُب عاـ: 
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 كغَتىا كثَت.، -رٛتو اهلل تعاىل-، (ُ)للباقبلٍل "األحكاـ كالعلل"كتاب:  .ٓ
نو إإذ  ؛كبَت من ا١تتعةٍب إف عملية البحث ُب التعليل للقوؿ ا١تختار لدل الفقيو ٭تتوم على قدر  

ينبئ الباحث عن مدل ٘تكن الفقيو من الرأم الذم ىو بضاعتو اٟتقة، عبلكة على أنو ينمي ملكات 
الباحث الفقهية، من حيث االلتفات ١تستمسكات الفقو كمتعلقاتو كأسبابو، ٦تا قد يكوف لديو قصور 

 فيها خاصة ُب بداية الطلب.
ا  كالتعمق فيو من خبلؿ مناىج الفقهاء يعطي الباحث قدرن ف البحث ُب مثل ىذا الفن كما أ

ّٔؤالء الفقهاء، ك٬تعل تتبعو ١تذىبهم على بينة كعلم، فليس كل من طلب الفقو  االقتناعا من كبَتن 
 ا فيو، بل إف من ثبتت قوتو ُب ا١تأخذ كا١تستمسكات،  كمربزن ا مؤصبلن بأف يكوف فقيهن  اكْتث فيو جديرن 

 خاصة. لقولو اعتبار كلرأيو عنايةاالستنباط، جدير بأف يكوف كدقتو ُب التحليل ك 
ٞتملة من ا١تسائل ا١تختلف فيها، كاليت أكردىا الشيخ  -بإذف اهلل تعاىل-كُب ىذا الباب سأتطرؽ 

ا برأم الشيخ العثيمُت فيها، كسأقتصر كما أشرت ُب ا١تقدمة على ، مهتمن -رٛتو اهلل تعاىل-العثيمُت 
ا، ، كأ٪توذج على فقهو عمومن "الشرح ا١تمتع على زاد ا١تستقنع "من كتاب" ا١تعامبلت"كتاب 

رأم فيها،   -رٛتو اهلل تعاىل-كسيكوف ٤تور البحث ُب ٪تاذج من ا١تسائل ا١تختلف فيها، كاليت للشيخ 
 ا.كما ذكرت ُب خطة البحث سابقن 

من كتابو ىذا أف يكوف  مل يرد -رٛتو اهلل تعاىل-كمن األمور ا١تهم معرفتها، أف الشيخ العثيمُت 
على ا١تذىب اٟتنبلي، مع اإلشارة  "زاد ا١تستقنع"ا ُب شرح ٥تتصر ُب فئة كتب الفقو ا١تقارف، بل خاصن 

ا ُب ْتث ا٠تبلؼ، ا كثَتن كلذا لن ٕتد فيو تعمقن  ؛صاحب ا١تنت قوؿ للقوؿ الصحيح إذا مل يرتضً 
كأدلتهم، كما أنو  اء فيهؿ العلمااأقو ككذلك عندما يشَت للخبلؼ ُب مسألة ما فلن ٕتده يستوعب 

 كأبرز أدلتها كتعليبلهتا. قواؿ إٚتاالن ر ال ينسب القوؿ ألصحابو، بل يكتفي باإلشارة لؤلُب األكث
كصرنا ندرس الطلبة فيو باٞتامع الكبَت بعنيزة، ْتل ) عن منهجو ُب الشرح: يقوؿ الشيخ العثيمُت

 .(ِ)(بدليلو أك تعليلو، كقد اعتٌت بو الطلبة كسجلوه ككتبوه ألفاظو كتبيُت معانيو، كذكر القوؿ الراجح

                                                           

 -ق ّّٖ، كلد ُب البصرة عاـ: لقاضي: من كبار علماء الكبلـ( ٤تمد بن الطيب بن ٤تمد بن جعفر، أبو بكر الباقبلٍل ا(ُ
 اٌجهو عضد الدكلة سفَتن ـ، كاف جيد االستنباط، سريع اٞتواب، ك َُُّ -ق َّْـ، كسكن بغداد فتوُب فيها عاـ: َٓٗ

 ،  (.ُٕٔ/ٔ، األعالـالزركلي، علماء النصرانية بُت يدم ملكها، من كتبو: إعجاز القرآف. ) ناظرك عنو إىل ملك الرـك
 .ٓ/ُ، الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ِ
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كذلك ٦تا ٬تدر التنبيو عليو أنٍت كما أشرت ُب ا١تقدمة سيكوف عملي رصد تعليبلت الشيخ 
، كمن ٍب مقارنتها بتعليبلت أشهر احملققُت ُب ا١تذىب، كابن تيمية كابن القيم رٛتو اهلل تعاىلالعثيمُت 

كالسعدم، كىؤالء ىم أشهر من تأثر ّٔم كتتلمذ عليهم، إما مباشرة كالسعدم، أك على كتبهم كابن 
 .-ارٛتهم اهلل تعاىل ٚتيعن -تيمية كابن القيم 

ء ُب ا١تسألة كأكثقها من كتبهم، كسأذكر ؿ العلمااأقو  سبة للخبلؼ ُب ا١تسألة فسأشَت إىلكبالن
إذ ا١توضوع األصل ىو  ؛أبرز أدلتهم، كلن أتوسع ُب ىذا اٞتانب ألنو ليس موضوع البحث األصل

 ا.كتعليبلتو كما أشرت سابقن  رٛتو اهلل تعاىلاختيار الشيخ العثيمُت 
 كستكوف خطوات ْتث ا١تسائل على النحو التايل:

 ذكر عنواف ا١تسألة. .ُ
 صورهتا إف اقتضى األمر.توضيح  .ِ
 .-رٛتو اهلل تعاىل-الشيخ  اراء العلماء كما أكردىآسرد  .ّ
 ذكر أبرز أدلة كل قوؿ منها كمأخذىم من الدليل. .ْ
 اإلشارة لرأم الشيخ كمأخذه ُب ا١تسألة، كمقارنتو برأم ٤تققي ا١تذىب. .ٓ

٦تيزة، تتشابو إىل حد   طريقة -رٛتو اهلل تعاىل-شارة إليو أف لدل الشيخ العثيمُت ك٦تا ينبغي اإل
، كذلك ُب عرض -رٛتهم اهلل تعاىل-السعدم  ابن القيم كشيخوكبَت مع طريقة الشيخُت ابن تيمية ك 

نو يعرض القوؿ بأدلتو بعبارة كصورة يشعر معها القارئ إإذ  ؛أقواؿ العلماء ُب ا١تسائل ا١تختلف فيها
 بعد ذلك إف كاف ال يؤيد ىذا القوؿ. أنو يتبناه كيقوؿ بو، ٍب لعلك ٕتده ينقض أدلتو كيفندىا

: احًتاـ -رٛتو اهلل تعاىل-من أسباب نبوغ الشيخ العثيمُت ) الدكتور: سليماف أبا ا٠تيل: يقوؿ
أقواؿ العلماء كاستدالالهتم، كاعتماد منهج اٟتوار كا١تناظرة، كاألمانة ُب نقل األقواؿ، مع ٘تيز بالدقة 

اؿ ُب ا١تسألة كاف يبدأ باألقواؿ ا١ترجوحة ُب نظره، ككاف يستدؿ كالعمق ُب الفهم، فعندما يسرد األقو 
٢تا حىت ليخيل إىل من ٝتعو أنو قوؿ راجح، ٍب يذكر القوؿ الراجح ُب نظره بأدلتو، ٍب يعود كيناقش 

 .(ُ)(ا، كىذا يريب طبلبو على البحث كا١تناظرةأدلة األقواؿ ا١ترجوحة سابقن 

                                                           

 .ُِٓ، جهود الشيخ العثيمين في الفقوأبا ا٠تيل، ( (ُ
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يغلب عليو ذكر األقواؿ بدكف  -رٛتو اهلل تعاىل-أف الشيخ العثيمُت  كمن األمور ا١تهم معرفتها
عزكىا ألصحأّا، كرٔتا أف ىذا ناشئه من منهجو ُب عدـ قصده لذكر ا٠تبلؼ ُب ىذا الكتاب، بل 

 يشَت إليو مىت ما احتاج إليو إشارة فقط.
لعلماء ُب كل قد ال يستوعب أقواؿ ا -رٛتو اهلل تعاىل-ككذلك ٟتظت أف الشيخ العثيمُت 

ا يعرض األقواؿ ا١تشتهرة منها، أك اليت تعضدىا األدلة القوية، رٔتا كاف ذلك ألهنا ا١تسائل، بل أحيانن 
 ا عند الًتجيح.ىي اليت يعوؿ عليها كثَتن 

، أنو يعضد األقواؿ -رٛتو اهلل تعاىل-كتكررت ُب تعليبلت الشيخ ا أيضن من األمور اليت ٟتظتها ك 
ة بتعليبلت كثَتة، فإذا ْتثتها ُب الكتب اليت اختارت نفس القوؿ مل أجدىا، فدؿ ُب ا١تسألة ا٠تبلفي

 على أهنا من ٥تزكنو الفقهي.
كبالنسبة الختيار ا١تسائل اليت سأْتثها كأ٪توذج، فقد حرصت ُب ىذا الباب على ْتث ا١تسائل 

ها ُب الفصل األكؿ ن مسألة، إحدل عشرة مني كعشر ُت٫تية أكثر ُب تقديرم، فبلغت اثنليت ٢تا أا
 كمثلها ُب الفصل الثاٍل.

كما أنٍت حاكلت قدر اإلمكاف تنويع ا١تسائل من أبواب ٥تتلفة ُب ا١تعامبلت لتكوف الفائدة 
 أكرب، كيتحقق ىدُب من ىذا البحث.

ألف ا٢تدؼ من  ؛عند ْتث ا١تسائل حرصت على عدـ اإلطالة ُب استعراضها قدر اإلمكافك 
 -رٛتو اهلل تعاىل-البحث ليس استقصاء مسائل ا٠تبلؼ بذاهتا، بل التطرؽ لرأم الشيخ العثيمُت 

 كاختياره، كمن ٍب ما علل بو الختياره ُب كل مسألة.
رٛتو اهلل -٦تا ينبغي التفطن لو أف ىذا البحث يهدؼ إىل إبراز اختيارات الشيخ العثيمُت ك 
 ليكوف ىو الراجح، أك أف كلذا فليس بالضركرة أف أرشح ُب ا١تسألة قوالن  ؛اراتوكتعليبلتو الختي -تعاىل

 ا ليكوف أقول من غَته.أحدد رأين 
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 المبحث األكؿ:

 ((ُ)صيغة البيع التي يصح بها )بيع المعاطاة

 : صورة المسألة:أكالن 
يصح كال  كضوابط الالبيع من ا١تعامبلت الشرعية، كىو كغَته من ا١تعامبلت الشرعية، لو شركط 

 قها كسبلمتها، كمن ىذه الضوابط: الصيغة.بدكف ٖتق يتم
كلو مل يكن  بُت ا١تتعاقدين )البائع كا١تشًتم(ا عرفن  بكل ما يدؿ عليوكيصح هل ينعقد البيع ف

 ا١تعاطاة؟.بيع كاف اللفظ من أحد٫تا فقط، كىو ما يعرب عنو ب ىناؾ لفظ بينهما أك
 : خذ ىذه السلعة بعشرة، فأخذىا ا١تشًتم كأعطاه ا١تاؿ كمل يتكلم،للمشًتم  لو قاؿ البائعمثبلن ف

 ىل يصح البيع كينعقد بذلك؟.
 ٢تا اٙتنن ا ٤تددن ا صاحب احملل مبلغن  أعطىك ما منو، فأخذ سلعة ٕتارم : لوجاء شخص حملل كمثبلن 

 ؟.البيعهل يصح ف، اأيضن  كمل يتكلمصحاب احملل التجارم أخذه منو ك  كمل يتكلم بشيء،
ىذه العملية، كىو ما يعرب عنو ُب الداؿ على اإل٬تاب كالقبوؿ البد من استعماؿ اللفظ أنو أـ 

 .؟جرل ٣ترا٫تا من األلفاظكما  ،بعت كقبلتمثل كلميت: البيع، صيغة ب
 :(ٕ)-رحمو اهلل تعالى-: أقواؿ العلماء كما ذكرىا الشيخ العثيمين اثانين 
ا من قوؿ أك فعل، كبو قاؿ: كتنعقد بكل ما دؿ عليها، عرفن  القائلوف بأف ٚتيع العقود تصح .ُ

 .(ٓ)كاٟتنابلة (ْ)كا١تالكية (ّ)اٟتنفية

                                                           

 ،المقنع لفاظالمطلع على أالبعلي، عطوت الشيء: تناكلتو، قاؿ اٞتوىرم: ا١تعاطاة: ا١تناكلة. ) ( ا١تعاطاة لغة: مفاعلة من(ُ
. كتعريفها عند الفقهاء: إعطاء كل من العاقدين لصاحبو ما يقع التبادؿ عليو دكف إ٬تاب كال قبوؿ، أك بإ٬تاب (ُِٕ/ُ

، الموسوعة الفقهية الكويتيةكف اإلسبلمية بالكويت، الشؤ  لداللة اٟتالية. )كزارةدكف قبوؿ، أك عكسو، كىي من قبيل ا
 (.ُُٖ/ّ، ِط

 .َُُ/ٖ، الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ِ
 .ْ/ِ، ّط، االختيار لتعليل المختار ( ا١توصلي،(ّ
 .ٓ/ّ، د.ط، بلغة السالك ألقرب المسالك( الصاكم، (ْ
 .ُْٖ/ّ، كشاؼ القناع عن متن اإلقناعالبهوٌب، ( (ٓ
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كىذه ا١تعاطاة اليت ٖتقق معها الًتاضي كطيبة ) فقاؿ: -رٛتو اهلل تعاىل- (ُ)الشوكاٍل كعلل لذلك
يوجبو الشرع كال دليل النفس ىي البيع الشرعي الذم أذف اهلل بو، كالزيادة عليو ىي من إ٬تاب ما مل 

عليو، كأما االستدالؿ ٢تذا العقد الذم يعتربكنو على الصفة اليت ذكركىا ٔتثل ما كرد ُب النهي عن بيع 
فإف النهي عن ىذه األمور لكوهنا من بيع الغرر،  ؛ا١تبلمسة كا١تنابذة كبيع اٟتصاة فمن الغلط البُت

رعي كىو الًتاضي، كىكذا االستدالؿ ٔتثل ما كاف كلعدـ استقرار البيع معها، كعدـ ٖتقق ا١تناط الش
يقع ُب أياـ النبوة من قوؿ البائع: بعت منك ىذا أك ٨توه، فإنا ال ننازع ُب داللة مثل ىذا اللفظ على 
الًتاضي، إ٪تا ننازع ُب كونو ال يدؿ على الًتاضي إال ما كاف على تلك الصفات اليت ذكركىا، فإف 

دمنا أف كل مشعر بالًتاضي ٭تصل بو البيع كالشراء الشرعياف حصوال ال ىذا من ٖتجر الواسع، كقد ق
ٮتفى على عارؼ، كلو كاف باإلشارة من قادر على النطق أك بالكتابة أك ٔتجرد التقابض من غَت لفظ 

 .(ِ)( إذا عرؼ من ذلك الًتاضيأصبلن 
ا١تتعاقدين، كالبيع يصح ا عن إرادة كل من قالوا: بأف بيع ا١تعاطاة يدؿ على الرضا كيعرب ٘تامن ك 

اطاة ُب كل عصر، كمل ينقل إنكاره بكل ما يدؿ على الرضا، كألف الناس يتبايعوف ُب أسواقهم با١تع
 .(ّ)ا، فالقرينة كافية ىنا ُب الداللة على الرضاعن أحد، فكاف ذلك إٚتاعن 

معامبلت بُت كما قالوا بأف ا١تعامبلت ليست عبادات يتقيد اإلنساف فيها ٔتا كرد، بل ىي 
ا فهو كقف، كما عدكه ا فهو رىن، كما عدكه كقفن ا فهو بيع، كما عدكه رىنن الناس، فما عده الناس بيعن 

 .(ْ)ا فهو نكاحنكاحن 
اللفظ، كبو قاؿ: كجود كأنو ال ينعقد البيع بالفعل دكف  ،القائلوف باشًتاط كجود اللفظ ُب البيع .ِ

 .(ٓ)الشافعية

                                                           

 ، من أىل صنعاء، كىو ابنـ، من فضبلء اليمانيُتُُْٖ -ق ُِِٗ( ٤تمد بن علي الشوكاٍل: كلد ُب صنعاء عاـ: (ُ
ُب بعض  تنقبلن ، فطاؼ مفٌر من صنعاءٍب سجن، كثَتة ك ، كأصابتو ٤تن  انصب للقضاء ُب صنعاء زمنن  الشوكاٍل الكبَت،

الشريعة كىو مل يوؿَّ ذلك، فكاف علماء اليمن يسمونو قاضي أرحم  كينفذفيها ٭تكم فصار  ،األطراؼ، ٍب استقر ُب الركضة
 (.ِْٔ/ُ، األعالـالزكلي، ـ. )ُْٖٔ -ق ُُِٖ الراٛتُت، كتوُب فيها عاـ:

 .َْٓ/ُ، ُط، السيل الجرار المتدفق على حدائق األزىار ( الشوكاٍل،(ِ
 .ُّّّ/ٓ، الفقو اإلسالمي كأدلتوالزحيلي، ( (ّ
 .َُِ/ٖ، الممتع على زاد المستقنع الشرحالعثيمُت، ( (ْ
 .ُِٕ/ُ، د.ط، فتح الوىاب شرح منهج الطالب( األنصارم، (ٓ
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 :-رضي اهلل عنو-اه أيب سعيد ا٠تدرم الذم رك  - عليو كسلمصلى اهلل-كاستدلوا بقوؿ الرسوؿ 
 .(ِ)أمر ال ٯتكن التحقق منو إال ٔتا يدؿ عليو من اللفظ اكالرض ،(ُ)(ًإ٪تَّىا اٍلبػىٍيعي عىٍن تػىرىاضو )

 :: اختيار الشيخ العثيميناثالثن 
أف ٚتيع العقود تنعقد بكل ما دؿ عليها. كحجتو ُب ذلك:  -رٛتو اهلل تعاىل-رجح الشيخ العثيمُت 
ألف ا١تعامبلت ليست عبادات يتقيد اإلنساف ) إذ يقوؿ: ؛طبلؽصل اإلا كاألعدـ كجود ا١تقيد شرعن 

ا فهو رىن، ا فهو بيع، كما عدكه رىنن فيها ٔتا كرد، بل ىي معامبلت بُت الناس، فما عده الناس بيعن 
. ك٦تا ينبغي معرفتو أف التقيد باأللفاظ (ّ)(ا فهو نكاحكما عدكه نكاحن  ا فهو كقف،كما عدكه كقفن 

كا١تصطلحات الشرعية مطلب مهم لكل مسلم مىت ما كانت مقصودة لذاهتا، كال شك أنو دليل فقو 
كاستقامة على شرع اهلل تعاىل، كلكن عندما تكوف ىذه األلفاظ كا١تصطلحات ا٢تدؼ منها التوضيح 

األ٪توذج الذم ينسحب عليو غَته من النماذج ا١تشأّة فبل شك أف الفقو اٟتق ىنا كالبياف كذكر 
كلذا درج الناس على  ؛سيكوف بقياس كل ما يشأّها عليها، كإال دخل العامل ُب تضييق األمر الواسع

 أف األلفاظ اليت كضعت عبلمات على أمر ما تدؿ عليو كيدؿ عليو كل ما كاف مثلها ُب الداللة.
بصحة البيع بكل لفظ  -كما سنورد أقوا٢تم ُب ىذا ا١تبحث- ثَت من احملققُتىنا قاؿ الككمن 

 ىنا.  -تعاىل رٛتو اهلل-أك فعل يدؿ عليو، كما ىو ُب اختيار الشيخ العثيمُت 
كىذه القاعدة اٞتامعة اليت ذكرناىا، من أف العقود تصح ) :-تعاىل و اهللرٛت-يقوؿ ابن تيمية 

مقصودىا من قوؿ أك فعل، ىي اليت تدؿ عليها أصوؿ الشريعة كىي اليت تعرفها بكل ما دؿ على 
 .(ْ)(القلوب...

كمن ذلك: انعقاد التبايع ُب سائر األعصار كاألمصار ٔتجرد ) :-تعاىل رٛتو اهلل- كقاؿ ابن القيم
صحة ا١تعاطاة من غَت لفظ، اكتفاء بالقرائن كاألمارات الدالة على الًتاضي الذم ىو شرط ُب 

 .(ٓ)(البيع
                                                           

إركاء الغليل في . كصححو األلباٍل )ُِٖٓ: رقم، َّٓ/ّكتاب التجارات، باب بيع ا٠تيار،   ،سننوُب  ابن ماجوأخرجو ( (ُ
 (.ُِٓ/ٓ، تخريج أحاديث منار السبيل

 .ُِٕ/ُ، شرح منهج الطالبفتح الوىاب األنصارم، ( (ِ
 .َُِ/ٖ، الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ّ
 .ٓ/ْ، الفتاكل الكبرلابن تيمية، ( (ْ
 .ْٓ/ُ، ُط ،الطرؽ الحكمية في السياسة الشرعية( ابن القيم، (ٓ
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ٚتيع العقود تنعقد ٔتا يدؿ على ) :-رٛتو اهلل تعاىل-كيقوؿ الشيخ عبدالرٛتن السعدم 
 .(ُ)(مقصودىا من األلفاظ كاألفعاؿ كاألحواؿ

بُت الشيخ كاحملققُت ُب ا١تذىب ُب القوؿ ا١تختار ُب ىذه  اك٦تا سبق يتضح أف ىناؾ توافقن 
لعدـ كجود ا١تقيد ُب ذلك من قبل  ؛قوؿ أك فعل يدؿ عليو ا بكلا١تسألة، كىو جواز العقود عمومن 

 ف العرؼ بو لدل الناس منذ القدـ.الشرع، كٞتريا
  

                                                           

 .ٗٔ ،د.ط، المختارات الجلية من المسائل الفقهية( السعدم، (ُ
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 المبحث الثاني:

 (ُ)تصرؼ الفضوليحكم 

 : صورة المسألة:كالن أ
الشخص الذم يتصرؼ ُب شؤكف الناس أك ُب أموا٢تم بغَت علمهم أك بغَت إذهنم، ىو من يعرب 

 ال يعنيو، كما ُب تعريفو ُب ا٢تامش. يشتغل ٔتا عنو بالفضويل، ألنو
اؿ أف من ا١تاؿ، كيعلم الذم عنده ا١ت امعينن  اخر مبلغن شخص أف عند شخص لاك   إذافمثبلن 

 .ىا لو بدكف أف يوكلو بذلكاشًت اك جدىا و صاحبو يريد سيارة معينة، ف
ىذه السلعة، على كيلـز صاحب ا١تاؿ بقبوؿ ا، ا معتربن صحيحن ىنا  تصرؼ الفضويل يعتربفهل 

 اعتبار أنو يبحث عن نفس السلعة؟.
 .؟كاف  بأم حاؿ اال يقع صحيحن  وذنإعلمو ك أـ أف أم تصرؼ ُب ملك الغَت ببل 

 .رل ُب ىذه ا١تسألة؟ أخىناؾ أقواالن  أـ أف
 :(ٕ)-رحمو اهلل تعالى-: أقواؿ العلماء كما ذكرىا الشيخ العثيمين اثانين 
 .(ْ)كاٟتنابلة (ّ)لو أمضاه ا١تشًتل لو، كبو قاؿ الشافعية البيع، حىتالقائلوف بعدـ صحة  .ُ

، كتصرؼ اإلنساف او شرعن أف تصرؼ الفضويل تصرؼ فيما ال ٯتلكلقو٢تم ىذا فقالوا: كاستدلوا 
كما مشركعية ا١تنهي عنو عندىم، كذلك  صحة ك ا، كالنهي يقتضي عدـ فيما ال ٯتلكو منهي عنو شرعن 

                                                           

غلب  -الفضوؿ-ٔتا ال يعنيو، نسبة إىل الفضوؿ ٚتع فضل، كىو الزيادة. غَت أف ىذا اٞتمع ( الفضويل لغة: من يشتغل (ُ
استعمالو على ما ال خَت فيو، حىت صار بالغلبة كالعلم ٢تذا ا١تعٌت، كمن أجل ذلك كاف ُب النسبة إليو تلك الداللة، 

من غَت ملك كال ككالة  الكوف تصرفو صادرن  إذف شرعي كذلك يطلق الفضويل على: من يتصرؼ ُب حق الغَت ببل احن كاصطبل
 (.ُُٕ/ِّ، الموسوعة الفقهية الكويتيةكزارة الشؤكف اإلسبلمية بالكويت، كال كالية. )

 .ُّْ/ٖ، الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ِ
 .ِّ/ْ، ُط، العزيز شرح الوجيز )الشرح الكبير(( الرافعي، (ّ
 .ِّٖ/ِْط، ح من الخالؼرفة الراجاإلنصاؼ في مع( ا١ترداكم، (ْ
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الى تىًبٍع مىا لىٍيسى ) :-عنو تعاىلرضي اهلل - (ُ)ٟتكيم بن حزاـ -صلى اهلل عليو كسلم-ُب قولو 
 .(ّ)ا لكما ليس ٦تلوكن  :أم ،(ِ)(ًعٍندىؾى 

 .(ٓ)كا١تالكية (ْ)القائلوف بصحة البيع إذا أمضاه من اشًتيت لو السلعة، كبو قاؿ اٟتنفية .ِ
صلى اهلل عليو -أنو قاؿ: دىفىعى ًإيلىَّ رىسيوؿي اهلًل  -عنورضي اهلل - (ٔ)كاستدلوا ْتديث عركة البارقي

ينىاًر  اًدينىارن  -كسلم ا٫تيىا ًبًدينىارو، كىًجٍئتي بًالشَّاًة كىالدّْ ألىٍشًتىًمى لىوي شىاةن، فىاٍشتػىرىٍيتي لىوي شىاتػىٍُتً، فىًبٍعتي ًإٍحدى
ًيًنكى ) قىاؿى لىوي:أىٍمرًًه، فػى بً  فىأٍخبػىرىهي ، -صلى اهلل عليو كسلم-ًإىلى النَّيبّْ  فىكىافى  ،(بىارىؾى اللَّوي لىكى ُب صىٍفقىًة ٯتى

ٮتىٍريجي بػىٍعدى ذىًلكى ًإىلى كينىاسىًة الكيوفىةً 
 .(ٖ).ًة مىاالن فػىيػىٍربىحي الرٍّْبحى العىًظيمى، فىكىافى ًمٍن أىٍكثىًر أىٍىًل الكيوفى  (ٕ)

، كىو عمل فضويل جائز -اهلل عليو كسلمصلى -فشراء الشاة الثانية كبيعها مل يكن بإذف النيب 
 .(ٗ)لو -صلى اهلل عليو كسلم-بدليل إقرار الرسوؿ 

ا لعدـ ٘تكنو من القائلوف بالتفصيل ّٔذه ا١تسألة كىو: إف كاف ا١تتصرؼ ُب ملك غَته معذكرن  .ّ
االستئذاف االستئذاف ككاف بو حاجة إىل التصرؼ كقف العقد على اإلجازة ببل نزاع عنده، كإف أمكنو 

 .(َُ)أك مل تكن بو حاجة إىل التصرؼ ففيو النزاع
                                                           

الفيل بثبلث عشرة سنة، أسلم عاـ ( حكيم بن حزاـ بن خويلد القرشي األسدم: الصحايب اٞتليل، كلد ُب جوؼ الكعبة قبل (ُ
، كعمر حىت بلغ اركل قرابة األربعُت حديثن من كجهاء قريش كأشرافهم ُب اٞتاىلية كاإلسبلـ، كاف عاـ الفتح كحسن إسبلمو،  

 (.ٖٓ/ِ، أسد الغابة في معرفة الصحابةابن األثَت، . )-رضي اهلل عنو-ـ ْٕٔ -ق ْٓمئة كعشرين سنة، توُب عاـ: 
. كصححو األلباٍل ُُُّٓ: رقم، ِٔ/ْ، -رضي اهلل تعاىل عنو-ـ ، حديث حكيم بن حزامسندهأخرجو أٛتد ُب ( (ِ

 (.ُُِّٔ: رقم، َُِٗ/ِ، صحيح الجامع)
 .ِّٗ، د.ط، العدة شرح العمدةقدسي، ( ا١ت(ّ
 .ُٖ/ِ، االختيار لتعليل المختارا١توصلي، ( (ْ
 .ُْٗ/ْ، ُط، شرح الزرقاني على مختصر خليل( الزرقاٍل، (ٓ
ُب حركبو، نزؿ الكوفة  -ماعنه رضي اهلل-، ككاف من أنصار علي ( عركة بن اٞتعد البارقي: الصحايب اٞتليل، لو عدة أحاديث(ٔ

، تأريخ بغدادالبغدادم ،  . )ا٠تطيبحىت توُب فيها اانتقل إىل أحد الثغور كضل مرابطن ككيل القضاء فيها، ٍب أتى ا١تدائن، ك 
 (.ُٓٓ/ُ، ُط

 ، مادة: كنس(ُٗٗ/ٔ، لساف العربكناسة الكوفة: موضع ُب مدينة الكوفة. )ابن منظور، ( (ٕ
إركاء . كصححو األلباٍل، )ّّٖٔرقم: ، ِْٔ/ّ ا١تضارب ٮتالف، كتاب البيوع، باب ُب  ،سننوأخرجو أبو داككد ُب ( (ٖ

 (.ُِٕٖ: رقم، ُِٗ/ٓ، الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
 .َُّْ/ْ، الفقو اإلسالمي كأدلتوالزحيلي، ( (ٗ

 (.بو ١تذىب اإلماـ أٛتدالقيم كنس. )كىذا القوؿ ذكره ابن ِٕ/ِ، إعالـ الموقعين عن رب العالمينابن القيم، ( (َُ



 

167 

 :-رحمو اهلل تعالى-: اختيار الشيخ العثيمين اثالثن 
، كعلل (ُ)نفاذ تصرؼ الفضويل إذا أجازه صاحب اٟتق -رٛتو اهلل تعاىل-اختار الشيخ العثيمُت 

، فإذا أجازه صاحب السابق  عنو -رضي اهلل تعاىل-كىو حديث عركة البارقي  ،ذلك ٔتفهـو النصل
 .(ِ)اٟتق فاٟتق لو ُب ذلك

ف الشريعة اعتربت إحيث  ؛كا١تتأمل بالنصوص الشرعية يدرؾ أف ىذا القوؿ ىو األصح كاألقرب
 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيُّ :-تعاىل-كما قاؿ   الرضا ُب ا١تعامبلت
ا، كما أمرت كىو متحقق ىنا كلو كاف متأخرن ، (ّ)َّىئنئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ

كاف فيها شيء من  ا اإلحساف حىت لوا عند التصرفات اليت يقصد منها غالبن خصوصن  بالتسامح
يقوؿ الشيخ  ،(ْ)َّهئ مئ خئ حئجئ يي ىي ني ميُّ :-تعاىل-الغضاضة فقاؿ 

ا األكىل أف يقبل، ال سيما إذا علمنا أف ىذا ا١تشًتم إ٪تا اشًتاىا اجتهادن ) :-رٛتو اهلل تعاىل-العثيمُت 
ا، ا جدن ال ينبغي أف ٬تازل احملسن باإلساءة؛ ألنو رٔتا يكوف ٙتن السلعة باىظن ا، فإنو ا كإخسارن ال تغرٯتن 

 .(ٓ)(كىذا ا١تشًتم ليس عنده ماؿ، فاألكىل للمشًتل لو أف يقبل كلو كاف عليو بعض الغضاضة
 .(ٖ)-رٛتهم اهلل تعاىل-كالسعدم  (ٕ)كابن القيم (ٔ)اختيار ابن تيمية كىذا ىو

ُب التعليل لقو٢تم بأف اٟتق لو،  -رٛتو اهلل تعاىل-كىم يتجهوف إىل نفس إتاه الشيخ العثيمُت 
 لحتو فإذا اجازه فقد زاؿ اٟتاضر. ١تصكإ٪تا حضر التصرؼ أكالن 

  

                                                           

 .ُُّ/ٖ، الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ُ
 .ُِّ/ٖ ،مرجع السابقال( (ِ
 .ِٗ( سورة النساء، من اآلية رقم: (ّ
 .ُٗ( سورة التوبة، من اآلية رقم: (ْ
 .ُّٓ/ٖ، الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ٓ
 .ُِٓ/ِ ،المسائلجامع  ( ابن تيمية،(ٔ
 .ِٖ/ِ، إعالـ الموقعين عن رب العالمينابن القيم، ( (ٕ
 .ٗٔ، المختارات الجلية من المسائل الفقهيةالسعدم، ( (ٖ
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 المبحث الثالث:

 (1)بيع بيوت مكة كإجارتهاحكم 

 : صورة المسألة:أكالن 
مكة كالشاـ كالعراؽ نوة عنوة، كالببلد اليت فتحت عمن الببلد اليت فتحت ا١تكرمة تعترب مكة 

 .ة ٞتميع ا١تسلمُت٦تلوككتعترب  ،قسم بُت الفاٖتُتأف ت ال يصح ،كمصر كغَتىا
، ٞترياف العمل ر للغَتجتؤ كذلك ىل يصح أف ك كأراضيها،  ع دكرىاا بأف تىل ٬توز على ىذا ف

 .؟منذ القدـ على ذلك بُت الناس
رة ملك من شركط البيع كاإلجامعلـو أف ك  ،لعدـ ملكها ،اإجارهتا مطلقن  أـ أنو ال ٬توز بيعها كال

 .العُت ا١تراد التصرؼ ّٔا؟
 .فيها كال ٬توز بيعها لعدـ ملكها؟أـ أنو ٬توز إجارهتا مقابل العمل 

 :(ٕ)-رحمو اهلل تعالى-: أقواؿ العلماء كما ذكرىا الشيخ العثيمين اثانين 
 .(ٓ)كاٟتنابلة (ْ)كا١تالكية (ّ)، كبو قاؿ اٞتمهور: اٟتنفيةببيوت مكةالتصرؼ القائلوف بعدـ جواز  .ُ

صلى اهلل -قاؿ: تػيويُبّْى رىسيوؿي اللًَّو  -رضي اهلل تعاىل عنو- (ٔ)كاستدلوا ْتديث علقمة بن نضلة
مىًن  ،مىكَّةى ًإال السَّوىاًئبى ، كىمىا تيٍدعىى رًبىاعي -رىًضي اللَّوي تػىعىاىلى عىنػٍهيمىا-كىأىبيو بىٍكرو كىعيمىرى  -عليو كسلم

.اٍحتىاجى سىكىنى، كىمىًن  بًتؾ  -عنوتعاىل رضي اهلل -و صر٭تة اٟتديث، تداللجو ، ك (ُ)اٍستػىٍغٌتى أىٍسكىنى

                                                           

، مادة: أجر( َُ/ ْابن منظور، لساف العرب،  ( اإلجارة ُب اللغة: من آجىر يأجيري كىو ما أعطيت من أجر ُب العمل )(ُ
، بعوض معلـو : عقد على منفعة اكاصطبلحن  مباحة، من عُت معينة أك موصوفة ُب الذمة، مدة معلومة أك على عمل معلـو

 (.ُٕٔ/ٔ، الفقو  الميسرا١تطلق كآخركف، )
 .ُّٕ/ٖ، الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ِ
 .ِِْ/ُِ، ُط، البناية شرح الهداية ( العيٍت،(ّ
 .ُْٔ/ُٕ ،ِط، وجيو كالتعليل لمسائل المستخرجةالبياف كالتحصيل كالشرح كالت( ابن رشد، (ْ
 .َُٔ/ّ، كشاؼ القناع عن متن اإلقناعالبهوٌب، ( (ٓ
 (.ٖٓ/ْ، أسد الغابة في معرفة الصحابةابن األثَت، ( علقمة بن نضلة بن عبدالرٛتن الكناٍل: صحايب جليل، سكن مكة. )(ٔ
. كضعفو ٤تققوا سنن ابن ماجة كما َُّٕ: رقم، ِٖٖ/ْكتاب اٟتج، باب أجر بيوت مكة،   ،سننوأخرجو ابن ماجو ُب ( (ُ

 ُب حاشية الكتاب نفسو.
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الناس لبيوت مكة كدكرىا كعدـ التصرؼ ّٔا حىت ٝتيت السوائب، فكانت مشاعة ١تن رغب ّٔا من 
 .هاأىلها كغَتىم، كىو دليل على عدـ صحة ملكيت

 .(ُ)ا، كبو قاؿ الشافعيةالقائلوف ّتواز التصرؼ ببيوت مكة مطلقن  .ِ
 ،أنو قاؿ زمن فتح مكة: يىا رىسيوؿى اهللً  -رضي اهلل تعاىل عنو- (ِ)سامة بن زيدأكاستدلوا ْتديث 

كىىىٍل تػىرىؾى لىنىا عىًقيله ) :-صلى اهلل عليو كسلم-قىاؿى النَّيبُّ  ؟اأىٍينى تػىٍنزًؿي غىدن 
 .(ْ)(ًمٍن مىٍنزًؿو  (ّ)

 ١تا أجازه رسوؿ اهلل ككاف بيعها باطبلن  فلو مل تكن ٦تلوكة): -رٛتو اهلل تعاىل- (ٓ)قاؿ ا١تاكردم
 .(ٔ)(أقر بقاء ملك الدكر على حكمها األكؿ ألصحأّا ، كال-صلى اهلل عليو كسلم-

صحة ا١تلك، كإال   بيعو للدكر دليل صريح على عقيبلن  -صلى اهلل عليو كسلم-فإقرار الرسوؿ 
 كأم غاصب.  كيبطل تصرفو ترفع يده كاف غاصب

 .(ِ)-رٛتهما اهلل تعاىل-كابن القيم  (ُ)القائلوف ّتواز البيع دكف اإلجارة، كبو قاؿ ابن تيمية .ّ
                                                           

 .ّٖٔ/ٓ، ُط، الحاكم الكبير( ا١تاكردم، (ُ
٭تبو  -كسلمصلى اهلل عليو - ـ، كافُٓٔ -بل ا٢تجرة، ق ٕصحايب جليل، كلد ٔتكة عاـ:  زيد بن حارثة الكناٍل، ( أسامة بن(ِ

إىل ا١تدينة، كأٌمره رسوؿ اهلل قبل أف يبلغ العشرين من عمره، ك١تا توُب  -صلى اهلل عليو كسلم-ىاجر مع النيب ا، ا ٚتن حبن 
رسوؿ اهلل رحل أسامة إىل كادم القرل فسكنو، ٍب انتقل إىل دمشق ُب أياـ معاكية فسكن ا١تزة، ٍب عاد إىل ا١تدينة فأقاـ إىل 

 (.ُْٗ/ُ، أسد الغابة في معرفة الصحابةابن األثَت، . )احديثن  ُِٖ ركل:ـ، ْٕٔ -ق ْٓاـ: أف مات فيها ع
كأنسأّا، كاف فصيح اللساف  بأيامها كمآثرىا اا٢تامشي القرشي، أبو يزيد: صحايب جليل، أعلم قريشن عقيل بن أيب طالب  ((ّ

مع قريش  اهد بدرن تحاكم الناس إليهم منهم عقيل، ش، كاف ُب قريش أربعة يكجعفر ألبيهما شديد اٞتواب، كىو أخو عليٌ 
ـ، ِٗٔ -ىػ ٖفأسره ا١تسلموف ففداه العباس بن عبد ا١تطلب، فرجع إىل مكة ٍب أسلم بعد اٟتديبٌية، كىاجر إىل ا١تدينة سنة 

ار ُب مسجد ، كقد عمي ُب أكاخر أيامو، ككاف الناس يأخذكف عنو األنساب كاألخبة، كثبت ُب معركة حنُتكشهد غزكة مؤت
 (.ِِْ/ْ، أسد الغابة في معرفة الصحابةابن األثَت، ) -عنو رضي اهلل-ـ ٓٗٔ -ق ٕٔا عاـ: ا١تدينة، كتوُب فيه

، ّٕ/ٖكتاب اٞتهاد كالسَت، باب إذا أسلم قـو ُب دار اٟترب ك٢تم ماؿ كأرضوف فهي ٢تم، ،  صحيحوأخرجو البخارم ُب ( (ْ
 .ُّّٔ:رقم، َُٖ/ْكتاب اٟتج، باب النزكؿ ٔتكة للحاج كتوريث دكرىا،   ،صحيحوكمسلم ُب . َّٖٓ: رقم

، من أصحاب التصانيف الكثَتة النافعة، كلد ُب البصرة عاـ: ن علماء الشافعية( علي بن ٤تمد حبيب، أبو اٟتسن ا١تاكردم: م(ٓ
اة ُب أياـ القائم بأمر اهلل العباسي، ـ، كانتقل إىل بغداد، ككيل القضاء ُب بلداف كثَتة، ٍب جيعل أقضى القضْٕٗ -ق ّْٔ

، نسبتو إىل بيع ماء الورد، ككفاتو ببغداد عاـ: نهم كبُت ا١تلوؾ ككبار األمراءكلو ا١تكانة الرفيعة عند ا٠تلفاء، كرٔتا توسط بي
 (. ِّٕ/ْ، األعالـالزركلي، . )-رٛتو اهلل تعاىل-ـ، من كتبو: أدب الدنيا كالدين َُٖٓ -ق َْٓ

 .ّٖٔ/ٓ، الحاكم الكبيركردم، اا١ت ((ٔ
 .ُُّ/ّْ، مجموع فتاكل ابن تيميةالقاسم، ( (ُ
 .ُّٖ/ّ، زاد المعاد في ىدم خير العبادابن القيم، ( (ِ
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اليت يىشًتؾي ُب استحقاؽ االنتفاع ّٔا ٚتيعي ا١تسلمُت،  ا١تقدسة أرضى ا١تشاعر ىذه كاستدلوا بأف 
 ؛فالساكنوف ّٔا أحق ٔتا احتاجوا إليو) ،(ُ)َّٰذيي ىي مي خيُّ تعاىل:سبحانو ك كما قاؿ 

 كأما الفاضل عليهم بذلوألهنم سبقوا إىل ا١تباح، كمن سبقى إىل ا١تباح من طريق أك مسجد أك سوؽ، 
 (ّ)ا ُب رباطو مشًتكة، كصار ىذا ٔتنزلة من يبٍت بيتن  (ِ)ألهنم إ٪تا ٢تم أف يبنوا ّٔذا الشرط، لكن العرصةى 

، (ْ)ُب خانات السبيل امن يبٍت بيتن كليس لو ا١تعاكضة عليو، أك  لو اختصاصه بسيكناهأك ٨توه  أك مدرسةو 
، ك٨تو ذلك. كما تكوف األرض فيو مشًتكة ا١تنفعة للحج (ٔ)اليت تكوف ُب الثغور (ٓ)الرباطأك ُب دكر 

 .(ٕ)(كاٞتهاد كللمركر ُب الطرقات أك للتعليم أك التعبد ك٨تو ذلك
 :-رحمو اهلل تعالى-: اختيار الشيخ العثيمين اثالثن 

صحة بيع كإجارة بيوت مكة  -حيث مل يصرح بقولو ُب ا١تسألة-حسب ما ظهر يل من كبلمو 
كالعمل على ىذا القوؿ، كأما القوؿ بأنو ال ٬توز بيعها كال إجارهتا فهو ) :-رٛتو اهلل تعاىل-إذ يقوؿ 

اإلسبلـ فهو كإف كاف فيو شيء من القوة، فإنو ٯتكن أف ٬تاب قوؿ ضعيف، كأما ما ذىب إليو شيخ 
 .(ُ)(عنو بأف اآلية ُب أمكنة ا١تشاعر، فهذه ال شك أهنا ال ٘تلك

                                                           

 .ِٓ( سورة اٟتج، من اآلية رقم: (ُ
، ُُٖ/ْ، الصحاح اٞتوىرم،) .( العىٍرصىةي بوزف الضربة كل بقعة بُت الدكر كاسعة ليس فيها بناء كاٞتمع الًعرىاصي ك العىرىصىاتي (ِ

 مادة: عرص(.
قىاؿى اٍبن عقيل: نقلتو من خطو كأنا أذـ ): -رٛتو اهلل تعاىل-( الرباط: مكاف ينقطع بو بعض الصوفية للتعبد، يقوؿ ابن اٞتوزم (ّ

ماعات ُب ا١تساجد الصوفية لوجوه يوجب الشرع ذـ فعلها منها أهنم اٗتذكا مناخ البطالة كىي األربطة فانقطعوا إليها عىٍن اٞت
 (.ِّٖ/ُ، ُط، تلبيس إبليس)اٞتوزم،  (فبل ىي مساجد كال بيوت كال خانات كصمدكا فيها للبطالة عىٍن أعماؿ ا١تعاش

لساف  ابن منظور،( خانات السبيل، ا٠تانات ٚتع: خاف، كىو النزؿ أك ا١تسكن أك اٟتانوت يكوف ُب السبيل، أم: الطريق. )(ْ
 خوف(. ، مادة:ُْٔ/ُّالعرب،  

ابن منظور، . )ا خيلو، ٍب صار لزـك الثغر رباطن ( الرباط كا١ترابطة: مبلزمة ثغر العدك، كأصلو أف يربط كل كاحد من الفريقُت(ٓ
 ، مادة: ربط(.َّّ/ٕ ، لساف العرب

لساف ابن منظور، . )بُت ببلد ا١تسلمُت كالكفار، كىو موضع ا١تخافة من أطراؼ الببلد ا فاصبلن ( الثغر: ا١توضع الذم يكوف حدن (ٔ
 ، مادة: ثغر(.َُّ/ْ ، العرب

 .ّٕٔ/ْ، جامع المسائلابن تيمية، ( (ٕ
 .ُّٖ/ٖ، الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ُ
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صحيح البخارم، عندما أكرد ا٠تبلؼ ُب ىذه  ُب شرح -رٛتو اهلل تعاىل-كيقوؿ الشيخ العثيمُت 
ك٢تذا ٬ترم فيو التبايع  ؛ا١تالك العُت كا١تنفعةلكن العمل اآلف على أنو ملكه تاـ ٯتلك فيو ) ا١تسألة:

 .(ُ)(ك٬ترم فيو التأجَت كالرىن كاالرهتاف كاإليقاؼ كغَت ىذا
  ،(ِ)(كىىىٍل تػىرىؾى لىنىا عىًقيله ًمٍن مىٍنزًؿو ) :الذم قاؿ فيو كعلل ذلك ٔتفهـو النص كىو اٟتديث السابق

 .(ّ)بكل شيء فمفهومو أهنا ٘تلك، كا١تلك يفضي إىل جواز التصرؼ ّٔا
ماء أف ما فتح عنوة مرجعو إلماـ أف الصحيح أف مكة ٦تا فتح عنوة، كقد قرر العل كإذا تقرر لدينا

فإما أف يقسمو بُت الفاٖتُت، أك أف يقر أىلو عليو كيضرب عليهم اٞتزية أك ا٠تراج، أك أف  ا١تسلمُت،
 كُب ىذه اٟتالة ال ٬توز التصرؼ ّٔا ببيع أك إ٬تار. ،(ْ)ا للمسلمُتا عامن ٬تعلو كقفن 

ك٦تا الشك فيو أنو مل يرد دليل صريح صحيح ُب عدـ جواز التصرؼ ُب دكر مكة، كمل تقسم 
أقرىم عليها، كىذا ما أشارت لو النصوص  أنوإال  ا، فلم يبقى يرد دليل ّتعلها كقفن  بُت الفاٖتُت، كمل

ُب قصة فتح  -رضي اهلل تعاىل عنو-بق، ككحديث أيب ىريرة الشرعية كحديث أسامة بن زيد السا
مىٍن دىخىلى دىارى أىىًب سيٍفيىافى فػىهيوى آًمنه، كىمىٍن )عند فتح مكة:  -صلى اهلل عليو كسلم-مكة فقد قاؿ 

كىذا دليل إقرار ٢تم  ،فنسب الدكر ألصحأّا ،(ٓ)(أىٍلقىى السّْبلىحى فػىهيوى آًمنه، كىمىٍن أىٍغلىقى بىابىوي فػىهيوى آًمنه 
 ف اإلنساف يتصرؼ ُب ملكو كيف يشاء.أٔتلكها، كمن ا١تعلـو 

 ؛ُب ىذه ا١تسألة -تعاىل رٛتهما اهلل-السعدم شيخو  اختيارنفس  كاختيار الشيخ العثيمُت ىو
كثر منها من أبيوت مكة يصح بيعها كإجارهتا، كاآلثار ُب ا١تنع من ذلك يقابلها مثلها أك ) إذ يقوؿ:

 كا١تشًتمثار، كمل يزؿ عمل أىل مكة على ذلك من زمن طويل، كاٟتاجة من البائع كا١تؤجر اآل
ا، كُب ا١تنع من ذلك ضيق كحرج، كقد رفع اهلل اٟترج عن ىذه إىل ذلك جدن  كا١تستأجر تدعو

  .(ُ)(األمة
                                                           

 .ِٖٓ/ٓ، ُط، شرح صحيح البخارم( العثيمُت، (ُ
، ّٕ/ٖكتاب اٞتهاد كالسَت، باب إذا أسلم قـو ُب دار اٟترب ك٢تم ماؿ كأرضوف فهي ٢تم، ،  صحيحوأخرجو البخارم ُب ( (ِ

 .ُّّٔ:رقم، َُٖ/ْكتاب اٟتج، باب النزكؿ ٔتكة للحاج كتوريث دكرىا،   ،صحيحوكمسلم ُب . َّٖٓ: رقم
 .ُّٖ/ٖ، الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ّ
 .ُُٖ/ّ، الموسوعة الفقهية الكويتيةيت، كزارة الشؤكف اإلسبلمية بالكو ( (ْ
 .ِْْٕ: رقم، ُِٕ/ٓكتاب اٞتهاد كالسَت، باب فتح مكة،  ،صحيحوأخرجو مسلم ُب ( (ٓ
 .َٕ، المختارات الجلية من المسائل الفقهيةالسعدم، ( (ُ
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كثَتة حىت ثار  آبأدلة ك  هكنصر  ،(كىو أظهر ُب اٟتجة) :-رٛتو اهلل تعاىل- (ُ)مةاابن قدقاؿ عنو 
كمل يزؿ أىل مكة يتصرفوف ُب دكرىم تصرؼ ا١تبلؾ بالبيع كغَته، كمل ينكره منكر فكاف ) قاؿ:
 .(ِ)(اإٚتاعن 

  

                                                           

ـ، ُُْٔ -قُْٓفلسطُت، عاـ: بلة، كلد ُب ٚتاعيل من قرل فقيو من أكابر اٟتنا ،ا١تقدسياهلل بن ٤تمد بن قدامة ( عبد (ُ
ـ، ُُٓٔ -ق  ُٔٓ كتعلم ُب دمشق، كصنف الكتب الكثَتة من أشهرىا كتاب ا١تغٍت ُب الفقو، كرحل إىل بغداد سنة

 (.ٕٔ/ْ، األعالـالزركلي، )ـ ُِِّ -ق َِٔ: من أربع سنُت، ٍب عاد إىل دمشق كفيها توُب عاـ اكأقاـ فيها ٨تون 
 .ُٕٗ/ْ، المغنيابن قدامة، ( (ِ
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  المبحث الرابع:

 ملكية ما نبت في أرض مملوكةلمن 

 : صورة المسألة:أكالن 
شائش فينبت ّٔا شيء من النباتات ببل عمل منو، كاٟت ،زراعية اعندما يكوف لشخص أرضن 

 كرضاه. ف صاحبها، فبل شك أنو ٬توز لكل أحد اف ينتفع ّٔا إذا كاف بإذك٨توىا ٦تا ينبت على ا١تطر
كحده، كال ٬توز ألحد من الناس مشاركتو  ا بصاحب األرضكلكن ىل يكوف االنتفاع ّٔا خاصن 

 فيها إال بإذنو، لكوهنا تقع ُب أرضو كملكو.
إذا استغٌت صاحب ك٬توز لغَته أف ينتفع ّٔا فقط، ّٔا أكىل يكوف ىو  أف صاحب األرضأـ 

 األرض عنها كلو مل يأذف بذلك؟.
لو مل يأذف ك حىت  ،ببل أكلوية ألحد من ا١تسلمُت ُب جواز االنتفاع ّٔايشًتؾ معو غَته أـ أنو 

-إىل النيب ا١ترفوع ُب اٟتديث  كما  ،مُتلا١تشًتكة بُت ا١تسألهنا من الثبلثة  ،صاحب األرض بذلك
ًء كىالنَّارً ) :أنو قاؿ -اهلل عليو كسلمصلى  اًء كىاٍلكىبلى : اٍلمى ثو  .؟(ُ)(اٍلميٍسًلميوفى شيرىكىاءي ُب ثىبلى

 :(ٕ)-رحمو اهلل تعالى-: أقواؿ العلماء كما ذكرىا الشيخ العثيمين اثانين 
 لو عمل فيو أنو ملك خاص بو، كاختلفوا ُب الصورة تفق العلماء على أف النابت ُب أرضو ٦تاا

 السابقة على النحو التايل:
كابن  (ْ)كاٟتنابلة (ّ)القائلوف بأف صاحب األرض ال ٯتلكو فيجوز لغَته أخذه، كبو قاؿ اٟتنفية .ُ

 .(ٓ)-رٛتو اهلل تعاىل-القيم 
ًء كىالنَّارً ) :كىو قولو اٟتديث السابقنطوؽ كاستدلوا ٔت اًء كىاٍلكىبلى : اٍلمى ثو   ،(اٍلميٍسًلميوفى شيرىكىاءي ُب ثىبلى

                                                           

. كصححو َِِّٖ: رقم ،ُْٕ/ّٖ، -صلى اهلل عليو كسلم-رجاؿ من أصحاب النيب حديث  ،مسندهأخرجو أٛتد ُب ( (ُ
 (.ُُٗٓٔ: رقم، ُُّٖ/ِ، صحيح الجامعاأللباٍل )

 .ُُْ/ٖ، الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ِ
 .ِٖ/ّ، االختيار لتعليل المختارا١توصلي، ( (ّ
 .ِِ/ْ، ُط، المبدع في شرح المقنع، الصاٟتي( (ْ
 .ُٕٓ/ٓ، زاد المعاد في ىدم خير العبادابن القيم، ( (ٓ
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ا أك غَت ٦تلوؾ، فكل ماء أك نار أك  أطلق ُب ىذا كمل ٮتصص ٦تلوكن  -صلى اهلل عليو كسلم-فالرسوؿ 
 .بُت الناس كؤل فهو حق مشًتؾ
كلكنهم  ،(ُ)(اكمل يشًتط ُب ىذه الشركة كوف مقره مشًتكن ) :-رٛتو اهلل تعاىل-قاؿ ابن القيم 

 ذكركا أنو ال ٭تل لغَت صاحب ا١تلك أف يدخل إىل ملكو إال بإذنو.
 .(ّ)كالشافعية (ِ)القائلوف بأنو ٯتلك ما نبت ُب أرضو، كبو قاؿ ا١تالكية .ِ

لُّ مىاؿي اٍمرًئو ًإالَّ ًبًطيًب نػىٍفسو ) :-عنوتعاىل رضي اهلل -حنيفة الرقاشي  كاستدلوا ْتديث الى ٭تًى
ككجو الداللة من اٟتديث: أف ما كاف داخل أرضو فهو ملك لو كمعدكد من مالو، فبل ٬توز ،(ْ)(ًمٍنوي 

 .-صلى اهلل عليو كسلم-ألحد أف يعتدم عليو ببل إذنو بصريح كبلـ الرسوؿ 
ثو )كٛتلوا اٟتديث السابق  ا على ما كاف ُب الصحراء ٦تا ليس ٦تلوكن  (اٍلميٍسًلميوفى شيرىكىاءي ُب ثىبلى

 .(ٓ)ألحد
 ا للجميع، لو، كإال كاف مباحن حق فهو ُب ملكو  (ٔ)القائلوف بأف صاحب األرض إف استنبتو .ّ
 .-رٛتهم اهلل تعاىل- (ٖ)كابن تيمية (ٕ)ا١تاكردم :قاؿ ذا القوؿكّٔ

كاألصح عندم اعتبار العرؼ فيما أرصدت لو تلك األرض، ) :-رٛتو اهلل تعاىل-قاؿ ا١تاكردم 
ا١تقصود من نباهتا: كاآلجاـ ا١ترصدة ١تنابت القصب، كالغياض  فإف كانت مرصدة لنبت ذلك، كىو

ا١ترصدة ١تنابت الشجر، كا١تراعي ا١ترصدة ١تنابت الكؤل فهو ملك لرب األرض، كإف كانت مرصدة 
 .(ٗ)(لغَت ذلك من زرع كغركس، فنبات الكؤل كاٟتشيش فيها ضرر ّٔا، فبل يستقر ملكو عليو

                                                           

 .ُٕٓ/ٓ، زاد المعاد في ىدم خير العبادابن القيم، ( (ُ
 .ُّٓ/ِ، بداية المجتهد كنهاية المقتصدابن رشد، ( (ِ
 .ّٖٔ/ُُ، ُط، كفاية النبيو في شرح التنبيو( األنصارم، (ّ
. كصححو َِٓٗٔ: رقم، ِٗٗ/ّْ، -رضي اهلل تعاىل عنو- عم أيب حرٌة الرقاشيحديث  ،مسندهأخرجو أٛتد ُب ( (ْ

 (.ُْٗٓ: رقم، ِٕٗ/ٓإركاء الغليل بتخريج أحاديث منار السبيل، األلباٍل )
 .ُّٓ/ِ، بداية المجتهد كنهاية المقتصدابن رشد، ( (ٓ
قابلة للنبات إذا نزؿ ا١تطر، أك أف يدع األرض ال ٭ترثها لزرعو ا٠تاص ترقبا ١تا ( كمعٌت استنبتو: أف ٭ترث األرض حىت تكوف (ٔ

 (.ُُْ/ٖ ،الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ينبت عليها من الكؤل كاٟتشيش )
 .ّٖٔ/ُُ، كفاية النبيو في شرح التنبيواألنصارم، ( (ٕ
 .ّٕٖ/ٓ، الفتاكل الكبرل ،( ابن تيمية(ٖ
 .ّٖٔ/ُُ، كفاية النبيو في شرح التنبيو األنصارم،( (ٗ
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نو كاف لو عمل فيو كجهد كاضح، كما أ  صاحب األرض إذا استنبتوكالقائلوف ّٔذا القوؿ يركف أف 
  ىذه اٟتالة.ا لو فيو ُبعطل أرضو خبلؿ ىذه الفًتة ٢تذا الكؤل، فبل يستساغ أف يكوف غَته شريكن 

 :-رحمو اهلل تعالى-: اختيار الشيخ العثيمين اثالثن 
 أرضو ملك الكؤل ا٠تارج فيها إذت بأنو إذا استنب القوؿ -رٛتو اهلل تعاىل-الشيخ العثيمُت رجح 

كىذا أشبو ما يكوف بالصواب كما قلنا ُب أحواض ا١تاء اليت يعدىا الستقباؿ ا١تاء، فإذا جاء ) يقوؿ:
 .(ُ)(ا١تاء كنزؿ فيها صار ملكو

 اكاضح ىنا كىو: أف لصاحب األرض ُب ىذه اٟتالة جهدن  -رٛتو اهلل-كتعليل الشيخ العثيمُت 
من اهلل فغَته من ا١تسلمُت ٢تم  ا٣تردن  يستحق عليو أف ال يساكل فيو بغَته، بينما إذا كاف فضبلن  كعمبلن 

 ؛-أعٍت مبدأ الشراكة ُب ا١تلك ا٠تاص ُب بعض اٟتاالت-حق األخوة، ك٢تذا ا١تبدأ أصل ُب الشريعة 
نىمىا ٨تىٍني ُب  رضي اهلل عنوإذ كرد من حديث أيب سعيد ا٠تدرم  صلى اهلل -سىفىرو مىعى النَّيبّْ أنو قاؿ: بػىيػٍ

ًينن -عليو كسلم صلى اهلل عليو -، فػىقىاؿى كىمًشىاالن  ا، ًإٍذ جىاءى رىجيله عىلىى رىاًحلىةو لىوي، فىجىعىلى يىٍصًرؼي بىصىرىهي ٯتى
فىٍضله ًمٍن زىادو فػىٍليػىعيٍد ًبًو  مىٍن كىافى مىعىوي فىٍضلي ظىٍهرو فػىٍليػىعيٍد ًبًو عىلىى مىٍن الى ظىٍهرى لىوي، كىمىٍن كىافى لىوي ) :-كسلم

 ،(ِ)فىذىكىرى ًمٍن أىٍصنىاًؼ اٍلمىاًؿ مىا ذىكىرى حىىتَّ رىأىيٍػنىا أىنَّوي الى حىقَّ ألىحىدو ًمنَّا ُب فىٍضلو  (عىلىى مىٍن الى زىادى لىوي 
ُب مالك ا١تختص يشبو  اُب ىذا اٟتديث جعل ألخيك ا١تسلم حقن  -صلى اهلل عليو كسلم-فالرسوؿ 

 ، فكيف با١تاؿ الذم ٖتصلت عليو بغَت جهد كعمل منك.فيو كعمبلن  االواجب مع أف لك جهدن 
كتعليل أصحاب ىذا القوؿ قوم كحجتهم ٢تا حظ كبَت من النظر، لكن ال يزاؿ ُب النفس شيء 

 من التعدم على أمبلؾ الغَت.
ا١تملوكة إىل أربعة إذ قٌسم األراضي  ؛(ّ)أشار ٢تذا القوؿ بطريقة أخرل -رٛتو اهلل- كابن رشد

كىذا النوع ثبلثة  ،اليت مل تستصلح يببل حيطاف من األراض ةاحملصنة ْتيطاف ليست كاحملرز أقساـ، ف
 للرعي، فكأنو توسط بُت القولُت األخَتين. زرعها لينبت، منها األرض ا١تعدة لرعي دكابو فيًتؾ أنواع

ا كلصاحبها اٟتق فيها، كمن الصعب القوؿ ٔتنازعتو م ل أف األرض ا١تملوكة ٢تا حرمةظكلكن ي
 .منوىو ٦تلوؾ لو بغَت طيب نفس 

                                                           

 .ُُْ/ٖ، الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ُ
 .ُْْٔ: رقم ،ُّٖ/ٓكتاب اللقطة، باب استحباب ا١تؤاساة بفضوؿ ا١تاؿ،  ،صحيحوأخرجو مسلم ُب ( (ِ
 .ِْٔ/َُ، البياف كالتحصيلابن رشد، ( (ّ
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 المبحث الخامس:

 بيع المسك في كعائو )فارتو(حكم 

 : صورة المسألة:أكالن 
كىي معلومة ُب األصل لكنها مستًتة الصفة حالة  ،ىناؾ بعض السلع اليت تباع قبل أف ترل

البيع، مثل اللنب ُب الضرع، ، ككالنول ُب التمر، ككذلك مسك الغزاؿ ُب كعائو كما شأّها، كىذه 
فهل يدخل بيعها ُب الغرر األنواع مستًتة بأصل ا٠تلقة، قد تكوف صاٟتة أك تالف جزء منها أك كلها، 

 -صلى اهلل عليو كسلم-قاؿ: نػىهىى رىسيوؿي اللًَّو  -رضي اهلل تعاىل- كما ُب حديث أيب ىريرة  ا١تنهي؟
 ؛، أـ أنو جائز بيعها قبل الرؤية للعلم بصفتها على كجو العمـو(ُ)عىٍن بػىٍيًع اٍلغىرىًر.عىٍن بػىٍيًع اٟتٍىصىاًة، كى 

 .كألهنا إذا كشفت فسدت ُب األغلب؟ ،لتعذر رؤيتها
ع على صفتها اٟتالية هنا تبا إكىل يكوف للمشًتم خيار العيب أك الرؤية بعد البيع، ُب حاؿ قلنا 

 .أم مستًتة؟
 :(ٕ)-رحمو اهلل تعالى-: أقواؿ العلماء كما ذكرىا الشيخ العثيمين اثانين 
 .(ٔ)كاٟتنابلة (ٓ)كالشافعية (ْ)كا١تالكية (ّ)اٟتنفية نوع من البيع، كبو قاؿالقائلوف بعدـ جواز ىذا ال .ُ

صلى اهلل عليو -السابق، أف رىسيوؿي اللًَّو  -رضي اهلل تعاىل عنو-كاستدلوا ْتديث أيب ىريرة 
كىو ما طوم عنك  ،اكسبب ا١تنع ألف فيو غررن  ،(ٕ)عىٍن بػىٍيًع اٍلغىرىًر.: نػىهىى عىٍن بػىٍيًع اٟتٍىصىاًة كى -كسلم

 .(ٖ)علمو. كىو ا٠تطر الذم ال يدرم أيكوف أـ ال، كبيع السمك ُب ا١تاء كالطَت ُب ا٢تواء

                                                           

 .ُّٖٖ: رقم، ٓ/ّكتاب البيوع، باب بطبلف بيع اٟتصاة كالبيع الذل فيو غرر،  ،صحيحوأخرجو مسلم ُب ( (ُ
 .ُٓٓ/ٖ، الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ِ
 .ُُْ/ٔ، د.ط، العناية شرح الهداية( الركمي، (ّ
 .ُٓ/ّ، بلغة السالك ألقرب المسالكالصاكم، ( (ْ
 .َٔ/ْ، العزيز شرح الوجيزالرافعي، ( (ٓ
 .َُْ/ُ، المقنع في اختصارزاد المستقنع اٟتجاكم، ( (ٔ
 .ُّٖٖ: رقم ،ٓ/ّكتاب البيوع، باب بطبلف بيع اٟتصاة كالبيع الذل فيو غرر،   ،صحيحوأخرجو مسلم ُب ( (ٕ
 .ُُْ/ٔ، العناية شرح الهدايةالركمي، ( (ٖ
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ألنو ٣تهوؿ، كا١تسك غاؿ إف قدرتو بالوزف فقد تكوف الفأرة ٝتيكة، كإف قدرتو ) ا:كقالوا أيضن 
 .(ُ)(باٟتجم فكذلك

كىو ظاىر   ،(ّ)، كبعض اٟتنفية(ِ)عيةالقائلوف ّتواز ىذا النوع من البيع، كبو قاؿ بعض الشاف .ِ
 .(ٓ)-رٛتهم اهلل تعاىل-كابن القيم  (ْ)كبلـ ابن تيمية

كليس منو بيع ا١تسك ُب فأرتو، بل ىو نظَت ما مأكولو ُب ) :-رٛتو اهلل تعاىل-ابن القيم  قاؿ
عليو رطوبتو جوفو كاٞتوز كاللوز كالفستق كجوز ا٢تند، فإف فأرتو كعاء لو تصونو من اآلفات، كٖتفظ 

كرائحتو، كبقاؤه فيها أقرب إىل صيانتو من الغش كالتغَت، كا١تسك الذم ُب الفأرة عند الناس خَت من 
 .(ٔ)(ا١تنفوض
ىذه الفأرة كعاء طبيعي فهي كقشرة الرمانة، كمن ا١تعلـو أف الرمانة ) على أف: ىذاقو٢تم  اكبنو 

م كثَت، كقد يكوف فيو شيء قليل، ٍب إف يصح بيعها ككعاؤىا قشرىا، فقد يكوف فيو شيء من الشح
  .(ٕ)(أىل ا٠تربة ُب ىذا يعرفونو إما باللمس كالضغط عليو، أك بأم شيء

قولو ذلك إىل أنو جرت بو عادة الناس، كأف ىذا ليس من  -رٛتو اهلل تعاىل-كيعزك ابن القيم 
كجنسو معرفة ال تكاد ٗتتلف، كجرت عادة التجار ببيعو كشرائو فيها، كيعرفوف قدره ) إذ يقوؿ: ؛الغرر

فليس من الغرر ُب شيء، فإف الغرر ىو ما تردد بُت اٟتصوؿ كالفوات، كعلى القاعدة األخرل: ىو 
ا، كمن حـر ا كال عرفن ا ال لغة كال شرعن ما طويت معرفتو، كجهلت عينو، كأما ىذا ك٨توه فبل يسمى غررن 

ا، كجواز بيع ا١تسك ُب الفأرة ر لغة كشرعن بيع شيء، كادعى أنو غرر، طولب بدخولو ُب مسمى الغر 
، كالذين منعوه جعلوه مثل بيع النول ُب التمر، أحد الوجهُت ألصحاب الشافعي، كىو الراجح دليبلن 

 .(ٖ)(كالبيض ُب الدجاج، كاللنب ُب الضرع، كالسمن ُب الوعاء، كالفرؽ بُت النوعُت ظاىر

                                                           

 .ُٓٓ/ٖ، الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ُ
 .ِِٓ/ّ، التهذيب في فقو اإلماـ الشافعيابن الفراء، ( (ِ
 .ّْٖ/ّ، ُط، النهر الفائق شرح كنز الدقائق( ابن ٧تيم، (ّ
 .ُِْ/ٔ ،جامع المسائلابن تيمية، ( (ْ
 .ِٖٕ/ٓ، زاد المعاد في ىدم خير العبادابن القيم، ( (ٓ
 نفس ا١توضع. ،مرجع السابقال( (ٔ
 .ُٓٓ/ٖ ،الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ٕ
 .ِٖٖ/ٓ، زاد المعاد في ىدم خير العبادابن القيم، ( (ٖ
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 على ظاىره ا٠تيار، كىو ركاية ُب مذىب اإلماـف مل ٬تده إالقائلوف بأنو يصح البيع كللمشًتم  .ّ
كمن اشًتل ما مل يره جاز، كلو خيار الرؤية. معناه: إف ) إذ قالوا: ؛(ِ)كقاؿ ّٔا بعض اٟتنفية ،(ُ)أٛتد

 .(ّ)(ا كمل يره البائعشاء أخذه كإف شاء رده، ككذا إف كاف الثمن عينن 
ألنو رٔتا أف بعض السلع كشف  ؛ذلك تاج ا١تتبايعاف إىلكال شك أنو ُب بيع بعض السلع ٭ت

 ا١تستًت ا١تقصود بالبيع يضر ّٔا.
إشارة لقوؿ رابع كىو: جواز ىذا النوع من البيع ١تن  -رٛتو اهلل تعاىل-كُب كبلـ الشيخ السعدم  .ْ

 .(ْ)يعرفو من أىل ا٠تربة بو، كمنعو عن غَتىم لوجود اٞتهالة
 تعالى:: اختيار الشيخ العثيمين رحمو اهلل اثالثن 

القوؿ بصحة ىذا النوع من البيع للتعليبلت السابقة بصحة، كألنو مستًت بأصل ا٠تلقة فينبغي أف 
 .(ٓ)٬ترل بو ٣ترل ا١تستًتات األخرل بالقوؿ باٞتواز ُب اٞتميع

بالعادة، كمنافع األعياف ُب  امعركفن  افأما إذا كاف شيئن ) :-رٛتو اهلل تعاىل-قاؿ ابن تيمية 
ع ا١تعتاد، كلنب البهائم ا١تعتاد، كمثل الثمر كالزر  (ٔ)اإلجارة، مثل منفعة األرض كالدابَّة، كمثل لنًب الظّْئر

حيطَّ عن  حىصىلى على الوجو ا١تعتاد، كإالَّ  كاحدو، كىو جائز، ٍبَّ إف ا١تعتاد، فهذا كلُّو من بابو 
ا١تنفعة ا١تقصودة. كىو مثل كضع اٞتائحًة ُب البيع، كمثل ما إذا تىًلفى الىمستأجر بقدًر ما فاتى من 

 .(ٕ)(بعض ا١تبيع قبلى التمكن من القبض ُب سائر البيوع
ا، كلرفع اٟترج ا كمشًتين بائعن  ٬تدىا جاءت لتحقيق مصاّب اٞتميع ا١تتأمل ُب أصوؿ الشريعةك 

ا تغتفر بعض األمور ُب حاالت ال تغتفرىا ُب غَتىا، لتحقيق مصاّب العباد، كللتيسَت عنهم، كأحيانن 
عليهم، فالنهي عن الغرر ىو عُت ا١تصلحة، كلكن عندما تكوف مصلحة ا١تتبايعُت ُب ترتب غرر يسَت 

                                                           

 . كمل أجده ُب كتب ا١تذىب.ِٖٖ/ٓ، زاد المعاد في ىدم خير العباد( ذكره ابن القيم ُب (ُ
 .ُٔ/ِ، االختيار لتعليل المختارا١توصلي، ( (ِ
 نفس ا١توضع. ،مرجع السابقال( (ّ
 .ِْٕ، ُط، الفتاكل السعدية( السعدم، (ْ
 .ُٓٓ/ٖ، الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ٓ
: العاطفةي على غَت كلدىا، ا١تٍرًضعةي لو، من الناس كاٟتيوانات كغَتىا، كالذكري كاألينثى ُب ذلك سواء. )(ٔ لساف ابن منظور، ( الظّْئػٍري

 ، مادة: ظأر(.ُْٓ/ْ ، العرب
 .ُِْ/ٔ ،جامع المسائلابن تيمية، ( (ٕ



 

179 

جد فإنو يعفى عنو، كعلى ىذا قامت بعض العقود كالسلم كالعرايا ك٨توىا، كمن نظر ُب ىذه األقواؿ ك 
أف اشًتاط إخراج ا١تسك للرؤية يضر بالبائع كا١تشًتم، كالقوؿ بنفاذ البيع كىو داخل كعائو قد يضر 

حة اٞتميع ىو القوؿ كلذا كاف أعدؿ األقواؿ احملقق ١تصل ؛ا لغبلء ٙتنوا أك تالفن با١تشًتم إف خرج ناقصن 
 ار الرؤية، أك يكوف خيار العيب.ر للمشًتم بعد رؤية ا١تبيع، سواء قلنا ٓتياالبيع مع ثبوت ا٠تي ةصحب

فلذلك  ؛كمفسدة الغرر أقل من الربا) ٢تذا ا١تفهـو فيقوؿ: -رٛتو اهلل تعاىل-كيشَت ابن تيمية 
ا مثل بيع العقار ٚتلة كإف ا من ضرر كونو غررن رخص فيما تدعو إليو اٟتاجة منو فإف ٖترٯتو أشد ضررن 

واف اٟتامل أك ا١ترضع كإف مل يعلم مقدار اٟتمل أك كمثل بيع اٟتي ،مل يعلم دكاخل اٟتيطاف كاألساس
  .(ُ)(اكإف كاف قد هني عن بيع اٟتمل مفردن  ،اللنب

                                                           

 .ُِٕ/ُ، ُط، القواعد النورانية الفقهية( اٟتراٍل، (ُ
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  المبحث السادس:

 جهالة ثمن السلعة )البيع برقمو(حكم 

 : صورة المسألة:أكالن 
صاحب قبل من إما  مرقـو عليها، ٤تدد سعرذات  بعض السلعُب بعض احملاؿ التجارم، تكوف 

 .هات ا١تسؤكلةاٞتقبل أك من  ،احملل
السعر : بالبائع فقاؿ ،القلمىذا بكم تبيع  :للبائعا، كقاؿ قلمن  ٤تلاشًتل من ا أف شخصن فلو 

 .قبللكنو على ما كتب عليو ك ا١تشًتم عليو، كمل يطلع  الذم كتب
ا ثابتن احملدد ا١ترقم سعر الكوف ا، ألف ا١تشًتم رضي بالبيع، كلمنعقدن  ا البيع ىنا صحيحن  كوففهل ي

 .؟ايشًتم بو الناس ٚتيعن 
الذم ىو  ،أحد العوضُت ٞتهالةكذلك  ،الغرر ال يصح كال ينعقد، ألنو يدخل ُب بيع البيع أـ أف

 .؟، بالنسبة للمشًتمالثمن ُب ىذه ا١تسألة
، كالبيع ٔتا ينقطع بو السعر، كالبيع ٔتثل ما اشًتل بو  فبلف، كمثلو ُب اٟتكم البيع بسعر اليـو

 ك٨توىا من الصور.
 :(ٔ)-رحمو اهلل تعالى-: أقواؿ العلماء كما ذكرىا الشيخ العثيمين اثانين 
 (ّ)كا١تالكية (ِ)القائلوف بعدـ جواز ىذا النوع من البيوع، كبو قاؿ اٞتمهور من العلماء من اٟتنفية .ُ

 .(ٓ)كاٟتنابلة (ْ)كالشافعية
صلى -أنو قاؿ: نػىهىى رىسيوؿي اللًَّو  -اهلل تعاىل عنورضي -كاستدلوا لقو٢تم ىذا ْتديث أيب ىريرة 

 .(ٔ)عىٍن بػىٍيًع اٍلغىرىًر.: عىٍن بػىٍيًع اٟتٍىصىاًة، كى -اهلل عليو كسلم
 البيع للمتعاقدين أك أحد٫تا. كقتالثمن ٣تهوؿ ف داخلة ُب بيع الغرر ا١تنهي عنو؛ ىذه الصورك 

                                                           

 .ُُٕ/ٖ، الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ُ
 .ُٖٕ/ٓ، ِط، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع( الكاساٍل، (ِ
 .ُُٓ/ِ، ُط، التلقين في الفقو( الثعليب، (ّ
 .ّٓٓ/ِ، ُط، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج( الشربيٍت، (ْ
 .ُّٔ/ْ، الركض المربع شرح زاد المستقنعالبهوٌب، ( (ٓ
 .ُّٖٖ: رقم، ٓ/ّكتاب البيوع، باب بطبلف بيع اٟتصاة كالبيع الذل فيو غرر،  ،صحيحوأخرجو مسلم ُب ( (ٔ
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، كمل -رٛتهم اهلل- (ّ)كابن القيم (ِ)كاختارىا ابن تيمية، (ُ)القائلوف باٞتواز، كىو ركاية عن أٛتد .ِ
 إذ يقوؿ ؛تصر٭تا با١تسألة إال أنو أشار إىل أف الغرر اليسَت ٤تتمل -رٛتو اهلل تعاىل-جد للسعدم أ

) ... كإف كاف فيو غرر ظاىر فالصواب قوؿ  عندما تكلم عن بعض صور ا١تسائل اليت يدخلها غرر:
، كاٟتكم يدكر مع علتو، فهذه ا١تسائل (ْ)ى عن بيع الغرر.هن - عليو كسلمصلى اهلل-ألنو  ؛ا١تانعُت

كما أشبهها ٦تا يقاؿ فيو إنو ٣تهوؿ أك غَت ٣تهوؿ، ينظر إىل ٖتقيقها، فإف ٖتقق فيها الغرر منعت، 
 يتضح يل من قولو ىذا أنو إىل اٞتواز أقرب. مكالذ ،(ٓ) (كإال فاألصل اٞتواز

ا عنهما كعن أحد٫تا ُب الثمن ٤تدد معلـو ُب أصلو، كإف كاف غائبن كلعل كجهتهم ُب ىذا أف 
 ساعة البيع، فسعر السلعة ثابت ال يتغَت كقت التبايع.

كىو عمل ) :-رٛتو اهلل تعاىل-و، يقوؿ ابن القيم بأف عمل الناس عليلقو٢تم ىذا كما استدلوا 
منصوص اإلماـ أٛتد، كاختاره الناس ُب كل عصر كمصر جواز البيع ٔتا ينقطع بو السعر، كىو 

، كٝتعتو يقوؿ: ىو أطيب لقلب ا١تشًتم من ا١تساكمة، يقوؿ: يل أسوة بالناس آخذ ٔتا (ٔ)شيخنا
 .(ٕ)(يأخذ بو غَتم، قاؿ: كالذين ٯتنعوف من ذلك ال ٯتكنهم تركو، بل ىم كاقعوف فيو

عت األمة على صحة كقد أٚت) :-رٛتو اهلل تعاىل-إذ يقوؿ ابن القيم  ؛كما استدلوا بالقياس
النكاح ٔتهر ا١تثل، كأكثرىم ٬توزكف عقد اإلجارة بأجرة ا١تثل كالنكاح كالغساؿ، كا٠تباز كا١تبلح، كقيم 
اٟتماـ كا١تكارم، كالبيع بثمن ا١تثل كبيع ماء اٟتماـ؛ فغاية البيع بالسعر أف يكوف بيعو بثمن ا١تثل؛ 

صورة كغَتىا؛ فهذا ىو القياس الصحيح، كال تقـو فيجوز، كما ٕتوز ا١تعاكضة بثمن ا١تثل ُب ىذه ال
 .(ٖ)(مصاّب الناس إال بو

 

                                                           

 .َُّ/ْ، اإلنصاؼ في معرفة الراجح من الخالؼا١ترداكم، ( (ُ
 .نفس ا١توضع ،مرجع السابقال( (ِ
 .ٓ/ْ، إعالـ الموقعين عن رب العالمينابن القيم، ( (ّ
 .ُّٖٖ: رقم، ٓ/ّكتاب البيوع، باب بطبلف بيع اٟتصاة كالبيع الذل فيو غرر،  ،صحيحوأخرجو مسلم ُب ( (ْ
 .ُٕ، المختارات الجلية من المسائل الفقهيةالسعدم، ( (ٓ
 ( يقصد شيخو ابن تيمية رٛتهما اهلل.(ٔ
 .ٓ/ْ، الموقعين عن رب العالمينإعالـ ابن القيم، ( (ٕ
 نفس ا١توضع. ،مرجع السابقال( (ٖ
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 :-رحمو اهلل تعالى-: اختيار الشيخ العثيمين اثالثن 
أنو إف كاف الًتقيم من قبل جهة مسؤكلة فهو مقبوؿ ٬توز العمل بو، كإف كاف  -رٛتو اهلل-رجح 

 ا للمصلحة لنفسو.الحتماؿ حدكث الغش ّٔا جلبن  ؛من صاحب السلعة مل يقبل كال ٬توز العمل بو
ا للسعر، كونو من جهة ف ا١تشًتم ُب ىذه اٟتالة يكوف أشد اطمئنانن إذلك: قولو كحجتو ُب 

 .(ُ)يغلب عليها اٟتياد
ا، كقوؿ ٚتهور كسط بُت قوؿ الشيخُت ابن تيمية كابن القيم آّيزين مطلقن  ك٧تد أف قولو ىذا قوؿ

 ا.مطلقن العلماء ا١تانعُت 
كلو أردنا أف ننظر ُب ا١تسألة من كل جوانبها، لوجدنا أف الناس درجوا على التبايع بالرقم مع 

، لكن يندر أك ال يوجد فيما  كجود اٞتهالة بو، كلكنو ال يقع إال باألشياء ا١تعتادة أك ما كاف ٙتنو قليبلن 
ك٨توه برقمو، كإذا عرفنا أف الشريعة ا سيارة أك بيتن ا اشًتل أك نسمع أف أحدن  ا، فلم نرى كاف ٙتنو باىظن 

ا ت أيضن فيما يشق عليهم، كعرفنا أهنا جاءجاءت لرفع اٟترج عن الناس ُب تعامبلهتم، كالتيسَت ٢تم 
ف القطع باٞتواز أك عدمو إبالتحذير عما يسبب الشحناء كالبغضاء بينهم، من ىنا رٔتا نستطيع القوؿ 

العدؿ ُب ذلك ىو أنو يصح البيع بالرقم ُب األمور البسيطة ف القوؿ إّتميع الصور غَت مقبوؿ، ك 
 ا عليهم ُب تعامبلهتم، كما سول ذلك ال بد فيو من العلم بالثمن.كالدارجة بُت الناس ٗتفيفن 

ا ١تصاّب الناس  كال شك أف أصوؿ الشريعة تتغاضى عن الغرر اليسَت ُب بعض ا١تعامبلت ٖتقيقن 
 جهالة ا١تثمن. كما أسلفنا ُب ا١تبحث السابق حوؿ

كألف الغرر اليسَت إذا احتمل ُب العقد، ال يلـز منو ) :-اهلل تعاىلرٛتو - يقوؿ ابن قدامة ا١تقدسي
 .(ِ)(احتماؿ الكثَت

ا لذاتو، كأف تدعو لو كاشًتط بعضهم بالغرر اليسَت الذم يعفى عنو: أف يكوف غَت مقصودن 
 .(ّ)الضركرة

  

                                                           

 .ُُٕ/ٖ، الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ُ
 .َُٕ/ْ، المغنيابن قدامة، ( (ِ
 .ّٕ/ْ، الموافقات في أصوؿ الشريعةالشاطيب، ( (ّ
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 المبحث السابع:

 (1)تفريق الصفقةحكم 

 : صورة المسألة:أكالن 
لفوا ُب ، اتفق العلماء على بعضها، كاختةا متعددة ك٪تاذج متفرقذكر العلماء لتفريق الصفقة صورن 

: حُت يعقد شخصاف صفقة بينهما، كيتضح أف الصفقة تشتمل على أمرين ٯتكن ، منها مثبلن غَتىا
 عن ا مستقبلن حكمن  من األمرين أخذ كل كاحديالفصل بينهما، فقد ٨تتاج للتفريق بينهما، ْتيث 

 ، كىذا ما يسمى )تفريق الصفقة(.خراآل
ذنو، فيمكن ىنا تفريق الصفقة، فتصح الصفقة إمثالو: باع شخص سيارتو كسيارة غَته بغَت 

 بسيارتو، كتبطل بسيارة غَته.
 :(ِ)كذكر بعض العلماء اٟتنابلة أف لتفريق الصفقة ثبلث صور كىي

  ال يتعذر علمو.ا ك٣تهوالن األكىل: إذا باع معلومن 
 ا لو كلغَته.ا بينو كبُت غَته، أك ٦تلوكن الثانية: إذا باع مشاعن 

 ا يصح البيع فيو، كاآلخر ال يصح.الثالثة: إذا باع شيئُت، أحد٫ت
 :(ٗ)-رحمو اهلل تعالى-كما ذكرىا الشيخ العثيمين   (ٖ): أقواؿ العلماءاثانين 
 .(ٖ)كاٟتنابلة (ٕ)كالشافعية (ٔ)ا١تالكيةك  (ٓ)القائلوف باٞتواز كىم: اٟتنفية .ُ

                                                           

عليو، أك يتناكلو ٍب ينحسر عنو، فتكوف الصفقة الواحدة أف ال يتناكؿ حكم العقد ٚتيع ا١تعقود )( كعرؼ تفريق الصفقة بأنو: (ُ
آّتمعة قد تفرقت أك تبعضت أك ٕتزأت، كبكل ىذه ا١تًتادفات يعرب الفقهاء فيسمونو )تفرؽ الصفقة(، أك )تبعيضها(، أك 

 (ٕٓ/َِ، الموسوعة الفقهية الكويتيةكزارة الشؤكف اإلسبلمية بالكويت، )ٕتزؤىا(. )
 .ُّٖ/ٖ، رح الممتع على زاد المستقنعالشالعثيمُت، ( (ِ
 ، لكثرة ا٠تبلؼ بينهم ُب تفاصيلها كالفركع ا١تًتتبة عليها.د ذكر أقواؿ العلماء فيها إٚتاالن ( القص(ّ
 .ُّٖ/ٖ، الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ْ
 .ُِٖ/ٖ، البناية شرح الهدايةالعيٍت، ( (ٓ
 .ْٕٕ/ِ، ُط، في مذىب عالم المدينةعقد الجواىر الثمينة ( السعدم، (ٔ
 .ْٗ/ّ، فتح الوىاب شرح منهج الطالباألنصارم، ( (ٕ
 .َُْ/ُ، زاد المستقنع في اختصار المقنعاٟتجاكم، ( (ٖ
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ٍوًسًم، فىجىاءى ًإىلىَّ فىأىٍخبػىرىٍل،  اقاؿ: بىاعى شىرًيكه يل كىرًقن  (ُ)كاستدلوا ْتديث أيب ا١تنهاؿ بًنىًسيئىةو ًإىلى اٍلمى
ـى النَّيبُّ  -عنو رضي اهلل تعاىل- (ِ)فىأىتػىٍيتي اٍلبػىرىاءى ٍبنى عىاًزبو  : قىًد  -صلى اهلل عليو كسلم-فىسىأىٍلتيوي، فػىقىاؿى

: ا اٍلبػىٍيعى فػىقىاؿى ًدينىةى كى٨تىٍني نىًبيعي ىىذى فقد ، (ّ)(ابًيىدو فىبلى بىٍأسى ًبًو، كىمىا كىافى نىًسيئىةن فػىهيوى رًبن  امىا كىافى يىدن ) اٍلمى
ُب  -رٛتو اهلل تعاىل- (ْ)ذا قاؿ ابن حجركل ؛نص اٟتديث على تفريق الصفقة فأقر اٞتائز كمنع غَته

 .(ٓ)(ُب سياقو دليل على ترجيح صحة تفريق الصفقة) :"التلخيص اٟتبَت"
 -صلى اهلل عليو كسلم-أف رسوؿ اهلل  -رضي اهلل تعاىل عنو-ا ْتديث أيب ىريرة كاستدلوا أيضن 

رىدَّىىا كىمىعىهىا  ًحبلىبػىهىا أىٍمسىكىهىا، كىًإالَّ بػٍهىا، فىًإٍف رىًضىى فػىٍليػىنػٍقىًلٍب ًّٔىا فػىٍليىٍحل مىًن اٍشتػىرىل شىاةن ميصىرَّاةن،) قاؿ:
ٍرو  أقر التفريق ُب اٟتكم  -صلى اهلل عليو كسلم-النيب ككجو الداللة من اٟتديث: أف ، (ٔ)(صىاعه ًمٍن ٘تى

باب ) قاؿ ُب البدر ا١تنَت:اللنب، كأجاز رد الشاة،  اة، فأمضىبُت جزئي الصفقة، ك٫تا اللنب كالش
ىل أف داللة اٟتديث على تفريق إ -رٛتو اهلل تعاىل-ٍب ساؽ ىذا اٟتديث، إشارة منو  ،(تفريق الصفقة

 .(ٕ)الصفقة ظاىر صريح

                                                           

 ـ. )الذىيب،ِْٕ -ق َُٔ: ( عبدالرٛتن بن مطعم أبو ا١تنهاؿ ا١تكي: تابعي مشهور، ركايتو ُب الكتب الستة، توُب عاـ(ُ
 (.ْْٔ/ُ، ُط، من لو ركاية في الكتب الستة الكاشف في معرفة

 -صلى اهلل عليو كسلم-، كغزا مع رسوؿ اهلل او عمارة: صحايب جليل، أسلم صغَتن ( الرباء بن عازب بن اٟتارث ا٠تزرجي، أب(ِ
الكوفة على الرم بفارس، كعاش إىل أياـ مصعب ابن الزبَت فسكن  اا غزكة ا٠تندؽ، عينو عثماف أمَتن ٜتس عشرة غزكة أك٢ت

 (.ِّٔ/ُ، أسد الغابة في معرفة الصحابةابن األثَت، ـ. )َٗٔ -ق ُٕكاعتزؿ األعماؿ، كتوُب عاـ: 
: رقم، ُّّ/ٔكتاب الشركة، باب االشًتاؾ ُب الذىب كالفضة كما يكوف فيو الصرؼ، ،  صحيحوأخرجو البخارم ُب ( (ّ

 .ُْٓٓ: رقم، ْٓ/ٓ، االورؽ بالذىب دينن هى عن بيع كتاب ا١تساقاة، باب الن  ،صحيحوكمسلم ُب ، ِْٕٗ
أحد علماء ( أٛتد بن علي بن ٤تمد الكناٍل العسقبلٍل، أبو الفضل شهاب الدين ابن حىجىر، من أئمة العلم كالتاريخ، (ْ

ـ، كلع باألدب كالشعر ٍب أقبل على ُِّٕ -ق ّٕٕأصلو من عسقبلف بفلسطُت، كلد بالقاىرة عاـ: الشافعية الكبار، 
كرحل إىل اليمن كاٟتجاز كغَت٫تا لسماع الشيوخ، كعلت لو شهرة فقصده الناس لؤلخذ عنو كأصبح حافظ  اٟتديث،

بأياـ  اف فصيح اللساف راكية للشعر عارفن اإلسبلـ ُب عصره، انتشرت مصنفاتو ُب حياتو كهتادهتا ا١تلوؾ ككتبها األكابر، ككا
اعتزؿ، لو تصانيف جليلة كثَتة منها: فتح البارم شرح صحيح  ا١تتقدمُت كأخبار ا١تتأخرين، ككيل قضاء مصر مرات ٍب

 (.ُٖٕ/ُ، األعالـالزركلي، ـ. )ُْْٗ -ىػ ِٖٓالبخارم، توُب بالقاىرة عاـ: 
 . َُُ/ّ، ُط، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير( ابن حجر، (ٓ
، ُُِٓ: رقم، ّٗٔ/ٓصراة كُب حلبتها صاع من ٘تر، كتاب البيوع، باب إف شاء رد ا١ت،  صحيحوأخرجو البخارم ُب ( (ٔ

 ،َّٕٗ: رقم، ٔ/ٓكتاب البيوع، باب حكم بيع ا١تصراة،   ،صحيحوكمسلم ُب 
 .ّْٓ/ٔ، ُط، البدر المنير في تخريج األحاديث كاآلثار الواقعة في الشرح الكبيربن ا١تلقن، ( ا(ٕ
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 .(ِ)كبعض اٟتنابلة (ُ)القائلوف ٔتنع تفريق الصفقة، كىم: بعض الشافعية .ِ
صلى اهلل -قاؿ: نػىهىى رىسيوؿي اهلًل  -عنو اهلل تعاىل ضير -كاستدلوا ْتديث عبداهلل بن مسعود 

ةو.عىٍن صىٍفقى  -عليو كسلم ، ككجو الداللة من ىذا اٟتديث: أف تفريق الصفقة (ّ)تػىٍُتً ُب صىٍفقىةو كىاًحدى
 اٟتديث. يقتضي كجود صفقتُت كقع عليهما عقد كاحد، كىذا األمر ىو عُت ما هنى عنو

ةي ) كىو: -صلى اهلل عليو كسلم-استدلوا ْتديث يركل عن النيب كما  نػىهىى النَّيبُّ عىلىٍيًو الصَّبلى
ـي عىٍن تػىٍفرًيًق الصٍَّفقىةً   .(ْ)(كىالسَّبلى

فغلب التحرَل، كما لو ٚتع بُت  ،ا كحرامن ف العقد ٚتع حبلالن ا فقالوا: يبطل ألكعللوا لقو٢تم أيضن 
ا بألف ا كعبدن ا بدر٫تُت، ككذلك  ٞتهالة الثمن، كذلك أنو إذا باع حرن أختُت ُب النكاح، أك باع در٫تن 

 .(ٓ)ا ٔتا بقى، كذلك ٣تهوؿ ُب حاؿ العقد فبطلسقط ما ٮتص اٟتر من الثمن، فيصَت العبد مبيعن 
 :-تعالىرحمو اهلل -: اختيار الشيخ العثيمين اثالثن 

القوؿ الثاٍل: أف البيع ال يصح ) إذ يقوؿ: ؛صحة تفريق الصفقة -رٛتو اهلل تعاىل-اختار الشيخ 
 .(ٔ)(ألف الصفقة كاحدة كال ٯتكن أف تتفرؽ، كلكن الصحيح ا١تذىب ؛ُب اٞتميع

 فلم يصرح بقولو ُب ىذه ا١تسألة، لكن يفهم من ْتثو ُب ا١تسألة،  -رٛتو اهلل تعاىل-أما ابن تيمية 
 .(ٕ) كتأصيلو ٢تا، ميلو للقوؿ بتفريق الصفقة إٚتاالن 

حيث قاؿ بعد سرد حديث الرباء بن  ؛فصرح بالقوؿ ٔتشركعيتو -رٛتو اهلل تعاىل-أٌما ابن القيم 
 .(ٖ)(الصفقةكىو صريح ُب تفريق ) السابق: -رضي اهلل تعاىل عنو-عازب 

                                                           

 .ّٕٗ/ٗ، د.ط، المجموع شرح المهذب( النوكم، (ُ
 .ُِٔ/ْ، ح من الخالؼاإلنصاؼ في معرفة الراجا١ترداكم، ( (ِ
. قاؿ األلباٍل: للحديث ّّٖٕ: رقم، ِّْ/ٔ، -رضي اهلل تعاىل عنو- عبداهلل بن مسعودحديث ، مسندهُب  أٛتدأخرجو ( (ّ

 (.ُْٗ/ٓ، إركاء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلشواىد )
 اذكر أف ىذا حديثن  اقصاء ُب كتب اٟتديث، مل أجد أحدن كبعد البحث كاالست ،َّٓ/ٔ، العناية شرح الهدايةالركمي، ( (ْ

 .اا كال ضعيفن ، ال صحيحن أصبلن 
 .ّٔ/ٔ، الفقو  الميسرا١تطلق كآخركف، ( (ٓ
 .ُّٖ/ٖ، الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ٔ
 .ِْٔ/ٓ، الفتاكل الكبرلابن تيمية، ( (ٕ
 . ِْٗ/ْ، الموقعين عن رب العالمينإعالـ ابن القيم، ( (ٖ
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عدـ العلم بآّهوؿ كقت العقد يصَت ) ٮتالف ُب ذلك فيقوؿ: -رٛتو اهلل تعاىل-كالسعدم 
 .(ُ)(فإهنم ٯتنعوف من بيع ما ىو أىوف منها جهالة ؛، كىذا ٤تذكر ظاىرا١تعلـو ٣تهوالن 

ُب ترجيح ىذا القوؿ نلحظ أنو ىو  -رٛتو اهلل تعاىل-كعند التمعن ُب منحى الشيخ العثيمُت 
ف التيسَت ُب األحكاـ مطلب كمقصد شرعي، فلماذا ننكر ما ٯتكن تصحيحو إحيث  ؛الفقو اٟتق

كالبطبلف ليس  ،(ِ))األصل ُب العقود ىو االنعقاد كاٞتواز( كنلغيو، كُب القاعدة األصولية يقولوف:
 فلماذا يغلب مع عدـ كجود مربر منطقي، بل إف مفاىيم األدلة الشرعية تدؿ على خبلفو. ؛أصبلن 

أف الصفقة تشتمل على " عن ا١تسألة اليت يدخلها تفريق الصفقة: ذكرناك٨تن عندما قررنا ا١تسألة 
ّٔذا ككاف احملذكر من القوؿ ّتواز تفريق الصفقة ىو اٞتهالة كالغرر، ك  "،أمرين ٯتكن الفصل بينهما

 الشرط أك الضابط تنتفي اٞتهالة كالغرر.
كما أف من الضوابط ُب تفريق الصفقة: أال يًتتب منو ضرر على أحد ا١تتعاقدين، كقد أشار إىل 

١تا ُب األخذ من تفريق الصفقة، كاإلضرار با١تشًتم ُب تبعيض ) ىذا الضابط بعض اٟتنفية فقالوا:
عن نفسو، فبل يتمكن من األخذ على كجو يكوف فيو ا١تلك عليو، كالشفيع باألخذ يدفع الضرر 

 .(ّ)(إٟتاؽ الضرر بغَته
إذا كاف تفريق ) فقاؿ ُب الًتجيح: ؛إىل تفصيل لطيف ُب ا١تسألة (ْ)كأشار الشيخ دبياف الدبياف

الصفقة يفوت على أحد٫تا غرضو من الصفقة، مل ٭تل التفريق، كإف كاف التفريق ال يفوت غرض 
 .(ٓ)(فريق الصفقة برضا٫تاكاحد منهما، جاز ت

  

                                                           

 . ِٕ، المختارات الجلية من المسائل الفقهيةالسعدم، ( (ُ
 .ٖٗ/ُ، د.ط، شرح التلويح على التوضيح( التفتازاٍل، (ِ
 .َُْ/ُْ، د.ط، المبسوط( السرخسي، (ّ
 –ق ُّٕٗكلد ُب مدينة بريدة إحدل مدف منطقة القصيم عاـ: ( دبياف بن ٤تمد الدبياف: طالب علم سعودم معاصر، (ْ

ـ، كدرس الدراسة النظامية، كحصل على البكالوريوس من كلية الشريعة جامعة اإلماـ ٤تمد بن سعود اإلسبلمية، َُٔٗ
لشبكة العا١تية على ا موقعككتب شرعية عديدة، لو  ُب فرع كزارة الشؤكف اإلسبلمية ٔتنطقة القصيم، لو ْتوث ايعمل مستشارن 

 .http://www.alukah.net/web/dbian :التايل على الرابطكفيو ترٚتتو اٝتو ٭تمل 
 .َُّ/ٖ، ِط، المعامالت المالية أصالة كمعاصرة( الدبياف، (ٓ
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 المبحث الثامن:

 البيع على بيع غير المسلمحكم 

 : صورة المسألة:أكالن 
شخص ثالث كقاؿ للمشًتم: لدم دار مثلها  ٍب أتى ،اؿػا بألف ريخر دارن باع شخص على آلو 

 .من أقل من الثمن الذم اشًتيت بوبث
ا إذا كاف بُت ا١تسلمُت، كما ُب ٤تـر قطعن كىذ فعل ، ا على بيع أخيوبيعن  دُّ فهذا التصرؼ يع

الى ) قاؿ: -صلى اهلل عليو كسلم-أف رسوؿ اهلل ، -عنهما اهلل تعاىلضي ر -حديث عبداهلل بن عمر 
 .(ُ)(يىًبيعي بػىٍعضيكيٍم عىلىى بػىٍيًع أىًخيوً 

 .أخيو ذه ا١تسألة، ككذا السـو على سـوعكس ى وكى ،كمثلو الشراء على شراء أخيو
 خاص ّٔم فقط؟.ىو ، فهل مع بعضبعضهم ُب حق ا١تسلمُت كرد كالنص ىنا 

أك شراء أك سـو على بيع أك اشًتل أك ساـ باع  إذا ،لمسلما لأيضن مل اشالتحذير ىذا  أـ اف
 .؟الذمي ا١تعاىد أكالكافر 

 :(ٕ)-رحمو اهلل تعالى-: أقواؿ العلماء كما ذكرىا الشيخ العثيمين اثانين 
ا١تنع من البيع على بيع غَته أك الشراء على شرائو ككذا السـو على سومو، ٥تتص القائلوف بأف  .ُ

 .(ّ)كىم: اٟتنابلة ،فيما بُت ا١تسلمُت فقط
ا كاف ليس كغَت ا١تسلم أين  ،(الى يىًبيعي بػىٍعضيكيٍم عىلىى بػىٍيًع أىًخيوً ) كحجتهم مفهـو اٟتديث السابق:

 بالنهي الوارد ُب اٟتديث السابق، كمن ٍب ٕتوز ا١تزايدة عليو. ؛ فيكوف غَت معٍتٍّ ا للمسلمأخن 
 .(ْ)الكافر ال حرمة لوك  ،و كافرألنا فقالوا: ك كعللوا أيضن 

                                                           

، ُِّٗ: رقم، َّٓ/ٓكتاب البيوع، باب ال يبيع على بيع أخيو كال يسـو على سـو أخيو ، ،  صحيحوأخرجو البخارم ُب ( (ُ
 .ّْٖٖ: رقم، ّ/ٓ، رجل على بيع أخيو كسومو على سوموكتاب البيوع، باب ٖترَل بيع ال  ،صحيحوكمسلم ُب 

 .َُِ/ٖ، الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ِ
 .ّٖٕ/ْ، حاشية الركض المربعالقاسم، ( (ّ
 .َُِ/ٖ، رجع السابقالم( (ْ
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ا من األنواع، كىم: القائلوف بدخوؿ الكافر الذمي ُب من هني عن ا١تزايدة عليو، فيما ذكر سالفن  .ِ
 .(ّ)كالشافعية (ِ)كا١تالكية (ُ)اٟتنفية

ا بل كما ُب اٟتديث السابق، ليس قيدن   (عىلىى بػىٍيًع أىًخيوً ) -صلى اهلل عليو كسلم-لو كقالوا بأف قو 
إذ ال خفاء  ؛(ْ)(ذًٍكريؾى أىخىاؾى ٔتىا يىٍكرىهي ) ُب الغيبة: -صلى اهلل عليو كسلم-لزيادة التنفَت، كما ُب قولو 

 .(ٓ)ُب منع غيبة الذمي، ككذا البيع على بيعو، كينبغي أف يكوف ا١تستأمن كذلك
 .(ٔ)ا ُب اٟتديثُب اٟتديث، خرجت ٥ترج الغالب كليست قيدن  "أخيو"ف لفظة إ :كقاؿ بعضهم

 :-رحمو اهلل تعالى-: اختيار الشيخ العثيمين اثالثن 
الثاٍل، كىو أنو ال ٬توز ا١تزايدة على الذمي ُب البيع القوؿ  -رٛتو اهلل تعاىل-اختار الشيخ 

 .(ٕ)(كىذا القوؿ أقرب للعدؿ)إذ قاؿ:  ؛كالشراء كالسـو
إذ  ؛ألف العدكاف على الكافر الذمي حراـ ال ٭تل) :-رٛتو اهلل تعاىل-كعلل اختياره ذلك بقولو 

ذلك باألخ بناء على األغلب، أك من أجل العطف على  لدـ كالعرض كا١تاؿ، كتقييد النيبإنو معصـو ا
 .(ٖ)(أخيك، كعدـ التعرض لو

أخذ ٔتذىب اٟتنابلة ُب ىذه ا١تسألة، فرجح عدـ دخوؿ الكافر ُب  -رٛتو اهلل تعاىل-كابن تيمية 
 .(ٗ)النهي عن ا١تزايدة عليو
الذمي ُب ىذا اٟتكم، عدـ دخوؿ الكافر ُب رأم اٟتنابلة  -رٛتو اهلل تعاىل-كيرل ابن القيم 

 .(َُ)فيجوز البيع على بيعو ك٨توه

                                                           

 .ْْٖ/ّ، ُط، النهر الفائق شرح كنز الدقائق( ابن ٧تيم، (ُ
 .ْ/ٓ، ُط، الفتح الرباني فيما ذىل عنو الزرقاني، ( البناٍل(ِ
 .ّٗ/ِ، ُط، أسنى المطالب في شرح ركض الطالب ( األنصارم،(ّ
 .ٖٕٓٔ: رقم، ُِ/ٖكتاب الرب كالصلة كاألدب، باب ٖترَل الغيبة،  ،صحيحوأخرجو مسلم ُب ( (ْ
 .ْْٖ/ّ، النهر الفائق شرح كنز الدقائقابن ٧تيم، ( (ٓ
 ..ْ/ٓ، الفتح الرباني فيما ذىل عنو الزرقانيالبناٍل، ( (ٔ
 .َِِ/ٖ، الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ٕ
 .َُِ/ٖ ،المرجع السابق( (ٖ
 .ُْْ/ْ، ُط، المستدرؾ على مجموع فتاكل شيخ اإلسالـ ابن تيمية ( القاسم،(ٗ

 .ٕٖٓ/ُ، ُط، أحكاـ أىل الذمةبن القيم، ( ا(َُ
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ا يرجح قوؿ اٟتنابلة ُب اختصاص النهي ببيع ا١تسلم أيضن  -رٛتو اهلل تعاىل-كالشيخ السعدم 
 .(ُ)على بيع أخيو أك الشراء على شرائو

كمن ٍب تعليلو يأخذ  -رٛتو اهلل تعاىل-أف اختيار الشيخ العثيمُت  كا١تبلحظ ُب ىذه ا١تسألة،
ف من ناؿ حق البقاء بُت ا١تسلمُت، فهو إإذ  ؛با١تنحى الذم يعزز مفهـو ٝتاحة اإلسبلـ كعدلو

مستحق لكثَت من اٟتقوؽ اليت ال تشعره بأنو مستعبد أك مستضعف، كيعامل ُب كثَت منها معاملة 
-ىذا ا١تفهـو على خر ع آُب موض -رٛتو اهلل تعاىل-قد أكد ا١تسلم من جهة اٟتقوؽ كالواجبات، ك 

 -تعاىل رٛتهم اهلل-حىت أف العلماء ) فقاؿ: -لم يعامل ُب بعض ا١تواضع كا١تسلمكىو أف غَت ا١تس
 ؛لو دخل على القاضي رجبلف أحد٫تا كافر كالثاٍل مسلم حـر عليو أف ٯتيز ا١تسلم بشيء :قالوا

دث لواحد دكف اآلخر، كال يبش فبل يتح ،افيدخبلف ٚتيعا ك٬تلساف كيتحدث القاضي إليهما ٚتيعن 
 .(ِ)(ُب كجو ا١تسلم كيكشر ُب كجو الكافر

بتقييد النص الشرعي،  قوم كلكنو معارض -تعاىل رٛتو اهلل-العثيمُت الشيخ أف اختيار  لر أ ك
على مقارعة اٟتكم ا١تنصوص عليو ببل إشكاؿ، كاألصل ُب األحكاـ أف  لكاٟتكم ا١تعلل ال يقو 
 ٖتمل على ظاىرىا.

جده لغَته ُب ىذه ا١تسألة، حوؿ حاؿ عقد مل أ -رٛتو اهلل تعاىل- د لطيف البن تيميةاستطرا كُب
فرؽ بُت أف ٮتطب على خطبة أخيو كيستاـ ) من باع على بيع أخيو أك ساـ على سومو...، قاؿ:
٪تا فإف ا٠تاطب كا١تستاـ مل يثبت ٢تما حق كإ ؛على سومو كبُت أف يبيع على بيعو أك يبتاع على بيعو

فإذا  ،ٓتبلؼ الذم قد باع أك ابتاع فإف حقو قد ثبت على السلعة أك الثمن ،ثبت ٢تما رغبة ككعد
 .(ّ)(كىذا يؤثر ما ال يؤثر األكؿ ،تسبب الثاٍل ُب فسخ ىذا العقد كاف قد زاؿ حقو الذم انعقد

  

                                                           

 .ِْٕ ،ُط، شرح عمدة األحكاـ( السعدم، (ُ
 .ٖٔ/ُ، شرح رياض الصالحينالعثيمُت، ( (ِ
 .َّٔ/ٔ، الفتاكل الكبرلابن تيمية، ( (ّ
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 المبحث التاسع:
 بيع التورؽحكم 

 : صورة المسألة:أكالن 
و ا١تقسط يفيعط "ميقىسّْطو "ا، ٍب يذىب إىل تاجر أك ما يسمى بػػػ نقدن عندما ٭تتاج شخص ١تاؿ 

اؿ، على أف يسدده طالب الدين ميقىسَّطىة أك مرة كاحدة بعد ػسلعة ٙتنها ُب السوؽ عشرة آالؼ ري
ا على شخص ثالث ليس اؿ، ٍب يذىب طالب الدين كيبيعها نقدن ػأمد ٤تدد مبلغ ٜتسة عشر ألف ري

 على النقد ا١تطلوب، فهذه ا١تسألة ا١تعركفة بػػػ: ل، ليحصشراكة كال تواطؤبينو كبُت ا١تقسط 
 .(ُ)"التػىوىرُّؽً "

 ا ألنو ا٢تدؼ اٟتقيقي منها الوىرًؽى )النقد( كليس السلعة ا١تتبايع ّٔا.كٝتيت تورقن 
نىةً "ط نفسو أك على من تواطأ معو فهي مسألة فإف باع صاحب الدين سلعتو على ا١تقسّْ   "الًعيػٍ

 -صلى اهلل عليو كسلم-أف رسوؿ اهلل  -مارضي اهلل تعاىل عنه-نهي عنها ْتديث عبداهلل بن عمر ا١ت
سىلَّطى اللَّوي عىلىٍيكيٍم ًإذىا تػىبىايػىٍعتيٍم بًاٍلًعينىًة، كىأىخىٍذًبيٍ أىٍذنىابى اٍلبػىقىًر، كىرىًضيتيٍم بًالزَّرًٍع، كىتػىرىٍكتيمي اٞتًٍهىادى، ) قاؿ:
 .(ِ)(يػىٍنزًعيوي حىىتَّ تػىٍرًجعيوا ًإىلى ًديًنكيمٍ ، الى ذيالِّ 
 :(ٖ)-رحمو اهلل تعالى-: أقواؿ العلماء كما ذكرىا الشيخ العثيمين اثانين 
 .(ٕ)كىو اختيار السعدم ،(ٔ)اٟتنابلة (ٓ)كالشافعية (ْ)القائلوف ّتواز بيع التورؽ كىم: اٟتنفية .ُ

 كىذه معاملة مستوفية الشركط الشرعية  ،(ٖ)َّىي مي خيُّ كاستدلوا بعمـو قوؿ اهلل تعاىل:
                                                           

، مادة: كرؽ( ّٕٓ/َُ، لساف العربابن منظور، بكسر الراء: الدراىم ا١تضركبة من الفضة ) كالتورؽ: مصدر تورَّؽ، كالورًؽ ((ُ
ا١تطلق لغَت البائع بأقل ٦تا اشًتاىا بو؛ ليحصل بذلك على النقد ) انسيئة ٍب يبيعها نقدن شًتم سلعة ب: أف ياكاصطبلحن 
 (.ِٓ/ٔ ،الفقو  الميسركآخركف، 

صحيح . كصححو األلباٍل )ّْْٔ: رقم، ُِٗ/ّكتاب اإلجارة، باب ُب النهى عن العينة،   ،سننوأخرجو أبو داككد ُب ( (ِ
 (.ِْْ: رقم، ُّٔ/ُ الجامع،

 .ُِٗ/ٖ، الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ّ
 .ٕٓٓ/ّ، النهر الفائق شرح كنز الحقائقابن ٧تيم، ( (ْ
 .ُِٔ/ٗ، المجموع شرح المهذبالنوكم، ( (ٓ
 .ِّٕ/ْ، ح من الخالؼاإلنصاؼ في معرفة الراجا١ترداكم، ( (ٔ
 .ّٖٗ/ْ، ٓط، توضيح األحكاـ من بلوغ المراـ( البساـ، (ٕ
 .ِٕٓالبقرة، من اآلية رقم: ( سورة (ٖ
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 فيجوز التعامل ّٔا، كال يوجد دليل على منعها.
صلى اهلل عليو -، أىفَّ رىسيوؿى اللًَّو -رضي اهلل تعاىل عنو-كما استدلوا ْتديث أيب سعيد ا٠تدرم 

ٍيبػىرى  اٍستػىٍعمىلى رىجيبلن  -كسلم ًنيبو (ُ)عىلىى خى صلى اهلل عليو -، فػىقىاؿى رىسيوؿي اللًَّو (ِ)، فىجىاءىهي بًتىٍمرو جى
ا) :-كسلم ٍيبػىرى ىىكىذى ًٍر خى ا بًالصَّاعىٍُتً،  (؟أىكيلُّ ٘تى : الى كىاللًَّو يىا رىسيوؿى اللًَّو، ًإنَّا لىنىٍأخيذي الصَّاعى ًمٍن ىىذى قىاؿى

ثىًة، فػىقىاؿى رىسيوؿي اللًَّو  الى تػىٍفعىٍل، ًبٍع اٞتٍىٍمعى بًالدَّرىاًىًم، ٍبيَّ ابٍػتىٍع ) :-صلى اهلل عليو كسلم-كىالصَّاعىٍُتً بًالثَّبلى
ًنيبن  قصودة لذاهتا مىت ما كانت بصورة ا١تالشاىد من اٟتديث: أف الصفقة غَت  ،(ّ)(ابًالدَّرىاًىًم جى

ا ألنو ماؿ ربوم ال يباع خر كلكن نظرن ىنا قصد اٟتصوؿ على ٘تر آصحيحة فهي جائزة، كبائع التمر 
 .ُت ربويُتا١تاؿ ليشًتم بو التمر، كا١تاؿ مثلو ُب كوهنما مالٔتثلو باعو ب

ألفَّ ا١تشًتم مل يبعها على البائع عليو، كعمـو النصوص تدؿ ) :ىذ أف قالوا قو٢تملك٦تا عللوا بو 
 ، على جوازىا، ككذلك ا١تعٌت؛ ألنَّو ال فرؽ بُت أف يشًتيها ليستعملها ُب أكلو أك شربو أك استعماؿو

لينتفع بثمنها، كليس فيها ٖتيل على الربا بوجو من الوجوه، مع دعاء اٟتاجة إليها، كما أك يشًتيها 
 . (ْ)(دعت إليو اٟتاجة كليس فيو ٤تظور شرعي مل ٭ترمو الشارع على العباد

 .(ٔ)كركاية عن اإلماـ أٛتد ،(ٓ)كىم: ا١تالكية ،القائلوف بكراىة بيع التورؽ .ِ
، فكأهنم جعلوا الكراىة مقابل االستغبلؿ، (ٕ)يها إال مضطركعللوا بأف ىذه ا١تعاملة ال يدخل ف
عندما علل  -رٛتو اهلل تعاىل-عن اإلماـ أٛتد  رٛتو اهلل تعاىلكاٞتواز مقابل الضركرة، قاؿ ابن القيم 

 .(ٖ)(كىذا من فقهو) الكراىة باالضطرار:
                                                           

لليهود قبل اإلسبلـ، حىت  ا( كم، من جهة الشماؿ، كانت مسكنن َُٖقرابة ) لسعودية، تبعد عن ا١تدينةخيرب إحدل مدف ا ( (ُ
ظ : )تقع على ٙتانية برد من ا١تدينة ١تن يريد الشاـ ... كلفقاؿ ياقوت اٟتمومأجبلىم منها عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو، 

 (.َُْ/ِ، ِط، معجم البلدافسنة سبع للهجرة. )اٟتموم،  تحبلساف اليهود اٟتصن ... كقد فت خيرب
 (.ُّٔ/ُ، ُط، المجموع المغيث في غريبي القرآف كالحديث( اٞتنيب: جنس جيد من التمر )األصبهاٍل، (ِ
كمسلم ُب . َُِِ: رقم، ّْٔ/ٓكتاب البيوع، باب إذا أراد بيع ٘تر بتمر خَت منو، ،  صحيحوأخرجو البخارم ُب ( (ّ

 .ُْٔٔ: رقم، ْٕ/ٓٔتثل،  ب ا١تساقاة، باب بيع الطعاـ مثبلن كتا  ،صحيحو
 .ّٖٗ/ْ، توضيح األحكاـ من بلوغ المراـالبساـ، ( (ْ
 .َُٓ/ٓ، د.ط، منح الجليل شرح مختصر خليل( ا١تالكي، (ٓ
 .ّّٕ/ْ، ح من الخالؼاإلنصاؼ في معرفة الراجا١ترداكم، ( (ٔ
 .ُّٓ/ّ، إعالـ الموقعين عن رب العالمينابن القيم، ( (ٕ
 .ُّٓ/ّ ،مرجع السابقال( (ٖ
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 (ّ)كابن القيم (ِ)ابن تيمية، كاختارىا (ُ)كىم: ركاية عن اإلماـ أٛتد ،القائلوف بتحرَل بيع التورؽ .ّ
 .-تعاىل رٛتهم اهلل-

على الربا، كأنو ال يوجد فرؽ بينها كبُت العينة، بل قالوا إهنا أشد   كعللوا ٖترٯتهم ٢تا أف فيها ٖتايبلن 
هنا تضطره للبحث عن شخص ثالث قد ال يقدر السلعة إإذ  ؛كلفة على طالب الدين من العينة

 .(ْ)قدرىا كما قدرىا صاحبها
 :-رحمو اهلل تعالى-: اختيار الشيخ العثيمين اثالثن 

ف إلتورؽ، كلكنو ضبطها بشركط ثبلثة القوؿ ّتواز بيع ا -رٛتو اهلل تعاىل-اختار الشيخ العثيمُت 
 ٖتققت كإال مل ٕتز، كىي:

 أك السلم. (ٓ)كالقرض  الطريق  أف يتعذر عليو اٟتصوؿ على ا١تاؿ بطريق مباح غَت ىذا .ُ
 لذلك حاجة بينة. اأف يكوف ٤تتاجن  .ِ
 .(ٔ)أف تكوف السلعة اليت سيقع عليها العقد ٦تلوكة للبائع قبل تنفيذ العقد .ّ

 ، كال ٯتكن تصحيحإشكاؿيوجد فيو ال كعند التأمل ُب ىذه الشركط ٧تد أف الشرط الثالث 
ماال ٯتلك، الشخص بيع كىي: الصحيح، كىذا متعلق ٔتسألة  السلعة علىالبائع عاملة بدكف ملك ا١ت

٤ترمة فتمنع،  كأ ،جائزة فتطلق دائرة بُت:فا١تسألة  ؛أما الشرطاف األكؿ كالثاٍل فهما تقييد ال حاجة لو
أف ا١تضطر  :األنو متقرر شرعن  ؛ىا باٟتاجة أك الضركرة فبل ٨تتاج للبحث الطويل ّتوازىاافإف ربطن

 معذكر ٔتثل ىذه التصرفات.
ليها، كسبب ذلك أهنا معاملة صحيحة مستوفية كلذا كاف القوؿ الصحيح أهنا جائزة ال غبار ع

 .(ٕ)َّىي مي خيُّٱ:-تعاىل-للشركط ال يوجد فيها مانع ظاىر، فالبيع صحيح بذاتو لقوؿ اهلل 

                                                           

 .ّّٕ/ْ ،ح من الخالؼاإلنصاؼ في معرفة الراجا١ترداكم، ( (ُ
 .َِّ/ِٗ، مجموع فتاكل ابن تيميةالقاسم، ( (ِ
 .ُٕٓ/ّ، العالمينإعالـ الموقعين عن رب ابن القيم، ( (ّ
 نفس ا١توضع. ،مرجع السابقال( (ْ
ألنو قطعة من مالك، كُب اصطبلح الفقهاء: دفع ماؿ ١تن ينتفع بو كيرد بدلو، كُب تعريفو بذلك ( القرض لغة: القطع، ٝتي (ٓ

 (.َّّ/ِ، ِط، الفقو على المذاىب األربعةخبلؼ بُت الفقهاء يًتتب عليو بعض الضوابط )اٞتزيرم، 
 .ُِِ/ٖ، الشرح الممتع على زاد المستقنععثيمُت، ال( (ٔ
 .ِٕٓ( سورة البقرة، من اآلية رقم: (ٕ
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  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱتعاىل: ولو قلكالبيع بأجل مباح 
 .(ُ)َّجنيم

إال ما قاـ مبلت كألف األصل ُب الشرع حل ٚتيع ا١تعا) :-رٛتو اهلل تعاىل-قاؿ الشيخ ابن باز 
 .(ِ)(، كال نعلم حجة شرعية ٘تنع ىذه ا١تعاملةالدليل على منعو

كلكنو ف ا١تقصود من ىذه ا١تعاملة ا١تاؿ ال السلعة، فهذا أمر صحيح إكأما قوؿ بعض احملققُت: 
ا ف ٚتيع التجارات ا٢تدؼ منها ا١تاؿ ال السلع بذاهتا، فهل ٕتد تاجرن إإذ  ؛ال يقدح ُب صحة ا١تعاملة

ف يهديها للناس، أليس ا٢تدؼ منها أ ل يبيع فيو ىدفو من ٚتيع السلع أف تبقى عنده أك أفلو ٤ت
 .(ّ)(كالبيع ١تلك الثمن مقصود مشركع) :رٛتو اهلل، يقوؿ ابن تيمية يبيعها ليحصل على ا١تاؿ

 ما كوهنا تشبو بعض ا١تسائل الربوية أك أهنا تفًتؽ عن مسائل البيع ألنو مضموف فيها ا٠تسارةكأ
ف إبل ىي إىل البيع أقرب من الربا ُب صورهتا، ٍب  ،ف ىذا أمر غَت مسلمإ :للبائع الثاٍل، فيقاؿ

بل ُب بعض األحياف تكوف السلعة مرْتة للمشًتم، فكم من سلعة  ،ا٠تسارة غَت مضمونة فيها
بثمن حاؿ أكثر ٦تا اشًتاىا بو مؤجلة، صاحبها باعها فبائعها فحصل ارتفاع  كتأخر ااشًتيت تورقن 

 .ايقع فيو التورؽ حالين كلعل ُب مسألة التورؽ ُب أسهم ا١تضاربات أمثلة كثَتة، كىي غالب ما 
ما تقدـ ُب الشرط الثالث من  :كىو ،أمر مهم لتماـ ىذه ا١تعاملة من التنبيو علىىنا ال بد ك 

ال تتم العملية األكىل كالثانية قبل ملك البائع ُب أف  :، كىو-رٛتو اهلل تعاىل-شركط الشيخ العثيمُت 
ف باع قبل ذلك، يكوف باع ما مل يدخل ٖتت إألنو  ؛ا١تعاملتُت للسلعة كأف ٭توزىا حيازة شرعية

  .(ْ)(الى تىًبٍع مىا لىٍيسى ًعٍندىؾى ) :-صلى اهلل عليو كسلم-ملكو، كىذا منهي عنو بقولو 

                                                           

 .ِِٖ( سورة البقرة، من اآلية رقم: (ُ
 .َٓ/ُٗ، مجموع فتاكل ابن بازالشويعر، ( (ِ
 .ُّٓ/ٔ، الفتاكل الكبرلابن تيمية، ( (ّ
 (.ُِِٗ: رقم، ُِّ/ٓ، إركاء الغليل). كصححو األلباٍل ُُُّٓ: رقم، ِٓ/ِْ، مسندهأخرجو أٛتد ُب ( (ْ
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 المبحث العاشر:

 (1)ث خيار الشرطور ىل ي

 : صورة المسألة:أكالن 
 ا يستطيعاف فسخ البيع فإف للمشًتم كالبائع خيارن  ،خر سيارة كًب البيعإذا اشًتل شخص من آ

 .اعن بعضيهما عرفن  اما داما مل يتفرق ،خبللو، كىو خيار آّلسمن 
 ، حسب حالة البيع كا١تبيع،فكقد ال يوجدا فقد يوجدا ،خراف طارئاف٢تما خياراف آكما أف 

 .الغنبخيار خيارا العيب ك  :ك٫تا
فقد شرع  ،كمن حرص الشرع على ٘تاـ البيوع بُت ا١تسلمُت على أحسن سبك كأسلم طريقة

 .ا للمتعاقدين كىو خيار الشرطا اختيارين خيارن 
ك٭تدد مدة يرل أهنا كافية  ،يل ا٠تيار ١تدة كذا :أك كبل٫تا ا١تتبايعُت يقوؿ أحدكخيار الشرط أف 

 .(ِ)للقناعة با١تبيع لو
فهل ينتقل  ،كقت خيار الشرط لو أف مستحق خيار الشرط مات كمل ينتوً  :كموضع البحث ىنا

 .أنو ينقضي ٔتوتو؟ يار لورثتو أـا٠ت
 :(ٖ)-رحمو اهلل تعالى-: أقواؿ العلماء كما ذكرىا الشيخ العثيمين اثانين 
 .(ٓ)كاٟتنابلة (ْ)للورثة، كبو قاؿ: اٟتنفيةالقائلوف بأف خيار الشرط ينقطع با١توت، كال ينتقل  .ُ

بأف اختيار اإلمضاء أك الفسخ ال يكوف إال من ) كعللوا لقو٢تم بعدـ توريث خيار الشرط فقالوا:
 .(ٔ)(قبل ا١تشًتم الذم مات، فبل ندرم اآلف ىل يريد اإلمضاء أك يريد الفسخ فيبطل

                                                           

: أف يكوف ألحد العاقدين أك لكليها أك لغَت٫تا اٟتق ُب فسخ العقد أك إمضائو خبلؿ مدة معلومة، كأف يقوؿ ( خيار الشرط(ُ
 (.َُّٗ/ْ، الفقو اإلسالمي كأدلتوالزحيلي، ) على أٍل با٠تيار ا١تدة الفبلنية ا١تشًتم للبائع: اشًتيت منك ىذا الشيء

 .َُّٗ/ْ، الفقو اإلسالمي كأدلتوالزحيلي، ( (ِ
 .ِّٗ/ٖ، الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ّ
 .ُْ/ِ، االختيار لتعليل المختارا١توصلي، ( (ْ
 .ِّْ/ْ، حاشية الركض المربعالقاسم، ( (ٓ
 .ِّٗ/ٖ، الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ٔ
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 ؛مشيئة كترٌك، كذلك ال يتصور فيو اإلرث) الشرطف خيار إا ُب تعليلهم لعدـ توريثو: كقالوا أيضن 
 .(ُ)(ألنو ال يقبل االنتقاؿ

، فإف للموصي ا٠تيار ُب فسخها قبل  ،كألف خيار الشرط حق ال ٯتلك بو ...) ا:كقالوا أيضن 
 .(ِ)(ا١توت، كال ينتقل ىذا ا٠تيار إىل كارثو

كرجح ىذا القوؿ  ،(ْ)كالشافعية (ّ)القائلوف بأف خيار الشرط ينتقل للورثة، كبو قاؿ: ا١تالكية .ِ
 .(ٓ)الشيخ عبدالرٛتن السعدم

 مم خم حم جم يل ىل ملُّ :-سبحانو كتعاىل-اهلل  قوؿبأف كاستدلوا 
 مي خي حي جييه ىه مه جه ين ىن من خن حنجن يم  ىم
من اٟتقوؽ لشاىد: أف خيار الشرط كا ،(ٔ)َُّّ َّ ٍّ ٌّ ٰىٰر ٰذ يي ىي

 ا١تالية اليت تركها الزكج، فللوارث حق فيها كغَته من اٟتقوؽ.
 .(ٕ)ا كرثو ْتقوقو، كالدين كالرىن كغَته(كعللوا لقو٢تم ىذا فقالوا: )كألف كل من كرث شيئن 

 :-رحمو اهلل تعالى-: اختيار الشيخ العثيمين اثالثن 
كىذا ىو القوؿ الصحيح أنو ينتقل ) ار باؽ كللوارث حق ا١تطالبة بو:اختار القوؿ الثاٍل أف ا٠تي
 .(ٖ)(اإلمضاء أك الفسخ اٟتق إىل الورثة، ك٢تم ا٠تيار بُت

 :-تعاىل-ُب معٌت اآلية اليت استدؿ ّٔا أصحاب القوؿ، كىي قوؿ اهلل  -رٛتو اهلل-الشيخ  كقاؿ
 جه ين ىن من خن حنجن يم ىم مم خم حم جم يل ىل ملُّ
 (ٗ)َُّّ َّ ٍّ ٌّ ٰىٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جييه  ىه مه

                                                           

 .ُْ/ِ، لتعليل المختاراالختيار ا١توصلي، ( (ُ
 . ُٓ/ّ، ُط، شرح مختصر الطحاكم( اٞتصاص، (ِ
 .َِٖ/ّ، ُط، المدكنة، ( مالك بن أنس(ّ
 .َِٓ/ٗ، المجموع شرح المهذبالنوكم، ( (ْ
 .ِِٖ، الفتاكل السعديةالسعدم، ( (ٓ
 .ُِ، من اآلية رقم: النساء( سورة: (ٔ
 .ِّٓ/ِ، اإلشراؼ على نكت مسائل الخالؼالبغدادم، ( (ٕ
 .ِْٗ/ٖ، الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ٖ
 .ُِ، من اآلية رقم: النساء( سورة (ٗ
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( تشمل كل) ألهنم كرثوه من مورثهم على  ؛مًتككاتو من أعياف أك منافع أك حقوؽ ... ككلمة )تػىرىؾى
 .(ُ)(ىذا الوجو

 :-صلى اهلل عليو كسلم-كاٟتقيقة أف ىذا القوؿ متفق مع ا١تعٌت ا١تفهـو من قوؿ الرسوؿ 
، فهذا الشرط ثابت بدليل (ِ)(ا، أىٍك أىحىلَّ حىرىامن حىرَّـى حىبلىالن  اميٍسًلميوفى عىلىى شيريكًطًهٍم، ًإالَّ شىٍرطن ػال)

 ،(ّ)َّيقىق يف ىف يث ىثُّٱتعاىل:سبحانو ك شرعي، كىو اٟتديث السابق، كعمـو قوؿ اهلل 
 كال دليل عليو. ،كىذا األمر مفتقر إىل دليل ،ه بعد ا١توت إزالة لؤلصل عن مكانوؤ كإلغا

لو أك  كلو أننا نظرنا إىل ىذا الشرط من منظور حقوقي، لوجدنا أنو جاء ٞتلب نفع ١تن ىو حق
 من البيع ا١تعقود عليو، كإذا ألغي فنحن ُب اٟتقيقة نقصنا ىذا اجزءن  دُّ دفع ضر عنو، فهو ُب النهاية يع

 اٟتق ا١تايل، كىو من الظلم غَت ا١تربر ١تن كقع عليو.
يقوؿ الشيخ عبدالرٛتن ، (ْ))يقـو الوارث مقاـ مورثو ُب كل شيء( كُب القاعدة الشرعية:

ألنو ١تا مات ا١تيت كانتقل مالو إىل كرثتو، كىو ما ) ُب شرح ىذه القاعدة: -عاىلرٛتو اهلل ت-السعدم 
، ناب الوارث مينىاب ميوىرّْثًًو ُب ٥تلفاتو، فيطالب بالديوف ا١تتعلقة  خلفو من أعيافو أك ديوفو أك حقوؽو

 ،يتصرؼ ُب الًتكة ... باٍلمىٍوريكث، كيقضي الوارث ديونو كيػينػىفّْذي كصاياه، إف مل يكن لو كىًصيّّ، كلو أف
للميت، كإ٪تا كاف ٔتنزلة  األنو مل يكن شريكن  ؛كلكن ال يطالب الوارث بأكثر ٦تا كصل إليو من الًتكة

النائب عنو ُب موجوداتو، ككذاؾ يتلقى عنو أموالو كحقوقو، مثل خيار العيب كالغنب كالتدليس، كمثل: 
 ل يقـو مقامو ُب خيار الشرط كُب حق الشفعةالرىوف كالضمانات ك٨توىا، كإ٪تا اختلف العلماء: ى

  .(ٓ)(إذا مل يطالب بذلك، كالصحيح قيامو مقامو فيها كغَتىا

                                                           

 .ِْٗ/ٖ، الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ُ
صلى اهلل -، باب ما ذكر عن رسوؿ اهلل -صلى اهلل عليو كسلم-أبواب األحكاـ عن رسوؿ اهلل  ،سننوأخرجو الًتمذم ُب ( (ِ

 . كقاؿ الًتمذم: حديث حسن صحيح.ُِّٓ: رقم، ِٖ/ُّب الصلح بُت الناس،  -عليو كسلم
 .ُ( سورة ا١تائدة، من اآلية رقم: (ّ
 .َُٖ، القواعد كاألصوؿ الجامعة كالفركؽ كالتقاسيم البديعة النافعةالسعدم، ( (ْ
 .، نفس ا١توضعمرجع السابقال( (ٓ
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 المبحث الحادم عشر:

 اختالؼ المتبايعين عند أيهما حدث العيبحكم 

 : صورة المسألة:أكالن 
على ، كبعد ٘تاـ البيع كمضي مدة عليو، تقدـ ا١تشًتم بشكول خر منزالن اشًتل شخص من آ

لوجود خلل ُب ا١تنزؿ، فأنكر البائع كجود ىذا  ؛ا ٗتفيض الثمن أك اإلقالة من ىذه الصفقةالبائع طالبن 
 ا أنو حصل بعد الشراء.العيب عند البيع، مدعين 

 ستجابة لطلب ا١تشًتم بسبب ا٠تلل؟فهل ٬ترب البائع على اال
 أك ُب كقت ا٠تيار؟ ًتض عند البيعأـ ترد دعول ا١تشًتم ألف البيع قد انعقد كمل يع

 لعيوب تؤثر ُب توجيو اٟتكم فيها؟كىل أحواؿ ا
كقت حدكثها تنقسم إىل  ةإف العيوب ُب البيع من جه :فصل الفقهاء ُب ىذه ا١تسألة فقالواكقد 

 :(ُ)قسمُت ك٫تا
 أف يتحتم تصديق أحد٫تا، فهنا القوؿ قولو ببل ٯتُت.  .ُ

 ا حادثن فهذا ال ٯتكن أف يكوف خلبلن  ؛ضعيفة مثالو ُب حق ا١تشًتم: أف تكوف أساسات البيت
 ا.بل أصلين 

كمثالو ُب حق البائع: أف يشًتم ّٔيمة كبعد أسبوع يردىا كفيها جرح ينزؼ بشدة، فهذا ال ٯتكن 
 تصديق أنو حدث قبل العقد.

ة عاد ا١تشًتم كادعى أف أف ٭تتمل حدكثو عند أحد العاقدين، مثالو: باع سيارة كبعد مدة قصَت  .ِ
  ُب احملرؾ.بلن خلفيها 

فهذا العيب ٤تتمل أنو كاف عند البائع كأخفاه أك خفي عليو، ك٤تتمل أنو نشأ عند ا١تشًتم 
 بسبب سوء االستعماؿ.

 بلؼ بُت العلماء.كُب ىذه ا١تسألة حصل ا٠ت
 
 

                                                           

 .ِّْ/ٖ، المستقنعالشرح الممتع على زاد العثيمُت، ( (ُ
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 :(ٔ)-رحمو اهلل تعالى-: أقواؿ العلماء كما ذكرىا الشيخ العثيمين اثانين 
 .(ِ)ا١تشًتم مع اليمُت، كبو قاؿ: اٟتنابلةالقائلوف باعتبار قوؿ  .ُ

 . (ّ)(كىذا القوؿ من مفردات مذىب اٟتنابلة) :رٛتو اهلل تعاىلقاؿ ابن عثيمُت 
 .(ْ)(ألف األصل براءة ذمتو، كعدـ كقوع العقد على ىذا العيب) فقالوا: كعللوا لقو٢تم ىذا

فا١تعيب قد فاتو الكماؿ، كاألصل أف العيب فوات جزء ُب البيع كىو الكماؿ، ) ا:كقالوا أيضن 
 .(ٓ)(عدـ قبض ىذا اٞتزء الفائت، كالذم يدعي عدـ قبضو ا١تشًتم، فيكوف القوؿ قوؿ ا١تشًتم

 .(ٔ)ىذا العيبكاشًتطوا اليمُت الحتماؿ صدؽ البائع، فيحلف باهلل أنو اشًتاه كبو 
 .(ٕ)كألف األصل براءة ذمتو، كعدـ كقوع العقد على ىذا العيب

على اشًتاط اليمُت من ا١تشًتم فقاؿ: إذا قبلنا قوؿ  -رٛتو اهلل تعاىل-ن عثيمُت كعلق اب
 .(ٖ)لعدـ اٟتاجة لو ؛ا١تشًتم فبل يشًتط أف ٭تلف

 (ُِ)ه ابن تيميةر كاختا ،(ُُ)كالشافعية (َُ)كا١تالكية (ٗ)القائلوف باعتبار قوؿ البائع، كبو قاؿ: اٟتنفية .ِ
 .-تعاىلرٛتهم اهلل - (ُْ)كالسعدم (ُّ)كابن القيم

                                                           

 .ِّٓ/ٖ، الشرح الممتع على زاد المستقنع، العثيمُت( (ُ
 .ِِٔ/ّ، كشاؼ القناع عن متن اإلقناعالبهوٌب، ( (ِ
. كالكثَت من احملققُت ُب ا١تذىب، كابن تيمية كابن القيم كالسعدم ِّٔ/ٖ، الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ّ

 .مل يوافقوىم عليو -عاىلاهلل ترٛتهم -كالعثيمُت كغَتىم 
 .ّّْ/ْ، نصاؼ في معرفة الراجح من الخالؼاإلا١ترداكم، ( (ْ
 .ِّٓ/ٖ، الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ٓ
 .ِِٔ/ّ، كشاؼ القناع عن متن اإلقناعالبهوٌب، ( (ٔ
 .ّّْ/ْ، اإلنصاؼ في معرفة الراجح من الخالؼا١ترداكم، ( (ٕ
 .ِّٓ/ٖ، الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ٖ
 .ّٕٖ/ّ، النهر الفائق شرح كنز الدقائقابن ٧تيم، ( (ٗ

 .ُٓٓ/ِ، التلقين في الفقو المالكيالثعليب، ( (َُ
 .ِْٕ/ْ، العزيز شرح الوجيزالرافعي، ( (ُُ
 .ّٓٗ/ِٗ، مجموع فتاكل ابن تيميةالقاسم، ( (ُِ
 .ٔٓ/ُ، الشرعية الطرؽ الحكمية في السياسةابن القيم، ( (ُّ
 .ٕٓ، المختارات الجلية من المسائل الفقهيةالسعدم، ( (ُْ
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:  -صلى اهلل عليو كسلم-أىفَّ النَّيبَّ  (ُ)كاستدلوا ْتديث عمرك بن شعيب البػىيػّْنىةي عىلىى )قىاؿى
 ؛ىو ا١تشًتم اىنككجو االستشهاد من اٟتديث: أف ا١تدعي  ،(ِ)(اٍلميدًَّعي، كىاليىًمُتي عىلىى اٍلميدَّعىى عىلىٍيوً 

، مع مطالبتو باليمُت البائع البائع، فيكوف القوؿ قوؿ عليو ىوألنو ا١تطالب ُب ىذه ا١تسألة، كا١تدعى 
 ا بنص اٟتديث.أخذن 

صلى اهلل عليو -، أف النَّيبّْ -عنو رضي اهلل تعاىل-كما استدلوا ْتديث عبداهلل بن مسعود 
: -كسلم ، فىاٍلقىٍوؿي مىا قىاؿى ) قىاؿى  .(ّ)(اٍلبىاًئعي، أىٍك يػىتػىرىادَّافً ًإذىا اٍختػىلىفى اٍلبػىيػّْعىاًف، كىالسٍّْلعىةي كىمىا ًىيى

 .(ْ): ا١تدعي ىو: من إذا ترؾ ا٠تصومة ترؾدعى عليو تقوؿ القاعدةكلتحديد ا١تدعي من ا١ت
أنو يستحق  ا١تشًتم يدعيكما عللوا لقو٢تم بأف قالوا: ألف األصل سبلمة ا١تبيع كصحة العقد، ك 

 .(ٓ)فسخ البيع، كالبائع ينكره، كالقوؿ قوؿ ا١تنًكر
 .(ٔ)ألف دعواه بعد لزـك العقد، كىي دعول أمر حادث كاألصل عدمو، فبل يقبل إال ببينة

 .(ٕ)إذ األصل بقاء ما كاف على ما كاف، فاألصل لزـك العىٍقد كاستمراره ؛الظاىر يشهد لو كقالوا:
 :-رحمو اهلل تعالى-: اختيار الشيخ العثيمين اثالثن 

 هللرٛتو ا-أف القوؿ قوؿ البائع مع ٯتينو، فقاؿ  القوؿ الثاٍل كىو: -رٛتو اهلل-الشيخ العثيمُت اختار 
  :ُب التعليل الختياره ىذا -رٛتو اهلل تعاىل-ك٦تا قالو  ،(ٖ)(لؤلثر كالنظر ؛كىو القوؿ الراجح) :-تعاىل

 .(ٗ)(كإذا كاف ال يقبل قوؿ ا١تشًتم ُب أصل العيب، فكذلك ال يقبل قولو ُب زمن العيب)
                                                           

كتركو  احملدثُت كثقو بعض ،، أبو إبراىيم: من ركاة اٟتديث ا١تشاىَتبن عمرك بن العاص ( عمرك بن شعيب بن ٤تمد بن عبداهلل(ُ
 (.ِٖٔ/ّ، ُط، نقد الرجاؿميزاف االعتداؿ في ـ. )الذىيب، ّٕٔ -ق ُُٖالبعض اآلخر، توَب بالطائف عاـ: 

، باب ما جاء ُب أف البينة على ا١تدعي، -صلى اهلل عليو كسلم-أبواب األحكاـ عن رسوؿ اهلل  ،سننوأخرجو الًتمذم ُب ( (ِ
 (.َِٖٓ: رقم، ٗٓٓ/ُ صحيح الجامع،. كصححو األلباٍل )ُُّْ: رقم، ُٗ/ّكاليمُت على ا١تدعى عليو، 

. كصححو األلباٍل ْْْٔ: رقم، ْْٔ/ٕ، -رضي اهلل تعاىل عنو مسعود-عبداهلل بن حديث  ،مسندهأخرجو أٛتد ُب ( (ّ
 (.ُِِّ: رقم، ُٔٔ/ٓ، إركاء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل)

 .ُْ/َُ، الموافقات في أصوؿ الشريعةالشاطيب، ( (ْ
 .ٖٕ/ٔ، ُط، الدرر السنية في األجوبة النجدية( القاسم، (ٓ
 .ّٕٖ/ّ، الفائق شرح كنز الدقائقالنهر ابن ٧تيم، ( (ٔ
 .َّ/ْ، ُط، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق( الزيلعي، (ٕ
 .ِّٔ/ٖ، الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، (  (ٖ
 .ٕٖٙ/ٛ، مرجع السابقال( (ٗ
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تقدـ يتضح اتفاؽ عامة العلماء منهم بعض ٤تققي مذىب اٟتنابلة ا١تتقدمُت، على كْتسب ما 
ا لفهم أصحاب القوؿ األكؿ أف أف القوؿ قوؿ البائع مع ٯتينو، كأنو ا١تقصود با١تدعى عليو، خبلفن 

 ا١تدعى عليو ُب ىذه ا١تسألة ىو ا١تشًتم.
د ا١تصطلحات رصت على ٖتديكما يتضح قوة تعليلهم، كتوافقو مع نصوص الشريعة، كاليت ح

 ا للخصومة.للنزاع كرفعن  اكا١تفاىيم بدقة، درءن 
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  الفصل الثاني:

 ،تصرؼ في المبيع، حتى باب اللقطةمن بداية باب ال

 ا:أحد عشر مبحثن  كتحتو

 التصرؼ في المبيع قبل قبضو.حكم المبحث األكؿ: 

 المبحث الثاني: ىل يحل المطالبة بالقرض المؤجل.

 الثالث: ىل يلـز الرىن بمجرد العقد.المبحث 

 المبحث الرابع: أيهما يطالب الغاـر أـ الضامن.

 : ىل تضمن العارية إذا تلفت بغير تفريط.المبحث الخامس

 المبحث السادس: ىل تبطل الوكالة بمجرد الفسخ.

 البيع على التصريف.حكم المبحث السابع: 

 كالمجنوف بعد األب.الوالية على الصغير لمن المبحث الثامن: 

 تصرفات الغاصب.حكم المبحث التاسع: 

 .المبيعسقط الشفعة بالتصرؼ بىل تالمبحث العاشر: 

 ا عنو.المبحث الحادم عشر: لمن الماؿ الذم تركو صاحبو عجزن 
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 المبحث األكؿ:

 التصرؼ في المبيع قبل قبضوحكم 

 : صورة المسألة:أكالن 
خر سيارة معينة، كقبل قبض ا١تشًتم للسيارة ا١تذكورة القبض الشرعي، جاء باع شخص آل

شخص ثالث يرغب بشراء ىذه السيارة، فرغب ا١تشًتم األكؿ ببيعها لو، فباعها كأخذ ا١تاؿ، ٍب 
 سلمها لك.أأحالو على البائع األكؿ الستبلمها، أك قاؿ لو: انتظر حىت اقبضها منو، ٍب 

 .رب؟فهل ىذا البيع صحيح معت
 .لو أك بعضو لذمة أخرل قبل القبض؟كىل ٬توز نق

 . اٟتكم من جهة البيع قبل القبض؟كىل تتحد ٚتيع السلع ُب
كقبل اٟتديث عن التصرؼ ُب ا١تبيع قبل قبضو، نشَت فقط إشارة ١تسألة مهمة ىنا كىي: ما 

، بل فقط ٣تاؿ حصره ليس ىناا، ا متشعبن ٭تصل بو القبض، كىذه ا١تسألة اختلف العلماء فيها اختبلفن 
 نشَت إىل ا١تفهـو العاـ ٟتدكد القبض، كىي:

أف ا١تذاىب الثبلثة: ا١تالكية كالشافعية كاٟتنابلة، يركف أف قبض كل شيء ْتسبو، فا١تكيل بكيلو 
يسَته أك  ا بنقلو، كا١تنقوؿ ْتيازتو أك حيازة ماكا١توزكف بوزنو كا١تعدكد بعده كا١تذركع بذرعو، كا١تبيع جزافن 

 ما دؿ عليو العرؼ فيو، كالعقار كاألصوؿ بتخليتو للمشًتم.
 . (ُ)إف القبض فقط بالتخلية بُت ا١تشًتم كسلعتو :كاٟتنفية مل يفصلوا بل قالوا

أننا عندما نقوؿ بعدـ صحة التصرؼ با١تبيع قبل قبضو ال يعٍت عدـ صحة البيع،  كما أنبو إىل
 .(ِ)فقد يصح البيع كيلـز كلكن ال يتصرؼ ا١تشًتم با١تبيع قبل قبضو

٦تا فيو عوض مايل،  بيع قبل قبضو، ٮتتص بالبيع ك٨توهأف البحث بالتصرؼ ُب ا١ت كما أنبو إىل
ألنو تربع  ؛فإنو ال إشكاؿ فيو ،ك٨توىا ٦تا ال يقصد بو ا١تعاكضة أما ما سواه كالصدقة كا٢تبة كا٢تدية

ُب  -صلى اهلل عليو كسلم-قاؿ: كينَّا مىعى النَّيبّْ  -رضي اهلل عنهما- بن عمراكُب حديث  ٤تض،
، فػىيػىٍزجيريهي عيمىري كىيػىري  ـى اٍلقىٍوـً ـي أىمىا ، فىكىافى يػىٍغًلبيًٍت فػىيىتػىقىدَّ ـي سىفىرو، فىكيٍنتي عىلىى بىٍكرو صىٍعبو لًعيمىرى دُّهي، ٍبيَّ يػىتػىقىدَّ

                                                           

 .ُِّ/ٗ، الموسوعة الفقهية الكويتيةكزارة الشؤكف اإلسبلمية بالكويت، ( (ُ
 .ّٔٔ/ٖ، الممتع على زاد المستقنعالشرح العثيمُت، ( (ِ
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: -صلى اهلل عليو كسلم- كىيػىريدُّهي، فػىقىاؿى  فػىيػىٍزجيريهي عيمىري  : ىيوى لىكى  ،(ًبٍعًنيوً ) لًعيمىرى : قىاؿى  يىا رىسيوؿى اللًَّو، قىاؿى
، تىٍصنىعي ) :-صلى اهلل عليو كسلم-رىسيوًؿ اللًَّو، فػىقىاؿى  فػىبىاعىوي ًمنٍ  ،(ًبٍعًنيوً ) ىيوى لىكى يىا عىٍبدى اللًَّو ٍبنى عيمىرى

 .(ِ)مل يقبضو بعدىو ، ك البن عمر -صلى اهلل عليو كسلم-فوىبو  ،(ُ)(ًبًو مىا ًشٍئتى 
 :(ٖ)-رحمو اهلل تعالى-: أقواؿ العلماء كما ذكرىا الشيخ العثيمين اثانين 
 :كبو قاؿ اٞتمهور من ،اترب عرفن أنو ال ٬توز بيع أم سلعة إال بعد قبضها القبض ا١تعالقائلوف ب .ُ

 .(ٖ)كالسعدم (ٕ)كابن القيم (ٔ)كابن تيمية (ٓ)كبعض اٟتنفية (ْ)الشافعية
صلى اهلل - قاؿ: قىاؿى  -عنو رضي اهلل-عمر  ابناستدلوا ّتملة من األحاديث منها، حديث ك 

 ، كىذا اٟتديث نص ُب ا١تسألة.(ٗ)متفق عليو (فىبلى يىًبيعيوي حىىتَّ يػىٍقًبضىوي  امىًن ابٍػتىاعى طىعىامن ) :-عليو كسلم
ُب السُّوًؽ، فػىلىمَّا  اقاؿ: ابٍػتػىٍعتي زىيٍػتن  -ماعنه رضي اهلل تعاىل-بن عمر ديث اكما استدلوا ْت

ٍبتيوي لًنػىٍفًسي، لىًقيىًٍت رىجيله فىأىٍعطىاٍل بًًو رًٍْتن   ى يىًدًه، فىأىخىذى رىجيله ًمنٍ ، فىأىرىٍدتي أىٍف أىٍضًربى عىلى احىسىنن  ااٍستػىٍوجى
ٍلًفي ًبًذرىاًعي، فىاٍلتػىفىتُّ فىًإذىا زىٍيدي ٍبني ثىاًبتو  ، (َُ)خى : الى تىًبٍعوي حىٍيثي ابٍػتػىٍعتىوي حىىتَّ ٖتىيوزىهي ًإىلى رىٍحًلكى ، فػىقىاؿى

                                                           

 .ُُِٓ: رقم ،ُّٕ/ٓكتاب البيوع، باب إذا اشًتل شيئان فوىب من ساعتو،   ،صحيحوأخرجو البخارم ُب ( (ُ
( الفقهاء اتفقوا من حيث ا١تبدأ على عدـ جواز بيع الشيء قبل قبضو من مالك آخر، كلكنهم اختلفوا ُب مدل عمـو اٟتكم (ِ

الختبلؼ ركايات األحاديث ا١تانعة منو، أك بسبب تأكيل معٌت اٟتديث، أك للعمل بظاىر اٟتديث فقط. كإطبلقو كتقييده، 
 .(َُْٓ/ٕ، الفقو اإلسالمي كأدلتوالزحيلي، )

أٚتل األقواؿ ُب  -رٛتو اهلل تعاىل-. كنلحظ أف الشيخ العثيمُت ّٕٔ/ٖ، الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ّ
 ؿ اٟتنابلة بالتفصيل، كالقوؿ با١تنع مطلقان، كمل يشر لتفصيبلت ا١تذاىب األخرل اليت ذكرناىا ىنا.قولُت فقط، قو 

 .َِٕ/ٗ، المجموع شرح المهذبالنوكم، ( (ْ
 .ِْٖ/ٖ، البناية شرح الهدايةالعيٍت، ( (ٓ
 .َّٗ/ٓ، الفتاكل الكبرلابن تيمية، ( (ٔ
 .ِّٔ/ٗ، ِط، شرح أخرجو أبو داككد في سننو حاشية ابن القيم على عوف المعبودبن القيم، ( ا(ٕ
 .َّْ، الفتاكل السعديةالسعدم، ( (ٖ
كمسلم ُب . ُِّّ: رقم، َّْ/ٓكتاب البيوع، باب ما يذكر ُب بيع الطعاـ كاٟتكرة، ،  صحيحوأخرجو البخارم ُب ( (ٗ

 .ِِّٗ: رقم، ٖ/ٓكتاب البيوع، باب بطبلف بيع ا١تبيع قبل القبض،   ،صحيحو
قبل ا٢تجرة  ُُصحايب جليل، كاف من كتاب الوحي، كلد ُب ا١تدينة عاـ:  حاؾ األنصارم ا٠تزرجي،ثابت بن الض ( زيد بن(َُ

با١تدينة  اكتعلم كتفقو ُب الدين، فكاف رأسن سنة،  ُُكىو ابن اجر ـ كنشأ ٔتكة، قتل أبوه كىو ابن ست سنُت، كىُُٔ -
، كىو اٌلذم كتب ا١تصحف أليب بكر ٍب لعثماف حُت جهز ايثن حد ِٗتول كالقراءة كالفرائض، ركم لو ُب القضاء كالف

 (.َْٗ/ِ،اإلصابة في تمييز الصحابةابن حجر، ـ رضي اهلل عنهما. )ٓٔٔ -ىػ ْٓا١تصاحف إىل األمصار، توُب عاـ: 
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ا التُّجَّاري إً -صلى اهلل عليو كسلم-فىًإفَّ رىسيوؿى اللًَّو  ىلى : نػىهىى أىٍف تػيبىاعى السّْلىعي حىٍيثي تػيٍبتىاعي، حىىتَّ ٭تىيوزىىى
رًحىا٢تًًٍم.

ائد عليو، كىو نقلو من مكاف القبض إىل ٤تل ا نص على القبض كعلى أمر ز . كىنا أيضن (ُ)
كإذا ٛتل أىل ) فقاؿ: -رٛتو اهلل تعاىل-السعدم  شار إىل ىذا األمر الزائدالتاجر ا٠تاص بو، كقد أ

نػىهىى أىٍف تػيبىاعى السّْلىعي حىٍيثي تػيٍبتىاعي، حىىتَّ " :-اٟتديث السابق  – حديث -مذىب اٟتنابلة-ا١تذىب 
ا  متفق  "فىبلى يىًبٍعوي حىىتَّ يىٍستػىٍوًفيىوي  امىًن ابٍػتىاعى طىعىامن ) :على الكراىة، كحديث "التُّجَّاري ًإىلى رًحىا٢تًًمٍ ٭تىيوزىىى

 .(ّ)(على اٞتواز، حصل اٞتمع بُت اٟتديثُت (ِ)عليو
 .(ْ)القائلوف بأنو ال ٬توز التصرؼ با١تبيع قبل قبضو، ُب ا١تنقوالت دكف العقارات، كبو قاؿ اٟتنفية .ِ

كا١تراد باٟتديث ، ا، فبل يتعلق بو غرر االنفساخ...لبن مأموف ا٢تبلؾ غا بأف ا١تبيع...)كعللوا لقو٢تم 
 .(ٓ)( بدالئل اٞتوازألف القبض اٟتقيقي إ٪تا يتصور فيو، كعمبلن  ؛النقلي

 .(ٔ)، كبو قاؿ ا١تالكيةُب كل شيء إال الطعاـالقائلوف بأنو ٬توز التصرؼ ُب ا١تبيع قبل قبضو  .ّ
 مىًن ابٍػتىاعى ) :-صلى اهلل عليو كسلم- أنو قاؿ: قىاؿى  -رضي اهلل عنهما-بن عمر كاستدلوا ْتديث ا

 .(ٖ)فاٟتديث نص ُب الطعاـ، فما سواه يكوف ٓتبلفو ،(ٕ)متفق عليو (فىبلى يىًبيعيوي حىىتَّ يػىٍقًبضىوي  اطىعىامن 
ما ٮتالف ٗتصيص اٟتنفية  السابق -رضي اهلل تعاىل عنهما-كلكن ُب حديث ابن عمر 
: نػىهىى أىٍف تػيبىاعى السّْلىعي حىٍيثي تػيٍبتىاعي، حىىتَّ -صلى اهلل عليو كسلم-كا١تالكية، كىو قولو أىفَّ رىسيوؿى اللًَّو 

ا٢ًتًٍم. ٭تىيوزىىىا  .(ُ)التُّجَّاري ًإىلى رًحى
                                                           

األلباٍل كما . كحسنو َُّٓ: رقم، ََّ/ّ، كتاب البيوع، باب ُب بيع الطعاـ قبل أف يستوَب، سننوأخرجو أبو داككد ُب ( (ُ
 ُب حاشية الكتاب نفسو.

 ،صحيحوكمسلم ُب . ُِِٔ: رقم، َّّ/ٓكتاب البيوع، باب الكيل على البائع كا١تعطي، ،  صحيحوأخرجو البخارم ُب ( (ِ
 .ُّٕٗ: رقم، ٕ/ٓكتاب البيوع، باب بطبلف بيع ا١تبيع قبل القبض، 

 .ِٗٗ، الفتاكل السعديةالسعدم، ( (ّ
 .ِْٖ/ٖ، رح الهدايةالبناية شالعيٍت، ( (ْ
 .ٖ/ِ، االختيار لتعليل المختارا١توصلي، ( (ٓ
 .ْٕٓ/ِ، اإلشراؼ على نكت مسائل الخالؼالبغدادم، ( (ٔ
كمسلم ُب . ُِّّ: رقم، َّْ/ٓكتاب البيوع، باب ما يذكر ُب بيع الطعاـ كاٟتكرة، ،  صحيحوأخرجو البخارم ُب ( (ٕ

 .ِِّٗ: رقم، ٖ/ٓكتاب البيوع، باب بطبلف بيع ا١تبيع قبل القبض،   ،صحيحو
 .ْٕٓ/ِ، اإلشراؼ على نكت مسائل الخالؼالبغدادم، ( (ٖ
 .أللباٍل.  كحسنو آَُّ: رقم، ََّ/ّكتاب البيوع، باب ُب بيع الطعاـ قبل أف يستوَب،   ،سننوأخرجو أبو داككد ُب ( (ُ
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وؿى اهلًل، ًإٍلّْ أىٍشًتىًم أنو قاؿ: يىا رىسي  -رضي اهلل تعاىل عنو-ديث حكيم بن حزاـ ْت كما استدلوا
، قىاؿى ابػيييوعن  لُّ يل ًمنػٍهىا، كىمىا ٭تيىرَّـي عىلىيَّ ، فىبلى تىًبٍعوي افىًإذىا اٍشتػىرىٍيتى بػىيػٍعن ) :-صلى اهلل عليو كسلم-، فىمىا ٭تًى

ىي ا، كىو مقتضى العلة ُب النهي، اليت فهذاف اٟتديثاف كرد فيهما النهي عامن ، (ُ)(حىىتَّ تػىٍقًبضىوي 
رضي اهلل تعاىل -ُب حديث ابن عمر  احتماؿ عدـ القدرة على التسليم، كلعل ٗتصيص الطعاـ

، ١تا -رضي اهلل تعاىل عنهما-بن العباس ا كلذا قاؿ ا على سؤاؿ معُت،السابق، كاف جوابن  -ماعنه
هنى عن بيع الطعاـ حىت يقبض، كما ُب اٟتديث السابق، قاؿ  -صلى اهلل عليو كسلم-ذكر أف النيب 

 (ِ)(كال أحسب كل شيء إال مثلو) :رضي اهلل تعاىل عنهما
ا أك  أك معدكدن ا أك مكيبلن أنو ال ٬توز التصرؼ ُب ا١تبيع قبل قبضو إف كاف موزكنن القائلوف ب .ْ

كىي إحدل الركايات ُب مذىب ا، ك٬توز فيما عداىا، ا أك موصوفن ا، كزاد بعضهم أك معينن مذركعن 
 .(ّ)اٟتنابلة

صلى اهلل -، أىفَّ رىسيوؿى اهلًل -رضي اهلل تعاىل عنهما-كاستدلوا ٔتفهـو حديث عبداهلل بن عمر 
: عليو كسلم . كالذم ٯتكن أف يستوَب (ْ)متفق عليو (فىبلى يىًبٍعوي حىىتَّ يىٍستػىٍوًفيىوي  امىًن ابٍػتىاعى طىعىامن ) قىاؿى

 ا.ا أك مذركعن  أك معدكدن ا أك مكيبلن ىو ما كاف موزكنن  ا،ا فشيئن شيئن 
كاٟتقيقة أف كبلـ اٟتنابلة ىذا فيو إشكاؿ كاضح، كىو أهنم مل ينصوا على ا١تطعـو ُب ضابطهم 

ا، فهم جعلوا كل ا من اٟتديث كأغفلوا ضابطن أخذكا ضابطن  فرغم أف اٟتديث نص عليو، فيكونو 
ع التصرؼ بو، فهذا مأخذ من دليلهم على ىذا القوؿ، مع مكيل أك موزكف أك معدكد أك مذركع ٯتن

عامة سبق ذكرىا ُب ا١تبلحظة على قوؿ اٟتنفية كا١تالكية السابقُت، كىي  االعلم أف ىناؾ نصوصن 
 ا.تنطبق ىنا أيضن 

 خر من نص كاحد، الثاٍل:آكإغفاؿ  فيكوف ُب ىذا القوؿ إشكاالف: األكؿ: ذكر ضابط
 النصوص ا١تتقدمة.ٗتصيص ما حقو العمـو حسب 
                                                           

. كصححو األلباٍل ُُّٔٓ: رقم، ِّ/ِْ، -رضي اهلل تعاىل عنو- م بن حزاـحكيحديث ، مسندهأخرجو أٛتد ُب ( (ُ
 (.ّّْ: رقم، ُِّ/ُ صحيح الجامع،)

 .ُِّٓ: رقم، ّّْ/ٓكتاب البيوع، باب بيع الطعاـ قبل أف يقبض كبيع ما ليس عندؾ، ،  صحيحوأخرجو البخارم ُب ( (ِ
 .ْٕٔ/ْ، حاشية الركض المربعالقاسم، ( (ّ
 ،صحيحوكمسلم ُب . ُِِٔ: رقم، َّّ/ٓكتاب البيوع، باب الكيل على البائع كا١تعطي، ،  صحيحوأخرجو البخارم ُب ( (ْ

 .ُّٕٗ: رقم، ٕ/ٓكتاب البيوع، باب بطبلف بيع ا١تبيع قبل القبض، 
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 :-رحمو اهلل تعالى-: اختيار الشيخ العثيمين اثالثن 
ا١تبيع قبل القبض القوؿ األكؿ كىو: منع التصرؼ ُب  -رٛتو اهلل تعاىل-اختار الشيخ العثيمُت 

 .(ُ)(ك٨تن رجحنا أف كل مبيع ال ٬توز بيعو إال بعد القبض) :-رٛتو اهلل تعاىل-إذ قاؿ  ؛اعمومن 
األحاديث السابقة اليت تعمم ُب كل مبيع، كىو ما استدؿ بو ٚتيع ٤تققي ا١تذىب ُب كاستدؿ ب

 .ىذا ٥تالفتهم للمذىب، بل ككل القائلُت ّٔذا القوؿ، كما تقدـ توضيحو عند اإلشارة إىل قو٢تم
، ١تا قاؿ ّتواز بيع غَت ا١تقبوض إذا كاف البيع -رٛتهما اهلل تعاىل-تيمية  ابنى  لعثيمُتي ا كخالف

ال  -رٛتو اهلل تعاىل-ف تعليل ابن تيمية إ ٥تالفتو بقولو: معلبلن  ؛تولية )أم برأس ا١تاؿ ببل مكسب(
 .(ِ)فالنص قطعي صريح، كالتعليل مستنبط مضنوف ؛ٯتكن أف يدفع بو النص

بيع السلعة على بائعها األكؿ قبل قبضها من ىذا  -رٛتو اهلل تعاىل-كحُت استثٌت ابن تيمية 
كذلك  ؛(ّ)(كىذا ىو الصحيح) ُب ىذا القوؿ، كقاؿ عنو: -رٛتو اهلل تعاىل-ا١تنع، كافقو العثيمُت 

ًبلى  -رضي اهلل تعاىل عنو-لوجود نص صريح يستثنيو كىو حديث عبداهلل بن عمر  قاؿ: كيٍنتي أىبًيعي اإٍلً
بًاٍلبىًقيعً 

نىاًنَتى ًمنى اٍلوىرًًؽ، فىسىأىٍلتي النَّيبَّ ، فىأىقٍ (ْ) نىاًنًَت، كىالدَّ  -صلى اهلل عليو كسلم-ًبضي اٍلوىرًؽى ًمنى الدَّ
: نىكيمىا شىٍيءه ) فػىقىاؿى ًقىا، كىبػىيػٍ  .(ٓ)(الى بىٍأسى أىٍف تىٍأخيذىىىا ًبًسٍعًر يػىٍوًمهىا مىاملٍى تػىٍفًتى

  

                                                           

 .ّٕٗ/ٖ، الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ُ
 .ّٗٔ/ٖ، بقامرجع السال( (ِ
 نفس ا١توضع. ،السابقمرجع ال( (ّ
( ىذه الركاية على األشهر كاألكثر ُب كتب اٟتديث، كُب ركاية "بالنقيع" بالنوف بدؿ الباء )ا١تستدرؾ على الصحيحُت، (ْ

بالباء ): -رٛتو اهلل تعاىل-، كصححو اٟتاكم ككافقو الذىيب(، قاؿ الشيخ األثيويب ِِٖٓ: رقم، كتاب البيوع، َٓ/ِ
ا١تعركؼ ببقيع الغىٍرقد، كىو مقربة أىل ا١تدينة، كقيل: ىو بالنوف بدؿ الباء ا١توٌحدة: موضع قريب مٍن ا١توٌحدة: ىو ا١توضع 

 (.ُْ/ّٓ، ُط، ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، (. )األثيويبا١تدينة
إركاء ٍل ). كضعفو األلبأّّٓ: رقم، ِٓٓ/ّ، -رضي اهلل تعاىل عنو-عبداهلل بن عمر حديث  ،مسندهأخرجو أٛتد ُب ( (ٓ

 (.ُِّٔ: رقم، ُّٕ/ٓ، الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
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 المبحث الثاني:

 المؤجلىل يحل المطالبة بالقرض 

 : صورة المسألة:أكالن 
 إىل ا من ا١تاؿ، كيتفق معو على أف السداد سيكوف مؤجبلن ا مبلغن حينما يقرض شخص شخصن 

شهرين من كقت اإلقراض، ٍب إف صاحب ا١تاؿ )الػميٍقًرض( احتاج ٢تذا ا١تاؿ بعد أسبوعُت، فقاؿ 
ٍقًرض: ىذا مايل كأنا الػمي  للمقًتض: اقضٍت ديٍت عليك، فقاؿ ا١تقًتض: مل ٭تل األجل بعد، فقاؿ

 حق بو منك.أ
ألنك كعدتو باإلمهاؿ، كطلبك  ؛فهل يقاؿ للػميٍقًرض: ليس لك حق ُب طلب ىذا القرض اآلف

 .(ُ)َّيقىق يف ىف يث ىثُّٱيقوؿ: -تعاىل-اآلف منو ٮتالف كعدؾ لو، كاهلل 
ا لَتتفق بو، كعندما احتجت لو كنت أنت أحق ٔتالك منو، ا حسنن أـ نقوؿ لو: أنت أقرضتو قرضن 

 .(ِ)َّهئ مئ خئ حئجئ يي ىي ني ميُّ يقوؿ: -تعاىل-كاهلل 
حالَّة، تقع كقبل الدخوؿ ُب ىذا ا٠تبلؼ نشَت ١تسألة مهمة كىي: أف األصل ُب القركض أهنا 

ا، ا١تقًتض مقتدرن إف كاف ىذا إذا  إذا طالب ٔتالو، ٬تب على ا١تقًتض التسديد للمقرض حاالن أنو أم 
ف ا١تبادرة كال شك أ، (ّ)َّجخ مح جح مج حجُّٱ:-تعاىلسبحانو ك -يدؿ لذلك قوؿ اهلل 

 .من اإلحسافتعترب ُب القضاء 
 (ْ)(القرض حاؿ) ا:عن األصل ُب القركض عمومن  -رٛتو اهلل تعاىل-يقوؿ اإلماـ أٛتد 

 للسداد. زمن معُتاتفقا على  كا١تقًتض ا١تقرض ُب حالة أفىو ا١تسألة  ُب ىذه ناْتثك 
 
 
 

                                                           

 .ُ( سورة ا١تائدة، من اآلية رقم: (ُ
 .ُٗ( سورة التوبة، من اآلية رقم: (ِ
 .َٔ( سورة الرٛتن، آية رقم: (ّ
 .ُُّ/ٓ، اإلنصاؼ في معرفة الراجح من الخالؼا١ترداكم، ( (ْ
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 :(ٔ)-رحمو اهلل تعالى-: أقواؿ العلماء كما ذكرىا الشيخ العثيمين اثانين 
 بكل حاؿ، كبو قاؿ: القائلوف بأف شرط تأجيل القرض شرط غَت معترب، كأنو يقع حاالِّ  .ُ

 .(ْ)، كاٟتنابلة(ّ)، كالشافعية(ِ)اٟتنفية
ا، يقابلو عوض، فلو لـز فيو األجل مل يبق تربعن أف القرض تربع ال ) كعللوا الختيارىم ىذا فقالوا:

 .(ٓ)(فيتغَت ا١تشركط ٓتبلؼ الديوف
ا من العوض، كالقرض ال ٭تتمل الزيادة كالنقصاف ُب عوضو، ألف األجل يقتضى جزءن ) كما قالوا:

كا١تقصود ٦تا سبق أف الشركط ال تقع إال ُب عقود ا١تعاكضات، أما  ،(ٔ)(فبل ٬توز شرط األجل فيو
ألنو قد ينزلق إىل باب القرض الذم جر  ؛اب التربعات كمنها القرض فبل يصح أف يدخلها الفائدةأبو 
 .(ٕ)ا، كىو أمر فيو إشكاؿ لوجود شبهة الربا فيونفعن 

كىذا أحد الطريقتُت ُب ا١تسألة للقائلُت ٔتنع األجل، كالطريقة الثانية أنو ّٔذه الصورة يدخل ُب 
 .(ٖ) اربا النسيئة ا١تنهي عنها شرعن 

 إف شرط التأجيل، شرط مناؼو ) ا فقالوا:كعللوا لقو٢تم بعدـ صحة شرط تأجيل القرض أيضن 
 ،(ٗ)(١تقتضى العقد، ككل شرط ٮتالف مقتضى العقد فهو شرط فاسد، ككل شرط فاسد فهو حراـ

كيقصدكف ٔتخالفتو ١تقتضى العقد أنو عقد تربع ٤تض، كالتربع احملض ال ينبغي أف يدخلو اإلضرار 
با١تتربع، ك٨تن عندما نقوؿ ليس من حقك ا١تطالبة بو قبل كقتو نكوف حقيقة أضررنا بو عندما ٭تتاجو 

 ك٪تنعو منو.

                                                           

 .ٗٗ/ٗ، المستقنعالشرح الممتع على زاد العثيمُت، ( (ُ
 .ّٔٗ/ٕ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساٍل، ( (ِ
 .ّْ/ْ، ّط، ركضة الطالبين كعمدة المفتين( النوكم، (ّ
 .َْ/ٓ، حاشية الركض المربعالقاسم، ( (ْ
 .ّٔٗ/ٕ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساٍل، ( (ٓ
 .ُْٗ/ُّ، المجموع شرح المهذبالنوكم، ( (ٔ
 .ِٕٔ/ٔ، الموسوعة الفقهية الكويتيةكزارة الشؤكف اإلسبلمية بالكويت، ( (ٕ
 .ّٖٖٕ/ٓ، الفقو اإلسالمي كأدلتوالزحيلي، ( (ٖ
 .ٗٗ/ٗ، الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ٗ
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قبل حلوؿ األجل، كبو قاؿ:  مطالبة ا١تقًتض فبل ٬توز للميٍقًرض ؛القائلوف بأف ىذا الشرط معترب .ِ
 .-تعاىل رٛتهم اهلل- (ٓ)، كالعثيمُت(ْ)كالسعدم (ّ)كابن القيم (ِ)ابن تيميةك  (ُ)ا١تالكية

 .(ٔ)َّيقىق يف ىف يث ىثُّ :-تعاىل–كاستدلوا بقوؿ اهلل 
ألف أمر اهلل تعاىل  ؛جو االستشهاد من اآلية أف ىذا عقد شرط فيو التأجيل فيجب أف يوَب بوك ك 

 .(ٕ)بالوفاء بالعقود، يشمل الوفاء بأصلها كالوفاء بوصفها
ككجو االستشهاد  ،(ٖ)َّخس  حس جس مخ جخمح جحُّٱ:-تعاىل-كما استدلوا بقوؿ اهلل 

 لو قد تعهد أال يطالب إال بعد انتهاء األجل فيكوف ىذا العهد مسؤكالن من اآلية أف ا١تقرض الذم أجَّ 
 .(ٗ)-تعاىل- عنو عند اهلل

: -صلى اهلل عليو كسلم-، أىفَّ النَّيبّْ -رضي اهلل تعاىل عنو-ديث أيب ىريرة كما استدلوا ْت  قىاؿى
نى خىافى ) ، كىًإذىا اٍؤ٘تًي ، كىًإذىا كىعىدى أىٍخلىفى : ًإذىا حىدَّثى كىذىبى ثه فا١تطالبة بو  ،(َُ)متفق عليو (آيىةي اٍلمينىاًفًق ثىبلى

 .(ُُ)كإخبلؼ الوعد من ٝتات ا١تنافقُت كىو مؤجل من إخبلؼ الوعد،
 :-رحمو اهلل تعالى-: اختيار الشيخ العثيمين اثالثن 

كبو قاؿ ٚتيع ٤تققي ا١تذىب  -اختار كما مٌر معنا القوؿ الثاٍل  -رٛتو اهلل-الشيخ العثيمُت 
 :-اهللرٛتو -كىو صحة اشًتاط التأجيل كأنو ملـز للميٍقًرض، يقوؿ  ،- ا كغَتىمالذين ذكركا سابقن 

                                                           

 .ّْٕ/ِ، ُط، البهجة في شرح التحفة( التسويل، (ُ
 .ّْٗ/ٓ، الفتاكل الكبرلابن تيمية، ( (ِ
 .ُِٖ/ّ، إعالـ الموقعين عن رب العالمينابن القيم، ( (ّ
 .ٕٗ، المختارات الجلية من المسائل الفقهيةالسعدم، ( (ْ
 .َُُ/ٗ، الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ٓ
 .ُ( سورة ا١تائدة، من اآلية: (ٔ
 .ََُ/ٗ، الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ٕ
 .ّْن اآلية رقم: ( سورة اإلسراء، م(ٖ
 .ََُ/ٗ، الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ٗ

كتاب اإلٯتاف،   ،صحيحوكمسلم ُب . ّّ: رقم، ّٕ/ُكتاب اإلٯتاف، باب عبلمة ا١تنافق، ،  صحيحوأخرجو البخارم ُب ( (َُ
 .َِِ: رقم، ٔٓ/ُباب خصاؿ ا١تنافق، 

 .ََُ/ٗ، الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ُُ
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ا، كال ٭تل للمقرض أف كالصحيح: أنو إذا أجلو كرضي ا١تقرض فإنو يثبت األجل، كيكوف الزمن )
 .(ُ)(يطالب ا١تستقرض حىت ٭تل األجل

٬تب أف ا من الشركط اليت التأجيل شرطن  عدَّ أنو  ،لقولو ىذا -تعاىلرٛتو اهلل -الشيخ ك٦تا علل بو 
صلى اهلل عليو -، فتكوف ملزمة لو، كما قاؿ كال ٖتـر حبلالن  ايلتـز ّٔا ا١تسلم، فإف كانت الٖتل حرامن 

كىذا الشرط منها،  ،(ِ)(ا، أىٍك أىحىلَّ حىرىامن حىرَّـى حىبلىالن  اميٍسًلميوفى عىلىى شيريكًطًهٍم، ًإالَّ شىٍرطن ػال) :-كسلم
 ا.فيكوف معتربن 

أف التأجيل ُب القرض ال يناُب مقتضى العقد، بل ىو  -رٛتو اهلل تعاىل-كُب رأم الشيخ العثيمُت 
ألف  ؛ىذا ال يناُب مقتضى العقد، بل ىو من ٘تاـ مقتضى العقد) حقيقة من مقتضى العقد إذ يقوؿ:

ا١تقصود بالقرض اإلرفاؽ كاإلحساف، كإذا أجلتو صار ذلك من ٘تاـ اإلحساف، فاألرفق للمقًتض 
 .(ّ)(التأجيل

خر ُب اشًتاط تأجيل القرض، كىو انتقاؿ آإىل معٌت  -رٛتو اهلل تعاىل-ٍب أشار الشيخ العثيمُت 
ألنو ) القرض من كونو عقد إرفاؽ إىل سبب لئلضرار با١تستقرض، سواء كاف بقصد أك بغَته، فقاؿ:

أٍل  : لوضرر عظيم على ا١تستقرض، مثبلن  -أم: ا١تطالبة بالقرض قبل األجل-رٔتا يكوف ُب ذلك 
 إىل ا للسكٌت، فاشًتيت كسكنت، ككاف ىذا القرض مؤجبلن استقرضت من شخص دراىم ألشًتم بيتن 

سنة أك أكثر، ٍب جاء يطالبٍت كيقوؿ: أعطٍت قرضي، فهذا فيو ضرر ال شك، كيستقبحو العقل 
 .(ْ)( عن الشرعكالعرؼ كا١تركءة فضبلن 

 بصحة تأجيل القرض  ُتيتضح يل ُب ىذه ا١تسألة قوة قوؿ ا١تالكية كمن كافقهم، القائل مكالذ
كغَته من سائر عقود التربعات، كأنو مىت أجل فقد تأجل، كال ٬توز للمقرض مطالبة ا١تقًتض قبل 

ليت حلوؿ األجل، كأف ىذا القوؿ ىو ا١تتوافق مع األدلة الشرعية، كما أنو يتوافق مع مقاصد الشريعة ا
ا هلل قربن تا على الصدؽ كالوضوح كٖتضهم على نفع بعضهم البعض ٕتعل التعامل بُت ا١تسلمُت قائمن 

 -صلى اهلل عليو كسلم-رىسيوؿي اللًَّو  ، أف-رضي اهلل عنو-أيب سعيد ا٠تدرم حديث ُب كما ،  تعاىل
                                                           

 .ٗٗ/ٗ ،الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت،  ((ُ
صلى اهلل -، باب ما ذكر عن رسوؿ اهلل -صلى اهلل عليو كسلم-أبواب األحكاـ عن رسوؿ اهلل  ،سننوأخرجو الًتمذم ُب ( (ِ

 . كقاؿ الًتمذم: حديث حسن صحيح.ُِّٓ: رقم، ِٖ/ُّب الصلح بُت الناس،  -عليو كسلم
 .ََُ/ٗ، الشرح الممتع على زاد المستقنع، العثيمُت( (ّ
 .، نفس ا١توضعمرجع السابقال( (ْ
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ظىٍهرى لىوي، كىمىٍن كىافى لىوي فىٍضله ًمٍن زىادو فػىٍليػىعيٍد بًًو مىٍن كىافى مىعىوي فىٍضلي ظىٍهرو فػىٍليػىعيٍد ًبًو عىلىى مىٍن الى ) :قاؿ
، حىىتَّ رىأىيٍػنىا أىنَّوي الى حىقَّ ألىحى  (عىلىى مىٍن الى زىادى لىوي  دو ًمنَّا ُب قىاؿى الرىاًكم: فىذىكىرى ًمٍن أىٍصنىاًؼ اٍلمىاًؿ مىا ذىكىرى

.  .(ُ)فىٍضلو
  

                                                           

 .ُْْٔ: رقم، ُّٖ/ٓكتاب اللقطة، باب استحباب ا١تؤاساة بفضوؿ ا١تاؿ،  ،صحيحوأخرجو مسلم ُب ( (ُ
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 المبحث الثالث:

 ،العقدىل يلـز الرىن بمجرد 

 : صورة المسألة:أكالن 
ا بثمن مؤجل أك بعضو مؤجل، كطلب البائع منو ما يوثق بو حقو حىت زمن إذا اشًتل شخص بيتن 

السداد، فوافق ا١تشًتم على أف يعطيو سيارة ٙتينة لديو تفي بكامل ا١تبلغ ا١تؤجل أك ّتزء منو، ك٘تت 
ا لدل البائع، ٍب إف ا١تتفق عليها لتكوف رىنن البيعة كاستلم ا١تشًتم البيت، لكنو مل يسلمو السيارة 

 صاحب السيارة )ا١تشًتم( أراد بيع السيارة ا١تذكورة ٟتاجة عارضة لو.
ال ٭تق لك بيعها أك  من ٍبف السيارة ا١تذكورة مرىونة، كالرىن يلـز ٔتجرد العقد، ك إفهل نقوؿ لو: 

 .ك لك؟ا قبل السداد أك إبراء غرٯتا ينقل ملكك عنهالتصرؼ ّٔا تصرفن 
ألنك مل تسلم لو  ؛فتصرفك فيها صحيح معترب لو: الرىن ال يلـز إال بالقبض، كمن ٍبأك نقوؿ 

 .بعد؟السيارة 
 :تعريف الرىن أشَت إىلكقبل الدخوؿ ُب ا١تسألة 

 .(ُ)كل شيء ٭تتبس بو شيءاللغة:  ُب  كىو
تعريف جيد ا التعريف كىذ ،(ِ)حبس الشيء ْتق ٯتكن أخذه منو، كالدين :االصطبلحكُب 

حبس شيء ْتق ٯتكن " :فيكوف التعريف "،أك بعضو"ا أف تضاؼ لو كلمة ٭تتاج فقط ليكوف جامعن ك 
كىو ما أشار إليو الدكتور: كىبة الزحيلي بعد أف ذكر ىذا التعريف، حيث  "،استيفاؤه منو أك بعضو

ٯتكن أخذ الدين كلو أك بعضو من جعل عُت ٢تا قيمة مالية ُب نظر الشرع كثيقة بدين، ْتيث ) قاؿ:
فيكوف ا١تفهـو منو: أف الرىن ال يلـز أف يكوف بقدر ٙتن الدين، فقد يكوف مثلو أك  ،(ّ)(تلك العُت

، (ْ)ا صح، ألنو حق ٢تماعلى جعل شيء رىنن )الراىن كا١ترهتن( أقل أك أكثر، فمىت تراضى الطرفاف 

                                                           

 .ُٖٗ/ُّلساف العرب، ابن منظور، ( (ُ
 .ِٖٓ، أنيس الفقهاءالقونوم، ( (ِ
 .َِْٕ/ٔ، كأدلتو الفقو اإلسالميالزحيلي، ( (ّ
 .َٖ، المختارات الجلية من المسائل الفقهيةالسعدم، ( (ْ
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ستوُب الرىن كدفع الباقي لصاحب اقيمة الرىن  ٙتنو منو، كإف كاف أكثر من فإف كاف مثلو استوَب
 .(ُ)ٙتن الرىن كجزء من حقو كطالب بالباقي الرىن، كإف كاف أقل استوَب

فأما القبض: فاتفقوا باٞتملة ) :قاؿ -رٛتو اهلل تعاىل-ابن رشد  كأكضح ىنا مسألة كىي، أف
شرط ٘تاـ أك شرط لفوا ىل ىو كاخت ،(ِ)َّجنيم ىمُّ على أنو شرط ُب الرىن، لقولو تعاىل:

كفائدة الفرؽ: أف من قاؿ: شرط صحة قاؿ: ما مل يقع القبض مل يلـز الرىن الراىن، كمن قاؿ  صحة؟
شرط ٘تاـ قاؿ: يلـز العقد، ك٬ترب الراىن على اإلقباض، إال أف يًتاخى ا١ترهتن عن ا١تطالبة حىت يفلس 

 .(ّ)(الراىن أك ٯترض أك ٯتوت

 :(ٗ)-رحمو اهلل تعالى-رىا الشيخ العثيمين : أقواؿ العلماء كما ذكاثانين 
القائلوف بأنو ال يثبت كال يلـز إال بالقبض، كقبل القبض يصح تصرؼ مالكو بو، كبو قاؿ ٚتهور  .ُ

 .(ٕ)كاٟتنابلة (ٔ)كالشافعية (ٓ)العلماء: اٟتنفية

ألنو قبل القبض على  ؛كلعل من أسباب قو٢تم ّٔذا القوؿ أنو ال يتم االستيثاؽ إال بقبض الرىن
 .(ٖ)كشك أف يتصرؼ الراىن فيو بأخذ شيء منو أك بيعو كما أشبو ذلك

كجو  ،(ٗ)َّجنيم ىم مم خم حم جم يل ىل ملُّ كاستدلوا بقوؿ اهلل تعاىل:
كصف الرىن بأنو مقبوض، فدؿ ىذا على لزـك  -رٛتو اهلل تعاىل-الداللة من اآلية الكرٯتة أف اهلل 

سبحانو القبض لصحة الرىن كاعتباره، كلو لـز بدكف القبض، مل يكن للتقييد بو فائدة، فقد علقو 
 .(َُ)بالقبض، فبل يتم إال بو كتعاىل

                                                           

 .ُٕ/ِ، ُط، الملخص الفقهي( الفوزاف، (ُ
 .ِّٖ( سورة البقرة، من اآلية رقم: (ِ
 .ِِِ/ِ، بداية المجتهد كنهاية المقتصدابن رشد، ( (ّ
 .ُّٓ/ٗ، الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ْ
 .ٔٔ/ِ، االختيار لتعليل المختارا١توصلي، ( (ٓ
 .َّٕ/ْ، ُط، النجم الوىاج في شرح المنهاج( الدمَتم، (ٔ
 .ُٔ/ٓ، حاشية الركض المربعالقاسم، ( (ٕ
 .ُّٓ/ٗ، الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ٖ
 .ِّٖ( سورة البقرة، من اآلية رقم: (ٗ

 .ٖٗ/ٔ، الفقو اإلسالمي كأدلتوالزحيلي، ( (َُ
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تعاىل رضي اهلل -ُب حديث أيب ىريرة  -صلى اهلل عليو كسلم- سيوؿً رَّ ال ٍوؿً قى بأيضنا كاستدلوا 
ي الدَّرّْ ييٍشرىبي بًنػىفىقىًتًو ًإذىا كىافى مىٍرىيونن االرٍَّىني يػيرٍكىبي بًنػىفىقىًتًو ًإذىا كىافى مىٍرىيونن ) :-عنو ، كىعىلىى الًَّذم ا، كىلىنبى

  .(ُ)(يػىرٍكىبي كىيىٍشرىبي النػَّفىقىةي 
بعض على أف الرىن موجود كمستقر عند ا١ترهتن، كأباح لو أنو نص  ككجو الداللة من اٟتديث:

 التصرفات كالركوب كشرب اللنب ك٨توه، بشرط أف ينفق ا١ترهتن عليو مقابل ا١تنافع ا١تستهلكة.
فبل يلـز إال  ؛ألنو عقد إرفاؽ ٭تتاج إىل القبوؿ)  ٢تذ القوؿ:معلبلن  "النجم الوىاج"قاؿ ُب كتاب 

 .(ِ)(بالقبض كالبيع كالقرض
 (ْ)كاختاره ابن تيمية ،(ّ)يقبضو، كبو قاؿ ا١تالكيةمل  القائلوف بأنو يثبت كيلـز ٔتجرد العقد كلو .ِ

 .-رٛتهم اهلل تعاىل- (ٔ)كالسعدم (ٓ)كابن القيم

كُب اآلية  ،(ٕ)َّجنيم ىم مم خم حم جم يل ىل ملُّ كاستدلوا بقولو تعاىل:
ا كإف مل ا، كذلك يفيد أهنا قد تكوف رىنن دليبلف. أحد٫تا: أنو شرط فيو القبض بعد أف أثبتها رىنن 

ألنو لو كاف كذلك مل  ؛اا، كال ٬توز أف يكوف خربن ا أك أمرن أنو ال ٮتلو أف يكوف خربن تقبض، كاآلخر: 
، ... فثبت أنو أمر  .(ٖ)(٬تز كجود رىنو غَت مقبوضو
بقياس الرىن على سائر العقود ا١تالية البلزمة بالقوؿ، ) ك٦تا عللوا بو لتأييد اختيارىم ىذا قو٢تم:

 الرىن عقد فيجب الوفاء بو، كما أف الرىن،  (ٗ)َّيقىق يف ىف يث ىثُّٱلقوؿ اهلل تعاىل:
 .(َُ)(عقد توثق كالكفالة، فيلـز ٔتجرد العقد قبل القبض

                                                           

 .ُِِٓ: رقم، ّْٓ/ٔكتاب الرىن، باب الرىن مركوب ك٤تلوب، ،  صحيحوأخرجو البخارم ُب ( (ُ
 .َّٕ/ْ، النجم الوىاج في شرح المنهاجالدمَتم، ( (ِ
 .ٕٔٓ/ِ، اإلشراؼ على نكت مسائل الخالؼالبغدادم، ( (ّ
 .ّّْ/َِ، مجموع فتاكل ابن تيميةالقاسم، ( (ْ
 .ِْٔ/ّ، قعين عن رب العالمينإعالـ المو ابن القيم، ( (ٓ
 .َٖ، المختارات الجلية من المسائل الفقهيةالسعدم، ( (ٔ
 .ِّٖ( سورة البقرة، من اآلية رقم: (ٕ
 .ٕٔٓ/ِ، اإلشراؼ على نكت مسائل الخالؼالبغدادم، ( (ٖ
 .ُ( سورة ا١تائدة، من اآلية رقم: (ٗ

 .ُّٕ/ٗ، الفقو اإلسالمي كأدلتوالزحيلي، ( (َُ
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الرىن إذا مل يقبض ال يقاؿ: مل يثبت، بل ) :-رٛتو اهلل تعاىل-يقوؿ الشيخ عبدالرٛتن السعدم 
اآلية، كأثبتتو يقاؿ: إف الرىن ا١تقبوض أزيد كثيقة لصاحب اٟتق، كالرىن الذم مل يقبض مل تنفو 

 .(ُ)(األدلة األخرل

 :-رحمو اهلل تعالى-: اختيار الشيخ العثيمين اثالثن 
رٛتو -إذ قاؿ  - أف الرىن يلـز ٔتجرد العقد - القوؿ الثاٍل -رٛتو اهلل-ر الشيخ العثيمُت اختا

 .(ِ)(كىذا القوؿ ىو الراجح ،القوؿ الثاٍل: أنو يلـز بالعقد ُب حق من ىو الـز ُب حقو ...) :-اهلل
ا لتماـ عقد الرىن، بل كقد علل الشيخ ٢تذه ا١تسألة بتعليبلت قوية، توضح أف القبض ليس شرطن 

ىو تكملة لو كزيادة توثيق للحق فقط، كمنها توضيحو أنو ال معٌت للرىن إف مل يلـز بالعقد، فإف 
 ٍب يذىب كيتصرؼ بو قبل تسليمو للمرهتن.نو يشًتم برىن إإذ  ؛ا لو لذلكا ميسرن احملتاؿ سيجد طريقن 

كعمل الناس على ىذا منذ القدـ، فتجد الفبلح يستدين من الشخص كيرىن مزرعتو كىو باؽ 
ُب ا١تزرعة، كيستدين صاحب السيارة من شخص كيرىن السيارة كالسيارة بيد صاحبها، ككلهم يعرؼ 

 .(ّ)الـز كال ٯتلك الراىن أف يفسخو أف ىذا ا١ترىوف ال ٯتكن أف يتصرؼ فيو الراىن، كأف الرىن

كأصحاب القوؿ األكؿ يعللوف بعدـ إٟتاقو بالبيع ك٨توه، من جهة لزكمو بالعقد، بكونو عقد 
، كال شك أف الرىن ليس بعقد إرفاؽ ٤تض، كال عقد معاكضة ٤تض، (ْ)كالبيع عقد معاكضة ،إرفاؽ

با١تعاكضة ألصق من عبلقتو باإلرفاؽ،  ، كعبلقتو(ٓ)بل ىو مًتدد بينهما، كىو ُب األصل عقد ضماف
 فبل يكوف ُب ىذا حجة.

ٔتجرد العقد، كأف البحث ُب حالة القبض ١تسائل الرىن،  بثبوت الرىن ؿقو ال كّٔذا يتبُت قوة
 .(ٔ)١تعرفة األثر ا١تًتتب من جهة ضماف الرىن كجواز التصرؼ بو، كليس من جهة لزكمو من عدمو

                                                           

 .ُٖ، الجلية من المسائل الفقهية مختاراتالالسعدم، ( (ُ
 .ُّٔ/ٗ، الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ِ
 .ُّٕ/ٗ، مرجع السابقال( (ّ
 .ِْٕ/ْ، المغنيابن قدامة، ( (ْ
 .َّٖٗ/ْ، الفقو اإلسالمي كأدلتوالزحيلي، ( (ٓ

كلكن ىناؾ فرؽ بُت الرىن كالضماف، ألف الضماف يكوف ضم ذمة إىل ذمة ُب ا١تطالبة، أـ الرىن فبلبد من تقدَل عُت مالية      
 يستوَب منها الدين عند عدـ القدرة على الوفاء.

 .ّّْ/َِ، مجموع فتاكل ابن تيميةالقاسم، ( (ٔ
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 المبحث الرابع:

 ؟الغاـر أـ الضامنأيهما يطالب 

 : صورة المسألة:أكالن 
يستوثق منو  اخر سلعة بثمن مؤجل أك بعضو مؤجل، كطلب ضمينن ل شخص من آإذا اشًت 

ا، كقبل بو الدائن ا يضمنو، ككافق ىذا الشخص على أف يكوف ضامنن ٟتقو، فسمى لو ا١تدين شخصن 
 ا، ك١تا حل األجل مل يسدد ا١تدين ما عليو.ضامنن 

 .ف يطالب من عليو الدين )ا١تدين(؟اٟتق أفهل لصاحب 
 .أـ يطالب الضامن الذم استوثق بو؟

 .أـ يطالب من شاء منهما؟
 ٮتتلف العلماء أنو ٬توز لصاحب اٟتق أف يطالب الضامن ُب حاؿ تعذر مطالبة كُب البداية مل

 ا١تضموف، كإ٪تا ا٠تبلؼ ُب حاؿ إمكانية مطالبة ا١تضموف.
 نوضح أربع مسائل مهمة ٢تا تعلق ّٔذه ا١تسألة:كقبل الدخوؿ ُب ا١تسألة 

أف ىناؾ من ٮتتلط عليو مصطلحا: الضماف كالكفالة، ك٫تا قد يستعمبلف ٔتعٌت كاحد، كقد  .ُ
اٟتمالة ) :-رٛتو اهلل تعاىل- (ُ)للنفس، قاؿ ا١تازرملئلشارة لدين كالكفالة شارة لئلليستعمل الضماف 

كل ذلك ٔتعٌت كاحد، فتقوؿ العرب: ىذا كفيل كٛتيل كضمُت ُب اللغة كالكفالة كالضمانة كالزعامة،  
 قاؿ تعاىل: ،: قبيل ٔتعٌت ضمُتاكزعيم، كىذه األٝتاء ىي ا١تشهور استعمالو ُب اللغة، كتقوؿ أيضن 

 .(ّ)( (ِ)َّري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىلُّ
 يعرب عنها:أف الضامن أك الكفيل قد يكوف ٣تاؿ ضمانو أك كفالتو لؤلشخاص: إما مالية كىي ما  .ِ
 .(ْ)"بكفالة حضور" أك شخصية كىي ما يعرب عنها: "بكفالة غـر"

                                                           

ـ، من كبار فقهاء ا١تالكية، اشتهر بعلم الطب، َُُٔ –ق ّْٓاهلل: ( ٤تمد بن علي بن عمر التًَّميمي ا١تازرم، أبو عبد (ُ
شجرة النور الزكية ٥تلوؼ، ـ. )ُُُْ –ق ّٔٓكأحد أعبلـ عصره، نسبتو إىل: مازر ّتزيرة صقلٌٌية، ككفاتو با١تهدية عاـ: 

 (.ُٖٔ/ُ، في طبقات المالكية
 ..ِٗ( سورة اإلسراء، آية رقم: (ِ
 .ُّٕ/ّ، ُط، شرح التلقين( ا١تازرم، (ّ
 .ّّٕ/ّ، فقو السنةسيد سابق، ( (ْ
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ا، بينما قد تربأ ذمة أهنا إذا برئت ذمة ا١تضموف )الذم عليو الدين( برئت ذمة الضامن تبعن  .ّ
 ُب حالة أف يتنازؿ صاحب اٟتق عن كفالة الضامن، كيكتفي الضامن كال تربأ ذمة ا١تضموف، مثبلن 

 .(ُ)ٔتطالبة ا١تضموف
ب اٟتق إال إذا تعذرت مطالبة ا١تضموف، فيلزمو االلتزاـ حأنو إذا شرط الضامن أال يطالبو صا .ْ

، أىٍك حىرَّـى حىبلىالن  اميٍسًلميوفى عىلىى شيريكًطًهٍم، ًإالَّ شىٍرطن ػال) :-صلى اهلل عليو كسلم-لقولو  ؛(ِ)ّٔذا الشرط
 .(ّ)(اأىحىلَّ حىرىامن 

 :(ٗ)رحمو اهلل تعالى: أقواؿ العلماء كما ذكرىا الشيخ العثيمين اثانين 
ا ُب القائلوف بأف لصاحب اٟتق أف يطالب من شاء من الضامن كا١تضموف، أك يطالبهما ٚتيعن  .ُ

 .(ٖ)كاختاره ابن تيمية ،(ٕ)كاٟتنابلة (ٔ)كالشافعية (ٓ)نفس الوقت، كّٔذا قاؿ ٚتهور العلماء: اٟتنفية
الزًَّعيمي ) :-رضي اهلل تعاىل عنو-ُب حديث أيب أمامة  -صلى اهلل عليو كسلم-كاستدلوا بقولو 

، كمل ٭تدد  -صلى اهلل عليو كسلم-ككجو الداللة من اٟتديث: أف النيب  ،(ٗ)(غىاًرـه  قضى بأنو غاـر
 حالة دكف حالة، فيقتضي ذلك شغوؿ ذمتو من كقت الغـر بأم حاؿ كانت.

القوؿ أف الكفالة ضم ذمة إىل ذمة، فيكوف قد ثبت اٟتق ُب ا من أسباب ترجيح ىذا كأيضن 
 .(َُ)، فيملك مطالبة من شاء منهمااذمتهما ٚتيعن 

                                                           

 .ُٖٗ/ّ، لفقو على المذاىب األربعةا ،اٞتزيرم( (ُ
 .ُٕٖ/ٗ، الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ِ
صلى اهلل -، باب ما ذكر عن رسوؿ اهلل -صلى اهلل عليو كسلم-أبواب األحكاـ عن رسوؿ اهلل  ،سننوأخرجو الًتمذم ُب ( (ّ

 . كقاؿ الًتمذم: حديث حسن صحيح.ُِّٓ: رقم، ِٖ/ُّب الصلح بُت الناس،  -كسلم عليو
 .ُٕٖ/ٗ، الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ْ
 .ُُٖ/ِ، االختيار لتعليل المختارا١توصلي، ( (ٓ
 .ٗٔ/ُ، ُط، منهج الطالب( السنيكي، (ٔ
 .ََُ/ٓ، حاشية الركض المربعالقاسم، ( (ٕ
 .َٓٓ/ِٗ، مجموع فتاكل ابن تيميةالقاسم، ( (ٖ
صحيح . صححو األلباٍل )ِِِٓٗ: رقم، ّّٔ/ّٔ، -رضي اهلل تعاىل عنو-أيب أمامة حديث ، مسندهأخرجو أٛتد ُب ( (ٗ

 (.ٕٓٔٓ: رقم، ٕٕٓ/ِ الجامع،
 .ُُْ/ٔ، الفقو  الميسرا١تطلق كآخركف، ( (َُ
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فإف  ،( ا١تضموف )من عليو الدين أصبلن يطالب أكالن )كىو الدائن( أف صاحب اٟتق القائلوف ب .ِ
 ، كبو قاؿ)ا١تتكفل بالسداد( تعذر إلفبلس أك ٦تاطلة أك عدـ القدرة عليو، طالب عندىا الضامن

 رٛتهم اهلل تعاىل. (ّ)كالسعدم (ِ)ابن القيمه كاختار ، (ُ)ا١تالكية
كالسبب ُب ذلك أف ا١تضموف أصل كالضامن فرع، كال يصار للفرع مع ٘تكن االستيفاء من 

 .(ْ)ه ىذا ُب الشريعة كثَتاشبأاألصل، فإذا أمكن الرجوع إىل األصل فإنو يستغٌت بو عن الفرع، ك 
كمن يؤيد ىذا القوؿ يرل أف الضماف من أدكات التوثيق كالرىن، كالرىن ال يستوَب منو إال إذا 

 .(ٓ)تعذر االستيفاء من الراىن، فكذلك ىنا
الضامن ُب األصل مل يوضع لتعدد ) ا لو:ا ىذا القوؿ كداعمن مرجحن  رٛتو اهلل تعاىليقوؿ القيم 

ليحفظ صاحب اٟتق حقو من ا٢تبلؾ، كيكوف لو ٤تل ٤تل اٟتق، كما مل يوضع لنقلو، كإ٪تا كضع 
يرجع إليو عند تعذر االستيفاء من ٤تلو األصلي، كمل ينصب الضامن نفسو ألف يطالبو ا١تضموف لو مع 

ا، كال كجود األصيل كيسرتو كالتمكن من مطالبتو، كالناس يستقبحوف ىذا، كيعدكف فاعلو متعدين 
ا لو عليو، و مطالبة األصيل عذركه ٔتطالبة الضامن، ككانوا عونن يعذركنو با١تطالبة، حىت إذا تعذر علي

ْتيث لو طالب الضامن كا١تضموف عنو إىل جانبو  ؛كىذا أمر مستقر ُب فطر الناس كمعامبلهتم
 .(ٔ)(كالدراىم ُب كيمًّْو كىو متمكن من مطالبتو الستقبحوا ذلك غاية االستقباح

 :-اهلل تعالىرحمو -: اختيار الشيخ العثيمين اثالثن 
مل يصرح باختيار أحد٫تا، كلكن ما يشَت لو   -تعاىل رٛتو اهلل-ُب ىذه ا١تسألة الشيخ العثيمُت 

 فإف تعذر ذىب للضامن أك الكافل، كقد كبلمو أنو ٯتيل للقوؿ الثاٍل، كىو مطالبة من عليو اٟتق أكالن 
حملاكم فالظاىر أهنم ٭تكموف كعمل الناس اليـو على ىذا القوؿ، أما ُب ا) أشار إىل ذلك بقولو:

 .(ٕ)(با١تذىب
                                                           

 .ٕٓٗ/ِ ،ِط، الكافي في فقو أىل المدينة بن عبدالرب،( ا(ُ
 .َُّ/ّ، إعالـ الموقعين عن رب العالمينابن القيم، ( (ِ
 .ِٖ، المختارات الجلية من المسائل الفقهيةالسعدم، ( (ّ
 .َُّ/ّ، إعالـ الموقعين عن رب العالمينابن القيم، ( (ْ
 .ِٖ، المختارات الجلية من المسائل الفقهيةالسعدم، ( (ٓ
 .َُّ/ّ، العالمينإعالـ الموقعين عن رب ابن القيم، ( (ٔ
 .ُٕٖ/ٗ، الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ٕ
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كلو نظرنا ُب دليل من سٌول بينهما، لوجدنا أنو ال يدؿ صراحة على أف الضامن غاـر أصلي، بل 
أنو يطالب لكنو  اؿ بأنو ال يطالب ابتداءن مل ينفً يدؿ على أنو قائم باٟتق، لكنو مل ٭تدد مىت، كمن ق

األمرين، كقواعد الشريعة تقتضي قوة القوؿ بعدـ مطالبة  ٬تعلو بعد األصل، فالدليل ٤تتمل لكبل
كالظاىر أف من يًتؾ  (ُ)َّحئجئ يي ىي ني ميُّٱ، منها قوؿ اهلل تعاىل:الضامن أكالن 

٦تن جعل على  دُّ ا١تستهًت ْتقوؽ الناس، كيلـز ىذا احملسن الذم تربع ٟتفظ حقوقهم، يع ءا١تسي
 كا١تعركؼ بُت الناس.، بل ساعد على قطع التعاكف احملسنُت سبيبلن 

كأم إحساف أكرب ٟتفظ مالك  ،(ِ)َّجخ مح جح مج حجُّٱككذلك قوؿ اهلل تعاىل:
 من أف يعرض شخص مالو للتلف كنفسو للحبس ببل مقابل دنيوم.

كحيث إنو يتم ُب الوقت اٟتاضر مطالبة الكفيل باألداء، فإف مل ) :"الفقو ا١تيسر"جاء ُب كتاب 
غَت عابئ، ٦تا ترتب عليو  تًتؾ مطالبتو كسجنو، كقد يكوف ٦تاطبلن  يؤد ًب سجنو، على حُت أف ا١تدين

العزكؼ عن الكفالة، كىي من أعماؿ الرب كاإلحساف، فإنو من ا١تناسب أف تتم مطالبة ا١تدين األصلي 
 .(ّ)(، فإف مل يػيؤىدّْ سيًجنى إىل أف يتبُت إعساره، ٍب يطالب الكفيل باألداءأكالن 

  

                                                           

 .ُٗ( سورة التوبة، من اآلية رقم: (ُ
 .َٔ( سورة الرٛتن، آية رقم: (ِ
 .ُُْ/ٔ، الفقو  الميسرا١تطلق كآخركف، ( (ّ
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 المبحث الخامس:

 ،؟إذا تلفت بغير تفريط (1)العارية ىل تضمن

 : صورة المسألة:أكالن 
كقاؿ  ن الزجاج ألحد جَتانو الستخدامو، كبعد مضي مدة جاء ا١تستعَتإذا أعار شخص إناء م

 مٍت أك تفريط ُب ىذه اٟتادثة. إف اإلناء تلف بسبب سقوط أمر ما عليو، كذلك بغَت تعدٍّ  :للميعَت
أك تدفع لو مثل  ،أف تدفع للمعَت بدؿ اإلناء الذم أتلفتوفهل نقوؿ للمستعَت: ٬تب عليك 

ح أف يعامل ، كال يصلعليك ل لصاحبها، كالػميًعَت ٤تسنمنت عليو، كاألمانة تؤدَّ ؤ ألنك است ؛قيمتو
 .احملسن بغَت اإلحساف؟

أك نقوؿ للمستعَت: العارية عقد إرفاؽ، كعقد اإلرفاؽ ٬تب أف ال يكوف عقد معاكضة، فما 
ألف يدؾ يد أمانة، كيد األمانة ٬تب أف ٖتًـت كتقدر كتعامل كما  ؛نو معفو عنكإفرط فدمت مل ت

 يعامل صاحب اٟتق.
أف العارية مىت تلفت بسبب التفريط أك التعدم من ا١تستعَت، فهي مضمونة على   :كنشَت ىنا إىل

 .(ِ)كال تفريط كل حاؿ، كإ٪تا ا٠تبلؼ إذا تلفت بغَت تعدٍّ 
 يستعملها فيما ال تستعمل لو عادة.كمثاؿ التعدم: أف  -
 .(ّ)كمثاؿ التفريط: أف ال ٭تفظها ٔتا ٖتفظ بو عادة -

 :(ٗ)-رحمو اهلل تعالى-: أقواؿ العلماء كما ذكرىا الشيخ العثيمين اثانين 
 .(ٔ)كاٟتنابلة (ٓ)، كبو قاؿ: الشافعيةضمونة بكل حاؿأف العارية مالقائلوف ب .ُ

                                                           

ٞتعلو للغَت نوبة ُب االنتفاع، كقيل أصل  ( العارية ُب اللغة: بتخفيف الياء كتشديدىا، كىي من التعاكر: كىو التداكؿ كالتناكب(ُ
، مادة: عور( كاصطبلحنا: إباحة ُٖٔ/ْ ابن منظور، لساف العرب، ا١تادة من العيرم كىو التجرد لتجرد العارية عن العوض )

 (.ّٖٓ/ٓ، حاشية الركض المربعالقاسم، نفع عُت ٭تل االنتفاع ّٔا، كتبقى بعد استيفائو لَتدىا على مالكها )
 .ُْٔ/ٓ، المغنيبن قدامة، ا( (ِ
 .ٕٖ/ْٓ، الموسوعة الفقهية الكويتيةكزارة الشؤكف اإلسبلمية بالكويت، ( بعض صور التعدم كالتفريط، (ّ
 .ُْٗ/ٗ، الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ْ
 .ُّٗ/ّ، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجالشربيٍت، ( (ٓ
 .ُُِ/ٔ، اإلنصاؼ في معرفة الراجح من الخالؼا١ترداكم، ( (ٔ
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صلى اهلل عليو -، أىفَّ رىسيوؿى اهلًل -رضي اهلل تعاىل عنو- (ُ)كاستدلوا ْتديث صفواف بن أمية
ًمٍنوي يػىٍوـى حينػىٍُتو اٍستػىعىارى  -كسلم

: أىغىٍصبن اأىٍدرىاعن  (ِ) : يىا ٤تيىمَّدي؟ ا، فػىقىاؿى :  ،(ةه مىٍضميونىةه بىٍل عىارًيى ) فػىقىاؿى قىاؿى
: أىنىا اٍليػىٍوـى يىا  -كسلم صلى اهلل عليو-بػىٍعضيهىا، فػىعىرىضى عىلىٍيًو رىسيوؿي اهلًل فىضىاعى  نػىهىا لىوي، فػىقىاؿى أىٍف يىٍضمى

.رىسيوؿى اهلًل ُب  ـً أىٍرغىبي ٍسبلى  ا مضمونة على كل حاؿ.فاٟتديث نص ُب أهن ،(ّ)اإٍلً
صلى اهلل عليو -، أىفَّ النَّيبّْ -رضي اهلل تعاىل عنو- (ْ)كما استدلوا ْتديث ٝترة بن جندب

: -كسلم خذت فتحفظ حىت ترجع لصاحبها كما أكالعارية  ،(ٓ)(مىا أىخىذىٍت حىىتَّ تػيؤىدّْيىوي  عىلىى اٍليىدً ) قىاؿى
 ذىبت، كمقتضاه أف من أتلفها يضمنها.

 .(ٔ)فيضمنو كا١تغصوب ،١تنفعة نفسو ليس على كجو اٟتفظ لغَت، أخذه ا١تستعَتل ا١تعار ماؿك 
 ،(ٖ)كا١تالكية (ٕ)كال تفريط، كبو قاؿ: اٟتنفية القائلوف بأف العارية غَت مضمونة إف تلفت بغَت تعدٍّ  .ِ

                                                           

، ككاف من أشراؼ اا جوادن حايب جليل، كاف فصيحن ( صفواف بن أمية بن خلف بن كىب اٞتمحٌي القرشي ا١تكٌي، أبو كىب: ص(ُ
ق ُْ، كشهد الَتموؾ، كمات ٔتكة عاـ: احديثن  ُّؤّم، لو ُب كتب اٟتديث قريش، أسلم بعد الفتح، ككاف من ا١تؤلفة قل

 (.ِْ/ّ، أسد الغابة في معرفة الصحابةابن األثَت، ـ. )ُٔٔ -
، كقبائل من أىل الطائف ُب موقع -صلى اهلل عليو كسلم-ـ، بُت ا١تسلمُت بقيادة النيب ِٗٔ -ق  ٖ( غزكة حنُت كقعت عاـ (ِ

الغنائم. بُت مكة كالطائف يقاؿ لو حنُت، انتصر فيها الكفار أكؿ األمر ٍب كانت العقِب للمسلمُت كغنموا فيها الكثَت من 
 (.ُٕٓ/ِ، ُط، تأريخ اإلسالـ ككفيات المشاىير كاألعالـ)الذىيب، 

 .  كصححو األلباٍلَُِّٓرقم: ، ُِ/ِْ، - تعاىل عنورضي اهلل- صفواف بن أميةحديث  مسندهأخرجو أٛتد ُب ( (ّ
 (.ُُٓٓ: رقم، ّْٖ/ٓ، إركاء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل)

 ( ٝتىيرة بن جندب بن ىبلؿ الفزارم، أبو سعيد: صحايب جليل، من القادة الشجعاف، نشأ ُب ا١تدينة كنزؿ البصرة، فكاف زياد(ْ
ا أك ٨توه ٍب عزلو، ككاف عامن بن أيب سفياف سار إىل الكوفة، ك١تا مات زياد أقره معاكية  يستخلفو عليها إذا بن ايب سفياف

رضي اهلل -، ـٖٕٔ -ق ٗٓ، مات بالكوفة عاـ: اكثَتن  احديثن  -صلى اهلل عليو كسلم-النيب على اٟتركرية، ركل عن  اشديدن 
 (.َِّ/ِ ،أسد الغابة في معرفة الصحابةابن األثَت، . )-عنو

 ،ضعيف الجامع الصغير. كضعفو األلباٍل )ََِٖٔ: رقم، ِٕٕ/ّّٝترة بن جندب، حديث ، مسندهأخرجو أٛتد ُب ( (ٓ
 (.ُٕٖٔ: رقم، ْٕٓ/ُ

 .ُٓٓ/َِ، المعامالت المالية أصالة كمعاصرةالدبياف، ( (ٔ
 .ّٔ/ّ، االختيار لتعليل المختارا١توصلي، ( (ٕ
 .ََِ/ٔ، ُط، الذخيرة ( القراُب،(ٖ

كُب مذىب ا١تالكية تفصيل فيما ٯتكن إخفاؤه من عيوب العوارم كما ال ٯتكن إخفاؤه، كلكن قو٢تم يرجع ُب اٞتملة إىل القوؿ      
الموسوعة كزارة الشؤكف اإلسبلمية بالكويت، بعدـ التضمُت إف قامت البينة على أف التلف حدث بغَت تعدٍّ كال تفريط. )

 (.ِْٖ/ِٖ، الفقهية الكويتية
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 .-تعاىل رٛتهم اهلل- (ّ)كالسعدم (ِ)كابن القيم (ُ)كاختاره ابن تيمية
 -صلى اهلل عليو كسلم-أىفَّ رىسيوؿى اهلًل  -رضي اهلل تعاىل عنو-كاستدلوا ْتديث صفواف بن أمية 

: أىغىٍصبن ، ااٍستػىعىارى ًمٍنوي يػىٍوـى حينػىٍُتو أىٍدرىاعن  : افػىقىاؿى : فىضىاعى  ،(بىٍل عىارًيىةه مىٍضميونىةه ) يىا ٤تيىمَّدي؟، فػىقىاؿى قىاؿى
: أىنىا اٍليػىٍوـى يىا رىسيوؿى اهلًل  -صلى اهلل عليو كسلم-بػىٍعضيهىا، فػىعىرىضى عىلىٍيًو رىسيوؿي اهلًل  نػىهىا لىوي، فػىقىاؿى أىٍف يىٍضمى

.ُب  ـً أىٍرغىبي ٍسبلى أف  -صلى اهلل عليو كسلم-. فلو أهنا كانت مضمونة باألصل مل يسألو النيب (ْ)اإٍلً
كلذا  ؛سبلـا لو ُب اإللو ذلك ترغيبن  -صلى اهلل عليو كسلم-يضمنها لو، بل ضمنها مباشرة، كإ٪تا قاؿ 

. كقد كرد ُب بعض الركايات أف  -عنو رضي اهلل-قاؿ  ـً أىٍرغىبي ٍسبلى بعدىا: أىنىا اٍليػىٍوـى يىا رىسيوؿى اهلًل ُب اإٍلً
بىٍل ) :-صلى اهلل عليو كسلم-قاؿ   أعارية مضمونة أك عارية مؤداة؟الراكم قاؿ: فقلت: يا رسوؿ اهلل

مفهـو الكبلـ من ٣تموع ٦تا يدؿ على أهنا تضمن باألداء مادامت موجودة، فيكوف  ؛(ٓ)(ميؤىدَّاةن 
 .(ٔ)إىل ىذ ا١تعٌت -رٛتو اهلل-كقد أشار ابن القيم : أضمن لك أداءىا مادامت موجودة، اٟتديثُت

ألف اللفظ يقتضي ٘تليك  ؛بأنو قبضو من يد ا١تالك ال على كجو الضماف) كعللوا لقو٢تم ىذا:
 .(ٕ)(افلم يكن متعدين  ؛اا١تنافع بغَت عوض لغة كشرعن 

عىلىى اٍليىًد مىا أىخىذىٍت حىىتَّ ) ُب تعليقو على حديث: -رٛتو اهلل تعاىل-ابن رشد ا١تالكي  يقوؿ
ألنو مل  ؛إ٪تا تفيد مع بقاء العُت، فأما مع تلفها فبل يصح كال ٬توز ٛتلو على القيمة) قاؿ: (ُ)(تػيؤىدّْيىوي 

 .(ِ)(٬تر ٢تا ذكر، كألنو إ٪تا أكجب أداء ما أخذت اليد، كاليد مل تأخذ القيمة
                                                           

 .ُّْ/ٓ، الفتاكل الكبرلابن تيمية، ( (ُ
 .ِِْ/ّ، زاد المعاد في ىدم خير العبادابن القيم، ( (ِ
 .ُٗ، الجلية من المسائل الفقهية مختاراتالالسعدم، ( (ّ
إركاء الغليل في تخريج كصححو األلباٍل ). َُِّٓرقم: ، ُِ/ِْصفواف بن أمية، حديث ، مسندهأخرجو أٛتد ُب ( (ْ

 (.ُُٓٓ: رقم، ّْٖ/ٓ، السبيلأحاديث منار 
سلسلة . كصححو األلباٍل )ّٖٔٓ: رقم، ِِّ/ّكتاب اإلجارة، باب ُب تضمُت العارية،   ،سننوأخرجو أبو داككد ُب ( (ٓ

 (.َّٔ: رقم، َِٔ/ِ، األحاديث الصحيحة
 .ِِْ/ّ، زاد المعاد في ىدم خير العبادابن القيم، ( (ٔ
 .ّٔ/ّ، االختيار لتعليل المختارا١توصلي، ( (ٕ
. كضعفو األلباٍل ََِٖٔ: رقم، ِٕٕ/ّّ، -رضي اهلل تعاىل عنو- ٝترة بن جندبحديث ، مسندهأخرجو أٛتد ُب ( (ُ

 (.ُٕٖٔ: رقم، ْٕٓ/ُ ،ضعيف الجامع الصغير)
 .ِْٕ/ِ، ُط، المقدمات الممهدات( ابن رشد، (ِ
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 :-رحمو اهلل تعالى-: اختيار الشيخ العثيمين اثالثن 
كال  بل تعدٍّ )أف العارية إذا تلفت فيما استعَتت لو ب القوؿ الثاٍل -رٛتو اهلل تعاىل- الشيخاختار 

فالقوؿ الثاٍل: أف العارية ال تضمن ) ُب ىذه ا١تسألة: -رٛتو اهلل تعاىل-قاؿ  ،تفريط فإهنا ال تضمن(
 .(ُ)(كىذا القوؿ ىو الراجح ،إال بتعد أك تفريط ...

ألهنا ال تؤكؿ إىل  ؛ألف العارية كسائر األمانات ال يصح فيها الضماف) كقاؿ ُب التعليل الختياره:
ألهنا غَت مضمونة على اآلخذ كىو األصل، فبل تضمن على  ؛الوجوب، فصار ضماهنا غَت صحيح

 .(ِ)(الفرع الذم ىو الضامن
ىنا ٬تعل العارية ٔتنزلة الوديعة اليت ىي أمانة ٤تضة، مع  -رٛتو اهلل تعاىل-ككأف الشيخ العثيمُت 

تعَت كذلك، فيلـز ا١تس  دُّ أف العارية ٭تصل فيها نفع للمستعَت، كىي ُب اٟتقيقة من جهة عينها تع
 حفظها كردىا لصاحبها إف بقيت.

حيث كرد  من حديث صفواف بن أمية ا١تتقدـ -رٛتو اهلل تعاىل-بن القيم كُب استنباط لطيف ال
جعل الضماف صفة ٢تا نفسها، كلو كاف ضماف تلف، لكاف ) قاؿ: (ّ)(بىٍل عىارًيىةه مىٍضميونىةه ): ُب ركاية

 .(ْ)(دؿ على أنو ضماف أداء الضماف لبد٢تا، فلما كقع الضماف على ذاهتا،
 .(ٓ)كل ما ترتب على ا١تأذكف، فإنو غَت مضموف( كُب القاعدة الفقهية:)

أك  دٍّ أف العارية تأخذ حكم األمانات، كأهنا ال تضمن إال بتع :ك٦تا تقدـ يتضح قوة القوؿ الثاٍل
 تفريط، أك التزاـ بالضماف.

  

                                                           

 .ُْٗ/ٗ، الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ُ
 نفس ا١توضع. ،السابقمرجع ال( (ِ
 (.ُُٓٓ: رقم، ّْٖ/ٓ، غليلإركاء ال. كصححو األلباٍل )َُِّٓ: رقم، ُِ/ِْ، مسندهأخرجو أٛتد ُب ( (ّ
 .ِِْ، زاد المعاد في ىدم خير العبادابن القيم، ( (ْ
 .ُٗ، المختارات الجلية من المسائل الفقهيةالسعدم، ( (ٓ
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 المبحث السادس:

 ىل تبطل الوكالة بمجرد الفسخ

 : صورة المسألة:أكالن 
ا ُب إدارة أمبلكو، كمشلت الوكالة البيع كاستبلـ الثمن كقبض األجرة، ٍب إذا ككل شخص شخصن 

إف الػميوىكّْلى فسخ الوكالة عنو كمل يعلمو، فذىب الوكيل كقبض بعض ا١تستحقات، أك باع بعض 
 يعلم أنو معزكؿ. األمبلؾ، أك تصرؼ بعض التصرفات اليت ال يقبلها الػميوىكّْل، كىو ال

فهل ٭تق لصاحب اٟتق أف يطالب بإلغاء تصرفاتو اليت كقعت بعد فسخ الوكالة كقبل علمو، 
 سخ، سواء علم الوكيل أـ مل يعلم؟باعتبار أنو ٔتجرد فسخ الوكالة تنف

تصرفاتو ماضية معتربة، باعتبار أف فسخ الوكالة ال ينفذ،  دُّ أـ أنو ال ٭تق لو أف يطالبو بشيء، كتع
 ا.ىا، كالرجوع لؤلصل معترب شرعن ؤ ألف األصل بقا ؛ا إال بعد أف يبلغ الوكيلشرعن  اكال يكوف معتربن 

 كقبل الدخوؿ ُب ا١تسألة ىناؾ أمراف مهماف:
 على أنو إذااتفقت ا١تذاىب ) ُب حاؿ كقع عكس ىذه ا١تسألة، كىو عزؿ الوكيل نفسو فقد: .ُ

 .(ُ)(ا من التغرير بوعزؿ الوكيل نفسو عن الوكالة يشًتط إخبار ا١توكل باألمر، صيانة ٟتق ا١توكل، كمنعن 
إذا تعلق حق للغَت بالوكالة، مل يصح عزؿ الوكيل بغَت رضا صاحب اٟتق، مثل ككيل ا١تدين ببيع  .ِ

 .(ِ)إال برضا الدائن الػميوىكّْل عزؿ ككيلوا١تدين الرىن لسداد الدين عند حلوؿ األجل، فإنو ال ٯتلك 
 :(ٖ)-رحمو اهلل تعالى-: أقواؿ العلماء  كما ذكرىا الشيخ العثيمين اثانين 
 (ْ)القائلوف بأف الوكالة تنفسخ ٔتجرد الفسخ، حىت لو مل يعلم الوكيل، كبو قاؿ: الشافعية .ُ

 .ةؿ ىذه ا١تسألحو  -رٛتهما اهلل تعاىل- (ُ)كالسعدم (ٔ)، كيفهم من سياؽ كبلـ ابن القيم(ٓ)كاٟتنابلة
                                                           

 .ُُْٔ/ٓ، الفقو اإلسالمي كأدلتوالزحيلي، ( (ُ
 نفس ا١توضع. ،مرجع السابقال( (ِ
 .ّٓٓ/ٗ، الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ّ
 .ّٕ/ٔ، ُط، لشافعيبحر المذىب في فركع الفقو ا( الركياٍل، (ْ
 .ُِٓ/ٓ، حاشية الركض المربعالقاسم، ( (ٓ
 .ِِ/ِ، إغاثة اللهفاف من مصائد الشيطافابن القيم، ( (ٔ
 .ّٗٗ، الفتاكل السعديةالسعدم، ( (ُ
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كأصحاب ىذا القوؿ يتمسكوف باألصل، كىو: أف الوكالة عقد جائز، كالعقد اٞتائز ٬توز فسخو 
 مىت شاء. أحد العاقدين 

 .(ُ)(رفع عقد ال يفتقر إىل رضا صاحبو، فبل ٭تتاج إىل علمو كالطبلؽ) بأف فسخ الوكالة:كقالوا 
)من ال يعترب رضاه ُب عقد أك  الشرعية ا١تقررة لدل الفقهاء، قو٢تم:ا: من القواعد كقالوا أيضن 

 فلم يعترب علمو. -اا جائزن الوكالة عقدن  آلف-كالوكيل ال يعترب رضاه ُب الفسخ ،(ِ)فسخ، ال يعترب علمو(
القائلوف بأف الوكالة ال تنفسخ ٔتجرد الفسخ حىت يعلم الوكيل أك ا١تتعامل معو بعقد الوكالة  .ِ

 .(ٓ)كرجحو ابن تيمية ،(ْ)كا١تالكية (ّ) كبو قاؿ اٟتنفيةالسابق، 
 .(ٔ)(إف العزؿ فسخ للعقد، فبل يلـز حكمو إال بعد العلم بو) :ا فقالواكعللوا أيضن 
ألنو قد يتصرؼ تصرفات فتقع باطلو، كرٔتا باع  ؛نعزؿ قبل علمو كاف فيو ضررالو ) ا:كقالوا أيضن 

اٞتارية فيطؤىا ا١تشًتم، أك الطعاـ فيأكلو، أك غَت ذلك فيتصرؼ فيو ا١تشًتم، ك٬تب ضمانو، 
 .(ٕ)(كيتضرر ا١تشًتم كالوكيل

ا بأف القوؿ بانعزاؿ الوكيل ٔتجرد العزؿ كبدكف علمو قد يؤدم إىل مفاسد كثَتة، كاحتجوا أيضن 
يرتضوهنا ْتجة أنو عزؿ موكلو  عض ا١توكلُت ضعاؼ الدين إلبطاؿ بعض البيوع اليت المنها تبلعب ب

 .(ٖ)قبل تصرفو، خاصة مع ضعف األمانة ككثرة شهود الزكر
 :-رحمو اهلل تعالى-: اختيار الشيخ العثيمين اثالثن 

أنو ال ينفسخ إال  القوؿ الثاٍل:) اختار القوؿ الثاٍل، أف الوكالة تنفسخ بعد كصوؿ العلم، فقاؿ:
 .(ُ)(كىذا القوؿ ىو الراجح بعد العلم،...

                                                           

 .ّٕ/ٔ، بحر المذىب في فركع الفقو الشافعيالركياٍل، ( (ُ
 .ْٗ، القواعد كاألصوؿ الجامعة كالفركؽ كالتقاسيم البديعة النافعةالسعدم، ( (ِ
 .ّٕ/ٔ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساٍل، ( (ّ
 .ُِّ/ٕ، ُط، التاج كاإلكليل لمختصر خليل( ا١تواؽ، (ْ
 .ِٔ/َّ، مجموع فتاكل ابن تيميةالقاسم، ( (ٓ
 .َّٗ/ٓ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساٍل، ( (ٔ
 .ٖٗ/ٓ، المغنيابن قدامة، ( (ٕ
 .ِٔ/َّ، مجموع فتاكل ابن تيميةالقاسم، ( (ٖ
 .ّٓٓ/ٗ، الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ُ
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ا، ا صحيحن ألف تصرفو مستند إىل إذف سابق مل يعلم زكالو، فكاف تصرفن ) كعلل لذلك فقاؿ:
 .(ُ)(؟!كيقاؿ للموكل أنت الذم فرطت، ١تاذا مل ٗتربه بفسخ الوكالة من فوره

 شرعيةمباشرة، ال يتفق مع ا١تفاىيم ال كالصواب أف القوؿ بوقوع الفسخ كترتب أحكامو عليو
 حط مضُّٱ:-تعاىل–، مثل قوؿ اهلل لًتتب األثر حصوؿ العلما العامة للتكليف، كاليت تشًتط دائمن 

 .(ِ)َّجغ مع جع مظ
كما أنو من التكليف ٔتا ال يطيق اإلنساف، بأف يتوقف عن التصرؼ بعد صدكر الفسخ كقبل 

ا غَت مأذكف فيو، كضمانو ١تا ترتب عليو، كونو تصرؼ تصرفن بلوغو لو، ٍب يرتب عليو بطبلف تصرفو 
 .(ّ)َّمخجخ مح جح مج حج مثُّ يقوؿ: -تعاىل-كاهلل 

٥تالفة  دُّ ف الوكيل تصرؼ بأمر صاحب اٟتق فيكوف ىذا ىو األصل، كالفسخ يعإا يقاؿ: كأيضن 
لؤلصل، كىو مفتقر إىل علم، مثل العامل ْتكم منسوخ ال يعلم ناسخو، فبل يلزمو الناسخ كال 

 .(ْ)٭تاسب عليو حىت يبلغو الناسخ
إذا تضمن ) اليت قررىا العلماء ُب مسألة فسخ العقود اٞتائزة، أهنم يقولوف: ا١تبادئ الشرعيةكمن 

 .(ٓ)(ا للضرراٞتائزة تنقلب الزمة، درءن ا على أحد الطرفُت، فإف العقود الفسخ ضررن 
، فمع أف سياؽ كبلمو عن ا١تسألة يشعر بعدـ اعتبار العلم، فقد أيد رٛتو اهلل تعاىلأما ابن القيم 

 مك لك اك يق ىقُّ :-تعاىلسبحانو ك -ىذا القوؿ باستنباط دقيق، أخذه من قوؿ اهلل 
 مي زي ري ٰىين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك

ىم ا١تستثنوف ُب تلك اآلية، كىم الذين  -كاهلل أعلم-فهؤالء ) :-رٛتو اهلل- فقاؿ ،(ٔ)َّني
كإ٪تا كانت  ،ا لنبذ إليهم كما نبذ إىل غَتىم ...٢تم عهد إىل مدة، فإف ىؤالء لو كاف عهدىم مطلقن 

عهودىم مطلقة غَت الزمة، كا١تشاركة كالوكالة، ككاف عهدىم ألجل ا١تصلحة، فلما فتح اهلل مكة، 

                                                           

 .ّٓٓ/ٗ الشرح الممتع على زاد المستقنع، العثيمُت،( (ُ
 .ُٓ( سورة اإلسراء، من اآلية رقم: (ِ
 .ِٖٔ( سورة البقرة، من اآلية رقم: (ّ
 .َِٔ/ٕ، المعامالت المالية أصالة كمعاصرةالدبياف، ( (ْ
 .ّْٓ/ٗ، الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ٓ
 .ْ( سورة التوبة، من اآلية رقم: (ٔ
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كأذؿ أىل الكفر، مل يبق ُب اإلمساؾ عن جهادىم مصلحة، فأمر اهلل بو، كمل يأمر بو كأعز اإلسبلـ 
كىذا قد ٭تتج بو من يقوؿ: إف  ،ا ...حىت نبذ إليهم على سواء لئبل يكوف قتا٢تم قبل إعبلمهم غدرن 

 .(ُ)(الوكيل ال ينعزؿ حىت يعلم بعزلو
  

                                                           

 .ْٖٖ/ِ، أحكاـ أىل الذمةابن القيم، ( (ُ
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 المبحث السابع:

 البيع على التصريفحكم 

 المسألة:: صورة أكالن 
ا لبيع ا١تواد الغذائية، كأراد أحد معامل ا٠تبز أف يبيع خبزه عنده،  ٕتارين إذا كاف لدل شخص ٤تبلن 

كلكن صاحب احملل خشي اف يأخذ كمية من ا٠تبز فتتلف قبل نفادىا، فقاؿ لو صاحب معمل 
خذه منك آتبقي منها اؿ، كما ػا مئة ريا لتبيعها، كٙتنها ٚتيعن ا٠تبز: سأعطيك مئة كيس من ا٠تبز يومين 

فإما اف يغنم كإما أف يسلم، كىذ النوع  ،كىنا فإف صاحب احملل ال ٭تتمل ا٠تسارة ،بقسطو من الثمن
ا إال بعد انتهائو، ف البيع مل يتم بعد، بل كلن يتم كيكوف معلومن إحيث  ؛(ُ)قد يعرب عنو بالبيع ا١تعٌلق
 )البيع على التصريف(. كبالوقت اٟتاضر يسمى:

كشركطو  ألنو ًب االتفاؽ فيو على صفة العقد ؛من البيوع اٞتائزة دُّ ف ىذا البيع يعإفهل نقوؿ: 
 ؟كجرينا فيو على أف األصل اإلباحة، ككل كاحد منهما عرؼ مقدار مالو كعليو، بوضوح تاـ بينهما

نهما، ألننا مل نعرؼ حىت اآلف نصيب كل شخص م ؛من عقود الغرر ا١تمنوعة دُّ أـ نقوؿ: إنو يع
كلن يعرؼ ىو نصيبو إال بعد البيع، فهذا البيع داخل ُب بيع الغرر من جهة أنو ال يعرؼ نصيب كل 

مل يضمن من قبل صاحب احملل، من جهة  كاحد منهما عند العقد، كما أنو داخل ُب مسألة ربح ما
 ؟.، كإف باعو كلو أخذ نصيبو كامبلن رده على صاحبو ائن أنو مىت مل يبع منو شي
ىذه ا١تسألة من ا١تسائل الدراجة بُت الناس ُب ىذا الزمن بكثرة، كقد اشتهرت كُب البدء نقوؿ: 

باسم البيع على التصريف، مع أهنا مل تكن معركفة ُب السابق ّٔذا االسم، بل مل يتكلم عليها بقريب 
، (ِ)خسارة عليوٖتت: شرط ا١تشًتم على البائع أف ال  االواقعة إال الشافعية حيث ْتثوى امن صورهت

، كذلك حسب ما بلغو (ّ)كاٟتنابلة حيث ْتثوه ٖتت: شرط ا١تشًتم على البائع إف نفق ا١تبيع كإال رده
متنوعة  األف لو صورن  ؛كلذا ال يوجد ٢تذا النوع من البيع قاعدة عامة أك حكم جامع ؛اطبلعي كْتثي

تدخل ٖتت الشركط ُب البيع، تدخل بو ٖتت أبواب ٥تتلفة، فقد تدخل ٖتت البيع ا١تشركط، كقد 
                                                           

 ( أم أنو غَت منجز، كىو مشابو للبيع مع شرط ا٠تيار ١تدة معلومة.(ُ
 .ُِّ/ٓ، الحاكم الكبيرا١تاكردم، ( (ِ
 .ُّٗ/ّ، كشاؼ القناع عن متن اإلقناعالبهوٌب، ( (ّ
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كلذا كاف لكل صورة  ؛(ُ)كقد تدخل ٖتت خيار الشرط، كقد تدخل ٖتت التفويض أك التوكيل بالبيع
 منها حكم مستقل بو، كأشهر صورتُت منو ٫تا: 

األكىل: تفويض البائع ببيع سلعة بثمن معُت، كلو ما زاد على الثمن ا١تعُت، كأف يقوؿ صاحب 
 كما زاد فهو لك. ،اؿػبسلعيت ألف ريالسلعة: أنا أريد 

 رى تػى شٍ الثانية: أف يقوؿ صاحب السلعة: خذ ىذه السلع فبعها، فإف بعتها فهو بيع تاـ، كإف مل تي 
 خذىا أك ا١تتبقي منها، كلك قسط نتفق من ٙتنها.آ

 ا.منهم، بالصورة الثانية منهما كىي األشهر -ٔتشيئة اهلل-كسيكوف ْتثنا ىنا 
لكامل السلعة لو تلفت، حىت لو كاف التلف  اقود البيع، كيكوف ا١تشًتم ضامنن كىذا العقد من ع

 .(ِ)ألنو مالو تلف ٖتت يده، فضمانو عليو ؛كال تفريط ببل تعدٍّ 
كما ينبغي توضيحو ٓتصوص ىذه ا١تسألة، أنو ُب حالة أف ٘تت ا١تسألة على صورة ككالة، مثل أف 

ئة علبة حليب، بعها يل كلك على كل االتجارم، ىذه ميقوؿ صاحب معمل اٟتليب لصاحب احملل 
 .(ّ)اؿ، فهذه ا١تسألة جائزة ال إشكاؿ فيهاػكاحدة ري

أما إف اشًتل منو السلعة بشرط إف ذىبت كإال أرجعها بقسطها من الثمن، كما ىو شائع لدل 
 احملبلت التجارية، فهذا جرل فيو ا٠تبلؼ بُت العلماء على النحو التايل:

 :(ٗ)-رحمو اهلل تعالى-: أقواؿ العلماء كما ذكرىا الشيخ العثيمين اثانين 
اٞتمهور من  قاؿ القائلوف بأف الشراء بشرط التصريف باطل ال يصح فيبطل العقد كالشرط، كبو .ُ

 .(ٕ)كالشافعية (ٔ)كا١تالكية (ٓ)العلماء: اٟتنفية

                                                           

 -ق ُِْٗ/ٔ، التأريخ ّٖالسعودية، العدد: العدؿ ، ْتث فقهي منشور ُب ٣تلة عقد التصريف توصيفو كحكمو( السلمي، (ُ
 ـ.ََِٖ/ٔ

 .http://cutt.us/Usl0 على الرابط التايل: ُب موقع األلوكة،منشور ْتث فقهي  ،البيع بالتصريفالدبياف، ( (ِ
 .ِٖ/َُ، الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ّ
، كمل يذكر إال اا١تسألة كثَتن مل يفصل ُب ىذه  -رٛتو اهلل تعاىل-نفس ا١توضع. كأنبو ىنا أف الشيخ العثيمُت  ،مرجع السابقال( (ْ

 قولُت، كسنذكر بإذف اهلل األقواؿ الثبلثة أل٫تية ا١تسألة.
 .ُْٕ/ٓ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساٍل، ( (ٓ
 .ِِْ/ٔ، التاج كاإلكليل لمختصر خليلا١تواؽ، ( (ٔ
 .َْٔ/ّ، ركضة الطالبين كعمدة المفتينالنوكم، ( (ٕ
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صلى -أىفَّ النَّيبَّ  -عنورضي اهلل تعاىل -كاستدلوا ْتديث عمرك بن شعيب عن أبيو عن جده، 
، كىشىٍرطو -اهلل عليو كسلم : نػىهىى عىٍن بػىٍيعو

فاٟتديث صريح ُب النهي عن البيع كالشرط، كالنهي ، (ُ)
 . (ِ)لدل أكثر األصوليُت يقتضي الفساد كما ىو متقرر

 .(ّ)القائلوف بصحة العقد، كبطبلف الشرط، كبو قاؿ: اٟتنابلة .ِ
 رضي اهلل-ا١تشهور، الذم تقوؿ فيو أـ ا١تؤمنُت عائشة  -عنها اهللرضي - ْتديث بريرةكاستدلوا 

، ُب كيلّْ عىاـو أيكىًقيَّةه فىأىًعيًنيًٍت، فػىقيٍلتي -ماعنه اتػىٍبتي أىٍىًلي عىلىى ًتٍسًع أىكىاؽو : ًإٍف : جىاءىٍتًٍت بىرًيرىةي فػىقىالىٍت: كى
ؤي  ا فػىقىالىٍت ٢تىيٍم، فىأىبػىٍوا ذىًلكى أىحىبَّ أىٍىليًك أىٍف أىعيدَّىىا ٢تىيٍم كىيىكيوفى كىالى ، فىذىىىبىٍت بىرًيرىةي ًإىلى أىٍىًلهى ًؾ يل فػىعىٍلتي

ءي  -صلى اهلل عليو كسلم-عىلىيػٍهىا، فىجىاءىٍت كىرىسيوؿي اللًَّو  ، فػىقىالىٍت: ًإنػَّهيٍم أىبػىٍوا ًإالَّ أىٍف يىكيوفى اٍلوىالى جىاًلسه
رىسيوؿي اللًَّو  ءي ًلمىٍن أىٍعتىقى ) :-اهلل عليو كسلم صلى-٢تىيٍم، فػىقىاؿى ى ءى، فىًإ٪تَّىا اٍلوىالى  ،(خيًذيهىا كىاٍشًتىًًطي ٢تىيٍم اٍلوىالى

ـى رىسيوؿي اللًَّو  : -صلى اهلل عليو كسلم-ٍبيَّ قىا أىمَّا بػىٍعدي، مىا ) ُب النَّاًس، فىحىًمدى اللَّوى كىأىثٍػٌتى عىلىٍيًو، ٍبيَّ قىاؿى
لىٍيسىٍت ُب ًكتىاًب اللًَّو، مىا كىافى ًمٍن شىٍرطو لىٍيسى ُب ًكتىاًب اللًَّو فػىهيوى بىاًطله،  اوفى شيريكطن بىاؿي رًجىاؿو يىٍشًتىًطي 

ءي ًلمىٍن أىٍعتىقى  ، قىضىاءي اللًَّو أىحىقُّ كىشىٍرطي اللًَّو أىٍكثىقي، ًإ٪تَّىا اٍلوىالى   .(ْ)متفق عليو (كىًإٍف كىافى ًمائىةى شىٍرطو
ح ببطبلف الشرط ا١تخالف ١تقتضى العقد مع صحة البيع، أنو صر  :اٟتديثكجو الداللة من ك 

 .(ٓ)فالشرط ٥تالف فيها ١تقتضى العقد ؛كمسألتنا كذلك
ك٦تا يؤيد ىذا القوؿ أف مقتضى العقد انتقاؿ ا١تبيع للبائع بعد دفع الثمن كالتصرؼ ا١تطلق فيو، 

الضرر ا١تتوقع إذا هتاكف ا١تشًتم ُب تركيج السلعة فباعها كأف لو رْتو كعليو خسارتو كحده، كلدفع 
قوؿ البائع: إف خسرت البضاعة فأنا أدفع ا٠تسارة، فيو تغرير من  ٓتسارة كرجع على البائع، كألفَّ 

 .(ٔ)ناحية إيهاـ ا١تشًتم بأف السلعة رائجة، كأهنا تساكم ىذا ا١تبلغ

                                                           

سلسلة األحاديث الضعيفة كالموضوعة كأثرىا . كضعفو األلباٍل )ٖٓ/ْ، د.ط، مجمع الزكائد كمنبع الفوائد( ا٢تيثمي، (ُ
 (.ُْٗ: رقم، َّٕ/ُ، ُط، السيء في األمة

 .ّٔ/ّ، ُط، رفع النقاب عن تنقيح الشهاب( السمبليل، (ِ
 .ِِ/ِ، ُط، الكافي( ابن قدامة، (ّ
كمسلم ُب . ُِٖٔ: رقم، ّّٗ/ُٓب البيع ال ٖتل،  ااشًتط شركطن  كتاب البيوع، باب إذا،  صحيحوأخرجو البخارم ُب ( (ْ

 .َّٖٓ: رقم، ُِّ/ْكتاب العتق، باب إ٪تا الوالء ١تن أعتق،   ،صحيحو
 .ّٕ/ِ، الكافيابن قدامة، ( (ٓ
 .ُٖٗ/ُّ، د.ط، دائمة لإلفتاء بالسعوديةفتاكل اللجنة ال( الدكيش، (ٔ
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رٛتهم اهلل - (ّ)كالسعدم (ِ)كابن القيم (ُ)القائلوف بصحة العقد كالشرط، كبو قاؿ ابن تيمية .ّ
 ا بالشركط ُب البيع.، فقد كسعوا كثَتن -اتعاىل ٚتيعن 

الشرط إذا مل ٮتالف النصوص الشرعية فإنو صحيح معترب، حىت لو خالف ُب ذلك أف  كحجتهم
لعدـ ما يدؿ على عدـ اعتباره إف خالف مقتضى العقد، بل النصوص الشرعية تدؿ  ؛مقتضى العقد

رضي اهلل تعاىل -لى اعتباره حىت لو خالف مقتضى العقد، كما ُب حديث عبداهلل بن عمر ع
: -صلى اهلل عليو كسلم-أىفَّ رىسيوؿى اللًَّو  ،-ماعنه قىٍد أيبػّْرىتٍ  مىٍن بىاعى ٩تىٍبلن ) قىاؿى

ا لًٍلبىاًئًع، ًإالَّ  (ْ) فػىثىمىريىى
فالثمرة ىنا اكتملت حا٢تا، فملكها ١تن اعتٌت ّٔا حقيقة كىو  ،(ٓ)متفق عليو (أىٍف يىٍشًتىًطى اٍلميٍبتىاعي 

، البائع، كىذا الذم يقتضيو العقد كيًتتب عليو، كا١تشًتم إ٪تا اشًتل النخل ١تا ينتج منها مستقببلن 
 كمع ذلك فقد أرجع الشارع اٟتكيم ا١تسألة لتصاّب الناس فيما بينهما إف مل ٮتالف الشرع.

 :-رحمو اهلل تعالى-العثيمين : اختيار الشيخ اثالثن 
ّتواز ىذه ا١تعاملة كصحتها، كذلك عندما ْتث ا١تسألة  -رٛتو اهلل تعاىل-صرح الشيخ العثيمُت 

يقوؿ على ) ، فقاؿ:"الشرح ا١تمتع"ُب باب اإلجارة ُب كتابو  "البيع على التصريف" ٖتت عنواف:
صندكؽ بعشرة، كما مل تصرفو يرد   عشرة صناديق، ىي عليك ٔتائة، كلالقوؿ الراجح: ىذه مثبلن 

 .(ٔ)(بقسطو من الثمن، فهذا نرل أنو جائز
بينما اختار عدـ صحة ىذه النوع من البيع عندما ْتث ا١تسألة ُب باب الشركط ُب البيع، ٖتت 

ليو، أك شرط أف ال خسارة ع-فهذا الشرط ال يصح ) الشركط اليت ٗتالف مقتضى العقد، حيث قاؿ:
ألف مقتضى العقد أف ا١تشًتم ٯتلك ا١تبيع، فلو  ؛ألنو ٥تالف ١تقتضى العقد ؛-كإال ردهمىت نفق ا١تبيع 

                                                           

 .ُُ/ْ، ابن تيميةشيخ اإلسالـ المستدرؾ على مجموع فتاكل القاسم، ( (ُ
 .َّّ – َُّ/ ّ، إعالـ الموقعين عن رب العالمينابن القيم، ( (ِ
 .ّٕ ، كَٕ، المختارات الجلية من المسائل الفقهيةالسعدم، ( (ّ
كالراء مفتوحة: التشقيق كالتلقيح، كمعناه: شق طلع النخلة األنثى ليذر فيو شيء  اا١توحدة مشددن  ت بضم ا٢تمزة ككسر( قولو أيبػّْرى (ْ

فتح البارم شرح صحيح بن حجر، ا. )اكلو مل يضع فيو شيئن من طلع النخلة الذكر، كاٟتكم مستمر ٔتجرد التشقيق 
 .َِْ/ْ، د.ط، البخارم

. َِِْ: رقم، ّْٗ/ٓمزركعة أك بإجارة،  ا قد أبرت أك أرضن من باع ٩تبلن  ، كتاب البيوع، بابصحيحوأخرجو البخارم ُب ( (ٓ
 .ِّٖٗ: رقم، ُٔ/ٓعليها ٙتر،  ، كتاب البيوع، باب من باع ٩تبلن صحيحوكمسلم ُب 

 .ِٗ/َُ، الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ٔ
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أم من لو  ،(ُ)"ا٠ٍتىرىاجي بًالضَّمىافً ": صلى اهلل عليو كسلمغنمو كعليو غرمو، فهو مالك، كقد قاؿ النيب 
ذا كاف الربح ربح شيء فعليو خسارتو، كمعلـو أنو لو ربح ىذا ا١تبيع فالربح للمشًتم ببل شك، فإ

 .(ِ)(للمشًتم فبل يصح أف يشًتط ا٠تسارة على البائع
ا با١تنع من ىذا النوع من العقود عن الشيخ العثيمُت تصر٭تو أيضن  (ّ)كنقل الدكتور: أٛتد القاضي

: ما حكم تعامل "البقاالت" -رٛتو اهلل تعاىل-سألت شيخنا ) حيث يقوؿ الدكتور: أٛتد القاضي:
بعض ا١تواد الغذائية كاٞترائد، بالتصريف، أم يتم اٟتساب بقدر الكمية اليت ك٨توىا مع موردم 
، ، أك باستبداؿ الكمية ا١تتبقية اليت رٔتا انتهت مدهتا من خبز كألباف كجرائد مثبلن صيرّْفت كبيعت فعبلن 

 .ٔتثلها جديدة؟
ر، كقد هنى جرل ُب ىذا ْتث طويل خبلصتو: البيع بالتصريف عقد ٤تـر ٟتصوؿ اٞتهالة كالغر 

ألف ا١تورد أبدؿ بضاعة بأخرل  ؛عن بيع الغرر، أما االستبداؿ فأىوف صلى اهلل عليو كسلمالنيب 
 برضاه، مع بقاء ما كقع عليو العقد. 

: كل كرتوفو تبيعو  للمورد ُب تصريف بضاعتو، كيقوؿ مثبلن كا١تخرج أف يكوف صاحب احملل ككيبلن 
 .(ْ)(يل فلك فيو كذا ككذا

ُب ىذا النوع من العقود ثبلثة أقواؿ كىي: األكؿ: القوؿ باٞتواز،  رٛتو اهللخ العثيمُت ف للشيفيكو 
 ا.كالثاٍل: القوؿ ببطبلف الشرط كصحة البيع، كما ىو قوؿ ا١تذىب، كالثالث: القوؿ با١تنع مطلقن 

 .(ٓ)كلذا قاؿ الدكتور: دبياف الدبياف أف سبب تردده أنو مل تتضح لو ا١تسألة جلية

                                                           

إركاء . كصححو األلباٍل )ِِِْْ: رقم، ِِٕ/َْ، -رضي اهلل تعاىل عنهما-عائشة حديث ، مسندهأخرجو أٛتد ُب ( (ُ
 (.ُِّٕ: رقم، ُٕٓ/ٓ، الغليل تخريج أحاديث منار السبيل

 .ُِْ/ٖ، الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ِ
ـ، درس الدراسة ُٗٓٗ –ق ُّٖٕعاـ: داعية سعودم معاصر، كلد ، طالب علم ك الرٛتن بن عثماف القاضيأٛتد بن عبد( (ّ

كالوريوس كا١تاجستَت كالدكتوراه ُب كحصل منها على الب عة اإلماـ ٤تمد بن سعود،التحق بكلية أصوؿ الدين جامالنظامية، 
كغَته، لو مناشط كمشاركات دعوية اهلل العثيمُت كعبد  جامعة القصيم، درس على ا١تشايخستاذ ُبالعقيدة، كيشغل حالينا أ

 .http://cutt.us/VYoIr، كىو ا١تشرؼ العاـ على موقع العقيدة كاٟتياة، ترٚتتو على الرابط التايل: لمية كثَتةكع
، كتاب إلكًتكٍل منشور على الرابط التايل: ّْٖ، مسألة رقم: ثمرات التدكين في مسائل ابن عثيمين( القاضي، (ْ

http://majles.alukah.net/t43508. 
 .ّ ،البيع بالتصريف( الدبياف، (ٓ
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ىنا ٤تموؿ على أحد أمرين: إما أنو  -رٛتو اهلل تعاىل-كالذم يظهر يل أف كبلـ الشيخ العثيمُت 
ا بُت حالتُت من ا لطيفن كلذا تردد بالقوؿ باٞتواز كعدمو، كإما أف لديو تفريقن  ؛ مل تتضح لو ا١تسألةفعبلن 

غرر إىل العلم، فهو عندما قاؿ اٟتاالت الدارجة بالسوؽ، كاليت يًتتب عليها نقل ا١تسألة من اٞتهالة كال
ا حىت ال تدخل ُب بعدـ اٞتواز أشار للعلة كىي اٞتهالة كالغرر، كعندما قاؿ باٞتواز اشًتط شرطن 

ا، أما أف يقوؿ: على ما تصرؼ كمل نقوؿ: ٬توز بشرط أف يقدر لكل شيء ٙتنن ) مسألة الغرر فقاؿ:
فكأنو يفرؽ  ،(ُ)(ا٠تبز بكذا، فهذا يؤدم إىل اٞتهالة ؿكل كرتوف بكذا، أك كل سلة من سبليقل لو:  

ا كما ُب الشق األكؿ من كبلمو ا معركفن األكىل: أف يكوف نصيب صاحب احملل كاضحن  ،بُت حالتُت
ا ال يعرفو إال بعد البيع كرجوع السابق، كىذا ىو ما قاؿ ّتوازه، كاٟتالة الثانية: أف يكوف نصيبو مبهمن 

خر آُب  حبها، فهذا ما قاؿ ٔتنعو كأنو مشتمل على غرر، كيوضح ذلك كبلموا١تتبقي من السلعة لصا
 .(ِ)(اا ا١تهم أف ٨تدد مقدار ٙتن كل كاحد كحينئذ يكوف صحيحن إذن ) ا١تسألة عندما قاؿ:

بأف ا١تسألة مستوفية الشركط الشرعية، كليس  عندما قاؿ باٞتواز، علل رٛتو اهللكالشيخ العثيمُت 
ألنو  ؛فهذا نرل أنو جائز) فيها غرر كال ظلم كال جهالة، كالطرفاف مًتاضياف على ىذه ا١تبايعة، فقاؿ:

 .(ّ)(ليس على أحد الطرفُت ضرر كليس فيو ظلم، كصاحب السلعة مستعد لقبوؿ ما تبقى
 فهذه ا١تسألة تدكر حوؿ أمرين:

كالغرر ُب نصيب كل كاحد من الطرفُت، كىذا منتف ُب حالة ًب ٖتديد نصيب كل  األكؿ: اٞتهالة
كاحد منهما، كاالتفاؽ الواضح على ٕتزئة الثمن، كحىت لو كجد فيو جهالة بسيطة ُب بداية البيع 

 ، كىو ما أشار لو الشيخفمصَتىا إىل العلم ببل شك، كذلك عندما تبدأ تصفية حسابات الطرفُت
 .(ذا ليس فيو جهالة؛ ألنو حىت لو قدر أنو حُت العقد فيو جهالة فسيؤكؿ إىل العلمفه) حُت قاؿ:

 الثاٍل: كوف الشرط مناؼ ١تقتضى العقد، كىذا ٯتكن مناقشتو من جهتُت:
فإف العقد ىنا تاـ منجز، كالصورة كاضحة للطرفُت،  ؛: عدـ التسليم ٔتخالفتو ١تقتضى العقداألكىل

ف البائع سلم البضاعة كاملة تامة، كاتفق ىو ا١تشًتم على السعر إحيث  ؛كمقتضى العقد متحقق

                                                           

 .ِٖ/َُ، الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ُ
 .ِٗ/َُ، مرجع السابقال( (ِ
 ، نفس ا١توضع.مرجع السابقال( (ّ



 

234 

ا١تفًتض ٢تا كاملة، كإف كاف مل يستلم الثمن حىت اآلف، كلكنو ثابت ُب ذمة ا١تشًتم، كسائر الديوف 
 كالبيوع ا١تؤجلة، كأدؿ دليل على ذلك أف السلعة ُب ىذه اٟتالة تدخل ُب ضماف ا١تشًتم.

الفتو ١تقتضى العقد، فبل يوجد ما ينص على بطبلف الشرط ا١تخالف ١تقتضى : أنو ُب حالة ٥تالثانية
ا إذا كاف ٭تقق مصلحة كاضحة ٢تما ا كرضي بو الطرفاف، خصوصن ا شرعين العقد، إذا مل ٮتالف نصن 

 اميٍسًلميوفى عىلىى شيريكًطًهٍم، ًإالَّ شىٍرطن ػال) :-صلى اهلل عليو كسلم-ا، كُب اٟتديث الصحيح يقوؿ ٚتيعن 
. كأين اٟتراـ الذم ٭تللو ىذا الشرط، أك اٟتبلؿ الذم ٭ترمو، بل إف (ُ)(ا، أىٍك أىحىلَّ حىرىامن حىرَّـى حىبلىالن 

كىو  -بطبلف الشرط ا١تخالف ١تقتضى العقد-ُب النصوص الشرعية ما يدؿ على خبلؼ ىذا األمر 
مىٍن بىاعى ) قاؿ: -عليو كسلمصلى اهلل -أف النيب  -رضي اهلل تعاىل عنهما –حديث عبداهلل بن عمر 

ا لًٍلبىاًئًع ًإالَّ أىٍف يىٍشًتىًطى اٍلميٍبتىاعي  قىٍد أيبػّْرىتٍ  ٩تىٍبلن  كىمىٍن بىاعى ) :فيو كركاه الًتمذم كزاد ،(ِ)متفق عليو (فػىثىمىريىى
اليوي لًلًَّذم بىاعىوي ًإالَّ أىٍف يىٍشًتىًطى اٍلميٍبتىاعي  اعىٍبدن  كمعلـو أف العبد ا١تملوؾ ملك لسيده كأم  ،(ّ)(كىلىوي مىاؿه فىمى

خر، فا١تاؿ الذم بيده لو صورة كلسيده حقيقة، كمقتضى عقد البيع كقوعو على العبد فقط، آشيء 
 كمع ذلك فقد أجازه الشرع مىت ما كجد الشرط.

فعندما تكلم  ،ا للعمل بالشركطجرائين إا ضابطن  -رٛتو اهلل تعاىل-كقد استنبط العبلمة ابن القيم 
ككذلك كل شرط قد جاز بذلو بدكف االشًتاط، لـز ) قاؿ:ح العقود ا١تشركطة عن التوسع ُب تصحي

 .(ْ)(بالشرط، فمقاطع اٟتقوؽ عند الشركط
ىذه األياـ، كا٠تبلؼ  درج الناس على العمل ّٔا بكثرة -البيع على التصريف  –كىذه ا١تعاملة 

 فيها ظاىر معترب فيو كل قوؿ.
 عن البائع كاف القوؿ األقرب للصواب ىو القوؿ بضبط ىذه ا١تعاملة بأف يكوف ا١توزع ككيبلن كإف  
 ا لو فقط.أك مسوقن 

                                                           

صلى اهلل -، باب ما ذكر عن رسوؿ اهلل -صلى اهلل عليو كسلم-أبواب األحكاـ عن رسوؿ اهلل  ،سننوأخرجو الًتمذم ُب ( (ُ
 . كقاؿ الًتمذم: حديث حسن صحيح.ُِّٓ: رقم، ِٖ/ُّب الصلح بُت الناس،  -عليو كسلم

. َِِْ: رقم، ّْٗ/ٓا مزركعة أك بإجارة، قد أبرت أك أرضن  ، كتاب البيوع، باب من باع ٩تبلن صحيحوأخرجو البخارم ُب ( (ِ
 .ِّٖٗ: رقم، ُٔ/ٓعليها ٙتر،  ، كتاب البيوع، باب من باع ٩تبلن صحيحوكمسلم ُب 

. ُِْْ: رقم، ّٕٓ/ِكتاب البيوع، باب ما جاء ُب ابتياع النخل بعد التأبَت كالعبد كلو ماؿ،   ،سننوأخرجو الًتمذم ُب ( (ّ
 كقاؿ الًتمذم: حديث حسن صحيح.

 .َّّ/ّ، إعالـ الموقعين عن رب العالمينابن القيم، ( (ْ
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 المبحث الثامن:

 الوالية على الصغير كالمجنوف بعد األبلمن 

 : صورة المسألة:أكالن 
العقل،  كفاقد من كاف لديو أكالد صغار مل يبلغوا اٟتلم، أك كاف لديو كلد أك أكالد قد بلغوا كىم

فهل يقدـ  اىذه اٟتالة إذا كاف األب موجودن  فإهنم يكونوف ُب حكم احملجور عليهم ١تصلحتهم، ففي
 ، كلو كصي يقـو على رعاية ىؤالء األكالد. اكل حاؿ، كإذا مل يكن األب موجودن ُب الوالية ب

ـ، لكوهنم أقرب الناس فهل تنتقل الوالية عليهم لذكم القرابة ٢تم، اٞتد أك األخ أك العم أك األ
 ٢تم كأشفقهم عليهم.

من قبل األب، أك للحاكم، كونو كيل من  أـ أهنا ال تنتقل ٢تم، كلكن تنتقل للوصي كونو موكبلن 
 ال كيل لو، ككونو ٦تثل األب ُب حاؿ فقده بُت رعيتو.

 ا١تسألة فهناؾ أمور أنبو ٢تا: كقبل البحث ُب ىذه -
 :(ِ)يو ينقسم إىل قسمُتمن جهة احملجور عل (ُ)أف اٟتىٍجر .ُ

حجر ١تصلحة الغَت، مثل اٟتجر على ا١تفلس حىت يتمكن من سداد دين الناس، ببيع - أ
 حقوقو ا١تمكنة أك ٨توىا.

حىت يبلغ  حجر ١تصلحة النفس، مثل اٟتجر على الصغَت كآّنوف، كيستمر اٟتجر- ب
 الصغَت كيعقل آّنوف.

ىت  بالوالية، حىت لو كاف مستحق الوالية ىو األب، كذلك مأف القرابة ال تعٍت بالضركرة أحقيتو  .ِ
ضرة لو، مثل أف يكوف الويل لذلك، أك كاف ُب كاليتو للمحجور عليو م كاف الشخص ليس أىبلن 

 .(ّ)للمخدرات، أك ٮتشى منو إفساد احملجور عليو امدمنن 

                                                           

ٍجر لغة: ا١تنع )(ُ ، مادة: حجر( كاصطبلحان: منع شخص من التصرؼ ٟتض ِّٖ/ِ، معجم مقاييس اللغةابن فارس، ( اٟتى
نفسو أك حض غَته، كىو ٙتانية أنواع: حجر الصيب كا١تبذر كآّنوف ٟتق أنفسهم، كىم مراد الباب، كحجر ا١تفلس ٟتق 

 (.ُٕٗ/ُ، ُط، تنبيوتحرير ألفاظ الالغرماء، كالراىن للمرهتن، كا١تريض للورثة، كالعبد لسيده، كا١ترتد للمسلمُت. )النوكم، 
 .َُّ/ٔ، الفقو  الميسرا١تطلق كآخركف، ( (ِ
 .ٗ/َّ، الموسوعة الفقهية الكويتيةكزارة الشؤكف اإلسبلمية بالكويت، ( (ّ
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ألف اٟتجر  ؛عمر٫تااٟتجر على آّنوف كالسفيو يستمر ما استمرت حا٢تما، كلو بلغا الكرب ُب  .ّ
 .(ُ)١تصلحتهما كىي مستمرة

ُب ىذا الباب تداخل ُب ا١تعاٍل احملددة بُت الوالية ُب باب الًتبية، كالوالية ُب باب اٟتضانة،  .ْ
كالوالية ُب باب ا١تَتاث، فاٟتضانة تقـو على العناية بًتبية الطفل فًتة الصغر فقط، كتقـو على شؤكنو 

الوالية كالوصاية يقـو على رعاية شؤكنو ا١تالية كالتصرؼ نيابة عنو ُب ا٠تاصة برعايتو، بينما باب 
مسائل الزكاج ك٨توىا، فليس بالضركرة أف يكوف الويل ىو اٟتاضن، كما أف الصغَت كآّنوف يكوف 
ٖتت كالية كالده كأمو ىي من تقـو على تربيتو، كلكنها ال تستطيع التصرؼ ُب مالو كتزك٬تو ك٨توىا 

فإف قلتم: بقي قسم آخر كىو قولنا، كىو ) :-رٛتو اهلل تعاىل-الده، يقوؿ ابن القيم بدكف إذف ك 
ُب الذكور كالقرابة ُب النساء. قيل: ىذا ٥تالف لباب الواليات، كباب ا١تَتاث،  (ِ)اعتبار التعصيب

كاٟتضانة كالية على الطفل، فإف سلكتم ّٔا مسلك الواليات فخصوىا باألب كاٞتد، كإف سلكتم ّٔا 
 .(ّ)(مسلك ا١تَتاث فبل تعطوىا لغَت كارث

 :(ٗ)-اهلل تعالىرحمو -: أقواؿ العلماء كما ذكرىا الشيخ العثيمين اثانين 
القائلوف بأف ترتيب الوالية على الصيب كآّنوف تكوف كالتايل: أبوه ٍب جده ٍب الوصي ٍب اٟتاكم،  .ُ

 .(ٓ)كبو قاؿ الشافعية
القائلوف بأف ترتيب الوالية على الصيب كآّنوف تكوف كالتايل: أبوه ٍب كصيو ٍب جده ٍب كصيو ٍب  .ِ

 .(ٔ)اٟتاكم، كبو قاؿ اٟتنفية

                                                           

 .ِْٕٗ/ْ، الفقو اإلسالمي كأدلتوالزحيلي، ( (ُ
عصبة ألهنم عصبوا بو، أم:  ( التعصيب: ٚتع عصبة، كىي مأخوذة من اإلحاطة، كعصبة الرجل بنوه كقرابتو ألبيو، كٝتوا(ِ

، مادة: عصب( كاصطبلحان: كل كارث بغَت ّّٗ/ْ، معجم مقاييس اللغةابن فارس، أحاطوا بو، كاٞتمع العصبات )
 (.ّٔٔ/ُ، المطلع على ألفاظ المقنعالبعلي، تقدير. )

 .َِْ/ٓ، زاد المعاد في ىدم خير العبادابن القيم، ( (ّ
٢تذه ا١تسألة باختصار،  -رٛتو اهلل تعاىل-. كقد أشار الشيخ َّٓ/ٗ، زاد المستقنعالشرح الممتع على العثيمُت، ( (ْ

 كسأذكر باقي األقواؿ للفائدة.
 .ُِْ/ْ، النجم الوىاج في شرح المنهاجالدمَتم، ( (ٓ
 .ِّ/ِٓ، المبسوطالسرخسي، ( (ٔ
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بأف ترتيب الوالية على الصيب كآّنوف تكوف كالتايل: األب ٍب الوصي ٍب اٟتاكم، كبو  القائلوف .ّ
 .(ِ)كاٟتنابلة (ُ)قاؿ ا١تالكية

القائلوف بأف الوالية على الصيب كآّنوف تكوف لؤلصلح من ٚتيع القرابات، ك٬تب أف يبتدأ  .ْ
، كما تنتقل كالية األـ، كاٟتاكم لديهم خيار أخَت ا منباألب فاٞتد، كما أف القائلُت بو ال يركف مانعن 

، كىذا القوؿ رٛتو اهلل تعاىل، كبو قاؿ ابن تيمية (ّ)للحاكم ُب حاؿ امتنع احملجور عليو من طاعة كليو
 .(ْ)-رٛتو اهلل تعاىل-ىو ما يفهم من كبلـ ابن القيم 

 :-رحمو اهلل تعالى-: اختيار الشيخ العثيمين اثالثن 
ائر األقارب مع تقدَل أف الوالية يستحقها س-القوؿ الرابع  -رٛتو اهلل-رجح الشيخ العثيمُت 

 كأف األـ منهم كلكن بعد العصبات، كأف اٟتاكم خيار عند االضطرار إذا مل ٧تد عدالن  ،-األب فاٞتد
األب يكوف كىذا ىو اٟتق إف شاء اهلل تعاىل، كعليو فاٞتد أك ) حيث قاؿ: ؛يتوىل شؤكنو من أقابو

ا ألخيو الصغَت، كاألـ إذا عدـ العصبة تكوف كلية البنها، نعم إذا ا ألكالد ابنو، كاألخ الشقيق كلين كلين 
 .(ٓ)(قدر أف أقاربو ليس فيهم الشفقة كاٟتب كالعطف، فحينئذ نلجأ إىل اٟتاكم ليويل من ىو أكىل

أف الوالية تكوف ألكىل ) قاؿ:الختياره ىذا القوؿ ف -رٛتو اهلل تعاىل-كعلل الشيخ العثيمُت 
ألف ا١تقصود ٛتاية ىذا الطفل الصغَت، أك ٛتاية آّنوف  ؛الناس بو، كلو كانت األـ إذا كانت رشيدة

 .(ٔ)(أك السفيو، فإذا كجد من يقـو ّٔذه اٟتماية من أقاربو فهو أكىل من غَته
ألف  ؛اسفيهن  أك اأك ٣تنونن  احملجور عليو، سواء كاف صغَتن الذم يتفق مع مصلحة ا كىذا القوؿ ىو

أقرب الناس لو ىم ُب العادة أشفق الناس عليو، كأحرصهم على مصلحتو، كما أنو سيلحقهم اللـو 
، كلو مل يكونوا أكلياء مباشرين، كالشريعة إ٪تا ُب حقو من جهة الشرع كمن جهة الناس عند التقصَت

 تعاىل:سبحانو ك  ولو قُب ، كما اصن ا، كمثل ىؤالء الضعاؼ خصو مومن جاءت لتحقق مصاّب الناس ع

                                                           

 .ٖٔٔ/ُ، ُط، الشامل في فقو اإلماـ مالك( الدمَتم، (ُ
 .ُٖٗ/ٓ، الركض المربعحاشية القاسم، ( (ِ
 .ّٖٗ/ٓ، الفتاكل الكبرلابن تيمية، ( (ّ
 .َِْك    ِِٗ/ ٓ، زاد المعاد في ىدم خير العبادابن القيم، ( (ْ
 .َّٔ/ٗ، الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ٓ
 نفس ا١توضع. ،مرجع السابقال ((ٔ
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 حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جبُّ
 .(ُ)َّجح مج

ألهنا ٗتص تربية البشر  ؛بل ىي من أعلى األمانات ،ألهنا أمانة ؛كإ٪تا اشًتطت العدالة ُب الويل
إىل صفة  ، كقد أشار البارم جٌل كعبلمن يقـو عليها البد أف يكوف عدالن أشرؼ ا١تخلوقات، ك 
 زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئُّ :-سبحاف كتعاىل-العدالة ُب الويل فقاؿ 

 .(ِ)َّمثزث رث يت ىت نت مت
ختبلؼ أك الشقاؽ، أك إذا تنازع فيو غَت األكفاء، االأٌما اٟتاكم فهو ُب حاؿ االضطرار، كحاؿ 

، أف -عنهارضي اهلل تعاىل -كلذا كرد ُب كالية النكاح حديث عائشة  ؛أك إذا مل يوجد لو كيل قريب
كموضوعنا  ،(ّ)(... فىًإٍف اٍشتىجىريكا فىالسٍُّلطىافي كىيلُّ مىٍن الى كىيلَّ لىوي ) قاؿ: -صلى اهلل عليو كسلم-النيب 
 عن كالية النكاح ككالية ا١تاؿ.ىو ىنا 

كىذا األمر ىو الذم يعمل بو الناس منذ القدـ، كال يذىبوف للحاكم إال عند التنازع، أك خشية 
 ور عليو، أك إذا مل يوجد لو كيل.مصلحة للمحجفوت 

  

                                                           

 .ُِٖ( سورة التوبة، آية رقم: (ُ
 .ِِٖية رقم: من اآل( سورة البقرة، (ِ
صحيح كصححو األلباٍل ) .َِِْٓرقم: ، ِّْ/َْ، -رضي اهلل تعاىل عنو-عائشة حديث  ،مسندهأخرجو أٛتد ُب ( (ّ

 (.ْْْٕ: رقم، ِٔٓ/ُ ،الجامع
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 المبحث التاسع:

 تصرفات الغاصبحكم 

 : صورة المسألة:أكالن 
خر، كتعلم بذلك بعد ىاتفك، ٍب يذىب كيبيعو على شخص آ عندما يستويل شخص ما على

 البيع، ٍب تذىب للمشًتم كتطلب منو ىاتفك.
ألنو ماؿ مغصوب  ؛لصاحب ا٢تاتف ىاتفوفهل نقوؿ للمشًتم من الغاصب: ٬تب أف تدفع 

 .كأنت ترجع على الغاصب ٔتا دفعت؟ ككل تصرؼ بٍت عليو فهو باطل،
خر كانتقلت السلعة، فبل ٯتكن أف آأـ نقوؿ لصاحب ا٢تاتف: قد باع الغاصب ىاتفك لرجل 

 .و نلـز بو الغاصب، أك مثل قيمتو؟يرجع، كلكن لك ىاتف مثل
 .ار ُب إمضاء تصرؼ الغاصب أك رده؟ا٠تيأـ أننا ٧تعل لصاحب اٟتق 

 بأمثلة كثَتة أبرزىا كأظهرىا: اا٠تبلؼ ُب ىذه ا١تسألة تتضح جلين كٙترة 
بعد دفع بد٢تا  ااه، فهل ٭تل لو االنتفاع ّٔذبح ّٔيمة ٦تلوكة لغَته بغَت رضبعندما يقدـ الغاصب 

 .العربة بالفعل؟ ال ٖتل لو ألفا هن، أـ أ؟أك قيمتها لصاحبها ألف العربة بالضماف
ف طلب إ، كأحدث ّٔا صنعة تزيد ُب قيمتها، فهل لو أخذ أجرة الصنعة اكمثل لو أخذ مادة خامن 

 ؟.١تادة كما ٟتقها من عمل أك زيادةصاحب ا١تادة عُت مادتو، أـ أف لصاحب ا١تادة اٟتق ُب ا
 ا١تسألة أشَت لبعض األمور منها: كقبل ا٠توض ُب ىذه

، كمن حيث الصحة كالنفوذ تنقسم احراـ مطلقن  (ُ)اٟتكم التكليفي تصرفات الغاصب من حيث-أ 
، الثاٍل: ما لو فساد، كىذا تصرؼ الغاصب فيو نافذإىل قسمُت: األكؿ: ما ليس لو حكم صحة أك 

 .(ِ)حكم صحة أك فساد، كىذا ىو ٤تل البحث ُب ىذه ا١تسألة

                                                           

: خطاب الشرع ا١تتعلق ا، مادة: حكم( كاصطبلحن ُٗ/ِ، م مقاييس اللغةجمعابن فارس، ) صرؼ( اٟتكم ُب اللغة: ا١تنع كال(ُ
ا١تكلف باالقتضاء أك التخيَت أك الوضع، كينقسم لقسمُت: اٟتكم التكليفي، كىو ا١تقصود باالقتضاء كالتخيَت، بفعل 

الوضعي، كىو ا١تقصود بالوضع، كينقسم إىل  تحب ك٤تـر كمكركه كمندكب، كاٟتكمكينقسم ٠تمسة أقساـ: كاجب كمس
 (.ُٗ/ُ، البحر المحيط في أصوؿ الفقوي، الزركشٜتسة أقساـ: الشرط كالسبب كا١تانع كالصحة كالفساد. )

 .ُٖٓ/َُ، الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ِ



 

241 

ال فساد مثل: رجله غصب ماء كمية( أك اليت ال يًتتب عليها صحة ك اٟتمثاؿ التصرفات )غَت -ب 
كلذا  ؛فأزاؿ بو ٧تاسة، فهنا إزالة النجاسة ٘تت كصحت، كال ٯتكن أف يبحث فيها بالصحة كالفساد

 .(ُ) اا نافذن تصرفن  دُّ ىذا يع
مثاؿ التصرفات )اٟتكمية( اليت يًتتب عليها صحة التصرؼ كضماف ا١تتلف كضماف نقص -ج 

 ا كأحدث فيها بناء. القيمة أك ٨توىا، مثل لو غصب أرضن 
اتفق العلماء على أف العُت ا١تغصوبة إذا كجدت كما ىي حاؿ الغصب عند الغاصب، فإنو يلـز -د 

 الغاصب ردىا بعينها إىل صاحبها.
ا، فإف مل ٬تد ا١تثل كما اتفقوا على أنو إذا فقد ا١تغصوب أك تلف، فهنا يلـز مثلو إف كاف مثلين -ق 

 .(ِ)ردهلعدـ القدرة على  ؛قيم كدفع قيمتو
ا ف مسائل الغصب متفرعة كمتداخلة، كٮتتلف أحيانن سب ما اطلعت عليو ُب كتب الفقو فاكْت-ك 

كلذا سيكوف ٣تاؿ البحث ُب حالة  ؛ُب ا١تذىب نفسة حسب التفريع ا١تراد التطرؽ لو ااٟتكم فيه
 ا فباعو فما حكم البيع، كما يًتتب عليو؟ا ببل تفصيل، كمن غصب ثوبن الغصب عمومن 

 :(ٖ)-رحمو اهلل تعالى-: أقواؿ العلماء كما ذكرىا الشيخ العثيمين اثانين 
 (ْ)القائلوف بأف تصرفات الغاصب باطلة، ككل ما ترتب عليها باطل غَت معترب، كبو قاؿ الشافعية .ُ

 .(ٓ)كاٟتنابلة
كقد استدؿ ىؤالء بأدلة كثَتة من الكتاب كالسنة، كلها تفيد ٖترَل الغصب كالتعدم على ماؿ 

 بغَت رضاه، كالنهي يفيد التحرَل كالفساد.الغَت 
 ىن نن من زنُّ قوؿ اهلل تعاىل:على بطبلف تصرفات الغاصب، ك٦تا استدلوا بو 

 ،(ٔ)َّهئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين

                                                           

 .ُْٖ/َُ ،الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ُ
 .َُّٓمسألة رقم:  ُٗٔ/ِ، ُط، اإلقناع في مسائل اإلجماعبن القطاف، ا( (ِ
 .ُْٖ/َُ، الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ّ
 .ِْٔ/ُ، ُط، اللباب في الفقو الشافعي( احملاملي، (ْ
 .َْٗ/ٓ، حاشية الركض المربع شرح زاد المستقنعالقاسم، ( (ٓ
 .ُٖٖ( سورة البقرة، آية رقم: (ٔ
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عنو، كالنهي ىنا للتحرَل كىو يفيد الفساد، كما  اكالغصب من أكل ماؿ الناس بالباطل فيكوف منهين 
 .(ُ)ىو متقرر لدل أكثر األصوليُت

صلى اهلل -قاؿ رسوؿ اهلل  -عنهماتعاىل رضي اهلل - (ِ)كما استدلوا ْتديث السائب بن يزيد
ًعبن  االى يىٍأخيذىفَّ أىحىديكيٍم مىتىاعى صىاًحًبًو جىادِّ ):-عليو كسلم ، كىًإذىا أىخىذى أىحىديكيٍم عىصىا صىاًحًبًو اكىالى الى

هنى عن أخذ ماؿ ا١تسلم بغَت رضاه، كالنهي  -عليو كسلم صلى اهلل-فالرسوؿ  ،(ّ)(فػىٍليػىٍرديٍدىىا عىلىٍيوً 
 يقتضي التحرَل، كالتحرَل يفيد الفساد، فينبٍت عليو فساد تصرفات الغاصب.

 .(ٓ)ا١تالكيةبعض ك  (ْ)، كبو قاؿ اٟتنفيةى تصرفاتويضمن ما ترتب علالغاصب ائلوف بأف الق .ِ
الغاصب ا١تبدؿ منو، لئبل ٬تتمع كحجتهم ُب ذلك أف ا١تغصوب منو ملك البدؿ كلو، فيملك 

البدالف ُب ملك شخص كاحد، كلكن ال ٭تل للغاصب االنتفاع با١تغصوب، بأف يأكلو بنفسو أك 
 .(ٔ)يطعمو غَته، قبل أداء الضماف

القائلوف بأف تصرفات الغاصب معتربة إف أجازىا صاحب اٟتق، كيضمن الغاصب ما ترتب  .ّ
 .-تعاىل رٛتهم اهلل- (َُ)السعدمك (ٗ)كابن القيم (ٖ)يميةكابن ت(ٕ)عليها، كبو قاؿ بعض ا١تالكية

 ٟتق اهلل تعاىل، يسلك  التصرؼ ُب ا١تغصوب ٟتق الغَت كحجتهم ُب اختيار ىذا القوؿ أف ٖترَل
 .(ُُ)فإذا أسقط ا١تغصوب منو حقو سقط كزاؿ ا١تانع من نفاذ التصرؼ ُب ا١تاؿ ا١تغصوب

                                                           

 .ّٔ/ّ، رفع النقاب عن تنقيح الشهابالسمبليل، ( (ُ
ـ، ككاف مع أبيو يـو ُِٔقبل السنة األكىل من ا٢تجرة، ( السائب بن يزيد بن سعيد الكندم: صحايٌب جليل ىو كأبوه، كلد (ِ

، كاستعملو عمر على سوؽ ا١تدينة، كىو آخر من توُب ّٔا  احديثن  ِِحجة الوداع، لو  -يو كسلمصلى اهلل عل-حج النيب 
 (.ِِ/ّ ،اإلصابة في تمييز الصحابةابن حجر، ـ. )َٕٗ -ق ُٗمن الصحابة عاـ: 

 (.ُّّٔٓ: رقم، ُِٕٓ/ِ، صحيح الجامع. كحسنو األلباٍل )ُُْٕٗ: رقم، ُْٔ/ِٗ، مسندهأخرجو أٛتد ُب ( (ّ
 .ُٕ/ّ، االختيار لتعليل المختارا١توصلي، ( (ْ
 .ْٖٔ/ِ، الكافي في فقو أىل المدينةابن عبدالرب، ( (ٓ
 . ُّٗ/ِ، د.ط، اللباب في شرح الكتاب( ا١تيداٍل، (ٔ
 .ْٖٖ/ِ، المدينةالكافي في فقو أىل ابن عبدالرب، ( (ٕ
 .ُِٖ/ِ، جامع المسائلابن تيمية، ( (ٖ
 .ُٗ/ِ، إعالـ الموقعين عن رب العالمينابن القيم، ( (ٗ

 .ِٗ، المختارات الجلية من المسائل الفقهيةالسعدم، ( (َُ
 .ُِٖ/ِ ،جامع المسائلابن تيمية، ( (ُُ
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تقع صحيحة معتربة كيضمن  يًتتب على عدـ إجازهتا مشقة القائلوف بأف تصرفات الغاصب اليت .ْ
 .(ُ) ُب ا١تسألةقوالن  -رٛتو اهلل تعاىل-الغاصب ما ترتب عليها، كقد ذكره الشيخ العثيمُت 

ألنو حالة اضطرار كليس  ؛ُب ا١تسألة كالذم يتضح يل أف ىذا القوؿ ال يصلح أف يعد قوالن 
لتعذر الرد أك تعسره، كا١تشقة ىنا ال تلحق الغاصب فقط لنقوؿ لو ٖتمل  ؛للمغصوب منو فيو خيار

بل تلحق كل من تعلق بو تصرؼ ُب ا١تغصوب علم أك مل يعلم بأنو مغصوب، كمن  ،نتيجة خطأؾ
فهو حالة استثنائية  ،(ِ))ا١تشقة ٕتلب التيسَت( ا١تعلـو أف من القواعد الشرعية ا١تتقررة لدل الفقهاء:

  ُب ا١تسألة.الن كال يصلح قو 
 :-رحمو اهلل تعالى-: اختيار الشيخ العثيمين اثالثن 

القوؿ بصحة تصرؼ الغاصب، مع ٗتيَت صاحب اٟتق بُت سلعتو  رٛتو اهللرجح الشيخ العثيمُت 
ا ا٠تبلصة: أف تصرفات الغاصب صحيحة، أما إف أجازىا ا١تالك فهذا إذن ) أك العوض أك الثمن فقاؿ:
ا صحتها، لكن إذا كاف عُت ماؿ ا١تالك كأما إذا مل ٬تزىا فالصحيح أيضن أمر كاضح مثل الشمس، 

 .(ّ)(ا، فلو أف يسًتده كيقوؿ: ىذا عُت مايل أريده، كأنت أيها ا١تشًتم اذىب إىل الغاصبباقين 
 ؛أف القوؿ بوقف صحة التصرؼ على إجازة صاحب اٟتق ىو األقرب للصواب كالذم يتضح يل

 لتوافقو مع مسألة تصرؼ الفضويل، كىي مرتبطة بالغصب من جهة التصرؼ ُب ماؿ الغَت بدكف إذنو.
ننا إذا ألزمنا ا١تغصوب منو بأحد ىذه األقواؿ، فكأننا نظلمو مرة إ ؛ إذكما أنو عُت اٟتكمة

ىو أخرل بعد كقوع ظلم الغاصب عليو، فقد ال يتناسب قولنا مع رغبتو، كلكن إذا خَتناه أصبح 
 ا ُب بداية ا١تسألة من قبل الغاصب.األقول ُب ىذه ا١تسألة، كىذا ىو ا١تفًتض ألنو كاف مظلومن 

 ٰر ٰذ يي ىيُّ كما أف ىذا القوؿ يتوافق مع النصوص الشرعية، كمنها قوؿ اهلل تعاىل:
فاآلية الكرٯتة  ،(ْ)َّىئنئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى

ف التصرؼ صحيح ببل خيار إجعلت الًتاضي ىو السبيل إىل ٘تلك ماؿ اآلخرين، ك٨تن عندما نقوؿ 
قيقة رضاه، ُب اٟت ال ٯتانع ُب تصحيحو، مل نراعً  ولو، أك أف نقوؿ إف التصرؼ غَت صحيح كصاحب

                                                           

 .ُْٖ/َُ، الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ُ
 .ُٕٓ/ُ، ِط، شرح القواعد الفقهية ء،( الزرقا(ِ
 .ُٖٔ/َُ، الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ّ
 .ِٗ( سورة النساء، آية رقم: (ْ



 

243 

أخرل، مرة ف ال يظلم فيجب أ ،ىنا أكىل منو ُب حالة التبايع الصحيح، ألنو ىنا ظلم مرة اكالرض
صلى اهلل عليو -أف رسوؿ اهلل  ،-رضي اهلل تعاىل عنو- (ُ)كمثل ىذه اآلية حديث حنيفة الرقاشي

لُّ مىاؿي اٍمرًئو ًإالَّ ًبًطيًب نػىٍفسو ًمٍنوي ) قاؿ: -كسلم  .(ِ)(الى ٭تًى
  

                                                           

، فقيل: اكثَتن  الرقاشي"، اختلف ُب اٝتو اختبلفن ( حنيفة الرقاشي: صحايب جليل، اشتهر عند احملدثُت بلقبو كىو: "عم أيب حرة ا(ُ
مغاني األخيار في شرح أسامي حنيفة كىو األشهر، كقيل: خرَل بن حنيفة، كقيل غَت ذلك، ركل عدة أحاديث. )العيٍت، 

 (.َُْ/ّ، ُط، رجاؿ معاني اآلثار
 صحيح الجامع،. كصححو األلباٍل )َِٓٗٔ: رقم، ِٗٗ/ّْعم أيب حرة الرقاشي، حديث  ،مسندهأخرجو أٛتد ُب ( (ِ

 (.َُِّٔ: رقم، ُِٖٔ/ِ
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 المبحث العاشر:

 المبيعبالتصرؼ ب ط الشفعةسقىل ت

 : صورة المسألة:أكالن 
 يريد أحد٫تا بيع ، ٍبنصيب كل كاحد منهما الشفعة يشًتؾ شخصاف ُب ملك أرض ٭تتملحُت 

ا ٮترجو عن ملكو بأمر تسقط بو ، فيبيعو بغَت علم صاحبو، ٍب يتصرؼ بو ا١تشًتم تصرفن منها نصيبو
 الشفعة لو تصرؼ بو صاحبها األصلي، كالوقف كا٢تبة كالوصية، فيأٌب شريكو ُب األرض ليشفع ّٔا.

نقوؿ للشافع: صاحبك تصرؼ ُب ملكو ٔتا ٭تل لو كىو البيع، كا١تشًتم تصرؼ ٔتلكو بعد فهل 
قبضو القبض الشرعي ٔتا ٮترجو عن ملكو، كذلك بأحد األمور اليت قرر بعض الفقهاء أهنا تسقط 

 .؟، فبل حق لك ّٔا(ُ)معها الشفعة
حقك ُب الشفعة رضاؾ، ك فيها الشفعة ًب بغَت  ف انتقاؿ ىذه األرض اليت تقعإأك نقوؿ لو: 
 ؟.التصرؼ، كترجع األرض لك بالشفعة أف تطالب بإلغاء ىذا فلذا جاز ؛ا١تشًتم سابق على تصرؼ

هنا تسقط ّٔا الشفعة لو تصرؼ ّٔا صاحب ا١تلك إكأشَت ىنا للتصرفات اليت قاؿ بعض الفقهاء 
مثل: ا٢تبة أك الصدقة أك الذم يقبل الشفعة، كضابطها أهنا: كل تصرؼ انتقل بو ا١تلك ببل عوض 

 .(ِ)ا عن طبلؽ أك خلع، أك صلح عن دـ عمد ك٨توهالوصية أك الوقف أك جعلو عوضن 
 :(ٖ)-رحمو اهلل تعالى-: أقواؿ العلماء كما ذكرىا الشيخ العثيمين اثانين 
ا ٮترجها عن ملكو ببل عوض، كبو القائلوف بسقوط الشفعة ُب حاؿ تصرؼ ّٔا ا١تشًتم تصرفن  .ُ

 .(ْ)اٟتنابلةقاؿ 
نتقل ١تالك جديد بغَت ٙتن، كالشفعة إ٪تا تقع اف ملك ىذا اٞتزء إكقالوا ُب التعليل لقو٢تم ىذا: 

 .(ٓ)مقابل ماؿ، فتسقط ُب مثل ىذه اٟتاالت
                                                           

 ،الفقو  الميسرا١تطلق كآخركف، ). كالوصية، كالصدقة: ا٢تبة، كالوقف، رفات اليت ال يًتتب عليها عوضالتصمثاؿ ( (ُ
ٔ/َِٖ.) 

 .ُّْٗ/ٔ، الفقو اإلسالمي كأدلتوالزحيلي، ( (ِ
 .ِْٔ/َُ، الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ّ
 .ّْْ/ٓ، حاشية الركض المربعالقاسم، ( (ْ
 .ِّٔ/َُ، الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ٓ
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أنو انتقل بغَت عوض فأشبو ا١تَتاث، كألف ٤تل الوفاؽ ىو البيع كا٠ترب كرد فيو ) ا:كما قالوا أيضن 
كألف الشفيع يأخذه من ا١تشًتم ٔتثل السبب الذم انتقل بو إليو كال ٯتكن ىذا كليس غَته ُب معناه، 

 .(ِ)(بثمنو ال بقيمتو، كُب غَته يأخذه بقيمتو فافًتقا (ُ)ُب غَته، كألف الشفيع يأخذ الشقص
 لتقدَل من اٟتق الثابت بعوض.أكىل باعلوف اٟتق الثابت بغَت عوض كأصحاب ىذا القوؿ ٬ت

 :مهوراٞتمن لو حق الشفعة، كبو قاؿ  اسقوط الشفعة إذا كجد سببها إال برضالقائلوف بعدـ  .ِ
 .(ٕ)رٛتو اهللكىو ا١تفهـو من كبلـ ابن القيم  ،(ٔ)كاختاره ابن تيمية ،(ٓ)كالشافعية (ْ)كا١تالكية (ّ)اٟتنفية

فكاف ألف ىذا الشقص انتقل من شريكو على كجو تثبت بو الشفعة، ) كعللوا لقو٢تم ىذا فقالوا:
 .(ٖ)(ا على تصرؼ ا١تشًتم، كإذا تزاٛتت اٟتقوؽ أخذ باألسبقثبوت الشفعة سابقن 

ا على حق من يثبت حقو ككما أف حق الشفيع مقدـ على حق ا١تشًتم، فكاف كذلك مقدمن 
 .(ٗ)ا من جهتو كىو الغرَل كا١توصى لوأيضن 

 .(َُ)العقد بطل ما بيٍت عليو( كىم ّٔذا كأهنم يقولوف بالقاعدة الشرعية اليت تقوؿ:)إذا تبُت فساد
 :-رحمو اهلل تعالى-: اختيار الشيخ العثيمين اثالثن 

رؼ ا١تشًتم ّٔا قبل إذف من عدـ سقوط حق الشفعة بتص :-رٛتو اهلل-العثيمُت الشيخ  اختار 
 ؼ ا١تشًتم ّٔبتو أك كقفوأنو إذا تصر   القوؿ الراجح ُب ىذه ا١تسألة:) :ُب ذلك قاؿف ؛الشفعة لو حق

                                                           

 ،ا من مالو، كقيل: ىو قليل من كثَت ...كالقطعة من األرض، تقوؿ: أعطاه شقصن  ،( الشقص كالشقيص: الطائفة من الشيء(ُ
كاٞتمع من كل ذلك أشقاص كشقاص، قاؿ الشافعي رٛتو اهلل تعاىل ُب باب الشفعة: فإف اشًتل شقصا من ذلك، أراد 

 /، مادة: شقص(.ْٖ/ٕ ، لساف العربابن منظور، بالشقص نصيبا معلوما غَت مفركز )
 .ِّْ/ٓ، المغنيابن قدامة، ( (ِ
 .ّٕٓ/ُُ، البناية شرح الهدايةالعيٍت، ( (ّ
 .ٕٖٓ/ِ، الكافي في فقو أىل المدينةبدالرب، ابن ع( (ْ
 .ّّْ/ُْ، المجموع شرح المهذبالنوكم، ( (ٓ
، كلكنو جاء ضمن قولو ّتواز الشفعة ُب الشقص ا. كرأيو مل أجده كاضحن ُِٕ/ِٗ، مجموع فتاكل ابن تيميةالقاسم، ( (ٔ

 ا١تسألة.ا١تشاع، كمىت جاز ُب األصل، كاف ُب الفرع أظهر، كما ىو عكس قاعدة 
 .ِٗ/ِ، إعالـ الموقعين عن رب العالمينابن القيم، ( (ٕ
 .ِٔٔ/َُ، الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ٖ
 .ّٕٓ/ُُ، البناية شرح الهدايةالعيٍت، ( (ٗ

 .َُٓ، القواعد كاألصوؿ الجامعة كالفركؽ كالتقاسيم البديعة النافعة، السعدم( (َُ
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 .(ُ)(ا أك ما أشبو ذلك، فإف للشفيع أف يشفعصداقن  جعلو أك
لحة للجميع، كلو تأملنا مبدأ الشفعة لوجدنا أهنا جاءت إلزالة الضرر عن الشريكُت، كٖتقق ا١تص

نو سيحصل على مقابل انتقاؿ ا١تلك من يده كال يهمو من أم طرؼ حصل إ فالبائع ال يتضرر؛ إذ
على ا١تلك ليندفع عنو ضرر الشريك، كا١تشًتم الذم نزعت عليو، كُب نفس الوقت الشافع حصل 

نو رجع لو قدر ما دفع للبائع، فتحققت ُب ىذا إإذ  ؛منو العُت ا١تشفوع فيها مل يلحقو بذلك ضرر
حوؿ ىذا  رٛتو اهلل تعاىلابن القيم  مقصود الشرع اٟتكيم، يقوؿمصاّب كاندفعت مضار، كىذا عُت 

أحسن األحكاـ ا١تطابقة للعقوؿ كالفطر كمصاّب العباد، كمن ىنا يعلم ىذا من أعظم العدؿ ك ) األمر:
 .(ِ)(أف التحيل إلسقاط الشفعة مناقض ٢تذا ا١تعٌت الذم قصده الشارع كمضاد لو

كخركج العُت ا١تستحق الشفعة فيها من يد ا١تشًتم بسبب ملـز بالتعيُت أك القبض كالوقف 
ألنو ينبٍت على قاعدة شرعية تقوؿ: )نفوذ الٌتصٌرؼ منوط  ؛اا كال يكوف معتربن كا٢تبة، ال يقع صحيحن 

ألٌف الٌنهي يناُب  ؛ا غَت مأذكف فيومفهـو ذلك أٌف الٌتصٌرؼ ا١تنهي عنو شرعن  ،(ّ)باإلذف الٌشرعي(
  غَت كاقع.باطبلن  دُّ ا، كيعا كال صحيحن اإلذف، كإذا كاف غَت مأذكف فيو فبل يكوف نافذن 

 .الشرعي ُب ىذا التصرؼ؟ ذفكلو قيل: أين عدـ اإل
صلى اهلل -قاؿ: قىضىى رىسيوؿي اللًَّو  -عنو رضي اهلل تعاىل-فاٞتواب ُب حديث جابر بن عبداهلل 

لُّ لىوي أىٍف يىًبيعى حىىتَّ يػيٍؤًذفى شىرًيكىوي  -عليو كسلم ، الى ٭تًى ، بًالشٍُّفعىًة ُب كيلّْ ًشرٍكىةو ملٍى تػيٍقسىٍم، رىبٍػعىةو أىٍك حىاًئطو
، فىًإذىا بىاعى كىملٍى يػيٍؤًذٍنوي فػىٍهوى أىحىقُّ ًبوً فىإً   .(ْ).ٍف شىاءى أىخىذى كىًإٍف شىاءى تػىرىؾى

فاألصل عدـ جواز البيع حىت يعلمو، فإف باع فنفاذ التصرؼ موقوؼ على إذف الشفيع، كىذا 
 ا النتزاعو ٦تن انتقل لو.ا شرعين نص ُب استحقاقو استحقاقن 

)البيع(، فيكوف ُب التصرؼ الثاٍل )ا٢تبة أك الوصية أك الوقف أك ٨توىا( ىذا ُب التصرؼ األكؿ 
 ناشئ، كالسبب األصيل مقدـ عليو. أكىل، كال شك أنو سبب طارئ

  

                                                           

 .ِٕٔ/َُ، ع على زاد المستقنعالشرح الممتالعثيمُت، ( (ُ
 .ِٗ/ِ، إعالـ الموقعين عن رب العالمينابن القيم، ( (ِ
 .ُِِّ/ُُ، ُط، موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو، ( (ّ
 .ُِّْ: رقم، كتاب ا١تساقاة، باب الشفعة، ٕٓ/ٓ ،صحيحوأخرجو مسلم ُب ( (ْ
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 المبحث الحادم العاشر:

 ،ا عنوالماؿ الذم تركو صاحبو عجزن  لمن

 : صورة المسألة:أكالن 
دابة ٭تمل عليها متاعو، فعجزت  إذا كاف شخص يسَت ُب مكاف بعيد عن الناس، ككانت معو

الدابة عن السَت، فًتكها كٛتل ا١تتاع على ظهره كذىب، كبعد سَته مسافة معينة تعب من ٛتلها، 
 خر ككجد الدابة فأخذىا، أك كجد ا١تتاع فأخذه.آا ُب ا٠تبلء كذىب عنها، فجاء شخص فًتكها أيضن 

٭تفظ  و حق، كىو يعترب لقطةفهل نقوؿ ١تن أخذه: إنك أخذت نصيب أخيك ا١تسلم ببل كج
 ؟.م لصاحبو، كليس لك شيء مقابل ذلككيسل

أـ نقوؿ لو: إنك أحسنت ْتفظك ١تاؿ أخيك ا١تسلم من الضياع، كاآلف يلزمك أف تعيد لو 
 .؟مالو، كتستحق على حفظك ١تالو كإيصالو لو أجرة ا١تثل

ا، فلك اٟتق ُب  تالفن ماالن  دُّ يع ا عنو، كىو ُب ىذه اٟتالةأـ نقوؿ لو: ىذا ا١تاؿ تركو صاحبو عجزن 
 ا عن ذلك.أخذه كال تعطيو شيئن 

 . أخرل ُب ا١تسألة؟أـ أف ىناؾ أقواالن 
الفقهاء ُب باب اللقطة، كلكنها ال  اكللعلم أف ىذه ا١تسألة ٦تا يتفرع عن مسائل اللقطة، كيذكرى

ا، بينما ؿ تركو صاحبو قصدن تأخذ أحكاـ اللقطة ا١تعركفة، كالسبب ُب ذلك أف اٟتالة ىنا أف ىذا ا١تا
 صاحب اللقطة ضاعت منو أك ضلت عنو.

 :(ٔ)-رحمو اهلل تعالى-: أقواؿ العلماء كما ذكرىا الشيخ العثيمين اثانين 
 .(ِ)ا عنو فإنو ٯتلكو، كبو قاؿ اٟتنابلةا تركو صاحبو عجزن القائلوف بأف من أخذ شيئن  .ُ

  :قاؿ -صلى اهلل عليو كسلم-رسوؿ اهلل أف ، -رٛتو اهلل- (ّ)كاستدلوا ْتديث عامر الشعيب
                                                           

 .َِٖ/َُ، الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ( (ُ
 .ُٔٓ/ٓ، حاشية الركض المربعالقاسم، ( (ِ
 ا٢تمداٍل الشعيب، تابعي جليل، ركل عن خلق كثَت من الصحابة، عبلمة عصره، كلد كنشأ بالكوفة عاـ:امر بن شراحيل ( ع(ّ

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو -فقاؿ: الـز الشعيب، فلقد رأيتو يستفىت كأصحاب  ، أكصى ابن سَتين رجبلن َْٔ -ق ُٗ
يضرب بو ا١تثل باٟتفظ، كسئل عما بلغ إليو حفظو فقاؿ: ما كتبت سوداء ُب بيضاء كال حدثٍت رجل  متوافركف، -كسلم

 (.ُِٓ/ّ، األعالـالزكلي، ـ. )ُِٕ –ق َُّْتديث إال حفظتو، كىو من رجاؿ اٟتديث الثقات، مات بالكوفة عاـ: 
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ا أىٍف يػىٍعًلفيوىىا فىسىيَّبيوىىا فىأىخىذىىىا فىأىٍحيىاىىا فىًهىى لىوي ) ا أىٍىليهى كاٟتديث إف  ،(ُ)(مىٍن كىجىدى دىابَّةن قىٍد عىجىزى عىنػٍهى
لكوف  ؛ثبت فهو نص قاطع للنزاع ُب ىذه ا١تسألة، كاٟتنابلة يفرقوف بُت أخذ ما فيو الركح كأخذ ا١تتاع

 .ا، بينما ا١تتاع ليس كذلكحيوانن كاف  ا كلوما فيو الركح ٤تًتمن 
ا عنو فإنو ال ٯتلكو كليس لو الرجوع بنفقتو على ا تركو صاحبو عجزن القائلوف بأف من أخذ شيئن  .ِ
 .(ِ)احبو، كبو قاؿ الشافعيةص

لُّ مىاؿي اٍمرًئو ) قاؿ: -صلى اهلل عليو كسلم-أف رسوؿ اهلل  كاستدلوا ْتديث حنيفة الرقاشي، الى ٭تًى
 كمن ترؾ مالو فإنو ال ينتقل من ملكو كلو تركو  بالفبلة إال برضاه. ،(ّ)(ًإالَّ ًبًطيًب نػىٍفسو ًمٍنوي 

ا عنو فإنو ال ٯتلكو كلو حق الرجوع بنفقتو على صاحبو عجزن ا تركو القائلوف بأف من أخذ شيئن  .ّ
 .-تعاىل رٛتهم اهلل- (ٕ)كابن القيم (ٔ)ابن تيميةك  (ٓ)كا١تالكية (ْ)صاحبو، كبو قاؿ اٟتنفية

ا عنو ال كعللوا لقو٢تم ىذا بأنو ماؿ معصـو ال ٭تل ألحد سواه إال بطيب نفس منو، كتركو عجزن 
 يزيل ملكو عنو.

 ؛فؤلننا لو مل نفعل ذلك ألفضى إىل ىبلؾ األمواؿ ؛أجرة ا١تثل ١تن أنقذه لصاحبوكأما حصوؿ 
 .(ٖ)ا من ا١تهالك، إذا عرفوا أهنم ال فائدة ٢تم ُب ذلكهنألف الناس ال ٮتلصو 

 :-رحمو اهلل تعالى-: اختيار الشيخ العثيمين اثالثن 
ا الراجح: أنو يفرؽ بُت من تركو عجزن ) التفصيل ُب ا١تسألة فقاؿ: رٛتو اهللاختار الشيخ العثيمُت  

 ؛ا١تثل مل ٯتلكو آخذه، كلو أجرة او عجزن كمن تركو النقطاعو، فمن تركو النقطاعو ملكو آخذه، كمن ترك

                                                           

صحيح . كحسنو األلباٍل )ِّٔٓ: رقم، َّٗ/ّ، احسَتن اب اإلجارة، باب فيمن أحيا كت  ،سننوأخرجو أبو داككد ُب ( (ُ
 (.َُُّٓ: رقم، َُُِ/ِ، الجامع

 .ِّْ/ٕ، بحر المذىب في فركع الفقو الشافعيالركياٍل، ( (ِ
. كصححو َِٓٗٔ: رقم، ِٗٗ/ّْ، -رضي اهلل تعاىل عنو- عم أيب حرة الرقاشيحديث  ،مسندهأخرجو أٛتد ُب ( (ّ

 (.َُِّٔ: رقم، ُِٖٔ/ِ صحيح الجامع،األلباٍل )
 .ِِْ/ُ، د.ط، عيوف المسائل( السمرقندم، (ْ
 .ِٗ/ٗ، الذخيرة في الفقو المالكيالقراُب، ( (ٓ
 .ُّٔ/ْ، الفتاكل الكبرلابن تيمية، ( (ٔ
 .ٕ/ّ، إعالـ الموقعين عن رب العالمينابن القيم، ( (ٕ
 .ُْٔ/ْ، الفتاكل الكبرلابن تيمية، ( (ٖ
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كاالنقطاع يكوف ُب اٟتيواف عندما يعجز عن ا١تسَت بسبب ا٢تزاؿ أك التعب  ،(ُ)(ألنو أنقذه من ىلكة
ُب ذلك أنو قاؿ: الفرؽ بُت ا١تتاع  -رٛتو اهلل تعاىل-ك ا١ترض، كسبب تفريق الشيخ العثيمُت أ

 .(ِ)كليس لو نفس اعن كاٟتيواف، أف اٟتيواف يهلك كىو نفس ٤تًتمة، كا١تتاع ال يهلك أك يتلف سري
ت ُب ، منطلقة األكامر الشرعية اليت شدد-رٛتو اهلل تعاىل-كىذا التفريق من الشيخ العثيمُت 

، أف رسوؿ -رضي اهلل تعاىل عنهما-مسألة العناية بكل ما فيو الركح، كمنها حديث عبداهلل بن عمر 
، الى ) قاؿ: -صلى اهلل عليو كسلم-اهلل  ا النَّارى نىتػٍهىا حىىتَّ مىاتىٍت، فىدىخىلىٍت ًفيهى بىًت اٍمرىأىةه ُب ًىرَّةو سىجى عيذّْ

تػٍهىا كىسىقىتػٍهىا ًإٍذ  تػٍهىا تىٍأكيلي ًمٍن خىشىاًش األىٍرضً ًىيى أىٍطعىمى تػٍهىا، كىالى ًىيى تػىرىكى كقد كرد  ،(ّ)متفق عليو (حىبىسى
ألذاه، كما  انو أك دفعن م الو مل يكن لؤلكل، كأف يذبح ٗتلصن األمر بالرفق باٟتيواف حىت عند الذبح، ك 

 قاؿ: -ليو كسلمصلى اهلل ع-، أف رسوؿ اهلل -رضي اهلل تعاىل عنهما- (ْ)ُب حديث شداد بن أكس
لىةى، كىًإذىا ذىْتىٍتيٍم فىأىٍحسً ) نيوا الذٍَّبحى، ًإفَّ اللَّوى كىتىبى اإًلٍحسىافى عىلىى كيلّْ شىٍيءو، فىًإذىا قػىتػىٍلتيٍم فىأىٍحًسنيوا اٍلًقتػٍ

تىوي   .(ٓ)(كىٍلييًحدَّ أىحىديكيٍم شىٍفرىتىوي كىٍلَتيًٍح ذىبًيحى
ف من تطوع إلنقاذ إإذ  ؛ا١تثل، فهذا أمر كاضح ا١تأخذأما استحقاؽ من أعاده لصاحبو ألجرة 

لوجو اهلل كاف لو  اخرين، كىو إف مل يبذ٢تا تطوعن ١تصاّب اآل اَته فيكوف عطل مصاّب نفسو ٖتقيقن ماؿ غ
مناقشة  رٛتو اهلل تعاىلابن القيم  اس، كقد ناقش ىذه ا١تسألة١تصاّب الن اد حفظن مقابلها ا١تعتا

كاللقطة كينزؿ إنفاقو عليها  (ٔ)حىت إنو ٭تسب ما ينفقو على الضالة كاآلبق) :مستفيضة فكاف ٦تا قالو
ا إليو؛ فلو علم ا١تتصرؼ ٟتفظ ماؿ أخيو ا ١تاؿ أخيو كإحسانن منزلة إنفاقو ٟتاجة نفسو ١تا كاف حفظن 

                                                           

 .َّٖ/َُ، الممتع على زاد المستقنعالشرح العثيمُت، ( (ُ
 نفس ا١توضع. ،مرجع السابقال( (ِ
كتاب   ،صحيحوكمسلم ُب . ِّٓٔ: رقم، َُُ/ٔكتاب ا١تساقاة، باب فضل سقي ا١تاء، ،  صحيحوأخرجو البخارم ُب ( (ّ

 .ٖٗٗٓ: رقم، ّْ/ٕالسبلـ، باب ٖترَل قتل ا٢ترة، 
ـ، كاٌله عمر بن َْٔ -قبل ا٢تجرة  ُّأبو يعلى، صحايب جليل، كلد عاـ: ( شىدَّاد بن أكس بن ثابت ا٠تزرجي األنصارم، (ْ

، قاؿ أبو الدرداء: لكل أمة احكيمن  اا حليمن زؿ، كعكف على العبادة، كاف فصيحن ا٠تطاب إمارة ٛتص، ك١تا قتل عثماف اعت
رضي اهلل -ـ ٕٕٔ -ىػ ٖٓ عاـ:حديثان، توُب ُب القدس  َٓفقيو، كفقيو ىذه األمة شىدَّاد بن أكس، لو ُب كتب اٟتديث 

 (.ُّٔ/ِ ،أسد الغابة في معرفة الصحابةابن األثَت، . )-تعاىل عنهما
 .ُٕٔٓ: رقم، ِٕ/ٔكتاب الصيد كالذبائح، باب األمر بإحساف الذبح،  ،صحيحوأخرجو مسلم ُب ( (ٓ
: ا، مادة: أبق( كاصطبلحن ّ/َُسابق، ٣تع  ابن منظور، لساف العرب، ( اآلبق: من اإلباؽ كىو ا٢ترب كالتمرد على احملق )(ٔ

 (.ُٔ/ُ، ُط، جامع العلـو في اصطالحات الفنوف، ا )نكرمالذم يفر عن مالكو قصدن  ا١تملوؾ
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 ُب حكم الشرع ١تا أقدـ على ذلك، كلضاعت مصاّب أف نفقتو تضيع كأف إحسانو يذىب باطبلن 
ا، كتعطلت حقوؽ كثَتة، كفسدت أمواؿ عظيمة، كمعلـو كرغبوا عن حفظ أمواؿ بعضهم بعضن الناس، 

أف شريعة من ّٔرت شريعتو العقوؿ كفاقت كل شريعة كاشتملت على كل مصلحة كعطلت كل 
 . (ُ)(مفسدة تأىب ذلك كل اإلباء

لكل مسلم أف  ًتكؾ،ا١تيرل أف ماؿ الشخص ا١تستقر غَت  -رٛتو اهلل تعاىل-بل إف ابن القيم 
نفقو أا، كيرجع على صاحب ا١تاؿ بأجرة ا١تثل كٔتا يتصرؼ فيو ٔتا فيو مصلحتو إف خشي عليو ضررن 

 بغَت إذنو ليتوصل بذلك إ٪تا الشأف فيمن عمل ُب ماؿ غَته عمبلن ) عليو، فكاف ٦تا قاؿ عن ذلك:
فالصواب أنو يرجع عليو بأجرة  ،ا لو من الضياعا ١تاؿ ا١تالك كاحًتازن العمل إىل حقو أك فعلو حفظن 

ُب عدة مواضع: منها أنو إذا حصد زرعو ُب  -رٛتو اهلل تعاىل-عملو. كقد نص عليو اإلماـ أٛتد 
غيبتو فإنو نص على أنو يرجع عليو باألجرة، كىذا من أحسن الفقو، فإنو إذا مرض أك حبس أك غاب 

ا مل نفقتو ضياعن ك و أنو يذىب عليو عملو فلو ترؾ زرعو ببل حصاد ٢تلك كضاع، فإذا علم من ٭تصده ل
ه الشريعة الكاملة؛ فكاف ااؿ كإٟتاؽ الضرر با١تالك ما تأبيقدـ على ذلك، كُب ذلك من إضاعة ا١ت

ا ١تالو كماؿ من أعظم ٤تاسنها أف أذنت لؤلجنيب ُب حصاده كالرجوع على مالكو ٔتا أنفق عليو حفظن 
 .(ِ)(ا أك ماؿ أحد٫تااحملسن إليو، كُب خبلؼ ذلك إضاعة ١تاليهم

كلكن ُب مسألة ٘تلك الشخص للدابة ا١تنقطعة إشكاؿ ليس با٢تُت، كذلك أف ماؿ ا١تسلم ال 
ا ُب ا ٤تتقرن يظهر يل خركجو عن ملكو بغَت إذنو كرضاه كطيب نفس منو، حىت لو كاف ىذا ا١تاؿ شيئن 

صلى اهلل -أف رسوؿ اهلل  -اهلل تعاىل عنورضي -نظر الناس، كما ثبت ُب حديث حنيفة الرقاشي 
لُّ مىاؿي اٍمرًئو ًإالَّ ًبًطيًب نػىٍفسو ًمٍنوي ) قاؿ: -عليو كسلم  ، ككما ُب حديث السائب بن يزيد (ّ)(الى ٭تًى
الى يىٍأخيذىفَّ أىحىديكيٍم ) :-صلى اهلل عليو كسلم-قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  -رضي اهلل تعاىل عنو-عن أبيو 

ًعبن  امىتىاعى صىاًحًبًو جىادِّ   .(ْ)(، كىًإذىا أىخىذى أىحىديكيٍم عىصىا صىاًحًبًو فػىٍليػىٍرديٍدىىا عىلىٍيوً اكىالى الى
                                                           

 .ّ/ّ، إعالـ الموقعين عن رب العالمينابن القيم، ( (ُ
 .ٕ/ّ، لمرجع السابقا( (ِ
. كصححو َِٓٗٔ: رقم، ِٗٗ/ّْ، -عنورضي اهلل تعاىل - عم أيب حرة الرقاشيحديث  ،مسندهأخرجو أٛتد ُب ( (ّ

 (.َُِّٔ: رقم، ُِٖٔ/ِ صحيح الجامع،األلباٍل )
. كحسنو األلباٍل ُُْٕٗ: رقم، ُْٔ/ِٗ، -رضي اهلل تعاىل عنو- يزيد بن السائبحديث  ،مسندهأخرجو أٛتد ُب ( (ْ

 (.ُّّٔٓ: رقم، ُِٕٓ/ِ صحيح الجامع،)
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 الخاتمة
صلى اهلل عليو -اٟتمد هلل كحده كالصبلة كالسبلـ على من ال نيب بعده نبينا كسيدنا ٤تمد بن عبداهلل 

 ،  أما بعد:-كعلى آلو كسلم تسليما كثَتا
فاٟتمد هلل على توفيقو كالشكر لو أكال كآخرا على تسهيلو كتيسَته، إذ كفقٍت إل٘تاـ ىذا البحث ُب 

نتائج الوقت احملدد، كقد بذلت فيو طاقيت ككسعي ليظهر بالصورة اليت كنت أملها، كقد كجدت فيو 
 يلي: أختصر منها ىنا مامهمة: كتوصيات غزيرة، 

 :: النتائجأكالن 
 يلي: النتائج اليت خرجت ّٔا من ْتثي ىذا ماكانت أبرز 

متميزة معاصرة، ٖتتاج من الباحثُت إىل مزيد عناية  فقهيةمدرسة  -رٛتو اهلل-الشيخ العثيمُت  .ُ
فيو النوازؿ كتعددت فيو ا١تستجدات، كحصل  ا أنو جاء ُب زمن كثرتفقهو، خصوصن كٖتقيق ل

 فيو انفتاح كبَت ُب التواصل، ٭تتاج الناس معو إىل االطبلع على كبلـ العلماء الثقات فيها.
 –٨تسبو كذلك كاهلل حسيبو  -كغَته من العلماء الربانُت   -رٛتو اهلل تعاىل-الشيخ العثيمُت  .ِ

ا، كيعتذر ٢تم بأحسن األعذار عند م اعتبارن يوقر العلماء السابقُت كالبلحقُت كيرل ألقوا٢ت
٥تالفتهم للنصوص الشرعية، كيرد عليهم عند اعتقاده كجود خطأ لديهم مع حفظ مكاهنم، كال 

كبعضهم من  –ا ٢تم، نقوؿ ىذا ُب زمن ٕترأ فيو بعض طلبت العلم ا أك عيبن ا أك ١تزن ٕتد منو غمزن 
 على تنقص العلماء كالقدح ّٔم كاالستهانة بأعراضهم، بسب أدٌل خبلؼ. -الصغار

عند سرده ألقواؿ العلماء، يتحلى بالدقة كاالستيعاب ٢تا ُب  -رٛتو اهلل تعاىل-الشيخ العثيمُت  .ّ
ا عنده، بل كيزيد على ذلك أنو ينتصر لو الغالب، كلذلك ٕتده يعرض كل قوؿ كلو كاف ضعيفن 

 دلة كتعليبلت رٔتا مل يذكرىا صاحب القوؿ نفسو، حىت كلو كاف ٮتالفو ُب االختيار.بأ
ا بالبساطة كالوضوح، ككاف ٮتاطب الناس أحيانن  -رٛتو اهلل تعاىل-امتاز فقو الشيخ العثيمُت  .ْ

حسب فهمهم كحسب مصطلحهم، كىذا ٭تصل حىت ُب دركسو العلمية، كلعل ىذا يفسر 
 لى دركسو، حىت بلغ درسو ُب بعض األحياف ٜتسمئة طالب.بعض أسباب إقباؿ الناس ع

ا التأصيل العلمي مع التجديد، فقلما ٕتد لو ٖتريرن  -رٛتو اهلل تعاىل-٦تا ٘تيز بو الشيخ العثيمُت  .ٓ
١تسألة إال كىو يربطها بالقواعد كالضوابط الشرعية ككبلـ العلماء السابقُت، ٍب ٭تررىا كيستدؿ 

 صرين إف كجد.ـ أىل الفن من ا١تعابكبل
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ا  ا كاضحن كخاصة الذين تأثر ٔتنهجهم تأثرن  –مل يكن الشيخ ٣ترد ناقل لتعليبلت من كاف قبلو  .ٔ
بل ىو ٣تتهد ك٣تدد لو منهجو ا٠تاص  -كابن تيمية كابن القيم كابن سعدم رٛتهم اهلل تعاىل 

 من خبل٢تا. ا ينقل تعليبلهتم قناعة ّٔا أك بقصد مناقشتهمكطريقتو ا١تميزة، كإف كاف أحيانن 
ا بالصبغة ا١تتوافقة مع ا١تقاصد الشرعية، كليست غالبن  -رٛتو اهلل تعاىل-كقد اصطبغت تعليبلتو  .ٕ

ا با١تقاصد الصبغة الفقهية البحتة، كاليت تتسم باٞتمود كالنظر للنص كنص ٣ترد، بل يربطها كثَتن 
 العامة للشريعة السمحة.

ة لوضوح ُب تعليبلتو، لتكوف كاضحن البساطة ك شديد اٟترص على ا -رٛتو اهلل تعاىل-كقد كاف  .ٖ
ا للعامية لزيادة التوضيح، كرٔتا سهلة الفهم لكل سائل أك مستفت، حىت أنو كاف يلجأ أحيانن 

 للدعابة كا١ترح لتقريب ا١تعٌت ا١تراد.
لعلمو بتأثَت  –على تعزيز مبدأ أخذ العلم باقتناع تاـ  -رٛتو اهلل تعاىل-ا من الشيخ كحرصن  .ٗ

ا يعزز قولو بعدة تعليبلت كتأكيدات، كاف أحيانن   –دكاـ األمر كشدة الثبات عليو  ذلك على
 ليصل ٔتن ٭تاكره أك يتلقى عنو لقناعة تامة باألمر.

ينوع بُت تعليبلتو من جهة منحاىا، كلكن عنايتو  -رٛتو اهلل تعاىل-كقد كجدت أف الشيخ  .َُ
 ا ٯتيز فقو الشيخ كتعليبلتو رٛتو اهلل.بالقواعد كالضوابط الفقهية كانت أشد، كىذا من أكثر م

كمتنوعة  ،ا كثَتة قولو بتعليبلت متعددة بالكميعضد أحيانن  -تعاىل رٛتو اهلل-كجدت أف الشيخ  .ُُ
أنو كاف ٬تعل التعليل األقول الذم يعتمد عليو ُب نصر قولو ُب  :بالكيف، كرٔتا السمة األغلب

 األخَت.
ما تكوف ُب حاالت ثبلث: إذا   ايتفق معهم ُب القوؿ غالبن لذين ال إيراده لتعليبلت اكجدت أف  .ُِ

ا بُت الناس فيورده ٢تذا السبب، أك أف يكوف لو كجو كقوة كاعتبار عنده، أك  ا دارجن كاف شائعن 
 كاف عليو ٚتع غفَت من العلماء ا١تعتربين.
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 التوصيات:: اثانين 
٣تموعة من الرسائل العلمية كتاب الشرح ا١تمتع خدـ تطبيقياي بصورة جيدة، من خبلؿ  .ُ

نو مل )ماجستَت كدكتوراه( كما أكردت ُب مقدمة ْتثي ىذا بعنواف )الدراسات السابقة(، كلك
إال ّٔذه الرسالة، كرسالة ماجستَت لطالب علم  –كطريقتو كأثره  ٮتدـ تأصيلينا من جهة منهجو

ؼ ىذا الكتاب بصورة  ٯتاٍل قدمها ٞتامعة قطر حوؿ العلة ُب فقو الشيخ العثيمُت كاستهد
 كلذا أقًتح على طلبة العلم العناية بو أل٫تيتو. - كبَتة، كال يزاؿ عملو جاريان ّٔا

ىو كذلك ك  ،-رٛتو اهلل تعاىل-كتاب الشرح ا١تمتع يعترب من أىم مؤلفات الشيخ العثيمُت  .ِ
كمع ذلك ك٤تبيو الكثَتين،  بُت الناس، كقد لقي عناية خاصة من طبلب الشيخ أكثرىا تداكالن 

عامة الناس، فلم أجد من ٠تص ٚتيع اختياراتو ُب ىذا الكتاب كجردىا منو، ليستفيد منو 
ا٠تبلؼ، كلدم رغبة جادة ُب ىذا العمل بإذف ذكر طبلب العلم الذين ال يرغبوف باإلطالة أك ك 

 .عملي فيو إف مل يتصدل لو أحد قبلي ،اهلل تعاىل
: القواعد كالضوابط الب الدر ُب كتاب الشرح ا١تمتع ٣تاالت للبحث لطا .ّ سات العليا، منها مثبلي

الفقهية )أك الشرعية( ُب كتاب الشرح ا١تمتع، كمثاؿ أخر: تطبيقات العرؼ كالعادة ُب كتاب 
الشرح ا١تمتع، كمثاؿ ثالث: منهج الشيخ العثيمُت ُب العمل باالحتياط من خبلؿ كتاب الشرح 

٭ترص ُب  -رٛتو اهلل-ا ىذا الكتاب، كذلك أف الشيخ ا١تمتع، كغَتىا من ا١تواضيع اليت يزخر ّٔ
يعزز كبلمو بالكثَت من التطبيقات كما أنو  ،شركحو كمنها ىذا الكتاب على التأصيل لكبلمو

كالسائل ، خصوصنا الفهم كتقوم القناعة لدل طالب العلم اليت تنميا١تعاصرة، ك  كاألمثلة
 الكثَت من ا١تؤلفُت أك الشراح للمتوف العلمية.كىذه ا١تنهجية ليست لدل كا١تتلقي عمومنا، 
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 فهرس اآليات
 الصفحة السورة ـ

 البقرة

 َّمف خف حف جف مغ جغ مع  جعُّ ُ

 .ِٗسورة البقرة، آية رقم: 
ِْ 

ٱٱَّرتيب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئُّ ِ

 .ُْٖسورة البقرة، من اآلية: 
َُِ 

َّ مخ  جخ مح جح مج حج مث هتُّ ّ

.ُٖٓسورة البقرة، من اآلية: 
َُْ 

ْ 
 مي زي ري ٰى ين ىن نن من زنُّ

ٱَّهئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني

ٱ.ُٖٖسورة البقرة، آية رقم: 

ُِّ/ُْٓ/
َِْ 

  ىف يثىث نث مث زث رث يت ىت  نت مت زتُّ ٓ
 .َِٓسورة البقرة، آية رقم:  ٱَّيق ىق يف

ُُِ 

ٔ 
 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ

 .ِّْسورة: البقرة، آية رقم:  َّجنيم
َٗ 

 ُِٗ/َُٗ/ٕٔ .ِٕٓسورة البقرة، من اآلية رقم:  َّىي مي خيُّ ٕ

 َّمغجغ مع جع مظ حط  مض خضُّ ٖ

 .َِٖسورة البقرة، من اآلية رقم: 
ُِٕ 

 َّجنيم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ ٗ

 .ِِٖسورة البقرة، من اآلية رقم: 
ُْٓ/ُّٗ 

َُ 
 ىت نت مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئُّ

 .ِِٖسورة البقرة، آية رقم:  َّمثزث رث يت
ِّٖ 

 ُِْ/ُِّ َّجنيم ىم مم خم حم جم يل ىل ملُّ ُُ
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 .ِّٖسورة البقرة، من اآلية رقم: 
 ِِٔ .ِٖٔسورة البقرة، من اآلية رقم:  َّمخجخ مح جح مج  حج مثُّ ُِ

 آؿ عمراف

ُّ 
 رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍُّّ

 .ٖٓسورة آؿ عمراف، آية رقم:  َّزب
ُٖ 

 ٍَّّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يهُّ ُْ

 .َُِسورة آؿ عمراف، آية رقم: 
ُ 

ُٓ 
 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ
 َّحي جي يه ىهمه  جه ين ىن من خن حن
 .ُٖٕؿ عمراف، آية رقم: آسورة 

ٖٖ 

 النساء

ُٔ 
 خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ
 ٰر ٰذ يي ىيمي خي حي جي يه ىه مهجه ين ىن من
 .ُسورة النساء، آية رقم: ٌَّّ ٰى

ُ 

 يف  ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىتُّ ُٕ
 .َُسورة: النساء، من اآلية رقم:  َّلك اك يقىق

ٗٔ 

ُٖ 

 خن حنجن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل ملُّ
 مي خي حي جييه ىه مه جه ين ىن من
  َُّّ َّ ٍّ ٌّ  ٰىٰر ٰذ يي ىي

 .ُِ، من اآلية رقم: نساءسورة: آل

ُٗٓ 

ُٗ 
  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيُّ
 .ِٗسورة النساء، من اآلية رقم: َّىئنئ مئ زئ رئ ّٰ

ُّٗ/ُٕٔ/
ِِْ 

 خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخُّ َِ
 َّجف مغ جغ مع جع مظ حط  مض

َُٔ 
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 .ٓٔسورة النساء، آية رقم: 
 المائدة

 .ُا١تائدة، من اآلية رقم: سورة  َّيقىق يف ىف يث ىثُّٱ ُِ
ُْٓ/ُٗٔ/َِٕ/

َِٗ/ُِْ 

 َّزت رت يب ىب نب مب زبُّ ِِ
 .ّسورة ا١تائدة، آية رقم: 

ْ 

 األنفاؿ

سورة األنفاؿ، من اآلية رقم: َّجم يل ىل مل خلُّ ِّ
ْٔ. 

ُْٓ 

 التوبة

ِْ 
 مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىقُّ
َّني مي زي ري ٰىين  ىن نن من زن رن

 .ْسورة التوبة، من اآلية رقم: 
ِِٔ 

 َّهئ مئ خئ حئجئ يي ىي ني ميُّ ِٓ

 .ُٗسورة التوبة، من اآلية رقم: 
ُِْ/ُٕٔ/
َِٕ/ُِٗ 

ِٔ 
 هت مت خت حت  جت هب مب خب حب جبُّ

 .ُِٖسورة التوبة، آية رقم: َّجح مج  حج مث
ِّٖ 

 يوسف

 حب  جب هئ مئ خئ جئحئ يي ىي ني ميزيُّٱ ِٕ
 .ِسورة يوسف، آية رقم:  َّخب

ٗٗ 

 ِٖ .ّٔسورة يوسف، من اآلية رقم:  َّخن حن جن ممُّ ِٖ

  يف ىفيث ىث نث مث زث رثيت ىت نت مت زت رتُّ ِٗ
 .َُٖسورة يوسف، آية رقم:  َّمك لك اك يق ىق

ُ 

 النحل
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 َّحئجئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ينُّ َّ

 .ٗٔسورة النحل، من اآلية رقم: 
َُُ/َُّ 

 نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍُّّ ُّ
 .ٖٗسورة النحل، من اآلية رقم:  َّىئ

ُُْ 

 اإلسراء

سورة اإلسراء، من اآلية رقم: َّجغ  مع جع مظ حط مضُّ ِّ
ُٓ. 

ِِٔ 

 
ّّ 

سورة اإلسراء، من اآلية رقم:  َّخس  حس جس مخ جخمح جحُّ
ّْ. 

َِٗ 

ّْ 
 ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىلُّٱ

 .ِٗسورة اإلسراء، آية رقم:  َّري
 
ُِٔ 

 الحج
 َُٕ .ِٓسورة اٟتج، من اآلية رقم:  َّٰذيي ىي مي خيُّ ّٓ

ّٔ 
 حج مثهت مت خت حتجت هب مب خب حب جب هئُّ

 .ٖٕسورة اٟتج، من اآلية رقم:  َّجح  مج
َُّ 

 الشعراء
 ّْ .ُِْسورة الشعراء، رقم اآلية:  َّزت رت يبُّ ّٕ

 القصص

 َّجئ يي ىي ني  مي زيُّ ّٖ

 .ٓٔسورة القصص، آية رقم: 
ْْ 

 األحزاب

ّٗ 
 من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ
 َّىي  مي خي حي جي يه ىه مه جهين ىن

 .ّٔسورة األحزاب، آية رقم: 
ّٔ 
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َْ 
 هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىيُّ
 َّمخ جخ مح جح  مج حج مث هت متخت حت جت

 .ُٕ – َٕسورة األحزاب، آية رقم: 
ُ 

 فاطر
 ُّ .ِٖسورة فاطر، آية رقم:  َّمصخص حص مس خس حس جسُّ ُْ

 غافر

ِْ 
 نب مب زب ربيئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ
 نث مث زث رث يت ىت  نت متزت رت يب ىب
 .ّٓسورة غافر، آية رقم: َّىث

ْ 

 الحجرات
 ُِٖ .َُسورة اٟتجرات، من اآلية رقم:  َّجس مخ جخُّ ّْ

 الذاريات
 ُُٔ/ُ .ٔٓسورة الذاريات، آية رقم:  َّىئ نئ مئ زئ رئ ُّّٰٱ ْْ

 الرحمن
 ُِٗ/َِٕ .َٔسورة الرٛتن، آية رقم:  َّجخ مح جح  مج حجُّ ْٓ

 محمد

 َّجنمم خم حم جمهل مل خل حل  جل مك لكُّ ْٔ

 .ُٖسورة ٤تمد، آية رقم: 
ٖٗ 

 المدثر
 ُّٔ .ّٖسورة ا١تدثر، آية رقم:  َّجن مم خم حم  جمُّٱ ْٕ
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األحاديثفهرس   
 الصفحة الحديث ـ

 أ
ُ ... ، : ًإذىا حىدَّثى كىذىبى ثه  َِٗ متفق عليو... آيىةي اٍلمينىاًفًق ثىبلى
ٍبتيوي لًنػىٍفًسي،ابٍػتػىٍعتي زىيٍػتن  ِ  َِْ ركاه أبو داككد....  ا ُب السُّوًؽ، فػىلىمَّا اٍستػىٍوجى

ٍفنىةو، صلى اهلل عليو كسلماٍغتىسىلى بػىٍعضي أىٍزكىاًج النَّيبّْ  ّ  ركاه......  ُب جى
 ٕٓ الًتمذم.

ْ  ،  ُٗٗ ركاه أٛتد...... ًإذىا اٍختػىلىفى اٍلبػىيػّْعىاًف، كىالسٍّْلعىةي كىمىا ًىيى
هي  ٓ  ُِٓ متفق عليو......  ًإذىا اٍستػىيػٍقىظى أىحىديكيٍم ًمٍن نػىٍوًمًو فػىٍليػىٍغًسٍل يىدى
 َُٗ/ُّْ ركاه أبو داككد..... ًإذىا تػىبىايػىٍعتيٍم بًاٍلًعينىًة، كىأىخىٍذًبيٍ أىٍذنىابى اٍلبػىقىًر،  ٔ
 ٔٗ ركاه اٛتد. .....  ًإذىا كىافى اٍلمىاءي قػيلَّتػىٍُتً ملٍى ٭تىًٍمًل ا٠ٍتىبىثى  ٕ
ٍيئن  ٖ  َُٗ .ركاه مسلم ..... ا فىأىٍشكىلى عىلىٍيوً ًإذىا كىجىدى أىحىديكيٍم ُب بىٍطًنًو شى
 ُُٓ ركاه البخارم. ..... اإفَّ زىٍكجى بىرًيرىةى كىافى عىٍبدن  ٗ
ٍيتىًة  َُ  ُِٓ متفق عليو...... ًإفَّ اللَّوى كىرىسيولىوي حىرَّـى بػىٍيعى ا٠ٍتىٍمًر كىاٍلمى
 ِْٗ ركاه مسلم...... ًإفَّ اللَّوى كىتىبى اإًلٍحسىافى عىلىى كيلّْ شىٍيءو،  ُُ
 ُّٔ .ركاه ابن ماجو..... ًإ٪تَّىا اٍلبػىٍيعي عىٍن تػىرىاض  ُِ
 َُُ .متفق عليو ..... ًإ٪تَّىا أىٍقًضى بًنىٍحًو مىا أىٍٝتىعي  ُّ
ًذًه اٟتٍىبَّةى السٍَّودىاءى ًشفىاءه متفق عليو ُْ  َُّ/َُُ .ًإفَّ ىى
 ٕٓ .ركاه أٛتد..... نػىهىى أىٍف يػىتػىوىضَّأى الرَّجيلي  صلى اهلل عليو كسلمإفَّ النَّيبَّ  ُٓ
ا يىا اٍبنى ا٠ٍتىطَّاًب،  ُٔ  ُٖ ركاه أٛتد...... أىميتػىهىوّْكيوفى ًفيهى
 ُُْ ركاه مسلم......  أف بعض ا١تشركُت قالوا لو: إٍل أرل صاحبكم ُٕ

ا، اٍستػىعىارى ًمٍنوي يػىٍوـى حينػىٍُتو أىٍدرىاعن  صلى اهلل عليو كسلمأىفَّ رىسيوؿى اهلًل  ُٖ
 ركاه أٛتد...... 

ُِِ/ِِِ/
ِِّ 

، فىجىاءىهي اٍستػىٍعمىلى رىجيبلن  صلى اهلل عليو كسلمأىفَّ رىسيوؿى اللًَّو  ُٗ ٍيبػىرى  عىلىى خى
، فػىقىاؿى بً  ًنيبو  ُُٗ متفق عليو.صلى اهلل عليو كسلم: ..... اللًَّو  تىٍمرو جى
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 ََُ ركاه مسلم......  مىرَّ ًبقىٍوـو يػيلىقّْحيوفى  صلى اهلل عليو كسلمأف الرسوؿ  َِ

 أىفَّ رىسيوؿى اللًَّو صلى اهلل عليو كسلم نػىهىى أىٍف تػيبىاعى السّْلىعي حىٍيثي تػيٍبتىاعي  ُِ
 ....  ركاه أبو داككد

َِْ 

 ُّْ .ركاه أبو داككد .....نػىهىى عىًن التٍَّحرًيًش  صلى اهلل عليو كسلمأف النيب  ِِ
 ُِٕ ركاه مسلم...... أىنَّوي كىافى يىًسَتي عىلىى ٚتىىلو لىوي قىٍد أىٍعيىا  ِّ
ا ًمٍن كىلًيػّْهىا،  ِْ  ٕٗ ركاه مسلم...... األىَلّْي أىحىقُّ بًنػىٍفًسهى

 ب
ٍوًسًم، فىجىاءى بىاعى شىرًيكه يل كىرًقن  ِٓ  ُْٖ عليو.متفق ..... ا بًنىًسيئىةو ًإىلى اٍلمى

ِٔ 
نىمىا ٨تىٍني ُب سىفىرو مىعى النَّيبّْ  ، ًإٍذ جىاءى رىجيله عىلىى صلى اهلل عليو كسلمبػىيػٍ

ًينن   ركاه مسلم...... ، ا كىمًشىاالن رىاًحلىةو لىوي، فىجىعىلى يىٍصًرؼي بىصىرىهي ٯتى
ُِٖ/ُٕٓ/

َُِ 
 ُٗٗ/َٖ الًتمذم.ركاه ..... البػىيػّْنىةي عىلىى اٍلميدًَّعي، كىاليىًمُتي  ِٕ

 ت

ِٖ 
كىأىبيو بىٍكرو كىعيمىرى رىًضي اللَّوي تػىعىاىلى عىنػٍهيمىا، كىمىا تيٍدعىى  تػيويُبّْى رىسيوؿي اللَّوً 

 ركاه ابن ماجو. .....رًبىاعي 
ُٖٔ 

 ث
 ْٕ .ركاه البخارم..... ٍبيَّ يىٍأٌب اٞتٍىٍمرىةى الَّيًت ًعٍندى اٍلعىقىبىًة، فػىيػىٍرًميهىا ًبسىٍبًع  ِٗ

 ج
ؿه ًإىلى النَّيبّْ  َّ  ُُٔ .متفق عليو..... بًتىٍمرو بػىٍرٍلٍّ  صلى اهلل عليو كسلمجىاءى ًببلى

فقالت: يىا رىسيوؿى اللًَّو، ًإفَّ اللَّوى  صلى اهلل عليو كسلمجاءت إىل النيب  ُّ
 ،  ٕٗ متفق عليو...... الى يىٍستىٍحًيي ًمٍن اٟتٍىقّْ

ِّ  ، اتػىٍبتي أىٍىًلي عىلىى ًتٍسًع أىكىاؽو  َِّ .متفق عليو..... جىاءىٍتًٍت بىرًيرىةي فػىقىالىٍت: كى

: يىا رىسيوؿى اللًَّو، ًإفَّ أيمّْي مىاتىٍت كىعىلىيػٍهىا  ّّ جىاءى رىجيله ًإىلى النَّيبّْ ث فػىقىاؿى
 ٖٕ متفق عليو...... صىٍوـي شىٍهرو أىفىأىٍقًضيًو عىنػٍهىا؟ 

 ح
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نػىهيمىا ميٍشتىًبهىاته  ّْ ـي بػىُتّْه، كىبػىيػٍ  ٕٖ متفق عليو...... اٟتٍىبلىؿي بػىُتّْه كىاٟتٍىرىا
 خ

 ِِّ ركاه أٛتد......  ا٠ٍتىرىاجي بًالضَّمىافً  ّٓ
 َُِ .... متفق عليو شىٍهرً  اللًَّو صلى اهلل عليو كسلم ُب  خىرىٍجنىا مىعى رىسيوؿً  ّٔ

 د
 ُُٖ/َُّ ركاه أٛتد. ..... مىا الى يىرًيبيكى  دىٍع مىا يىرًيبيكى ًإىلى  ّٕ

ّٖ 
ا ألىٍشًتىًمى لىوي شىاةن، ًدينىارن  صلى اهلل عليو كسلمدىفىعى ًإيلىَّ رىسيوؿي اهلًل 
 ُٔٔ .الًتمذم..... فىاٍشتػىرىٍيتي لىوي شىاتػىٍُتً، 

، كىلىٍن ييشىادَّ الدّْينى أىحىده ًإالَّ غىلىبىوي،  ّٗ  َُْ .ركاه البخارم..... الدّْينى ييٍسره
 ذ

 ُٖٖ .ركاه مسلم.....  ذًٍكريؾى أىخىاؾى ٔتىا يىٍكرىهي  َْ
 ٖٗ ركاه مسلم...... الذَّىىبي بًالذَّىىًب، كىاٍلًفضَّةي بًاٍلًفضًَّة،  ُْ

 ر
 ّٗ يىٍدليكي ًٓتًٍنصىرًًه ركاه البيهقي. صلى اهلل عليو كسلم ...رىأىٍيتي رىسيوؿى اللًَّو  ِْ
 ُِْ .ركاه البخارم..... ا، الرٍَّىني يػيرٍكىبي بًنػىفىقىًتًو ًإذىا كىافى مىٍرىيونن  ّْ

 ز
 ُِٕ ركاه أٛتد......  الزًَّعيمي غىاًرـه  ْْ

 س
اًىًد  ْٓ اٍلميجى  ّّ .متفق عليو..... السَّاًعي عىلىى اأٍلىٍرمىلىًة كىاٍلًمٍسًكًُت كى

صلى اهلل عليو سئل علي بن أيب طالب عن ما اختصو بو رسوؿ اهلل  ْٔ
 ٓ .ركاه البخارم ..... قاؿ:ف كسلم

: ما باؿ اٟتائض تقضي رضي اهلل عنهاسئلت أـ ا١تؤمنُت عائشة  ْٕ
، كال تقضي الصبلة؟  ّٔ ركاه مسلم. ..... الصـو

 ْٖ ركاه أٛتد... ... السّْوىاؾي مىٍطهىرىةه لًٍلفىًم، مىٍرضىاةه لًلرَّبّْ  ْٖ
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 ص
 َُِ .... ركاه مسلم  صىبلىةي اللٍَّيًل مىثٍػٌتى مىثٍػٌتى  ْٗ
ائًزه بػىٍُتى اٍلميٍسًلًمُتى، َٓ  ُّٖ .ركاه الًتمذم ..... الصٍُّلحي جى

 ع
نىتػٍهىا حىىتَّ مىاتىٍت،  ُٓ بىًت اٍمرىأىةه ُب ًىرَّةو سىجى  ِْٗ متفق عليو...... عيذّْ

/ُِِ/ُْٔ .ركاه أٛتد.....  أىخىذىٍت حىىتَّ تػيؤىدّْيىوي  عىلىى اٍليىًد مىا ِٓ
ِِِ 

 ؼ
 ِّٖ ركاه أٛتد......  فىًإٍف اٍشتىجىريكا فىالسٍُّلطىافي كىيلُّ مىٍن الى كىيلَّ لىوي  ّٓ
انىٍت أىٍربىًعُتى  ْٓ قىًة اٍلغىنىًم ُب سىاًئمىًتهىا ًإذىا كى  ٔٗ ركاه البخارم......  ُب صىدى
ٓٓ  ،  ُْٕ .ركاه أٛتد..... ُب كيلّْ ًإًبلو سىاًئمىةه، ُب كيلّْ أىٍربىًعُتى ابٍػنىةي لىبيوفو

 ؽ
 ُّ ركاه البسيت...... كيف بكم إذا كثر قراؤكم كقل فقهاؤكم  ٔٓ
 ٓ .ركاه الدار قطٍت.....  الفهم الفهم فيما أديل إليك ٕٓ
 ِْٔ ركاه مسلم.ُبٍ ..... بًالشٍُّفعىًة  صلى اهلل عليو كسلمقىضىى رىسيوؿي اللًَّو  ٖٓ
 َُْ .ركاه اٛتد..... أىمُّ اأٍلىٍديىاف؟  صلى اهلل عليو كسلم:قيل لرسوؿ اهلل  ٗٓ

 ؾ
 َُِ .ماف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم إذا صلى ... ركاه البخارم َٔ

ثػىٍوبىاًف ًقٍطرًيَّاًف غىًليظىاًف،  صلى اهلل عليو كسلمكىافى عىلىى رىسيوًؿ اهلًل  ُٔ
،  ركاه الًتمذم. ..... فىكىافى ًإذىا قػىعىدى فػىعىرًؽى

ُِٕ 

 َِّ ركاه البخارم...... ُب سىفىرو،  صلى اهلل عليو كسلمكينَّا مىعى النَّيبّْ  ِٔ
 ٕٕ ركاه أٛتد...... كينَّا نػىعيدُّ ااًلٍجًتمىاعى ًإىلى أىٍىًل اٍلمىيًّْت  ّٔ
ًبلى بًاٍلبىًقيًع، فىأىٍقًبضي اٍلوىرًؽى  ْٔ  َِٔ ركاه أٛتد...... كيٍنتي أىبًيعي اإٍلً

 ؿ
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 ُّٗ/ُٔٔ .ركاه أٛتد.....  الى تىًبٍع مىا لىٍيسى ًعٍندىؾى  ٓٔ
 ُُٕ .ركاه ابن ماجو..... الى زىكىاةى ُب مىاؿو حىىتَّ ٭تىيوؿى عىلىٍيًو اٟتٍىٍوؿي  ٔٔ
اًفرو الى سىبىقى ًإالَّ ُب  ٕٔ ، أىٍك حى ، أىٍك نىٍصلو  ُْْ/َُِ ركاه أٛتد......  خيفٍّ

/ُِْ/ُْٔ .ركاه أٛتد..... ا، ا كىالى جىادِّ الى يىٍأخيذىفَّ أىحىديكيٍم مىتىاعى أىًخيًو الىًعبن  ٖٔ
َِٓ 

 ُٕٖ .متفق عليو.....  الى يىًبيعي بػىٍعضيكيٍم عىلىى بػىٍيًع أىًخيوً  ٗٔ

لُّ مىاؿي اٍمرًئو  َٕ  .ركاه أٛتد.....  ًإالَّ ًبًطيًب نػىٍفسو ًمٍنوي  الى ٭تًى
ُْٕ/ِّْ/
ِْٖ/َِٓ 

 ُُٗ ركاه مسلم......  ألىنَّوي حىًديثي عىٍهدو ًبرىبًّْو تػىعىاىلى  ُٕ
 ٕٕ ركاه أٛتد......  لىعىنى رىسيوؿي اهلًل صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى النَّاًئحىةى  ِٕ
يًن، كىعىلٍّْموي التٍَّأًكيلى اللهيمَّ فػىقٍّْهوي ُب  ّٕ  ٓ .ركاه أٛتد.....  الدّْ
 ٕٗ قطٍت. ركاه الدار.....  لىٍيسى ُب اٍلقىٍطرىًة كىاٍلقىٍطرىتػىٍُتً ًمنى الدَّـً كيضيوءه  ْٕ
 ٕٗ ركاه أٛتد......  لىٍيسى ُب مىاؿو زىكىاةه حىىتَّ ٭تىيوؿى عىلىٍيًو اٟتٍىٍوؿي  ٕٓ

 ـ
 َْ ...   ركاه أٛتد.عزيزما اسم ابنك؟" قاؿ:  ٕٔ
 َُِ ماكاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يزيد ُب رمضاف ... متفق عليو. ٕٕ
 َُٓ/َُْ .متفق عليو..... بػىٍُتى أىٍمرىٍيًن  صلى اهلل عليو كسلممىا خييػّْرى رىسيوؿي اللًَّو  ٖٕ
 ُْ أٛتد.ركاه ..... مىا ًمٍن قػىٍوـو اٍجتىمىعيوا يىٍذكيريكفى اهللى،  ٕٗ
يىاًف يىشيدُّ بػىٍعضيوي  َٖ اٍلبػينػٍ  ُِٖ متفق عليو...... اٍلميٍؤًمني لًٍلميٍؤًمًن كى
 ُّ متفق عليو...... مىثىلي مىا بػىعىثىًٍت اهللي ًبًو ًمنى ا٢ٍتيدىل كىاٍلًعٍلًم  ُٖ
، عىًتيقىهىا كىلىًقيطىهىا،  ِٖ ثى مىوىارًيثى ٍرأىةي ٖتىيوزي ثىبلى  ُّٓ أٛتد.ركاه ..... اٍلمى
ّٖ  : ثو  ُّٕ ركاه أٛتد...... اٍلميٍسًلميوفى شيرىكىاءي ُب ثىبلى

 ركاه الًتمذم...... ، ا حىرَّـى حىبلىالن ا١تػيٍسًلميوفى عىلىى شيريكًطًهٍم، ًإالَّ شىٍرطن  ْٖ
َٗ/ُُُ/
ُْٓ/ُُٓ/
ُٗٔ/َُِ/



 

264 

ُِٕ/ِّْ 
 ٖٗ ركاه البخارم...... مىٍطلي اٍلغىًٍتّْ ظيٍلمه، فىًإذىا أيٍتًبعى أىحىديكيٍم  ٖٓ

/َِْ/َِّ متفق عليو. ..... ا فىبلى يىًبيعيوي حىىتَّ يػىٍقًبضىوي مىًن ابٍػتىاعى طىعىامن  ٖٔ
َِٓ 

 ُّٓ .ركاه أبو داككد..... مىٍن أىٍسلىفى ُب شىٍيءو فىبلى يىٍصرًٍفوي ًإىلى غىٍَتًًه  ٕٖ
 ُْٖ متفق عليو...... مىًن اٍشتػىرىل شىاةن ميصىرَّاةن، فػىٍليػىنػٍقىًلٍب ًّٔىا  ٖٖ
 ُُّ .ركاه أبوداكد ..... ا أىقىالىوي اللَّوي عىثٍػرىتىوي مىٍن أىقىاؿى ميٍسًلمن  ٖٗ
 ُّٗ .متفق عليو..... ا، ا ًمنى األىٍرًض ظيٍلمن مىًن اقػٍتىطىعى ًشبػٍرن  َٗ
ا لًٍلبىاًئًع، مىٍن بىاعى ٩تىٍبلن  ُٗ  ِّْ/ُِّ متفق عليو......  قىٍد أيبػّْرىٍت فػىثىمىريىى
 ِٖ .ركاه أبو داككد.... مىٍن تىشىبَّوى ًبقىٍوـو  ِٗ
 ُُٕ ركاه مسلم......  مىٍن دىخىلى دىارى أىىًب سيٍفيىافى فػىهيوى آًمنه، ّٗ
 ُ ركاه أٛتد...... ا سىلىكى اهللي ًبًو ا يىٍطليبي ًفيًو ًعٍلمن مىٍن سىلىكى طىرًيقن  ْٗ
 ِ .ركاه مسلم.....    لىٍيسى عىلىٍيًو أىٍمرينىا فػىهيوى رىدّّ مىٍن عىًملى عىمىبلن  ٓٗ
 ُْٖ .ركاه أٛتد..... مىٍن قيًتلى ديكفى مىالًًو فػىهيوى شىًهيده،  ٔٗ
 ُُِ .ركاه النسائي..... ا ًبغىٍَتً حىقًّْو، سىأىلىوي اهللي مىٍن قػىتىلى عيٍصفيورن  ٕٗ
ا أىٍف يػىٍعًلفيوهى  ٖٗ  ِْٖ ركاه أبو داككد......  مىٍن كىجىدى دىابَّةن قىٍد عىجىزى عىنػٍهىا أىٍىليهى
يػٍرن  ٗٗ ينً مىٍن ييرًٍد اللَّوي ًبًو خى  ّْ/ِ .متفق عليو ..... ا يػيفىقٍّْهوي ُب الدّْ

 ف
عى مىقىالىيًت فػىوىعىاىىا، نىضَّرى اللَّوي اٍمرن  ََُ  ْ .ركاه أٛتد..... أ ٝتًى
ٍيئن نىضَّرى اللَّوي اٍمرن  َُُ عى ًمنَّا شى عى، أ ٝتًى  ِّ .ركاه الًتمذم..... ا فػىبػىلَّغىوي كىمىا ٝتًى
ًذًه فىحىمىلىهىا، نىضَّرى اهللي عىٍبدن  َُِ عى مىقىالىيًت ىى  ِّ ركاه اإلماـ أٛتد...... ا ٝتًى
اًلئً نػىهىى  َُّ اًلًئ بًاٍلكى  ُّٕ .ركاه اٟتاكم.....  عىٍن بػىٍيًع اٍلكى
، كىشىٍرطو  َُْ  َِّ ٣تمع الزكائد. ..... نػىهىى عىٍن بػىٍيعو

/َُٖ/ُٕٔ .ركاه مسلم ..عىٍن بػىٍيًع اٟتٍىصىاًة،. صلى اهلل عليو كسلمنػىهىى رىسيوؿي اللًَّو  َُٓ
ُُٖ 
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 ُٖٓ ... ركاه أٛتد عىٍن صىٍفقىتػىٍُتً نػىهىى رىسيوؿي اهلًل صلى اهلل عليو كسلم  َُٔ

ـي عىٍن تػىٍفرًيًق الصٍَّفقىةً  َُٕ ةي كىالسَّبلى أكرده ُب .....  نػىهىى النَّيبُّ عىلىٍيًو الصَّبلى
 العناية كليس لو أصل.

ُٖٓ 

 ك
اًز ا٠ٍتيٍمسي  َُٖ  َُٖ .متفق عليو..... كىًَب الرّْكى
 ُُٕ/ُٗٔ .متفق عليو.....  مىٍنزًؿو كىىىٍل تػىرىؾى لىنىا عىًقيله ًمٍن  َُٗ

 م
 َِٓ ركاه أٛتد...... ا، يىا رىسيوؿى اهلًل، ًإٍلّْ أىٍشًتىًم بػيييوعن  َُُ
 ُْٗ ركاه مسلم...... يىا رىسيوؿى اللًَّو، أىرىأىٍيتى ًإٍف جىاءى رىجيله ييرًيدي أىٍخذى مىايل؟  ُُُ
 ِِِ داككد.ركاه أبو ..... يا رسوؿ اهلل أعارية مضمونة  ُُِ
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 فهرس األعالـ
 الصفحة االسم ـ

 أ
 ٕٖ إبراىيم بن موسى الشاطيب ُ
 ْٓ إبراىيم بن يزيد النخعي ِ
 ُِ إحساف بن ٤تمد العتييب ّ
 ط أٛتد بن عبداٟتليم اٟتراٍل )ابن تيمية( ْ
 ِِّ أٛتد بن عبدالرٛتن القاضي ٓ
 ّٗ أٛتد بن عبدالرٛتن القرشي ٔ
 ُْٖ العسقبلٍل )ابن حجر(أٛتد بن علي  ٕ
 ُُُ أٛتد بن ٤تمد اٟتموم ٖ
 ٗٔ أٛتد بن ٤تمد ا٠تليل ٗ
 ُٗٔ أسامة بن زيد بن حارثة الكناٍل َُ
 ِّ أنس بن مالك  األنصارم ُُ

 ب
 ْٗ بدر بن نادر ا١تشارم ُِ
 ُٕٖ الرباء بن عازب ا٠تزرجي ُّ
 ُُٓ بريرة اٟتبشية ُْ
 ّٕ بكر بن عبداهلل أبو زيد ُٓ

 ج
 ُِٕ جابر بن عبداهلل األنصارم ُٔ
 ٕٕ جرير بن عبد اهلل البجلي ُٕ

 ح
 ْٕ اٟتكم بن عمرك الغفارمٌ  ُٖ
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 ُٔٔ حكيم بن حزاـ األسدم ُٗ
 ِّْ حنيفة الرقاشي َِ

 خ
 ُْ خالد بن عبداهلل ا١تصلح ُِ
 ٗٓ خالد بن علي ا١تشيقح ِِ

 د
 ُٖٔ دبياف بن ٤تمد الدبياف ِّ

 ذ
 ٕٔ بن سعد الغامدمذياب  ِْ

 ر
 ٔٗ الرميصاء بنت ملحاف النجارية ِٓ

 ز
 َِّ زيد بن ثابت األنصارم ِٔ
 َٗ زين الدين بن إبراىيم بن ٧تيم ِٕ

 س
 ُِْ السائب بن يزيد الكندم ِٖ
 ِٔ سامي بن ٤تمد الصقَت ِٗ
 ُِٖ سعد بن مالك األنصارم َّ
 ُُْ سلماف الفارسي ُّ
 ْٖ عبدالعزيز اٞتبيبلفسليماف بن  ِّ
 ٗٓ سليماف بن عبد اهلل أبا ا٠تيل ّّ
 ٕٓ سليماف بن عطية ا١تزيٍت ّْ
 ّٓ سليماف بن علي الضحياف ّٓ
 ُِِ ٝترة بن جندب الفزارم ّٔ
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 ش
 ِْٗ شىدَّاد بن أكس األنصارم ّٕ

 ص
 ٕٓ صاّب بن فوزاف الفوزاف ّٖ
 ُِِ صفواف  بن أمية اٞتمحي ّٗ

 ع
 ْٖ بنت عبداهلل التيمي )أيب بكر الصديق(عائشة  َْ
 ُٕ عائض بن عبداهلل القرٍل ُْ
 ِْٕ عامر بن شراحيل ا٢تمداٍل ِْ
 ِْ عبد اٟتميد بن عبدالعزيز كشك ّْ
 ُُُ عبد اٞتبار بن أٛتد ا٢تمذاٍل ْْ
 َُُ عبد الرٛتن بن أيب بكر السيوطي )جبلؿ الدين( ْٓ
 ُّّ )ابن رجب(عبد الرٛتن بن أٛتد الٌسبلمي ْٔ
 ُٔ عبدالرٛتن بن صاّب العشماكم ْٕ
 ّّ عبدالرٛتن بن صخر الدكسي )أبو ىريرة( ْٖ
 ُٓ عبد الرٛتن بن عبدالعزيز السديس ْٗ
 ُْٖ عبدالرٛتن بن مطعم أبو ا١تنهاؿ ا١تكي َٓ
 ط عبدالرٛتن بن ناصر السعدم ُٓ
 ُٗ عبدالرٛتن بن يوسف الفبلٍل )األفريقي( ِٓ
 ُٖ عبدالرزاؽ بن عفيفي النويب ّٓ
 ُُ عبدالعزيز بن عبداهلل آؿ باز ْٓ
 ُْ عبدالعزيز بن عبداهلل آؿ الشيخ ٓٓ
 ُٗ عبدالعزيز بن ناصر الرشيد ٔٓ
 ْٖ عبدالعزيز بن عبدالرٛتن ا١تسند ٕٓ
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 ٖٖ عبد العزيز بن عبد السبلـ السلمي ٖٓ
 َُٗ عبدالسبلـ بن سعيد التنوخي ٗٓ
 ٖٔ بن علي النملة عبدالكرَل َٔ
 ْ عبداهلل بن قيس األشعرم ُٔ
 ٓ عبداهلل بن العباس القرشي ِٔ
 ْٔ عبداهلل بن ٛتد اٞتبليل ّٔ
 ْٕ عبد اهلل بن عمر بن ا٠تطاب ْٔ
 ِِ عبداهلل بن ٤تمد الطيار ٓٔ
 ُِٕ عبد اهلل بن ٤تمد بن قدامة ا١تقدسي ٔٔ
 ُّ عبد اهلل بن مسعود ا٢تذيل ٕٔ
 ُْ بن عبداحملسن الًتكي عبداهلل ٖٔ
 ْٔ عبداهلل بن علي الركباف ٗٔ
 ْٔ عبداهلل بن ٤تمد الغذامي َٕ
 ُٕٓ عبد اهلل بن أٛتد ا١تركزم ُٕ
 ُْ عبداحملسن بن ٛتد البدر ِٕ
 ُٔٔ عركة بن اٞتعد البارقي ّٕ
 ْٓ عصاـ بن عبدا١تنعم ا١ترم ْٕ
 ُٗٔ عقيل بن أيب طالب ا٢تامشي ٕٓ
 ُٖٔ نضلة الكناٍلعلقمة بن  ٕٔ
 ُٗٔ علي بن ٤تمد ا١تاكردم ٕٕ
 ْٖ علي بن ٤تمد اآلمدم ٖٕ
 ٓٓ علي بن ٤تمد ا٢تندم ٕٗ
 ُٔ عمر بن سليماف اٟتفياف َٖ
 ُٗٗ عمرك بن شعيب بن ٤تمد ُٖ
 ٕٔ عياض بن نامي السلمي ِٖ
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 ؾ
 ٗٔ كاملة بنت ٤تمد الكوارم ّٖ

 ـ
 ّٗ مالك بن أنس األصبحي ْٖ
 ُٗ األمُت بن ٤تمد ا١تختار٤تمد  ٖٓ
 ُٖٓ ٤تمد بن الطيب الباقبلٍل ٖٔ
 ّٓ ٤تمد بن إبراىيم بن العماد ٕٖ
 ط ٤تمد بن أيب بكر الزرعي )ابن القيم( ٖٖ
 ُُٕ ٤تمد بن أٛتد السرخسي )مشس األئمة( ٖٗ
 ُُِ ٤تمد بن أٛتد القرطيب )بن رشد( َٗ
 ْٓ ٤تمد بن جرير الطربم ُٗ
 ِْ ا١تنجد٤تمد بن صاّب  ِٗ
 ُٓ ٤تمد بن صفوت نور الدين ّٗ
 ٖٔ ٤تمد بن عبدالرٛتن آؿ إٝتاعيل ْٗ
 ُٕٓ ٤تمد بن عبداهلل األّٔرم ٓٗ
 ٖٖ ٤تمد بن عبدالواحد السيواسي ٔٗ
 ُِٔ ٤تمد بن علي الشوكاٍل ٕٗ
 ُِٔ ٤تمد بن علي ا١تازرم ٖٗ
 ُٕٓ ٤تمد بن ٤تمد ا١تاتريدم ٗٗ
 ُٔ ٤تمد بن ىاشم ىدية ََُ
 ٕٔ ٤تمود بن ٤تمد ا١تنياكم َُُ
 ّٗ ا١تستورد بن شداد الفهرم َُِ
 ُْٕ معاكية بن حيدة القشَتم َُّ
 ِ معاكية بن صخر بن حرب األموم َُْ
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 ف
 ٔٔ ناصر بن مسفر الزىراٍل َُٓ

 ك
 ّٓ كحيد بن عبدالسبلـ بايل َُٔ
 ِّ كليد بن أٛتد اٟتسُت َُٕ
 ٖٕ كىبة بن مصطفى الزحيلي َُٖ

 م
 ّٔ ٭تِت بن شرؼ النوكم أبو زكريا َُٗ
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 فهرس المراجع
 المرجع ـ
 .القرآف الكرَل ُ

 أ
، ضمن آّموعة جهود الشيخ العثيمين في الفقوأبا ا٠تيل، سليماف بن عبداهلل أبا ا٠تيل،  ِ

 -ىػ ُِّْ جامعة القصيم،القصيم،ب) طد.الكاملة لندكة جهود الشيخ العثيمُت العلمية، 
 .(ـَُُِ

 .(ـُٖٖٗ –ق َُْٖ ،دار الفكردمشق، ب)ِط، القاموس الفقهيأبو حبيب، سعدم،  ّ
، المدخل المفصل لمذىب اإلماـ أحمد كتخريجات أبو زيد، بكر بن عبداهلل ْ

 .(ـُٔٗٗ -ىػ ُُْٕ ،دار العاصمةالرياض، ب)ُط، األصحاب
دار دمشق، ب)ُط، ذخيرة العقبى في شرح المجتبىاألثيويب، ٤تمد بن علي الولوم،  ٓ

 .(ـُٔٗٗ –ق ُُْٔ ،ا١تعراج
عبد  ، ٖتقيق:المغيث في غريبي القرآف كالحديثآّموع األصبهاٍل، ٤تمد بن عمر،  ٔ

 .(ـُٖٔٗ -ىػ َُْٔ ،دار ا١تدٍل ،دةّت)ُط ،الكرَل العزباكم
ق ُُْٓ مية،دار الكتب العلبَتكت، ب)ُط، المدكنةاألصبحي، مالك بن أنس بن عامر،  ٕ

 .(ـُْٗٗ –
 –ق َُْٖا١تكتب اإلسبلمي، َتكت، بب)ّط، صحيح الجامعاأللباٍل، ٤تمد بن نوح،  ٖ

 .(ـُٖٖٗ
مكتبة ا١تعارؼ، الرياض، ب)ُط، سلسلة األحاديث الصحيحةاأللباٍل، ٤تمد بن نوح،  ٗ

 ـ.ُٓٗٗ –ق ُُْٓ
، إشراؼ: زىَت السبيلإركاء الغليل بتخريج أحاديث منار األلباٍل، ٤تمد بن نوح،  َُ

 .(ـُٖٓٗ –ق َُْٓ ا١تكتب اإلسبلمي،بَتكت، ب)ِطالشاكيش، 
 –ق َُْٔا١تكتب اإلسبلمي، ببَتكت، )ْط، أحكاـ الجنائزاأللباٍل، ٤تمد بن نوح،  ُُ

 .(ـُٖٔٗ
، سلسلة األحاديث الضعيفة كالموضوعة كأثرىا السيء في األمةاأللباٍل، ٤تمد بن نوح،  ُِ
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 .(ـُِٗٗ –ق ُُِْ دار ا١تعارؼ،بالرياض، )ُط
دار الكتب  ببَتكت،د.ط)، فتح الوىاب شرح منهج الطالباألنصارم، زكريا بن ٤تمد،  ُّ

 .ـُٕٗٗ –ق ُُْٖ ،العلمية
، كفاية النبيو في شرح التنبيواألنصارم، أٛتد بن ٤تمد،  ُْ ، ٖتقيق: ٣تدم ٤تمد باسلـو

 .(ـََِٗ –ق َُّْ،دار الكتب العلميةببَتكت، )ُط
 –ق ُُْْ،دار صادرببَتكت، )ّط، لساف العرباألنصارم، ٤تمد بن مكـر بن منظور،  ُٓ

 .(ـُّٗٗ
دار ببَتكت، )ُط، أسنى المطالب في شرح ركض الطالبنصارم، زكريا بن ٤تمد، األ ُٔ

 .(ـَََِ –ق  ُِِْ ،الكتب العلمية
، ٖتقيق الدكتور: سيد اٞتميلي، اإلحكاـ في أصوؿ األحكاـاآلمدم، علي بن ٤تمد،  ُٕ

 .(ـُّٖٗ - ىػَُْْ، دار الكتاب العريبببَتكت، )ُط
 ب

ق ُِِْدار طوؽ النجاة،  ،)بالقاىرةُط، الجامع الصحيحالبخارم، ٤تمد بن إٝتاعيل،  ُٖ
 .(ـََُِ –

تصدر عن الرئاسة العامة للبحوث العلمية كاإلفتاء كالدعوة  ، ٣تلةالبحوث اإلسالمية ُٗ
 .كاإلرشاد بالسعودية

، ، الشيخ محمد بن عثيمين من العلماء الربانيينالبدر، عبداحملسن بن ٛتد َِ
 .(ـََُِ -ىػ ُِِْ )د.ـ،د.ف،ُط

 -ىػ َُْٕ ،دار الصدؼ ،بكراتشي)ُط، قواعد الفقوالربكيت، ٤تمد عميم اإلحساف،  ُِ
 .(ـُٖٔٗ

، ٖتقيق: زىَت الشاكيش، ابن تيميةاألعالـ العلية في مناقب البزار، عمر بن علي،  ِِ
 .(ـَُٖٗ –ق ََُْ ا١تكتب اإلسبلمي،ببَتكت، )ّط

 -ىػ ُّٗٗ ،ا١تطبعة السلفيةالقاىرة، د.ط)ب، كتاب العزلةالبسيت، ٛتد بن ٤تمد،  ِّ
 ـ.ُٖٕٗ

ٔتكة ا١تكرمة، )ٓط، توضيح األحكاـ من بلوغ المراـالبساـ، عبداهلل بن عبدالرٛتن،  ِْ
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 .(ـََِّ –ق ُِّْ ،مكتبة األسدم
، ٖتقيق: ٤تمود األرناؤكط كياسُت المقنع لفاظ، المطلع على أالبعلي، ٤تمد بن أيب الفتح ِٓ

 .(ـََِّ –ق ُِّْ ،مكتبة السوادمبالرياض، )ُط٤تمود ا٠تطيب، 
، ٖتقيق الدكتور: بشار عواد معركؼ، تأريخ بغدادالبغدادم، أٛتد بن على ا٠تطيب،  ِٔ

 .(ََِِ –ق ُِِْ ،الغركب اإلسبلميدرار ببَتكت، )ُط
، ٖتقيق: اٟتبيب بن االشراؼ على نكت مسائل الخالؼالبغدادم، عبدالوىاب بن علي،  ِٕ

، )بالرياض، ُططاىر،   .(ـُٗٗٗ –ق َُِْدار ابن حـز
، ٖتقيق: عادؿ التهذيب في فقو اإلماـ الشافعيالبغوم، اٟتسُت بن مسعود بن الفراء،  ِٖ

 .(ـُٕٗٗ –ق ُُْٖ ،دار الكتب العلميةببَتكت، )ُطا١توجود كعلي معوض، عبد
، ٖتقيق: عبدالسبلـ ٤تمد الفتح الرباني فيما ذىل عنو الزرقانيالبناٍل، ٤تمد بن اٟتسن،  ِٗ

 .(ـََِِ –ق ُِِْ ،دار الكتب العلميةببَتكت، )ُطأمُت، 
، ٖتقيق: بشَت عيوف، ستقنعالركض المربع شرح زاد المالبهوٌب، منصور بن يونس،  َّ

 .(ـَُٗٗىػ، ُُُْ ،مكتبة دار البياف)بالكويت، ُط
، ٖتقيق: ىبلؿ مصيلحي كشاؼ القناع عن متن اإلقناعالبهوٌب، منصور بن يونس،  ُّ

 .(ـُُٖٗ –ق َُِْ ،دار الفكرببَتكت، د.ط)مصطفى ىبلؿ، ك 
با٢تند، ٣تلس دائرة ا١تعارؼ )ُط، السنن الكبرل للبيهقيالبيهقي، أٛتد بن اٟتسُت،  ِّ

 .(ـُِٓٗ –ق ُّْْ ،النظامية
 ت

، ٖتقيق: ٤تمد ناصر الدين األلباٍل، مشكاة المصابيحالتربيزم، ٤تمد بن عبداهلل،  ّّ
 (.ـُٖٓٗ –ق َُْٓا١تكتب اإلسبلمي، ببَتكت، )ّط

دار ببَتكت، د.ط)، ٖتقيق: بشَت عواد معركؼ، سنن الترمذمالًتمذم، ٤تمد بن عيسى،  ّْ
 .(ـُٖٗٗ –ق ُُْٖ ،الغرب اإلسبلمي

، ٖتقيق: ٤تمد بن عبدالقادر البهجة في شرح التحفةالتسويل، علي بن عبدالسبلـ،  ّٓ
 .(ـُٖٗٗ –ق ُُْٖ ،دار الكتب العلميةببَتكت، )ُطشاىُت، 

، مكتبة صبيحد.ط)بالقاىرة، ، شرح التلويح على التوضيحالتفتازاٍل، مسعود بن عمر،  ّٔ
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 ت(.د
 ٣تلة دكرية شهرية تصدر عن ٚتاعة أنصار السنة احملمدية ُب دكلة مصر. ،التوحيد ّٕ

 ث
خبزة التطواٍل،  ، ٖتقيق: ٤تمد بوالتلقين في الفقوالثعليب، عبدالوىاب بن علي،  ّٖ

 .(ـََِْ –ق ُِْٓ ،دار الكتب العلميةببَتكت، )ُط
 ج

 –ق َُّْ ،دار الكتب العلميةببَتكت، )ُط، ، التعريفاتاٞترجاٍل، علي بن ٤تمد ّٗ
 .(ـُّٖٗ

، ٖتقيق: علي عوض اسد الغابة في معرفة الصحابةاٞتزرم، علي بن ٤تمد بن األثَت،  َْ
 .(ـُْٗٗ –ق ُُْٓدار الكتب العلمية، ببَتكت، )ُطكعادؿ ا١توجود، 

، ٖتقيق: طاىر النهاية في غريب الحديث كاألثراٞتزرم، ا١تبارؾ بن ٤تمد بن األثَت،  ُْ
 .(ـُٕٗٗ –ق ُّٗٗ ،ا١تكتبة العلميةببَتكت، د.ط)الزاكم ك٤تمود الطناجي، 

دار الكتب ببَتكت، )ِط، الفقو على المذاىب األربعةاٞتزيرم، عبدالرٛتن بن ٤تمد،  ِْ
 .(ـََِّ –ق ُِْْ ،العلمية

، ٖتقيق: د. سائد بكداش، شرح مختصر الطحاكماٞتصاص، أٛتد بن علي،  ّْ
 .(ـََُِ –ق ُُّْ اإلسبلمية،دار البشائر )ببَتكت، ُط

 –ق ُُِْ ،دار الفكرببَتكت، )ُط، بليسإتلبيس اٞتوزم، عبدالرٛتن بن علي،  ْْ
 .(ـََُِ

، ٖتقيق: الدكتور: عبدا١تعطي أمُت قلعجي، غريب الحديثاٞتوزم، عبدالرٛتن بن علي،  ْٓ
 .(ـُٖٓٗق ػػػػػ َُْٓ ،دار الكتب العلميةببَتكت، )ُط

 –ق َُُْ يُت،دار العلم للمبل)ببَتكت، ْط، الصحاحاٞتوىرم، أٝتاعيل بن ٛتاد،  ْٔ
 .(ـَُٗٗ

، ٖتقيق: عبدالرٛتن بن سبلمة الجمع كالفرؽ )كتاب الفركؽ(اٞتويٍت، عبداهلل بن يوسف،  ْٕ
 .(ـََِْ –ق ُِْْ ،دار اٞتيلببَتكت، )ُطا١تزيٍت، 

 ح
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، ٖتقيق: علي بن ٤تمد زاد المستقنع في اختصار المقنعاٟتجاكم، موسى بن أٛتد،  ْٖ
 .د.ت( ،مكتبة النهضة اٟتديثةٔتكة ا١تكرمة، ط).دا٢تندم، 

، ٖتقيق: حسنُت ٤تمد ٥تلوؼ، الفتاكل الكبرلاٟتراٍل، أٛتد بن عبداٟتليم بن تيمية،  ْٗ
 .(ـُٔٔٗ –ق ُّٖٔ ،دار ا١تعرفةببَتكت، )ُط

، ٖتقيق: ٤تمد عزيز جامع المسائل البن تيميةاٟتراٍل، أٛتد بن عبداٟتليم بن تيمية،  َٓ
 .(ـََُِ –ق ُِِْ كالتوزيع، دار عامل الفوائد للنشر)ٔتكة ا١تكرمة، ُطمشس، 

العقيدة الواسطية )اعتقاد الفرؽ الناجية ، بن تيمية اٟتراٍل، أٛتد بن عبداٟتليم ُٓ
 –ق َُِْدار أضواء السلف بالرياض، )ِطٖتقيق: أشرؼ بن عبدا١تقصود،  ،المنصورة(

 .(ـُٗٗٗ
اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب اٟتراٍل، أٛتد بن عبداٟتليم بن تيمية،  ِٓ

 –ق ُُْٗ دار عامل الكتب،ببَتكت، )ٕط، ٖتقيق الدكتور: ناصر العقل، الجحيم
 .(ـُٗٗٗ

ٖتقيق: الدكتور: أٛتد بن القواعد النورانية الفقهية، اٟتراٍل، أٛتد بن عبداٟتليم بن تيمية،  ّٓ
 .(ـََِِ –ق ُِِْ ،دار ابن اٞتوزمبالرياض، )ُط٤تمد ا٠تليل، 

عبدالرٛتن بن ٤تمد ٚتع: ، مجموع فتاكل ابن تيمية، أٛتد بن عبداٟتليم بن تيمية، اٟتراٍل ْٓ
 .(ـََِٓ-ىػ ُِْٔدار الوفاء، )با١تنصورة، ّطز كعامر اٞتزار، ٖتقيق: أنور البا ،القاسم

، علي بن أٛتد،  ٓٓ ، ٖتقيق: أٛتد ٤تمد شاكر، اإلحكاـ في أصوؿ األحكاـابن حـز
 .، د.ت(دار األفاؽ اٞتديدة ببَتكت،د.ط)

، علي بن أٛتد،  ٔٓ  د.ت( ،دار الفكرببَتكت، د.ط)، المحلى باآلثارابن حـز
لة ٣ت)ٔتانشسًت، ُط، الجامع لحياة العالمة محمد بن عثيميناٟتسُت، كليد بن أٛتد،  ٕٓ

 .(ـََِِىػ، ُِِْ اٟتكمة،
ببَتكت، )ُط، غمز عيوف البصائر شرح كتاب األشبو كالنظائراٟتموم، أٛتد بن ٤تمد،  ٖٓ

 .(ـُٖٓٗ –ق َُْٓ ،دار الكتب العلمية
 -ق ُُْٓ دار صادر،ببَتكت، )ِط، معجم البلدافاٟتموم، ياقوت بن عبداهلل الركمي،  ٗٓ

 ـ.ُٓٗٗ
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 د
، ببَتكت )ُط، ٖتقيق: شعيب األرناؤكط كأخركف، السننالدار قطٍت، علي بن عمر،  َٔ

 .(ـََِّ -ىػ، ُِْْ ة الرسالة،مؤسس
مكتبة ا١تلك بالرياض، )ِط، المعامالت المالية أصالة كمعاصرةالدبياف، دبياف بن ٤تمد،  ُٔ

 .(ـََُِ –ق ُِّْ ،الوطنيةفهد 
 تصدر عن مؤسسة الدعوة الصحفية. ،أسبوعية جامعةسعودية ٣تلة إسبلمية ، الدعوة ِٔ
، ٖتقيق: إبراىيم مشس الدارس في تأريخ المدارسالدمشقي، عبدالقادر بن ٤تمد النعيمي،  ّٔ

 ـ(.َُٗٗ –ق َُُْ)ببَتكت، دار الكتب العلمية، ُالدين، ط
 ، د.ت.بَتكت، دار إحياء الًتاثد.ط)، معجم المؤلفينالدمشقي، عمر رضا كحالة،  ْٔ
، تصحيح: أٛتد الشامل في فقو اإلماـ مالكالدمَتم، ّٔراـ بن عبداهلل السلمي،  ٓٔ

 –ق ُِْٗمركز ٧تيبويو للمخطوطات كخدمة الًتاث، )بسراييفوا، ُطعبدالكرَل ٧تيب، 
 (.ـََِٖ

، ٖتقيق: ٞتنة علمية، النجم الوىاج في شرح المنهاجسى، الدمَتم، ٤تمد بن مو  ٔٔ
 (.ـََِْ –ق ُِْٓدار ا١تنهاج، )ّتدة، ُط

الرئاسة العامة د.ط) ،فتاكل اللجنة الدائمة لإلفتاء بالسعوديةالدكيش، أٛتد عبدالرزاؽ،  ٕٔ
 بالسعودية، د.ت(. للبحوث العلمية كاالفتاء

 ذ
ؤكط كأخركف، ا، ٖتقيق: شعيب األرنالنبالء سير أعالـالذىيب، ٤تمد بن أٛتد،  ٖٔ

 د.ت(. مؤسسة الرسالة،د.ط)ببَتكت، 
دار الكتب )ببَتكت، ُط، تذكرة الحفاظ )طبقات الحفاظ( الذىيب، ٤تمد بن أٛتد، ٗٔ

 (.ـُٖٗٗ –ق ُُْٖ ،العلمية
، ٖتقيق: ٤تمد الكاشف في معرفة من لو ركاية في الكتب الستةالذىيب، ٤تمد بن أٛتد،  َٕ

 (.ـُِٗٗ –ق ُُّْ ،دار الثقافة للعلـو اإلسبلمية)ّتدة، ُطعوامة كأٛتد ا٠تطيب، 
، ٖتقيق: عمر تأريخ اإلسالـ ككفيات المشاىير كالعالـالذىيب، ٤تمد بن اٛتد،  ُٕ

 (.ـُٕٖٗ –ق َُْٕ ،دار الكتاب العريب)ببَتكت، ُطعبدالسبلـ تدمرم، 
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، ٖتقيق: علي بن ٤تمد البجاكم، زاف االعتداؿ في نقد الرجاؿميالذىيب، ٤تمد بن أٛتد،  ِٕ
 (.ـُّٔٗ –ق ُِّٖ ،درار ا١تعرفة)ببَتكت، ُط

 ر
ٖتقيق: علي ٤تمد  ،العزيز شرح الوجيز )الشرح الكبير(الرافعي، عبدالكرَل بن ٤تمد،  ّٕ

 (.ـُٕٗٗ –ق ُُْٕ ،دار الكتب العلمية)ببَتكت، ُطعوض كعادؿ أٛتد عبدا١توجود، 
دار ا١تطبوعات د.ط)بالقاىرة، ، بغية الباحث عن جمل الموارثالرحيب، ٤تمد بن علي،  ْٕ

 (.ـُٖٓٗ –ق َُْٔ ،اٟتديثة
 د.ت(. ،دار الفكرد.ط)ببَتكت، ، العناية شرح الهدايةالركمي، ٤تمد بن ٤تمد،  ٕٓ
، ٖتقيق: طارؽ فتحي بحر المذىب في فركع الفقو الشافعيالركياٍل، عبدالواحد اٝتاعيل،  ٕٔ

 (.ـََِٗ -ق َُّْدار الكتب العلمية، )ببَتكت، ُطالسيد، 
 .تصدر عن مؤسسة اليمامة الصحفية ،، صحيفة سعودية يوميةالرياض ٕٕ

 ز
، اعتٌت ّٔا: عبدالرٛتن العبيد كأٯتن شرح القواعد السعديةالزامل، عبداحملسن بن عبداهلل،  ٖٕ

 (.ـََُِ -ىػ ُِِْ ا٠تضراء، )بالرياض، دار أطلسُالعنقرم، ط
)بدمشق، ُط، القواعد الفقهية كتطبيقاتها في المذاىب األربعةالزحيلي، ٤تمد مصطفى،  ٕٗ

 (.ـََِٔ –ق ُِْٕ ،دار الفكر
 د.ت(.دار الفكر، )بدمشق، ُِط، الفقو اإلسالمي كأدلتوالزحيلي، كىبة مصطفى،  َٖ
ابن القيم على عوف المعبود شرح سنن أبي حاشية أيب بكر بن القيم، بن الزرعي، ٤تمد  ُٖ

 –ق ُّٖٖ ،ا١تكتبة السلفية)با١تدينة ا١تنورة، ِط، ٖتقيق، عبدالرٛتن ٤تمد عثماف، داككد
 (.ـُٖٔٗ

، ٖتقيق: ٤تمد إعالـ الموقعين عن رب العالمينالزرعي، ٤تمد بن أيب بكر بن القيم،  ِٖ
 ـ(.ُْٗٗ -ىػ ُُُْالعلمية، )ببَتكت، دار الكتب ُعبدالسبلـ إبراىيم، ط

، ٖتقيق: نايف الطرؽ الحكمية في السياسة الشرعيةالزرعي، ٤تمد بن أيب بكر بن القيم،  ّٖ
 (.ـََِٕ –ق ُِْٖدار عامل الفوائد، )ٔتكة ا١تكرمة، ُطبن أٛتد اٟتمد، 

، ٖتقيق: شعيب زاد المعاد في ىدم خير العبادالزرعي، ٤تمد بن أيب بكر بن القيم،  ْٖ
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 (.ـُٖٔٗ –ق َُْٕمؤسسة الرسالة، )ببَتكت، ُْطكعبدالقادر األرناؤكط، 
، ٖتقيق: ٤تمد د الشيطافيإغاثة اللهفاف من مصا، بن القيم ، ٤تمد بن أيب بكرلزرعيا ٖٓ

 (.ـُٕٓٗ -ىػ ُّٓٗدار ا١تعرفة، )ببَتكت، ِطالفقي، 
)ْتائل، ُطحسن سلماف، ، ٖتقيق: مشهور الفركسيةالزرعي، ٤تمد بن أيب بكر بن القيم،  ٖٔ

 (.ـُّٗٗ –ق ُُْْدار األندلس، 
، ٖتقيق: يوسف بن أٛتد البكرم ك أحكاـ أىل الذمةالزرعي، ٤تمد أيب بكر بن القيم،  ٕٖ

 (.ـُٕٗٗ-قُُْٖدار رمادل للنشر، )بالدماـ، ُطشاكر بن توفيق العاركرم، 
، ءمصطفى أٛتد الزرقا، تعليق: شرح القواعد الفقهية، أٛتد بن ٤تمد، ءالزرقا ٖٖ

 (.ـُٖٗٗ –ق َُْٗدار القلم، )بدمشق، ِط
، ٖتقيق: عبدالسبلـ شرح الزرقاني على مختصر خليليوسف، بن الزرقاٍل، عبدالباقي  ٖٗ

 (.ـََِِ –ق ُِِْدار الكتب العلمية، )ببَتكت، ُط٤تمد أمُت، 
: ٤تمد تامر، ٖتقيق، في أصوؿ الفقو البحر المحيطالزركشي، ٤تمد بن عبداهلل،  َٗ

 ـ(.َََِ –ق ُُِْ)ببَتكت، دار الكتب العليمة، ُط
، ٖتقيق: سيد عبدالعزيز تشنيف المسامع بجمع الجوامعالزركشي، ٤تمد بن عبداهلل،  ُٗ

 (.ـُٖٗٗ –ق ُُْٖمكتبة قرطبة، )بالرياض، ُطكعبداهلل ربيع، 
 –ق ُِِْالعلم للمبليُت، )ببَتكت، دار ُٓ، طاألعالـالزركلي، خَت الدين بن ٤تمود،  ِٗ

 ـ(.ََِِ
)بالرياض، دار ابن اٞتوزم، ُ، طابن عثيمين اإلماـ الزاىدالزىراٍل، ناصر بن مسفر،  ّٗ

 (.ََُِ -ىػ ُِِْ
مطبعة )بالقاىرة، ُط، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائقالزيلعي، عثماف بن علي البارعي،  ْٗ

 (.ـُٖٓٗ –ق ُُّّبوالؽ، 
 س

، ٖتقيق: الدكتور: ٤تمود الطناجي طبقات الشافعية الكبرلالسبكي، تاج الدين بن علي،  ٓٗ
 (.ـُِٗٗ –ق ُُّْدار ىجر، )بالقاىرة، ِطكالدكتور: عبدالفتاح اٟتلو، 

دار الكتب العلمية،  )ببَتكت،ُط، األشباه كالنظائرالسبكي، عبدالوىاب بن تقي الدين،  ٔٗ
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 (.ـُُٗٗ –ق ُُُْ
 د.ت(. دار ا١تعرفة بَتكت، د.ط)ببَتكت،، أصوؿ السرخسي٤تمد بن أٛتد،  السرخسي، ٕٗ
، دار الكتاب العريب د.ط)ببَتكت،، سنن أبي داككدالسجستاٍل، سليماف بن األشعث،  ٖٗ

 د.ت(.
 (.ـُّٗٗ –ق ُُْْدار ا١تعرفة،  د.ط)ببَتكت،، المبسوطالسرخسي، ٤تمد بن أٛتد،  ٗٗ
، ٖتقيق: عبدالرٛتن ذيل طبقات الحنابلةالسبلمي، عبدالرٛتن بن أٛتد بن رجب،  ََُ

 (.ـََِٓ –ق ُِْٓ ،مكتبة العبيكاف)بالرياض، ُطالعثيمُت، 
، ٖتقيق: طو القواعد في الفقو اإلسالمي، عبدالرٛتن بن أٛتد بن رجب، السبلمي َُُ

 (.ـُُٕٗ –ق ُُّٗمكتبة الكليات األزىرية، )بالقاىرة، ُطعبدالرؤكؼ سعد، 
، تعليق: طو قواعد األحكاـ في مصالح األناـالسلمي، عبدالعزيز بن عبدالسبلـ،  َُِ

 (.ـُُٗٗ –ق ُُْْمكتبة الكليات األزىرية، )بالقاىرة، ُطعبدالرؤكؼ سعد، 
دار )بالرياض، ُط، يسع الفقيو جهلو أصوؿ الفقو الذم الالسلمي، عياض بن نامي،  َُّ

 (.ـََِٓ -ىػ ُِْٔ ،التدمرية
 دار الوطن،د.ط)بالرياض، ، عثيمينابن مجموع فتاكل السليماف، فهد بن ناصر،  َُْ

 .(ـُِٗٗ -ىػ ُُّْ
د.ط)بالرياض، ، المختارات الجلية من المسائل الفقهيةالسعدم، عبدالرٛتن بن ناصر،  َُٓ

 د.ت(.ا١تؤسسة السعدية، 
 مكتبة ا١تعارؼ،)بالرياض، ُط، السعديةالفتاكل السعدم، عبدالرٛتن بن ناصر،  َُٔ

 (.ـُٖٔٗ –ق ُّٖٖ
، عقد الجواىر الثمينة في مذىب عالم المدينةالسعدم، عبداهلل بن ٧تم اٞتذامي،  َُٕ

 (.ـََِّ –ق ُِّْدار الغركب اإلسبلمي،  )ببَتكت،ُطٛتيد ٟتمر،  د. ٖتقيق:
، ٖتقيق: أنس بن عبدالرٛتن العقيل، شرح عمدة األحكاـالسعدم، عبدالرٛتن بن ناصر،  َُٖ

 (.ـََُِ –ق ُُّْدار التوحيد، )بالرياض، ُط
، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالـ المنافالسعدم، عبدالرٛتن بن ناصر،  َُٗ

 ـ(.ُٗٗٗ – قَُِْ )ببَتكت، مؤسسة الرسالة،ُط
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التقاسيم البديعة القواعد كاألصوؿ الجامعة كالفركؽ ك السعدم، عبدالرٛتن بن ناصر،  َُُ
 ـ(.ُٖٗٗ –ق َُُْ، يمكتبة اإلماـ الشافع)بالرياض، ِط، النافعة

، ْتث فقهي منشور ُب ٣تلة عقد التصريف توصيفو كحكموالسلمي، عبداهلل بن ناصر،  ُُُ
 العدؿ السعودية.

، ٖتقيق: الدكتور: صبلح الدين الناىي، عيوف المسائلالسمرقندم، نصر بن ٤تمد،  ُُِ
 (.ـُٔٔٗ –ق ُّٖٔ ،مطبعة أسعدد.ط)ببغداد، 

، ٖتقيق: د. أٛتد السراح كد. رفع النقاب عن تنقيح الشهابالسمبليل، اٟتسُت بن علي،  ُُّ
 (.ـََِْ –ق ُِْٓ ،مكتبة الرشد)بالرياض، ُطعبدالرٛتن اٞتربين، 

صبلح  ، ٖتقيق:منهج الطالب في فقو الشافعي٤تمد االنصارم، بن السنيكي، زكريا  ُُْ
 (.ـُٕٗٗ –ق ُُْٕدار الكتب العلمية،  )ببَتكت،ُط٤تمد عويضة، 

 (.ـُٕٕٗ –ق ُّٕٗدار الكتاب العريب،  )ببَتكت،ّط، فقو السنةسيد سابق،  ُُٓ
 د.ت(. دار الفكر، د.ط)ببَتكت،، فتح القديرشرح السيواسي، ٤تمد بن عبدالواحد،  ُُٔ
 لمية،دار الكتب الع )ببَتكت،ُط، األشباه كالنظائرالسيوطي، عبدالرٛتن بن أيب بكر،  ُُٕ

 (.ـَُٗٗ –ق ُُُْ
 ش

-قُُْٕبن عفاف، ادار )بالقاىرة، ُط، الموافقاتالشاطيب، إبراىيم بن موسى،  ُُٖ
 (.ـُٕٗٗ

 –ق ُّٖٓمكتبة اٟتليب، )بالقاىرة، ُط، كتاب الرسالةدريس، إالشافعي، ٤تمد بن  ُُٗ
 (.ـَُْٗ

)بالرياض، ِ، طشرح المنظومة السعدية في القواعد الفقهيةالشثرم، سعد بن ناصر،  َُِ
 ـ(.ََِٓ –ق ُِْٔدار أشبيليا، 

)ببَتكت، ُط، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجالشربيٍت، ٤تمد بن أٛتد،  ُُِ
 (.ـُْٗٗ –ق ُُْٓ ،دار الكتب العلمية

الجامع لسيرة شيخ اإلسالـ: ابن تيمية خالؿ ٤تمد، مشس، ٤تمد عزيز، العمراف، علي  ُِِ
 (.ـُٗٗٗ -ىػ َُِْدار عامل الفوائد، )ٔتكة ا١تكرمة، ُط، سبعة قركف
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)با١تدينة، مطبوعات ُ، طالوصف المناسب لشرع الحكمالشنقيطي، أٛتد بن ٤تمود،  ُِّ
 ـ(.ُْٗٗ –ق ُُْٓاٞتامعة اإلسبلمية، 

، ٖتقيق: العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسيرالشنقيطي، ٤تمد بن األمُت،  ُِْ
 ـ(.ََِٓ –ق ُِْٔ)ٔتكة ا١تكرمة، دار عامل الفوائد، ِخالد بن عثماف السبت، ط

دار )بالرياض، ُط، السيل الجرار المتدفق على حدائق األزىارالشوكاٍل، ٤تمد بن علي،  ُِٓ
 ،  د.ت(.ابن حـز

الرئاسة العامة للبحوث ، د.ط)بالرياض، فتاكل ابن بازمجموع الشويعر، ٤تمد بن سعد،  ُِٔ
 بالسعودية، د.ت(. العلمية كاإلفتاء

، ٖتقيق: مهدم الكيبلٍل، الحجة على اىل المدينةالشيباٍل، ٤تمد بن اٟتسن،  ُِٕ
 ـ(.ُِٖٗ -ق َُّْ)ببَتكت، عامل الكتب، ّط

ىػ ُُِْمؤسسة الرسالة،  )ببَتكت،ُ، طمسند أحمد بن حنبلالشيباٍل، أٛتد بن ٤تمد،  ُِٖ
 ـ(.َََِ -

 ص
)بالرياض، ُط، ٖتقيق: الدكتور: فهد السدحاف، أصوؿ الفقوالصاٟتي، ٤تمد بن مفلح،  ُِٗ

 (.ـُٗٗٗ –ق َُِْمكتبة العبيكاف، 
دار الكتب  ببَتكت،، المبدع في شرح المقنع، إبراىيم بن ٤تمد بن مفلح، الصاٟتي َُّ

 (.ـُٕٗٗ –ق  ُُْٖالعلمية، 
، ٖتقيق: ٤تمد عبدالسبلـ بلغة السالك ألقرب المسالكالصاكم، أٛتد بن ٤تمد،  ُُّ

 (.ـُٓٗٗ –ق ُُْٓدار الكتب العلمية،  د.ط)ببَتكت،شاىُت، 
، ٖتقيق: القاضي حسُت إجابة السائل شرح بغية اآلملالصنعاٍل، ٤تمد بن اٝتاعيل،  ُِّ

 (.ـُٖٔٗ -ق َُْٕمؤسسة الرسالة،  )ببَتكت،ُطالسياغي كالدكتور حسن األىدؿ، 
 ط

صفحات من حياة الفقيد العالم الزاىد الشيخ: محمد بن الطيار، عبداهلل بن ٤تمد،  ُّّ
 ـ.ََُِ/ّ -ىػ ُُِْ/ُِ، ملحق من إصدار آّلة العربية، عثيمين

ضمن آّموعة  ، منهج ابن عثيمين في التدريس الجامعيالطيار، عبداهلل بن ٤تمد،  ُّْ
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 ـ.َُُِ -ىػ ُِّْ ،الكاملة لندكة جهود الشيخ العثيمُت العلمية، طباعة جامعة القصيم
 ع

دار )بالقاىرة، ِط، المدخل إلى دراسة المذاىب الفقهيةعبدالوىاب، على ٚتعة ٤تمد،  ُّٓ
 (.ـََُِ -ىػ  ُِِْالسبلـ، 

، ٚتع: د: عبداهلل بن ٤تمد الطيار، سلسلة اللقاء الشهرمالعثيمُت، ٤تمد بن صاّب،  ُّٔ
 .ـ(ََِٖ –ق َُّْ)بالرياض، دار ابن اٞتوزم، ُط

دار ابن )بالرياض، ُط، الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمُت، ٤تمد بن صاّب،  ُّٕ
 (.ـََُِ -ىػ ُِِْ ،اٞتوزم

 -ىػ ُِْٕ ،دار الوطن)بالرياض، ِط، شرح رياض الصالحينالعثيمُت، ٤تمد بن صاّب،  ُّٖ
 (.ـََِٔ

ق ُِْٔ ،بالرياض، دار الوطن)ُط، شرح العقيدة السفارينيةالعثيمُت، ٤تمد بن صاّب،  ُّٗ
 (.ـََِٓ –

)بالرياض، دار ُٚتع: د.عبداهلل الطيار، ط، لقاء الباب المفتوحالعثيمُت، ٤تمد بن صاّب،  َُْ
 ـ(.ُْٗٗ -ق ُُْٓالوطن، 

، ٚتع كترتيب: فهد بن ناصر السليماف، أركاف اإلسالـفتاكل العثيمُت، ٤تمد بن صاّب،  ُُْ
 (.ـََِٓ -ىػ ُِْٔدار الثريا للنشر، )بالرياض، ِط

 -ىػ ُِّْبالرياض، دار ابن اٞتوزم، )ُط، كتاب العلمالعثيمُت، ٤تمد بن صاّب،  ُِْ
 (.ـََُِ

 ،اٞتوزمبالرياض، دار ابن د.ط)، األصوؿ من علم األصوؿالعثيمُت، ٤تمد بن صاّب،  ُّْ
 (.ـََِٓ –ق ُِْٔ

 ،بالرياض، دار ابن اٞتوزم)ّط، منظومة أصوؿ الفقو كقواعدهالعثيمُت، ٤تمد بن صاّب،  ُْْ
 (.ـَُِِ -قُّْْ

ىػ ُُّْ ،بالرياض، دار ابن اٞتوزم)ِط، تفسير سورة البقرةالعثيمُت، ٤تمد بن صاّب،  ُْٓ
 (.ـََُِ -

)بالقاىرة، ا١تكتبة اإلسبلمية، ُ، طبخارمشرح صحيح الالعثيمُت، ٤تمد بن صاّب،  ُْٔ
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 ـ(.ََِٖ -ق ُِْٖ
، ٖتقيق: عادؿ اإلصابة في تمييز الصحابةالعسقبلٍل، أٛتد بن علي بن حجر،  ُْٕ

 (.ـُْٗٗ –ق ُُْٓدار الكتب العلمية، )ببَتكت، ُطعبدا١توجود كعلي معوض، 
أحاديث الرافعي  التلخيص الحبير في تخريجالعسقبلٍل، أٛتد بن علي بن حجر،  ُْٖ

 (.ـُٓٗٗ –ق ُُْٔ ،مؤسسة قرطبة)بالرياض، ُط، ٖتقيق حسن عباس قطب، الكبير
، تعليق كتصحيح: فتح البارم شرح صحيح البخارمالعسقبلٍل، أٛتد بن علي بن حجر،  ُْٗ

 (.ـَُٔٗ –ق ُّٕٗدار ا١تعرفة، د.ط)ببَتكت، عبدالعزيز بن باز ك٤تب الدين ا٠تطيب، 
، رسالة منهج الشيخ عبدالرزاؽ عفيفي في تقرير العقيدةعسَتم، أٛتد بن علي الزاملي،  َُٓ

ماجستَت مقدمة لقسم العقيدة ُب جامعة اإلماـ ٤تمد بن سعود اإلسبلمية بالرياض 
 ـ.ََِٗ –ق ُُّْبالسعودية، طباعة جامعة اإلماـ، 

، ٖتقيق: عبدالقادر شذرات الذىب في أخبار من ذىبالعكرم، عبداٟتي بن أٛتد،  ُُٓ
 (.ـُٖٓٗ -ىػ َُْٔ ،دار ابن كثَت)بدمشق، ُطؤكط، اك٤تمود األرن

 ،مؤسسة الرياف)ببَتكت، ُط، تيسيُر علم أصوؿ الفقوالعنزم، عبداهلل بن يوسف اٞتديع،  ُِٓ
 (.ـُٕٗٗ -ىػ  ُُْٖ

ق َُِّية، دار الكتب العلم)ببَتكت، ُط، البناية شرح الهدايةالعيٍت، ٤تمود بن أٛتد،  ُّٓ
 (.ـَََِ –

، اني األخيار في شرح أسامي رجاؿ معاني اآلثارغمالعيٍت، ٤تمود بن أٛتد بدر الدين،  ُْٓ
 (.ـََِٔ -ىػ ُِْٕ ،دار الكتب العلمية)ببَتكت، ُطٖتقيق: ٤تمد حسن إٝتاعيل، 

 غ
)بالطائف، ُط، كرائم التراجم صفحات من أعالـ العصرالغامدم، ذياب بن سعد،  ُٓٓ

 (.ـََِٖ - قُِْٗمكتبة ا١تزيٍت، 
، ٖتقيق: ٤تمد عبدالسبلـ عبدالشاُب، المستصفى في أصوؿ الفقوالغزايل، ٤تمد بن ٤تمد،  ُٔٓ

 (.ـُّٗٗ -ىػ ُُّْدار الكتب العلمية، )ببَتكت، ُط
مؤسسة )ببَتكت، ْط، الوجيز في إيضاح قواعد الفقو الكليةالغزم، ٤تمد صدقي الربنوا،  ُٕٓ

 (.ـُٔٗٗ -ىػ ُُْٔ ،الرسالة



 

285 

 ،مؤسسة الرسالة)ببَتكت، ُط، موسوعة القواعد الفقهيةالغزم، ٤تمد صدقي البورنو،  ُٖٓ
 (.ـََِّ-ق ُِْْ

 ؼ
، ٖتقيق: ٤تمد الزحيلي كنزيو شرح الكوكب المنيرالفتوحي، ٤تمد بن أٛتد ابن النجار،  ُٗٓ

 (.ـُٕٗٗ –ق ُُْٖ ،مكتبة العبيكاف)بالرياض، ِطٛتاد، 
، )نشر اٞتامعة اإلسبلمية ترجمة الشيخ: عبدالرحمن األفريقيفبلتو، عمر بن ٤تمد،  َُٔ

 ـ(.ُٕٕٗ –ق ُّٖٗ، العاـ: ُ، العددُُبا١تدينة ا١تنورة، السنة 
، الشرح المختصر على متن زاد المستقنعالفوزاف، صاّب بن فوزاف الفوزاف،  ُُٔ

 (.ـََِْ –ق ُِْْدار العاصمة، )بالرياض، ُط
دار العاصمة، )بالرياض، ُط، الملخص الفقهيالفوزاف، صاّب بن فوزاف بن عبداهلل،  ُِٔ

 (.ـََِِ –ق ُِّْ
 ؽ

 ،المستدرؾ على مجموع فتاكل شيخ اإلسالـ ابن تيميةالقاسم، عبدالرٛتن بن ٤تمد،  ُّٔ
 ـ(.ُٕٗٗ –ق ُُْٖ )د.ـ،د.ف،ُط

 –ق ُّٕٗ )د.ـ، د.ف،ُط، حاشية الركض المربعالقاسم، عبدالرٛتن بن ٤تمد،  ُْٔ
 .ـُٕٓٗ

)د.ـ، د.ف، ُط، الدرر السنية في األجوبة النجديةالقاسم، عبدالرٛتن بن ٤تمد،  ُٓٔ
 .ـُٔٗٗ –ق ُُْٕ

، إخراج: مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهيةالقحطاٍل، صاّب بن ٤تمد،  ُٔٔ
 (.ـَََِ -ىػ  َُِْدار الصميعي، )بالرياض، ُطمتعب بن مسعود اٞتعيد، 

عامل د.ط)ببَتكت، ، أنوار البركؽ في أنواء الفركؽ )الفركؽ(القراُب، أٛتد بن إدريس،  ُٕٔ
 د.ت(. الكتب،

، ٖتقيق: ٤تمد بو خبزة التطواٍل الذخيرة في فقو اإلماـ مالكالقراُب، أٛتد بن ادريس،  ُٖٔ
 (.ـُْٗٗ -قُُْْدار الغرب اإلسبلمي، )ببَتكت، ُطكأخركف، 

مَت  د.ط)بكراتشي،، الجواىر المضية في تراجم الحنفيةالقرشي، عبدالقادر بن ٤تمد،  ُٗٔ
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 د.ت(. ٤تمد كتب خانة،
البياف كالتحصيل كالشرح كالتوجيو كالتعليل لمسائل القرطيب، ٤تمد بن أٛتد بن رشد،  َُٕ

ق ُُْٖدار الغرب اإلسبلمي، )ببَتكت، ِط، ٖتقيق: الدكتور: ٤تمد حجي، المستخرجة
 (.ـُٖٖٗ –

، ٖتقيق: خالد العطار، بداية المجتهد كنهاية المقتصد، شدالقرطيب، ٤تمد بن أٛتد بن ر  ُُٕ
 (.ـُٓٗٗ –ق ُُْٓدار الفكر، )ببَتكت، ُط

، ٖتقيق: الدكتور: ٤تمد حجي، المقدمات الممهداتالقرطيب، ٤تمد بن أٛتد بن رشد،  ُِٕ
 .(ـُٖٖٗ –ق َُْٖدار الغرب اإلسبلمي، )ببَتكت، ُط

، ٖتقيق: ٤تمد ٤تمد الكافي في فقو أىل المدينةعبداهلل النمرم، بن القرطيب يوسف  ُّٕ
 (.ـَُٖٗ –ق ََُْمكتبة الرياض اٟتديثة، )بالرياض، ِطأحيد، 

سبلـ ٤تمد ىاركف، ، ٖتقيق: عبدالمعجم مقاييس اللغةالقزكيٍت، أٛتد بن فارس،  ُْٕ
 (.ـُٕٗٗ –ق ُّٗٗ دار الفكر،د.ط)ببَتكت، 

شعيب األرناؤكط كأخركف، ، ٖتقيق: سنن ابن ماجو، بن ماجة القزكيٍت، ٤تمد بن يزيد ُٕٓ
 ـ(.ََِٗ –ق َُّْ)ببَتكت، دار الرسالة العا١تية، ُط

، ٖتقيق: الدكتور: أٛتد بن عبدالرزاؽ الكبيسي، ، أنيس الفقهاءعبداهللبن القونوم، قاسم  ُٕٔ
 (.ـََِٔ –ق ُِْٕدار بن اٞتوزم، )بالرياض، ُط

 ؾ
، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساٍل، عبلء الدين أبوبكر بن مسعود.  ُٕٕ

 (.ـُٖٔٗ –ق َُْٔ ،دار الكتب العلمية)ببَتكت، ِط
، ٖتقيق: حسن فوزم اإلقناع في مسائل اإلجماعالكتامي، علي بن ٤تمد بن القطاف،  ُٖٕ

 (.ـََِْ –ق ُِْْاٟتديثة، دار الفاركؽ )بالقاىرة، ُطالصعيدم، 
 ـ

دار )ببَتكت، ُط، ٖتقيق: ٤تمد ا١تختار السبلمي، شرح التلقينا١تازرم، ٤تمد بن علي،  ُٕٗ
 (.ـََِٖ –ق ُِْٖ، يالغرب اإلسبلم

دار د.ط)ببَتكت، ، منح الجليل شرح مختصر خليلا١تالكي، ٤تمد بن أٛتد عليش،  َُٖ
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 (.ـُٖٗٗ –ق َُْٗ ،الفكر
دار الكتب العلمية، )ببَتكت، ُط، الكبيرالحاكم ا١تاكردم، علي بن ٤تمد ا١تاكردم،  ُُٖ

 (.ـُْٗٗ –ق ُُْْ
، ٖتقيق: عبدالكرَل بن صنيتاف اللباب في الفقو الشافعياحملاملي، أٛتد بن ٤تمد الضيب،  ُِٖ

 (.ـُٓٗٗ –ق ُُْٔ م،دار البخار )با١تدينة ا١تنورة، ُطالعمرم، 
دار الكتاب ا١تصرم، د.ط)بالقاىرة، ، مناىج المفسرين٤تمود، منيع بن عبداٟتليم،  ُّٖ

 (.ـَََِىػ ُُِْ
، ٖتقيق: عبدآّيد شجرة النور الزكية في طبقات المالكية٥تلوؼ، ٤تمد بن ٤تمد،  ُْٖ

 ـ(.ََِّ -قُِْْدار الكتب العلمية، )ببَتكت، ُطخيايل، 
دار )ببَتكت، ِط، االنصاؼ في معرفة الراجح من الخالؼا١ترداكم، علي بن سليماف،  ُٖٓ

 د.ت(.إحياء الًتاث العريب، 
، الدر الثمين في ترجمة فقيو األمة العالمة ابن عثيمينا١ترم، عصاـ بن عبدا١تنعم،  ُٖٔ

 ـ(.ََُِ –ق ُِِْ)باالسكندرية، دار البصَتة، ُط
)بالكويت، ّط، ابن عثيمين الشيخ العقد الثمين شرح منظومةا١تشيقح، خالد بن علي،  ُٕٖ

 ـ(.َُِٓ –ق ُّْٔمكتبة اإلماـ الذىيب، 
البدر المنير في تخريج األحاديث كاألثار الواقعة في ا١تصرم، عمر بن علي بن ا١تلقن،  ُٖٖ

دار ا٢تجرة للنشر كالتوزيع، )بالرياض، ُط، ٖتقيق: ٣تموعة ٤تققُت، الشرح الكبير
 (.ـََِْ -ق ُِْٓ

)د.ـ، ُ، طصفحات مشرقة من حياة اإلماـ: محمد بن عثيمينا١تطر، ٛتود بن عبداهلل،  ُٖٗ
 ـ.ََُِ -ىػ ُِِْد.ف، 

الفقو إبراىيم ا١توسى، بن ٤تمد الطيار، ك٤تمد بن ٤تمد، كعبداهلل بن ا١تطلق، عبداهلل  َُٗ
 (.ـَُُِ –ق ُِّْمدار الوطن للنشر، )بالرياض، ُط، الميسر

، د.ط)بالقاىرة، دار اٟتديث، العدة شرح العمدةرٛتن بن إبراىيم، ١تقدسي، عبدالا ُُٗ
 ـ(.ََِّ –ق ُِْْ

مكتبة د.ط)بالقاىرة، ، المغني في فقو اإلماـ أحمدٛتد بن قدامة، أا١تقدسي، عبداهلل بن  ُِٗ



 

288 

 (.ـُٖٔٗ –ق ُّٖٖ ،القاىرة
دار )ببَتكت، ُط، الكافي في فقو اإلماـ احمدا١تقدسي، عبداهلل بن أٛتد بن قدامة،  ُّٗ

 (.ـُْٗٗ –ق ُُْْالكتب العلمية، 
دار )بالرياض، ُط، دليل الطالب لنيل المطالب، مرعي بن يوسف الكرميا١تقدسي،  ُْٗ

 (.ـََِْ –ق ُِْٓ، طيبة
، نص مفرغ من شريط ابن عثيمين :فائدة من العالمة الشيخ مئة ا١تنجد، ٤تمد بن صاّب، ُٓٗ

 .صوٌب
، الشرح الكبير لمختصر األصوؿ من علم األصوؿا١تنياكم، ٤تمود بن ٤تمد،  ُٔٗ

 (.ـَُُِ -ىػ ُِّْا١تكتبة الشاملة، )بالقاىرة، ُط
دار الكتب )ببَتكت، ُط، ، التاج كاإلكليل لمختصر خليلا١تواؽ، ٤تمد بن يوسف ُٕٗ

 (.ـُْٗٗ –ق ُُْٔ ية،العلم
، ٖتقيق: عبداللطيف ٤تمد لتعليل المختاراالختيار ا١توصلي، عبداهلل بن ٤تمود،  ُٖٗ

 (.ـََِٓ –ق ُِْٔدار الكتب العلمية، )ببَتكت، ّطعبدالرٛتن، 
، ٤تمد ٤تيي الدين عبداٟتميد، اللباب في شرح الكتابا١تيداٍل، عبدالغٍت بن طالب،  ُٗٗ

 د.ت(.ا١تكتبة العلمية ببَتكت، د.ط)ببَتكت، 
 ف

ا١تطبعة د.ط)بالقاىرة، ، الخميني من الشيعة كالتشيعموقف صاّب، بن ناصح، ٤تمد  ََِ
 (.ـَُٖٗ –ق ََُْالفنية، 

، ٖتقيق: أٛتد عزك عناية، النهر الفائق شرح كنز الدقائقابن ٧تيم، عمر بن إبراىيم،  َُِ
 (.ـََِِ –ق ُِِْدار الكتب العلمية، )ببَتكت، ُط

الشيخ عبدالفتاح أبو غدة رٛتو ، ٖتقيق: المجتبى من السننالنسائي، أٛتد بن شعيب،  َِِ
 (.ـُٖٔٗ -ىػ َُْٔمكتبة ا١تطبوعات اإلسبلمية، )ْتلب، ِطاهلل، 

، جامع العلـو في اصطالحات الفنوفرب النيب بن عبد رب الرسوؿ األٛتد،  نكرم، عبد َِّ
 (.ـَََِ –ق ُُِْ ،دار الكتب العلمية)ببَتكت، ُطٖتقيق: حسن ىاٍل فحص، 

مكتبة  )بالرياض،ُط، المهذب في علم أصوؿ الفقو المقارفالنملة، عبدالكرَل بن علي،  َِْ
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 (.ـُٗٗٗ –ق َُِْالرشد،
الجامع لمسائل أصوؿ الفقو كتطبيقاتها على المذىب النملة، عبدالكرَل بن علي،  َِٓ

 (.ـَََِ –ق َُِْمكتبة الرشد، )بالرياض، ُط، الراجح
، ٖتقيق زىَت الشاكيش، ركضة الطالبين كعمدة المفتينالنوكم، ٭تِت بن شرؼ،  َِٔ

 (.ـُُٗٗ –ق ُُِْا١تكتب اإلسبلمي، )ببَتكت، ّط
دار )بدمشق، ُط، ٖتقيق: عبدالغٍت الدقر، تحرير ألفاظ التنبيوالنوكم، ٭تي بن شرؼ،  َِٕ

 (.ـُٖٖٗ –ق َُْٖالقلم، 
 د.ت(. دار الفكر،د.ط)ببَتكت، ، المجموع شرح المهذبالنوكم، ٭تي بن شرؼ،  َِٖ
، كسط في السنن كاإلجماع كاالختالؼاألالنيسابورم، ٤تمد بن إبراىيم بن ا١تنذر،  َِٗ

 (.ـُٖٓٗ –ق َُْٓدار طيبة، )بالرياض، ُطٛتد حنيف، أٖتقيق: صغَت 
، ٖتقيق: مصطفى المستدرؾ على الصحيحينالنيسابورم، ٤تمد بن عبداهلل اٟتاكم،  َُِ

 (.ـَُٗٗ -ىػ ُُُْ ،دار الكتب العلمية)ببَتكت، ُطعبدالقادر عطا، 
 ، د.ط)ببَتكت، دار اٞتيل، د.ت(.المسند الصحيحالنيسابورم، مسلم بن اٟتجاج،  ُُِ

 ق
دار الكتب د.ط)ببَتكت، ، مجمع الزكائد كمنبع الفوائدا٢تيثمي، علي بن أيب بكر،  ُِِ

 (.ـُٖٖٗ –ق َُْٖ د.ت، العلمية،
 ك

كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية بالكويت، صادر عن ، الفقهية الكويتيةالموسوعة  ُِّ
 (.ـََِٔ –ق ُِْٕدار السبلسل، )بالكويت، ِط
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 فهرس المواقع اإللكتركنية

 ؿ الشيخ.آترجمة: عبدالعزيز موقع ا١توسوعة اٟترة،  ُ
https://goo.gl/tYgvva ( ق ُّْٕ/ٖ/ُُاستعرض بتأريخ– ُٖ/ٓ/َُِٔ.)ـ 

 ترجمة: عبدالرزاؽ البدر.ا١توقع الرٝتي لعبدالرزاؽ البدر،  ِ
http://cutt.us/NFec4  ( ق ُّْٕ/ٖ/ٗاستعرض بتأريخ– ُٔ/ٓ/َُِٔ.)ـ 

ّ 
 ترجمة: عبدالرحمن السديس.موقع ا١توسوعة اٟترة، 

 https://goo.gl/C9waEm ( ق ُّْٕ/ٖ/ٗاستعرض بتأريخ– 
 ـ(.َُِٔ/ٓ/ُٔ

 جمة: عبدالرحمن العشماكم.تر موقع ا١توسوعة اٟترة،  ْ
http://cutt.us/J1fJD  ( ق ُّْٕ/ٖ/ُُاستعرض بتأريخ– ُٖ/ٓ/َُِٔ.)ـ 

 ترجمة: عائض القرني.موقع ا١توسوعة اٟترة،  ٓ
http://cutt.us/cutxF  ( ق ُّْٕ/ٖ/َُاستعرض بتأريخ– ُٕ/ٓ/َُِٔ.)ـ 

 ترجمة: محمد المنجد.موقع ا١توسوعة اٟترة،  ٔ
http://cutt.us/zvqP5  ( ق ُّْٕ/ٖ/ُُاستعرض بتأريخ- ُٖ/ٓ/َُِٔ.)ـ 

ٕ 
 ترجمة: عبدالحميد كشك.موقع ا١توسوعة اٟترة، 

http://cutt.us/XLPNA   ق ُّْٕ/ْ/ُْ) استعرض بتأريخ– 
  ـ(.َُِٔ/ُ/ِْ

ٖ 
 ترجمة: عبدالسالـ بالي.موقع ا١توسوعة اٟترة، 

https://goo.gl/BN0GhO   ق ُّْٕ/ٖ/ُُ) استعرض بتأريخ- 
  ـ(.َُِٔ/ٓ/ُٖ

ٗ 
 ترجمة: سليماف الضحياف.موقع ا١توسوعة اٟترة، 

https://goo.gl/yHQ8Qh  ( ق ُّْٕ/ٖ/ُُاستعرض بتأريخ- 
 ـ(.َُِٔ/ٓ/ُٖ

 ترجمة: عبداهلل التركي.موقع ا١توسوعة اٟترة،  َُ
https://goo.gl/XHc1XQ  ق ُّْٕ/ٖ/ُِ)  استعرض بتأريخ– 
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 ـ(.َُِٔ/ٓ/ُٗ

ُُ 
 ترجمة: خالد المصلح.موقع ا١توسوعة اٟترة، 

https://goo.gl/J36w5w  ( ق ُّْٕ/ٖ/ُِاستعرض بتأريخ– 
 ـ(.َُِٔ/ٓ/ُٗ

ُِ 
 ترجمة: سليماف الجبيالف.موقع ا١توسوعة اٟترة، 

https://goo.gl/Zvdzp8   ق ُّْٕ/ٖ/ُِ) استعرض بتأريخ– 
 ـ(.َُِٔ/ٓ/ُٗ

ُّ 
 ترجمة: بدر المشارم.رة، موقع ا١توسوعة اٟت

https://goo.gl/Kpzaev  ( ق ُّْٕ/ٖ/ُِاستعرض بتأريخ– 
 ـ(.َُِٔ/ٓ/ُٗ

 ترجمة: عبدالكريم النملة.موقع ا١توسوعة اٟترة،  ُْ
http://cutt.us/B8pwO  ( ق ُّْٕ/ٖ/ُّاستعرض بتأريخ– َِ/ٓ/َُِٔ.)ـ 

 ترجمة: ناصر الزىراني.موقع ا١توسوعة اٟترة،  ُٓ
http://cutt.us/PuRRI  ( ق ُّْٕ/ٖ/ُّاستعرض بتأريخ– َِ/ٓ/َُِٔ.)ـ 

 ترجمة: سليماف أبا الخيل.موقع ا١توسوعة اٟترة،  ُٔ
http://cutt.us/8qwEZ  ( ق ُّْٕ/ٖ/ُِاستعرض بتأريخ– ُٗ/ٓ/َُِٔ.)ـ 

 ترجمة: محمد صفوت.موقع مسجد التوحيد ببلبيس،  ُٕ
 http://cutt.us/xPzew ( ق ُّْٕ/ٖ/ٗاستعرض بتأريخ– ُٔ/ٓ/َُِٔ.)ـ 

 ترجمة: محمد الهداية.موقع لًك،  ُٖ
http://cutt.us/j2Mmp  ( ق ُّْٕ/ٖ/ٗاستعرض بتأريخ– ُٔ/ٓ/َُِٔ.)ـ 

 ترجمة: كليد الحسين.موقع ٣تلة اٟتكمة،  ُٗ
http://cutt.us/LOiTx  ( ق ُّْٕ/ٖ/ُُاستعرض بتأريخ- ُٖ/ٓ/َُِٔ.)ـ 

 .فائدة من العالمة الشيخ ابن عثيمين  (100)ا١تنجد، ٤تمد بن صاّب، َِ
http://goo.gl/C7Tg6U   ـ(.َُِْ/ٕ/ُٖ -ىػ ُّْٓ/ٗ/ُ) استعرض بتأريخ  

 ترجمة بكر أبو زيد.موقع الشيخ بكر أبو زيد،  ُِ
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http://s.sunnahway.net/bakrabozaid   استعرض بتأريخ
 ـ(.َُِٔ/ُ/ِْ –ق ُّْٕ/ْ/ُْ)

ِِ 
 ترجمة: عصاـ المرم.موقع النصيحة، 

http://www.alnsiha.com/node/630  ق ُّْٕ/ْ/ُْ) استعرض بتأريخ
 ـ(.َُِٔ/ُ/ِْ –

 ترجمة: عبداهلل الركباف.موقع الرئاسة العامة لئلفتاء بالسعودية،  ِّ
http://cutt.us/3xpsj  ـ(.َُِٔ/ٓ/ُٗ –ق ُّْٕ/ٖ/ُِ) استعرض بتأريخ 

ِْ 
 ترجمة: عبداهلل الغذامي.موقع الدكتور: عبداهلل الغذامي، 
http://cutt.us/DjDV4  ق ُّْٕ/ ٖ/ُْ) استعرض بتأريخ– 

 ق(.َُِٔ/ٓ/ُِ

ِٓ 
 ترجمة: علي الهندم.موقع طريق اإلسبلـ، 

http://ali-alhindi.com/?page_id=12  ( ق ُّْٕ/ْ/ُٓاستعرض بتأريخ
 ـ(.َُِٔ/ُ/ِٓ –

ِٔ 
 ترجمة: سليماف المزيني.موقع الشيخ سليماف ا١تزيٍت، 

http://www.ateyyah.net/about.htm  ق ُّْٕ/ٖ/ّ) استعرض بتأريخ– 
َُ/ٓ/َُِٔ.) 

 ترجمة: صالح الفوزاف.موقع الشيخ صاّب الفوزاف،  ِٕ
http://goo.gl/lga4oe   ـ(.َُِٔ/ٓ/ُٗ –ق ُّْٕ/ٖ/ُِ) استعرض بتأريخ 

 ترجمة: خالد المشيقح.موقع الشيخ خالد ا١تشيقح،  ِٖ
http://cutt.us/BBj2  ( ق ُّْٕ/ٖ/ُِاستعرض بتأريخ– ُٗ/ٓ/َُِٔ.)ـ 

 ترجمة: سامي الصقير.موقع الشيخ سامي الصقَت،  ِٗ
http://cutt.us/8Kr7i  ( ق ُّْٕ/ٖ/ُّاستعرض بتأريخ– َِ/ٓ/َُِٔ.)ـ 

َّ 
 ترجمة: عبداهلل الجاللي. موقع األلوكة، 

http://majles.alukah.net/t18693  ( ق ُّْٕ/ٖ/ُّاستعرض بتأريخ– 
 ـ(.َُِٔ/ٓ/َِ
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 ترجمة: محمود المنياكم.موقع الشيخ أيب ا١تنذر ا١تنياكم،  ُّ
http://cutt.us/xF2P  ـ(.َُِٔ/ُ/ِٓ –ق ُّْٕ/ْ/ُٓ) استعرض بتأريخ 

 ذياب الغامدم.ترجمة: موقع الشيخ ذياب الغامدم،  ِّ
http://cutt.us/gXdIf  ( ق ُّْٕ/ْ/ُٓاستعرض بتأريخ– ِٓ/ُ/َُِٔ.)ـ 

ّّ 
 ترجمة: محمد آؿ إسماعيل.موقع الشيخ ٤تمد آؿ إٝتاعيل، 

http://cutt.us/IvuWU   ق ُّْٕ/ْ/ُٓ) استعرض بتأريخ– 
 ـ(.َُِٔ/ُ/ِٓ

 ترجمة: أحمد الخليل.موقع الشيخ أٛتد ا٠تليل،  ّْ
http://cutt.us/0p5SC  ( ق ُّْٕ/ٖ/ُّاستعرض بتأريخ– َِ/ٓ/َُِٔ.)ـ 

 ترجمة: كاملة الكوارم.موقع كاملة الكوارم،  ّٓ
http://cutt.us/8xBj  ( ق ُّْٕ/ٖ/ُّاستعرض بتأريخ– َِ/ٓ/َُِٔ.)ـ 

ّٔ 
 

 ترجمة: عياض السلمي.موقع الشيخ عياض السلمي، 
http://cutt.us/NVUXB  ق ُّْٕ/ٖ/ُّ) استعرض بتأريخ– 

 ـ(.َُِٔ/ٓ/َِ

 ترجمة: كىبة الزحيلي.موقع إسبلـ كيب،  ّٕ
http://cutt.us/LD9ox  ( ق ُّْٕ/ْ/ُٓاستعرض بتأريخ– ِٓ/ُ/َُِٔ.)ـ 

 البيع بالتصريف.الدبياف، دبياف ٤تمد،  ّٖ
http://cutt.us/Usl0  ( ق ُّْْ/ٔ/ٔاستعرض بتأريخ- ُٕ/ْ/َُِّ .)ـ 

 ترجمة: أحمد القاضي.موقع طريق اإلسبلـ،  ّٗ
http://cutt.us/VYoIr  ( ق ُّْٕ/ٖ/ُْاستعرض بتأريخ– ُِ/ٓ/َُِٔ.)ق 

َْ 
 ثمرات التدكين في مسائل ابن عثيمين.القاضي، أٛتد عبدالرٛتن، 

http://majles.alukah.net/t43508  (  ق ُّْٔ/ُُ/ٖاستعرض بتأريخ– 
 ـ(.َُِٓ/ٖ/ِِ
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