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امعة املدينة العاملية، متمثلة يف شكر هذا الصرح العلمي املبارك: جكما أنه ال يفوتين أن أ
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 . جناته
فلهما مين  ؛-حفطها هللا تعاىل و أطال هللا عمرها يف الرب و التقوى- أثين  بوالديت الكرميةو 
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  البحث.

مجيع أساتذيت الذين غرسوا يف قلب هذا أيضا إىل  كما أنه ال يفوتين أن أهدي هذا البحث
ميع العبد الضعيف حمبة لغة القرآن و السنة، و من مث حمبة كل العلوم املنبثقة منهما. فجزى هللا اجل

 عين أحسن اجلزاء.
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ابلقواعد و الضوابط  -خاصة احملدثني منهم –اهتمام العلماء و دورهم  إبرازيهدف هذا البحث 
، و بيان دور احلافظ العراقي و ابنه يف الفقهية و اعتبارهم بكوهنما أصوال  يف فقه احلديث النبوي

لقواعد و الضوابط ا ستخراجحث حبث استقرائي؛ ابفالب .ذلك، مث استخراج تلك القواعد و الضوابط
مث ترتيبها و حتليلي؛ إبيضاح عبارات تلك القواعد  ،-"طرح التثريب" خالل نصوص الفقهية من

و ترتيبها حسب األبواب الفقهية إن كانت  -إن كانت من القواعد–حسب القواعد الكربى املعروفة 
و  .لدى الفقهاء العمليةتطبيقاهتا بالضوابط الفقهية القواعد و  تلك ربط ؛ معمن الضوابط الفقهية

تتلخص إشكالية البحث يف االستفسار حول كيفية توظيف احلافط العراقي و ابنه القواعد و الضوابط 
الفقهية و تقريرمها به من خالل الشرح، و االستفسار عن دورمها يف أتصيل تلك القواعد و الضوابط 

كتاب "طرح التثريب يف شرح التقريب" يعترب من ذا البحث هو: أن  و من أهم نتائج ه و صياغتها.
أهم الثروات الفقهية و احلديثية . و قد جتلى ذلك من خالل وفرة القواعد و الضوابط الفقهية الىت 
ساقها احلافظ العراقي و ابنه من خالل شرحهما ألحاديث الكتاب. و هذه القواعد و الضوابط 

  م املباحث الفقهية.متنوعة األبواب تشمل معظ
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RESEARCH SUMMARY 

 

 

This research aims to highlight the attention of scientists and their role - especially the 

narrators (Muhaditheen-by rules and jurisprudence controls are understood and considered 

assets –for the sake of specificity- in the jurisprudence of the Hadith by understanding it and 

applying it. So, the book of Tarh al-Tathreeb fii Sharh al-Taqreeb byal-Hafiz al-Iraqi and his 

son was chosen -one of the most important books in the rules of hadith- where he did not have 

any scientific service in the side of the jurisprudential rules. The research is done from 

information extracted from the rules and jurisprudence controls "Tarh al-Tathreeb",  and then 

arranged by major rules known for putting them in jurisprudence doors that were doctrinal 

controls; then connect those rules and jurisprudence controls obtained with their practical 

applications among scholars. The dissertation consists of an introduction, two chapters and a 

conclusion. In the introduction it consists problems and research objectives and the 

importance of research, and previous studies, the approach taken in this letter. The first 

section is a study in the biography of the al-Hafez al-Iraqi and his son, and in the definition of 

the book “Tarh al-Tathreeb." The second section is the study of the rules and regulations of 

jurisprudence extracted from the book "Tarh al-Tathreeb". The conclusion I mention the most 

important findings with some important recommendations. 
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  :املقدمة
  

يف كل زمان و مكان، و أرفق معه  سالماحلمد هللا الشارع احلكيم، الذي قضى بصالحية شريعة اإل
ما كان  - صلى اهللا عليه و سلم–ذي ينطقه النيب الكرمي وحيا من ربه ال عن هواه، فإنه قرينه ال

  . ينطق عن اهلوى، إن هو إال وحي يوحى
يدرسوا و يدارسوا و يستنبطون من  أجالءمث أكرم اهللا تعاىل هلذه الشريعة الغراء علماء 

ل لألجيال املتتابعة إنزال نوازهلم يسه - بل هي أعظم قاعدة على اإلطالق–مناهلها قواعد عظيمة 
وهم بذلك قد . ففاقوا بذلك أمم الدنيا. و إحلاق مستجدام يف ظل أنوار تلك القواعد الرباقة

  .حققوا ما قرره الباري جل و عال يف رمحتية اإلسالم للعاملني
عد القوا"هذا، ومن تلك القواعد اإلسالمية العظيمة ما اصطلح عليها علماء الشريعة بـ

وهي قواعد جليلة تنبثق من أعظم ثروة علمية تناقلتها األلسن و األقالم، و توارثتها ". الفقهية
فهي ثروة . العلماء و األمة جيال بعد جيل، و سجلتها التواريخ يف اإلسالم؛ أال وهي الثروة الفقهية

ام به من دقيق و جليل، تشكل منهاجا و تبيانا يهيمن على أفعال املكلفني، و تبني هلم ما يتحتم القي
فصار علم الفقه أساسا لكل لبنة . و توضح هلم الطرق اليت جيب سلوكها يف عبادام و معامالم

  . من لبنات حياة املسلم اليومية إىل أن يلقى ربه جل و عال
فال عجب إذن عندما جند أن هذا العلم قد أخذ طريقه يف النمو و االزدهار يف عصر األئمة 

ن، وبدأ تدوينه بأيدي العلماء تدرجييا يف كتب مستقلة تبني تفاصيله و مباحثه، و تقربه إىل اتهدي
و مل يكن الفقه يف صدر اإلسالم على النمط املتداول بني أيدينا اليوم من كثرة الفروع . الطالبني له

أخرة بعد أن جدت و التفريعات؛ فالتوسع يف املسائل و املباحث الفقهية مل تظهر إال يف العصور املت
  .احلياة البشرية حبوادثها و مشاكلها

و كان من مثرات تنوع تلك الفروع املتكاثرة املتزيادة يوما بعد يوم ظهور القواعد الفقهية 
بعد أن بذلوا جهودهم يف تفقه نصوص –فالفقهاء . و منوها كفن مستقلّ يف الساحة العلمية

ابرة يف استقراء تلك الفروع الفقهية املتناثرة بكل طرق الكتاب العظيم و السنة النبوية مع املث
استنتاج تلك القواعد العظيمة اليت جتمع  -بتوفيق من اهللا–االستقراء و االستنباط؛ استطاعوا 
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تنظم له منثور املسائل يف : "- رمحه اهللا–فهي كما قال ابن رجب احلنبلي . الشتات و املتفرقات
  )1(."تقرب عليه كل متباعد سلك واحد، وتقيد له الشوارد، و

 - بل اإلسالمية–قد حلت مكانا مرموقا و معتربا بني الفنون الفقهية  -ذه املثابة–فهي  
.  حىت صار الفقيه اتهد ال يستغين عنها يف اجتهاداته و استنباطاته لألحكام الشرعية. األخرى

و مصنفام اليت متأل األفاق و تثري  فتسابق العلماء يف تأصيل هذه القواعد و تقعيدها يف مؤلفام
  .  اإلعجاب إىل يومنا هذا

إىل  -على األقل–و معلوم بأن العلماء يف طرحهم وتناوهلم هلذا املوضوع انقسموا  
و  األشباه و النظائركما فعله ابن جنيم احلنفي يف –بعضهم أفردوه يف مؤلفات مستقلة : )2(فريقني

-له  األشباه و النظائريف  - أيضا–و السيوطي الشافعي  فقهيةالقواعد الابن رجب احلنبلي يف 
متنا و حاشية و –وبعضهم نثروا تلك القواعد الفقهية يف مؤلفام الفقهية و احلديثية . -رمحهم اهللا

  . تأصيال و تقعيدا و تطبيقا -شرحا
ي مع ابنه البار اإلمام احملقق الفقيه احملدث احلافظ العراقي الشافع: وممن سلك املسلك  الثاين

، الذي مأل الدنيا مبصنفاما املباركة يف الفنون -رمحهما اهللا–احلافظ أيب زرعة العراقي الشافعي 
، الذي يدل "طرح التثريب يف شرح التقريب: "ومن أفضل مصنفاما يف الفقه احلديثي. العلمية

ن هذا الكتاب يتعاقب ومن األعجوبة أ. على سعة علمه وطول باعهما يف الفقه و احلديث معا
: ويا هلا من نعمة حينما يرث منك ذريتك من الصلب اإلرث النبوي–على تأليفه األب مث االبن 

؛ ولكن سيجد كلّ من طالع الكتاب املذكور كأنه يطالع كتابا -!العلم الشرعي و الفقه يف الدين
لكنهما  -كانا شافعيي املذهبوإن –ومها .  ال يقوم بتأليفه إال عامل واحد لوحدة أسلوبه وطريقته

قد أتيا مبذاهب علماء األمصار  -جبانب ذكر للخالف داخل املذهب الشافعي–يف كتاما هذا 
بنقده –و احلديث  -بأصوله و قواعده–على طريقة املقارنة و اخلالف العايل، ونسج مباحثه بالفقه 

                                                        
  . 3، ص ط.د، القواعد الفقهيةابن رجب احلنبلي،   ) 1(
مناهج التصنيف املعاصرة يف القواعد الفقهية محاد، : ملزيد من املعرفة يف مناهج العلماء يف تأليف القواعد الفقهية راجع ) 2(
: تاريخ )http://www.feqhweb.com/vb/t1296.html: مقالة منشورة يف موقع امللتقى الفقهي على رابط(

12/09/2015.  
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احلجم يعترب موسوعة يف الفنون الشرعية فالكتاب ذا . و اللغة بل العقيدة و التاريخ - سندا و متنا
  .  املتنوعة

فانطالقا من الشعور بقيمة تلك الكنوز العلمية املتناثرة، قامت بعض اجلامعات اإلسالمية  
بتوظيف طلبتهم  يف مرحلة الدراسات العليا للقيام باستخراج  تلك القواعد من بطون املؤلفات 

نبه على أمهية هذا املسلك االستخراجي الدكتور على أمحد  و ممن نوه و.  )1(الفقهية و احلديثية
حيث جاء ببعض األمثلة التطبيقية من استخراجه للقواعد و الضوابط   –حفظه اهللا–الندوي 

يف كتابه املاتع  - رمحهما اهللا-للحافظ ابن عبد الرب التمهيدللخطايب و  معامل السننالفقهية من 
ه على وجود تلك الكنوز مبثوثة يف تصانيف العلماء احلديثية؛ ليدل و ينب )2(.القواعد الفقهية

وهي تنبيه للباحثني يف أمهية تنشيط و تفعيل البحوث . خاصة الشروح الىت تعتين بفقه احلديث
  .االستخراجية هلا

رمحهم –فمن أجل املسامهة يف استخراج تلك الكنوز املتناثرة من تراث علمائنا السالفني 
للحافظ العراقي و " طرح التثريب يف شرح التقريب"ي على هذا الكتاب النفيس اهللا، وقع اختيار

و هو . ، فكان هذا البحث الستخراج القواعد و الضوابط الفقهية املبثوثة فيهابنه احلافظ أيب زرعة
بارك –حبث سأقدمه كأطروحة لنيل درجة الدكتورة يف الفقه اإلسالمي من جامعة املدينة العاملية 

  .    واهللا املستعان و إليه التكالن. - ها و يف القائمني عليهااهللا في
  

  : مشكلة البحث
وإن كان مولعا بالقواعد الفقهية عندما يسرد –تتمثل مشكلة البحث يف أن احلافظ العراقي 

، إال أنين مل أقف  -طرح التثريباملباحث الفقهية من خالل شرحه لألحاديث النبوية يف كتابه 
                                                        

قواعد الففه اإلسالمي من خالل كتاب اإلشراف على مسائل اخلالف : -ال احلصر –من هذه الرسائل على سبيل املثال  ) 1(
 د الفقهية املستخلصة من التحرير لإلمام مجال الدين احلصرييالقواعللدكتور حممد الروكي،  للقاضي عبد الوهاب املالكي
من أول كتاب احلدود وحىت ابة (القواعد و الضوابط الفقهية يف كتاب املغين البن قدامة للدكتور علي أمحد الندوي، 

قيق العيد من خالل القواعد و الضوابط الفقهية عند اإلمام ابن دللدكتور حممد بن عبد الرمحن السعدان،  )كتاب اجلزية
  . للشيخ ياسر بن علي القحطاين، وغريها من الرسائل العلمية كتابه إحكام األحكام شرح عمدة األجكام

-105ص  ،3.،طالقواعد الفقهية؛ مفهومها، نشأا، تطورها، دراسة مؤلفاا، أدلتها، مهمتها، تطبيقاا، الندوي ) 2(
132.  
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متخصص يف القواعد الفقهية؛ مع كونه قد ألف منظومة خاصة  -رمحة اهللا عليه–على مؤلف له 
؛ وهو نظم لكتاب منهاج الوصول النجم الوهاج يف نظم املنهاج: يف أصول الفقه، مساها

  .)2()بيتا 1367ويقع يف ( )1(للبيضاوي
أكثر من  دثنيفإن احلافظ العراقي و ابنه احلافظ أبا زرعة اشتهرا بكوما حم: واألمر األخر

فأحببت أن ألقي الضوء على هذا اجلانب و أن أبرزه أكثر من خالل عرض . كوما فقيهني
 –خاصة أنين مل أقف  .طرح التثريب يف شرح التقريب: ة املنثورة يف ثنايا كتاماالقواعد الفقهي

سة منهجه و ؛ مل أجد على أحد يقوم بدرا-على وفرة و كثرة الدراسات حول هذا العامل احلافظ
جهوده يف القواعد الفقهية، مع وجود الدراسات اليت تتناول منهجه و جهوده يف جانب أصول 

  .إن شاء اهللا تعاىل" الدراسات السابقة"كما سأذكره يف مبحث  –الفقه 
ماسة يف مجع تلك القواعد و الضوابط الفقهية يف دراسة مستقلة حىت  -إذن–فاحلاجة 

خدام احلافظ العراقي و ابنه احلافظ أيب زرعة للقواعد الفقهية، و أيضا نتمكن من معرفة مدى است
  .و اهللا املوفق. حىت  تتم االستفادة منها بيسر و سهولة

  
  :أسئلة البحث

  :ميكن صياغة أسئلة البحث اليت سيقوم الباحث باإلجابة عنها كالتايل
اعد و الضوابط كيف كان احلافظ العراقي و ابنه احلافظ أبو زرعة يوظّفان القو - 1

حىت يتم استخراج القواعد و الضوابط ، طرح التثريب: الفقهية يف تقريراما الفقهية يف كتاما
 الفقهية منه؟

ما دور احلافظ العراقي و ابنه احلافظ أيب زرعة يف تأصيل و تقعيد القواعد و  - 2
 ؟  طرح التثريب: الضوابط الفقهية من خالل كتاما

                                                        
كان عاملا بالفقه و التفسري و العربية و . ، أبو اخلري، ناصر الدين البيضاوي، قاضي القضاةهو عبد اهللا بن عمر بن حممد )  1(

خمتصر الكشاف، و املنهاج يف األصول، و الغاية القصوى يف الفقه، و : و من مصنفاته. و كان زاهدا شافعيا. األصول و املنطق
البداية و ؛ ابن كثري، 8/158، طبقات الشافعيةكي، السب. (هـ 685تويف سنة . توىل قاضي القضاة بشرياز. غري ذلك
  ). 13/309النهاية، 

: هـ، بتحقيق 1433يف مكتبة التوعية اإلسالمية عام  -مع شرحها لالبن احلافظ أيب زرعة–طبعت هذه املنظومة مؤخرا  ) 2(
  .مية باملدينة النبويةو قد حقق الشرح يف مشاريع الرسائل اجلامعية يف اجلامعة اإلسال. عبد اهللا رمضان موسى
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راقي و ابنه احلافظ أيب زرعة يف تقرير وصياغة و توظيف ما منهج احلافظ الع  - 3
 ؟ طرح التثريب: القواعد و الضوابط الفقهية من خالل كتاما

  
  :أهداف البحث

من خالل العرض السابق ملشكلة هذا البحث، ميكن تلخيص أهداف هذا البحث من 
  :خالل النقاط التالية

بالقواعد و الضوابط الفقهية و  -منهم خاصة احملدثني –بيان اهتمام العلماء و دورهم  - 1
 .يف فقه احلديث النبوي و فهمه و العمل به -على سبيل اخلصوص –اعتبارهم بكوما أصوال 

حتليل دور و منهج احلافظ العراقي و ابنه احلافظ أيب زرعة يف صياغة القواعد و  - 2
 .الضوابط الفقهية مع توظيفهما يف املسائل الفقهية

، مث طرح التثريب: -رمحهما اهللا–و الضوابط الفقهية من كتاما استخراج القواعد  - 3
و ترتيبها حسب األبواب  - إن كانت من القواعد–ترتيبها حسب القواعد الكربى املعروفة 

  . العمليةالقواعد و الضوابط مع تطبيقاا تلك ربط قهية إن كانت من الضوابط الفقهية، مث الف
  

  :الدراسات السابقة
للحافظ العراقـي و  " طرح التثريب يف شرح التقريب"ت سابقة حول كتاب هناك دراسا

  :ابنه احلافظ أيب زرعة رمحهما اهللا مت الوقوف عليها من خالل هذا البحث؛ وهي
حفظه –؛ لألستاذ الدكتور  أمحد معبد عبد الكرمي احلافظ العراقي و أثره يف السنة - 1

و أصل الكتاب رسالة تقدم ا . هـ 1425عام  طبع طبعته األوىل يف مكتبة أضواء السلف. -اهللا
). م 1978املوافق عام (هـ  1398الدكتورة عام ) العاملية(مؤلفه إىل جامعة األزهر لنيل درجة 

تناول فيها مجيع مؤلفات احلافظ ). صفحة 2276(وهي رسالة قيمة يف باا يقع يف مخسة جملدات 
حفظه –و بيانه  )1(استقصاءه لترمجة احلافظ العراقي ولقد استفدت منها. احلديثية -األب–العراقي 

                                                        
  .481-83ص  ،1ط . احلافظ العراقي و أثره يف السنة، أمحد معبد ) 1(
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إىل املؤلفني و نسخ الكتاب اخلطية و موضوعاته و مصادره   طرح التثريبحول نسبة كتاب  -اهللا
 .)1(منهجه يف الكتاب

األراء األصولية يف األمر و النهي و العام و اخلاص للحافظ العراقي و ابنـه يف   - 2
وهي كسابقتها رسالة . لألستاذ فهد بن سعد اجلهين". التقريب طرح التثريب يف شرح"كتاما 

مقدمة من مؤلفها لنيل درجة املاجستري يف قسم الفقه و أصوله من جامعة أم القرى مبكة املكرمـة  
) أصول الفقه:أعين (ويتضح من عنوان الرسالة أا تبحث عن اجلانب األصويل . هـ 1416عام 

 .طرح التثريبمن كتاب 
األصولية يف املطلق و املقيد و املنطوق و املفهوم للحافظ العراقي و ابنه  األراء  - 3
لألستاذ أمحد بن محيد بـن حممـد   ؛ )دراسة تطبيقية" (طرح التثريب شرح التقريب"يف كتاما 

اجلهين، وهي رسالة علمية تقدم ا مؤلفها للحصول على درجة املاجستري إىل قسم الفقه و أصوله 
ويتضح أيضا من عنوان الرسالة أا تبحث عـن  . هـ 1417ى مبكة املكرمة عام جبامعة أم القر

 .طرح التثريبمن كتاب ) أصول الفقه:أعين (اجلانب األصويل 
" االبن"و " األب"يف جانب ترمجته للحافظ العراقي  من الرسالتني األخريتنيولقد استفدت 

. ب الدكتور أمحد معبد عبد الكرمي السـابق وهذا املذكور األخري مما ال توجد ترمجته يف كتا. معا
مـع وجـود بعـض     .كما أين استفدت أيضا من بيانه التفصيلي ملنهج املؤلفني يف كتاما هـذا 

    )2(.املالحظات مين على قسم دراسة الكتاب للرسالتني
فمن خالل هذا العرض، نستطيع أن نقول بأنه مل يكـن هنـاك أي دراسـة تسـتهدف     

الضوابط الفقهية من مؤلفات احلافظ العراقي و ابنه احلافظ أيب زرعة رمحهما  استخراج القواعد و
و مكانته يف ) الكتاب: أي(مع أمهتيه " طرح التثريب يف شرح التقريب"اهللا، خاصة من كتاما 

                                                        
  .2236-2156، ص أمحد معبد، مرجع سابق ) 1(
رمحه اهللا بدأ تكملة ) االبن(من رسالته بأن احلافظ أبا زرعة  6-5مثال ذلك ما ذكره األستاذ فهد اجلهين يف صفحة  ) 2(

يشعر ) 2/176(مع أين وقفت كالماً يف الفائدة العاشرة . وهو عند بداية اجلزء الثالث) هو يف الصالةالس(الكتاب عند باب 
إيراد املصنف رمحه اهللا هلذا احلديث يف باب : "بأن احلافظ أبا زرعة قد بدأ بإكمال الكتاب عنده أو قبله؛ حيث قال

؛ فليس هناك احتمال غري أن نقول بأن "الوالد"افظ العراقي فهذا الكالم يشعر بأن الشرح املذكور ليس للح...". املواقيت
  . و اهللا أعلم". االبن"الشرح املذكور و الذي يليه للحافظ أيب زرعة العراقي 
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فعزمت على البدء و . الفقه الشافعي على سبيل اخلصوص، ويف الفقه اإلسالمي على وجه العموم
  .ائال التوفيق و التسديد من اهللا عز و جلالقيام بذالك س

  
  :منهج البحث

تتبع و أقوم بحبيث أين  -  املنهج الذي أسري عليه يف هذا البحث هو منهج استقرائي - 1
، للوصول إىل القواعد و الضوابط اليت طرح التثريب يف شرح التقريبكتاب نصوص  تفحص
فأقوم بتدوين مجيع ما مير يب من قاعدة . اهللا مارمحه احلافظ العراقي و ابنه احلافظ أبو زرعةذكرها 

و ذلك بشرح عبارات القاعدة و الضابط مع و حتليلي؛  - أو ضابط فقهي أو ما يظن أنه كذلك
 .ربطها باألدلة الشرعية و تطبيقاا العملية

بتمحيص تلك العبارات اليت جتمعت لدي حىت يتم اختيار العبارات اليت  قمت - 2
قواعد أو ضوابط فقهية، مث استبعاد العبارات اليت عند التحقيق ليست إال تستحق أن يطلق عليها 

مث أقوم جبمع القواعد . حكما فقهيا ال يندرج حتته فروع، أو تقسيم فقهي جمرد، أو قاعدة أصولية
  . و الضوابط املتشاة بعضها ببعض

ضابط من بقراءة الكتاب أكثر من مرة ألمجع كل ما يتعلق بالقاعدة أو ال قمتمث  - 3
مث صياغة بدارستها و حتليلها  شرح أو استدالل أو تطبيق أو متثيل أو صياغة أخرى؛ مث أقوم

 .مباحثها يف هذه الرسالة
و فيها بيان عن مشكلة ( مقدمة: حىت تكونت من هذه الرسالة رتبت و قد - 4

و ثالثة ، )البحث، و أسئلته، و أهدافه، و الدراسات السابقة و منهج البحث الذي سرت عليه
و هي الباب التمهيدي للتعريف عن احلافظ العراقي و احلافظ أيب زرعة، و عن كتاب ( أبواب 

طرح التثريب، و عن القواعد الفقهية كفن من الفنون؛ مث الباب األول يف القواعد الفقهية يف 
تثريب و و تطبيقاا؛ مث الباب الثالث يف الضوابط الفقهية يف كتاب طرح ال كتاب طرح التثريب

  .، و خامتة مع الفهارس لآليات و األحاديث و املوضوعات)تطبيقاا
على حسب أمهيتها، مبتدئا بالقواعد اخلمس الكربى، مث  هاترتب أما القواعد فقد - 5

بعد ذلك القواعد املتفرقة اليت ال  تكل قاعدة منها بكل ما يتعلق ا من قواعد، مث أورد تأتبع
 :على النحو التايل اخلمس الكربى؛ فأتتت إحدي القواعد تندرج حت
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 .القواعد املتعلقة بالنيات و املقاصد: اموعة األوىل -
 .القواعد املتعلقة بالعمل باليقني: اموعة الثانية -
 .القواعد املتعلقة بإزالة الضرر: اموعة الثالثة -
 .القواعد املتعلقة بالتيسري و رفع احلرج: اموعة الرابعة -
 .القواعد املتعلقة بالعرف و العادة: اخلامسةاموعة  -
 .القواعد املتفرقة: اموعة السادسة -

ها على األبواب الفقهية حسب ترتيب احلافظ العراقي و ترتبأما الضوابط الفقهية ف - 6
طرح ؛ لكونه املنت املشروح يف "األسانيد و ترتيب املسانيد تقريب"ابنه احلافظ أيب زرعة لكتاب 

 .التثريب
 :الكالم على القاعدة أو الضابط يندرج حتت ثالثة مطالب تجعل - 7

 .املطلب األول يف شرح معاين القاعدة أو الضابط -
 .املطلب الثاين يف بيان أدلة القاعدة أو الضابط -
 .املطلب الثالث يف ذكر تطبيقات القاعدة أو الضابط -
، –إن وجدت  –املسائل املستثناة من كل قاعدة أو ضابط  تذكرو   -

 . ها يف مطلب مستقل بعد ذكر التطبيقات للقاعدةتجعلو
رمحهما –على إيراد القاعدة بلفظها كما ذكرها احلافظ العراقي و ابنه  تحرص - 8

من غري تصرف، إال إذا دعت احلاجة إلجراء شيء من التغيري يف الصيغة، حىت تتالءم مع  -اهللا
 .الصياغة العامة للقواعد

أن تكون مأخوذة مما ذكره احلافظ  تحاولبط فبة لتطبيقات القاعدة أو الضابالنس - 9
أرجع إىل مصنفات فإن مل أجد فإين . طرح التثريبيف كتاما  -رمحهما اهللا–العراقي و ابنه 

شأن هذه التطبيقات إمنا لتوضيح القاعدة أو الضابط؛ لذا و كان . القواعد الفقهية و مدونات الفقه
طبيقات إال من باب اإلشارة، ألن ذلك سيجعل التمل أتطرق إىل ذكر اختالف العلماء حول 

 .البحث واسعا
 .اآليات القرآنية، فأذكر اسم السورة ورقم اآلية تعزو - 10
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11 - إن كان احلديث يف الصحيحني أو أحدمها، فإين مل . األحاديث واآلثار تجخر
من  حاديثختريج األأبذل اجلهد بعد االستعانة باهللا تعاىل يف  وإن كان يف غريمها. أنسبه لغريمها

ما قاله أهل  بيان درجة احلديث معتمدا على على كتب املسانيد و السنن و غريمها، مع احلرص
  .االختصاص من علماء احلديث

مشاهري الصحابة األنبياء و  نوا منلألعالم املذكورين يف الرسالة مامل يكو تترمج - 12
 .و األئمة األربعة و أصحاب الكتب التسعة واملعاصرين والتابعني

 بينتهكما –بعمل فهارس فنية لتخدم البحث و تسهل الوصول إىل حمتوياته  تمق - 13
  .يف الكالم عن هيكل البحث

، أسأل اهللا رب العرش العظيم أن يرزقنا علما نافعا و هذا ما تيسر عرضه يف هذه الرسالة
  .به أمجعنيو صلى اهللا على نبينا حممد و على اله و صح. عمال صاحلا، إنه ويل ذلك و القادر عليه
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  احلافظ العراقي و ابنه، ترمجة : الباب التمهيدي    
  ؛ "طرح التثريب"التعريف عن كتاما  و

  :ة فصولو فيه مخس
  حملات تارخيية عن عصر احلافظ العراقي و ابنه: الفصل األول
  ) األب(التعريف باحلافظ أيب الفضل العراقي : الفصل الثاين

 ) االبن(التعريف باحلافظ أيب زرعة العراقي : الثالثالفصل 
   ".طرح التثريب يف شرح التقريب"التعريف بكتاب : الفصل الرابع

  علم القواعد الفقهيةمقدمات يف : اخلامسالفصل 
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  :الفصل األول
  حملات تارخيية عن عصر احلافظ العراقي و ابنه؛ 

ولقد . افظ أبو زرعة يف القرن الثامن اهلجريعاش احلافظ أبو الفضل العراقي مع ابنه احل
ذكر املؤرخون بأن القرن الثامن اهلجري اتسم باالضطراب السياسي داخل كيان اتمعات 

و لعل من أهم األسباب اليت تؤدي إىل ذلك هو غياب سلطة . اإلسالمية املوجودة يف ذلك العصر
و ظهور السلطات اإلسالمية  -سالميةاليت تؤدي دور توحيد السلطة اإل–اخلالفة اإلسالمية 

املستقلة يف كل إقليم من األقاليم املسلمة؛ من أبرزها سلطة دولة املماليك اليت حتكم على الشام و 
اجلزيرة العربية و مصر؛ حيث قضى فيها احلافظ أبو الفضل العراقي و ابنه احلافظ أبو زرعة شطرا 

  .كبريا من حياما
فإننا سنجد أن من  -خاصة يف عصر احلافظ العراقي–لة املماليك وإذا تكلمنا عن سلطة دو

ولكن عصر . أهم مالحمها هو وقوع احلروب اخلارجية و حدوث الفنت و املنازعات الداخلية
متيز على مجيع مسري هذه الدولة بعدة  -الذي مير أكثره يف عهد املماليك البحرية–احلافظ العراقي 

  :)1(أمور
هـ؛ وذلك يف عهد  690يف عام  لى الوجود الصلييبمت القضاء ع قدأنه  - 1

 . )2(السلطان خليل بن قالوون
قد مت أيضا الصد و اإليقاف على احلمالت أما من جهة الشرق اإلسالمي، فإنه  - 2

و . )3(؛ بغداد-عاصمة العامل اإلسالمي–اليت أسقطت اخلالفة العباسية يف عاصمتها  التتارية
إيقاف هذه القوة يف حدود الشام و مصر، وكان ذلك يف تلك  السلطة املماليكية من استطاعت

 . هـ 658عام  )4(واقعة عني طالوت: الواقعة الشهرية يف تاريخ اإلسالم
                                                        

  ،2ط . األيوبيون و املماليك يف مصر و الشام، عاشور، 1/86،  1ط  ، احلافظ العراقي و أثره يف السنة،أمحد معبد ) 1(
  . 282-281 .ص

استفتح امللك باجلهاد و كان بطال . هـ 689توىل امللك سنة . خليل بن قالوون، السلطان امللك األشرف الصاحلي هو ) 2(
  ).15/764، 1.طتاريخ اإلسالم، الذهيب، . (هـ 693تويف سنة . شجاعا مقداما

   .148-12/147 ،1.، طالكامل يف التاريخ ،األثري ابن ) 3(
خطط كرد علي، . (نابلس جنوبا و بيسان مشاال، و هي بالقرب من معسكر جنني اآلنهي سهل يقع يف الوسط بني  ) 4(

  ). 2/108، 3.، طالشام
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 659؛ يف عام - عاصمة املماليك– متّ إعادة تنصيب اخلالفة العباسية مبصرأنه قد  - 3
لكتهم ليس إال رد احلفاظ سلطة املماليك يف إعادة و تنصيب اخلالفة العباسية يف مم سعىو  .هـ

   )1(.على تلك اهليئة السلطة السياسية اإلسالمية يف قلوب املسلمني
ولقد متيز العصر الذي يعيش فيه احلافظ العراقي، خاصة عهد السلطان حممد بن  - 4

؛ من ناحية التوسعة  )2(كسنة و يعد من أفضل عصور دولة املمالي 31قالوون الذي امتد خالل 
من بالد املغرب غربا مث الشام و احلجاز شرقا، ومن بالد  امتد نفوذ الدولة حيث- اخلارجية

حيث –لداخلية من ناحية اإلصالحات اكذلك  و،  )4(- جنوبا حىت آسيا الصغرى مشاال )3(النوبة
 )5( .و العمرانية و الثقافية لرخائيةاسائل توفر فيها الو

يف  املضطربة رة منعكسة عن احلالة السياسيةولكن احلالة العلمية و الدينية تصور لنا صو
 في وسط دولة املماليك وجد العلم و العلماء مرتلتهم و مكانتهم يف هذه الدولة؛ف. تلك الدولة

بعض مالمح احلالة العلمية و الدينية يف عصر احلافظ و هذه  .من قبل السالطني و الوجهاء حىت
 :العراقي و ابنه

 :شاريع العلميةاالهتمام البالغ بتمويل امل -1
و  املدارس و املكتبات و الوقف عليها و اإلنفاق على العلماء املساجد و و ذلك بإنشاء

التسابق و رغبتهم الكبرية يف تكفري : هناك دوافع متعددة لذلك، منها .تشجيعهم على التأليف

                                                        
: يف أمساء اخللفاء الذين أدركهم احلافظ العراقي و ابنهانظر  .89ص ،  1ط  .احلافظ العراقي و أثره يف السنةأمحد معبد،  ) 1(

، السيوطي؛ )241-240، 242/ 3(اخلطط املقريزية ، املقريزي؛ )110-109، 94/ 7(النجوم الزاهرة  ،تغري بردي
طرح "احلافظ العراقي أبو الفضل عبد الرحيم بن احلسني و منهجه يف كتابه ، العيدروس؛ )68-2/62(حسن احملاضرة 

  .11، ص ط.د ،"التثريب
  .91-90 أمحد معبد، مرجع سابق، ص ) 2(
ياقوت . (مصر، أول بالدهم بعد أسوان؛ و هي تشمل أثيوبيا و السودانبالد واسعة عريضة يف جنوب : بالد النوبة ) 3(

  ).1/191، 2.طمعجم البلدان، احلموي، 
األيوبيون  عاشور، .4/124، 1ط  ،ذيول العرب يف خرب من غرب، احلسيين ؛14/42، 1ط  و النهاية، البداية، ابن كثري ) 4(

  .282-281ص و املماليك، 

  .282-281ص ، مرجع سابق ،عاشور .4/124 ،مرجع سابق، احلسيين. 14/46 ،مرجع سابق ،ابن كثري ) 5(
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عز و و طلب العون من اهللا  -األمراء يف امللذات و الشهوات نتيجة انغماس بعض–خطاياهم 
  .)1(جل

. وبعد هذا كله، فمن الطبيعي جدا تكاثر وجود املدارس و انتشارها يف عصر املماليك
  :)2(فمنها على سبيل املثال

، حيث يدرس فيها الفقه )3(اليت أنشأها السلطان الظاهر بيربس املدرسة الظاهرية القدمية -
  .تعلى مذهيب احلنفي و الشافعي، كما درس أيضا احلديث و القراءا

؛ انعقد فيه دروس الفقه على )4(اليت أنشأها السلطان املنصور قالوون املدرسة املنصورية -
  .مذاهبه األربعة و التفسري و احلديث و الطب

، مث جاء الناصر حممد بن )5(اليت بدأ بتأسيسها العادل كتبغا املنصوري املدرسة الناصرية -
  .املذاهب األربعة فأمتها و أكملها و رتب فيها تدريس )6(بن قالوون

                                                        
  .379ص  ،1.ط ،مقدمة ابن خلدونابن خلدون،  ) 1(
، يف تاريخ مصر والقاهرة حسن احملاضرة، السيوطي، )403-2/362( ط،.، دالسلوك ملعرفة دول امللوكاملقريزي،  ) 2(

  .)273-2/258 (،1.ط
ربس البندقداري، كان من أقوى السالطني الذبن حكموا مصر و استطاع أن يهزم املغول عند هو السلطان الظاهر بي ) 3(

  .2/105السيوطي، مرجع سابق، : انظر. هـ 676تويف سنة . احلدود العراقية و على الصليبيني يف الشام
هـ خلفا للملك الصغري  678نة بويع بالسلطنة يف س.هو السلطان املنصور قالوون، أحد أشهر سالطني املماليك البحرية ) 4(

  .7/292النجوم الزاهرة، ابن تغري بردي، : انظر. هـ 689تويف بالقاهرة سنة . بدر الدين سالمش
كان موغلي األصل، و كان . عاشر سالطني الدولة اململوكية. هو امللك العادل زين الدين كتبغا بن عبد اهللا املنصوري ) 5(

، ابن تغري بردي، مرجع سابق: انظر. هـ 702تويف سنة . ن األلفي، مث أعتقه و جعله أمرياجنديا مملوكا عند األمري قالوو
8/206.  
خاص حروبا ضد الصليبيني و .جلس على كرسي السلطنة ثالث مرات. هو امللك الناصر ناصر الدين حممد بن قالوون ) 6(

  .8/41، ابن تغري بردي، مرجع سابق. هـ 741تويف سنة.املغول
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و هذه العناية الكبرية بالنهضة العلمية و الثقافة ال تقتصر و تنحصر يف عاصمة الدولة و 
فقط، و لكنها أيضا تسري إىل بقية املدن اإلسالمية اليت  اشتهرت بالعلم من ) مصر(مقر اخلالفة 

  )1(.قبل؛ كالشام و احلجاز

 
 :همكفالت ري العلماء و املتعلمني ووقت -2
من أجل كفالة  فاوقإنشاء األب قام سالطني املماليك، يةالعلم املباين إنشاء بجانبف 

للعلماء و طالم كافة مطالب احلياة، من مأكل  و ملبس و  فخصصوا. املعلمني و املتعلمني
مكتبات  أعدوا أيضاو . )2(للتدريس و التحصيل و التأليف حىت يتفرغوامسكن و رواتب شهرية؛ 

    .اخني خلدمة احملتاجني إىل الكتب و املراجع العلميةمزودة بالنس
  :بقوله )3(وقد عرب عن ذلك ابن خلدون 

فكثرت األوقاف لذلك، و عظمت الغالت و العوائد، و كثر طالب العلم و معلمه "...
  )4(."..بكثرة جرايتهم منها

 
 :يف شىت ااالتالعلماء البارزين كبار ظهور  -3

. فذاذ و أعالم العلم الكبار يف سجل التاريخ العلمي اإلسالميزخر هذا العصر بعلماء أ
وهذا دليل و برهان على جناح علماء هذا العصر يف تكميل  .أمساؤهم مسطورة وكلمام منقولة

   .لبنات العلم لدى األمة احملمدية

                                                        
  .)14/184(، البداية و النهاية، كثري ابن ) 1(
  .367-366ص  ط،.د ،األيوبيون و املماليكعاشور،  ) 2(
: حجر بن وائل ولد من اإلشبيلي، احلضرمي الدين ويلّ زيد، أبو خلدون ابن حممد، بن حممد بن الرمحن بدهو ع ) 3(

 سلطاا فأكرمه مصر إىل توجه .بتونس ومنشأه هومولد إشبيلية، من أصله. البحاثة االجتماعي العامل املؤرخ، الفيلسوف
: انظر ".مقدمة ابن خلدون: "صاحب املصنفات، من أشهرها .القاهرة يف فجأة وتويف. املالكية قضاء فيها وويل. برقوق الظاهر

  .3/330، 15. طاألعالم، ؛ الزركلي، 22/257ط، .دالوايف بالوفيات، الصفدي، 
  .319ص  ،1.ط ،ونمقدمة ابن خلدابن خلدون،  ) 4(
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، )3(ثريابن ك ، اإلمام)2(، و اإلمام النووي)1(احلافظ املنذري : فمن هؤالء العلماء األعالم 
  ،)7(الذهيباإلمام ، و )6(املزي و احلافظ ،)5(ابن دقيق العيد اإلمام و ،)4(السيوطي اإلمامو 

                                                        
 أحد أبرز علماء ،الشافعي زكي الدين أبو حممد عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد اهللا بن سالمة بن سعد املنذريهو  ) 1(

و تويف يف الرابع من شهر ذي . هـ 581شعبان سنة  ولد يف وخرج وصنف، وطلب، ورحل، الكثري، مسع. احلديث و السنة
سري أعالم الذهيب، ، : انظر". الترغيب و الترهيب: "من أشهر مؤلفاته. حلديث الكاملية يف مصرهـ بدار ا 656القعدة عام 

الثقات ممن مل يقع يف الكتب الستة، ؛ ابن قطلوبغا، أبو الفداء زين الدين قاسم احلنفي، )23/319(،  11. ، طالنبالء
  .6/395، )هـ 1432مركز النعمان، : صنعاء( 1.شادي آل نعمان، ط: حتقيق

إمام يف الفقه و احلديث، صاحب التصانيف . هو حيي بن شرف بن مري النووي احلوراين الشافعي، أبو زكريا حمي الدين ) 2(
املنهاج شرح صحيح "، و "اموع شرح املهذب: "و من مؤلفاته. سنة و مل يتزوج 45هـ و له  676تويف سنة . النافعة

،  ص 1.ط ،الدين حميي اإلمام ترمجة يف الطالبني حتفةابن العطار، : انظر. غريها ، و"روضة الطالبني"، و "مسلم بن احلجاج
  .1/513طبقات احلفاظ، ؛ السيوطي، 39-42

هو إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي، أبو الفداء عماد الدين، مفسر حافظ فقيه مؤرخ، صاحب التصانيف  ) 3(
، "البداية و النهاية"، و "تفسري القرآن العظيم: "و من مصنفاته. هـ 774بدمشق سنة تويف . املشهورة تناقلها الناس يف حياته

  . )1/153( البدر الطالع،؛ الشوكاين، )1/373(، الدرر الكامنةابن حجر العسقالين، : انظر. ، و غريها"جامع املسانيد"و 
 العلماء خرية من وهو .الشافعي األصل ألسيوطيا اجلالل اهلمام بن بكر أيب بن حممد بن بكر أيب بن الرمحن عبدهو  ) 4(

تفسريه الدر املنثور، : ، منهاالنافعة املفيدة التصانيف وصنف . هـ 849 سنة ولد املكثرين، املصنفني ومن اتهدين، األفاضل
، ةاحملاضر حسن، السيوطي: انظر. والقاهرة مصر تاريخ يف احملاضرة حسن: مؤلفه يف ترمجة لنفسه كتب. و األشباه و النظائر

  .)1/124(، معجم حفاظ القرآن عرب التاريخحميسن،   ؛)4/35( ،الضوء الالمع السخاوي، ؛)1/335(
قاض، من أكابر العلماء . قي الدين أبو الفتح حممد بن علي بن وهب بن مطيع القشريي، املعروف بابن دقيق العيدهو ت ) 5(

 هـ، فاستمر إىل أن تويف 695وويل قضاء الديار املصرية سنة . بالقاهرةتعلم بدمشق واإلسكندرية مث  .باألصول، جمتهد
، و "حتفة اللبيب يف شرح التقريب"، و "إحكام األحكام شرح عمدة األحكام: "و من مصنفاته. هـ 702بالقاهرة سنة 

  ).4/353(، منةالدرر الكا؛ ابن حجر العسقالين، )444-3/443(،  1.، طالوفيات فوات، صالح الدين: انظر. غريها
حمدث الديار : يوسف بن عبد الرمحن بن يوسف، أبو احلجاج، مجال الدين ابن الزكي أيب حممد القضاعي الكليب املزيهو  ) 6(

. هـ 742سنة  وتويف يف دمشق) من ضواحي دمشق(، ونشأ باملزة هـ 654سنة  ولد بظاهر حلب .الشامية يف عصره
، تذكرة احلفاظالذهيب، : انظر". حتفة االشراف مبعرفة االطراف"، و "أمساء الرجال ذيب الكمال يف: "وصنف كتبا، منها

  ).4/353(، ؛ صالح الدين، مرجع سابق)4/193(، 1.ط
اإلمام احلافظ،  ،مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز، التركماين األصل، مث الدمشقي، املقرئهو  ) 7(

طلب احلديث وله مثاين عشرة سنة، فسمع الكثري، ورحل، وخدمه إىل أن . احلفّاظ، ومؤرخ اإلسالم حمدث العصر وخامتة
. سري أعالم النبالء و تاريخ اإلسالم: من املائة، منها وتصانيفه كثرية تقرب. هـ 741كف بصره سنة . رسخت فيه قدمه

معجم املؤلفني، ؛ عمر كحالة، )1/231( ط،.د ،ذيل طبقات احلفاظالسيوطي، : انظر. هـ 748تويف بدمشق سنة 
8/289.  
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و مجال الدين  ،)2(، و سلطان العلماء العز بن عبد السالم)1(و  احلافظ ابن حجر العسقالين
، و ابن تغري )6(، و املقريزي)5(بن اهلمام احلنفي،و ا)4(،  و شيخ اإلسالم ابن تيمية)3(اإلسنوي

  .    و غريهم، )7(تغري بردي
                                                        

إمام حافظ . املصري الشافعي" ابن حجر العسقالين"هو أبو الفضل شهاب الدين أمحد بن علي بن حممد الشهري بـ ) 1(
، "فتح الباري شرح صحيح البخاري: "و من مصنفاته. هـ 852تويف سنة , هـ  773ولد سنة . صاحب املصنفات النافعة

 ،15.األعالم، ط؛ الزركلي، )7/270(،شذرات الذهب ابن العماد،: انظر. ، و غريها"ابة يف متييز الصحابةاإلص"و 
)1/178( .  
، أحد "سلطان العلماء"و " عز الدين"هو أبو حممد عبد العزيز بن عبد السالم بن أيب القاسم بن احلسن السلمي، امللقب بـ ) 2(

فارحتل . صله من املغرب، ولد و نشأ يف دمشق، مث ترك الشام بعد أن ساءت عالقته بوليهاأ. أئمة اتهدين يف املذهب الشافعي
قواعد األحكام يف مصاحل : "و من مصنفاته. هـ 660تويف بالقاهرة سنة . إىل مصر، فأكرمه وليها و واله اخلطابة و القضاء

؛ الزركلي، )8/209(،  2.طات الشافعية الكربى، طبقالسبكي، : انظر. ، و غريها"اإلملام يف أدلة األحكام"، و "األنام
  .)4/21( ،مرجع سابق

ولد بإسنا، . فقيه أصويل، من علماء العربية: عبد الرحيم بن احلسن بن علي اإلسنوي الشافعي، أبو حممد، مجال الدينهو  ) 3(
: مصنفاته من. ال، مث اعتزل احلسبةوويل احلسبة ووكالة بيت امل. هـ فانتهت إليه رياسة الشافعية 721وقدم القاهرة سنة 

؛ عمر )1/330( ،مرجع سابقالزركلي، : انظر". األشباه والنظائر"و  "اهلداية إىل أوهام الكفاية"، و "املبهمات على الروضة"
  .5/203معجم املؤلفني، كحالة، 

اإلمام . بو العباس، تقي الدين ابن تيميةهو أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهللا النمريي احلراين الدمشقني أ ) 4(
، فطلب العلم و حرص عليه، حىت صار إماما يف هـ، و قدم إىل دمشق 661ران سنة ولد حب. احلافظ العالمة شيخ اإلسالم

تويف معتقال بقلعة دمشق سنة . ، و غريها"درء تعارض العقل و النقل"، و "منهاج السنة: "و من مصنفاته. كثري من الفنون
  .)14/171(، البداية و النهاية؛ ابن كثري، )1/114(، الدرر الكامنةابن حجر العسقالين، : انظر. هـ 728

إمام، : حممد بن عبد الواحد بن عبد احلميد ابن مسعود، السيواسي مث اإلسكندري، كمال الدين، املعروف بابن اهلمامهو  ) 5(
 790سنة  ولد باإلسكندرية. والفرائض والفقه واحلساب واللغة واملنطقعارف بأصول الديانات والتفسري . من علماء احلنفية

فتح القدير شرح : "من مصنفاته. مث كان شيخ الشيوخ باخلانقاه الشيخونية مبصر. ، أقام حبلب مدة، وجاور باحلرمنيهـ
  . 6/255 ع سابق،مرجالزركلي،  ؛2/201البدر الطالع، الشوكاين،  :انظر. هـ 861سنة  تويف بالقاهرة ".اهلداية

نسبته إىل حارة . مؤرخ الديار املصرية: محد بن علي بن عبد القادر، أبو العباس احلسيين العبيدي، تقي الدين املقريزيهو أ ) 6(
ولد ونشأ ومات يف القاهرة، وويل فيها احلسبة واخلطابة واإلمامة مرات، واتصل بامللك ) من حارات بعلبك يف أيامه(املقارزة 
 845تويف سنة . وعاد إىل مصر. وعرض عليه قضاؤها فأىب. هـ 810فدخل دمشق مع ولده الناصرسنة  برقوق، الظاهر

السلوك يف معرفة دول "، و "خطط املقريزي"ـويعرف ب "املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار"من تآليفه كتاب و . هـ
  .)1/177( ، مرجع سابقلزركلي، ؛ ا)2/11(، مرجع سابقرضا كحالة، : انظر. ، و غريها"امللوك

من أهل القاهرة، مولدا . مؤرخ حباثة: وسف بن تغري بردي بن عبد اهللا الظاهري احلنفي، أبو احملاسن، مجال الدينهو ي ) 7(
ونشأ يوسف يف حجر . هـ 815كان أبوه من مماليك الظاهر برقوق ومن أمراء جيشه املقدمني، ومات بدمشق سنة . ووفاة
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 :بروز دور املرأة يف علوم احلديث -4

مما يتميز هذا العصر هو بروز دور املرأة العلمي و نشاطها يف ميدان العلم، خاصة يف جمال 
السنة حتمال و أداء؛ حىت رحلت النساء يف سبيل طلب احلديث بني مصر و الشام، و نازعن 

  .  )1(ألسانيد العاليةالرجال يف احلصول على ا
ت (وقد كتب أبو زرعة بن احلافظ العراقي عن أمه؛ أم أمحد عائشة بنت طغاي العالئي 

  . )2( )هـ 783
 -كذا وصفها أبو زرعة نفسه–الصاحلة املسندة املكثرة و وصف أيضا أبو زرعة شيخته 

ثت فأوسعت، و حد"...): هـ 767ت (فخر الدين املقديسية ست العرب بنت حممد بن الشيخ 
  . )3(."..و انتشر عنها حديث كثري و مسع عليها األئمة و الرحالون

ال أننا مل نقف على مؤلفات علمية صدرت من هؤالء النساء الفاضالت، و لكن يكفيهن إ
شرف املسامهة الكبرية يف إحياء السنة و نشر رواياتاها باألسانيد إىل النيب : هذا الشرف العظيم
  .)4( عليه و سلماملصطفى صلى اهللا

   
  
  
   
  

  
                                                                                                                                                                             

. وتأدب وتفقه وقرأ احلديث وأولع بالتاريخ وبرع يف فنون الفروسية) 824املتويف سنة (ة جالل الدين البلقيين قاضي القضا
: انظر. ، و غريها"املنهل الصايف واملستويف بعد الوايف"و  ،"النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة: "وصنف كتبا نفيسة، منها

  .13/282ة، مرجع سابق، ؛ عمر كحال)8/222( ،مرجع سابقالزركلي، 
  .137ص اتمع املصري يف عصر سالطني املماليك، عاشور،  ) 1(

  .21راجع تفصيل ترمجتها يف ص   .512، ص الذيل على العرب يف خرب من عربالعراقي،  ) 2(

  .199، ص مرجع سابقالعراقي،  ) 3(
  .130ص  ،1.طاحلافظ العراقي و أثاره يف السنة،  ،أمحد معبد ) 4(



18 
 

  
  
  
  
  

    
  
  
  

   ).األب(التعريف باحلافظ أيب الفضل العراقي : الفصل الثاين
  :وفيه أربعة مباحث

  .تهامسه و نسبه و مولده و أسر: األولاملبحث 
  . طلبه للعلم و شيوخه: املبحث الثاين

  عليه و وفاته ناصب الىت توالها وثناء العلماءتدريسه و تالميذه و امل: املبحث الثالث
  .مؤلفاته: املبحث الرابع
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  :املبحث األول
  تهبه و مولده و أسرو نس امسه 

  
  :امسه و نسبته: أوال

هو اإلمام احلافظ الفقيه األصويل أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن احلسني بن عبد 
   .املعروف باحلافظ العراقيالرمحن بن أيب بكر بن إبراهيم الكردي الرازياين مث املصري الشافعي 

نسبة إىل طائفة بالعراق يرتلون بالصحارى و قد سكن بعضهم القرى،  فهو" الكردي"أما 
  :و ذكر يف وفيات األعيان. )1(يقال هلم األكراد خصوصا يف جبال حلوان

 ا فتناسلوا العجم أرض إىل وقعوا وأم املذكور، مزيقياء عمرو نسل من األكراد أن"
  )2(...."الكرد فسموا دهم،ول وكثر

يف  )4(يقال هلا رازيان )3(فألن أسالفه أقام ببلدة من أعمال إربل" الرازياين"أما نسبته بـ
  . مشال العراق

، وهو القطر األعم و األغلب يف )5(فهو انتساب لعراق العرب" العراقي"أما انتسابه بـ
  . موطن أسالفه و أجداده

  :مولده: ثانيا

                                                        
  10/394، 2ط األنساب، السمعاين،  ) 1(

  .5/358، الزمان أبناء وأنباء األعيان وفيات، خلكان ابن ) 2(
، وهي مدينة كبرية هلا قلعة حصينة ذات خندق عظيم يف طرف املدينة و أكثر أهلها أكراد قد )إمثد(و هي على وزن  ) 3(

  .1/137 معجم البلدانياقوت احلموي، : نظرا. استعربوا، و بينها و بني بغداد مسرية سبعة أيام للقوافل
بالنون بعد الزي، كما أورده ) رازنان: (، و يقال)220(حلظ األحلاظ عند ابن فهد يف  -يعين بالياء بعد الزي–هكذا  ) 4(

و معبد عبد الكرمي بأن املذكور عند السخاوي يف الضوء الالمع إمنا ه. و قد صرح د. 4/171  الضوء الالمعالسخاوي يف 
اخلافظ  ،أمحد معبد: انظر." وقد تبعه غري و احد ممن نقل ترمجته عنه فليتنبه لذلك: "...خطاء مطبعي أو التصحيف، و قال

  .139ص  العراقي و آثاره يف السنة،

: رانظ. عراق العرب و عاصمتها بغداد، و عراق العجم وهي بالد احلبل تقع  مشاال جتاه فارس: العراق تنقسم إىل قسمني ) 5(
  .12/261، النجوم الزاهرةابن تغري بردي، 



20 
 

هـ  725اقي رمحه اهللا يف احلادي و العشرون من مجادى األوىل سنة ولد احلافظ العر
القاهرة يف ذلك الوقت كانت "و املراد بـ. )1(مبنشأة املهراين على شاطئ النيل بني مصر و القاهرة

مث " )2(.لعة صالح الدين األيويب املعروفةر و ما يليه جنوبا حىت قل املناطق احمليطة باجلامع األزهتشم
، و هي تقع اآلن فيما يسميه أهل )مصر: (مدينة أطلق عليها حينئذ لقاهرة من اجلنوب يوازي ا
  . )3( على القطر كله) مصر(و قد تطلق ). مصر القدمية(مصر بـ

  
  : أسرته: ثالثا

  :أما عن أسرته، فنقول
يل قال احلافظ و. أبو عبد اهللا احلسني بن عبد الرمحن بن أيب بكر بن إبراهيم العراقي: والده

  :الدين أبو زرعة
مسع من زينب بنت شكر و غريها و حدث، مسع . مولده يف حدود التسعني و ست مائة"

و ترتل بالدروس و كتب خبطه ...و كان رجال صاحلا متعبدا فاضال. منه والدي و حدثين عنه
 بالشيخ و كان خمتصا. و كان سليم الباطن منجمعا على نفسه. كثريا من التفسري و الفقه و الرقائق

 763و الزم خدمته تويف رمحه اهللا يف عاشر صفر سنة ...تقي الدين حممد بن جعفر القناوي
   )4(."هـ

                                                        
، 1/360، حسن احملاضرة، السيوطي، 4/171، الضوء الالمع، السخاوي، 221، ص حلظ األحلاظابن فهد، : انظر ) 1(

قاهري : أو بعبارة أكثر دقة(مصري املولد و على هذا، فإن احلافظ العراقي . 55/ 7، شذارات الذهب ابن العماد احلنبلي،
رمحه –حيث زعم ) رازياين املولد: أو بعبارة أدق( عراقي املولد، خالفا ملا زعمه األستاذ خري الدين الزركلي من أنه )لداملو
وهذا الرأي ختالفه املصادر األساسية اليت تترجم عن . أن احلافظ العراقي ولد يف رازيان مث ارحتل صغريا مع أبيه إىل مصر -اهللا

وهو وهم من عنده تبعه . - أن هذه املصادر هي أيضا من املصادر اليت اعتمد عليها األستاذ الزركليو الغريب –احلافظ العراقي 
و اهللا أعلم . يف ترمجة احلافظ العراقي) األعالم(غريه ممن يقوم باخلدمة على مؤلفات احلافظ العراقي بناًء على اعتمادهم بكتاب 

أمحد معبد، مرجع : و راجع النقد عليه يف. 4/119 ،15.األعالم، ط، الزركلي: انظر. تعاىل و الكمال له وحده سبحانه و
  .152. ، صسابق

  . 285-284/ 8، )التعليقات( النجوم الزاهرةتغري بردي، ابن : انظر ) 2(
  .145-144. ، صاحلافظ العراقي و آثاره يف السنةأمحد معبد، : انظر ) 3(
  .437. ، صالذبل على العرب يف خرب من عربالعراقي،  ) 4(
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–هذا البيان من احلافظ أيب زرعة رد على ما ذكره بعض املترمجني له من كونه نشأ يتيما 
على أن  و يدل هذا النقل. )1(كما ذكره ابن فهد من أن والده تويف و هو يف الثالثة من عمره

ومل يكتف والده بالتوجيه ولكن أسهم أيضا يف إمساعه . احلافظ العراقي ترىب يف حياة والده
  .)2(األحاديث بسنده و يبقى حياّ حىت رأى ولده متزوجا و صار رجال تقر به العني

فلم يذكر املترمجون له عن امسها، و لكنها عرفت بكوا صاحلة عابدة صابرة والدته أما 
  . )3(تهدة يف أنواع العبادات و القرباتقانعة جم

 .فله أخ واحد فقط يعرف مبحمد بن احلسني العراقي الذي تويف يف حياة والدهإخوته أما 
  .   هـ 772تويف سنة  )4(.طلب العلم و مسع احلديث

و لقد ترجم هلا ابنها، احلافظ . ي العالئيفقد تزوج أم أمحد عائشة بنت طغازوجته أما 
   :يقولزرعة ف أبو

و هي شابة جاوزت ...و ماتت بظاهر القاهرة يوم اجلمعة احلادي و العشرين من صفر"
و كانت سليمة الصدر، حسنة . الثالثني بيسري، و مكثت يف صحبة والدي أكثر من عشرين سنة

و ذهبت مع والدي إىل الشام يف رحلته األخرية إليها . العشرة، حسنة األخالق، كثرية اإلحسان
  )5(اهـ"  ...و ستني و سبع مئة سنة مخس

  .)6(فقد رزق احلافظ العراقي بثالثة من األوالد و ثالثة من البناتأوالده أما 
 
   

                                                        
و قد تبعه يف هذا الوهم بعض الباحثني عن احلافظ العراقي كاألستاذ العيدروس يف . 221. ، صحلظ األحلاظابن فهد،  ) 1(

  .32. رسالته حول العراقي و طرح التثريب، ص
العراقي  وفيه بيان شاف و رد مقنع على وهم ابن فهد السابق حول نشأة احلافظ. 183-179، مرجع سابق، أمحد معبد ) 2(

  .يتيما
  .4/171، الضوء الالمعالسخاوي،  ) 3(
  .2/320، الذيل على العربالعراقي،  ) 4(
  .2/521، العراقي، مرجع سابق ) 5(
املعجم ، ابن حجر العسقالين، 41، 12/18، الضوء الالمع، السخاوي، 2/534، الذيل على العربالعراقي، : انظر ) 6(

  .3/52، املؤسس
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  :املبحث الثاين
  طلبه للعلم و شيوخه 

  
لقد كان لوالده رمحه اهللا دور . العلم و املعرفةب حافلةسرية احلافظ العراقي العلمية سرية 

ن و هو ابن مثان القرآ فحفظ. على إمساعه احلديث و هو صغريكبري يف توجيهه للعلم، فحرص 
، مث حفظ )2(و اإلملام البن دقيق العيد )1(مث حفظ بعد ذلك التنبيه أليب إسحاق الشريازي. سنني

   )4(.)3(أكثر احلاوي للماوردي
ين أمتّ القراءات السبع على الشيخ تقي الد قدم القراءات، و مييل إىل عل يف بدايتهوقد كان 

  . )5(الواسطي

                                                        
وانتقل إىل ) بفارس(ولد يف فريوزآباد . العالمة املناظر: ن علي بن يوسف الفريوزآبادي الشريازي، أبو إسحاقإبراهيم بهو  ) 1(

وظهر نبوغه يف علوم الشريعة اإلسالمية، . )هـ 415سنة (وانصرف إىل البصرة ومنها إىل بغداد . شرياز فقرأ على علمائها
الوزير نظام امللك املدرسة النظامية على شاطئ دجلة، فكان يدرس فيها  وبىن له. فكان مرجع الطالب ومفيت األمة يف عصره

الذهيب،  :انظر. ، و غريها"املهذب"و ، "التنبيه:"وله تصانيف كثرية، منها. هـ 476تويف سنة . عاش فقريا صابرا. ويديرها
  .1/51 ،15.األعالم، طالزركلي،  ؛10/383تاريخ اإلسالم، 

  .15تقدمت ترمجته يف ص  ) 2(
من وجوه فقهاء الشافعية وإمام يف  ؛أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي، الشهري باملاورديهو  ) 3(

. كان من رجال السياسة البارزين يف الدولة العباسية وخصوصا يف مرحلتها املتأخرة. الفقه واألصول والتفسري، وبصري بالعربية
اشتهر املاوردي بكثرة التأليف . هـ429 من ناحية نيسابور، ولقب بأقضى القضاة عام ) تواأس(وتوىل القضاء يف كورة 

و   ،"احلاوي الكبري" و ،"أدب الدنيا والدين": مؤلفاتهومن . وغزارة اإلنتاج، ولكن مل يصل إلينا من مؤلفاته إال القليل
وفيات ؛ ابن خلكان، 18/64، سري أعالم النبالءالذهيب، : انظر. هـ 450تويف سنة . ، و غريها"األحكام السلطانية"

  .3/282األعيان، 
  .4/171، الضوء الالمعالسخاوي،  ) 4(
و الشيخ تقي الدين الواسطي هو حممد بن أمحد بن علي . ، السخاوي، املصدر نفسه1/364، مرجع سابقابن اجلزري،  ) 5(

-2/51، مرجع سابقابن اجلزري، : انظر. هـ بالقاهرة 739بن غدير أبو عبد اهللا الواسطي، إمام مقرئ حمقق، تويف سنة 
  . 4/171مصدر سابق، ، السخاوي، 52
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متوغال يف القراءات مع ما فيه من أمارات  )1(فلما رأه شيخه القاضي عز الدين ابن مجاعة
علم : أي(إنه : "النبوغ و التفوق، نصحه و وجهه إىل دراسة علم احلديث الشريف؛ فقال له

  )2(".كثري التعب قليل اجلدوى، و أنت متوقد الذهن، فاصرف مهتك إىل احلديث) القراءات
–فأقبل . جمرى حياته العلمية و توجيهها إىل وجهة أخرى جديدة ر هذه النصيحةغيوقد 

و لقد حدد من ترجم له بأن . متلهفا مبعرفة دقائقه و تفاصيله لم احلديث متشوقاعلى ع - رمحه اهللا
   )3(.هـ 752أول هذا التحول العلمي للحافظ العراقي كان يف سنة 

فتقدم يف هذين الفنني . يف الفقه و أصوله افظ العراقي قد نبغ أيضااحلأن و ال بد من القول 
إن ذهنه صحيح ال يقبل : "حىت أثىن عليه شيخه األسنوي و استحسن كالمه يف األصول، فقال

وقد . ىت األمصار و األقطارلرحلة يف طلب العلم و احلديث يف شمث تاقت نفسه إىل ا )4(".اخلطأ
 .)5(حالته إىل عدد من املدن و البلدانسجلت املصادر التارخيية ر

 :)6( لرحالت فكثرية؛ منهمالذين استفاد عنهم يف العلوم يف هذه اشيوخه أما 

                                                        
احلافظ، : عبد العزيز بن حممد بن إبراهيم، ابن مجاعة الكناين، احلموي األصل، الدمشقي املولد، مث املصري، عز الدينهو  ) 1(

هداية السالك إىل املذاهب " :من كتبه. حلجاز، فمات مبكةهـ وجاور با 739ويل قضاء الديار املصرية سنة . قاضي القضاة
معجم املؤلفني، ؛ عمر كحالة، 2/26 ،15.األعالم، طالزركلي، : انظر. هـ 767تويف سنة ". األربعة يف املناسك

5/258.  
  .4/171الضوء الالمع، ، السخاوي، 222، ص خلظ األحلاظابن فهد،  ) 2(

  .2/177املعجم املؤسس، ، ابن حجر، 4/171الضوء الالمع، السخاوي،  ) 3(
  .4/172مصدر سابق، ، السخاوي، 226ص  ابن فهد، مصدر سابق، ) 4(
، ابن قاضي شهبة، 2/276إنباء الغمر، ، ابن حجر، نفس املرجع، السخاوي، 225، ص  مصدر سابقابن فهد،  ) 5(

  .35، ص فظ العراقي و منهجه يف طرح التثريباحلاالعيدروس، : وانظر أيضا هذا االستقصاء يف. 4/34طبقات الشافعية، 
  .37، ص مرجع سابقالعيدروس،  ) 6(
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). هـ 749ت (برهان الدين إبراهيم بن الجني بن عبد اهللا الرشيدي املصري  - 1
سري و كان فقيها عاملا بالنحو و التف. ىت و شغل بالعلمتفقه و مسع من خلق كثري و درس و أف

 .)1(تويف بالقاهرة شهيدا بسبب الطاعون. القراءات
أبو العباس أمحد بن يوسف بن حممد بن مسعود احلليب مث املصري النحوي املقرئ  - 2

ويل تصدير إقراء النحو باجلامع الطولوين و ناب يف احلكم . الفقيه املعروف بابن السمني النحوي
 .)2(هـ 756تويف سنة . نيف حسنةو صنف تصا. بالقاهرة و ويل  نظر األوقاف ا

كان إماما . عالء الدين علي بن عثمان بن إبراهيم بن مصطفى التركماين احلنفي - 3
قرأ . ويل قضاء احلنفية مبصر مدة و اشتغل بالتدريس و التصنيف. يف الفقه و األصول و احلديث

 .)3(هـ 746تويف سنة . عليه العراقي صحيح البخاري و لزمه و خترج به و انتفع
حدث بالكثري . أبو الفتح صدر الدين حممد بن حممد بن إبراهيم امليدومي املصري - 4

بالقاهرة و مصر و رحل إىل القدس زائرا فأكثروا عنه، و هو أعلى شيخ عند احلافظ العراقي رمحه 
 .)4(هـ 754تويف سنة . اهللا تعاىل من املصريني و لقد أكثر عنه

بن احلسن بن علي بن عمر األموي اإلسنوي، مجال الدين أبو حممد عبد الرحيم  - 5
ويل . كان فقيها ماهرا و مفيد صاحلا. الزم العلم و اشتغل به، مث انشغل بالتصنيف. نزيل القاهرة

  .)5(هـ 772تويف سنة . وكالة بيت املال و احلسبة و صنف التصانيف املفيدة
  
  
  

                                                        
، النجوم الزاهرة، ابن تغري بردي، 5-3/2، طبقات الشافعيةابن قاضي شهبة،  ،225. ص ،حلظ األحلاظابن فهد،  ) 1(

  .6/157، شذارات الذهب، ابن العماد، 1/334
، 10/321، مرجع سابق، ابن تغري بردي، 21-3/20، مرجع سابق، ، ابن قاضي شهبةنفس املرجعابن فهد،  ) 2(

  .4/172، الضوء الالمعالسخاوي، 
  .7/55، مرجع سابق، ابن العماد، 1/222، حسن احملاضرة، السيوطي، 222، ص مرجع سابقابن فهد،  ) 3(

  .7/245، النجوم الزاهرة، ابن تغري بردي، 4/274، الدرر الكامنة، ابن حجر العسقالين، املرجع ابن فهد،  ) 4(

، السيوطي، 465-2/463، مصدر سابق، ابن حجر العسقالين، 135-3/132، مصدر سابقشهبة، ابن قاضي  ) 5(
  .1/242، مرجع سابق
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  :املبحث الثالث
  عليه و وفاته وثناء العلماءها سه و تالميذه و املناصب الىت توالتدري 

  
  :تدريسه و تالميذه

. تصدر احلافظ العراقي رمحه اهللا التدريس و اإلمالء يف عدد من املدارس و االس العلمية
احلافظ  كما أن. يف احلديث و الفقه و أصوله و العربية و غريها: يف جماالت عديدة قد برعو 

  :، منهاصرية و يف غريهامدارس الديار امليف عدد من  العراقي قد درس
سلطان  )1(؛ وهذه الدار أنشأها امللك الكامل األيويبدار احلديث الكاملية بالقاهرة - 1

هـ، فعرفت بدار احلديث الكاملية أو املدرسة الكاملية نسبة إىل امللك  622مصر عام 
   )2(.الكامل

ت ( داري؛ وهي مدرسة أنشأها  الظاهر بيربس البندقاملدرسة الظاهرية القدمية - 2
و القراءات و  -احلنفي و الشافعي–يف هذه املدرسة، تدرس الفقه على املذهبني ). هـ 676

 )3(.احلديث
م بن ؛  هي مدرسة أنشأها بالقاهرة القاضي الفاضل عبد الرحياملدرسة الفاضلية - 3

كانت هذه املدرسة من أعظم مدارس : "قال عنها املقريزي. هـ 580عام  )4(علي بن البيساين
    )5(."قاهرة و أجلهاال

                                                        
. ، صاحب الديار املصرية و أحد سالطني الدولة األيوبية"امللك الكامل ناصر الدين"هو أبو املعايل حممد بن أيب بكر امللقب  ) 1(

ابن خلكان، : انظر. هـ 635تويف يف دمشق سنة . اجته إىل توسيع نظاق ملكه. هـ 615ه أبوه الديار املصرية سنة وال
  .5/89وفيات األعيان، 

  .448، ص احلافظ العراقي و آثاره يف السنةأمحد معبد، ، 4/211، اخلطط املقريزيةاملقريزي،  ) 2(
احلافظ العراقي أبو الفضل ، العيدروس، 2/264، حسن احملاضرةي، ، السيوط379-2/378، مصدر سابقاملقريزي،  ) 3(

  .48، ص "طرح التثريب"عبد الرحيم بن احلسني و منهجه يف كتابه 
، من الوزراء و أئمة الكُتاب يف عهد السلطان "القاضي الفاضل"هو عبد الرحيم بن علي بن السعيد اللخمي، املعروف بـ ) 4(

الذهيب، : انظر. هـ 596تويف سنة . ولد يف فلسطني، مث انتقل إىل اإلسكندرية، مث إىل القاهرة. يبااهد صالح الدين األيو
  .3/346األعالم، ؛ الزركلي، 12/1073تاريخ اإلسالم، 

  .267-2/266، مرجع سابقاملقريزي،  ) 5(
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ون من أجلة العلماء مع اختالف على احلافظ العراقي رمحه اهللا كثريفقد تتلمذ أما تالميذه، 
  :قال ابن فهد عن هذا. مذاهبهم و مشارم

انتهت إليه رياسة احلديث و درس بعدة أماكن و أفىت و حدث كثريا باحلرمني و مصر و "
اإلسناد و معاين املتون و فقهها، فأجاد و قصد من مشارق الشام، و أفاد و تكلم على العلل و 

األرض و مغارا؛ فرحل إليه لألخذ عنه و السماع اجلم الغفري، الكبري منهم و الصغري، فالزموه و 
  )1(."و كتب عنه مجيع األئمة من العلماء األعالم و احلفاظ ذوي الفضل و االنتقاد. انتفعوا به
  :هؤالء التالميذ منف

فظ نور الدين أبو احلسن علي بن أيب بكر بن سليمان اهليثمي الشافعي، ولد احلا - 1
فسمع كل ما مسعه كان يرافق و يصاحب احلافظ العراقي يف رحالته للسماع، . هـ 735سنة 

 )2(.هـ 708تويف سنة  .احلافظ العراقي
كمال الدين حممد بن موسى الدمريي املصري، درس على خلق و أثىن عليه شيخه  - 2

. - مع كونه تكسب كسبه بعمل اخلياطة–المة اإلسنوي كثريا، و هو صاحب الفنون املتعددة الع
 )3(.هـ 808تويف سنة 
القاضي أبو حامد مجال الدين حممد بن عبد اهللا بن ظهرية القرشي املخزومي  - 3

رحل إىل بلدان عدة و مسع من . املكي، قاضي مكة و خطيبها و فقيه احلجاز و مفتيه و حافظه
هـ  817تويف يف رمضان سنة . ة كثريين، مث أفىت و تصدر للتدريس قرابة أربعني سنةمجاع
 )4(.مبكة

                                                        
  .234، ص خلظ األخلاظابن فهد،  ) 1(
الضوء ، السخاوي، 1/446، النجوم الزاهرة، ابن تغري بردي، 310-2/309، إنباء الغمرابن حجر العسقالين،  ) 2(

  . 7/70، شذرات الذهب، ابن العماد، 1/205، حسن احملاضرة، السيوطي، 202-5/200، الالمع
، مرجع سابق، السخاوي، 2/708، مرجع سابق، ابن تغري بردي، 2/348، مرجع سابقابن حجر العسقالين،  ) 3(

  .80-7/79،  سابقمرجع ، ابن العماد، 10/95
، مصدر سابق، ابن تغري بردي، 7/157، مصدر سابق ، ابن حجر العسقالين،203، ص مصدر سابقابن فهد،  ) 4(

  .550-549، ص مصدر سابق، السيوطي، 8/92، مصدر سابق، السخاوي، 2/645
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. احلافظ شهاب الدين أمحد بن أيب بكر بن إمساعيل بن سليم الكناين البويصري - 4
 )1(.هـ 840تويف رمحه اهللا سنة . اشتغل بالتحديث و التأليف

مد بن علي بن حجر بن حماحلافظ شهاب الدين أبو الفضل أمحد بن علي  - 5
   )2(.هـ 852تويف سنة . صاحب املؤلفات الكثرية النافعة. حافظ عصره بال منازع العسقالين؛
  

  :هعلي ثناء العلماءو  هااملناصب الىت توال
احلافظ العراقي رمحه اهللا غري منصب التدريس الذي ذكرناه، فقد  املناصب الىت توليهاأما 

بل يعترب احلافظ العراقي ممن جيدد . مالء يف جمالس احلديث النبويكان رمحه اهللا يتوىل وظيفة اإل
هـ، و  795وقد بدأ بذلك من عام . رمحه اهللا )3(صالحالهذه املهمة اليت اندثرت بعد عهد ابن 

  )4(.جملس 400قد أملى يف أكثر من  -رمحه اهللا–يذكر أنه 
يف عام   املسجد النبويإلمامة يفكما أنه رمحه اهللا قد توىل القضاء يف املدينة النبوية و ا

هـ؛ فكان توليه للقضاء و اإلمامة يف مدينة الرسول صلى اهللا عليه و  791هـ حىت سنة  788
  )5(.سلم قرابة ثالثة سنني و مخسة أشهر

ره يثنون عليه باخلري هذه املكانة العلمية اجلليلة العظيمة للحافظ العراقي قد جعل علماء عص
  :قال السخاويما من ذلك . و اإلعجاب

 وانصرفت به إلّا يعرف ال صار حبيث فيه وتوغل )احلديث: أي( عليه غلب حتى... "
 والعالئي كالسبكي باملعرفة عليه الثّناء يف يبالغون عصره شيوخ كان حبيث فيه وتقدم فيه أوقاته

                                                        
  .551، ص طبقات احلفاظالسيوطي،  ) 1(
الضوء السخاوي،  ؛1/64، 1.ط ،الدليل الشايفابن تغري بردي،  ؛5/172ط، .د ،إنباء الغمرابن حجر العسقالين،  ) 2(

، 366-1/363 ،1. ط ،حسن احملاضرة، السيوطي، 553-552ص  ،مرجع سابق، السيوطي، 2/36 ط،.د ،الالمع
  .273-7/270 مرجع سابق،ابن العماد، 

مسع من املوفق ابن . هـ 577لد سنة و. هو تقي الدين عثمان بن عبد الرمحن بن موسى الكردي؛ فقيه، حمدث، زاهد ) 3(
. هـ 643تويف سنة . يف املصطلح" مقدمة ابن الصالح: "من أشهر كتبه. قدامة بدمشق و غريه من علماء دمشق و بغداد

؛ 7/91الثقات ممن مل يقع يف الكتب الستة، ؛ ابن قطلوبغا، 8/326، 2.ط ،طبقات الشافعية الكربىالسبكي، : انظر
  .14/455سالم، تاريخ اإلالذهيب، 

  .49، ص مرجع سابق، العيدروس، 1/355، البدر الطالع، الشوكاين، 4/173 ،مرجع سابقالسخاوي،  ) 4(
  .4/171 ،مرجع سابقالسخاوي،  ) 5(
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 احلديث يدعى من كل( :مجاعة بن العز وقال... -إىل أن قال–... وغريهم كثري وابن مجاعة وابن
  )1()..."مدع فهو سواه املصرية بالديار

  : احلافظ ابن حجر العسقالين وقال عنه
الشيخ زين الدين العراقي حافظ العصر، و كان منور الشيبة، مجيل الصورة، كثري الوقار، "

، طارحا التكلف و ضيق العيش، شديد التوقي يف الطهارة، ال يعتمد إال على نفسه )2(نزر الكالم
-إىل أن قال-...و كان كثري احلياء، حسن النادرة و الفكاهة. رمحه اهللا )3(على رفيقه اهليثمي أو

وقد الزمته مدة فلم أره ترك قيام الليل، بل صار كاملألوف، و يتطوع بصيام ثالثة أيام يف كل ...
   )4(."شهر

  
  :وفاته

تويف احلافظ العراقي عقب بعد حياة حافلة بالعلم و االستفادة و اإلفادة يف ميدان العلم، 
هـ يف القاهرة مسقط  806خروجه من احلمام يف ليلة األربعاء، اليوم الثامن من شعبان سنة 

      )5(.و كانت جنازته مشهودة مشهورة. أشهر 3عام و  81و كان له من العمر . رأسه
  

  
  
  
  

                                                        
  .4/173، ط.، دالضوء الالمعالسخاوي،  ) 1(
  .5/203لسان العرب، ابن منطور، : انظر. قليل الكالم و عدم اإلكثار منه: أي ) 2(
. رفق العراقي و الزمه. من كبار علماء احلديث يف عصره. هو علي بن أيب بكر بن سليمان اهليثمي الشافعي، أبو احلسن ) 3(

الشوكاين، : انظر. و غريه" جممع الزوائد"و " موارد الظمآن يف زوائد صحيح ابن حبان: "و من تصانيفه. هـ 807تويف سنة 
  .7/45ملؤلفني، معجم ا، عمر كحالة، 1/441البدر الطالع، 

  .2/275، إنباء الغمرابن حجر العسقالين،  ) 4(
النجوم ، ابن تغري بردي، 2/275، إنباء الغمر، ابن حجر العسقالين، 4/38، طبقات الشافعيةابن قاضي شهبة،  ) 5(

  . 4/178 ،مرجع سابق، السخاوي، 34/ 13، الزاهرة
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  .مؤلفاته: الرابعاملبحث 
  

اجلمع و التوفيق بني كثري من  -ه اهللارمح–استطاع . احلافظ العراقي عامل حمقق متفنن
و من أوضح الرباهني و الدالالت على ذلك هو مؤلفاته و مصنفاته اليت تتسع و تشمل . الفنون

  :مؤلفاته رمحه اهللا حسب الفنونبعض وفيما يلي سرد ل. جوانب عديدة من العلوم اإلسالمية
 
  : يف القرآن و علومه- أ

ألفية "باسم " التيسري يف علم التفسري"عت امش طب. )1("منظومة يف غريب القرآن" - 1
مبطبعة دار إحياء الكتب العربية " تفسري اجلاللني"و طبعت أيضا مع ". العراقي يف غريب القرآن

 .)2(- رمحهما اهللا–هـ، و لكن نسبت خطأ لولده أيب زرعة  1342للبايب احلليب عام 
  .)3("العدد املعترب يف األوجه بني السور" - 2
  
  :له فيه مؤلفات عديدة: حلديث و علومهيف ا-ب
 )4(".أربعون بلدانية انتخبها من صحيح ابن حبان" - 1
؛ تكلم فيه على األحاديث اليت "الباعث على اخلالص من حوادث القصاص" - 2

  . )5(خيتلقها و يضعها القصاص و الوعاظ

                                                        
 ،الضوء الالمع، السخاوي، 4/37طبقات الشافعية، هبة، ، ابن قاضي ش230ص  ،1.ط ،حلظ األحلاظابن فهد،  ) 1(
  .2/1208 ط،.د كشف الظنون عن أسامي الكتب و الفنون،، حاجي خليفة، 4/173 ط،.د
 ط،.د األراء األصولية يف املطلق و املقيد و املنطوق و املفهوم للحافظ العراقي و ابنه يف كتاما طرح التثريب،اجلهين،  ) 2(

  .40. ص
  .2/96 ط،.د ذيل كشف الظنون،جي خليفة، حا ) 3(
  .232، ص مصدر سابقابن فهد،  ) 4(
  .1/218، مرجع سابقحاجي خليفة،  ) 5(
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عدد الرابع طبع بتحقيق الدكتور حممد لطفي الصباغ و نشرته جملة كلية الشريعة بالرياض ال
 .)1(هـ 1393سنة 

؛ مجع فيه أحاديث األحكام اليت قيل يف )2("تقريب األسانيد و ترتيب املسانيد" - 3
طرح : "سالة بدراستها، و هو أصل الكتاب الذي قامت هذه الر"أصح األسانيد"أسانيدها أا 
 .تعاىلو سيأيت الكالم عنه يف الفصل الرابع، إن شاء اهللا ". رح التقريبالتثريب يف ش

 . ؛ و لكنه مل يكملها)3("تكملة شرح جامع الترمذي البن سيد الناس" - 4
؛ سيأيت الكالم عنه يف الفصل الرابع إن شاء اهللا "طرح التثريب يف شرح التقريب" - 5

 .تعاىل
؛ و هو أصل كتابه املشهور يف ختريج أحاديث "إخبار األحياء بأخبار اإلحياء" - 6

 )4(".األسفار يف اإلسفاراملغين عن محل : "إحياء علوم الدين
ختريج األحاديث و اآلثار : "؛ مطبوع بعنوان)5("ختريج أحاديث منهاج البيضاوي" - 7

بتحقيق الشيخ حممد بن ناصر العجمي يف دار البشائر اإلسالمية عام " الواقعة يف منهاج البيضاوي
  .)6(هـ 1409

 )7(.يف علم احلديث" يألفية العراق"؛ و هو ألفيته املشهورة بـ"التبصرة و التذكرة" - 8
؛ و قد طبع الكتاب )8("التقييد و اإليضاح ملا أطلق و أغلق من كتاب ابن الصالح" - 9

 .الكتاب عدة طبعات، و لعل أحسنها ما طبع بعناية الشيخ راغب الطباخ رمحه اهللا تعاىل

                                                        
  .52، ص "طرح التثريب"احلافظ العراقي أبو الفضل عبد الرحيم بن احلسني و منهجه يف كتابه العيدروس،  ) 1(
  .4/173، ط.دمع، الضوء الال، السخاوي، 230، ص حلظ األحلاظابن فهد،  ) 2(
  .4/36، طبقات الشافعية، ابن قاضي شهبة، 4/173، مرجع سابق، السخاوي، 232سابق، ص ابن فهد، مرجع   ) 3(

  .230-229ص  مرجع سابق،ابن فهد،  ) 4(
  .232، ص مرجع سابقابن فهد،  ) 5(

  .53، ص مرجع سابقالعيدروس،  ) 6(
، 544، ص طبقات احلفاظ، السيوطي، 4/173، جع سابقمر، السخاوي، 230، ص مرجع سابقابن فهد،  ) 7(

  .2/1235، كشف الظنون، حاجي خليفة، 1/354، البدر الطالعالشوكاين، 
  .230مرجع سابق، ص ابن فهد،  ) 8(
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؛ و هو أربعمائة و سبعة و عشرون بيتا، و ذكر "نظم االقتراح البن دقيق العيد" - 10
 .)1(افظ أبا زرعة العراقي قد قام بشرح مواضع متفرقة منهابن فهد بأن احل

؛ طبع عدة طبعات، و لعل أحسنها ما طبعه مركز البحث )2("ذيل ميزان اإلعتدال" - 11
عبد القيوم عبد رب النيب . د: البحث العلمي و إحياء التراث اإلسالمي جبامعة أم القرى بتحقيق

 ).هـ 1406(
  
  :يف الفقه و أصوله-ج
 .)3("احد من إقامة مجعتني يف مكان واحداالستعاذة بالو" - 1
 .؛ و هو استدراك على كتاب املهمات لشيخه اإلسنوي )4("تتمات املهمات" - 2
 .بىن على كتابة شيخه السبكي و لكنه مل يكمله أيضا. )5("تكملة شرح املهذب" - 3
؛ و هي منظومة يف أصول الفقه نظم فيها منهاج )6("النجم الوهاج يف نظم املنهاج" -4

عبد اهللا رمضان : هـ، بتحقيق 1433طبعت هذه املنظومة مؤخرا عام . ويمنهاج البيضا
  .و قد حقق الشرح يف مشاريع الرسائل اجلامعية يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة النبوية. موسى

؛ و قد شرحها ابنه احلافظ أبو زرعة العراقي كما )7("منظومة يف الوضوء املستحب" - 5
 .كما سيأيت يف ترمجته

 .؛ و قد بلغ فيه إىل الباب اخلامس يف الناسخ و املنسوخ)8("هاجنكت على املن" - 6
  

                                                        
  .1/354، البدر الطالع، الشوكاين، 4/173، الضوء الالمع، السخاوي، 230، ص حلظ األحلاظابن فهد،  ) 1(
  .231، ص ابقمرجع سابن فهد،  ) 2(
  .4/173، مرجع سابق، السخاوي، نفس املرجعابن فهد،  ) 3(
، 1/355، مرجع سابق، الشوكاين، 4/173، مرجع سابق، السخاوي، 4/37، طبقات الشافعيةابن قاضي شهبة،  ) 4(

  ".مهمات املهمات على الروضة لإلسنوي"؛ و مساه بـ2/1915، كشف الظنونحاجي خليفة، 
  .1/355مرجع سابق، ، الشوكاين، 4/173ع سابق، مرجالسخاوي،  ) 5(
  .4/173، مرجع سابق، السخاوي، 230، ص مرجع سابقابن فهد،  ) 6(
  .2/1867، مرجع سابقحاجي خليفة،  ) 7(

  .230، ص مرجع سابقابن فهد،  ) 8(
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  :يف السرية و التراجم و املعاجم و املشيخات- د
 .؛ و هي تقع يف ألف بيت)1("الدرر السنية يف نظم السرية الزكية" - 1
 .)2("ذيل على ذيل العرب" - 2
 .)3("ذيل مشيخة القاضي أيب احلرم القالنسي" - 3
 .)4(؛ و هو ذيل لتاج الدين عبد الباقي املكي"انذيل على ذيل وفيات األعي" - 4
 .)5("مشيخة القاضي ناصر الدين التونسي" - 5
  

  :رسائل متفرقة املوضوع- هـ
 .)6("إحياء القلب امليت بدخول البيت" - 1
؛ يتناول حب الرسول صلى اهللا عليه و سلم )7("حمجة القرب إىل حمبة العرب" - 2

 .بأخبار صحيحة
 .)8("يناملورد اهلين يف املولد الس" - 3
 .)9("قرة العني بوفاء الدين" - 4
  
    
  

  
                                                        

  ، 4/37، طبقات الشافعية، ابن قاضي شهبة، 230، ص حلظ األحلاظابن فهد،  ) 1(
  .مرجع سابق، املوضع نفسهابن فهد،  ) 2(
  .4/173، الضوء الالمع، السخاوي،  مرجع سابق، املوضع نفسهابن فهد،  ) 3(
  .2/2018، كشف الظنون حاجي خليفة، ) 4(
  .مرجع سابق، املوضع نفسه، السخاوي، 231، ص مرجع سابقابن فهد،  ) 5(
  .5/131,135، طرح التثريب، العراقي، املوضع نفسه، مرجع سابقابن فهد،  ) 6(
  .املوضع نفسه ابن فهد، مرجع سابق، ) 7(
  .املوضع نفسه، ابن فهد، مرجع سابق ) 8(
  ".قرة العني باملسرة لوفاة الدين: "، و مساه2/1324، مرجع سابق، حاجي خليفة، مرجع سابق، املوضع نفسهابن فهد،  ) 9(
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   ،)االبن(التعريف باحلافظ أيب زرعة العراقي : الفصل الثالث
  :أربعة مباحث تكون منيو

  .امسه و نسبه و مولده و نشأته: املبحث األول
  .طلبه للعلم و شيوخه: املبحث الثاين

  .عليه و وفاته ها وثناء العلماءالسه و تالميذه و املناصب الىت توتدري: املبحث الثالث
  .مؤلفاته: املبحث الرابع
  
  
  
  
  
  
  

  
  :املبحث األول
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  امسه و نسبه و مولده و نشأته  
  

  :امسه و نسبه: أوال
هو أمحد بن احلافظ أيب الفضل عبد الرحيم بن احلسني بن عبد الرمحن بن أيب بكر بن 

  .)1(إبراهيم املصري الشافعي، أبو زرعة ويل الدين العراقي
فظ العراقي أما الكالم عن نسبه على سبيل التفصيل، فلعلي أكتفي مبا ذكرت يف ترمجة احلا

  .األب
  

  :تهنشأ مولده و: ثانيا
ولد احلافظ أبو زرعة بظاهر القاهرة يف اليوم الثالث من شهر ذي احلجة، بعد صالة الفجر 

   )2(.)هـ 762(من سنة اثنتني و ستني و سبعمائة 
فبكّر به والده . ده احلافظ أبو الفضل العراقي منذ نعومة أظفاره أشد االعتناءاعتىن به وال 

 اإلمام: إىل جمالس العلماء للسماع من كثري من علماء القاهرة يف ذلك الوقت؛ فسمع من أمثال
  . ، و غريه)3(العز بن مجاعة

ىل الشام، مث و حينما بلغ من العمر ثالث سنوات، رحل و سافر به والده احلافظ العراقي إ
إىل بيت املقدس، فحضر يف عدد من االس العلمية، و استحصل له والده اإلجازات العلمية من 

  .العلماء الشاميني
و بعد عودته من هذه الرحلة العلمية املبكرة مع والده، سارع إىل حفظ القرآن و عدة 

مكة و (إىل احلرمني  و يف السادسة من عمره، رحل به أبوه مرة أخرى. خمتصرات من الفنون
  .)1(، فأمسعه أيضا على مجلة من مشاخيهما)املدينة

                                                        
حسن  السيوطي، ،106-4/103، لشافعيةطبقات ا، ابن قاضي شهبة، 291-283، ص حلظ األحلاظابن فهد،  ) 1(

  .  74-1/72، البدر الطالع، الشوكاين، 7/173، شذارات الذهب، ابن العماد، 1/363، احملاضرة
، طبقات احلفاظ، السيوطي، 344-1/336، الضوء الالمع، السخاوي، 3/311، إنباء الغمرابن حجر العسقالين،  ) 2(

  .548ص 
  .16تقدمت ترمجته يف ص  ) 3(
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قريب األسانيد و ترتيب ت"تأليفه لكتاب : ص والده الشديد يف تنشئته عاملاو من داللة حر
 .)2(؛ كما ذكر ذلك احلافظ العراقي الوالد نفسه يف تقدمته هلذ الكتاب"املسانيد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  :املبحث الثاين

  طلبه للعلم و شيوخه 
  

                                                                                                                                                                             
، 1/337، الضوء الالمع، السخاوي، 3/311، إنباء الغمر، ابن حجر العسقالين، 284، ص حلظ األحلاظابن فهد،  ) 1(

  1/72، البدر الطالعالشوكاين، 

  .1/16، طرح التثريبالعراقي،  ) 2(
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معه يف رحالته  والده بهاستصحقد  و. العلماء ترعرع و نشأ أبو زرعة على حب العلم و
بنفسه يف القاهرة و أكثر  رحل ،فلما شب. العلمية و جلوسه  بني يدي العلماء يف جمالسهم العلمية

  .)1( يف األخذ عن شيوخ عصره مبصر؛ فقرأ عليهم بنفسه
رة أخرى إىل بالد الشام و مسع من شيوخها و علمائها؛ و كان ذلك مث رحل بعد ذلك م

هـ بصحبة رفيق والده، نور الدين اهليثمي؛ فبدأ من دمشق حيث مسع ا من  780بعد سنة 
  .طبقة أخرى غري الطبقة الذين استمع إليهم من قبل

، فتلقى العلم عن مث واصل رحلته بعد ذلك إىل بالد احلرمني؛ مكة املكرمة و املدينة النبوية
  .)2(كبار علمائهما، حىت استقر به املقام يف القاهرة

  :)3(و من أبرز شيوخه
القاضي عز الدين عبد العزيز بن حممد بن مجاعة أبو عمر الكناين احلموي األصل  - 1
ويل قضاء الديار . ؛ أكثر من السماع و تفرد بشيوخ و أجزاء و كتباملصري املولد الدمشقي

 767تويف مبكة يف مجادى اآلخرة سنة . عرف حبسن احملاضرة، كثري األدب. ويلةاملصرية مدة ط
 .)4(هـ

اإلسنوي املصري؛ مجال الدين أبو حممد عبد الرحيم بن احلسن بن علي األموي  - 2
ويل وكالة بيت . انتفع به مجع غفري من الناس. ، و هو صاحب دين و تواضعكان فقيها ماهرا

 .)5(هـ 772تويف سنة . ك صاحب املصنفات النافعة املفيدةاملال و احلسبة، و هو مع ذل

                                                        
  .1/337، الضوء الالمعالسخاوي،  ) 1(
  .286، ص حلظ األحلاظابن فهد،  ) 2(
  .66، ص راقي و منهجه يف كتابه طرح التثريباحلافظ العالعيدروس،  ) 3(

، طبقات الشافعية، ابن قاضي شهبة، 2/208، الدرر الكامنة، ابن حجر العسقالين، 285، ص مصدر سابقابن فهد،  ) 4(
شذرات ، ابن العماد، 536، ص طبقات احلفاظ، السيوطي، 11/89، النجوم الزاهرة، ابن تغري بردي، 3/135-138

  .6/208 الذهب،
إنباء ، ابن حجر العسقالين، 135-3/132، طبقات الشافعية، ابن قاضي شهبة، 285، ص حلظ األحلاظابن فهد،  ) 5(

  .1/352، البدر الطالع، الشوكاين، 465-2/463، الغمر
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القاضي اء الدين أمحد بن علي بن عبد الكايف بن حيي بن متام السبكي؛ أفىت و  - 3
كان مواظبا على التالوة و العبادة، ويل قضاء الشام و . درس و هو يف عشرين سنة من عمره

 .)1(هـ 773 مبكة سنة تويف. حدث فسمع منه احلفاظ و األئمة. قضاء العسكر
أم اهلناء جويرية بنت أمحد بن أمحد بن احلسن بن موسى اهلكاري؛ مسعت من خلق  - 4

 .)2(هـ 783توفيت يف صفر سنة . و كانت خرية دينة
الشيخة املسندة ست العرب بنت حممد بن الفخر علي بن أمحد بن عبد الواحد بن  - 5

طال عمرها و . دثت و انتشر عنها أحاديث كثريةالبخاري السعدية املقدسية الصاحلية احلنبلية؛ ح
 .)3(هـ 767توفيت بدمشق يف مستهل مجادى األوىل سنة . استفاد منها الكثريون

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  :املبحث الثالث
  عليه و وفاته ها وثناء العلماءسه و تالميذه و املناصب الىت توالتدري 

  
  :تدريسه و تالميذه

                                                        
  .227-6/226، مرجع سابق، ابن العماد، 258، ص مرجع سابقابن فهد،  ) 1(
  .6/280، مرجع سابقاد، ، ابن العم285، ص مرجع سابقابن فهد،  ) 2(

  .6/208، مرجع سابق، ابن العماد، 1/337، الضوء الالمع، السخاوي، 286، ص مرجع سابقابن فهد،  ) 3(
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.  البالدو ذاع صيته و طبقت شهرته يف - رمحه اهللا–ي اشتهر أمر احلافظ أيب زرعة العراق
  :همبعض أمساء و فيما يلي . مقصد رحلة طالب العلم من أحناء البلدان فصار

تقي الدين حممد بن حممد بن حممد بن عبد اهللا بن حممد بن فهد القرشي املكي  - 1
و مصر و الشافعي؛ طلب العلم  و مسع من خلق و أجاز له عدة مشايخ من بالد الشام 

كان يرحل إىل القاهرة و سكن بالصعيد مدة، مث عاد إىل مكة حىت تويف . اإلسكندرية، مث حدث
 .)1(هـ 811ا سنة 

احلافظ تقي الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن علي بن حممد الفاسي مث املكي  - 2
تويف . نفاتكان حمدثا مؤرخا و أيضا صاحب املص. املالكي الشريف، قاضي مكة و شيخ احلرم

 .)2(هـ 832سنة 
احلافظ برهان الدين أبو الوفاء إبراهيم بن حممد بن خليل الطرابلسي األصل  - 3

 .)3(هـ 841الشافعي املعروف بسبط ابن العجمي، تويف سنة 
زين الدين أبو النعيم رضوان بن حممد بن يوسف بن سالمة العتيب الشافعي  - 4

قرأ القرآن بالسبع، و تفقه و مسع احلديث . التحصيلاملصري؛ رحل إىل القاهرة و اشتغل هناك يف 
. الزم احلافظ ابن حجر العسقالين و كتب عنه. من خلق كثري حىت حبب إليه احلديث فأكثر منه

 .)4(هـ يف القاهرة 852تويف سنة 
القاضي شرف الدين حممد بن حممد بن أمحد بن خملوف بن عبد السالم املناوي  - 5

ه العلم لصهارته باحلافظ أيب زرعة العراقي، فاشتغل بالعلم و تفقه حىت املصري الشافعي؛ حبب إلي
تويف . له تصانيف نافعة. برع يف الفقه و أفىت و درس و اشتهر أمره، مث ويل قضاء قضاة الشافعية

  .)5(هـ يف القاهرة 871سنة 
  

                                                        
  .95-7/94، شذرات الذهبابن العماد،  ) 1(
  .7/199، مرجع سابق، ابن العماد، 549، ص طبقات احلفاظالسيوطي،  ) 2(

  .238-7/237، مرجع سابق، ابن العماد، 551، ص مرجع سابقيوطي، ، الس1/138، الضوء الالمعالسخاوي،  ) 3(
  .275-7/274، مرجع سابقابن العماد،  ) 4(

  .279-7/278، شذرات الذهبابن العماد،  ) 5(
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  :هااملناصب الىت توال
و كان هذا النبوغ يظهر جليا منذ  نبغ احلافظ أبو زرعة العراقي و برع يف العلوم الشرعية،

و فيما يلي . شبابه، حيث أذن له مشاخيه باإلفتاء و التدريس و توىل أيضا بعد ذلك مناصب عدة
  :املناصب اليت توليها احلافظ أبو زرعة

 :التدريس - 1
كان التدريس عند أيب زرعة العراقي بدأ مبكرا بعد ما أذن له مشاخيه بالتدريس؛ فدرس و 

  .)1(حياة أبيه و مشاخيه يف عدة أماكنهو شاب يف 
احلافظ أبو الفضل –يف مقام التدريس ملا توجه والده  -فيما بعد–فلذلك قام نائبا عن أبيه 

و كان من األماكن اليت درس فيها احلافظ أبو زرعة . إىل املدينة النبوية قاضيا و خطيبا -العراقي
املدرسة اجلمالية ، )5(املدرسة القراسنقية، )4(ة القانبيهيةاملدرس، )3(املدرسة الظاهرية البيربسية :)2(هي

  .)8(، دار احلديث الكاملية)7(املدرسة الفاضلية، )6(اجلمالية الناصرية
 
 :اإلمالء - 2

بعد وفاة والده رمحه اهللا، قام احلافظ أبو زرعة العراقي رمحه اهللا منصب اإلمالء يف الديار 
ث أملى هناك جملسا ابتدأه باملسلسل هـ؛ حي 822املصرية، و كذلك يف مكة ملا حج سنة 

                                                        
  .1/338، الضوء الالمعالسخاوي،   ) 1(
اسة من الذيل على العرب يف ، قسم الدر1/338، الضوء الالمع، السخاوي، 2/373، إنباء الغمرابن حجر العسقالين،  ) 2(

  .22-1/19خرب من عرب، 

 .25تقدم تعريفها يف ص   ) 3(
  ).قسم الدراسة( 1/20الذيل على العرب، أبو زرعة، : انظر. تقع جبوار مدرسة شيخون، أنشأها القانباي الدوادار املؤيدي ) 4(
هـ، و بىن جبوارها مسجدا و  700ائب السلطة سنة تقع بني رحبة باب العيد و باب النصر، أنشأها األمري مشس الدين ن ) 5(

  .4/240اخلطط املقريزية، املقريزي، : أنظر. مكتبا إلقراء أيتام املسلمني
درس فيها . هـ 703انتهى من بنائها سنة . لعلها املدرسة اليت ابتدأها العادل كتبغا و أمتها الناصر حممد بن قالوون ) 6(

  .2/265حسن احملاضرة، ي، السيوط: انظر. املذاهب األربعة
    .26تقدم تعريفها يف ص  ) 7(

  .25تقدم تعريفها يف ص  ) 8(
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و كذلك يف املدينة النبوية أملى فيه عدة جمالس حىت دعي من قبل . باألولية مع فوائد تتعلق به
  . )1(هـ 824امللك الظاهر ططر للقيام بالقضاء يف الديار املصرية سنة 

 
 :  القضاء - 3

لقاضي جالل الدين توىل بعد ذلك احلافظ أبو زرعة قضاء الشافعية بعد موت شيخه ا
عدل و عدم حماباته ألحد فسار فيه أحسن سرية بكل عفة و نزاهة و شهامة و إقامة ال ؛)2(البلقيين

  . هـ 825صرف عن القضاء سنة  من أجله؛ حىت
من قبل؛ من التجرد و االجنماع على العلم و إفادته  - رمحه اهللا–فعاد يالزم ما كان يالزمه 

  . )3(يف قبل استكمال سنة من صرفه و عزله عن القضاءو تصنيفه و إمساعه، حىت تو
  

  :هعلي ثناء العلماء
على فضله و ذكاءه و حسن  - رمحه اهللا–اتفق كل من ترجم للحافظ أيب زرعة العراقي 

  . خلقه و متانة دينه و زهده و ورعه وعفته؛ فلم جند واحدا من املترمجني له يناله يف دينه و دنياه
وهو كالم شامل جلل فضائل هذا –، ما ذكره السخاوي - اهللارمحه –فمما قيل عنه 

  :-العامل
 غريها يف وشارك والبيان واملعاين والعربية وأصوله والفقه احلديث يف برع أن يلبث ومل..."

 حتى ذكائه ملزيد يترقى واستمر والتدريس، باإلفتاء شيوخه من واحد غري له وأذن الفضائل، من
 ونور وخلقه خلقه حسن مع عقله ور فضله واشتهر ونباهته ابتهجن وظهرت وعاد وأبدى ساد

                                                        
  .1/339، الضوء الالمعالسخاوي،  ) 1(
 الدين، سراج اإلسالم شيخ ابن الفضل أبو الدين جالل القضاة قاضي نصري، بن رسالن بن عمر بن الرمحن عبدهو  ) 2(

 عدة يف متون وعدة العزيز، القرآن وحفظ بالقاهرة، ونشأ. هـ 762سنة  األوىل ادىمج يف بالقاهرة مولده .الشافعي البلقيين
 وتوىل والده، حياة يف ودرس وأفىت والبيان، واملعاين والتفسري والعربية واألصول الفقه يف برع حىت وغريه بوالده وتفقه علوم،
شوال سنة  من عشر احلادي بساعة اآلخرة عشاء بعد اخلميس ليلة تويف. وعزل مدة فاستمر املصرية، بالديار العسكر قضاء
  .5/160معجم املؤلفني، ؛ عمر كحالة، 198-7/197، املنهل الصايفابن تغري بردي، : انظر. هـ 824

  .83-1/81، رفع اإلصر عن قضاة مصرابن حجر العسقالين،  ) 3(
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 وطيب وعفته وأمانته وديانته وصيانته اجنماعه وشدة وتواضعه نفسه وشرف ضبطه ومتني خطه
  )1(..."عياله وكثر حاله وضيق نغمته

  :ويف موضع أخر، يقول احلافط ابن حجر العسقالين عنه
و أقبل على ...غل يف الفقه و العربية و املعاين و البياناشت...اإلمام احلافظ شيخ اإلسالم"

  )2(."التصنيف، فصنف أشياء لطيفة يف فنون احلديث

  

  :وفاته
يف  –رمحه اهللا–يف أخر حياته، حصل للحافظ أيب زرعة العراقي مرض شديد يتعبه و يوقعه 

  . حرج شديد؛ و كان ذلك بعد صرفه عن وظيفة القضاء
  :- رمحه اهللا–، قال ابن فهد و يف بيان أكثر تفصيال

و ملا عزل عاد إليه . و كان حصل له طحال فتداوى بشرب اخلل كل يوم فعويف و حج"
الوجع، فظنه الطحال فتداوى باخلل، فإذا به وجع الكبد فحمي عليه كبده، و عاجله األطباء أزيد 

طه، إىل أن مات يف من شهرين، مث عرض له وعك و محي عظيمه إىل أن آل أمره إىل اإلسهال فأفر
  )3(."يوم اخلميس سابع عشر شعبان سنة ست و عشرين و مثامنئة

يوم اخلميس، اليوم السابع عشر من شهر شعبان سنة  - رمحه اهللا–تويف أبو زرعة العراقي 
يف السابع و العشرين من رمضان يف نفس السنة؛ و : و قيل). هـ 826(ست و عشرين و مثامنئة 

صلّي عليه صبيحة يوم اجلمعة باألزهر . )4(ث و ستون سنة و مثانية أشهرثال: كان عمره حينذاك
مث دفن إىل جانب والده . يف مشهد حافل شهده خلق من األمراء و القضاة و العلماء و طلبة العلم

 . )5(بالقاهرة -رمحهما اهللا–
  

                                                        
  .1/338، الضوء الالمعالسخاوي،  ) 1(
  .22-8/21، لغمرإنباء اابن حجر العسقالين،  ) 2(
  .288، ص حلظ األحلاظابن فهد،  ) 3(
، طبقات الشافعية، ابن قاضي شهبة، 8/22، إنباء الغمر، ابن حجر العسقالين، 298، ص مرجع سابقابن فهد،  ) 4(

  .1/363، حسن احملاضرة ، السيوطي،1/430، الضوء الالمع، السخاوي، 4/105
  .مرجع سابق، املوضع نفسهبن حجر العسقالين، ، ااملوضع نفسه، مرجع سابقابن فهد،  ) 5(
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  :املبحث الرابع
  مؤلفاته 
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و هذه . وة من املصنفات النافعة يف خمتلف الفنون الشرعيةلقد خلّف احلافظ أبو زرعة ثر
  :)1(إشارات إىل بعض مصنفات هذا العامل اجلليل 

  
  :يف احلديث و علومه: أوال
؛ وقد )2("البيان و التوضيح ملن خرج له يف الصحيح وقد مس بضرب من التجريح" - 1

صول على الدكتورة من كلية حقق الكتاب الشيخ أسامة حممد عبد العظيم يف رسالته العلمية للح
 .)3(هـ 1401عام ) قسم أصول الفقه(الشريعة و القانون جبامعة األزهر 

عام (يف دار الوفاء املصرية  قد طبع؛ و )4("املستفاد من مبهمات املنت و اإلسناد" - 2
عبد الرمحن عبد احلميد الرب؛ و أصله رسالة املاجستري للمحقق قدمها إىل . بتحقيق د) هـ 1414

 .)5(ية أصول الدين بالقاهرةكل
. رفعت فوزي عبد املطلب و د. ؛ و الكتاب مطبوع بتحقيق د)6("أخبار املدلسني" - 3

 ". املدلسني: "بعنوان) هـ 1415عام (نافذ حسني محاد يف دار الوفاء املصرية . د
ذكر فيه من . لإلمام الذهيب" الكاشف:؛ و هو ذيل على كتاب )7("ذيل الكاشف" - 4

و الكتاب مطبوع بتحقيق . يف ذيب املزي و أضاف إليه رجال مسند أمحد تركه الذهيب ممن
 ).هـ 1406عام (بوران الضناوي يف دار الكتب العلمية 

؛ و هو موضوع دراسة هذه الرسالة، و سيأيت أيضا "طرح التثريب بشرح التقريب" - 5
 .الكالم عنه مفصال يف الفصل الرابع، إن شاء اهللا تعاىل

                                                        
اآلراء األصولية يف املطلق و ، اجلهين، 75-73، ص احلافظ العراقي و منهجه يف كتابه طرح التثريبالعيدروس، : انظر ) 1(

  .58-54، ص املقيد
  .1/74، البدر الطالع، الشوكاين، 1/342، الضوء الالمع، السخاوي، 287، ص حلظ األحلاظابن فهد،  ) 2(

  .55، ص مرجع سابقاجلهين،  ) 3(

  .1/74، مرجع سابق، الشوكاين، 1/342، مرجع سابق، السخاوي، 287، ص مرجع سابقابن فهد،  ) 4(
  .58، ص مرجع سابق، اجلهين، 73، ص مرجع سابقالعيدروس،  ) 5(
  .1/74، ابقمرجع س، الشوكاين، 1/343، مرجع سابق، السخاوي، 288، ص مرجع سابقابن فهد،  ) 6(

  .1/343الضوء الالمع، ، السخاوي، 287، ص حلظ األحلاظابن فهد،  ) 7(
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؛ كتب قطعة منه و مل يتم، كتب منه إىل أثناء سجود )1("دشرح سنن أيب داو" - 6
 .- رمحه اهللا–و يقع يف سبع جملدات، و هي من أوائل تصانيفه , السهو

  
  :يف الفقه و أصوله: ثانيا
طبع يف دار البشائر لوالده؛  )2("يف الصور اليت يستحب فيها الوضوء  منظومةشرح " - 1

تحقيق ب  ة لقاء العشر األواخر باملسجد احلرامسلسلهـ، من ضمن  1428عام  اإلسالمية دمشق
  .راشد بن عامر الغفيلي

؛ و هو نكت على كتاب )3("التحرير ملا يف منهاج األصول من املنقول و املعقول" - 2
و قد حققه األستاذ أسامة حممد عبد العظيم يف رسالته . لإلمام البيضاوي" منهاج األصول"

 .)4(هـ 1401زهر عام الدكتورة من كلية الشريعة جبامعة األ
؛ و الكتاب حمقق يف رسالتني علميتني يف كلية )5("الغيث اهلامع شرح مجع اجلوامع" - 3

، و )هـ 1398عام (كلية الشريعة جبامعة األزهر؛ األوىل بتحقيق الشيخ حممود فرج سليمان 
و الكتاب أيضا مطبوع بتحقيق ). هـ 1409عام (الثانية بتحقيق الشيخ شهاب الدين فارس 

 ).هـ 1425عام ( ي يف دار الكتب العلميةتامر حجاز حممد
 ؛)6("شرح على كتاب احلاوي الصغري يف الفروع" - 4

  
  :كتب يف موضوعات متفرقة: ثالثا

                                                        
، 547، ص حسن احملاضرة، السيوطي، 1/343، الضوء الالمع، السخاوي، 1/82، رفع اإلصرابن حجر العسقالين،  ) 1(

  .2/1005، كشف الظنون، حاجي خليفة، 1/74، البدر الطالعالشوكاين، 

  .2/1867، رجع سابقمحاجي خليفة،  ) 2(

  .2/1880، مرجع سابق، حاجي خليفة، 1/343مرجع سابق، ، السخاوي، 288، ص مرجع سابقابن فهد،  ) 3(
  .55، ص اآلراء األصوليةاجلهين،  ) 4(
، كشف الظنون، حاجي خليفة، 1/74، حسن احملاضرة، السيوطي، 1/343، طبقات الشافعيةابن قاضي شهبة،  ) 5(

1/595  

  .1/628، مرجع سابقخليفة، حاجي  ) 6(
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؛ و هي أجوبة عن أسئلة وجهها إليه تقي )1("األجوبة املرضية عن األسئلة املكية" - 1
 .)2(. الدين بن فهد املكي، صاحب حلظ األحلاظ

 ؛)3("فيها من اخلري و النيلفضل اخليل و ما " - 2
 ؛)4("شرح نكت أيب إسحاق الشريازي يف علم اجلدل" - 3
 .؛ و هي أرجوزة يف علم اجلرب و املقابلة)5("املعني على فهم أرجوزة اليامسني" - 4
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  .1/12، كشف الظنون، حاجي خليفة، 1/343، الضوء الالمع، السخاوي، 287، ص حلظ األجلاظابن فهد،  ) 1(
  .54، ص اآلراء األصوليةاجلهين،  ) 2(
  .1/1279، مرجع سابق، حاجي خليفة، 1/343مرجع سابق، ، السخاوي، 287ابن فهد، مرجع سابق، ص  ) 3(
  .2/1977، مرجع سابقليفة، حاجي خ ) 4(
  .1/63، مرجع سابقحاجي خليفة،  ) 5(
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  :الفصل الرابع

  "طرح التثريب يف شرح التقريب"التعريف بكتاب  
  :انحثمب فيه و
  .تاريخ تأليف الكتاب: املبحث األول

  .منهج الكتاب و ثناء العلماء عليه: املبحث الثاين
  
  

  
  
  

  
  
  

  :املبحث األول
  تاريخ تأليف الكتاب 
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شرح ملنت حديثي ألّفه - كما اتضح من عنوانه–" طرح التثريب بشرح التقريب"كتابنا 

األصل –و كال الكتابني . )1("تقريب األسانيد و ترتيب املسانيد"احلافظ أبو الفضل العراقي بعنوان 
و هذا النوع من التدوين اهتم به علماء . داخالن من ضمن كتب أحاديث األحكام - و الشرح

و قد كان تدوين السنة و تصنيفها إما على . احلديث قدميا و مرافق ملراحل تدوين السنة النبوية
  . طريقة املسانيد أو املعاجم أو السنن
، سيجد أن هذا الكتاب من أوسع الكتب شرحا "ثريبطرح الت"كل من قرأ و اطلع على 

من أهم املوسوعات احلديثية، و هي  فهو. و توضيحا لألحاديث النبوية؛ خاصة ألحاديث األحكام
فتح "لإلمام النووي و " املنهاج يف شرح صحيح مسلم بن احلجاج: "مبثابة تلك الشروح كأمثال

. )2(لإلمام الشوكاين" نيل األوطار"عسقالين و للحافظ ابن حجر ال" الباري شرح صحيح البخاري
) تقريب األسانيد(بل من أهم مميزات الكتاب أن الذي يقوم بشرحه هو مؤلف األصل املشروح 

  .و كالمها من كبار علماء زمانه و حفاظه؛ و هذه ميزة أخرى. نفسه، مث أكمله ابنه

، و لعله من -ملؤلف نفسهحىت ا–أما تاريخ تأليف الكتاب، فلم نقف على من ذكر ذلك 
آخر ما ألفه احلافظ أبو الفضل العراقي رمحه اهللا، ألنه من الكتب الذي مل يتمكن احلافظ العراقي 
من إكمال شرحه للكتاب، حىت قام ابنه البار بإكمال عمل الوالد العامل، فأخرجا لنا هذا السفر 

  .و اهللا أعلم .اجلليل

                                                        
دار املؤيد يف  -مؤخرا–مث أصدرت ). هـ 1404عام (طبع قدميا مستقال عن الشرح يف دار الكتب العلمية البريوتية  ) 1(

بن ضيف اهللا الشالحي و طبعة مستقلة هلذا املنت مع خترجيات واسعة ألحاديثه قام ا الشيخ خالد ) هـ 1425عام (الرياض 
و هي من أفضل و أوثق طبعات هذا الكتاب، ". التقريب يف ختريج أحاديث تقريب األسانيد و ترتيب املسانيد"عنون عليها بـ

  .إن شاء اهللا
 حمدث، مفسر، وهو: املؤلفني اتهدين العلماء خرية وهو. الصنعاين مث الشوكاين اهللا عبد بن حممد بن علي بن حممدهو  ) 2(

 نيل"، و "التفسري علم من والدراية الرواية فني بني اجلامع القدير فتح: "و من مصنفاته .حنوي أديب، مؤرخ، أصويلّ، فقيه،
 القرن بعد من مبحاسن الطالع البدر"، و "املوضوعة األحاديث يف اموعة الفوائد"، و "األخبار من املنتقى وشرح األوطار
، التاريخ عرب القرآن حفاظ معجمحميسن، ؛ 2/214البدر الطالع، الشوكاين، : انظر. هـ 1250تويف سنة ". السابع

  .381-2/379، 1.ط
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بين ذلك احلافظ أبو الفضل العراقي يف مقدمة هذا  أما سبب تأليف الكتاب، فقد أفصح و
  :الكتاب،  حيث قال

و حفظه ابين أبو ) تقريب األسانيد و ترتيب املسانيد(فلما أكملت كتايب املسمى بـ"
زرعة املؤلف له و طلب محله عين مجاعة من الطلبة احلملة، سألين مجاعة من أصحابنا يف كتابة 

. موضوع الكتاب، و يكون متوسطا بني اإلجياز و اإلسهاب شرح له يسهل ما عساه يصعب من
فتعللت بقصور من ااورة مبكة عن ذلك، و بقلة الكتب املعينة على ما هنالك، مث رأيت املسارعة 

M7  6  5  :إىل اخلري أوىل و أجل، و تلوت   4  3 L  )1(".)2(   
  :اب هوفهذا الكالم يشري إىل أن دوافع تأليف احلافظ العراقي للكت

 ؛)تقريب األسانيد(ابنه أيب زرعة يف إكمال حفظه لألصل  جناح - 1
 و حرص بعض الطلبة لالستفادة من الكتاب األصل؛ - 2
  .مث طلبهم شرحا متوسطا للكتاب حىت يسهل فهمه - 3

  :، فقال)طرح التثريب(مث علّل سبب تسمية كتابه ذا العنوان 
  )3(."التقريب شرح يف التثريب طرح يتهمس األعوان، وقلّة الزمان قصر من ذكرته وملا..."

و ذلك كما . )4("التوبيخ و اللوم و التعيري و التقبيح و التقريع و اإلفساد"و التثريب هو 
¡  ¢   £M : يقول اهللا تعاىل   � L )5(ال لوم عليكم: ، أي)كأن املؤلف يقول لكل من .)6
ب إذا وجدمت فيه النقصان و عدم الكمال يف ال تلوموين و تعيريوين على هذا الكتا: "قرأ كتابه هذا

عرضه و تفصيله، ألين كنت بعيدا عن األمور اليت تساعدين يف التأليف األكمل و األفضل، و 
–إمنا يدل على تواضعه  -بال شك–و هذا ." كانت الفرصة املتاحة يل يف التأليف قصرية ضيقة

  .اهللا أعلم. أنفس الشروح ألحاديث األحكام، و إال فالكتاب كما قلنا يعد من أوسع و -رمحه اهللا
  

                                                        
  .265جزء من األية : سورة البقرة ) 1(
  .1/14، طرح التثريبالعراقي،  ) 2(

  .1/14، مرجع سابقالعراقي،  ) 3(
  .1/235 ،"ثرب"مادة  ،3.طلسان العرب، ، ابن منظور ) 4(
  .92جزء من األية : يوسفة سور ) 5(
  .8/222 ،"ثرب"مادة  كتاب العني،الفراهيدي،  ) 6(
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  :إثبات صحة نسبة الكتاب للمؤلفني
  :يكون إثبات صحة نسبة الكتاب للمؤلف من جهتني

  .تصريح املؤلف نفسه على أنه فعال ألّف الكتاب املراد به: األوىل
  .إثبات و تصريح العلماء و أهل العلم على نسبة الكتاب املراد به للمؤلف: و الثاين

أما األوىل، فقد تقدم معنا تصريح احلافظ أبو الفضل العراقي على تصنيفه و تأليفه هلذا  
  .الكتاب، و صرح أيضا على عنوانه

أما الثانية،  فقد وردت عدة بيانات و تصرحيات ممن ترمجوا للحافظني على أما فعال قد 
األب بالتأليف و جاء  ، حيث شرع)طرح التثريب بشرح التقريب(قاما بتأليف كتاب بعنوان 

و قد تقدم معنا شيئ من تلك التصرحيات و سنذكر فيما يلي ما . اإلبن ليكمل ما بدأ به األب
  :يزيدنا يقينا على هذا اإلثبات

تقريب األسانيد يف األحكام، مث اختصره : "...قال ابن فهد عندما عدد مصنفاته - 1
ب من جملد، مث أكمله ولده؛ شيخنا و شرح قطعة صاحلة من األصل يف قرييف حنو نصف حجمه، 
  )1(..." احلافظ أبو زرعة بعده

 كتابا املراسيل يف وعمل...: "قال السخاوي عندما ذكر مصنفات احلافظ العراقي - 2
 قطعة منه وشرح واختصره األحكام يف املسانيد وترتيب االسانيد وتقريب مجعه ما رأواخ من وهو
 )2(..."لطيف دجمل حنو

قصر يف نسبة  -رمحه اهللا–ي شيئا من هذا الشرح و إن كان ذكر أيضا السيوط - 3
، فقال يف )أبو الفضل العراقي(دون األب ) أبو زرعة العراقي(لالبن ) طرح التثريب: أي(الشرح 

 .لعله يريد جزءا منه و )3(..."وشرح  تقريب األسانيد لوالده: "...ترمجة أيب زرعة
للحافظ أيب الفضل و احلافظ أيب ) طرح التثريب(ذا، استطعنا يقينا أن ننسب هذا الكتاب 

  . زرعة العراقيني
  

                                                        
  .288، ص حلظ األحلاظابن فهد،  ) 1(
  .4/173، الضوء الالمعالسخاوي،  ) 2(

  .548، ص طبقات احلفاظالسيوطي،  ) 3(
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بيان حتديد املوضع الذي بدأ بشرحه احلافظ العراقي الوالد و الذي واصل عليه احلافظ 
  : )1(العراقي االبن

تقريب "تبني لنا مما سبق أن احلافظ أبا الفضل العراقي مل يتيسر له إكمال شرح كتابه 
قطعة "أو " جملدا لطيفا"و إمنا كتب فيه ". طرح التثريب بشرح التقريب"بـ املسمى" األسانيد
  . ، حىت جاء ابنه احلافظ أبو زرعة فأكمل الشرح إىل اية الكتاب"صاحلة

أو " الد اللطيف"و لكن األمر الذي يشكل على كثري من الباحثني هو حتديد موضع ذاك 
لفضل يف شرحه و من أين بدأ احلافظ أبو زرعة شرحه ؛ أين توقف احلافظ أبو ا"القطعة الصاحلة"

للكتاب؟ و هذا اإلشكال إمنا يظهر لقارئ الكتاب ألن املؤلفني مل يصرحا بذلك و مل يبينا هذا 
ولقد زاد هذا اإلشكال وجود التشابه القريب جدا بني طريقة الوالد و الولد و . األمر بوضوح

القارئ للكتاب يشعر كأن الكتاب ليس إال ملؤلف أسلوما يف شرح هذا الكتاب، حبيث أن 
  .واحد ال يشاركه أحد يف تأليف هذا الكتاب

و لكن من خالل التعامل و التعايش مع هذا الكتاب، سنجد عددا من األمور لعلها  
هناك تعبريات مسطورة يف هذا الكتاب تشرينا و تقودنا . تساعدنا على اخلروج من هذا اإلشكال

فمن هذه األمور . ملواضع شرح احلافظ أيب الفضل و شرح احلافظ أيب زرعة يف الشرحإىل االهتداء 
  :مثال

شيخنا "و " والدي: "استخدام أيب زرعة ألفاظا تشري إىل والده احلافظ العراقي، مثل - 1
 :مثال ذلك". الشيخ"و " املصنف"و " والدي

                                                        
، ص اآلراء األصوليةاجلهين،  ، و87، ص احلافظ العراقي و منهجهالعيدروس، : انظر املناقشة حول هذا املوضوع يف ) 1(

78.  
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 يضل حىت الوجه قال أنه الرب عبد ابن عن - اللّه رمحه - يوالد حكاه اوم...": قوله        
 اهلمزة بفتح تعرض اإمن كالمه يف أره مل ؛املكسورة وبالضاد الناصبة"  أن"  بفتح يدري أن الرجل

  )1(".والتمهيد االستذكار يف عليه عتوق يالذ هو اهذ ساقطة الضاد كون يذكر ومل أن، يف
 ىعل وبإسكاا اجلمع على القاف بفتح يور »عقده احنلّت صلّى فإن« قوله...": و قوله

- اهللا رمحه - يوالد اشيخن عن ضبطناه يالذ وهو املشهور هو واألول اقبلهم كاللتني اإلفراد
".)2(  

 املواقيت باب يف احلديث هلذا - اللّه رمحه - املصنف إيراد) العاشرة("...: و قوله
  )3(."افضله ذكر العصر وقت ذكر امل استطراد

 يكون أن وإما آخر، موضع يف الكالم هذا على وقف الشيخ يكون نأ فإما .: "..و قوله
 )4(."الساقطة بالضاد يضلّ يكون أن مهزة فتح يف الرب عبد ابن ذكره ما على خرج

نقوالت أيب زرعة عن والده، و ذلك بنسبة القول أو الرأي إىل أحد مصنفاته، أو  - 2
 :فمن أمثلة ذلك. 1يف رقم  بدون ذكر اسم الكتاب مع استخدام األلفاظ الواردة

 األقوال أنّ ذكر فإنه نظر وفيه الترمذي شرح يف - اللّه رمحه - والدي قال: "قوله
  )5(..."ال أم الصالة فروض من العورة ستر أنّ يف األربعة

 رمحه - والدي شيخنا عن اغتص قوله وهي اللّفظة هذه ضبطنا كنا أنا واعلم: "...و قوله
 )6(."أصال لذلك أجد مل مثّ للمفعول البناء على التاء بضم -  اللّه

 :ذكر أيب زرعة لبعض احلوادث اليت حصلت مع أبيه احلافظ العراقي، مثل قوله - 3
 مع ذلك يف القدمية سنتهم أحيا املدينة مسجد إمامة - اللّه رمحه - والدي ويل وملّا"...

 اللّيل آخر يقوم مثّ املعتاد على ركعة بعشرين اللّيل أول التراويح يصلّي فكان األكثر عليه ما مراعاة

                                                        
  .2/200، طرح التثريبالعراقي،  ) 1(
  .3/85، العراقي، مرجع سابق ) 2(
  .2/176، العراقي، مرجع سابق ) 3(
  .2/201، العراقي، مرجع سابق ) 4(
  .2/240، مرجع سابقالعراقي،  ) 5(

  .3/98، العراقي، مرجع سابق ) 6(
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 عمل ذلك على واستمر ختمتني رمضان شهر يف اجلماعة يف فيختم ركعة عشرة بست املسجد يف
  )1(."اآلن إىل عليه فهم بعده املدينة أهل

إحاالت أيب زرعة إىل كالم والده الذي مر و سبق يف مباحث الكتاب، مثال  - 4
 :ذلك

 املسألة هذه على تكلّم الصالة يف القراءة باب يف -  اللّه رمحه - الشيخ ذكره وقد: "قوله
  )2(".هنا إعادته عن أغىن مبا هناك

 حديث على الكالم يف النية تشريك مسائل - اللّه رمحه - الشيخ بسط وقد: "و قوله
  )3(".بالنيات األعمال إنما

لوالد و احلافظ الولد، و لكن يبقى التحديد هذا بالنسبة إىل مواضع الشرح بني احلافظ ا
و لعله من املناسب هنا نقل ما سطّره الشيخ حممود حسن ربيع . الفاصل بينهما موضع إشكال
الذي يبني سعيه و حماولته يف حتديد هذا  )4(املطبوعة) طرح التثريب(صاحب أفضل نسخ كتاب 

  :األمر، حيث قال
  :آخر النسخة إجازة هذه صورامث رأيت ما يأيت بصفحة أخرى يف "...

احلمد هللا وحده، شاهدت خبطي شيخي حافظ العصر الشيخ ويل الدين أمحد بن شيخ (
  : احلفاظ زين الدين بن العراقي ما صورته يف نسخة من هذا املؤلف

قرأ علي الشيخ الكامل اإلمام العامل العامل ذو الصفات احلميدة و املناقب العديدة، مشس "
مجيع  -غه من اخلري منتهى أربهنفع اهللا به و بل–بن إبراهيم بن عثمان الشاذيل الشافعي  الدين حممد

–من تأليف والدي ) طرح التثريب يف شرح التقريب(اجلزء األول من شرح األحكام املسمى  هذا
  و تكميلي؛  -رمحه اهللا

  ،- رمحه اهللا–من أوله إىل أول باب مواقيت الصالة من كالم والدي 
  ل الباب املذكور إىل أول باب التأمني من كالمي،و من أو

                                                        
أما يف يومنا . -رمحه اهللا–إىل اليوم الذي عاش فيه احلافظ أبو زرعة  -طبعا–و املراد  .3/98، طرح التثريبالعراقي،  ) 1(

  .هذا فالواقع يشهد غري ذلك

  .2/328، العراقي، مرجع سابق ) 2(

  .4/101، مرجع سابق العراقي، ) 3(
  .70-69أيت يف ص ؛ كما سي)تقريب األسانيد( لـكما ذكر ذلك العالمة عبد الكرمي اخلضري يف شرحه الصويت ) 4(
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  ،-رمحه اهللا–و من مث إىل باب اإلمامة من كالم والدي 
  ومن مث إىل باب اجللوس يف املصلى و انتظار الصالة من كالمي،

  .و من مث إىل آخر هذا الد من كالم والدي رمحه اهللا
لطهارة بقراءة شيخنا العالمة من أوله إىل كتاب ا -رمحه اهللا–وقد مسعت على والدي 

مجال الدين إبراهيم بن حممد بن عبد الرحيم بن األسيوطي، و أروي بقية كالمه عنه بطريق 
اإلجازة ملا مل أمسعه منه؛ و كانت قراءة الشيخ مشس الدين املذكور هلذا اجلزء قراءة حبث و اتقان و 

فصحت . و أصلي - رمحه اهللا–الشيخ  استثارة للفوائد احلسان، و هو يقابل نسخته هذه على أصل
بلغه اهللا من خري الدارين –نسخته هذه إن شاء اهللا صحة حمررة و أجزت له رواية ذلك و إفادته 

  .هـ 818، و ذلك يف جمالس آخرها يف صفر - إرادته
أمحد بن عبد الرحيم بن احلسني بن عبد الرحيم بن أيب بكر بن إبراهيم بن العراقي الشافعي 

  .)1(نتهى كالم الشيخ حممود حسن ربيعا)..." -عنه و عن والديه و مشاخيه عفا اهللا–
و هو يتكون ( )2(فلو طبقنا ما ذكره احلافظ أبو زرعة و تصفحنا صفحات الكتاب املطبوع

، استطعنا أن نوضح هذه التقسيمات من خالل )يتكون من أربعة جملدات تنقسم إىل مثانية أجزاء
 :)3(اجلدول اآليت

  
  املؤلف الشارح  احملتوى  زءاجل/ الد
الد 

  1اجلزء /األول
 .مقدمة الشرح- 1
بيان حول مسألة - 2

 ).أصح األسانيد(

، إال )4(احلافظ العراقي
إال ما زاد عليه ولده، أبو 
زرعة؛ و هي ترمجة حيي بن 

                                                        
  .9-1/8، )مقدمة احملقق( طرح التثريبالعراقي،  ) 1(
  .و هو من طبعة مجعية التأليف و النشر األزهرية بعناية الشيخ حممود حسن ربيع ) 2(
  .90، ص ...اخلافظ العراقي و منهجهالعيدروس، : راجع أيضا حول هذا التفصيل يف ) 3(
  .من اجلزء األول 153 إىل ص 14و هذا القسم يبدأ من ص  ) 4(



54 
 

تراجم رجال - 3
  .الكتاب

سعيد بن فروخ التميمي 
  .)1(البصري القطان

الد 
  2اجلزء /األول

ب الطهارة شرح كتا- 1
  .إىل باب مواقيت الصالة

احلافظ العراقي 
)2/2-150(  

من باب مواقيت - 2
  .الصالة إىل باب التأمني

احلافظ أبو زرعة 
)2/150 -264( 

  
من باب التأمني إىل - 3

  .باب اإلمامة
احلافظ العراقي 

)2/265 -323(  

من باب اإلمامة إىل - 4
باب اجللوس يف املصلى و انتظار 

  .  الصالة

حلافظ أبو زرعة ا
)2/324 -365( 

  

من باب اجللوس يف - 5
املصلى إىل اية باب صالة 

  .الرجل و املرأة بني يديه

احلافظ العراقي 
)2/365 -396(  

الد 
  3اجلزء /الثاين

من باب السهو يف الصالة 
  إىل باب بالء امليت إال عجب الذنب

  احلافظ أبو زرعة

الد 
  4اجلزء /الثاين

اب الزكاة إىل من بداية كت
  باب االعتكاف و ااورة

  احلافظ أبو زرعة

                                                        
أبقاه اهللا –قال شيخنا اإلمام العالمة ويل الدين : (، حيث ذكر فيه كالم الناسخ123-1/122، طرح التثريبالعراقي،  ) 1(

  ".)فات الشيخ هذه الترمجة، فكتبتها من عندي خمتصرة: "-تعاىل
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الد 
  5اجلزء /الثالث

من بداية كتاب احلج إىل 
  باب العقيقة و غريها

  احلافظ أبو زرعة

الد 
  6اجلزء /الثالث

من بداية كتاب األطعمة إىل 
  كتاب الفرائض

  احلافظ أبو زرعة

الد 
  7اجلزء /الرابع

ح إىل من بداية كتاب النكا
  باب قتال البغاة و اخلوارج

  احلافظ أبو زرعة

الد 
  8اجلزء /الرابع

من بداية كتاب احلدود إىل 
  البعث و ذكر اجلنة و النار

  احلافظ أبو زرعة

  
من خالل هذا اجلدول، لو مجعنا ما كتبه و ألفه احلافظ العراقي يف كتاب واحد، فإنه 

). لطيف دلجم حنو قطعة(يقوله بعض املترمجني له بأنه  سيشكّل ربع الكتاب تقريبا و هو يناسب ما
  .و اهللا تعاىل أعلم
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  :املبحث الثاين    
  منهج الكتاب ومكانته العلمية 

  
هو كون مؤلّفيه من كبار ) طرح التثريب بشرح التقريب(من أهم ما امتاز به كتاب 

تؤثر  - ال شك–ا مع قوة استنباطهما فغزارة علمهما و وفرة ذكائهم. حفاظ عصره و عظام فقهائه
و من خالل هذا املبحث، سنذكر على شيئ من . يف قوة منهجهما يف تأليف هذا الكتاب القيم

التفصيل منهج املؤلفني يف تأليف هذا الكتاب، مث نلحقه ببعض نقوالت أهل العلم قدميا و حديثا 
  .يف ثناء قيمة الكتاب العلمية

   
 :منهج الكتاب

  :)1(ما يلييف هذا الكتاب على احلافظ العراقي و ابنه  منهج ميكن تلخيص
كتابه هذا ببيان أحوال الرجال الذين وردت  -رمحه اهللا–قدم احلافظ العراقي  - 1

 :-رمحه اهللا–قال احلافظ العراقي . أمساؤهم يف أسانيد أحاديث الكتاب
 أن ورأيت سناده،إ رجال تراجم يف مقدمة الكتاب مقصود شرح قبل أقدم أن ورأيت..."

ة يف امسه ذكر من إليهم أضمحديث أثناء يف لذكره أو عليه، كالم أو حديث لرواية الكتاب بقي 
   )2(."بذلك الفائدة لعموم

  : هذه التراجم إىل مخسة أقسام -رمحه اهللا–و قد قسم احلافظ العراقي 
  قسم يف باب األمساء، ) 1(
  و قسم يف باب الكىن، ) 2(
  من عرف بابن فالن، و قسم في) 3(

                                                        
؛ و هذا األخري من 219-107، ص منهجهاحلافظ العراقي و ، العيدروس، 85-81، ص اآلراء األصوليةاجلهين،  ) 1(

، حيث تعرض لبيان منهج احلافط العراقي و ابنه و )طرح التثريب يف شرح التقريب(أوسع البحوث العلمية بيانا يف منهجية 
يف اجلانب الفقهي، و ) 3(يف اجلانب احلديثي، و ) 2(منهجهما يف تراجم الرجال، و) 1: (قسم ذاك املنهج إىل مخسة أقسام

، )تقريب األسانيد(أما أوسع الدراسات اليت تتكلم عن األصل . يف اجلانب اللغوي) 5(يف اجلانب العقدي، و أخريا ) 4(
  .و اهللا أعلم. 2236-2155ص  ، احلافظ العراقي و آثاره يف السنة، أمحد معبد: فسنجده عند

  .1/15، طرح التثريبالعراقي،  ) 2(
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  و قسم فيمن اشتهر بنسبة،) 4(
  .)1(قسم يف ذكر أعالم النساء) 5(و  

 106علما؛ منهم  284بلغ  -بدون تكرار–فمجموع التراجم اليت ذكره احلافظ العراقي 
 .صحابيا من أصحاب النيب عليه الصالة و السالم

2 - م ذاك الشرح بعد ذكره حلديث األصل، شرع املؤلف بشرح حديث الباب و قس
 .فكان ترتيبا مجيال حسنا: ...". الثانية"و : ..." األوىل: "إىل فوائد، فقال

وقد يصل . ؛ مما يدل على سعة استنباط املؤلف و قوته"فوائد احلديث"وقد أكثر من ذكر 
الذي  )2()اإلفك(عدد الفوائد يف بعض األحاديث إىل أكثر من ستني فائدة؛ كما حصل حلديث 

إمنا األعمال (و كما جنده أيضا يف شرحه حلديث . )3(فائدة) 67(ه إىل سبع و ستني وصلت فوائد
 .)4(فائدة) 63(الذي وصل عدد فوائده إىل ثالث و ستني ) بالنيات

الفائدة األوىل من شرحه يف بيان  - رمحه اهللا–يف الغالب، جعل احلافظ العراقي  - 3
لكتب احلديثية املشهورة، كالصحيحني ختريج احلديث مع بيان طرقه و من أخرجه من أصحاب ا

كصحيح ابن خزمية و (و الصحاح ) كمسند اإلمام أمحد(و السنن األربعة و املوطأ و املسانيد 
 . و غريها) كسنن البيهقي(و السنن ) صحيح ابن حبان

  ...):إمنا األعمال بالنيات(مثال ذلك، قوله عند الكالم عن حديث 
 منري بن اللّه عبد بن حممد عن مسلم فأخرجه الستة مةاألئ أخرجه عمر حديث) األوىل("

 واتفق بدرجتني عاليا هلما بدال فوقع هارون بن يزيد عن كالمها شيبة بن بكر أيب عن ماجه وابن
 البخاري وأخرجه الثّقفي الوهاب وعبد عيينة وابن زيد بن ومحاد مالك رواية من الشيخان عليه
 بن وحفص األمحر خلد وأيب املبارك وابن اللّيث طريق من ومسلم وريالثّ رواية من داود وأبو

                                                        
 :و انظر. 153-140، 140-139، 139-138، 138-131، 131-1/23طرح التثريب، العراقي،   )1(

  .107ص احلافظ العراقي و منهجه، العيدروس، 
، رقم 4/2129كتاب التوبة، باب يف حديث اإلقك و قبول توبة القاذف، صحيحه، هذا احلديث أخرجه مسلم، يف  ) 2(

نني رضي اهللا عنه حىت برأها اهللا تعاىل من و هو حديث طويل فيه ذكر قصة قذف بعض املسلمني لعائشة أم املؤم. 2770
  .فوق سبع مساوات

  .73-8/46، مرجع سابقالعراقي،  ) 3(
  .29-2/3، العراقي، مرجع سابق ) 4(
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 وابن زيد بن ومحاد مالك طريق من والنسائي الثّقفي، الوهاب عبد رواية من والترمذي غياث،
 األنصاري سعيد بن حيىي عن عشرم اللّيث رواية من أيضا ماجه ابنو. األمحر خلد وأيب املبارك
 وترك واهلجرة والنكاح، واإلميان، الوحي، بدء يف صحيحه من مواضع سبعة يف يالبخار أورده
 والنسائي اجلهاد، يف والترمذي الطّالق، يف داود وأبو. اجلهاد يف ومسلم والنذور، والعتق، احليل،

 )1(".الزهد يف ماجه وابن. اإلميان يف

لف ببيان اختالف الروايات ، اعتىن املؤ)أي جانب ختريج احلديث(ويف هذا اجلانب  - 4
 :مثال ذلك. الواردة يف كتب احلديث و مصنفاته

  :)2()منه تغتسل مثّ جيري، ال الّذي الدائم املاء يف تبل ال(قوله يف حديث 
 الترمذي رواية ويف منه يغتسل أو منه يتوضأ مثّ بعضها، ففي ألفاظه اختالف يف) الثّانية("

   ، )3()منه يتوضأ مثّ دائم،ال املاء يف أحدكم يبولن ال(
   مهّام طريق من ومسلم أمحد لرواية خمالفة وهي
   )4()اجلنابة من فيه يغتسل وال( :رواية ويف
   ،)5()منه يشرب أو منه يتوضأ مثّ( :للبيهقي رواية ويف
   ،)6()الراكد أو الدائم(: رواية ويف

   ،)7()الراكد( :جابر حديث من وملسلم

                                                        
  .2/3، طرح التثريبالعراقي،  ) 1(
  .282، رقم 1/235كتاب الطهارة، باب النهي عن البول يف املاء الراكد، صحيحه، أخرجه مسلم يف  ) 2(
هذا حديث : "و قال. 68، رقم 1/124كتاب الطهارة، باب كراهية البول يف املاء الراكد، سننه، جه الترمذي يف أخر ) 3(

  ".حسن صحيح
  .و حسنه األلباين. 70، رقم 1/18كتاب الطهارة، باب البول يف املاء الراكد، سننه، أخرجه أبو داود يف  ) 4(
ع أبواب ما يفسد املاء، باب الدليل على أنه يأخذ كل عضو ماء، كتاب مجاالسنن الكربى، أخرجه البيهقي يف  ) 5(

إسناده صحيح على شرط ): "4/67" (صحيح سنن ابن حبان"و قال األرناؤوط يف حتقيقه ل. 1137، رقم 1/364
  ".مسلم

  . 3069، رقم 3/253ط، .، داملعجم األوسطأخرجه الطرباين يف  ) 6(
  .281، رقم 1/235رة، باب النهي عن البول يف املاء الراكد، كتاب الطهاصحيحه، أخرجه مسلم يف  ) 7(
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   ؛)2())1(الناقع( :عمر ابن حديث من ماجه والبن

 صح فقد والشرب والغسل، الوضوء، معىن اختلف وإن االختالف، هذا يف تعارض وال
 )3(..."الكل

 :و بالتايل، فاملؤلف أيضا اعتىن بتصحيح األحاديث و تضعيفها؛ مثال ذلك - 5
  :-رضي اهللا عنه– )4(يف حديث ولوغ الكلب عن أيب هريرة -رمحه اهللا–قوله 

 واحتجوا حد بال يغسل أنه سعد بن واللّيث والثّوري أيضا حنيفة أيب عن وحكي..".
 أو مخسا أو ثالثا يغسله اإلناء يف يلغ الكلب يف مرفوعا هريرة أيب حديث طرق بعض يف بقوله
 ألنه ضعيف؛ واحلديث والثّالث، اخلمس، وبني بينها خيير مل واجبا التسبيع كان فلو: قالوا سبعا
 عروة بن هشام عن عياش بن إمساعيل عن الضعفاء أحد الضحاك بن الوهاب عبد رواية من

 )5(".اجلمهور عند ضعيفة احلجازيني عن إمساعيل ورواية
إىل الكالم عن العلل و اللطائف  -رمحه اهللا–يف بعض األحيان، تعرض املؤلف  - 6

 : احلديثية؛ مثل قوله
 التابعني من ثالثة فيه اجتمع أنه وهو حديثية، يفةلط احلديث هذا إسناد يف) اخلامسة("
 واحد حديث يف التابعون اجتمع ما وأكثر كثري وهو وحيىي، والتيمي علقمة، بعض عن بعضهم

 اللّه هو قل قراءة فضل يف أيوب أيب حديث وهو له، جزء يف بالتصنيف اخلطيب أفرده أنفس ستة
 )6(".أحد

                                                        
؛ 27/170التوضيح لشرح اجلامع الصحيح، ابن امللقن، : انظر. املاء الناقع هو الذي جيتمع يف موضع واحد و ال جيري ) 1(

  .2/94كفاية احلاجة يف شرح سنن ابن ماجه، السندي، 
. 345، رقم 1/227طهارة و سننها، باب النهي عن البول يف املاء الراكد، كتاب أبواب السننه، أخرجه ابن ماجه يف  ) 2(

  ".إسناده ضعيف: "قال األرناؤوط
  .2/30، طرح التثريبالعرايف،  ) 3(
إذا ولغ الكلب : (، و لفظه279، رقم 1/234كتاب الطهارة، باب جكم ولوغ الكلب، صحيحه، أخرجه مسلم يف  ) 4(

  ).سله سبع مرارايف إناء أحدكم فلريقه مث ليغ
  .2/124، العراقي، مرجع سابق ) 5(
  .2/5، العراقي، مرجع سابق ) 6(
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من : بذكر الفوائد املستنبطة من احلديث -ه اهللارمح–بعد ذلك، شرع املؤلف  - 7
 . -أحيانا–املسائل العقائدية أو الفقهية أو التارخيية 

  :ما ذكره يف مسألة خلق اجلنة و النار- مثال–االعتقادية ) املسائل(ومن أمثلة الفوائد 
 أنكر ملن خالفا موجودة خملوقة اجلنة أنّ السنة أهل ملذهب حجة فيه) عشر السادسة("

 وعلى ذلك على متضافرة متظاهرة التواتر حد تبلغ الّيت الصحيحة واألحاديث املعتزلة، من ذلك
 )1(".زعموه ما إبطال

يعرضها  - رمحه اهللا–عندما ذكر الفوائد اليت تتعلق باملسائل الفقهية، فإن املؤلف   - 8
 . هناك خالف يف املسألةعلى طريقة مقارنة املذاهب الفقهية بذكر االتفاق أو اخلالف إن كان 

  :-رمحه اهللا–مثال ذلك يف مسألة وجوب النية يف الوضوء، حيث قال 
 والشافعي مالك الثالثة األئمة قول وهو والغسل، الوضوء يف النية أوجب من به احتج"...

   .وغريهم وداود وإسحاق وأمحد
   .كمال عن شاذة رواية وهي واألوزاعي، والثوري حنيفة أبو ذلك يف وخالف
 واعترض .النجاسة إزالة فأشبه النظافة به املقصود وأن مقصودا، ليس بأنه املخالف واحتج

 النية إىل فافتقر ضعيفة طهارة بأنه وأجابوا مقصودا وليس التيمم، يف أوجبوها بأم احلنفية على
½  ¾  M  التيمم يف النية ذكر اهللا وبأن له تقوية   ¼L )2( يذكر ومل النية وهو اقصدوا، أي 
رمحه –مث ذكر بقية املناقشات حول املسألة؛ و هو دأبه و منهجه  )3(..."والغسل الوضوء يف ذلك
 .يف الكتاب غالبا -اهللا

عرضه عرضا موسعا و  -رمحه اهللا–عند عرضه للمسائل املختلف فيها، فإن املؤلف  - 9
ائل الفقهية بذكر األقوال يف توضيح املس -رمحهما اهللا–و لقد اهتم احلافظ العراقي و ابنه . دقيقا

كما يف مسألة وجوب قضاء الصالة ملن تركها عمدا، حيث .  الواردة يف املسألة مع أدلة كل قول
 :-رمحه اهللا–قال 

                                                        
  .2/60، طرح التثريبالعراقي،  ) 1(
  .، سورة النساء43جزء من األية   )2(
  .2/11العراقي، مرجع سابق،   )3(
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 األئمة فذهب :قضائها وجوب يف اختلفوا وقتها خيرج حىت عمدا املتروكة الصالة"...
 بأمر جيب إمنا القضاء ألن قضاؤها؛ جيب ال أنه إىل حزم ابن وذهب .قضائها وجوب إىل األربعة
 شرط، مفهوم وهذا ...- :مث قال– ...والناسي بالنائم بالقضاء املأمور الشارع قيد وقد جديد،

 )1(."...األصوليني عند الراجح على حجة وهو
عند تعرضه لبيان األدلة لكل قول، فإن املؤلف يف الغالب حياول االستقصاء يف ذكر  - 10

العلمية من املؤلف على بعض  املؤاخذاتاب األقوال، و يتبع ذلك بعض مناقشة األدلة من أصح
مثال ذلك سرده ألجوبة مجهور العلماء القائلني بإباحة أكل حلم الضب ردا على احلنفية و  .األدلة

 :-رمحه اهللا–بالكراهة يف ذلك، فقال غريهم القائلون 
 حسنة ابن الرمحن بدع حديث أما .سنذكره مبا األحاديث هذه عن اجلمهور وأجاب"

 هو حزم ابن وقال والورع االحتياط سبيل على هو إمنا وإكفاؤها ممسوخة بأا اجلزم فيه فليس
 مسخ بقايا من يكون أن خوف بالضباب القدور إكفاء فيه ألن منسوخ؛ أنه إال صحيح حديث
 .مث سرد اإلجابات على استدالالم يف ثالث صفحات )2(..."السالفة األمم

أيضا من خالل الكتاب، أن املؤلف حياول نسبة األقوال إىل أصحاا، بل  يتضح - 11
 .حاول أيضا يف التفريق و التمييز بني أقوال أئمة املذاهب األربعة و بني أقوال أصحام

باع طويل يف ذكر  - رمحهما اهللا–جبانب ذلك كله، فان للحافظ العراقي و ابنه  - 12
و يتضح ذلك من خالل األمور . -و مذهبهما يف الفقهالذي ه–األقوال داخل املذهب الشافعي 

 :التالية
يف ذكر اخلالف  ، مثال ذلك قولهنقل اختالف األقوال و الوجوه يف املذهب الشافعي- أ

  :عند الشافعية يف مسألة وجوب النية يف غسل النجاسة
 عن وحيكى الرافعي قال واجب عمل ألنه النجاسة؛ غسل يف النية أوجب ملن به احتج"...

   .انتهى التتمة صاحب حكاه فيما الصعلوكي سهل أبو قال وبه سريج ابن
 البدن على اليت النجاسة إلزالة جتب أا ثالثا وجها الرحلة فوائد يف الصالح ابن وحكى

 احلاوي يف املاوردي حكى فقد .اإلمجاع حبكاية ذلك رد وقد غريه، يف صالته إلمكان الثوب دون
                                                        

  .2/149طرح التثريب، العراقي،   )1(
  .6/4العراقي، مرجع سابق،   )2(
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 يصح ال عندي :البحر يف الروياين قال .النجاسة إزالة يف تشترط ال النية نأ التهذيب يف والبغوي
 باب من ألا النجاسة؛ إزالة يف النية يشترطوا مل وإمنا والصعلوكي، سريج ابن عن أي عنهما النقل

 وهلذا أيضا؛ التروك باب من الصوم بأن التعليل هذا على يعترض وقد املعاصي، كترك فصار التروك
  )1(".فيه النية وجوب على أمجعوا وقد قطعه، على بالعزم ليبط ال

و كذلك يف مسألة استحقاق تارك الصالة القتل من أجل ترك صالة واحدة، حيث قال 
  :-رمحه اهللا

 قال أوجه مخسة الرافعي وحكاه كثري اختالف فيه الشافعي ألصحاب تقدم وقد"...
  )2(..."بفعلها طالبناه وقتها تضيق إذاف واحدة، صالة بترك القتل استحقاق املذهب وظاهر

–مثال ذلك قوله . نقل تصحيحات املذهب من العلماء احملققني الشافعية يف املسائل-ب
 :حصول غسل اجلمعة مع نية غسل اجلنابةيف مسألة   -رمحه اهللا

 على البويطي يف الشافعي نص فقد معا واجلمعة اجلنابة، غسل اجلنب نوى لو"...
 الشرحني يف الرافعي صححه ما وهو ينوه، مل ولو اجلمعة، غسل حصول يقتضي وهذا حصوهلما،

  .)3(..."احملرر يف وخالفه
  :و كذلك يف مسالة اإلبراد يف أداء صالة الظهر

 باألشق أخذا كان الصالة - وسلم عليه اهللا صلى - وتقدميه رخصة اإلبراد أن..."
 لكن السنجي علي أبو وصححه البويطي يف عيالشاف عليه ونص أصحابنا بعض قال وذا .واألوىل

 )4(..."األفضل هو اإلبراد أن مذهبنا من الصحيح
يف  - رمحه اهللا–مثال ذلك قوله . ذكر التفريعات و التقاسيم يف املسائل الفقهية - 13

 :مسألة وجوب الوفاء بدين امليت
 تلف من وخوفا لذمته تربئة امليت دين وفاء إىل املبادرة جتب إنه: اجلنائز يف أصحابنا وقال"

  :صور يف الوفاء وجوب ذلك من حتصل وقد ماله،

                                                        
  .2/11رح التثريب، طالعراقي،   )1(
  .2/148، مرجع سابقالعراقي،   )2(
  .2/9العراقي، مرجع سابق،   )3(
  .2/154العراقي، مرجع سابق،   )4(
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  .مقامها يقوم ما أو الصرحية املطالبة) أحدها(
  .حملجور الدين يكون أن) الثاين(
  .ماله تلف خيشى حمجور على يكون أن) الثالث(
  .ميت على يكون أن) الرابع(
 متعديا يكون أن بشرط أو مطلقا إما مستحقه رضا بغري وجوبه يكون أن) اخلامس(
 صورة يف إال األداء وجوب على يدل ال احلديث وهذا بيانه، تقدم ما على عامل غري واملستحق

 )1(".الطلب بتقدم يشعر املطل لفظ ألن خاصة؛ املطالبة
يثريان هذا الكتاب بالنقد العلمي لبعض ما ذكره ) و ابنه(كما أن احلافظ العراقي  - 14

يف مسألة امتناع  -رمحه اهللا–نقده لإلمام النووي  مثال ذلك. راءالعلماء من االستدالل و اآل
 :دخول املالئكة البيت الذي فيه كلب، فقال

 منهي أا به التعليل العلماء عن هو نقل مما أن عرفت وقد نظر، النووي ذكره وفيما"...
 يكن مل ألنه ؛اجلرو بذلك استدالله يصح وال اختاذه، يف املأذون يف مفقود وذلك اختاذها، عن

 فال عنه للغفلة مكلف غري فهو اإلمث أسقط به العلم عدم أن إال عنه منهي هو بل اختاذه يف مأذونا
 لعدم البيت؛ أصحاب على إمث ال أنه إال اختاذه يف مأذون غري كلب فيه بيتا دخوهلم عدم من يلزم

 )2(..".به علمهم
هب الفقهية األخرى غري الشافعية إىل اخلالف الوارد يف املذا-رمحه اهللا–قد يتطرق  - 15

 :حيث قال" تلقي الركبان"مثال ذلك يف مسألة عدم بطالن العقد يف مسألة . يف بعض املسائل
   :قولني على يبطل ال البيع بأن القائلون املالكية واختلف"
 بال الثمن بذلك فيها فيشتركون السوق يف السلع أهل على تعرض السلعة أن) : أحدمها(

 نقصت فإن أحبوا إن فيها فيشتركون املصر يف الناس على عرضت سوق هلا يوجد مل نفإ زيادة
   .وأصبغ القاسم ابن قاله ؛املشتري لزمت الثمن ذلك عن

                                                        
  .6/163، طرح التثريبالعراقي،   )1(
  .6/36، مرجع سابقالعراقي،   )2(



64 
 

 حىت إليه ردت يذهب مل بائعها كان إن سعد بن الليث وقال املشتري ا يفوز) والثاين(
 )1(."مثنها إليه ودفع لسوقا يف وبيعت منه ارجتعت ذهب قد كان وإن السوق، يف تباع

روح اإلنصاف و املوضوعية و عدم التعصب لألقوال من أهم ما يتميز و يظهر  - 16
فاحلافظ العراقي و ابنه احلافظ أبو زرعة من العلماء احملققني الذين . جليا يف هذا الكتاب املاتع

ل هذا املنهج فمث. جعلوا احلق موضع رحى حبثهم العلمي؛ فاحلق مبتغاهم، يدورون حيثما دار
 . يلزمهم التحلي بالتجرد و التخلي عن التعصب املقيت إلمام أو قول أو رأي أو مذهب

رد احلافظ العراقي على بعض الشافعية يف مسألة النهي عن الصالة عند : من أمثلة ذلك
 :طلوع الشمس و غروا، حيث قال

 أو الشمس صفرة معه يذهب الّذي االرتفاع بل األفق عن االرتفاع مطلق املراد وليس"...
 حضرة عند معىن ألنّ احلديث؛ لفظ تنايف ال الزيادة وهذه رحمني، أو رمح بقدر مقدر وهو محرا،
 يقارب وما بعده، مما الطّلوع يقارب ما املعترب لكن حكمه فله والغروب الطّلوع قارب فما الشيء

 بطلوع تزول الكراهة إنّ: وقال احلديث هذا بظاهر الشافعية بعض ومتسك قبله مما الغروب
 علم زيادة معها االرتفاع ذكر فيها الّيت األحاديث ألنّ ؛ضعيف وهو )2(بتمامه الشمس قرص

 )"...)3ا األخذ فيجب
القواعد األصولية و الفقهية كآليات االستنباط لألحكام  -بكثرة–استخدم املؤلف  - 17
 :مثال ذلك. و املناقشات

 من أكثر كان وإن فيه، النجاسة حبلول الراكد املاء تنجيس يف احلنفية به احتج) السابعة("
 العمل يتعذّر احلديث هذا بأنّ عنه الشافعي أصحاب وأجاب عموم صيغة الصيغة فإنّ ،)4(قلّتني

 بطل اوإذ ومنكم، منا اتفاقا النجاسة فيه تؤثّر ال املستبحر الكثري الدائم املاء ألنّ إمجاعا؛ بعمومه
 مجعا القلّتني دون ما على عمومه فيحمل القلّتني حبديث خصصناه التخصيص إليه وتطرق عمومه

                                                        
  .6/66، طرح التثريبالعراقي،   )1(
  .1/192، 3.طروضة الطالبني، ؛ النووي، 3/505، 1.طكفاية النبيه يف شرح التنبيه، ابن الرفعة،  ) 2(
  .184-2/183، مرجع سابقالعراقي،  ) 3(
  .1/23، 1.طتبيني احلقائق، الزيلعي،  ) 4(
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 من أخص وذلك فوقهما، فما القلّتني تنجيس عدم يقتضي القلّتني حديث فإنّ احلديثني، بني
  )1(".العام على مقدم واخلاص ذكرناه، الّذي العام احلديث مقتضى

ير من آراء الفرق الضالة املنحرفة عن جادة احلق كأمثال االبتعاد و التحذ - 18
من أمثلة . ؛ و هذا يظهر واضحا يف ثنايا مباحث هذا الكتاب)4(و الرافضة )3(و املرجئة )2(اخلوارج

 :ذلك
  :رده على قول اخلوارج بتخليد صاحب الكبرية يف النار، فقال

 وال النار يف خيلدون الكبائر صحابأ أنّ يزعمون الّذين اخلوارج على رد فيه) الثّانية("
 أهل ومذهب فيها دخوهلم بعد النار من قوم إخراج يف صريح فإنه فيها يدخل من منها خيرج

  )5(..."حال كلّ على قطعا اجلنة دخل موحدا مات من أنّ واجلماعة السنة،
  :كذلك رده على املرجئة يف قوهلم عن اإلميان، حيث قال

 االعتقاد دون باللّسان إقرار اإلميان: قوهلم يف املرجئة على رد فيه) ونواألربع احلادية("
 الدرك يف املنافقني أنّ على واإلمجاع القاطعة بالنصوص مردود املرجئة إليه ذهب وما...بالقلب
 )6(".النار من األسفل

 لقد لقي جانب اللغة و القراءات أيضا اهتمام املؤلف؛ مما يدل على متكنه يف هذا - 19
فمما امتاز كتاب طرح التثريب هو اهتمام صاحب الكتاب بتوضيح العبارات و شرح . العلم

 :و من األمثلة على ذلك. معاين األلفاظ الواردة يف األحاديث النبوية
 ):السواك(قوله رمحه اهللا يف بيان معىن  

                                                        
  .2/32، طرح التثريبالعراقي،  ) 1(
اخلروج على : فمن مبادئهم. اخلوارج هم يف األصل مع علي رضي اهللا عنه يف القتال، مث خرجوا عليه ملا قبل التحكيم ) 2(

  .1/109، 1.طفرق معاصرة، العواجي، : انظر. احلاكم املسلم الظامل و تكفري مرتكب الكبرية
و هم يف اجتاه معاكس مع . املرجئة هم القائلون بأن اإلميان قول بال عمل، و كان أول ظهورهم يف أواخر عصر الصحابة ) 3(

  . 77، ص 1.طالقدرية و املرجئة، العقل، : انظر. اخلوارج
الرافضة تطلق على تلك الطائفة ذات اآلراء االعتقادية اليت رفضت خالفة الشيخني و أن اخلالفة يف علي رضي اهللا عنه و  ) 4(

  .1/344، العواجي، مرجع سابق: انظر. ذريته من بعده بنص نبوي
  .8/278، مرجع سابقالعراقي،  ) 5(
  .2/20، العراقي، مرجع سابق ) 6(
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 مذكّر وهو هب يستاك الّذي العود على و الفعل على يطلق السني بكسر السواك) الثّالثة("
 يف واختلف بالتأنيث القول األزهري وغلّط أيضا التأنيث فيه احملكم صاحب وحكى الصحيح على

 تساوك اإلبل جاءت من هو وقيل سوكا يسوكه فمه ساك يقال دلّك إذا ساك من فقيل مأخذه
  )1(".هزاال

  ): آمني(مثال آخر هو عندما شرح معىن كلمة 
 مع والقصر املد: لغات ثالث آمني ويف آمني، قال أمن ومعىن ) أمن(  لقوله مصدر وهو"

 وهي القصر مع امليم تشديد والثّالثة املد وأشهرمها غريمها، اللّغة أهل مجهور حيك ومل امليم ختفيف
 يف واختلف وكيف كأين الفتح على مبين اسم وآمني خطأ امليم وتشديد: )2(اجلوهري قال ضعيفة
 كذلك ليكن معنامها: وقيل اللّغة أهل أكثر عند املشهور وهو استجب اللّهم املعىن: فقيل معناها

 من قبيلة اسم: وقيل تعاىل اللّه أمساء من اسم هو: وقيل )4(للغزايلّ تبعا )3(الرافعي جزم وبه
 )5(".املالئكة

يف طرح التثريب (هذه بعض مالمح منهج احلافظ العراقي و ابنه احلافظ أيب زرعة يف تأليف 
نستطيع أن نؤكد على قيمة الكتاب العلمية و  -من خالل هذه املالمح–و لعلنا ). شرح التقريب

  . سلمني العلميمرتلته بني تراث امل
  

  :العلمية) طرح التثريب(مكانة 

                                                        
  .63-2/62، التثريبطرح العراقي،  ) 1(
دخل العراق صغريا، مث سافر إىل احلجاز، . هو أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري، من أئمة اللغة و من أعاجيب الدنيا ) 2(

إنباء الرواة على أنباه القفطي، : انظر. هـ 393تويف عام . الصحاح: و من أشهر كتبه. فطاف البادية و عاد إىل خراسان
  ).267- 2/266معجم املؤلفني، مر كحالة، ؛ ع1/229النحاة، 

نسبته إىل الصحايب رافع بن . هو عبد الكرمي بن حممد بن عبد الكرمي، أبو القاسم الرافعي القزويين، فقيه من كبار الشافعية ) 3(
خ تاريالذهيب، : انظر. هـ 623تويف سنة ". شرح مسند الشافعي"و " فتح العزيز شرح الوجيز: "من مصنفاته. خديج

  .4/55 األعالم، ؛ الزركلي،13/742اإلسالم، 
  . ،2/150اية املطلب؛ اجلويين، 3/348فتح العزيز شرح الوجيز، الرافعي،  ) 4(
  .2/265، مرجع سابقالعراقي،  ) 5(
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فلننظر اآلن مكانة األصل ). تقريب األسانيد(تابعة ملكانة أصله ) طرح التثريب(مكانة 
حسب ما فصله  - ا) طرح التثريب(حىت ندرك مرتلة الشرح –) تقريب األسانيد(املشروح 

  :)1(، وهي"احلافظ العراقي و آثاره يف السنة"العالمة معبد العبد الكرمي يف كتابه 
صاحب الدور الرائدي األويل فكرة و تطبيقا يف يعترب ") تقريب األسانيد( أن - 1

عراقي ليتبوأ مكانته العلمية العليا موضوع أصح الصحيح من أحاديث األحكام؛ فأخرجه احلافظ ال
 . بني كتب أحاديث األحكام

هذا الكتاب  -أحد أبرز تالميذ احلافظ العراقي–و قد ذكر احلافظ ابن حجر العسقالين 
  : يف موضع التقدير من حيث شروطه العالية، فقال

لة من و فاته أيضا مج. وقد أخلى كثريا من األبواب، لكونه مل جيد فيها بتلك الشريطة"
للغرض الذي أراده؛ من كون األحاديث املذكورة  )2(األحاديث على شرطه، لكونه تقيد بالكتابني

و لو قدر أن يتفرغ عارف : "- إىل أن قال احلافظ–..." تصري متصلة اإلسناد، مع االختصار البالغ
ا التراجم جلمع األحاديث الواردة جبميع التراجم املذكورة من غري تقييد بكتاب، و يضم إليه

  )3(."املزيدة عليها جلاء كتابا حافال حاويا ألصح الصحيح
للحافظ العراقي هو وحيد نوعه " تقريب األسانيد"فلذلك، اعترب الشيخ معبد العبد الكرمي 

؛ فلم خيرج عن شرطه إال يف مواضع قليلة نبه -حفظه اهللا–حىت اآلن حسبما أوقفه عليه حبثه 
   )4(.عليها هو بنفسه
جاء مؤلف هذا املنت الذي يتبوأ مثل هذه املكانة يشرح املنت نفسه؛ ال شك أن هذا  فعندما

 .كما يقال–الشرح من مؤلف املنت نفسه له مكانته و مرتلته و اعتباره، فأهل مكة أدرى بشعاا 

                                                        
  .2168، 2236ص   ،احلافظ العراقي و آثاره يف السنةأمحد معبد،  ) 1(
  .2169ص ، مرجع سابقأمحد معبد،  :أيب مصعب؛ كما يف مسند اإلمام أمحد و موطأ من رواية: يعين ) 2(
  .2169ص ، مرجع سابقأمحد معبد، : ؛ كما يف92-1/91تدريب الراوي، السيوطي،  ) 3(
  .2170-5/2165، مرجع سابق، أمحد معبد ) 4(
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، مل يأخذ الكتاب وقتا طويال " تقريب األسانيد"ملا فرغ احلافظ العراقي من تأليف  - 2
قررات الدراسية يف عصره ضمن مقررات علم احلديث؛ حفظا و رواية و دراية، حىت صار من امل

  )1(.يف مصر و خارجها
ه و ، يشرح غوامضالكتاب نفسهمن صاحب  "طرح التثريب"فلما جاء الشرح املسمى بـ
خاصة أنه مل يكن – على اإلطالق أفضل شرح لألصل صار يوضح مبهماته و يفتح مشكالته؛

على املؤلف إال ولده البار، احلافظ أبو زرعة؛ فليس هناك " تجرأ و يقدم نفسهي"هناك أحد بعده 
  .أدرى و أعرف مبقاصد األصل و دقائقه إال مصنفه؛ مث األقرب فاألقرب

حفظا و رواية و دراية على يد أبرز تالميذ " تقريب األسانيد"و قد استمر أثر  - 3
 . احلافظ العراقي فمن بعدهم

يذكر أنه قد  - وهو من أبرز تالميذ احلافظ ابن حجر–لسخاوي احلافظ ا" -مثال–فنجد 
مسع قطعة من أول تقريب األسانيد املختصر على احلافظ ابن حجر بقراءة عليه، و هو بقراءة 

 )2(."جلميعه على مؤلف الكتاب، احلافظ زين الدين العراقي) احلافظ ابن حجر(املسمع 
تاب و أمهيته ال تستلزم شهرته كغريه من كتب و إن كنا البد أن نعترف بأن مرتلة هذا الك

بني طلبة العلم ال تقارن و " بلوغ املرام"و " عمدة األحكام"فشهرة . أحاديث األحكام و شروحها
؛ ال تقارن مع شهرة "طرح التثريب"كذلك شرحه . مع جاللته" تقريب األسانيد"ال تقاس مع 

  ". نيل األوطار"و " سبل السالم"
لعلماء املعاصرين يضعون اهتمامهم بإبراز مكانة هذا الكتاب من خالل بدأ بعض او قد 

فمن . التعريف به و بأمهيته، و كذلك من خالل إقامة الدروس العلمية شرحا و تعليقا على الكتاب
-حفطه اهللا تعاىل–عبد الكرمي اخلضري . أشهر العلماء املعاصرين اهتماما ذا الكتاب هو العالمة د

  :و أصله هو قوله" طرح التثريب"رر كالمه حول و كان من د. 
 العراقي، للحافظ املسانيد وترتيب األسانيد تقريب امسه لكتاب شرح؛ التثريب طرح"

 رويت إنها العلم أهل عنها قال ألحاديث ومروي صغري، وخمتصر األحكام، أحاديث يف كتاب

                                                        
  .5/2236، احلافظ العراقي و آثاره يف السنة، أمحد معبد ) 1(
  .2237ص، أمحد معبد، مرجع سابق ) 2(
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هي ترمجة عشر ستة من مجعها األسانيد، بأصح ن العلم أهل عند األسانيد أصحه يرى ممميكن أن 
   .األسانيد هذه من الكتاب أحاديث مجع األسانيد أصح له يقال إسناد هناك أنّ يقال أن

 ابن زرعة أيب احلافظ ولده مع بالتناوب العراقي الدين زين الفضل أبو احلافظ شرحه مثّ
 يف االبن شرحه وما األب شرحه ما بني والتمييز لولده، إنما للمؤلّف ليس منه كثري العراقي احلافظ

 متفرقة قطع أثنائه ومن قطعة أوله من شرح ألنه الكتاب؛ مجيع بقراءة إال يتم ال الصعوبة من غاية
 نفس أنّ الشك أيب، قال أو أيب، سألت فيه يذكر للوالد املنسوب الشرح أحيانا وجتد آخره، ومن
 شرحه وما األب شرحه ما بني بدقّة التحديد أنّ يبقى لكن معروف؛ االبن ونفس معروف األب
   .عناية مزيد إىل حيتاج االبن

 كلّ على لكن هنا؛ إىل هنا ومن هنا، إىل هنا من أنه فيها ذكر اخلطّية النسخ بعض وهناك
 مبطبعة قدميا طبع وهو ،وأوفاها وأوسعها األحاديث شروح أنفس من الشرح أعين الكتاب حال
  )1(".اجلملة يف طيبة لكنها يسرية؛ أخطاء ا بأس ال جيدة طبعة والنشر التأليف جلنة

الشيخ العالمة احملدث ": طرح التثريب"ومن املعاصرين الذين أكثروا من االستفادة من 
، خاصة يف شرحه لسنن النسائي -حفظه اهللا– الولّوي اإلثيويب موسى بن آدم بن علي بن حممد

 العقىب ذخرية"املسمى بـ) و لعله من أعظم الشروح لسنن النسائي(لد جم 40الذي بلغ عدده إىل 
، حىت ال تكاد تقلب "طرح التثريب"من النقل عن  -حفظه اهللا–لقد أكثر فيه ". اتىب شرح يف

طرح "و من أمثلة نقوالته عن . )2("طرح التثريب"صفحات الكتاب إال و جتد كالما منقوال عن 
  :مثال، قوله" التثريب

 يف مبالغة فيه" اخل فاطمة كانت لو: "قوله: تعاىل اهللا رمحه الدين ويلّ احلافظ وقال..."
-إىل أن قال–...فيها  الوقوع من الناس أبعد يف فرضت وإن تعاىل، اهللا حدود يف احملاباة عن النهي

 فهي زماا، نساء أفضل ألا غريها؛ دون عنها، تعاىل اهللا رضي فاطمة ذكر أن والظاهر ...
 عضو أا هذا إىل وانضم بذكرها، إال املبالغة تأكيد حيصل فال بعدها، شيء ال النساء، يف عائشة

 شيء وفيها احلق، يف حماباا على ذلك حيمله فلم ذلك، ومع ،-وسلم عليه اهللا صلى-  النيب من

                                                        
: تاريخ .http://www.khudheir.com/text/1260: مأخوذ من درسه املفرغ من موقعه الرمسي )1 (

15/09/2015.  

  .344، 300، 268، 213، 1،1/205.ط، اتىب شرح يف العقىب ذخرية، اإلثيويب: انظر على سبيل املثال ) 2(
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 وإن األخرى، إىل اإحدامه من والذهن اللفظ، فينتقل االسم، يف املرأة هذه مشاركة أا وهو آخر،
. أنيس وحبث نفيس، حتقيق وهو. 36 -  35/ 8" التثريب طرح" نتهىا. احمللّني بني ما تباين
  )1(."أعلم تعاىل واهللا

فهو . العلمية" طرح التثريب يف شرح التقريب"و لعل يف هذا كفاية يف بيان و تأكيد مرتلة 
  . العلمية و االستنباطات الدقيقة من أهم شروح كتب أحاديث األحكام اليت متأل بالتحقيقات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  .37/13، ذخرية العفىب، اإلثيويب ) 1(
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  مقدمات يف علم القواعد الفقهية؛ : الفصل اخلامس    
  :مباحث ثالثةو فيه 

  تعريف موجز عن القواعد و الضوابط الفقهية:  املبحث األول
  نبذة عن نشأة القواعد و تطورها و بيان أمهيتها: املبحث الثاين

  شرح بعض املصطلحات ذات العالقة :املبحث الثالث
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  :املبحث األول    
  تعريف موجز عن القواعد و الضوابط الفقهية  

  
احلكم على "دأب العلماء يف أي فن من الفنون أن يعرفوا الفن املراد دراسته و مباحثته؛ فـ

يلزمه األخذ فحىت يستطيع الباحث يف دراسة أي فن من الفنون، فإنه ". الشيئ فرع عن تصوره
بتعريف الفن أخذا أوليا حىت يسعه تصور العناصر اليت ستمر عليه خالل دراسته و حبثه يف ذلك 

  .  الفن
  

  :تعريف القواعد الفقهية
مجع ) القواعد(فـ). الفقهية(و ) القواعد: (مصطلح مركب من كلمتني" القواعد الفقهية"

وهي تفيد معىن ) القاف، و العني، و الدال(قاعدة؛ وهي من حيث اللغة يتكون أصلها من مادة 
  )1(. االستقرار و الثبات

  : قواعد البيت أي أسسه، و منه قوله تبارك و تعاىل: هي األساس؛ فقولك) القاعدة(و 
M*    )   (  '   &  %  $     #   "  !+    0  /   .  -   ,L)2(  قال ابن

  )3(..."أساسه: البيت من القواعد: "قتيبة
و يتلخص هذا االختالف يف مذهبني . فقد اختلف العلماء يف تعريفهاطالح، أما يف االص

  :عامني

                                                        
  .5/108 ،"قعد"مادة  ط،.دمعجم مقاييس اللغة، ابن فارس،  ) 1(
  .127 األية :سورة البقرة ) 2(

  .1/61، 1.طغريب القرآن، ابن قتيبة،  ) 3(
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و ممن يرى هذا املذهب العالمة . كليةهي ) القاعدة(مذهب من يرى أن  :املذهب األول
الذي ينطبق عليه جزئيات كثرية يفهم  الكلياألمر : "بقوله) القاعدة(، فعرف )1(ابن السبكي
  .   )4("منطبقة على مجيع جزئياا كليةقضية "بأا  )3(قال اجلرجاينو. )2("أحكامها منه

فمن . ؛ و هو قول بعض احلنفيةأمر أغليب) القاعدة(مذهب من يرى أن : املذهب الثاين
ينطبق على أكثر  أكثري ال كليحكم : "على هذا املذهب هو قوهلم بأا) القاعدة(تعاريف 

 .)5("جزئياته لتعرف أحكامها منه

ما منشأ اخلالف يف هذه املسألة هو اختالفهم يف النظر إىل القاعدة نفسها؛ فمن نظر إىل أ
بأن القاعدة كلية تشمل مجيع األفراد  و حيكم ا على كل : ، قال)أي كوا أصال(أصل القاعدة 

ذه و لعل األرجح يف ه. أما من نظر إىل وجود املستثنيات من القاعدة، فقالوا بأا أغلبية. فرد
و هذا الترجيح ألمور، . -و هو ما ذهب إليه مجهور العلماء–املسألة هو القول بأن القاعدة كلية 

 :)6(منها

                                                        
 أيب الدين تقي القضاة قاضي بن نصر أبو الدين تاج القضاة قاضي متام، علي بن الكايف عبد بن علي بن الوهاب عبدهو  ) 1(

و (هـ  727 سنة ولد .دمشق القضاة قاضي الشافعي، السبكي اخلزرجي األنصاري الدين ضياء بن الدين زين بن احلسن
 شرح"و  ،"احلاجب ابن خمتصر شرح" :منها تصانيف وصنف. أصولياً حنوياً، فقيها، بارعاً، عاملاً، إماماً كان).هـ 728: قيل

، البدر الطالعالشوكاين، : انظر. هـ 771تويف سنة . ، و غريها"الكربى الطبقات"و "والنظاير األشباه"و ،"البيضاوى منهاج
  .7/385، املنهل الصايف ؛ ابن تغري بردي،1/410

  .1/11 ،1.طاألشباه و النظائر، السبكي،  ) 2(

 ودرس) استراباد ربق( تاكو يف ولد .بالعربية العلماء كبار من اجلرجاين؛ بالشريف املعروف علي، بن حممد بن عليهو  ) 3(
 له. تويف أن إىل فأقام تيمور، موت بعد شرياز إىل عاد مث. مسرقند إىل اجلرجاين فر هـ789 سنة تيمور دخلها وملا. شرياز يف

 ،15.، طاألعالمالزركلي، : انظر. هـ 816تويف سنة . " اإلجيي مواقف شرح" و ،" التعريفات" :منها مصنفا، مخسني حنو
5/7.  

 ط،.د، الكبري الشرح غريب يفاملصباح املنري  الفيومي، :و انظر أيضا. 219ص  ،1.طالتعريفات، اين، اجلرج ) 4(
  .2/95 ،1.طشرح خمتصر الروضة، ، الطويف، 2/169

  .1/51 ، 1.طغمز عيون البصائر شرح كتاب األشباه و النظائر،  احلموي، ) 5(
إعالم املوقعني عن رب العاملني، ابن قيم اجلوزية، ، 2/52،  1. ط املوافقات،الشاطيب، : راجع وجوه هذا الترجيح يف ) 6(

، البورنو، 163-162، ص 1. طالقواعد الفقهية املستخرجة من كتاب إعالم املوقعني، ، ، اجلزائري69-2/68،  1.ط
  .44، ص القواعد الفقهيةالندوي، ، 18-16، ص 4. طالوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكلية، 
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إن ختلف بعض اجلزئيات عن حكم القاعدة ال يضر وصف القاعدة عن مقتضاها  - 1
 .الكلي

إن الغالب األكثري أمر معترب يف الشريعة اإلسالمية اعتبار العام القطعي؛ و هذا  - 2
كليات االستقرائية، فالكليات االستقرائية صحيحة و إن ختلف بعض عن مقتضاها بعض شأن ال

 .اجلزئيات
أن القواعد يف سائر العلوم ال ختلو من املستثنيات و الشواذ؛ و الشاذ ال حكم له و  - 3

 .ال ينقض قاعدة
حكم كلي ينطبق على مجيع ": اصطالحا هو" القاعدة"و على هذا، فا التعريف املختار لـ

  .)1("جزئياته
العلم بالشيئ : و الفقه يف اللغة). الفقه(منسوبة إىل  - كما هو معلوم–) الفقهية(أما كلمة 

و خصه مجاعة بفهم . )2(هو الفهم املطلق) الفقه(و قد ذهب مجهور أهل اللغة بأن . و الفهم له
يأيت مبعىن " الفقه"ذكرت أن املصادر اللغوية و كتبها املعتمدة  و. )3(األمور الدقيقة و األشياء اخلفية

 .)4(بدون تقييده مع أشياء أخرى" الفهم املطلق"

أما يف االصطالح، فهناك تعاريف كثرية ذكرها العلماء، و لعل األقرب هو قوهلم بأن  
   .)5("العلم باألحكام الشرعية العملية املكتسب من أدلتها التفصيلية": هو) الفقه(

مبعناها اخلاص باعتبارها علما و لقبا على " قواعد الفقهيةال"مث نشرع بعد ذلك يف تعريف 
) القواعد الفقهية(و ينبغي أن يالحظ بداية بأنه حصل اخلالف يف تعريف . القواعد الفقهية

هل القواعد تتصف بالكلية أو األغلبية؟ و قد : باعتبارها علما و لقبا بناء على خالفهم يف مسألة

                                                        
  .45-1/44شرح الكوكب املنري، ، ابن النجار، 171. ، صالتعريفاتين، اجلرجا ) 1(
، ابن قدامة 13/522 ،"فقه"مادة  ،لسان العرب، ابن منظور، 4/442 ،"فقه"مادة  ،معجم مقاييس اللغةابن فارس،  ) 2(

  .1/6اإلحكام يف أصول األحكام، ؛ اآلمدي، 1/58 ،2.طروضة الناظر و جنة املناظر، املقدسي، 
  .1/41، مرجع سابق، ابن النجار، 1/157، 1.طاللمع يف أصول الفقه، الشريازي،  ) 3(
  13/522، مرجع سابق، ، ابن منظور4/442مرجع سابق، ابن فارس،  ) 4(
، الباحسني، 1/41، مرجع سابق، ابن النجار، 1/95، مرجع سابق، ابن قدامة املقدسي، 1/6، مرجع سابقاآلمدي،  ) 5(

  .82ص  ،1.طوضوع و الغاية، أصول الفقه؛ امل
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حنن سنذكر بعض تعاريف العلماء من املذهبني مع ذكر ما  و. سبق الكالم على هذا اخلالف
  .يترجح لدى الباحث من التعريف

  :فمن تعاريف هذا القول مثاليرى أن القاعدة الفقهية كلية، : املذهب األول
أصول فقهية كلية يف نصوص موجزة : "- رمحه اهللا–تعريف الشيخ مصطفى الزرقا  - 1

 . )1(" احلوادث اليت تدخل حتت موضوعهادستورية، تتضمن أحكاما تشريعية عامة يف
  .)2("قضية فقهية كلية جزئياا قضايا كلية: "يعقوب الباحسني. تعريف د - 2

  . هذه بعض التعاريف للقواعد الفقهية على ج املذهب الذي يرى كلية القواعد
  :مثال هالذي يرى أن القاعدة الفقهية أغلبية، فمن تعاريف املذهب الثاينأما 
حكم أكثري ال كلي ينطبق على : "-رمحه اهللا– )3(لشيخ أمحد احلمويتعريف ا - 1

 .)4("أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منها
حكم أغليب يتعرف منه حكم اجلزئيات الفقهية ": أمحد بن محيد. تعريف د - 2

 .)5("مباشرة
حكم شرعي يف قضية أغلبية يتعرف منها أحكام ما : "علي الندوي. تعريف د - 3
 .)6("دخل حتتها
ذكره الدكتور يعقوب الباحسني من أن  املذهب األول؛ و باألخص مااألقرب هو  لعلو 

 . هي قضية فقهية كلية جزئياا قضايا كلية" القواعد الفقهية"

  

                                                        
  .2/947،  3.طاملدخل الفقهي العام، الزرقاء،  ) 1(
  .36، ص 2. طاملفصل يف القواعد الفقهية،  لباحسني،ا ) 2(
هو أمحد بن حممد مكي أبو العباس شهاب الدين احلسيين احلموي، فقيه من فقهاء احلنفية، درس باملدرسة السليمانية  ) 3(

يف شرح األشباه و النظائر البن " غمز عيون البصائر: "و من تصانيفه. هـ 1098تويف سنة . تاء احلنفيةبالقاهرة و توىل إف
  .1/239، األعالمالزركلي، : انظر". مسط الفوائد و عقال املسائل الشوارد"جنيم، و 

  .1/51، غمز عيون البصائراحلموي،  ) 4(
  .1/107للمقري، ) القواعد(و ذلك يف مقدمة حتقيقه لـ ) 5(
الندوي، : انظر). املذهب الكلي(و له تعريف آخر يسلك فيه مسلك املذهب األول . 45، ص القواعد الفقهيةالندوي،  ) 6(

  .45مرجع سابق، ص 
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  :تعريف الضوابط الفقهية
و . الضوابط مجع ضابط، و هو يف اللغة مأخوذ من الضبط الذي هو لزوم الشيئ و حبسه

  . )1(زم حفظا بليغاضبط الشيئ أي حفظه باحل
تدور على احلصر و احلبس و القوة؛ و هي املعاين اليت هلا عالقة  -يف الغالب-فالضبط 

  )2(".الضابط حيصر و حيبس الفروع اليت تدخل يف إطاره"وثيقة مع املعىن االصطالحي، فإن 
  ":الضوابط الفقهية"فهناك ثالثة اجتاهات يف حتديد و تعريف  ،أما يف االصطالح

اجتاه من مل يفرق بني القاعدة و الضابط، فعرفهما بتعريف واحد من دون  :جتاه األولاال
  .)3(تفريق بينهما
و من أهم الدوافع يف هذا التفريق . اجتاه التفريق بني القاعدة و الضابط :االجتاه الثاينأما 

ستخدم مصطلحا مستقال ي" الضابط"فصار كلمة . هو وجود االختالف يف مضمون املصطلحني
  .فيما جيمع فروعا يف باب واحد دون غريه من األبواب الفقهية

هو اإلمام تاج الدين " الضابط"و " القاعدة"و لعل من أوائل من أظهر الفرق بني 
  . )5(مث تتابع بعد ذلك علماء كثريون يف سلوك هذا االجتاه؛ حىت صار هذا هو األغلب.)4(السبكي
  . )5(األغلب

و هذا . كمصطلح" الضابط"وسعة يف إطالق و استخدام هو اجتاه الت االجتاه الثالثأما 
غري ما ذكر –و من هذه االستعماالت مثال . مشاهد يف استعماالت بعض العلماء هلذا االصطالح

  :)6(- سابقا

                                                        
  .2/607 ،"ضبط"مادة  القاموس احمليط،؛ الفربوزآبادي، 5/217، "ضبط"مادة ، لسان العربابن منظور،  ) 1(

  .56، صاعد الفقهيةاملفصل يف القوالباحسني،  ) 2(
  .1/29، 1.، طالتقرير و التحبري على حترير الكمال بن اهلمامابن أمري حاج، : انظر ) 3(
  .1/11األشباه و النظائر،السبكي، : انظر ) 4(
 ، 1.ط، حاشيةٌ على املواهب السنية شرح الفرائد البهية يف نظم القواعد الفقهيةالفوائد اجلنية  ،الفاداين: انظر ) 5(

، السعدان، 58، ص املفصل يف القواعد الفقهية، الباحسني، 24، ص يف إيضاح القواعد الفقهية الوجيزرنو، و، الب1/105
  .84ص   ط،.د القواعد و الضوابط الفقهية يف كتاب املغين البن قدامة من أول كتاب احلدود و حىت اية كتاب اجلزية،

  .60-59، صمرجع سابقالباحسني،  ) 6(
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على تعريف الشيئ؛ كضابط العصبة كل ذكر ليس بينه و بني " الضابط"إطالق  - 1
 .)1(امليت أنثى
ضابط : "مه أو أحكام فقهية؛ كقول السيوطيإطالقه على تقاسيم الشيئ أو أقسا - 2

 . )2("إخل...األول من جتوز إمامته حبال: الناس يف اإلمامة أقسام
ن ؛ أل"الضابط"و " القاعدة"و لقد سار هذا البحث على ج االجتاه الثاين الذي يفرق بني 

فقهاء و الباحثني يف التفريق بني هذين املصطلحني صار من األمور الشائعة املشهورة تداوهلا بني ال
   .مبثابة العرف لديهم -عندي–العصور املتأخرة، فصار 

بناء على هذا، بإمكاننا حصر بعض الفروق بني القاعدة الفقهية و الضابط الفقهي يف 
  :)3(اجلدول اآليت

  
  الضابط الفقهي  القاعدة الفقهية

ال ختتص بباب من األبواب الفقهية؛ فهي 
  .شىت جتمع فروعا شىت من أبواب

خيتص بباب واحد دون غريه؛ فهي جتمع 
  .فروعا منحصرة يف باب فقهي واحد

أي (تضبط صورها مع النظر إىل مأخذها 
  ).أدلتها أو علتها اليت من أجلها كان حكمها

  .يضبط صورها من غري نظر إىل مأخذها

متفق عليها بني  -أو األغلب–يف الغالب 
  .املذاهب

منه ما  األغلب خيتص مبذهب معني، بل
يكون وجهة نظر فقيه من فقهاء مذهب 
معني، قد خيالفه يف ذلك فقهاء آخرون يف 

  .نفس املذهب
  

  
  
  

                                                        
  .2/304، األشباه و النظائر لسبكي،ا ) 1(
  .468، ص األشباه و النظائرالسيوطي،  ) 2(
  .1/35، 1.طموسوعة القواعد الفقهية، نو، روالب ) 3(
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  :املبحث الثاين
  القواعد و تطورها نبذة عن نشأة 

 
شأن علم القواعد الفقهية شأن كثري من العلوم اإلسالمية؛ فهي مل توضع مجلة واحدة يف 

التدرج يف عصور ازدهر فيه الفقه اإلسالمي على أيدي وقت معني، و لكنها تكونت على سبيل 
و ميكن تقسيم مراحل نشأة القواعد الفقهية و تطورها إىل . كبار فقهاء اإلسالم بشىت مذاهبهم

  :   )1(أربعة مراحل
  

   :مرحلة النشوء و التكوين :املرحلة األوىل
بة، مث التابعني، مث كبار و هي متتد من عصر النيب صلى اهللا عليه و سلم مرورا  بعهد الصحا

  .الفقهاء و أصحاب املذاهب حىت القرن الثالث اهلجري
نشأت البدايات األوىل للقواعد الفقهية مع نزول الوحي الذي هو أهم مصادر التشريع 
اإلسالمي؛ إذ دلت نصوص الكتاب و السنة على األلفاظ اجلامعة املانعة اليت هي مبثابة القواعد 

  :مثال ذلك. العامة
MK:  قوله تعاىل   J  I   H    G    F  EL)2( ؛  

هذه األية من ثالث كلمات تضمنت قواعد الشريعة يف : "قال القرطيب عن هذه األية 
  .)3("املأمورات و املنهيات

و يف السنة املطهرة نصوص وافرة ما يدل على وجود هذا الفن، حىت أن بعض األلفاظ 
  : ؛ مثال ذلك)4(ن حاجة إىل صياغة جديدةالسنية جاءت قاعدة فقهية بذاا من دو

                                                        
تطور ، املرعشلي، 153-121، ص املفصل يف القواعد الفقهية، الباحسني، 158-89، ص القواعد الفقهيةالندوي،  ) 1(

  .120-55، ص 127 عم و أثر ذلك يف الفقه اإلسالمي، القواعد الفقهية من ظاهرة إىل عل
  .199 جزء من األية :سورة األعراف ) 2(
  .7/344،  2.طاجلامع ألحكام القرآن، القرطيب،  ) 3(
  .48، ص القواعد و الضوابط الفقهية يف كتاب املغينالسعدان،  ) 4(
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  ،)1()ال ضرر و ال ضرار: (قوله عليه الصالة و السالم
  .)2()اخلراج بالضمان: (وقوله عليه الصالة و السالم

  : عن هذه الظاهرة - رمحه اهللا–يقول ابن تيمية 
معة العامة إن اهللا بعث حممدا صلى اهللا عليه و سلم جبوامع الكلم، فيتكلم بالكلمة  اجلا"

. اليت هي قضية كلية و قاعدة عامة تتناول أنواعا كثرية، و تلك األنواع تتناول أعيانا ال حتصى
  . )3("فبهذا الوجه تكون النصوص حميطة بأحكام أفعال العباد

فمن أهم وظائف القواعد و الضوابط الفقهية هو مشل الفروع املتناثرة لتندرج حتتها يف 
عن النظر يف نصوص القرآن و السنة، سيجدها حافلة بالنصوص اجلامعة اليت فمن مي. منظومة واحدة

  )4(.تدل على نشوء التقعيد و وجوده يف وقت مبكر من العهد النبوي
  :بقوله )5(و إىل هذا يشري ابن قيم اجلوزية

و إذا كان أرباب املذاهب يضبطون مذاهبهم و حيصروا جبوامع حتيط مبا حيل و حيرم "
قصور بيام؛ فاهللا و رسوله املبعوث جبوامع الكلم أقدر على ذلك، فإنه صلى اهللا عليه عندهم مع 

  )6(."و سلم يأيت بالكلمة اجلامعة و هي قاعدة عامة و قضية كلية جتمع أنواعا و أفرادا

                                                        
؛ و مالك يف )2340(رقم  ،3/430 ما يضر جباره،باب من بىن يف حقه  ، كتاب األحكام،سننهرواه ابن ماجه يف  ) 1(

صحيح : "قال األرناؤوط يف حتقيقه لسنن ابن ماجه .31رقم  ،2/745 باب القضاء يف املرفق،كتاب األقضية، ، املوطأ
  ".لغريه

ن باب فيم، سننه؛ و الترمذي يف 3508رقم  ،3/284اب من اشترى عبدا مث وجد به عيبا، ، يف بسننهرواه أبو داود يف  ) 2(
  . "هذا حديث حسن صحيح: "قال الترمذي و. 1285رقم ، 5/573، جاء يشتري العبد مث يستغله مث جيد به عيبا

  .1/410 ،1.ط الفتاوى الكربى، ،ابن تيمية ) 3(
  .49، ص القواعد و الضوابط الفقهية يف كتاب املغينالسعدان،  ) 4(
كان يالزم ". ابن قيم اجلوزية"بن سعد الزرعي، اإلمام العالمة الفقيه الشهري بـهو أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكر بن أيوب  ) 5(

صنف مصنفات كثرية العدد و النفع يف أنواع الفنون، . شيخ اإلسالم ابن تيمية، و أخذ عنه العلوم و استفاد منه غاية االستفادة
بدائع "، و "إعالم املوقعني عن رب العاملني"، و "العباد زاد املعاد يف هدي خري: "و كتب اهللا تعاىل الشهرة يف مصنفاته، منها

، الشوكاين، 6/168، شذرات الذهبابن العماد، : انظر. هـ 751هـ و تويف سنة  691ولد سنة . ، و غريها"الفوائد
  .2/143البدر الطالع، 

  .1/333 إعالم املوقعني عن رب العاملني،ابن قيم اجلوزية،  ) 6(
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و الشأن يف . و بعد انقضاء العصر النبوي، جاء عهد الصحابة و التابعني رضي اهللا عنهم
هو الشأن يف العهد النبوي، حيث إن بذور القواعد و الضوابط الفقهية منثورة يف هذا العصر كما 

  . كالم الصحابة و التابعني مما ميكن إجراؤه على كثري من املسائل الفروعية
 :-على سبيل املثال–من هذه العبارات 

 .)1("من أجر أجريا فهو ضامن: "قول علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه - 1
حيرم من اإلماء ما حيرم من احلرائر إال : "رضي اهللا عنه قول ابن مسعود - 2

 .)2("العدد
كل خلع : "رمحه اهللا -وهو من كبار التابعني– )3(قول شريح القاضي - 3

 .)5("من ضمن ماال فله رحبه: "، و قوله أيضا)4("تطليقة بائنة
قهاء األمة فإذا ما انتقلنا إىل عصر أئمة الفقهاء، وجدنا أيضا عبارات متعددة من كبار ف

  :تدل على صياغات قواعدية يف مؤلفام أو يف أقواهلم؛ و من أمثلة ذلك
: ، صاحب اإلمام أيب حنيفة)6(يوسف القاضي يعقوب بن إبراهيم قول أيب - 1

 .)7("التعزير إىل اإلمام على قدر عظم اجلرم و صغره"

                                                        
  .4/315، 20479، باب يف األجري يضمن أم ال؟، كتاب البيوع و األقضية، رقم املصنفيبة يف أخرجه ابن أيب ش ) 1(
  .7/163باب ما جاء يف حترمي اجلمع بني األختني، كتاب النكاح، ، السنن الكربىأخرجه البيهقي يف  ) 2(
ه عمر رضي اهللا عنه قاضيا على كان شاعرا و قاضيا، جعل. هو شريح بن احلارث بن قيس الكندي، من كبار التابعني ) 3(

: انظر. هـ، و قيل غري ذلك 78تويف سنة . شريح القاضي: الكوفة، و كان من أعلم الناس بالقضاء حىت اشتهر بذاك االسم
  . 2/460 ط، ،.د، وأنباء أبناء الزمانوفيات األعيان ، ابن خلكان، 6/428 ،1.ط، الكربى الطبقات ابن سعد،

  .4/122، 18436باب ماذا قالوا يف الرجل إذا خلع امرأته، رقم  كتاب الطالق، ،مصنفهبة يف أخرجه ابن أيب شي ) 4(

  .51، ص القواعد و الضوابط الفقهية يف املغينالسعدان، : ، كما يف2/319، أخبار القضاةأخرجه وكيع يف  ) 5(

 من وأول وتلميذه، حنيفة، أيب اإلمام بصاح: يوسف أبو البغدادي، الكويف األنصاري حبيب بن إبراهيم بن يعقوبهو  ) 6(
 حنيفة، أبا لزم مث والرواية، باحلديث وتفقه. هـ 113بالكوفة سنة  ولد. احلديث حفاظ من عالمة، فقيها كان. مذهبه نشر

 بالتفسري العلم واسع وكان ". القضاة قاضي"  دعي من أول وهو. القضاء على وهو بغداد، يف ومات".  الرأي"  عليه فغلب
سري ؛ الذهيب، 6/378، وفيات األعيانابن خلكان،  :انظر. هـ 182تويف سنة ". اخلراج"  كتبه من. العرب وأيام واملغازي

  .8/193 ،15.، طاألعالم؛ الزركلي، 3/535، أعالم النبالء

  .180ط، ص .د،  اخلراجأبو يوسف،  ) 7(
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 كل ما ال يفسد الثوب فال يفسد: "-رمحه اهللا-قول اإلمام مالك بن أنس  - 2
 .)1("املاء

األشياء كلها مردودة إىل أصوهلا، و : "-رمحه اهللا-قول اإلمام الشافعي  - 3
 .)2("الرخص ال يتعدى ا مواضعها

_قول اإلمام أمحد بن حنبل - 4
كل ما جاز فيه البيع جتوز فيه اهلبة : "- محه اهللار

 . )3("و الصدقة و الرهن
لفن اجلليل و مبادئه كانت موجودة، أن أصول هذا ا: هذه العبارات تدلنا بداللتها الواضحة

بل مؤصلة يف صدور جيل السلف الصاحل، و إن مل يكن قائما مستقال بذاته كفن من الفنون 
  .العلمية اإلسالمية

خاصة بعد تدوين الفقه و أدلته و اجتهادات الفقهاء املعللة، - وملا تكاثرت الفروع الفقهية"
حقة املسائل و السيطرة عليها؛ أصبح من و تضخمت بصورة مل يعد يف مقدور الفقيه مال

الضروري تدوين هذا العلم، و إجياد املعايري الثابتة و الضوابط اجلامعة املكتوبة؛ من أجل تيسري 
  . )4("مهمة البحث و االستنباط أمام الفقهاء

  
   :مرحلة النمو و التدوين األوىل :املرحلة الثانية

و ميكن أن تعد األصول . القرن السادس اهلجريو هي متتد من القرن الرابع حىت اية 
أول مجع و تدوين للقواعد و ) هـ 349(املتوىف سنة  )5(املنقولة عن أيب احلسن الكرخي احلنفي

هي من "ضابطا أو قاعدة أطلق عليها اسم األصول، و ) 39(الضوابط و األصول، و هي تقع  يف 

                                                        
  .1/6، 1.، طاملدونة الكربى مالك بن أنس،  ) 1(
  .1/80ط، .داألم،  الشافعي، ) 2(

  .203، ص 1.ط، السجستاين داود أيب رواية أمحد اإلمام مسائلأبو داود،  ) 3(

  .52، ص القواعد و الضوابط الفقهية يف كتاب املغينالسعدان،  ) 4(

ذهب احلنفي هو أبو احلسن عبيد اهللا بن احلسني بن دالل الكرخي، من كبار فقهاء احلنفية، انتهت إليه رئاسة العلم يف امل ) 5(
رسالة يف األصول اليت عليها : "و من مصنفاته. هـ 340هـ، و تويف يف بغداد سنة  260ولد يف الكرخ سنة . يف العراق

ابن : انظر". شرح اجلامع الكبري"، و "شرح اجلامع الصغري"و ) على القول بثبوت الكتاب إىل الكرخي(، "مدار فروع احلنفية
  .4/193، األعالم، الزركلي، 2/358، شذرات الذهبالعماد، 
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بيان األصول اليت عليها مدار كتب أئمة املذهب الضوابط اخلاصة باملذهب احلنفي اليت يقصد ا 
  . )1("احلنفي

و هذا  يلمح إىل أن النشاط التأليفي يف القواعد الفقهية بدأ على يد فقهاء املذهب احلنفي؛ 
و قد ذكر غري واحد من الباحثني أن الكرخي اقتبس هذه القواعد من أحد أقرانه، أيب طاهر 

  .قاعدة كلية) 17( القرن الرابع اهلجري الذي مجع ، أحد فقهاء احلنفية يف)2(الدباسي
و لكن بعض الباحثني مييل إىل القول بأن فضل السبق يف النشاط التأليفي يف القواعد 

ابن (؛ و بالتحديد على يد أيب العباس الطربي  الشافعي املعروف بـ)3(الفقهية كان لعلماء الشافعية
مرتبا على األبواب الفقهية و  "التلخيص: "ف كتابهألالذي  -هـ 335املتوىف سنة – )4()القاص

 . ضمنه مجلة من القواعد و الضوابط و النظائر و املستثنيات

 -قاعدة 37اليت زادت على قواعد الدباس فصارت –و على هذا، تكون قواعد الكرخي 
  .و اهللا أعلم. هي أول رسالة مدونة يف القواعد الفقهية عند فقهاء احلنفية فقط

، حيث مجع )6("أصول الفتيا"رمحه اهللا بكتابه  )5( بعده أبو عبد اهللا اخلشين املالكيمث يأيت
  .فيه مجلة من القواعد و الكليات و النطائر

                                                        
  .123، ص املفصل يف القواعد الفقهيةالباحسني،  ) 1(

ويل القضاء يف الشام و كان موصوفا . هو أبو طاهر حممد بن حممد بن سفيان الدباس، من أقران أيب احلسن الكرخي ) 2(
ط،  .د، اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية ،ياحلنف عبد القادر القرشي: انظر. بعلمه باحلفظ و معرفة الروايات، و لكنه خبيل

  .3/323، 1.طتاج التراجم، ، ابن قطلوبغا، 3/323

املدخل املفصل إىل مذهب اإلمام أمحد أبو زيد، بكر ، 53، ص القواعد و الضوابط الفقهية يف كتاب املغينالسعدان،  ) 3(
  .931-2/930 ،1. طبن حنبل، 

يف " املفتاح"كتاب : و من مؤلفاته أيضا. من أئمة الشافعية يف زمانه، فقيه أصويل حمدثهو أمحد بن أيب أمحد الطربي،  ) 4(
، 1/68، وفيات األعيانابن خلكان، : انظر. هـ بطرسوس 335تويف سنة . ، و غريها"أدب القضاء"الفقه الشافعي، و 

  .5/371سري أعالم النبالء، ، الذهيب، 3/59طبقات الشافعية الكربى، السبكي، 
عامل يف الفقه و األصول و احلديث، و . هو أبو عبد اهللا حممد بن حارث بن أسد اخلشين املالكي القريواين، مث األندلسي ) 5(

 361تويف سنة . ، و غريها"القضاة بقرطبة"، و "االتفاق و االختالف يف مذهب مالك: "من مصنفاته. أيضا مولع بالكيمياء
  .8/27، األعالم، الزركلي، 16/165 ،سري أعالم النبالء، الذهيب، 3/39 ،شذرات الذهبابن العماد، : انظر. هـ

و هناك رسالة مقدمة لنيل ). م 1975الدار العربية للكتاب، (حممد اذوب و آخرون . د: الكتاب مطبوع بتحقيق  ) 6(
من قبل " ام ابن حارث اخلشينالقواعد و الضوابط الفقهية املستخلصة من كتاب أصول الفتيا لإلم"درجة املاجستري بعنوان 

  .هـ 1422الطالب عزيزة عكوش إىل جامعة اجلزائر عام 
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تأسيس النظائر "رمحه اهللا بكتابه  )1(بعد ذلك، جاءنا أبو الليث السمرقندي احلنفي 
مس اهلجري، حيث ألف فيه أبو حىت إذا جاء القرن اخلا. أصال 74؛ حيث مجع فيه )2("الفقهية

تأسيس "؛ و هو مطابق لكتاب "تأسيس النظر"رمحه اهللا، فوضع كتابه  )3(زيد الدبوسي احلنفي
 86أصال، فبلغ عدد األصول و القواعد عند الدبوسي  12للسمرقندي ولكنه أضاف إليه " النظائر
  .)4(أصال

ات يف هذا الفن غري ما ذكر بعد ذلك، مل يعلم على وجه التأكيد وجود مصنفات أو مؤلف
للقاضي " القواعد: "ولكنها ليست يف هذا اال؛ مثل" قواعد"من بعض الكتب اليت حتمل اسم 

  .و استمرت احلالة على هذا املنوال إىل اية هذه املرحلة يف القرن السادس. )5(عياض املالكي
 

  :مرحلة النمو و التدوين الثانية :املرحلة الثالثة
  . لة متتد من بداية القرن السابع إىل اية القرن العاشر اهلجريهذه املرح

ففي القرن السابع اهلجري، جند أن فقهاء الشافعية هلم دور بارز يف محل لواء هذا الفن، 
: و كان يف مطلعهم. حبيث متيزوا و تقدموا على غريهم يف خدمة هذا العلم بالتأليف و الكتابة فيه

                                                        
، و "النوازل يف الفقه"، "عيون املسائل: "من مصنفاته. هو أبو الليث نصر بن حممد السمرقندي احلنفي، لقب بإمام اهلدى ) 1(
، األعالم، الزركلي، 16/322، سري األعالم الذهيب،: انظر. هـ 373تويف سنة ". تنبيه الغافلني و بستان العارفني"

8/27.  

القواعد السعدان، : انظر. الكتاب حققه األستاذ علي حممد حممد رمضان للحصول على درجة املاجستري من جامعة األزهر ) 2(
  .125، ص املفصل يف القواعد الفقهية، الباحسني، 54، ص و الضوابط الفقهية يف كتاب املغين

نسبته إىل دبوسية . كان فقيها باحثا. أول من وضع علم اخلالف وأبرزه إىل الوجود .ن عمر بن عيسى، أبو زيدعبد اهللا ب ) 3(
تأسيس النظر يف ما اختلف به الفقهاء أبو حنيفة وصاحباه "له . هـ 430سنة ووفاته يف خبارى، ) بني خبارى ومسرقند(

4/98 ،15.مرجع سابق، ط؛ الزركلي، 3/48، وفيات األعيانابن خلكان، : انظر". ومالك الشافعي.  
التخريج عند الفقهاء و األصوليني، الباحسني، : للدبوسي يف" تأسيس النظر"راجع كالما على سبيل التفصيل حول  ) 4(

  .120-108،  ص 1.ط
توىل . دلسهو أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصيب السبيت املالكي، أصله من املغرب و طلب العلم يف األن ) 5(

تويف . كان إماما  يف احلديث و النحو و أيام العرب و أنسام. القضاء يف مسقط رأسه سبتة مدة طويلة، مث نقل إىل غرناطة
الشفا بتعريف حقوق "، و "مشارق األنوار"، و "اإلكمال يف شرح كتاب مسلم: "من مؤلفاته. هـ 544مبراكش سنة 

  .5/99، مرجع سابق، الزركلي، 4/138، الذهبشذرات ابن العماد، : انظر". املصطفى
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؛ الذي قال "القواعد يف فروع الشافعية"، يف كتابه - رمحه اهللا- )1(فعيأبو حامد اجلاجرمي الشا
 فإن القواعد، خصوصا بعده، من وبكتبه به وانتفعوا الناس عليه واشتغل...": عنه ابن خلكان

و لكن لألسف مل جند أي معلومات توضح و تبين أكثر عن  .)")2ا االشتغال على أكبوا الناس
  .حال هذا الكتاب

قواعد األحكام يف مصاحل "بكتابه املشهور )3(رز أيضا الشيخ عز الدين بن عبد السالممث ب
الذي جاء بقواعد و فوائد و تقسيمات بديعة للمباحث الفقهية، مع العناية ببيان املقاصد " األنام

  .)4(الشرعية
فقهية اهلجري حيث يعد هذا القرن عصرا ذهبيا يف تاريخ القواعد ال القرن الثامنمث جاء 

و قد . حيث نال هذا العلم مزيدا من العناية و االهتمام من قبل الفقهاء ؛ خاصة الشافعية منهم
الذي أدخل منطا جديدا يف تأليف القواعد  )5(كان هذا السبق على يد صدر الدين ابن الوكيل

                                                        
و اجلاجرمي نسبة إىل جاجرم، بلدة بني نيسابور و –هو أبو حامد حممد بن إبراهيم السهلي اجلاجرمي امللقب مبعني الدين  ) 1(

الوجيز  إيضاح"يف جملد، و " الكفاية: "من مؤلفاته. كان إمام فقيها مفتيا مصنفا مشهورا على املذهب الشافعي. -جرجان
، وفيات األعيانابن خلكان، : انظر. هـ يف نيسابور 613تويف سنة . ، و غريه"شرح أحاديث املهذب"، و "للغزايل

  .13/382تاريخ اإلسالم، ، الذهيب، 5/89، طبقات الشافعية الكربى، السبكي، 4/256

  .3/48، مرجع سابقابن خلكان،  ) 2(

كان . سن السلمي الدمشقي، من علماء الشافعية املتميزين يف القرن السابع اهلجريهو عبد العزيز بن عبد السالم بن احل ) 3(
و بعد إطالق حبسه، رحل إىل مصر و لزم بيته معتزال عن  -رمحه اهللا–و قد سجن . آمرا باملعروف و ناهيا عن املنكر

، و "اإلملام يف أدلة األحكام"، و "مقواعد األحكام يف مصاحل األنا: "من مؤلفاته. هـ 660تويف بالقاهرة سنة . املناصب
  .4/14، األعالم، الزركلي، 5/80، مرجع سابقالسبكي، : انظر". ترغيب أهل اإلسالم يف سكن الشام"

  .130، ص املفصل يف القواعد الفقهيةالباحسني،  ) 4(

هـ، و انتقل إىل  690 ولد يف مصر سنة". صدر الدين"هو أبو عبد اهللا حممد بن عمر بن مكي الشافعي، يلقب بـ ) 5(
تويف . توىل مشيخة دار احلديث األشرفية. كان عاملا فاضال، فقهيا أصوليا، ذكيا قوي احلافظة. دمشق فنشأ و تعلم فيها

: انظر. ،  و غريها"خالصة األصول" و " األشباه و النظائر: "من مؤلفاته. هـ 738و قيل سنة , هـ 716بالقاهرة سنة 
  .6/234، مرجع سابق، الزركلي، 6/41، شذرات الذهب، ابن العماد، 9/157، مرجع سابقالسبكي، 
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منه . من العلماءو هلذا، فقد نال الكتاب ثناء عطرا ". )1(األشباه و النظائر"الفقهية من خالل كتابه 
  :)2(قول ابن تغري بردي

  .)3("و صنف األشباه و النظائر قبل أن يسبقه إليها أحد" 
، أكثر أيضا من الثناء على كتاب ابن الوكيل "األشباه و النظائر"و ملا ألف السبكي كتابه  

  )5(.وهلذا، صار الكتاب منطلق كتب القواعد يف املذهب الشافعي فيما بعد. )4(هذا
، حيث جتدد فيه ظهور املؤلفات اجلديدة يف هذا الفن، و القرن التاسع اهلجريجاء مث 

فصارت اجلهود يف ذلك منحصرة يف التكميل و . لكن ال تعدو يف غالبها عالة ملا سبقها من اجلهود
   )6(.التنقيح و التنسيق؛ فاالبتكار يف هذه الفترة حمدود نوعا ما

البن " األشباه و النظائر": فقهية يف هذا القرن هيو من أهم املصنفات يف القواعد ال
األشباه و "و قد رتبه على أبواب الفقه و استفاد من كتايب ابن الوكيل و العالئي و . )7(امللقن

 .)8(البن السبكي" النظائر
، نشط التأليف و التدوين للقواعد مرة أخرى، فنضج القرن العاشر بدايةو مع دخول 

–و لعل اإلمام جالل الدين السيوطي . و استقرت صيغه، و انتظمت مباحثه التأليف يف القواعد،
                                                        

، ص القواعد و الضوابط الفقهية يف كتاب املغين، السعدان، 131-130، ص املفصل يف القواعد الفقهيةالباحسني،  ) 1(
  .الحقا بإذن اهللا تعاىل" األشباه و النظائر"و سيأيت بيان معىن . 56

عن  أخذ العلم . اليك الظاهر برقوقولد و نشأ مبصر، و كان أبوه من مم. وسف بن تغري بردي احلنفيهو أبو احملاسن ي ) 2(
من . هـ 874تويف سنة . مبعىن عطاء اهللا" تغري بردي"و كلمة . طائفة من علماء عصره، و كان من املؤرخني املشهورين

شذرات ابن العماد، : انظر". لصايف و املستويف بعد الوايفاملنهل ا"، و "النجوم الزاهرة يف ملوك مصر و القاهرة: "مؤلفاته
  .8/222، األعالم، الزركلي، 7/317، الذهب

  .9/234، النجوم الزاهرة ابن تغري بردي، ) 3(

  .1/7، األشباه و النظائرالسبكي،  ) 4(

  .131، ص مرجع سابقالباحسني،  ) 5(

  .57، ص جع سابقمر، السعدان، 142، ص مرجع سابقالباحسني، : انظر ) 6(
ابن "هو أبو حفص سراج الدين عمر بن أيب احلسن علي بن أمحد األنصاري األندلسي مث املصري الشافعي، املعروف بـ ) 7(

و هو من املكثرين يف ". احلافظ"أثىن عليه العلماء و وصفوه بـ. رحل إىل دمشق و طلب العلم فيها و برع و أفىت". امللقن
ابن : انظر. هـ 804تويف سنة . ، و غريها"األشباه و النظائر"، و "التوضيح لشرح اجلامع الصحيح: "التأليف، من مصنفاته

  .5/57، مرجع سابق، الزركلي، 7/44، مرجع سابقالعماد، 
  .143، ص مرجع سابقالباحسني، : انظر ) 8(
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يعترب  )1("شوارد الفوائد يف الضوابط و القواعد"و " األشباه و النظائر"من خالل كتابيه  -رمحه اهللا
  .رائد هذا االجتاه و النشاط العلمي

يف القواعدي، و فلذلك، سار الكثريون من علماء عصره على طريقته و منهجه يف التأل 
–؛ و قد واصل "األشباه و النظائر"يف كتابه  )2(العامل احلنفي، ابن جنيم احلنفي: لعل من أبرزهم

  .)3(سري األحناف يف هذا الفن بعد انقطاع طويل منهم يف التأليف -رمحه اهللا
لكية و من أبرز مؤلفات املا. كما ينبغي أيضا اإلشارة إىل ظهور جهود املالكية يف هذا الفن

 118، الذي ضم فيه )4(للونشريسي" إيضاح املسالك إىل قواعد اإلمام مالك": يف هذا الفن هي
و قد . قاعدة بصيغة االستفهام مما يدل على وجود اخلالف فيها، و إن كان أكثرها ضوابط فقهية

 .)6(و لكنه لألسف ال يشري إليه -)5(كالقرايف–نقل عن غريه 
  

  :لرسوخ و التنسيقمرحلة ا :املرحلة الرابعة
اجلهود العلمية املبذولة يف هذه . و هي متتد من بداية القرن احلادي عشر إىل العصر احلاضر

املرحلة تتنوع نوعا ما، و إن كان األغلب ال زال يف خدمة كتب القواعد السابقة من حيث 
                                                        

األشباه و "نواة لكتابه " رد الفوائدشوا"، و الظاهر أن "األشباه و النظائر"ذكر السيوطي حول هذا الكتاب يف مقدمة  ) 1(
  .و اهللا أعلم". النظائر

، فقيه أصويل حنفي، أخذ العلم عن قاسم بن قطلوبغا، و "ابن جنيم احلنفي"هو زين الدين بن إبراهيم بن حممد املشهور بـ ) 2(
الفوائد الزينية يف فقه "، و "قالبحر الرائق شرح كرت الدقائ: "من مصنفاته. هـ 970تويف سنة . الربهان الكركي، و غريمها

  .  3/64، األعالم، الزركلي، 8/358، شذرات الذهبابن العماد، : انظر. ، و غريها"احلنفية
  .59، ص القواعد و الضوابط الفقهية يف املغينالسعدان،  ) 3(
فاس بعد تعرض حياته للخطر،  هو أبو العباس أمحد بن حيي بن حممد الونشريسي التلمساين، فقيه مالكي، ترك تلمسان إىل ) 4(

املنهج الفائق و املنهل الرائق إىل "، و "املختصر يف أحكام الربزيل: "من مصنفاته. هـ 914فاستقر يف فاس حىت تويف سنة 
 1.طشجرة النور الزكية يف طبقات املالكية، ابن سامل خملوف، حممد بن حممد بن عمر،  :انظر. ، و غريها"أحكام الوثائق

  .1/269، مرجع سابقالزركلي،  ؛1/397، )هـ 1423دار الكتب العلمية، : بريوت(
من علماء املالكية نسبته إىل قبيلة : أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن، أبو العباس، شهاب الدين الصنهاجي القرايفهو  ) 5(

له  .وهو مصري املولد واملنشأ والوفاة. اهرةبالق )احمللة ااورة لقرب اإلمام الشافعي(وإىل القرافة ) من برابرة املغرب(صنهاجة 
اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام وتصرف " ،"أنوار الربوق يف أنواء الفروق: "مصنفات جليلة يف الفقه واألصول، منها

  .1/94 ،15.مرجع سابق، طالزركلي، : انظر. هـ 684تويف سنة ". الذخرية"، و "القاضي واإلمام
  .146، ص فصل يف القواعداملالباحسني،  ) 6(
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قواعدي يف هذه و لقد حصر العالمة الباحسني هذا التنوع يف التأليف ال. شرحها و فتح مغاليقها
  :)1(ااالت اخلمسة

و من املؤلفات اليت  .للسيوطي الشافعي" األشباه و النظائر"املؤلفات حول كتاب  :أوال
؛ و هو منظومة مستخلصة )2(أليب بكر بن أيب القاسم األهدل" الفرائد البهية"و ختدم هذا الكتاب ه

 . للسيوطي" األشباه و النظائر"من 
و من املؤلفات اليت ختدم . البن جنيم احلنفي" األشباه و النظائر"كتاب  املؤلفات حول :ثانيا
و هذا الشرح . )4(ألمحد احلموي" غمز عيون البصائر شرح األشباه و النظائر" :هو )3(هذا الكتاب

البن جنيم؛ مما يدل على نبوغ مؤلفه و باعه " األشباه و النظائر"الشرح يعترب من أدق الشروح على 
 .)5(و أصوله الطويل يف الفقه

 995ت (و شرحها للمنجور املالكي " منظومة املنهج املنتخب"املؤلفات حول  :ثالثا
خوامت الذهب على املنهج املنتخب إىل قواعد " :هو و من املؤلفات اليت ختدم هذا الكتاب ).هـ

 فهو اختصار لشرح املنجور على املنهج املنتخب مع إضافات؛ )6(لألمزروري اهلاليل "املذهب
  . يسرية عليه، فجاء وجيزا سهل العبارة

                                                        
  .152، ص املفصل يف القواعدالباحسني،  ) 1(
 984أبو بكر بن أىب القاسم بن أمحد بن حممد بن أىب بكر األهدىل احلسيىن اليمىن التهامى الشافعي مولده تقريبا سنة هو  ) 2(

التحرير ونظم الورقات والنخبة  نظم :فله .وله مؤلفات خمتلفة واشتهر بالنظم. ـه 1035واملتوىف عام  ،هـ بتهامة
  . 2/68 ،15.، طاألعالم؛ الزركلي، 3/69، معجم املؤلفنيعمر كحالة، : انظر .وغريها واصطالحات الصوفية

و قد فصل و أطال الدكتور الندوي يف ذكر أمساء الشروح و التعليقات على كتاب ابن جنيم هذا حىت بلغ عددها واحدا و  ) 3(
  .475-471، ص القواعد الفقهيةالندوي، : فلينظركتابا، ) 31(ثالثني 

تويف . درس بالقاهرة و عال شأنه و اشتهر ذكره ملشاركته يف فنون كثرية. هو أمحد بن حممد احلموي احلنفي، فقيه أصويل ) 4(
ناعة النفحات املسكية يف ص"، و "حاشية الدرر و الغرر يف الفقه"، و "شرح الكرت: "و من مصنفاته. هـ 1098سنة 

  .1/239، ؛ الزركلي، مرجع سابق2/93، عمر كحالة، مرجع سابق :انظر. ، و غريها"الفروسية
  .173، ص مرجع سابقالندوي،  ) 5(
له شفوف . هـ 1250الشيخ الفقيه عبد الواحد بن القاضي حممد بن إبراهيم األمزوري اهلاليل، املتوىف بعد سنة هو  ) 6(

فلم نقف يف : "و يقول الشيخ أمحد جنيب. له حاشيةٌ على البخاري. وتضلّع يف املعارف, هياتعظيم يف عصره، متكّن يف الفق
: انظر..." املصادر اليت وصلتنا على ما يروي الغليل وال ما يشفي العليل يف ترمجته

/vb/showthread.php?t=272146http://www.ahlalhdeeth.com .12/09/2015: تاريخ.  
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، اليت حظيت باهتمام العلماء و الفقهاء "جملة األحكام العدلية"املؤلفات حول قواعد  :رابعا
و من  .و الباحثني و رجال القانون؛ كما أا درست يف البلدان اليت طبقت الة يف حماكمها

  :املصنفات اليت ختدم هذه الة هي
ترمجه من التركية . للعالمة علي حيدر" م شرح جملة األحكامدرر احلكا" - 1

 .إىل العربية األستاذ احملامي فهمي احلسيين
؛ و هو شرح لطيف يف أسلوب سهل، ")1(شرح العالمة احملاسين الدمشقي" - 2

 .)2(و لعله من أجود الشروح احلديثة للمجلة
ص لقواعد للعالمة أمحد الزرقا؛ و هو شرح خمص" شرح القواعد الفقهية" - 3

  . )3(الة دون غريها
و ميكن تلخيص هذا النوع من  .املؤلفات املستقلة اليت مل تلتزم بكتاب معني :خامسا

  :املؤلفات إىل ثالثة أنواع
دراسة تأصيلة لعلم القواعد الفقهية؛ و لعل من أبرز املؤلفات اليت تدخل يف  - 1

القواعد الفقهية؛ مفهومها، نشأا، " للعالمة الزرقا و" املدخل الفقهي العام"هذا النوع هو 
للدكتور علي أمحد الندوي، و " تطورها، دراسة مؤلفاا، أدلتها، مهمتها، تطبيقاا

 . يعقوب الباحسني. د. للعالمة أ" القواعد الفقهية"
موسوعة القواعد : "كتب املوسوعات للقواعد الفقهية؛ و من أبرزها - 2

مجهرة القواعد الفقهية "، و )جملدا 12و يقع يف (و للدكتور حممد صدقي البورن" الفقهية
 .للدكتور علي الندوي" يف املعامالت املالية

ختصيص دراسة قاعدة معينة من القواعد الفقهية أو دراسة موضوعية على  - 3
و  ،"تأصيلية دراسة نظرية: دة األمور مبقاصدهاقاع: "ضوء القواعد الفقهية؛ و من أمثلتها

                                                        
تقلد عدة مناصب قضائية يف محاة، مث زاول . هـ 1303هو حممد سعيد بن أيب اخلري احملاسين، حقوقي، ولد بدمشق سنة  ) 1(

  .10/29، معجم املؤلفنيعمر كحالة، : انظر. مهنة احملاماة و درس مبعهد احلقوق
  .182، ص قهيةالقواعد الفالندوي،  ) 2(
  .نفس املرجعالندوي،  ) 3(
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يعقوب . للعالمة د" تطبيقية دراسة نظرية تأصيلية: ول بالشكزقاعدة اليقني ال ي"
       .الباحسني

و على وجه العموم، فإن العلماء و الباحثني يف العقدين األخريين قد نشطوا يف خدمة 
القواعد الفقهية؛ و ذلك من خالل اجلهود املتنوعة يف إبراز أمهية هذا الفن و دورها الكبري يف الفقه 

 . سبيل اخلصوص، و يف خدمة الشريعة اإلسالمية على وجه العموم اإلسالمي على
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  :املبحث الثالث
  شرح لبعض املصطلحات ذات العالقة 

  مع القواعد و الضوابط الفقهية 
  

 :النظرية الفقهية: أوال

و لعل ظهور . أمر مستحدث مستجد يف تاريخ الفقه اإلسالمي" النظرية الفقهية"دراسة 
املصطلح  يف إطار الفقه اإلسالمي كان لقيام بعض الفقهاء املعاصرين بدراسة الفقه اإلسالمي  هذا

فنتيجة هلذا االحتكاك و التعايش مع القانون الوضعي، . )1(مجعا و مقارنة مع القانون الوضعي
  . )2(شرعوا إىل تبويب املباحث الفقهية على هذا النمط اجلديد، بل أفردوا له مؤلفات مستقلة

النظرية "أما . )3(تأمل الشيء بالعني: أما تعريف النظرية، فهي مشتقة من النظر و هو لغة
موضوعات فقهية أو مفاهيمها يشتمل على مسائل فقهية أو : "فيمكن تعريفها بقولنا" الفقهية

قضايا فقهية متناثرة تقوم بني كل منها صلة فقهية، جتمعها وحدة موضوعية حتكم هذه العناصر 
  . )4("يعامج

  :)5(و ميكن تلخيص الفرق بني القاعدة الفقهية و النظرية الفقهية من خالل اجلدول اآليت
  

  النظرية الفقهية  القاعدة الفقهية
القاعدة الفقهية تتضمن حكما  - 1

اليقني ال يزول "فقهيا يف ذاا؛  مثل قاعدة 
تضمن حكما فقهيا يف كل مسألة " بالشك

ال تتضمن حكما فقهيا يف  - 1
 .ذاا؛ كنظرية امللك و األهلية و الضمان

  
                                                        

القواعد و الضوابط الفقهية عند شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتاب الزكاة ، برناوي، 63، ص القواعد الفقهيةالندوي،  ) 1(
  .60ص ط، .دو الصوم و احلج، 

و هو يف ستة أجزاء، و –ق السنهوري للدكتور عبد الرزا" مصادر احلق يف الفقه اإلسالمي"كتاب : من هذه املؤلفات مثال ) 2(
  .63الندوي، مرجع سابق، ص : كما يف. للدكتور صبحي حممصاين" النظرية العامة للموجبات و العقود"
  .5/215لسان العرب، ابن منظور،   )3(
  .1/235املدخل الفقهي العام، الزرقا، ؛ 63الندوي، مرجع سابق، ص  ) 4(
  .65-64، ص مرجع سابقالندوي،  ) 5(
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 .اشتملت على يقني و شك
اعدة الفقهية ال تشتمل الق - 2

 .على أركان و شروط
القاعدة الفقهية جزء من  - 3

النظرية الفقهية؛ فهي أضيق دائرة و أخص 
  .جماال من النظرية الفقهية

 
النظرية الفقهية ال بد هلا من  - 2

 .أركان و شروط
دائرة النظرية الفقهية أوسع  - 3

  .من القاعدة الفقهية

 

ذا، يتضح لنا أن لكل من القاعدة الفقهية و النظرية الفقهية هلا خصائصها اليت متيزها عن 
  . األخرى من حيث العموم و اخلصوص

  
  :القواعد األصولية: الثاين

ن إذا عرفنا أ" القواعد األصولية"و " القواعد الفقهية"تتضح أمهية بيان الفرق بني مصطلحي 
فن مستقل بقواعده املتميزة عن " أصول الفقه"فن مستقل بذاته وله قواعده، كما أن " الفقه"
؛ مع عدم النفي من وجود العالقة الوثيقة و االرتباط اجلذري بني هذين الفنني اجلليلني "الفقه"

  .حبيث يصل هذا االرتباط إىل درجة أنه ال ميكن فك أحدمها عن اآلخر
ا ذكره العلماء من الفروق بني هاتني القاعدتني ليتضح لنا حقيقة و و فيما يلي سنوجز م

  :)1(دور كل من القاعدة الفقهية و القاعدة األصولية يف الفقه اإلسالمي
  

  القواعد الفقهية  القواعد األصولية
القواعد : من حيث االستمداد - 1

األصولية مستمدة من اللغة العربية و ما 
ص و يعرض هلا من نسخ و عموم وخصو

أما القواعد الفقهية فهي  - 1
 .مستمدة من الفروع الفقهية

  
                                                        

املفصل ، الباحسني، 69-68، ص القواعد الفقهية، الندوي، 7، ص أصول الفقه أبو زهرة،: هذه الفروق ملخصة من ) 1(
قواعد ابن تيمية يف ، برناوي، 22-20، ص الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكلية، البورنو، 50-44، ص يف القواعد

  ، 57-56، ص الزكاة
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 .أمر و ي وغري ذلك
: من حيث موضوعها - 2

: فالقواعد األصولية يكون موضوعها
األدلة، أو أنواعها، أو األحكام، و يكون 

 . حمموهلا مثبتا
: من حيث املستفيد منها - 3

: فالقواعد الفقهية يستفيد منها اتهد، أي
أن املسائل و القاعدة األصولية بيد اتهد و 

 .تطبيقهاال حظ للمقلد يف جمال 
 

فالقواعد : من حيث وجودها - 4
األصولية متقدمة يف وجودها الذهين و 

 .الواقعي على القواعد الفقهية
القواعد األصولية ال يفهم  - 5

 .منها أسرار الشريعة و ال حكمته
  

 
أما القواعد الفقهية  - 2

كلف، و فموضوعها يتعلق دائما بفعل امل
 .حمموهلا حكم

 
أما القواعد الفقهية فيستفيد  - 3

منها كل مطلع عليها، حىت و لو كان 
تطبيق القاعدة الفقهية من : مقلدا، أي

كما هو يف - املمكن أن يكون يف يد املقلد
 .- يد املؤلف

أما القواعد الفقهية فوجودها  - 4
متأخرة ذهنيا و واقعيا عن الفروع، ألا 

 .اامجع ألشتاا و متناثر
أما القواعد الفقهية فيمكننا  - 5

من خالهلا معرفة أسرار الشريعة و 
  .حكمتها

 

قد تكون  -فقهية كانت أو أصولية–هذا، و ال بد من اإلشارة أيضا بأن بعض القواعد 
مثال . و هذا التداخل إمنا حيصل و يقع بسبب اختالف وجهات النظر يف القاعدة نفسها. متداخلة

  . سد الذرائع: ذلك
و لكن إذا . إذ نظر إليه بأنه دليل مثبت للحرام لتحرمي ما أدى إليه، فهو قاعدة أصوليةف

، فهو -أي باعتباره فعال للمكلف–" كل مباح أدى فعله إىل حرام فهو حرام"نظر إليه باعتباره 
   )1(.قاعدة فقهية
  

                                                        
  .71-70ص ، القواعد الفقهيةالندوي،  ) 1(
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  :األشباه و النظائر: الثالث
أما . )1(املثل: الشبه و الشبه، و مها مبعىنلغة مجع من " األشباه"أما من حيث املعىن، فـ

. )2(النظائر فهو مجع نظرية، و هي مبعىن املثل و الشبه يف األشكال و األخالق و األفعال و األقوال
من حيث املعىن؛ فكالمها " النظائر"و " األشباه"ذا يظهر لنا أن من حيث اللغة، ليس مث فرق بني 

  ". املثل"يدور حول معىن 
حيث االصطالح،  فلو تأملنا مدلول هذين اللفظني يف استخدام الفقهاء احملققني،  أما من

    .سنجد أم عندما أطلقوا هذا املصطلح فإم يريدون معىن خاصا لكل من هذين املصطلحني
الفروع الفقهية اليت أشبه بعضها بعضا يف احلكم، : "هي" األشباه"ومن تعريف الفقهاء لـ

  .)3("بأصول أخر أضعف من شبهها مبا أحلقت به، أو مل يكن سواء كان هلا شبه
، و لكن فيها من األوصاف الدقيقة اليت متنع من "األشباه"، ففي الواقع هي "النظائر"أما 

  :توضيحا هلذا الفرق - رمحه اهللا–قال السيوطي . )4(إحلاقها مبا يشبهها من املسائل يف احلكم
 تقتضي واملشاة وجه، كلّ من املساواة تقتضي املماثلة أنّ الفرق هذا وحاصل... "
: يقال ،واحدا وجها ولو الوجوه بعض يف تكفي واملناظرة كلّها، ال الوجوه أكثر يف االشتراك

  )5(..."جهاته سائر يف خالفه وإن كذا، يف هذا نظري هذا
خاصا لبعض حىت صار لقبا " األشباه"إىل " النظائر"و هذا يبني لنا سر إضافة الفقهاء كلمة  

ال تفي بالغرض " األشباه"و ذلك  أم ملا أدركوا أن كلمة . املباحث الفقيهة و هلا مؤلفاا اخلاصة
الذي يرومونه من وراءها، الا تنحصر على مباحث القواعد و الضوابط فقط و ال تشمل على 

مع دقة الفرق ) او إن كان ضعيف(لظهور الشبه بني األصل و الفرع –حبال من األحوال " الفروق"
  . )6("األشباه"إىل كلمة " النظائر"بينهما الذي ال يظهر إال عند التأمل و التدقيق؛ أضافوا كلمة 

                                                        
 "شبه"مادة  ط،.دتاج العروس من جواهر القاموس، ، الزبيدي، 13/503 ،"شبه"مادة  ،لسان العربابن منظور،  ) 1(

9/393.  
  .5/219 ،"نظر"مادة  ،مرجع سابقابن منظور،  ) 2(
  .52، ص املفصل يف القواعدالباحسني،  ) 3(

  .2/329، ط.داحلاوي للفتاوى، السيوطي،  ) 4(
  .329-2/328، مرجع سابقطي، السيو ) 5(

  .77، ص القواعد الفقهيةالندوي،  ) 6(
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يف مصنفام، " األشباه و النظائر"و " القواعد الفقهية"أما وجه تفريق العلماء يف إطالق  
أما األشباه و النظائر . ام العامةو األحك )1(أن القواعد الفقهية هي مبثابة املفاهيم: فنقول باختصار

فالعلماء الذين اجتهت . فهي مبثابة الوقائع اجلزئية اليت تتحقق ا تلك املفاهيم أو تنتفي عنها
. على مؤلفام" القواعد"أنظارهم إىل املعىن اجلامع الرابط بني الفروع الفقهية،  ذهبوا إىل إطالق 

  . )2(يف تصانيفهم" األشباه و النظائر"بوا إىل إطالق أما الذين نظروا إىل الفروع اجلزئية، ذه
  

  :الفروق الفقهية: الرابع
هو من أهم املربرات من ظهور  -عند التأمل–يف املباحث الفقهية " الفروق"وجود 

يف " الفروق"لدى العلماء، حيث إم وضعوا هذا املصطلح من أجل احتواء " النظائر"مصطلح 
و ذلك لوجود الفروع الىت ميتنع قياس أحدها على األخرى بسبب . هيةمباحثهم حول القواعد الفق

  .)3(وجود الفرق بينها؛ مع وجود مناظرة بينها أيضا، و إن كان وجه الشبه بينها ضعيفا
التمييز والفصل بني : ، و هو"الفرق"من حيث اللغة فهو مجع من " الفروق"أما تعريف 

معرفة األمور الفارقة بني مسألتني متشاني حبيث : "ن، فهوأما تعريفه كمصطلح هلذا الف.)4(األشياء
العلم بوجوه االختالف بني مسألتني فقهيتني متشاتني "أو . )5("حبيث ال يسوى بينهما يف احلكم

قد يف االجتهاد من األمور اليت ينبغي االعتناء ا، و - "الفروق"فمعرفة  .)6("صورة، خمتلفني حكما
   .)7( هل بالفروق غري بصري االجتهاد أو يعمد إىل القياس وهو جاممن يدعي االفقهاء ر قد حذّ

                                                        
 54، ص املفصل يف القواعدالباحسني، : انظر. مجع مفهوم، و هو الصفات األساسية املشتركة بني األفراد" املفاهيم" ) 1(
  ).هامش(
  .55-54، ص مرجع سابقالباحسني،  ) 2(

  .85، ص القواعد الفقهيةالندوي،  ) 3(
  .1183ص ، "فرق"مادة ، القاموس احمليطالفريوزآبادي،  ) 4(
  .1/87، الفوائد اجلنيةالفادين،  ) 5(
  .25ص  الفروق الفقهية و األصولية،الباحسني،  ) 6(
  .1/100 ،1.ط، )فتاوى الربزيل( جامع مسائل األحكام ملا نزل من القضايا باملفتني واحلكامالربزيل،  ) 7(
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و لو أردنا التفريق بني القواعد الفقهية و الفروق الفقهية، فيمكننا إجياز الفروق بينهما من 
  :)1(خالل اجلدول اآليت

  
  القواعد الفقهية  الفروق الفقهية 

فهي دف : من حيث اهلدف - 1
التفريق بني إىل معرفة أوجه التوافق أو 
 . املسائل بسبب الدليل أو العلة

إن الفروق الفقهية قد تنبين  - 2
على معىن مستنبط يستند إىل قاعدة 

 .فقهية
إن تضمن مسائل الفروق الفقهية  - 3

لألحكام الشرعية غري مقصودة لذاا؛ و إمنا 
تذكر للموازنة حىت تتضح أوجه االختالف 

 .بني تلك املسائل املتشاة
: ة اللفظيةمن حيث الصيغ - 4

فالفروق الفقهية ال ختضع لصيغة معينة، 
ألا جمرد توضيح أوجه االختالف بني 
املسائل املتشاة يف الصورة، املختلفة 

  .حكما

أما القواعد الفقهية فهي  - 1
دف إىل مجع املسائل املتشاة و ضبطها، 

 .مث وضعها حتت حكم واحد
على هذا، تكون القاعدة   - 2

لىت تستند إليها الفروق الفقهية من األدلة ا
 .الفقهية
أما القواعد الفقهية، فإن   - 3

 . تضمنها لألحكام مقصودة لذاا
  

 
أما القواعد الفقهية فإن   - 4

صياغتها تتم بعناية، استنباطا من النصوص 
الشرعية و مبادئ أصول الفقه و علل 

  .األحكام مع مراعاة اإلجياز و االختصار

  
 

  :الكليات :اخلامس

                                                        
-1/186 ،1. ط، )مجعا و دراسة(الفروق الفقهية عند اإلمام ابن قيم اجلوزية األفغاين، : نما أورده هنا ملخص م ) 1(

189.  
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اسم موضوع " كل"؛ و "كل"، و هي نسبة إىل كلمة "الكلية"اللغة مجع الكلية يف 
من الكلمات و األلفاظ اليت تدل على العموم، و - عند األصوليني–" كل"و كلمة . )1(لإلحاطة

  .  )2(هي تفيد االستغراق و االستيعاب على مجيع جزئياته
يها على مجيع أفراد احملكوم ف": "الكليات"أما يف مصطلح الفقهاء، فإم يقصدون بـ

شأنه يف ذلك كشأن القضايا الكلية، و إن كان الغالب فيها أن موضوعها يكون ". موضوعها
كانت بسبب تصدرها بكلمة " الكليات"و الذي يظهر أن تسمية هذه القضايا بـ. خاصا

  . )3("كل"
 .و يبدو أن الغرض من هذه الصيغة هو ربط املسائل املتقاربة يف سلك حكمي واحد

. إذا كانت مشتملة على فروع متنوعة من أبواب خمتلفة" قواعد"فلذلك، ميكن أن تكون الكليات 
   .)4( "ضوابط"و إذا كانت املسائل املندرجة حتتها ال تتجاوز و تتعدى بابا فقهيا واحد، فهو إذن 

تصلح أن تكون " كل"و لكن البد من التنبيه أيضا، أنه ليس كل صيغة مصدرة بـ
؛ فهي "كل صائم أكل أو شرب أو جامع ارا ناسيا مل يفطر"فمثال عبارة  ". ضابطا"أو " قاعدة"
من الكليات و لكنها ال ترقي إىل درجة القاعدة أو الضابط، ألن جزئياا أفراد و ليست " كلية"

  .)5(قضايا كلية
  
  

 
 
 

                                                        
  .5/155معجم مقاييس اللغة، ابن فارس،   )1(

  .66، ص املفصل يف القواعد، الباحسني، 3/64 البحر احمليط،الزركشي،  ) 2(

  .53، ص القواعد الفقهية، الندوي، 67-66، ص مرجع سابقالباحسني،  ) 3(
  .3/241 األم،الشافعي،  ) 4(

  .44-42، ص املعايري اجللية، الباحسني، 67، ص مرجع سابقالباحسني،  ) 5(



97 
 

 
  
  
  
  
  

 :الباب األول  
  ؛و تطبيقاا القواعد الفقهية يف كتاب طرح التثريب

  
  :فصولوفيه سبعة 

  منهج احلافظ العراقي و ابنه احلافظ أيب زرعة يف القواعد الفقهية: األول الفصل
  القواعد املتعلقة بالنيات و املقاصد: الثاين الفصل
  القواعد املتعلقة بالعمل باليقني:  الثالث الفصل

  القواعد املتعلقة بإزالة الضرر: الرابع الفصل
  ملتعلقة بالتيسري و رفع احلرجالقواعد ا: اخلامس الفصل

  القواعد املتعلقة بالعرف: السادس الفصل
  القواعد الفقهية املتفرقة: السابع  الفصل
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  :األول الفصل
 منهج احلافظ العراقي و ابنه احلافظ أيب زرعة يف القواعد الفقهية 

  
ة نقاط مهمة فيما عد طرح التثريب؛ تتلخص :فر اجلليلبعد هذه اجلولة العلمية مع هذا الس

تتعلق مبنهجية احلافظ العراقي و ابنه يف القواعد الفقهية؛ و هذه النقاط املنهجية ميكن إمجاهلا فيما 
 :يلي

  :أمهية القواعد الفقهية عند احلافظ العراقي و ابنه :أوال
ذي ال )إمنا األعمال بالنيات(ملرتلة حديث -رمحه اهللا–و قد افتتح بذلك عند بيانه و تقريره 

  :، فقال"األعمال بالنيات و املقاصد"هو األساس و األصل لقاعدة 
 مخسه وقيل ربعه وقيل العلم ثلث إنه: فيه قيل حىت اإلسالم قواعد من قاعدة احلديث هذا"

 فالنية وجوارحه ولسانه بقلبه العبد كسب ألن: البيهقي قال. العلم ثلث إنه وأمحد الشافعي وقال
 عمله من خريا املؤمن نية كانت ولذلك بانفرادها عبادة تكون ألا ا؛أرجحه وهي األقسام، أحد

: قال فإنه آخر، معىن العلم ثلث بكونه أراد بأنه يشعر أمحد اإلمام وكالم. البيهقي أوله وهكذا
 أمرنا يف أحدث من( عائشة وحديث بالنية األعمال حديث: أحاديث ثالثة على اإلسالم أصول

  )3(".)2()بني واحلرام بني، احلالل( بشري بن النعمان وحديث )1()رد فهو منه ليس ما هذا
فقهية كانت أم –أمهية تأسيس املسائل الفقهية على القواعد  - رمحه اهللا–و قد أكد 

  :و من عباراته اليت تدل على ذلك على سبيل املثال. من خالل مباحثاته يف هذا الكتاب-أصولية
 الولد قوله ترى أال بالفراش بل االستلحاق مبجرد يكن مل له به حكمه إن) الثاين( و "...-
   )4(..."قاعدة تقعيد وهذا للفراش،

                                                        
، رقم 3/184كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، صحيحه، أخرجه البخاري يف   )1(

  .1718، رقم 3/1343ة و رد حمدثات األمور، كتاب األقضية، باب نقض األحكام الباطلصحيحه، ؛ و مسلم يف 2697
كتاب صحيحه، ؛ و مسلم يف 52، رقم 1/20كتاب اإلميان، باب فضل من استربأ لدينه، صحيحه، أخرجه البخاري يف   )2(

  .1599، رقم 3/1219املساقاة، باب أخذ احلالل و ترك الشبهات، 
  .2/5طرح التثريب، العراقي،   )3(
  .7/124، قمرجع سابالعراقي،   )4(
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  )1(..."األزواج حق يف اللعان قاعدة قعد قد الشرع أن) وثانيهما("... -

  )2(..."مقررة قواعد إىل يرجع ..." -

ا يدل على أمهية نقل عبارات العلماء اليت تدل على أمهية القواعد؛ مم-رمحه اهللا–كما أنه 
  :-رمحه اهللا–مثال ذلك ما نقله عن شيخ اإلسالم ابن تيمية . تلك القواعد عنده

 طاعة الطاعة وسيلة أن تقتضي القاعدة فإن القواعد على إشكال النذر كراهة ويف"...-
  )3("...معصية املعصية ووسيلة

 بشيء بتقديره فيه اعالرت قطع يقصد والتشاجر التنازع فيه يقع ما أن فيه واحلكمة"... -
  .)4("القاعدة تلك على املكان هذا مثل يف املصلحة هذه وتقدم معني

  
  :األصالة الشرعية يف القواعد الفقهية :ثانيا

قد جعل  -رمحهما اهللا–أن احلافظ العراقي و ابنه : هنا هي" األصالة الشرعية"و املراد بـ
عمدة أولية و مرجعا أساسيا يف استنباط  -هاخاصة الكتاب و السنة النبوية من–األدلة الشرعية 

و هذا األمر ليس بغريب، فالكتاب و السنة مها األصالن . القواعد و الضوابط الفقهية و بنائها
  . الثابتان الصحيحان اللذان يرجع إليهما مجيع املسائل و األمور

مواضع من على هذا التأصيل اجلليل يف عدة  - رمحه اهللا–و قد صرح احلافظ العراقي 
  ":شد الرحال إىل املساجد الثالثة"، منه قوله يف مسألة "طرح التثريب"

 املساجد هذه إىل الرحال بشد أخرب وإذا الشارع من تتلقّى إنما الشرعية األحكام فإنّ"... 
 جيئ مل الشرع ألنّ فضل؛ غريها إىل الرحال لشد يكن مل غريها إىل الرحال شد يذكر ومل )5(الثّالثة

                                                        
  .7/128، طرح التثريبالعراقي،   )1(
  .8/213العراقي، مرجع سابق،   )2(
  .6/39العراقي، مرجع سابق،   )3(
  .6/87العراقي، مرجع سابق،   )4(
املسجد احلرام، و : تشد الرحال إىل ثالثة مساجد: (و هو قوله عليه الصالة و السالم الذي رواه أبو هريرة رضي اهللا عنه  )5(

؛ و صححه الشيخ شعيب األرناؤوط يف 12/191، 7249رقم املسند، أخرجه أمحد يف ). جدي، و املسجد األقصىمس
  ".إسناده صحيح على شرط الصحيحني: "خترجيه للمسند، و قال
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 النص ورد وقد عليه، الصريح بالنص يعرف إنما البقعة شرف ألنّ القياس؛ يدخله ال أمر وهذا به
  .)1("غريها دون هذه يف

  :يف موضع آخر - رمحه اهللا–و قال 
 الصالة ويقال الصالة ينبغي ال العذاب أثر فيها ينتشر الّيت احلالة كون استشكل وقد"... 

 وإن بالقبول تلقّيه جيب الشارع من جاء إذا التعليل ولكن .العذاب لطرد فعلها يفينبغ الرمحة سبب
 هو إنما احلالة تلك يف الصالة ترك أنّ وهو األول املعىن اإلشكال ذا نرجح لكنا .معناه يفهم مل
  .)2("اخلشوع لسلب الصالة تأخري ذلك مع ويترجح املشقّة من فيها ملا

و انضباطه باألصول  -رمحه اهللا–لها تدل على التزام احلافظ العراقي هذه التصرحيات ك
  .استنباط القواعد الفقهية و بنائها - من ضمنه–الشرعية يف استنباط األحكام و 

أنه ذكرها : إليراد القاعدة أو الضابط -رمحه اهللا–هذا، و قد كانت طريقة احلافظ العراقي 
  . ا و حتليل مسائلهامن خالل شرحه لألحاديث و بيان معانيه

، سنجد أنه حاول االلتزام بالنصوص -رمحه اهللا–و إذا نظرنا إىل قواعد احلافظ العراقي 
  : مثال ذلك. الشرعية قدر اإلمكان؛ لفظا أو مضمونا

و  )4()إمنا األعمال بالنيات(؛ و قد أوردها أيضا بصيغة )3()األعمال بالنيات(قاعدة  -1
و هي ألفاظ مطابقة مع حديث عمر رضي اهللا عنه املشهور يف . )5()األعمال بالنيات و املقاصد(

 .)6(النية
 .)7()ال ضرر و ال ضرار(كذلك قاعدة  -2

    
  :القواعد الفقهية يف مسلك االستدالل: ثالثا 

                                                        
  .6/42، طرح التثريبالعراقي،  ) 1(

  .2/162، مرجع سابقالعراقي،  ) 2(
  .7/68، مرجع سابقالعراقي،  ) 3(

  .2/234، ، مرجع سابقالعراقي ) 4(
  .3/270، العراقي، مرجع سابق ) 5(

  ".إمنا األعمال بالنيات"و هو حديث  ) 6(
  .8/49، العراقي، مرجع سابق ) 7(
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يف القواعد الفقهية هو أنه يذكر القاعدة عند  -رمحه اهللا–من أهم منهج احلافظ العراقي 
و لعل هذا هو املسلك . ستدالل ا يف املسائل و الوقائع االجتهاديةتعليل األحكام الفقهية و اال
يف هذا الكتاب، و هو يتوافق مع طبيعة الكتاب الذي  -رمحه اهللا–الغالب عند احلافظ العراقي 

قاعدة : من ذلك على سبيل املثال .و اهللا أعلم. وضع من أجل شرح أحاديث األحكام الفقهية
هل حيرم متين الزنا "، اليت أوردها يف مسألة  )عنها فال مؤاخذة ااخلواطر و الوساوس معفو (

  :- رمحه اهللا–، فقال "بالقلب أم ال؟
 اخلواطر أنّ من وثبت صح ما ويعارضه بالقلب الزنا متني حترمي على به يستدلّ قد"

 فإنّ .هب واجلزم ذلك على العزم على احلديث هذا فيحمل ،ا مؤاخذة فال عنها معفو والوساوس
 قالوا النار يف واملقتول القاتل: (- والسالم الصالة عليه-  لقوله املستقر بالعزم املؤاخذة على احملقّقني

  .)2(")1()"إنه كان حريصا على قتل أخيه: "، فما بال املقتول؟ قالالقاتل هذا اللّه رسول يا
حيث قرر  "ة الغسل؟إذا أجنب الكافر مث اغتسل مث أسلم فهل عليه إعاد"و يف مسألة 

  :- رمحه اهللا–، قال "الكافر ليس من أهل النية"قاعدة 
 توضأ، أو فاغتسل أحدث أو أجنب إذا الكافر أن إىل ذهابه يف حنيفة أيب على به جتحاُ"..

 وخالف .الشافعي أصحاب لبعض وجه وهو عليه، الوضوء و الغسل إعادة جيب ال أنه أسلم مث
 وبعضهم العبادة أهل من ليس الكافر ألن والوضوء؛ الغسل، إعادة جتب: فقالوا ذلك يف اجلمهور

  )3(".النية أهل من ليس بأنه يعلله

  :، فقال"األصل يف األشياء اإلباحة"و عندما بني إباحة أكل الضب، عللها بقاعدة 
 األشياء يف األصل ألن حالل؛ فهو حيرمه مل إذا ألنه الضب؛ حلم أكل إباحة فيه"...

 بذلك التصريح ورد وقد غريها، أو لعيافة ذلك يكون فقد حترميه على يدل ال أكله وعدم ،اإلباحة
  )4(..."الصحيح يف

                                                        
؛ و مسلم يف 1/15، 31، رقم )و إن طائقتان من املؤمنني اقتتلوا(كتاب اإلميان، باب صحيحه، أخرجه البخاري يف   )1(

  .1/20، 2888لساعة، باب إذا تواجه املسلمان بسيفهما، رقم كتاب الفنت و أشراط اصحيحه، 
  . 8/20، طرح التثريبالعراقي،  ) 2(
  .2/12، مرجع سابقالعراقي،   )3(
  .6/3، مرجع سابقالعراقي،   )4(



102 
 

  
  :مراعاة حتقيق املقاصد الشرعية: رابعا

–إن من أبرز السمات اليت وقفنا عليها يف القواعد الفقهية عند احلافظ العراقي و ابنه 
املقاصد الشرعية اليت تقوم أساسها على جلب املصاحل و  أا قائمة على مراعاة حتقيق -رمحهما اهللا

  . درء املفاسد، و إزالة الضرر، و التيسري و رفع احلرج عن العباد
  : د أو املفاضلة بني رتبها هيفمن أمثلة القواعد اليت جاءت جبلب املصاحل و درء املفاس

  . )1() أمهّهما تقدم ينبغي املصلحتني تزاحم عند: ( قاعدة - 1
 .)2()إذا تعارضت مصلحتان قدم أمههما : ( و قد أوردها بصيغة أخرى                

 .)3()الوجوب مع اإلمكان: ( قاعدة -2
  .)4()األخذ باأليسر و األرفق ما مل يكن حراما: ( قاعدة -3
  
  :صياغات القواعد الفقهية: مسااخ

الفقهية اليت  يف صياغة القواعد و الضوابط -رمحه اهللا–منهج احلافظ العراقي  عنأما 
  :استعملها يف كتاما هذا، فيمكن أن يلخص كما يلي

و . سلك مسلك اإلجياز يف صياغة القواعد و الضوابط يف الغالب - رمحه اهللا–أنه  -1
و من أمثلة هذا النوع عند . هذا هو األصل يف القواعد، فتصاغ بكلمتني أو بضع كلمات حمكمة

 ):بعضها و قد تقدم( - رمحه اهللا–احلافظ العراقي 
 .)5()ال نية لناس و ال خمطئ: ( قاعدة -
 .)6()خالص معترب يف األعمالاإل: ( قاعدة -

                                                        
  .7/12، طرح التثريبالعراقي،  ) 1(
  .1/39كام يف مصاحل األنام، قواعد األحالعز بن عبد السالم، : ؛ و انظر99، 3/67العراقي، مرجع سابق،  ) 2(
  .4/30، العراقي، مرجع سابق ) 3(
  .7/209، العراقي، مرجع سابق ) 4(

  .2/20، مرجع سابقالعراقي،  ) 5(
  .7/194، العراقي، مرجع سابق ) 6(
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بصيغة أطول من األول، و  -رمحه اهللا–يف بعض األحيان، أتى احلافظ العراقي  -2
 :و من أمثلة ذلك ما يلي. يكون ذلك لزيادة إيضاح و بيان

 .)1()التشريك يف النية ال يلزم منه فسادها(: قاعدة -
 .)2()تعاطي املباحات على صورة استعمال احلرام حيرمها: (قاعدة -

  
  :نقد بعض القواعد املقررة عند الشافعية: ساساد

بناًء على –فمىت ما وجد . فاحلافظ العراقي عامل شافعي حمقق ناقد غري متعصب ملذهبه
اعدة الشافعية يف مثال ذلك نقده لق. قاعدة ختالف احلق يف وجهة نظره، ال يتردد يف نقده- اجتهاده
، "من غلبه النوم و قد ضاق به وقت الفرض، فإنه جياهد نفسه و يصلي و يدافع نومه"مسألة 

  :حيث قال
 إذا ما مسألة يف كما مذهبنا قواعد على ميشي الذي هو )القاضي عياض: أي( ذكره وما"

-اآلية أن إال"...: -رمحه اهللا–مث قال  ..."الصالة قدر يسع ما الوقت من بقي وقد الطعام قدم
M  z  y    x : قوله تعاىل  يعين   w  vL 

 ال يقول ما يعلم ال من أن على دلت - )3(
 بعد إمتامها ومن فيها الدخول عن منهي فهو ذلك إىل النوم غلبة أداه فمن الصالة يف يدخل

   )4(."يقول ما يعلم حىت الشروع
–تعلق مبنهج احلافظ العراقي و ابنه اليت متّ ذكرها فيما ي املالمح املنهجيةهذه هي بعض 

  . يف القواعد الفقهية -رمحه اهللا
  
  
  
  

                                                        
  .21، 2/9، طرح التثريب العراقي، ) 1(

  .2/19، مرجع سابق العراقي، ) 2(
  .43سورة النساء،  جزء من األية   )3(
  .3/91، مرجع سابقالعراقي،   )4(
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  :الثاين الفصل
  القواعد املتعلقة بالنيات و املقاصد 

  
  :مباحث ةو فيه عشر

  األعمال بالنيات و املقاصد/ ال عمل إال بنية : قاعدة : األول املبحث
 اإلخالص معترب يف األعمال: قاعدة: الثاين املبحث

  التشريك يف النية ال يلزم منه فسادها: قاعدة: الثالث املبحث
كما يشترط وجود النية أول العبادة يشترط استمرارها إىل : قاعدة: الرابع املبحث 

  أخر العبادة 
  تعاطي املباحات على صورة استعمال احلرام حيرمها: قاعدة: اخلامس املبحث

 ذ عليهالعزم املستقر مؤاخ: قاعدة: السادس املبحث

  اخلواطر و حديث النفس و الوساوس : قاعدة: املطلب السابع
 مرفوعة عن هذه األمة 

  الكافر و املرتد ليسا من أهل النية : قاعدة:الثامن املبحث
  امل يف القول تفسره النية: : قاعدة: التاسع املبحث

  ند ميقاتهمن استعجل ما أمر بتأخريه ووعد به فحرم عنه ع: قاعدة:  العاشر املبحث
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  :األول املبحث
  )1(األعمال بالنيات و املقاصد/ ال عمل إال بنية : قاعدة  

  
القواعد اخلمس الكربى اليت تتفرع و تتخرج عنها عدد ال ينحصر  هذه القاعدة هي أوىل
فالقاعدة تشمل عبادات و معامالت الفرد املسلم، إذ عليها ينبين . من القضايا الكلية و اجلزئيات

و هي نفس . )2(واب و األجور و العقاب و اجلزاء، بل إليها تستند شروط صحة كثري من األمورالث
، و عليها يدور معناه و "األمور مبقاصدها: "القاعدة الكربى الىت عبر عنها مجهور العلماء بقوهلم

  . )3(حمتواه و إن اختلفت االلفاظ و العبارات
  

  :معىن القاعدة
و قال يف . )4(، و هو يف اللغة عام يشمل كل فعل يفعل به"عمل"فهي مجع ) األعمال(أما 

   .)5("أعمال واجلمع والفعل، املهنة: والعمل": اللسان
و إن كان مجهور الفقهاء على صيغة –" األمور"دون " األعمال"و من مربرات اختيار لفظ 

جلوارح و اللسان و هو أن األعمال عند أهل السنة و اجلماعة تشمل أعمال ا-"األمور مبقاصدها"
و قد قال ابن السبكي حول هذه ). األعمال بالنيات: (القلب، و هو أيضا مطابق للصيغة النبوية

  :الصيغة
: قول من أويت جوامع الكلم) األمور مبقاصدها: أي(و أرشق و أحسن من هذه العبارة " 

  . )6(""إمنا األعمال بالنيات"

                                                        
  . 7/68، 3/270، 2/234، 2/16، طرح التثريبالعراقي،  ) 1(
  .52، ص 1.طقاعدة األمور مبقاصدها؛ دراسة نظرية و تأصيلية، الباحسني،  ) 2(
  .1/120، 1.طموسوعة القواعد الفقهية، البورنو، : حول اختالف األلفاظ و العبارات يف القاعدة، راجع ) 3(
  ، 4/145 ،"عمل"مادة  ،معجم مقاييس اللغةابن فارس،  ) 4(
  .11/475 ،"عمل"مادة  ،لسان العربابن منظور،  ) 5(
  .1/54، األشباه و النظائرالسبكي،  ) 6(
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و من . ا يتكون من النون و الواو و حرف العلة، و أصل ماد"نية"فهي مجع ) النيات(أما 
، "عجم الشيئ"معىن ) 2(، و "مقصد لشيء"معىن ) 1: (حيث املعىن اللغوي، هي تدل على معنني

  . )1(اتصف بالصالبة و الشدة: أي
 من أمر على القلب بعزم االستعمال غالب يف النية خصت مثّ"...: و قال يف املصباح املنري

  .)2("تنويه الّذي والوجه األمر نيةوال ،األمور
  :، منها)النية(أما من حيث االصطالح، فهناك عدة تعاريف لـ

هي انبعاث النفس حلكم الرغبة و امليل إىل ما هو موافق : ")3(تعريف أيب حامد الغزايل- 1
  .)4("للغرض، إما يف احلال و إما يف املآل

  .)5("رض أو غريهالنية عزم القلب على عمل ف: "تعريف النووي - 2
. إال ما ذكره الغزايل–من جهة الشرع " النية"و املالحظ هنا أن هذه التعريفات قد عرفّت 

الوارد يف احلديث السابق على هذا املعىن االصطالحي  سيشكل تطبيقه " النيات"و لكن محل لفظ 
أمرأة  فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو: "...على ما ورد بعد ذلك من الكالم النبوي

  ". )6(احلديث...ينكحها
  : قال ابن حجر العسقالين

و النية يف احلديث حممولة على املعىن اللغوي ليحسن تطبيقه على ما بعده، و تقسيمه "
  .)7("أحوال املهاجر، فإنه تفصيل ملا أمجل

                                                        
  .5/366 ،"نوى"مادة  ،معجم مقاييس اللغةابن فارس،  ) 1(
  .2/631، املصباح املنريالفيومي،  ) 2(
و هو من أشهر علماء املسلمني عرب . مد بن أمحد الغزايل الطوسي الشافعي، حجة اإلسالمهو أبو حامد حممد بن حم ) 3(

توىل التدريس يف املدرسة النظامية ببغداد، حىت عظمت مرتلته و عال قدره، مث أقبل على العزلة و العبادة حىت تويف . القرون
 أصول الفقه، و الوجيز يف الفقه الشافعي، و إحياء علوم الدين، و املستصفى يف: و من مصنفاته. هـ 505بطوس سنة 

شذرات ، ابن العماد، 4/101، طبقات الشافعية الكربى، السبكي، 3/353، وفيات األعيانابن خلكان، : انظر. غريها
  .  4/10، الذهب

  .4/334ط، .دإحياء علوم الدين، الغزايل،  ) 4(
  .1/310، ط.د، )ملطيعيمع تكملة السبكي و ا(اموع شرح املهذب النووي،  ) 5(
  .111كما سيأيت خترجيه يف ص  ) 6(
  .1/13، فتح الباريابن حجر العسقالين،  ) 7(
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" النية"هو األقرب و األرجح يف بيان معىن  - رمحه اهللا–، فلعل ما عرفه الغزايل على هذاو 
من حيث االصطالح، ألنه األقرب إىل املعىن اللغوي و هو أيضا متجرد عن الوصف الشرعي مما 

  . -..."جيعله يشمل األعمال اليت يقصد ا التقرب إىل اهللا تعاىل و مما هي ليست كذلك
) 1: (، و من معاين هذه الكلمة"القصد"، و أصله من "مقصد"فهي مجع ) املقاصد(أما 

 اإلسراف بني ما وهو اإلفراط خالف) 3(االستقامة على الشيئ، و ) 2(أمه، و إتيان الشيئ و 
  .)1(والتقتري

هو األقرب، ألن ) إتيان الشيئ و أمه(و فيما يتعلق ذه القاعدة، فإن املعىن األول 
الدوافع و الدواعي "، أو هي )2("اإلرادة املتوجهة إىل األمور"من حيث االصطالح هي " املقاصد"
  .)3("يت جتعل املكلف يتجه مبا يصدر عنه إليهاال

، و لكنهم "األمور مبقاصدها"هذا، و ينبغي أن ينبه بأن الفقهاء مع ذكرهم القاعدة بصيغة 
، سواء كان ذلك عند حديثهم عن - كما هو النص النبوي–" النيات"يف جمال تطبيقها يعربوا بـ

  : الشيخ الباحسني بقولهو أكد ذلك . العبادات، أو عن غريها من األحكام
استعمال القصد على أنه شرط، أو ركن يف  -كما ظهر لنا–و مل يرد يف كتبهم "...

  .)4()"النية(بل كانوا يستخدمون لفظ . عبادة، أو غريها
ما يصدر عن املكلفني من التصرفات تكون أحكامها "أن : للقاعدة، هواملعىن اإلمجايل أما 

أن احلكم الذي يترتب على فعل املكلف ينظر فيه إىل مقصده و ما على مقتضى ما قصد منها؛ أي 
يريده بقلبه، و حبسب هذا القصد و اإلرادة تترتب األحكام عليه؛ سواء كان ذلك يف الثواب أو 
عدمه، و يف العقاب و عدمه، و يف املؤاخذة و عدمه، و يف التملك أو عدمه، و يف الضمان أو 

كما أن هذا القصد و النية هو األساس يف . كن حصره و إحاطتهعدمه، إىل غري ذلك مما ال مي
  .)5("تفسري اللفظ، و بيان معناه عند االلتباس و الغموض، و يف ترتيب اآلثار عليه

                                                        
  .5/54 ،"قصد"مادة  ، ط.د، العني كتاب ،الفراهيدي؛ 3/354 ،"قصد"مادة  ،لسان العربابن منظور،  ) 1(
  . 162، ص املفصل يف القواعدالباحسني،  ) 2(
  28، ص ور مبقاصدهاقاعدة األمالباحسني،  ) 3(

  .24، ص الباحسني، مرجع سابق ) 4(
  .164-163، ص املفصل يف القواعدالباحسني،  ) 5(
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، إذ مجيع مرتلتها و قدرها يف حياة املسلم هذا املعىن يدلنا على عظم مكانة النية و علو
ن العقود و االتفقات مبنية على نياته و مقاصده اليت تصرفاته من األعمال و األقوال و ما أبرم م

و يف ذلك يقول ابن . فالنية تؤثر يف الفعل صحة أو فساد، مباحا أو حراما. ه إىل تلك األعمالتبعث
  :قيم اجلوزية

فأما النية، فهي رأس األمر و عموده، و أساسه و أصله الذي عليه يبىن، فإا روح العمل "
  )1(..."العمل تابع هلا، يبىن عليها و يصح بصحتها و يفسد بفسادهاو قائده و سائقه، و 

و صالح األعمال مرتبطة بصالح النيات، كما أن . فاألعمال كلها تابعة و منقادة للنيات
  .فساد النيات تستلزم فساد األعمال

  
  :أدلة القاعدة

أهم تلك األدلة  األدلة الدالة على هذه القاعدة اجلليلة كثرية و متنوعة، و لعلنا نذكر
  :للقاعدة بشيئ من اإلجياز

  :من القرآن الكرمي :أوال
M  p  o : قوله تعاىل -1   n   m   l  k   j  i  hL )2(. 

 فإنّ العبادات يف النية وجوب على دليل هذا يف"...:  -رمحه اهللا– )3(قال القرطيب
 .)4("غريه ال تعاىل اللّه وجه به يراد الّذي وهو القلب عمل من اإلخالص

 .)M  T  S  R  Q  PL )5 : قوله تعاىل -2

                                                        
  .3/145، إعالم املوقعنيابن قيم اجلوزية،  ) 1(
  .5األية جزء من : سورة البينة ) 2(
 صاحل. املفسرين كبار من: لقرطيبا اهللا، عبد أبو األندلسي، اخلزرجي األنصاري فرح بن بكر أيب بن أمحد بن حممدهو  ) 3(

 اجلامع"  كتبه من. فيها وتويف) مبصر أسيوط، مشايل يف( خصيب ابن مبنية واستقر الشرق إىل رحل. قرطبة أهل من. متعبد
؛ 2/87، الوايف بالوفيات؛ الصفدي، 2/69 طبقات املفسرين،الداوودي، : انظر. هـ 671تويف سنة ". القرآن ألحكام

  .5/322 ،15.، طماألعالالزركلي، 
  .20/144، ط.د، القرآن ألحكام اجلامعالقرطيب،  ) 4(
  .2األية  جزء من :سورة الزمر ) 5(
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 وإخالصها النية، وجوب على دليل اآلية ويف... ": -رمحه اهللا–قال الشوكاين 
 وقد القلب، بأعمال إلّا تكون ال الّيت القلبية األمور من اإلخالص ألنّ الشوائب، عن

 إنما( حديث يف كما ية،الن واألفعال األقوال يف األمر مالك أنّ الصحيحة السنة جاءت
 .)1()"تبالنيا األعمال

M6   5 : قوله تعاىل -3   4   3  2 L )2(. 

 أصل )املصلح من املفسد يعلم واللّه( :قوله تعاىل: " -رمحه اهللا–قال السيوطي 
فرب أمر مباح أو مطلوب ملقصد؛ ممنوع باعتبار مقصد  ،"األمور مبقاصدها"لقاعدة 

  .)3("آخر
أشبهها تدل على وجوب النية و اعتبارها يف مجيع األعمال، و على  هذه األيات و ما

  . اعتدادها يف مجيع التصرفات، و أن اإلنسان سيؤاخذ بناء على ما يقصده و ينويه يف قلبه
  

  :من السنة النبوية :ثانيا
 اهللا صلّى اللّه رسول مسعت:  ، قال- رضي اهللا عنه–حديث عمر بن اخلطاب  -1

 إىل هجرته كانت فمن نوى، ما امرئ لكلّ وإنما بالنيات، األعمال نماإ": يقول وسلّم عليه
 .)4("إليه هاجر ما إىل فهجرته ينكحها، امرأة إىل أو يصيبها، دنيا

و قد تقدم معنا أن هذا احلديث هو األصل األصيل اليت تنبين هذه القاعدة عليها، 
ح كثري من العلماء الكبار على و قد صر. بل يعترب هذا احلديث أقوى أدلة هذه القاعدة

  :-رمحه اهللا–قال احلافظ العراقي  .أمهية هذا احلديث
 ربعه وقيل العلم ثلث إنه: فيه قيل حتى اإلسالم قواعد من قاعدة احلديث هذا"

 بقلبه العبد كسب ألنّ: البيهقي قال. العلم ثلث إنه وأمحد الشافعي وقال مخسه وقيل
                                                        

  . 4/514، 1. ، طالقدير فتح الشوكاين، ) 1(
  .220األية  جزء من :سورة البقرة ) 2(
  .50، ص ط.د، اإلكليل يف استنباط التأويلالسيوطي،  ) 3(
 هللا صلى اهللا عليه و سلم،،  صحيحه، كتاب الوحي، باب كان بدء الوحي إىل رسول اصحيحهأخرجه البخاري يف  ) 4(

، 3/1515إمنا األعمال بالنيات، : ، كتاب اإلمارة، باب قوله صلى اهللا عليه و سلمصحيحه؛ و مسلم يف 1: رقم ،1/6
  .1907: رقم
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 ولذلك بانفرادها عبادة تكون ألنها أرجحها؛ وهي األقسام، أحد يةفالن وجوارحه ولسانه
 أراد بأنه يشعر أمحد اإلمام وكالم. البيهقي أوله وهكذا عمله من خريا املؤمن نية كانت
  : أحاديث ثالثة على اإلسالم أصول: قال فإنه آخر، معىن العلم ثلث بكونه

 فهو منه ليس ما هذا أمرنا يف أحدث من( عائشة وحديث  )بالنية األعمال( حديث
1()رد(، عمان وحديثبشري بن الن)ن، احلالل( )2ن واحلرام بي4(")3()بي(.  

  :فيما يتعلق ذا احلديث -رمحه اهللا–و قال ابن القيم 
 بنية، إلّا عمل يكون ال وهلذا بالنية، إلّا يقع ال العمل أنّ األوىل اجلملة يف فبين..."

 العبادات يعم وهذا نواه ما إلّا عمله من له ليس العامل أنّ الثّانية اجلملة يف بين مثّ
  .)5(..."واألفعال العقود وسائر والنذور واألميان واملعامالت
: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم: ، قالت-رضي اهللا عنه–حديث عائشة  -2

: قلت: قالت ".وآخرهم بأوهلم خيسف األرض، من ببيداء كانوا فإذا الكعبة، جيش يغزو"
: قال منهم؟ ليس ومن أسواقهم، وفيهم وآخرهم، بأوهلم خيسف كيف اللّه، رسول يا
 .)6("نيام على يبعثون مثّ وآخرهم، بأوهلم خيسف"

                                                        
؛ و مسلم 2697ور فالصلح مردود، رقم كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جصحيحه، أخرجه البخاري يف  ) 1(

  . 1718، رقم 3/1343كتاب األقضية، باب نقض األحكام الباطلة و رد حمدثات األمور، صجيحه، يف 
و . األمري، العامل، صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و ابن صاحبه. النعمان بن بشري بن سعد بن ثعلبة األنصاري ) 2(

  .412- 3/411سري أعالم النبالء، الذهيب، : انظر. هـ 64تويف سنة  .عد من الصحابة الصبيان
؛ و 2051، رقم 3/53كتاب البيوع، باب احلالل بني و احلرام بني بينهما مشبهات، صحيحه، أخرجه البخاري يف  ) 3(

  .1599، رقم 3/1219كتاب املساقاة، باب أخذ احلالل و ترك الشبهات، صحيحه، مسلم يف 
  .2/5، طرح التثريبالعراقي،  ) 4(
  .3/145، إعالم املوقعنيابن قيم اجلوزية،  ) 5(
، صحيحهو مسلم يف  2118: رقم ،)3/65(، كتاب البيوع، باب ما ذكر يف األسواق،صحيحهأخرجه البخاري يف  ) 6(

  .2884رقم  ،2/746كتاب الفنت، باب اخلسف باجليش الذي يغزو البيت،
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أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : -رضي اهللا عنه– )1(حديث سعد بن أيب وقاص -3
 ىف جتعل ما حتى عليها، أجرت إالّ اللّه وجه ا تبتغى نفقة تنفق لن إنك: "سلم قال

 .)2("امرأتك
فالنية هي اليت ترفع . هذه األحاديث تدل داللة واضحة على أن النية هي ميزان األعمالف

  .   األعمال و ختفضها، و حبسبها يتعني ما حيصله اإلنسان من عمله
  

  :اإلمجاع: ثالثا
بة منذ عصر الصحابة فما بعده على هذه القاعدة لقد انعقد إمجاع املسلمني يف عصور متعاق

  )3( .قرآنا و سنة–تابعا إلمجاع للمعاين اليت تضمنتها أدلة هذه القاعدة 
  

 : العقل: رابعا

  :- رمحه اهللا–أما من حيث العقل، فكما يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 
كل أحد إذا أراد أن لو كلف العباد أن يعملوا عمال بغري نية، كلفوا ما ال يطيقون؛ فإن "

  .)4("يعمل عمال مشروعا أو غري مشروع، فعلمه سابق إىل قلبه و ذلك هو النية
ال بد أن تكون صادرة عن نية و قصد و  -حىت تكون معتربة و معتمدة–فأعمال العباد 

  .فمن املعقول إذن أن العمل تابع للنية الباعثة له. )5(إرادة
  

  :تطبيقات القاعدة

                                                        
ب الزهري، أبو إسحاق القرشي الزهري، أحد العشرة و أحد السابقني األولني و أحد سعد بن أيب وقاص مالك بن أهي ) 1(

  ).97-1/96سري أعالم النبالء، الذهيب، : انظر. هـ 55تويف بالعقيق يف قصره سنة . الستة أهل الشورى
، 1/20 ،نوى ما امرئٍ لّولك واحلسبة، بالنية األعمال إنّ جاء ما باب،  كتاب اإلميان، صحيحهأخرجه البخاري يف  ) 2(

  .1628 رقم ،1/30، بالثلث الوصية باب ،الوصية كتاب صحيحه، يف مسلم؛ و 56: رقم
  .84، ص قاعدة األمور مبقاصدهاالباحسني،  ) 3(
   .18/262جمموع الفتاوى، ابن تيمية،  ) 4(
  .172، ص املفصل يف القواعدالباحسني،  ) 5(
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العبادة املقصودة لذاا اليت ليست وسيلة إىل غريها كالصالة النية يف "جتب  -1
 . )1("و الصيام

النية على الزوج إذا غسل زوجته انونة من حيض و نفاس أو "لزوم  -2
 .)2("الذمية إذا امتنعت عن ذلك

 .)3("تشترط النية يف سجود التالوة ألنه عبادة" -3

الفرضية دون النفلية،  من نوى صالة فرض مث بطل فرضه إلتيانه مبا ينايف" -4
 .)4("النافلة، فال حيصل له ما مل ينوه فهي ال تصح نفال، ألنه مل ينو لصالته

إذا نوى املتطوع بالصيام قبل الزوال أو بعده، فإنه حيسب له الصيام من " -5
 .)5("حني النية خللو أول النهار عن النية

و لكن  طلب العلم من أفضل الطاعات و القربات إىل اهللا عز و جل، -6
 .)6(ختتلف نتائجه حبسب نية طالب العلم و قصده

األخذ بالدنيا و نعيمها و االستمتاع ا ليس مذموما على اإلطالق، و إمنا  -7
 :-رمحه اهللا–قال احلافظ العراقي . حبسب نية اإلنسان و مقاصده

 بل عليها وإقباله هلا أخذه مبجرد الدنيا وحب بالشره اإلنسان على حيكم ال... " 
   .)7("...بالنيات األعمال وإنما املقاصد باختالف خيتلف ذلك

                                                        
  .2/11طرح التثريب، العراقي،   )1(
  .2/12العراقي، مرجع سابق،   )2(
  .2/13العراقي، مرجع سابق،   )3(
  .2/14، مرجع سابقالعراقي،   )4(
  .2/16،  العراقي، مرجع سابق  )5(
 مل االس، يف السفهاء به ومياري العلماء، به ليباهي العلم طلب من: "-رضي اهللا عنه–كما يف حديث  معاذ بن جبل  ) 6(

، صحيح الترغيب و الترهيب، و صححه األلباين يف 20/66، 2.، طاملعجم الكبريين يف اأخرجه الطرب". اجلنة رائحة يرح
  .1/154، 1.ط

و قال الثوري و : "...و قال ابن قدامة. 37ص األشباه و النظائر، ابن جنيم، : و انظر .2/234، مرجع سابقالعراقي،  ) 7(
هم يرون اشتراط : أي). 1/82املغين، ابن قدامة، ..." (إمنا تشترط يف التيممال تشترط النية يف طهارة املاء و : أصحاب الرأي

  .النية يف التيمم فقط دون غريه من الطهارات
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 والنوم كاألكل إليها التوصل أو العبادة على يالتقو ا قصد إذا املباحات -8
تتحول إىل الطاعات و القربات، و يستحق فاعلها و ، فإا )1(ذلك وغري املال واكتساب

 .اهللا عز و جلّ العامل ا الثواب اجلزيل و األجر الوفري من

على الراجح، خالفا أليب –وجوب النية يف التيمم كما يف بقية الطهارات  -9
؛ و ذلك النعقاد اإلمجاع على أن اجلنب لو سقط يف املاء )2(-حنيفة و الثوري و األوزاعي

فلو ال وجوب النية، ملا توقف . غافال و ناسيا عن كونه جنبا، ملا ارتفعت جنابته قطعا
 .)3(يهاصحة غسله عل

كالبيع و الشراء و اإلجارة و الصلح –عقود املعاوضات و التمليكات املالية  -10
عند إطالقها ومل يقترن ا ما يقصد به إخراجها عن معناها الذي وضعت عليه؛  - و اهلبة

 ذه اقترنو لكن إذا . فإا تفيد حكمها، و هو ترتب آثار التمليك و التملك عليها
 فإنه ،- املواضعةكاهلزل و االستهزاء و – احلكم هذا إفادة عن خيرجها ما املعاوضات

 .)4(املذكور حكمها إفادة يسلبها

  
  

  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  .1/142، موسوعة القواعد الفقهية؛ البورنو، 8، ص األشباه و النظائرالسيوطي،  ) 1(

  . 2/11، طرح التثريبالعراقي،  ) 2(
  .2/12، العراقي، مرجع سابق ) 3(
  . 1/65، 1. طالقواعد الفقهية و تطبيقاا يف املذاهب األربعة، ؛ الزحيلي، 48، ص شرح القواعد الفقهية الزرقا، ) 4(
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  :الثاين املبحث
  )1(اإلخالص معترب يف األعمال: قاعدة 

و ملا كان املقصود من العبادات و الطاعات و القربات هو وجه اهللا تعاىل و طلب مرضاته 
بد من هذا الشرط املهم لقبول العبادات و القربات و ترتب ثواا؛  و احلصول على ثوابه، كان ال

فمن هنا جاءت أمهية هذه القاعدة و أمهية إفرادها كقاعدة مستقلة . )2(و هذا الشرط هو اإلخالص
  .)3(للداللة على ضرورية إخالص النية يف األعمال

  :-رمحه اهللا–و يف هذه املناسبة، يقول الدكتور وهبة الزحيلي 
: املكلفون ا يلزم اليت الشرعية األحكام نطاق يف اإلسالمي الرصيد مقومات أهم ومن"

 فسدت وحيث العمل، صلح النية، صلحت فحيث األعمال، لتصحيح معيار فهي الصحيحة، النية
 إال فعلها على الثواب يترتب وال شرعا، معتربة املؤمنني املكلفني أعمال تصري وال. العمل فسد
 على ال اإلخالص مراتب على مرتب احلقيقة يف" -كما قال اإلمام القرايف– فالثواب .)4("بالنية

  .)5("املشقّة مراتب
  

  :معىن القاعدة
: ويقال .صفا وزال عنه شوبه :، مبعىنخلوصا -خيلص - خلص" من :يف اللغة )اإلخالص(

   .)6(أي جنّاه: "خلّصه ختليصا": ويقال .سلم منها وجنا: "خلص من ورطته"
، أو إرادة أن يريد العبد بعمله التقرب إىل اللّه تعاىل وحدههو اإلخالص يف الطاعة حقيقة  

  . وجه اهللا تعاىل من العبادة و األعمال

                                                        
  .7/200، 7/194، طرح التثريبالعراقي،  ) 1(
  .140، ص الوجيز يف إيضاح القواعد الكربىالبورنو،  ) 2(
، 1. طالشرح املختصر على منت زاد املستقنع، ؛ الفوزان، 1/222، 1. ، طالنجم الوهاج يف شرح املنهاجالدمريي،  ) 3(

1/52.  
  1/148 ،4.ط ،وأدلّته اإلسالمي الفقهالزحيلي،  ) 4(

  .13/357 ،1. ط، الذخريةالقرايف،  ) 5(
  .77ص  ،"خلص"مادة  ،خمتار الصحاح؛ الرازي، 249/ 1 ،"خلص"مادة  ،املعجم الوسيطجممع اللغة،  ) 6(
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صرف العمل والتقرب به إىل اللّه وحده، " هو أن اإلخالص لنا يتضح ،على ما تقدمبناء  و
وإمنا يرجو ثواب اللّه وخيشى عقابه ويطمع  ؛طلبا للعرض الزائل، وال تصنعا ال رياء وال مسعة، وال

  .)1("يف رضاه
رمحه – )2(قال ابن فارس". عرب"، أصله من "االعتبار"فهو مفعول من  )معترب(أما قوله 

 يف واملضي النفوذ على يدلّ واحد صحيح أصل والراء والباء العني: "عن هذا األصل -اهللا
  )3(..."الشيء

هو معتد به و منفّذ، ألن له قيمة و ) معترب: (ا، فاملقصود من قولناو هذا املعىن هو املراد هن
  .عتبار و االهتماميف عني اال
يف األعمال معتد به و مشترط يف قبول األعمال  للقاعدة هو أن اإلخالصاملعىن اإلمجايل و 

. ونهو اإلخالص أمر زائد على النية، ال حيصل بدوا، و قد حتصل هي بد. و حصول الثواب هلا
 .منثورا هباء وعمله جهده يكون فبدونه صفاته، وأهم املسلم، عمل روح هو واإلخالص"

    .)4("اإلسالم أئمة باتفاق القلوب أعمال أهم من واإلخالص
  

  :أدلة القاعدة
كل ما سبق ذكره يف القاعدة السابقة من األدلة هو نفس األدلة اليت نستدل ا هلذه 

  :نذكرها تأكيدا ألمهية القاعدة و هناك أدلة أخرى. القاعدة
  :من القرآن الكرمي: أوال

M  î  í: قوله تعاىل -1     ì   ë  ê  é  è     ç   æ    å    ä         ã  âL )5(
 . 

                                                        
  .26،  ص 1. طخللق احلسن يف ضوء الكتاب و السنة، االقحطاين،  ) 1(
 والصاحب اهلمذاين البديع عليه قرأ. واألدب اللغة أئمة من: احلسني أبو الرازي، القزويين زكرياء بن فارس بن أمحدهو  ) 2(

 من. نسبته وإليها فيها، فتويف الري إىل انتقل مث مهذان، يف مدة وأقام قزوين، من أصله. البيان أعيان من وغريمها عباد ابن
، األعالمالزركلي،  ؛1/127إنباه الرواة على أنباه النحاة، القفطي،  :انظر. هـ 395تويف سنة ". اللغة مقاييس" :تصانيفه

  .1/193 ،15.ط
  .4/207 ،"عرب"مادة  ،معجم مقاييس اللغةابن فارس،  ) 3(
  .8، ص ط.، دوالسنة الكتاب ضوء يف خرةاآل بعمل الدنيا إرادة وظلمات اإلخالص نورالقحطاين،  ) 4(
  .110 جزء من األية :سورة الكهف ) 5(



116 
 

هذه األية تدل على اعتبار اإلخالص كشرط أساسي لقبول األعمال و حلصول 
  . ذلك الثواب العظيم

  : - رمحه اهللا–قال ابن كثري 
 ما  )صاحلا عمال فليعمل( الصاحل، وجزاءه ثوابه: أي )ربه لقاء يرجو كان فمن"(

 ال وحده اللّه وجه به يراد الّذي وهو )أحدا ربه بعبادة يشرك وال( ،اللّه لشرع موافقا كان
 شريعة على  اصواب للّه خالصا يكون أن بد ال .املتقبل العمل ركنا وهذان له، شريك
 .)1("لّموس عليه اللّه صلّى اللّه رسول

¯  °M: قوله تعاىل -2   ®   ¬   «  ª    ©  ¨   §  ¦   ¥   ¤  £±  

  ¸      ¶  µ  ´  ³   ²L )2(. 

يف هذه األية الكرمية، ذكر اهللا عز و جل بعض األمور األساسية الىت ال بد أن مير 
؛ و أنه ينبغي له أن -من احمليا و املمات-و قدرا-من الصالة و النسك- عليها اإلنسان شرعا

و هذا دليل على أن اإلخالص معترب يف . ذلك كله خالصا هللا عز و جل دون غريهجيعل 
  :- رمحه اهللا– )3(قال اإلمام الطربي. ذلك كله، حىت يستحق اإلنسان للقبول و الثواب

 من املشركون، أيها به، أشركتم ما دون خالصا له كله ذلك أن: يعين... "
 ال ألنه نصيب، فيه منهم لشيء وال خلقه، من ذلك من شيء يف) له شريك ال= ( األوثان
 .)4("...ريب أمرين وبذلك: يقول ،) أمرت وبذلك= ( خالصا له إال ذلك يكون أن ينبغي

  
  :من السنة النبوية: ثانيا

                                                        
  .5/205، تفسري ابن كثريابن كثري،  ) 1(
  .163- 162: سورة األنعام ) 2(
 والتاريخ الكبري التفسري صاحب غالب، ابن كثري بن يزيد وقيل الطربي، خالد، بن يزيد بن جرير بن حممد جعفر أبوهو  ) 3(

 تدل عديدة فنون يف مليحة مصنفات وله ذلك، وغري والتاريخ والفقه واحلديث التفسري منها كثرية فنون يف إماما كان ري،الشه
وفيات ابن خلكان، : انظر.  هـ 310تويف سنة . أحدا يقلد مل اتهدين، األئمة من وكان فضله، وغزارة علمه سعة على

  .70-6/69 ،15.، طاألعالم؛  الزركلي، 2/212، الوايف بالوفيات؛ الصفدي، 4/191، األعيان
  .12/283، 1. ط ،القرآن تأويل يف البيان جامع، الطربي ) 4(
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: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم: -رضي اهللا عنه–حديث أيب هريرة  -1
 معي فيه أشرك عمال عمل من الشرك عن الشركاء أغىن أنا: يقول وتعاىل تبارك اللّه إنّ"

 .)1("عمله للّذي هو بريء منه فأنا غريي

عدم  سبب رئيسي يف - ي هو ضد اإلخالصالذ–احلديث يدل على أن الشرك 
إذا كان األمر كذلك، فليس أمام العبد خيار . اعتبار أي عمل قام به العبد عند اهللا تعاىل

إال القيام باإلخالص و االبتعاد عن كل -تعاىل حىت حيصل على القبول و الثواب من اهللا–
  . معترب يف األعمال- إذن–فالقيام به . ما يكدره أو يبطله

  :شارحا هذا احلديث -رمحه اهللا–قال اإلمام النووي 
 بل أقبله مل ولغريي يل شيئا عمل فمن .وغريها املشاركة عن غين أنا :ومعناه"

 .)2("به ويأمث فيه الثواب باطل ئىاملرا عمل أن واملراد .الغري لذلك أتركه

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم: -رضي اهللا عنه–حديث أيب هريرة  -2
 إميانا القدر ليلة قام ومن ذنبه، من تقدم ما له غفر واحتسابا إميانا رمضان قام من"

 . )3("ذنبه من تقدم ما له غفر واحتسابا

  :- رمحه اهللا– قال احلافظ أبو زرعة
 اللّه ملرضاة طلبا أي )واحتسابا( وقوله وطاعة، حق بأنه تصديقا أي )إميانا( هقول"

 من واالحتساب .اإلخالص خيالف مما ذلك غري وال الناس رؤية بقصد ال وثوابه تعاىل
 له ألنّ احتسبه؛ اللّه وجه بعمله ينوي ملن قيل وإنما ،العد من كاالعتداد العد وهو احلسب
  .)4("به معتد كأنه الفعل مباشرة حال يف فجعل عمله يعتد أن حينئذ

                                                        
  .)2985( رقم، 4/2289، اهللا غري عمله يف أشرك من باب والرقائق، الزهد ، كتابصحيحه يف مسلم أخرجه ) 1(
  .116-18/115، املنهاج شرح صحيح مسلمالنووي،  ) 2(

؛ و مسلم يف 37، رقم 1/16كتاب اإلميان، باب تطوع قيام رمضان من اإلميان،  ،صحيحهلبخاري يف أخرجه ا ) 3(
    . 759، رقم 1/22باب الترغيب يف قيام رمضان،  كتاب صالة املسافرين،صحيحه، 

  .4/161طرح التثريب، العراقي،   ) 4(
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هو مبعىن االعتداد و االعتبار، " االحتساب"هنا يشري احلافظ العراقي إىل أن 
فاحلديث يدل على أن اإلخالص معترب يف الصيام و القيام، و مها من العبادات و األعمال 

 .اليت تقرب إىل اهللا جل و عال

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم: - عنهرضي اهللا–حديث أيب هريرة  -3
 أن كلمته وتصديق سبيله، يف اجلهاد إلّا بيته من خيرجه ال سبيله يف جاهد ملن اللّه تكفّل"

 .)1("غنيمة أو أجر من نال ما مع منه خرج الّذي مسكنه إىل يرجعه أو اجلنة يدخله

  :-رمحه اهللا–قال احلافظ العراقي 
 للّه خالصا كان ما إلّا منها يزكو ال وأنه األعمال، يف صاإلخال اعتبار وفيه"

 .)2("تعاىل

  
  :تطبيقات القاعدة

الصالة و الصوم و الزكاة و احلج من األعمال اليت تشترط يف صحتها و يف حصول  -1
 نها أيضا تشمل جتريد النية هللا و املراد بالنية هنا ليست جمرد تعيني نوع العبادة، و لك. ثواا النية

 . )3("اإلخالص حمض النية"فـ تعاىل، الدين و الطاعات له وحدهتعاىل الذي هو إخالص 

 الثّواب حلصول تشترط لكن لصحته النية تشترط ال" من األعمال ضربهناك  -2
 املريض وعيادة ورده العاطس وتشميت ورده السالم وابتداء واإلقامة واألذان، العورة، كستر
تشمل اإلخالص هللا تعاىل  -كما سبق–و املقصود بالنية هنا  .)4("...األذى وإماطة اجلنائز واتباع

 .يف العمل

تسوية الغامن و غري الغامن يف األجر، إال أن الغامن عجل له ثلثا أجره، و غري الغامن  -3
 .)5(يعوضه اهللا ما فاته من الغنيمة يف اآلخرة

                                                        
 قبل البحر لنفد ربي لكلمات مدادا البحر كان لو قل(: تعاىل اللّه قول باب كتاب التوحيد،، صحيحهأخرجه البخاري يف  ) 1(

  .7463رقم  ،9/137 ،)مددا مبثله جئنا ولو ربي كلمات تنفد أن
  .7/194، طرح التثريبالعراقي،  ) 2(
  .1/181، 1. ، طشرح الزركشيالزركشي،  ) 3(
  .2/11، طرح التثريبالعراقي،  ) 4(
  .7/195العراقي، مرجع سابق،   )5(
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صل على أجر الشهادة الذي يقاتل دون ماله البد أن يقصد بذلك وجه اهللا حىت حي -4
 .)1(يف تلك املقاتلة

 ذلك قصد ومن ثوابه، كمل فقط، اهللا كلمة إعالء - مثال- باجلهاد قصد من" -5
 فال. )2("ااهد أجر يعطى ال ولكنه, يأمث مل, وحدها الغنيمة قصد ومن ثوابه، نقص معه، والغنيمة

 فكل والظهور، الشجاعة إرادة أو اء،األعد على االستيالء جمرد أو الغنيمة، الغزو من القصد يكون
  .)3(العليا هي اهللا كلمة لتكون قاتل من: امسه على الذي وإمنا تعاىل، اهللا اسم على ليس هذا

وإن قصد غري ذلك  .من أراد بالوصية والوقف التقرب إىل اهللا، فإنه يثاب على ذلك" -6
دون بوالوقف يصح . لرياء ال يثاب عليهفإنفاق املال بنية السمعة وا .كأن يقال عنه كرمي، فال ثواب له

  .)4("نية، لكن ليس له ثواب إال إذا نوى التقرب إىل اهللا تعاىل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                        
  .7/200، طرح التثريبالعراقي،   )1(
  .2/108، 5.، طتوضيح األحكام من بلوغ املرام البسام،  ) 2(
  .6/358، البسام، مرجع سابق ) 3(

    .36، ص 1.ط، شرحها و دورها يف إثراء التشريعات احلديثة: تبسيط القواعد الفقهية السرحان،  ) 4(
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  : الثالث املبحث
  )1(التشريك يف النية ال يلزم منه فسادها: قاعدة

  
و هي قاعدة شريفة . هذه القاعدة من أهم القواعد املتفرعة عن قواعد النيات و املقاصد

و قد قال . ه إىل اهللا تبارك و تعاىلتملن حذقها و فهمها و أحسن تطبيقها يف حياته و مسريجليلة 
  : -رمحه اهللا–ابن قيم اجلوزية 

 فربما تعاىل، الرب )2(مراضي يف اخلواطر عليه تتزاحم كانت اخلطاب بن عمر وهذا"
 .والصالة اجلهاد بني مجع قد فيكون ،)3(صالته يف وهو جيشه جيهز فكان صالته، يف استعملها

 صادق إال يعرفه ال شريف عزيز باب وهو. الواحدة العبادة يف العبادات تداخل باب من وهذا
 فضل وذلك. شىت بعبادات فيها يظفر عبادة يف يدخل حبيث اهلمة، عايل العلم، من متضلّع الطلب،

  )4(".يشاء من يؤتيه اهللا
التداخل بني "أو " التداخل يف النيات"م ملسألة هذه القاعدة يتكلم عنها الفقهاء عند مباحثته

و قد طال الكالم و النقاش حوهلا و . -كما أشار إليه ابن القيم يف كالمه السابق– )5("األحكام
، بعد اتفاقهم على أن األصل لكل عبادة نية -يف العبادات و املعامالت-تفرعت فروع كثرية منها

فاألصل يف األحكام الشرعية هو أن تعدد . )6( ما نوىخاصة ا، فالناوي لشيئ مل حيصل له غري
  .)7(األحكام بتعدد أسباا، و أن التداخل على خالف األصل

 :رمحه اهللا–قال العز بن عبد السالم  

                                                        
  .8/89؛  12، 2/9، طرح التثريبالعراقي،  ) 1(

  .38/160تاج العروس، الزبيدي، : انظر. على غري قياس" الرضا"مجع مرضاة أو مجع " مراضي"  )2(
أنه : و املقصود منه). 2/67(و قد أخرجه البخاري تعليقا يف كتاب العمل يف الصالة، باب تفكر الرجل الشيئ يف الصالة   )3(

. هذا من باب اخلواطر العارضة اليت ال ميكن للمصلي دفعهو . رضي اهللا عنه يفكر و خيطط يف إعدادات جيشه و هو يف صالته
  .3/373العراقي، مرجع سابق، : انظر. و كان ذلك يهمه فاسترسل فيه من غري أن يقصد ذلك

 .363،  ص 1.، ط)الشايف الدواء عن سأل ملن الكايف اجلواب(الداء و الدواء ابن قيم اجلوزية،  ) 4(
  .63، ص 1.طه يف األحكام الشرعية، التداخل و أثر، منصور: انظر ) 5(

  .1/12، فتح الباريابن حجر العسقالين،  ) 6(

  .87، ص 1. ، طالتداخل بني األحكام يف الفقه اإلسالمياخلشالن،  ) 7(
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  .)1("التداخل  على خالف األصل، و األصل تعدد األحكام بتعدد األسباب"
  :-رمحه اهللا–و قال القرايف 

  .)2("سبب مسببه، و التداخل على خالف األصل األصل أن يترتب على كل"
و . )3(و املراد بالتداخل يف النيات هو أن يقصد املكلف عبادتني أو قربتني بنية واحدة

التداخل يف النيات جائز عند الفقهاء يف حاالت خاصة باالستثناء، و هذه احلاالت املستثناة قد 
؛ و هذا متحقق يف -واحد عند اجتماع أمرينو هو ترتيب أثر –حتقق فيها مناط التداخل العام 

مسألة التشريك بالنية، حيث إنه يكتفي املكلف بعمل واحد حلصول قربتني، سواء أكان هذا 
التشريك يؤدي إىل إبراء ذمة املكلف من حيث سقوط املطالبة أو اإلجزاء؛ مع حصول األجر و 

فالعالقة بني التداخل و . )4(النية الثواب للعمل أم بدونه، فكالمها يشمله مفهوم التشريك يف
  . التشريك يف النية هي أن مسائل التشريك تعترب من جزئيات مسائل التداخل

و مما يزيد هذه القاعدة أمهية هو أن موضوع القاعدة هو الذي اصطلح عليه العلماء 
نيات الكثرية يف أم يستحضرون ال: أيو جتارة العلماء ليس إال جتارة النيات، ". جتارة العلماء"بـ

فيأيت الواحد . باألجور و الثواب-النيات الصاحلة الكثرية بتلك–العمل الواحد، فيفوقون غريهم 
ة اجللوس يف يمنهم املسجد بنية صالة الفرض، و بنية مدارسة العلم، و بنية تعليم اجلاهل، و بن

  .)5(املسجد لالستغفار، و غريها من النوايا
 حتضر وإنما كثرية نيات وحتتمل إلّا طاعة من ما: "-رمحه اهللا– و كما يقول أيضا الغزايل 

 األعمال تزكوا فبهذا فيه وتفكر له وتشمره اخلري طلب يف جده بقدر املؤمن العبد قلب يف
  .)6("احلسنات وتتضاعف

                                                        
  .1/214، قواعد األحكامالعز بن عبد السالم،  ) 1(
  .2/30، الفروقالقرايف،  ) 2(
  .65، ص تشريك النية يف العباداتياسني، ، 49، ص التداخل بني األحكاماخلشالن،  ) 3(
  .57، مرجع سابقياسني،  ) 4(
، ص تشريك النيةيف العبادات، نقال عن ياسني، )دروس صوتية(القواعد الفقهية بني األصالة و التوجيه عبد الغفار،  ) 5(

58.  
  . 4/371 إحياء علوم الدين،، الغزايل ) 6(



122 
 

طرح "كتابه هذا املوضوع يف عدة مواطن من  -رمحه اهللا–و قد تناول احلافظ العراقي 
–يف كتاب الشهادات من أن والده - رمحه اهللا–قد أشار احلافظ أبو زرعة العراقي  و". التثريب
 :ذهب إىل أن التشريك مفسد للنية، حيث قال-رمحه اهللا

 على به لالستدالل الطّهارة كتاب يف احلديث هذا أوال أورد - اللّه رمحه -  والدي وكان"
 هذا إىل نقله مثّ لإلميان مفسد األلوهية يف التشريك أنّ كما هلا مفسد العبادة يف التشريك أنّ

  .)1(..."به بأس ال أيضا املذكور واالستدالل ذكرناه ملا املوضع
إمنا األعمال (يف حديث  - رمحه اهللا–و لكن بالرجوع إىل كالم احلافظ أيب الفضل العراقي 

التفصيل يف  قد ذهب إىل عدم اإلطالق يف ذلك، و حنى منحى- رمحه اهللا–، جند أنه )بالنيات
و يزيد األمر رجاحة أن احلافظ العراقي الوالد قد ذكر و أشار وجود . - كما سيأيت ذكره–املسألة 

إمنا (يف الفائدة الثانية عشر من حديث ) احتمال إفساد التشريك للنية و عدمه: أي(االحتمالني 
  :، فقال)األعمال بالنيات

 .يؤكّده ما االحتمالني من لكلّ ورد وقد هلا، دمفس النية يف التشريك أنّ إىل يؤدي وهذا"
 -  النيب إىل رجل جاء(: قال )2(أمامة أيب حديث من النسائي رواه ما االحتمال هذا يؤكّد فمما
 - اللّه رسول فقال له؟ ما والذّكر األجر، يلتمس غزا رجال رأيت: فقال - وسلّم عليه اللّه صلّى
 له كان ما إلّا العمل من يقبل ال اللّه إنّ وفيه ،)3(احلديث ...) له يءش ال: - وسلّم عليه اللّه صلّى

  .وجهه به وابتغى خالصا
 من أيضا النسائي رواه ما ) ريك يف النية غري مفسد هلاأن التش: أي( األول لالحتمال ويدلّ

 سبيل يف زاغ من(: - وسلّم عليه اللّه صلّى -  اللّه رسول قال: قال )4(الصامت بن عبادة حديث

                                                        
  . 8/89، طرح التثريبالعراقي،  ) 1(
إنه مات يف : قيل. السيد، نقيب بين النجار، من كرباء الصحابة. هو أسعد بن زرارة بن عدس بن عبيد بن ثعلبة األنصاري ) 2(

  .302-1/299سري أعالم النبالء، ؛ الذهيب، 1/208اإلصابة، ابن حجر العسقالين، : انظر. السنة األوىل من اهلجرة
: و قال األلباين. 3140، رقم 6/25اب من غزا يلتمس األجر و الذكر، كتاب اجلهاد، بسننه، أخرجه النسائي يف  ) 3(
  ".حسن صحيح"
سكن بيت املقدس و . أحد النقباء ليلة العقبة، و من أعيان البدريني. هو عبيدة بن الصامت بن قيس بن أصرم األنصاري ) 4(

  .10-2/5، مرجع سابقالذهيب، : انظر. هـ 34مات بالرملة سنة 
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 شيئا العقال مع نوى إذا أنه يقتضي احلصر بصيغة فإتيانه.  )1()نواه ما فله عقاال إلّا ينو ومل اللّه
  .)2("أعلم واللّه نواه ما له كان آخر

بناء على هذا، جاءت صياغة القاعدة كما هي واردة يف صدر هذا املبحث؛ و هي صيغة 
، و ذلك حبسب نوع ذاك -مفسد أم غري مفسد للنية بني كون التشريك–تنبئ ورود االحتمالني 

  . التشريك يف النية، كما سيأيت
  

  :معىن القاعدة
. تشريكا، و هو يف اللغة مبعىن املشاركة و املقارنة-يشرك-مصدر شرك) التشريك(: قوله

  : قال ابن فارس
 واآلخر د،انفرا وخالف مقارنة على يدلّ أحدمها أصالن، والكاف والراء الشني) شرك("

. أحدمها به ينفرد ال اثنني بني الشيء يكون أن وهو الشركة، فاألول .واستقامة امتداد على يدلّ
  .)3("لك شريكا جعلته إذا فالنا، وأشركت. شريكه صرت إذا الشيء، يف فالنا شاركت: ويقال

  . فالتشريك هو جعل الشيئ شريكا و قرينا لغريه يف أمر من األمور
 :هي" التشريك"فمن تعاريف صطالح يف االأما 

 .)4("أن يقصد بالعمل الواحد فريضتني"أو  - 1

اجتماع خمصوص حلكمني شرعيني خمصوصني، و االكتفاء بواحد منهما، " - 2
  .)5("على سبيل التخيري غالبا مع حصول ثواما معا، أو ثواب واحد منهما

  :ة إىل ثالثة حاالتبناء على هذه التعاريف، ميكننا أن نلخص حاالت التشريك بالني
؛ و ذلك عندما تكون مع نية العبادة ما ال يبطل النية و العبادة مطلقاتشريك  -1

هو ما و –يكون عبادة هللا بأي وجه من الوجوه، و ال ميكن أيضا أن يقع و حيصل التداخل بينهما 
                                                        

و حسنه . 3138، رقم 6/24كتاب اجلهاد، باب من غزا يف سبيل اهللا و مل ينو من غزاته، سننه، نسائي يف أخرجه ال ) 1(
  .األلباين

  .2/9، طرح التثريبالعراقي،  ) 2(
  .3/265 ،"شرك"مادة  ،معجم مقاييس اللغةابن فارس،  ) 3(
  .14ص ، تشريك النيةيف العبادات، ياسني، 255، ص مقاصد املكلفنياألشقر،  ) 4(
  .49، ص التداخل بني األحكاماخلشالن،  ) 5(
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هذه  أن يذبح املرء أضحيته هللا و لغريه؛ ففي: مثال ذلك". التشريك يف املعمول له"بـ عرف
الذبح لغري اهللا ال ميكن أبدا أن يكون عبادة هللا "ـف. تبطل نية األضحية و حترم الذبيحة: احلالة

 .)1("تعاىل، كما أنه ال ميكن أيضا أن يتداخل مع الذبح بقصد األضحية

 :؛ و ذلك على صورتنيال يبطل النية و ال العبادةتشريك  -2

: مثال ذلك. . ب حاجة أو منفعة دنيوية مباحةأن يضم مع نية العبادة نية طل :الصورة األوىل
، اختلف الفقهاء يف يف هذه الصورة . أن يغتسل املرء باملاء و ينوي به الغسل من اجلنابة و التربد

  :جوازه إىل قولني
، و ذلك ألن من قصد هذه نوع من التشريك يف النية كالرياءن هذا الأ :القول األول

 -رمحه اهللا–و قد ذهب إىل هذا القول ابن حزم . عاىل خملصا له الديناملنفعة الدنيوية مل يعبد اهللا ت
  . )2(و من وافقه

و ، )3(و هذا القول هو قول مجهور العلماء. مثل هذا التشريك ليس رياًء أن: القول الثاين
 يف أصحابنا كالم اختلف وقد": بقوله -رمحه اهللا–هذا النوع هو الذي عىن به احلافظ العراقي 

 .)4("يضره ال فإنه ينوه، مل ولو حاصل، هو ما الفرض مع نوى من أنّ ذكروه ما وحاصل ،مواضع
  :ألدلة كثرية متناثرة يف املوضوع،  منها و لعله هو األقرب،

M  I : قوله تعاىل يف جواز التجارة يف احلج -   H   G    F  E   D   C

J L )5( . 

                                                        
  . 82-81، ص 1. ، طاملمتع يف القواعد الفقهيةالدوسري،  ) 1(
و قد نقل املازري هذا القول أيضا و مل ينسبه إىل أحد، و يبدو أن القول عنده  .6/174 ط،.د، باآلثار احمللىابن حزم،  ) 2(

جمال النية يف الفقه ؛ السويسي، 1/134، 1.طرح التلقني، شاملازري، : انظر ).قيل(ضغيف، فلذلك ذكره بصيغة التمريض 
  .200ص  ،1.ط، )متبوعا بتحقيق كتاب األمنية يف إدراك النية لشهاب الدين القرايف(اإلسالمي 

ط، .، داملنهج على البجريمي حاشية، البجريمي؛ 2/532 ،3.، طخليل خمتصر شرح يف اجلليل مواهباحلطاب،  ) 3(
، 2. ط، املوسوعة الفقهية الكويتية، الكويتيةاإلسالمية  والشئون األوقاف وزارة؛ 1/112 ،املغينابن قدامة،   ؛1/67

12/23-24.  
  .2/9، طرح التثريبالعراقي،  ) 4(
  .198األية   جزء من سورة البقرة، ) 5(
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 أداء مع للحاج احلج يف التجارة جواز على دليل اآلية يف: "-رمحه اهللا–قال القرطيب 
 املفترض اإلخالص رسم عن املكلّف به خيرج وال شركا يكون ال ذلك إىل القصد وأنّ العبادة،

 القلب وتعلّق الدنيا شوائب عن لعروها أفضل، جتارة دون احلج إنّ أما. للفقراء خالفا عليه
 .)1("بغريها

و هلا . دة عبادة أخرى معينة ميكن تداخلها معهاأن ينوي املرء مع العبا :الصورة الثانية
أن جيمع بني ) 3(أن جيمع بني فرض و نفل، و ) 2(أن جيمع بني فرضني، و ) 1: (ثالث حاالت

 .)2(نفلني

صالة الركعتني يف وقت الفجر، فللمكلف أن ينوي ا سنة الفجر و حتية : مثال ذلك
 .)3(و يقع فعل املكلف عن العبادتني ففي هذه احلالة، يصح التشريك يف النية. املسجد

؛ و ذلك عندما ينوي املرء مع تبطل فيه نية إحدى العبادتني دون األخرىتشريك  -3
إذا : مثال ذلك. العبادة عبادة أخرى غريها و لكن هذه األخرى ال ميكن تداخلها مع العبادة األوىل

يف الفرض و تبطل يف النفل، و نوى الرجل حبجه الفرض و النفل معا، ففي هذه احلالة تصح نيته 
  .)4(عدم صحة التداخل بني هاتني النيتني: علة ذلك

و قد ذكر بعض العلماء ضابطا آخر مهما للتفريق بني العبادات اليت يصح التداخل فيما 
فإذا كانت كلتا العبادتني  ."معرفة فيما إذا كانت العبادتان مقصودتني لذاما أم ال": و هوبينها، 

مثال . )5(لذاما، فال يصح تداخلهما معا و ال ميكن أن تدخل نيتان يف عمل واحد مقصودتني
إنسان فاتته سنة الفجر حىت طلعت الشمس ، وجاء : "- رمحه اهللا–ذلك ما ذكره العالمة العثيمني 

الضحى ، وال الضحى عن سنة الفجر،  وقت صالة الضحى ، فهنا ال جتزئ سنة الفجر عن صالة

                                                        
  .2/414، تفسري القرطيبالقرطيب،  ) 1(
  .202، ص جمال النية يف الفقهالسويسي،  ) 2(
  .82، ص مرجع سابقالسويسي،  ) 3(
  . 82السويسي، مرجع سابق، ص  ) 4(
 شرح يف الثمني العقد، ، املشيقح23، ص األشباه و النظائر، السيوطي، 5/57، اموع شرح املهذبالنووي،  ) 5(

  .161ص ، عثيمني ابن الشيخ منظومة
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، فال جتزئ إحدامها عن الفجر مستقلة وسنة الضحى مستقلة؛ ألن سنة هما أيضاوال اجلمع بين
  . )1("األخرى

حبيث يكفي عن  ؛، فهنا جيوز التداخللذاا قصودةإحدى العبادتني غري مأما إذا كانت 
ركعتا حتية املسجد وركعتا الوضوء وحنومها مما ليس مقصودا : مثال ذلك . الفعلني فعل واحد فقط

يقال يف حتية  كذلك. راتبةركعتني بنية ركعيت الوضوء  ونية نافلة ال الرجل ي؛ فيجوز أن يصللذاته 
  .الداخل للمسجد حىت يصلياملرء ؛ ألن املراد منها أن ال جيلس املسجد

األمر ف، هإطالقيف النية ال يفسد األعمال على  التشريك: أي) ال يلزم منه فسادها(: قوله
ما هو مفسد لألعمال، و منه ما هو غري مفسد هلا، بل هناك صور حيتاج إىل تفصيل؛ فمنه 

للتشريك يف النية ما هو مرغّب فيه ملا يترتب على العبد من األجور الكثرية من خالل القيام 
  . )2(و قد تقدم تفصيل ذلك. بأعمال قليلة

يكاد الفقهاء و ميكن أن يقال بأن هذه القاعدة هي قاعدة استئناثية من القاعدة العامة اليت 
. )3(أن العبادة ال ميكن أن تغين غناء عبادتني، و أن لكل عبادة نيتها اخلاصة: جيمعون عليها، و هي

و قد وردت عبارات و صياغات أخرى تفصل هذه املسألة بشيئ من التفصيل، مثل ما ذكره 
  : -رمحه اهللا–احلافظ ابن رجب احلنبلي 

ادتان من جنس يف وقت واحد ليست إحدامها إذا اجتمعت عب: قاعدة الثّامنة عشرال"
، واكتفى لألخرى يف الوقت تداخلت أفعاهلمامفعولة على جهة القضاء وال على طريق التبعية 

  )4(..."-مث ذكر تفصيلها– فيهما بفعل واحد وهو على ضربني
  

 :أدلة القاعدة

على بطالن األعمال  يبستدل هلذه هذه القاعدة بأدلة من الكتاب و السنة؛ منها ما هي دالة
؛ و أدلة هذا النوع -وذلك بالشرك األكرب أم األصغر–إذا أشرك العبد نيته و قصده لغري اهللا تعاىل 

                                                        
  15، ص 51لقاء الباب املفتوح رقم العثيمني،  ) 1(
  .118-117انظر ص  ) 2(
  .255،  ص 1. ط، )أو النيات يف العبادات(مقاصد املكلفني فيما يتعبد به لرب العاملني األشقر،  ) 3(
  . 23ص قواعد ابن رجب، ابن رجب احلنبلي،  ) 4(
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و منها ما هي دالة على صحة تشريك نية العبادات مع . كثرية منثورة فآثرنا على عدم ذكرها هنا
 :هي كما يلي األمور األخرى الىت أباح الشارع فيها التشريك، و

 :من القرآن الكرمي: أوال

MJ: قوله تعاىل -1   I  H   G    F  E   D   C L )1(. 

  : ، منهاسبب نزول هذه األيةلروايات بعض ال  -رمحه اهللا–ابن كثري  و قد ذكر
 ،)3(وجمنة )2(عكاظ كانت: قال ،مارضي اهللا عنه عباس ابن عن: البخاري هقالما "

M  D :فرتلت ،املواسم يف يتجروا أن افتأثّمو اجلاهلية، أسواق )4(ااز وذو   C

J   I  H  G   F  E L   مواسم يف اق، عبد رواه وهكذا .احلجزوسعيد الر 
  . به عيينة، بن سفيان عن واحد، وغري منصور، بن

 ابن عن جماهد، عن زياد، أيب بن يزيد حديث من وغريه، داود، أبو روىلك كذ و
 فأنزل ذكر، أيام: يقولون واحلج، املوسم، يف والتجارة البيوع يتقون كانوا: قال عباس،

MJ: اللّه   I  H   G    F  E   D   C L.")5(  
كانوا  - رضي اهللا عنهم–من خالل هذه الروايات، يظهر و يتضح لنا أن الصحابة 

يعدون التجارة يف مواسم احلج إمثا و ذنبا، فكرهوا و جتنبوا ذلك، حىت أنزل اهللا تعاىل هذه 
هذا دليل على جواز تشريك نية التجارة ف. لريفع عنهم ذلك احلرج و الشعور باإلمث األية

                                                        
  .198األية جزء من سورة البقرة،   ) 1(

اليت كانت ا يف اجلاهلية؛ و هي من أسواق مكة يف  هي صحراء مستوية ال علم فيها و ال جبل إال ما كان من األنصاب ) 2(
معجم ما استعجم من أبو عبيد األندلسي، : انظر. تقع وراء قرن املنازل من طريق صنعاء، و هي من عمل الطائف. اجلاهلية

  .3/959، 3. طأمساء البالد و املواضع، 
األصفر؛ كانت تقوم العشر األواخر من : جبل يقال له مبر الظهران قرب: هي اسم لسوق للعرب كانت يف اجلاهلية، قيل ) 3(

، 1. طمراصد االطالع على أمساء األمكنة و البقاع، القطيعي، : انظر. سوق عكاظ: ذي القعدة، و قبلها من أوله
3/1231.  
عبيد أبو : انظر. كان سوقا من أسواق العرب، و هو عن ميني املوقف بعرفة، قريب من كبكب، و هي سوق متروكة ) 4(

  .4/1185األندلسي، مرجع سابق، 
  .1/549، تفسري ابن كثريابن كثري،  ) 5(
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جارة باحلج بشرط أن يكون الباعث الرئيسي للحج هو عبادة اهللا جال و عال، و تكون الت
  :- رمحه اهللا–قال العالمة الشنقيطي . تابعة له

M  D   :تعاىل قوله معىن أنّ على التفسري علماء أطبق وقد" C   F   E

J   I  H   G L ه  ؛على ليس أن بتجارة رحبا ابتغى إذا حرج، وال إمث احلاج 
 .)1("إيضاحه قدمنا كما مناسكه، أداء من شيء عن يشغله ال ذلك كان إن احلج، أيام يف

^  _  `    M             b  a : قوله تعاىل -2    ]   \   [   Z   Y  X  W

  l  k  j  i   h  g   f   e  d   c   n   mL )2(
.  

 واآلخرة؛ الدنيا منافع: قال )h  g   f   (": رضي اهللا عنهما عباس ابن الق
  والربح البدن منافع من يصيبون فما الدنيا منافع وأما اللّه، فرضوان اآلخرة منافع أما

 .)3("والتجارات

  
  :من السنة النبوية: ثانيا

الشباب، من استطاع منكم  يا معشر: "قول النيب صلى اهللا عليه و سلم -1
 .)4("الباءة فليتزوج، و من مل يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

صلى اهللا عليه و سلم قد وجه الشباب غري القادرين على الزواج إىل الصيام  فالنيب
. من أجل ختفيف دافع الشهوة و حتصني أنفسهم من املعاصي اليت قد يرتكبوها بسببه

مع نية ختفيف الشهوة و  - الذي هو عبادة– عليه و سلم نية الصيام فشرك النيب صلى اهللا
  .    حتصني النفس

                                                        
  5/111 ط،.د، بالقرآن القرآن إيضاح يف البيان أضواءالشنقيطي،  ) 1(
  .28 -27سورة احلج، األية  ) 2(
  .5/414، تفسري ابن كثريابن كثري،  ) 3(
، ..."من استطاع منكم الباءة فليتزوج"نيب صلى اهللا عليه و سلم كتاب النكاح، باب قول الصحيحه، أخرجه البخاري يف  ) 4(

، رقم 2/1019كتاب النكاح، باب استحباب النكاح ملن تاقت نفسه إليه، صحيحه، ؛ و مسلم يف 5065، رقم 7/3
1300.  
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 )2(موسى يبأل وسلّم عليه اهللا صلّى اللّه رسول يف بعثة )1(بردة أيب حديث -2
 أنام: قالف "معاذ؟ يا أنت تقرأ فكيف" :حيث سئل فيه معاذ اليمن، إىل )3(جبل بن ومعاذ
 كما نوميت فأحتسب يل، اللّه كتب ما فأقرأ النوم، من جزئي تقضي وقد فأقوم اللّيل، أول

 . )4("قوميت أحتسب

 التعب يف يطلبه كما الراحة يف الثّواب يطلب أنه ومعناه"... : ابن حجراحلافظ قال 
  .)5("الثّواب حصلت العبادة على اإلعانة ا قصد إذا الراحة ألنّ

 تعليمها بالصالة - أحيانا - ديقص كان وسلم عليه اهللا صلى النيب أن - 3
 رأيتموين كما صلوا: "وسلم عليه اهللا صلى قوله يف كما ،)6(احلج وكذلك للناس،
 . )8(" مناسككم لتأخذوا : "وقوله  )7("أصلي

  
  :تطبيقات القاعدة

، بعض األمثلة التطبيقية هلذه القاعدة -رمحه اهللا–قد ذكر احلافظ العراقي   -1
 :)9(منها

                                                        
لب و أيب هريرة و حدث عن أبيه و علي بن أيب طا. هو عبد اهللا بن أيب موسى األشعري، الفقيه العالمة، قاضي الكوفة ) 1(

  .6-5/5سري أعالم النبالء، الذهيب، : انظر. هـ 104سنة : هـ، و قيل 103تويف سنة . آخرين
أقرأ . صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم، الفقيه املقرئ. هو عبد اهللا بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب التميمي ) 2(

  .382-2/381الذهيب، مرجع سابق، : انظر. هـ 42تويف سنة . أهل البصرة و أفقههم يف الدين
هـ، و  17تويف سنة . السيد اإلمام. شهد العقبة شابا. هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس األنصاري اخلزرجي البدري ) 3(

  .461-1/443الذهيب، مرجع سابق، : انظر. هـ 18: قيل
،  رقم 5/161، الوداع حجة قبل اليمن إىل ومعاذ موسى أيب بعث باب،  كتاب املغازي، صحيحهأخرجه البخاري يف  ) 4(

  .1733رقم  ،4/1578، التنفري وترك بالتيسري األمر يفكتاب اجلهاد و السري، باب  صحيحه، ، و مسلم يف4341
  .8/62، فتح الباريابن حجر العسقالين،  ) 5(
  .1/407 ط،.د، للتيسري املتضمنة الفقهية والضوابط القواعدالعبد اللطيف،  ) 6(
  .6008رقم  ،8/9 والبهائم، الناس رمحة األدب، باب،  كتاب صحيحهأخرجه البخاري يف  ) 7(
  .1297، رقم 2/943 راكبا،  النحر يوم العقبة مجرة رمي احلج، باب استحبابكتاب  صحيحه،  أخرجه مسلم يف ) 8(
، املنثورالزركشي، : التطبيقات أيضا يفو انظر بعض هذه ). مع شيء من التصرف( 10-2/9، طرح التثريبالعراقي،  ) 9(

  .126، ص األشباه و النظائر، السيوطي، 1/95، األشباه و النظائر، السبكي، 1/137
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 الرافعي به جزم كما يضره مل القوم وإعالم اإلحرام تكبرية اإلمام نوى لو" -
ووي1(والن(". 

 النية، بدون التربد حلصول األصح على يضره مل والتربد الوضوء، نوى لو" -
 ."معا نوامها إذا وهذا

 يقتضي وهذا ،ال مجيعاحص فقد معا واجلمعة اجلنابة، غسل اجلنب نوى لو" -
 .")2(الرافعي صححه ما وهو ينوه، مل وول اجلمعة، غسل حصول

 تكبرية ألنّ يصح؛ ال واهلوى التحرم، اإلحرام بتكبرية املسبوق قصد إذا" -
  ."اهلوى تكبرية ا حيصل ال اإلحرام

 الرافعي به جزم كما يصح مل والكسوف اجلمعة، اجلمعة خبطبة نوى لو" -
ووي3("والن(. 

 فهذا الغنيمة، من املال له وليحصل جلهاد،با اللّه طاعة لتحصيل جياهد من" -2
 .)4("...باإلمجاع عليه حيرم وال يضره ال

 عليه اآلن جيب فإنه خروجه قبيل إىل اإلفاضة طواف احلاج أخر لو" -3
 بنية أو معا بنيتهما يطوف أن حينئذ فيجزئه الوداع، وطواف اإلفاضة طواف طوافان
 إال له فليس فقط الوداع بنية طاف لو أما تبعا، الوداع طواف معه ويدخل اإلفاضة طواف

 .)5("لإلفاضة آخر طواف عليه ويبقى فقط، نوى ما

 يغسل أن عليه جيب فإنه الوضوء وأراد لوضوء ناقض ليل نوم من قام من" - 4
 أيضا يغسلهما أن له ويسن ،-على القول بالوجوب– ثالثا اإلناء يف يدخلهما أن قبل يديه

                                                        
فإن صالته صحيحة : "...، و قال فيه1/326اموع، ؛ النووي، 1/328فتح العزيز شرح الوجيز، الرافعي،  ) 1(

  ."باإلمجاع
  .1/49روضة الطالبني، لنووي، ؛ ا1/319فتح العزيز، الرافعي،  ) 2(
ألنه تشريك بني فرض و نفل، خبالف : "...، و قال فيه2/88؛ النووي، مرجع سابق، 5/82الرافعي، مرجع سابق،  ) 3(

  ".العيد و الكسوف، فإنه يقصدمها مجيعا باخلطبتني، ألما سنتان
  .2/533، مواهب اجلليلاحلطاب،  ) 4(
   70، ص الفقهية القواعد بشرح لعليةا األفهام تلقيح، السعيدان ) 5(
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 ويدخل الواجب بنية يغسلهما أن عنه فيجزئ بادتانع اجتمعت فقد وضوء، كل عند
  .)1("الكربى يف تدخل الصغرى ألن تبعا الواجب نية مع املسنون الغسل

 
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                        
  .70، ص تلقيح األفهامالسعيدان،  ) 1(
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 : الرابع املبحث

   كما يشترط وجود النية أول العبادة : قاعدة
  )1(يشترط استمرارها حكما إىل آخر العبادة

  
فهناك عمل يستدعي وقتا قصريا . ة العمل اليت ينبثق عنهاختتلف حاالت النية حبسب طبيع

أما األعمال اليت تتطلب وقتا قصريا يف . للقيام به، و هناك عمل يتطلب وقتا أطول من ذلك إلجنازه
إجنازها، فأمرها واضح معروف، ألن املكلف الناوي للعمل ليس له إال حالة واحدة؛ كمن نوى 

  .ت يف العقوداالستثناء يف اليمني و الكنايا
أو اليت تستغرق وقتا ) كالطهارة و الصالة(أما األعمال اليت تتكون من أجزاء متعددة 

هل عليهم استصحاب : ، فهي اليت تثري سؤاال عند العاملني هلا)كالصيام و احلج(طويال للقيام به 
  .)2(النية ذكرا طول القيام بالعمل حىت اية العمل أم يكفيهم استصحاب حكمها؟

من هنا، تظهر أمهية هذه القاعدة لترشيد املكلفني العاملني إىل سبيل التيسري و رفع احلرج   
عنهم، حبيث إن القاعدة تدهلم و ترشدهم إىل االكتفاء باستصحاب النية يف العمل حكما، و أن 

  .-كما سيأيت–ذلك يكفيهم و يرفع عنهم وجوب استصحاا ذكرا 
  

  :معىن القاعدة
من املعلوم و املتفق عليه أن النية يشترط : أي) د النية أول العبادةكما يشترط وجو(

ال حيتاج إىل شيء  -يف احلقيقة–و هو أمر . وجودها وجودا حقيقيا و حكميا عند االبتداء بالعمل
  : - رمحه اهللا–قال شيخ اإلسالم ابن تيمية . من التكلف من نفس املكلف، فإن النية تتبع العلم

 يتصور فال ضرورة، نواه قد كان يفعل ما العبد علم فمىت العلم، تتبع نيةال أنّ وذلك"... 
  .)3(..." نية حتصل ال أن به العلم وجود مع

  : -رمحه اهللا–و يقول العالمة العثيمني 
                                                        

  .2/17، طرح التثريبالعراقي،  ) 1(
  .183، ص جمال النية يف الفقهالسويسي،  ) 2(
  .1/214، 1.، طالكربى الفتاوىابن تيمية،  ) 3(
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أنه ما من عمل إال   ؛)إمنا األعمال بالنيات(: ليه وسلمفيستفاد من قول النيب صلى اهللا ع"
لو : ن عاقل خمتار ال ميكن أن يعمل عمال بال نية حىت قال بعض العلماءوله نية، ألن كل إنسا

  . )1("كلفنا اهللا عمال بال نية لكان من تكليف ما ال يطاق
 العبادة تصح ال شرط و االبتداء ا عند الشروع بالعمل العبادة أول يف بالنية اإلتيانف

اليت قام  العبادة طيلة عنها غافل غري يةالن هلذه ذاكرا يبقى أن سلمامل على جيب هل ولكن. بدونه
  :و هي, هذا السؤال جييب عليه النص املتبقي من هذه القاعدة )2(؟ا

يلزم استصحاب هذه النية طيلة العمل، : أي) يشترط استمرارها حكما إىل آخر العبادة(
يته أثناء فال جيب على العبد أن يكون دائم الذكر لن. و لكن هذا اإللزام حكمي وليس ذكريا

 ال مبا التكليف من لكان بوجوبه قيل لو بل والكلفة، املشقة غاية يف ذا العباد إلزام ألن"العمل، 
 مأمورون فإم مثال، كالصالة العبادة أثناء يف النية غري أخرى بأشياء مأمورون العباد ألن يطاق؛
 عن خارجة بأمور العابد ليشغ الصيام ويف.كله لذلك والتفهم والتفكر القرآن وقراءة بالذكر
 عن فيغفل ينام قد بل الدنيا، وأعمال والشراء بالبيع مشغوال يكون فقد النية معها يتذكر ال العبادة

  .)3("شيء كل
  : وقال الشيخ البورنو 
 عرض النية ألن, يؤديها اليت العبادة يف النية ذكر املكلف يستصحب أن املستمرة القاعدة"
 وعند القراءة وعند اإلحرام تكبرية عند النية - مثال -  املصلي يستحضر أن األصل فكأن متجدد،
 مبناها الشريعة وكانت - وعظيمة كبرية مشقة ذلك يف كان ملا ولكن وهكذا، والسجود الركوع

 مث الفعل ألول املقارنة بالنية واكتفى الناس عن ذلك وضع والعسر احلرج ودفع اليسر على
 وجب حملها يف النية وقعت إذا: األخرى القاعدة يف ذكر كما العبادة إلمتام النية حكم استصحاب
  .)4("متعلقها متام إىل لعسره ذكرها ال حكمها استصحاب

                                                        
  .15، ص ط.د، النووية األربعني شرحالعثيمني،  ) 1(
  .80-2/79، 1.ط، رمضان وفضل الصوم فقه يف الريان نداء، العفاين ) 2(
  .2/80، مرجع سابقالعفاين،  ) 3(
  .1/433، موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو،  ) 4(
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 وقعت إذا: "- رمحه اهللا–و قد وردت هذه القاعدة بصيغة أخرى، منها ما ذكرها املقري 
  . )1("علقهامت متام إىل - لعسره -  ذكرها ال حكمها استصحاب وجب حملها يف النية

 أثناء يف أو مبا يقطعها ادةضم بنية اإلتيان عدم أي" النية حكم استصحاب" ومعىن
  .)2(العبادة

  
  :أدلة القاعدة

  :من القرآن الكرمي
¬  ®   ¯  M : قوله تعاىل -1   «   ª   ©  ¨  §L )3(. 

�  ¡M : قوله تعاىل -2    ~   }   |   {   z L )4(  
هو أن النية اليت تصاحب العمل هي احلكمية، ألنه املعروف شرعا  منأن : وجه االستدالل

يعسر و يشق على املكلف استحضار نيته يف كل مراحل العبادة و أجزائها، إذ يف ذلك تكليف 
الناس مبا ال يطيقون و يوقعهم يف حرج شديد؛ و هذا كله مرفوع عن الشريعة اإلسالمية 

كاأليتني اليت ذكرنامها يف هذا –عن الناس الستفاضة النصوص اليت تدل على التيسري و رفع احلرج 
  .)5(-االستدالل

فمن أجل رفع احلرج، تقرر شرعا أن تصاحب النية احلكمية األعمال بعد الشروع فيها، و 
كابن قدامة و العز بن –؛ مع العلم بأن بعض العلماء )6(تكون تلك جمزية عن النية الفعلية احلقيقية

: ؛ و حجتهم يف ذلكب ذكر النية يف الطهارة دون وجوبهيرون استحباب استصحا-عبد السالم
  .)7(أن اإلجياب يؤدي إىل تعسر و مشقة، و اهللا ال يكلف نفسا إال وسعها

  
                                                        

  .1/285، قواعد املقرياملقري،  ) 1(
  . 1/433البورنو، مرجع سابق،  ؛1/368، 1.، طاملقنع شرح يف املبدع ،ابن مفلح ) 2(
  .185األية  نجزء م سورة البقرة، ) 3(
  .78األية  جزء من سورة احلج، ) 4(
  .183، ص جمال النية يف الفقهالسويسي،  ) 5(
  .183، ص مرجع سابقالسويسي،  ) 6(
  .213، قواعد األحكام، العز بن عبد السالم، 1/113، املغينابن قدامة،  ) 7(
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  :من احلديث النبوي
إمنا األعمال (من أبرز األدلة على هذه القاعدة هو حديث عمر رضي اهللا عنه السابق 

  :بيان وجه استدالله ذا احلديث يف -رمحه اهللا–قال احلافظ العراقي ). بالنيات
 آخر إىل حكما استمرارها يشترط العبادة أول النية وجود يشترط كما أنه على به استدلّ"

  )1(..." العبادة بطلت العبادة قطع ونوى النية رفض لو حتى ،العبادة
  

  :تطبيقات القاعدة
 .)2("تهإذا نوى اخلروج من الصالة يف أي جزء من صالته، بطلت صال" -1
لو علق اخلروج من الصالة بدخول شخص معني، فدخل و هو ذاكر " -2

 .)3("للتعليق، بطلت صالته
ألنه وإن غفل عن النية حال "؛ ليس بالزم ذكر نية الوضوء إىل ايته -3

وأما استصحاب حكمها فإنه واجب،  .د نواها حال شروعه يف هذا الوضوءوضوئه فإنه ق
 .)4("ةالطهار أن ال ينوي قطعها حىت تتموهو 

بلغ غسل الرجلني قطع النية ونوى بغسله للرجلني  مثتوضأ إنسان إذا " -4
التربد أو تنظيفهما من األوساخ، ففي هذه احلالة ينقطع حكم النية، فال جيزئه وضؤه 

 .)5("ذلك، بل يعيده من جديد بنية جديدة
 فصالته ذلك بعد عنه عزبت مث اإلحرام تكبرية عند الصالة نوى إذا" -5
 .)6("مفسد فعل أو مضادة بنية يأت مل ما صحيحة

 .)7(وإمساك ترك ألنه يبطل؛ ال أنه فاألظهر الصوم من اخلروج نوى لو -6
                                                        

  .2/17، طرح التثريبالعراقي،  ) 1(
  .2/17العراقي، مرجع سابق، ا  )2(
  .2/17العراقي، مرجع سابق،   )3(
  .، بتصرف1/230، 1.ط، شفاء العليل شرح منار السبيلاجلربين،  ) 4(
  .1/230، مرجع سابقاجلربين،  ) 5(
  .1/433، موسوعة القواعدالبورنو،  ) 6(
  .2/18، مرجع سابقالعراقي،  ) 7(
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  :من مستثنيات القاعدة

 )1(.لو تردد يف اخلروج عن الصوم أو علقه بدخول شخص فإنه ال يبطل صومه -1

 )2(.األظهر يف تردد املعتكف اخلروج منه أنه ال يبطل -2

  )3(.و الوضوء ال يفسدمها نية القطع مامل يطل الفصلالغسل  -3
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  .2/18، طرح التثريبالعراقي،   )1(
  .العراقي، نفس املرجع  )2(
  .العراقي، نفس املرجع  )3(



137 
 

  :اخلامس املبحث
  )1(تعاطي املباح على صورة استعمال احلرام حيرمها: قاعدة

  
 وصورته حالال، وتارة حراما، تارة فيصري الفعل، يف تؤثر النية"هذه القاعدة تشري إىل أن 

 والصورة اهللا، لغري ذبح إذا وحيرمه اهللا، ألجل ذبح إذا احليوان حيل فإنه مثال، كالذبح واحدة،
 قربة واألول واحدة، صورما أجل، إىل مبثله النقد وبيع الذمة، يف القرض وكذلك .واحدة

   .)2("باطلة معصية والثاين صحيحة،
فهذه القاعدة تضبط تصرفات اإلنسان عندما يباشر األمور اليت هي يف األصل من 

لة مباشرته هلذه املباحات، يلزمه أيضا أن يتقيد حبدود الشرع، حبيث ال يباشرها ففي حا. املباحات
و ال يتعاطاها بنية مباشرة احملرمات؛ ألنه إذا كان األمر كذلك، ستتحول تلك املباحات إىل 

  .حمرمات بسبب سوء نية املكلف، فيكون آمثا و إن مل يلزم من ورائه إقامة احلدود أو العقوبات
  

  :اعدةمعىن الق
قال يف . مبعىن القيام بالشيء و اخلوض فيه و تناوله" تعاطي"تأيت كلمة  )تعاطي املباح(

  ": لسان العرب"
 وفالن ...وتنازعوه بعض من بعضهم تناوله: الشيء وتعاطوا. تناوله: الشيء وتعاطى"

   )3(..."فيه خيوض أي كذا يتعاطى
يقول ابن فارس ". إباحة-يبيح-أباح"اسم مفعول من  - من حيث اللغة–فهو " املباح"أما 

  : عن أصل هذه الكلمة -رمحه اهللا–
 ومن...-مث قال-...وظهوره وبروزه الشيء سعة وهو واحد، أصل واحلاء والواو الباء"

  .)4("مضيق غري واسع فأمره عليه، مبحظور ليس أنه وذلك الشيء، إباحة الباب هذا

                                                        
  .2/19، طرح التثريبالعراقي،  ) 1(
  .71، ص مقاصد املكلفنياألشقر،  ) 2(
  .15/70، "بيح"مادة ، لسان العربابن منظور،  ) 3(
  )بوح(مادة . 1/315، معجم مقاييس اللغةابن فارس،  ) 4(
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 أن املباح هو :و املختار هو، العلماء عنهح، فقد كثرت تعاريف أما من حيث االصطال
 .)1("كل فعل مأذون فيه لفاعله، ال ثواب له على فعله، و ال عقاب يف تركه"

  :)2(يعرف بأحد األمرين -على سبيل العموم- و املباح 
M  9  : بإثبات من النصوص الشرعية؛ كقوله تعاىل يف إباحة البيع -1   8  7

;  : L )3(. 

صحاب الرباءة األصلية أو اإلباحة العامة املستفادة من ما تثبت إباحته باست -2
M  Å : النصوص؛ كقوله تعاىل   Ä   Ã  Â  Á   À   ¿   ¾L )4(.  

أي على صورة التعاطي و التناول و املباشرة اليت ثبت  )على صورة استعمال احلرام(
   .حملرمةطريقة تناول األشياء احترميها يف الشرع؛ و يكون ذلك بنية حمرمة أو باستخدام 

يف  للمباحات تصري تلك الطريقة يف التعاطي و التناول أي هذه الصورة احملرمة) حيرمها(
  . للمباحات يف التعاطي و التناول و هذا التحرمي كان بسبب النية السيئة. التعاطي و التناول

د أو و ينبغي التنبيه هنا إىل أن هذا التحرمي يلزم منه اإلمث و ال يلزم منه إقامة احلدو
؛ كمن جامع زوجته بنية جمامعة األجنبية، فهو ذه النية آمث و )5(العقوبات الشرعية أو الضمانات

  .  لكن ال يلزم منها إقامة حد الزنا يف حقه
  

  :أدلة القاعدة
 ولكلّ بالنيات، األعمال إنما: (-رضي اهللا عنه–حديث عمر بن اخلطاب  -1

 .)6()نوى ما امرئ

ملكلف ملا أقدم على تناول املباحات أو مباشرا و ينوي ا أن ا: وجه االستدالل
و إن كان األمر الذي يتعاطاه أو يباشره يف –شيئا حمرما شرعا، كان له تلك النية احملرمة 

                                                        
  .3/1021، 1. ، طالفقه أصول يف التحرير شرح التحبرياملرداوي،  ) 1(
  .6-5، ص مقاصد املكلفنياألشقر،  ) 2(
  .275األية  جزء من سورة البقرة، ) 3(
  .29األية جزء من سورة البقرة،  ) 4(
  .9/12، طرح التثريبالعراقي،  ) 5(
  .111تقدم خترجيه يف ص  ) 6(
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. فيحصل له ما نوى من احملرمات، ألن لكل امرئ ما نوى. األصل من املباحات
 . )1("املعصية على العزم من نيته يف يستقر ما على حياسب املسلم"فـ

 اهللا رسول مسعت فإني : "...قال -رضي اهللا عنه– )2(حديث أيب بكرة -2
 )النار يف واملقتول فالقاتل ،)3(بسيفيهما املسلمان تواجه إذا(: يقول وسلّم عليه اهللا صلّى
 قتل أراد قد إنه(: قال املقتول؟ بال فما القاتل، هذا اهللا رسول يا: قيل أو: فقلت قال

 .)4()"بهصاح

 فاملدار عليها، نفسه ووطن بقلبه، معصية على عزم من عقوبة على دليل احلديث"و
 ومينعهم، ويعطيهم، العباد، حياسب -وتعاىل سبحانه-  واهللا املرء، نية على اإلسالم يف

-  فبني ؛)5("- وتعاىل سبحانه- غريه يعلمها ال اليت نيته حبسب ناره أو جنته، ويدخلهم
 قتل على حريصا كان النار أنه املقتول دخول يف السبب أن -سلمو عليه اهللا صلى

 قتل من ومتكن الفرصة، له أتيحت فلو قتله، من لقتل متوجهة نيته املقتول فهذا .صاحبه
  .لقتله اآلخر

وكذلك اإلنسان الذي ينوي نية حمرمة عند تعاطي املباحات أو عند مزاولتها، فإنه 
   .أصبحت تلك املباحات حمرمة عليه يف تلك احلالة يستحق اإلمث بسبب نيته السيئة و

  
  :تطبيقات القاعدة

                                                        
  .1/117ط، .، دالبخاري صحيح خمتصر شرح القاري منارقاسم،  ) 1(
تدىل يف حصار الطائف ببكرة و فر إىل النيب . موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم. ثقفيهو نفيع بن احلارث الطائفي ال ) 2(

: انظر. هـ 52: هـ، و قيل 51تويف بالبصرة سنة . روى مجلة من أحاديث و كان من فقهاء الصحابة. و أسلم على يده
  .9-3/5سري أعالم النبالء، ؛ الذهيب، 6/400اإلصابة، ابن حجر العسقالين، 

و إن طائفتان من (كتاب اإلميان، باب صحيحه، ؛ أخرجه البخاري يف ...)إذا التقى املسلمان: (و يف رواية عند البخاري )3(
  .1/15، 31، رقم )املؤمنني اقتتلوا

  .2888رقم  ،4/2213 ، كتاب الفنت و أشراط الساعة، باب إذا تواجه املسلم بسيفيهما،صحيحهأخرجه مسلم يف  ) 4(
  .  بتصرف 24-23، ص )مرحلة املاجستري(ديث املوضوعي مذكرة احل، العاملية املدينة جامعة مناهج ) 5(
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 جامع ولو بنيته، يثاب وقد بذلك يأمث مل أمته أو زوجته يظنها أجنبية جامع لو" - 1
 .)1("للحرام ونيته بقصده ذلك على أمث أمته أو زوجته فبانت أجنبية يظنها من ظلمة يف

 يظنه حالل وهو أكله ولو به، يأمث مل حالال يظنه حراما طعاما أكل لو"و - 2
  .)2("بنيته أمث عليه أقدم وقد حراما

 ذلك تعاطي عليه حيرم فإنه ذلك، وحنو ألجنيب أنه ظانا ملكه لاستعممن  - 3
  .)3(بنيته اعتبارا

 استعمال صورة على تعاطاه ولكن ماء أنه يعلم وهو املاء، شرب تعاطى لو - 4
 .)4(بالشربة لتشبهه ماحرا صار اخلمر كشرب احلرام

 الصورة تلك جامعف ،عليه حترم من جمامعة ذهنه يف وصور أهله، جامع لو - 5
  .)5(احلرام بصورة لتشبهه ذلك وكلّ ذلك عليه حيرم فإنه احملرمة،

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  .2/18، طرح التثريبالعراقي،  ؛3/91 ،إعالم املوقعنيابن قيم اجلوزية،  ) 1(

  .3/91ابن قيم اجلوزية، مرجع سابق،  ) 2(

  .2/19، مرجع سابقالعراقي،  ) 3(
  .نفس املرجعالعراقي،  ) 4(

  .العراقي، نفس املرجع ) 5(
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  :السادس املبحث
  )1(العزم املستقر مؤاخذ عليه: قاعدة 

  
؛ و هي قاعدة "األمور مبقاصدها"حتت القاعدة الكربى  هذه القاعدة من القواعد املتفرعة

فإن . دى اإلنسانتتكلم عن أحد جزئيات أو أنواع القصد و اإلرادة الذي هو العزم املستقر ل
مىت تكون النية و : فالقاعدة تبني و تؤسس. ليسا على مرتبة أو درجة واحدة القصد و اإلرادة

  القصد مؤاخذ عليهما؟  
  

  :معىن القاعدة
" عزما وعزمه الشيء على عزم: "و قولك .)2(اجلد: فهو أما العزم يف اللغة، )العزم املستقر(

من حيث اللغة يدور على الصرامة و القطع و اليقني و " العزم"ـف.   )3(اجتهد و جد يف األمر: أي
  .اجلد و عدم التردد

السكون و التمكن  و  الثبوت  و: فهو من االستقرار و القرار، أي) املستقر(أما قوله 
الشيء الثابت الساكن املتمكن البالغ "هو " املستقر"فـ. )4(الغاية و النهاية اليت ال تتجاوز حدودها

  ". إىل غايته و ايته حبيث ال يتجاوز ذلك الشيء عن حدودها بعد ذلك
: من حيث االصطالح على أنه" املستقرالعزم "و على هذا، ميكن أن يقال يف تعريف 

   .القيام بأمر من األمور بال تردد إلرادة الصارمة القاطعة اجلادة يف القلب علىا
-يؤاخذ- آخذمن " مؤاخذ"كلمة  أصل و .معاتب و معاقب عليه: أي) مؤاخذ عليه(
M  Í : قال تعاىل .المه وعابه وعاتبه  :أي" آخذ الرجل" .مؤاخذ، واملفعول مؤاخذ، فهو مؤاخذة

                                                        
  .8/231، طرح التثريبالعراقي،  ) 1(
  .12/399 ،"عزم"مادة  ،لسان العربابن منظور،  ) 2(
  .2/408 ،"عزم"مادة  ،املصباح املنريالفيومي،  ) 3(
معجم ، ابن فارس، 2/496 ،"قرر"مادة  ،مرجع سابق، الفيومي، 85-5/84 ،"قرر"مادة  ،لسان العربابن منظور،  ) 4(
  .5/7 ،"قرر"مادة  ،قاييس اللغةم
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 Ô   Ó      Ò  Ñ  Ð  Ï  Î   ×  Ö  ÕL )1( و قوله. ال تعاتبين و ال تلمين بسبب ذلك: أي: 
¸  M  ¼  »    º  ¹  :عليه، كما يف قول تعاىل عاقبه وجازاه :أي ،على ذنبه أوآخذه بذنبه    ¶

½  L)2(.  
 املؤكدة اإلرادة الصارمة القاطعة اجلادةأن : "و على هذا، فيكون املعىن اإلمجايل للقاعدة هو

سواء –يف القصد؛  يستحق املؤاخذة عليه  تردد يام بأمر من األمور من دون أيالقلب للق يف
  ". -كانت باملعاتبة أو املعاقبة و اازاة عليه

  
  :مراتب النية و القصد

القصد عند أن نشري إىل مراتب النية و  -و حنن نبحث عن هذه القاعدة–و لعله من املهم 
 -رمحه اهللا– بكيالساإلمام ر وقد حر .من هذه املراتب" العزم املستقر" موقعملعرفة  الفقهاء، 

األشباه "يف  نقله  اإلمام السيوطي رمحه اهللا كما-احملاسبة عليهاكيف تكون  مراتب القصد و
  :يف اجلدول اآليت ةملخص هي، و -)3("والنظائر

  
  احلكم  املرتبة  قمالر
و مل يكتب  غري مؤاخذ عليه  اهلاجس  1

  لصاحبه األجر
و مل يكتب لصاحبه  مرفوع عنه  اطراخل  2

  األجر
و مل يكتب لصاحبه  مرفوع عنه  النفس حديث  3

  األجر
4  اهلم  حسنة، يكتب باحلسنة اهلم  

 ئة واهلميئة يكتب ال بالسسي  
                                                        

  . 73سورة الكهف، األية  ) 1(
  .2/701ط، .د، املكنون الكتاب علوم يف املصون الدرالسمني احلليب، : و انظر. 286األية جزء من سورة البقرة،  ) 2(
  .35-33، ص األشباه و النظائرالسيوطي،  ) 3(
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على القول الراجح (مؤاخذ عليه   العزم  5
  )عند احملققني

  
ى هذا املوضوع بشيئ من عل -رمحه اهللا– ابن تيمية و قد تكلم أيضا شيخ اإلسالم

  :-رمحه اهللا–حيث قال  ؛)1("اإلرادة اجلازمة"التفصيل و اصطلح عليه بـ
 عليه يقدر ما اإلنسان معها فعل إذا"  اجلازمة اإلرادة" و .اجلازمة اإلرادة هي وهذه "...

 الفعل مجيع فعل ذيالتام الّ الفاعل وعقاب التام الفاعل ثواب له: التام الفاعل مبرتلة الشرع يف كان
 على واملتعاونني املشتركني) 1( :مثل ؛قدرته حملّ عن خارج هو ما على ويعاقب يثاب حتى املراد
 سنة والسانّ ضاللة إىل أو هدى إىل كالداعي اإلنسان فعل عن يتولّد ما ومنها )2(، الرب أفعال
  . )2(..."سيئة وسنة حسنة

  :  -رمحه اهللا–مث قال 
 ..."ن ذاوا الّيت األحاديث أنّ: تبي فريقبني الت ما وأمثاهلا والعامل اهلامدون فيما هي إن 

   )3(..."الفعل ا يقترن أن بد ال الّيت اجلازمة اإلرادة
يدور  - مع ورود شيئ من اخلالف فيه–و ينبغي أن يعلم، أن هذا الكالم الذي بسطناه 

زمة فيما إذا كان الفعل أو العمل من أفعال اجلوارح و حول حكم العزم املستقر و اإلرادة اجلا
أما إذا كان العمل الذي عزم عليه املكلف و جزمت عليه إرادته من أفعال القلب و . أعماهلا

  .أعماهلا، فالعلماء مل خيتلفوا يف كوا مثابا أو معاقبا عليه
  :- رمحه اهللا–قال احلافظ ابن رجب 

مث -...صاحبها ويساكنها وتدوم، النفوس، يف تقع اليت صممةامل العزائم: الثاين القسم"... 
 يف كالشك ،القلوب أعمال من بنفسه مستقال عمال كان ما...: -ذكر النوع األول منهما

 كلّه فهذا ذلك، تكذيب اعتقاد أو والنفاق، الكفر من ذلك غري أو البعث، أو النبوة، أو الوحدانية،

                                                        
    .142، ص مقاصد املكلفنياألشقر، : قرانظر استخدام هذا املصطلح أيضا عند الشيخ األش ) 1(
  .10/722، جمموع فتاوىابن تيمية،  ) 2(
  .10/723، ابن تيمية، مرجع سابق ا) 3(
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: تعاىل قوله محل أنه عباس ابن عن روي وقد. ومنافقا كافرا بذلك ويصري العبد، عليه يعاقب
MX    W  V    U     T  S    R  Q  P  O L)1(،  هذا مثل على.   

@M : تعاىل لقوله الشهادة كتمان على محلها عنه وروي    ?   >   =   <L )2( .  
 حيبه ما وبغض اهللا، يبغضه ما كمحبة بالقلوب، املتعلّقة املعاصي سائر القسم ذا ويلحق

  )3(..."موجب غري من باملسلم الظّن وسوء واحلسد، والعجب، والكرب، اهللا،
  :يف هذا الصدد -رمحه اهللا–و قال العالمة األشقر 

 أن يف العلماء من أحد خيالف مل فهذا: القلوب أفعال من فعل على اجلزم: األول"...  
. ذلك وحنو اهللا حمبة أو اإلميان، على كالعزم ،خريا عليه املعزوم كان إن صاحبه، مثاب عليه العزم
 وتكذيب اإلميان، وترك الكفر، على يصمم كالذي معاقب، مؤاخذ سيئا قلبيا فعال املقاصد وأن

 رواية مالك وعن وتصميمه، بعزمه كافر فهذا البعث، إنكار أو وسلم، عليه اهللا صلى الرسول
   .)4(.""أمث املعصية على أصر ومن كفر، الكفر اعتقد من: "العريب ابن قواها

  
  : أدلة القاعدة

و قد تقدم . ؛ قرآنا و سنة و إمجاعاالشرع باملؤاخذة بعزم القلب املستقر أدلة وردتوقد 
  :و فيما يلي تفصيل تلك األدلة. بعض األدلة عند ذكرنا لنقوالت عن بعض العلماء حول املوضوع

  :من القرآن
M(        '     &  %    3  2  1  0: تعاىل قوله - 1   /  .   -   ,   +  *   )

  =             <   ;   :   9    8   7   6  5  4L)5(.  

                                                        
  .284األية جزء من سورة البقرة،  ) 1(
  .283األية جزء من سورة البقرة،  ) 2(

  .تصرفب. 1049-3/1047، جامع العلوم و احلكمابن رجب احلنبلي،  ) 3(
 فتح الباري؛ و ما نقل عن اإلمام مالك ذكرها احلافظ ابن حجر العسقالين يف 142، ص مقاصد املكلفني األشقر، ) 4(
)9/394.(  
  .20-17سورة القلم، األية  ) 5(
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 اإلنسان، به يؤاخذ مما العزم أنّ على دليل اآلية هذه يف": - رمحه اهللا– القرطيب قال
>  =  <  M : تعاىل قوله اآلية هذه ونظري. فعلهم قبل فعوقبوا يفعلوا أن على عزموا ألنهم

  ?   E  D   C   B  A   @L )1(")2(.  
-   M : تعاىل قوله - 2   ,  +  *    )   (   '  &   %   $  #   "  !

./    4      3   2   1  0L )3(.  
 ليس الذي والقاعد ااهد بني املساواة نفى عز و جل اهللاأن "  :وجه االستدالل

 يقتضي اخلطاب لدلي يقال بل العاجز، والقاعد ااهد بني املساواة ينف ومل بعاجز،
 هنا فاالستثناء املساواة، نفي من) الضرر أويل( استثىن فقد .صريح اآلية ولفظ إياه، مساواته

   .)4("ااهدين يساوون الضرر أويل أن يقتضي وذلك النفي، من هو
و هذا التساوي فيما بني هاتني الطائفتني ال يكون إال العتبار العزم املستقر يف 

قاعدون العاجزون عن املشاركة يف اجلهاد؛ و هم ذا العزم حيصلون ما نفس أويل الضرر ال
  . ملشاركون يف اجلهادحيصل عليه ا
M  S : تعاىل قوله - 3   R   Q   P   O   N  ML )5(.  

  : رمحه اهللا– القرطيب قال
 أي الدنانري صر ومنه عنه اإلقالع وترك األمر على بالقلب العزم هو اإلصرار"

   .)7("املعاصي على الثّبوت اإلصرار: )6(قتادة قالو...عليها الربط

                                                        
  . 25سورة احلج، األية  ) 1(
  .18/241، تفسري القرطيبالقرطيب،  ) 2(
  .95األية  جزء من سورة النساء، ) 3(
  .149، ص نيمقاصد املكلفاألشقر،  ) 4(
  .135األية  جزء من سورة آل عمران، ) 5(
من أبرز تالميذ عكرمة، موىل . حافظ العصر و قدوة املفسرين و احملدثني. هو قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السدوسي ) 6(

ابن خلكان،  ؛283-5/269سري أعالم النبالء، الذهيب، : انظر. هـ 118تويف سنة . ورى عنه أئمة اإلسالم. ابن عباس
  .4/85وفيات األعيان، 

  .4/211، تفسري القرطيبالقرطيب،  ) 7(
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 ال مث اليوم، اخلمر يشرب الذي املصر: "- رمحه اهللا– )1(املبارك بنعبد اهللا  وقال
  .)2("شرا شرا على قدر إذا نيته ومن سنة، ثالثني إىل :رواية ويف شهر، إىل يشرا

 بقلبه، عليه وعزم مريه،ض عليه وطّن مبا يؤاخذ اإلنسان" أنّ على دليل واآلية
 عليه كتبت عملها فإذا سيئة، عليه كتبت املعصية على صمم فمن اتفاقا، معصية فاإلصرار

 الشريعة نصوص تظاهرت وقد عليه، مزيد ال حسن ظاهر وهذا: "النووي قال .ثانية معصية
 .)3("...املستقر القلب عزم على باملؤاخذة

MË  Ê  É  È  Ç: قوله تعاىل - 4     Æ  Å    Ò  Ñ   Ð  Ï  Î  Í   Ì

Ó L )4( . 

ذكر اهللا تعاىل يف هذه األية واحدا من أعمال القلب، و هو : وجه االستدالل
و احملبة تدل . - حمبة إشاعة الفاحشة بني املؤمنني"و لقد جاء هذا العمل يف سياق –" احملبة"

رتب اهللا عز و  و قد. على اإلرادة القوية اجلازمة يف نفس صاحبها للحصول على ما حيبه
جل على هذه احملبة السيئة اجلانية على املؤمنني عقوبة من العذاب األليم يف الدنيا و األخرة؛ 

  . اخذة العزم املستقرمما يدل على مؤ
  :يف تفسري هذه األية -رمحه اهللا– )5(قال العالمة ابن عاشور

 ميكن خاطران ألنهما النفس حديث وغري بالسيئة اهلم غري شيء احملبة وتلك"... 
 نظري وهذا .احملبوب حصول يف رغبة فهي املستمرة احملبة وأما صاحبهما، عنهما ينكف أن

                                                        
عامل زمانه و أمري لألتقياء يف وقته، . هو عبد اهللا بن املبارك بن واضح، أبو عبد الرمحن احلنظلي موالهم التركي مث املروزي ) 1(

 181تويف سنة . كتاب الزهد: يف النافعة، منهاو صنف التصان. طلب العلم و هو ابن عشرين سنة. احلافظ الغازي ااهد
  .3/33، وفيات األعيان؛ ابن خلكان، 8/378سري أعالم النبالء، الذهيب، : انظر. هـ

  .10/743، جمموع فتاوىابن تيمية،  ) 2(
  .150، ص مقاصد املكلفنياألشقر، : و انظر أيضا. 11/327، فتح الباريابن حجر العسقالين،  ) 3(
  .19األية  جزء من نور،سورة ال ) 4(

. مولده و دراسته و وفاته ا. هو حممد الطاهر بن عاشور، رئيس املفتني املالكيني بتونس و شيخ جامع الزيتونة يف تونس ) 5(
مقاصد الشريعة : "من مصنفاته. و هو عضو يف امع العريب يف دمشق و القاهرة. م 1932عني شيخا لإلسالم مالكيا عام 

معجم ، نويهض عادل، 174- 6/173األعالم، الزركلي، : انظر. هـ 1377تويف عام ". التحرير و التنوير"و  "اإلسالمية
  .2/541املفسرين، 
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M   E  D: تعاىل قوله يف الكناية   C   B   A   @L 
 طعام وقوع انتفاء عن كناية )1(

 )2(..."املستقبل يف ذلك وقوع حمبة على هنا فالوعيد. املسكني

  
  :من السنة
إذا التقى املسلمان بسيفيهما فالقاتل : "  صلى اهللا عليه و سلمقول النيب -1

كان حريصا ": قال "هذا القاتل فما بال املقتول؟ ،يا رسول اهللا" :قالوا. واملقتول يف النار
 .مؤاخذة العزم املستقر و اإلرادة اجلازمة يف هذا دليل صريحو  )3(".على قتل صاحبه

فعلل "...  :عن علة تعذيب املقتول يف النار -رمحه اهللا– السيوطياإلمام قال 
أن هذا املقتول أضمر يف نفسه حرصا و عزمية يف قتل أخيه، و لكن : أي )4(."باحلرص

فهو معذب يف النار ليس . سبقه إىل تلك اجلرمية أخوه القاتل، و إال فإنه سيصري هو القاتل
  .خيهبسبب قيامه بفعل القتل، و لكن بسبب عزمه و حرصه على قتل أ

  : يف وجه استدالله ذا احلديث -رمحه اهللا–و قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 العجز جمرد إلّا مينعه مل إذا فعلها بإرادة اجلازم السيئات على احلريص وكذلك"...

 إذا( الصحيح احلديث يف وملا )5(كبشة أيب حلديث الفاعل عقوبة ذلك على يعاقب فهذا
  .)6(..."النار يف واملقتول فالقاتل ابسيفيهم املسلمان التقى

  

                                                        
  .3سورة املاعون، األية  ) 1(
   .18/184، ط.د، والتنوير لتحريراابن عاشور،  ) 2(
  .141تقدم خترجيه ص  ) 3(
  .34، ص األشباه و النظائرالسيوطي،  ) 4(
لو كان يل مثل مال هذا عملت : "و رجل أتاه اهللا علما و مل يؤته ماال، فهو يقول: (...هو قوله عليه الصالة و السالم و ) 5(

، 2/552املسند، أخرجه أمحد يف ...). فهما يف األجر سواء: (، مث قال النيب صلى اهللا عليه و سلم"...)منه مثل الذي يعمل
  . وط يف حتقيقه للمسندحسنه الشيخ شعيب األرناؤ. 18024رقم 

له صحبة و . غريه: عمرو بن سعيد، و قيل: سعيد بن عمر، و قيل: خمتلف يف امسه، قيل. و أبو كبشة هو األمناري املذجحي
  .7/283اإلصابة، ابن حجر العسقالين، : انظر. نزل الشام

  .10/740، جمموع فتاوىابن تيمية،  ) 6(
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 وسلم عليه اهللا صلى النيب عن -عنه اهللا رضي-  )1(حنيف بن سهل حديث-2
 على مات وإن الشهداء، منازل اهللا بلّغه بصدق، الشهادة اهللا سأل من( :قال

 .)2()فراشه

 ازمةاجل لنيته الشهيد أجر ينال العبد السائل للشهادة هذااحلديث يدل على أن ف
 هذا حصول يف يكفي ال جازمة إرادة غري من كان إذا القول فمجرد وإال الفعل، على

  .)3(الثواب
: ، عن النيب صلى اهللا عليه و سلم، قال-رضي اهللا عنه– )4(حديث أيب الدرداء -2

 له كتب أصبح حتى عيناه فغلبته اللّيل من يصلّي يقوم أن ينوي وهو فراشه أتى من": قال
 .)5("وجلّ عز ربه من عليه صدقة نومه وكان نوى ما

  :-رمحه اهللا–قال احلافظ ابن عبد الرب 
 يعمله مل وإن اخلري من نوى ما على جيازى املرء أنّ على يدلّ ما احلديث هذا يف"

 ذلك وبني بينه حيل إذا العمل على يعطى كالّذي عليها يعطى النية وأنّ عمله أنه لو كما
 ذلك غري أو نسيان أو بنوم عليه غلب حتى نيته تنصرف ومل هيعمل أن نيته وكانت العمل

  .)6("... املوانع وجوه من

                                                        
شهد . من أهل بدر و كان من السابقني. م بن ثعلبة بن احلارث األنصاري األوسيهو سهل بن حنيف بن واهب بن العكي ) 1(

ابن حجر : انظر. هـ 88تويف سنة . استخلفه علي على البصرة بعد اجلمل، مث شهد معه صفني. اخلندق و املشاهد كلها
  .2/337تاريخ اإلسالم، ؛ الذهيب، 166-3/165اإلصابة، العسقالين، 

  .1909رقم  3/1517 ، كتاب اإلمارة ، باب استحباب طلب الشهادة يف سبيل اهللا،صحيحهأخرجه مسلم يف  ) 2(
  .151، ص مقاصد املكلفنياألشقر،  ) 3(
و هو . اإلمام القدوة قاضي دمشق و صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم. هو عومير بن زيد بن قيس بن األنصاري ) 4(

تاريخ ابن عساكر، : انظر. مات قبل عثمان بثالث سنني. اهللا صلى اهللا عليه و سلممعدود فيمن مجع القرآن يف حياة رسول 
  .338-2/335سري أعالم النبالء، ؛ الذهيب، 47/93دمشق، 

، رقم 3/258 باب من أتى فراشه و هو ينوي القيام فنام، كتاب قيام الليل و تطوع النهار، ،سننهأخرجه النسائي يف  ) 5(
، رقم 3/368 باب ما جاء فيمن نام عن حزبه من الليل،أبواب إقامة الصلوات و السنة فيها،  سننه،يف  ؛ و ابن ماجه1787
  . ، و صححه األلباين1344

  .12/264، ط.د، واألسانيد املعاين من املوطأ يف ملا التمهيدابن عبد الرب،  ) 6(
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 ال العمل، على احلرص معه يوجد الذي املصمم العزم"و هذا ال يكون إال على 
  .)1("تصميم وال عزم غري من تنفسخ مث ختطر، اليت اخلطرة جمرد

  
  :من اإلمجاع

من ذلك ما يقوله . ى املؤاخذة بأعمال القلوب و عزمهاو قد نقل بعض العلماء اإلمجاع عل
  :-رمحه اهللا–اإلمام النووي 

 القلب بعزم باملؤاخذة الشرع نصوص تظاهرت وقد عليه، مزيد ال حسن ظاهر وهو"
تعاىل قوله ذلك ومن .املستقر:  M   Ð  Ï  Î  Í   Ì  Ë  Ê  É  È  Ç    Æ  ÅL )2(؛ 
+ $  %       & M  :تعاىل وقوله   *   )                  (  ' L )3(. تظاهرت وقد كثرية، هذا يف واآليات 

 ذلك وغري م املكروه وإرادة املسلمني واحتقار احلسد حترمي على العلماء وإمجاع الشرع نصوص
  .)4("وعزمها القلوب أعمال من

  :، فقال-رمحه اهللا–و نقل أيضا هذا اإلمجاع اإلمام السيوطي   
  .)5("وا أيضا باإلمجاع على املؤاخذة بأعمال القلوب كاحلسد وحنوهواحتج "... 

  
  :تطبيقات القاعدة

من عزم على املعصية بقلبه و وطن نفسه عليها، فإنه يأمث باعتقاده و " - 1
 .)6("عزمه

                                                        
  .3/1043، جامع العلوم و احلكمابن رجب احلنبلي،  ) 1(
  .19األية  جزء من سورة النور، ) 2(
  .12األية  جزء من سورة احلجرات، ) 3(

: و قد نقل أيضا هذا الكالم احلاقظ العراقي، انظر. 2/152، 2.، طاملنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاجالنووي،  ) 4(
  .8/231، طرح التثريبالعراقي، 

  .34، ص األشباه و النظائرالسيوطي،  ) 5(

  .8/230طرح التثريب، العراقي،   )6(
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من مر بفكره الفكرة للمعصية من غري استقرار، فإنه ال يأمث ألنه من باب " - 2
 .)1("الوهم

اقتراض مال  يهعل وحيرم .قضاءه على عزميلزمه ال هغري من ماال اقترض من - 3
 )2(.وجل عز اهللا أتلفه ذلك فعل ومن ،إليه رده بنيه عدم الغري

 النية بقاء األصل ألن وذلك ؛-على القول الراجح– بالتردد تبطل ال الصالة -4
 على زميع مل أنه دام فما ؛يبطلها ال هذا الترددف. و ألن التردد ليس عزما فال يؤاخذ عليه

 .)3(قطعها يف للتردد بطلت صالتك إن: نقول أن ميكن وال نيته، على باق فهو القطع

 عزم إذا" :مثل يفعله، ومل من مبطالت الصالة مبطل على اإلنسان عزم إذا -5
 بعض فقال حيدث، ومل حيدث أن على عزم أو يتكلّم، ومل صالته يف يتكلّم أن على

 الصالة قطع على والعزم الصالة، قطع على عزم املفسد لىع العزم ألن تبطل، إا: العلماء
 .)4("هلا مبطل

 وجوبا استتيب: أبدا اخلمس العبادات من شيئا يفعل ال أن على عزم إذا" - 6
فإن. كاملرتد ا ويقتل يكفر، مل: أصر5("حد(. 

 فإنه القصر، مسافة يسري أن قبل وطنه إىل العودة على املسافر عزم إذا"  - 7
 قصد الوطن إىل العودة على العزم ألنّ متاما؛ ويصلّي العودة على عزم حني من يمامق يعترب
 أما ماكث، مستقلّ وهو ينوي أن: ذلك مع الشافعية واشترط .اإلقامة نية مبرتلة السفر ترك
  . )6("وطنه يدخل حتى يقصر فال سائر وهو نوى لو

                                                        
  .8/230طرح التثريب، العراقي،   )1(
  .3/496 ،1. ط، اإلسالمي الفقه موسوعة، التوجيري ) 2(

  . 2/297، الشرح املمتعالعثيمني،  ) 3(
 -رمحه اهللا–و قد رجح الشيخ العثيمني . 1/72، 1. ، طاإلرادات منتهى، النجار ابن، 3/368، اإلنصافاملرداوي،  ) 4(

  .2/298، مرجع سابقالعثيمني، : انظر. يوجد ومل املبطل، بفعل متعلّق البطالن نألالقول بعدم البطالن، 
  .10/327، مرجع سابقاملرداوي،  ) 5(
، ط.د ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ؛ الدسوقي،1/103، 2.، طالشرائع ترتيب يف الصنائع بدائعالكاساين،  ) 6(

، 191-2/190املغين، ابن قدامة، ، 1/262، 1.، طاملنهاج ألفاظ ينمعا معرفة إىل احملتاج مغين؛ الشربيين، 1/361
  .27/287وزارة األوقاف الكويتية، املوسوعة الفقهية الكويتية، 
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  :من مستثنيات القاعدة

 عامة قول يف يقع مل لفظ، غري من بقلبه نواه فلو ،بلفظ إلّا يقع ال الطّالق -1
 بالنية حيصل فلم امللك، يزيل تصرف ألنه"؛ وإسحاق والشافعي، عطاء، منهم العلم؛ أهل

 .)1("أيضا يقع مل بأصابعه، وأشار بقلبه، نواه وإن. واهلبة كالبيع

 لعمرة،وا احلج إال -كما تقدم– القطع على بالعزم تبطل العبادات مجيع -2
 نسكي، قطعت إين: وقال بذلك صرح لو حىت بإبطاهلما؛ يبطالن ال والعمرة احلج فإن"

 احلج خصائص من وهذا صحيحا، ويقع فيه املضي يلزم بل نفال، كان ولو ينقطع ال فإنه
£  ¤  ¥M : تعاىل اهللا لقول النية؛ بقطع يبطالن ال أما والعمرة   ¢ L ")2(.  

 
 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  .2/4، موسوعة القواعدالبورنو، : و انظر أيضا. بتصرف 7/385، املغينابن قدامة،  ) 1(
  .2/298، رح املمتعالشالعثيمني، : و انظر. 196األية جزء من سورة البقرة،  ) 2(
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  :السابع بحثامل
  اخلواطر و حديث النفس و الوساوس : قاعدة 

  )1(مرفوعة عن هذه األمة

  
هذه القاعدة تعترب قاعدة مكملة للقاعدة اليت تكلمنا عنها بشيئ من التفصيل يف املطلب 

فقاعدة هذا املطلب تتكلم ". العزم املستقر مؤاخذ عليه"؛ و هي قاعدة )املطلب السادس(السابق 
فإذا ". اخلواطر وحديث النفس و الوساوس"خرى من جزئيات القصد و النية؛ و هي عن جزئية أ

على  - رمحه اهللا–كان العزم املستقر مؤاخذ عليه، فمن خالل هذه القاعدة أثبت احلافظ العراقي 
  .أن اخلواطر و حديث النفس و الوساوس مرفوعة عن هذه األمة و غري مؤاخذ عليها

  
  :معىن القاعدة

هذا املقطع من القاعدة يشتمل على ثالثة ) حديث النفس و الوساوسو اخلواطر (
اخلواطر، و ) 1: (، و هي-مصطلحات؛ كلها متقاربة املعىن و تدخل حتت أقسام النية و القصد

  ".   العزم"و " اهلم"و هذه الثالثة تقع يف رتبة ما قبل رتبة . الوساوس) 3(حديث النفس، و ) 2(
  . )2("أمر أو تدبري من القلب يف خيطر ما"، و هو "خاطر" فهي مجع" اخلواطر"أما 

 عمل ال الّذي الوارد أو اخلطاب من القلب على يرد ما"و من حيث االصطالح، فهو 
و هو يف الغالب يكون عند  .)4("تردد بال احلال يف يذهب مث النفس يف جيري ما"، أو )3("فيه للعبد

  . )5(اليقظة، خبالف الرؤيا

                                                        
  .230، 96، 20/ 8، طرح التثريبالعراقي،  ) 1(

  .1/173، "خطر"مادة ، املصباح املنري؛ الفيومي، 4/249 ،"خطر"مادة  ،لسان العربابن منظور،  ) 2(
  . 22/8، وسوعة الفقهية الكويتيةاملوزارة األوقاف الكويتية،  ) 3(
  .138، ص مقاصد املكلفنياألشقر،  ) 4(
  . 22/8، وزارة األوقاف الكويتية، مرجع سابق ) 5(
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و  ".الوساوس"مع كلمة -إن مل يكن نفس املعىن–فهو متقارب املعىن " لنفسحديث ا"أما 
 والوسوسة .وحنوه ريح من اخلفي الصوت: ، و هي يف اللغةوالوسواس الوسوسةهي " الوساوس"

   .النفس حديث - بالكسر -  والوسواس
  : -رمحه اهللا–قال الفريوز آبادي 

  .)1("خري وال فيه نفع ال مبا والشيطان النفس حديث: والوسوسة"
أي أن أي فرد من أفراد هذه األمة إذا وقع منه خاطر أو حديث ) مرفوعة عن هذه األمة(

  .النفس أو وسوستها للشر أو املعصية فإنه غري مؤاخذ عليه، فال يكون آمثا به
و لقد سبق لنا اإلشارة إىل مراتب القصد و النية يف القاعدة السابقة، و الحظنا أن من 

و لكن هذه الثالثة ميكن  اطر،واخل من أقوى و الوسواس النفس حديثف :القوة و االعتبار حيث
 أنه منه أضعف كان وما النوع هذا وحكم .)2("اإلرادات غري اجلازمة"أن يصطلح عليها بـ

 أو يسرق أن نفسه حدث كمن قول، أو عمل به يقترن مل إن فيه إمث فال ،األمة هذه عن مرفوع
  . )3(خيون

أن كل خاطر و حديث النفس و وسواسة : و على هذا، يكون املعىن اإلمجايل للقاعدة هو
ترد على اإلنسان يف فعل إمث من اآلثام أو معصية من املعاصي؛ فإنه ال يؤاخذ عليه و ال يعاقب، 

  .ألن مثل هذه الواردت على النفس مرفوعة عن األمة احملمدية
  

  :أدلة القاعدة
 :من القرآن

MX    W  V   U : تعاىل قوله -1     T  S    R  Q  P  OL )4( ؛ 

                                                        
  .580ص  ،"وسوس"مادة  ،القاموس احمليطالفريوز آبادي،  ) 1(
  .139، ص مقاصد املكلفنياألشقر،  ) 2(
  .28-3/27، إحياء علوم الدين؛ الغزايل، 408، ص كتاب الروحابن قيم اجلوزية،  ) 3(
  284األية  جزء من سورة البقرة، ) 4(
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 فأما .دفعه الشخص ميلك ما على إال يعذب ال لكنه وسأل حاسب وإن هو أي"
 . )1("اإلنسان به يكلف ال فهذا وحديثها النفس وسوسة من دفعه ميلك ال ما

¬M : قوله تعاىل -2   «  ª  ©   ¨   §L )2( . 

  : مستدال ذه األية للقاعدة -هللارمحه ا–قال العالمة العثيمني 
 .فلو أن اإلنسان يؤاخذ مبا حتدثه به نفسه لكان يلحقه بذلك حرج ومشقة"

وال فرق يف هذا بني العبادات واملعامالت؛ فلو حدث اإلنسان نفسه بأمر خطري فإن هذا 
  .)3("احلديث معفو عنه، ولكن عليه أن يعرض عنه ويستعيذ باهللا وال يبايل

  
  :ةمن السن

 اللّه إنّ(: قال وسلّم عليه اهللا صلّى النيب عن عنه، اللّه رضي هريرة أيب عن - 1
 قال . )4()تكلّم أو به تعمل مل ما أنفسها به -  حدثت أو -  وسوست عما ألميت جتاوز
 ).بشيء فليس نفسه يف طلّق إذا(: قتادة

أهل العلم أنه  فقد ذكر كثري من )ت به أنفسها ما مل تعمل أو تتكلمما حدث(وأما 
  . حممول على ما مل يستقر يف القلب

فأما اخلواطر وحديث النفس إذا مل يستقر ويستمر عليه " :- رمحه اهللا– قال النووي
صاحبه فمعفو عنه باتفاق العلماء، ألنه ال اختيار له يف وقوعه، وال طريق له إىل االنفكاك 

  .)5("عنه
 يف طلق إذا الرجل أن" على احلديث ذا -رمحه اهللا– الشافعياإلمام  استدلو قد 

  .)6("آدم بين عن املوضوع النفس حديث من وهو طالقا، يكن مل لسانه به حيرك ومل نفسه
  .)6("آدم

                                                        
  .7/49، 7. ، طالبخاري صحيح لشرح الساري إرشاد الين،القسط ) 1(
  .286األية جزء من سورة البقرة،  ) 2(
  .178، ص 3. ، طمنظومة أصول الفقه و قواعده العثيمني،  ) 3(
  .6664، رقم 8/135 ، كتاب األميان و النذور، باب إذا حنث ناسيا يف األميان،صحيحهأخرجه البخاري يف  ) 4(
  .547، ص 1.طألذكار، االنووي،  ) 5(
  .4/497، 1. ، طالشافعي مسند شرح يف الشايفابن األثري،  ) 6(



155 
 

: وسلّم عليه اهللا صلّى اهللا رسول قال: حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه - 2
 فإذا ها،يعمل مل ما له أغفرها فأنا سيئة، يعمل بأن حتدث وإذا... : وجلّ عز اهللا قال"

 .)1("مبثلها له أكتبها فأنا عملها،
 املعصية على نفسه يوطن مل فيمن ذلك أن على وأمثالها هذ ىف وقع ما حيمل وقد"

 والعزم، اهلم بني ويفرق اهلم، هذا مثل ويسمى استقرار، غري من بفكره ذلك مر وإمنا
 خاطر هو الذى قسمال هذا على عليه يكتب مل هم من أنّ: احلديث ىف قوله معىن فيكون

 يصحبها وال النفس، عليها توطّن ال الىت اخلواطر فهى يكتب ال الذى اهلمف. مستقر غري
  .)2("وعزم نية وال عقد

 صلّى مثّ من توضأ حنو وضوئي هذا": بلفظ عنه اللّه رضي عثمان حديث - 3
 .)3("ذنبه من تقدم ما له غفر نفسه فيهما حيدث ال ركعتني

 معه، النفس تسترسل ما به املراد )نفسه فيهما حيدث ال(: هقول": حجر ابن قال
 معفو فذلك دفعه ويتعذّر ساوس والو اخلطرات من يهجم ما فأما قطعه، املرء وميكن

  .)4(".عنه
 اللّه صلّى النيب مع صلّيت" :قال عنه اللّه رضي )5(احلارث بن عقبة حديث - 4

 يف ورأى خرج مثّ نسائه بعض على خلود سريعا قام سلّم فلما ،العصر وسلّم عليه اللّه
 أن فكرهت عندنا تربا الصالة يف وأنا ذكرت(  :فقال .لسرعته تعجبهم من القوم وجوه
 .)6(")بقسمته فأمرت عندنا يبيت أو ميسي

                                                        
  .205، رقم 1/117 ، كتاب اإلميان، باب إذا هم العبد حبسنة كتبت،صحيحهأخرجه مسلم يف  ) 1(
  .425-1/424، 1.ط، مسلم بفوائد املعلم إكمالالقاضي عياض،  ) 2(
  .159رقم  ،1/43 الوضوء، باب الوضوء ثالثا ثالثا، ، كتابصحيحهأخرجه البخاري يف  )3 (
  .1/260، فتح الباريابن حجر العسقالين،  ) 4(
أخرج له . له صحبة، أسلم يوم الفتح. هو عقبة بن احلارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف، أبو سروعة القرشي النوفلي ) 5(

؛ ابن حجر العسقالين، 4/427اإلصابة، ابن حجر العسقالين، : انظر. مات يف خالفة ابن الزبري. البخاري و أصحاب السنن
  .7/238ذيب التهذيب، 

  .1221، رقم 2/67باب يفكر الرجل الشيئ يف الصالة،  كتاب أبواب العمل يف الصالة، ،صحيحهأخرجه البخاري يف  ) 6(
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هذا احلديث يدل على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يتذكر : وجه االستدالل
؛ و مل يكن - من قبيل اخلواطر و حديث النفس و هو بال شك–شأن الترب و يفكر فيه 

ذلك يبطل صالته صلى اهللا عليه و سلم، فهذا يدل على أن اخلواطر و حديث النفس 
  . مرفوعة عن هذه األمة؛ فهم غري مؤاخذين ا

  
  :تطبيقات القاعدة

 .)1("متين حل الزنا ال جيوز و أنه حرام، ألنه مل حيل يف ملة من امللل" -1

زوال نعمة من شخص و كان مع هذا التمين أنه لو متكن  إذا متىن رجل" -2
من إزالة تلك النعمة مل يزهلا، و إمنا هذا عنده خواطر ال يقدر على دفعها و ال يسعى يف 

 .)2("تنفيذها، فليس عليه حرج يف ذلك

يقع طالقه حىت لو تلفظ به بلسانه إذا مل يكن عن  املبتلى بالوسواس ال -3
من  ألن الوسوسةلسان يقع من املوسوس من غري قصد وال إرادة، قصد، ألن هذا اللفظ بال

 .)3(حديث النفس، و ال مؤاخذة مبا يقع يف النفس

مررت على فالن،  :يكون اإلنسان يف صالته وحيدث نفسه؛ يقول مثال" -4
هذا حديث نفس، لو أننا مؤاخذون ...كيف حالك وأخبارك: عليه، وسألته وسلمت

  . )4("ألنه كالم آدميني، ولكن واحلمد هللا ال نؤاخذ بهبذلك لكانت صالتنا تبطل، 
لو أن إنسانا حدث نفسه أنه سيعتق عبده، أو سيوقف بيته، أو سيطلق " -5

حديث  مبجرد يزول ال وامللك ملك إزالة الطالق" وألن، )5("امرأته، فإن ذلك ال أثر له
  .)6("واهلبة كالعتق النفس

                                                        
  .8/21طرح التثريب، العراقي،   )1(
  .8/96العراقي، مرجع سابق،   )2(
  .4/47إعالم املوقعني، ؛ ابن القيم، 9/192فتح الباري، ر العسقالين، ابن حج ) 3(
  .178، ص منظومة أصول الفقه و قواعدهالعثيمني،  ) 4(
  .178، ص مرجع سابق؛ العثيمني، 103-4/102، 4/95، اموعاالنووي،  ) 5(

  .10/38، 1.ط، الشافعي املذهب فروع يفحبر املذهب الروياين،  ) 6(
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هذا : و يقطع رمحه، فقال مثال لو حدث نفسه بأنه سوف يعق والديه أ" -6
أيب أتعبين فلن أذهب إليه، و لكنه حديث نفس فقط، فإن هذا ال عربة به، وال أثر له، وال 

  .)1("يكتب عليه، مع أن ما حدث به نفسه من كبائر الذنوب
لو حدث نفسه أن يشرب اخلمر فإنه ال أثر لذلك، وال إمث ذا "  -7

 .)2("احلديث
 وعند ،ذلك يسلمون املالكية أكثر ال؟ أم يفطر هل :بالفكر أنزل من -8
–قال املاوردي . )3(مكاالحتال مباشرة غري من النفس حديث ألنه حبال، يفطر ال الشافعية
 من الفكر ألنّ إمجاعا كفّارة وال عليه قضاء فال فأنزل، بقلبه فكّر إن أما: "...-رمحه اهللا
 .)4("...النفس حديث

 ينطق ومل شيئا، تعاىل للّه ينذر أو زوجته، قيطلّ أنه نفسه حدث ولو -9
  )5(نذره يصح ومل طالقه، يقع مل بذلك،

 
  
  
  
  
  

    
  
 

                                                        
  .، بتصرف10/38، 1.ط، الشافعي املذهب فروع يفحبر املذهب ين، الرويا ) 1(

  .179، ص  منظومة أصول الفقه و قواعدهالعثيمني،  ) 2(

  .3/267، مرجع سابقالروياين،  ) 3(
  .3/440 ،1.ط، الشافعي اإلمام مذهب فقه يف احلاوي الكبرياملاوردي،  ) 4(
  .49، ص األشباه و النظائرجنيم،  ؛ ابن34-33، ص األشباه و النظائرالسيوطي،  ) 5(
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  :الثامن املبحث
   )1(الكافر و املرتد ليسا من أهل النية: قاعدة

  
 أن هناك أمورا جتعل النيات: ليس كل إنسان يصلح ألن يكون من أهل النية؛ مبعىن آخر

من وقع يف الكفر أو هذه القاعدة تبني موقع ف .الكفر و الردة: مورمن هذه األ. غري معتربة شرعا
هل نيام و مقاصدهم معتربة يف اإلسالم مع كفرهم و ردم أم ال؟ و : من النية و القصد الردة

  . )2("شروط النية"أو " أهلية النية"هذا املوضوع يتطرق إليه الفقهاء عند كالمهم حول 
  

    :معىن القاعدة
: )3(قال أبو عبيد .الستر والتغطية: الكفر لغةمن الكفر، و " الكافر"لفظ ) املرتد الكافر و(

وهو الذي قد ألبسه السالح - إمنا مسي كافرا ألنه متكفّر به كاملتكفّر بالسالح  :وأما الكافر فيقال"
  .)4("... وكذلك غطى الكفر قلب الكافر .-حىت غطّى كل شيء منه

فيكون قوال وعمال واعتقادا وتركا، كما أن اإلميان "ان، ضد اإلمي: الكفر شرعاتعريف و
وهذا مما اتفق عليه أهل السنة واجلماعة، خالفا ملن حصر الكفر يف التكذيب . قول وعمل واعتقاد

   .)5("أو اجلحود بالقلب أو بالقلب واللسان، ونفى أن يكون بالعمل أو بالترك
  : - رمحه اهللا–ابن تيمية  قال شيخ اإلسالم

                                                        
  .3/249، 2/12، طرح التثريبالعراقي،  ) 1(
؛ 220، ص مقاصد املكلفني؛ األشقر، 35، ص األشباه و النظائر؛ السيوطي، 1/42األشباه و النظائر، ابن جنيم،  ) 2(

  .1/192، الفقه اإلسالمي و أدلته الزحيلي،
غريب : "و من مؤلفاته. باحث من أهل هراة يف خراسان. شاين، أبو عبيد اهلرويهو أمحد بن حممد بن عبد الرمحن البا ) 3(

  . 1/210األعالم، الزركلي، : انظر. هـ 400تويف سنة ). كتاب الغريبني" ( غريب احلديث"و " القرآن
  .3/13،  1.طغريب احلديث، أبو عبيد،  ) 4(
املوسوعة العقدية، سنية، ؛ موقع الدرر ال9، ص ط.دالتكفري و ضوابطه، السقار،  ) 5(

http://www.dorar.net/enc/aqadia/3235. 19/10/2015: تاريخ.  
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لكفر عدم اإلميان باهللا ورسوله، سواء كان معه تكذيب أو مل يكن معه تكذيب، بل ا"
شك وريب أو إعراض عن هذا حسدا أو كربا أو اتباعا لبعض األهواء الصارفة عن اتباع 

  .)1("الرسالة
 كفره إىل رده كأنه أرده؛-الشيء رددت: قولك من ، و هو"الردة"، فهو من "املرتد"أما 

،فرجع: يأ فارتد ة اإلسالم قطع": االصطالح، فالردة هي أما يف .)2(نفسه وردقول أو الكفر، بني 
 وأغلظه الكفر أفحش والردة اعتقادا، أم عنادا، أم استهزاء، قاله سواء مكفّر، فعل أو الكفر،
  . )3("حكما

 رتد،امل قتل وجوب على العلم أهل أمجع"و قد . طوعا إسالمه بعد كفر من هو: املرتدف
 ومل وغريهم، وخالد عباس وابن موسى وأيب ومعاذ وعلي وعثمان وعمر بكر أيب عن ذلك وروي
: و من األدلة على ذلك أيضا قول النيب صلى اهللا عليه و سلم. )4("إمجاعا فكان أحد، ذلك ينكر

  . )5("فاقتلوه دينه بدل من"
 يتب ومل مات إن للعمل وحمبطة حكما، وأغلظه الكفر، أفحش الردةأن : خالصة القولف

  .منها
أي أن الكافر و املرتد ال ميلكان أهلية النية، ألن من شروط أهلية  )ليسا من أهل النية(

  . اإلسالم؛ فالكافر مل يدخل يف اإلسالم أصال، و املرتد قد خرج و اخنلع من اإلسالم: النية
 ويعترب العبادة، نهمم تصح الذين من النية عنه صدرت من يكون أن النية لصحة يشترطف"
 من يقبل ال فاهللا العبادة، صحة يف شرط واإلسالم .مميزا عاقال مسلما كان إن كذلك الشخص

 العبادات بعض يصحح العلماء بعض جند أننا إال .مسلما صاحبها يكن مل ما وقربة عبادةأي  أحد
  .ذكره يف مستثنيات القاعدةسن ما وهذا، )6("الكافر من و املميز غري من

                                                        
  .12/335، جمموع الفتاوىابن تيمية،  ) 1(
   .198، ص ط. د ، الفقهاء حلية، الرازي ) 2(
  .42/350، ية الكويتيةاملوسوعة الفقهوزارة األوقاف الكويتية،  ) 3(
  .10/74املغين، ابن قدامة،  ) 4(
  .3017رقم  ،4/61 باب ال يعذب بعذاب اهللا،كتاب اجلهاد و السري، ، صحيحهأخرجه البخاري يف  ) 5(
  .بتصرف .220، ص مقاصد املكلفنياألشقر،  ) 6(
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و . )1("الكافر ليس من أهل األجور: "و قد وردت القاعدة عند احلافظ العراقي بلفظ أخر
القاعدة ذه الصيغة تبني أحد األمور املترتبة املستلزمة من وجود النية الصحيحة يف العمل، و هو 

ستحقان ليسا من أهل النية، يلزم من ذلك أما ال ي -و املرتد–فإذا كان الكافر . األجر و الثواب
الثواب و األجر من عملهم؛ مهما كان نفعه و صالحه و حجمه من حيث الظاهر، ألم فقدوا 

  . اإلسالم: ذلكم الشرط األساسي للحصول على األجر و الثواب، و هو
  

  :أدلة القاعدة
  :من القرآن الكرمي

M  P: قوله تعاىل - 1     O  N  M  L  K        J                  I    H  G   F

  QX   W   V  U  T   S   RY       \   [   ZL )2(. 

ال تنفعهم نيام و مقاصدهم -جبميع أصنافهم، و منهم املرتد–و ذلك ألن الكفار 
الصاحلة يف عبادام و معامالم يف ترتب القبول عند اهللا و الثواب منه تعاىل؛ ألم أصال 

  :-رمحه اهللا–قال القرطيب .  ليس أهال للنية
 قدموا فإذا أعماهلم ثواب على يعولون للكفّار، تعاىل اللّه ضربه مثل وهذا... "

 صاحب جيد مل كما شيئا جيدوا مل أي بالكفر، حمبطة أعماهلم ثواب وجدوا تعاىل اللّه على
 .)3("ميوت أو يهلك فهو فيها، ماء ال أرضا إلّا السراب

M   q: قوله تعاىل - 2   p   o   n   m  l   k  j    i   h

u   t  s  rv  y   x   wz     ~  }   |  {L)4(. 

هذه األية نص يف احلكم على املرتد الذي ارتد و اخنلع و ترك دين اإلسالم 
احلنيف؛ حيث إن األية تبني مآل أعمال املرتدين، و هو احلبوط و البطالن و الفساد و 

                                                        
  .3/249، طرح التثريبالعراقي،  ) 1(
  .39األية جزء من سورة النور،  ) 2(
  .283-12/282، تفسري القرطيبالقرطيب،  ) 3(
  .217سورة البقرة، األية  ) 4(
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يب قال القرط. عدم االعتبار بأعماهلم، فلم تفدهم نيام و مقاصدهم مهما كانت حسنها
  :-رمحه اهللا–

 أي) حبطت فأولئك( الكفر إىل اإلسالم عن يرجع أي" يرتدد ومن:" تعاىل قوله"
  .)1("اإلسالم دين على ليثبتوا للمسلمني ديد فاآلية ...-إىل أن قال- ...،وفسدت بطلت

  
  :من السنة النبوية

 عليه اهللا صلى- اهللا رسول أا سألت: - رضي اهللا عنها– عائشة حديث - 1
 املسكني، ويطعم الرحم، يصل اجلاهلية يف كان )2(جدعان ابن اهللا، رسول يا" :- وسلم
 .)3("الدين يوم خطيئيت يل اغفر رب: يوما يقل مل إنه ينفعه، ال: "قال "نافعه؟ ذلك فهل

صلة الرحم و : مثل–أن النيات الصاحلة الطيبة و األعمال اخلرية : وجه االستدالل
كما حصل البن –ها و صاحبها أيضا مل يستفد منها شيئا مل تنفع صاحب -إطعام املساكني

بسبب كفره الذي حيبط تلكم النيات الطيبة قيمتها و الذي جيعل صاحبها غري  -جدعان
  .مؤهال للنية

  :تعليقا على هذا احلديث- رمحه اهللا– )4(قال القسطالين
 عياض ونقل. عمل ينفعه وال كافر به يصدق مل ومن بالبعث مصدقا يكن مل يعين"
 لكن عذاب، ختفيف وال بنعيم عليها يثابون وال أعماهلم تنفعهم ال الكفار أن على اإلمجاع
 .)5("جرائمهم حبسب بعضهم من عذابا أشد بعضهم

                                                        
  .3/46، تفسري القرطيبالقرطيب،  ) 1(
و هو الذي اجتمع يف بيته بنو هاشم و بنو زهرة و تيم يف . هو عبد اهللا بن عمرو بن جدعان، من كبار قريش يف اجلاهلية ) 2(

  .3/265البداية و النهاية، ابن كثري، : انظر.  اجلاهليةو كان من الكرماء األجواد يف. حلف املطيبني
  .365رقم  ،1/196 ،عملٌ ينفعه ال الكفر على مات من أنّ على الدليل باب، كتاب اإلميان، صحيحهأخرجه مسلم يف  ) 3(
مولده و وفاته . ديثهو أمحد بن حممد بن أيب بكر بن عبد امللك القسطالين القتييب املصري، أبو العباس، من علماء احل ) 4(

وفيات ابن خلكان، : انظر. هـ 923تويف سنة . و غريه" إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري: "من تصانيفه. بالقاهرة
  .1/232األعالم، ؛ الزركلي، 1/190األعيان، 

  .4/170، إرشاد الساريالقسطالين،  ) 5(
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 عليه اهللا صلى- اهللا رسول قال: قال ، أنه-عنه اهللا رضي-  )1(أنس حديث - 2
 وأما اآلخرة، يف ا زىوجي الدنيا يف ا يعطى حسنة، مؤمنا يظلم ال اهللا إنّ: "- وسلم
 له تكن مل اآلخرة، إىل أفضى إذا حتى الدنيا، يف للّه ا عمل ما حبسنات فيطعم الكافر
 .) ")2ا جيزى حسنة

احلديث يدل على أن الكافر قد يدرك طعم حسناته يف الدنيا، و لكن ذلك ليس 
و يكون " ال يظلم أحداأن اهللا "ألنه أهل لألجور و الثواب، و إمنا يكون ذلك من باب 

ذلك يف األعمال اليت ال تفتقر إىل النية، بدليل أن تلك احلسنات ال تنفعه يف اآلخرة، فلو 
  . كانت نياته يف اإلتيان بتلك احلسنات مقبولة و معتربة، لنفعته يف اآلخرة

  :-رمحه اهللا–قال النووي 
 وال اآلخرة يف له ثواب ال كفره على مات الّذي الكافر أنّ على العلماء أمجع"... 

 املؤمن وأما ...:- إىل أن قال-...تعاىل اللّه إىل متقربا الدنيا يف عمله من بشيء فيها جيازى
 من والمانع الدنيا ىف أيضا ذلك مع ا وجيزى اآلخرة إىل أعماله وثواب حسناته له فيدخر
  .)3("واآلخرة الدنيا يف ا جزائه

  
  :تطبيقات القاعدة

 .)4(و هذا قول اجلمهور للنية، أهل غري ألنه غسله؛ وال الكافر وضوء يصح ال - 1
ال يصح  كفره حال غسلهف ،بعد ذلك أسلم مث اجلنابة من اغتسل مث الكافر أجنب إذا يعين

 . النية أهل من ليس ألنه نية؛ بدون ألنه اغتسل و ال يرفع حدثه،

                                                        
خادم رسول اهللا صلى اهللا عليه . بو محزة األنصاري اخلزرجيهو أنس بن مالك بن ضمضم بن زيد بن حرام بن النجار، أ ) 1(

معجم الصحابة، البغوي، : انظر. هـ 93مات سنة . و سلم، و أحد املكثرين من الرواية عنه، و هو آخر أصحابه موتا
  .277-1/275اإلصابة، ؛ ابن حجر العسقالين، 1/43

 حسنات وتعجيل واآلخرة الدنيا يف حبسناته املؤمن جزاء باب ،لناروا واجلنة القيامة صفة كتاب، صحيحهأخرجه مسلم يف  ) 2(
  .56رقم  ،4/2164 ،الدنيا يف الكافر

  .17/149، املنهاج شرح صحيح مسلمالنووي،  ) 3(
طرح العراقي،  ؛1/85كشاف القناع، البهويت،  ؛1/47، روضة الطالبني؛ النووي، 1/241، الذخريةالقرايف،  ) 4(

  .12/224 ،2.ط، الطهارة أحكام موسوعةالدبيان،  ؛2/12، التثريب
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 مث اغتسل أو توضأ إذا كافرال أن ، ألنه يرى- رمحه اهللا– حنيفة أبوو خالف يف ذلك 
– حنيفة اأبأن  و لكن عند التأمل، جند .)1(والغسل الوضوء إعادة عليه جيب فال أسلم

 الكافر من العبادة أن يرى ال أي: القاعدة أصل يف خيالف ال يف احلقيقة -رمحه اهللا
فإنه  كولذل ،عنده نية إىل حيتاجان ال ألما منه والغسل الوضوء تصحيحهأما   .صحيحة

  .)2(الكافر من النية صحة عدم يف األئمة من غريه يوافقيف هذه املسألة 
 أهال ليس ألنه كذلك؛ وهو تيممه، وال غسله وال املرتد وضوء يصح ال"  - 2

 .)3("والنية للعبادة،
 عند أو الوكيل إىل هديه أو أضحيته دفع عند األضحية أو اهلدي صاحب نويي"  - 3
 ،يصح مل كافرا الوكيل كان ، و لكن إذامسلما كان إن جاز لوكيلا إىل فوض فإن ؛ذحبه
 .)4("ذحبه عند أو إليه دفعها عند صاحبها ينوي بل ،العبادات يف النية أهل من ليس ألنه

لو أذّن الكافر أو املرتد، فإنه ال يصح و ال يقبل منهما، ألما ليسا من أهل النية   - 4
 .و ال أهال للعبادة

صام الكافر أو املرتد، فصالما و صيامهما غري معتربين ألما  كذلك لو صلى أو - 5
 .ليسا من أهل النية و افتقدوا أهلية النية

  
  :مستثنيات القاعدة

                                                        
  .1/18بدائع الصنائع، ؛ الكاساين، 49، ص األشباه و النظائرابن جنيم،  ) 1(
  .12/224 ،2.ط، مرجع سابقالدبيان،  ؛1/18بدائع الصنائع، الكاساين،  ) 2(
  .2/12، مرجع سابق؛ العراقي، 330/ 1 ،املهذب شرح اموعالنووي،  ) 3(
 يف اإليضاح؛ النووي،  465/ 2  ط،.د، املنهج شرح على اجلمل حاشية؛ اجلمل، 8/189 مرجع سابقالنووي،  ) 4(

  .332 ، ص2.، طوالعمرة احلج مناسك
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 نصارى وأمحد حنيفة وأيب كالشافعي العلماء من كثري استثىن :الذمة أهل من الزكاة - 1
 بدل مضاعفة ممنه الزكاة أخذ زواجو ؛ حيث إمالكفار بقية من )1(تغلب بين

  .)2(اجلزية
 ورد فقد .هذا فعل -رضي اهللا عنه– اخلطاب بن عمر أن إليه ذهبوا فيما وحجتهم

 إم: "له وقال تغلب، بين يف اخلطاب بن عمر كلّم )3(زرعة بن النعمان أنّ : يف األثر
 عليهم أضعف أن على عمر فصاحلهم م، عدوك تعن فال اجلزية، من يأنفون عرب

  .)4("الصدقة
 الزكاة قبول على يدلّ الإنه ف ،املسألة يف عمر عن اخلرب بثبوت القول و لكن على

   :-رمحه اهللا–قال العالمة األشقر . تغلب بين نصارى من
 أنفة بسبب متوقع شر لدرء الشرعية، السياسة باب من هو إنما عمر فعله فالذي"

 أضعف أنه هذا على يدلنا ومما ،األعداء إىل احنيازهم واحتمال اجلزية، دفع من هؤالء
 أخذها ملا زكاة منهم أخذه الذي كان فلو املسلم، من تؤخذ اليت الصدقة عليهم

  . )5("...مضاعفة

                                                        
هم قبيلة عظبمة تنتسب إىل تغلب بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمى بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن  ) 1(

معجم قبائل عمر كحالة، : انظر. و هي من القبائل املشهورة بانشغاهلا باحلرب. فيها فروع عديدة تتفرع. معد بن عدنان
  .122-1/120العرب، 

؛ 4/300األم، ؛ الشافعي، 1/251ط،.دبداية اتهد و اية املقتصد، ابن رشد، ؛ 2/250البحر الرائق، ابن جنيم،  ) 2(
  .6/111، احمللىابن حزم، ؛ 3/366املبدع، ابن مفلح، 

قائد بين تغلب أيام عمر بن اخلطاب رضي اهللا . هو النعمان بن زرعة بن هرمى بن السفاح بن خالد بن كعب بن القنفذ ) 3(
  .1/306، 1.طمجهرة أنساب العرب، ابن حزم، : انظر. عنه

 إال .رواته وضعف النقطاعه يضعفهو اخلرب هذا على يرد ، و لكنه"احمللى"يف كتابه  - رمحه اهللا– حزم ابند هذا األثر روأ ) 4(
 أصال، له أنّ إىل النفس تطمئن كثرية، طرقا له أنّ: األول :بأمرين هذا حزم ابن قول رد )حمقق احمللى( شاكر أمحد الشيخ أن

 ابن صححه آخر خرب اخلرب، هذا يؤيد: الثاين .الكوفة أهل عن مستفيض خرب هذا: القرآن أحكام يف اجلصاص قال ولذلك
 أهل نصارى ومن العشر، تغلب نصارى من آخذ أن اخلطاب بن عمر أمرين": قال ،حدير بن زياد و هو ما رواه نفسه، حزم

  ). تعليق( 116-6/111، مرجع سابقابن حزم، : انظر ."العشر نصف الكتاب
  .222، ص مقاضد املكلفنياألشقر،  ) 5(
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 جانب فيها املغلّب ألنّ نيتها، منه ويشترط الكافر، من تصح كفّارةال" -1
 عدم بني الفرق يعرف وذا أشبه، بالديون وهي للقربة، ال للتمييز فيها والنية الغرامات،

 .)1("بعده الغسل إعادة ووجوب اإلسالم بعد إعادا وجوب

 خالف بال وطؤها ليحلّ احليض، عن غسلها يصح املسلم، حتت الكتابية" - 2
  .)2("نيتها ويشترط للضرورة،

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    
  
  
  
  
  
  

 
                                                        

  .35، ص األشباه و النظائرالسيوطي،  ) 1(
  .35؛ السيوطي، مرجع سابق، ص 2/12، رح التثريبطالعراقي،  ) 2(
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 :التاسع املبحث    

  )1(امل يف القول تفسره النية: قاعدة 

  
ترشدنا إىل واحد من وظائف النية و القصد يف فهم كالم الناس، خاصة يف  هذه القاعدة 

 . -كما سيأيت بيانه إن شاء اهللا–و الوظيفة املقصودة هي تفسري القول امل . جمال املعامالت

  
  :معىن القاعدة

 :تقول .و هو اجلمع اجلمل مناموع، و أصله : فامل يف اللغة) امل يف القول(
  . )2("املبهم"و يأيت أيضا مبعىن . تفصيل غري من مجعته :أي" إمجاال الشيء أمجلت"

 أو تعيينه يف إما غريه على منه املراد فهم يتوقف ما"هو  :أما يف االصطالح، فمن تعريفاته
  . )4(و هناك تعاريف أخرى مبسوطة يف كتب األصول. )3("مقداره أو صفته بيان

حيث  ،؛املذكورة يف التعريف أعم من هذه الصور الثالثةاملراد يف القاعدة ) اإلمجال(و 
: متماشية مع قاعدة - أي القاعدة–و هي . يشمل أنواع الغموض يف القول؛ صرحيه و كنايته

اللفظ الصريح حيتاج إىل ( و قاعدة  )5()مقاصد اللفظ على نية الالفظ إال يف اليمني عند القاضي(
؛ حيث إن النية يف الصريح و الكناية تأيت دورها لبيان )7()النية الكناية مفتقرة إىل(و قاعدة  )6()نية

  . مراد املتكلم أو القائل للقول و الكالم

                                                        
  .20-2/19، طرح التثريبالعراقي،  ) 1(
  .124/ 14 ،"مجل"مادة  ،تاج العروسالزبيدي،  ،110/ 1 ،"مجل"مادة  ،املصباح املنريالفيومي،  ) 2(

  .312، ص 1.ط، األصول علم من األصول ملختصر الكبري الشرح، املنياوي ) 3(
 كشف ،احلنفي البخاري؛ 345/ 1 ،املستصفى ،الغزايل ؛419/ 1 ،الربهانالزركشي، : بيل املثالانظر على س ) 4(

. ، طالفقه أصول يف الورقات شرحاحمللي، : و انظر التعريفات األخرى يف؛ 54/ 1، ط.د ،البزدوي أصول شرح األسرار
  .104، ص 1. طشرح الورقات يف أصول الفقه، الفوزان، ؛ 144ص   1

  .188، ص املفصل يف القواعد، الباحسني، 3/312، املنثور، الزركشي، 49، ص األشباه و النظائريوطي، الس ) 5(

، و لكن إذا ظهر أن املقصود من الكالم خبالفه، فحينئذ احتاج إىل نية تبني املراد )الصريح ال حيتاج إىل نية: (مع أن األصل ) 6(
  .227، ص تخرجة من إعالم املوقعنيالقواعد املساجلزائري، : انظر. و املقصود منه

  .229، 227، ص القواعد املستخرجة من إعالم املوقعني؛  اجلزائري، 147، 3/66، إعالم املوقعنيابن قيم اجلوزية،  ) 7(
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  :مؤصال هذه القضية -رمحه اهللا–قال ابن قيم اجلوزية 
 به املتكلّم قصد على نستدلّ ألنا أوجبه وإنما .لذاته حلكمه موجبا يكن مل والصريح"... 

 يرده، مل مبا يلزم أن جيز مل معناه خبالف قصده ظهر فإذا اختيارا؛ لسانه على فظاللّ جلريان ملعناه؛
 وتعاىل سبحانه واللّه املكلّف، وعلى الشرع على جناية بذلك إلزامه بل بباله، خطر وال التزمه، وال
  .)1(..."نواها وال معناها يقصد مل ملا مكرها الكفر بكلمة املتكلّم عن املؤاخذة رفع

أي أن النية تفسر و تبني و توضح وجه اإلمجال و اإلام و الغموض يف ) ره النيةتفس( 
ذلك القول؛ سواء كان ببيان مراده أو بيان صفته أو بيان مقداره أو من باب تقييده و ختصيصه؛ 
حيث إن اإلمجال احلاصل يف الكالم ميكن أن يفسر و يبين بالرجوع إىل نية املتكلم أو املتلفظ 

  . بالقول
  :-حفظه اهللا–قال العالمة الباحسني 

أن معاين األلفاظ و ما يراد به منها يفسر وفق إرادة و نية من نطق ا، نظرا ألن األلفاظ "
حتتمل تفسريات متعددة، و هي قابلة للتخصيص إن كانت عامة، و للتقييد إن مطلقة، و لإلمجال، 

  .)2(..."أدرى مبا أراده من قوله و لطائفة من التأويالت، و لذلك فإن الناطق ا هو
  

  : أدلة القاعدة
  :مما يستدل هلذه القاعدة

 وإنما بالنيات، األعمال إنما: (- رضي اهللا عنه–حديث عمر بن اخلطاب  -1
 إىل فهجرته ينكحها، امرأة إىل أو يصيبها، دنيا إىل هجرته كانت فمن نوى، ما امرئ لكلّ

 . )3()إليه هاجر ما
  :مبينا معىن هذا احلديث-رمحه اهللا–قال ابن القيم 

                                                        
  .3/46، إعالم املوقعنيابن قيم اجلوزية،  ) 1(
  .188، ص املفصل يف القواعدالباحسني،  ) 2(
  .111تقدم خترجيه يف ص  ) 3(
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 يكون ال وهلذا بالنية، إلّا يقع ال العمل أنّ األوىل اجلملة يف )الرسول: أي( فبين "
 يعم وهذا نواه ما إلّا عمله من له ليس العامل أنّ الثّانية اجلملة يف بين مثّ بنية، إلّا عمل

  .)1("واألفعال لعقودا وسائر والنذور واألميان واملعامالت العبادات
  :و قال يف موضع آخر

 أعلنه ما ال وأبطنه نواه ما إلّا وعمله قوله ظاهر من للعبد ليس أنه... "
  .)2("وأظهره

، حيث يفسر و يوضح املراد منها من األقوال يدخل يف ذلك كله امالت من و
  .القائل أو املتكلمخالل نية 
اليمني : (صلى اهللا عليه و سلم قال أنه: -رضي اهللا عنه–حديث أيب هريرة  -2

 .)3()على نية املستحلف
 باستحالف احللف على حممول احلديث هذا" :-اهللا محهر- النووي اإلمام قال

 نوى ما غري فنوى ىرو و فحلف القاضي فحلفه حقا رجل على رجل ادعى فإذا .القاضي
  .)4("عليه جممع ذاوه التورية تنفعه وال القاضي نواه على ميينه انعقدت -  القاضي

أن اليمني على : بناء على ذلك، فاحلديث يستثين ما هو األصل يف اليمني، و هو
؛ فيقاس عليه )5(- إال يف هذا املوطن؛ و هو موطن القضاء -نية احلالف يف كل األحوال

اإلمجال أو العموم فيه أو فيه شيء من الغموض بسبب  الذيسائر مواطن الكالم و القول 
   .ال ميكن فهم املراد منه إال بالقول الصريح من صاحب الكالم غريمها، و

  
  :تطبيقات القاعدة

                                                        
    .3/91، إعالم املوقعنيابن قيم اجلوزية،  ) 1(
  .3/130، ابن قيم اجلوزية، مرجع سابق ) 2(
  .1653، رقم 3/1274 ، كتاب األميان، باب اليمني على نية املستحلف،صحيحهرواه مسلم يف  ) 3(
  .11/117، شرح صحيح مسلم النووي، ) 4(
  .190-189، ص املفصل يف القواعدالباحسني،  ) 5(
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 أو كذا سنة أو كذا شهر يف وأراد مثال فالن دار يدخل الأنه  حلف من" - 1
 نواه ما له فإنّ ذلك، وحنو غريها دون مثال بالقاهرة كالمه وأراد مثال فالنا يكلّم ال حلف

 .)1("النية موافقة مع اللّفظ ظاهر خالف لو عليه كفّارة وال
 وذلك؛ الطّالق، يف والكناية البيع، ا ينعقد الّيت الكنايات يف النية اشتراط" - 2

 فلو بالنيات األعمال إذ املعىن ذلك إلرادة النية فتشترط ذلك يف صرحيا ليس اللّفظ ألنّ
 .)2("القالطّ يقع ومل البيع يصح مل شيئا يرد مل أو املعىن ذلك غري أراد

 كمن الطّالق أعداد من عددا ونوى الطّالق لفظ بصريح طلّق إذا املطلّق أنّ" - 3
 ثالثا أو اثنتني أو واحدة واقعا العدد من نواه ما كان ثالثا ونوى طالق أنت: المرأته قال

 .)3("عبيد وأبو وإسحاق ومالك الشافعي ذهب وإليه
 بذلك، أراد ما نيته إىل يرجع نهأ شيء على له كقوله جممل بشيء لزيد أقر لو" - 4

 فسره لو وكذا نواه، مبا أعلم وهو حمتمل، اللّفظ ألنّ يتمول؛ ما بأقلّ تفسريه منه يقبل وأنه
 القذف وحد الشفعة حق وكذا األصح، على املعلّم كالكلب اقتناؤه جيوز مما مبال ليس مبا

  .)4("أيضا الصحيح على
  

 
  
  
  
  
  

  
                                                        

  .2/19، طرح التثريبعراقي، ال ) 1(
  .العراقي، نفس املرجع ) 2(
  .العراقي، نفس املرجع ) 3(
  .2/20، العراقي، مرجع سابق ) 4(
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 : العاشر املبحث

 )1(من استعجل ما أمر بتأخريه ووعد به، حرم عنه عند ميقاته: اعدةق

  
و لكنها تأيت لتستثين " األمور مبقاصدها"هذه القاعدة من القواعد املندرجة حتت قاعدة 

حيث إا متنع و تسد " سد الذرائع"و هي أيضا ذات عالقة وثيقة مع قاعدة . تلك القاعدة الكربى
  . يف حتقيق نياته و مقاصده العدوانية لآلخرينطريق صاحب النية الفاسدة 

  
  :معىن القاعدة

، و هي كلمة تدل "العجل"فاالستعجال لغة من ) من استعجل ما أمر بتأخريه ووعد به(
   .)2(على اإلسراع

أن اإلنسان الذي تسرع يف حصول ما سيكون من حقه و ما وعد به : فمعىن هذه الصيغة
أجل احلصول على ذلك احلق و الوعد ال بد أن يسلك طريقا  ، و هو من-وليس حاال–مستقبال 

  :  حمرما و وسيلة ممنوعة شرعا، فإن ذلك احلق و الوعد
أي أن الشرع عامله بنقيض مقصوده و نيته يف موعده، فيحرم من ) حرم عنه عند ميقاته(

  . ذلك احلق و الوعد بسبب استعجاله للحصول و الوصول إليه قبل موعده
 كان فعله من الفاعل مقصد نو ذلك أل مقصوده، بنقيض ويعارض يعامل اهنفالفاعل 

 حمرم، أمر بفعل آخر جانب من مباح أو مستحق ألمر استعجاال أو جانب، من الشرع على حتايال
 العقوبة جانب إىل لغريه، وزجرا له عقوبة قصد ما بنقيض وعومل الفاعل قصد أمهل ولذلك

  .)3(نفسه الفعل على املستحقة
  :- مثال–من هذه الصيغ . قد وردت القاعدة بعدة صيغ مع احتاد املعىن و املراد و

 .)4("من استعجل الشيئ قبل أوانه عوقب حبرمانه" - 1

                                                        
  .8/39، طرج التثريبالعراقي،  ) 1(
  .مع تصرف. 4/237 ،"عجل"مادة  ،معجم مقاييس اللغةابن فارس،  ) 2(
  .بتصرف. 160، ص الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكلية البورنو، ) 3(
  .159، ص األشباه و النظائرابن جنيم،  ) 4(
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 .)1("األصل املعاملة بنقيض املقصود الفاسد" - 2
 .)2("املعارضة بنقيض املقصود" - 3
  .)3("من تعجل حقه أو ما أبيح له قبل وقته على وجه حمرم عوقب حبرمانه" - 4

يف باب السياسة الشرعية و سد الذرائع  - من حيث تطبيقاا–هذه القاعدة  قد دخلت و
  : -رمحه اهللا–و قد قال ابن قيم اجلوزية . -كما تقدم–

  .)4("و قد استقرت سنة اهللا يف خلقه شرعا و قدرا على معاقبة العبد بنقيض قصده"
  

  :أدلة القاعدة
  :من القرآن الكرمي

_  `M: قوله تعاىل   ^  f   e  d  c  b  ag  i   hj     o   n  m   l      kL)5(  
 من التقدم بني يدي اهللا وعدم التسليم يعترب استعجال األمر قبل أوانه أن: جه االستداللو

  . حلكمه و قضائه
وقد ذكر بعض العلماء كاحلسن البصري والشعيب يف سبب نزول هذه اآلية الكرمية أا 

قبل أن يصلي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فأمرهم أن يعيدوا  نزلت يف قوم ذحبوا أضحيتهم"
  .)6("الذبح حيث إم استعجلوا الذبح قبل وقته احملدد شرعا فكان لغوا ومل يعترب

  
  :من السنة النبوية

 .)7()يرث ال القاتل(: قال وسلّم عليه اللّه صلّى النيب عن هريرة، أيب عن -1

                                                        
  .315، ص إيضاح املسالك إىل قواعد اإلمام مالكالونشريسي،  ) 1(
  .3/183، املنثور يف القواعدالزركشي،  ) 2(
  .330-329، ص القواعد الفقهيةابن رجب احلنبلي،  ) 3(

  .3/312، إعالم املوقعنيابن قيم اجلوزية،  ) 4(
  .1: رة احلجرات، األيةسو ) 5(
  .5/325ط، .دالنكت و العيون، ؛ املاوردي، 22/276، 1.طتفسري الطربي، الطربي،  ) 6(
و  ،2109، رقم 4/425 ، كتاب أبواب الفرائض، باب ما جاء يف إبطال مرياث القاتل،السننأخرجه الترمذي يف  ) 7(

  .صححه األلباين
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  :- هللارمحه ا– )1(قال اإلمام الباجي
 كتاب ففي عمدا قتله فإن خطأ أو عمدا، يقتله أن خيلو فال سيده املدبر قتل إذا"

 يف تقدم ما ذلك ووجه بشيء، يتبع وال ويباع دية وال مال ثلث يف يعتق ال )2(املواز ابن
 أن أراد وهذا فمنعه موروثه بقتل املرياث يستعجل أن أراد ألنه يرث ال القاتل أنّ املواريث

  .)3(..."فمنعه سيده بقتل تدبريه تعجليس
إمنا بسبب -قبل فعله للقتل–فتحرمي القاتل من اإلرث مع كونه من أهل اإلرث 

 .استعجاله يف طلب اإلرث، فيعاقب حبرمان اإلرث عنه

 وسلّم عليه اهللا صلّى اللّه رسول أنّ: عنهما اللّه رضي عمر بن اللّه عبد عن -2
  .)4()اآلخرة يف حرمها منها، يتب مل مثّ ا،الدني يف اخلمر شرب من(: قال

 يف يلبسه مل الدنيا يف احلرير لبس من( :عليه الصالة والسالم  هلوقو مثله 
   .)5()اآلخرة

                                                        
رحل إىل احلجاز  .فقيه مالكي كبري، من رجال احلديث: قرطيب، أبو الوليد الباجيسليمان بن خلف بن سعد التجييب الهو  ) 1(

وعاد إىل األندلس، . وأقام ببغداد ثالثة أعوام، وباملوصل عاما، ويف دمشق وحلب مدة. هـ، فمكث ثالثة أعوام 426سنة 
، و "السراج علم احلجاج"، و "ح املوطأاملنتقي شر: "من كتبه. هـ 474سنة  وتويف باملرية. فويل القضاء يف بعض أحنائها

 ،15.، طاألعالمالزركلي،  ؛5/101الثقات ممن مل يقع يف الكتب الستة، ابن قطلوبغا، :انظر". التسديد إىل معرفة التوحيد"
3/125.  
–م العتكي و قد أكثر صاحبه من النقل عن ابن القاس. هكذا اشتهر هذا الكتاب و هو من أوائل مصادر املالكية املهمة ) 2(

النوادر و الزيادات على ما يف القريواين، : انظر. كما أن املالكية أكثر من النقل منه. -أحد أصحاب اإلمام مالك يف مصر
  .1/10، 1. طاملدونة من غريها من األمهات، 

امللك املاجشون و أصبغ بن  تفقه بعبد. هو حممد بن إبراهيم بن زياد، أبو عبد اهللا اإلسكندراين، الفقيه الزاهد" ابن املواز"و 
 281: هـ، و قيل 269تويف بدمشق سنة ". املوازية"و اشتهر كتابه بـ. و كان املعول مبصر على قوله. الفرج و غريهم

  .1/982، 1. طمجهرة تراجم الفقهاء املالكية، ؛ قاسم علي، 6/797تاريخ اإلسالم، الذهيب، : انظر. هـ
  .7/50، 1. ط ،املوطإ شرح املنتقىالباجي،  ) 3(
 من رجس واألزالم واألنصاب وامليسر اخلمر إنما(: تعاىل اللّه قول، كتاب األشربة، باب صحيحهأخرجه البخاري يف  ) 4(

 من عقوبة باب، كتاب األشربة، صحيحه؛ و مسلم يف 5575رقم   ،1/104، )تفلحون لعلّكم فاجتنبوه الشيطان، عمل
  .2003رقم  ،3/1588 ،اآلخرة يف إياها مبنعه منها يتب مل إذا اخلمر شرب

رقم  ،7/150 ،منه جيوز ما وقدر للرجال، وافتراشه احلرير لبس باب، كتاب اللباس، صحيحهأخرجه البخاري يف  ) 5(
5833 .  



173 
 

وعد  اهللا تعاىل حرم على العباد حمرمات يف الدار الدنيا و"احلديثان يدالن على أن ف
زاء إتياا يف اآلخرة ولكن من الصابرين على تركها باجلزاء العظيم يف اآلخرة ومن اجل

 .)1("تعجل شهواته احملرمة يف الدنيا عوقب حبرماا يف اآلخرة ـ إن مل يتب منها ـ

  :-رمحه اهللا–)2(قال املباركفوري 
 ،فيها احلرير يلبس وال اجلنة يف اخلمر يشرب ال أنه احلديثني ظاهر :العريب بنا قال"

 قتل إذا فإنه كالوارث ميقاته عند فحرمه به ووعد بتأخريه أمر ما استعجل ألنه وذلك
  .)3(".العلماء ومن الصحابة من نفر قال وذا الستعجاله مرياثه حيرم فإنه مورثه

  
  :تطبيقات القاعدة

إذا قتل الوارث موروثه الذي يرث منه عمدا مستعجال يف طلب اإلرث، فإنه  -1
 .)4(حيرم من اإلرث بسببه

 يف وهي مات مثّ ثالثا قاصدا حرماا من املرياث، موته مرض يف امرأته طلق لو -2
  .)5(منه بتوريثها مثرته وحرمانه عليه هذا عمله برد ةبوعقو  لعمله ردا منه ترث فإنها العدة

  .)5(منه

                                                        
: يف، مقالة تنشر وأمثلة ومناذج من الواقع) انهممن تعجل شيئاً قبل أوانه عوقب حبر(: القاعدة الفقهية الركايب،  ) 1(

http://islamancient.com/play.php?catsmktba=2450. 25/11/2015: تاريخ.  
طلب العلم على . هـ 1283ولد ببلدة مبارك بور سنة . هو أبو العال حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفوري ) 2(

أقام عند الشيخ مشس الدين العظيم . اشتغل بالتدريس مث انقطع إىل التأليف. ندية، السيد نذير حسني الدهلويحمدث الديار اهل
اإلعالم مبن يف تاريخ اهلند من األعالم، الطاليب، : انظر. هـ 1353تويف سنة ". عون املعبود"اآلبادي و أعانه على تكميل 

  .8/1282، 1. ط
  .5/487 ط،.د، الترمذي جامع بشرح ذياألحو حتفةاملباركفوري،  ) 3(
، ص القواعد الفقهيةابن رجب احلنبلي، ؛ 8/39طرح التثريب، العراقي، ؛ 132، ص األشباه و النظائرابن جنيم،  ) 4(

  .160، ص الوجيز يف إيضاح القواعد؛ البورنو، 230
، ص مرجع سابق؛ البورنو، 230، ص مرجع سابق؛ ابن رجب احلنبلي، 472، ص شرح القواعد الفقهيةالزرقا،  ) 5(

160.  
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3- "كاة من الفارصاب بتنقيص احلول متام قبل الزجتب ملكه عن إخراجه أو الن 
 مرتلة يرتل فهل واحللي كالعقار فيه زكاة ال ما ملك يف أمواله أكثر صرف ولو الزكاة عليه
1("وجهني على :الفار(. 

 يرسله حتى حتلّل وإن له حيلّ مل إحرامه من حيلّ أن قبل صيدا اصطاد من" -4
  .)2("ويطلقه

لو قتل املوصى له املوصي فإنه حيرم من أخذ الوصية اليت كان سيأخذها لو مل " -5
 .)3("يستعجل موت املوصي بقتله

املتعجل للمحظور يعاقب باحلرمان، فمن ترك "فإن : ق بأحكام األخرةفيما يتعل -6
 .)4( "شيئا هللا واه نفسه عوضه اهللا خريا منه يف الدنيا واآلخرة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                        

  .230، ص القواعد الفقهيةابن رجب احلنبلي،  ) 1(

  230، ص مرجع سابقابن رجب احلنبلي،  ) 2(

  .160، ص الوجيزالبورنو،  ) 3(

  . 8/39، طرج التثريبالعراقي،  ) 4(
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  :الثالث الفصل    
 القواعد املتعلقة بالعمل باليقني  

  
  :األول املبحث

   )1(اليقني ال يزال باالحتمال و الشك :قاعدة
  

عدة قاعدة عظيمة جليلة مل خيل كتاب يف القواعد الفقهية من ذكرها و تفصيلها و هذه القا
 - رمحه اهللا–قال اإلمام السيوطي . التداول يف كتب الفقه مجة الفروع و كثرية هيف. التفريع عليها

  :قاعدة ال عن
  .)2("إن املسائل املخرجة عليها تبلغ ثالثة أرباع الفقه و أكثر"

قال . - رمحه اهللا–هذه القاعدة اجلليلة مما استنبطه اإلمام الشافعي و قد ذكر أيضا أن 
  :-رمحه اهللا–الزركشي 
 عليه اللّه صلّى - قوله من  - عنه اللّه رضي - الشافعي  اإلمام  استنبطها القاعدة هذه"

 دجي أو صوتا يسمع حتى ينصرف ال( :الصالة يف الشيء إليه خييل الرجل عن سئل وقد -  وسلّم
  .)3("كثرية فروعا عليها وبىن )احير

  
  :معىن القاعدة

. إذا ثبت و وضح، فهو يقني" يقينا-ييقن- يقن األمر: "اليقني يف اللغة من قولك) اليقني(
  : قال يف لسان العرب

 اجلهل، نقيض والعلم الشك، نقيض: واليقني...األمر وحتقيق الشك وإزاحة العلم: اليقني"
  .)4("يقينا علمته تقول

                                                        
  .3/6، طرح التثريبالعراقي،  ) 1(
  .51، ص األشباه و النظائرالسيوطي،  ) 2(
  .55، ص مرجع سابق: و انظر أيضا ما يقوله السيوطي. 3/135، املنثورالزركشي،  ) 3(
  .13/457 ،"يقن"مادة  ،لسان العربابن منظور،  ) 4(
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  .)1("زوال حتمالا وال عناد جمال معه يكون ال وأوكده علم أبلغ اليقني"فـ
 اعتقاد"، أو هو )2("االعتقاد اجلازم الثابت املطابق للواقع"و يف االصطالح، اليقني هو 

  .)3("الزوال ممكن غري للواقع مطابقا كذا، إال ميكن ال أنه اعتقاد مع كذا بأنه الشيء
على القطع و اجلزم فقط، و لكنهم جيرونه " اليقني"فقهاء ال يقصرون و عند التطبيق، فال

أيضا على غالب الظن؛ فيجرونه جمرى اليقني و جيوزون بناء األحكام الفقهية على غلبة الظن عند 
  : -رمحه اهللا– )4(قال ابن جنيم. عدم وجود اليقني

 من ذلك يعرف ،األحكام عليه يبتىن الّذي وهو باليقني، ملحق عندهم الظّن وغالب"... 
  .)5("األبواب يف كالمهم تصفّح

رمحه –قال ابن فارس . أصله من الزوال. )6(أي ال يزال عن موضعه فيبدل بغريه) ال يزال(
  : -رمحه اهللا
  .)7("مكانه عن الشيء تنحي على يدلّ واحد أصل واللّام والواو الزاء"
املتوهم أو األمر اجلائز أو الشيء  األمر"هو فاالحتمال أما معىن ) باالحتمال أو الشك(

الوارد على أمر ما على غري وجه اليقني، واالحتمال قريب من معىن الشك من جهة تردده بني 
  . )8(" إما راجح أو مرجوح: أمرين

                                                        
  .980،  ص 1. ط ،اللغوية والفروق املصطلحات يف معجم الكليات الكفوي، ) 1(
  . 979، ص مرجع سابقالكفوي،  ) 2(
  .332، ص التعريفاتاجلرجاين،  ) 3(
و " األشباه و النظائر: "من تصانيفه. فقيه حنفي من علماء مصر". ابن جنيم"هو زين الدين بن إبراهيم بن حممد الشهري بـ ) 4(
األعالم، ؛ الزركلي، 4/192معجم املؤلفني، عمر كحالة، : انظر. هـ 970تويف سنة ". البحر الرائق يف شرح كرت الدقائق"

3/64.  
  .63، ص نظائراألشباه والابن جنيم،  ) 5(
  .260، ص املصباح املنريالفيومي،  ) 6(
  . 3/38 ،"زول"مادة  ،معجم مقاييس اللغةابن فارس،  ) 7(
: مقالة تنشر يف موقع، إذا وجد االحتمال بطل االستدالل: قاعدة، يفآل س ) 8(

lammessage.com/NewsDetails.aspx?id=9613http://fiqh.is. 04/12/2015: تاريخ.  
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–قال الفيومي . )1(هو االرتياب و االلتباس و خالف اليقني و التداخل: أما الشك يف اللغة
  : -رمحه اهللا
" ...كد هو اليقني خالف فقوهلم اليقني خالف الشردطرفاه استوى سواء شيئني بني الت 

¤M :تعاىل قال اآلخر على أحدمها رجح أو   £   ¢  ¡  � ~  }L 
 غري أي املفسرون قال.)2(

  .)3("احلالتني يعم وهو مستيقن
فمما قيل يف تعريفه . و أما معناه يف االصطالح فليس ببعيد من تعريفه اللغوي

 .)4("استواء طريف الشيئ، و هو الوقوف بني شيئني حيث ال مييل القلب ألحدمها": الصطالحيا
أن ما كان ثابتا باليقني ال يرتفع و ال يبدل عن : و على هذا، يكون املعىن اإلمجايل للقاعدة

بل األمر اليقيين ال يعقل أن يزيله ما هو أضعف منه، "مكانه مبجرد طروء الشك عليه، و ذلك ألن 
  .)5("يزال مبا هو مثله أو مبا هو أقوى منه

و أكّد . و قد تقدم أن الفقهاء قد أنزلوا غلبة الظن مرتلة اليقني يف كثري من املسائل الفقهية
  :- رمحه اهللا–هذا األمر اإلمام القرايف 

 لكن ،)علم به لك ليس ما تقف وال( :تعاىل لقوله العلم على إلّا األحكام تبىن ألّا األصل"
 وغلبة خطئه لندرة األحكام عليه فتثبت الصور أكثر يف العلم لتعذّر بالظّن للعمل الضرورة دعت
  .)6("إمجاعا معترب غري الشك وبقي للنادر يترك ال والغالب إصابته

  
  

  :أدلة القاعدة
  :من القرآن الكرمي

                                                        
  .320ص  املصباح املنري،؛ الفيومي، 3/173، معجم مقاييس اللغةابن فارس،  ) 1(
  .94األية  جزء من سورة يونس، ) 2(
  . 320؛ الفيومي، مرجع سابق، ص 3/173 ،"شكك"مادة  ،مرجع سابقابن فارس،  ) 3(
القواعد و الضوابط ؛ العبد اللطيف، 168، ص الوجيز؛ البورنو، 265،  ص 2. طلغة الفقهاء،  معجمقلعجي،  ) 4(

  . 2/656، الفقهية املتضمنة للتيسري
  . 97، ص القواعد و الضوابط الفقهية من كتاب املغين؛ السعدان، 82، ص شرح القواعد الفقهيةالزرقا،  ) 5(
  .1/177، الذخريةالقرايف،  ) 6(



178 
 

 
MZ:قوله تعاىل - 1      Y  X   W  V[  b  a  `  _  ^  ]  \c   g  f   e   d   h

iL)1(. 
  :-رمحه اهللا–قال اإلمام الطربي 

 هلم علم ال ما إال: يقول ظنا، إال املشركني هؤالء أكثر يتبع وما: ذكره تعاىل يقول"
 الشك إن: يقول ،) شيئا احلق من يغين ال الظن إن(  .وريبة شك يف منه هم بل وصحته، حبقيقته

  . )2("اليقني إىل حيتاج حيث به ينتفع وال مقامه، شيء يف يقوم وال شيئا، اليقني من يغين ال
  .فالظن هو الشك الذي ال يقدر على إزالة اليقني و إزاحته من موضعه الثابت

  
  :من احلديث النبوي

 عليه اهللا صلّى اللّه رسول إىل شكا أنه عمه، عن ،)3(متيم بن عبادحديث  - 1
 : فقال ؟الصالة يف الشيء جيد أنه إليه خييل الّذي الرجل وسلّم

 .)4()رحيا جيد أو صوتا يسمع حتى - ينصرف ال أو - ينفتل ال(
  :-رمحه اهللا–قال اإلمام النووي 

و هذا احلديث أصل من أصول اإلسالم و قاعدة عظيمة من قواعد الفقه، و هي "
أن األشياء حيكم ببقائها على أصوهلا حىت يتيقن خالف ذلك، و ال يضر الشك الطارئ 

  .)5("عليها

                                                        
  .36يونس، األية سورة  ) 1(
  .15/89، تفسري الطربيالطربي،  ) 2(

و قد روي عن أبيه ". كنت يوم اخلندق ابن مخس سنني: "قال. هو عباد بن متيم بن غزية األنصاري املازين املدين اخلزرجي ) 3(
حجر العسقالين،  ؛ ابن5/90، 1. طذيب التهذيب، ابن حجر العسقالين، : انظر. و املشهور أنه تابعي. و عن عمه ألمه

  .3/496اإلصابة، 
؛ و مسلم يف 137رقم  ،1/39 ، كتاب الوضوء، باب ال يتوضأ من الشك حىت يستيقن،صحيحهأخرجه البخاري يف  ) 4(

رقم  ،1/279 ، كتاب احليض، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة مث شك يف احلدث فله أن يصلي بطهارته تلك،صحيحه
362.  

  .4/49، شرح صحيح مسلمنهاج املالنووي،  ) 5(
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 : وسلّم عليه اهللا صلّى اهللا رسول قال: قال ،)1(اخلدري سعيد أيبيث حد - 2
 الشك فليطرح أربعا، أم ثالثا صلّى كم يدر فلم صالته، يف أحدكم شك إذا(

 له شفعن مخسا صلّى كان فإن يسلّم، أن قبل سجدتني يسجد مثّ استيقن، ما على ولينب
 .)2()للشيطان يماترغ كانتا ألربع إمتاما صلّى كان وإن صالته،

يف هذا احلديث ورد أمر صريح من رسول اهللا عليه الصالة و السالم بالعمل 
: و احلديثان و إن كانا قد وردا يف مسائل معينة، و هي. باليقني و طرح الشك يف الصالة

الشك يف الوضوء و الصالة، إال أن العلماء يرون أن هذا التوجيه النبوي شامل جلميع 
  . )3(يطرأ فيها الشك بالعمل باليقني فيها األمور اليت

  :-رمحه اهللا–قال احلافظ ابن حجر 
 يتيقّن حتى أصوهلا على األشياء بقاء حكم يف أصل احلديث هذا :النووي وقال" 

  .)4("العلماء مجهور احلديث ذا وأخذ عليها الطّارئ الشك يضر وال ذلك خالف
  

  :من اإلمجاع
ع العلماء على أصل العمل ذه القاعدة يف اجلملة مع وجود اخلالف أما اإلمجاع، فقد أمج

  .  يف بعض التفصيالت و التفريعات للقاعدة
  :-رمحه اهللا–قال ابن دقيق العيد 

  .)5("كأن العلماء متفقني على هذه القاعدة، و لكنهم خيتلفون يف كيفية استعماهلا"
  :- رمحه اهللا–قال القرايف 

                                                        
استصغر بأحد، و روى عن النيب . هو سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة األنصاري اخلزرجي، أبو سعيد اخلدري ) 1(

سري ؛ الذهيب، 3/65اإلصابة، ابن حجر العسقالين، : انظر. هـ 63تويف سنة . مفيت املدينة. صلى اهللا عليه و سلم الكثري
  .3/168ء، أعالم النبال

  .571، رقم 1/400 ، كتاب املساجد و مواضع الصالة، باب السهو و السجود له،صحيحهأخرجه مسلم يف  ) 2(
  .98، ص القواعد و الضوابط الفقهية من كتاب املغينالسعدان،  ) 3(
  . 2/10، فتح الباريابن حجر العسقالين،  ) 4(
  .1/78، إحكام األحكامابن دقيق العيد،  ) 5(
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  .)1("ليها، و هي أن كل مشكوك فيه جيعل كاملعدوم جيزم بعدمههذه القاعدة جممع ع"
  

  :من النظر العقلي
أنه قد تقدم أن اليقني أقوى و أثبت من الشك، ألن يف اليقني حكما جازما قطعيا، فال 
يزال و ال يزاح و ال يبدل عن موضعه بالشك الذي هو أضعف منه من حيث القوة و القطع و 

  .)2(اجلزم
  

  :اعدةتطبيقات الق
من نسي بعض الصالة مث تذكر و بىن؛ أنه ال حيتاج إىل إحرام جديد، ألن " -1

 .)3("اإلحرام املتقدم مشلها كلها و قطعها سهوا ال يقطعها

إذا خفي على اإلنسان موضع النجاسة من لباسه، استطهر حىت يتيقن أن  -2
غسل ما يتيقن  الغسل قد أتى على النجاسة، ألنه قد تيقن من جناسة اللباس، فال بد من

 .)4(معه طهارته؛ ألن اليقني ال يزيله إال بيقني مثله

 .)5(من دخل يف الصالة بوضوء متيقن مث شك يف زواله، فإنه ال يعيد الوضوء -3

إذا شك الصائم يف غروب الشمس، فال جيوز له الفطر من صومه؛ ألن األصل  -4
 طلوع الفجر، فجاز و عكسه فيما إذا كان شاكا يف. بقاء النهار و عدم غروب الشمس

 . )6(له األكل و الشرب و مل يفطر؛ ألن األصل بقاء الليل و عدم طلوع الفجر

                                                        
  .1/111، الفروقالقرايف،  ) 1(
  .99-98، ص القواعد و الضوابط الفقهية يف املغين؛ السعدان، 2/967، املدخل الفقهي العامالزرقا،  ) 2(
  .3/25طرح التثريب، العراقي،   )3(
  .2/38، 1.طشرح الزركشي على اخلرقي، ؛ الزركشي، 49، ص األشباه و النظائرابن جنيم،  ) 4(
    .1/380، إعالم املوقعنيية، ابن قيم اجلوز ) 5(
  .3/273 ،ط.دبدائع الفوائد، ابن قيم اجلوزية،   ) 6(
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 أهل التجار واختلف رده، وأراد عيبا به أن ادعى مثّ شيئا أحد اشترى لو" -5
 السالمة ألن الرد، للمشتري فليس بعيب، ليس بعضهم وقال عيب هو بعضهم فقال اخلربة

 .)1("بالشك العيب يثبت فال ناملتيق األصل هي

الظاهر من حاله السالمة؛ كمن سافر من أجل التجارة أو طلب –املفقود " -6
ال يقسم ماله و ال تنكح زوجته مامل متض مدة يتيقن فيها أنه ال ميكن أن يعيش  -العلم

  .)2("أمثاله فيها، ألن بقاء احلياة أمر متيقن، فال يرفع و ال يزال إال بيقني مثله
  

   :ستثنيات القاعدةم
  :ذكر الفقهاء بعض املسائل املستثناة من هذه القاعدة، منها

 فإنه املبيع، قبضه بعد البائع، على لرده موجبا املبيع يف عيبا املشتري ادعى إذا" - 1
 العيب ادعاء عند فالواجب .العيب يف اخلصومة تنتهي حىت للبائع الثمن دفع على جيرب ال

 أصل ثبت فإن معلوم، هو كما قدمه يف البحث إىل االنتقال مث أوال، عيبا كونه إثبات
 جيرب اإلثبات عن املشتري عجز فإن البيع، القاضي يفسخ البائع عند قدمه وثبت العيب،

  .)3("ذئحين الثمن دفع على
 ذا املدة بانقضاء فيحكم ال؟ أم املدة انقضت هل اخلف ماسح شك" - 2

  .)4("الشك
 له جيز مل مقيم؟ أم هو أمسافر يدري ال من خلف القصر بنية املسافر أحرم" - 3

  .)5("الشك هلذا القصر
  

  

                                                        
  .83، ص شرح القواعد الفقهية الزرقا، ) 1(
  .3/137، املنثور يف القواعدالزركشي،  ) 2(
  .1/104، ص القواعد الفقهية و تطبيقاا؛ الزحيلي، 185، ص شرح القواعدالزرقا،  ) 3(
  .100، ص القواعد و الضوابط الفقهية من كتاب املغين؛ السعدان، 1/104ع سابق، الزحيلي، مرج ) 4(
  .1/104الزحيلي، مرجع سابق،  ) 5(
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  :الثاين املبحث
  )1(األصل عدم الوجوب حىت يرد الشرع: قاعدة

  
هذه القاعدة دليل من أدلة التيسري و التخفيف يف الشريعة اإلسالمية؛ حيث إا تقرر براءة 

فاألصل أنه ال جيب –قته مع ربه تعاىل ذمة املكلف من أي واجب شرعي، سواء كان متعلقا بعال
فاألصل أنه ال جيب عليه شيء من –أو متعلقا بتعامله مع غريه من البشر  -عليه شيء من العبادات

  . ؛ حىت يرد دليل الشرع على ذلك-احلقوق
  

  :معىن القاعدة
 و هو. من األلفاظ الشائعة يف صيغ القواعد الفقهية" األصل"لفظ  )األصل عدم الوجوب(
: و قد عرفه األصوليني مبا هو متقارب مبعناه اللغوي، فقالوا. )2(أسفل الشيئ و أساسه: يف اللغة

  .)3("ما يبىن عليه غريه"األصل هو 
القاعدة ) 2(الدليل؛ ) 1( :)4(على معان متعددة، منها" األصل"أما يف االصطالح، فيطلق 

و لعل أقرب  .الصورة املقيس عليها )5(و  املستصحب؛ )4( الراجح؛ )3( املستقرة أو الضابط؛
أو املعىن الرابع ) القاعدة املستقرة(هذه املعاين ملوضوع القواعد الفقهية هو املعىن الثاين 

  .)5()املستصحب(
فاملراد أن ذمة املكلف ال يكلف بشيء على سبيل الوجوب أو ) عدم الوجوب(أما قوله 

فاألصل أن ذمته بريئة من أي إلزامات . اآلخرين عليهاإلجياب فيما يتعلق بواجباته مع اهللا و حقوق 
  .شرعية، فال يطالب و ال يعاقب على عدم قيامه و عدم التزامه بذلك

                                                        
  .2/162، طرح التثريبالعراقي،  ) 1(
  . 864ص  ،"أصل"مادة  ،القاموس احمليطالفريوز آبادي،  ) 2(
  .3، ص إرشاد الفحول؛ الشوكاين، 1/38، شرح الكوكب املنري الفتوحي، ) 3(
  .102-101، ص القواعد و الضوابط الفقهية من كتاب املغين؛ السعدان، 3الشوكاين، مرجع سابق، ص  ) 4(
  . 101؛ السعدان، مرجع سابق، ص2/101، موسوعة القواعد؛ البورنو، 87، ص شرح القواعدالزرقا،  ) 5(
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أي حىت يرد دليل أو نص شرعي خيرجه من عدم الوجوب إىل ) حىت يرد الشرع( 
  . الوجوب

و ذلك أن األصل ؛ )اليقني ال يزول بالشك(فهذه القاعدة تعترب متفرعة من القاعدة الكلية 
فال يكلف اإلنسان على سبيل الوجوب و . املتيقن يف ذمة املكلف أو يف احلكم هو عدم الوجوب

و هذا األصل املتيقن ال . ال يقرر وجوب الشيئ حكما، حىت يرد الشرع دليل وجوبه و إلزامه
 يزول بالشك، و كل ما حدث بعد األصل فهو طارئ مشكوك فيه، و حىت نثبت هذا األمر
الطارئ املشكوك، حنتاج إىل يقني مثله أو ظن غالب يلحق به؛ و يكون ذلك بأدلة شرعية 

  . صحيحة  ثابتة
  .)1("السمع يرد أن إلّا الوجوب عدم األصل: "و قد أورد بعض العلماء هذه القاعدة بصيغة

  
  :أدلة القاعدة

  :من القرآن الكرمي
M X  W    V   U   T: قوله تعاىل -1   S   R    Q  P    _  ^  ]        \   [   Z  Y

  m  l     k  j  i  h  g   f   e       d  c    b  a  `L )2(. 

 حترميه اهللا إىل فتضيفوا أباحه، أو به، أمر أو حرمه، اهللا أن تعلمون ال" فالشيء الذي
 تقولون أو حرمه، اهللا أن تزعمون ما دون عليكم اهللا حرمه الذي هو ذلك فإن به، واألمر وحظره

  .)3("اهللا إىل وتضيفونه تقولون ما حبقيقة منكم جهال به، أمركم اهللا إن
فاهللا تعاىل حرم إضافة إجياب الشيئ إليه تعاىل مع تركه و سكوته عن األمر به و إجيابه 

  .فدل على أن األصل عدم الوجوب حىت يرد الشرع على ذلك. إياه
  

  :من السنة

                                                        
  .8/18، البحر احمليطالزركشي،  ) 1(
  .33سورة األعراف، األية  ) 2(
  . 12/404، تفسري الطربيالطربي،  ) 3(
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 عن وسلّم عليه اللّه صلّى اللّه رسول لسئ: قال - رضي اهللا عنه– )1(سلمانحديث  -1
 كتابه، يف اللّه حرم ما واحلرام كتابه، يف اللّه أحلّ ما احلالل(: فقال ،)2(والفراء واجلنب السمن

 .)3()عنه عفا مما فهو عنه سكت وما

فلما سكت الشارع عن الشيئ، فاألصل فيه عدم الوجوب حىت يأيت الشارع مبا يدل على 
 . فسكوت الشارع دليل على عفوه عن وجوب الشيئ. هالوجوب أو غري

 ).واللّيلة اليوم يف صلوات مخس(: وسلّم عليه اللّه صلّى قوله من األعرايب حديث -2
 . )4()تتطوع أن إالّ ال،(: قال غريها؟ علي هل: قال

–احلديث يدل على أنه ال جيب علينا إال مخس صلوات يف اليوم و الليلة : وجه االستدالل
 الوجوب عدم األصل نّ، فما الذي مل يرد فيه الشرع، مل جيب أل-هي اليت وردت يف الشرع و

  .يثبت ومل به األمر يف صريح صحيح يثبت حتى
 أيها(: فقال وسلّم، عليه اهللا صلّى اهللا رسول خطبنا: قال هريرة، أيب عنحديث  -3

 حتى فسكت اهللا؟ رسول يا معا أكلّ: رجل فقال ،)فحجوا احلج، عليكم اهللا فرض قد الناس
 مثّ ،" استطعتم وملا لوجبت، نعم: قلت لو: " وسلّم عليه اهللا صلّى اهللا رسول فقال ثالثا، قاهلا
 فإذا أنبيائهم، على واختالفهم سؤاهلم بكثرة قبلكم كان من هلك فإنما تركتكم، ما ذروين": قال

 .)5("فدعوه يءش عن يتكم وإذا استطعتم، ما منه فأتوا بشيء أمرتكم

                                                        
صحب النيب صلى اهللا عليه و سلم و . سابق الفرس إىل اإلسالم. هو أبو عبد اهللا سلمان الفارسي الرامهرموزي األصبهاين )1(

سري ؛ الذهيب، 15/192الوايف بالوفيات، الصفدي، : انظر. هـ 36تويف سنة . روى عنه ابن عباس و أنس و غريمها. خدمه
  . 1/505م النبالء، أعال

و يشهد له أن بعض احملدثني . هو هاهنا مجع الفرو الذي يلبس: و قيل. مجع الفرا، و هو محار الوحش -باملد–الفراء  ) 2(
  .3/116ط، .دحتفة األبرار شرح مصباح السنة، البيضاوي، : انظر. أوردوه يف باب ما يلبس؛ كما فعله الترمذي يف سننه

 ، كتاب أبواب اللباس عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم، باب ما جاء يف لبس الفراء،السننيف  أخرجه الترمذي ) 3(
و . 3367، رقم 4/459 ، كتاب أبواب الصيد، باب أكل اجلنب و السمن،السنن؛ و ابن ماجه يف 1729رقم  ،4/220

  .3195رقم صحيح اجلامع، حسنه األلباين يف 
، كتاب صحيحه؛ و مسلم يف 46رقم ، 1/18كتاب اإلميان، باب الزكاة من اإلسالم، ، صحيحهأخرجه البخاري يف  ) 4(

  .8رقم  ،1/40 اإلميان، باب بيان الصلوات اليت هي أحد أركان اإلسالم،
رقم  ،9/94 ،  كتاب االعتصام، باب االقتداء بسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم،صحيحهأخرجه البخاري يف  ) 5(

  .  1337رقم  ،2/975 كتاب احلج، باب فرض احلج مرة يف العمر، ،صحيحه يف؛ و مسلم 7288
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احلديث يدل على أنه ال جيب احلج على املسلم إال مرة واحدة يف العمر، : وجه االستدالل
و ليس هناك حجة ثانية أو ثالثة واجبة على املسلم، ألن األصل عدم الوجوب، و قد سكت 
الشارع عن ذلك، فال أحد يستحق إجياب الناس على احلجتني أو أكثر، فلذلك قال النيب صلى 

  ). تركتكم ما ذروين: (و قال أيضا). استطعتم وملا لوجبت، نعم: قلت لو: (اهللا عليه و سلم
  : هلا رابع ال ثالثة، األمور فجعل"
   االستطاعة، حبسب فعله عليهم فالفرض به، مأمور )1(
)2( ة، اجتنابه عليهم فالفرض عنه، ومنهيبالكلّي  
 . عنه والتفتيش للسؤال يتعرض فال عنه؛ ومسكوت )3(
 حنن علينا فرض بل بعدهم، من دون الصحابة خيص وال فقط، حبياته خيتص ال حكم هذاو

  .)1("عنه سكت عما والتفتيش البحث وترك يه، واجتناب االستطاعة، حبسب أمره امتثال
  

  :تطبيقات القاعدة
 .)2("ال جيب التسبيع من جناسة اخلرتير و يقتصر التسبيع على مورد النص" -1

األمر بغسل اإلناء سبعا من جناسة الكلب، فكذلك حمل إراقة ما يقتصر محل " -2
 .)3("كان يف اإلناء مائعا

 .)4(عدم وجوب صالة سادسة غري الفروض اخلمسة يف اليوم و الليلة -3

 ومل للوجوب، شرعي دليل يرد حتىعدم وجوب صالة الوتر ألنه األصل  -4
 .)5(يثبت

                                                        
  .1/185 إعالم املوقعني،ابن قيم اجلوزية،  ) 1(
  .2/126طرح التثريب، العراقي،   )2(
  .العراقي، نفس املرجع  )3(
  .8/18، البحر احمليطالزركشي،  ) 4(

  .الزركشي، نفس املرجع ) 5(
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 حتى الوجوب عدم األصل ألنّ"عدم وجوب سجود التالوة و سجود الشكر  -5
 .)1("به األمر يف صريح صحيح يثبت

وهو قول  ،قطن على الصحيح من أقوال العلماءال جتب الزكاة يف نبات ال" -6
، ومل يثبت شرعا ما خيرج عن هذا مجهور أهل العلم يف ذلك؛ ألن األصل عدم الوجوب

 .)2("األصل

 الولد يف الزكاة جوبوإىل عدم  املالكية عند املشهور وهوذهب الشافعية " -7
 األم قبل من أم الفحل قبل من الوحشية أكانت سواءمطلقا،  واألهلي الوحشي بني املتولّد

  .)3("الوجوب عدم األصل ألنّ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                        

 سجود؛ الالحم، 2/234،   1.، طاملستقنع زاد شرح املربع الروض حاشية؛ ابن قاسم، 4/64، اموعالنووي،  ) 1(
  .32،  ص 1.ط، وأحكامه التالوة

  .9/240، فتاوى اللجنة الدائمة، واإلفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة ) 2(
  .1/432، حاشية الدسوقي؛ الدسوقي، 1/693، مغىن احملتاجالشربيين،  ) 3(
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  :الثالث املبحث
  كل حكم ثبت يف حقه صلى اهللا عليه و سلم، : قاعدة

   )1(ثبت يف حق أمته إال ما استثين
  

ختص الرسول عليه الصالة و السالم و بعض أفراد أمته ممن  اهناك أحكام من املعلوم أن
كما أثبتته –عينه الشارع دون غريهم؛ و لكن هذه األحكام اخلاصة من املستثنيات، ألن األصل 

عدم اخلصوصية للنيب صلى اهللا عليه و سلم و دخول مجيع أفراد أمته يف تلك  - هذه القاعدة
  .  -عليه الصالة و السالم– األحكام الثابتة يف حقه

  
  :معىن القاعدة

: يقال. املنع و القضاء: فاحلكم يف اللغة )كل حكم ثبت يف حقه صلى اهللا عليه و سلم(
و . أي قضيت بينهم و فصلت" حكمت بني الناس"أي منعته من خالفه، و " حكمت عليه بكذا"

  . )2(، ألا متنع صاحبها من أخالق األراذل"احلكمة"منه كلمة 
يدلنا على أن املراد باحلكم يف هذه القاعدة هو ) ثبت يف حقه صلى اهللا عليه و سلم: (قوله

خطاب اهللا تعاىل املتعلق بأفعال املكلفني اقتضاء، أو " :هو و ،-و ليس أي حكم–احلكم الشرعي 
  .)3("ختيريا، أو وضعا

ثابتة يف  -صل فيها أااأل–هذه األحكام التكليفية : أي) ثبت يف حق أمته إال ما استثين(
حق املكلفني، و هي بذلك تشمل الرسول عليه الصالة و السالم؛ إال أن النيب صلى اهللا عليه و 

قال اإلمام الشافعي . )4(سلم خص يف جمال األحكام بواجبات و حمظورات و مباحات، دون أمته
  :-رمحه اهللا–

                                                        
  .4/131، طرح التثريبراقي، الع ) 1(
  ".حكم"، مادة 145، ص املصباح املنريالفيومي،  ) 2(
شرح ؛ الطويف، 1/107 ،3. طاحملصول يف علم أصول الفقه، ، الرازي، 2/135، ط.د، التحرير تيسريأمري بادشاه،  ) 3(

  .1/121، املهذب يف أصول الفقه؛ النملة، 1/254، خمتصر الروضة
  .18، ص ط.دام اخلاصة بالنيب صلى اهللا عليه و سلم يف القرآن و السنة، األحكاحلريب،  ) 4(
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 خلقه عن خفّفها أشياء -  سلّمو عليه اللّه صلّى -  رسوله على وجلّ عز اللّه افترض"
 وتبينا كرامته يف زيادة خلقه على حظرها أشياء له وأباح وكرامة إليه قربة اللّه شاء إن ا ليزيده

  .)1("مواضعها يف موضوعة وهي له كرامته من حيصى ال ما مع لفضيلته
د أمته ممن اختص يشمل النيب صلى اهللا عليه و سلم و أفرا) إال ما يستثىن: (و املراد من قوله

  .-كما سيأيت يف مستثنيات القاعدة، إن شاء اهللا–حبكم معني دون غريه من األمة 
أن األصل يف مجيع األحكام الشرعية التكليفية : "و ذا، يكون املعىن اإلمجايل للقاعدة هو

ا إذا وردت، فهي تنطبق على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و أمته، و ال خيرج أحد من هذ
  ". األصل إال إذا ورد دليل يستثين واحدا منهم

  
  :أدلة القاعدة

  :من القرآن الكرمي
M         Î: قوله تعاىل - 1   Í   Ì   Ë          Ê     É  È    Ç   Æ  Å   Ä  Ã   Â  Á

   Ò          Ñ  Ð  ÏL )2(. 

األية صرحية يف الداللة على أصل وجوب التأسي بالرسول صلى اهللا عليه و سلم 
و بالتايل، فكل حكم ثبت يف حق الرسول . يع األمور؛ و منها يف األحكام الشرعيةيف مح

عليه الصالة و السالم فهو ثابت يف حق أمته، و ال خيرج عن هذا األصل حىت يرد الدليل 
 . على ذلك

MK  J: قوله تعاىل - 2   I   H   GL    S   R   Q  P  O   N  M

  U  TL)3(. 

و إذا فعل فعال، كان . بأمر، وجب علينا امتثاله - لمصلى اهللا عليه و س–فإذا أمر 
فإن كثريا من األحكام اليت وردت جمملة يف كتاب اهللا الكرمي، جاء . علينا االئتساء به فيه

                                                        
  .5/150ط،  .داألم، ، لشافعيا ) 1(
  .21سورة األحزاب، األية  ) 2(
  .92سورة املائدة، األية  ) 3(
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تفصيلها يف السنة النبوية؛ كأحكام الصالة، و الزكاة، و احلج؛ فإا قد بينها الرسول صلى 
   .)1(اهللا عليه و سلم بأقواله و أفعاله

فإذا مل نقل بثبوت احلكم الثابت للنيب صلى اهللا عليه و سلم على أمته، فكيف 
يتحقق التأسي و االمتثال؟ فثبت به هذا األصل و ال خيرج عنه حىت يأيت دليل يستثين أحدا 

أما ادعاء اخلصوصية ألحد بدون دليل، فهذا ال جيوز بأي حال من . من هذا األصل
 .  األحوال

  
  :يةمن السنة النبو

صلوا كما : (قوله عليه الصالة و السالم من حديث أنس رضي اهللا عنه -1
 .)2()رأمتوين أصلي

خذوا عين : (قال النيب صلى اهللا عليه و سلم: حديث جابر رضي اهللا عنه -2
 .)3()مناسككم

، و لكنهما يثبتان على -و إن كان موضوعهما خاص بالصالة و احلج–فاحلديثان 
 عليه و سلم يف األحكام الشرعية، فكما أنه جيب علينا متابعته أصل التأسي بالنيب صلى اهللا

يف أحكام الصالة و احلج، فعلينا أيضا متابعته يف بقية األحكام الشرعية ما مل يكن هناك 
دليل خيصصه صلى اهللا عليه و سلم أو غريه يف احلكم؛ ألن ما ثبت يف حقه عليه الصالة و 

  .، إال ما يستثىن بدليلالسالم فهو ثابت أيضا يف حق أمته
 ال(: قال -وسلّم عليه اللّه صلّى-  النيب عن ،-عنه اهللا رضي- أنسحديث  -3

 أبيت إني أو. وأسقى أطعم إني منكم، كأحد لست(: قال تواصل، إنك :قالوا ،)تواصلوا
 .)4()وأسقى أطعم

                                                        
  .21، ص  األحكام اخلاصة بالنيب صلى اهللا عليه و سلم يف القرآن و السنةاحلريب،  ) 1(
  .631، رقم 1/128 ، كتاب اإلميان، باب األذان للمسافر إذا كانوا مجاعة و اإلقامة،صحيحهيف  رواه البخاري ) 2(
قال النووي يف . 9524رقم  ،5/125 ، كتاب احلج، باب اإليضاع يف وادي حمسر،السنن الكربىأخرجه البيهقي يف  ) 3(

  ). 8/21، موعاالنووي، : انظر". (صحيح على شرط البخاري و مسلم: "سند هذه الرواية
  .1961رقم  3/37، "ليس يف الليل صيام: "كتاب الصوم، باب الوصال و من قال ،صحيحهأخرجه البخاري يف  ) 4(
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 عليه حقه يف ثبت حكم كل وأن األحكام يف املكلفني استواء على دليل وفيه"
  .)1("استثىن ما إال أمته حق يف ثبت والسالم الصالة

  
  :تطبيقات القاعدة

جواز القبلة عند الصوم ال خيتص بالنيب صلى اهللا عليه و سلم ما دام مل حيصل " -1
 .)2("به اإلنزال

مجيع األحكام املتعلقة بالطهارة ثابت يف حق النيب صلى اهللا عليه و سلم و يف  -2
 .حق أمته

بتة للنيب صلى اهللا عليه و سلم ثابتة أيضا يف حق أمته من كيفية الصالة الثا -3
 .بعده

مناسك احلج الثابتة هلذه األمة هي نفسها اليت ثبتت يف حق رسول اهللا صلى  -4
  .اهللا عليه و سلم

  
  :مستثنيات القاعدة

ينبغي أن يعلم أن األحكام اليت ختتص بالنيب صلى اهللا عليه و سلم تنقسم إىل  -1
 :ثالثة أحكام

  .)3(قيام الليل: ما فرض عليه صلى اهللا عليه و سلم دون غريه، مثال ذلك :أوال
 . )4(قبول الصدقة: ما حرم عليه صلى اهللا عليه و سلم دون غريه، مثال ذلك: ثانيا

                                                        
  . 3/396، إرشاد الساري؛ القسطالين، 4/131، طرح التثريبالعراقي،  ) 1(
  .138-4/135العراقي، مرجع سابق،   )2(
  .58-28، ص األحكام اخلاصة بالنيباحلريب،  ) 3(
  . 130-108، ص مرجع سابقاحلريب،  ) 4(
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صالة النافلة بعد : ما أبيح له صلى اهللا عليه و سلم دون غريه؛ مثال ذلك :ثالثا
 .)3(يادة على أريع نسوة،و الز)2(، و الوصال يف الصوم)1(العصر

زمية بن خل قد ورد أيضا بعض األحكام اخلاصة لبعض أفراد األمة؛ كما حصل -2
 حيث بين النيب ؛- رضي اهللا عنه– )4(ثابت األنصاري

احلكم اخلاص بأيب  كذلك. أن شهادته تكفي عن شهادة رجلني -صلى اهللا عليه وسلم  -
وهي  -أن العناق  -لى اهللا عليه وسلم ص -حيث بين النيب  ؛-رضي اهللا عنه– )5(بردة

 .)6(جتزئ يف األضحية عنه وال جتزئ عن غريه -األنثى من ولد املعز قبل استكماهلا احلول 

 .)6(غريه

 
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  .171-167، ص األحكام اخلاصة بالنيباحلريب،  ) 1(
  .4/131، طرح التثريب ؛ العراقي،182-172، ص احلريب، مرجع سابق ) 2(
  .263-241، ص احلريب، مرجع سابق ) 3(
و كان من . شهد أحدا و ما بعدها. الشهادتني هو خزمية بن ثابت بن الفاكه، أبو عمارة األنصاري اخلطمي املدين، ذو ) 4(

سري أعالم ؛ الذهيب، 2/239اإلصابة، ابن حجر العسقالين، : انظر. هـ 38كبار جيش علي بن أيب طالب، قتل سنة 
  . 13/191الوايف بالوفيات، ؛ الصفدي، 2/485النبالء، 

و هو . صحايب شهد العقبة و بدرا و سائر املشاهد. هو هاين بن نيار بن عمرو بن عبيد بن كالب، من حلفاء بين حارثة ) 5(
سري الذهيب، : انظر. هـ 42تويف سنة . روى عن النيب صلى اهللا عليه و سلم، و بقي إىل دولة معاوية. خال الرباء بن عازب

  .36-2/35أعالم النبالء، 
  .1/127،  1. طاملهذب يف علم أصول الفقه املقارن، النملة،  ) 6(
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  :الرابع املبحث

   )1(األصل استواء املكلفني يف األحكام: قاعدة
  

قاعدة اليت قبلها؛ من حيث دائرة تركيز عباراا من ال من القاعدة السابقه هذه القاعدة أعم
 عليه و سلم و ألن القاعدة السابقة تتركز يف تأكيد أن األصل عدم الفرق بني رسول اهللا صلى اهللا

   .أمته يف األحكام؛ و هذه أوسع منها
  

  :معىن القاعدة
  ). األحكام(كذلك لفظ . )2(فقد تقدم بيان معناه) األصل(أما 

 يدلّ" و هذا. يتكون من السني و الواو و الياءفأصل االستواء  )استواء املكلفني(أما قوله 
   )3(".يعادله ال أي كذا، يساوي ال هذا يقال. شيئني بني واعتدال استقامة على

  . يف هذه القاعدة يدل على التساوي و عدم التفرقة بني األمور )االستواء(فكلمة 
، "يفهم اخلطاب البالغ العاقل املختار الذي "و هو) املكلف(فهو مجع  )املكلفون(أما 

  :و هيإذا فقدت بعضها مل يثبت التكليف، التكليف اليت شروط  ولذلك فقد ذكر العلماء
 بلوغأمارات الإحدى  حبيث تتحقق انتهاء حد الصغر: بالغا، و هو املرء أن يكون :أوال

  .املعروفة
ه، وحنومها ل كانون واملعتوفاقد العقفمناط التكليف،  ألن العقلأن يكون عاقال،  :ثانيا

  .مكلفني ليسوا
  .)1(تصور التكاليف الشرعية و معرفتهاحبيث له قدرة على أن يكون فامها للخطاب،  :اثالث

  .)1(معرفتها

                                                        
  .3/168، طرح التثريب العراقي، ) 1(
  .184انظر ص  ) 2(
  .1297ص  ،"سوي"مادة  ،القاموس احمليطالفريوز آبادي، ؛ 3/112، "سوي"، مادة معجم مقاييس اللغةابن فارس،  ) 3(
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أن األصل يف مرتلة املكلفني أمام تكاليف األحكام : فيكون املعىن اإلمجايل للقاعدة هو
اليف حكما؛ من حيث فهم متساوون يف تنفيذ تلك التك. الشرعية واحدة من دون تفرقة و ال متييز

احد منهم عن هذا األصل و ال خيرج و. الوجوب، أو الندب، أو اإلباحة، أو التحرمي، أو الكراهة
  .إال بدليل
    

  :أدلة القاعدة
  :من القرآن الكرمي

¤  M : قوله تعاىل     £   ¢   ¡   �  ~  }L)2(.   
 أيها اعملوا"، و )3("غريه ىلإ ااوزة عن كافّني شرائعه منتهى إىل اإلسالم يف ادخلوا: "أي

   .)4("وعمال قوال به التصديق يف وادخلوا كلها، اإلسالم بشرائع املؤمنون
 الدخول يف :و من هذا الدخول–لدخول الكلي يف اإلسالم ل األمر هذا أن فاألية تدل على

هذا الدخول  يعم مجيع املؤمنني من غري تفريق ألحد منهم؛ فهم يف -تنفيذ أحكام شريعته التكليفية
 .  نني استوفوا شروط التكليفسواء، ما داموا مؤم

  
  :من السنة النبوية

قال رسول اهللا صلى : ، عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه)5(حديث أيب نضرة - 1
 لعريب فضل ال أال واحد، أباكم وإنّ واحد، ربكم إنّ أال الناس، أيها يا: (اهللا عليه و سلم

                                                                                                                                                                             
وزارة ؛ 8/298 املغين ؛ ابن قدامة،8/2 ،املنهاج شرح إىل احملتاج ايةالرملي،  ؛7/91 الصنائع بدائعالكاساين،  ) 1(

  .17/158، وسوعة الفقهية الكويتيةاملقاف الكويتية، األو
  .208األية جزء من سورة البقرة،  ) 2(
  .1/240، 4. ط، معامل الترتيل يف تفسري القرآن، البغوي ) 3(
  .4/258، تفسري الطربيالطربي،  ) 4(
كان من كبار العلماء . ة من الصحابةاإلمام احملدث الثقة، حدث عن مجل. هو أبو نضرة العبدي، املنذر بن مالك بن قطعة ) 5(

  .531-4/529سري أعالم النبالء، الذهيب، : انظر. هـ 107: هـ، و قيل 108مات سنة . بالبصرة
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 إلّا أمحر، على أسود وال أسود، على أمحر وال عريب، على لعجمي وال عجمي، على
 )1(..."بالتقوى

فاحلديث أصل مهم يف إثبات استواء املكلفني يف األحكام، و أنه ال فضل ألحدهم 
فهم متساوون يف األحكام؛ عرم و عجمهم، أمحرهم و . على اآلخر يف هذا املوضوع

  . وفوا شروط التكليفأسودهم، رجاهلم و نساءهم؛ ما داموا است
 إنك( – وسلّم عليه اللّه صلّى -  للنيب - عنهم اللّه رضي -  الصحابة قول يف - 2

 عليه -  حقّه يف ثبت حكم كلّ وأنّ األحكام يف املكلّفني استواء على دليل" ،)2()تواصل
 وفعله هيالن يف قوله بني اجلمع فطلبوا ؛استثين ما إلّا أمته حق يف ثبت -  والسالم الصالة
 إىل الصورة هذه يف يتعداه ال وإنه به فعله باختصاص فأجام ذلك إباحة على الدال
  .)3("غريه

  
  :تطبيقات القاعدة

 غري أو عليه واجبة أكانت سواء اجلمعة إتيان أراد من لكلّ االغتسال استحباب" -1
 .)4("وغريهم والعبد واملرأة املميز كالصيب عليه واجبة

 اللّه رضي - بكر أيب بقيام بالتصريح اجلالس خلف القائم صالة ثبت قد أنه" -2
 بقيام االستدالل يف كاف وهذا جالس وهو - وسلّم عليه اللّه صلّى - النيب خلف -  عنه

 فاألصل ؛وحده له القيام جبواز بكر أيب لتخصيص وجه وال لعذر اجلالس اإلمام خلف املؤمتّ
  .)5("التخصيص على دال نص يرد أن ىلإ األحكام يف املكلّفني استواء

                                                        
  .إسناده صحيح: الشيخ شعيب األرناؤوط يف خترجيهو قال . 23849، رقم 38/474، 1.، طاملسندأخرجه أمحد يف  ) 1(
؛ و مسلم يف 1922، رقم 3/29 صوم، باب بركة السحور من غري إجياب،، كتاب الصحيحهأخرجه البخاري يف  ) 2(

  .1102رقم  ،2/774 ، كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال،صحيحه
  .4/131، طرح التثريبالعراقي،  ) 3(
، طرح التثريبالعراقي، ؛ 2/201اموع، ؛ النووي، 1/126ط، .دمنح اجلليل شرح خمتصر اخلليل، عليش،  ) 4(

3/168.  
  .2/337، العراقي، مرجع سابق ) 5(
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لفعل النيب صلى اهللا عليه و سلم مع زوجته يف  جواز تقبيل الصائم زوجته -3
 - والسالم الصالة عليه - أفعاله وأنّ األحكام يف املكلّفني استواء األصل و ألن رمضان،

  .)1(هافي به يقتدى شرع
  :اخلامس املبحث

  ؛ )2(األصل يف األشياء اإلباحة: قاعدة
   )3(األصل اإلباحة

  
و ذلك ألن الشارع . هذه القاعدة  يرجع إليها تقرير كثري من األحكام و املسائل الفقهية

احلكيم قد حلّل حالال، و حرم حراما، و حدد حدودا، و فرض فرائض، و سكت عن أشياء من 
باحلل و ال باحلرمة؛ هي فهذه األشياء املسكوت عنها اليت مل يرد فيها نص أو دليل ال . غري نسيان

  .)4(موضوع هذه القاعدة
   

 :معىن القاعدة

يشمل األعيان و ) األشياء(أما املراد من قوله . )6()اإلباحة(و  )5()األصل(تقدم بيان معىن 
  : و على هذا يكون معىن القاعدة. )7(املنافع

رى على حكم احلل، اليت مل يعلم فيه دليل حيرمها، جي - أعيانا كانت أو منافع–أن األشياء "
  ". أو يبقى على أصل اإلباحة

  :-رمحه اهللا–و بشيئ من التفصيل، يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 

                                                        
  .4/138، مرجع سابقالعراقي، )  1(

  .6/3، طرح التثريبالعراقي،  ) 2(

  .6/91، مرجع سابقالعراقي،  ) 3(
  .184ص  القواعد و الضوابط الفقهية من كتاب املغين،السعدان،  ) 4(
  .184انظر ص   )5(
  .139انظر ص   )6(

؛ السيوطي، 285، ص إرشاد الفحول؛ الشوكاين، 21/535، جمموع الفتاوىابن تيمية، ؛ 1/155، الذخريةالقرايف،  ) 7(
  . 60، ص األشباه و النظائر
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أن : اعلم أن األصل يف مجيع األعيان املوجودة على اختالف أصنافها وتباين أوصافها "
، ا، ومماستها حيرم عليهم مالبستها ومباشرتكون حالال مطلقا لآلدميني ، وأن تكون طاهرة ال

لربكة ، يفزع إليها محلة وهذه كلمة جامعة ، ومقالة عامة ، وقضية فاضلة عظيمة املنفعة ، واسعة ا
   .)1("...، وحوادث الناس الشريعة، فيما ال حيصى من األعمال

و على هذا، فاملأكوالت و املشروبات و األعمال و املعامالت و الصنائع و املخترعات و 
ثة؛ فاألصل فيها اإلباحة، و ال أحد يستحق حترمي شيئ مل حيرمه اهللا و رسوله املستجدات احلدي

عليه الصالة و السالم، إال ما كان خبيثا أو فاسدا أو ضارا؛ ألن التحرمي يدور مع هذه األشياء 
  .)2(فمن تتبع احملرمات وجدها تشتمل على ذلك. وجودا و عدما

  
  :أدلة القاعدة

  :من القرآن الكرمي
M  w   v  u    t  s  r: عاىلقوله ت - 1   q  p  o  n  m  l   k   j   i

¦   ¥  ¤   £   ¢      ¡   �   ~   }   |   {  z  y   x§    °    ¯  ®   ¬   «  ª   ©   ¨

  ³  ²   ±L)3(. 
فاألية تدل على أن اهللا تعاىل قد جعل األصل يف األشياء اإلباحة، و التحرمي جاء 

  . مستثىن من هذا األصل
  :عن سياق هذه األية - رمحه اهللا–قال ابن كثري 

 أن رسوله اللّه فأمر...املشركني على الرد الكرمية اآلية هذه سياق من واملقصود"
 من اآلية، هذه يف ذكر ما حرم وإنما حمرم، ذلك أنّ إليه اللّه أوحاه فيما جيد ال أنه خيربهم
 وإنما حيرم، فلم ذلك عدا وما. به هاللّ لغري أهلّ وما اخلرتير، وحلم املسفوح، والدم امليتة،

                                                        
  .21/535، مرجع سابقابن تيمية،  ) 1(
  . 38، ص 1.، طالقواعد واألصول اجلامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، السعدي ) 2(
  .145سورة األنعام، األية  ) 3(
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 حيرمه ومل حرمتموه أين ومن حرام، أنه أنتم تزعمون فكيف عنه، مسكوت عفو هو
 )1("اللّه؟

M Å : قوله تعاىل - 2   Ä   Ã   Â  Á  À  ¿   ¾L)2(. 
صرحية يف إثبات أصل اإلباحة  - رمحه اهللا-كما بينه شيخ اإلسالم ابن تيمية–فاألية 
  .)3(ود الم االختصاص املضاف إىل الناسيف األشياء لور
 :-رمحه اهللا–شوكاين قال ال

 على يدلّ دليل يقوم حتى اإلباحة املخلوقة األشياء يف األصل أنّ على دليل وفيه"
 ويف ضرر، غري من به ينتفع مما وغريها احليوانات بني فرق وال األصل، هذا عن النقل

 .)4("هذا على داللة أقوى مجيعا: بقوله التأكيد
;  >  =M: قوله تعاىل - 3   :   9   8   7  6  5  4  3>    A  @  ?

H   G  F   E  D   C    BI    O  N      M    L  K    JL)5( . 
أن اهللا عز و جل أنكر على من حرم ما خلقه اهللا تعاىل لعباده من : وجه الداللة

و إذا . وجب أال تثبت حرمتهاملصاحل و املنافع؛ من املآكل و املشارب و املالبس و حنوها، ف
  .)6(انتفت احلرمة بالكلية من تلك املصاحل و املنافع، ثبتت إباحتها

  
  :من السنة النبوية

 عليه اهللا صلّى النيب أنّ أبيه، عن ،)7(وقّاص أيب بن سعد بن عامر حديث - 1
  : قال وسلّم

                                                        
  .3/354، تفسري ابن كثرين كثري، اب ) 1(
  .29األية جزء من سورة البقرة،  ) 2(
  .21/536، جمموع الفتاوىابن تيمية،  ) 3(
  72-1/71، فتح القديرالشوكاين،  ) 4(

  .32سورة األعراف، األية  ) 5(
  .38، ص القواعد و األصول اجلامعة؛ السعدي، 285، ص إرشاد الفحولالشوكاين،  ) 6(
: انظر. هـ 104تويف سنة . سحمع أباه و عائشة و غريمها. ر بن سعد بن أيب وقاص الزهري، إمام، ثقة، مدينهو عام ) 7(

  .3/349سري أعالم النبالء، ؛ الذهيب، 5/167الطبقات الكربى، ابن سعد، 
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 أجل من فحرم حيرم، مل شيء عن سأل من جرما، املسلمني أعظم إنّ( - 2
 .)1()ألتهمس

هذا يدل على أنه كان . فاحلديث يربط بني التحرمي و كثرة السؤال على األنبياء
  . )2(مباحا قبل ذلك التحرمي، و أن األصل فيه اإلباحة

  :-رمحه اهللا–قال القسطالين 
 كان ملا لكنه الكبائر أكرب كونه عن فضال جرما نفسه يف يكن مل وإن والسؤال"

 منه ويؤخذ املسلمني مجيع على التضييق يف سبب ألنه اجلرائم ظمأع صار مباح لتحرمي سببا
 .)3("آمثا كان غريه به أضر شيئا عمل من أن

 واجلنب السمن عن وسلّم عليه اللّه صلّى اللّه رسول سئل: قال سلمان عن - 3
 سكت وما كتابه، يف اللّه حرم ما واحلرام كتابه، يف اللّه أحلّ ما احلالل(: فقال والفراء،

 .)4()عنه عفا مما فهو عنه
أن الشارع قد فصل احلالل و احلرام بأدلتهما، و سكت عن أشياء : وجه الداللة

فما مل يرد فيه نص من الشارع فهي . ليس سهوا منه، و لكن من باب العفو على الناس
يف األصل من املسكوت عنه، و إذا كان من املسكوت عنه، فهو من املعفو عنه، و املعفو 

  .من املباحات اليت ال إمث فيها عنه
  :- رمحه اهللا–قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 عليه إمث فال عنه سكت ما أنّ يف نص )عنه عفا مما فهو عنه سكت وما(: قوله"
 .)5("...فيه

                                                        
، 9/95 يعنيه، ، كتاب االعتصام بالكتاب و السنة، باب ما يكره من السؤال و تكلف ما الصحيحهأخرجه البخاري يف  ) 1(

رقم  ،4/1831 ،سؤاله إكثار وترك وسلم عليه اهللا صلى توقريه باب، كتاب الفضائل، صحيحه؛ و مسلم يف 7289رقم 
2358.  

  .187، ص القواعد و الضوابط الفقهية من كتاب املغينالسعدان،  ) 2(
  .10/309، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاريالقسطالين،  ) 3(
  .و حسنه األلباين. 1780رقم  ،4/220 ، أبواب اللباس، باب ما جاء يف لبس الفراء،السننمذي يف أخرجه التر ) 4(
  .21/538، جمموع الفتاوىابن تيمية،  ) 5(
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 عليه اهللا صلّى اللّه رسول كان: قال عنهما اللّه رضي )1(عمر بن اللّه عبد عن - 4
  .)2(خواتيمهم الناس فنبذ ،)أبدا ألبسه ال(: فقال بذهفن ذهب، من خامتا يلبس وسلّم

فاحلديث يدل على أن النيب عليه الصالة و السالم كان يتختم بالذهب حىت نبذه؛ 
يف هذا  -رمحه اهللا–يقول ابن عبد الرب . ففعله قبل النبذ يدل على أن األصل فيه اإلباحة

  :الشأن
 أال منها باملنع الشرع يرد حتى إلباحةا على األشياء أنّ على دليل احلديث هذا يف"

 ما على أعلم واللّه وذلك بالذّهب يتختم كان وسلّم عليه اللّه صلّى اللّه رسول أنّ ترى
 اللّه صلّى اللّه رسول فنهى بالذّهب التختم ترك من به أمره مبا اللّه أمره حتى عليه كانوا
  .)3("للرجال بالذّهب التختم عن وسلّم عليه

  
  :من اإلمجاع
  :حيث قال - رمحه اهللا–شيخ اإلسالم ابن تيمية : اإلمجاع يف هذه القاعدة و ممن نقل

 بتحرميه دليل جيئ مل ما أنّ يف: السالفني العلماء من أحد خالف أعلم لست أني وذلك"
 وأحسب وفروعه الفقه أصول يف تكلّم ممن كثري ذلك على نص وقد حمجور غري مطلق فهو

  .)4("كاليقني ظنا أو يقينا اإلمجاع ذلك يف ذكر بعضهم
  

  : تطبيقات القاعدة

                                                        
أسلم و هو صغري، مث هاجر مع . اإلمام القدوة. هو عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب بن نفيل العدوي، أبو عبد الرمحن القرشي ) 1(

سري أعالم ؛ الذهيب، 3/478معجم الصحابة، البغوي، : انظر. هـ يف مكة 74تويف سنة . بايع حتت الشجرة أبيه، و هو ممن
  .231-3/203النبالء، 

، كتاب صحيحه؛ و مسلم يف 5867رقم  7/156، كتاب اللباس، باب خامت الفضة،صحيحهأخرجه البخاري يف  ) 2(
  .2091 رقم 1655/ 3اللباس و الزينة، باب طرح خامت الذهب،

  .17/95، التمهيدابن عبد الرب،  ) 3(
  .21/538، جمموع الفتاوىابن تيمية،  ) 4(
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 األشياء يف األصل ألنّ حالل؛ فهو حيرمه مل إذا ألنه الضب؛ حلم أكل إباحة" - 1
  .)1("اإلباحة

 مل ومن ال؛ أم أخطبت يدر مل من خطبة على -التقدم: أي– اهلجوم جيوز" - 2
 .)2("رد أم خاطبها أجيب يدر

أ هو : ره من مبيعات و مشتريات اليهودي و النصراين، و ال يعلمما خفي أم - 3
 .)3(من اخلمر أو اخلرتير أو غريمها، فاألصل فيها اإلباحة و احلل

 ألنّ: أكلها املختار: السبكي قال الزرافة، مسألة: "-رمحه اهللا–قال السيوطي  - 4
 .)4("التحرمي أدلّة تشملها فال كاسر، ناب هلا وليس اإلباحة، األصل

شىت  بالد من إلينا الواردة واألشربة األطعمة أنواع األصل هذا على يتخرج  - 5
 .)5(ضررها يثبت ملما أمساءها نعرف وال

 فيما املستحدثة واآلالت واألثاث الفرش أنواع من كثري أيضا عليها ويتخرج - 6
 .))6ي حتت يندرج ال

 ثبت إذا ديدةاجل واملعامالت املستحدثة العقود أنواع كذلك تتخرج عليها - 7
  .)7(والضرر والغرر واجلهالة الربا عن خلوها

  
  :مستثنيات القاعدة

 يف األصل(قاعدة  و ،)التحرمي األبضاع يف األصل(قاعدة : مما يستثىن من هذه القاعدة
 .)8()التوقيف العبادات

                                                        
  .6/3، طرح التثريبالعراقي،  ) 1(
  .6/91، مرجع سابقالعراقي،  ) 2(
  .111- 7/110، املغينابن قدامة،  ) 3(
  .60، ص األشباه و النظائرالسيوطي،  ) 4(
  .197ص  ،الوجيز يف إيضاح القواعدالبورنو،  ) 5(
  .197البورنو، مرجع سابق، ص  ) 6(
  .198-197، ص البورنو، مرجع سابق ) 7(
  .1/192، القواعد الفقهية و تطبيقاا يف املذاهب األربعةالزحيلي،  ) 8(
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  :الرابع الفصل
 القواعد املتعلقة بإزالة الضرر 

  
  :األول املبحث

   )1(ضرارال ضرر و ال    :قاعدة
  

تعاجل كثريا من املشاكل اليت حصلت يف اتمع اإلسالمي على سبيل  هذه القاعدة
اخلصوص؛ سواء بني األفراد يف عالقام اإلنسانية، أو تصرفام و معامالم املالية، أو يف عالقام 

  .)2(االجتماعية، أو يف اجلنايات و غريها من جماالت احلياة
و . )3()ال ضرر و ال ضرار: (قول الرسول عليه الصالة و السالم و أصل هذه القاعدة هو

  أن الفقهاء قد جوا طريقني خمتلفني يف ذكر هذه القاعدة؛: من اجلدير أن يشار هنا
  ،)4()الضرر يزال(طريق من فرق بني هذه القاعدة و قاعدة  :األول

هي نص ) الضرر يزال( طريق من ال يفرق بني هاتني القاعدتني، فجعلوا قاعدة :الثاينو 
الذي كان أصلها نص حديثي عن رسول اهللا –) ال ضرر و ال ضرار(القاعدة، و نص هذه القاعدة 

  .  )5(دليال هلا - عليه الصالة و السالم
                                                        

  .8/49، طرح التثريبالعراقي،  ) 1(
  .332-331، ص املفصل يف القواعد الفقهيةالباحسني،  ) 2(
 املسنديف  ؛ و أمحد2340، كتاب األحكام، باب من بىن يف حقه ما يضر جباره، رقم سنناليف  أخرجه ابن ماجه ) 3(
، و إسناده ضعيف، و لكن احلديث صحيح يتقوى -رضي اهللا عنه–من حديث عبادة بن الصامت ؛ )5/326-327(

؛ ابن 4/384، 1.، طامةعو حممد: قيقحت نصب الراية،الزيلعي، : انظر. بشواهده الكثرية؛ فلذلك صححه مجلة من العلماء
، رقم 2.ط، إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، ، األلباين211-2/207، جامع العلوم و احلكمرجب احلنبلي، 

896.  
هذا حديث صحيح اإلسناد على شرط مسلم : "، و قال-رضي اهللا عنه–و أخرجه أيضا احلاكم و غريه عن أيب سعيد اخلدري 

  .2/57، 1.طاملستدرك على الصحيحني، احلاكم، : انظر. قه الذهيب على ذلكو واف". و مل خيرجاه
يف املادة ) الضرر يزال(، و قاعدة 19يف املادة ) ال ضرر و ال ضرار(و هي طريقة جملة األحكام العدلية اليت جعلت قاعدة  ) 4(

  . 331، ص لقواعداملفصل يف ا؛ الباحسني، 179، 165، ص شرح القواعد الفقهيةالزرقا، : انظر. 20
  .251، ص الوجيز يف إيضاح القواعد؛ البورنو، 357، ص املفصل يف القواعدالباحسني،  ) 5(
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القاعدتني  كل من و قد آثر الباحث يف هذا البحث الطريق األول لوجود معىن زائد يف
  .  فيما بني القاعدتنيعلى األخرى و لورود التطبيقات املختلفة 

  
  :معىن القاعدة

فهي تنفي مجيع األمور اليت . يف هذه الصيغة لنفي اجلنس االستغراقي) ال(حرف ) ال ضرر(
  ). الضرار(و ) الضرر(تدخل يف جنس 

–؛ يقول عنها ابن فارس -وهي ثالثة أصول–فأصله يرجع إىل الضاد و الراء ) الضرر(أما 
 :-رمحه اهللا

 والثّالث الشيء، اجتماع :والثّاين النفع، خالف األول: أصول ثالثة ءوالرا الضاد"
   .)1("القوة

فإن أكثر استعماالت هذه الكلمة و اشتقاقاا ترجع و تعود إىل املعىن األول؛ و مع التأمل، 
  . و عليه حيمل كثري من اآليات القرآنية و األحاديث النبوية. و هو خالف النفع

تلفان فيه؟ فيها مترادفان يف املعىن أم أما خم) و الضرار) الضرر(ي هل و ه: بقيت مسألة
  :)2(املسألة يف ثالثة أقوال و ميكن تلخيص اختالفهم يف. ءخالف بني العلما

. له معىن مستقال غري معىن اآلخر) الضرار(و ) الضرر(أن كال من  :القول األول
. هو قيام كل منهما بإضرار األخر) ارالضر(هو قيام الرجل بإضرار أخاه، و ) الضرر(فـ
) الضرر(فـ. حيصل من جهتني على سبيل اازاة) الضرار(حيصل من جهة واحدة، و ) الضرر(فـ

  .  )3(اازاة عليه) الضرار(و , ابتداء الفعل
و ) الضرر(هذا القول يتفق مع القول األول من حيث استقاللية كل من  :القول الثاين

هو ما تضر به صاحبك و تنتفع به أنت، و -عند هذا القول–) الضرر(فـ .مبعناه) الضرار(

                                                        
  .3/360 ، "ضرر"مادة  ،معجم مقاييس اللغةابن فارس،  ) 1(
  .333- 332، ص مرجع سابقالباحسني،  ) 2(
  .82-3/81، ية يف غريب احلديثالنها؛ ابن األثري، 2/212، جامع العلوم و احلكمابن رجب احلنبلي،  ) 3(
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و قد رجح هذا القول مجلة من العلماء، . )1(ما تضر به صاحبك من غري أن تنتفع به أنت) الضرار(
  .)2(ابن الصالح و ابن عبد الرب: منهم

  . )3(مبعىن واحد) الضرار(و ) الضرر(أن  :القول الثالث
ألن األصل يف ) الضرار(و ) الضرر(ذه األقوال هو القول بالتفريق بني و لعل األقرب من ه

ورود اللفظني يف نص شرعي هو لورود اختالف املعىن فيهما و أن محل اللفظ على التأسيس أوىل 
يشمل إحلاق مفسدة ) الضرار(يشمل إحلاق مفسدة بالغري مطلقا، و ) الضرر(من التأكيد، و يكون 
مصدر قياسي " الفعال"، ألن )الضرر(بلة؛ و هذا أنسب و أليق بلفظ بالغري على وجه املقا

  .)4(يدل على املشاركة" فاعل"لـ
أنه حيرم و ال جيوز شرعا ألي واحد من املسلمني إحلاق املفسدة : و املعىن اإلمجايل للقاعدة

 دينه، أو و املضرة بغريه مطلقا؛ سواء كانت املفسدة و املضرة مادية أو معنوية، و سواء كانت يف
و من جانب اإلحلاق، سواء كان ذلك اإلحلاق به . نفسه، أو عقله، أو ماله، أو نسله و عرضه

  .)5(ابتداء، أو على وجه املقابلة
  :ينبغي التنبيه على بعض األمور لضرر الوارد  يف هذه القاعدة،و مع النفي املطلق ل

عليه فإذا كان  و. أن هذا النفي للضرر و منعه يقصد به إذا كان بغري حق - 1
مثل معاقبة املتعدي على حدود اهللا تعاىل أو حقوق –إحلاق الضرر على األفراد حبق 

  .)6(، فهو ليس مقصودا من هذه القاعدة- الناس
أن النفي املقصود يف نص القاعدة هو النهي عن إجياد الضرر؛ سواء كان على  - 2

 .)7(غريه، أو على نفسه

                                                        
  .2/212، جامع العلوم و احلكمابن رجب احلنبلي،  ) 1(
  .2/212، مرجع سابقابن رجب احلنبلي،  ) 2(
: انظر. 4/302 الكفاية بشرح الوصول يف كفاية األصولنسب الباحسني هذا القول إىل الشيخ كاظم اخلراساين يف  ) 3(

  .  333، ص يةاملفصل يف القواعد الفقهالباحسني، 
  .252-251، ص الوجيز يف إيضاح القواعد؛ البورنو، 165، ص شرح القواعد الفقهية الزرقا، ) 4(
  .333، ص مرجع سابقالباحسني،  ) 5(
  .334- 333، ص مرجع سابقالباحسني،  ) 6(
  .334، ص املفصل يف القواعدالباحسني،  ) 7(
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أن : ي احلكم الضرري يف الشرع؛ أيأن املقصود من هذه القاعدة هو نف - 3
 .)1( األحكام الشرعية خالية من الضرر

و إذا تقرر هذا، فمما ينبغي اإلشارة إليه هو أن هذه القاعدة و إن وردت مطلقة يف لفظها 
و بياا أنه ليس كل ضرر حمرما . و لكنها مقيدة يف واقعها؛ فهي من قبيل العموم املخصوص

  :)2(القاعدة ثالثة أنواع من الضررو قد خرج من هذه . شرعا
الضرر الذي أذن الشارع يف إيقاعه، و هو الضرر الواقع بوجه حق؛ و منه  - 1

 .)3(الضرر الواقع من عقوبات احلدود و القصاص
الضرر اليت تعم به البلوى؛ حبيث يصعب االحتراز منه أو االستغناء عن  - 2
الضرر : مثاله. مله أو العفو عنهضرر يسري ميكن حت -يف الغالب–و هذا النوع . العمل به

 .الواقع يف بعض املعامالت بسبب الغنب أو الغرر
–ما رضي به املكلف مما كان يتعلق حبقه ال حبق اهللا عز و جل؛ فهو أيضا  - 3

إذا زوج الويل موليته بغري كفء : مثاله. فإنه يغتفر -إذا رضي من وقع عليه الضرر
  .ألن الضرر يتعلق حبق املكلف يضرها، فلو رضيت بذلك فإن العقد صحيح

  
  :أدلة القاعدة

  :من القرآن الكرمي
*M: قوله تعاىل -1   )   (  '   &   %  $  #  "  !+  

/   .  -   ,0  6  5  4   3   2  1 L )4(. 

فاألية تتحدث عن أحد املواضيع اليت ميكن أن يقع فيه إحلاق الضرر باآلخر، و هو 
د نبه اهللا تعاىل عباده بوجوب االلتزام باملعروف و ق. إحلاق الضرر للزوجة من قبل الزوج

  . يف حالة اإلمساك و يف حالة التسريح و الطالق، ى عن اإلضرار بالزوجة

                                                        
  .335، ص مرجع سابقالباحسني، : ، كما يف1/180، القواعد الفقهية البجنوردي، ) 1(
  . 216-215، ص املمتع يف القواعد الفقهيةالدوسري،  ) 2(
  .165، ص شرح القواعد الفقهية؛ الزرقا، 2/212، جامع العلوم و احلكمابن رجب احلنبلي،  ) 3(
  .231األية جزء من سورة البقرة،  ) 4(
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  :- رمحه اهللا–قال القرطيب 
 حق من هلا جيب مبا القيام هو باملعروف اإلمساك )&'(: تعاىل قوله"

 مل إذا الزوج أنّ باملعروف اكاإلمس من إنّ: العلماء من مجاعة قال ولذلك زوجها، على
 عليه فيطلّق املعروف، حد عن خرج يفعل مل فإن يطلّقها، أن الزوجة على ينفق ما جيد

 .)1(..."نفقتها على يقدر ال من عند بقائها من هلا اللّاحق الضرر أجل من احلاكم
~M: قوله تعاىل -2   }   |   {  z�  ¥   ¤  £  ¢   ¡¦     §

¬  «    ª  ©      ¨®  ³  ²  ±   °   ¯´    ¼  »  º  ¹   ¸   ¶   µ

½L)2(. 

فاألية صرحية يف النهي عن الضرر، حيث ى الشارع فيها عن مضارة الوالدة 
  . بولدها و عن مضارة املولود له بولده

  :- رمحه اهللا–قال العالمة السعدي 
 بسبب الوالدة تضار أن حيل ال: أي )بولده له مولود وال بولدها والدة تضار ال"(

 األجرة، أو والكسوة النفقة، من هلا جيب ما تعطى ال أو إرضاعه، من متنع أن إما ولدها،
 عن زيادة تطلب أو له، املضارة وجه على إرضاعه من متتنع بأن )بولده له مولود وال(

  .)3("الضرر أنواع من ذلك وحنو الواجب،
  

  :من السنة النبوية
تدل على نفي الضرر و النهي عنه يف الشريعة وردت أدلة متضافرة من السنة النبوية 

اإلسالمية؛ و قد وردت بعضها بصيغة العموم و بعضها وردت يف قضايا خاصة نفى فيها الشارع 
  : من هذه األحاديث. إحلاق الضرر بالغري
و قد تقدم خترجيه و بيان مراده، و هو نص ). ال ضرر و ال ضرار: (حديث -1

 .صريح يف املوضوع

                                                        
  .3/155، اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب،  ) 1(
  .233األية جزء من ة البقرة، سور ) 2(
  .104، ص 1.طتيسري الكرمي الرمحن، السعدي،  ) 3(
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: وسلّم عليه اللّه صلّى اللّه رسول قال: قال الصديق بكر أيب حديث -2
 .)1()به مكر أو مؤمنا ضار من ملعون(

فاحلديث عام يشمل كل ما فيه إحلاق فساد، أو إيذاء، أو ضرر؛ سواء كان ذلك 
 .)2(يف الدين، أو النفس، أو العقل، أو املال

: قال وسلّم عليه هاللّ صلّى اللّه رسول أنّ :)3(صرمة أيب احلديث املروي عن -3
 . )4()عليه اللّه شق شاق ومن به، اللّه ضار ضار من(

. هذا احلديث فيه ديد صريح فيمن أحلق الضرر بغريه، و قد جاء يف مجلة شرطية
  .و التهديد يدل على حترميه، ألن التهديد سيعقبه عقوبة من اهللا ملن مل يرتجر به

  :- رمحه اهللا–قال العالمة السعدي 
 منع: الثاين األصل -مث قال-: الشريعة أصول من أصلني على دل احلديث اهذ"

 يرجع والضرر .كله الضرر أنواع يشمل وهذا )ضرار وال ضرر ال( وأنه واملضارة، الضرر
 غري فالضرر الوجوه، من بوجه مضرة حصول أو مصلحة، تفويت إما: أمرين أحد إىل

 عنهم وأذاه ضرره مينع أن اإلنسان على جيب بل الناس، مع وعمله إيصاله حيل ال املستحق
  .)5("الوجوه مجيع من

 مينعن ال( :وسلّم عليه اهللا صلّى اللّه رسول قال: قال هريرة، أيب عن -4
 .)6()جداره على خشبة يضع أن جاره أحدكم

                                                        
هذا : "و قال .1941، رقم 4/334 باب ما جاء يف اخليانة و الغش، أبواب الرب و الصلة، ،السننأخرجه الترمذي يف  ) 1(

  .1/96، )ني سليم أسدحس(مسند أيب يعلى و حسنه حمقق ضعيف الترمذي، و ضعفه األلباين يف  ،"حديث غريب
  .344، ص املفصل يف القواعدالباحسني، : ، كما يف2/175، الضرر يف الفقه اإلسالمي، مواىف ) 2(
ابن حجر : انظر. له صحبة، و هو مشهور بكنيته. قيس بن أنس: صرمة بن قيس، و قيل: وقيل. هو قيس بن صرمة ) 3(

  .364-5/323اإلصابة، العسقالين، 
: و قال ،4/333، 1940باب ما جاء يف اخليانة و الغش، رقم  أبواب الرب و الصلة،، السننذي يف أخرجه الترم ) 4(
  .و حسنه األلباين ،"حديث حسن غريب"

  .39ص  ،4.ط، األخبار جوامع شرح يف األخيار عيون وقرة األبرار قلوب جةالسعدي،  ) 5(
؛ 2463، رقم 3/246ع جار جاره أن يغرز خشبة يف جداره، ، كتاب املظامل، باب ال مينصحيحهأخرجه البخاري يف  ) 6(

  .1609رقم  3/1230 ، كتاب املساقاة، باب غرز اخلشب يف جدار اجلار،صحيحهو مسلم يف 
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يف هذا احلديث، ي النيب صلى اهللا عليه و سلم اجلار أن مينع جاره من االنتفاع 
  .)1(ق به، ألن يف منعه ضررا لهمبلكه و اإلرفا

  
 :تطبيقات القاعدة

مشروعية القرعة بني النساء عند إرادة السفر ببعضهن دفعا للضرر و  -1
 )2(.املشقة

جيب بذل فضل املاء  للماشية و متكني أصحاا ليستقوا بأنفسهم و ال مينع  -2
 )3(.ا، منعتاملاشية من احلضور عن البئر مامل حيصل بذلك ضرر، فإن حلقه ضرر بوروده

بالعني من مداخلة الناس مع لزوم القيام ينبغي لإلمام منع عرف باإلصابة  -3
 )4(.حباجته إذا كان فقريا؛ ألن ضرره أشد من أكل الثوم و البصل

نفى الشارع يف كثري من العبادات أمورا يضر العباد و تشريعه الرخص يف  -4
عدم إجيابه الطهارة : ن ذلك مثالو م.  بعض املواضع دفعا للضرر الناتج من أخذ العزائم

على أهل األعذار، و تشريع التيمم عند افتقاد املاء أو التضرر من استعماله، و الترخيص 
و رمبا بعض تلك الفروع متفرعة من . للمريض بأن يصلي على الكيفية اليت يستطيعها

خيلو من إزالة ، و لكن ال ضري يف ذلك، ألن دفع املشقة ال )املشقة جتلب التيسري(قاعدة 
 )5(.الضرر

ى الشارع عن الضرر يف البيع و شرع  - مثال–كذلك يف املعامالت  -5
اخليار دفعا لضرر الغنب؛ و شرع الشفعة لدفع ضرر مؤنة القسمة أو دفع ضرر اجلوار؛ و 

                                                        
  .325، ص القواعد الفقهية املستخرجة من إعالم املوقعنياجلزائري،  ) 1(
  .49-8/48طرح التثريب، العراقي،   )2(
  .6/181 العراقي، مرجع سابق،  )3(
  .8/199العراقي، مرجع سابق،   )4(
  .352، ص املفصل يف القواعدالباحسني،  ) 5(
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شرع احلجر على الصغري و السفيه و ناقص العقل ملا يف ذلك من دفع ضرر تضييع 
 .)1(املال

و احلدود و العقوبات زجرا عن التعدي عليها و دفعا  تشريع القصاص -6
و كذلك مما يتعلق بتشريع التعزيرات و الكفارات زجرا عن التعدي و منعا من . للضرر

  .)2(إحلاق الضرر على اآلخرين
  

  :من مستثنيات القاعدة
يغتفر الضرر اليسري الذي ال يستمر ألجل حتصيل املصلحة املتعلقة به؛ كما يغتفر  -1

 )3(.الدابة يف الركوب و احلمل ما ال يكون فيه ضرر و حمظورتأذي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
املفصل يف ؛ الباحسني، 167-166، ص شرح القواعد الفقهية؛ الزرقا، 93-92، ص األشباه و النظائرالسيوطي،  ) 1(

  .353، ص القواعد
  .173، 166، ص مرجع سابق ؛ الزرقا،93، ص مرجع سابقالسيوطي،  ) 2(
  .6/77طرح التثريب، العراقي،   )3(
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  :الثاين املبحث
  )1(الضرر يزال: قاعدة

  
مع أن بعض العلماء يروا قاعدة مستقلة و نص القاعدة –أفرد الكالم عن هذه القاعدة 

ل هذه القاعدة، ملا فيه معىن خاص ينبغي تأكيده من خال -دليل هلا) ال ضرر و ال ضرار(السابقة 
فإعادا من أجل التأكيد على جانب وجوب إزالة . )2(و هو وجوب إزالة الضرر بعد وقوعه

  .)3(الضرر يف حالة وقوعه
  

  :معىن القاعدة
  .)4()ال ضرر و ال ضرار(فقد تقدم الكالم و البيان عنه يف القاعدة السابقة ) الضرر(أما 

و . )5(أي حنّاه) أزاله عن مكانه: (و يقال. انهحيول و ينقل من مك: أي) يزال(أما قوله 
  .)6(الزوال هو الذهاب و االستحالة

أن الواجب شرعا إذا وقع الضرر و حصل هو السعي يف : أما املعىن اإلمجايل للقاعدة فهو
  . )7(إزالته و رفعه، و ال جيوز تركه و بقاؤه

هو أن صيغة هذه ) رال ضرر و ال ضرا(و الذي جيعل هذه القاعدة ختتلف عن قاعدة 
يشري و يدل على أن الضرر قد وقع و حصل فعال، إذ ال ميكن أن يكون ) الضرر يزال(القاعدة 

                                                        
  .8/203، طرح التثريب العراقي، ) 1(
  .211، ص املمتع يف القواعد الفقهية؛ الدوسري، 251، ص الوجيز يف إيضاح القواعد الفقهيةالبورنو،  ) 2(
  .223، ص مرجع سابق ؛ الدوسري،179، 166، ص شرح القواعد الفقهيةالزرقا،  ) 3(

  .204انظر ص   )4(
  .260، ص املصباح املنري ؛ الفيومي،1/38 ،"زول"مادة  ،معجم مقاييس اللغةابن فارس،  ) 5(

  .1101ص  ،"زول"مادة  ،القاموس احمليطالفريوز آبادي،  ) 6(

، ص مرجع سابق؛ الدوسري، 357، ص املفصل يف القواعد الفقهية؛ الباحسني، 179، ص مرجع سابق الزرقا، ) 7(
223-224.  
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هناك حماولة يف اإلزالة و الرفع للشيء إال إذا كان ذلك الشيء املزال و املوفوع موجودا و 
  .)1(واقعا

  
  :أدلة القاعدة

من األيات املتعددة و ) ال ضرر و ال ضرار(أما أدلة هذه القاعدة فكل ما يستدل به لقاعدة 
النافية للضرر يف  - نفسه )2()ال ضرر و ال ضرار(حديث : و من ضمنها–األحاديث النبوية 

  .هذه) الضرر يزال(األحكام الشرعية تستدل أيضا لقاعدة 
  

  :تطبيقات القاعدة
ال جيوز للحالف التمادي على مينيه، و كذلك امتناعه من احلنث مع تضرر  -1

 )3(.هله ببقائه عليها؛ ألن هذا فيه ضرر، و احلنث ال ضرر فيهأ

أن املتبايعني قد يقع ألحدمها ضرر بعد لزوم عقد البيع و انعقاده؛ كأن يغنب  -2
فمن أجل ذلك، شرع خيار الغنب و خيار . فيه، أو يدلس عليه، أو يظهر عيب يف السلعة

 .)4(د املتعاقدين بعد انعقاد العقدالتدليس و خيار العيب؛ من أجل رفع الضرر الواقع ألح

تشريع الشفعة من أجل إزالة الضرر الواقع يف القسمة، و إلزالة ضرر بعض  -3
 .)5(اجلريان السيئني

ه و احتكره من ، مث حبسالناس حوائج شراء إذا كان بعض التجار عمد إىل -4
زالة الضرر ، فإنه جيب على والة األمور أن يأمروهم بالبيع من أجل إأجل إغالء األسعار

 .)6(و يف هذه احلالة، جيوز إكراه التاجر و إلزامه على البيع بقيمة املثل. عن اتمع

                                                        
  .358-357، ص املفصل يف القواعدباحسني، ال ) 1(

  .203تقدم خترجيه ص  ) 2(

  .7/164طرح التثريب، العراقي،   )3(
، ص شرح القواعد الفقهية؛ الزرقا، 85، ص األشباه و النظائر؛ ابن جنيم، 92، ص األشباه و النظائرالسيوطي،  ) 4(

  .224، ص ع يف القواعد الفقهيةاملمت؛ الدوسري، 359، ص املفصل يف القواعد؛ الباحسني، 180

  .359، ص مرجع سابق؛ الباحسني، 92، ص مرجع سابق؛ السيوطي، 1/41، األشباه و النظائرالسبكي،  ) 5(

  .224، ص مرجع سابقالدوسري،  ) 6(
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إذا سلط شخص ميزابه على الطريق العام حبيث يضر املارين على ذلك  -5
و مثله فيما إذا كان تعدى على طريق الناس ببناء أو حفر أو . الطريق، فإنه ال بد من إزالته

 .)1(الغري ذلك؛ فإنه يز

  .)2(تشريع فسخ النكاح بسبب العيوب أو اإلعسار، أو غري ذلك -6
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                        
  .1/210، القواعد الفقهية و تطبيقاا يف املذاهب األربعة؛ الزحيلي، 258، ص الوجيز يف إيضاح القواعدالبورنو،  ) 1(

  .359، ص املفصل يف القواعد؛ الباحسني، 92، ص األشباه و النظائرالسيوطي،  ) 2(
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  :الثالث املبحث
  )1(تقدمي درء املفاسد على جلب املصاحل: قاعدة

  
، )و ال ضرارضرر ال (: حتت قاعدة ةندرجامل اإلسالميهذه قاعدة عظيمة من قواعد الفقه 

عن مقصد عظيم من مقاصد  املندرجة حتتها كثريةالع فروالوهي تكشف من خالل تطبيقاا و 
 هو منع الفعل الضار يف مجيع صوره قبل وقوعه احترازا، ومعاجلة أثره بعد و؛ الشريعة اجلليلة

  .وقوعه، إزالة ودفعا
 

  :معىن القاعدة
و قد ورد يف بعض صيغ . مبعىن ترجيح الشيئ و تفضيله على غريه من األمور) تقدمي(قوله 

  ). تقدمي(بدال من لفظ ) أوىل(اعدة ذكر لفظ هذه الق
  .)2(الشيء أي دفع) درء(

  .)3(هذا وذاك ذاك هذا يدفع أي درء سيل: حتتسبه ال حيث من أتاك إذا للسيل يقال
فاملفسدة هي . )4(اليت هي املنفعة املصلحة خالف املفسدةمجع مفسدة، و ) املفاسد(أما 

  . )5()السيئة(أو ) الشر(أو ) الضرر(املضرة و ضد املصلحة، و قد يعرب بـ
   .)6(آخر إىل موضع من الشيء سوق هو اجللب) جلب(

   .فسد خالف الشيء صلح: أصله   .)7(خري :و هو مبعىن مجع مصلحة،) املصاحل(أما 

                                                        
  .3/99، طرح التثريبالعراقي،  ) 1(

  .2/274، "درء"مادة ، معجم مقاييس اللغةابن فارس،  ) 2(

  .2/110 ،"درء"مادة  ،النهاية يف غريب احلديثابن األثري،  ) 3(

  .2/472 ،املصباح املنريالفيومي،  ) 4(

  .253، ص تع يف القواعداملمالدوسري،  ) 5(

  .1/469 ،"جلب"مادة  ،مرجع سابقابن فارس، ، 1/268، "جلب"، مادة لسان العربابن منظور،  ) 6(

  .1/345، مرجع سابقالفيومي،  ) 7(
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 من اإلنسان يتعاطاه ما"أو  "حال أو شيء صالح فيه ما"و اصطالحا ميكن أن يعرف بأا 
   .)1("بالنفع هعلي العائدة األعمال

أن دفع املفاسد و املضرة أجدر و أوىل بالتقدمي و اإلتيان ا : فيكون املعىن اإلمجايل للقاعدة
من اإلتيان أو احلصول على املصاحل و املنافع؛ و ذلك يف حالة التعارض بني املفسدة و املصلحة 

  .)2(بشروط يف ذلك ذكرها العلماء و الفقهاء
  :)3(اعدة فقد ذكر العلماء شرطني لذلك، مهاأما شروط إعمال هذه الق

أنه ال ميكن اجلمع بني حماولة دفع املفسدة و جلب املصلحة و املنفعة يف  -1
 . تصرف واحد

أن تكون املفسدة غالبة على املصلحة؛ حبيث تكون املفسدة أعظم من  -2
ة أقوال ، فقد وردت ثالث- على القول بإمكان التساوي بينهما–و أما إذا تساوتا . املصلحة

النظر إىل تفاوت املفاسد يف نظر ) 3(الوقف، أو ) 2(التخيري بينهما، أو ) 1: (يف املسألة
  .اتهدين، فيختلف احلكم حبسبه

  
  :أدلة القاعدة

  :من القرآن الكرمي
M ¸   ¶  µ: قوله تعاىل -1   ´¹    ¿  ¾   ½          ¼  »   º

Ã  Â   Á    À L)4(.  

ارض فيها درء املفسدة و جلب املصلحة، فيقدم فيه فاألية صرحية يف ذكر قضية تع
  . درء املفسدة على جلب املصلحة

  :يف هذه األية - رمحه اهللا–قال ابن كثري 

                                                        
  .2/1314، 1. ، طاملعاصرة العربية اللغة معجم، عبد احلميد ) 1(

  .379، ص واعداملفصل يف القالباحسني،  ) 2(

  .254، ص املمتع يف القواعد؛ الدوسري، مرجع سابق؛ الباحسني، 389-388، ص اموع املذهبالعالئي،  ) 3(

  .219األية  جزء من سورة البقرة، ) 4(
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 توازي ال املصاحل هذه ولكن...فدنيوية املنافع وأما الدين، يف فهو إمثهما أما"
Â   Á  (: قال وهلذا والدين، بالعقل لتعلّقها الراجحة، ومفسدته مضرته    À

Ã(")1(. 
¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §     ¨M :قوله تعاىل -2   �        ~  }  | L )2(. 

يف سب آهلة الكفار مصلحة وهي حتقري دينهم  ه و إن كانأن دالة على اآليةف
وإهانتهم لشركهم باهللا سبحانه، ولكن ملا تضمن ذلك مفسدة وهي مقابلتهم السب بسب 

  . وتعاىل عن سبهم درءا هلذه املفسدة ى اهللا سبحانه ،اهللا عز وجل
  :يف اآلية- رمحه اهللا–قال ابن كثري 

 املشركني، آهلة سب عن واملؤمنني وسلّم عليه اللّه صلّى لرسوله ناهيا تعاىل يقول"
  بسب املشركني مقابلة وهي منها، أعظم مفسدة عليه يترتب أنه إلّا مصلحة، فيه كان وإن
  .)3("هو إلّا إله ال اللّه وهو املؤمنني، إله

  
  :من السنة النبوية

: ، قال النيب صلى اهللا عليه و سلم-رضي اهللا عنه–حديث أيب هريرة  -1
 . )4("فدعوه شيء عن يتكم وإذا استطعتم، ما منه فأتوا بشيء أمرتكم فإذا"...

فإذا . يدل على أن اعتناء الشارع باملنهيات أشد من اعتنائه باملأمورات فاحلديث
ت مفسدة و مصلحة، و كانت املفسدة أعظم من املفسدة، وجب تقدمي دفع تعارض

 .)5(املفسدة و إن استلزم ذلك فوات املصلحة

                                                        
  .1/579، تفسري القرآن العظيمابن كثري،  ) 1(

  .108األية  جزء من سورة األنعام، ) 2(

  .3/314، مرجع سابقابن كثري،  ) 3(

 باب االقتداء بسنن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم،كتاب االعتصام بالكتاب و السنة، ، صحيحهأخرجه البخاري يف  ) 4(
و اللفظ  ، 1337، رقم 2/974باب فرض احلج مرة يف العمر، كتاب احلج، ، صحيحه؛ و مسلم يف 7288رقم  ،9/49
  .له
  .339، ص إعالم املوقعني القواعد الفقهية املستخرجة مناجلزائري،  ) 5(
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 اللّه، رسول يا قلت: ، قال- رضي اهللا عنه– )1(حديث لقيط بن صربة -2
 أن إلّا االستنشاق، يف وبالغ األصابع، بني وخلّل الوضوء، أسبغ(: قال الوضوء؟ عن أخربين
 .)2()ئماصا تكون

فمطلق املبالغة يف االستنشاق مصلحة ملا فيه من حتقيق أمر الشارع، و لكنه يف حق 
فلذلك، ى عنه . الصائم مفسدة، ألنه سبب يف دخول املاء الناقض للصوم إىل جوفه

رسول اهللا عليه الصالة و السالم يف هذه احلالة؛ و هذا يدل على تقدمي دفع املفسدة على 
  .3جلب املصلحة

  
  :تطبيقات القاعدة

 )4(.جتوز العقوبة بالنفي عن الوطن ملن خياف منه الفساد و الفسق -1

ال جيوز ذكر حماسن  النساء بعينها ملا فيه من اطالع الناس على عوراا و  -2
 )5(.حتريك النفوس إىل احلرام

من مل جيد سترة، ترك االستنجاء و لو على شط النهر؛ درءا ملفسدة كشف  -3
فلو وجب على املرأة غسل و مل جتد سترة من . )6(ها على مصلحة الطهارةالعورة و تقدمي

الرجال فإنه يشرع هلا تأخري الغسل، ألنه و إن كان يف الغسل مصلحة إال أن انكشاف 
 .)7( املرأة للغسل أمام الرجال مفسدة أعظم

                                                        
روى عن النيب صلى اهللا عليه و . هو لقيط بن صربة بن عبد اهللا بن املنتفق بن عامر بن عقيل بن عامر بن صعصعة العامري ) 1(

  .508-5/507اإلصابة، ؛ ابن حجر العسقالين، 5/173اإلصابة، البغوي، : انظر. سلم
؛ و أبو داود يف 788، رقم 3/146اب ما جاء يف كراهية مبالغة االستنشاق،ب أبواب الصوم، ،السننأخرجه الترمذي يف  ) 2(

، و صححه "هذا حديث حسن صحيح: قال الترمذي. 2366، رقم 2/308 ،يف االستنثارباب  كتاب الطهارة، ،السنن
 . األلباين

  .256، ص املمتع يف القواعدالدوسري،   3
  .8/117طرح التثريب، العراقي،   )4(
  .قي، نفس املرجعالعرا  )5(
  .381، ص املفصل يف القواعد؛ الباحسني، 91، ص األشباه و النظائرابن جنيم،  ) 6(
  .257، ص مرجع سابقالدوسري،  ) 7(
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املبالغة يف املضمضمة و االستنشاق من السنن و لكنها تكره للصائم؛ درءا  -4
ة دخول املاء إىل اجلوف، و تقدميها على مصلحة سنة املبالغة يف املضمضة و ملفسد

 .)1(االستنشاق

ختليل الشعر يف الوضوء و الغسل سنة يف الطهارة، و لكنه يف حق احملرم  -5
مكروه لوجود املفسدة فيه من إسقاط الشعر، و األخذ من الشعر حمظور يف حالة اإلحرام، 

 .)2(لحةو هذه املفسدة أغلب من املص

أي تصرف من املالك مللكه يؤدي إىل إحلاق ضرر فاحش باآلخرين، فإنه  -6
لو أراد : مثال ذلك. مينع من ذلك درءا ملفسدة ضرر اجلار على جلب املصلحة للمالك

شخص أن يبين يف ملكه بناء مرتفعا و لكنه يسبب منع اهلواء و الشمس عن جاره، فإنه 
  .)3( مينع من ذلك

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

                                                        
  .381، ص املفصل يف القواعد؛ الباحسني، 97، ص األشباه و النظائر؛ السيوطي، 91، ص مرجع سابقابن جنيم،  ) 1(

  .258-257، ص مرجع سابق؛ الدوسري، نفس املرجع؛ الباحسني، نفس املرجعيوطي، ؛ السنفس املرجعابن جنيم،  ) 2(
؛ 281، ص املفصل يف القواعد؛ الباحسني، 1/239، القواعد الفقهية و تطبيقاا يف املذاهب األربعةالزحيلي،  ) 3(

  .258، ص املمتع يف القواعدالدوسري، 
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  :الرابع بحثامل    
  )1(احتمال أخف املفسدتني خوفا من الوقوع يف أشدمها: قاعدة

 
هذه القاعدة تدل على أمهية مراعاة املصاحل و املفاسد يف اإلسالم، و على أنه دائما يراعي 
األصلح و األفضل للمسلم؛ حىت يف حالة تعارض املفسدتني، فرياعي األخف و األهون شرا درءا 

  .د و األكثر شراعن الوقوع يف األش
  :مبينا هذا اجلانب املشرق من الشريعة اإلسالمية - رمحه اهللا–يقول ابن القيم 

 املصاحل حتصيل عن خترج ال وجدا عباده بني وضعها الّيت دينه شرائع تأملت وإذا"
 وتعطيل أدنامها فاتت وأن وأجلها أمهها قدم تزامحت وان .اإلمكان حبسب الراجحة أو اخلالصة

 .أدنامها باحتمال فسادا أعظمها عطل تزامحت نإ و .اإلمكان حبسب الراجحة أو اخلالصة اسداملف
 ولطفه وحكمته علمه بكمال له شاهدة عليه دالّة دينه شرائع احلاكمني أحكم وضع هذا وعلى
  .)2(..."إليهم وإحسانه بعباده

  
  :معىن القاعدة

، و )3(حمل و املصابرة على الشيئمبعىن الت )احتمال(قوله  ) احتمال أخف املفسدتني(
يف " املفسدة"فقد تقدم تعريف ) املفسدتني(أما . )4(هو األهون و األسهل و األقل) أخف(قوله 

  .القاعدة السابقة
أننا خنتار و نقدم حتمل أخف املفسدتني و أهوما و أسهلهما عند تعارض : و املراد هنا 

  . املفسدتني أمام املكلف
  . أي خشية الوقوع يف أكربمها مفسدة و أكثرمها شرا) يف أشدمها خوفا من الوقوع( 

                                                        
  .2/138، طرح التثريب العراقي، ) 1(
  .2/22ط،  .، دواإلرادة العلم والية ومنشور السعادة دار مفتاحم اجلوزية، ابن قي ) 2(
  .199، ص )محل(مادة املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية،  ) 3(
  ).خفف(مادة  2/89، املصباح املنري الفيومي، ) 4(
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أنه إذا وجد أمران فاسدان أو سيئان أو مها من الظلم أو : فيكون املعىن اإلمجايل للقاعدة
الضرر أو ما شابه ذلك؛ و كان أحدمها أعظم من اآلخر فسادا، فإن على من واجه ذلك أن خيتار 

مرين، حىت ال يقع يف أشدمها و أكربمها و أكثرمها ضررا و شرا و األسهل و األخف من هذين األ
  .فإزالة الضرر إذا مل ميكن إال بضرر، فال بد أن تكون مبا هو أخف ضررا و أهونه .)1(مفسدة

  :و قد عرب بعض الفقهاء هذه القاعدة بعدة صيغ، منها
  .)2()خيتار أهون الشرين: (قوهلم -1
 .)3()أعظم ضررا بارتكاب أخفهما إذا تعارض مفسدتان روعي: (قوهلم -2

  .)4()الضرر األشد يزال بالضرر األخف: (قوهلم -3
  

 :أدلة القاعدة

  :من القرآن الكرمي
M  h: -عليهما السالم–ضر اخلقوله تعاىل يف قصة موسى و    g   f  e  d  c

  t  s  r        q   p  o  n   m     l  k  j            iL )5(.  
ر ال شك من كونه ضررا، إال أن هذا الضرر أخف من ضرر فخرق السفينة من قبل اخلض
و هو مصادرة –إزالة الضرر األشد : فيستفاد من هذا الفعل. مصادرة السفينة نفسها من قبل امللك

؛ و مل يرد يف شرعنا ما - و هو تعييب السفينة-مبا هو أخف و أهون من ذلك -السفينة و اغتصاا
  .)6(لعمل بالقاعدةخيالف ذلك، فصار دليال على صحة ا

  
                                                        

  .370، ص املفصل يف القواعدالباحسني،  ) 1(
، مرجع سابق؛ الباحسني، 203، ص شرح القواعد الفقهيةالزرقا، : ؛ انظر29ملادة و هي عبارة جملة األحكام العدلية، ا ) 2(

  .369ص 
هذه القاعدة ): "خيتار أهون الشرين( 29قال العالمة الزرقا بعد ذكره املادة . من جملة األحكام العدلية 28و هي املادة  ) 3(

  .203، ص مرجع سابقا، الزرق: انظر". عني سابقتها، و ما قيل فيه يقال يف هذه القاعدة
  . 365، صمرجع سابق؛ الباحسني، 199، ص مرجع سابق؛ الزرقا، 88، ص األشباه و النظائرابن جنيم،  ) 4(
  .79سورة الكهف، األية  ) 5(
  .368-367، ص مرجع سابق؛ الباحسني، 243-242، ص املمتع يف القواعدالدوسري،  ) 6(
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  :من السنة النبوية
 رسول فقال إليه، فقاموا املسجد، يف بال )1(أعرابيا أنّ: مالك بن أنس عناحلديث املروي 

  .)2(عليه فصب ماء من بدلو دعا مثّ ،)تزرموه ال(: وسلّم عليه اهللا صلّى اللّه
له، و تركه حىت قضى فالنيب عليه الصالة و السالم ى أصحابه عن قطع األعرايب من بو

فمنعه عن . بوله، مث أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم بدلو ماء لتطهري املوضع الذي بال فيه األعرايب
البول يف تلك احلالة سيؤدي إىل مفسدة أشد من تركه للبول على حالته يف ذلك املوضع؛ ألنه 

ثيابه، و إىل احتباس البول بعد سيؤدي إىل تكثري مواضع النجاسة يف املسجد و إىل تنجيس بدنه و 
  .)3(خروج بعضه الذي يعود على الشخص باألذى و املرض

  .احتمال أخف املفسدتني خوفا من الوقوع يف أشدمهافاحلديث دليل على 
  

  :تطبيقات القاعدة
جاهل احلكم بالتحرمي إذا خفي عليه ذلك لكونه قريب العهد باإلسالم أو " -1

 )4(."ى ذلك احملرم حفاظا على تعلقه بالدينبعيدا عن العلماء؛ ال يعزر عل

ينبغي التحمل و الرفق يف إنكار املنكر و تعليم اجلاهل من أجل حتقيق  -2
 )5(.املصلحة العظمى و هي هدايتهم إىل احلق

لو كان الرجل له جرح يسيل منه الدم عند السجود؛ فإنه يومئ و يصلي  -3
 .)6(قاعدا، ألن ترك السجود أهون من الصالة مع احلدث

                                                        
. هو األقرع بن حابس: و قيل. ذو اخلويصة: و قيل. ليماين، و كان رجال جافياذو اخلويصرة ا: قد وردت تسميته أنه ) 1(

  .1/47حاشية السيوطي على سنن النسائي، ؛ السيوطي، 3/125عمدة القارئ، العيين، : انظر
، صحيحه؛ و مسلم يف 6025رقم  ،8/12 باب الرفق يف األمر كله، كتاب األداب، ،صحيحهأخرجه البخاري يف  ) 2(

  .284رقم  ،1/236 باب وجوب غسل البول،لطهارة، كتاب ا
  .367، ص املفصل يف القواعد؛ الباحسني، 385-384، ص اموع املذهبالعالئي،  ) 3(
  .2/138طرح التثريب، العراقي،   )4(
  .العراقي، نفس املرجع  )5(
  .369، ص  القواعداملفصل يف؛ الباحسني، 1/98،  1.، طالدقائق كرت شرح احلقائق بينيتالزيلعي،  ) 6(
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لو أن امرأة صلت قائمة ينكشف من عورا ما مينع الصالة، و لكن إذا  -4
صلت قاعدة ال ينكشف منها شيء؛ فإا تصلي قاعدة، ألن ضرر ترك القيام أهون من 

 .)1(ضرر انكشاف عورة املرأة

لو ابتلعت دجاجة لؤلؤة؛ فإنه ينظر إىل أكثرمها قيمة فيضمن صاحب  -5
قيمة اللؤلؤة عشرين رياال و قيمة الدجاجة عشر  -مثال–ت فلو كان. األكثر قيمة األقل

رياالت، فإن صاحب اللؤلؤة يدفع لصاحب الدجاجة عشرة رياالت، و يذبح الدجاجة 
 .)2(الستخراج اللؤلؤة

 .)3(ترجى حياته طن امليتة إلخراج الولد، إذا كانجواز شق ب -6

به يف احلبس حبس من جتب عليه النفقة إذا امتنعت عن أدائها، و جواز ضر -7
إذا امتنع عن اإلنفاق؛ ألن ضرر عدم اإلنفاق أشد من ضرر احلبس أو الضرب، ملا يترتب 

  .)4(على عدم اإلنفاق من اإلضرار الشديد، و لرمبا يؤدي إىل اهلالك
  

  
  
  
  
  
 
 

  
                                                        

  .369، ص املفصل يف القواعد؛ الباحسني، 1/98، تبيني احلقائقالزيلعي،  ) 1(
؛ الباحسني، 371، ص إيضاح املسالك إىل قواعد اإلمام مالك؛ الونشريسي، 88، ص األشباه و النظائرابن جنيم،  ) 2(

  .368، ص مرجع سابق
  .368، ص جع سابقمر؛ الباحسني، 88، ص مرجع سابقابن جنيم،  ) 3(
  .368، ص شرج القواعد الفقهيةالزرقا،  ) 4(
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  :اخلامس املبحث
  )1(إذا تعارضت مصلحتان قدم أمههما: قاعدة

 
لة تعارض املفسدتني، فهذه القاعدة تتحدث عن إذا كانت القاعدة السابقة تتحدث عن حا

  . عكس تلك احلالة؛ و هي فيما إذا تعارضت املصلحتان و تزامحتا
  

  :معىن القاعدة
 مع حسنةت تزامح وأ وخري خريبني   تعارضال وقع إذا أي )إذا تعارضت مصلحتان(

 أي ؛احلسنتني من األعلى يقدمو  اخلريين خري فيقدم) قدم أمههما(؛ بينهما اجلمع ميكن ومل ،حسنة
  .)2(للناس ومصلحة نفعا اخلري أكثر

عند تزاحم املصلحتني ينبغي تقدمي : (و قد أورد احلافظ العراقي هذه القاعدة بلفظ آخر
  .)4()اخلريين خري التزاحم عند يقدم(: و عرب عنها بعض العلماء بقوهلم. )3()أمههما

ار األمر بني فعل إحدى املصلحتني وتفويت إذا د"أنه : و يكون املعىن اإلمجايل للقاعدة
فإن كانت إحدى  .األخرى، حبيث ال ميكن اجلمع بينهما، روعي أكرب املصلحتني وأعالمها ففعلت

وإن كانت املصلحتان واجبتني، قدم  .دم الواجب على السنةقواألخرى سنة،  املصلحتني واجبة،
، ويقدم ما فيه نفع متعد، ما نفعه أفضلهماقدم  أوجبهما، وإن كانت املصلحتان مسنونتني،

 .)5("قاصر
قد يعرض للعمل املفضول من العوارض أنه : و لكن ينبغي من التنبه و التفطن ألمر، و هو

كحصول تأليف به أو نفع " ؛ما يوجب التفضيل هما يكون به أفضل من الفاضل، بسبب اقتران

                                                        
  . 99، 3/67، طرح التثريبالعراقي،  ) 1(
  .46،  ص 1.ط، الفقهية القواعد منظومة على البهية الفوائد جمموعةاألمسري،  ) 2(
  .7/12، مرجع سابقالعراقي،  ) 3(
  .2/772، ألربعةالقواعد الفقهية و تطبيقاا يف املذاهب االزحيلي،  ) 4(
  . 93-91ط، ص .دعثيمني،  ابن الشيخ منظومة شرح يف الثمني العقد املشيقح،: ملوضوع يفراجع تفصيل ا ) 5(
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 حصوهلا يف الفاضلال حيصل بالفاضل، أو يكون يف العمل ما متعد 1("املفضول دفع مفسدة يظن(.  
  :-رمحه اهللا–و يقول تلميذه النجيب، ابن قيم اجلوزية 

 فإن شيء منها يفوت ال وأن اإلمكان حبسب املصاحل حتصيل على مبناها الشريعة فإن"
 قدم البعض بتفويت إلّا بعضها حتصيل ميكن ومل تزامحت وإن ،حصلت كلها حتصيلها أمكن
  .)2("للشارع طلبا وأشدها وأمهها اأكمله

فالقاعدة ترشد املسلم يف مواجهة هذا التعارض و التزاحم بني اخلريين أو املصلحتني، فيقرر 
  .و خيتار أحسن قرار و اختيار، و أقربه إىل مراد الشارع و مقصوده

    
  :أدلة القاعدة

  :من القرآن الكرمي

{M: قال اهللا تعاىل -1   |  {  z  y  x    w  vL )3(.  

M Â : وقال تعاىل -2   Á  À   ¿  ¾  ½  ¼L )
4(.   

@M : أيضا وقال -3   ?  >  = L)
5(. 

يف هذه األيات الثالثة إرشاد رباين يف غاية من الوضوح يرشد العباد يف اختيار 
األحسن  يف كل األمور؛ منها يف اختيار خري اخلريين عند تعارضهما و ال ميكن اجلمع و 

ه احلالة، ينبغي للمكلف حتري األحسن و األوىل من اخلريين أو ففي هذ. التوفيق بينهما
 . )6(- كما عبر به بعض العلماء–احلسنتني؛ و هو عني الفقه 

                                                        
  .24ص القواعد الفقهية لفهم النصوص الشرعية، السعدي،  ) 1(
  .2/19، مفتاح دار السعادةابن قيم اجلوزية،  ) 2(

  .18-17سورة الزمر، األية  ) 3(
  .55األية  جزء من لزمر،سورة ا ) 4(
  .145األية جزء من سورة األعراف،  ) 5(
  .20/54جمموع الفتاوى، ابن تيمية،  ) 6(
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و قد تقدم يف القاعدة – قوله تعاىل يف قصة موسى واخلضر عليهما السالم -4
M  r: - السابقة   q  p   o   n   m      l  k  j            i   h  g   f   e  d    c

  s  ¤   £   ¢   ¡   �   ~   }  |   {  z   y  x   w      v  u   t

  ª   ©  ¨   §   ¦  ¥L )1(. 
  :-رمحه اهللا–ويف ذلك يقول العز بن عبد السالم 

ولو اطلع موسى على ما يف خرق السفينة من املصلحة ، وعلى ما يف قتل الغالم "
 إبقاء الغالم من من املصلحة، وعلى ما يف ترك السفينة من مفسدة غصبها، وعلى ما يف

من  كفر أبويه وطغياما ، ملا أنكر عليه ولساعده يف ذلك وصوب رأيه ، ملا يف ذلك
فإن حفظ الكثري اخلطري بتفويت القليل احلقري من أحسن ...،- عز وجل  -القربة إىل اهللا 

&  '  )  M: التصرفات وقد قال تعاىل   %  $   #   "   !L)
2(")3( . 

  
  :من السنة النبوية

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم : ، عن عائشة رضي اهللا عنها )4(عن عروة  -1
يا عائشة ، لوال أن قومك حديث عهد جباهلية ألمرت بالبيت فهدم ، فأدخلت ( :قال هلا

فيه ما أخرج منه ، وألزقته باألرض ، وجعلت له بابني ، بابا شرقيا ، وبابا غربيا ، فبلغت 
  .)5()به أساس إبراهيم

                                                        
  .81-79سورة الكهف، األية  ) 1(
  .152سورة األنعام، األية  ) 2(
  .2/58، قواعد األحكام يف مصاحل األنامالعز ين عبد السالم،  ) 3(
و كان ثبتا حافظا فقيها، و هو أحد الفقهاء السبعة . لد بن أسد القرشي األسدي املدينعروة بن الزبري بن العوام بن خوي  )4(

؛ 2/1139تاريخ اإلسالم، الذهيب، : انظر. غري ذلك: و قيل. هـ 93تويف سنة . و هو أول من صنف يف املغازي. باملدينة
  .3/255وفيات األعيان، الصفدي، 

  .1586رقم   ،2/147 باب فضل مكة و بنياا، ، كتاب احلج،صحيحهيف  البخاري هأخرج ) 5(
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ويف ذلك يقول . ليل على تقدمي أوىل املصلحتني ودفع أكرب املفسدتنيفهذا د
فيه دليل لتقدمي أهم املصاحل عند تعذّر : "عند شرحه هلذا احلديث  -رمحه اهللا- النووي 
   .)1("مجيعها

سجد فتناوله أن أعرابيا بال يف امل: "- رضي اهللا عنه–حديث أيب هريرة  -2
دعوه وهريقوا على بوله سجال من ماء أو : ( ه عليه وسلّم ، فقال هلم النيب صلّى اللّالناس

  .)2()ذنوبا من ماء ، فإنما بعثتم ميسرين ومل تبعثوا معسرين

  : شارحا هذا احلديث - رمحه اهللا– وقال بدر الدين العيين
رك فيه دفع أعظم املفسدتني باحتمال أيسرمها، وحتصيل أعظم املصلحتني بت"

، فدفع أعظمهما قطعه على البائل مفسدة أعظم منها، وفيه مفسدةأيسرمها، فإن البول 
، وترتيه املسجد عنه مصلحة وترك البائل إىل الفراغ مصلحة أعظم منها، سدتنيبأيسر املف

   .)3("فحصل أعظم املصلحتني بترك أيسرمها
 عليه اهللا صلّى اهللا رسول قال: قال -رضي اهللا عنه– هريرة أيب حديث -3

 اهللا، إلّا إله ال قول فأفضلها شعبة، - وستون بضع أو - وسبعون بضع ناإلميا(: وسلّم
 .)4()اإلميان من شعبة واحلياء الطّريق، عن األذى إماطة وأدناها

فقد دل هذا احلديث الشريف على أن املصاحل اليت جاء ا هذا الدين احلنيف 
التوحيد، و أدناها متمثلة يف  فإذا كان أعالها متمثال يف شهادة. متفاوتة يف الرتبة و العلو

إماطة األذى عن الطريق؛ فإن ما بني هذين الطرفني من املصاحل مندرج يف الرتبة و العلو و 
  .)5(الرتول بينهما حبسب مدى القرب و البعد إىل كل منهما

  
  :تطبيقات القاعدة

                                                        
  .9/90، املنهاج شرح صحيح مسلمالنووي،  ) 1(
  .220رقم  ،1/54 كتاب الوضوء، باب صب املاء على البول يف املسجد، ،صحيحهأخرجه البخاري يف  ) 2(
  .3/127، عمدة القارئالعيين،  ) 3(
، كتاب اإلميان، صحيحه؛ و مسلم يف 9رقم  ،1/11ب أمور اإلميان،، يف كتاب اإلميان، باصحيحهأخرجه البخاري يف  ) 4(

  . 35رقم  ،1/63 باب بيان عدد شعب اإلميان،
  .255، ص 2.، طضوابط املصلحة البوطي، ) 5(
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على الصالة عند النعاس، ألنه رمبا أراد أن يستغفر، فيسب نفسه  نوميقدم ال -1
 )1(.أو يدعو عليها أو لعله سيقع يف حتريف آي القرآن

لو قدم على أهل بلد أناس حمتاجون يف أيام األضحى، و مل يكن عند أهل  -2
  )2(.البلد سعة يسدون فاقتهم إال الضحايا، لتعني عليهم عدم ادخارها فوق ثالث

إذا تعارضت نفقة الولد مع نفقة الزوجة، قدمت النفقة على الولد ألنه  -3
خبالف الزوجة، فإن . ضيغ هلك و مل جيب من ينوب عنه يف اإلنفاق عليهفإذا . ضعتهكب

  )3(.هلا من مينوا من زوج أو ذي رحم جتب نفقتها عليها

 )4(.تقدم نفقة القريب يف مال املفلس على الديون -4

 )5(.حيرم اإليثار بقوت العيال ألنه يلزمه البداءة مبن يعول على غريه -5

ي لصالة النافلة مثال، وأقيمت صالة اجلماعة فإنه يقطع فإذا كرب املصل -6
 .)6(النافلة ليدرك أعلى املصلحتني وهي اجلماعة

تكبرية اإلحرام، أو يفوت صالة اجلماعة فوت وإذا كان تثليث الوضوء ي" -7
فيتوضأ مرة مرة ليلحق صالة اجلماعة؛ ألن مصلحة إدراك اجلماعة أعلى من تثليث 

سنة، واإلتيان مبرة واحدة يف الوضوء جيزئ، ومصلحة اجلماعة  الوضوء، فتثليث الوضوء
 .)7("أعلى من مصلحة تثليث الوضوء

وإذا تعارض األمر بني الركن واملسنون، أو الواجب واملستحب، قدم " -8
 .)8("الواجب

                                                        
كيف يؤاخذ العبد مبا يقصد : "و قد أجاب احلافظ العراقي على االعتراض الذي يقول. 3/91طرح التثريب، العراقي،   )1(

  .92-3/91العراقي، مرجع سابق، : انظر". و هو ناعس؟ النطق به
  .5/198، طرح التثريبالعراقي،   )2(
  .7/177العراقي، مرجع سابق،   )3(
  .7/178العراقي، مرجع سابق،   )4(
  .العراقي، نفس املرجع  )5(
 .http://almunajjid.com/1059: ، املوقع الرمسي للشيخ املنجدكيف تعرف خري اخلريين و شر الشريناملنجد ،  )6 (

  .21/02/2016: تاريخ
  .مرجع سابق، املوضع نفسهاملنجد،  ) 7(
  .مرجع سابق، املوضع نفسهاملنجد،  ) 8(
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أثناء قيام اإلمام للقراءة متأخرا عن أول الصالة، أو أول  إذا دخل املأموم -9
أن ال يقرأ دعاء االستفتاح؛ ألن اإلمام سريكع بعد قليل، ومصلحة الركعة؛ فإن من الفقه 

 .)1(قراءة الفاحتة أعلى من مصلحة دعاء االستفتاح

من عنده نفقة ؛ كلو تعارض فرض العني مع فرض الكفاية، قدم فرض العني -10
تكفي أهله فقط، وهناك جهاد على الكفاية، فإنفاقه على أهله فرض عني عليه، فيقدم 

 .)2( على الزوجة واألهل، على اإلنفاق واخلروج يف سبيل اهللا إذا كان على الكفايةاإلنفاق 
)2(. 

 أعظم أحدمها :رجالن تعني فإذا .حبسبها األصلح: والية كل يف الواجب -11
 إمارة يف فيقدم ضررا، وأقلهما الوالية، لتلك أنفعهما قدم قوة، أعظم واآلخر أمانة،

 العاجز، الضعيف الرجل على -  فجور فيه كان وإن -  الشجاع القوي الرجل احلروب
 .)3(أمينا كان وإن

أن السمر بعد العشاء ذريعة إىل تفويت قيام الليل، و لكن إذا عارضه  -12
 .)4(كالسمر يف العلم و مصاحل املسلمني مل يكره–مصلحة راجحة 

جيوز تأخري احلد ملصلحة راجحة؛ إما حلاجة املسلمني إليه، أو من خوف  -13
و تأخري إقامة احلد وردت به الشرع؛ كما يؤخر عن احلامل و . بالكفار ارتداده و حلوقه

  .)5(املرضع، و هذا التأخري من أجل مصلحة احملدود، فتأخريه ملصلحة اإلسالم أوىل
  
  
  
  

                                                        
  .، املوضع نفسهكيف تعرف خري اخلريين و شر الشريناملنجد،  ) 1(
  .مرجع سابق، املوضع نفسهاملنجد،  ) 2(
    .2/773، القواعد الفقهية و تطبيقاا يف املذاهب األربعةالزحيلي،  ) 3(
  .3/191، إعالم املوقعنيابن قيم اجلوزية،  ) 4(
  .3/9، مرجع سابقابن قيم اجلوزية،  ) 5(
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  : اخلامس الفصل

  القواعد املتعلقة بالتيسري و رفع احلرج
 

 :ولاأل املبحث

   )1(امااألخذ باأليسر و األرفق ما مل يكن حر: قاعدة
  

فاملباحات اليت مل يثبت . هذه القاعدة أيضا من القواعد اليت ترفع احلرج و املشقة عن الناس
. حترميها شرعا و هلا أكثر من خيار واحد، فاألخذ بأيسرها و أرفقها هو املستحب و األفضل

  . فالقاعدة تفسح الطريق بأوسع ما حتتمله األشياء املباحة
  

  :معىن القاعدة
أي اختيار أيسر األمرين و أرفقهما و أخفهما هو األوىل و  )األيسر و األرفقاألخذ ب(

  األفضل و أكثر استحبابا يف الشرع؛ 
أي ما مل يكن هذا األيسر و األخف و األرفق الذي اختاره املكلف ) ما مل يكن حراما(

حبيث ال خيرج عن و هذا القيد تضبط هذا االخيتار الواسع . ليس من األمور اليت ثبت حترميه شرعا
  . نطاق النصوص اليت حترم احملرمات

أن املكلف إذا فسح له الشارع أمامه بعض : و يكون املعىن اإلمجايل للقاعدة هو
االختيارات بعضها أيسر و أرفق و أخف على بعضها، فإن األفضل يف حقه األخذ بذلك األيسر و 

  .اما أو مكروها يف نظر الشارعاألرفق و األخف، بشرط أن يكون ذلك األيسر و األخف حر
  

  :أدلة القاعدة
  :من القرآن الكرمي

                                                        
    .2/70، 7/209، طرح التثريبالعراقي،  ) 1(
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أما أدلة القاعدة من القرآن الكرمي، فإنه من املمكن االستدالل هلا بعموم األيات القرآنية 
  :اليت تدل على تقرير التيسري و رفع احلرج عن الشريعة اإلسالمية، كقوله تعاىل

1-  M  ¯   ®  ¬   «   ª   ©  ¨  §L)1( .  
2-  M3     2  1  0  /4    8  7   6   5L)2( ، 

3-  M¡  �   ~   }   |   {   z  L)3(. 

: وأصول دينه العظام تعاىل من مقاصد شرعهتدل على سبيل العموم على أن فهذه األيات 
رفع احلرج عن العباد، والتيسري ودفع املشاق، ووضع اآلصار واألغالل اليت كانت على األمم يف 

، بيد هاومن حماسن يم، هو من مسات الشريعة احملمديةا املقصد الشرعي العظفهذ"  .سالف األزمان
أن ذلك ال يسوغ التساهل يف أحكام الشريعة، وإسقاط التكاليف عن املكلفني، وتتبع الرخص، 

فلذلك جاء  .)4("وإشاعتها بني العوام، والفتيا بشاذ األقوال، ومستغرب اآلراء، وغريب الكالم
  . يف القاعدة دفعا عن التساهل و تتبع الرخص و الغرائب يف األقوال) حراما ما مل يكن(القيد 

  
  :من السنة النبوية

احلرج يف كما أنه ميكن االستدالل للقاعدة باألحاديث اليت تقرر مبدأ التيسري و رفع 
هو احلديث املروي  - بل هو نص يف القاعدة–من أصرح األحاديث للقاعدة  الشريعة احملمدية، و

 كان إلّا قطّ أمرين بني خير ما"أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : -رضي اهللا عنها–عائشة عن 
  .)5("اإلمث من الناس أبعد كان إمثا كان فإذا إمثا يكون حتى أيسرمها إليه أحبهما

  : - رمحه اهللا– الرب عبد ابن قال

                                                        
  .185األية  جزء من سورة البقرة، ) 1(
  .28 األية جزء من سورة النساء، ) 2(
  . 78األية  جزء من سورة احلج، ) 3(
  .6-5ص  ،ط.د، "إفعل و ال حرج"وقفات مع كتاب ، أبا حسني ) 4(
يف ؛ و مسلم 3560رقم  ،4/189 ، كتاب املناقب، باب صفة النيب صلى اهللا عليه و سلم،صحيحهأخرجه البخاري يف  ) 5(

  .2327رقم  ،4/1813 ثام،لآل وسلم عليه اهللا صلى مباعدته باب الفضائل، كتاب، صحيحه
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 إليه، يضطر مل إذا فيه اإلحلاح وترك واآلخرة، الدنيا أمور من عسر ما ترك ينبغي أنه فيه"
  .)1(..."أبدا األيسر إىل وامليل

  : -رمحه اهللا– قال ابن حجرو 
  . )2("ما مل يكن األسهل مقتضيا لإلمث، فإنه حينئذ خيتار األشد :أي"

  : - رمحه اهللا– قال النووي .وهذا يشمل املكروه أيضا، ألنه قريب من اإلمث
  . )3("رفق ما مل يكن حراما أو مكروهافيه استحباب األخذ باأليسر واأل"

ومعىن ذلك أن هذا االختيار املذكور يف أثر عائشة إمنا يقع غالبا يف أمور الدنيا مما خيرج 
  . عن دائرة العبادة

  : -رمحه اهللا– قال ابن بطال
فمعىن هذا احلديث ما خري رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أصحابه بني أن خيتار هلم "

مور الدنيا على سبيل املشورة واإلرشاد، إال اختار هلم أيسر األمرين، ما مل يكن عليهم أمرين من أ
  .)4("يف األيسر إمث؛ ألن العباد غري معصومني من ارتكاب اإلمث

يستحب للمسلم أن خيفف على ، يف األمور املباحة املستوية الطرفني فاحلديث يدل على أن
 .نفسه باختيار األيسر

  
  : دةتطبيقات القاع

ضرب اخلادم و من يف حكمه و إن كان مباحا لألدب و لكن تركه أوىل و  -1
 )5(.أفضل

ينبغي ترك ما عسر من أمور الدنيا و اآلخرة و ترك اإلحلاح فيه إذا مل يفطر  -2
 )6(.إليه و امليل إىل األيسر أبدا

                                                        
  .7/210، طرح التثريبالعراقي، : كما يف ) 1(
  .6/575، فتح الباريابن حجر العسقالين،  ) 2(
  .7/209، مرجع سابق؛ العراقي، 4/476، شرح صحيح مسلم املنهاج النووي، ) 3(
  .8/405،  2.، طشرح صحيح البخاري ابن بطال، ) 4(
  .7/209، مرجع سابقالعراقي،   )5(
  .210-7/209العراقي، مرجع سابق،   )6(
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مشروعية األخذ برخص اهللا و رخص رسوله و رخص العلماء مامل يكن  -3
 )1(.القول خطأ بينا

يستحب لألئمة و القضاة و الوالة التحلي بالعفو و الصفح مامل يكن  -4
 )2(.حراما

الفطر للمريض؛ إذا كان أسهل عليه الفطر، ويشق عليه الصيام فعليه  -5
  .برخصة اهللا

 .املسح على اخلفني والقصر واجلمع يف الصالة والتيمم  مشروعية -6

 .سكناألخذ باملتيسر يف املأكل و املشرب و امللبس و امل -7

سهل فاألفضل  خرأحدمها صعب واآل ؛طريقان إىل املسجد هناكذا كان إ -8
 .)3(أن تسلك األسهل

يف الشتاء وكان أحدمها بارد والثاين ساخن فاألفضل  إذا كان هناك ماءان -9
 .)4(الساخن ألنه أيسر وأسهلب االغتسال

ج إذا كان ميكن أن حتج على سيارة أو حتج على بعري والسيارة أسهل فاحل" -10
)5("على السيارة أفضل

 . 
  

  
  

  
  

  
  

                                                        
  .7/210طرح التثريب، العراقي،   )1(
  .العراقي، نفس املرجع  )2(
  .1/674شرح رياض الصاحلني، ، العثيمني ) 3(
  .مرجع سابق، نفس املوضعالعثيمني،  ) 4(
  .مرجع سابق، نفس املوضعالعثيمني،  ) 5(
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  :ثاينال املبحث
   )1(الرخص يقتصر فيها على ما ورد: قاعدة

  
فهو سيفتح جمال التيسري و التخفيف ما دام وجد إىل ذلك . اإلسالم دين اليسر و السماحة

 و لكن من طبيعة الطريق الوسط، فإن اإلسالم أيضا دائما احملافظة على أال خيرج اإلنسان. سبيال
فعندما فتح جمال الرخص يف العبادات و املعامالت، فإن اإلسالم قد . إىل طريق اإلفراط و التفريط

فبهذا، . وجوب االقتصار على ما ورد فيها النصوص: ، و هو- ال ميكن جتاوزه–وضع حدا فاصال 
  .يظل اإلنسان يتمتع بأنواع التيسري و التخفيف، مع احملافظة على التزامه بالنصوص

  
  :القاعدة معىن

 .)2(و خالف التشديد والتيسري التسهيل: اللغة يف هيوالرخص مجع رخصة،  )الرخص(
 كذا يف لنا الشرع رخص يقال والتيسري األمر يف التسهيل والرخصة: "قال يف املصباح املنري

 .)3("وسهله يسره إذا إرخاصا وأرخص ترخيصا

  :فمن تعاريفه، االصطالح يفأما 
1- "ر من صعوبة إىل سهولة ويسر لعذر اقتضى ذلك، احلكم الشالذي غي رعي

4("مع قيام سبب احلكم األصلي(. 

 .)5("لعذر باق شرعي دليل خالف على الثابت للحكم وصف" -2

يف مشروعية األخذ بالرخص الشرعية إذا وجدت أسباا  العلماءال خالف عند مجهور و 
  : )6(ساموحتقّقت دواعيها، وهي تأيت عندهم على أق

ومثّلوا هلا بأكل امليتة للمضطر؛ ألنه سبب إلحياء الـنفس،  : الرخصة الواجبة - 1
                                                        

  .3/139، طرح التثريبالعراقي،  ) 1(
  .")رخص"مادة ( 1/120خمتار الصحاح، ؛ الرازي، ")رخص"مادة ( 2/500معجم مقاييس اللغة، فارس،  ابن ) 2(
  .1/223 ،"رخص"مادة  ،املصباح املنريالفيومي،  ) 3(
  .60، ص مذكرة يف أصول الفقه ؛ الشنقيطي،2/26، احلاجب عن خمتصر ابن احلاجبرفع السبكي،  ) 4(
  .62مرجع سابق، ص  السلمي، ) 5(
  .21-20، ص .ط.، دتتبع الرخص بني الشرع و الواقع لتوجيري،ا ) 6(
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  .وما كان كذلك فهو واجب
 . كالقصر يف الصالة؛ إذا توفّرت الشروط وانتفت املوانع: الرخصة املندوبة - 2
، وكالتكلّم بكلمة الكفر عند اإلكراه مع طمأنينـة  كالسلم: صة املباحةالرخ - 3

 . القلب
ومثّلوا هلا بفطر املسافر يف ار رمضان الـذي ال  : رخصة على خالف األوىل - 4

إنّ الصوم مأمور به يف السفر أمرا غري جازم؛ وهو يتضـمن  : يتضرر بالصوم؛ حيث قالوا
 .النهي عن تركه، وما ي عنه يا غري صريح فهو خالف األوىل

مشروعية األخذ بالرخص إمنا يقتصر على  أن: فمعناه) يقتصر فيها على ما ورد( أما قوله
جـواز القيـاس يف    و هذا قيد مهم خيرج. ما وردت األدلة يف األخذ ا، و ال يتجاوز عن ذلك

 عـن األسـهل   الهوى أو حبثا لاتباع ع الرخصتتبو هو  كما خيرج تتبع الرخص املذموم؛ الرخص
  . لألدلّة ا أو جتاهالأو إعراض حكما

، فقد أجاز بعض العلماء األخذ بالرخص مبراعاة الضوابط الشرعية ؛ذلك أما إذا كان غري
   :)1(منها

أن تكون أقوال الفقهاء اليت يترخص ا معتربة شرعا ومل توصف بأنها مـن    - 1
 . شواذّ األقوال

أن تقوم احلاجة إىل األخذ بالرخصة؛ دفعا للمشقّة؛ سواء كانت حاجة عامة  - 2
 . رديةللمجتمع أو خاصة أو ف

 . أن ال يترتب على األخذ بالرخص الوقوع يف التلفيق املمنوع - 3
 . أن ال يكون األخذ بالرخص ذريعة للوصول إىل غرض غري مشروع - 4

أن مشروعية األخذ بالرخص الشرعية يقيد بوجوب : ذا يكون املعىن اإلمجايل للقاعدة هو
ية، فال جيوز القياس يف الرخص، كما أنه ال االلتزام و التقيد مبا ورد يف األدلة و النصوص الشرع

  . و التجاهل لألدلّةاإلعراض أو  ،أو حبث عن احلكم األسهل ،رد اتباع اهلوى جيوز تتبع الرخص

                                                        
مرجع ؛ التوجيري، 160-159ص ،قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي الدويلجممع الفقه اإلسالمي الدويل،  ) 1(

  .25-24، ص سابق
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الرخص ال يتعدى ا ": و قد أورد بعض العلماء هلذه القاعدة صيغا أخرى، منها
  .)1("مواضعها

  
  :أدلة القاعدة

اعدة باألدلة اليت تدل على عدم جواز البغي و العدوان و تعدي ميكن أن يستدل هلذه الق
  :حدود احلاجة أو الضرورة اليت حتل باإلنسان؛ من ذلك

Mq :قوله تعاىل -1      p  o  n     m  l        k      j   ir    v   u   t  sL)2(. 

[M: قوله تعاىل -2   \   [   Z   Y  X   W^    b  a   `  _L)3(. 

ال ينبغي جتاوز  -و هي نوع من الرخص الشرعية–ن الضرورة هذه األيات تدل على أ
فينبغي االقتصار . حدودها و ارتكاا فوق ما حيتاج إليه، ألن ذلك من اإلمث و البغي و العدوان

  :يف تفسريه -رمحه اهللا–قال ابن كثري . على ما ورد أو على ما يسد احلاجة
 األطعمة، من غريها فقد عند إليها، الحتياجوا الضرورة عند ذلك تناول تعاىل أباح مثّ"... 

n(: فقال  m l k j   i( جماوزة وهو عدوان، وال بغي غري يف: أي احلد )q     p  o( أي :
  .)4("...ذلك أكل يف

ابن قدامة  أجاب عليهكيف يقال بأن ضرورة أكل امليتة رخصة من الرخص؟ : و إذا قيل
  :، فقال-رمحه اهللا– املقدسي
يسمى : كيف يسمى أكل امليتة رخصة مع وجوبه يف حال الضرورة؟ قلناف: فإن قيل" 

  .)5("...نفسه إهالك –تعاىل –رخصة من حيث أنّ فيه سعة؛ إذ مل يكلّفه اهللا
  

  :تطبيقات القاعدة

                                                        
  .100، ص الفقهية القواعد؛ الندوي، 1/80، األمالشافعي،  ) 1(
  .173األية  منجزء  سورة البقرة، ) 2(
  .3األية جزء من سورة املائدة،  ) 3(
  .1/482، تفسري القرآن العظيمابن كثري،  ) 4(
  .1/261، روضة الناظر وجنة املناظرابن قدامة املقدسي،  ) 5(
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وقضية التلفيق إنما . إذا أدى ذلك إىل األخذ بالرخص املمنوعة )1(مينع التلفيق -1
 دوا فيها إذا كانتخصشدع الري وتتبشهد التج امرأة بال ويلّ وال شهود ؛)2(ركمن تزو

، ومقلّدا اإلمام مالكا يف عدم اشتراط الشهادة )3(مقلّدا أبا حنيفة يف عدم اشتراط الوالية
أنّ اإلمامني أبا حنيفة ومالكا ال جييزانه على هذه  ؛ مع)4(ذاا واالكتفاء بإعالن الزواجب

ألنه تولّد منه قول آخر كانت نتيجته خمالفة ملذهبيهما على كيفية ال  الصورة امللفّقة؛
 .)5(يصححاا

 فرقة بكلّ فيصلّي فرق أربع يفرقهم أن لإلمام جيوز ال": يف صالة اخلوف -2
 املغرب يف فرق ثالث يفرقهم أن وال تقصر ومل رباعية الصالة كانت إذا فيما ركعة

 فيها يقتصر والرخص الباب أحاديث من شيء يف ذلك يرد مل إذ ركعة فرقة بكلّ فيصلّي
 .)7(")6( ورد ما على

ن أل؛ إن احملرم ال يتحلل باملرض ، والتحلل رخصة فال يتعدى ا مواضعها -3
ال ينقضي عنه إال باإلمتام ، ورخص للمحصر بالعدو يف أنه من تلبس باإلحرام فيصل األ

 . )8(ال يقاس عليه املصدود باملرض والتحلل 

و هو بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر على وجه (رخص يف بيع العرايا  -4
 )9(.، و لكنها تقتصر فيما إذا كان دون مخسة أوسق يقينا)األرض

                                                        
قةٌ مركّبةٌ ال اإلتيان بكيفية ال يقول ا جمتهد؛ وذلك بأن يلفّق يف قضية واحدة بني قولني أو أكثر يتولّد منهما حقي"و هو ) 1(

  .91ص  ط،.، دعمدة التحقيق يف التقليد والتلفيق، الباين". أحد األئمة يقول ا
، تتبع الرخص بني الشرع و الواقع؛ التوجيري، 2/384، 2.، ط التنكيل مبا يف تأنيب الكوثري من األباطيل املعلمي، ) 2(

  .16ص 
  .2/117تبيني احلقائق، الزيلعي،  ) 3(
  .292-3/291شرح الزرقاين على خمتصر خليل، ، الزرقاين ) 4(
  .17، ص مرجع سابقالتوجيري،  ) 5(
  .2/304املغين، ؛ ابن قدامة، 2/55روضة الطالبني، النووي،  ) 6(
  .3/139، طرح التثريبالعراقي،  ) 7(
  .7/75، البحر احمليطالزركشي،  ) 8(
  .141-6/140العراقي، مرجع سابق،   )9(
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يقتصر عليها و ال يقاس عليه  )1(الرخصة يف جواز بيع السلم و االستنصناع -5
 يظهر مثره جائز إن بيع مثر الشجر الذي مل: - مثال–غريه و ال تتعدى عنه؛ فال يقال 

  .)2(استنادا إىل جواز السلم أو االستصناع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
" بيع سلعة ليست عنده على غري وجه السلم"عند احلنفية؛ أو " عقد على مبيع يف الذمة شرط فيه العمل"االستصناع هو  ) 1(

فاالستصناع يتفق مع السلم بصورة كبرية، و على سبيل . أما عند املالكية و الشافعية، فاالستصناع ملحق بالسلم. عند احلنابلة
حاشية الصاوي على الشرح ؛ الصاوي، 6/2677بدائع الصنائع، الكاساين، : انظر". السلم يف الصناعات"اخلصوص يف 

املوسوعة ؛ وزارة األوقاف الكويتية، 4/350اإلنصاف، املرداوي،   ؛4/257النجم الوهاج، ؛ الدمريي، 3/287الضغري، 
  .3/326الفقهية الكويتية، 

  .457، ص القواعد الفقهيةالندوي،  ) 2(
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  :ثالثال املبحث
   )1(مهاالضرورة أو احلاجة يتقدر بقدر: قاعدة

  
 :معىن القاعدة

. )2("الضيق النازل مما ال مدفع له"الضرورة مشتقة من الضرر، و هو  )الضرورة أو احلاجة(
  :-رمحه اهللا–و قال ابن فارس  .)3(املنفعة الفخ: واملضرة. النفع ضد وهو

 .القوة والثّالث الشيء، اجتماع: والثّاين النفع، خالف األول: أصول ثالثة والراء الضاد"
  .)4("ضرا يضره ضره: ويقال. النفع ضد: الضر فاألول

رمحهم –اء من حيث الشرع تعاريف اصطالحية متقاربة املعىن عند الفقه) الضرورة(و لـ
  :-مثال–تبني ماهيتها؛ فمن هذه التعاريف  -اهللا

 .)5("بلوغ اإلنسان حدا إن يتناول املمنوع هلك أو قارب" - 1
خوف اهلالك أو الضرر الشديد على إحدى الضروريات للنفس أو الغري " - 2

و هو التعريف . )6("إن مل يفعل ما يدفع به اهلالك أو الضرر الشديد) غالبا(يقينا أو ظنا 
 .لشموله جلميع أنواع الضرر) الضرورة(ختار لـامل

الغرض و الرغبة و املأربة و االفتقار : ففي اللغة تطلق على عدة معان، منها) احلاجة(أما 
و من حيث االصطالح، . )7(إىل الشيء و االضطرار إىل الشيء، و قد تطلق على الضرورة نفسها

  .)8("يبقى بدونه ما يفتقر اإلنسان إليه مع أنه"فيمكن تعريفها بـ

                                                        
  .2/141، طرح التثريبالعراقي،  ) 1(
  .386ص  ،"ضرر"مادة  ،القاموس احمليطالفريوز آبادي،  ) 2(
  .4/482 ،"ضرر"مادة  ،لسان العربابن منظور،  ) 3(
  .3/360 ،"ضرر"مادة  ،معجم مقاييس اللغةابن فارس،  ) 4(
  .94، ص األشباه و النظائر؛ السيوطي، 2/319، املنثورالزركشي،  ) 5(
  .224، ص القواعد و الضوابط الفقهية يف كتاب املغىنالسعدان، : ؛ كما يف28ص نظرية الضرورة الشرعية، مبارك،  ) 6(
؛ ابن فارس، 428ص  ،"حوج"مادة  ،مرجع سابق؛ الفريوز آبادي، 2/242 ،"حوج"مادة  ،لسان العربابن منظور،  ) 7(

  .2/114 ،"حوج"مادة  ،مرجع سابق
  .226، ص  مرجع سابق ،السعدان ) 8(



237 
 

مراتب ما حيرص الشرع على توفريه "املراد باحلاجة هنا ما كان دون الضرورة، ألن 
  :لإلنسان ثالث

وهي بلوغ اإلنسان حدا إذا مل يتناول املمنوع عنه هلك أو  ،الضرورة  -1
 .قارب، وهذا يبيح تناول احلرام

غري أه  وهي بلوغ اإلنسان حدا لو مل جيد ما يأكله مل يهلك ،احلاجة  -2
يكون يف جهد ومشقة، فهذا ال يبيح احلرام، ولكنه يسوغ اخلروج على بعض القواعد 

 .العامة ويبيح الفطر يف الصوم

وهي ما يقصد من فعله نوع من الترفه وزيادة يف : الكمالية أو التحسينية -3
  .لني العيش

اك حاجة فإذا كانت هن. وما عدا ذلك فهو زينة وفضول دون اخلروج عن احلد املشروع
عامة موع من الناس أو خاصة بشخص ما نزلت هذه احلاجة مرتلة الضرورة يف جواز الترخيص 

  . )1("ألجلها
. فاألصل أن الضروري مقدم على احلاجة عند تعارضهما، و احلاجي مقدم على التحسيين

رورة باعتبار و لكن إذا استمرت احلاجة حىت تكون متهيدا لوقوع الضرورة، فإنه قد يطلق عليها ض
  .)3()احلاجة ترتل مرتلة الضرورة عامة أو خاصة(فمن هنا نشأت القاعدة املعروفة . )2(املآل

، أي -ضروريا كان أو حاجيا–ا مأي جتعل على مقدار احلاجة إليه) يتقدر بقدرمها(
قتصر فإذا اضطر اإلنسان حملظور فليس له أن يتوسع فيه، بل ي. "اما من دون زيادة هلممساوية هل

  .)4("منه على قدر ما تندفع به الضرورة فقط
أنه ال جتوز الزيادة على القدر الدافع للضرورة، بل على : و املعىن اإلمجايل للقاعدة، هو

املضطر أن يتناول ما يدفع ضرورته، و ال يزيد ذلك، ألن ما يتناوله حرام، و ما أبيح إال لدفع 

                                                        
  .242، ص  إيضاح قواعد الفقه الكليةالوجيز يفالبورنو،  ) 1(
  .227ص  ،القواعد و الضوابط الفقهية يف كتاب املغىنالسعدان،  ) 2(
  .2/270، األشباه و النظائر؛ ابن الوكيل، 2/24، املنثور يف القواعدالزركشي،  ) 3(

  .133، ص شرح القواعد الفقهيةالزرقا،  ) 4(
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 تقدر - الضرورة من أدىن وهي - احلاجة كانت إذا. فإذا اندفعت، عادت احلرمة إليه. الضرورة
  .)1(بزواهلا ويزول بقدرها يقدر بالضرورة الثابت أن أولوي فبطريق ،بزواهلا وتزول بقدرها

   
  :أدلة القاعدة

: ميكن االستدالل هلذه القاعدة مبا استدللنا به للقاعدة السابقة، و من ذلك قوله تعاىل
M    m  l       k      j   iq      p  o  nr    v  u   t  sL )2(.  

  :يف تفسري هذه األية -رمحه اهللا–قال اإلمام ابن القيم 
الذي يتعدى : الذي يبتغي امليتة مع قدرته على التوصل إىل املذكي، و العادي: فالباغي"

  .)3("قدر احلاجة بأكملها
  : العند ذكره ألقسام الرأي، حيث ق- رمحه اهللا–و أشار إليها ابن القيم 

 وكان الضرورة، عند: يل فقال القياس، عن الشافعي سألت: أمحد اإلمام قال... "
 يف يتعدوا فلم...ويوسعوه ويولّدوه ويفرعوه فيه يفرطوا مل: الضرورة بقدر النوع هلذا استعماهلم
  .)4(..."واآلثار النصوص من متكّنهم مع إليه العدول يبغوا ومل الضرورة، قدر استعماله

  
  :تطبيقات القاعدة

املساجد ال يفعل فيها أمر من أمور الدنيا إال أن تدعو الضرورة أو احلاجة  - 1
  )5(.إىل ذلك، فيتقدر بقدر احلاجة فقط؛ كنوم الغريب فيه و أكله

 بقدر ، فإنه يفعل ذلكالعورة من نظرإذا اضطر أو احتاج إىل ال الطبيب - 2
 .)6(و ال يتعديها احلاجة

                                                        
  .2/543، موسوعة القواعد؛ البورنو، 255-254، ص املفصل يف القواعدالباحسني،  ) 1(
  .173األية  جزء من سورة البقرة، ) 2(
  .1/71، إعالم املوقعنيابن قيم اجلوزية،  ) 3(
  .1/70، مرجع سابقابن قيم اجلوزية،  ) 4(
  .2/141طرح التثريب، العراقي،   )5(
  .239، ص الوجيز يف إيضاح القواعد الكليةالبورنو،  ) 6(
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اء الكلب للصيد، مل جيز له أن يقتين زيادة على القدر الذي من جاز له اقتن - 3
 .)1(يصطاد به
لو جاز تعدد اجلمعة لعسر اجتماع املصلني يف مكان واحد، فإنه مل جيز إال  - 4

 .)2(فلو اندفع جبمعتني، مل جتز الثالثة. بقدر ما يندفع به عسر اجتماع املصلني
على مقر نساء جاره ال  تطل -نافذة: أي–إذا أحدث رجل يف بنائه شباكا  - 5

يؤمر دم احلد و سد شباكه كليا؛ بل بقدر ما يرفع الضرر عن جاره بصورة متنع 
 .)3(النظر

للحاطب أخذ نبات احلرم املكي لعلف البهائم، و ال جيوز أخذه لبيعه ملن  - 6
 .)4(يعلف

إذا تترس الكفار يف حال احلرب باملسلمني أو أقاموا هلم معسكرام بني  - 7
، فال بأس بالرمي لضرورة إقامة فرض اجلهاد، و لكن يقصد بالرمي الكفار دون املسلمني
  .)5(املسلمني

  
  
  

  
  
  
  

  
                                                        

  .256، صاملفصل يف القواعد؛ الباحسني، 94، ص األشباه و النظائر، السيوطي ) 1(

  .املرجع نفسه؛ الباحسني، املرجع نفسهالسيوطي،  ) 2(
  .239، ص الوجيز يف إيضاح القواعدالبورنو،  ) 3(
  .93، ص مرجع سابقالسيوطي،  ) 4(

  .240، ص مرجع سابقالبورنو،  ) 5(
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  :رابعال املبحث    
 )1(يغتفر يف الضمنيات ما ال يغتفر يف املقاصد: قاعدة

  
 حبيث لغريه تابعا كان ما يف يتسامح الشرع أن جهة من" التيسري تتضمنهذه القاعدة 

 تبعا فيجوز متبوعه يف بتحققها ويكتفي أصال، املطلوبة الشروط كل يهف تتحقق مل وإن يصح
  .)2("املعىن ذا مشعر القاعدة يف" يغتفر" ولفظ الناس، حلاجات مراعاة قصدا جيوز ماال وضمنا

  
 :معىن القاعدة

و . أي يعفى و يتسامح فيه من غري مؤاخذة  و ال لوم" يغتفر: "قوله) يغتفر يف الضمنيات(
  . العفو و التسامح من أجل كون هذه الضمنيات أخفض و أقل درجة و رتبة من املقاصدهذا 

 يف تضمنها ملا متابعة فتكون غريها ضمن تدخل اليت األشياء"فهي " الضمنيات"أما 
 قد لكن، بالعقد املقصود متبوعها حبكم عليها حيكم وإنما حبكم، هي تفرد ال لكن أحكامه،

 أن ميكن ال ما الشروط بعض يف يتسامح قد أنه األحكام يف ملتبوعها ااتباعه وجوب من يستثىن
  . )3("نصا بالعقد مقصودة غري ضمنا تأيت التوابع ألنّ املتبوع؛ األصل مع فيه يتسامح

؛ كما "الثّواين" أو "التوابع: "قوهلم" الضمنيات"و من األلفاظ املستخدمة للداللة على 
  . عدةسيأيت يف بعض صيغ هذه القا

 وملّا. أداؤها املطلوب والغاية اهلدف وهو مقصد، مجع: املقاصد) ما ال يغتفر يف املقاصد(
 يتساهل أو يتسامح ال ما إجيادها يف ويتساهل فيتسامح ؛املقاصد من رتبة أخفض ضمنياتال كانت

  .  )4(املقاصد يف
 الثابتة األمور يف ساهلويت ويتسامح يغتفر"أنه : و ذا، يكون املعىن اإلمجايل للقاعدة هو

 الشروط مجيع توافر يشترط ألنه أصال، املقصود األمر يف يتسامح ال ما آخر لشىء وداخال ضمنا

                                                        
  .6/220، طرح التثريبالعراقي،  ) 1(
  .2/604، 1. ، طللتيسري املتضمنة الفقهية والضوابط القواعدالعبد اللطيف،  ) 2(
  .409-12/408، موسوعة القواعدالبورنو،  ) 3(
  .12/417، مرجع سابق البورنو، ) 4(
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 ألا فيها، التساهل من مانع فال الضمنية األمور أما. أصال الشرع أو العاقد قصده فيما الشرعية
  .)1("تصرفا أو عقدا، أو شرعا، مقصودا ليست

 وإن األصلي املقصود يف يشترط ما التابع يف يشترط فال الشروط عضب يف يتسامح قدف
  . )2(إليه للحاجة وذلك واحدة؛ صورما كانت

 أركاا باستيفاء إال تصح ال مستقلّة عقود منها فالعقودأما تطبيقها يف جمال املعامالت، 
 مل ولو تصح يةالضمن العقود فهذه مستوفاة، أخرى لعقود ضمنا تقع عقود ومنها وشروطها،

  .)3(فيها فتسوهل وتبعا، ضمنا وقعت ألنها شروطها؛ تستوف
  :، منها)4(و قد جاءت هذه القاعدة بعدة صيغ

 .)5("يغتفر يف التبعية ما ال يغتفر يف االستقالل" -1

 )6(".يغتفر يف الدوام ما ال يغتفر يف االبتداء" -2

  .)7("األوائل يف يغتفر ال ما الثّواين يف يغتفر"  -3

   .)8("مقصودا كان إذا يغتفر ال ما تابعا كان إذا الشيء يف غتفري" -4
  

 :أدلة القاعدة

                                                        
  .2/689، األربعة املذاهب يف وتطبيقاا الفقهية القواعدالزحيلي،  ) 1(
  .2/597، 1. ، طللتيسري املتضمنة قهيةالف والضوابط القواعدالعبد اللطيف،  ) 2(
  .12/410، موسوعة القواعدالبورنو،  ) 3(
ج دراسات اقتصادية إسالمية، (، قواعد التبعية و أثرها يف العقود املالية الندوي،: اعدة، راجعملزيد من صيغ هذه الق ) 4(

  .25-23، ص )1 ، ع14
  .6/122، طرح التثريبالعراقي،  ) 5(
  .3/91رجع سابق، العراقي، م  )6(
  .103ص األشباه و النظائر،  جنيم، ابن ؛94، ص األشباه و النظائرالسيوطي،  ) 7(
  .3/376، املنثور يف القواعدالزركشي،  ) 8(
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 اجلنني ذكاة(: قال وسلّم، عليه اهللا صلّى اللّه رسول عن اللّه، عبد بن جابر حديث -1
 .)1() أمه ذكاة

 ميتا خرج إذا الشاة أو الناقة بطن الذي يف اجلنني أن اجلمهور عند احلديث معىن
 جيوز ماال ألمه تابعا باعتباره اجلنني يف جاز فقد كاملذكى، حالال يكون فإنه مهأ ذكاة بعد
 وهذا. له تذكية أمه تذكية الشارع اعترب حيث تذكيته دون أكله حل وهو األصل يف

 .)2(القاعدة يف كالنص

 أنه " وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن عنهما اهللا رضي عمر بن اهللا عبد رواه ما -2
 .)3(" احلبلة حبل بيع عن ى

 الذي الناقة ولد بيع عن بالنهي ذلك فسر قد الفقهاء بعض أن :منه الداللة وجه و
 جواز على االتفاق مع مستقال البطن يف احلمل بيع جواز عدم على أمجعوا وقد بطنها، يف
 حل أصل على فهو منه املنع على دليل يدل مل حيث ؛وحنوها ةوالشا احلامل الناقة بيع
  .)4(بيعال

  :  -اهللا رمحه-  النووي قال
 إذا وكما الدار، بأساس كاجلهل احلاجة إليه دعت إذا تبعا الغرر بعض حيتمل وقد"

 من للظاهر تابع األساس ألن البيع؛ يصح فإنه لنب ضرعها يف واليت احلامل، الشاه باع
 .)5("ولبنها شاةال محل يف القول وكذا رؤيته ميكن ال فإنه إليه تدعو احلاجة وألن الدار،

                                                        
، السننيف  ؛ و الترمذي2828رقم  ،3/103 باب ما جاء يف ذكاة اجلنني، كتاب الضحايا، ،السننأخرجه أبو داود يف  ) 1(

صححه األلباين يف . "هذا حديث حسن: "، و قال1476رقم  ،4/72 اب ما جاء يف ذكاة اجلنني،بأبواب األطعمة، 
  . 8/182اإلرواء، 

  .2/599 ،1. ، طللتيسري املتضمنة الفقهية والضوابط القواعدالعبد اللطيف،  ) 2(
، صحيحهو مسلم يف  ؛2143رقم ، 3/70احلبلة، وحبل الغرر، ، كتاب البيوع، باب بيعصحيحهأخرجه البخاري يف  ) 3(

  .1514رقم  ،5/1153 احلبلة، حبل بيع حترمي كتاب البيوع، باب
  .2/600 ،مرجع سابقالعبد اللطيف،  ) 4(
  .10/156، شرح صحيح مسلمالنووي،  ) 5(
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 صلّى اللّه رسول مسعت: قال: ، قال-رضي اهللا عنهما–حديث ابن عمر  -3
 يشترط أن إلّا للبائع فثمرا ،)1(تؤبر أن بعد خنال ابتاع من(: يقول وسلّم عليه اهللا

  )2(...)املبتاع

 فقد قرر الفقهاء أنه ال جيوز أن تباع الثمرة اليت مل يبد صالحها مفردة، ملا فيه من
جاز بيعها بناء على هذا احلديث الذي يدل على اغتفار : الغرر، و لكن لو بيعت مع أصلها

  .)3(الغرر على وجه التبعية؛ فيغتفر بيع الثمرة اليت مل يبد صالحها إذا بيعت مع أصلها
  :-رمحه اهللا–و قد قال ابن قدامة 

 الضرع مع الشاة، و جيوز يف التابع من الغرر ما ال جيوز يف املتبوع؛ كبيع اللنب يف"
احلمل مع األم، و السقوف يف الدار، و أساسات احليطان، تدخل تبعا يف البيع، و ال تضر 

  .)4("جهالتها، و ال جتوز مفردها
  

 :من اإلمجاع

من . و قد وردت إمجاعات العلماء على بعض املسائل اليت تعد فروعا هلذه القاعدة
 وإن )5(احملشوة اجلبة بيع جواز على همإمجاع من - رمحه اهللا– النووياإلمام   هنقلما : ذلك

  . )6(جيز مل بانفراده حشوها بيع ولو حشوها، ير مل

                                                        
  .4/3 لسان العرب،ابن منظور، : انظر. تلقيح النخل و إصالحه: و املراد به. النخل و الزرع أي أصلحه) يأبر-أبر(من  )1(
رقم  ،5/49 ، كتاب املساقاة، باب الرجل يكون له ممر أو شرب يف حائط أو خنل،صحيحهأخرجه البخاري يف  ) 2(

  .1543رقم  ،3/1137 ، كتاب البيوع، باب من باع خنال عليها مثر،صحيحه؛ و مسلم يف 2379
  .25، ص قواعد التبعيةالندوي،  ) 3(

  .141/ 6، املغينبن قدامة، ا ) 4(
كتاب الفراهيدي، : انظر. اجلبة احملشوة هي اجلبة ذات اجلوانب الطويلة يف أطرافها؛ أو هي اجلبة ذات احلشو حتت الثياب  )5(

دار الكتب العلمية، : بريوت( 1.طاحملكم و احمليط األعظم، ؛ املرسي، أبو احلسن علي بن إمساعيل بن سيده، 3/261العني، 
  6/41و )هـ 1421

  .10/156، حيح مسلمشرح صالنووي،  ) 6(
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 بيعه جواز وعدم ألمه تبعا احلمل بيع جواز على و قد تقدم إمجاعهم و اتفاقهم
  .)1(مستقال

  
  :تطبيقات القاعدة

 شريكه حصة اشترى مث املشترك، العبد من حصته الشريكني أحد أعتق إذا" -1
 املعتق أدى إذا لكن أحد، إىل ملكه نقل الساكت ميلك وال. يصح ال فإنه الساكت،

 ضمنا وجد ألنه والتملك؛ التمليك واغتفر العبد، ملك الساكت لشريكه الضمان
 .)2("وتبعا

 خارج لكن للصالة، تبعا قطعا، الراحلة على جيوز الصالة يف التالوة سجود -3
 .)3(خالف فيه الصالة

 ثبت الفراش على بالوالدة شهدن إذا لكن النساء، بشهادة النسب يثبت ال -4
 .)4(تبعا النسب

 الفطر ألن بعدل، فيثبت الفطر، حيث من شوال ويتبعه بعدل، رمضان يثبت -5
 .)5(عدلني من فيه بد وال قصدا، املراد وهو شوال لثبوت ضمنا

البيع  يف ذلك يغتفر وال لقبول،وا اإلجياب ترك فيه يغتفر الضمين البيع -6
 .)6(املستقل

 العبد مثن هو الثمن هذا" نقدي، بثمن مال من له ما مع العبد بيع جواز -7
 ماله بيع جيوز وال استقالال، بيعه جيوز الذي للعبد تبعا يعترب للعبد املال فهذا وماله،

                                                        
  . 52ص  ،1.ط اإلمجاع، ابن املنذر، ) 1(
  .12/409، موسوعة القواعدالبورنو،  ) 2(

  .املرجع نفسهالبورنو،  ) 3(
  .املرجع نفسهالبورنو،  ) 4(
  .2/689، األربعة املذاهب يف وتطبيقاا الفقهية القواعدالزحيلي،  ) 5(
  .2/689، مرجع سابقالزحيلي،  ) 6(
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 شروط توفر عن النظر بغض بيعه جاز للعبد ولتبعيته الصرف، بشروط إال استقالال
 .)1("املال هذا يف الصرف

 بيع جيوز ال أنه خيفى وال حيوانا، أو أمة أكانت سواء احلامل؛ بيع جواز -8
 .)2(ذلك فيجوز مقصود غري تبعا يكون أن إال أمه بطن يف احلمل

: مثل العامة اخلدمات عقودو  احملرمة الصور ا يوجد قد اليت الصحف" -9
 ذلك ومع املعصية، على ا يستعني قد هامن يستفيد من بعض فإن واالتصاالت؛ الكهرباء

 حرمة يقتضي ال ذلك و مقصود غري تابعا فيه الذي احلرامألن  اخلدمات، هذه حترم فال
  .)3( "كله السهم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                        

  .28، ص 1.طحكمها و آثارها، -األسهم ،لطانالس ) 1(
  .28، ص مرجع سابقالسلطان،  ) 2(
: املسلم موقع يف منشور ، مقالاحمللية باألسهم االستثمار صناديق، الشبيلي ) 3(

http://almoslim.net/node/56081 .14/04/2016: تاريخ.  
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  :السادس الفصل
 القواعد املتعلقة بالعرف 

  
  :األول املبحث
  )1(د شرعيالعرف معتمد يف األمور اليت ليس فيها حتدي: قاعدة

  
فالعرف ). العادة حمكمة(للقاعدة الكربى  تطبيقية هذه القاعدة ذا اللفظ تعترب صيغة عملية

و ذلك ألن األفعال العادية و إن كانت أفعاال شخصية "و العادة هلما أثر كبري يف القواعد الفقهية، 
نه عندما يتعارفها الناس و حيوية و ليست من قبيل املعامالت و العالئق املدنية و احلقوقية إال أ

جتري عليها عادت حيام يصبح هلا تأثري و سلطان يف توجيه أحكام التصرفات، فتثبت تلك 
  . )2("األحكام على وفق ما تقتضي به العادة

  
  :معىن القاعدة

  :فقال صاحب مقاييس اللغة )العرف(أما  )العرف معتمد(
 ببعض، بعضه متصال الشيء تتابع على دمهاأح يدلّ صحيحان، أصالن والفاء والراء العني"

  .)3(".والعرفان املعرفة اآلخر واألصل...والطّمأنينة السكون على واآلخر
و قد كثر تكرار هذه املادة و مشتقاا يف كثري من مواضع القرآن و السنة و استعماهلا 

لكل ما هو مستحسن ملعىن جامع لكل ما هو معروف بني الناس ال ينكرونه و ال يستقبحونه، و 
من األعمال و األقوال يف الشريعة اإلسالمية؛ كصلة الرحم و الكلمة الطيبة و حسن الصحبة و 

  .)4(املعاشرة و اإلحسان مع الناس

                                                        
  .10/18،  1.طاألحكام،  عمدة بفوائد اإلعالم امللقن، ابن؛ 7/174، طرح التثريبالعراقي،  ) 1(
  .326، ص 1.، طالقواعد الفقهية الكربى و ما تفرع منها؛ السدالن، 3/836، املدخل الفقهي العامالزرقا،  ) 2(
  .4/281 ،"عرف"مادة  ،معجم مقاييس اللغةابن فارس،  ) 3(

  .332، ص مرجع سابقالسدالن،  ) 4(
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من حيث " العادة"متقاربة املعىن من كلمة " العرف"أن كلمة : مما ينبغي أن يالحظ هنا
تكررها مرة بعد مرة، كما اشترطوا يف " عادة"ن فعلماء اللغة قد اشترطوا فيها لتكو. )1(اللغة

  . العرف تتابعه و استمراره
ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول و : "هو" العرف"أما من حيث االصطالح؛ فـ

  .)2("تلقته الطبائع السليمة بالقبول
ل و ما استمر الناس عليه على حكم املعقو: "فتعريفها من حيث االصطالح هو" العادة"أما 

  . )3("عادوا له مرة بعد أخرى
أن العادة أعم من العرف، ألا شاملة لكل ما اعتاده الفرد و اجلماعة، و : فاملالحظ هنا

بينهما عموم و خصوص مطلق؛ جيتمعان فيما اعتاده الناس من قول أو فعل، و تنفرد العادة فيما 
عرف و العادة مبعىن واحد و ال و ميكن أن يكون ال. يعتاده الفرد يف حياته و شؤونه اخلاصة

  .)4(حرج
و قد انقسم العرف عند العلماء باعتبارات عدة؛ منها باعتبار املضمون و متعلقه، فهو 

  :)5(ينقسم إىل نوعني
و هو أن يشيع بني الناس استعمال بعض األلفاظ : العرف اللفظي أو القويل -1

هوم املتبادر منها إىل أذهام عند أو التراكيب يف معىن معني حبيث يصبح ذلك املعىن هو املف
مبعىن النقود الرائجة يف بلد " درهم"استعمال كلمة : مثال ذلك. إطالقه أو ذكره بال قرينة

 .)6(ما؛ مهما كان نوعها و قيمتها

                                                        
  3/319 ،"عود"مادة  ،لسان العربابن منظور،  ) 1(

  .249، ص القاموس الفقهي؛ سعدي أبو جيب، 193، ص التعريفاتاجلرجاين،  ) 2(

  .265، ص مرجع سابق؛ سعدي أبو جيب، 188، ص مرجع سابقاجلرجاين،  ) 3(

  .270-269، ص املمتع يف القواعد ؛ الدوسري،245، ص القواعد و الضوابط الفقهية من كتاب املغينالسعدان،  ) 4(

  .362، ص القواعد الفقهية الكربىالسدحان،  ) 5(

  .2/845، املدخل الفقهي العامالزرقا،  ) 6(
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–و هو أن يعتاد الناس على شيئ من األفعال العادية  :العرف العملي -2
و  ضكالبيع و النكاح و القب–دنية أو املعامالت امل - حنوه كاألكل و الشرب و اللبس

 .)1(حنوه

  :و ينقسم العرف أيضا حبسب شيوعه و اختصاص الناس به إىل قسمني أيضا
هو ما اشترك فيه غالب الناس يف مجيع البالد مع اختالف : العرف العام -1

. ملأزمام و بيئام و ثقافام و ينتظم ذلك كثريا من الظواهر االجتماعية املنتشرة يف العا
 )2(.بيع االستصناع و املعاطاة، و تقدمي الطعام للضيف تكرميا له و غريه: مثال ذلك

و هو العرف الذي خيتص ببلد أو طائفة من الناس دون : العرف اخلاص -2
العرف بني التجار فيما يعد عيبا و ما ال يعد، : مثال ذلك. غريها من البلدان أو الطوائف

 . )3(و غريه

لعرف من حيث موافقته  للشريعة و عدمه، و هو ينقسم إىل قسمني و هناك تقسيم آخر ل
  : أيضا

هو الشيئ الذي تعارف عليه الناس مع عدم خمالفته لنص : العرف الصحيح -1
 .)4(شرعي أو إمجاع، و ليس فيه تفويت ملصلحة و ال جلب ملفسدة

و هو عكس العرف الصحيح؛ و هو الشيئ الذي تعارف :   العرف الفاسد -2
مثال . اس مع خمالفته لنص شرعي أو إمجاع، أو فيه تفويت ملصلحة و جلب ملفسدةعليه الن

   .)5( تعارف الناس اليوم خروج النساء سافرات يكشفن ما حيرم كشفه شرعا: ذلك
أي أن من أهم جماالت حتكيم العرف و ) يف األمور اليت ليس فيها حتديد شرعي(وله ق

  . األشياء اليت مل يرد نص أو دليل شرعي يف حتديده العادة شرعا هو يف األمور و القضايا و
  :)6(و ميكن حتديد جمال حتكيم العادة و العرف يف أمرين

                                                        
  .847-2/846، املدخل الفقهي العامالزرقا،  ) 1(

  .34-33، ص نظرية العرفاخلياط،  ) 2(

  .364-363، ص القواعد الفقهية الكربىالسدالن،  ) 3(

  .364، ص مرجع سابق؛ السدالن، 37-36، ص مرجع سابقط، اخليا ) 4(

  .365، ص مرجع سابقالسدالن،  ) 5(

  .275، ص املمتع يف القواعد الفقهيةوسري، الد؛ 4/454، 1.، طاملنري الكوكب شرح،  الفتوحي ) 6(
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إنشاء حكم جديد و تأسيسه؛ و يف هذا اال ال بد أن يكون العرف  -1
 . موافقا ألصول الشريعة اإلسالمية، بأن يتفق مع نصوص الشريعة و ال خيالفها بأي وجه

ه الشارع؛ أي أن هناك أمور قررها الشارع و أطلق ضبط أمر حكم في -2
و يف هذا، يقول اإلمام . احلكم فيها و مل يضبطها، فريجع يف ضبطها إىل العادة و العرف

و اشتهر عند الفقهاء أن ما ليس له ضابط يف اللغة و ال يف الشرع يرجع فيه إىل : "السبكي
  .عدة هذا املطلبو هذا اال هو اال املراد من قا. )1("العرف

 يعرف وال الشرع، من تقدير أو بيان فيه يرد مل ما أنّ: و ذا يكون املعىن اإلمجايل للقاعدة
 ذلك تؤكّد القاعدة فهذه .العام والعرف العادة هو فيه االعتبار جمال فإنّ اللغة يف بيان أو تقدير له

   .العادة فيه وحتكم والعرف، العادةب يعترب إنما شرعي تقدير أو معيار فيه ليس ما أنّ وتفيد
  :و من صيغ هذه القاعدة

 .)2("العرف يف مثل هذا مقدم على اجلمود على مقتضى اللغة" -1

 .)3("ما ليس له حد يف الشرع و ال يف اللغة فاملرجع فيه إىل العرف" -2

  .)4("العامة العادة فيه اعتربت شرعي معيار فيه ليس ما" -3

  .)5("حيده ومل به، الشارع حكم حكم، كل يف إليه يرجع والعادة العرف" -4
  

  : أدلة القاعدة
  :من القرآن الكرمي

Ms  r   q  p : تعاىل اهللا قال - 1   oL )6(.  

                                                        
األشباه و ؛ السيوطي، 2/356، املنثور يف القواعدالزركشي، : و انظر أيضا. 1/51، األشباه و النظائرالسبكي،  ) 1(

  .196، ص النظائر

  .6/122طرح التثريب، العراقي،   )2(
، ص القواعد الفقهية املستخرجة من كتاب إعالم املوقعني؛ اجلزائري، 297-1/296، إعالم املوقعنيابن قيم اجلوزية،  ) 3(

370.  

  .9/281، موسوعة القواعد؛ البورنو، 3/264، الفروقالقرايف،  ) 4(

  .95ص  ،1.، طشرح القواعد السعديةامل، الز ) 5(

  .178األية جزء من سورة البقرة،  ) 6(
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M   ª: - النساء تستحقه ملا بالنسبة- تعاىل اهللا قال - 2  ©  ̈ §

¬« L)1(املعروف العرف إىل املعامالت هذه كل يف األيتني سبحانه فأرجع ؛ 
 :-رمحه اهللا– )2(مة أبو بكر بن العريبقال العال .الناس بني

و محل على العرف و العادة يف مثل ذلك العمل، و لو ال أنه معروف ما أدخله "
 .)3("اهللا تعاىل يف املعروف

M  H : تعاىل قوله - 3    GL)4(، ويعتادونه الناس يعرفه ما: أي.  

 يف الشرعية القاعدة أصل وهذا الشرع، يرده وال النفوس عرفته ما بكل أقض معناه
  .)5(حتصى ال كثرية مسائل وحتتها العرف اعتبار

¸   M  ¹: قوله تعاىل - 4   ¶   µ  ´  ³   ²    ±  °L)6( . 

  :مبينا وجه االستدالل من األية -رمحه اهللا–قال ابن تيمية 
 يطعمون ما أوسط من بلد كلّ أهل فيطعم بالشرع؛ ال بالعرف مقدر ذلك أنّ"

 فإنّ ؛واالعتبار والسنة الكتاب عليه يدلّ الّذي الصواب هو قولال هذا .ونوعا قدرا أهليهم
 .)7("...العرف إىل فيه يرجع فإنه الشارع يقدره مل ما أنّ أصله

  
  :من السنة النبوية

                                                        
  .233األية  جزء من سورة البقرة، ) 1(

ولد ليلة . صاحب التصانيف. هو اإلمام العالمة القاضي أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن حممد بن العريب األندلسي املالكي ) 2(
، سري أعالم النبالءالذهيب، : انظر. هـ 573هـ، و تويف يف ربيع األول سنة  468اخلميس لثمان بقني من شعبان سنة 

  .1298-2/1294، تذكرة احلفاظ؛ الذهيب، 20/197-204
  .1/274، 3.طأحكام القرآن، ابن العريب،  ) 3(

  .199األية  جزء من سورة األعراف، ) 4(

  .5/24شرح القواعد و األصول اجلامعة،  احلازمي، ) 5(
  .89األية  جزء من ورة املائدة،س ) 6(
  .بتصرف 350-35/349، جمموع الفتاوىابن تيمية،  ) 7(
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 أبا إنّ اللّه رسول يا" :قالت )1(عتبة بنت هندا أن املؤمنني أم عائشة عن -1
 رسول فقال .إذنه بغري ماله من عياله على أنفق أن حرج علي فهل )2(مسيك رجل سفيان

و عند . )3()"باملعروف عليهم تنفقي أن عليك حرج ال( :- وسلّم عليه اللّه صلّى -  اللّه
 .)4()باملعروف وولدك،  يكفيك ما خذي(: البخاري

 جيعل مل الذي الشيء يف وذلك والعادة العرف إىل يرجع أنه على يدل احلديث هذا
 نفقة يف متعارفا كان ما إىل راجع وهذا الكفاية، النفقة من هلا جعل دفق .حدا الشارع له

  : - رمحه اهللا–قال النووي  .)5(وأوالدها مثلها
 العرف اعتماد  ومنها: - مث ذكر الفائدة التاسعة منها–منها  فوائد احلديث هذا يف"

  . )6("شرعي حتديد فيها ليس الّيت األمور يف
  

  
  :تطبيقات القاعدة

 )7(.لكثرة و القلة يف األفعال اليت تبطل الصالة راجع إىل العرفحتديد ا - 1

اخلالف يف اشتراط املواالة بني اخلطبة و الصالة فيما يقطع املواالة من كالم  - 2
 )8(.أو فعل إىل العرف

                                                        
فعلت ما فعلت حبمزة يوم أحد، . هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد مشس بن عبد مناف القرشية، والدة معاوية بن أيب سفيان  )1(

. أا بقيت إىل خالفة عثمان: و قيل. يف خالفة عمر ماتت. إىل أن جاء اهللا بالفتح، فأسلم زوجها مث أسلمت هي يوم الفتح
  .347-8/346اإلصابة، ؛ ابن حجر العسقالين، 238-8/235الطبقات الكربى، ابن سعد، : انظر

  ).3/131، 2360رقم " (رجل مسيك: "، و فيه أيضا)3/79، 2211رقم " (رجل شحيح: "و يف البخاري )2(
  .1714رقم  ،3/1339 ة، باب قضية هند،، كتاب األقضيصحيحهأخرجه مسلم يف  ) 3(
 وولدها يكفيها ما علمه بغري تأخذ أن فللمرأة الرجل ينفق مل إذا باب، كتاب النفقات، صحيحهأخرجه البخاري يف  ) 4(

  .5364رقم  ،7/65 باملعروف،
  .1/701، 10.، طاألحكام عمدة شرح العالم تيسريالبسام،  ) 5(
  .12/8، مسلم املنهاج شرح صحيحالنووي،  ) 6(
  .17-3/16طرح التثريب، العراقي،   )7(
  .3/204العراقي، مرجع سابق،   )8(
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 احلروز الختالف اللغة؛ يف وال الشرع يف حتديد له يرد مل السرقة يف احلرز - 3
 فتقطع حرزا العامة العادة اعتربته فما الناس، عادات تالفوباخ احملروزة األشياء باختالف

 .)1(فال ال وما ،نصابا املسروق بلغ إذا فيه ما بسرقة اليد

´M: تعاىل املعاشرة يف هذه قوله - 4 ³ L)2(والشارع مل يفسرها ، 
 .املعاشرة به فيفسر الناس عمل عليه استقر ما يف ينظر فحينئذ تعارفوه، ما رده إىل إمنا و

 يف الشرع مفسرا مل يأت)M  n  mL )3: وجل عز قوله يف ساناإلح - 5
  . للوالدين) اإلحسان(والعرف يف حتديد  العادة إىل فيه يرجع فحينئذ مع كونه واجبا،

 أنه مقتضاه لكن القرآن فيه خيتم الّذي للزمن خمصوصة مدة تقدير هناك ليس" - 6
 باختالف خيتلف وذلك منه شيء ننسيا أو نسيانه إىل ألدى عنه نقص لو وجه على يتلوه

  .)4("وبطئه النسيان سرعة ويف احلفظ من متكّنهم يف الناس أحوال
مجيع احلقوق اليت للمرأة و عليها؛ فمرد ذلك إىل ما يتعارفه الناس بينهم و  - 7

 . )5(جيعلونه معروفا ال منكرا

قا لزم ضابط التفرق و التفرقة يف البيع مرجعه إىل العرف؛ فما عده الناس تفر - 8
 )6(.به العقد

 يف قبض فهو العرف يف قبضا عد فما العرف، إىل فيه نرجع البيع يف القبض - 9
  .الشارع حكم

 سبا العرف أهل عده فما العرف، إىل فيه يرجع والشتم، والسب، األذى، - 10
  .)7(السب من فهو ذلك وحنو طعنا، أو عيبا أو وانتقاصا،

                                                        
  .9/282، موسوعة القواعدالبورنو،  ) 1(
  .19األية  جزء من سورة النساء، ) 2(
  . 23األية  جزء من سورة اإلسراء، ) 3(
  .3/102، طرح التثريبالعراقي،  ) 4(
  .1/373، قعنيإعالم املوابن قيم اجلوزية،  ) 5(
  .6/155العراقي، مرجع سابق،   )6(
 الفقهية القواعد؛ الزحيلي، 2/106، 1.، طلقواعد والضوابط الفقهية للمعامالت املالية عند ابن تيميةااحلصني،  ) 7(

  .1/315، األربعة املذاهب يف وتطبيقاا
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  :الثاين املبحث    
  )1(التأكيد التأسيس أوىل من: قاعدة

  
  :معىن القاعدة

بيان حدود الدار و رفع : و التأسيس. يف اللغة مأخوذ من األس و األساس )التأسيس(
  .  )2(قواعدها و بناء أصلها

  .)3(هقبل حاصال يكن مل آخر معىن إفادة عن عبارة هو: و يف االصطالح
  .)4(قبله احلاصل املعىن إعادة عن عبارة هو: )التأكيد(

 اللفظ محل كان ،إمهاله من وأفضل أوىل الكالم إعمال كان ملا أنه: لقاعدةل مجايلفاملعىن اإل
 على محله ألن السابق؛ املعىن وتكرار تأكيد على محله من أوىل جديد معىن على - عند تكراره –

 أو اإلعادة، على محله من خري جديد ملعىن اإلفادة على ومحله وجه، من الكالم إمهال فيه التكرار
 املعىن إفادة على محله كان سابقا معىن يؤكد أن وبني جديدا معىن يفيد أن بني دار إذا الكالم أن

  .)5(والتأكيد التكرار على محله من وأوىل خري اجلديد
  :و من صيغها

  . )6("التكرار على حيمل ما أوىل جديدة فائدة به يستفاد ما على اللفظ محل" - 1
 التكرار على حيمل ال فادةاإل على محله أمكن مهما العاقل كالم" - 2
  .)7("واإلعادة

                                                        
  .2/10، طرح التثريبالعراقي،  ) 1(
  .530ص  ،"أسس"مادة  ،يطالقاموس احملالفريوز آبادي،  ) 2(
  .2/151، موسوعة القواعد البورنو، ) 3(
  .51، ص التعريفاتاجلرجاين،  ) 4(
، القواعد الفقهية؛ ابن رجب احلنبلي، 135، ص األشباه و النظائر؛ السيوطي، 149، ص األشباه و النظائرابن جنيم،  ) 5(

  .    159ص 
  .12/50، املبسوطالسرخسي،  ) 6(
  .18/10، مرجع سابق السرخسي، ) 7(



254 
 

  .)1("اإلعادة من خري اإلفادة" - 3
  

  :أدلة القاعدة
ميكن أن يستدل هلذه القاعدة من املعقول، و هو أنه ملا كان إعمال الكالم أوىل و أفضل 

على معىن جديد أوىل من محله على تأكيد و تكرار  - و لو مكررا–من إمهاله، كان محل اللفظ 
  . )2(السابق، ألن محله على التكرار فيه إمهاله للكالم املعىن

  
  :تطبيقات القاعدة

 به أردت قال فإن ثالثا، طلقت طالق طالق طالق أنت: لزوجته قال إذا - 1
 حنيفة أيب عند وهذا - الظاهر باتباع مأمور القاضي ألن قضاء؛ ال ديانة صدق التوكيد
 .)3(واحدة إال يلزمه ال عنهما اهللا رضي دوأمح الشافعي عند وأما عنهما، اهللا رضي ومالك

 .)3(واحدة

 على أو طلقتان فيقع التأسيس على حيمل فهل طالق، أنت طالق أنت: قال إذا -2
 .)4(االستئناف على محله السيوطي وصحح خالف، واحدة، فتكون التأكيد

 يطالب فإنه كذلك، بألف أقر مث سببها، يبني ومل صك، يف بألف أقر لو -3
  .)5(السابق لإلقرار تأكيدا وليس جديدا، وإقرارا تأسيسا الثاين اراإلقر ليكون باأللفني

  
  

                                                        
  .3/255، موسوعة القواعد البورنو، ) 1(
القواعد و الضوابط الفقهية عند شيخ اإلسالم ابن تيمية يف األقضية و  ؛ النفاعي،3/151، مرجع سابقالبورنو،  ) 2(

  .189ص  ،ط.دالشهادات و القسمة و اإلقرارات، 
؛ أبو 6/449اية احملتاج، ؛ الرملي، 4/50رح خمتصر خليل، ش؛ اخلرشي، 2/460حاشية ابن عابدين، ابن عابدين،  ) 3(

  .2/151، مرجع سابق؛ البورنو، 2/155، اإلفصاحابن هبرية، ؛  8/344الشرح الكبري، الفرج بن قدامة، 

  .135، ص األشباه و النظائرالسيوطي،  ) 4(
  .1/387، طبيقتها يف املذاهب األربعةالقواعد الفقهية و ت ؛ الزحيلي،351، ص شرح القواعد الفقهيةالزرقا،  ) 5(
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  :الثالث املبحث

  )1(احلكم منوط بالغالب : قاعدة
  

 على تنبين إمنا الشرعية األحكام إن" حيث احلكم الشرعي من تطبيق القاعدة تضبط هذه
. الغالب الكثري جبانب له، حكم ال الشرع يف الشاذ النادر فإن النادر، القليل دون األكثري الغالب

 يقل ما على ال وقوعه يكثر ما على واألحكام األمور محل الشرع يف واألصل .مغلوب فاملغلوب
  .)2("ويندر

  
  :معىن القاعدة

و منه مسي ما أصدره القاضي حكما، ألنه مينع الناس من . )3(يف اللغة مبعىن املنع) احلكم(
  .، فإا متنع صاحبها من األخالق الذميمة و الفاسدة"مةاحلك"و منه كذلك كلمة . خمالفة مقتضاه

؛ إذا "نيط عليه الشيئ: "يقال. التعليق: و هو يف اللغة" النوط"أي معلق، أصله من ) منوط(
  . )4(علّق عليه
و يطلق أيضا على . إذا قهره" غلبه: "يقال. يف اللغة مأخوذ من الغلبة و هو القهر) الغالب(

كان أكثر : و غلب على فالن الكرم، أي. أي كثرته" غلبة الدين: "ه، و منه قول"الكثرة"
 هو فالغالب األشياء، أكثر وهو مقابله على وقوعه يكثر ما هو: واألغلب بالغالب املراد. )5(خصاله

  .)6(الكثري هو

                                                        
    .2/128، طرح التثريبالعراقي،  ) 1(
  .3/212، موسوعة القواعدالبورنو،  ) 2(
  .1415ص  ،"حكم"مادة  ،القاموس احمليطالفريوز آبادي،  ) 3(
  .7/418 ،"نوط"مادة  ،لسان العربابن منظور،  ) 4(
  .148ص  ،"غلب"مادة  ،مرجع سابقالفريوز آبادي، ؛ 1/651 ،"غلب"مادة  ،مرجع سابقابن منظور،  ) 5(
  .3/212، مرجع سابقالبورنو،  ) 6(
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فاملعىن اإلمجايل للقاعدة هو أن األحكام ال تبىن على األمر النادر، و لكنها تبين على الغالب 
  : -رمحه اهللا–و ذلك كما يقول اإلمام القرايف . ثري الشائعالك

اعلم أن األصل اعتبار الغالب و تقدميه على النادر، و هو شأن الشريعة، و هو كثري ال "
حيصى كثرة؛ كما يقدم الغالب يف طهارة املياه و عهود املسلمني، و مينع شهادة األعداء و 

  .)1("اخلصوم، ألن الغالب منهم احليف
  :العلماء قد اشترطوا شروطا لصحة تعليق احلكم بالغالب، و من أهم هذه الشروط و

فليس كل دعوى الغلبة مسلمة إال بعد التحقق من : حتقيق ثبوت الغلبة -1
ثبوا، ألن الغلبة يف الشيئ قد تكون متومهة، و يتم التحقق من الغلبة علي سبيل 

 .)2(االستقراء

ناك بعض الغلبات أثبت الشارع ألن ه: ىأن يكون الغالب غري ملغ -2
يقول اإلمام . فالغلبات امللغاة شرعا ال تعتمد يف إحلاق غريها ا. إلغاءها و مل يلتفت إليها

 :يف هذا الشأن -رمحه اهللا–القرايف 

هل ذلك الغالب مما : ينبغي ملن قصد إثبات حكم الغالب دون النادر أن ينظر"
  . )3("يهلشرع أم ال؟ و حينئذ يعتمد علألغاه ا

و ذلك ألنه إذا وجد : أن ال يعارض اإلحلاق بالغالب ما هو أقوى منه -3
معارض أقوى من هذا اإلحلاق عمل به، مثال ذلك كما لو وجد دليل خاص ذا الفرع 
املتردد، أو عند وجود فارق بني الفرع املتردد و الغالب مينع من اإلحلاق، أو وجود قاعدة 

  .)4(هذا الفرعأقوى من الغالب يدخل حتتها 
  :و من صيغ هذه القاعدة

 .)5("احلكم للغالب" -1

                                                        
  .4/104، الفروقالقرايف،  ) 1(
  .219، ص القواعد و الضوابط الفقهية عند اإلمام ابن دقيق العيدالقحطاين،  ) 2(
  .4/207، مرجع سابقالقرايف،  ) 3(
  .15/321، تفسري الطربيالطربي،  ) 4(
  .246، 221، 3/90، طرح التثريبراقي، الع ) 5(
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  . )1("النادر دون الغالب على يبىن احلكم" - 2

                                                        
  .1/68، املبسوطالسرخسي،  ) 1(
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  . )1("النادر الشاذ دون الغالب العام على ينبين احلكم" - 3
  

  : أدلة القاعدة
  :من السنة النبوية

 اهللا صلّى اللّه رسول سألت: قال ،-رضي اهللا عنه– )2(حامت بن عدي عن - 1
 املعلّمة، كالبك أرسلت إذا(: فقال الكالب؟ ذه نصيد قوم إنا: قلت لّموس عليه

 أن أخاف فإني الكلب، يأكل أن إلّا قتلن، وإن عليكم أمسكن مما فكل اللّه، اسم وذكرت
 .)3()تأكل فال غريها من كالب خالطها وإن نفسه، على أمسكه إنما يكون

لب املعلم أن يكون لصاحبه، و هذا احلديث يدل على أن الغالب يف صيد الك
فألغى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هذا االحتمال النادر، و . النادر أن يكون لنفسه

ترجح النادر بقرائن و لكن ال بد من التنبيه أنه إذا . أحلق هذه الصورة املفردة بالغالب
  .)4(تقويه و تعضه؛ كأن يأكل الكلب من الصيد أو خمالطة كالب آخر له

 يل فقال حبمص، كنت: قال ،-رضي اهللا عنه– )5(اهللا بن مسعود عبد عن - 2
 ما واهللا: القوم من رجل فقال: قال يوسف، سورة عليهم فقرأت علينا، اقرأ: القوم بعض
 وسلّم، عليه اهللا صلّى اهللا رسول على قرأا لقد واهللا وحيك،: قلت: قال أنزلت، هكذا

                                                        
  .2/2، مرجع سابقالسرخسي،  ) 1(
هو عدي بن حامت بن عبد اهللا بن سعد الطائي، صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم، و هو ولد حامت الطائي الذي  ) 2(

سري ؛ الذهيب، 4/344اإلصابة، ابن حجر العسقالين، : انظر .و قيل غري ذلك. هـ 67مات سنة . يضرب به املثل يف اجلود
  .165-3/162أعالم النبالء، 

؛ و مسلم يف 5483رقم  ،7/87 ، كتاب الصيد و الذبائح، باب إذا أكل الكلب،صحيحهأخرجه البخاري يف  ) 3(
  .1929رقم  ،3/1529 ، كتاب الصيد و الذبائح، باب الصيد بالكالب املعلمة،صحيحه

القواعد و الضوابط ؛ القحطاين، 3/231، بدائع الفوائد؛ ابن قيم اجلوزية، 34/82، جمموع الفتاوىبن تيمية، ا ) 4(
  .223، ص  الفقهية عند اإلمام ابن دقيق العيد

بقني اإلمام احلرب، فقيه األمة، من السا. هو عبد اهللا بن مسعود بن غافل بن حبيب اهلذيل، أبو عبد الرمحن املكي و البدري ) 5(
سري أعالم ؛ الذهيب، 4/198اإلصابة، ابن حجر العسقالين، : انظر. هـ 32روى علما كثريا، تويف باملدينة سنة . األولني

  .499-1/461النبالء، 
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 أتشرب: فقلت: قال اخلمر، ريح منه وجدت إذ مهأكلّ أنا فبينما ،)أحسنت(: يل فقال
 .)1(احلد فجلدته: قال أجلدك، حتى تربح ال بالكتاب؟ وتكذّب اخلمر،

فاحلديث يدل على أن وجود رائحة اخلمر يف شخص من الصور املفردة ميكن 
 و-إحلاقها مبا هو أغلب؛ و هو كوا من أثر شربه للخمر، و ميكن إحلاقها بالقليل النادر 

ذلك  -رضي اهللا عنه–فأحلقها عبد اهللا بن مسعود . - هو أنه متضمض ا أو ظنها ماء
 . )2(بالغالب، و أقام عليه احلد

  
  :من اإلمجاع

اإلمجاع على اعتبار الغلبة و العمل بالغالب؛ و تتمثل صورة اإلمجاع يف االتفاق على العمل 
و العمومات و األقيسة و حنوها بسبب ببعض األصول اليت تفيد الظن يف اجلملة؛ كخرب الواحد 

و إذا غلب فيها ذلك، كانت قريبة من اليقني، و معلوم أن ما قارب . غلبة الصدق أو الصحة فيها
  .)3(الشيء أعطي حكمه

  
  :من املعقول

ن اعتبار الشيئ النادر و مراعاته و بناء األحكام عليه فيه مشقة و عسر؛ فإ: من املعقولأما 
و املتعسر . ادر من حيث ندرة وقوعه و شذوذه جتعل اعتباره من األمور املتعسرةفطبيعة الشيئ الن

  .)4(كاملتعذر، و املتعذر كاملمتنع؛ فيلغى اعتبار النادر و يثبت ذلك للغالب
  

  :تطبيقات القاعدة

                                                        
  .801، رقم 1/551 ، كتاب صالة املسافرين و قصرها، باب فضل استماع القرآن،صحيحهأخرجه مسلم يف  ) 1(

القواعد و الضوابط ؛ القحطاين، 1/103، إعالم املوقعني؛ ابن قيم اجلوزية، 6، ص احلكميةالطرق ابن قيم اجلوزية،  ) 2(
  .224، ص الفقهية عند اإلمام ابن دقيق العيد

  .300، ص املمتع يف القواعدوسري، الد ) 3(
  .نفس املرجعالدوسري،  ) 4(
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أن الشرع قد جعل وقت التكليف عندما يكون عمر اإلنسان مخس عشرة  - 1
؛ ألن يف هذا السن حيصل عنده البلوغ يف - وغيف حالة عدم ظهور عالمات البل–سنة 

أما عدم البلوغ يف هذا السن فهو أمر نادر؛ و هذا النادر ال يلتفت إليه الشرع و . الغالب
 .)1(مل يعطه حكما خاصا، بل أحلقه بالغالب

الغالب يف النساء ندرة احليض يف احلمل، و ما وقع خالف ذلك فهو نادر، و  - 2
 .)2(النادر ال يلتفت إليه

ألجل أن –أن بعض العلماء قدروا مدة اإلياس من احليض للمرأة مخسني سنة  - 3
 .)3(؛ ألن املرأة إذا بلغت هذه السن ففي الغالب ينقطع عنها احليض-تعتد

ال عذر للمكلف يف اجلهل باحلكم الشرعي إذا كان يف دار اإلسالم؛ ألن  - 4
 . الغالب فيها انتشار خطاب الشرع، و ال عربة بالنادر

 .)4(ز بيع املنافع و األعيان املعدومة إذا كان الغالب فيها السالمةجوا - 5
ن سنة من والدته، فإنه  يعثر على أي خرب عنه، و مت تسعولو فقد شخص و مل - 6

 .)5(حيكم مبوته و يقسم ماله بني ورثته؛ فالعربة للغالب الشائع ال للنادر القليل
  

  :مستثنيات القاعدة
رع املتردد بني الغالب و النادر مبا عم و غلب، و لكن هناك إحلاق الف: قد تقرر أن األصل

أحوال يترك هذا األصل و يعمل بالنادر إذا كان هناك مرجح يعضده، أو كان يف إعماله تيسريا 
  :-على سبيل املثال–و من الصور املستثناة عن هذا األصل . على الناس و رفعا للحرج عنهم

اسات ال سيما إذا كانت مستخدمة الغالب يف النعال أا تصادف النج - 1
و لكن مع ذلك، ألغى الشارع حكم الغالب يف . للمشي، و النادر سالمتها من النجاسة

                                                        
  .300، ص املمتع يف القواعد الدوسري، ) 1(
  .4/53، األحكام إحكامابن دقيق العيد،  ) 2(
  .402، ص القواعد الفقهية الكربى و ما تفرع منهاالسدالن،  ) 3(
  .1/463، إعالم املوقعنيابن قيم اجلوزية،  ) 4(
  .301، ص مرجع سابقالدوسري،  ) 5(
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و قد ورد يف السنة جواز الصالة بالنعال، و ذلك تيسريا . القضية، و أثبت حكم النادر
  .)1(للعباد و توسعة عليهم

ل لبسهم هلا، و النادر الغالب يف ثياب الصبيان هو النجاسة، خاصة مع طو - 2
و لكن السنة جاءت ببيان صالته عليه الصالة و السالم بأمامة حيملها . سالمتها عن ذلك

  .)2(يف الصالة إلغاء حلكم الغالب، و إثباتا حلكم النادر تيسريا للعباد و رفعا للحرج عنهم
 

  
 
 
 
 
 
 
 
  

  
  
  
  
  
  

                                                        
  .4/202، الفروقالقرايف،  ) 1(
  .227، ص مام ابن دقيق العيدالقواعد و الضوابط الفقهية عند اإل؛ القحطاين، 4/203، مرجع سابقالقرايف،  ) 2(
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  :الرابع املبحث
  )1(الواجب طرد احلكم يف مجيع الصور: قاعدة

  
هذه القاعدة أوردها الفقهاء يف بيان و تأكيد أحد شروط اعتبار العرف و العادة؛ و هو 

؛ فهذه القاعدة إمنا )احلكم منوط للغالب(و هي ختتلف عن قاعدة . كون العرف أو العادة مطردة
معينة جاءت لترتيل الفروع املترددة بني الندارة و الغلبة، فوضعها يف حكم الغالب، إال يف حاالت 

  .أما قاعدة هذا املطلب فهي بيان ألحد شروط اعتبار العرف أو العادة. )2(-كما تقدم–
  

  :معىن القاعدة
فالواجب هو الالزم و  .)3(و ثبت لزم أي وجوبا جيب الشيء وجبلغة من  )الواجب(

  .الثابت
 واحد أصل والدال والراء الطّاء" :في معجم مقاييس اللغةف" الطرد"أما  )طرد احلكم(
 تشبيها، ذلك قيل وإنما بعضا، بعضه تابع إذا اطّرادا، الشيء اطّرد: ويقال .إبعاد على يدلّ صحيح

.  أي تتابع الشيئ و السري على وترية واحدة" االطراد"فهو هنا مبعىن  .)4("الثّاين يطرد األول كأنّ
  . )5(فالطرد هو التالزم يف الثبوت، أي ما يوجب احلكم لوجود العلة

هنا هو استمرار العمل بالعرف أو العادة يف مجيع احلوادث " االطراد"و " الطرد"و املراد بـ
و قد يعبر عن االطراد بالعموم؛ أي الشيوع و االستفاضة للعادة بني أهلها، . و عدم ختلفه مطلقا

  . )6(حبيث يعم العمل به مجيع الناس يف البالد كلها أو يف إقليم معني
طراد ينظر فيها إىل واقع احلال يف التطبيق، و ال عربة للشهرة يف كتب و العربة يف اال

ينبغي على املفيت أن ينظر يف عوائد بلد من يسأله، فيبين أحكامه ": و هلذا يقول الفقهاء. الفقهاء
                                                        

  .2/192، طرح التثريبالعراقي،  ) 1(
  .257انظر ص   )2(
  .2/648 ،"وجب"مادة  ،املصباح املنري؛ الفيومي، 1/793 ،"وجب"مادة  ،لسان العربابن منظور،  ) 3(
  .3/455، معجم مقاييس اللغةابن فارس،  ) 4(
  430، ص فصل يف القواعدامل؛ الباحسني، 123، ص التعريفاتاجلرجاين،  ) 5(

  .295، ص املمتع يف القواعدالدوسري،  ) 6(
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فباشتراط االطراد يف العرف أو العادة احملكمة يعلم . عليها، و ليس على ما اشتهر يف كتب املذاهب
كما خيرج أيضا العرف . عرف املضطرب و النادر الذي ال يعد عرفا أو عادة أصالخروج ال
؛ إذ هو غري معترب و ال تبىن - و هو الذي تساوى فيه اجلري على العادة و التخلف عنها–املشترك 

  . )1("عليه األحكام
  .يف مجيع املسائل و الفروع اليت تندرج حتته: أي) يف مجيع الصور(

أن االعتداد بالعادة إمنا يكون إذا كانت متتابعة على وترية : مجايل للقاعدةفيكون املعىن اإل
واحدة دون أن تتخلف، أو كان احتمال حصوهلا أقوى من عدمه، و كانت شائعة و 

  .)2(مستفيضة
  :و من صيغ هذه القاعدة

 .)3("إمنا تعترب العادة إذا اطردت، فإن اضطربت فال" -1
 .)4("أو غلبتإمنا تعترب العادة إذا اطردت " -2
  

  :أدلة القاعدة
و . تقدم القول بأن هذه القاعدة متثل أحد شروط اعتبار العرف  و العمل به - 1

الدليل على اعتبار هذا الشرط هو تضافر العلماء على التنصيص عليه و تأكيدهم على 
؛ ألن العادة املضطربة ستكون مدعاة للخالف، فال )العادة حمكمة(اعتباره للعمل بقاعدة 

 .)5(لح ألن تكون حجة و دليال يعمل به أو مرجعا يرجع إليه عند اخلالفتص
اطراد العمل بالعرف مما يفيد غلبة الظن بصالحية ذلك العرف أو تلك العادة  - 2

و العمل بغلبة الظن . لربط األحكام ا، و جعلها مرجعا يبني مراد اإلنسان من تصرفاته

                                                        
  .431-430، ص املفصل يف القواعدالباحسني،  ) 1(
  .432، ص مرجع سابقالباحسني،  ) 2(
  .101، ص األشباه و النظائرالسيوطي،  ) 3(
  .94، ص األشباه و النظائرابن جنيم،  ) 4(
  .433- 432، ص مرجع سابقالباحسني،  ) 5(
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دث عنه، ألنه من األمور النادرة؛ و العربة واجب، و ال يضر هذا العمل ختلف بعض احلوا
  .)1(يف األحكام تكون للشائع الغالب ال للنادر

  
  :تطبيقات القاعدة

التفرقة بني بعض ذوات السبب يف أوقات النهي ال معىن هلا، و كذلك " - 1
 )2(.التفرقة بني بعض أوقات الكراهة و بعضها؛ فالواجب طرد احلكم يف مجيع الصور

 وكان تأجيل، وال حبلول يصرحا ومل بثمن، شيئا السوق يف التاجر باع لو" - 2
 .)3("بيان بال إليه انصرف معلوما قدرا مجعة كلّ يأخذ البائع أنّ بينهم فيما املتعارف

 العادة اضطربت فلو الغالب، النقد على نزل وأطلق، بدراهم شيئا من باع" - 3
 .)4("البيع يبطل وإلّا البيان، وجب البلد يف

رة العمال يف البناء يكون بقياس كامل مساحته، و يشمل ذلك حتديد أج - 4
موضع األبواب و النوافذ و إن مل يعمل فيها شيئا، و هذه عادة مطردة أو غالبة لدى 

 .)5(مقاويل البناء، فتعترب
 كان فإن بينة، وال عارية، أنه ادعى مث هلا، ودفعه جهازا ابنته األب جهز لو - 5

  .)6(قوله يقبل مل عارية، ال املك ذلك يدفع األب أن العرف
  
  
  

  

                                                        
  .296، ص املمتع يف القواعدالدوسري،  ) 1(
  .2/192طرح التثريب، العراقي،   )2(
  .81، ص األشباه و النظائرابن جنيم،  ) 3(
  .92، ص األشباه و النظائرالسيوطي،  ) 4(
  .297-296، ص مرجع سابقالدوسري،  ) 5(
  .1/324، القواعد الفقهية و تطبيقاا يف املذاهب األربعةالزحيلي،  ) 6(
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  :السابع  الفصل    
  القواعد الفقهية املتفرقة 

 
  :األول املبحث 

   )1(الشارع جيب تلقيه بالقبول و إن مل يفهم معناه إذا جاء عن: قاعدة
  

املسلم ال بد له من موقف ثابت راسخ حنو النصوص الشرعية و أدلتها؛ فهو سبيل جناته و 
و قاعدة هذا املطلب تأيت لتوجيه موقف املسلم عند ورود أي نص من . اآلخرةفوزه يف الدنيا و 

  .الشارع
   

  : معىن القاعدة
نص أو دليل يف مسألة من املسائل أو يف قضية من القضايا؛ و ذلك  )إذا جاء من الشارع(

، و من القصص، و األخبار املاضية، و التنبؤات للمستقبل–يشمل الغيبيات، و األخبار الشرعية 
  .)2(، األوامر و النواهي الشرعية و األحكام الشرعية-أحوال اآلخرة، و غري ذلك

أي جيب التسليم و االستسالم له و الوقوف مع ذلك النص أو  )جيب تلقيه بالقبول(
  . الدليل

و إن مل يعقل و يدرك ما هي العلة من وراء التشريع و األحكام : أي) و إن مل يفهم معناه(
ما ) 1: (فإنه كما هو معلوم، أن األحكام الشرعية هلا حاالن. لك النص أو الدليلالواردة يف ذ

ففي . -و هو التعبدي–ما مل يدرك معناه ) 2(كان معناه ومعقوال راجعا ملصاحل معلومة؛ و منها 
  .)3(احلالتني، جيب على  املؤمن اتباع الشريعة و التسليم هلا

يف جمال –أنه إذا ورد نص أو دليل من الشرع  :و ذا يكون املعىن اإلمجايل للقاعدة
، فالواجب على املكلف هو قبول ذلك بالتسليم و االستسالم و -األحكام و غريها من ااالت

                                                        
  .2/162، طرح التقريبالعراقي،  ) 1(
  .31-29،  ص 2.طالتسليم للنص الشرعي و املعاوضات الفكرية املعاصرة، العجالن ،  ) 2(
  .31، ص مرجع سابقالعجالن،  ) 3(
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االنقياد؛ و إن كان غري معقول املعىن، فإن الشارع مل يأت بشيئ إال من أجل جلب املصلحة أو 
  .- فهمت العلة و املعىن أم ال–درء املفسدة 
  .)1("املنصوص بعني االمتثال حيصل إمنا فيه املعىن يعقل ال فيما أن األصل: "ن صيغهاو م
  

  :أدلة القاعدة
ميكن االستدالل هلذه القاعدة بعموم األدلة الدالة على وجوب التسليم و االنقياد لنصوص 

  :القرآن و السنة، من ذلك
  :من القرآن الكرمي

M    »  º: قوله تعاىل -1   ¹          ̧  ¶  Ä     Ã  Â   Á     À   ¿   ¾    ½  ¼

ÅÆ    Ê  É  È  ÇL)2(. 

فاألية تبني ما هو املوقف الالزم من املؤمن عند ورود شيئ من الشارع من أنه 
هو القول  رسوله حكم وإىل اهللا حكم إىل دعوا إذا املؤمنني قول يكون أن ينبغي كان

يدرك املعىن وراء ذلك؛ و ليس هلم الذي يدل على التسليم و االستسالم و االنقياد، و إن 
  .)3(نني بسبب موقفهم احلق جتاه النصوص الشرعيةة ثناء للمؤمفاألي. اختيار آخر غري ذلك

¶  ¸  M      ¹: قوله تعاىل -2     µ   ´   ³  ²  ±      °   ¯  ®   ¬

   Á  À   ¿   ¾   ½  ¼  »  ºL)4(. 

رج يف نفس املؤمن حنو هذه األية تدل على وجوب االستسالم الكامل و ذهاب احل
األحكام اليت قضى ا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم؛ و هو عني املوقف الذي يلزم 

  . املسلم جتاه النصوص القرآنية
  :يف تفسريه - رمحه اهللا–قال ابن كثري 

                                                        
  .1/26، موسوعة القواعد؛ البورنو، 4/66، املبسوطالسرخسي،  ) 1(

  .51سورة النور، األية  ) 2(

  .18/273، التحرير و التنوير؛ ابن عاشور، 19/205، لطربيتفسري االطربي،  ) 3(

  .65سورة النساء، األية  ) 4(
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 صلّى الرسول حيكم حتى أحد يؤمن ال أنه: املقدسة الكرمية بنفسه تعاىل يقسم"
 باطنا له االنقياد جيب الّذي احلق فهو به حكم فما األمور، مجيع يف موسلّ عليه اللّه

  .)1("...وظاهرا
  :فقال -رمحه اهللا– )2(و أكّد هذا املعىن ابن أيب العز

 وتلقّي ألمره، واالنقياد وسلّم، عليه اللّه صلّى للرسول التسليم كمال فالواجب"
 أو شبهة حنمله أو معقوال، نسميه اطلب خبيال نعارضه أن دون والتصديق، بالقبول خربه
 .)3("...أذهام وزبالة الرجال آراء عليه نقدم أو شكا،

  
 :من السنة النبوية

 عليه اهللا صلّى اهللا رسول على نزلت ملّا: قال -رضي اهللا– هريرة أيب عن -1
MM  :وسلّم   L   K      J   I  H  GN  X    W  V    U     T  S    R  Q  P  OY    Z

]  \  [  _   ^`     f  e  d     c   b   aL)4(، قال :أصحاب على ذلك فاشتد 
 على بركوا مثّ وسلّم عليه اهللا صلّى اهللا رسول فأتوا وسلّم، عليه اهللا صلّى اهللا رسول

 واجلهاد والصيام الصالة نطيق، ما األعمال من كلّفنا اهللا، رسول أي: فقالوا الركب،
: وسلّم عليه اهللا صلّى اهللا رسول قال نطيقها، وال اآلية هذه عليك نزلتأ وقد والصدقة،

 مسعنا: قولوا بل وعصينا؟ مسعنا قبلكم من الكتابني أهل قال كما تقولوا أن أتريدون"
 .)5(..."املصري وإليك ربنا غفرانك وأطعنا مسعنا: قالوا املصري، وإليك ربنا غفرانك وأطعنا

                                                        
  .2/349، تفسري ابن كثريابن كثري،  ) 1(
 فقيها بارعا، عاملا إماما كان .بدمشق القضاة قاضي كان. فقيه: الدمشقي احلنفي العز، أيب بن حممد بن علي بن عليهو  ) 2(

ابن تغري : انظر. هـ 792تويف سنة  .سريته وحسنت املصرية، بالديار مرة، مث غري بدمشق احلنفية القضاة قضاء ويل مفننا،
  .4/313 ،15.، طاألعالم؛ الزركلي، 1/241، املنهل الصايفبردي، 

  .200،  ص 1. ط ،الطحاوية العقيدة شرح،  احلنفي العز أيب ابن ) 3(
  .284سورة البقرة، األية  ) 4(
رقم  1/115 ،)ختفوه أو أنفسكم يف ما تبدوا وإن(: تعاىل قوله بيان باب كتاب اإلميان، ،صحيحهيف أخرجه مسلم  ) 5(

125.  
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بغي للمسلم اختاذه جتاه النصوص الواردة فاحلديث يدل على أصل املوقف الذي ين
من الشارع، و أن األصل يف ذلك هو السمع و الطاعة و القبول و اخلضوع و عدم 

  . املعارضة بأمر من األمور؛ فالشارع ال ميكن أن يكلف اإلنسان مبا ال يطيقه مهما كان
  :تعليقا على هذا احلديث -رمحه اهللا–قال العالمة العثيمني 

) وأطعنا مسعنا: (يقول أن ورسوله اهللا أمر مسع إذا املسلم على بجي هكذا..."
  .)1(..".وسعها إال نفسا اهللا يكلف وال يستطيع، ما بقدر وميتثل

  
  :من املعقول
وجوب تقدمي الشرع على العقل عند توهم التعارض، وإال ففي احلقيقة والواقع أنه  تقرر 

إن األدلة ": ابن تيميةشيخ اإلسالم يقول .  الصريحال ميكن أن يتعارض النقل الصحيح مع العقل 
العقلية الصرحية توافق ما جاءت به الرسل، وإن صريح املعقول ال يناقض صحيح املنقول، وإمنا يقع 

  .)2("التناقض بني ما يدخل يف السمع وليس منه، وما يدخل يف العقل وليس منه
  

  :تطبيقات القاعدة
لصلوات اخلمس و أوقاا و مل يبني العلة و أن الشارع قد قرر عدد ركعات ا -1

 .)3(املعىن يف ذلك؛ و مع ذلك وجب قبول ذلك و االستسالم له

 جيوز وال املعتربة وشروطها املسنونة هيئاا يف وجبت كما تؤدى الصلوات - 2
 .)4(ذلك من بشيء اإلخالل

 يعترب ال الصومحتديد وجوب الصيام يف شهر رمضان دون غريه من الشهور؛ ف -3
 .)5(غريه كلها السنة صام ولو ،عذر بغري رمضان يصم مل من ممتثال

                                                        
  .2/322 ط،.د شرح رياض الصاحلني،العثيمني،  ) 1(
  .232-1/231،  2. ، طوالنقل العقل تعارض درء تيمية، ابن ) 2(

  .154، ص 1.، طجهله الفقيه يسع ال الذي الفقه أصولالسلمي،  ) 3(
  .1/26، موسوعة القواعدالبورنو، ؛ 7/3224، 1.ط، احملصول شرح يف األصول نفائسالقرايف،  ) 4(
  .1/26، مرجع سابقالبورنو،  ) 5(
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 جيب ما ومقادير الزكاة، فيها جتب اليت األموال يف األنصبة مقادير حتديد - 4
  .)1(فيها

 من ممتثال يعترب ال؛ فحتديد األماكن اليت يشرع للحاج املرور ا يف حجه -5
 .)2(له حج عل ذلك فالو من ف ،رفاتع على يقف ومل الدنيا جبال كل على وقف

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  .62ط، ص .دعلم أصول الفقه،  خالف، ) 1(
  .1/26، موسوعة القواعدالبورنو،  ) 2(
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  :الثاين املبحث
  )1(األحكام جتري على الظاهر و اهللا يتوىل السرائر: قاعدة

 
ال تنحصر يف األبواب الفقهية فقط، و لكنها ترشد  - يف احلقيقة–تطبيق هذه القاعدة 

عند التأمل تدل  -ةالقاعد: أي–و هي . املسلم يف تعامله مع الناس يف مجيع األحوال و الظروف
  .على كمال الشريعة اإلسالمية و مجاهلا

   
  :معىن القاعدة

هنا هو األحكام الدنيوية غري األحكام " األحكام"فاملراد بـ) األحكام جتري على الظاهر(
  : )2(فإن هللا حكمان. األخروية

 .الشرائع الظاهرة و أعمال اجلوارححكم يف الدنيا على  -1

  .واهر و البواطنو حكم يف اآلخرة على الظ -2

أما األحكام يف اآلخرة فعلى أحكام الثواب و العقاب، . فأحكام الدنيا مرتبة على الظواهر
  . و هي إىل اهللا تعاىل

 السرو  .)3(شر أو خري من السر عمل: و هي" سريرة"السرائر مجع ) و اهللا يتوىل السرائر(
 ما وهي القلب، سرائر حتشر يوم: ، أي)رائريوم تبلى الس: (و منه قوله تعاىل. )4(يكتم الذي هو

  . )5(والنية العقيدة من أسره
أن من كان يتوىل القضاء و احلكم على الناس، فإنه حيكم بالظاهر : فاملعىن اإلمجايل للقاعدة

  . على حسب ما ثبت عنده من بينات، و اهللا تعاىل يدين بالسرائر إذا كان احلكم خبالف الباطن

                                                        
  .182، 7/114، طرح التثريبالعراقي،  ) 1(
  .604، ص د املستخرجة من إعالم املوقعنيالقواعاجلزائري،  ) 2(
  .4/357 ،"سرر"مادة  ،لسان العربابن منظور،  ) 3(
  .2/681 ،"سرر"مادة  ،4. طالعربية،  وصحاح اللغة تاج الصحاح  ، اجلوهري ) 4(
  .522، ص الكلياتالكفوي،  ) 5(



271 
 

حيكم مبا يظهر له من الدالئل و القرائن، و ليس مكلفا ألن يعلم ما تكنه  -مثال–فالقاضي 
فما عليه إال االجتهاد؛ فإن أصاب . الصدور، ألن ذلك من علم الغيب الذي ال يعلمه إال اهللا تعاىل

  . )1(احلق فله أجران، و إن أخطأ فله أجر واحد
  :- رمحه اهللا–لقيم كما نقل ذلك ابن ا-رمحه اهللا–و قد قال اإلمام الشافعي 

 حيكم أن له جيعل فلم ويسرون غريه اإلسالم يظهرون قوم على رسوله اللّه أطلع مثّ...  "
 وبذلك... أظهروا ما خبالف الدنيا يف عليهم يقضي أن له جيعل ومل اإلسالم، حكم خبالف عليهم
 احلقوق، ومجيع دوداحل من العباد بني فيما - وسلّم عليه اللّه صلّى - اللّه رسول أحكام مضت

  .)2("بالسرائر يدين واللّه يظهرون، ما على أحكامه مجيع أنّ أعلمهم
و . خبالف احملكوم له؛ إذا علم أن احلكم خالف الباطن الذي يكنه، فال جيوز له ذلك

  :- رمحه اهللا–لذلك يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 
له أخذه، و لو كان احلاكم و لو حكم احلاكم لشخص خبالف احلق يف الباطن مل جيز "

  .)3("سيد األولني و اآلخرين
  

  :أدلة القاعدة
  :من القرآن الكرمي

°M : قوله تعاىل -1   ¯  ®   ¬    «  ª   ©   ¨L)4(. 

كإقامة –فاهللا تعاىل أمر بقتل املشركني حىت يتوبوا و يظهروا اإلسالم و شعائره 
و مل يأمرهم بأن ينقبوا عما يف فإذا فعلوا ذلك، خلوا سبيلهم، . -الصالة و إيتاء الزكاة

  .)5(قلوم، و إمنا اكتفى مبا هو ظاهر منهم
  :-رمحه اهللا–قال ابن القيم 

                                                        
  .211، ص القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية يف األقضيةالنفاعي،  ) 1(
  .83-3/82، إعالم املوقعنيابن قيم اجلوزية،  ) 2(
  .277-35/276، جمموع الفتاويابن تيمية،  ) 3(
  .5األية  جزء من سورة التوبة، ) 4(
  .214، ص مرجع سابقالنفاعي،  ) 5(
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 اللّه صلّى -  فإنه شريعة به تأيت ما أكمل هو الرسول به جاء ما أنّ ذا ظهر وقد"
 ومل رسوله،و اللّه طاعة ويلتزموا اإلسالم يف يدخلوا حتى الناس يقاتل أن أمر -  وسلّم عليه
 إذا الدنيا يف اللّه أحكام عليهم جيري بل بطوم، يشق أن وال قلوم عن ينقّب أن يؤمر

 .)1("...ونيام قلوم على اآلخرة يف أحكامه وجيري دينه، يف دخلوا
  

  :من السنة النبوية
 سرية، يف وسلّم عليه اهللا صلّى اهللا رسول بعثنا: قال )2(زيد بن أسامة عن -1

نفسي يف فوقع فطعنته اهللا، إلّا إله ال: فقال رجال فأدركت جهينة، من احلرقات حنافصب 
 أقال: وسلّم عليه اهللا صلّى اهللا رسول فقال وسلّم، عليه اهللا صلّى للنيب فذكرته ذلك، من
 أفال": قال السالح، من خوفا قاهلا إنما اهللا، رسول يا: قلت: قال وقتلته؟ اهللا إلّا إله ال

 أسلمت أني متنيت حتى علي يكررها زال فما "ال؟ أم أقاهلا تعلم حتى قلبه عن قتشق
  .)3( يومئذ

 الباطنة دون الظاهرة األسباب على األحكام جريان على دليل احلديث هذا يف
   .)5(السرائر عالم إال فيها ما يعلم وال إليها، يوصل ال البواطن ألن ؛)4(اخلفية

  :يف معىن هذا احلديث -رمحه اهللا– )6(و قال ابن امللقن
 األمور وبواطن الغيب من يعلمون ال البشر وأن البشرية، حالة على التنبيه معناه"

 ما األحكام أمور يف عليه جيوز وأنه ذلك، من شيء على تعاىل اهللا يطلعهم أن إلّا شيئا،
                                                        

  .3/102، إعالم املوقعنيابن قيم اجلوزية،  ) 1(
حب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و مواله و . بن امرئ القيس هو أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل بن عبد العزى ) 2(

الطبقات ابن سعد، : انظر. مات يف آخر خالفة معاوية. استعمله النيب صلى اهللا عليه و سلم على جيش لغزو الشام. ابن مواله
  .508-2/496سري أعالم النبالء، ؛ الذهيب، 5/413الكربى، 

  .96رقم  ،1/96 ،اهللا إلّا إله ال: قال أن بعد الكافر قتل حترمي باب اإلميان،كتاب  ،صحيحهأخرجه مسلم يف  ) 3(
  .1/266، 1.ط ،تطريز رياض الصاحلنياملبارك،  ) 4(
  .1/373، إكمال املعلم بفوائد مسلمالقاضي عياض،  ) 5(
. ديث و الفقه و تاريخ الرجالمن كبار علماء احل". ابن امللقن"هو عمر بن علي بن أمحد األنصاري الشافعي املعروف بـ ) 6(

: انظر. هـ 804تويف بالقاهرة سنة ". إكمال ذيب الكمال"و " اإلعالم بفوائد عمدة األحكام: "منه. له حنو ثالمثائة مصنف
  .5/57األعالم، ؛ الزركلي، 1/508البدر الطالع، الشوكاين، 
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 وباليمني بالبينة فيحكم ر،السرائ يتوىل واهللا بالظاهر، الناس بني حيكم إمنا وأنه عليهم، جيوز
 إمنا ولكنه ذلك، خالف على الباطن يف كونه إمكان مع الظاهر أحكام من ذلك وحنو
 .)1("بالظاهر كلف

 صلّى اللّه رسول أن: رضي اهللا عنها )2(عن أم سلمة الزبري، بن عن عروة -2
 يأتيين وإنه بشر، أنا إنما(: فقال إليهم فخرج حجرته، بباب خصومة مسع وسلّم عليه اهللا

 بذلك، له فأقضي صدق، أنه فأحسب بعض، من أبلغ يكون أن بعضكم فلعلّ اخلصم،
 .)3()فليتركها أو فليأخذها النار، من قطعة هي فإنما مسلم، حبق له قضيت فمن

فاحلديث يدل على أن األحكام جترى على الظاهر، و فيه إعالم الناس بأن النيب 
ك كغريه، و إن كان صلى اهللا عليه و سلم خيتلف عن غريه صلى اهللا عليه و سلم يف ذل

من حيث اطالعه على ما أطلعه اهللا تعاىل عليه من الغيبيات و بواطن األمور؛ و ذلك يف 
  .)4(أمور خمصوصة، و ليس يف األحكام العامة

  :معلقا على هذا احلديث -رمحه اهللا–قال ابن القيم 
 ىف املبطل وأعلم بالظاهر، بينهم حيكم أنه موسل وآله عليه تعاىل اهللا صلى فأخرب"

 له يقطع فإمنا به له حكمه مع وأنه به، له حيكم ما أخذ له حيل ال حكمه أن األمر نفس
  .)5("...النار من قطعة

  
  :من اإلمجاع

                                                        
  .10/23، 1.، ط األحكام عمدة بفوائد اإلعالم، ابن امللقن ) 1(
. هي أم سلمة أم املؤمنني هند بنت أيب أمية بن املغرية بن خمزوم املخزومية، بنت عم أيب جهل و بنت عم خالد بن الوليد  )2(

؛ 8/342اإلصابة، ابن حجر العسقالين، : انظر. هـ 61توفيت سنة . هـ 3بىن ا النيب صلى اهللا عليه و سلم سنة 
  .2/741تاريخ اإلسالم، الذهيب، 

؛ و مسلم 3/131، 2358، كتاب املظامل، باب إمث من خاصم يف باطل و هو يعلم، رقم صحيحهجه البخاري يف أخر ) 3(
  .3/1337، 1713، كتاب األقضية، باب احلكم بالظاهر و اللحن باحلجة، رقم صحيحهيف 

  .2/271، إحكام األحكامابن دقيق العيد،  ) 4(
  .2/79، ط.د، الشيطان دمصاي من اللهفان إغاثةابن قيم اجلوزية،  ) 5(
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 إال أن احلاكم ال يقضي على -عليهم رمحة اهللا–أما اإلمجاع، فقد أمجع الفقهاء 
  :رمحه اهللا–لرب قال ابن عبد ا. )1(بالظاهر

  .)2("وجلّ عز اللّه إىل السرائر وأنّ الظّاهر على الدنيا أحكام أنّ أمجعوا وقد"
  

  :من املعقول
أن تكليف الناس باالطالع على بواطن األمور و خفايا القلوب، لكان ذلك من تكليف ما 

¬M : ال طاقة هلم به، و قد قال اهللا تعاىل   «  ª  ©   ̈   §L )3(.   
  

  :قات القاعدةتطبي
إذا قامت بينة مقبولة مما يقتضي حدا شرعيا، فاحلاكم يقيمه معتمدا على  -1

 )4(.الظاهر و ال يأمث إذا كانت البينة كاذبة أو خمالفة للواقع

صحت اإلمامة باإلمام احملدث و حصل للمأموم اجلماعة؛ ألنه ائتم بإمام يظنه  -2
 )5(.متطهرا، فال يضر كون اإلمام حمدثا يف الباطن

أن احلاكم جيري األحكام على ظاهر عدالة الشهود و إن كانوا يف الباطن  -3
 .)6(شهود زور

قبول توبة الكافر األصلي من كفره باإلسالم؛ ألنه ظاهر مل يعارضه ما هو  -4
 .)7(أقوى منه، فيجب العمل به، ألنه مقتض حلقن الدم

                                                        
  .4/307، بداية اتهد؛ ابن رشد، 62، ص اإلمجاعابن املنذر،  ) 1(

  . 2/359، 1. ، طاالستذكارابن عبد الرب، ؛ 10/157، ط.، دواألسانيد املعاين من املوطأ يف ملا التمهيد ابن عبد الرب، ) 2(
  .216، ص واعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية يف األقضيةالقالنفاعي، : و انظر. 286األية  جزء من سورة البقرة، ) 3(
  .8/14طرح التثريب، العراقي،   )4(
  .2/328العراقي، مرجع سابق،   )5(
  .3/351، إعالم املوقعنيابن قيم اجلوزية، ؛ 7/130العراقي، مرجع سابق،  ) 6(
  .3/180، مرجع سابقابن قيم اجلوزية،  ) 7(
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لعمرو مبال  أن حكم احلاكم باألمالك املرسلة ال ينفذ يف الباطن؛ فلو حكم -5
 .)1(زيد و كان جمتهدا متحريا للحق، مل جيز لعمرو أخذه

إذا حكم القاضي بطالق امرأة من زوجها بناء على شهادة زور، نفذ حكمه  -6
 .)2(ظاهرا و هي زوجته باطنا

لو حكم احلاكم لرجل أجنيب على امرأة أجنبية أا زوجته بناء على شهادة  -7
  .)3(زور، نفذ احلكم يف الظاهر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                        

  .377-35/376، فتاوىع الابن تيمية، جممو ) 1(
  .6/426، الفروعابن مفلح،  ) 2(
  ).503-4/502، مغين احملتاج؛ الشربيين، 4/307، بداية اتهدابن رشد،  ) 3(
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  :الثالث املبحث
يستحب التجمل يف سائر جمامع اخلري إال ما ينبغي فيه إظهار التمسكن و : قاعدة

  )1(واخلوفالتواضع 
  

فاهللا عز و جل مجيل حيب اجلمال، و كان أحق ما يتجمل له و يتزين للدخول فيه هو 
ى التجمل و التزين حينما أقبل على فينبغي على العباد احلرص عل. جمامع اخلري اليت حيبها اهللا تعاىل

  .و هذه القاعدة تؤكد هذا األمر. تلك العبادات من أجل تعظيم اهللا تعاىل و شعائره
  

 :معىن القاعدة

و التجمل أي تكلف . جتميال مبعىن زينه- جيمل-ل من مجلفالتجم )يستحب التجمل(
  . )2(جيمل مبا وظهر واجلمال احلسن تكلفاجلميل، و أيضا 

مر الوارد يف هذه القاعدة أمر ندب و استحباب ال أمر حتم و إجياب، كما هو واضح و األ
؛ لكونه متعلقا بكمال اخلري و العبادات ال بإجزائها و صحتها؛ و ذلك أن من )يستحب(من قوله 

شأن ما يتعلق بكمال العبادة أن يكون من قبيل الزيادة على القدر الواجب فيها، خبالف اإلجزاء؛ 
فاإلجزاء يتحقق مبجرد إتيانه مطابقة . )3("أن يغين الفعل عن املطلوب و لو من غري زيادة عليه"فهو 

  :-رمحه اهللا–قال ابن دقيق العيد . )4(األمر الشرعي
القواعد الشرعية تقتضي أن العبادة إذا أيت ا مطابقة لألمر كانت سببا للثواب و "

  .)5("الدرجات و اإلجزاء

                                                        
  .3/226، طرح التثريبالعراقي،  ) 1(
  .136ص  ،"مجل"مادة  ،املعجم الوسيط؛ جممع اللغة، 61ص  ،"مجل"مادة  ،خمتار الصحاحالرازي،  ) 2(
  . 22، معجم لغة الفقهاءقلعجي، رواس  ) 3(
  .270، ص القواعد و الضوابط الفقهية عند ابن دقيق العيدالقحطاين،  ) 4(
  .1/13، إحكام األحكامابن دقيق العيد،  ) 5(
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 ويف. اجلمع موضع: ومرتل كمقعدامع "فاامع مجع جممع، و  )رييف سائر جمامع اخل(
  .)1("البحرين جممع وكذلك جيتمعان، حيث أي وكتفي عنقي بني جممع بيده فضرب: احلديث

   .و امللتقى االجتماع مكانمجعا؛ و أطلق على -جيمع-فهو من حيث اللغة اسم مكان من مجع
اجتماع الناس للقيام بالعبادات و غريها من األعمال هنا أماكن " جمامع اخلري"فاملراد بـ

  .الصاحلة، كاملساجد و املصلى
–هذا استثناء عن هذا األصل ) واخلوفإال ما ينبغي فيه إظهار التمسكن و التواضع (

؛ فهناك أماكن يستحب فيها إظهار التمسكن و -يعين استحباب التجمل و التزين يف جمامع اخلري
  .التذلل أمام اهللا عز و جلالتواضع و اخلوف و 

أن التجمل و التزين من األمور املستحبة للمسلم اإلتيان ما : فاملعىن اإلمجايل للقاعدة
عندما تأهب للحضور يف جمامع اخلري حيث اجتمع فيها الناس للعبادات و أعمال اخلري، ألن يف 

قيق مقصود الشارع من هذه االستعداد للعبادة بالتزين و التجمل مما جيعل املكلف أقرب إىل حت
  . تعاىلذل و الفقر و اخلضوع هللا العبادة أو هذا اخلري؛ إال إذا املوقف يتطلب إظهار املسكنة و ال

  
  :أدلة القاعدة

  :من القرآن الكرمي
)  M : قوله تعاىل -1      '  &  %  $  #   "L )2(. 

التجمل بأخذ : فاألية دليل على أن من األمور املرغوبة فيها عند حضور املسجد
يوم : ثوب نظيف عند الصالة، ال سيما يف األوقات اليت كثر فيها اجتماع الناس؛ مثل

  .اجلمعة و العيدين
  :يف تفسري هذه األية - رمحه اهللا– )3(قال العالمة صديق حسن خان

                                                        
  .20/451 ،"مجع"مادة  ،تاج العروسالزبيدي،  ) 1(

  .31األية  جزء من سورة األعراف، ) 2(

سافر إىل . ولد و نشأ يف قنوج و تعلم يف دهلي. ي احلسيين البخاري القنوجيهو حممد صديق خان بن حسن بن عل ) 3(
تويف ". أحبد العلوم"، و "فتح البيان يف التفسري: "له نيف و ستون مصنفا، منها. وبال و تزوج مبلكة وبال، ففاز بثروة وافرة

دار : بريوت( 1.طيف تاريخ اهلند من األعالم،  اإلعالم مبنالطاليب، عبد احلي بن فخر الدين احلسين، : انظر. 1307سنة 
  .168-6/167األعالم، ؛ الزركلي، 8/1248و )هـ 1420ابن حزم، 
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 بعموم فاالعتبار خاص، سبب على واردا كان وإن آدم بين جلميع خطاب هذا"
 عند بالتزيني أمروا امللبوس، من الناس به يتزين ما والزينة .السبب خبصوص ال اللفظ

  .)1("والطواف للصالة املساجد إىل احلضور
  

  :من السنة النبوية
 يدخل ال(: قال وسلّم عليه اهللا صلّى النيب عن مسعود، بن اهللا عبد عن - 1

 ثوبه نيكو أن حيب الرجل إنّ: رجل قال ،)كرب من ذرة مثقال قلبه يف كان من اجلنة
  .)2()الناس وغمط احلق، بطر الكرب اجلمال، حيب مجيل اهللا إنّ(: قال حسنة، ونعله حسنا

موضع الشاهد من احلديث هو أن الرسول صلى اهللا عليه و سلم نفى كون 
اإلنسان البسا ثوبا حسنا و نعال حسنة من الكربياء، بل حثّ صلى اهللا عليه و سلم ذلك 

صلى اهللا عليه و سلم أثبت أن ذلك من فكأنه ). اجلمال حيب مجيل اهللا إنّ(: عندما قال
  .اجلمال الذي حيبه اهللا تعاىل، و ال سيما إذا كان ذلك يف جمامع اخلري

  :- رمحه اهللا– )3(ابن هبرية قال
 ثوبه الرجل حتسني أن على يدلل فهو) اجلمال حيب مجيل اهللا إن: (قوله وأما"
 عز هللا وشكر لرحيه تطييب الثوب تنظيفه يف أنه من جل،و عز اهللا عبادة يكون وتنظيفه

 .)4("...الناس ألعطيات الدافع بالغىن وتظاهره حلاله وجل

                                                        
  .4/332، ط.، دالقرآن مقاصد يف البيان فتح، خان صديق ) 1(
  .91، رقم 1/93 ، كتاب اإلميان، باب حترمي الكرب و بيانه،صحيحهأخرجه مسلم يف  ) 2(
عامل . من كبار الوزراء يف الدولة العباسية: حممد بن هبرية الذهلي الشيباينّ، أبو املظفر، عون الدين،) بن هبرية(حيىي بن هو  ) 3(

واتصل باملقتفي ألمر اهللا، فواله بعض األعمال، وظهرت  .قرأ التاريخ واألدب وعلوم الدين. له نظم جيد. بالفقه واألدب
وملا تويف املقتفي وبويع املستنجد، أقره يف الوزارة إىل أن تويف ). هـ 544سنة (مث استوزره املقتفي  .كفاءته، فارتفعت مكانته

   .6/230وفيات األعيان، ؛ ابن خلكان، 12/184، تاريخ اإلسالمالذهيب، : انظر. هـ 560سنة  ببغداد
  .2/101 ،ط.د، الصحاح معاين عن اإلفصاح ابن هبرية،  ) 4(
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 اللّه صلّى - اللّه رسول مسع أنه: رضي اهللا عنه )1(سالم بن اللّه عبد عن -2
 ليوم ثوبني اشترى لو أحدكم على ما(: اجلمعة يوم يف املنرب على يقول - وسلّم عليه

 .)2()مهنته ثويب سوى جلمعةا

 مبلبوس وختصيصه اجلمعة يوم احلسنة الثّياب لبس استحباب على يدلّفاحلديث 
و النيب صلى . و هذا من باب التجمل و التزين يف جمامع اخلري .)3(األيام سائر ملبوس غري

 وهو لهفاع على وتكليف حرج فيه ليس شيء بأنه فيه الترغيب يريد"اهللا عليه و سلم إمنا 
 .)4("اإلنسان يفوته ال إذ خري

 عليه اهللا صلّى اللّه رسول قال: قاال هريرة، وأيب اخلدري، سعيد أيب عن -3
 مثّ عنده، كان إن طيب من ومس ثيابه، أحسن من ولبس اجلمعة يوم اغتسل من(: وسلّم

 إمامه خرج إذا أنصت مثّ له، اللّه كتب ما صلّى مثّ الناس، أعناق يتخطّ فلم اجلمعة أتى
  .)5()قبلها الّيت مجعته وبني بينها ملا كفّارة كانت صالته من يفرغ حتى

فاحلديث واضح الداللة على ترغيب املسلم يف لبس أحسن ثيابه و تعطري نفسه 
  .بالطيب عند حضور صالة اجلمعة؛ و هي جممع من جمامع اخلري للمسلمني

  :هذا احلديثتعليقا على - رمحه اهللا–قال صاحب عون املعبود 
 .)6(..."للمسلمني عيد هو الّذي اجلمعة يوم والزينة التجمل استحباب وفيه"

                                                        
من خواص أصحاب النيب . سرائيلي، اإلمام احلرب، املشهود له باجلنة، حليف األنصارهو عبد اهللا بن سالم بن احلارث اإل ) 1(

سري أعالم النبالء، ؛ الذهيب، 4/102اإلصابة، ابن حجر العسقالين، : انظر. صلى اهللا عليه و سلم قبل وفاة النيب بعامني
2/413-425.  
رقم  ،1/348 باب ما جاء يف الزينة يوم اجلمعة، فيها، أبواب إقامة الصلوات و السنة ،السننيف  أخرجه ابن ماجه ) 2(

  .و صححه األلباين، "حسن لغريه: "قال األرناؤوط. 1095
  .3/279 ،1.ط، نيل األوطار شرح منتقى األخبار الشوكاين، ) 3(
  .1/340ط، .، دماجه ابن سنن على السندي حاشية ، السندي ) 4(
  .و حسنه األلباين. 343رقم ، 1/94باب يف الغسل يوم اجلمعة،  ارة،كتاب الطه أخرجه أبو داود يف السنن، ) 5(
  .2/6،  2.، طداود أيب سنن شرح املعبود عونآبادي،  العظيم ) 6(
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 من أكل من(: قال وسلّم عليه اهللا صلّى النيب عن اهللا، عبد بن جابر عن -4
 فإنّ مسجدنا، يقربن فال والكراث والثّوم البصل أكل من: مرة وقال - الثّوم البقلة، هذه

 .)1()آدم بنو منه يتأذّى مما تتأذّى املالئكة

و قد دل هذا احلديث على أن العلة من ذم أكل ذم البصل و الثوم و الكراث هي 
و هذا عام يف كل ما يسبب األذى من مأكول . كوا تؤذي الناس و املالئكة يف املسجد

  .و مشروب و ملبوس و غريها
مع اخلري اليت اجتمع و هذا الذم أيضا ليس خاصا باملساجد، بل هو عام يشمل جما

 إحلاق على بعمومه فيستدل باملسجد النهي تقييد احلديث هذا يف ليس"ـف. فيها الناس
 بالقياس، بعضهم أحلقها وقد. الوليمة ومكان واجلنازة العيد كمصلى باملساجد اامع

  .)2("أوىل العموم ذا والتمسك
ثل هذه املناسبات معىن ذلك أن املسلم ينبغي له حتسني األدب عند حضور م

  .اخلريية بالتجمل و التزين هلا مع غري إسراف و ال تبذير
  

  :تطبيقات القاعدة
1-  "ل املستحبجمو التطيب حلضور صالة  احلسنة باملالبس اجلمعة يوم الت

 .)3("اجلمعة

جمامع االستسقاء و الكسوف من األماكن اليت ينبغي إظهار التمسكن و " -2
 )4(".التواضع و اخلوف

تحب إظهار التجمل عند ورود الضيوف أو الوفود ملا فيه من تعظيم يس" -3
 )5(".مكانة اإلسالم و إرهاب األعداء

                                                        
 ،حنوها أو كراثًا أو بصلًا أو ثوما أكل من ي باب  الصالة، ومواضع املساجد كتاب، صحيحهأخرجه مسلم يف  ) 1(

  .564رقم  ،1/395
  .9/454، 1. ، طالبخاري صحيح خبايا كشف يف الدراري املعاين كوثر، طيالشنقي ) 2(
  . 3/226، طرح التثريبالعراقي،  ) 3(
  .العراقي، نفس املرجع  )4(
  .3/227العراقي، مرجع سابق،   )5(
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 بالعناية والرعاية بصيانته ومحايته القيام ومؤذنه وقيمه املسجد على كل إمام -4
 .ويفرق مجاعتها، من كل ما يشينها ويدنسه

االستياك و يستحب احلرص على كمال الطهارة من إسباغ الوضوء و   -5
 .)1(التطيب و كمال التزين عند كل صالة

يستحب االغتسال و إزالة األذى و استعمال أطيب الطيب عند اإلحرام   -6
 .)2(حبج أو عمرة

يستحب التطيب و التجمل عند حضور جمالس العلم و حلق الذكر ألنه   -7
  .مواطن حضور املالئكة الراضني مبا صنعه طالب العلم و املتفقهون يف الدين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                        

  .1/79، روضة الطالبني؛ النووي، 1/69، املغينابن قدامة،  ) 1(
  .3/69، مرجع سابقلنووي، ؛ ا2/143، بدائع الصنائعالكاساين،  ) 2(
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  :الرابع املبحث
  )1(االبتداء باألهم فاألهم يف األمور الشرعية: قاعدة

  
فهي . هذه القاعدة تؤكد على ضرورة معرفة درجات املصلحة و املفسدة و تتطلب ذلك

معرفة األهم فاألهم أو املهم حبسب درجات املصلحة و املفسدة حيت يصل إىل االختيار  ترشد إىل
فقه "و " فقه األولويات"وهذه القاعدة هي من أساسيات ما يعرف اليوم مبصطلح . فّقالصحيح املو

  ".املوازنات
  

  :معىن القاعدة
أن : هنا تقدميه و تفضيله على غريه، أي )االبتداء(املراد بـ) االبتداء باألهم فاألهم(

  . املكلف خيتار هذا األمر ابتداء و يفضله و يبدأ به دون غريه
و هذا االبتداء و . فاملراد به هو األوىل و األكثر أمهية و ضرورة و فضيلة )األهم(أما 

ففي هذه احلالة، ال بد من معرفة . الشرعية األحكام من حكمان تعارض إذافيما التقدمي و التفضيل 
  .)2(أي احلكمني أكثر أمهية و فضال من غريه، فيبتدأ به و يقدم على غريه

ألمور اليت هلا عالقة مع الثواب و العقاب من اهللا تعاىل؛ ألن يف ا: أي )يف األمور الشرعية(
املكلف رمبا انشغل بعبادة أو عمل و يترك عبادة أو عمل هو أعظم أجرا و أكثر ثوابا من 

كثرية ومتعددة ، فهذا داخل يف كل أمور  "األهم واملهم"املسائل اليت يتناوهلا موضوع ف.  )3(األول
  .الشريعة

وضع كل شيء يف مرتبته بالعدل من األحكام والقيم واألعمال، مث يقدم "ن فالقاعدة تفيد أ
صحيحة يهدي إليها نور الوحي ونور العقل،  شرعية) موازين (  األوىل فاألوىل بناء على معايري

فال يقدم غري املهم على املهم، وال املهم على األهم وال املرجوح على الراجح، بل يقدم ما حقه 

                                                        
  .7/162، طرح التثريبالعراقي،  ) 1(

  .1/123، 2.، طاإلسالمي الفقه أصول يف الوجيز، الزحيلي ) 2(

: تاريخ. ) www.waheedbaly.com: منشور يف موقع الشيخ الرمسي( 3ص فقه األولويات، ، بايل )3 (
03/05/2016.  
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ما حقه التأخري، وال يكرب الصغري وال يصغر الكبري، بل يوضع كل شيء يف موضعه  التقدمي ويؤخر
  .)1(" طغيان وال إخساربالقسطاس املستقيم بال

. و أول ما ينبغي االهتمام به يف األمور الشرعية هو االهتمام بتقدمي األصول على الفروع
جتريد التوحيد و التحذير من تصحيح االعتقاد و ف. فالعقيدة هي األصل، و التشريع فرع عنه

  .)2( من األمور الىت ينبغي تقدميه الشرك و البدع و اخلرافات
و تقرير الشيء بأنه أهم من غريه من األمور الذي يرتبط باعتبارات عدة؛ فاألمهية و 
األولوية ختتلف من إنسان إىل إنسان؛ فلرمبا األهم و األوىل إلنسان طلب العلم و التفقه، و األوىل 

  . لآلخر بر الوالدين أو اجلهاد يف سبيل اهللا
ألوىل يف رمضان غري األوىل يف فاكما أا ختتلف يف حق إنسان واحد من حال إىل حال؛ 

فأدلة القرآن و . غري رمضان؛ كذلك األوىل يف حالة احلرب خيتلف عما هو أوىل يف حالة السلم
  .  ة التطبيقية هلذه القاعدةالسنة مليئة باألمثل

 )األهم فاملهم"أو " (األهم فاألهم"موضوع لذلك كان ف. قدمي األهم فاملهم شريعة نبويةفت
  .)3("نافس يف إدراكه العلماء والعقالءمما ت"

  
  :أدلة القاعدة

  :من القرآن الكرمي
®  M : قال اهللا  تعاىل -1   ¬  «        ª   ©   ¨  §  ¦    ¥  ¤

³  ²   ±  °    ¯´  ¹  ¸  ¶  µº    ¾   ½  ¼  »   À  ¿L )4(. 

سقاية احلج و عمارة املسجد و اإلميان باهللا و (فنفي التسوية بني هذه األعمال 
  .دليل على كون بعض هذه األعمال أهم من غريها) احلهاد يف سبيله

                                                        
  .4ص  ،1. طاخلالصة يف فقه األولويات، ، الشحود ) 1(

  .130-129، ص 2.طفقه األولويات؛ دراسة جديدة يف ضوء القرآن و السنة،  القرضاوي، ) 2(
 .alshaikh.com/wp2/?p=766http://saleh: مقالة منشورة يف موقع الشيخ الرمسياملهم و األهم، ، آل الشيخ )3 (

  .03/05/2016: تاريخ

  .19سورة التوبة، األية  ) 4(
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M6  5 : تعاىلاهللا قال  - 2   4    3  27    <      ;   :  9  8

>   =?  C   B  A    @D     I  H   G  F  EL)1(.  
  : يف تفسري هذه اآلية -رمحه اهللا– القرطيبقال اإلمام 

 فيها اإلخفاء ألنّ التطوع، صدقة يف اآلية هذه أنّ إىل املفسرين مجهور ذهب"
 عنها، الرياء النتفاء تطوعها يف أفضل اإلخفاء العبادات سائر وكذلك اإلظهار، من أفضل
و هذا من باب  .ظهاراإلخفاء يف التطوعات أوىل من اإلف .)2(".الواجبات كذلك وليس

  .تقدمي األهم فاألهم
¼    ½  ¾     ¿M: تعاىلاهللا قال  - 3   »   º  ¹À  Ä  Ã  Â   ÁÅ     Æ

  É  È          ÇL )3(. 
إذا أقرضتم شخصا مث : التأخري والتأجيل، واملعىن: ضيق احلال، والنظرة: العسرةف 

ر، لكن إبراءه وإسقاط عجز عن السداد لشدة نزلت به، فأنظروه إىل وقت الرخاء واليس
فاهللا تعاىل قد فضل إبراء املعسر عن الدين أوىل  .)4(لكمالدين عنه أفضل وأكثر ثوابا 
  .فاألية تدل على تقدمي األهم فاألهم يف األمور الشرعية. بالتقدمي و االهتمام من إنظاره

{  ~  �M: تعاىلاهللا  قال  - 4   |   {  z   y   x     w   v  u¡    ¢

 ¥  ¤    £ §   ¦¨    ®  ¬   «    ª   ©L )5(.  
رد العدوان، ال لوم فيه وال عدوان وال مؤاخذة،  ن االنتصار وفاألية تدل على أ

 إال إذالكن العفو واملغفرة أفضل وأليق باملؤمن؛ و  .وإمنا املؤاخذة يف االبتداء بإيذاء الناس
  .لة أوىلكان املعتدي متماديا يف ظلمه وبغيه، فإن االنتصار يف هذه احلا

                                                        
  .271سورة البقرة، األية  ) 1(
  .3/332، تفسري القرطيبالقرطيب،  ) 2(
  .280سورة البقرة، األية  ) 3(
: مقالة منشورة يف موقع جامعة أم القرىمدخل إىل فقه األولويات، ، مجعة ) 4(

http://uqu.edu.sa/page/ar/168986 . 05/05/2016: تاريخ.  
  .40-39سورة الشورى، األية  ) 5(
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و قد أرشد اهللا تعاىل من خالل هذه األية كيف يوازن املؤمن بني هاتني احلالتني 
فهو من باب . من االنتصار و العفو؛ مىت يقدم على االنتصار و مىت يسلك مسلك العفو

  .املوازنات و تقدمي األهم فاألهم
  

  :من السنة النبوية
بضع وستون شعبة، أو بضع اإلميان ": ، قالعن أيب هريرة، عن رسول اهللا  -1

وسبعون شعبة، فأرفعها ال إله إالّ اللّه، وأدناها إماطة األذى عن الطّريق، واحلياء شعبة من 
 .)1("اإلميان

على إماطة " ال إله إال اهللا"فتقدمي . فدرجات شعب اإلميان تتدرج حبسب أمهيتها
األهم فاألهم يف الشريعة  فهذا دليل على تقدمي. األذى و احلياء إمنا ألمهيته على غريه

 .اإلسالمية

 وسلّم عليه اهللا صلّى اللّه رسول قال: قال عنهما، اللّه رضي عباس ابن عن -2
 جئتهم فإذا الكتاب، أهل من قوما ستأيت إنك(: اليمن إىل بعثه حني )2(جبل بن ملعاذ

 لك طاعوا هم فإن اللّه، رسول حممدا وأنّ اللّه، إلّا إله ال أن يشهدوا أن إىل فادعهم
 طاعوا هم فإن وليلة، يوم كلّ يف صلوات مخس عليهم فرض قد اللّه أنّ فأخربهم بذلك،

   .)3()...صدقة عليهم فرض قد اللّه أنّ فأخربهم بذلك لك
فمن أوىل األولويات البدء بالتوحيد شهادة أن ال إله إال اهللا وأن : وجه االستدالل

انتقل إىل األمر بالصالة مث انتقل إىل غريها حىت يبني  حممدا رسول اهللا فإن حتقق هذا األمر
   .)4("البداءة باألهم فاألهم" فاحلديث يدل على .هلم ما يتعلق بالدين اإلسالمي

                                                        
صححه  .1/384، 166وأدىن، رقم  أعلى هلا وشعب أجزاٌء اإلميان بأنّ البيان ذكر، باب صحيحهأخرجه ابن حبان يف  ) 1(

  ".إسناده صحيح على شرط مسلم: "قال  شعيب األرناؤوط ، و1769رقم " الصحيحة"األلباين يف 

سكن الشام و تويف يف خالفة عمر . اإلمام املقدم يف علم احلالل و احلرام. هو معاذ بن جبل السلمي اخلزرجي األنصاري  )2(
  .6/107اإلصابة، ؛ ابن حجر العسقالين، 5/265معجم الصحابة، البغوي، : انظر. هـ 18يف طاعون عمواس سنة 

رقم  ،5/162 الوداع، حجة قبل اليمن إىل موسى و معاذ أيب بعث باب كتاب الزكاة، ،صحيحهأخرجه البخاري يف  ) 3(
4347.  

  .15ص ، ، 1.، ط كتاب التوحيدالتميمي،  ) 4(
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  :تطبيقات القاعدة

يصرف سهم النيب صلى اهللا عليه و سلم بعد موته يف مصاحل املسلمني لسد  -1
إرزاق القضاة و األئمة؛ و يقدم األهم الثغور و عمارة احلصون و القناطر و املساجد و 

 )1(.فاألهم

األوىل مبادرة ذوي املراتب الدينية؛ كالعلماء و أهل العلم احتراما هلم و  -2
 )2(.توقريا

 على للحفاظ واملال بالنفس اجلهاد فشرع النفس، حفظ من أهم الدين حفظ -3
اظ من أجل احلف اخلمر شرب فريخص العقل، حفظ من أهم النفس وحفظ الدين،
 .)3(عليها

الكبائر مهم، وأهم منه ترك الشرك والبعد عنه؛ ألن  احملرمات وإن ترك  -4
 .)4(خبالف احملرمات، الشرك ال يغفر

ل الذي يؤدى كصدقة مع تساويهما املاالذي يؤدى كزكاة أفضل من  املال" -5
جعل الزكاة أهم من ألن اهللا  يف اإلحسان إىل احملتاج ومع تساويهما يف القيمة ، 

 .)5("الصدقة

حج الفرض يتساوى مع حج النفل يف الصورة ويف األعمال ويف الواجبات  -6
 .)6(ويف األركان ، لكن حج الفرض أهم من حج النافلة ، كذلك العمرة

قرب إىل األفإذا تعددت املنكرات أمامه فإنه يبدأ باألشد خطرا، مث يتدرج  -7
 .فاألقرب

                                                        
  .7/162طرح التثريب، العراقي،   )1(
  .8/102العراقي، مرجع سابق،   )2(
  .1/125، اإلسالمي الوجيز يف أصول الفقهالزحيلي،  ) 3(
 .http://salehalshaikh.com/wp2/?p=766: مقالة منشورة يف موقع الشيخ الرمسياملهم و األهم، ، آل الشيخ )4 (

  .12/05/2016: تاريخ

  .نفس املرجع، آل الشيخ ) 5(

  .نفس املرجع آل الشيخ، ) 6(
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، لدعوة إىل الفرائض أهممة ، لكن االدعوة إىل النفل واملستحب مه"و -8
 .)1("ة إىل ترك املعاصي واملوبقات أهموالدعوة إىل ترك املكروهات مهمة ، لكن الدعو

 ، ولكنمهم –عليه الصالة والسالم  –نيب إصالح الظاهر باملتابعة لسنة ال"إن  -9
، ها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب؛ ألن املتابعة منأهمإصالح الباطن باإلخالص 

 .)2("خالص فهو واجبوأما اإل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  .مرجع سابق، نفس املوضع، املهم و األهم، آل الشيخ ) 1(

  .نفس املرجع آل الشيخ، ) 2(
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  :اخلامس املبحث
  )1(فضيلة الوسيلة حبسب فضيلة املتوسل إليه: قاعدة

  
  :معىن القاعدة

فالوسيلة على وزن فعيلة و هي مبعىن اآللة؛ فالوسيلة اسم ملا يتوسل به و  )فضيلة الوسيلة(
املرتلة عند : و من معاين الوسائل يف اللغة. ما يتقرب به إىل الغري، كما أن الذريعة اسم ملا يتذرع به

  .)2(امللك و الدرجة و القربة
و من املالحظ هنا أن أصل هذه الكلمة يدل على أن املسمى بذلك ليس مقصودا لذاته، و 

  . )3(لكنه يقصد للتوصل به إىل مقصود آخر
  . أما من حيث االصطالح، فمصطلح الوسائل له معنيان؛ أحدمها عام، و اآلخر خاص

فكل ما ". األفعال اليت يتوصل ا إىل حتقيق املقاصد: "، فهيالوسائل باملعىن العامأما 
يتوصل به إىل مصلحة أو مفسدة، فهو وسيلة باملعىن العام؛ سواء كان الفعل مشروعا أم غري 

سائل فيكون التعريف شامال لو. بواسطة مشروع، و سواء كان يؤدي إليها على سبيل املباشرة أم
  . صاحل و وسائل املفاسدامل

وسيلة شرعية باعتبار املعىن العام، ألنه فعل يتوصل به إىل حتقيق مقصود  - مثال– فاجلهاد
أيضا باعتبار املعىن –و الزنا وسيلة غري الشرعية . شرعي، و هو احلفاظ على امللة و مصاحل األمة

و بناء على هذا . -األعراضوهي اختالط األنساب و ضياع –، ألنه فعل يؤدى إىل مفسدة -العام
املعىن و املفهوم، فجميع أفعال العباد داخلة يف مصطلح الوسائل، ألا يتوصل ا إىل حتقيق املقاصد 

  . )4(- مصاحل كانت أم مفاسد–

                                                        
  .7/194، طرح التثريبالعراقي،  ) 1(
  .2/660، املصباح املنري؛ الفيومي، 11/724 ،"وسل"مادة  ،لسان العربابن منظور،  ) 2(

  .41، ص 1.طالشرعية،  قواعد الوسائل يف الشريعة اإلسالمية؛ دراسة أصولية يف ضوء املقاصدخمدوم،  ) 3(
  .بتصرف 48-47، ص مرجع سابقخمدوم،  ) 4(
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األفعال اليت ال تقصد لذاا لعدم تضمنها املصلحة أو "، فهي أما الوسائل باملعىن اخلاص
ا مباشرة، و لكنها تقصد للتوصل ا إىل أفعال أخرى هي املتضمنة املفسدة، و عدم أدائها إليه

  .)1("للمصلحة أو املفسدة، و املؤدية إليها
قطع املسافة "ـف. السفر للحج، و السعي للجهاد، و املشي إىل املساجد للصالة: مثال ذلك

ه املصلحة يف ، و ذلك لعدم تضمن-أي حملض قطع املسافة–يف هذه الصور الثالثة ال يقصد لذاته 
و هذه األفعال هي املتضمنة للمصلحة –ذاته و لكنه يقصد للتوصل به إىل احلج و اجلهاد و الصالة 

فهذه األفعال غري  ؛-مثال– السعي إىل حانة اخلمر و اجللوس فيهاذلك ك. -و املؤدية إليها
 )شرب اخلمر( مفعل احملر ، و لكنها تقصد للتوصل به إىل-أي السعي و اجللوس–مقصودة لذاا 

  . )2("-و هو املتضمن للمفسدة و املؤدي إليها–
املتوسل (أي أن مرتلة الوسائل تابعة ملرتلة مقاصدها؛ فقوله ) حبسب فضيلة املتوسل إليه(

من حيث اللغة، فقد تقدم عند " املقاصد"أما تعريف . اليت يتوصل إليها" املقاصد"املراد به ) إليه
  ". مبقاصدهااألمور "الكالم عن قاعدة 

  .املعىن العام و املعىن اخلاص: أما من حيث املصطلح، فللمقاصد أيضا معنيان
و املراد . )3("الغايات اليت تقصد من وراء األفعال: "أما املعىن العام للمقاصد، فهي

فكل غاية من شأا أن تقصد من وراء الفعل هي .  هنا املصاحل و املفاسد ذاا" الغايات"بـ
، "الشرعية"إال إذا أضيفت إىل –لحة كانت أم مفسدة، شرعية كانت أم غري شرعية مقصد؛ مص
  . - هلا مدلوهلا اخلاصة الذي يتكلم عنه يف كتب مقاصد الشريعة" املقاصد"فإن كلمة 

األفعال اليت تعلق ا لذاا؛ إما لتضمنها املصلحة أو : "أما املعىن اخلاص للمقاصد فهو
  . )4("ا ألا تؤدي إليها مباشرة دون واسطة فعل آخراملفسدة يف ذاا، و إم

فعل تعلق حكم الوجوب به لذاته، ألنه فعل : فاجلهاد. اجلهاد و القتل عدوانا: مثال ذلك
يؤدي إىل مصلحته مباشرة دون أن يتعلق أو يتوقف أداؤه إليها على فعل آخر؛ فهو من املقاصد 

                                                        
  .54، ص  قواعد الوسائل يف الشريعة اإلسالميةخمدوم،  ) 1(
  .55-54، ص مرجع سابقخمدوم،  ) 2(
  .34، ص مرجع سابقخمدوم،  ) 3(
  .38، ص مرجع سابقخمدوم،  ) 4(
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ق حكم التحرمي به لذاته، ألنه فعل يتضمن املفسدة يف ذاته أما القتل فهو فعل تعل. ذا املعىن اخلاص
فاملفسدة هنا جزء من ماهية الفعل، فهو أيضا من املقاصد ذا املعىن . -و هي إزحاق الروح–

  . )1(اخلاص
هي املتضمنة : "هذا املعىن اخلاص للمقاصد بقوله -رمحه اهللا–فلذلك عرف القرايف 

  .)2("للمصاحل و املفاسد يف أنفسها
أن الوسائل تتبع املقاصد يف أحكامها و منازهلا؛ "و يكون املعىن اإلمجايل للقاعدة هو 

فالوسيلة إىل الواجب واجبة، و الوسيلة إىل املندوب مندوبة، و الوسيلة إىل احملرم حمرمة، و الوسيلة 
يف تلك و كذلك إذا كانت املقاصد ذات فضائل، فالوسيلة تابعة هلا . )3("إىل املباح مباحة

  . فالتفاضل بني الوسائل مرتبط بالتفاضل بني املتوسل إليه أو املقاصد. الفضائل
فالوسائل الواجبة آكد يف . و الوسائل أيضا تتفاضل فيما بينها، و تتفاوت تفاوتا عظيما

مث .  الطلب من الوسائل املندوب إليها، و الوسائل احملرمة آكد يف املنع من الوسائل املكروهة
؛ كما أن الوسائل - فبعضها أوجب و آكد من بعض–ئل الواجبة نفسها تتفاضل فيما بينها الوسا

أشد  -مثال–، فاملعامالت الربوية - فبعضها أشد حرمة من بعض–احملرمة نفسها تتفاضل فيما بينها 
  . )4(حترميا من املعامالت املتضمنة للجهالة و الغرر

وسيلة املقصود تابعة : "دة بصيغة أعمهذه القاع-رمحه اهللا–و قد أورد ابن القيم 
  . )5("للمقصود
  

  :أدلة القاعدة
  :من القرآن الكرمي

                                                        
  .34ص ، قواعد الوسائل يف الشريعة اإلسالميةخمدوم،  ) 1(
  .2/33، الفروقالقرايف،  ) 2(
  .500، ص القواعد الفقهية املستخرجة من إعالم املوقعنياجلزائري،  ) 3(
  .139، ص مرجع سابقخمدوم،  ) 4(
  .3/175، إعالم املوقعنيابن قيم اجلوزية،  ) 5(
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M6  5: قوله تعاىل   4    3  27  >   =  <      ;   :   9   8?     @

C   B  AD     I  H   G  F  EL)1(. 

فالصدقة وسيلة من وسائل املواساة و إيصال اخلري، و األصل فيه أن األفضل هو اإلخفاء 
ه أقرب إىل إخالص القلب و النوايا؛ إال يف الواجبات فاألفضل فيها اإلبداء من أجل إظهار ألن

 .شعائر اهللا تعاىل يف إقامة أركان اإلسالم
  :مبينا املراد من هذه األية -رمحه اهللا–قال اإلمام القرطيب 

 من أفضل افيه اإلخفاء ألنّ التطوع، صدقة يف اآلية هذه أنّ إىل املفسرين مجهور ذهب"
 كذلك وليس عنها، الرياء النتفاء تطوعها يف أفضل اإلخفاء العبادات سائر وكذلك اإلظهار،
 .)2("الواجبات

  
  :من السنة النبوية

سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه  أن رجال :عن طارق بن شهاب رضي اهللا عنه -1
اجلهاد كلمة أفضل ( :فقال" أي اجلهاد أفضل؟: "- و قد وضع رجله يف الغرز–و سلم 

 . )3()حق عند سلطان جائر

فاجلهاد كأهم الوسائل يف إعالء كلمة اهللا تعاىل له عدة وسائل، : وجه الداللة
 فتكون بيده، جياهد كما بلسانه، جياهد املؤمن فإن .كلمة حق عند سلطان جائر: منها

 جهاد قىيب واحلاصل. بلسانه املتعلّق املؤمن جهاد أفضل جائر سلطان عند احلق كلمة
  .)4(اإلطالق على اجلهاد أنواع أفضل وماله بنفسه للمشركني املؤمن

                                                        
  .271سورة البقرة، األية  ) 1(
  .3/332، تفسري القرطيبالقرطيب،  ) 2(
يف  ؛ و أبو داود4220رقم  ،7/181باب من تكلم باحلق عند سلطان جائر،  ، كتاب البيعة،سننهيف أخرجه النسائي  ) 3(

باب ما جاء أفضل  ، كتاب الفنت،سننهيف  ؛ و الترمذي4344، رقم 4/514باب األمر و النهي، ، كتاب املالحم، سننه
و صححه . "حسن غريب من هذا الوجههذا حديث : "، و قال2175رقم  ،6/338اجلهاد كلمة عدل عند سلطان جائر، 

  ".صحيح سنن أيب داود"األلباين يف 
  .22/347، ذخرية العقىباإلثيويب،  ) 4(
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ارموا و اركبوا، و ألن ترموا أحب إيل من أن : (قوله عليه الصالة و السالم -2
 .)1(...)تركبوا

فاحلديث يدل على أن وسيلة الرماية أفضل من وسيلة الركوب، ملا يف الرماية من 
و هو أيضا يدل على أحد سبب تفاوت الوسائل فيما .  العدوشدة النكاية و قوة التأثري يف

  .)2(بينها هو أقرا إىل حتقيق املقاصد
  :-رمحه اهللا–قال اإلمام العز بن عبد السالم 

كلما قويت الوسيلة يف األداء إىل املصلحة، كان أجرها أعظم من أجر ما نقص "
  .)3("عنها

و األصل أن كل ما كان أقرب إىل ما ": -رمحه اهللا–قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
  .)4(..."تعاقدا عليه، و تراضيا به، كان أوىل باالستحقاق

  
  :تطبيقات القاعدة

اجلهاد وسيلة إىل إعالن الدين و الدعوة إليه و إبطال الكفر و قمعه؛ ففضيلته  -1
 )5(.حبسب فضيلة ذلك

سائل وسائل املقاصد الضرورية أفضل من وسائل املقاصد احلاجية، و الو -2
 .)6(احلاجية أفضل من وسائل املقاصد التحسينية

وسائل حفظ الدين آكد من وسائل حفظ النفس، و وسائل حفظ النفس  -3
 .)7(آكد من وسائل حفظ املال، و هكذا إىل آخره

                                                        
: ، و قال1637رقم ، 5/354باب ما جاء يف فضل الرمي يف سبيل اهللا، أخرجه الترمذي، كتاب فضائل اجلهاد،  ) 1(
  .2513رقم  ،3/28باب يف الرمي،   ؛ و أبو داود، كتاب اجلهاد،"حسن صحيح"
  .145، ص قواعد الوسائلخمدوم،  ) 2(
  .1/104، قواعد األحكامالعز بن عبد السالم،  ) 3(
  .29/414، جمموع الفتاوىابن تيمية،  ) 4(
  .7/194طرح التثريب، العراقي،   )5(
  .141، ص مرجع سابقخمدوم،  ) 6(
  .خمدوم، نفس املرجع ) 7(
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كلمة حق و بذل النصيحة عند سلطان جائر ظامل من أفضل اجلهاد من جهة  -4
 .)1(عركة الذي يتردد بني رجاء و خوفغلبة اخلوف فيه، خبالف ااهد يف ساحة امل

 .)2(عن الشبهة كان أفضل االتكسب وسيلة، و كلما كان مورده حالال بعيد -5

الرباط أفضل من ااورة يف املساجد الثالثة بغري خالف؛ ألن الرباط وسيلة  -6
إذا  - الرباط: أي–و األول . -كاحلج و الصالة–إىل اجلهاد، و ااورة وسيلة إىل العبادة 

 .)3(تعني، فهو أفضل لعموم نفعه

 معرفة إىل التوسل من أفضل وصفاته ذاته ومعرفة تعاىل اللّه معرفة إىل التوسل" -7
 .)4("آياته معرفة إىل التوسل من أفضل أحكامه معرفة إىل والتوسل أحكامه،

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  .2/30، 1. ط، الصغري عاجلام شرح القدير فيضاملناوي،  ) 1(
  .140، ص  قواعد الوسائل خمدوم، ) 2(

  .487ص خمتصر الفتاوى املصرية، ابن تيمية،  ) 3(
  .1/123، قواعد األحكامابن عبد السالم،  ) 4(
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 السادس املبحث

  )1(اإلسالم يعصم الدم و املال و العرض: قاعدة
  

  :القاعدة معىن
أي كل من اتصف باإلسالم و اعتنقه و أقر بأنه مسلم من املسلمني؛ و هذا ال ) اإلسالم(

حيكم إال على الظواهر، فال يتفقد على ما هو يف البواطن، فاحلكم على الظواهر و اهللا يتوىل 
  .و ذا يدخل فيه املسلم و من ادعى اإلسالم و يبطن الكفر من املنافقني. السرائر

 كالم يف العصمة"أصله من العصمة، و " يعصم"فـ) و العرض عصم الدم و املالي(
   .)2("ووقاه منعه: عصما يعصمه عصمه. يوبقه مما يعصمه أن: عبده اللّه وعصمة. املنع: العرب

احتفاظ الدم و املال و العرض و احترامه و عدم إحالل واحد منه و : و املراد بالعصمة هنا
  . )3(اعتدائه أو إيذائه

أن اتصاف اإلنسان بكونه مسلما جيعله معصوم الدم و : و يكون املعىن اإلمجايل للقاعدة
  . املال و العرض؛ فال حيل دمه و ال ماله و ال عرضه إال حبق اإلسالم

و على هذا، لو ارتكب املسلم جناية توجب قطع عضو أو توجب عقوبة أو ماال، فال حيل 
  .ناية، و يبقى الباقي معصومامنه إال بقدر ما يقابل تلك اجل

  :منها- ذكرها بعض العلماء–و قد وردت بعض القواعد 
 .)4("األصل يف دماء املسلمني و أمواهلم و أعراضهم التحرمي" -1

  .)5("األصل يف املعصوم حترمي دمه و ماله و عرضه" -2
  

  :أدلة القاعدة

                                                        
  .7/182، طرح التثريبالعراقي،  ) 1(
  .12/203 ،"عصم"مادة  ،لسان العربابن منظور،  ) 2(
  .165، ص ابط الفقهية من كتاب املغينالقواعد و الضوالسعدان،  ) 3(
  .3/283، جمموع الفتاوىابن تيمية،  ) 4(
  .142، ص رسالة القواعد الفقهيةالسعدي،  ) 5(
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  :من القرآن الكرمي
Mk  j: قوله تعاىل - 1   i  h     g  f  e  dl    m   q   p  o   n

 s   rL )1(. 
 فاملراد. فاألية تدل على أن األصل يف النفس احلرمة و العصمة إال ما كان قتله حبق

 الذي باحلق واملراد العهد، عصمة أو الدين، بعصمة معصومة جعلها اليت :اهللا حرم باليت
 بعد كفر: الثةالث األمور إحدى من األصل يف املعصومة األنفس قتل به يباح ما هو استثناه،

 األسباب من بسبب تقتلوها ال: أي ؛عمدا معصوم مؤمن وقتل إحصان، بعد وزنا إميان،
 .)2(باحلق متلبسني إال أو باحلق، متلبس بسبب إال

M  j : قوله تعاىل - 2   i   h   g   f    e  d   c

  s  r   q      p  o   n  m  l   kL )3(. 
اعتدى على نفس معصومة  فاألية صرحية الداللة على عظم جرم و عقاب من

 مقرون هو الّذي العظيم، الذّنب هذا تعاطى ملن أكيد ووعيد شديد ديد وهذا. "باإلسالم
 .)4("اللّه كتاب يف آية ما غري يف باللّه بالشرك

¡  M: قوله تعاىل - 3   �   ~   }   |    {     z  y   x

¦  ¥  ¤  £    ¢§  °   ¯  ®   ¬     «  ª   ©   ¨ L )5(.  
  :هذه األية، فقال - رمحه اهللا–إلمام الطربي لقد بني ا

 نبيه نبوة وجحود باهللا الشرك من عليه اهم عما رجعوا فإن: يقول ،) تابوا فإن("
 واألنداد، اآلهلة دون له العبادة وإخالص اهللا توحيد إىل  وسلم، عليه اهللا حممد صلى

 اهللا فرض ما وأدوا: يقول ، )الصالة وأقاموا(  ؛وسلم عليه اهللا صلى حممد بنبوة واإلقرار

                                                        
  .33األية جزء من سورة اإلسراء،  ) 1(
  .16/86، 1.، طالقرآن علوم روايب يف والرحيان الروح حدائق تفسري، اهلرري ) 2(
  .93 األية جزء من سورة النساء، ) 3(
  .2/376، تفسري ابن كثريابن كثري،  ) 4(
  .5األية  جزء من سورة التوبة، ) 5(
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 ؛أهلها أمواهلم يف عليهم اهللا أوجبها اليت الزكاة وأعطوا ؛حبدودها الصالة من عليهم
  . )1("احلرام البيت ويدخلون أمصاركم، يف يتصرفون فدعوهم: يقول ،)سبيلهم فخلوا(

فتخلية سبيلهم دليل على عصمة دمائهم و أمواهلم و أعرضهم، و يكون ذلك بعد 
  .أقروا باإلسالم و أتوا بشرائعه من التوحيد و الصالة و الزكاة وغريها أن

 
  :من السنة النبوية

 أقاتل أن أمرت( :وسلّم عليه اهللا صلّى اهللا رسول قال: قال جابر، عن - 1
 إلّا وأمواهلم دماءهم، مني عصموا اهللا إلّا إله ال: قالوا فإذا اهللا، إلّا إله ال: يقولوا حتى الناس

 .)2()اهللا على وحسام ها،حبقّ

فاحلديث يدل على احلد الفاصل للحصول على عصمة الدماء و األموال من حيث 
 . الظاهر، و هو النطق بال إله إال اهللا الذي هو اإلقرار بالدخول إىل اإلسالم

 امرئ حبسب(: وسلّم عليه اهللا صلّى اهللا رسول قال: قال هريرة، أيب عن - 2
 .)3()وعرضه وماله، دمه، حرام، املسلم على املسلم كلّ املسلم، أخاه حيقر أن الشر من

  :-رمحه اهللا–قال اإلمام الصنعاين 
 واألموال، الدماء، بتحرمي إخبار )حرام املسلم على املسلم كلّ(: قوله ويف"

  .)4("قطعيا علما الشرع من معلوم وهو واألعراض،
  .و عرضه إال التصافه باإلسالمو ال يكون تلك احلرمة و العصمة يف دمه و ماله 

  
  :تطبيقات القاعدة

                                                        
  .135-14/134، تفسري الطربيالطربي،  ) 1(
 ،1/35 اهللا، رسول حممد اهللا إلّا إله ال: يقولوا حتى الناس بقتال األمر باب، كتاب اإلميان،  صحيحهأخرجه مسلم يف  ) 2(

  .35رقم 
، كتاب الرب و الصلة و اآلداب، باب حترمي ظلم املسلم و خذله و احتقاره و دمه و عرضه و صحيحهم يف أخرجه مسل ) 3(

  .2564، رقم 4/1987 ماله،
  .2/673سبل السالم، الصنعاين،  ) 4(
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 .)1("نفس املسلم معصومة فتكون مضمونة" -1

العصمة تزول بارتكاب املسلم ما يقتضي الشرع قتله؛ فال يكون اجلاين " -2
 .)2("معصوما بالنسبة إىل ويل الدم

حيرم التعدي على املسلم املعصوم بفعل عدوان على نفسه أو ماله؛ غصبا " -3
 .)3("أو سرقة أو إتالفا أو حنو ذلك، كما دلت على ذلك النصوص الشرعية أو با

سواء كان –حيرم إيذاء املسلم بالسب أو الشتم أو القذف أو الفحش " -4
 .)4("-بالقول أو الفعل

حيرم قتل املسلم املتأمل باألمراض الصعبة و اليت ال يرجى برؤها، ألنه  -5
 .)5(معصوم الدم ما دام حيا

كالنار أو التغريق أو الكيماويات –بغاة مبا يعم إتالفه و إهالكه ال يقاتل ال" -6
من غري ضرورة؛ ألنه ال جيوز قتل من ال يقاتل و ما يعم -أو األسلحة ذات التدمري الشامل

 .)6("إتالفه يقع على من يقاتل و من ال يقاتل

  
  :من مستثنيات القاعدة

، و املرتد، و الزاين كل مباح الدم و من ال عصمة و ال حرمة له؛ كاحلريب -1
 .احملصن، و البغاة

                                                        
  .7/173طرح التثريب، العراقي،   )1(
  .العراقي، نفس املرجع  )2(
  .168-167، ص اعد و الضوابط الفقهية من كتاب املغينالقو؛ السعدان، 11/443، املغينابن قدامة،  ) 3(
  .168، ص مرجع سابقالسعدان،  ) 4(
  .7/254، الفقه اإلسالمي و أدلتهالزحيلي،  ) 5(
  .167، ص مرجع سابق؛ السعدان، 12/247، مرجع سابقابن قدامة،  ) 6(
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لألب أخذ مال ولده ما شاء، و يتملكه مع حاجة األب أو عدمه؛ صغريا  -2
  .)2()أنت و مالك ألبيك: (، لقوله عليه الصالة و السالم)1(كان الولد أو كبريا

  
  

 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  .168، ص يالقواعد الفقهية من كتاب املغ؛ السعدان، 8/287، املغينابن قدامة،  ) 1(
و صححه . 3530رقم ، 3/289، كتاب البيوع، باب يف الرجل يأكل من مال ولده، السننأخرجه أبو داود يف  ) 2(

  .838، رقم 3/323إرواء الغليل، األلباين يف 
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  :الباب الثاين
  الضوابط الفقهية

  و تطبيقاا يف كتاب طرح التثريب 
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  ضوابط  يف الطهارة: األول الفصل
  

 :األول املبحث

   )1(األصل يف األشياء الطهارة حىت تتحقق النجاسة أو احلدث: ضابط
  

  :معىن الضابط
يشمل البشر و األعيان و الذوات و ) األشياء(املراد من قوله ) األصل يف األشياء الطهارة(

  . املائعات و اجلمادات
 النقاء" :وهو ،الطّهر واالسم طهارة -وقرب قتل بايب من- الشيء طهر" من) الطهارة(و 

  . )2( "التطهر مبعىن الطّهارة وتكون". والنجس الدنس من
 احلسية األقذار عن والرتاهة النظافة": و هلا تعاريف عدة من حيث االصطالح، منها

  :قسمني إىل الطهارة تنقسمو عند الفقهاء  .)3("واملعنوية
 والبدن الثوب وطهارة باملاء، الغسل أو بالوضوء وتكون: الظاهر ارةطه - 1

 .النجاسة من واملكان
 والعجب، والكرب والشرك، الكفر من القلب بطهارة وتكون: الباطن طهارة - 2

 .)4( الذميمة السيئة الصفات من غريه
  .و املراد منهما يف هذا الضابط هو النوع األول الذي هو طهارة الظاهر

 غري قذرا كان إذا جنسا الشيء جنسمن ) النجاسة(فـ) و احلدث حقق النجاسةحىت تت(
  .)5("والدم كالبول الصالة جنسه مينع ما وهو خمصوص قذر" :الشرع عرف يفو هي . نظيف

                                                        
  ).األصل عدم اجلنابة( 3/85؛ 2/114، طرح التثريبالعراقي،  ) 1(
  .2/379 ،"طهر"مادة  ،املصباح املنريالفيومي،  ) 2(
  .2/321، موسوعة الفقه اإلسالميالتوجيري،  ) 3(

  .2/321، مرجع سابقالتوجيري،  ) 4(
  .2/594، مرجع سابقالفيومي،  ) 5(
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على  وهي ".الناس يستقذره مل وإن الشرع استقذره عني كل: "و عرفها بعضهم بأا
  : )1(نوعني

 والدم وغائطه اآلدمي بول مثل ؛بذاته جنسا الشيء يكون أن وهي: الذاتية النجاسة - 1
 ذاا ألن باملاء؛ تطهريها ميكن ال األشياء وهذه .واخلرتير والكلب والنفاس احليض ودم املسفوح

  .جنسة
 أصابه إذا الثوب مثل ؛طاهر حمل على الطارئة النجاسة وهي: احلكمية النجاسة - 2

 طاهرة، ذاا ألن تطهريها؛ ميكن األشياء وهذه .ذلك وحنو ،لغائطا ا وطئ إذا والنعل ،البول
  .عليها طارئة والنجاسة

  .)2("شرعا للطّهارة الناقضة احلالة": لغة فهو) احلدث(أما 
 ويزيل األعضاء يف حيل الّذي احلكمي الشرعي الوصف" و من حيث االصطالح، هو

   ".الطّهارة
  .)3("الغسل أو وضوءال توجب الّيت األسباب"هو : وقيل

األعيان و الذوات و املائعات أن األصل يف : "و على هذا يكون املعىن اإلمجايل هلذا الضابط
و اجلمادات و األمور املعنوية هو الطهارة؛ فال يعدل عن هذه احلالة و احلكم إال عند حتقق 

ي ال يزال و ال و هذا هو اليقني الذ. تنجسها بالنجاسة أو تغري حالتها بسبب حصول احلدث
  ".يتحول عنه بوجود شك أو ريب فيه

 :و من صيغ هذا الضابط األخرى، هي

 .)4("الطهارة واإلباحة: األصل يف األشياء" -1
 .)5("األصل طهارة األعيان كلها" -2

                                                        
  .2/327، موسوعة الفقه اإلسالمي؛ التوجيري، 475، ص معجم لغة الفقهاءقلعجي،  ) 1(
  .1/124 ،"حدث"مادة  ،املصباح املنريالفيومي،  ) 2(
 كشاف؛ البهويت، 1/17، مغين احملتاج؛ الشربيين، 1/32ط،  .د ؛ الدسوقي،1/58، حاشية ابن عابدينابن عابدين،  ) 3(

  .1/28 ط،.، داإلقناع منت عن القناع
  .34، ص  2.ط، الدين يف الفقة وتوضيحمنهج السالكني السعدي ،  ) 4(
؛ 1/58،  1.طاملقدمات املمهدات، د، ؛ ابن رش1/251، تفسري القرطيب؛ القرطيب، 1/33اجلصاص، أحكام القرآن،  ) 5(

  .1/26، 2. ، طموسوعة أحكام الطهارة،  الدبيان
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 .)1("األصل هذا عن الناقل الدليل يثبت حىت الطهارة األصل" -3
  .)2("بالشك تزول فال الطّهارة األصل" -4
  
  :طأدلة الضاب

  :من القرآن الكرمي
,  -  .  /  M : قوله تعاىل     +   *L )3(.  

  : اآلية هذه على - رمحه اهللا– تيمية ابنشيخ اإلسالم  قال
 مبحرم، ليس حترميه يبني مل فما احملرمات، بني أنه وتعاىل سبحانه فبني التبيني،: التفصيل"

   .4"حرام أو حالل إال ليس إذ حالل، فهو مبحرم ليس وما
  : - رمحه اهللا– الشوكايناإلمام  لقا
 من عني بنجاسة زعم من يطالب أن الطهارة، وأصالة األصلية، الرباءة استصحاب حق"
 أو عنه، عجز وإن فذاك، والروثة وغائطه اآلدمي بول جناسة يف كما به ض فإن بالدليل، األعيان

  .)5("والرباءة األصل يقتضيه ما على الوقوف علينا فالواجب احلجة، به تقوم ال مبا جاء
 والرباءة، األصل دليله ألن بالدليل، إباحتها أو عني طهارة يدعي من يطالب فال وعليه

 الشريعة، أصول من عظيم أصل هذاف .حمرمة أو جنسة األعيان من عينا أن زعم منبه  يطالب ولكن
  .)6(جناستها يف املختلف األعيان من كثري يف الفقيه إليه حيتاج

  
  :النبوية من السنة

  : يف الرجل خييل إليه أنه جيد الشيء يف الصالة -صلى اهللا عليه وسلم- ه لقو

                                                        
  .498ص  ، 1. ط ،وتطبيقا تأصيال النبوية التروكاإلتريب،  ) 1(
  .1/232، املغينابن قدامة،  ) 2(
  .119األية  جزء من سورة األنعام، ) 3(

  .21/536، جمموع الفتاوىابن تيمية،   4
  .1/31السيل اجلرار،  الشوكاين، ) 5(
  .1/49، موسوعة أحكام الطهارة الدبيان، ) 6(
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   .)1()ال ينصرف حتى يسمع صوتا أو جيد رحيا(
و استصحابه و بناء اليقني  -و هو الطهارة–فاحلديث أصل يف وجوب التمسك باألصل 

  .دى املكلف يقني مثلهعليه و عدم االلتفاط إىل شك يطرأ عليه، إال إذا حتصل ل
  :- رحه اهللا– )2(و قال احلافظ ابن رجب

 أصله ما جناسة الظن على معه يغلب قوي سبب وجد فإن وغريها، الصالة حال يعم وهذا"
 العلماء فمن اشتباه، حملّ فهذا من النجاسات، يتحرز ال كافر يلبسه  الثوب يكون أن مثل الطهارة

 مثل النجاسة ظن قوي إذا حرمه من ومنهم ترتيها، كرهه من مومنه باألصل، أخذا فيه رخص من
 هذه وترجع والقميص، كالسراويل لعورته مالقيا يكون أو ذبيحته تباح ال ممن الكافر يكون أن

  .)3("النجاسة والظاهر الطهارة األصل فإنّ والظاهر، األصل تعارض قاعدة إىل وشبهها املسائل
  

  :من اإلمجاع
  : قال ،-رمحه اهللا– تيمية ابنشيخ اإلسالم  األصل هذا لىع اإلمجاع نقل وقد

 حمصاة النجاسات وأنّ الطّهارة األعيان يف األصل أنّ على اتفقوا كلّهم الفقهاء أنّ"
 ويوجب الوضوء ينقض فيما يقولونه كما طاهر فهو واحلصر الضبط عن خرج وما مستقصاة

  .)4(" ذلك وشبه نكاحه حيلّ ال وما الغسل
  :  -رمحه اهللا– أيضا وقال

                                                        
رقم  ،1/46 ،والدبر القبل من: املخرجني من إلّا الوضوء ير مل من باب، كتاب الوضوء، صحيحهأخرجه البخاري يف  ) 1(

 بطهارته يصلّي أن فله حلدثا يف شك مثّ الطّهارة، تيقّن من أنّ على الدليل باب، كتاب احليض، صحيحه؛ و مسلم يف 177
  .98رقم ، 1/276، تلك

هو عبد الرمحن بن أمحد بن رجب السالحي البغدادي مث الدمشقي، أبو الفرج زين الدين، حافظ فقيه، صاحب  ) 2(
. هـ 795تويف سنة ". القواعد الفقهية"، و "االستخراج ألحكام اخلراج"، و "جامع  العلوم و احلكم: "املصنفات، منها

  . 3/295األعالم، ؛ الزركلي، 1/328البدر الطالع، الشوكاين، : رانظ
  .1/207، جامع العلوم و احلكمابن رجب احلنبلي،  ) 3(
  .21/542، جمموع الفتاوىابن تيمية،  ) 4(
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 فهو جنس أنه لنا يبين مل ما فكلّ جناستها تتبين حتى األعيان مجيع طهارة اجلامع األصل أنّ"
  .)1(" طاهرة فهي جناستها لنا يبين مل األعيان وهذه طاهر

  
  :تطبيقات الضابط

 )2(.األصل عدم اجلنابة -1

ة حىت تتحقق األصل يف الشوارع و حنوها الطهارة و إن غلبت النجاس -2
 )3(.النجاسة

الطهارة؛ فالغسل  - كالسباع–األصل يف احليوانات القذرة اليت تأكل اجليف  -3
 )4(.من القذارة ليس طهارة شرعية

األصل أن املاء اجلاري و إن كان قليال، فإنه ال يؤثر فيه النجاسة إال إذا  -4
 )5(.غيرته

 املاء أكان سواء ملياها أنواع مجيع ذلك يف يدخلاألصل يف املياه الطهارة؛ و  -5
 .)6(واألار كاآلبار األرض من اخلارج أم السماء، من النازل

 وخيرج طاهر، هو مما أنواعها مجيع فيها يدخلاألصل يف املالبس الطهارة؛  -6
  .)7(واخلنازير والكالب السباع كجلود الطاهر غري من املصنوع

 .األصل يف الفرش و بالط املساجد و البيوت الطهارة  -7

 األصل ألنّ اجلاري، املاء مبرتلة وجيعل احلمام، مباء والوضوء الغسل زئجي" -8
 .)8("بالشك تزول فال الطّهارة

                                                        
  .21/542، جمموع الفتاوىابن  تيمية،  ) 1(
  .3/85طرح التثريب، العراقي،   )2(
  .2/114العراقي، مرجع سابق،   )3(
  .2/128العراقي، مرجع سابق،   )4(

  .2/32العراقي، مرجع سابق،   )5(

)6 ( 67، ص الفقهية القواعد منظومة على البهية الفوائد جمموعة، األمسري.  
  .67األمسري، مرجع سابق، ص  ) 7(
  .18/159، املوسوعة الفقهية الكويتية، وزارة األوقاف الكويتية ) 8(
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 الطهارة، األشياء يف األصل أن على بناء شرعا، جنسة غري الكحول مادة" - 9
 املسكرات وسائر اخلمر جناسة بأن للقول ترجيحا باملاء خمففا أم صرفا الكحول كان سواء

  .)1("حسية ريغ معنوية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  

  
  
  

                                                        
  .7/5264، و أدلتهالفقه اإلسالمي الزحيلي،  ) 1(
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  :الثاين املبحث    
 )1(تغري أحد أوصاف املاء بالنجاسة كاف يف تنجيسه: ضابط

  
 :معىن الضابط

حصول التغري باملمازجة و : ، فاملراد منه)تغير(أما قوله ) تغري أحد أوصاف املاء بالنجاسة(
 النجاسة، مبجاورة املاء رائحة تغريت ذاه إنإف؛ )3(- على القول الراجح– )2(املخالطة دون ااورة

   .)4(اجلمهور مذهب وهو طهور، فهو
لونه، و طعمه، و : فهي األوصاف الثالثة املشهورة) أوصاف املاء(أما املقصود من قوله 

أما  ؛ذلك بني وما مرارته أو حالوته "طعمه" و ؛الشم حباسة يدرك ما هو "الشيء ريح"و . رحيه
  .)5(والسواد كالبياض هيئته أو صفتهيف  غريه وبني بينه فصل ما فهو" لونه"

أي كاف يف حتويله و تغيريه من الطهارة إىل النجاسة، فصار ماء جنسا ) كاف يف تنجيسه(
  .بسببه

  : - رمحه اهللا–قال العالمة السعدي 
 حمكوم فنجاسته موجودا، التغري دام فما بالنجاسة التغري إال التحقيق على للتنجيس علّة وال"

  .)6("طهر التغري زال ومىت ا،

                                                        
  .7/202، طرح التثريبالعراقي،  ) 1(
 مبجاورة طعمه أو لونه تغري لو ألنه واللون؛ الطعم تغري يشمل وال فقط، املاء رائحة تغريت هي إذا" ااورة"و املقصود بـ ) 2(

الدبيان، : انظر .جماورة عن وليس ممازجة عن التغري يكون وبالتايل فيه، حلت النجاسة بأن مؤكداً علماً لعلمنا النجاسة
  .1/173، موسوعة أحكام الطهارة

  .174-1/173، مرجع سابقالدبيان،  ) 3(
النووي،  ؛)155/ 1( اموع؛ النووي، )31،32/ 1( الصغري الشرح ، الدردير،)54/ 1( اجلليل مواهب احلطاب، ) 4(

  .)37/ 1( املبدع؛ ابن مفلح، )131/ 1( الطالبني روضة
  .1/19، 2.، طاألحكام أصول شرح اإلحكام، م النجديابن قاس ) 5(
  .20، ص 1. ، طاألسباب وأيسر الطرق بأقرب الفقة لنيل واأللباب البصائر أوىل إرشاد السعدي، ) 6(
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لونه، أو –أنه إذا حصل تغري أحد أوصاف املاء الثالثة "و يكون املعىن اإلمجايل للضابط هو 
و ذلك يكون مبمازجته النجاسة و خمالتطه معها، فإن تغري واحد من تلك  -طعمها، أو رحيها

  ".إىل النجاسة، فصار ماء جنسااألوصاف الثالثة كاف يف حتويل املاء من حالة الطهارة 
  :و من صبغ هذا الضابط

 .)1("املاء ال ينجس إال بالتغيري"  -1

  . )2("املاء إذا غريته النجاسة امتنع استعماله"  -2
  

  :أدلة الضابط
  :من السنة النبوية

 اللّه صلّى - اهللا رسول مسعت": قال -عنه اهللا رضي- اخلدري سعيد أيب عن - 1
 حلوم فيها يلقى بئر وهي-  بضاعة بئر من لك يستقى إنه :له يقال وهو -  وسلّم عليه

 املاء إنّ(: - وسلّم عليه اللّه صلّى - اهللا رسول فقال - الناس وعذر واحملايض الكالب
 .)3(")شيء ينجسه ال طهور،

فاحلديث يدل أن األصل يف املاء الطهارة حىت حصل التغري يف أحد أوصافه الثالثة 
  .سا بسببهبالنجاسة، فصار ماء جن
  :-رمحه اهللا–قال ابن القيم 

 يتنجس ال املاء أنّ على دليل له ذكروه ما وحاهلا بضاعة بئر من فوضوؤه"...
  . )4("يتغير مل ما فيه النجاسة بوقوع

  :-رمحه اهللا–قال النووي 
                                                        

  .2/35، طرح التثريبالعراقي،  ) 1(
  .2/36، مرجع سابقالعراقي،  ) 2(
كتاب  ،السننيف  الترمذي و ؛ 67رقم  ،1/18 يف بئؤ بضاعة، كتاب الطهارة، باب ما جاء، السننأخرجه أبو داود يف  ) 3(

 صحيح و صححه األلباين يف  .حديث حسن: ، و قال66رقم ، 1/95باب ما جاء يف أن املاء ال ينجسه شيء، الطهارة، 
  .)60( داود أيب سنن

مطبوع مع عون املعبود للعظيم (، ومشكالته علله وإيضاح داود أيب سنن ذيب أو القيم ابن حاشيةابن قيم اجلوزية،  ) 4(
 .1/83، )آبادي
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 فوق كان ماءها ألن القلّتني؛ حديث خيالف ال بضاعة بئر حديث أن واعلم"
 .قلّتني دون كان إذا: أحدمها :شيئان منه خيص بضاعة بئر فحديث ذكرنا، كما القلتني
به  فقال األول وأما ختصيصه، على فمجمع الثاين؛ الشيء فأما .بالنجاسة املتغري: والثاين

  .)1("بعمومه وآخرون مالك وقال وكثريون، وأمحد الشافعي
  : -رمحه اهللا– )2(و قال احلافظ ابن عبد الرب

 روي قد ألنه أعلم واللّه فيه يظهر أو يغيره مل ما يعين شيء سهينج ال املاء..."
 لونه أو طعمه فغير عليه غلب ما إلّا شيء ينجسه ال طهور املاء وسلم عليه اهللا صلى عنه
 .)3("بالنجاسة املتغير املاء يف إمجاع وهذا رحيه أو

 صلّى اللّه لرسو سئل: قال أبيه، عن ،)4(عمر بن اللّه عبد بن اللّه عبد عن - 2
 إذا(: وسلّم عليه اهللا صلّى فقال والسباع، الدواب من ينوبه وما املاء عن وسلّم عليه اهللا

 .)5( )اخلبث حيمل مل قلّتني املاء كان

  :  - رمحه اهللا–اإلمام الشوكاين  قال
 اخلبث، حيمل ال القلّتني؛ مقدار بلغ ما أنّ فيه ما فغاية ؛)6(القلّتني حديث وأما"

 كان أوصافه؛ بعض تغير فإن احلاالت، غالب يف اخلبث فيه يؤثّر ال املقدار؛ هذا انفك
                                                        

  .294-293، ص 1.ط ،السجستاين داود أيب سنن شرح يف اإلجياز ،النووي ) 1(
من كبار حفاظ احلديث و املؤرخني، حىت . يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب النمري القرطيب املالكي، أبو عمر ) 2(

تويف ". التمهيد"، و "االستيعاب"، و "جامع بيان العلم و فضله: "صنفات النافعة، منهاصاحب امل. حافظ املغرب: يقال بأنه
  .8/240األعالم، ؛ الزركلي، 1/176شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية، خملوف، : انظر. هـ 463سنة 

  .1/332، التمهيدابن عبد الرب،  ) 3(
تويف سنة . وي املدين، مسع أباه و أبا هريرة و أمساء بنت زيد بن اخلطابعبد اهللا بن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب العد ) 4(

  .3/80، 1.طتاريخ اإلسالم، ؛ الذهيب، 5/150اإلصابة، ابن حجر العسقالين، : انظر. هـ 105
جاء باب ما  ،السننيف  الترمذي و ؛63رقم ، 1/17 كتاب الطهارة، باب ما ينجس املاء، ، السننأخرجه أبو داود يف  ) 5(

 الترمذى سنن صحيح و) 56( داود أيب سنن صحيح صححه األلباين يف و .67رقم  ،1/97 يف أن املاء ال ينجسه شيء،
)57.(  
ذراع و : و مساحة القلتني. مسيت بذلك ألن الرجل العظيم يقلها بيديها و يرفعها. ، و هي اجلرة"قلة"واحدما : القلتان  )6(

املطلع على البعلي، : انظر. لتر 270: وضع املربع املستوى األبعاد الثالثة؛ و تقديرمها اليومربع طوال و عرضا و عمقا يف امل
  .1/81املوسوعة الفقهية الكويتية، ؛ وزارة األوقاف الكويتية، 1/18، ألفاظ املغين
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 إنه: الشارع يقل فلم القلّتني؛ دون كان ما وأما .متعددة طرق من الثابت باإلمجاع جنسا
 اخلبث حيمل قد دوما ما أنّ على يدلّ القلّتني حديث مفهوم بل وبتا، قطعا اخلبث حيمل
 .)1("... أوصافه بعض بتغير إال ذلك يكون فال محله؛ فإذا ه،حيمل ال وقد

-  وسلّم عليه اللّه صلّى - اللّه رسول قال: قال ،ر - )2(الباهلي أمامة أيب عن - 3
 .)3()ولونه وطعمه رحيه على غلب ما إلّا شيء ينجسه ال املاء(: 

م اتفقوا ، و لكنه-و إن كان احملدثون كادوا أن يتفقوا على تضعيفه–و احلديث 
  . على العمل مبضمونه

  :  -رمحه اهللا– )4(البيهقي اإلمام قال
  . )5("بالنجاسة تغري إذا املاء جناسة يف خالفا نعلم ال أنا إال قوي، غري احلديث"

  :-رمحه اهللا–قال اإلمام الصنعاين 
 احلديث، أصل ال االستثناء رواية تضعيف واملراد. تضعيفه على احملدثون اتفق... "

 القول على العلماء جيمع قد الزيادة هذه ولكن بضاعة، بئر حديث يف ثبت قد إنهف
  .)6("حبكمها

                                                        
  .1/37، السيل اجلرارالشوكاين،  ) 1(
سكن الشام، . نيته، صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلماشتهر بك. هو صدى بن عجالن بن احلارث بن معن الباهلي ) 2(

؛ ابن حجر العسقالين، 3/15أسد الغابة، ابن األثري، : انظر. هـ 86: هـ، و قيل 81تويف سنة . و روى علما كثريا
  .3/340اإلصابة، 

و . -رمحه اهللا–ه األلباين ضعف. 521رقم  ،1/327 باب احلياض، كتاب الطهارة و سننها، ،السننيف  أخرجه ابن ماجه ) 3(
 ضعيف إسناد وهذا ،)ولونه وطعمه رحيه على غلب ما إال(: قوله دون لغريه صحيح: "-رمحه اهللا-قال العالمة األرناؤوط 

 أن على العلماء أمجع: املنذر ابن قال ا، العمل على العلماء أمجع وقد سندا، تصح مل الزيادة وهذه سعد، بن رشدين لضعف
، حتقيق سنن ابن ماجه: انظر". ( جنس فهو رحيا، أو لونا أو طعما له فغريت جناسة، فيه وقعت إذا والكثري، قليلال املاء

  )1/327األرناؤوط، 
الفقيه الشافعي، احلافظ الكبري، من كبار أصحاب . هو أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي بن عبد اهللا بن موسى البيهقي ) 4(

 458تويف سنة ". دالئل النبوة"، و "السنن الكربى: "صاحب املصنفات، منها. قه يف أنواع العلوماحلاكم يف احلديث، بل فا
  .220-6/219الوايف بالوفيات، ؛ الصفدي، 1/75وفيات األعيان، ابن خلكان، : انظر. هـ

  .1/260، السنن الكربىالبيهقي،  ) 5(
  .1/25، سبل السالمالصنعاين،  ) 6(
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  :من اإلمجاع

تقدم بعض النقوالت من بعض العلماء يف كالمهم عن األحاديث السابقة املستدل ا هلذا 
 النجاسة الضابط عن وجود اإلمجاع من قبل العلماء يف حكمهم على تغري املاء من الطهارة إىل

و فيما يلي تصرحيات أخرى من بعض العلماء عن . بتغري أحد أوصافه الثالثة بسبب النجاسة
  :اإلمجاع يف هذا الشأن

  : من احلنفية -رمحه اهللا– جنيم ابن قال
 به، الطهارة جتوز ال بالنجاسة أوصافه أحد تغري إذا املاء أن على أمجعوا العلماء أن اعلم"

   .)1("كتبنا يف اإلمجاع نقل هكذا جار، غري أو كان جاريا كثريا، أو املاء كان قليال
  :-اهللا رمحه -الشافعياإلمام  وقال

 - وسلم عليه اهللا صلى - النيب عن يروى جنسا، كان لونه أو رحيه أو املاء طعم تغري إذا" 
   .)2("اختالفا فيه بينهم ال علم العامة قول وهو احلديث، أهل مثله يثبت ال وجه من

  : -اهللا رمحه - )3(املنذر ابن وقال
 املاء النجاسة فغريت جناسة، فيه وقعت إذا الكثري أو القليل املاء أن على العلم أهل أمجع"

   .)4("به واالغتسال الوضوء جيزي وال كذلك، دام ما جنس أنه رحيا، أو لونا أو طعما
  

  :تطبيقات الضابط
 .)5("النجاسة املاء الدائم الكثري املستبحر ال تؤثر فيه" - 1

                                                        
  .78/ 1، 2.، طالدقائق كرت شرحلرائق ا البحرابن جنيم،  ) 1(
  .8/612 ،األمالشافعي،  ) 2(
و هو صاحب املصنفات . كان شيخ احلرم مبكة. هو حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري، فقيه جمتهد من احلفاظ ) 3(

. هـ 319تويف سنة ". اإلشراف على مذاهب أهل العلم"و " األوسط يف السنن و اإلمجاع و االختالف: "الفريدة، منها
  . 5/294األعالم، ؛ الزركلي، 4/207وفيات األعيان، ابن خلكان، : انظر

  .1/260، 1.، طواالختالف واإلمجاع السنن يف األوسط،  ابن املنذر ) 4(
  .2/32طرح التثريب، العراقي،   )5(
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 ومل وممره مقره يف وما به املتصل والطّحلب والطّني باملكث املاء تغير يضر مل" - 2
 .)1("يتغير ومل كثريا املاء كان إذا النجاسة تضره

 إذا القليل املاء فكذلك بالتغري، إال ينجس ال جناسة عليه ورد إذا الكثري املاء - 3
 .)2(بالتغري إال ينجس ال النجاسة على ورد

 أحد تغير ومل مرئية، غري والنجاسة جاريا وكان جناسة املاء يف وقع إن" - 4
 .)3("طاهر فهو: املاء أوصاف

 هذه من واحد من أكثر أو رحيه أو لونه أو طعمه النجاسة غيرت الّذي املاء" - 5
 .)4("الطّهور وال الوضوء به جيوز ال أنه الصفات

 طهوريته، على باق فهو طاهر، بشيء رحيه وأ لونه أو طعمه تغير إذا املاء أنّ - 6
  .)5(وحنوها برودته أو حرارته أو ملوحته اشتدت ولو حقيقته، على باقيا ماء دام ما

 طهور ماء بإضافة أو بنفسه، تغريه زال إذا يطهر بنجاسة، املتغير الكثري املاء أنّ - 7
 لزوال ذلك؛ حنو أو ه،علي الرياح ومرور الشمس، تأثري أو مكث، بطول تغريه زال أو إليه،

  .)6(علّته بزوال احلكم
 احلديثة الفنية الطرق بواسطة النجاسات من عليها طرأ مما وختليصها تنقية املياه - 8

 املادية األسباب من الكثري يبذل حيث التطهري؛ وسائل أحسن من يعترب التنقية ألعمال
 حبيث الكاملة؛ التنقية تنقيتها بعد تصري طهورة حىت النجاسات، من املياه هذه لتخليص

 الطهارة وحتصل واألخباث، األحداث إزالة يف استعماهلا يجوزف األوىل، خلقتها إىل تعود
 .)7(منها ا

                                                        
  .3/169، املنثور يف القواعدالزركشي،  ) 1(
  . 1/225، 1. ، ط)الفروقكتاب (اجلمع و الفرق اجلويين،  ) 2(
  .1/71، بدائع الصنائعالكاساين،  ) 3(
  .28/355، املوسوعة الفقهية الكويتية، وزارة األوقاف الكويتية؛ 1/23، بداية اتهدابن رشد،  ) 4(
  .1/116، توضيح األحكامالبسام،  ) 5(
  .1/125، مرجع سابقالبسام،  ) 6(
  .نفس املرجعبسام، ال ) 7(
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 ولو كثريا، أو املاء كان قليال ينجس ال فإنه ماء، يف ماتا إذا واجلراد السمك - 9
 .)1(طاهر يءبش تغري وإنما بنجاسة، يتغري مل فإنه رحيه، أو لونه أو طعمه تغري

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  .1/146، توضيح األحكام البسام، ) 1(
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  :الثالث املبحث
  )1(لو تعددت النجاسات يندرج األصغر يف األكرب كاحلدث: ضابط

  
  :معىن الضابط

أي صارت أكثر من واحدة؛ فاجتمعت  )تعددت(معىن قوله ) لو تعددت النجاسات(
  .أكثر من جناسة واحدة

دراج األصغر و إدخاله يف تطهري أي يكتفى يف تطهريها بإ) يندرج األصغر يف األكرب(
  .األكرب منها

أي أن احلدث مثل النجاسات؛ فإذا اجتمع يف املكلف أكثر من حدث، ) كاحلدث(
  . فاألصغر يندرج و يدخل يف األكرب من حيث التطهر منه

 ولكل- اآلخر من أصغر أحدمها -فأكثر–جناستان أو حدثان  اجتمع إذا أنه فالضابط تفيد
  . منهما األكرب حكم يف حبكمه يندرج منهما األصغر فإن -حكم منهما

مع كون تلك الضوابط –و هناك بعض الضوابط متقارب األلفاظ و املعىن مع هذا الضابط 
  :-أوسع مشال و أعم من هذا الضابط

 .)2("؟ال أم األكرب يف يندرج هل األصغر" -1

 .)3("األكرب يف األصغر إندراج" -2

 يف أحدمها دخل مقصودمها خيتلف ومل واحد، جنس من أمران اجتمع إذا" -3
  .)4("غالبا اآلخر

  
  :أدلة الضابط

  :من السنة النبوية

                                                        
  .2/126، طرح التثريبالعراقي،  ) 1(
  .1/411، موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو،  ) 2(
  .1/2/287، مرجع سابقالبورنو،  ) 3(
  .126، ص األشباه و النظائر؛ السيوطي، 112، ص األشباه و النظائرابن جنيم،  ) 4(
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مسعت رسول : عمر رضي اهللا عنه، قال الضابط حبديث ميكن االستدالل هلذا -1
 .)1(...)إنما األعمال بالنيات، وإنما لكلّ امرئ ما نوى: (اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم يقول

؛ أحدمها أكرب من اآلخر، فما دام املرء ناويا -مثال–حدثان  فلو اجتمع عند املرء
مطلق الطهارة من احلدث و أتى بطهارة ما هو أكرب، فاألصغر يندرج فيه و يكتفى بطهارة 

 لرفع ال ،) الوضوء( مطلق أو) الطّهارة( مطلق املتوضئ نوى لو"أكرب احلدثني؛ كما 
صح من قويل اجلمهور أنه يرتفع به ، فإن األحنوها أو صالة، الستباحة وال حدث،
 .)2("احلدث

، النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يكن يغتسل من اجلماع إال غسال واحدا نأ -2
، إذ هو الزم لإلنزال يف غالب )التقاء اخلتانني و اإلنزال: أي( وهو يتضمن شيئني

. والنجاسةوألما سببان يوجبان الغسل، فأجزأ الغسل الواحد عنهما، كاحلدث  ؛األحوال
وهكذا احلكم إن اجتمعت أحداث توجب الطهارة الصغرى كالنوم، وخروج النجاسة، 

 .)3(واللمس، فنواها بطهارته أو نوى رفع احلدث، أو استباحة الصالة أجزأه عن اجلميع

  
  :من املعقول و النظر

ميكن االستدالل هلذا الضابط مبا ذكره الفقهاء عند كالمهم عن قاعدة التداخل  -1
أنّ مبىن األسباب املوجبة للطهارة على ، ألن العبادات إذا كانت على جنس واحد بني

 وإن. القاعدة ذه العمل إىل األربعة املذاهب من الفقهاء عامة ذهب لقد .)4(التداخل
  )5(.لفروعا بعض على تطبيقها يف اختلفوا

 أن إىل حيتاج هل"عند ذكره للوجه األصح يف مسألة  - رمحه اهللا–قال الرافعي
  :"األكرب؟ نية يكفيه أم بغسله مجيعا ينويهما

                                                        
  .111قدم خترجيه يف ص ت ) 1(
، املوسوعة الفقهية الكويتية، وزارة األوقاف الكويتية؛ 1/112 املغين؛  ابن قدامة، 328/ 1 ،موعاالنووي،  ) 2(

5/164  
  .1/311، مرجع سابق ابن قدامة، ) 3(
  .1/45، املبسوطالسرخسي،  ) 4(
  .86-1/81، للتيسري املتضمنة الفقهية والضوابط القواعد، اللطيف العبد ) 5(
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 ونية، فعال التداخل على موضوعة الطهارات ألن ؛إليه حاجة ال: أصحهما "...
 وقوع اتفق إذا كله هذا واحدة، ونية واحد فعل كفى األحداث اجتمعت إذا أنه ترى أال

  .)1("أكرب األصغر سبق أو معا، واألصغر األكرب
 القاعدة هذه يف التيسريري للعباد و رفع املشقة عنهم؛ و وجه أن هذا فيه تيس -2

 تداخل عند املندوب ثواب له وحيصل لزمه، ما بعض املكلف عن يسقط أنه وذلك ؛ظاهر
 أحدها، بفعل حيصل الذي التكاليف هذه ملقصود احلكيم الشارع من مراعاة األسباب
  .)2(عنهم املشقة ودفع العباد على التيسري ملبدأ ومراعاة

  
  :تطبيقات الضابط

، مل جتب )مع جناسة الكلب: أي(لو تنجس إنسان بنجاسة أجنبية غري الكلب  - 1
 )3(.الزيادة على الغسالت السبع، ألن األصغر يندرج يف األكرب

: اهللارمحه –قال احلافظ العراقي . ال تعدد الغسالت الواجبة يف ولوغ الكالب - 2
 كلبني أو واحد كلب من الولغات بتعدد لبالك ولوغ يف الواجبة الغسالت تتعدد هل"

 . )4(..."سبع للجميع يكفي أنه واألصح أصحابنا، بني خالف فيه فأكثر؟

 إذا الكربى الطهارة أفعال يكفيه أنه احلنابلة فعند وأكرب أصغر حدثان عليه من -3
 .)5(ءبالوضو يأيت حىت األصغر عن جيزئه ال: أمحد عن رواية ويف. ا الطهارتني نوى

 إما احلدث رفع بنية مرة فغسله حكمية جناسة بدنه بعض على كان إذا -4
 رفع بذلك نوى أو غريها، يف كان إن األكرب وإما الوضوء، أعضاء يف كان إن األصغر
 على احلدث من طهارته يف واختلفوا خالف، بال النجاسة عن طهر معا، والنجس احلدث
 .)6(تبعا اآلخر يف لنيالغس أحد ويندرج يطهر أنه النووي عند وجهني

                                                        
  .1/116، لوجيزالعزيز شرح االرافعي،  ) 1(
  .1/87، القواعد و الضوابط الفقهية املتضمنة للتيسري، اللطيف العبد ) 2(
  .2/126طرح التثريب، العراقي،   )3(
  .126-1/125، مرجع سابقالعراقي،  ) 4(
  .1/228، موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو، ؛ 1/173املبدع،ابن مفلح،  ) 5(
  .1/2/287، مرجع سابقالبورنو،  ) 6(
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 فيكتفى، الواحد الغسل كفى وحيض جنابة أو وجنابة، حدث اجتمع إذا" -5
 .)1("، و عكسه واجلنابة احليض عن اجلنابة بنية

 .)2("واحدة غسلة هلما كفت حكمية وجناسة حدث اجتمع ولو" -6

 .)3(الغسل كفى وجنابة أصغر حدث اجتمع إذا -7

 جيزئ فإنه ومجعة، جنابة أو بة،وجنا كحيض: للغسل موجبان اجتمع إذا -8
  .)4( معا نوامها إذا واحد غسل عنهما

  
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                        

القواعد الفقهية و تطبيقاا ؛ الزحيلي، 126، ص األشباه و النظائر؛ السيوطي، 112، ص األشباه و النظائرابن جنيم،  ) 1(
  .2/713، يف املذاهب األربعة

  .126السيوطي، مرجع سابق، ص  ) 2(
  .309-1/308 املمتع الشرحالعثيمني،  ،1/230 احملتاج ايةالرملي،  ) 3(
 السنة فقه صحيح سامل، ،. 1/292 املغينابن قدامة،  ؛1/230 احملتاج ايةالرملي،  ؛ ؛1/44 بسوطاملالسرخسي،  ) 4(

  .1/182، 1.، طاألئمة مذاهب وتوضيح وأدلته
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 ضوابط  يف الصالة: الثاين الفصل

  
  :األول املبحث
   )1(األصل استواء الفرض و النفل يف األركان و الشرائط إال ما استثىن بدليل: ضابط

  
  :معىن الضابط

ال فرق بني الفروض من الصلوات و من الصلوات؛ حبيث ) استواء الفرض و النفل(
  .نوافلها

اجلانب األقوى : أما األركان فهي مجع ركن، والركن يف اللغة )يف األركان و الشرائط(
ركنا؛ ألنّ أقوى ما يف اجلدار زاويته؛ ألنها مدعومة من : من الشيء، وهلذا تسمى الزاوية

  .)2(اجلانبني
: ، فأركان الصالة مثال)3("يتم تركيب املاهية إال بهما ال " :أما يف االصطالح، فإنّ الركن

قيام وقعود وركوع وسجود؛ ألنّ الصالة ال تقوم إال ذا، وأركان النكاح هي ما ال يقوم النكاح 
  . إال ا

  . )4(العالمة ألا عالمة للمشروط :والشرط لغة
ن وجوده وجود وال ما يلزم من عدمه العدم، وال يلزم م": والشرط يف عرف أهل الشرع

  . )5("عدم لذاته
الشيء ويتوقف عليه، لكنه  ما يتم به: أن شرط الشيء: فيكون الفرق بني الركن والشرط

أنه داخل فيها،  ركن يف الصالة؛ ألن الصالة تتوقف عليه مع - مثال  - فالركوع . خارج عنه
  .)6(لكنه خارج عنها- أيضا -والوضوء شرط هلا؛ ألا تتوقف عليه 

                                                        
  .5/139، طرح التثريبالعراقي،  ) 1(
  .13/185 ،"ركن"مادة  ،لسان العربابن منظور،  ) 2(
  .5/1963، رناملهذب يف علم أصول الفقه املقاالنملة،  ) 3(
  .192، ص القاموس الفقهيأبو حبيب،  ) 4(
  .192أبو حبيب، مرجع سابق، ص  ) 5(
  .5/1963، املهذب يف علم أصول الفقه املقارنالنملة،  ) 6(
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  .أي إال ما أخرجه الدليل من هذا األصل) ال ما استثىن بدليلإ(
أن األصل هو تساوي الصلوات املفروضة و النوافل من : و يكون املعىن اإلمجايل للضابط

حىت يرد دليل خيرج  -أي الفروض و النوافل–حيث األركان و الشروط، فال يفرق بينهما 
  .إحدامها من هذا األصل

  :من صيغ هذا الضابط
 .)1("األصل استواء الفرض و النفل يف الشروط إال إذا ورد دليل بالفرق" -1

 .)2("والتبع ال خيالف األصل ،النوافل شرعت تبعا للفرائض" -2

 النفل يف ثبت ما فكلّ بدليل، إال األحكام مجيع يف والنفل الفرض تساوي األصل" -3
  .)3("ليلبد إال الفرض يف انتفى النفل يف انتفى ما وكلّ الفرض، يف ثبت

  
  :أدلة الضابط

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم : -رضي اهللا عنه– )4(يث مالك بن احلويرثحد -1
  .)5()ليصلّوا كما رأيتموىن أص( :سلم قال

واألصل هو أن ما يفعل يف . فهذا يشمل الفرض والنفل إال ما دل الدليل عليه
  .الدليل على خالفه ، ويستثىن من ذلك ما دللة يفعل يف الفريضة هذا هو األصلالناف

 اهللا صلّى اللّه رسول كان(: عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما أنه قال  -2
 عليها يصلّي ال أنه غري عليها ويوتر به توجه وجه أي قبل الراحلة على يصلّي وسلّم عليه

 .)6()املكتوبة

                                                        
  .1/495 ،ط.دحتفة املنهاج بشرح املنهاج، اهليتمي، ،  ) 1(
  .2/13، بدائع الصنائعالكاساين،  ) 2(
  .2/257، الشرح املمتعالعثيمني،  ) 3(
 74مات بالبصرة سنة . سكن البصرة و له أحاديث. هو مالك بن احلويرث بن أشيم بن زبالة بن خشيش بن سعد الليثي ) 4(

  .533-5/532اإلصابة، ابن حجر العسقالين، : انظر. هـ
  .131سبق خترجيه يف ص  ) 5(
و صححه . 744رقم  ،2/61 ،القبلة غري استقبال ليهاع جيوز الّيت احلال ، كتاب القبلة ، بابالسننأخرجه النسائي يف  ) 6(

  .األلباين
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 اهللا صلّى النيب كان(:  ويف اللفظ اآلخر حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما أنه قال
 إلّا اللّيل، صالة إمياء يومئ به توجهت حيث راحلته، على السفر يف يصلّي وسلّم عليه

  )1()راحلته على ويوتر الفرائض
 فهنا فرق الصحايب بني فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم يف النافلة وفعله يف 

ة النافلة يفعل يف قرر عند الصحابة أن ما فعل يف صالتاملفروضة، فدل على أن األصل امل
 .الصالة املكتوبة إال إذا دل الدليل على خالف ذلك كما يف احلديث املتقدم

  
  :تطبيقات الضابط

  .)2(أن الفرض والنفل ال خيتلفان يف حكم القراءة -1
 .)3(الفرض والنفل يف وجوب استقبال القبلة سواء -2

 .)4(أن الكالم حمرم فيهمافرق بني املكتوبة والنافلة يف  ال -3

ز الصالة يف الكعبة، وهذه الصالة وإن كانت نافلة فالفريضة يف جوا -4
 .)5(معناها

 .)6(همااشتراك أحكام سجود السهو بينالنافلة كالفريضة يف  -5

 ،الصالة ينافيان ألما ،بطلت عمدا الفريضة يف ما أتى مىت والشرب األكل -6
 .)7(كالفريضة والنافلة

سواء كان ذلك  ،ريه ال يضر صالتهدميا أو غآمحل املصلي يف الصالة حيوانا  -7
 .)8(وسواء كان يف صالة فريضة أو غريها ،لضرورة أو غريها

                                                        
  .1000رقم ، 2/25، أبواب الوتر، باب الوتر يف السفر، صحيحهأخرجه البخاري يف  ) 1(
  .2/21، أحكام القرآن اجلصاص، ) 2(
  .2/78، املبسوطالسرخسي،  ) 3(
  .1/374، االستذكارابن عبد الري،  ) 4(
  .5/139، ريبطرح التثالعراقي،  ) 5(
  .1/273، الكايفابن قدامة،  ) 6(
  .نفس املرجعابن قدامة،  ) 7(
  .1/141، سبل السالمالصنعاين،  ) 8(



320 
 

  
  :من مستثنيات الضابط

  .يف السفر ال تصلى النافلة إال الفجر والوتر خالف الفرض -1

  .الفروض من الصلوات حمددة مقيدة خبمس خالف النوافل -2

 .ف الفرضال حرج يف اجلمع بني النيات يف بعض النوافل خال -3

 .يصح حتويل النية من النافلة إىل الفريضة أما الفريضة فال يفعل ذلك فيها -4

 .)1(الفريضة خبالف القبلة، استقبال هلا يشترط ال السفر يف النافلة -5

النافلة جيوز أن يصليها جالسا ولو كان صحيحا ، والفريضة ليس له أن يصليها  -6
 .)2(النافلة لو صلى جالسا فال بأس جالسا إال عند العذر عند املرض والعجز ، أما

  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  .فرقا بني الفريضة و النافلة 31-رمحه اهللا–ذكر الشيخ -من باب الفائدة–و فيه . 4/129، الشرح املمتعالعثيمني،  ) 1(
  .10/385، وى نور على الدربفتاالرئاسة العامة للبحوث و اإلفتاء،  ) 2(
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  :الثاين املبحث
  )1(الفعل القليل ال يبطل الصالة: ضابط

  
 : معىن الضابط

أي الفعل اليسري أو احلركة اليسرية اليت ليست من جنس الصالة، كاملشي  )الفعل القليل(
املصلي عمدا و كان القول  ألن القول إذا صدر من ؛"القول"خيرج ) الفعل(و قوله . أو اإلشارة

  . خارجا عن جنس الصالة، فصالته باطلة باإلمجاع
  :-رمحه اهللا–قال ابن قدامة 

 مصلحة لغري ذلك بتحرمي علمه مع الصالة، يف أنه عاملا يتكلّم أن وهو عمدا، الكالم أما"
 أنّ على العلم أهل أمجع: املنذر ابن قال. إمجاعا الصالة فتبطل الكالم، يوجب ألمر وال الصالة،

  .)2("...فاسدة صالته أنّ صالته، صالح يريد وهو عامدا صالته يف تكلّم من
رمحه –و قد اختلف العلماء يف حتديد هذه القلة يف احلركات؛ و قد ذكر اإلمام النووي 

  :أربعة أقوال يف ذلك، مث رجح القول الرابع من هذه األقوال، فقال -اهللا
أن الرجوع فيه إىل العادة فال يضر  -واجلمهوراملصنف وبه قطع - وهو الصحيح املشهور "

ما يعده الناس قليال كاإلشارة برد السالم ، وخلع النعل ورفع العمامة ووضعها ، ولبس ثوب 
وأما ما عده  .، وأشباه هذاعه ودفع مار ودلك البصاق يف ثوبهخفيف ونزعه ، ومحل صغري ووض
  .)3("ة ، وفعالت متتابعة فتبطل الصالةالناس كثريا كخطوات كثرية متوالي

ما دام مل يكن هناك نص صريح يف حتديده، فاملرجع فيه إىل –فتحديد القلة و الكثرة 
  .)4(العرف

أي ال يسبب بطالن صالة املرء ألنه معفو عنه و من احلركات املباحة ) ال يبطل الصالة(
يف أقسام احلركات  -رمحه اهللا–مة العثيمني و لعله من املفيد هنا نقل بيان العال. فعلها يف الصالة

                                                        
  .2/395، طرح التثريبالعراقي،  ) 1(
  .2/35، املغينابن قدامة،  ) 2(
  .26-4/25، اموعالنووي،  ) 3(
  .351-3/350، الشرح املمتعالعثيمني،  ) 4(
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احلركة يف الصالة إذا جتري فيها األحكام التكليفية أن " :-رمحه اهللا– بنييف الصالة؛ حيث 
  :اخلمسة، وهذه األقسام هي

  .حركة واجبة: القسم األول
  .حركة حمرمة: القسم الثاين

  .حركة مكروهة: القسم الثالث
  .حركة مستحبة: القسم الرابع

  .حركة مباحة: القسم اخلامس
فهي اليت تتوقف عليها صحة الصالة، مثل أن يرى يف غترته جناسة، : فأما احلركة الواجبة

أن خيربه أحد بأنه اجته إىل غري القبلة؛ فيجب  :فيجب عليه أن يتحرك إلزالتها وخيلع غترته، مثل
  .عليه أن يتحرك إىل القبلة

لكثرية املتوالية لغري ضرورة، ألن مثل هذه احلركة تبطل فهي احلركة ا: وأما احلركة احملرمة
  .الصالة، وما يبطل الصالة فإنه ال حيل فعله؛ ألنه من باب اختاذ آيات اهللا هزوا

فهي احلركة لفعل مستحب يف الصالة، كما لو حترك من أجل : وأما احلركة املستحبة
  .وها وهو يف صالتهاستواء الصف، أو رأى فرجة أمامه يف الصف املقدم فتقدم حن

فهي اليسرية حلاجة، أو الكثرية للضرورة، أما اليسرية حلاجة فمثلها : وأما احلركة املباحة
فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم حني كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول اهللا صلى 

  . اهللا عليه وسلم فإذا قام محلها، وإذا سجد وضعها
فمثاهلا الصالة يف حال القتال؛ فإن من يصلي وهو ميشي ال : للضرورةوأما احلركة الكثرية 

  .شك أن عمله كثري ولكنه ملا كان للضرورة كان مباحا ال يبطل الصالة
جتد ؛ كأن فهي ما عدا ذلك وهو األصل يف احلركة يف الصالة: وأما احلركة املكروهة 

بلحيته، أو ما أشبه ذلك، وكل ذلك من يعبث بساعته، أو بقلمه، أو بغترته، أو بأنفه، أو  شخصا
  .)1("القسم املكروه إال أن يكون كثريا متواليا فإنه حمرم مبطل للصالة

                                                        
  .بتصرف 307-13/305ط، .، دجمموع فتاوى و رسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثمني، العثيمني ) 1(
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أيضا شروط إبطال الصالة بسبب احلركات الصادرة من املصلي  - رمحه اهللا–و قد خلّص 
  :)1(يف أربعة شروط

 .كثري أنه - 1
 .الصالة جنس غري من - 2
 .ضرورة لغري - 3
  .فرقمت غري: أي متوال، - 4

  
  :أدلة الضابط

  :من السنة النبوية
 عليه اهللا صلّى اللّه رسول خرج(: يقول عمر، بن اللّه عبد مسعت: )2(نافع قال - 1

 فقلت: "قال يصلّي، وهو عليه فسلّموا األنصار، فجاءته: قال فيه، يصلّي قباء إىل - وسلّم
 عليه يسلّمون كانوا حني عليهم يرد وسلّم عليه اهللا صلّى اللّه رسول رأيت كيف: لبالل
 وجعل كفّه، )3(عون بن جعفر وبسط ،)كفّه وبسط هكذا، يقول(: قال ،"يصلّي؟ وهو
 .)4(فوق إىل ظهره وجعل أسفل، بطنه

فاحلديث يدل على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قد أتى حبركة يسرية يف صالته 
لى أن الفعل اليسري فهذا دليل ع. ، و مل يكن ذلك مبطال لصالته-و هي بسط الكف –

  .يف الصالة مل يبطلها

                                                        
  .3/354، الشرح املمتعالعثيمني،  ) 1(
هو نافع موىل ابن عمر، أبو عبد اهللا، كان ديلميا، و أصابه مواله عبد اهللا بن عمر يف غزاته، و هو من كبار التابعني، و هو  ) 2(

تاريخ اإلسالم، الذهيب، : انظر. هـ 120تويف سنة . من املشهورين باحلديث، و معظم حديث ابن عمر يدور عليه
  .368-5/367وفيات األعيان، ؛ ابن خلكان، 3/328

و . و كان رجال صاحلا صاحب سنة و تعبد. هو جعفر بن عون بن جعفر بن عمرو بن حريث املخزومي العمري الكويف )3(
مغلطي، أبو عبد اهللا بن قليح البكجري املصري : انظر. هـ 206: و قيل. هـ 207مات منصرفا من احلج سنة . كان أصم
تاريخ اإلسالم، ؛ الذهيب، 3/226، )هـ 1422دار الفاروق احلديثة، : م.د( 1.طإكمال ذيب الكمال، احلنفي، 

5/44.  
  .، و صححه األلباين1/243، 927باب رد السالم يف الصالة، رقم  كتاب الصالة، ،السننأخرجه أبو داود يف  ) 4(
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  : -رمحه اهللا–قال اإلمام الصنعاين 
 دون بإشارة السالم عليه رد املصلّي على أحد سلّم إذا أنه دليل واحلديث"

 بأصبعه، أو بيده، أو برأسه، إما باإلشارة املصلّي جييب أنه هذا من فتحصل...النطق
 ممكن، بأي الرد فبقي الصالة، يف تعذّر وقد واجب، بالقول ردال ألنّ واجب،؛ أنه والظّاهر

 :تعاىل قوله حتت ودخل ردا، الصحابة ومساه ردا، الشارع وجعله باإلشارة، أمكن وقد
  .)2(")1()ردوها أو(

يف قصة ضرب الصحابة رضي اهللا عنه  )3(السلمي احلكم بن معاوية حديث - 2
النيب صلى اهللا  قال ك الصحايب العاطس يف صالته، حىتأفخاذهم بأيديهم إلسكات ذل

 التسبيح هو إنما الناس، كالم من شيء فيها يصلح ال الصالة هذه إنّ(: عليه و سلم
 .)4()القرآن وقراءة والتكبري

   :-رمحه اهللا– النووي قال
 نابه نمل التسبيح يشرع أن قبل كان أنه على حممول وهذا ليسكتوه هذا فعلوا يعين"

 وأنه الصالة به تبطل ال وأنه الصالة يف القليل الفعل جواز على دليل وفيه صالته يف شيء
  .)5("حلاجة كان إذا فيه كراهة ال

                                                        
  .86األية  جزء من  سورة النساء، ) 1(
  .211-1/210، المسبل السالصنعاين،  ) 2(
. هو معاوية بن احلكم السلمي، كان يسكن بين سليم و يرتل املدينة، و روى عن النيب صلى اهللا عليه و سلم حديثا واحدا ) 3(

  .6/118اإلصابة، ؛ ابن حجر العسقالين، 5/381معجم الصحابة، البغوي، : انظر
إباحته،  من كان ما ونسخ الصالة يف الكالم حترمي ابب، كتاب املساجد و مواضع الصالة، صحيحهأخرجه مسلم يف  ) 4(

  .537رقم ، 1/381
 إبراهيم بن خالد املنذر أبو: ، حتقيقشرح سنن أيب داودالعيين، : ؛ و انظر أيضا5/20، شرح صحيح مسلمالنووي،  ) 5(

  .3/140، عون املعبود؛ العظيم آبادي، 4/178، 1.، طاملصري
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 إنّ(: وسلّم عليه اهللا صلّى النيب قال: قال ،رضي اهللا عنه مالك بن عن أنس - 3
 عن ولكن ميينه، عن وال يديه، بني يبزقن فال ربه، يناجي فإنما الصالة، يف كان إذا املؤمن

 .)1()قدمه حتت أو يساره،
و هو البزاق عن يسار املصلي أو حتت  الصالة يف القليل الفعل جوازأيضا  فيهو 

؛ فيقاس عليه ما يشبهه من األفعال )2(قدمه، و هو فعل يسري ليس من جنس أفعال الصالة
 .اليسرية القليلة

  
  :تطبيقات الضابط

 .)3("تنحيته يف الصالة من الفعل اليسري، فال يبطل الصالة به غمز الشيئ و" -1

 .)4("إشارة األخرس املفهمة ال تبطل الصالة" -2

 .)5(، و لو كانت مفهمةجتوز اإلشارة يف الصالة و ال تبطل ا -3

 الباب ى املصليعل قرعفلو . جيوز التقدم و التأخر يف الصالة ما دام يسريا" -4
، فالعمل "القبلة مستقبل وهو تأخر أو القبلة، مستقبل هوو فتقدم قريب، والباب رجل،
 .)6(-رضي اهللا عنها– لعائشة الباب فتح وسلّم عليه اهللا صلّى الرسول ألنّ ؛جائز

جيوز محل الطفل و رفعه أو وضعه يف الصالة عند القيام و الركوع و  -5
 .)7(السجود

 .)8(ته، مل تبطل صالن دفع مارا بني يديه أو ضرب حية أو عقربام -6
                                                        

؛ و 413رقم  ،1/90 ،اليسرى قدمه حتت أو يساره عن ليبزق بابأبواب استقبال القبلة، ، صحيحهأخرجه البخاري يف  ) 1(
رقم  ،1/390 ،وغريها الصالة يف املسجد يف البصاق عن النهي باب، الصالة ومواضع املساجد كتاب، صحيحهمسلم يف 

551.  
  .2/413، 1.، طالصغري اجلامع شرح القدير فيض،  املناوي ) 2(
  .2/395طرح التثريب، قي، العرا  )3(
  .2/251العراقي، مرجع سابق،   )4(
  .385، 2/251، مرجع سابقالعراقي،  ) 5(
  . 352-3/351، الشرح املمتعالعثيمني،  ) 6(
  .3/351، مرجع سابقالعثيمني،  ) 7(
  ).مع اموع للنووي( 4/25، املهذب يف الفقه الشافعيالشريازي،  ) 8(



326 
 

  .)1(، مل تبطل صالتهخلع نعليه أو أصلح رداءه أو محل شيئا من  -7

مل تبطل  ؛عليه باإلشارة وما أشبه ذلك فرد ،رجل ى املصلىسلم علإذا  -8
 .)2(صالته

 حترك وإن منشغل، وقلبه سكت سكت إن أشغلته، حكّة أصابته رجل" -9
 هذا ألن صالته؛ على يقبلو حيكّها أن فاألوىل صالته، على وأقبل عليه، بردت وحكّها

  .)3("للصالة مصلحة وفيه يسري، عمل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                        

  .4/25، املهذب الشريازي، ) 1(
  .نفس املرجع الشريازي، ) 2(
  .3/352، الشرح املمتعالعثيمني،  ) 3(
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  :الثالث املبحث
  )1(السهو يتداخل و يكفي للجميع سجدتان: ضابط

  
  :معىن الضابط

  . الغفلة و النسيان: لغة" السهو"أما  )السهو يتداخل(
  :- رمحه اهللا–قال ابن فارس 

 يقال الغفلة،: فالسهو. والسكون الغفلة على] يدلّ[ الباب معظم والواو واهلاء السني"
   .)2("سهوا أسهو الصالة يف سهوت

: و املراد بالسهو هنا السهو يف الصالة الذي شرع من أجله سجود السهو؛ و هو
  .)3("الصالة يف شك أو سهو حدوث عند الصالة آخر يف تؤديان الصالة كسجود سجدتان"

. وتشات التبست :أي" األمور داخلت"و  األشياء تداخلت: أي )يتداخل(و قوله 
   .)4(اختلطت بعض و يف بعضها دخلإذا " تداخلت األشياء"فـ

هنا التداخل يف األسباب املوجبة لسجود السهو يف صالة واحدة، " التداخل"و املقصود من 
كن مع الزيادة يف ركن مع النقصان يف ركن آخر، أو النقصان يف ر -مثال–حيث اجتمعت فيها 
  .الشك آخر، و هكذا

إذا حصل هذا التداخل يف صالة واحدة، فإنه يكفي : أي) و يكفي للجميع سجدتان(
للمصلي اإلتيان بسجديت السهو يف آخر صالته للجميع، و ال يلزمه اإلتيان بسجديت السهو لكل 

  .من تلك األسباب
  :من صيغ هذا الضابط

 .)5("السهو تعدد ولو سجدتان، إال يشرع مل" -1

                                                        
  .3/20، طرح التثريبالعراقي،  ) 1(
  .3/107، "سهو"مادة ، معجم مقاييس اللغةابن فارس،  ) 2(
  .242، ص معجم لغة الفقهاءقلعجي،  ) 3(
  .275ص  ، "دخل"مادة  ،املعجم الوسيطجممع اللغة،  ) 4(
  .14/310، ذخرية العقىب، اإلثيويب ) 5(
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 .)1("السجدتني تكرير يقتضي ال السهو تعدد" -2

 .)2("السهو تعدد وإن يتداخل السجود" -3

  .)3("السهو بتعدد يتعدد ال السهو سجود" -4
  

  :أدلة الضابط
 بنا صلّى(: قال هريرة، أيب عن: الذي يف الصحيحني )4(ديث ذي اليدينح - 1

 أبو مساها: )5(ينسري ابن قال -  العشي صاليت إحدى وسلّم عليه اهللا صلّى اللّه رسول
: فقالوا ...- إىل أن قال-...سلّم مثّ ركعتني، بنا فصلّى: قال - أنا نسيت ولكن هريرة

 يديه يف رجل القوم ويف يكلّماه، أن فهابا وعمر، بكر أبو القوم ويف الصالة؟ قصرت
 سأن مل": قال الصالة؟ قصرت أم أنسيت اللّه، رسول يا: قال اليدين، ذو: له يقال طول،

 مثّ سلّم، مثّ ترك، ما فصلّى فتقدم نعم،: فقالوا "؟اليدين ذو يقول أكما": فقال ".تقصر ومل
 أو سجوده مثل وسجد كبر مثّ وكبر، رأسه رفع مثّ أطول، أو سجوده مثل وسجد كبر

                                                        
  .3/169، 1.ط، شرح مسند الشافعيالرافعي،  ) 1(
  . ،2/276اية املطلباجلويين،  ) 2(
  .2/276، مرجع سابقاجلويين،  ) 3(
. مات يف خالفة معاوية. و كان يف يديه طول. و لكن ابن حبان يفرق بينهما. هو اخلرباق: هو ذو اليدين السلمي، يقال ) 4(

  .2/350اإلصابة، ن حجر العسقالين، اب: انظر
، )عشرين ألفا: و قيل(كاتبه على أربعني ألف درهم . كان أبوه عبدا ألنس بن مالك. هو أبو بكر حممد بن سريين البصري  )5(

و هو أحد الفقهاء من أهل البصرة و املذكور . و كان سيب ميسان، و كان أبوه سريين من أهل جرجرايا. و أدى املكاتبة
تذكرة احلفاظ، ؛ الذهيب، 4/182وفيات األعيان، ابن خلكان، : انظر. هـ بالبصرة 110تويف سنة . ورع يف وقتهبال
1/62.  
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 ،)1(حصني بن عمران أنّ نبئت: فيقول سلّم؟ مثّ: سألوه فربما وكبر، رأسه رفع مثّ أطول،
 .)2()سلّم مثّ: قال

  :-رمحه اهللا–قال اإلمام الرافعي 
 ويف وارتفاعا، هويا فيهما يكرب وأنه سجدتان، للسهو املشروع أن القصة ويف"

 أنه علم مث سلّم من وأن السجدتني، عن يسلم السالم بعد سجد إذا أنه األخرية الرواية
 القبلة واستدبار الكالم حتلل وأن الفصل، يطل مل إذا صالته على يبين ركعة أو ركنا ترك

 عليه اهللا صلى -  النيب فإن السجدتني تكرير يقتضي ال السهو تعدد وأن البناء، مينع ال
  .)3(..."سجدتني على يزد ومل الكعبة واستدبر وتكلم سلم قد كان وسلم

 :وسلّم عليه اهللا صلّى اهللا رسول قال: قالت عنها اهللا رضي عائشة عن -2
  .)4()ونقصان زيادة كلّ نم جتزيان السهو سجدتا(

فهو نص صريح يف املسألة؛ على أن سجديت السهو  -إن صح–هذا احلديث 
و . جتزئان عن كل سهو وقع يف صالة املرء أيا كان نوع ذلك السهو، و مهما كان عدده

 . اهللا أعلم

 أن: وسلم عليه اهللا صلى النيب أصحاب من وكان - )5(حبينة بن اهللا عبد عن -3
يبم صلّى وسلم عليه اهللا صلى الن ،فقام  جيلس ومل األوليني الركعتني يف فقام الظهر 

                                                        
صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم، أسلم هو و أبوه و . هو عمران بن حصني بن عبيد بن خلف أبو جنيد اخلزاعي  )1(

ابن : انظر. هـ 52تويف سنة . و قد بعثه عمر بن اخلطاب إليهم ليفقههم. وىل قضاء البصرة. أبو هريرة معا، و له أحاديث
  .2/523تاريخ اإلسالم، ؛ الذهيب، 585-4/584اإلصابة، حجر العسقالين، 

؛ و مسلم يف 482رقم  ،1/103 باب تشبيك األصابع يف املسجد و غريه، كتاب الصالة، ،صحيحهأخرجه البخاري يف  ) 2(
  .573رقم  ،1/182 و مواضع الصالة، باب السهو يف الصالة و السجود له،، كتاب املساجد صحيحه

  .3/169، شرح مسند الشافعيالقزويين،  ) 3(
 ذلك عن جتزيان السهو فسجدتا صالته يف السهو عليه كثر من باب، كتاب الصالة، السنن الكربىأخرجه البيهقي يف  ) 4(

 واهللا يوثّقه معنيٍ بن حيىي وكان الرقّي، نافعٍ بن حكيم فرادأ من يعد ثاحلدي وهذا : "و قال. 3860رقم  ،2/288 ،كلّه
  ". أعلم

مالك بن القشب األزدي، و : اسم أبيه. و حبينة بنت احلارث بن املطلب بن عبد مناف أمه. عبد اهللا بن مالك بن حبينة ) 5(
معجم الصحابة، البغوي، : انظر. ان ناسكا فاضالله صحبة و ك. و قد ينسب إىل أبيه و أمه معا. كان حليفا لبين املطلب

  .3/182، 1.طأسد الغابة، ؛ ابن األثري، 4/32-34
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 سجدتني فسجد جالس، وهو كبر تسليمه الناس وانتظر الصالة قضى إذا حىت معه، الناس
  .)1(سلّم مثّ يسلّم أن قبل

  : - رمحه اهللا–قال احلافظ ابن رجب 
 سالم الصالة هذه يف منه وقع قد كان -  وسلّم عليه اهللا صلّى - النيب أن: ومنها"

 ومل بانفراده، السجود يقتضي سبب هذه من واحد وكل وكالم، ومشي وقيام نقص من
  .)2("سجدتني إال يسجد

  :- حفظه اهللا–و قال العالمة البسام 
 - هنا- ترك وسلم عليه اهللا صلى النيب فإن سجدتان، يف له يكفي السهو تعدد أن"
  .)3("معا والتشهد اجللوس

 عليه اهللا صلّى اهللا رسول صلّى: قال ،-رضي اهللا عنه–بن مسعود  اهللا عبد عن - 4
 الصالة يف أزيد اهللا رسول يا: فقيل - مني والوهم: إبراهيم قال -  نقص أو فزاد وسلّم،
 سجدتني فليسجد أحدكم نسي فإذا تنسون، كما أنسى مثلكم بشر أنا إنما(: فقال شيء؟
  .)4()جالس وهو

  :-رمحه اهللا–دامة املقدسي قال ابن ق
 فسلّم، سها -  وسلّم عليه اللّه صلّى - النيب وألنّ موضعني يف السهو يتناول وهذا"

 ليجمع الصالة، آخر إىل أخر السجود وألنّ واحدا، سجودا هلما فسجد صالته بعد وتكلّم
 بدليل كثر، وإن ،الصالة نقص فجرب للجرب شرع وألنه سببه، عقيب فعله وإلّا كلّه السهو
 فأجزأ .سهوان: فنقول آخر جابر إىل حيتج مل اجنربت وإذا واحد، جنس من مرات السهو
  .)5("جنس من كانا لو كما واحد، سجود عنهما

                                                        
 قام(: وسلّم عليه اهللا صلّى النيب ألنّ واجبا األول التشهد ير مل من باب، أبواب صفة الصالة، صحيحهأخرجه البخاري يف  ) 1(

  .829رقم  ،1/165 ،)يرجع ومل الركعتني من
  .9/439، فتح الباريابن رجب احلنبلي،  ) 2(
  .1/183، تيسري العالمالبسام،  ) 3(

، 572، كتاب املساجد و مواضع الصالة، باب السهو يف الصالة و السجود له، رقم صحيحهأخرجه مسلم يف  ) 4(
1/402.  

  .2/31، املغينابن قدامة،  ) 5(
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  :من النظر و املعقول

 السجود تأخر شرع أنه: السهو تعدد وإن واحد، بسجود االكتفاء على ويدل - 1
 كان لو إذ السهو، من الصالة يف يتجدد ما جلميع به ىيكتف أنه على فدل الصالة، آخر إىل

 .)1(عنده سهو كل عقب السجود لشرع سجود، سهو لكل

 : -رمحه اهللا– اجلويين إمام احلرمنيما ذكره  - 2

 كما أنفسهما، جيربان فهما وجه، من وجربان وجه من سهو هسهو سجدتا"... 
 تطهر فهي املكلّف أخرجها فإذا ،شاة أربعني يف شاة كإجيابنا وهذا يقع، سهو كل جيربان

 متهد مبا يعتضد وهذا نفسها، وطهرت بقى، ما طهرت فقد أربعون، والنصاب النصاب،
  .)2("السهو تعدد وإن يتداخل السجود أن من

  
  :تطبيقات الضابط

 تكلم الثانية، السجدة عن رأسه رفع فلما السهو، سجديت وسجد سها إذا  -1
 .)3(السهو هذا ملكان يسجد ال فإنه ناسيا؛

إذا اجتمع عند املصلي سهو يف زيادة و سهو يف نقصان، سجد هلما سجدة   -2
 .)4(واحدة

 أو مرتني، أو مرة" محده ملن اللّه مسع" نسي أو تكبريتني، أو تكبرية نسي من"  - 3
 .)5("سجدتا السهو إالّ يلزمه ال التشهدين فإنه أو التشهد نسي

 ركعة كلّ يف ونسي ناسيا، ركعات أربع وصلّى القصر، املسافر نوى لو"  - 4
 .)6("صالته متّت وقد للسهو، ويسجد الركعتان، له حصلت سجدة،

                                                        
  .9/440، فتح الباريابن رجب احلنبلي،  ) 1(
  . ،2/276اية املطلبين، اجلوي ) 2(
  .نفس املرجعاجلويين،  ) 3(
  .2/31، املغينابن قدامة،  ) 4(
  .11/86وزارة األوقاف الكويتية، املوسوعة الفقهية الكويتية،  ) 5(
  .1/318، روضة الطالبني النووي، ) 6(
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 للسهو، سجد سجدة، ركعة كلّ من ونسي ناسيا، أربعا اجلمعة صلّى لو"  - 5
 .)1("بنقص واآلخر بزيادة، أحدمها سهوين، سها ولو. وسلّم

 مثّ والصالة، التكبري فاستأنف م،لإلحرا كبر ما أنه ظن مثّ صالة يف دخل لو" - 6
 ومتّت األوىل، يفسد مل الثّانية، الصالة من فراغه بعد علم فإن أوال، كبر كان أنه علم

  .)2("احلالني يف للسهو وسجد فأكملها، األوىل، إىل عاد الثّانية، فراغ قبل علم وإن. بالثّانية
  

  :مستثنيات الضابط
  :- رمحه اهللا– )3(ذكره إمام احلرمني اجلويينما : من مستثنيات هذا الضابط

  : منها مسائل يف إال السهو سجدتا تتعدد ال"
 الوقت أن هلم بان مث وسجدوا، فسهوا، اجلمعة، يصلون كانوا إذا القوم أن )1(
 .أخرى مرة ويسجدون ظهرا الصالة يتمون فإم خارج،

 التحلل قبل له بان مث وسجد، مقصورة صالة يف سها إذا املسافر وكذلك )2(
  .السجود ويعيد الصالة، يتمم فإنه اإلقامة؛ دار إىل انتهت قد السفينة أن

 فيها، املقدر العدد عن وانقلبت زادت، إذا الصالة أن اجلنس هذا يف والسبب
 يف بالسجود اإلتيان من بد فال بطل، فإذا به، معتد غري الصالة وسط يف يقع فالسجود

  .منهما واحد يبطل وال بالسجودين، يعتد كان لو ثناءاالست يصح كان وإن الصالة، آخر
 قام فإذا إمامه، سها وكان إمامه، مع سجد إذا املسبوق أن استثناه ومما )3(
 كان إمامه مع به أتى ما أن سببه وهذا .نفسه صالة آخر يف يسجد فإنه فاته، ما وتدارك
  .)4(".الصالة آخر يف به يأيت ما السهو وسجود املتابعة، ألجل

  

                                                        
  .1/318، طالبنيروضة الالنووي،  ) 1(
  .نفس املرجعالنووي،  ) 2(
رحل إىل مكة و . أعلم املتأخرين من أصحاب الشافعي. عبد اهللا بن يوسف بن حممد اجلويين، أبو املعايل عبد امللك بن ) 3(

و " غياث األمم: "من مصنفاته. فبىن له الوزير نظام امللك املدرسة النظامية فيها. املدينة، فأفىت و درس، مث عاد إىل نيسابور
  .4/160األعالم، ؛ الزركلي، 19/116الوايف بالوفيات، دي، الصف: انظر. هـ 478تويف سنة ". اية املطلب"
  . ،2/277-278اية املطلباجلويين،  ) 4(
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  ضابط يف الصيام: الثالث الفصل    
  

  :األول املبحث
  )1(ال يلزم الصوم و ال يثبت كون اليوم من رمضان بغري رؤية: ضابط

  
  :معىن الضابط

  .ال يثبت لزوم صوم رمضان و وجوبه: أي) ال يلزم الصوم(
  .ال يقرر كون اليوم أول رمضان: أي) و ال يثبت كون اليوم من رمضان(
 بالعني ومشاهدته معاينته: اهلالل برؤية واملقصود" رؤية اهلالل؛ أي بغري؛ )بغري رؤية(
 شهادته، وتقبل خربه يعتمد ممن السابق الشهر من والعشرين التاسع اليوم مشس غروب بعد الباصرة
  .)2("برؤيته الشهر دخول فيثبت

خول شهر عالمات دف. و رؤية اهلالل هي الطريقة األصلية يف إثبات أول األشهر اهلجرية
   :ال ثالث هلما رمضان وخروجه عالمتان

، فإذا حتققت الرؤية ي رؤية هالل شوال يف إثبات خروجهفه؛ صليةاألعالمة ال )1(
، ول شهر رمضان وخروجه إال بالرؤيةال يثبت دخ. فإنه يعمل ا وال أن تعداها إىل غريها

، وكذلك جيب نيرؤية هالل رمضان بإمجاع املسلم، فيجب الصوم بأقوى العالماتوهي 
  . )3( الفطر برؤية هالل شوال إمجاعا

، الثني يوما هذا يف إثبات الدخولهي كمال شهر شعبان ث؛ بدليةالعالمة الو  )2(
إذا تعذرت الرؤية فليس لنا إال ف. وإكمال شهر رمضان ثالثني يوما هذا يف إثبات اخلروج

 .)4(العالمة البدلية وهي اإلمتام

                                                        
  .4/114، طرح التثريبالعراقي،  ) 1(
  .110-38/109، املوسوعة الفقهية الكويتية، وزارة األوقاف الكويتية؛ 2/95، حاشية ابن عابدينابن عابدين،  ) 2(
  .3/145، موسوعة الفقه اإلسالميبتصرف؛ التوجيري،  2-1ط،  ص .دام الفقهية، ضوابط الصي، السعيدان ) 3(
  .2-1مرجع سابق، ص السعيدان،  ) 4(
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 ساباحلرجوع إىل كذلك الحتت السحاب يف الغيم و ا متقدير فهذا الضابط خيرج 
  . )1(الفلكي كطريقة إثبات دخول شهر رمضان و خروجه

وقد جاءت النصوص الصحيحة املصرحة بالعمل بالرؤية يف عشرات األحاديث ومن طرق 
 -أيت بعضهاكما سي–هذه األحاديث ف. )2(متعددة يف الصحاح والسنن واملسانيد واملعاجم احلديثية

 تبني أن نبينا حممدا صلى اهللا عليه وسلم قد قطع الطريق على من أراد أن يطعن يف هذا املنهج أو
  .يستبدله باحلسابات الفلكية وأنه قد رد عليه ما أراد

¡M   :بعد إيراده قوله تعاىل -رمحه اهللا  -قال شيخ اإلسالم ابن تيمية    �    ~¢    £

§  ¦   ¥   ¤  L)3(:   
مواقيت للناس، وهذا عام يف مجيع أمورهم، وخص احلج بالذكر متييزا له، وألن فأخرب أا "

احلج تشهده املالئكة وغريهم، فجعل اهللا األهلة مواقيت للناس يف األحكام الثابتة بالشرع أو اليت 
فاهلالل  -بشرع أو شرط  -ثبتت بشروط العبد، فما ثبت من هذه من هذه األحكام الدينية 

ا يدخل فيه الصيام واحلج ومدة اإليالء والعدة وصوم الكفارة، وهذه اخلمسة يف ميقات له، وهذ
  .)4("...القرآن

أبوابا أخرى من املعامالت وغريها مما يرتبط  مث شرع ابن تيمية يف إيراد آياا، وذكر
 أن حساب األشهر والسنني معلق بالقمر ورؤيته، بينما الشمس مل": -رمحه اهللا-مث قرر  .باألهلة

M          Ã :يعلق ا شيء من ذلك، دلّ على هذا قوله تعاىل  Â  Á À ¿ ¾

ÅÄL)5(تعاىل وقوله ؛: M³   ²  ±   °   ¯  ®   ¬  «    ª   ©  ¨  § 

´ L)6(حيث إن قوله ؛: )±( متعلق بقوله: )  ° وإمنا كانت املواقيت حمددة  ).¯  

                                                        
  .4/114، طرح التثريبالعراقي،  ) 1(

مقالة اعتماد احلساب أم رؤية اهلالل، ، ؛ الشايع23/141، املوسوعة الفقهية الكويتية، وزارة األوقاف الكويتية ) 2(
  .موقع األلوكة العلميةمنشورة يف 

  .189األية جزء من سورة البقرة،  ) 3(
  .134-25/133، جمموع الفتاوىابن تيمية،  ) 4(
  .39األية جزء من سورة يس،  ) 5(
  .5األية  جزء من سورة يونس، ) 6(
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س مجيعا، وهلذا جاءت به شريعتنا القمر ألنه أمر ظاهر بين مرئي باألبصار ويشترك فيه الناحمددة ب
 ".الكاملة لتيسره للناس يف كل زمان ومكان

أن احملققني من أهل احلساب والفلك كلهم متفقون "أيضا  -رمحه اهللا–اإلسالم  شيخوبني 
على أنه ال ميكن ضبط الرؤية حبساب حبيث حيكم بأنه يرى ال حمالة، أو ال يرى البتة على وجه 

: ذلك، أو ال ميكن بعض األوقات، وهلذا كان املعتنون ذا الفن من األمم مطرد، وإمنا قد يتفق
الروم واهلند والفرس والعرب وغريهم مثل بطليموس الذي هو مقدم هؤالء ومن بعدهم قبل 

 .)1("اإلسالم وبعده مل ينسبوا إليه يف الرؤية حرفا واحدا
  

  :أدلة الضابط
  :من القرآن الكرمي

§  ¢�  ¡~     M : قوله تعاىل -1   ¦   ¥   ¤  £ L )2( 

  :يف بيان وجه الداللة من األية - رمحه اهللا–قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 من سببا أو ابتداء بالشرع الثّابتة األحكام يف للناس مواقيت األهلّة اللّه فجعل"... 

 هلاللفا شرط أو بشرع املؤقّتات من ثبت فما. العبد بشروط تثبت الّيت ولألحكام. العبادة
 وهذه. الكفّارة وصوم والعدة اإليالء ومدة واحلج الصيام فيه يدخل وهذا له ميقات
  .القرآن يف اخلمسة

i(: تعاىل اللّه قال  h()3(   
#(: تعاىل وقال    " !()4(   
M7  6: تعاىل وقال     5  4   3  2  1 L )5(   

                                                        
منشورة يف  لةمقااعتماد احلساب أم رؤية اهلالل، الشايع، : ؛ و انظر201-25/126، جمموع الفتاوىابن تيمية،  ) 1(

  .20/05/2016: تاريخ. http://www.alukah.net/sharia/0/44011: موقع األلوكة العلمية
  .189األية  جزء من سورة البقرة، ) 2(

  .185األية  جزء من سورة البقرة، ) 3(

  .197األية  جزء من سورة البقرة، ) 4(
  .226األية  جزء من سورة البقرة، ) 5(
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M m: تعاىل وقال     l   kL)1(   
.  / M : قوله وكذلك   -   ,  + L)2(")3(. 

و اهلالل ال يدرك ثبوته على سبيل اجلزم إال عن طريق الرؤية، و إال فلم يثبت 
 .وجوده فيصار إىل اإلمتام و اإلكمال

M  q  p: قوله تعاىل -2    o   n   m   l  k  j  i    h

s  rt  y    x  w  v  uL )4(. 

ال يدرك  و إذا كان األمر كذلك، فمن املعلوم اهلالل .)5(هو اهلالل )الشهر(و 
على سبيل اجلزم إال بإثباته عن طريق رؤيته، و ما سواه من الطرق ليس إال جمرد 

 . و اهللا أعلم. التخمينات
 

  
  :من السنة النبوية

 وسلّم عليه اهللا صلّى اللّه رسول أنّ: عنهما اللّه رضي عمر بن اللّه عبد عن - 1
 عليكم غم فإن تروه، حتى تفطروا وال اهلالل، تروا حتى تصوموا ال(: فقال رمضان ذكر

 .)6()له فاقدروا

                                                        
  .4األية  جزء من سورة اادلة، ) 1(
  .2األية  جزء من سورة التوبة، ) 2(
  .25/134، جمموع الفتاوىابن تيمية،  ) 3(
  .185األية  جزء من سورة البقرة، ) 4(

  .173-2/172ط، .، دالتفسري يف احمليط البحرحيان،  أبو ) 5(
 وإذا فصوموا، اهلالل رأيتم إذا: ( وسلّم عليه اهللا صلّى النيب قول باب، كتاب الصوم، يحهصحأخرجه البخاري يف  ) 6(

 ،اهلالل لرؤية رمضان صوم وجوب باب ،الصيام، كتب صحيحه؛ و مسلم يف 1906رقم  ،3/27 ،)فأفطروا رأيتموه
  .1080رقم  ،2/674
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أي احسبوا له قدرة وهو إكمال ) له فاقدروا(واملـراد بقوله صلى اهللا عليه و سلم 
شعبان ثالثني يوما، وخري ما فسرت به السنة هو السنة ، وليس املراد به التضييق كما 

 . )1(والرضوانذهب إليه بعض أسيادنا من أهل العلم عليهم الرمحة 

: قال أو: وسلّم عليه اهللا صلّى النيب قال: يقول عنه، اللّه رضي هريرة أيبعن  - 2
 عليكم غبي فإن لرؤيته، وأفطروا لرؤيته صوموا(: وسلّم عليه اهللا صلّى القاسم أبو قال

 .)2()ثالثني شعبان عدة فأكملوا

  :  -رمحه اهللا–قال احلافظ ابن حجر 
"وم وغريه بالرسيري علّق احلكم بالصؤية لرفع احلرج عنهم يف معاناة حساب الت

واستمر احلكم يف الصوم ولو حدث بعدهم من يعرف ذلك ، بل ظاهر السياق يشعر بنفي 
فإن غم عليكم فأكملوا : (تعليق احلكم باحلساب أصال ويوضحه قوله يف احلديث املاضي

 .)3("قل فسلوا أهل احلسابومل ي ،)العدة ثالثني

  
  :اعمن اإلمج

الشهر وخروجه على احلساب الفلكي، وقد  أمجع املسلمون على أنه ال اعتماد يف دخول
وأبو الوليد الباجي ، وابن رشد، والقرطيب،  ابن املنذر ، وشيخ اإلسالم ابن تيمية ،: حكى اإلمجاع

  .  )4(وابن عابدين، وغريهم
العالمة احملقق : احلساب الفلكيمن العلماء املعاصرين القائلني جبواز إثبات رمضان ب :فائدة

 :من وجهني  هذا جيابو لكن . -رمحه اهللا–احملدث أمحد شاكر 

                                                        
  .2.صط،  .دضوابط الصيام الفقهية، السعيدان،  ) 1(
 وإذا فصوموا، اهلالل رأيتم إذا: ( وسلّم عليه اهللا صلّى النيب قول باب، كتاب الصوم، صحيحهجه البخاري يف أخر ) 2(

، اهلالل لرؤية رمضان صوم وجوب باب ،الصيام، كتب صحيحه؛ و مسلم يف 1909رقم  ،3/27 ،)فأفطروا رأيتموه
  .1081رقم ، 2/674
  .4/127، فتح الباريابن حجر العسقالين،  ) 3(
، تفسري القرطيب؛ القرطيب، 4/158 مرجع سابق،؛ ابن حجر العسقالين، 25/132، جمموع الفتاوىابن تيمية،  ) 4(

  .2/557، بداية اتهد؛ ابن رشد، 3/408 حاشية ابن عابدين؛ ابن عابدين، 2/293
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الشهر وخروجه على احلساب  أنه مسبوق باإلمجاع على عدم االعتماد يف دخول األول؛
  .)1(كما تقدم، الفلكي

ره ذك ، واعتذاره بأن ماعن القول بذلك -رمحه اهللا  - اكر تراجع الشيخ أمحد ش؛ الثاين
دى الشيخ رأيت ل: " -رمحه اهللا  –يد ؛ قال الشيخ بكر أبو زيف رسالته كان حبثا ال تقريرا

يعتذر فيه إىل  -رمحه اهللا تعاىل  -خطابا من الشيخ أمحد شاكر ] بن حممد األنصاري[إمساعيل 
أي بات يف الشيخ إمساعيل ، وأنه إمنا نشر رسالته إلثارة البحث بني أهل العلم ، وإال فليس له ر

   )2("املسألة
عدم القول ب :ثة أحوال يف مسألة احلساب الفلكيوذلك أن الشيخ أمحد شاكر كان له ثال

بالرؤية الشرعية واطّراح احلساب مث امليل باعتباره، مث القول باالكتفاء  االعتبار باحلساب؛
  .)3(الفلكي

  
  :تطبيقات الضابط

ضان بتقدير السحاب حتت ال يلزم الصوم و ال يثبت كون اليوم من رم" -1
 .)4("الغيم، و ال باالعتماد على احلساب

 ختتلف ال اليت البالد أهل على الصوم جيب فإنه بلد يف اهلالل رؤي إذا -2
 .)5(جيب مل املطالع اختلفت وإذا مطالعها،

                                                        
  .338انظر ص   )1(
بطالن العمل باحلساب ؛ كما يف الدسوقي ، )834\2(هـ 1408جملة جممع الفقه اإلسالمي العدد الثالث لعام  ) 2(

الفلكي يف الصوم واإلفطار وبيان ما فيه من مفاسد ووجوب العمل بالرؤية الشرعية الثابتة عن خري الربية صلى اهللا عليه 
: تاريخ. hweb.com/vb/t2271.htmlhttp://www.feq: منشور يف موقع الشبكة الفقهية .23، ص وسلم

24/05/2016.   
  .24، ص مرجع سابقالدسوقي،  ) 3(
  .4/114طرح التثريب، العراقي،   )4(
  . ،4/16اية املطلباجلويين، : ؛ و انظر3/149، موسوعة الفقه اإلسالميالتوجيري،  ) 5(
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 فلكل خمتلفة، اهلالل مطالع أن وحيث الصوم، لزمهم بلد أهل اهلالل رأى إذا -3
 اإلمساك ويف رؤيتهم، حسب وايته الصيام بدء يف خيصه حكم دبل أو قطر، أو إقليم،

 .)1(اليومي واإلفطار

 أصبحوا شعبان من الثالثني ليلة السماء صحو مع اهلالل الناس ير مل إذا -4
 .)2(يصام ال فإنه قتر أو غيم رؤيته دون حال لو وكذا مفطرين،

 "صائم فأنا انرمض من غدا كان إن" :وقال شعبان من الثالثني ليلة نام من -5
 يف ال الشهر، ثبوت يف تردده ألن صحيح؛ فصومه رمضان، من يوم أول أنه تبني مث فصام،

 .)3(الصيام نية

 أن عليهم فيجب شوال هالل رأوا مث يوما وعشرين مثانية الناس صام إذا -6
 .)4(يوما وعشرين تسعة عن ينقص ال الشهر ألن قضاء؛ العيد بعد يوما ويصوموا يفطروا،

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
الفقه الزحيلي، : ؛ و انظر4/16، اية املطلباجلويين، : ؛ و انظر3/149، موسوعة الفقه اإلسالميالتوجيري،  ) 1(

  .3/1659، اإلسالمي و أدلته
  .3/145، مرجع سابقالتوجيري،  ) 2(
  .3/150، مرجع سابقالتوجيري،  ) 3(
  .3/146، مرجع سابقالتوجيري،  ) 4(
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  ضوابط  يف الزكاة: الرابع الفصل    

  

  :األول املبحث
   )1(الكرت ما مل تؤد زكاته: ضابط

  
  :معىن الضابط

 املدفون، املال الكرت: وقيل. وعاء يف أحرز إذا للمال اسم أيضا وهو كرت، مصدر" )الكرت(
 ضد فالكرت .ونواملص املخزون املال على ويطلق كرتا، فيه يتنافس جمموع كثري كل العرب وتسمي

  .)2("كنوز: ، و مجعهاإلمناء
  .)3("العباد ملدفون اسم": فهو الفقهاء يف اصطالح هتعريف وأما

و ال يشترط أن –الكرت املذموم شرعا هو املال الذي ادخره العبد : أي) ما مل تؤد زكاته(
املدفونة و املدخرة  كما أن األموال. و مل يؤد ما جيب عليه يف ذلك املال -يكون مدفونا أو خمفيا

  .خفية ال تعد من الكنوز، ما دام العبد ملتزما بأداء زكاا عند وجوا
  

  :أدلة الضابط
  :من القرآن الكرمي

M  Z: قال اهللا تعاىل  -1   Y  X      W   V  U   T   S  R

   ̂ ]   \  [L)4(. 

                                                        
  .4/7، طرح التثريبالعراقي،  ) 1(
  .5/401لسان العرب، ابن منظور،  ) 2(
  .11/148، مرجع سابق، يتيةوزارة األوقاف الكو ) 3(
  .35-34 سورة التوبة، األيتان ) 4(
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قه فكل ما وجب إنفا ؛تفسري للكرت يف اآلية )Z  Y  X     W  V  : (قوله تعاىلف
ومل ينفق فهو كرت، وإذا أدى اإلنسان ما جيب يف ماله فليس بكرت، ولو دفنه حتت األرض، 

  .)1(وعلى هذا التفسري مجاعة فقهاء األمصار
مسعت ابن عمر رضي اهللا عنهما، وهو يسأل عن : ، قال)2(عن عبد اهللا بن دينارو 

  .)3("هو املال الذى ال تؤدى منه الزكاة": الكرت ما هو؟ فقال
Mf : ه تعاىلقول  -2   e   d  cg  k   j  i   h L)4(. 

تدلّ على أنّ اهللا جعل يف تركة املتوفّى أنصباء لورثته، وهذا ال يكون إلّا  هذه األية
و هذه األموال املدخرة ال تعترب كنوز ما دام أخرجت . ةإذا ترك املتوفّون أمواال مدخر

  .)5(زكاا عند حلول احلول و استيفاء نصاا
°  ±  M´  ³  ² : تعاىل هلوق -3   ¯L )6(.  

مهما كثر و مهما ادخره  اآلية تدلّ على أنّ كلّ ما اكتسبه اإلنسان فهو حقّه هذه
  .ظاهرا أم باطنا؛ و ال يعد من الكنوز إذا التزم بإخراج ما جيب عليه يف هذه األموال

  
  :من السنة النبوية

أوضاحا من ذهب  كنت ألبس: "عن أم سلمة رضي اهللا عنها قالت  -1
  : يا رسول اهللا، أكرت هو؟ فقال: فقلت

                                                        
  .3/173، االستذكار؛ ابن عبد الرب، 4/7، طرح التثريبالعراقي،  ) 1(

مسع ابن عمر و مجاعة من أصحاب . اإلمام احملدث، أبو عبد الرمحن املدين. هو عبد اهللا بن دينار العدوي العمري موالهم ) 2(
تذكرة ؛ الذهيب، 255-5/253سري أعالم النبالء، الذهيب، : انظر. هـ 127تويف سنة . و سلم النيب صلى اهللا عليه

  .1/94احلفاظ، 
، و قال الشيخ شعيب األرناؤوط يف حتقيقه لصحيح 21رقم  ،1/259 ، باب ما جاء يف الكرت،املوطأأخرجه مالك يف  ) 3(

، باب تفسري الكرت الذي ورد السنن الكربىو البيهقي يف  ؛)طبعة مؤسسة الرسالة-15/56" (و إسناده صحيح: "ابن حبان
  ". هذا هو الصحيح موقوف: "، و قال7232رقم  ،4/139 الوعيد فيه،

  .11األية  جزء من سورة النساء، ) 4(
  .2/348، املوسوعة الفقهية الكويتية، وزارة األوقاف الكويتية ) 5(
  .286األية  جزء من سورة البقرة، ) 6(
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  .)1()ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكّي فليس بكرت(
اعترب الكرت ما مل تؤد زكاته،  النيب صلى اهللا عليه و سلم أنفاحلديث يدل على 

  .يواالسم الشرعي قاض على االسم اللّغو
: صلّى اهللا عليه وسلّم قال النيب: عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال  -2

ليس فيما دون مخس أواق صدقة، وليس فيما دون مخس ذود صدقة، وليس فيما دون (
  .)2()ةمخس أوسق صدق

أنّ ما زاد على اخلمس ففيه الزكاة، فال يسمى ما  يدل على مفهوم احلديثف
فليس يفضل بعد إخراجه الصدقة كرتا، وما كان دون اخلمس فإنه قد عفي عن احلق فيه 

 .)3(بكرت

الثّلث، : (قال: يف الوصيةرضي اهللا عنه  )4(سعد بن أيب وقّاصحديث  -3
والثّلث كبري، أو كثري؛ إنك أن تذر ورثتك أغنياء خري من أن تذرهم عالة يتكفّفون 
الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي ا وجه اهللا إلّا أجرت ا حتى ما جتعل يف يف 

 .)5()امرأتك

ية الذين يذرون ذريتهم أغنياء ال شك أم قد ادخروا أمواهلم يف فأصحاب الوص
؛ و لكن هذه األموال - منها ما هو ظاهر للناس، و منها ما خاف على الناس–عدة أماكن 

 .ليست من الكنوز املذمومة احملرمة ما دامت أديت زكاا

                                                        
؛ حسنه األلباين، و 1564رقم  ،3/14 باب الكرت ما هو؟ و زكاة احللي، كتاب الزكاة، ،السننه أبو داود يف أخرج ) 1(

  ".حسن لغريه: "قال شعيب األرناؤوط
؛ و مسلم يف 1405رقم  ،2/107 ، كتاب الزكاة، باب ما أدى زكاته فليس بكرت،صحيحهأخرجه البخاري يف  ) 2(

  .979رقم  ،2/509 كتاب الزكاة،يف أول ، صحيحه
، املوسوعة الفقهية من موقع الدرر العلمية، حكم كرت املال: انظر ) 3(

http://www.dorar.net/enc/feqhia/2190 .10/07/2016: تاريخ.  
و . أحد العشرة املشهود له باجلنة. حاق الزهريهو سعد بن أيب وقاص بن مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة، أبو إس  )4(

تاريخ الذهيب، : انظر. غري ذلك: و قيل. هـ 55تويف سنة . و هو أول من رمي بسهم يف سبيل اهللا. أحد السابقني األولني
  .15/90الوايف بالوفيات، ؛ الصفدي، 2/490اإلسالم، 

؛ و 1295رقم  2/81 يب صلى اهللا عليه وسلم سعد بن خولة،، كتاب اجلنائز، باب رثاء النصحيحهأخرجه البخاري يف  ) 5(
  .1628رقم  ،3/1250 ، كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث،صحيحهمسلم يف 
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  :تطبيقات الضابط

 .)1(ليس هناك حق واجب يف املال غري الزكاة -1

 .)2(األموال اليت ال جتب فيها الزكاة ليس كرتا، كاخليل و غريه ادخار -2

 .إذا كان املال املدخر أو املدفون دون النصاب فال يعترب من الكنوز املذمومة -3

لو وضع اإلنسان أمواله يف البنوك وديعة، فال يكون من الكنوز احملرمة ما دام  -4
 .ملتزما يف إخراج زكاا

لناس و لكن مل خيرج زكاا عند حلول احلول و من أظهر أمواله و أعلنها ل -5
 .استيفاء النصاب، فإا تعترب من الكنوز احملرمة

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                        

  .4/12طرح التثريب، العراقي،   )1(
  .4/14العراقي، مرجع سابق،   )2(
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  :الثاين املبحث    
األفضل يف صدقة التطوع أن ينوعها يف جهات اخلري و وجوه الرب حبسب : ضابط

  )1(املصلحة، وال حيصرها يف جهة معينة
  

  :معىن الضابط
و هذا القيد يفيد أن هذا األمر ليس على سبيل . ىل و األكثر استحباباأي األو )األفضل(

  .الوجوب و اإللزام
هي الصدقة اليت ليست بواجبة، وإمنا يتطوع ا اإلنسان، بأن يبذهلا  )يف صدقة التطوع(
  . )2(لوجه اهللا
ال يقتصر على نوع واحد أو نوع معني : أي) أن ينوعها يف جهات اخلري و وجوه الرب(

من اجلهات اخلريية أو وجوه الرب، بل ينشرها و يضعها يف جهات و وجوه متعددة متنوعة من 
  .جهات اخلري و وجوه الرب

هذا التنويع يف صرف صدقات التطوع مبناه و أساسه الذي متت : أي )حبسب املصلحة( 
اعاة فينبغي لصاحب املال مر. مراعاته يف تعيني وجوه صرف الصدقات و جهاته هو املصلحة

  .)3(املصلحة و النظر فيها، ألن الفضل و األجر حبسب املصلحة املترتبة من الفعل
 .ها أوسع، فتصرف فيما عينه صاحبهاصدقة التطوع مصارفف) وال حيصرها يف جهة معينة(

فتصرف للفقراء واحملتاجني وتصرف يف إقامة املشاريع اخلريية كاملساجد  ،فإن مل يعني صنفا
  .طريق أو توزيع ثياب أو طعام وحنو ذلك من كل ما فيه نفع لآلخرينوالسقاية وشق ال

  
  :أدلة الضابط

  :من القرآن الكرمي
                                                        

  .6/219، طرح التثريبالعراقي،  ) 1(
  .6/266، الشرح املمتعالعثيمني،  ) 2(
، ص ط.د، القواعد و الضوابط الفقهية عند شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتاب الزكاة و الصوم و احلج، برناوي ) 3(

258.  
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MX: قال اهللا تعاىل -1   W  V  U   TY     `       _           ^           ]  \      [  ZL )1(. 

عاىل وقد ذكر اهللا ت. )2(فاألية دليل يف بيان فضل الصدقة و أا تنمو و تزداد كثرة
؛ و لعل احلكمة يف ذلك للداللة على كثرة )الصدقات(الصدقة يف هذه األية بصيغة اجلمع 

 .و اهللا أعلم. وجوه الصدقات و تنوع جهات صرفها

́  M: وقال اهللا تعاىل -2   ³   ²  ±   ° ¯ ®   ¬

¿  ¾   ½  ¼  »   º    ¹  ¸    ¶  µL)3(. 

  :يف بيان سبب نزول هذه األية - رمحه اهللا–قال القرطيب 
 عنه، اللّه رضي طالب أيب بن علي يف نزلت: قال أنه )4(عباس ابن عن وروي"

 وبدرهم سرا وبدرهم ارا وبدرهم ليال بدرهم فتصدق دراهم أربعة معه كانت
  .)5(..."جهرا

فاألية بسياقها و بسبب نزوهلا تدلنا على وجوه التنوع يف الصدقة من حيث  
أربعة (، و من حيث الكمية )السر و العالنية(حيث الطريقة ، و من )الليل و النهار(الوقت 

؛ مما يفهم أن هذا التنوع مما رغّب فيه الشارع احلكيم للمكلفني، و )دراهم و درهم واحد
  .و اهللا أعلم. يكون هذا التنوع مع مراعاة املصلحة

  
  :من السنة النبوية

                                                        
  .276سورة البقرة، األية  ) 1(
  .1/714، تفسري القرآن العظيمابن كثري،  ) 2(
  .274سورة البقرة، األية  ) 3(
العباس، احلرب البحر، ابن عم رسول اهللا و أبو اخللفاء، تويف رسول اهللا هو عبد اهللا بن عباس بن عبد املطلب بن هاشم، أبو   )4(

معجم البغوي، : انظر. هـ 68تويف سنة . دعا له رسول اهللا باحلكمة مرتني. صلى اهللا عليه و سلم و هو ابن عشر سنني
  .2/658تاريخ اإلسالم، ؛ الذهيب، 3/482الصحابة، 

  .3/347، تفسري القرطيبالقرطيب،  ) 5(



346 
 

 ابدأ(: يه و سلمرسول اهللا صلى اهللا عل قال: قال ،رضي اهللا عنه جابر عن - 1
 فلذي شيء أهلك عن فضل فإن فألهلك، شيء فضل فإن عليها، فتصدق بنفسك
   .)1()وهكذا فهكذا شيء قرابتك ذي عن فضل فإن قرابتك،

  : - رمحه اهللا-النووي اإلمام قال
منها االبتداء يف النفقة باملذكور على هذا الترتيب، : يف هذا احلديث فوائد... "

الفضائل إذا تزامحت قدم األوكد فاألوكد، ومنها أن األفضل يف صدقة ومنها أن احلقوق و
التطوع أن ينوعها يف جهات اخلري ووجوه الرب حبسب املصلحة وال ينحصر يف جهة 

  )2("...بعينها
 عليه اللّه صلّى - اللّه رسول قال: قال ،)3(الضبي عامر بن سلمان عن - 2

 .)4()وصلة صدقة: اثنتان القرابة ذي ىوعل صدقة، املسكني على الصدقة(: -  وسلّم
، و )املسكني و ذي القرابة(فاحلديث صريح يف بيان بعض جماالت صدقة التطوع 

ليس على سبيل احلصر؛ مما يدل على تعدد تلك - مع النظر إىل األدلة األخرى–هذا 
 كما أن احلديث أيضا يشري إىل مراعاة األولويات يف صرف الصدقات؛ فاألصل. ااالت

  . صرفها إىل ذي القرابة احملتاج أفضل و أصلح من صرفها إىل غريه من احملتاجني
؛ )5("الرحم صلة وثواب الصدقة، ثواب جليالن، ثوابان القريب على الصدقة"ففي 

 هبة تكون أن ذلك من يلزم ال": قال - رمحه اهللا– حجر ابناحلافظ   أن إال؛ )5("الرحم
 واآلخر متعديا بذلك ونفعه حمتاجا نياملسك يكون أن الحتمال مطلقا أفضل الرحم ذي

  .)6("األغلب على حممول فاحلديث يعين بعكسه

                                                        
  .991، رقم 2/692 ،القرابة مثّ أهله مثّ بالنفس النفقة يف االبتداء بابكتاب الزكاة،  ،صحيحهأخرجه مسلم يف  ) 1(
  .7/83، ، شرح صحيح مسلمالنووي ) 2(
. ليس يف الصحابة من الرواة ضيب غريه: قال بعض أهل العلم. هو سلمان بن عامر بن أوس بن حجر بن عمرو الضيب ) 3(

  .2/633االستيعاب، ؛ ابن عبد الرب، 2/509أسد الغابة، ابن األثري، : انظر. رة و مات اسكن البص
، أبواب الزكاة، السننيف  ؛ و ابن ماجه2582رقم  ،5/92 ، باب الصدقة على األقارب،السننأخرجه النسائي يف  ) 4(

  ".صحيح لغريه: "يب األرناؤوط؛ و صححه الشيخ األلباين، و قال الشيخ شع1844رقم  ،3/51 باب فضل الصدقة،
  .1/230، 1.، طتطريز رياض الصاحلني،  املبارك ) 5(
  .7/63، 1.، طالصغري اجلامع شرح التنويرالكحالين، : ؛ و انظر5/219، فتح الباريابن حجر العسقالين،  ) 6(
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  :تطبيقات الضابط

التنوع يف الصدقات ينبغي أن يكون على تقدمي األهم فاألهم؛ فاحلقوق إذا  -1
 .)1(تزامحت البد من تقدمي اآلكد فاآلكد

ارها مع و قد تقتضي املصلحة إظه ،يف صدقة التطوع أن تكون سرا األفضل -2
  .مراعاة إخالص النية يف ذلك

مراعاة األزمنة و : من وجوه تنوع جهات اخلري و وجوه الرب يف الصدقات  -3
و عند وجوده  -مثال–األماكن يف ذلك؛ فيحرص اإلنسان اإلكثار منها يف شهر رمضان 

 .)2(يف احلرمني
 تارةف  ؛ما جتود به نفسهحسب  الصدقات يع مصارفتنو صاحب املالل -4

جتود حسب ما  مساعدة طالب العلمعالج املرضى أو  و تارة يفللفقراء واأليتام،  يصرفه
 .)3(به نفسه

جمربة، أو   بأس يف استثمار التربعات يف سبل استثمار مباحة وآمنة ـال  -5
 .مدروسة اجلدوى ـ طاملا أا ليست من أموال الزكاة الواجبة

فيما يرد إليها من أموال،  األصل فيها أا وكيل يف التصرف"اجلمعية اخلريية  -6
واألصل يف الوكيل أن ال يتصرف إال يف حدود ما أذن له موكله، فإذا شرط املوكل شرطا 

وإذا مل يشترط املوكل شرطا معينا، جاز . وجب عليه االلتزام بشرطه ومل جتز له خمالفته
  .)4("للوكيل التصرف مبا تقتضيه املصلحة

                                                        
  .4/76طرح التثريب، العراقي،  )1(
  .2/426، املبدعابن مفلح،  ) 2(
 .123350، رقم موقع إسالم ويبال حرج يف تنوبع مصارف الصدقات اخلريية،  مركز الفتوى، ) 3(

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=123350
  . 15/06/2016: تاريخ. 
: 50816، رقم إسالم ويب موقع مسائل تتعلق بأعمال اجلمعيات اخلريية،مركز الفتوى،  ) 4(

Id&Id=50816http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=Fatwa .
  .15/06/2016: تاريخ
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 ضوابط يف احلج: اخلامس الفصل
  

  :األول بحثامل
  )1(من أحرم قبل أن يأيت امليقات فهو حمرم: ضابط

  
  :معىن الضابظ

 أسباا، ومباشرة عمرة أو حبج اإلهالل: اللّغة يف اإلحرام معاين من"فـ) من أحرم(
 ومنه احلرم، يف دخل: وأحرم احلرام، الشهر يف دخل إذا الرجل أحرم: يقال. احلرمة يف والدخول

  .ميثاق أو عهد حرمة يف دخل: وأحرم ملدينة،ا وحرم مكّة، حرم
 يقال احملرم، الرجل: وبالكسر أيضا، باحلج اإلحرام: - الراء وسكون احلاء بضم - واحلرم

  .)2("حرم وأنت حلّ، أنت
 يطلق وقد. العمرة أو باحلج، اإلحرام" اإلطالق عند فاملراد الفقهاء اصطالح يف اإلحرامأما 

  .)3("األوىل بالتكبرية مقرونة مادته ويستعملون الةالص يف الدخول على
 يف الدخول نية"، أو "النسك يف الدخول نية" :و على هذا، فيمكن تعريف اإلحرام بأنه

   .)4("والعمرة احلج حرمات
 النكاح من اإلحرام قبل له مباحا كان ما بنيته نفسه على حيرم املسلم ألن بذلك مسىو 

  .)5(اللباس من وأشياء الرأس وحلق فراألظا وتقليم والطيب
  : - اهللا رمحه- تيمية ابن اإلسالم شيخ قال

                                                        
  .5/6، طرح التثريبالعراقي،  ) 1(
؛ الفيومي، 12/123 ،"حرم"مادة  ،لسان العرب؛ ابن منظور، 2/46 ،"حرم"مادة  ،معجم مقاييس اللغةابن فارس،  ) 2(

  .2/128، املوسوعة الفقهية الكويتية، وزارة األوقاف الكويتية؛ 1/131، املصباح املنري
  .2/128، املوسوعة الفقهية الكويتية، زارة األوقاف الكويتيةو ) 3(
  .1/413، 1.، طامللخص الفقهي؛ الفوزان، 1/530، الكايف؛ ابن قدامة، 2/126، ة احملتاجايالرملي،  ) 4(
  .1/413، مرجع سابق؛ الفوزان، 2/394، مرجع سابقالرملي،  ) 5(
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 القلب يف زال ما القصد فإنّ ونيته احلج قصد من قلبه يف ما مبجرد حمرما الرجل يكون وال"
  .)1("القولني من الصحيح هو هذا حمرما به يصري عمل أو قول من بد ال بل بلده من خرج منذ

  : رمحه اهللا– قال ابن فارس: فامليقات من حيث اللغة) يأيت امليقات قبل أن(
الزمان : أصل يدل على حد شيء وكنهه يف زمان وغريه، منه الوقت: الواو والقاف والتاء"

قال . املصري للوقت، وقت له كذا ووقته، أي حدده: وامليقات. الشيء احملدود :املعلوم، واملوقوت
M  t  :اهللا عز وجل     s     y             x   w   v  uL )2(")3(.  

  : - رمحه اهللا–ابن منظور وقال 
 الّذي للموضع الشأم، أهل ميقات هذا: يقال. واملوضع للفعل املضروب الوقت: وامليقات"
  .)4("احلليفة ذا املدينة ألهل وقّت أنه :احلديث ويف. منه حيرمون

: احلج مواقيت: ومنه عنده، يفعل ئللش جعل الذي املوضع"امليقات هو : و يف االصطالح
  .)6("مواضع وأزمنة معينة لعبادة خمصوصة" أو )5("االحرام ملواضع

امليقات املكانية ال : زماين و مكاين، و املراد و املقصود يف هذا الضابط: امليقات نوعانو
  .الزمانية

لذين رأوا خالفا للحنفية و بعض الشافعية ا– )7(مع الكراهة عند اجلمهور) فهو حمرم(
 عليه اللّه صلّى النيب بأنّ وااستدل. ، ألن األفضل عندهم هو اإلحرام من ميقاته املكاين-)8(أفضليته
 اإلحرام يشبه استدلوا أيضا بأنه و. األفضل إالّ يفعلون وال امليقات، من أحرموا وأصحابه وسلّم
الكراهة احلكم على يف مثله فيكون أشهره، قبل باحلج .  

                                                        
  .26/108، جمموع الفتاوىابن تيمية،  ) 1(
  .103األية  جزء من سورة النساء، ) 2(
  .6/131 ،"وقف"مادة  ،معجم مقاييس اللغةابن فارس،  ) 3(
  .2/107 ،"وقف"مادة  ،لسان العربابن منظور،  ) 4(
  .384، ص القاموس الفقهيأبو جيب،  ) 5(
  . 2/142، املوسوعة الفقهية الكويتية، وزارة األوقاف الكويتية ) 6(
  .3/430اإلنصاف، ؛ املرداوي، 7/126كفاية النبيه، ؛ ابن الرفعة، 3/211الذخرية، القرايف،  ) 7(
  .3/42، روضة الطالبني؛ النووي، 4/166، املبسوطالسرخسي،  ) 8(
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 يتسامع": وقال فغضب، عمر، فبلغ مصر، من أحرم: )1(حصني بن عمران أن"وي و لقد ر
 اهللا عبد إن: وقال ،"مصره من أحرم وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أصحاب من رجال أن الناس

  .)2("...له وكرهه صنع، فيما المه عثمان، على قدم فلما خراسان، من أحرم عامر بن
  

  :أدلة الضابط
  :ويةمن السنة النب

ميكن االستدالل أو االستئناس هلذا الضابط مبا استدل به القائلون بأفضلية اإلحرام قبل 
، و لكن مع توجيه تلك األدلة إىل أا دليل -و هم احلنفية و بعض الشافعية كما تقدم–امليقات 

  :و من هذه األدلة. على جواز ذلك و صحة إحرام من أحرم قبل امليقات
 رسول مسعت أنها - وسلّم عليه اللّه صلّى - النيب جزو سلمة أم روت ما - 1

 إىل األقصى املسجد من عمرة أو حبجة أهلّ من(: يقول -  وسلّم عليه اللّه صلّى - اللّه
 اللّه عبد شك. اجلنة له وجبت أو تأخر، وما ذنبه من تقدم ما له غفر احلرام، املسجد
 .)3()قال أيتهما

ريح يف احلث على اإلحرام من املسجد األقصى، و ص -إن صح احلديث–و هذا 
  .هو بال شك ليس من املواقيت املكانية، بل وقع بعيدا عن تلك املواقيت املكانية

                                                        
أسلم . اإلمام القدوة صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم. هو عمران بن حصني بن عبيد بن خلف، أبو جنيد اخلزاعي ) 1(

  .511- 2/508سري أعالم النبالء، الذهيب، . هـ 52تويف سنة . ويل قضاء البصرة. مع أبيه و أيب هريرة
  .2/148، املوسوعة الفقهيه الكويتية؛ 3/543، حاشية الروض املربع؛ ابن قاسم، 3/251، املغينابن قدامة،  ) 2(
 املغينن قدامة يف ؛ ضعفه اب1742رقم  ،2/143 كتاب احلج، باب يف املواقيت،، السننأخرجه أبو داود يف  ) 3(
 إسحاق؛ بن وحممد فديك، أيب ابن يرويه ضعف، ففيه املقدس، بيت من اإلحرام حديث فأما: "-رمحه اهللا–فقال ) 3/252(

 أحرم ولذلك واحد، إحرامٍ يف املسجدين يف الصالة بني ليجمع غريه، دون املقدس ببيت هذا اختصاص وحيتمل. مقالٌ وفيهما
  .ضعيف أيب داود و ضعفه أيضا األلباين يف ."امليقات من إلّا غريه من حيرم يكن ومل منه، عمر ابن



351 
 

 )2(العذيب أتيت فلما والعمرة، باحلج أهللت": قال ،)1(معبد بن الصيب عن - 2
 بأفقه هذا ما: أحدمها فقال ما، أهلّ وأنا ،)4(صوحان بن وزيد ،)3(ربيعة بن سلمان لقيين
 عليه اللّه صلّى - نبيك لسنة هديت(: فقال. ذلك له فذكرت عمر، فأتيت. بعريه من

 . )6("امليقات قبل به إحرام وهذا: "-رمحه اهللا–قال ابن قدامة . )5()"-  وسلّم
  

  :من اإلمجاع
رم تثبت يف حقه فال خالف بني أهل العلم أنه حم ،قبل امليقات احلاج أو املعتمر فإذا أحرم

، ولكن اخلالف يف مكان األفضلية، والصحيح من قويل العلماء أنّ األفضل )7(مأحكام اإلحرا
  .)8(- كما تقدم-اإلحرام من امليقات ويكره قبله 

  :-رمحه اهللا–قال اإلمام النووي 

                                                        
: انطر. و هو ثقة خمضرم. روى عن عمر يف احلج و العمرة. كان نصرانيا فأسلم و حج. هو الصيب بن معبد التغليب الكويف ) 1(

  .13/113ذيب الكمال، ؛ املزي، 3/1441، 1.طاملؤتلف و املختلف، الدارقطين، 
معجم ما البكري، : انظر. ، و هو واد بظاهر الكوفة، و هو اسم ماء لبين متيم"عذب"تصغري  -بضم أوله–العذيب   )2(

  .3/927استعجم من أمساء البالد و املواضع، 
كن شهد فتوح الشام، مث س. و الراجح أن له صحبة. خمتلف يف صحبته. هو سلمان بن ربيعة بن يزيد بن عمرو الباهلي  )3(

؛ 21/462تاريخ دمشق، ابن عساكر، : انطر. العراق، و ويل غزوة أرمينية يف زمان عثمان، فاستشهد قبل الثالثني أو بعدها
  .3/117اإلصابة، ابن حجر العسقالين، 

. و كان فاضال دينا سيدا يف قومه. أن له صحبة: يقال. هو زيد بن صوحان بن حجر بن احلارث العبدي، أبو سليمان  )4(
سري أعالم النبالء، ؛ الذهيب، 2/533اإلصابة، ابن حجر العسقالين، : انظر. طعت يده يوم القادسية و قتل يوم اجلملق

3/525-527.  
 ، باب القران،السنن؛ و النسائي يف 1798رقم ، 2/158كتاب احلج، باب يف اإلقران، ، السننأخرجه أبو داود يف  ) 5(

  .؛ و صححه األلباين2719رقم  ،5/146
 واجلمع القران، يف يعين. نبيك لسنة هديت: للصبي عمر وقول: "هذا االستدالل بقوله -رمحه اهللا–و قد أجاب ابن قدامة  ) 6(

 ذلك بين امليقات، من اإلحرام - وسلّم عليه اللّه صلّى - النيب سنة فإنّ امليقات، قبل من اإلحرام يف ال والعمرة، احلج بني
  ).3/252، املغينبن قدامة، ا" (وقوله بفعله

  .3/264 املغينابن قدامة، ،  41، ص اإلمجاعابن املنذر،  ) 7(

 ابن قدامة، ؛7/198، اموع النووي، ؛1/470، اإلشراف؛ القاضي عبد الوهاب، 1/380، الكايف ابن عبد الرب، ) 8(
  .3/264 مرجع سابق،
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 ماإلحرا جيوز أنه على بعدهم فمن الصحابة من واخللف السلف من به يعتد من فأمجع"... 
  .)1("... فوقه ومما امليقات من

  :- رمحه اهللا–و قال اإلمام ابن قدامة املقدسي 
 قال. اإلحرام أحكام حقّه يف تثبت حمرما، يصري امليقات قبل أحرم من أنّ يف خالف ال"

 من اإلحرام األفضل ولكن. حمرم أنه امليقات قبل أحرم من أنّ على العلم أهل أمجع: املنذر ابن
  .)2("قبله ويكره امليقات،

  
  :تطبيقات الضابط

 حبيث بعد، من فأحرم احتاط، لطريقه، املقارب امليقات حذو يعرف مل إن" -1
 .)3("جائز امليقات قبل اإلحرام ألنّ حمرما؛ إلّا امليقات جياوز مل أنه يتيقّن

 حيرمون ال ولكنهم اإلحرام، لباس يف الطائرة يصعدوا أن لركاب الطائرة جيوز - 2
  .)4(حمرمني غري وهم امليقات يفوم ال حىت بيسري يقاتامل قبل إال

 وحيرم جدة مطار يف يرتل حىت اإلحرام يؤخر أن املعتمر أو للحاج جيوز ال - 3
 .منه ليحرم املواقيت هذه أقرب إىل الرجوع لزمه فعل فإن امليقات، دون جدة ألن منه؛
قد ترك  و آمث، فهو باحلكم عاملا متعمدا امليقات دون أو املطار يف وأحرم يرجع مل فإن

  .)5(.واجبا من واجبات اإلحرام؛ فيجب عليه ذبح شاة مبكة مث يوزعها على فقراء احلرم
قبل  اإلحرام فضلاأللكن ، وامليقات يف الطّائرة اةاذعند حمواجب حرام اإل -4

 .)6(احملاذاة ؛ لسرعة الطّائرة

  
                                                        

  .2/700، مرجع سابقالنووي،  ) 1(
  .3/250، ع سابقمرجابن قدامة،  ) 2(
  .3/249، املغينابن قدامة،  ) 3(
  .4/316، 1.، طاملطهرة والسنة الكتاب فقه يف امليسرة الفقهية املوسوعة، العوايشة ) 4(
  .3/245، موسوعة الفقه اإلسالميالتوجيري، هـ؛   1402، سنة 5، الدورة 2امع الفقهي اإلسالمي، قرار رقم  ) 5(

. 132269رقم ،  إلسالم سؤال و جوابموقع ا م فوق امليقات ملن كان يف الطائرة،حكم اإلحرااملنجد،  ) 6(
https://islamqa.info/ar/132269 .23/06/2016: تاريخ.  
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  :الثاين املبحث
ى شيئ من هذه املواقيت يلزمه اإلحرام قاصد مكة للنسك من غري أن مير عل: ضابط

  )1(إذا حاذى أقرب املواقيت إليه
  

  :معىن الضابط
هو كل من تعمد السفر و الذهاب إىل مكة املكرمة " قاصد مكة"فـ )قاصد مكة للنسك(

  .ألداء النسك أو املناسك
 اعةوالطّ العبادة: والنسك النسك: "-كما يف لسان العرب–فهو يف اللغة " النسك"أما 

  .)2("تعاىل اللّه إىل به تقرب ما وكلّ
  :-رمحه اهللا–و قال ابن فارس 

 ورجل. تعاىل اللّه إىل وتقرب عبادة على يدلّ صحيح أصل والكاف والسني النون"
 يكون وال النسائك، فيه يذبح املوضع: واملنسك. نسيكة اللّه إىل ا تتقرب الّيت والذّبيحة. ناسك
  .)3("نظر وفيه. يألفه املكان: املنسك أنّ ناس وزعم. انالقرب يف إلّا ذلك

وتارة يراد . يطلق ثالثة إطالقات؛ فتارة يراد به العبادة عموما "النسك"و يف االصطالح، 
  .به التقرب إىل اهللا تعاىل بالذبح، وتارة يراد به أفعال احلج وأقواله

  .فالن ناسك، أي عابد هللا عز وجل: كقوهلم ،فاألول 
¯  °M  :قوله تعاىلك ،ينوالثا   ®  ¬   «  ª   ©  ¨   §  ¦  ¥   ¤  £±    ²

   ̧    ¶  µ  ́   ³L )4(التعبد، فيكون من املعىن األول: وميكن أن يراد بالنسك هنا ؛ .  

                                                        
  .5/16، طرح التثريبالعراقي،  ) 1(

  .10/498، "نسك"مادة ، لسان العربابن منظور،  ) 2(
  .5/420 ،"نسك"مادة  ،معجم مقاييس اللغةبن فارس، ا ) 3(
  .163-162 سورة األنعام، األيتان ) 4(
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M  v : كقوله تعاىل ،والثالث   u  t             s   r  q   p   o   n

w L )1( ص شعائر احلج، والنسك املراد به هذا هو معىن النسك، وهذا األخري هو الذي خي
  .)2(نسك العمرة، ونسك احلج: نينوعو هو يشمل  احلج،

أي من غري أن يقف أو مير على عني هذه  )من غري أن مير على شيئ من هذه املواقيت(
  :املواقيت املكانية املقررة شرعا، و هي ستة

من غري أهلها، وهو موضع ميقات أهل املدينة، ومن مر ا : ذو احلليفة :امليقات األول
ومنها أحرم رسول اهللا صلى ؛ معروف يف أول طريق املدينة إىل مكة، فهو أبعد املواقيت من مكة

  .)3(اهللا عليه وسلم حلجة الوداع
ميقات أهل الشام، ومن جاء من قبلها من مصر، واملغرب، ومن : اجلحفة :امليقات الثاين

 .ف و به مسجد مقام من الطراز املعماري احلديثو هي موضع معرو .وراءهم من أهل األندلس
 حيرم منبعض احلجاج  و .كيلومتر 186و هي تبعد عن مكة عن طريق وادي  اجلموم بـ

  .)4( حمرم قبل امليقات) رابغ(، وهي تقع قبل اجلحفة بيسري إىل جهة البحر، فاحملرم من "رابغ"
مكة، وتسمى اآلن رب املواقيت إىل وهو أق .ميقات أهل جند: قرن املنازل :امليقات الثالث

  .)5()لالسي(
ميقات أهل اليمن وامة، واهلند، ويلملم جبل من جبال امة، : يلملم :امليقات الرابع

  .)6(كيلو متر تقريبا 120 جنوب مكة، وتقع على مرحلتني من مكة

                                                        
  .200سورة البقرة، األية  ) 1(

  .13/21، جمموع فتاوى ابن عثيمنيابن عثيمني،  ) 2(
: الدرر السنية-ن املوسوعة الفقهيةو التفاصيل املذكورة جلميع هذه املواقيت مستفادة م. 7/195، اموعالنووي،  ) 3(

http://www.dorar.net/enc/feqhia/2914 .02/06/2016: تاريخ.  

تيسري ؛ البسام، 7/195مرجع سابق، ؛ النووي، 4/42، مواهب اجلليل؛ احلطاب، 2/342، البحر الرائقابن جنيم،  ) 4(
  .2/9العالم، 

  .7/195وي، مرجع سابق، ؛ النو4/42سابق،  احلطاب، مرجع ) 5(
  .احلطاب، نفس املرجع ) 6(
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ى ميقات أهل العراق، وسائر أهل املشرق، وهي قرية عل: عرق ذات: امليقات اخلامس
  .)1(وقد خربت )كيلو متر تقريبا 100(مرحلتني من مكة، بينهما اثنان وأربعون ميال، 

واد وراء ذات عرق مما يلي املشرق، عن يسار الذاهب من ناحية : العقيق :امليقات السادس
استحباب اإلحرام من العقيق ألهل و قد ذهب إىل . )2(العراق إىل مكة، ويشرف عليها جبل عرق

 و واستحسنه ابن املنذر ،وبه قال بعض السلف ،وبعض احلنفية ،ا مذهب الشافعيةاملشرق، وهذ
  .)3(ابن عبدالرب
   .اإلزاء: احملاذاة لغة) يلزمه اإلحرام إذا حاذى أقرب املواقيت إليه(

   .)4("االزاء: واحلذاء . زاه آ: وحاذاه " :قال يف القاموس احمليط
   : - رمحه اهللا– قال ابن األثريو 
اإلزاء . احلذو واحلذاء ] ذات عرق حذو قرن [ ديث ابن عباس رضي اللّه عنهما ويف ح"
وقرن ميقات أهل جند ومسافتهما من .ميقات أهل العراق:وذات عرق.أي إنها حماذيتها : واملقابل 

  .)5("احلرم سواء
و . مرةبالنسبة للمواقيت املكانية للحج و الع" احملاذاة"و قد اختلف العلماء يف حتديد معىن 

  :)6(عامر جت كما يلي. لقد خلص هذه األقوال د
  .أن ميد خط بني املواقيت ليشكل مخاسي غري متساوي األضالع: القول األول

أن العربة يف ذلك باملسافة فإذا كانت املساقة بني نقطة ومكة كاملسافة بني : الثاينالقول 
  .أقرب املواقيت إليها ومكة فهي نقطة حماذاة

                                                        
  .7/195، اموع؛ النووي، 4/42، مواهب اجلليلاحلطاب،  ) 1(
  .4/58، احلاوي الكبري؛ املاوردي، 7/195، مرجع سابقالنووي،  ) 2(
؛ 2/475، حاشية ابن عابدينعابدين، ؛ ابن "لو أهلوا من العقيق كان أحب إيل: "حيث قال 2/150، األمالشافعي،  ) 3(

  .3/177، اإلشراف؛ ابن املنذر، 4/37، اإلستذكارابن عبد الرب، 
  .1643، ص القاموس احمليطالفريوز آبادي،  ) 4(
  .1/924، النهاية يف غريب احلديثابن األثري،  ) 5(
: مقالة منشورة يف موقع أهل احلديث، وعالقتها مبسألة اإلحرام من جدة توضيح معىن احملاذاة باخلرائط، جت ) 6(

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=194533 .03/06/2016: تاريخ.  
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 .أن احملاذاة هي أن يكون امليقات عن ميني الذاهب إىل مكة أو يساره متاما :الثالثالقول 
وتوضيح ذلك أن ترسم خطا ميثل طريقك إىل مكة ومتد من أقرب املواقيت خطا يتقاطع مع 

 .درجة فنقطة تقاطعهما هي نقطة احملاذاة 90طريقك بزاوية 

و قد فصل البيان يف ذلك شيخ . أعلمو اهللا تعاىل . و لعل أقرب األقوال هو القول الثالث
  :، فقال- رمحه اهللا–اإلسالم ابن تيمية 

  .إليه أقرا حذو فميقاته ميقات على طريقه يكن مل ومن: (مسألة"
 أقرب حاذى إذا حيرم فإنه: حبر أو بر يف ميقات غري على طريقه كان إذا أنه ذلك ومعىن

 ذي بني مير من مثل األقرب أو مكّة، عن األبعد وه امليقات هذا كان سواء طريقه إىل املواقيت
 أحرم: اجلحفة إىل يقرب مما أكثر حاذاها إذا احلليفة ذي إىل يقرب كان إن فإنه واجلحفة احلليفة

 بعدمها كان إذا فإنه امليقات، نفس من اإلحرام مبرتلة امليقات حياذي مما اإلحرام ألنّ وذلك...منها
 مشقّة املؤقّت نفس إىل والتعريج امليل يف وألنّ مقصود، امليقات نفس يف نيك مل :واحدا البيت عن

 إليه األقرب هو وكونه للمؤقّت حماذاته ويعرف...حاذاه؛ إذا منه يقرب مما حيرم وإنما عظيمة
حذو  جياوز مل أنه يتيقّن حيث من فيحرم االحتياط له فاملستحب شك فإن والتحري، باالجتهاد

 امليقات حاذى قد أنه ظنه على يغلب حتى ذلك عليه جيب وال حمرما، إلّا إليه القريب امليقات
  .)1("األقرب

  :و قال الشيخ عبد احملسن بن ناصر العبيكان 
فما خرج عن  خطا مستقيما من ميقات إىل آخر،ومنهم من فهم أن احملاذاة أن تضع  "...

  .فادح يف فهم معىن احملاذاةخطأ  هذا اخلط فيعترب قد حاذا امليقاتني وهذا
أن جيعل بينه وبني مكة نفس املسافة اليت بني مكة "ومعىن احملاذاة الذي ال ريب فيه هو 

من أتى من جهة اليمن ولو كان يف سفينة فإنه حيرم إذا بقي بينه  :فمثال ".وبني أقرب املواقيت إليه
وإن أتى من جهة مصر أو  .ة ويلملموبني مكة مائة وعشرون كيلو مترا وهي املسافة اليت بني مك

ومن اجلحفة، الشام ولو كان يف سفينة فإنه حيرم إذا بقي بينه بني مكة نفس املسافة اليت بني مكة و 

                                                        
  .337-1/336،  1.، طوالعمرة احلج مناسك بيان يف العمدة شرح، ابن تيمية ) 1(
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أتى من جهة السودان فعليه باعتماد املسافة اليت بني مكة وبني أقرب امليقاتني إليه فإن تساويا 
   .)1("فيحرم من أبعدمها احتياطا

  
  :بطأدلة الضا

  :من القرآن الكرمي
M   z : ل اهللا تعاىلوق   y  x  wL )2( .  

أن اهللا سبحانه أوجب على عباده أن يتقوه ما استطاعوا، وهذا هو  فاألية ترشدنا إىل
، و أقصى ما استطاع بذله منه هو معرفة ما حياذي تيقواامل هذهاملستطاع يف حق من مل مير على 

  .)3(تلك املواقيت، فيهل منه
  
  :اآلثار من

يا أمري املؤمنني إن النيب ": جاءه أهل العراق وقالوا -رضي اهللا عنه-عن عمر بن اخلطاب 
يعين فيها ميول وبعد عن -ا صلى اهللا عليه وسلم وقت ألهل جند قرنا، وإا جور عن طريقن

  .)4("انظروا إىل حذوها من طريقكم: "فقال رضي اهللا عنه ،- طريقنا
  : -رضي اهللا عنه–يف بيان معىن قول عمر  -رمحه اهللا– ابن حجراحلافظ وقال 

اعتربوا ما يقابل امليقات من األرض اليت تسلكوا من غري ميل  :فانظروا حذوها أي"
  .)5("فاجعلوه ميقاتا 

  
  :تطبيقات الضابط

                                                        
: تاريخ .http://al3bikan.com/article/93.html: منشور يف موقع الشيخ الرمسيمعىن حماذاة امليقات، يكان، العب )1 (

03/06/2016.   
  .16األية  جزء من سورة التغابن، ) 2(
  .3/1612، 3جملة امع الفقهي اإلسالمي، العدد  ) 3(
  .1531رقم  ،2/135 ،باب ذات عرق ألهل العراق، احلجكتاب  ،صحيحهرجه البخاري يف أخ ) 4(
  .3/389، فتح الباريابن حجر العسقالين،  ) 5(
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أن حيرموا إذا حاذوا أقرب ميقات هلم من  ى احلجاج و املعتمرينالواجب عل -1
فإن اشتبه عليهم ذلك ومل جيدوا معهم من يرشدهم إىل  .أو حبرا هذه املواقيت اخلمسة جوا

احملاذاة وجب عليهم أن حيتاطوا وأن حيرموا قبل ذلك بوقت يعتقدون أو يغلب على ظنهم 
  .)1(.أم أحرموا قبل احملاذاة

ليس للحجاج والعمار الوافدين من طريق اجلو والبحر وال غريهم أن يؤخروا  -2
ىل جدة؛ ألن جدة ليست من املواقيت اليت وقتها رسول اهللا صلى اهللا اإلحرام إىل وصوهلم إ

  .)2(عليه وسلم

سراويل وليس لديه عمامة تصلح أن  ى احلجاج و املعتمرينإن مل يكن عل -3
جاز له أن حيرم يف  ،تكون إزارا حني حماذاته للميقات يف الطائرة أو الباخرة أو السفينة

 .)3(و تبديل مالبسه إذا وصل كفارةعليه و قميصه الذي عليه مع كشف رأسه، 

إذا بقي  -مثال– باحملاذاة فلهم االحتياط، فيحرمون احلاج و املعتمر يعلمإذا مل  -4
كما هي املسافة  -وقدرت يف هذه األزمان بثمانني كيلو متر-  مرحلتان مكة بينهم وبني

 .ومكة قرن املنازل بني

ل سكنه كاليمين حيج من من ليس بني يديه ميقات ألهل بلده اليت هي حم -5
  .)4(املدينة ليس له جماوزة ميقات أهل املدينة غري حمرم

  .)5(حكم املقيمني ذه املواقيت كحكم املارين ا -6
 

  
  

                                                        
  .2/152، األمالشافعي،  ) 1(
قات ملا قرره جملس امع الفقهي اإلسالمي يف حق من أحرم قبل املي -رمحه اهللا–من تقريرات الشيخ عبد العزيز ين باز  ) 2(

: تاريخ. http://www.binbaz.org.sa/article/300: انظر. ومن حاذى امليقات وليس معه مالبس اإلحرام
  .17/24، جمموع فتاوى ابن بازابن باز، : و انظر أيضا. 04/06/2016

  .ابن باز، مرجع سابق ) 3(
  .5/8، ريبطرح التثالعراقي،  ) 4(
  .5/15، مرجع سابقالعراقي،  ) 5(
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  :الثالث املبحث
  )1(املرأة مساوية للرجل يف سائر حمرمات اإلحرام إال يف لبس املخيط:ضابط

  
 :معىن الضابط

ق بني املرأة و الرجل، فهما متساويان يف هذا األمر و ال فر: أي )املرأة مساوية للرجل(
  .و هذا هو األصل، و سيأيت االستثناء على هذا األصل. الشأن

هو ما اصطلح عليه مجهور ) حمرمات اإلحرام(و املراد بقوله  )يف سائر حمرمات اإلحرام(
 .)2("اإلحرام بسبب هاجتنب احملرم على جيب اليت احملرمات: "؛ و هي"حمظورات اإلحرام"العلماء بـ

ففعلها حال اإلحرام من غري عذر  ؛مينع احملرم من فعلها بسبب اإلحرام مدة اإلحرام أمورفهي 
  . حرام، وتلزم ا الكفارة

منها ما هي مشتركة و متساوية بني الرجل و املرأة، و ) 1(و هذه احملظورات و احملرمات؛ 
  .هي خاصة للمرأة منها ما) 3(منها ما هي خاصة للرجال، و ) 2(

  :فمحرمات اإلحرام املشتركة بني الرجال و النساء، هي
 قلع؛ أو نتف أو حبلق عذر بال بدنه مجيع من إزالته احملرم على فيحرم :الشعر حلق: األول

´  Mµ: تعاىل لقوله     ³  ²    ±   °   ¯ L)3(البدن شعر ومثله الرأس، حلق على تعاىل فنص ؛ 
   .بإزالته الترفه وحلصول معناه، يف ألنه وفاقا؛

 أو لقمل شعره حلق إذا ما خبالف :عذر بال رجل أو يد من قصها أو األظافر تقليم: الثاين
MÇ  Æ  Å: تعاىل لقوله صدع؛    Ä  Ã  Â   Á  À  ¿  ¾  ½   ¼  »   º ¹  ¸ L )4(.  

                                                        
  .5/51، طرح التثريبالعراقي،  ) 1(
  . 1/418، امللخص الفقهيالفوزان،  ) 2(
  .196األية  جزء من سورة البقرة، ) 3(
  .196األية  جزء من سورة البقرة، ) 4(
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 يف ستعمالها أو ثوبه، أو بدنه يف واستعماله الطيب تناول احملرم على فيحرم ،الطيب: الثالث
ال : ، أي"حتنطوه وال: "راحلته وقصته الذي احملرم يف قال وسلم عليه اهللا صلى ألنه شرب؛ أو أكل

  .)1(متسوه بأخالط احلنوط من الطيب
»  ¬  ®  ¯  °   ±  M²: تعاىل لقوله ؛واصطياده الرب صيد قتل: الرابع   ª L)2( ، 

$     M : تعاىل لقوله ؛البحر صيد حيرم وال العمرة، أو باحلج حمرمون: أي   #   "  !

%L)3(.   
 روى ملا الوكالة؛ أو بالوالية لغريه وال لنفسه النكاح يعقد فال ،النكاح عقد: اخلامس

  .)4("ينكح وال احملرم ينكح ال: "عثمان عن مسلم
,  -    .  /  M : تعاىل لقوله  ؛الوطء: السادس   +   *  )  (  '   &  %

0L)5( ، اجلماع هو: "عباس ابن قال")6(.  
 احملرم، الوطء إىل وسيلة ألنه املرأة؛ مباشرة للمحرم جيوز فال ،الفرج دون املباشرة: السابع

 اهللا قال واجلدال، والفسوق الرفث يتجنب أن احملرم فعلى .بشهوة املرأة مالمسة باملباشرة واملراد
M0 : تعاىل   /  .    -  ,   +    *   )  (  '   &  % L )7( .اجلماع،: بالرفث واملراد 

  .)8(اجلماع ذكر فيه الذي والكالم والغمز والتقبيل املباشرة من اجلماع دواعي على أيضا ويطلق
  :، فهيحمرمات اإلحرام اخلاصة للرجال أما

                                                        
كتاب ، صحيحهو مسلم يف ؛ 1265رقم  ،2/75 كتاب اجلنائز، باب الكفن يف ثوبني، ،صحيحهأخرجه البخاري يف  ) 1(

  . 1206رقم ، 2/865احلج، باب ما يفعل باحملرم إذا مات، 
  .95األية  جزء منسورة املائدة،  ) 2(
  . 96األية  جزء منسورة املائدة،  ) 3(
  .1409رقم  ،2/1030 كتاب احلج، باب حترمي نكاح احملرم و كراهة خطبته، ،صحيحهأخرجه مسلم يف  ) 4(
  .197األية  جزء منالبقرة، سورة  ) 5(

  .4/130، تفسري الطربيالطربي،  ) 6(
  .197األية  جزء منسورة البقرة،  ) 7(
، امللخص الفقهيالفوزان، : من -مع تصرف–؛ و هذا السرد املفصل مستفاد 4/129، تفسري الطربيالطربي،  ) 8(

1/418-428.  
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 : ، لقول النيب صلى اهللا عليه وسلّم يف احملرم الذي وقصته راحلته بعرفةتغطية الرأس: األول

فال جيوز للرجل أن . )1()يف ثوبيه، وال ختمروا رأسه ـ أي ال تغطوه اغسلوه مباء وسدر، وكفنوه(
  .القبع والطاقية والغترة وحنوهايغطي رأسه مبا يالصقه كالعمامة ـ و

، وهو أن يلبس ما يلبس عادة على اهليئة املعتادة، سواء كان شامال لبس املخيط: الثاين
اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه وسلّم  للجسم كله، كالربنس والقميص، حلديث ابن عمر رضي

 وال السراويل، وال العمامة، وال القميص، يلبس ال: (ما يلبس احملرم من الثياب؟ قال: سئل
  . )2()الزعفران أو الورس مسه ثوبا وال الربنس،

وأما الذي تنفرد به النساء دون الرجال من حمظورات اإلحرام فهو لبس الربقع والنقاب 
 تلبس وال احملرمة، املرأة تنتقب ال: (مها، مما هو مفصل للوجه قال صلى اهللا عليه وسلموحنو

  .)3()القفّازين
 احملظور الذي تنفرد به املرأة؛سوى  ويباح هلا من املخيط ماأي ) إال يف لبس املخيط(

   .خلفني واجلوارب للرجلني وحنو ذلككالقميص و السراويل وا
  :، فقال-رمحه اهللا–شيخ اإلسالم ابن تيمية " املخيط"و لقد بني معىن 

 يدخلها، مل أو يديه أدخل وسواء كم، بغري وال بكم القميص يلبس أن له وليس..."
 أن إىل- " ...يديه فيه يدخل الذي العباء وال اجلبة يلبس ال وكذلك خمروقا، أو سليما كان وسواء

 قدر على اللباس من كان ما املخيطو املخيط، يلبس ال: الفقهاء قول معىن وهذا... : "-قال
  .)4("وحنوه كالتبان السروايل؛ معىن يف كان ما يلبس وال العضو،

 الربقع، تلبس ال أا إال الستر إىل حلاجتها اإلحرام؛ حال شاءت ما الثياب من فاملرأة تلبس 
 من بغريه وجهها وتغطي احملرمة تلبسه فال العينني؛ على نقبان فيه وجهها املرأة به تغطي لباس وهو

                                                        
كتاب ، صحيحهو مسلم يف ؛ 1265رقم ، 2/75فن يف ثوبني، كتاب اجلنائز، باب الك ،صحيحهأخرجه البخاري يف   ) 1(

  . 1206رقم  ،2/865 احلج، باب ما يفعل باحملرم إذا مات،
  .134رقم  ،1/39 كتاب العلم، باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله، ،صحيحهأخرجه البخاري يف  ) 2(
  .1838، رقم 3/15الطيب للمحرم و احملرمة، كتاب جزاء الصيد، باب ما ينهى من صحيحه، أخرجه البخاري يف  ) 3(
  .111-26/110، جمموع الفتاوىابن تيمية،  ) 4(
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 املرأة تنتقب ال(: وسلم عليه اهللا صلى لقوله كفيها؛ على القفازين تلبس وال واجللباب، اخلمار
  .)1()القفّازين تلبس وال احملرمة،

  
  :أدلة الضابط

–قد تقدمت األدلة على حمظورات اإلحرام و حمرماته يف بيان معىن الضابط؛ و هي كلها 
  .و النساء، إال ما تقدم استثناؤه سواء كان للرجال أو للنساء مشتركة بني الرجال- يف األصل
  

  :تطبيقات الضابط
ال فرق بني الرجل و املرأة يف حترمي حلق الشعر أو أخذ شيء منه حالة  -1

 .اإلحرام

ال فرق بني الرجل و املرأة يف حترمي مس الطيب و استخدامه حالة كوما  -2
 .حمرمني للحج أو العمرة

 .و املرأة يف عدم جواز الصيد يف حالة اإلحرام ال فرق بني الرجل -3

ال فرق بني الرجل و املرأة يف حترمي عقد النكاح و ما يترتب منه من اجلماع و  -4
 .مقدماته حالة اإلحرام

  
  :مستثنيات الضابط

يستثىن من هذا الضابط حمظورات اإلحرام اخلاصة لكل من الرجال و النساء؛ و قد تقدم 
  . ىن هذا الضابطتفصيل ذلك يف بيان مع

 
 
 

 

                                                        
  .1838، رقم 3/15كتاب جزاء الصيد، باب ما ينهى من الطيب للمحرم و احملرمة، صحيحه، أخرجه البخاري يف  ) 1(
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  ضوابط  يف األطعمة و األشربة و الصيد: السادس الفصل
  

  :األول املبحث
   )1(عدم أكله صلى اهللا عليه و سلم ال يدل على حترميه: ضابط

  
 :معىن الضابط

عدم أكله صلى اهللا عليه و سلم يدل على تركه صلى  )عدم أكله صلى اهللا عليه و سلم(
و هذا الضابط يتطرق ". السنة التركية"الذي اصطلح عليه األصوليون بـاهللا عليه و سلم؛ و هذا 

. إىل إحدى جوانب السنة التركية، و هو جانب األكل؛ و هو بدوره يشمل األطعمة و األشربة
  .يشمل األكل و الشرب) عدم أكله صلى اهللا عليه و سلم(فقوله 

عند الفقهاء و لو على سبيل " السنة التركية"و من املهم هنا التطرق إىل الكالم على 
  . اإلجياز

  :رمحه اهللا–قال ابن فارس  وخلّاه، طرحه وتركانا، تركا الشيء ترك: لغة "الترك"فـ
   .)2("الشيء عن التخلية الترك: والكاف والراء التاء"

 تركا، يسمى فال عليه قدرة ال مافعل  عدم وأما )3(."عليه املقدور فعل عدم" هو فالترك
 أن بد وال مقدور، ألنه الضد فعل الترك أن وذلك .األجسام خلق فالن ترك: يقال ال كولذل

 أو أحدمها يكن مل فإذا لآلخر، تركا أحدمها ارتكاب يكون حىت مقدورين الضدين كال يكون
  .)4( هناك الترك استعمال يصح مل مقدورا كالمها

 فعل -وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول ترك ": فهي" السنة التركية"أو " سنة الترك"أما 
 . )5("ألمته بيانا مقتضيه وجود مع الشيء

                                                        
  .6/3، طرح التثريبالعراقي،  ) 1(
  1/345، "ترك"مادة ، معجم مقاييس اللغةابن فارس،  ) 2(
  .1/74 ،"ترك"مادة  ،املصباح املنريالفيومي،  ) 3(
  .23، ص 1.، طسنة الترك و داللتها على األحكام الشرعية، اجليزاين ) 4(
  .38، ص مرجع سابقاجليزاين،  ) 5(
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  :)1(سلم إىل مخسة أقسام تركه صلى اهللا عليه و- حفظه اهللا–و قد قسم الشيخ اجليزاين 
 صلى -  كتركه العادة؛ أو اجلبلّة إىل يرجع ما وهو العادي، أو اجلبلّي الترك :األول القسم

  .)2(قومه بأرض يكن مل لكونه الضب؛ أكل - وسلم عليه اهللا
 خاصا كونه بالدليل ثبت ما وهو - وسلم عليه اهللا صلى - به اخلاص الترك :الثاين القسم

  .)3(الثّوم أكل - وسلم عليه اهللا صلى -  كتركه - وسلم عليه اهللا صلى - به
 تركه :أمثلته ومن .شرعية مصلحة حتقيق إىل يرجع ما وهو املصلحي، الترك :الثالث القسم

  .)4(بأمته رمحة بأصحابه؛ مجاعة رمضان يف القيام صالة - وسلم عليه اهللا صلى -
 صلى - إبراهيم قواعد على وبنائها الكعبة هدم -  وسلم عليه اهللا صلى - تركهو كذلك 

  .)5(بالكفر عهدهم لقرب مكة؛ أهل لقلوب تأليفا - وسلم عليه اهللا
 - وسلم عليه اهللا صلى - تركه ما وهو التشريعي، الترك أو البياين، الترك :الرابع القسم

 اهللا صلى -  مبولده االحتفال وتركه للعيدين األذان -  وسلم عليه اهللا صلى - كتركه للشرع؛ بيانا
  .-  وسلم عليه

 يلتحق ومما. التركية السنة من املراد هو -  وسلم عليه اهللا صلى - تركه من القسم وهذا
  :الترك من أنواع ثالثة - البياين الترك عينأ -  القسم ذا

                                                        
  .، بتصرف38-31. ، صسنة الترك و داللتهاجليزاين،  ) 1(
 7/71 ب ما كان النيب صلى اهللا عليه و سلم ال يأكل حىت يسمى له،كتاب األطعمة، با ،صحيحهأخرجه البخاري يف  ) 2(

رقم  3/1534 ، كتاب الصيد و الذبائح و ما يؤكل من احليوان، باب إباحة الضب،صحيحهيف  ومسلم ؛5391رقم 
1946.  

يف  لمومس ؛5451رقم  ،7/81 كتاب األطعمة، باب ما يكره من الثوم و البقول، ،صحيحهأخرجه البخاري يف  ) 3(
  .561، رقم 1/394 ، كتاب املساجد و مواضع الصالة، باب ي من أكل ثوما أو بصال أو كراثا أو غريها،صحيحه

رقم  ،2/11 أما بعد،: كتاب اجلمعة، كتاب اجلمعة، باب من قال يف اخلطبة بعد الثناء ،صحيحهأخرجه البخاري يف  ) 4(
924.  

رقم  ،6/20 ،...)و إذ برفع إبراهيم القواعد من البيت( القرآن، باب  كتاب نفسري ،صحيحهأخرجه البخاري يف  ) 5(
4484.  
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 - تركه: ذلك ومن شرعا، حمرم هو ملا واجتنابه -  وسلم عليه اهللا صلى - تركه  - 1
 أن احلال شاهد من املعلوم فإن والصيد؛ للطيب حمرم وهو - وسلم عليه اهللا صلى
 .)1(اإلحرام ألجل ذلك

 يف العموم مرتلة يرتّل االحتمال قيام مع احلال حكاية يف االستفصال ترك: "قاعدة - 2
: أي .)2(الشافعي اإلمام عن مشهورة مقالة وهي, "االستدالل ا وحيسن املقال،

 عدم فإن ،ما واقعة تفاصيل عن السؤال ترك إذا - وسلم عليه اهللا صلى - النيب أن
 - )3(الثقفي سلمة بن غيالن كما حصل يف .حكمها عموم على يدل السؤال
 النيب فأمره معه، فأسلمن اجلاهلية يف نسوة عشر وله أسلمالذي   -  عنه اهللا رضي

 عليه اهللا صلى -  تركه فدل .)4(منهن أربعا يتخري أن - وسلم عليه اهللا صلى -
 الفرق وعدم احلكم عموم على ؛"؟مرتبا أو معا عليهن عقد هل": سؤاله - وسلم

 .)5(األمرين بني
 على يدل فإنه نه،لبي مشروعا كان لو كمح على - وسلم عليه اهللا صلى - سكوته - 3

 عز - اهللا إن( – وسلم عليه اهللا صلى - قوله: ذلك على يدل ومما .احلكم عدم

                                                        
  .213 ص ،الفحول إرشاد الشوكاين، ) 1(
 اإلحتمال إليها تطرق إذا احلال حكاية: "هو القول هذا خيالف آخر قول عنه نقل وقد: "-وفقه اهللا–قال الشيخ اجليزاين  ) 2(

 ومجع للشافعي قولني بعضهم وجعلهما العلماء، بعض ذلك استشكل وقد ".اللاالستد منها وسقط اإلمجال ثوب كساها
سنة الترك و داللتها : انظر ."يسقط فال بعيدا كان وإذا االستدالل ا سقط قريبا كان إذ االحتمال بأن القولني بني بعضهم

  .38، ص 1.، طعلى األحكام الشرعية
سكن الطائف و أسلم بعد فتح الطائف، و كان أحد وجوه . كعب الثقفيهو غيالن بن سلمة بن معتب بن مالك بن  ) 3(

  .5/253اإلصابة، ؛ ابن حجر العسقالين، 48/132تاريخ دمشق، ابن عساكر، : انظر. مات يف آخر خالفة عمر. ثقيف
، 1128، رقم 3/435، كتاب النكاح، باب ما جاء يف الرجل يسلم و عنده عشرة نسوة، سننهمذي يف رأخرجه الت ) 4(

كتاب ، سننه يف ماجة ابن ؛ ووإسحاق وأمحد الشافعي منهم أصحابنا عند سلمة بن غيالن حديث على والعمل: وقال
  .صححه األلباين و األرناؤوط .)1953( رقم ، 3/131النكاح، باب الرجل يسلم و عنده أكثر من أربع نسوة، 

 أضواءالشنقيطي،  ؛ 235-234ص ، 1. ، طحكام الفرعيةومايتبعها من األاألصولية  والفوائد القواعد، البعلي ) 5(
   .5/100، البيان
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 فال حدودا وحد تنتهكوها فال حرمات وحرم تضيعوها فال فرائض فرض - وجل
  .)1()عنها تبحثوا فال نسيان غري من لكم رمحة أشياء عن وسكت تعتدوها،

 يوجد مل الترك وهذا عليه، القدرة لعدم - وسلم عليه اهللا صلى -  تركه ما :اخلامس القسم
 الترك؛ حقيقة حتت داخل غري لكونه تركا؛ يسمى ال التحقيق على وهذا .)2(الترك إىل القصد معه
 - وسلم عليه اهللا صلى - تركه: مثال ذلك .عليه املقدور فعل بترك خمصوص تقدم كما الترك إذ

  .- وسلم عليه اهللا صلى - عصره بعد الواقعة ملستجداتبا اإلتيان
. أي ال يستلزم ذلك على سبيل املباشرة إال ما دل الدليل على حترميه) ال يدل على حترميه(

  .أما ما عدا ذلك، فإنه يرجع إىل كون األصل يف األشياء هو اإلباحة
و   .)3(اهللا عليه و سلممنه صلى " الترك غري املقصود"و قد اصطلح عليه بعض الباحثني بـ

أن  :مثل .كونه غري مقصودلليس موضعا للقدوة، فال يدل على جواز وال كراهة وال حترمي، هذا 
يترك النيب صلى اهللا عليه وسلم الشيء كونه مل يكن يف زمانه وإمنا حدث بعده صلى اهللا عليه 

  . وسلم
   :ء كالمه عن دخول احلماماتأثنا -رمحه اهللا– ويف حنو هذا يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية

ليس ألحد أن حيتج على كراهة دخوهلا، أو عدم استحبابه، بكون النيب صلى اهللا عليه "
وسلم مل يدخلها، وال أبو بكر وعمر، فإن هذا إمنا يكون حجة لو امتنعوا من دخول احلمامات، 

يف بالدهم حينئذ محام، وقصدوا اجتناا، أو أمكنهم دخوهلا فلم يدخلوها، وقد علم أنه مل يكن 
فليس إضافة عدم الدخول إىل وجود مانع الكراهة أو عدم ما يقتضي االستحباب، بأوىل من 

فليس هلم أن يظنوا ترك ...-إىل أن قال-...إضافته إىل فوات شرط الدخول وهو القدرة واإلمكان
يأكل مثله ومل يلبس مثله؛ االنتفاع بذلك الطعام واللباس سنة، لكون النيب صلى اهللا عليه وسلم مل 

                                                        
 احلديث: النووية األربعني يف النووي حسنه واحلديث.  42 رقم، 183/ 4كتاب الرضاع، ، سننه يف الدارقطين أخرجه ) 1(

  .الثالثون
  .314/ 20، الفتاوى جمموعابن تيمية،  ) 2(
، مقالة  عليه و سلم للشيء قصدا على املنع منه و حترمي البدع و احملدثات يف الدينداللة ترك النيب صلى اهللاهلل ،  ) 3(

  .18/05/2016: تاريخ. http://albayan.co.uk/Article2.aspx?id=1843: منشورة يف موقع جملة البيان
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باتفاق العلماء،  دلة الشرعية، وهو أضعف من القولإذ عدم الفعل إمنا هو عدم دليل واحد من األ
  .)1("وال يلزم من عدم دليل معني عدم سائر األدلة الشرعية

  
  :أدلة الضابط

  .)2(قومه بأرض يكن مل لكونه الضب؛ أكل - وسلم عليه اهللا صلى - كهتر - 1
 فال فرائض فرض - وجل عز- اهللا إن: ( - وسلم عليه اهللا لىص - قوله - 2
 رمحة أشياء عن وسكت تعتدوها، فال حدودا وحد تنتهكوها فال حرمات وحرم تضيعوها

  .)3()عنها تبحثوا فال نسيان غري من لكم
  

  
  :تطبيقات الضابط

 .تركه صلى اهللا عليه و سلم أكل الضب ال يدل على حترمي الضب - 1
ى اهللا عليه و سلم لكثري من أنواع األطعمة و األشربة املنتشرة عدم تناوله صل - 2

 .خارج اجلزيرة العربية ال يستلزم حترمي تلك األطعمة و األشربة شرعا
عدم تناوله صلى اهللا عليه و سلم ألنواع األطعمة و األشربة املستحدثة  - 3

  .تناولته األدلة احملرمةاملستجدة بعد وفاته صلى اهللا عليه و سلم ال يستلزم حترميها إال إذا 
  
  
  
  
  

                                                        
  .، بتصرف21/314، ىجمموع الفتاوبن تيمية، ا ) 1(
  .342تقدم خترجيه يف ص  ) 2(
 احلديث: النووية األربعني يف النووي حسنه واحلديث. 42رقم  ،4/183 ، كتاب الرضاع،سننه يف الدارقطين أخرجه ) 3(

  .الثالثون
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  :الثاين املبحث
  )1(تباح ميتة البحر سواء يف ذلك ما مات بنفسه أو باصطياد: ضابط

  
   :معىن الضابط

ما ال : "فهي) ميتة البحر(أما . أي يباح أكله و حيل تناوله )تباح(قوله  )تباح ميتة البحر(
  .)2("يعيش إال يف البحر

 حيوانات من غريه أو مسكا كانت سواء البحر ميتة طهارة إىل الفقهاء مجهور ذهب"و لقد 
 أنفه، حتف مات الّذي وأما بآفة، مات الّذي السمك ميتة إالّ احلنفية يبح ومل. أكلها وجواز البحر
  . )3("مبباح فليس طاف، غري وكان

 ةالناحي من النفس إليه تطمئن هو الذي السمك من الطايف أكل حتظر اليت املذهبو لعل 
 فسدت تكون قد املاء فوق وطفت أنفها، حتف ماتت اليت الطافية السمكة ألن" أكثر، الطبية

 مظنة فالطايف موا، كان مىت يدرى ال إذ لفسادها، كاف موا على زمن ملضي وتفسخت
 جواز عدم على الفقهاء نص وقد. اخلبائث حرمت الشريعةاليت بقواعد أليق عنه فالتحرز للفساد،

  .)4("لضرره نظرا طيب لسبب هنا احلظر إن: وقالوا فسد إذا ماللح أكل
 اصطيد، سواء حالل، كلها البحر حيواناتف) سواء يف ذلك ما مات بنفسه أو باصطياد(

  . )5(يتعفن ومل ساحله، على أو ظهره، على أو فيه، ميتا وجد أو
 إما ويتم. حدأل مملوك غري مباح شيء على اليد وضع هو" ؛ و"الصيد"من ) االصطياد(و 
 أو احليوان أو الطري يعجز فعل اختاذ وهو: احلكمي باالستيالء أو املصيد، على الفعلي باالستيالء

                                                        
  .6/11، طرح التثريبالعراقي،  ) 1(
  .7/143، الشرح املمتع؛ العثيمني، 3/338، إسالميفتاوى ؛ العثيمني، 3/2313، الفقه اإلسالمي و أدلتهالزحيلي،  ) 2(
 الذخرية؛ القرايف، 1/76 ،اتهد بداية؛ ابن رشد، 11/249 ،املبسوط ؛ السرخسي،5/35 الصنائع بدائعالكاساين،  ) 3(

 البهويت،  ؛9/23 ،اموع؛ النووي، 4/297 ،احملتاج مغين؛ الشربيين، 1/52، القرآن أحكامابن العريب،  ؛1/179
  .6/192 ،القناع كشافالبهويت،  ؛13/299 ،املغين؛ ابن قدامة، 3/399 ،اإلرادات منتهى شرح

  .5/129، املوسوعة الفقهية الكويتية، وزارة األوقاف الكويتية ) 4(
  .4/309، موسوعة الفقه اإلسالميالتوجيري،  ) 5(
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 الصيد على املدربة احليونات أو الشباك، أو األمساك، لصيد احلياض كاختاذ الفرار، عن السمك
  .)1("املعلّمة واجلوارح والفهود كالكالب
  

  :أدلة الضابط
  :رميمن القرآن الك

)M : قوله تعاىل   '   &  %      $  #   "  ! L )2(.  
  :قال العالمة العثيمني يف داللة هذه األية

"  M : فكلها حالل، صغريها وكبريها؛ لعموم قوله تعاىل: وأما احليوانات البحرية"   !

(   '  &   %     $  # L ا جاء ، هكذميتا، وطعامه ما وجد حيا ما أخذ: ، فصيده
هو الطهور ماؤه احلل : (البحر؛ ولقول النيب صلى اهللا عليه وسلم يف بن عباس وغريهتفسريها عن ا

، واستثىن بعض ديث، فكل ما فيه حالل لعموم اآلية واحليستثىن مما يف البحر شيءوال ). هميتت
، والراجح أن كل ما ال يعيش إال يف البحر حالل، واهللا العلماء الضفدع والتمساح واحلية

 .)3("مأعل

  
  :من السنة النبوية

: سأل رجل النيب صلّى اهللا عليه وسلّم فقال: عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال -1
يا رسول اهللا، إنا نركب البحر، وحنمل معنا القليل من املاء؛ فإن توضأنا به عطشنا، 

هو الطّهور ماؤه، احللّ (: أفنتوضأ مباء البحر؟ فقال رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم
 .)4()هتتمي

                                                        
  .1/215، الفقه اإلسالمي و أدلتهالزحيلي،  ) 1(
  .96األية  جزء من سورة املائدة، ) 2(

  .3/338، فتاوى إسالميالعثيمني،  ) 3(
، أبواب السننيف  ؛ و الترمذي83، رقم 1/21كتاب الطهارة، باب الوضوء مباء البحر، ، السننأخرجه أبو داود يف  ) 4(

  .و صححه األلباين. 69رقم ، 1/100الطهارة، باب ما جاء يف ماء البحر أنه طهور، 



370 
 

 عليه اللّه صلّى -  اهللا رسول قال: قال -عنهما اهللا رضي-  عمر ابن حديث -2
 فالكبد: الدمان وأما )1(واجلراد فاحلوت: امليتتان فأما ودمان ميتتان لنا أحلّت(: - وسلّم

 .)2()والطحال

أن الرسول صلى اهللا عليه و سلم أثبت حل ميتة البحر و صرح : وجه الداللة
 .ابذلك تصرحي

، فجعنا )4(وأمر أبو عبيدة )3(غزونا جيش اخلبط: "عن جابر رضي اهللا عنه قال -3
فلما قدمنا املدينة ذكرنا : -إىل أن قال-جوعا شديدا، فألقى البحر حوتا ميتا، مل نر مثله، 

 ).كلوا رزقا أخرجه اهللا، أطعمونا إن كان معكم(: ذلك للنيب صلّى اهللا عليه وسلّم، فقال
  .)5("م بعضو فأكلهفأتاه بعضه

  :وجه الداللة
أنّ الرسول صلّى اهللا عليه وسلّم أكل منه، وأمرهم باألكل منه، وهذا صريح يف 

  .، وما أبيح أكله، فهو طاهررإباحة ميتة ما ألقاه البح
  

  : اإلمجاعمن 

                                                        
السنن الكربى، البيهقي، : انظر). اجلراد و احليتان، و الكبد و الطحال: أحلت لنا ميتتان و دمان: (قيو يف رواية للبيه  )1(

  .هذا إسناد صحيح: ، و قال1196، رقم 1/384
، أبواب السننيف  ماجه وابن ؛5723رقم ، 10/16، مسند عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنه، املسنديف  أمحد أخرجه ) 2(

 ).1118" (الصحيحة" يف األلباين وصححه .3314رقم  ،4/431 لح،األطعمة، باب امل
. و كانوا ثالمثائة راكب يرصدون عريا لقريش. هو اجليش الذي بعثه الرسول صلى اهللا عليه و سلم يف غزوة سيف البحر  )3(

يتساقط، و كانت تعلفه و هو ورق العضاة من الطلح و السلم و حنوه خيبط بالعصا ف–فأصام جوع شديد حىت أكلوا اخلبط 
  .2/517تاريخ اإلسالم، ؛ الذهيب، 4/274البداية و النهاية، ابن كثري، : انظر". جيش اخلبط"فسموا بـ. -اإلبل

أمني هذه األمة و أحد العشرة، و أحد الرجلني الذين . هو أبو عبيدة عامر بن عبد اهللا بن اجلراح بن هالل القرشي الفهري )4(
  .2/99تاريخ اإلسالم، ؛ الذهيب، 3/475اإلصابة، ابن حجر العسقالين، : انظر. الفة يوم السقيفةعيهنما أبو بكر للخ

  .4362رقم ، 5/167كتاب املغازي، باب غزوة سيف البحر،  ،صحيحهأخرجه البخاري يف  ) 5(
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شيخ اإلسالم  و ،النووياإلمام  ، وابن عبدالرباحلافظ : نقل اإلمجاع على حلّ ميتة السمك
1(-رمحهم اهللا–ر العسقالين ابن حجاحلافظ  ، وةابن تيمي(.  

  
  :تطبيقات الضابط

 .)2( ، جيوز هلم أن يصطادوا يف البحرصيد البحر كله حالل حىت للمحرم  -1

 .)3(بيعه حيل فإنه ميت بسمك إنسان جاء لو -2

 شيء فكل؛ دم فيه الكبري السمك أن ومعلوم دم، فيه كان ولو حاللالسمك  -3
 .)4(ذكاة بدون حيل فإنه املاء يف إال يعيش ال

 ماتت ألنها تؤكل، الداخلة السمكة فإنّ أخرى مسكة مسكة ابتلعت إذا" -4
 .)5("ابتالعها هو حادث بسبب

 صيد ما وبني بينه فرق فال ؛حادث بسبب قتال املاء يف قتل الّذي"السمك  -5
  .)6("اهلواء يف مات حتى وأخرج بالشبكة

 احلنفية يقول كما ميات، أو ميوت حتى أكله جيز مل حيا السمك أخذ وإذا" -6
 انتظار فيمكن سريعا ميوت فإنه حاجة، بال تعذيب ألنه حيا، شيه ويكره. واحلنابلة

 .)7("موته

                                                        
؛ ابن حجر 8/137، ةمنهاج السنة النبوي؛ ابن تيمية، 2/561، اموع؛ النووي، 23/12، التمهيدابن عبد الرب،  ) 1(

   .9/619، فتح الباريالعسقالين، 
  .7/143، الشرح املمتع؛ العثيمني، 3/316، املغينابن قدامة،  ) 2(
  .8/121، الشرح املمتعالعثيمني،  ) 3(
  .55-15/56، مرجع سابق؛ العثيمني، 1/294، الفقه اإلسالمي و أدلتهالزحيلي،  ) 4(
  .5/128سوعة الفقهية الكويتية، ، املووزارة األوقاف الكويتية ) 5(
  .5/128، مرجع سابق ،وزارة األوقاف الكويتية ) 6(
  .5/131، مرجع سابق، وزارة األوقاف الكويتية ) 7(
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 أن شك فال حية، مسكة من فلذة رجل اقتطع ولو: "-رمحه اهللا–قال اجلويين  -7
 فإن الفلذة؛ تلك حتليل فاملذهب ،ذلك جرى لو مث التعذيب، معىن يف فإنه سائغ؛ غري ذلك
  .)1("حالل السمكة وميتة ميتة، فهو احلي من أبني ما أن احليوان من املقطوع حيرم الذي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  . ،18/157اية املطلباجلويين،  ) 1(
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  :الثالث املبحث    
  )1(كل مسكر حرام

  
  :معىن الضابط

 مهكل جوامع من وهو وسلّم عليه اهللا صلّى املصطفى أحاديث من يحديث نص ا الضابطهذ
  .والسالم الصالة عليه

  .)2("غيببة العقل و اختالطه من الشراب املسكر"فالسكر هو ) كل مسكر حرام(
 كان سواء - التمر أو العنب خبصوص وليس - مخر فهو العقل على وغطّى أسكر ما كلّف

 مل أم يلهقل أسكر سواء تناوله جيوز ال حرام فهو أسكر ما كلّ أنّ وبيان اجلماد، من أم النبات من
  .)3(كثريه إال يسكر

فاخلمر اليت حرمها اهللا و رسوله، و أمر الرسول صلى اهللا عليه و سلم جبلد شارا هي كل 
شرب مسكر بغض النظر عن أصله؛ سواء كان من الثمار أو من العسل أو غريمها، و سواء كان 

ألن علة التحرمي هي  قليال أو كثري؛ و مهما اختلفت األمساء، فاحلكم واحد و هو التحرمي،
  .)4(اإلسكار، و احلكم يدور مع العلة وجودا و علة

  
  :أدلة الضابط

 .)5()حرام مسكر كلكل مسكر مخر و(: قوله صلى اهللا عليه و سلم -1

                                                        
  .8/44، طرح التثريبالعراقي،  ) 1(
  .176، ص القاموس الفقهيأبو حبيب،  ) 2(
  .603-8/602،اعد الفقهيةموسوعة القوالبورنو،  ) 3(
؛ السعدان، 339-28/338، جمموع الفتاوى؛ ابن تيمية، 12/495، املغين؛ ابن قدامة، 4/231، الكايفابن قدامة،  ) 4(

  .311، ص القواعد و الضوابط الفقهية من كتاب املغين
  .1586 رقم ،3/1588 كتاب األشربة، باب بيان أن كل مسكر مخر، ،صحيحهأخرجه مسلم يف  ) 5(
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 غريه أو عنب من مسكر كل حترمي على يدل -لفظه وجازة على- احلديث هذا
 قياس يصح ال ل األصوليون بأنهفلذلك قا. )1(مصنوع أو حيواين أو نبايت جامد، أو مائع
 حمرم فالنبيذ للخمر، كتناوله النبيذ بعمومه تناول قد النص هذا ألن هنا؛ اخلمر على النبيذ

  .)2(بالقياس ال بالنص،
 أسكر شراب كل(: قال وسلّم عليه اللّه صلّى أنه عنها اللّه رضي عائشة عن -2

 )3()حرام فهو
 تسمية على يدل ما ومنها حرام، مسكر كل أنّ على دالّة كلّها األحاديث فهذه

 يدل كما.  -)مخر مسكر كل(: وسلّم عليه اللّه صلّى قوله وهو-  مخرا، مسكر كل
 عند وهذا يسكر، مل أو شاربه منه سكر كثر، أو قل لعينه، حرام املسكر أنّ على بعضها

  .)4(اجلمهور
  

  :تطبيقات الضابط
و إن قل و إن مل يسبب  الوعيد يترتب على جمرد شرب اخلمر أو املسكر - 1
 )5(.اإلسكار

2 - يف الدباء و ) و هو جعل التمر و الزبيب يف املاء ليحلو مث يشرب(ي االنتباذ هِن
و مل ينه يف غري . املزفت، ألنه يسرع إىل اإلسكار فأصبح حراما و يشربه من مل يطلع عليه

 )6(.الدباء و املزفت من األوعية اليت ال خيفى فيها املسكر

                                                        
  .1/38، موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو،  ) 1(

املهذب يف علم أصول الفقه النملة، ؛ 2/261ط، .، داجلوامع مجع على احمللي اجلالل شرح على العطار حاشيةالعطار،  ) 2(
  .5/1978، املقارن

  .242رقم  ،1/58 كتاب الوضوء، باب ال جيوز الوضوء بالنبيذ و ال املسكر، ،صحيحهأخرجه البخاري يف  ) 3(
 ؛8/304 ،املغين ؛ ابن قدامة،4/187 ،احملتاج مغينالشربيين،  ؛6/261 املدونة، )رواية سحنون( مالك بن أنس ) 4(

  .5/16، املوسوعة الفقهية الكويتيةوزارة األوقاف الكويتية، 
  .8/41طرح التثريب، العراقي،   )5(
  .8/43العراقي، مرجع سابق،   )6(
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 أصوهلا اختلف أو وطعومها، ألواا اختلف أو املشروبات، أمساء ختلفا مهما - 3
 تسكر دامت ما غازية، أو جامدة أو سائلة كانت أو صنعها طرق أو منها، املصنوعة
  .)1(عليه الشرب حد إقامة جيب ومتناوهلا كلّها حرام فهي ومتناوهلا شارا عقل وتغطّي

و هو نبيذ –، و اجلعة -و هو نبيذ الذرة–، و املزر -و هو نبيذ العسل–البتع " -4
، -)مثر النخل قبل نضوجه(و هو شراب يتخذ من البسر –، و الفضيخ -احلنطة و الشعري
؛ كلها -و هو املطبوخ من ماء العنب إذا ترك حىت يشتد و يقذف بالزبد–و اجلمهوري 

 .)2("أشربة مسكرة و حمرمة، قليلها و كثريها

ف مسمياا و أجناسها إذا كانت مسكرة، فهي املشروبات املعاصرة مبختل -5
  .)4("تبديل الناس لألمساء ال يوجب تبديل األحكام"؛ فـ)3(حرام قليلها و كثريها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                        
، مرجع سابق؛ البورنو، 7/201ط، .داإلحكام يف أصول األحكام، ابن حزم، ، 8/41رح التثريب، طالعراقي،  ) 1(

8/603.  
  .312، ص القواعد و الضوابط الفقهية من كتاب املغينالسعدان، ، 8/45العراقي، مرجع سابق،  ) 2(
  .312، ص القواعد و الضوابط الفقهية من كتاب املغينالسعدان،  ) 3(
  .6/43، جمموع الفتاوىة، ابن تيمي ) 4(
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  :السابع الفصل
  ضوابط يف البيوع و الضمان 

  
  :األول املبحث
 )1(املنافع كاألعيان يف أا تقصد و يعقد عليها: ضابط

  
  :معىن الضابط

كل ينتفع به و يرغب : فاملنافع مجع منفعة، و هي. أي ال فرق بينهما )كاألعيان املنافع(
ويطلقها بعض  .كسكىن الدار وركوب الدابة تطلق املنافع يف مقابلة األعيانو . )2(يف اقتنائه كاملال

الفقهاء على مثرات األعيان سواء كانت أعراضا أم أعيانا متولدة منها كالثمر والزرع وأجرة 
   .ضاألر

  :و لقد اختلف الفقهاء يف مالية املنافع إىل قولني
ألن  :قالوا .؛ و هذا قول احلنفيةأن املنافع ليست أمواال متقومة يف حد ذاا :القول األول

صيانة الشيء وادخاره لوقت احلاجة، واملنافع ال  هوإمنا تثبت بالتمول، والتمول  صفة املالية للشيء
ا، فكلما خترج من حيز العدم إىل حيز الوجود تتالشى، فال يتصور فيها تبقى زمانني، لكوا أعراض

 .)3(التمول
الشافعية  املالكية و الفقهاء من؛ و هو قول مجهور أموال بذاا أن املنافع :الثاينالقول و 
   :و حجتهم يف ذلك .واحلنابلة

  ؛امالمألن األعيان ال تقصد لذاا، بل ملنافعها، وعلى ذلك أعراف الناس ومع -
وألن الشرع قد حكم بكون املنفعة ماال عندما جعلها مقابلة باملال يف عقد  -

  ؛اإلجارة، وهو من عقود املعاوضات املالية، وكذا عندما أجاز جعلها مهرا يف عقد النكاح

                                                        
  .6/72، طرح التثريبالعراقي،  ) 1(
  .335، ص القاموس الفقهيأبو حبيب،  ) 2(
  .36/32املوسوعة الفقهية الكويتية، وزارة األوقاف الكويتية، : ؛ و انظر80–11/78، املبسوطالسرخسي،  ) 3(
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وألن يف عدم اعتبارها أمواال تضييعا حلقوق الناس وإغراء للظلمة يف االعتداء  -
 ميلكها غريهم، ويف ذلك من الفساد واجلور ما يناقض مقاصد على منافع األعيان اليت

 )1(.الشريعة وعدالتها
رأي اجلمهور أوىل بالقبول وخباصة يف هذا الوقت الذي أصبحت فيه املنافع أهم من لعل  و

 عالمةوقد ذهب إىل هذا الرأي كثري من العلماء املعاصرين منهم ال .األموال يف كثري من األحيان
  :-رمحه اهللا–؛ حيث قال رقامصطفى الز

هذا، و من الواضح أن نظرية االجتهاد الشافعي و احلنبلي يف إحلاق املنافع باألعيان يف "
املالية و التقوم الذايت هي أحكم و أمنت و أجرى مع حكمة التشريع و مصلحة التطبيق و صيانة 

   ...".رية فقهائنا يف االجتهاد احلنفياحلقوق من نظ
  :مدلال هلذا املذهب املختار-اهللا رمحه–مث قال 

و إن تشريع عقد اإلجارة بنصوص الكتاب و السنة دليل ناطق بأن الشريعة اإلسالمية قد "
اعتربت املنافع متقومة يف ذاا حىت أقرت التزام البدل يف مقابل االنتفاع، كما أقرت التزام الثمن 

  ؛..."يف مقابل امتالك العني بالشراء
  :األمر، فقال -هللارمحه ا–مث أكد 

فاملنافع جيب أن تعترب . و مما ال ريب فيه أن ملك العني ليس مقصودا لذاته، بل ملنافعها"
و قد ترىب قيمة املنافع املستوفاة من الشيئ يف مدة طويلة على قيمة عينه؛ فكيف . أساسا يف التقومي

  )2("يصح إهدار قيمتها و اعتبارها كالعدم؟
 .)3(ع الفقه اإلسالمي هذه املسألة عند حبثه للحقوق املعنويةحسم جمم ذا املذهب و
و ذكره يف  بالعقد االستيفاء مقصودةأي يف كون املنفعة ) يف أا تقصد و يعقد عليها( 

  . العقود و املعامالت؛ كما يباح ذلك يف األعيان

                                                        
؛ 7/495ط، .، دنح اجلليل شرح خمتصر خليلم؛ عليش،  6/480، 1.، طالتاج واإلكليل ملختصر خليلالعبدري،  ) 1(

كشاف  البهويت، ؛3/5 ،مغىن احملتاجالشربيين،  ؛2/137ط، .، د الطالب روض شرح يف املطالب أسىناألنصاري، زكريا 
  .36/32املوسوعة الفقهية الكويتية، وزارة األوقاف الكويتية، : و انظر .4/374 القناع

  .209-3/208، املدخل الفقهي العامالزرقا،  ) 2(
   .2581هـ، ص  1409، عام 5جملة امع الفقه اإلسالمي، العدد اخلامس، قرار رقم  ) 3(
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 كانت أم ،ا املنتفع العني ملك نتيجة أكانت سواء ملستحقّيها، تثبت حقوق املنافع"ـف
 أو باملنفعة، والوصية والعارية كاإلجارة عقد، مبقتضى) العني أي( الرقبة دون املنفعة ملك نتيجة
  .)1("ذلك شابه وما األسواق، مبقاعد واالختصاص إلحيائه، املوات كتحجري عقد، بغري

  :و من صيغ هذا الضابط األخرى
  .)2("األعيان جمرى جتري املنافع" -1

 أو مبثلها، مبادلتها جيوز - القائمة األعيان مبرتلة أو - القائمة يانكاألع املنافع" -2
  .)3("فيها ربا وال جنسها، خبالف

  .)4("املنافع متلك كاألعيان" -3
  

  :أدلة الضابط
ميكن االستدالل هلذا الضابط بأدلة اجلمهور القائلني بأن املنافع من األموال؛ و قد تقدم 

  .بياا يف بيان معىن هذا الضابط
  

  :تطبيقات الضابط
 .)5(ال جيوز السوم يف املنافع اليت ساوم فيها أخوه - 1
 .)6(ال جتوز اإلجارة على املنافع اليت أجارها أخوه - 2
ال فرق بني املنافع و األعيان يف جواز بيعها؛ فيصح متليكها يف احلياة و بعد  - 3

 .)7(املمات

                                                        
  .4/239، املوسوعة الفقهية الكويتيةوزارة األوقاف الكويتية،  ) 1(
   .5/433، املغينابن قدامة،  ) 2(
  15/137، املبسوطالسرخسي،  ) 3(
  .316، ص األشباه و النظائرالسيوطي، ؛ 233، ص األشباه و النظائرالسبكي،  ) 4(
  .6/72طرح التثريب، العراقي،   )5(
  .العراقي، نفس املرجع  )6(
  .316، ص مرجع سابق؛ السيوطي، 233، ص مرجع سابقالسبكي،  ) 7(
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: كقوله– جيوز عقد اإلجارة على األعمال؛ و هو إما إجارة على عمل معني - 4
: كقوله–، و إما إجارة على عمل يف الذمة - "استأجرتك لتخيط يل هذا الثوب"
 .)1(؛ ألن املنافع كاألعيان-"استأجرتك على أن حيصل يل خياطة هذا الثوب"

املنافع مضمونة كاألعيان؛ و يكون الضمان باملسمى يف العقد الصحيح، و  - 5
 . )2(باملثل إذا كان العقد فاسدا

 مدة املنفعة املستأجر وملك العقد جاز معلوم بأجر معلومة ملدة اراد أجر إذا - 6
  .)3(العقد

 اهللا رمحه حنفية أليب خالفا جاز، دار سكىن األجر وجعل سيارة استأجر إذا - 7
  .)4(العلماء أكثر قول وهو جوازه، والصحيح تعاىل،

 أجرة صباملغت على فإنّ - يؤجرها مالكها وكان -  سيارة أو دارا اغتصب إذا - 8
 .)5(املالك على منافعهما لتفويت االغتصاب، مدة طيلة والسيارة الدار

 ما هو فيها للخيار املوجب والعيب. كالبيع اإلجارة، يف العيب خيار يثبت" - 9
 ولو الذّمة، إجارة يف وصف بفوات ولو العقد حمل هي الّيت املنافع لنقص سببا يكون
 العقد فسخ بني باخليار املستأجر ويكون. العقد عدوب املنفعة استيفاء قبل العيب حدث
 .)6("األجر بتمام االلتزام مع املنفعة استيفاء وبني

املنافع  احلقوق املعنوية من طلق على األعيان اململوكة وعلىت وقاحلق - 10
، االسم التجاري :املثبتة يف العصر املعاصر املعنوية و من هذه احلقوق ؛واملصاحل بوجه عام

براءة (وامللكية الصناعية أو ، )ومن أبرزها حق املؤلف(لكية األدبية والفنية حقوق املو 
 .؛ فيصح العقد عليها)االختراع

  
                                                        

  .4/29، شرح منتهى اإلرادات؛ البهويت، 7/296، 1.، طالبيان يف مذهب الشافعيالعمراين،  ) 1(
  .6/325، اوي الكبرياحلاملاوردي،  ) 2(
  .10/887، موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو،  ) 3(
  .نفس املرجعالبورنو،  ) 4(
  .نفس املرجعالبورنو،  ) 5(
  .1/269، املوسوعة الفقهية الكويتيةوزارة األوقاف الكويتية،  ) 6(
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  :الثاين املبحث
  )1(اخليار ثابت يف كل بيع

  
  :معىن الضابط

  . )2(اخليار لغة اسم مبعىن طلب خري األمرين) اخليار ثابت(
  : -رمحه اهللا–قال ابن منظور 

  .)3(..."فسخه أو البيع إمضاء إما: األمرين خري طلب وهو االختيار، من االسم: اخليار"
و مما ذكر يف تعريفه . و ال يبعد تعريف اخليار اللغوي عن تعريفه االصطالحي

  .)4("للمشتري أو للبائع كان سواء الفسخ، أو اإلمضاء من األمرين خبري األخذ": االصطالحي
  .يف مجيع أنواع البيوعأن حق اخليار ثابت : أي) يف كل بيع(

 رفقا اخليار فيه أثبت الشارع أن إال امللك، نقل منه القصد ألن اللزوم؛ البيع يف واألصل
 يف نظر وال تأمل، وال تفكري غري من بغتة البيع يقع قد إذ اإلسالم، حماسن منو هذا  .باملتعاقدين

  .)5(كالمها أو املتبايعني أحد فيندم والسلعة، القيمة
  :)6(هااع اخليار عند الفقهاء، منعددت أنوو لقد ت

 أسقطاه وإن البيع، لزم تفرقا فإذا معا، للمتبايعني حق وهو :الس خيار - 1
  .باألبدان التفرق إىل العقد حني من: ومدته .اآلخر خيار بقي أحدمها أسقطه وإن سقط،

 يقصد اليت العقود من وغريها واإلجارة، والصلح، البيع، يف الس خيار ويثبت
   .املال منها

                                                        
  .6/155، طرح التثريبالعراقي،  ) 1(
  .125، ص القاموس الفقهيأبو حبيب،  ) 2(
 ،"خري"مادة  ،النهاية يف غريب احلديث و األثرابن األثري، : ؛ و انظر4/267 ،"خري"مادة  ،لسان العربابن منظور،  ) 3(

  .1/185 ،"خري"مادة  ،املصباح املنري؛ الفيومي، 2/91
  .8/261، الشرح املمتعالعثيمني،  ) 4(
  .3/456، موسوعة الفقه اإلسالميالتوجيري،  ) 5(
بتصرف؛ الفوزان،  461-3/457، مرجع سابق؛ التوجيري، 3109-4/3104، ه اإلسالمي و أدلتهالفقالزحيلي،  ) 6(

  .28-2/22، امللخص الفقهي
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: قال أنه - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول عن عنهما اهللا رضي عمر ابن عن
 أحدمها خيير أو مجيعا، وكانا يتفرقا، مل ما باخليار منهما واحد فكلّ الرجالن تبايع إذا(

 منهما دواح ومل يترك يتبايعا أن بعد تفرقا وإن البيع، وجب فقد ذلك، على فتبايعا اآلخر،
 .)1()البيع وجب فقد البيع،

 .معلومة مدة إىل اخليار أحدمها أو املتبايعان يشترط أن وهو :الشرط خيار - 2
 ومىت املشروطة، املدة تنتهي أن إىل العقد حني من: ومدته .طالت ولو اخليار هذا فيصح

 :و الدليل على ذلك .البيع لزم العقد يفسخ ومل املعلومة املدة انقضت
 إنّ(: قال - وسلم عليه اهللا صلى -  النيب عن عنهما اهللا رضي مرع ابن عن

 .)2()خيارا البيع يكون أو يتفرقا، مل ما بيعهما يف باخليار املتبايعني
 العادة، عن خيرج غبنا السلعة يف املشتري أو البائع يغنب أن وهو :الغنب خيار - 3

 بني باخليار فهو أحدمها غنب فإذا .والظلم واجلشع الغش من فيه ملا حمرم؛ الغنب وهذا
 يريد ال الذي الناجش بزيادة أو الركبان، يتلقى مبن اخندع كمن الفسخ، أو اإلمساك

 .الصور هذه مثل يف مغبون لكل اخليار فيثبت .الشراء
 خالية وهي فيه مرغوب مبظهر السلعة البائع يظهر أن وهو :التدليس خيار  - 4

 وقع فإذا. ذلك وحنو اللنب بكثرة املشتري ليوهم لبيعا عند الضرع يف اللنب إبقاء مثل منه،
  .الفسخ أو اإلمساك بني باخليار فهو ذلك

 ال(: قال - وسلم عليه اهللا صلى -  اهللا رسول أنّ عنه اهللا رضي هريرة أيب عن
 وال لباد، حاضر يبع وال تناجشوا، وال بعض، بيع على بعضكم يبع وال الركبان، تلقّوا

 وإن أمسكها، رضيها إن: حيتلبها أن بعد النظرين خبري فهو ابتاعها منو الغنم، تصروا
 )3()متر من وصاعا ردها سخطها

                                                        
رقم  ،3/64 كتاب البيوع، باب إذا خري أحدمها صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع، ،صحيحهأخرجه البخاري يف  ) 1(

  .1531رقم  ،3/1163 الس للمتبايعني،كتاب البيوع، باب ثبوت خيار ، صحيحهو مسلم يف ؛ 2112
  .2107رقم ، 3/64كتاب البيوع، باب كم جيوز اخليار،  ،صحيحهأخرجه البخاري يف  ) 2(
 ،3/17 كتاب البيوع، باب النهي للبائع أن ال حيفل اإلبل و البقر و الغنم و كل حمفلة، ،صحيحهأخرجه البخاري يف  ) 3(

  .2150رقم 
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 سلعة، اإلنسان اشترى فإذا املبيع، قيمة ينقص ما كل والعيب :العيب خيار - 5
  .العيب أرش ويأخذ ميسكها أو الثمن، ويأخذ يردها أن إما :باخليار فهو ؛عيبا ا وجد مث

 من(: قال - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول أنّ عنه اهللا رضي يرةهر أيب عن
 .)1()منا فليس غشنا ومن منا، السالح فليس علينا محل

  
  :أدلة الضابط

  .ميكن االستدالل هلذا الضابط  باألدلة املتقدمة الدالة على مشروعية بعض أنواع اخليار
  

  :تطبيقات الضابط
 .)2(فيه تدليس و تغرير من البائع اخليار ثابت يف كل موضع حصل -1

فإذا قدم . ال خيار للبائع قبل أن يقدم و يعلم السعر: يف مسألة تلقي الركبان -2
و السعر أرخص من سعر البلد، ثبت له اخليار، و إذا كان بسعر البلد أو أكثر؛ فالصحيح 

 .)3(أنه ال خيار له لعدم الغنب

 .)4(علم حصول التصريةيصح بيع املصراة و للمشتري حق اخليار إذا  -3

 .)5(املدة املعتربة للخيار هو من حني معرفة سبب اخليار -4

إذا ترك البائع احللب ناسيا أو شاغال يف شيئ أو تصرت بنفسها، فال يثبت  -5
 .)6(اخليار

                                                        
رقم ، 1/99، "من غشنا فليس منا: "كتاب اإلميان، باب قول النيب صلى اهللا عليه و سلم ،يحهصحأخرجه مسلم يف  ) 1(

101.  
  .88، 6/80، طرح التثريبالعراقي،  ) 2(
  .6/66العراقي، مرجع سابق،   )3(
  .6/78العراقي، مرجع سابق،   )4(
  .6/79العراقي، مرجع سابق،   )5(

  .العراقي، نفس املرجع  )6(
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 وافيا رآه إذا أعجبه إما رآه فإن الرؤية، خيار فله يره مل شيئا اشترى من -6
 عن املرئي الختالف العقد فسخ وإال ينفذ،و العقد فيتم لشروطه مستوفيا بغرضه

 .)1(املوصوف

 مثال، شريكه يستشري أن على أو أيام، ثالثة باخليار أنه على شيئا اشترى من -7
 إن باعه ما البائع أو اشتراه ما املشتري ولزم ونفذ العقد مت فقد أيام الثالثة مدة انتهت فإذا
 أو الشريك موافقة عدم عند أو املدة، خالل من العقد فسخ فيمكن وإال له، اخليار كان

 .)2(بالعقد رضائه

 خيار فللمشتري البائع عند كان عيب ا ظهر مث سلعة إنسان اشترى إذا -8
 إن ولكن .الثمن املشتري ويسترد العقد ويفسخ البائع على املعيبة السلعة رد وحق العيب
 .)3(ذلك بعد له خيار وال العقد مت فقد عيبها مع بالسلعة املشتري رضي

 وال خياره، سقط اخليار مدة يف أجره أو فباعه اخليار بشرط شيئا اشترى إذا -9
 .)4(عوده ميكن

 العاقد ففسخ والعيب والشرط الس كخيار اخليار من أنواع اجتمع إذا" -10
 أطلق وإن به انفسخ بالبعض صرح وإن باجلميع انفسخ جبميعها بالفسخ صرح إن ينظر

 .)5("بعض من أوىل بعضها ليس وألنه باجلميع ينفسخ

 أمر إىل عاد وإن البيع، فسد شرطها أو السلعة نفس إىل التحرمي عاد إذا -11
  .)6(اخليار ولآلخر يفسد، مل خارج

 
  

  
                                                        

  .3/301، موسوعة القواعد الفقهيةو، البورن ) 1(
  .3/301، مرجع سابقالبورنو، ؛ 6/79العراقي، مرجع سابق،  ) 2(
  .4/413، مرجع سابقالبورنو،  ) 3(
  .5/7، موسوعة القواعدالبورنو،  ) 4(
  .2/153، املنثور يف القواعدالزركشي،  ) 5(
  .2/306، موسوعة الفقه اإلسالمي التوجيري، ) 6(
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  :الثالث املبحث
  )1(الضمان بقدر التالف

  
  :معىن الضابط

 مثن قل ضمانه، فعليه شيئا أتلف من إن حيث الفحوى معقولة املعىن واضحة القاعدة هذه
 شيء كل ألن الضمان، كثر املتلف كثر وإذا الضمان قل املتلف قل إذا ولكن. كثر أو املتلف
  .)2(حبسبه

، و "الكفالة و االلتزام: "يف اللغة تطلق على معان، منها" الضمان") الضمان بقدر التالف(
  .)3("الغرم"

  :معنينييف  يستخدم و يستعملالفقهاء عند " الضمان"و مصطلح 
عبارة عن رد مثل "هو : ، فقد قالوا الغرامة - راد يف هذا الضابطوهو امل-:األول املعىن 

إعطاء مثل الشيء إن كان من املثليات : "أو هو ؛ )4("اهلالك إن كان مثليا أو قيمته إن كان قيما
  .)5("وقيمته إن كان من القيميات

ضم ذمة : "أو هو ؛ "احلق ضم ذمة الضامن إىل ذمة املضمون عنه يف التزام" :املعىن الثاين
التزام حق ثابت : "أو هو ؛"شغل ذمة أخرى باحلق: "أو هو ؛ "الضامن إىل ذمة األصيل يف املطالبة

  .)6("بذمة الغري
 موجب سبب واإلتالف .األعيان على يدخل فساد أو نقص كل هو: اإلتالف"أما 

  .)7("...وإضرار اعتداء ألنه للضمان؛

                                                        
  .6/85، طرح التثريبي، العراق ) 1(
  .42-1/2، موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو،  ) 2(
  .365-2/364، املصباح املنري؛ الفيومي، 13/257 ،"ضمن"مادة  ،لسان العربابن منظور،  ) 3(
  .2/210، غمز عيون البصائراحلموي،  ) 4(
  . 256، ص معجم لغة الفقهاءقلعجي،  ) 5(
   .256، ص مرجع سابققلعجي،  ) 6(
  .3/634، موسوعة الفقه اإلسالميالتوجيري،  ) 7(
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أتلف ماال ملسلم فهو ضامن، وال اعتبار لكون اإلتالف  ومن املقرر شرعا أن كل من
  : -رمحه اهللا–الشافعي حصل خطأ أو عمدا، وهذا أمر متفق عليه بني مجاهري الفقهاء، قال اإلمام 

ومل أعلم بني املسلمني اختالفا أن ما كان ممنوعا أن يتلف من نفس إنسان أو طائر أو "
ه إنسان عمدا فكان على من أصابه فيه مثن يؤدى لصاحبه، دابة أو غري ذلك مما جيوز ملكه، فأصاب

   .)1("وكذلك فيما أصاب من ذلك خطأ ال فرق بني ذلك إال املأمث يف العمد
  : -رمحه اهللا– وقال احلافظ ابن عبد الرب

   .)2("األمر اتمع عليه عندنا يف ذلك أن األموال تضمن بالعمد واخلطأ"
   .)3("ما ضمن يف العمد ضمن يف اخلطأ": -رمحه اهللا– وقال الشيخ ابن قدامة املقدسي

  :-رمحه اهللا–اإلمام ابن القيم وقال 
فاخلطأ والعمد اشتركا يف اإلتالف الذي هو علة للضمان وإن افترقا يف علة اإلمث، وربط  "

عدل الذي ال تتم املصلحة إال الضمان باإلتالف من باب ربط األحكام بأسباا وهو مقتضى ال
فيضمن الصيب وانون والنائم ما أتلفوه من األموال، وهذا من الشرائع العامة اليت ال تتم ...به

مصاحل األمة إال ا، فلو مل يضمنوا جنايات أيديهم ألتلف بعضهم أموال بعض وادعى اخلطأ وعدم 
   .)4("القصد

  :)5(، منهاباإلتالف الضمان وجوب شروطو قد ذكر الفقهاء بعض 
 وحنوها، والتراب امليتة بإتالف ضمان فال .متقوما ماال املتلف ءالشي يكون أن - 1

 اللهو، وآالت األصنام بإتالف ضمان وال ملسلم، اخلمر واخلرتير إتالف يف ضمان وال
  .يضمن مل به االنتفاع حرم ما وكل

  .اآلدمي وهو الضمان لوجوب أهال املتلف يكون أن - 2
  :اههلذا الضابط؛ منهذا، و قد أورد الفقهاء بعض الصيغ األخرى 

                                                        
  .2/200، األمالشافعي،  ) 1(
  .7/279، االستذكارابن عبد الرب،  ) 2(
  .9/211، املغينابن قدامة،  ) 3(
  .2/171، إعالم املوقعنيابن قيم اجلوزية،  ) 4(
  .635-3/634، موسوعة الفقه اإلسالميالتوجيري،  ) 5(
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 .)1("الضمان إجياب يف احلقيقي اإلتالف مبرتلة احلكمي اإلتالف" - 1

  .)2("الضمان كثر املتلف كثر وإذا الضمان، قل املتلف قل إذا أنه األصل" - 2
  

  :أدلة الضابط
{  ~  �M: قوله تعاىل -1   |¡  §   ¦  ¥  ¤   £  ¢¨    ¬   «    ª   ©

  ®L )3(. 

ترشدنا إىل أن اجلزاء على الشيء البد أن يكون مماثال - على سبيل العموم–فاألية 
مبسببه؛ و من ذلك إجياب الضمان بسبب اإلتالف، فإنه يكون على قدر التالف و ال 

 . يتعداه

Mf  e : قوله تعاىل -2   d  c  b    a   `   _  ^ L )4(.  

وبة اإلتالف هو إخراج الشيء من أن يكون منتفعا به منفعة مطل"أن : جه الداللةو
 .)5("منه عادة  وهو سبب موجب للضمان؛ ألنه اعتداء وإضرار

 -  وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول أنّ عنه اهللا رضي )6(رافع أيب عن -3
 يقضي أن رافع أبا فأمر الصدقة، إبل من إبل عليه فقدمت )7(بكرا رجل من استسلف

 إياه، أعطه(: فقال رباعيا، اراخي إالّ فيها أجد مل: فقال رافع أبو إليه فرجع بكره، الرجل
 . )8()قضاء أحسنهم الناس خيار إنّ

                                                        
  .169-1/1، موسوعة القواعد الفقهية؛ البورنو، 4/95، وطاملبسالسرخسي،  ) 1(
  .42-1/2، مرجع سابق؛ البورنو، 13/40، مرجع سابقالسرخسي،  ) 2(
  .40سورة الشورى، األية  ) 3(
  .194األية  جزء من سورة البقرة، ) 4(
  .6/4825، الفقه اإلسالمي و أدلته؛ الزحيلي، 7/164، بدائع الصنائعالكاساين،  ) 5(
كان للعباس . موىل رسول اهللا صلي اهللا عليه و سلم. هرمز: ثابت، و قيل: إبراهيم، و قيل: هو أبو رافع أسلم، و قيل ) 6(

و كان قبطيا، تويف يف خالفة علي . فلما أسلم العباس، أعتقه النيب صلى اهللا عليه و سلم. فوهبه من النيب صلى اهللا عليه و سلم
  .2/16سري أعالم النبالء، الذهيب، : انظر. رضي اهللا عنه

  .2/401شرح مسند الشافعي، القزويين، : انظر. البكر من اإلبل كالغالم من الناس ) 7(
  .3/1224، 188كتاب املساقاة، باب من استسلف شيئا فقضى خريا منه، رقم صحيحه، أخرجه مسلم يف  ) 8(
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 ما: فاملثليات .بقيمتها واملتقومات مبثلها، املثليات تضمن"فاحلديث دال على أنه 
 أو مثل له ليس ما: واملتقومات .واآلالت كاحليوانات، مقارن أو مشابه، أو مثل، له كان

 ضمنه متقوما كان وإن .مبثله ضمنه مثليا كان إنف: لغريه ماال أتلف من فكل .مشابه
  .)1("قيمته رد متقوما كان وإن .بدله رد مثليا استقرض ومن .تلفه يوم بقيمته

  
  :تطبيقات الضابط

ضمان األعيان مع بقائها و هي ال تضمن بالبدل إال مع فواا كاملغصوب و  -1
 .)2(سائر املضمونات

العني؛ كما لو غضب عبدا، فأبق؛ فإنه  تعذر الرد ال مينع من الضمان مع بقاء -2
 .)3(يضمن قيمته مع بقاء عينه لتعذر الرد

قد يضمن و . قومات بالقيمة من النقدينضمان املثليات باملثل و ضمان امل -3
 .)4(املثلى بالقيمة إذا تعذرت املماثلة

 فعليه عنده الطعام فتلف ه،فساد يسرع مما خرلآل اطعام عنده حبس من -4
  .)5(ضمانه

هذا  ضمان عليه فهذا صاحبه إذن بدون متقوما شيئا آلخر إنسان أتلف إذا -5
 .)6(املتلف

 هلكت أو تلفت مث صاحبها إذن بغري سيارة أو آلخر دابة إنسان ركب إذا -6
 .)7(أتلف ما ضمان املتلف على فيجب

                                                        
  .، بتصرف2/309، موسوعة الفقه اإلسالميالتوجيري،  ) 1(
  .6/86طرح التثريب، راقي، الع  )2(
  .6/88العراقي، مرجع سابق،   )3(
  .86-6/85، مرجع سابقالعراقي،  ) 4(
  .1/169، موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو،  ) 5(
  .1/182مرجع سابق، البورنو،  ) 6(
  .نفس املرجعالبورنو،  ) 7(
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 فيه، مأذون غري واآلخر فيه، مأذون أحدمها فعلني من التلف حصل إذا -7
 فالضمان فيهما مأذون غري فعلني من كان وإن. الصحيح على كامال الضمان وجب
 على جيب مل الضمان عليه جيب ال من فعل من أحدمها كان ولو حىت نصفان، بينهما
 .)1(النصف من أكثر اآلخر

 يأيت بأن أتلفه ما ضمان فعليه كتابا أو دابة أو شجرة آلخر إنسان أتلف إذا -8
 .)2(اخلربة أهل ذلك ويقوم له، ثيلم ال ملا وبالقيمة املثيل، له ملا باملثل

 فزاد معلوم مقدار حلمل أو عليها فزاد معلومة ملسافة دابة إنسان استأجر لو -9
 .)3(القيمة بكمال يضمنها فإنه الدابة فتلفت عليه،

 جيوز مما املتلف الشيء كان إذا جيب إنما املتلف على - العوض وأ الضمان" -10
 حتت يدخل ال ألنه مثليا؛ أو كان قيميا متلفه على ضمان الف بيعه جيوز ال ما وأما -  بيعه

 .)4("املقومني تقومي

 وال ضمان متلفه على وليس له، قيمة فال إليه يلتفت ال الّذي التافه الشيء" -11
 .)5("تباع ال فإنها حنطة كحبة عوض

ضمان املتلفات من باب احلكم الوضعي وليس من باب احلكم التكليفي، لذا  -12
  .)6(الضمان بأفعال غري املكلفني كالصيب وانون والنائم والناسييتعلق 

 
 
  
 

  

                                                        
  .1/308مرجع سابق،  موسوعة القواعد؛ البورنو، ) 1(
  .42-1/2، رجع سابقمالبورنو،  ) 2(
  .309-1/1، مرجع سابقالبورنو،  ) 3(
  .8/511، مرجع سابقالبورنو،  ) 4(
  .512-8/511، مرجع سابقالبورنو،  ) 5(
  .6/4825، الفقه اإلسالمي و أدلته؛ الزحيلي، 14/317، مواهب اجلليل، احلطاب ) 6(
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  : الثامن الفصل    
  ضوابط يف النكاح و النفقات

  
  :األول املبحث

  )1(املرأة جترب يف سائر االستمتاعات و ال جترب يف وجوه االستخدامات

  
  :معىن الضابط

ج على زوجته إجبارها و إلزامها أي أن من حق الزو )املرأة جترب يف سائر االستمتاعات(
و قد ذكر يف املوسوعة . على سائر أنواع االستمتاعات؛ من اجلماع و القبلة و اللمس و ما أشبهه

  :الفقهية الكويتية
 هلا، حيل فزوجها لزوجها حتل كما املرأة فإنّ الزوجني، بني مشترك االستمتاع وحل"... 

 عند إالّ شاء مىت بالوطء يطالبها أن وللزوج .)Mµ ´ ³ ² ± ° ¯ ® L )2:  وجل عز اللّه قال
  .ذلك وغري واإلحرام والظّهار والنفاس كاحليض الوطء من مانعة أسباب اعتراض

 طالبته وإذا حقّه، له حلّها أنّ كما حقّها، هلا حلّه ألنّ بالوطء، زوجها تطالب أن وللزوجة
 اللّه وبني بينه فيما جتب ذلك على والزيادة واحدة، مرة احلكم يف عليه وجيرب الزوج على جيب
 بعضهم وعند احلنفية، بعض عند عليه جيب فال النكاح واستدامة املعاشرة حسن باب من تعاىل
  .)3("احلكم يف عليه جيب

  : -رمحه اهللا– )4(احلنفي ابن عابدينالعالمة قال و 

                                                        
  .2/97، طرح التثريبالعراقي،  ) 1(
  .10األية سورة املمتحنة، جزء من  ) 2(

  .41/312، املوسوعة الفقهية الكويتيةوزارة األوقاف الكويتية،  ) 3(
صاحب التصانيف، . فقيه الديار الشامية و إمام احلنفية يف عصره. هو حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي ) 4(

األعالم، الزركلي، : انظر. هـ 1252 بدمشق سنة تويف. رد احملتار على الدر املختار، نسمات األمساء على شرح املنار: منها
  .9/77معجم املؤلفني، ؛ عمر كحالة، 6/42
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 وطئها بعدما الوطء على بارهإج هلا وليس شرعي مانع بال امتنعت إذا جربا وطؤها له نعم"
  . )1("تأمل سيأيت ما على أحيانا ديانة عليه وجب وإن مرة،

أن الزوجة ال : ؛ أي"اخلدمة"من ) االستخدمات(فـ) و ال جترب يف وجوه االستخدامات(
  .جترب و ال تلزم على القيام باألمور املتعلقة خبدمة بيوت الزوج؛ من الطبخ، و التنظيف، و ما أشبهه

و ذلك بعد اتفاقهم على – وجوب خدمة الزوجة لزوجهامسألة اختلف الفقهاء يف قد  و
   :على مذاهب - جوازها

املوسوعة الفقهية "جاء يف . )2(فذهب اجلمهور إىل أنه ال جيب عليها ذلك -1
  ": الكويتية

، سواء جيوز هلا أن ختدم زوجها يف البيتال خالف بني الفقهاء يف أن الزوجة "
: إال أم اختلفوا يف وجوب هذه اخلدمة.دم نفسها أو ممن ال ختدم نفسها أكانت ممن خت

إىل أن خدمة الزوج ال جتب عليها ) لشافعية واحلنابلة وبعض املالكيةا(فذهب اجلمهور 
  .)3("لكن األوىل هلا فعل ما جرت العادة به

؛ ألن النيب  وجوب خدمة املرأة لزوجها ديانة ال قضاءوذهب احلنفية إىل  -2
صلى اهللا عليه وسلم قسم األعمال بني علي وفاطمة رضي اهللا عنهما ، فجعل عمل 

أن  -عندهم  - الداخل على فاطمة ، وعمل اخلارج على علي ، وهلذا فال جيوز للزوجة 
 .)4(تأخذ من زوجها أجرا من أجل خدمتها له

ة على املرأة خدمة زوجها يف األعمال الباطنذهب مجهور املالكية إىل أن  و -3
إال أن تكون من أشراف الناس فال جتب عليها  ،اليت جرت العادة بقيام الزوجة مبثلها

اخلدمة ، إال أن يكون زوجها فقري احلال؛ لقصة علي وفاطمة رضي اهللا عنها، حيث إن 

                                                        
  .3/4، حاشية ابن عابدينابن عابدين،  ) 1(
، العثيمني، 6/102اإلنصاف، ، املرداوي، 2/337مغين احملتاج، ، الشربيين، 3/435حاشية الدسوقي، الدسوقي،  ) 2(

  .12/441الشرح املمتع، 
  .19/44، املوسوعة الفقهية الكويتيةرة األوقاف الكويتية، وزا ) 3(
  .19/44؛ وزارة األوقاف الكويتية، مرجع سابق، 2/278بدائع الصنائع، الكاساين،  ) 4(
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النيب صلى اهللا عليه وسلم قضى على ابنته فاطمة خبدمة البيت، وعلى علي مبا كان خارج 
  .)1(البيت من األعمال

لعل القول بوجوب خدمة الزوجة لزوجها اخلدمة املعروفة من مثلها ملثله حبسب حاهلا و  و
يتأكد القول و . ظروفها هو الراجح و املتأكد؛ مجعا لألدلة اليت استدل ا أصحاب هذه األقوال

ا زواجه ، ألنوتزوجت دون أن تشترط ترك اخلدمة ،إذا جرت العادة به بلزوم اخلدمة على املرأة
  .)2(ا؛ ألن املعروف عرفا كاملشروط شرطكذلك يعين قبوهلا اخلدمة

  :- رمحه اهللا-قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
، فخدمة ثله ، ويتنوع ذلك بتنوع األحوالوجتب خدمة زوجها باملعروف من مثلها مل"

    .)3(..."البدوية ليست كخدمة القروية ، وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة
و  يف املسألة للقول الراجح توجيه اإلمام ابن قيم اجلوزية تلخيصاملهم أيضا هنا  و لعله من

  :   بأا راجعة إىل العرف
  :اخلدمة بوجوب فاللذين قالوا

 املرأة ترفيه وأما بكالمه، سبحانه اللّه خاطبهم من عند املعروف هو هذا بأنّ - 1
 فمن البيت خبدمة وقيامه وفرشه وغسيله وطحنه وعجنه وكنسه الزوج وخدمة
Ml:  يقول تعاىل واللّه املنكر،   k  j  i  h L)4(  ، وقال :M  !

$   #  "L)5( امة فهي هلا، اخلادم هو يكون بل املرأة، ختدمه مل وإذاالقو 
 .عليه

 فإنما صاحبه، من وطره يقضي الزوجني من وكلّ البضع، مقابلة يف املهر فإنّ - 2
 وخدمتها، ا استمتاعه مقابلة يف ومسكنها وكسوا نفقتها سبحانه اللّه أوجب

 .األزواج عادة به جرت وما

                                                        
  .30/126، املوسوعة الفقهية؛ وزارة األوقاف الكويتية، 3/435حاشية الدسوقي، الدسوقي،  ) 1(
  .13-10، ص ط.، داملعني يف بيان حقوق الزوجنيفركوس،  ؛12/441الشرح املمتع، العثيمني،  ) 2(
  .5/480، الفتاوى الكربىابن تيمية،  ) 3(
  .228سورة البقرة، جزء من األية  ) 4(
  .34سورة النساء، جزء من األية  ) 5(
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 وقيامها املرأة خدمة والعرف العرف، على ترتل إنما املطلقة العقود فإنّ وأيضا - 3
 يرده وإحسانا تربعا كانت وأمساء فاطمة خدمة إنّ: وقوهلم الداخلة، البيت مبصاحل

 استخدام على أصحابه سائر وأقر مة،اخلد من تلقى ما تشتكي كانت فاطمة أنّ
 .فيه ريب ال أمر هذا والراضية الكارهة منهن بأنّ علمه مع أزواجهم

 كانت العاملني، نساء أشرف فهذه وغنية وفقرية ودنيئة شريفة بني التفريق يصح وال - 4
  .)1( يشكها فلم اخلدمة، إليه تشكو وسلّم عليه اللّه صلّى وجاءته زوجها ختدم

  : -رمحه اهللا- الشيخ ابن عثيمني وقال 
أما خدمتها لزوجها فهذا يرجع إىل العرف فما جرى العرف بأا ختدم زوجها فيه ... "

وجب عليها خدمته فيه وما مل جير به العرف مل جيب عليها وال جيوز للزوج أن يلزم زوجته خبدمة 
   .)2(..."أمه أو أبيه أو أن يغضب عليها إذا مل تقم بذلك

من  -رمحه اهللا–هذا، فالشق الثاين من هذا الضابط الذي ذكره احلافظ العراقي  و على
  .-أعلم و هو األوىل، و اهللا–األمور املرجوحة أو هو مقيد بالعرف 

  
  :أدلة الضابط

  :من القرآن الكرمي
Ml: قول اهللا تعاىل   k    j   i  hm   p  o  nq  u  t  s  rL)3(   .  

  : -ه اهللارمح– )4(اجلصاصاإلمام قال 

                                                        
  .171-5/169، 27. ، طزاد املعاد يف هدي خري املعادابن قيم اجلوزية،  ) 1(
؛ حيث أكد 12/441، الشرح املمتعالعثيمني، : ؛ و انظر أيضا10/24، 1.، طعلى الدربفتاوى نور العثيمني،  ) 2(

  .على أن املرجع يف مسألة خدمة الزوجة لزوجها هو العرف -رمحه اهللا–الشيخ 
  .228سورة البقرة، األية  ) 3(
نتهت إليه رئاسة احلنفية و طُلب ا. من أهل الرأي، سكن بغداد و مات فيها. هو أمحد بن علي الرازي، أبو بكر اجلصاص ) 4(

؛ الزركلي، 96ص تاج التراجم، ابن قطلوبغا، : انظر. هـ 370تويف سنة ". أحكام القرآن: "من مؤلفاته. يف القضاء فامتنع
  . 1/171األعالم، 



393 
 

أخرب اهللا تعاىل يف هذه اآلية أن لكل واحد من الزوجني على صاحبه حقا، وأن الزوج "
  . )1("خمتص حبق له عليها ليس هلا عليه

فعلى الزوجة تسليمها نفسها له ومتكينه  .ااالستمتاع : هومن حقوق الزوج على زوجت
عن ما أصدقها وهو االستمتاع ا،  من االستمتاع ا، ألن الزوج يستحق بالعقد تسليم العوض

وجب عليها طاعته يف  ،ومىت ما طلب الرجل زوجته .كما تستحق املرأة العوض وهو الصداق
  .ذلك ما مل مينعها منه مانع شرعي، أو مانع يف نفسها كمرض وحنوه

للزوج على الزوجة و للزوجة على –يدل على أن تلك احلقوق ) باملعروف: (و قوله تعاىل
كما –خدمة الزوجة لزوجها : تنضبط بالعرف و ترجع إليه يف تنفيذها، و من تلك احلقوق- الزوج

 . -تقدم تفصيله
 

  :من السنة النبوية
 : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال  - 1
 حتى املالئكة لعنتها عليها غضبان فبات فأبت فراشه إىل امرأته الرجل دعا إذا(

  .)2()تصبح
 وأنه للجماع، زوجها طلبها إذا املرأة امتناع حترمي على دليل: احلديث هذا يف

فلعنة املالئكة على امتناعها اجلماع دليل  .)3(املالئكة لعنتها وهلذا عليها، اهللا سخط يوجب
على أن هذا االمتناع منها كبرية من الكبائر إذا مل يكن هلا عذر شرعي؛ فتجرب على 

 .استيفائه

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال يف : رضي اهللا عنه قالوعن جابر  - 2
 : خطبة حجة الوداع 

                                                        
  .2/68ط، .د، أحكام القرآناجلصاص،  ) 1(
رقم  ،4/116 ،السماء يف واملالئكة آمني: كمأحد قال إذا بابكتاب بدء اخللق،  ،صحيحهأخرجه البخاري يف  ) 2(

  .1436 رقم ،3/118 ،زوجها فراش من امتناعها حترمي باب ،النكاح كتاب ،صحيحهأخرجه مسلم يف ؛ 3237
  .1/206، تطريز رياض الصاحلنياملبارك،  ) 3(
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 اهللا بكلمة فروجهن واستحللتم اهللا، بأمان أخذمتوهن فإنكم النساء، يف اهللا فاتقوا(
 غري ضربا فاضربوهن ذلك فعلن فإن تكرهونه، أحدا فرشكم يوطئن ال أن عليهن ولكم ،

  .)1()باملعروف وكسون رزقهن عليكم هلنو مربح،
من الصداق، و االستمتاع، : فاحلديث بني بعض احلقوق لكل من الزوج و الزوجة

و الوفاء هلذه احلقوق . و حفظ العرض و بيت الزوج من الفاحشة، و النفقة، و الكسوة
  . وجهاخدمة الزوجة لز: و يدخل فيها. غالبه راجع إىل العرف املتعارف بني الناس

  :-رمحه اهللا–ناقال عن ابن بطال  -رمحه اهللا–ذكر احلافظ ابن حجر 
 بعضهم وذكر وجوبا كسوا الزوج على النفقة مع للمرأة أنّ على العلماء أمجع"

 منط على البلدان أهل حيمل ال أن ذلك يف والصحيح كذا الثّياب من يكسوها أن يلزمه أنه
 الكفاية قدر على الزوج يطيقه ما بقدر عادم يف جيري ما بلد كلّ أهل على وأنّ واحد

   .)2("وعسره يسره قدر وعلى هلا
  :-رمحه اهللا–و قال العالمة العثيمني 

 لقوله الرجل هو الكسوة وحصول الرزق طلب يتوىل الذي أن إىل اإلشارة فيه و"
 إلصالح بيتها يف تبقى أن فشأا املرأة أما) . باملعروف وكسون رزقهن عليكم وهلن(

 اهللا رضوان الصاحل السلف عليه كان ما وهذا أوالدها وحال زوجها وحال حاهلا
  .و هذا داخل من ضمن القيام خبدمة الزوجة لزوجها .)3("عليهم

  
  :تطبيقات الضابط

ال بأس أن ينام الرجل على فخذ زوجته و ال جترب عليه، ألنه من باب  - 1
 .)4(االستخدمات و ليس من االستمتاعات

                                                        
  .1218م رق ،2/886 كتاب احلج، باب حجة النيب صلى اهللا عليه و سلم، ،صحيحهأخرجه مسلم يف  ) 1(
  .9/513، فتح الباريابن حجر العسقالين،  ) 2(

  .110، ص 1.، طوسلم عليه اهللا صلى النيب حجة صفة يف عنهما اهللا رضي اهللا عبد بن جابر حديث شرحالعثيمني،  ) 3(
  .2/97طرح التثريب، العراقي،   )4(
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مرض الزوجة يف معىن غيبة الزوج؛ حيث ال ميكنه االستمتاع بزوجته، فلها  - 2
 .)1(حينئذ الصوم من غري إذنه

 .)2(إال الوطء يف احليض الزوج له حق االستمتاع ا يف كل األيام - 3
ليس للمرأة أن متنع نفسها من زوجها، بل جيب عليها أن تليب طلبه كلما  - 4

إذا امتنعت منه وأصرت على ذلك فله أن . اجبدعاها ما مل يضرها أو يشغلها عن و
  .)3(يضرا ضربا غري مربح ، وال تستحق نفقة وال قسما

األمة ليس هلا أن متتنع من تلبية رغبة سيدها إال من عذر ، فإن فعلت كانت  - 5
 .عاصية ، وله أن يؤدا مبا يراه مناسبا وأذن الشرع به

 أو كانت مسلمة النفاس،و احليض من الغسل على زوجته إجبار للزوج" - 6
 على إجبارها فملك له، حق هو الّذي االستمتاع مينع ألنه مملوكة؛ أو كانت حرة ذمية،
 .)4("حقّه مينع ما إزالة

، فله وطء الوطء ترك إن حمظور يف الوقوع نفسه على الرجل خاف إن" - 7
  .)5("احلائض حكم من أخف حكمها ألنّزوجته املستحاضة، 

  
  :الضابط من مستثنيات

–االستمتاع بالزوجة يف حالة صوم رمضان و ما يف معناه من صوم واجب مضيق  - 1
صيام - قبل الزواج أو بعده–؛ أو نذرت بإذنه - بأال يبقى شعبان إال قدر القضاء

 .)6(أيام بعنيها
فال جيوز للمرأة أن تطيعه فيما ال : مقيد بأال يكون يف معصية ة الزوججوب طاعو - 2

؛ و مقيد أيضا نها الوطء يف زمان احليض أو غري حمل احلرثحيل مثل أن يطلب م
                                                        

  .4/141طرح التثريب، العراقي،   )1(

  .176، 4/140، مرجع سابقالعراقي،  ) 2(
  .4/142؛ العراقي، مرجع سابق، 32/279، جمموع الفتاوىابن تيمية،  ) 3(
  .7/294، املغينابن قدامة،  ) 4(
  .1/246، مرجع سابقابن قدامة،  ) 5(
  .4/141العراقي، مرجع سابق،   )6(
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بأن ال يكون ضررا على الزوجة، كأن يكون الزوج مصاب مبرض خطري ينتقل من 
 .خالل مجاعه زوجته
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  :الثاين املبحث
  )1(إمنا يؤمر بالعدل بني الزوجات يف األفعال

  
 :معىن الضابط

 بني التسويةهو ) األفعال: (املراد من قوله) الزوجات يف األفعالإمنا يؤمر بالعدل بني (
صاحب أكثر من  فيؤمر الرجل. )2(ومبيت معاشرة وحسن نفقة من املادية النواحي يف الزوجات

  .االعدل فيه األمور الظاهرة اليت ميكنزوجة بالعدل يف 
ا خارجة عن دائرة أل ؛قاميف هذا امل مراد غري القليب وامليل واحملبة العاطفة يف التسويةف

 ،يف ضبطها إلنسانا مقدور خارج عن هو مبا يكلف ال والشرع .استطاعة اإلنسان و قدرته
  .والبغض احلبك

: الكرمية اآلية يف الشرع منه حذر لذا متوقع، أمر القلب على احلب سيطرة خشية ولكن
MI   H  G   F    E   D   C   BJ  P   O        N  M   L  K L )3(. 
 هي فال كاملعلقة، الواحدة بترك النساء، جور يف الوقوع وعدم العدل، شرط لتأكيد كله هوو

 وحسب وقوعها، قبل األمور قدر من: والعاقل. مطلقة هي وال الزوجية، حبقوق تتمتع زوجة
 كما وليست الداخلية، والعواطف البواعث خطر على تنبيه واآلية حساا، والظروف لالحتماالت

  .)4(إباحته شرط حتقق الستحالة التعدد، جيوز فال مستطاع، غري العدل أن لتقرير مبعضه زعم
  

  :أدلة الضابط
  :من القرآن الكرمي

                                                        
  .7/51، طرح التثريبالعراقي،  ) 1(
  .9/6669، الفقه اإلسالمي و أدلتهالزحيلي،  ) 2(
  .129األية جزء من النساء، سورة  ) 3(

وزارة األوقاف ؛ 453-5/452، توضيح األحكامالبسام،  :و انظر. -بتصرف– 9/6670، مرجع سابقالزحيلي،  ) 4(
  .24/65، املوسوعة الفقهية الكويتيةالكويتية، 
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Mb  a  `  _  ^  ]  \  [    Z   Y  X  W: تعاىل اهللا قال   V  U   Tc     f  e  d

l  k  j  i  h    gm    r  q  p  o  nL )1(  
  :وجه الداللة

 يف العدل ترك خوف عند الواحدة نكاح" إىل خالل هذه األية ندبأن اهللا تعاىل من 
 و. )2("واجب والنفقة القسم يف بينهن العدل أنّ على فدل الواجب، ترك على خياف وإنما الزيادة،
 وحنو والتأنيس البيتوتة من عليه ويقدر الزوج ميلكه فيما يكون" القسم يف الواجب العدليكون 
 جيب ال فإنه .واحملبة القليب وكامليل ودواعيه، كالوطء عليه يقدر وال الزوج ميلكه ال ما أما ذلك،
 والشهوة، دواعيه أو للجماع النشاط على مبين ألنه ذلك؛ يف الزوجات بني العدل الزوج على
 لوبالق يف واحلب القليب للميل بالنسبة احلكم وكذلك عليه، يقدر وال توجيهه ميلك ال ما وهو

  .)3("توجيهه على مقدور غري فهو والنفوس
  

  :من السنة النبوية
من كانت له امرأتان : (عن النيب صلّى اللّه عليه وسلّم قال  ؛عن أيب هريرة -1

  .)4()فمال إىل إحدامها جاء يوم القيامة وشقّه مائل

فهذا حتذير و ترهيب لكل زوج ال يقوم بالعدل بني أزواجه يف األمور الظاهرة 
 إذا القلب مبيل يؤاخذ فال بالفعل، امليل يف هذا احلديث هو بامليل املرادف. الداخلة يف وسعه

  .)5(القسم فعل يف بينهن سوى
  :-رمحه اهللا–قال اإلمام الصنعاين 

                                                        
  .3األية جزء من سورة النساء،  ) 1(

  .33/184 ،املوسوعة الفقهية الكويتيةوزارة األوقاف الكويتية،  ) 2(
وزارة األوقاف الكويتية،  ؛7/27 املغين؛ ابن قدامة، 5/217 املبسوط؛ السرخسي، 2/332 الصنائع بدائعالكاساين،  ) 3(

  . 33/185مرجع سابق، 
، و صححه األلباين يف 2133رقم  ،2/242 كتاب النكاح، باب القسم بني النساء،، السننأخرجه أبو داود يف  ) 4(
  .6515رقم " صحيح اجلامع"
  .7/2324 ،1. ، ط املصابيح مشكاة على الطييب شرحالطييب،  ) 5(
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 امليل عليه وحيرم الزوجات، بني التسوية الزوج على جيب أنه على دليل احلديث"
 MLKNML :تعاىل قال وقد إحداهن، إىل

 القسم يف امليل واملراد )1(
 جواز امليل كلّ قوله ومفهوم العبد، ميلكه ال مما أنها من عرفت ملا احملبة يف ال واإلنفاق

  .)2("اآلية مبفهوم احلديث تقييد وحيتمل ذلك ينفي احلديث إطالق ولكن اليسري، امليل
 فيعدل، يقسم وسلّم عليه اهللا صلّى اللّه رسول كان: قالت عائشة، عن - 2

 .)3()أملك وال متلك، فيما تلمين، فال أملك فيما قسمي، هذا اللّهم(: ويقول
 القسم تنايف ال الزوجات بعض إىل القلبية واحملبة النفسي اهلوىو هذا يدل على أن 

  .)4(وحده تعاىل اهللا ميلكه أمر هو وإنما اإلنسان، وسع يف ليس هذا ألنّ والعدل؛
  :-ه اهللارمح–قال احلافظ ابن حجر 

 منهن واحدة لكلّ وفّى فإذا منهن بكلّ يليق مبا بينهن التسوية بالعدل املراد أنّ "
 تربع أو قلب ميل من ذلك على زاد ما يضره مل إليها واإليواء ونفقتها كسوا
  .)5("...بتحفة

  
  :   تطبيقات الضابط

ما احملبة فال يلزمه أ. جتب تسوية الزوجات يف األفعال الظاهرة و املبيت و حنوه -1
 .)6(التسوية فيها

 .)7(مشروعية القرعة بني الزوجات عند إرادة السفر ببعضهن -2

                                                        
  .129سورة النساء، جزء من األية  ) 1(
  .2/238، سبل السالمالصنعاين،  ) 2(
قال الشيخ األرناؤوط يف . 2134رقم ، 2/242كتاب النكاح، باب القسم بني النساء، ، السننأخرجه أبو داود يف  ) 3(

 وإرساله، وصله يف اختلف أنه إال ،382/ 2" التفسري" يف كثري ابن قال كما صحيح، إسناده): "3/470(تعليقه للحديث 
  .....يف ص  بعده سيأيت حسن بإسناد عائشة عن آخر وجه من روي وقد األئمة، من واحد غري اإلرسال ورجح

  .5/460، توضيح األحكامالبسام،  ) 4(
  .9/313، فتح الباريابن حجر العسقالين،  ) 5(
  .7/51طرح التثريب، العراقي،   )6(
  .8/48العراقي، مرجع سابق،   )7(



400 
 

 والظلم ظلم، بعضهن إىل امليل وأنّ الزوجات، بني القسم يف العدل وجوب -3
 .)1(حمرم

 نفس ال والعشرة، املبيت منه الغرض ألنّ املرض؛ حالة يف حىت واجب القسم -4
 .)2(اجلماع

 القرعة هو عليه املتعين فإنّ مجيعا، بزوجاته يسافر أن يرد مل إذا الزوج أنّ -5
 .)3(سفره يف معه ا خيرج سهمها خيرج فاليت بينهن،

 منهن، يشاء من عند يبيت أن للزوج أذن إذا الزوجات أو األخرى الزوجة -6
 .)4(برضاهن وأسقطنه هلن احلق ألنّ جائز؛ فإنه

 حقوق وقضاء معاشه يف النهار يف ويكون ة،وليل ليلة نسائه بني الرجل يقسم -7
 نسائه بني يقسم فإنه أشبههم، ومن كاحلراس باللّيل، معاشه ممن يكون أن إلّا الناس،

  .)5(غريه حق يف كالنهار حقّه يف اللّيل ويكون بالنهار،
 - اللّه رسول ألنّ فيه؛ يأتيها مسكن منهن واحدة لكلّ يكون أن األوىل" -8

 من خيرجن ال حتى وأستر، هلن أصون وألنه هكذا، يقسم كان -  وسلّم عليه هاللّ صلّى
نخذ وإنّ. بيوواحدة كلّ إليه يستدعي مرتال لنفسه ات له كان ويومها، ليلتها يف منهن 
 .)6("ذلك

 بينهما، املباعدة اختار ألنه بينهما؛ العدل فعليه بلدين، يف امرأتاه كانت نإ" -9
 إليه، يقدمها أن وإما أيامها، يف الغائبة إىل ميضي أن فإما بذلك، عنه حقّهما يسقط فال

. لنشوزها حقّها سقط اإلمكان، مع القدوم من امتنعت فإن واحد، بلد يف بينهما وجيمع
 ما حبسب املدة فيجعل وليلة، ليلة يقسم أن ميكن مل بلديهما، يف بينهما القسم أحب وإن

                                                        
  .5/459، توضيح األحكامالبسام، ) 1(
  .5/460، مرجع سابقالبسام،  ) 2(
  .5/463، مرجع سابقالبسام،  ) 3(

  .5/460، مرجع سابقالبسام،  ) 4(
  .7/306، املغينابن قدامة،  ) 5(
  .7/308، مرجع سابقابن قدامة،  ) 6(
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 تقارب حسب وعلى ميكنه، ما حسب على أقلّ، أو ،أكثر أو وشهر، كشهر ميكن،
  .)1("وتباعدمها البلدين

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  .7/311، املغينابن قدامة،  ) 1(
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  : التاسع الفصل

 ضوابط يف اجلنايات و احلدود
  

 :األول املبحث
  )1(و ال يقام عليه احلد جاهل احلكم بالتحرمي لعذر ال يعزر على ذلك احملرم: ضابط

  
  :معىن الضابط

املرء إذا جهل حترمي ما حرمه اهللا و رسوله مما أدى إىل : أي )لعذرجاهل احلكم بالتحرمي (
ال يعلم أنه فمن ترك واجبا وهو . وقوعه أو ارتكابه أمرا يوجب التعزير أو احلد؛ فهو معذور

  .، أو فعل حمرما وهو ال يعلم أنه حمرم فهذا هو اجلاهل الذي يعذر جبهلهواجب
و هذا الكالم خيرج ممل يعلم ما هي العقوبة املترتبة عليه ارتكابه؛ فهذا ال م احلكم و ن عل

العقوبة املترتبة ب مع اجلهلرم احمل الفعلب فاإلتيان. يعذر جبهله للعقوبة ما دام أنه قد علم حكم الفعل
  .عاملا حبكمه احملرم ، ألن صاحبه أقدم علىال يعترب عذرا، و لكن مع العلم بتحرميه عليه

 جهله ال–بسبب جهله للحكم : أي) م و ال يقام عليه احلدال يعزر على ذلك احملر(
  .ال يقام عليه عقوبة التعزير و ال احلد؛ فهو معذور-العقوبةب

  :-رمحه اهللا–قال العالمة العثيمني 
، ، ولكن مرادنا اجلهل ذا الفعل فليس مرادنا أن اجلهل مبا يترتب على هذا الفعل احملرم"

ذا لو أن أحدا زىن جاهال بالتحرمي، وهو ممن عاش يف غري البالد هل هو حرام أو ليس حبرام، وهل
، أو عاش يف بادية بعيدة ال يعلمون أن الزىن حمرم فزىن حديث عهد باإلسالماإلسالمية، بأن يكون 

، أو أن حده اجللد ىن حرام، وال يعلم أن حده الرجمفإنه ال حد عليه ، لكن لو كان يعلم أنّ الز

                                                        
  .2/138، طرح التثريبالعراقي،  ) 1(
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 ه حيد ألنه انتهك احلرمة ، فاجلهل مبا يترتب على الفعل احملرم ليس بعذر، واجلهلوالتغريب ، فإن
  .)1("، هذا عذربالفعل هل هو حرام أو ليس حبرام

 :و من صيغ هذا الضابط

  .)2("عليه يترتب مبا جهله يفده مل شيء حترمي علم من كلّ" - 1
 كان إذا إال يقبل، مل الناس غالب فيه يشترك فيما شيء حترمي جهل من كلّ" - 2

  .)3("خيفى مما
 اجلهل؛ بذلك احلد عنه يسقط مل احلد وجوب وجهل شيء حرمة علم من" -3
  .)4("تعاىل اهللا حرمة النتهاكه

  
  :أدلة الضابط

 وسلّم، عليه اهللا صلّى اللّه نيب األسلمي جاء: رضي اهللا عنه هريرة أيب حديث -1
 اهللا صلّى النيب عنه يعرض ذلك كلّ مرات، أربع حراما امرأة أصاب أنه نفسه على فشهد
 )الزنا؟ ما تدري فهل(:  - رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قالإىل أن - ... وسلّم، عليه
 )القول؟ ذا تريد فما(: قال حالال، امرأته من الرجل يأيت ما حراما منها أتيت نعم،: قال
 . )5(" فرجم به فأمر تطهرين، أن أريد: قال

يدل على أن العلم و عدمه ) الزنا؟ ما تدري فهل: (الصالة و السالمفقوله عليه 
العلم "و " العلم باحلكم و عدمه"يؤثر يف إجراء العقوبة على الشخص؛ و ذلك خيتلف بني 

 ".باحلكم مع عدم العلم بالعقوبة

                                                        
  .6/417، ، الشرح املمتعالعثيمني ) 1(
، ص األشباه و النظائر؛ السيوطي، 2/15، املنثور يف القواعد؛ الزركشي، 1/381، األشباه و النظائرالسبكي،  ) 2(

  .8/664، موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو، ؛ 286
  .8/664البورنو، مرجع سابق، ؛ 201-200، ص مرجع سابق، السيوطي ) 3(
  .8/664البورنو، مرجع سابق،  ) 4(
ضعفه األلباين، و احلديث . 4428رقم ، 4/148كتاب احلدود، باب رجم ماعز بن مالك، ، السننأخرجه أبو داود يف  ) 5(

  .أصله يف الصحيحني
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  : فيه  – )1(وصحح رواية أيب داود -قال ابن القيم 
 حكم عن سأله وسلّم عليه اللّه صلّى ألنه رمي،بالتح جاهل على جيب ال احلد أنّ"

   .)2("حالال أهله من الرجل يأيت ما حراما منها أتيت: فقال الزىن،
رضي – )3(حيث قال ملن سأله عن قصة ماعز -رضي اهللا عنه–جابر حديث  -2

 : -اهللا عنه

 خرجنا ملّا إنا الرجل، رجم فيمن كنت احلديث، ذا الناس أعلم أنا أخي، ابن يا"
 عليه اهللا صلّى اللّه رسول إىل ردوين قوم يا": بنا صرخ احلجارة مس فوجد فرمجناه، به

  .)4(..."نفسي من وغروين قتلوين، قومي فإنّ وسلّم،
  .فهذا الصحايب رضي اهللا عنه كان عاملا بالتحرمي جاهال بالعقوبة 
  :  - رمحه اهللا-قال ابن القيم  
 يعلم مل ماعزا فإنّ بالتحرمي، عاملا كان إذا احلد يسقط ال بالعقوبة اجلهل أنّ: وفيه"

  .)5("عنه احلد اجلهل هذا يسقط ومل القتل، عقوبته أنّ
  

  :تطبيقات الضابط
من كان قريب العهد باإلسالم أو نشأ يف بادية بعيدة عن أهل العلم، فال يعزر  -1

 .)6(على احملرم الذي ارتكبه

ما من أ. ، ويعذر جبهلهرام، فال شيء عليهوهو ال يدري أن الزىن حمن زىن  -2
، وجيب إقامة حد الزاين يعذرعلم أن الزىن حرام ولكنه جهل أن الزاين عليه احلد فهذا ال 

 .عليه ، إذا توفرت شروط إقامته

                                                        
  .5/27، زاد املعادابن قيم اجلوزية،  ) 1(
  .5/30، مرجع سابقابن قيم اجلوزية،  ) 2(
لقد تاب توبة لو تاا طائفة من أميت ألجزأت : (هو ماعز بن مالك األسلمي، صحايب، قال عنه النيب صلى اهللا عليه و سلم ) 3(

  .5/521اإلصابة، ؛ ابن حجر العسقالين، 4/324الطبقات الكربى، ابن سعد، : انظر). عنهم
  .و حسنه األلباين. 4420رقم  ،4/145 كتاب احلدود، باب رجم ماعز بن مالك،، السننود يف أخرجه أبو دا ) 4(
  .5/31، زاد املعادابن قيم اجلوزية،  ) 5(
  .2/138طرح التثريب، العراقي،   )6(
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 عن بعده أو باإلسالم، عهده لقرب ؛القذف حرميبت جاهل على حد ال"  -3
 .)1("العلماء

، فهو معذور جلهله األحكام يعلم أن قبل وزىن فأفاق جمنونا كانمن  -4
 .)2(باحلكم

، املسلمني؛ ألن صاحبه بني عرف عند املسلمني ويندر اجلهل بهإن كان مما ي -5
إين : "هقول، أو  "إين ما أعرف أن الزىن حرام": احلد وال يقبل قوله عنه فهذا ال يسقط

 .)3(، بل يقام عليه احلد"جاهل

 الشيء هذا أنّ جيهل وهو - إحراقه أو املغصوب بإتالف غريه غاصب أمر إذا -6
 جهله يفده ومل أتلف، ما ضمان عليه وجب منه، طلب أو به أمر ما ففعل - مغصوب
 أحرق أو أتلف": الغاصب له قال إذا إال. ضمن مبا الغاصب على يرجع لكن بالغصب،

 .)4(فأتلفه ؛"هذا مايل

  .)5("ليهع القصاص جيب: القصاص وجوب وجهل القتل، حترمي علم من" -7
  

  :من مستثنيات القاعدة
 أم بالتحرمي عاملا كان سواء - بشرطه -  تقطع السارق يد أنّ إىل الفقهاء مجهور ذهب

  .)6(تقطع ال اجلاهل السارق يد أنّ إىل الشافعية وذهب جاهال،
 

  
  

                                                        
  .33/11، املوسوعة الفقهية الكويتيةوزارة األوقاف الكويتية،  ) 1(
  .7/5359 ،الفقه اإلسالمي و أدلتهالزحيلي،  ) 2(
  .24/71، ط.د، فتاوى نور على الدرب؛ جمموعة من العلماء، 7/5350، مرجع سابقالزحيلي،  ) 3(
  .8/665، موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو،  ) 4(
  .201، ص األشباه والنظائر؛ السيوطي، 9/147، روضة الطالبنيالنووي،  ) 5(
وزارة ؛ 200، ص مرجع سابقالسيوطي،  ؛235 ص ،الفقهية واننيالقابن جزي،  ؛7/67، الصنائع بدائعالكاساين،  ) 6(

  .16/206، مرجع سابقاألوقاف الكويتية، 
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  :الثاين املبحث    
  )1(التوبة ال تسقط احلدود

  
  :معىن الضابط

 والرجوع واإلقالع فعلها على الندم هي: الذنوب من لتوبةا) التوبة ال تسقط احلدود(
  .الذنب عن الرجوع التوبة وأصل. عنها

 وحتققها التوبة هذه وجود فهل توبته وأعلن وتاب حدا يوجب ذنبا املكلف ارتكب فإذا
   الواجب؟ احلد يسقط

 احلد بيوج ملا ارتكابه ثبت فيمن ظاهر وهذا يسقط، ال احلد أن: القاعدة هذه مفادو 
 عن رجع مث املذنب بإقرار وثبت تعاىل هللا خالصا احلد كان إذا وأما. احلاكم إىل أمره ورفع بالبينة
 يف ولكن والسرقة، اخلمر وشرب بالزنا كاإلقرار عنه، احلد يسقط إقراره عن رجوعه فإن إقراره
  .)2(منه املساحمة يطلب أن أو صاحبه على املسروق يرد أن عليه السرقة

  :  على قولني املسألة ختلف أهل العلم يف هذهفقد ا
: لقول اهللا تعاىل -)3(و هو قول عند الشافعية و رواية عن مالك– يسقط عنه: األول

M<   ;   :  9=  B A @       ?   >L )4( .وذكر ارق، حدقال مثّ الس :
MG: قال FED  C   B   A  @  ?  > L )5(  ـ وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم :

  .ـ ومن ال ذنب له ال حد عليه )6("له لذنب كمن ال ذنبالتائب من ا"
: ال يسقط ـ وهو قول مالك و أيب حنيفة وأحد قويل الشافعي ـ لقول اهللا تعاىل: الثاينو

M2 1   0  /   .  -   ,   + L )7(وهذا ائبني يف عامتعاىل وقال. وغريهم الت :M /
                                                        

  ".التوبة ال تسقط احلد: "، و نصه2/515، موسوعة القواعد الفقهية؛ البورنو، 2/149، طرح التثريبالعراقي،  ) 1(
  .2/515البورنو، مرجع سابق،  ) 2(
  .10/158روضة الطالبني، ؛ النووي، 4/222 بداية اتهد،ابن رشد،   )3(
  .16األية  جزء من سورة النساء، ) 4(
  .39األية جزء من سورة املائدة،  ) 5(
  ".صحيح لغريه: "، و قال األرناؤوط5/420باب ذكر التوبة، سننه، أخرجه ابن ماجه يف   )6(
  .2األية جزء من سورة النور،  ) 7(
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2 1  0L 
وقد )2(زا والغامديةـ وألن النيب صلى اهللا عليه وسلم رجم ماع )1(

تائبني يطلبون التطهري بإقامة احلد، وألن احلد كفارة فلم يسقط بالتوبة ككفارة اليمني  ءواجا
  .)3("والقتل، وألنه مقدور عليه فلم يسقط عنه احلد بالتوبة كاحملارب بعد القدرة عليه

  :- رمحه اهللا–و قال إمام احلرمني 
 لو إذ يسقط؛ ال أنه - أصحهما: للشافعي قوالن بالتوبة عنه احلد سقوط ففي تاب، ولو"
 ما مرتكب يعجز وال الردع، منه الغرض إذ احلد؛ حكم إبطال إىل ذريعة ذلك لصار أسقطناه،

 احلد أن - الثاين والقول. السرائر يتوىل واهللا بالظاهر، احلكم مث التوبة، إظهار عن احلد يوجب
 .)4("بالتوبة تسقط أن على تبىن تعاىل اهللا حقوقو هللا، حقا تثبت عقوبة فإنه بالتوبة؛ يسقط

مع التنبيه على أن بعض أهل العلم قد ذهبوا إىل أن اإلمام ال يقيم احلد على السارق إال إذا 
  : -رمحه اهللا– ابن قدامةمشس الدين  قال .جاء املسروق منه وادعى الشيء املسروق

                                                        
  .38ة األي جزء من سورة املائدة، ) 1(

ذخرية العقىب، ؛ اإلثيويب، 31/191، 1.، طالتوضيحابن امللقن، : انظر. آمنة: سبيعة، و قيل: قيل: اختلف يف امسها ) 2(
، رقم 3/1321 كتاب احلدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا، ،صحيحهو القصة أخرجها مسلم يف . 19/239

 ظلمت قد إين اهللا، رسول يا: فقال وسلم، عليه اهللا صلى اهللا سولر أتى األسلمي، مالك بن ماعز أن: (؛ و نصها1695
 فأرسل الثانية، فرده زنيت، قد إين اهللا، رسول يا: فقال أتاه، الغد من كان فلما فرده، تطهرين، أن أريد وإين وزنيت، نفسي،
 من العقل ويف إال نعلمه ما: فقالوا »ئا؟شي منه تنكرون بأسا، بعقله أتعلمون«: فقال قومه، إىل وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول

 له حفر الرابعة كان فلما بعقله، وال به، بأس ال أنه فأخربوه عنه، فسأل أيضا إليهم فأرسل الثالثة، فأتاه نرى، فيما صاحلينا
 الغد، كان فلما ردها، وإنه فطهرين، زنيت قد إين اهللا، رسول يا: فقالت الغامدية، فجاءت قال، فرجم، به أمر مث حفرة،
 فلما ،»تلدي حىت فاذهيب ال إما«: قال حلبلى، إين فواهللا ماعزا، رددت كما تردين أن لعلك تردين؟ مل اهللا، رسول يا: قالت

 كسرة يده يف بالصيب أتته فطمته فلما ،»تفطميه حىت فأرضعيه اذهيب«: قال ولدته، قد هذا: قالت خرقة، يف بالصيب أتته ولدت
 صدرها، إىل هلا فحفر ا أمر مث املسلمني، من رجل إىل الصيب فدفع الطعام، أكل وقد فطمته، قد اهللا نيب اي هذا: فقالت خبز،
 اهللا صلى اهللا نيب فسمع فسبها، خالد وجه على الدم فتنضح رأسها فرمى حبجر، الوليد بن خالد فيقبل فرمجوها، الناس وأمر
 ا أمر مث ،»له لغفر مكس صاحب تاا لو توبة تابت لقد بيده نفسي الذيفو خالد، يا مهال«: فقال إياها، سبه وسلم عليه

  ).ودفنت عليها، فصلى
: ، بتصرف؛ و انظر أيضا9/152، املغىن؛ ابن قدامة، 4/222بداية اتهد، ؛ ابن رشد، 9/47املبسوط، السرخسي،  ) 3(

  .11/213، املوسوعة الفقهية الكويتيةوزارة األوقاف الكويتية، 
  . ،17/187اية املطلباجلويين،  ) 4(
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بينة حىت يأيت مالك املسروق ومجلة ذلك أن السارق ال يقطع وإن اعترف، أو قامت "
  .)1("يدعيه، وذا قال أبو حنيفة والشافعي

ربه خري له من االعتراف بذنبه عند القاضي إلقامة احلد  التوبة بني اإلنسان وبنيمع أن 
وحيك ارجع فاستغفر اهللا وتب ": - رضي اهللا عنه–ملاعز قول للنيب صلى اهللا عليه وسلم ل؛ عليه
  .)2("إليه

 :-رمحه اهللا–العسقالين  ظ ابن حجرقال احلاف

أنه يستحب ملن وقع يف مثل قضيته أن  -ماعز عندما أقر بالزىن: أي –ويؤخد من قضيته "
ماعز، كما أشار به أبو بكر وعمر على  يتوب إىل اهللا تعاىل ويستر نفسه وال يذكر ذلك ألحد ،

فعه إىل اإلمام كما قال صلى اهللا وأن من اطّلع على ذلك يستر عليه مبا ذكرنا وال يفضحه وال ير
ا جزم الشافعي رضي اهللا عنه وذ ؛)لو سترته بثوبك لكان خريا لك: (عليه وسلم يف هذه القصة

واحتج بقصة ماعز مع  ؛"أحب ملن أصاب ذنبا فستره اهللا عليه أن يستره على نفسه ويتوب": فقال
  .)3("أيب بكر وعمر

  
  :أدلة الضابط

  :من السنة النبوية
رسول اهللا صلى اهللا عليه  قال :رضي اهللا عنه )4(عن عبادة بن الصامت  -1

 تقتلوا وال تزنوا، وال تسرقوا، وال شيئا، باللّه تشركوا ال أن على تبايعوين: "وسلم
 فمن معروف، يف تعصوا وال وأرجلكم، أيديكم بني تفترونه ببهتان تأتوا وال أوالدكم،

 له، كفّارة فهو الدنيا يف فعوقب شيئا ذلك من بأصا ومن اللّه، على فأجره منكم وىف

                                                        
  .10/290ط، .، دالشرح الكبري على منت املقنعابن قدامة،  ) 1(
  .2تقدم خترجيها يف هامش رقم  ) 2(
  .125-12/124، فتح الباريابن حجر العسقالين،  ) 3(
ن أحد النقباء بالعقبة، و آخى كا. هو أبو الوليد عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن قيس اخلزرجي األنصاري  )4(

اإلصابة، ابن حجر العسقالين، : انظر. هـ 34تويف بالرملة سنة . رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بينه و بني أيب مرثد الغنوي
  .10-2/5سري أعالم النبالء، ؛ الذهيب، 506-507



409 
 

 عنه عفا شاء وإن عاقبه، شاء إن اللّه، إىل فأمره اللّه فستره شيئا ذلك من أصاب ومن
")1(. 

جعل النيب صلى اهللا عليه وسلم احلدود كفارات ومطهرات ملن  هذا احلديث، يف
ومن ستره اهللا ومل تقم عليه  .يإذا تاب و قد مت رفع جنايته إىل القاض اقترف هذه الكبائر

  .هذه احلدود، ومل يتب فأمره مفوض لربه
  :- رمحه اهللا–قال اإلمام ابن األثري 

 يفضحه مل من وأن عليها، حد اليت للذنوب مكفرات احلدود أن على يدل وهذا"
 اهللا رضي-  الشافعي قال .عنه والعفو تعذيبه يف إليه أمره فإن حيد؛ حىت معصيته بظهور اهللا
 وأن يستر، أن احلد أصاب إن حنب وحنن هذا، من أبني حديثا احلدود يف أمسع مل: -عنه

 عن ويعفو عباده عن التوبة يقبل اهللا فإن ،-تعاىل- اهللا ملعصية يعود وال اهللا، يتقي
  .و هذا فيما مل يرفع أمره إىل القاضي أو اإلمام .)2(..."السيئات

لى أسامة بن زيد حني شفع يف ر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عانكإ -2
 .)4()؟اللّه حدود من حد يف أتشفع(: حني سرقت، فقال )3(املخزومية

 أنه اإلمام بلغ إذا احلد أن إىل العلماء من مجاعة ذهب قد"بناء على هذا احلديث، 
 ذلك إلنكاره فيه؛ الشفاعة جتوز فال تعاىل، اهللا حق بذلك تعلق قد ألنه إقامته؛ عليه جيب
 الشفاعة من أمته فحذر خطيبا -  السالم عليه - قام مث النهي، أبلغ من وذلك سامة،أ على

                                                        
كتاب ، صحيحهو مسلم يف ؛ 7213م رق 9/79 كتاب األحكام، باب بيعة النساء، ،صحيحهأخرجه البخاري يف  ) 1(

  .1709رقم  ،3/1333 احلدود، باب احلدود كفارات لصاحبها،
  .5/338، الشايف يف شرح مسند الشاقعيابن األثري،  ) 2(
و هي اليت سرقت : "أسلمت و بايعت، قال ابن حجر. بن عبد األسود: و قيل. هي فاطمة بنت األسود بن أيب األسد ) 3(

الطبقات الكربى، ؛ ابن سعد، 270-8/269اإلصابة، ابن حجر العسقالين، : انظر". هللا عليه و سلم يدهافقطع النيب صلى ا
8/263.  
، صحيحهو مسلم يف ؛ 3475رقم ، 4/175كتاب أدعياء األنبياء، باب حديث الغار،  ،صحيحهأخرجه البخاري يف  ) 4(

  .1688رقم ، 3/1315كتاب احلدود، باب قطع السارق الشريف و غريه، 
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و هذا عام يشمل من تاب بعد رفع أمره إىل السلطان  .)1("اإلمام إىل بلغت إذا احلدود يف
  .أو اإلمام أو القاضي

  
  :من املعقول

 يعجز وال الردع، همن الغرض إذ احلد؛ حكم إبطال إىل ذريعة ذلك لصار أسقطناه، لو"أننا 
 .)2("السرائر يتوىل واهللا بالظاهر، احلكم مث التوبة، إظهار عن احلد يوجب ما مرتكب

  
  :تطبيقات الضابط

 .)3("من سرق نصابا مث رده إىل صاحبه، فإن احلد ال يسقط" - 1

 وندمه توبته أظهر احلاكم وعند احلاكم، إىل وسيق بالسرقة عليه شهدمن " - 2
 إىل رفعه قبل منه املسروق عفا لو لكن عنه، احلد التوبة هذه تسقط فال السرقة عن وإقالعه
 .)4("احلد عنه يسقط احلاكم

 عليه احلاكم يقيم عليه احلد إقامة وطلب احلاكم عند بالزنا املعترف الزاين" - 3
 .)5("ترك احلد بعض حد أن بعد حىت إقراره عن رجع إن ولكنه احلد،

 وإما باحلكم للجهل إما إفطاره كمح عن مستفتيا وجاء رمضان يف أفطر من - 4
 خبالف يعزر فهذا بفطره جاهر أو عليه ظهر من أما. يعزر ال أنه فاألصح الشهوة، لغلبة

 .)6( باجلهل اعتذر إذا إال املستفيت،

  
  
  

                                                        
  .31/57، 1.، طالصحيح اجلامع لشرح التوضيحابن امللقن،  ) 1(
  . ،17/187اية املطلباجلويين،  ) 2(
  .2/149طرح التثريب، العراقي،   )3(
  .516-2/515، موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو،  ) 4(
  .2/516، مرجع سابقالبورنو،  ) 5(
  .نفس املرجعالبورنو،  ) 6(
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  : العاشر الفصل
 ضابط يف القضاء و الشهادات

 
 :األول املبحث

   )1(القاضي ال يقضي لنفسه و ال ملن ال جتوز شهادته له
  

  :معىن الضابط
أن القاضي ال جيوز له القضاء يف قضاياه ملصلحة نفسه أو : أي )القاضي ال يقضي لنفسه(

  . من أجل االنتصار لنفسه
و ال جيوز له القضاء ملن ال تقبل شهادته يف القضايا : أي) و ال ملن ال جتوز شهادته له(

 مبىن ألنّ"ألن املنافع بينهم متصلة، و ؛ )2(ملصلحة القاضي؛ كالوالدين، و املولودين، و الزوجة
 ملكان له قاضيا يصح فال له، شهادته تقبل ال ملن شاهدا يصح وال الشهادة، على القضاء
  . )3("التهمة

منهم احلنفية و املالكية و الشافعية و إحدى الروايتني عن –و لقد ذهب مجهور الفقهاء 
اياه أو قضايا أصوله أو فروعه، أو من ال تقبل شهادته أنه ال جيوز للقاضي أن ينظر يف قض-احلنابلة

  .)4(فإن قضى مل ينفذ حكمه، ألن القضاء حينئذ فيه مة امليل و احملاباة. له

                                                        
  .7/210التثريب،  العراقي، طرح ) 1(

  .3/347، 1. ، طالفتاوى اهلنديةنظام،  ) 2(
  .33/326، املوسوعة الفقهية الكويتيةوزارة األوقاف الكويتية،  ) 3(
؛ ابن قدامة، 4/393، مغين احملتاج، ؛ الشربيين5/19، الشرح الصغري؛ الدردير، 1/404، أدب القضاءابن أيب الدم،  ) 4(

القواعد و ؛ احلريري، 184-183ص ) هـ 1409، 2.، طم القضاء يف الشريعة اإلسالميةنظا؛ زيدان، 9/191، املغىن
  .106ص ، 1.، طالضوابط لنظام القضاء يف اإلسالم
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 يوسف وأىب احلنابلة، فقهاء بعض رأي وهو حكمه، ينفذأما الرأي اآلخر يف املسألة هو أنه 
   .)1(لألجانب احلكم أشبه لغريه حكم نهأل ثور وأيب واملزين، املنذر، وابن حنيفة، أيب صاحب

و لعل ما ذهب إليه اجلمهور هو األقرب ألنه أبعد من التهمة و أنزه للقاضي من امليل إىل 
  .غري احلق

  .)2("له شهادته تقبل ال ملن وال لنفسه يقضي أن ميلك ال القاضي: "و من صيغ هذا الضابط
  

  :أدلة الضابط
  :من القرآن الكرمي

.  M :تعاىل قوله   -  ,  +  *   )  (   '   &  %   $  #  "

/L )3(.   
هذا أمر واضح جلي يف وجوب القيام بالقسط يف الشهادة و لو على نفس اإلنسان أو 

  :-رمحه اهللا–قال اإلمام القرطيب . والديه أو أحد أقربائه
  نالوالدي على الولد شهادة وأنّ اآلية، هذه أحكام صحة يف العلم أهل بني خالف ال"
 معىن وهو الباطل، من وخيلّصهما عليهما يشهد أن برمها من بل برمها، من ذلك مينع وال ماضية،

  )5(...")4()نارا وأهليكم أنفسكم قوا: (تعاىل قوله
خالف العلماء يف شهادة املرء لوالديه أو لزوجته و ألقربائه، و رجح  -رمحه اهللا–مث سرد 

  :- رمحه اهللا–همة القوية يف ذلك؛ فقال القول بنقضه و عدم قبوله لوجود الت

                                                        
؛ ابن قدامة، 4/393، مغين احملتاج، ؛ الشربيين5/19، الشرح الصغري؛ الدردير، 1/404، أدب القضاءابن أيب الدم،  ) 1(

وزارة األوقاف الكويتية، ؛ 549، ص 2.، طالنظام القضائي يف الفقه اإلسالمي، عثمانرأفت  ؛ 11/483 ،املغين
  .165-41/164، املوسوعة الفقهية الكويتية

  .8/120، موسوعة القواعد الفقهية؛ البورنو، 227، ص األشباه و النظائرابن جنيم،  ) 2(
  .135األية  جزء من سورة النساء، ) 3(
  .6ية سورة التحرمي، جزء من األ  )4(
  .5/410، تفسري القرطيبالقرطيب،  ) 5(
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 قوية فالتهمة واحملبة، واأللفة واملواصلة احلنان توجب الزوجية فإنّ ضعيف، وهذا"... 
  .)1("ظاهرة

  
  :من السنة النبوية

 اللّه رسول أنّ :)4(جده عن أبيه عن )3(شعيب ابن عمرو عن )2(موسى بن سليمان حديث
 ألهل القانع شهادة ورد أخيه، على )5(الغمر وذي واخلائنة اخلائن شهادة رد وسلّم عليه اللّه صلّى
  .)6(لغريهم وأجازها البيت

، -رمحه اهللا–اإلمام القرطيب  لقد بني وجه االستدالل من هذا احلديث بشيئ من التفصيل
  :فقال

 القوم إىل نقطعامل إنه: القانع يف ويقال. السؤال القنوع وأصل واملستطعم، السائل :والقانع"
  . وحنوه الوكيل أو األجري مثل وذلك حوائجهم، يف ويكون خيدمهم

 مبا ينتفع البيت ألهل القانع ألنّ نفسه، إىل املنفعة جر يف التهمة :الشهادة هذه رد ومعىن
  .مردودة فشهادته نفعا بشهادته نفسه إىل جر من وكلّ. نفع من إليهم يصري

                                                        
  .5/411، تفسري القرطيبالقرطيب،  ) 1(
هو أحد الفقهاء، و ليس بالقوي يف : "قال النسائي. هو أبو أيوب األشدق الدمشقي، الفقيه، موىل أيب سفيان بن حرب  )2(

  .3/242تاريخ اإلسالم، ؛ الذهيب، 4/226ذيب التهذيب، ابن حجر العسقالين، : انظر. هـ 119تويف سنة ". احلديث
و كان ثقة صدوقا، كثري . هو عمرو بن شعيب بن حممد بن عبد اهللا بن عمرو بن العاص، أبو إبراهيم السهيمي الطائفي  )3(

تاريخ ؛ الذهيب، 8/48ذيب التهذيب، ابن حجر العسقالين، : انظر. هـ 118تويف بالطائف سنة . العلم حسن احلديث
  .3/288، اإلسالم

أحسب حممدا : "قال الذهيب. هو عبد اهللا بن عمرو، و ليس حممدا؛ و ذلك ألن أباه شعيبا ال يعرف له أخذه عن أبيه، حممد  )4(
فأما أخذه عن جده، . مات يف حياة عبد اهللا بن عمرو و والده، و خلف ولده شعيبا، فنشأ يف حجر جده و أخذ عنه العلم

  .3/288تاريخ اإلسالم، الذهيب، : انظر. إهـ." خذ ولده، عمرو، عنه فثابتو كذا أ. عبد اهللا، فمتيقن
  .10/7عون املعبود، العظيم آبادي، : انظر. الغمر هو احلقد و العداوة ) 5(
  .و حسنه األلباين. 3600رقم  ،3/306 كتاب األقضية، باب من ترد شهادته،، السننأخرجه أبو داود يف  ) 6(
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 يرد أن قوله فقياس املنفعة جر بسبب البيت ألهل القانع شهادة رد ومن: اخلطّايب قال
 أجاز من على حجة واحلديث. أكثر املنفعة جر يف التهمة من بينهما ما ألنّ لزوجته، الزوج شهادة
  .)1("ماله عليه ميتلك والن إليه، وامليل حبه من عليه جبل ملا النفع به جير ألنه البنه، األب شهادة

  
  :النظرمن 
 فإن غريه، القاضي نازع إذا ولكن الناس، بني اخلصومات لفصل نصب إمنا القاضي"فـ

 نازعه قضية يف لنفسه القاضي يقضي أن جيوز ال ألنه آخر؛ قاض عند تكون أن جيب الدعوى هذه
 لوجود له؛ شهادته تقبل ال آخر شخص أي أو أبيه أو البنه يقضي أن له ليس وكذلك. غريه فيها

  .)2("ةالتهم
  

  :تطبيقات الضابط
العفو و الصفح و عدم التخاصم يف حظوظ : يستحب لألئمة و القضاة -1

 .)3(نفسه

 وأنت أنا نتحاكم": فيقول خصومة، شخص وبني القاضي بنيإذا كان  -2
 .)4(يصلح الهذا ف ،"نفسي عند لنفسي

 جيز مل آخر رجل إىل وأوصى ماله بثلث للقاضي وأوصى رجل مات لو" -3
 .)5("األشياء من بشيء تللمي قضاؤه

 .)6("بشيء للميت يقضي ال امليت ورثة أحد القاضي كان إذا" -4

                                                        
  .412-5/411، لقرطيبتفسري االقرطيب،  ) 1(
  .8/120، موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو،  ) 2(
  .7/210طرح التثريب، العراقي،   )3(
  .15/309، الشرح املمتعالعثيمني،  ) 4(
  .3/347، 1. ، طالفتاوى اهلنديةنظام،  ) 5(
  .3/347 مرجع سابق،نظام،  ) 6(
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 تقبل ال ممن غريمها أو امرأته أو القاضي ابن له املوصى كان لو وكذلك" -5
 .)1("هؤالء عبد كان أو هلم شهادته

 حيث من له يقع القضاء ألنّ امليت؛ مرياث يف الوصي وكيل القاضي كان لو" -6
 .)2("اهرالظّ

  
  :من مستثنيات الضابط

رجل له على القاضي دين أو على بعض أقاربه ممن ال تقبل شهادة القاضي له، فمات رب 
الدين فادعى رجل أنه وصي امليت، وأقام بينة على ذلك عند هذا القاضي املديون فقضى بوصايته 

  .)3(جاز استحسانا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                        

  .3/347 ،الفتاوى اهلنديةنظام،  ) 1(
  .املوضع نفسه سابق،مرجع نظام،  ) 2(
  .2/359، غمز عيون البصائراحلموي،  ) 3(
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  :احلادي عشر الفصل
 ة و اإلمارةضابط يف اإلمام 

 
 :األول املبحث

   )1(اجلهاد واجب مع الرب و الفاجر
  

  :معىن الضابط
أن اجلهاد أمر فرض الزم و ال يسقط وجوبه ما دام األمري أو اإلمام : أي )اجلهاد واجب(

و معىن الوجوب  .)2("أخرى يف كفاية وفرض حال يف عني فرضيكون "و هذا الفرض . مسلما
  .)3(به اإلتيان وجوب يف يشتركان واجلواز جوبالو ألنجائز شرعا، : هنا

أما الفاجر فهو عام يشمل األمري املرتكب . أما الرب فأمره واضح جلي) مع الرب و الفاجر(
  .)4("بالفسق يعزل ال واإلمام نفسه على وإمثه الكبائر عمل وإن" الصغرية أو الكبرية؛ فإنه

 وأن اجلائر، أو العادل اإلمام مع زوالغ يكون أن بني الفضل هذا حصول يف فرق الفإنه 
  .)5(املسلمون وهم ااهدين بقاء اجلهاد بقاء الزم من ألن القيامة يوم إىل وأهله باق اإلسالم

  
  :أدلة الضابط

  :من السنة النبوية
 يوم إىل اخلري نواصيها يف معقود اخليل( :وسلّم عليه اللّه صلّى النيب قول - 1

 .)6()واملغنم األجر: القيامة
                                                        

  .7/234، طرح التثريبالعراقي،  ) 1(
  .3/867، 1.، طاملصابيح مشكاة شرح املفاتيح مرقاةالقاري،  ) 2(
  .5/308، الصغري اجلامع شرح التنويرالصنعاين،  ) 3(
  7/148، عون املعبودلعظيم آبادي، ا ) 4(

  .5/70، إرشاد الساريالقسطالين،  ) 5(

و ؛ 2852رقم  ،4/28 كتاب اجلهاد و السري، باب اجلهاد ماض مع الرب و الفاجر، ،صحيحهأخرجه البخاري يف   ) 6(
  .1873 رقم، 3/1493 ،القيامة يوم إىل اخلري نواصيها يف اخليل بابكتاب اإلمارة، ، صحيحهمسلم يف 



417 
 

 الرب مع ماض اجلهاد باب: "و قد بوب اإلمام البخاري هلذا احلديث بقوله
  ".والفاجر

  :-رمحه اهللا–قال احلافظ العراقي 
 الرب مع واجب اجلهاد أنّ على وغريمها والبخاري، حنبل بن أمحد به استدلّ"
 يقيد ومل واملغنم، باألجر وفسره القيامة، يوم إىل نواصيها يف اخلري بقاء ذكر ألنه والفاجر

 يكون أن بني الفضل هذا حصول يف فرق ال أنه على فدلّ عادال اإلمام كان إذا مبا ذلك
  .)1("اجلور أئمة أو العدل أئمة مع الغزو

  :- رمحه اهللا–و قال اإلمام بدر الدين العيين 
 يوم إىل اخليل نواصي يف اخلري أبقى ملا وسلم عليه اهللا صلى أنه به االستدالل وجه"
 يعدلون ال جور أئمة أمته يف أن علم وقد القيامة، يوم إىل ماض اجلهاد أن علم القيامة،

 بالصالة أمره املعىن هذا ويقوي معهم، اجلهاد أوجب فقد هذا ومع باملغامن، ويستأثرون
 .)2("وفاجر بر كل وراء

: لّموس عليه اللّه صلّى اللّه رسول قال : قال -رضي اهللا عنه– أنس حديث - 2
 من خترجه وال بذنب، تكفّره وال اللّه، إلّا إله ال قال عمن الكف اإلميان أصل من ثالثة(

 جور يبطله ال الدجال أميت آخر يقاتل أن إىل اللّه بعثين منذ ماض واجلهاد بعمل، اإلسالم
  .)3()باألقدار واإلميان عادل، عدل وال جائر،

يسقط إىل يوم القيامة مهما كان أمر فاحلديث يدل على أن وجوب اجلهاد ال 
  . املسلمني، و إنه ميضي مع اإلمام الرب أو اإلمام اجلائر

 :هذا احلديثعلى معلقا  -رمحه اهللا–قال اإلمام الصنعاين 

                                                        
  .7/234، طرح التثريبالعراقي،  ) 1(
  .14/145، عمدة القارئ شرح صحيح البخاريين، العي ) 2(
و قال األرناؤوط يف . 2532رقم ، 4/184كتاب اجلهاد، باب يف الغزو مع أئمة اجلور، ، السننأخرجه أبو داود يف  ) 3(

  ".حسن لغريه: "تعليقه
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 وفرض واجب فإنه العليا، هي اهللا كلمة لتكون اجلهاد مضي: الثاين واألصل"
 على رد وهو. عادل أو جائر خليفة مع لكلذ القتال كان سواء الدنيا، دار بقيت ما كفاية

 .)1("عادل حق إمام مع إال جهاد ال أنه زعم من
 وسلّم عليه اللّه صلّى - اللّه رسول قال :قال - رضي اهللا عنه– هريرة أيب وعن - 3

 خلف واجبة عليكم والصالة فاجرا، أو كان برا أمري كلّ مع عليكم واجب اجلهاد: ( –
 .)2()الكبائر عمل وإن جرا،فا أو كان برا مسلم كلّ

صريح يف إثبات فرضية اجلهاد على املسلمني مع كل أمري؛ برا - إن صح–فاحلديث 
 يعدلون ال جور أئمة أمته يف أن علم قد" وسلم عليه اهللا صلى فالنيب. كان أو فاجرا

 ةبالصال أمره املعىن هذا ويقوي معهم، اجلهاد أوجب فقد هذا ومع باملغامن، ويستأثرون
 .)3("وفاجر بر كل وراء

  
  :من النظر

 ترك ألنّ"القول بسقوط وجوب اجلهاد يف حالة كون اإلمام املسلم فاجرا غري مسلّم؛ 
 كلمة وظهور واستئصاهلم، املسلمني على الكفّار وظهور اجلهاد، قطع إىل يفضي الفاجر مع اجلهاد
  .)4("عظيم فساد وفيه الكفر،

  
  :تطبيقات الضابط

                                                        
  .1/197، 1.، طالتيسري معاين إليضاح التحبري، الصنعاين ) 1(
و قال البيهقي يف . 2533رقم  ،4/186 كتاب اجلهاد، باب يف الغزو مع أئمة اجلور،، نالسنأخرجه أبو داود يف  ) 2(

قال يف إرشاد و ". هريرة وأيب مكحول بني إرساالً فيه أن إال صحيح، إسناده وهذا): "2/400( معرفة السنن و األثار
 يسمع مل -الشامي وهو- مكحوالً فإن قطعمن لكنه ثقات رجاله : "و قال األرناؤوط". به بأس ال إسناده): "5/70(الساري 

  ".السنن ذيب" يف املنذري قال كما هريرة أيب من
  .14/145، عمدة القارئالعيين،  ) 3(
  .9/201، املغينابن قدامة،  ) 4(



419 
 

أن يكون الغزو مع اإلمام العادل أو اإلمام الفاجر للحصول على ال فرق بني  -1
 .)1(فضل اجلهاد و ثوابه

 يف ذلك إنما معه، يغزى والغلول، اخلمر بشرب يعرف القائد كان" ذاإ -2
 .)2("نفسه

 من يراه فيما طاعته الرعية ويلزم واجتهاده، اإلمام إىل موكول اجلهاد أمر" -3
 .)3("ا؛ برا كان اإلمام أو فاجرذلك

 .)4(هلم أمريا، فعليه طاعته برا كان أو فاجرا وأمر جيشا، اإلمام بعث إن -4

ال يسقط وجوب اجلهاد و إن كان اإلمام مبتدعا ما دامت بدعته ال خترجه من  -5
 .اإلسالم

  
  :من مستثنيات الضابط
ا إىل أنه ال يغزى مع األمري إذا كان غادر -استثناء من هذا الضابط–ذهب مجهور الفقهاء 

  .)5(ينقض العهد
 

  
  
  
  
  

  
                                                        

  .7/234طرح التثريب، العراقي،   )1(
  .9/201، املغينابن قدامة، ؛ 20، ، ص 2.، طالسلطانية األحكامالفراء،  ) 2(
  .9/202، مرجع سابقابن قدامة،  ) 3(

  .203-9/202، مرجع سابقابن قدامة،  ) 4(
ابن قدامة، مغين احملتاج؛ الشربيين، ؛ 2/174، جاشية الدسوقي؛ الدسوقي، 3/222، حاشية ابن عابدينابن عابدين،  ) 5(

  .31/146، 16/136، املوسوعة الفقهية الكويتيةوزارة األوقاف الكويتية، ؛ 8/350، مرجع سابق
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  :الثاين عشر الفصل
  ضابط يف اإلرث  

  
 :األول املبحث

   )1(احلقوق تورث كاألموال
  

  :معىن الضابط
أما من  و. املوجود الثّابت األمر: هو لغة واحلق حق، مجع لغة فهو احلقوقأما تعريف 

 أجل من الشرع مبقتضى إلنسان ثبت ما" :الفقهاء يستعمله فيعرف بأنه صطالححيث اال
   .)2("صاحله

 وحق الشرب كحق الالزمة احلقوق ولكن ،مجيع العلماء عند تورث واألعيان األمالكف 
 احلقوق تورث األمالك تورث كما اجلمهور إىل أنه فذهب كاألمالك؟ تورث هل واخليار الشفعة

 املورث، مقام يقوم ثالوار أن بطريق سواء؛ ذلك يف يعتاض ال وما باملال عنها يعتاض ما الالزمة،
 أنّ" إىل ذهبوا )واحلنابلة والشافعية املالكية( الفقهاء جمهورف .املورث كحاجة الوارث حاجة وإن

  .)3("وحقوق أموال من املتوفّى تركه ما مجيع تشمل التركة
 يف أو للمال تابعا كان ما إالّ- تورث ال عندهم احلقوق إن حيث خبالفه، احلنفية وعند

  .)4( - الامل معىن
  :)5( ، و هيعدمه أو اإلرث ناحية من حكمه منها ولكلّ خمتلفة، أنواع احلقوق و

                                                        
  .236، 6/231، طرح التثريبالعراقي،  ) 1(
  .3/10، املوسوعة الفقهية الكويتيةوزارة األوقاف الكويتية،  ) 2(
؛ وزارة 4/402كشاف القناع، ؛ البهويت، 3/3مغىن احملتاج، ؛ الشربيين، 4/470حاشية الدسوقي، الدسوقي،  ) 3(

  .11/207، األوقاف الكويتية، مرجع سابق
وزارة األوقاف الكويتية، ؛ 2/517، موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو، ؛ 5/500حاشية ابن عابدين، بدين، ابن عا ) 4(

  .3/19مرجع سابق، 

  .، بتصرف18/36، 11/207وزارة األوقاف الكويتية، مرجع سابق،  ) 5(
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 ما، حبال صاحبها غري إىل تتعدى ال شخصية حقوق وهي :مالية غري حقوق - 1
 .املال على الوالية يف األب وحق احلضانة، يف األم كحق مطلقا، عنه تورث ال فهي

 أيضا، عنه تورث ال وهذه نفسه، املورث بشخص تتعلّق ولكنها مالية، حقوق - 2
 العتبارات للمدين األجل هذا مينح فالدائن الدين، يف واألجل هبته، يف الواهب كرجوع

 . عنه تورث ال هيو وحده، الدائن يقدرها خاصة
 .اجلمهور عند تورث وهي وإرادته، املورث مبشيئة تتعلّق أخرى مالية حقوق - 3

 اخليارات وحق الشفعة، حق احلقوق :من أمثلتها و .تورث ال أنها إىل احلنفية وذهب
 .البيع عقود يف املعروفة

 ، وهذهومشيئته بإرادته وال بشخصه ال املورث، مبال تتعلّق مالية حقوق - 4
  .الرهن كحق وذلك الفقهاء، بني خالف بال عنه تورث حقوق

مر يف التفريق بني احلقوق املورثة و غري يفصل األ - رمحه اهللا–و لعل كالم اإلمام القرايف 
  :املوروثة؛ حيث قال

 حق عن مات من(: قال وسلّم أنه عليه اللّه صلّى اللّه رسول عن يروى أنه اعلم"
. ينتقل ال ما ومنها الوارث، إىل ينقل ما احلقوق من بل عمومه، على ليس اللّفظ وهذا ؛)1()فلورثته

 وأن الظّهار، بعد يعود وأن اإليالء، بعد يفيء وأن اللّعان، سبب عند يالعن أن اإلنسان حق فمن
 عليهما، أسلم إذا األختني إحدى خيتار وأن أربع، من أكثر وهن عليهن أسلم إذا نسوة من خيتار
 ومن فسخه، أو عليهما البيع إمضاء ميلك أن حقّه فمن العقد عن ألجنيب اخليار املتبايعان جعل وإذا
 وكاألمانة وغريمها، واخلطابة واإلمامة كالقصاص واملناصب الواليات من إليه فوض ما حقّه

: والضابط. للمورث ثابتة كانت وإن شيء منها للوارث ينتقل ال احلقوق هذه فجميع. والوكالة
 ما أما. أمله بتخفيف عرضه يف الوارث عن ضررا يدفع أو باملال، متعلّقا كان ما كل إليه ينتقل أنه

  .للوارث ينتقل فال وشهواته وعقله املورث بنفس تعلّقام كان

                                                        
أخرجه ." من ترك ماال فهو لورثته..: ".مل أقف على هذا اللفظ، و الثابت يف هذا املوضوع هو قوله صلى اهللا عليه و سلم  )1(

كتاب الفرائض، صحيحه، ؛ و مسلم يف 6763، رقم 8/156كتاب الفرائض، باب مرياث األسري، صحيحه، البخاري يف 
  .و اللفظ ملسلم. 1619، رقم 3/1238باب من ترك ماال فهو لورثته، 
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روال عقله يرثون وال له، تبعا به يتعلّق ما فريثون املال، يرثون الورثة أنّ: الفرق يف والس 
  .)1( ..."بذلك يتعلّق ما يرثون فال نفسه، وال شهوته

  :و من صيغ هذا الضابط
 .)2("املال يورث كما تورث احلقوق" - 1
  .)3("األمالك تورث كما الالزمة قوقاحل تورث" - 2
  

  :أدلة الضابط
 ومن كانوا، من عصبته فلريثه ماال وترك مات مؤمن فأيما(: قوله عليه الصالة و السالم

  .)4()مواله فأنا فليأتين ضياعا، أو دينا ترك
  :- رمحه اهللا–قال اإلمام القسطالين 

 احلقوق فإن الغالب خمرج خرج املال وذكر حقّا أو أي) ماال وترك مات مؤمن فأميا("
  .)5(")كانوا من عصبته فلريثه( كاملال تورث

 لورثة تركة وجعلهما واحلق املال بني وسلّم عليه اللّه صلّى النيب مجع يف هذا احلديث
بتفصيل سابق الذكر فيما تورث و ما –؛ مما يدل على أن احلقوق تورث كما تورث األموال امليت

    .- ال تورث من احلقوق
  

  :تطبيقات الضابط
 ذلك كان سواء الصحيح على اخليار فلوارثه الس يف العاقدين أحد مات إذا - 1

 .)6(والعيب الشرط خيار أم الس خيار
                                                        

  .279-3/275، الفروقالقرايف،  ) 1(
  .2/55، داملنثور يف القواعالزركشي،  ) 2(
  .2/517، موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو،  ) 3(

 ،، باب الصالة على من ترك ديناكتاب يف االستقراض و أداء الديون و احلجر و التفليس ،صحيحهأخرجه البخاري يف  ) 4(
  .2399، رقم 3/118
  .3/48، يض القديرفاملناوي، : ؛ و انظر أيضا4/222، إرشاد الساري شرح صحيح البخاريالقسطالين،  ) 5(
  .2/517، مرجع سابق؛ البورنو، 2/55؛ الزركشي، مرجع سابق، 3/101، روضة الطالبنيالنووي،  ) 6(
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 اهللا رمحه الشافعي فعند ا األخذ قبل أو الشفعة طلب قبل الشفيع ماتإذا  - 2
 .)1(خليفته ألنه للمورث كانت كما الشفعة حق لوارثه

 العمد، عن بالصلح أو اخلطأ، بالقتل الواجبة الدية اتفاقا وق املوروثةمن احلق" - 3
 .)2("وصاياه وتنفذ امليت ديون منه فتقضى األولياء بعض بعفو ماال القصاص بانقالب أو

 .)3(العقد حقوق ورثهم امللك يورثهم كما املشتري - 4
 ورث عليها اإلقدام قبل مات فإذا للموروث، حقا القسامة كانت كذلك - 5

 .)4(القسامة حق الورثة
 وحق الشرب، حق: مثل عقار، على املقررة احلقوق": من احلقوق املوروثة - 6

 .)5("املرور وحق املسيل، وحق ارى،
-كحقوق التأليف و حقوق االختراع و ما أشبهه–احلقوق املعنوية املعاصرة  - 7

 .من احلقوق اليت تورث ملا فيها من القيم املالية
  
  :يات الضابطمن مستثن

   :ته الشخصية، مثال ذلكإراد واإلنسان  شهوةل يرجع ما: مما يستثىن من هذا الضابط
( يف الزواج  الشرعي العدد من أكثر على جديدا و هو متزوج أسلم من خيار - 1

 .)6(التعيني يف مقامه الوارث يقوم ال) وهو أربع نسوة
 . )7(يقوم الوارث بالتعينيفال  مات مثّ بعينها ال امرأتيه إحدى طلّق إذا  - 2

                                                        
  .2/517، موسوعة القواعد؛ البورنو، 2/56، املنثور يف القواعدالزركشي،  ) 1(
  .3/19، يةاملوسوعة الفقهية الكويتوزارة األوقاف الكويتية، ؛ .2/55، مرجع سابقالزركشي،  ) 2(
  . ،17/35اية املطلباجلويين،  ) 3(

  .نفس املرجعاجلويين،  ) 4(
  .18/37وزارة األوقاف الكويتية، مرجع سابق،  ) 5(
  .2/55الزركشي، مرجع سابق،  ) 6(
  .نفس املرجعالزركشي،  ) 7(
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 من ألنه اللّعان يف مقامه الوارث يقم مل مات مثّ زوجته املورث قذف إذا" - 3
 .)1("للشهوة يرجع أيضا وهو النكاح توابع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  .2/55، املنثور يف القواعدالزركشي،  ) 1(
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  :الثالث عشر الفصل
 ضابط يف األميان و النذر 

  
 :األول املبحث

 )1(ذا كان فيه مصلحةاحلنث يف اليمني أفضل من اإلقامة عليها إ

  
  :معىن الضابط

 معان هلا اللغة يف اليمنيو . و هذا يشمل النذور، فإنه مبعىن اليمني )احلنث يف اليمني(
 وقد ،اليمىن اليد )2(و  بالقوة، أي )2( M  _  ^  ]  \L : تعاىل قوله ومنه ،القوة )1( :ثالثة
  .)3(احللف أو القسم )3(؛ و قوته لوفور باليمني العضو مسي

 بيمني منهم واحد كل يأخذ حتالفوا إذا كانوا الناس ألن احللف؛ على اليمني وأطلقت
. "أوالترك الفعل على احلالف عزم به قوي عقد عن عبارة": الفقهاء اصطالح ويف .)4(صاحبه
  .))5ا تتقوى العزمية ألن باليمني؛ العقد هذا ومسي

فهو . )6("حانث فهو مبوجبها يف مل إذا حنثا حينث ميينه يف حنث"فهو من ) احلنث(أما 
 ما فعل إما وذلك اليمني، عليه انعقدت ملا املخالفة"و اتفق الفقهاء على أنه  .)7(باليمني الوفاء عدم

 على حلف ما فعل عن تراخى قد أنه علم إذا فعله على حلف ما ترك وإما يفعله، ال أن على حلف
  .)8("فعله فيه ميكنه ليس وقت إىل فعله

                                                        
  .7/164، طرح التثريبالعراقي،  ) 1(
  .45رة احلاقة، األية سو ) 2(
  .13/461 ،"مين"مادة  ،لسان العربابن منظور،  ) 3(
  .2/681، ، املصباح املنريالفيومي ) 4(
  .4/2442، الفقه اإلسالمي و أدلتهالزحيلي،  ) 5(
  .1/154 ،"حنث"مادة  ،مرجع سابقالفيومي،  ) 6(

  .173، ص معجم لغة الفقهاءقلعجي،  ) 7(
  .104، ص الفقهيالقاموس أبو حبيب،  ) 8(
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 أو كان ذكرا عبدا أو كان حرا مطلقا، احلانث على الكفّارة يوجب اليمني يف احلنثف
 إطعام أو رقبة، عتق إما: والكفّارة .تعاىل باهللا اليمني وكان عاقال، بالغا مسلما كان إذا أنثى،
 مصيا فعليه منها واحدا يستطع مل فإن. الثّالثة هذه بني التخيري على كسوم أو مساكني عشرة
 قوله وهي. )1(ذلك يف الصرحية لآلية املسلمني؛ علماء مجيع بني عليه متفق أمر وهذا. أيام ثالثة
  : تعاىل

M®   ¬  «  ª   ©  ¨   §  ¦    ¥  ¤   £¯     ²   ±   °  ´   ³

 »   º   ¹    ¸   ¶  µ   ¾  ½   ¼¿  Å  Ä   Ã   Â  Á  ÀÆ    Ê   É          È   Ç

ËL )2(.  
أن ترك الوفاء باليمني أوىل من البقاء : أي) إذا كان فيه مصلحة أفضل من اإلقامة عليها(

  . عليه إذا كان  يف احلنث و ترك الوفاء مصلحة
   

  :أدلة الضابط
: - وسلم عليه اهللا صلى - النيب قال: قال عنه اهللا رضي )3(مسرة بن الرمحن عبد عن

  .)4()خري هو الّذي وأت ميينك عن فكفّر منها، خريا غريها فرأيت ميني، على حلفت وإذا(...
 خمير فأنت شيء حلفك على يترتب ال كان فإن لتدعه، أو لتفعله أمر على حلفت إذا أي

 على احمللوف ترك أو تركه، على احمللوف فعل هو األحسن كان وإن التكفري، أو فيها املضاء بني
  .)5(ميينك عن وكفّر خري، هو الذي فأت فعله،

                                                        
  .617-8/616، موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو،  ) 1(
  .89األية جزء من سورة املائدة،  ) 2(
أسلم يوم الفتح، و كان أحد . هو عبد الرمحن بن مسرة بن حبيب بن عبد مشس بن عبد مناف العبشمي، أبو سعيد القرشي ) 3(

اإلصابة، ابن حجر العسقالين، : انظر. هـ 51: و قيل. هـ 50تويف سنة . نزل البصرة و غزا سجستان. األشراف
  .2/419تاريخ اإلسالم، ؛ الذهيب، 2/572
و مسلم ؛ 6722رقم ، 8/147كتاب كفارات األميان، باب الكفارة قبل احلنث و بعده،  ،صحيحهأخرجه البخاري يف  ) 4(

رقم  ،3/1273 ها أن يأيت الذي هو خري،كتاب األميان، باب ندب من حلف ميينا فرأى غريها خريا من، صحيحهيف 
1652  .  

  .5/314،  1.، طالبخاري صحيح خمتصر شرح القاري منارقاسم،  ) 5(
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  :-رمحه اهللا–قال اإلمام الصنعاين 
 اليمني على التمادي من خريا تركه وكان شيء على حلف من أنّ على دليل احلديث"

 له يستحب إنما بأنه اجلماهري صرح ولكنه األمر يفيده كما خري هو ما وإتيان التكفري عليه وجب
  .)1(..."ذلك

  
  :تطبيقات الضابط

ن يأيت الذي هو خري يستحب ملن حلف على ميني و رأى غريها خريا منها؛ أ - 1
 . )2(و يكفر عن ميينه

 ويكفّر خري، هو الذي فيفعل مندوب، ترك أو مكروه، فعل على حلف من - 2
 .)3(ميينه عن

 الزوجة، هذه أطلق أن نذر علي هللا: قال زوجته، يطلق أن إنسان نذر فإذا - 3
 .)4(تطلق وال ميني كفارة تكفر أن األفضل: له نقول

: فنقول مكروه، البصل وأكل بصال، آكل أن نذر علي هللا: قال لو مثل - 4
 .)5(فمثله ثوما، آكل أن نذر علي هللا: قال ولو .وتكفّر تأكل أال األفضل

 أو رمحه، يصل ال حلف كمن واجب، ترك على حلف إذا اليمني نقض جيب - 5
 .)6(اخلمر ليشربن حلف كمن حمرم، فعل على حلف

                                                        
  .2/548، سبل السالمالصنعاين،  ) 1(
  .8/70، طرح التثريبالعراقي،  ) 2(
  .5/264، موسوعة الفقه اإلسالميالتوجيري،  ) 3(
  .15/214، الشرح املمتعالعثيمني،  ) 4(
  .نفس املرجعالعثيمني،  ) 5(
  .5/264، مرجع سابقالتوجيري،  ) 6(
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 قبل موجودا كان أنه نتبي أو احليض، فطرأ غدا زوجته يباشر أن حلف لو" - 6
 مل بالغد يقيد مل فإن القاسم، البن خالفا وأصبغ مالك عند فيحنث به، يعلم ومل احللف
  .)1("فيباشرها تطهر حتى ينتظر بل حينث،

  
  :من مستثنيات الضابط

 حيرم فهذا؛كالزنا احملرم يترك أو رمحه، يصل كأن الواجب يفعل أن حلف إذا" - 1
 .)2("احلنث عليه

 يوم يغتسل أن حلف لو كما مكروه، ترك أو مستحب، فعل على فحل إذا" - 2
 .)3("بيمينه فيرب احلنث، له يكره فهذا اجلمعة،

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

                                                        
، املوسوعة الفقهية الكويتية؛ وزارة األوقاف الكويتية، 141، 2/134حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، الدسوقي،  ) 1(

7/298.  
  .5/277، موسوعة الفقه اإلسالميالتوجيري،  ) 2(
  .5/277، مرجع سابقالتوجيري،  ) 3(
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  اخلامتة
  

  :و ميكن إمجال أهم النتائج اليت توصل إليها الباحث من خالل هذا البحث فيما يلي
صرة ال زالت قائمة أن حاجة األمة إىل القواعد و الضوابط الفقهية يف احلياة املعا -1

إلجياد احللول لكثري من السائل و املعضالت و النوازل اليت تستجد يوما بعد يوم يف 
 .مجيع نواحي حيام

أن القواعد الفقهية قد بدأت نشأا األوىل مع نزول التشريع اإلسالمي ملا دلت  -2
ليت هي النصوص من القرآن و السنة على كثري األلفاظ و الصيغ اجلامعة املانعة ا

 .مبثابة القواعد العامة يف األحكام

أن لفقهاء الشافعية دورا بارزا و فضل االهتمام و العناية بالتآليف يف جمال القواعد  -3
 .الفقهية؛ خاصة يف مرحلة النمو و التدوين هلذا العلم

أن احلافظ العراقي و ابنه احلافظ أبو زرعة العراقي من أروع األمثلة املقتدى ا يف  -4
تربية الوالدين يف تنشئة أوالدهم حىت صاروا من وراث األنبياء و الرسل؛  جناح

يف إعداد ابنه البار كعامل - بتوفيق من اهللا تعاىل–حيث جنح احلافظ العراقي األب 
 .من علماء األمة

متيز احلافظ العراقي و ابنه بكوما عاملا موسوعيا؛ و ذلك يظهر من خالل التراث  -5
 .ألمة اإلسالمية الذي يتطرق أغلب الفنون العلميةالعلمي الذي تركاه ل

الفقهية و –يعترب من أهم الثروات العلمية " طرح التثريب يف شرح التقريب"كتاب  -6
الذي تعاون يف إعداده احلافظ العراقي و ابنه احلافظ أبو  - احلديثية يف نفس الوقت

واحدة و منهج ميشيان على نفس واحد و طريقة  -رمحهما اهللا–زرعة؛ و قد كانا 
واحد يف تأليف هذا السفر اجلليل؛ حىت جيد القارئ له كأنه صادر من مؤلف 

  .-على ذلك -رمحه اهللا–لو ال وجود تصرحيات احلافظ أبو زرعة –واحد 
. هذه هي بعض ما توصل إليه الباحث من النتائج من خالل دريب و سريي مع هذا البحث

من التوصيات و املقترحات فيما يتعلق ذه الرسالة؛ و بدا للباحث  ما و يف األخري، أقدم بعض
  :هي
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يف جوانبه العلمية املتعددة؛ و لعل " طرح التثريب"أمهية مواصلة دراسة هذا الكتاب  -1
الذي يظهر للباحث هو دراسة جانب الفقه املقارن و اجلانب احلديثي هلذا 

 .ازه و دراستهالكتاب؛ فالكتاب ثري ذين اجلانبني مما يتيح ألي باحث إبر

أمهية مواصلة دراسة مؤلفات احلافظ العراقي و احلافظ أيب زرعة األخرى يف  -2
اجلوانب العلمية املتعددة؛ فإن الباحث قد رأى أن مؤلفات هذين اإلمامني ال زالت 

 .يف حاجة من اهتمام العلماء و الباحثني

إلسالمية و إعداد أمهية مواصلة نشر الوعي ألمهية دراسة القواعد الفقهية لألمة ا -3
لدراسة هذه القواعد  -مع خمتلف طبقام و جماالم–مناهج ميسرة لعوام املسلمني 

الفقهية، مث تطبيقها يف حيام اليومي؛ خاصة القواعد و الضوابط اليت ترتبط حبيام 
 .على سبيل املباشرة

و سلم على نبينا  و صلى اهللا. و اهللا تعاىل أعلى و أعلم، و هو املوفق لكل خري و صواب
  .حممد

  
  
  

  ذا متت الرسالة، و هللا احلمد و املنة
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  الفهارس
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  الصفحة  احلديث
    )ا ( 

  347  فألهلك شيء فضل فإن عليها، فتصدق بنفسك ابدأ
  267   وعصينا؟ مسعنا قبلكم من الكتابني أهل قال كما تقولوا أن أتريدون
  410  ؟اللّه حدود من حد يف أتشفع
  371  واجلراد فاحلوت: امليتتان فأما ودمان ميتتان لنا أحلّت

 أمسكن مما فكل اللّه، اسم وذكرت املعلّمة، كالبك أرسلت إذا
  قتلن وإن عليكم

258  

  382  يتفرقا مل ما باخليار منهما واحد فكلّ الرجالن تبايع إذا
  147  إذا التقى املسلمان بسيفيهما

 لعنتها عليها غضبان فبات فأبت فراشه إىل امرأته الرجل دعا إذا
  تصبح حتى املالئكة

394  

  179  أربعا أم ثالثا صلّى كم يدر فلم صالته، يف أحدكم شك إذا
  308  اخلبث حيمل مل قلّتني املاء كان إذا

  292  ارموا و اركبوا، و ألن ترموا أحب إيل من أن تركبوا
  215  االستنشاق يف وبالغ األصابع، بني وخلّل الوضوء، أسبغ
  387  قضاء أحسنهم الناس خيار إنّ إياه، أعطه

  362  يف ثوبيه اغسلوه مباء وسدر، وكفنوه
  291  اجلهاد كلمة حق عند سلطان جائرأفضل 

  272  ال؟ أم أقاهلا تعلم حتى قلبه عن قتشق أفال
  285  بضع وستون شعبةاإلميان 

  407  له لذنب كمن ال ذنبالتائب من ا
  343  الثّلث، والثّلث كبري، أو كثري

  419  فاجرا أو كان برا أمري كلّ مع عليكم واجب اجلهاد
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  98   بني واحلرام بني، احلالل
  110  بين واحلرام بين، احلالل
  198  كتابه يف اللّه حرم ما واحلرام كتابه، يف اللّه أحلّ ما احلالل

  79  اخلراج بالضمان
  417  واملغنم األجر: القيامة يوم إىل اخلري نواصيها يف معقود اخليل

  347  وصلة صدقة: اثنتان القرابة ذي ىوعل صدقة، املسكني على الصدقة
  171  يرث ال القاتل
، فما بال القاتل هذا اللّه رسول يا قالوا النار يف واملقتول القاتل

  املقتول؟
101  

400  أملك وال متلك، فيما تلمين، فال أملك فيما قسمي، هذا اللّهم  
  309  ولونه وطعمه رحيه على غلب ما إلّا شيء ينجسه ال املاء

  168   اليمني على نية املستحلف
  296  اهللا إلّا إله ال: يقولوا حتى الناس أقاتل أن أمرت

  117  الشرك عن الشركاء أغىن أنا
 أجل من فحرم حيرم، مل شيء عن سأل من جرما، املسلمني أعظم إنّ
  ألتهمس

198  

  154  وسوست عما ألميت جتاوز اللّه إنّ
  278  اجلمال حيب مجيل اهللا إنّ
  366  تضيعوها فال فرائض فرض - وجل عز - اهللا إن
  162  حسنة مؤمنا يظلم ال اهللا إنّ
  382  خيارا البيع يكون أو يتفرقا، مل ما بيعهما يف باخليار املتبايعني إنّ
 الركعتني يف فقام الظهر، م صلّى وسلم عليه اهللا صلى النيب أن

  جيلس ومل األوليني
330  

  307  شيء ينجسه ال طهور، املاء إنّ
  326  ربه يناجي فإنما الصالة، يف كان إذا املؤمن إنّ
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  285  الكتاب أهل من قوما ستأيت إنك
  111  عليها أجرت إالّ اللّه وجه ا تبتغى نفقة تنفق لن إنك

  314  إّنما األعمال بالنّیات
  138  بالنيات األعمال إنما
  331  تنسون كما أنسى مثلكم بشر أنا إنما
 من أبلغ يكون أن بعضكم فلعلّ اخلصم، يأتيين وإنه بشر، أنا إنما

  بعض
273  

  325  الناس كالم من شيء فيها يصلح ال الصالة هذه إنّ
  242  احلبلة حبل بيع عن ى أنه

  184  فحجوا احلج، عليكم اهللا فرض قد الناس أيها
    

    )ب(
  296  املسلم، أخاه حيقر أن الشر من امرئ حبسب

    
    )ت(

  118  سبيله يف اجلهاد إلّا بيته من خيرجه ال سبيله يف جاهد ملن اللّه تكفّل
  409  تزنوا وال تسرقوا، وال شيئا، باللّه تشركوا ال أن على تبايعوين

   
   )ث(

 تكفّره وال اللّه، إلّا إله ال قال عمن الكف اإلميان أصل من ثالثة
  بذنب

418  

   
    )خ(

  189  خذوا عين مناسككم
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  251  باملعروف وولدك،  يكفيك ما خذي
  324  فيه يصلّي قباء إىل - وسلّم عليه اهللا صلّى اللّه رسول خرج
  184  واللّيلة اليوم يف صلوات مخس

   
   )د(

  224  دعوه وهريقوا على بوله سجال من ماء أو ذنوبا من ماء
   

    )ذ(
  242   أمه ذكاة اجلنني ذكاة

  155  عندنا تربا الصالة يف وأنا ذكرت
    

    )س(
  330  ونقصان زيادة كلّ نم جتزيان السهو سجدتا

    
    )ص(

  131؛318                ليصلّوا كما رأيتموىن أص
  338  لرؤيته وأفطروا لرؤيته صوموا

    
    )ف(

  395  اهللا بأمان أخذمتوهن فإنكم النساء، يف اهللا فاتقوا
  214   استطعتم ما منه فأتوا بشيء أمرتكم فإذا

  423  كانوا من عصبته فلريثه ماال وترك مات مؤمن فأيما
  106  أمرأة ينكحها فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو
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  404  الزنا؟ ما تدري فهل
    )ك(

  319  الراحلة على يصلّي وسلّم عليه اهللا صلّى اللّه رسول كان
  371  كلوا رزقا أخرجه اهللا، أطعمونا إن كان معكم

  375  حرام فهو أسكر شراب كل
  375  مخر مسكر كل

   
    )ل(

  199  أبدا ألبسه ال
  58  جيري ال الّذي الدائم املاء يف تبل ال
  219  تزرموه ال
  337  تروه حتى تفطروا وال اهلالل، تروا حتى تصوموا ال
  382  بعض بيع على بعضكم يبع وال الركبان، تلقّوا ال
  363  القفّازين تلبس وال احملرمة، املرأة تنتقب ال
  251  باملعروف عليهم تنفقي أن عليك حرج ال
  122   له يءش ال

  210  ال ضرر و ال ضرار
  58  دائمال املاء يف أحدكم يبولن ال
  278  كرب من ذرة مثقال قلبه يف كان من اجلنة يدخل ال

  58  اجلنابة من فيه يغتسل وال
  362  الربنس وال السراويل، وال العمامة، وال القميص، يلبس ال
  206  جداره على خشبة يضع أن جاره أحدكم مينعن ال

  303  ال ينصرف حتى يسمع صوتا أو جيد رحيا
  161  الدين يوم خطيئيت يل اغفر رب: يوما يقل مل إنه ينفعه، ال
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129  

  189  وأسقى أطعم إني منكم، كأحد لست
  329  تقصر ومل سأن مل

  343  ليس فيما دون مخس أواق صدقة
    

      )م(    
  343  ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكّي فليس بكرت

  228  أيسرمها إليه أحبهما كان إلّا قطّ أمرين بني خير ما
  279  مهنته ثويب سوى جلمعةا ليوم ثوبني اشترى لو أحدكم على ما

  206  به مكر أو مؤمنا ضار من ملعون
  243  تؤبر أن بعد خنال ابتاع من
  148  اللّيل من يصلّي يقوم أن ينوي وهو فراشه أتى من
  98  رد فهو منه ليس ما هذا أمرنا يف أحدث من
  110  رد فهو منه ليس ما هذا أمرنا يف أحدث من
  279  ثيابه أحسن من ولبس اجلمعة يوم اغتسل من
  280  مسجدنا يقربن فال والكراث والثّوم البصل أكل من
 غفر احلرام، املسجد إىل األقصى املسجد من عمرة أو حبجة أهلّ من
  تأخر وما ذنبه من تقدم ما له

351  

  155  ركعتني صلّى مثّ من توضأ حنو وضوئي هذا
  383  منا فليس غشنا ومن منا، السالح فليس علينا محل من
  148  الشهداء منازل اهللا بلّغه بصدق، الشهادة اهللا سأل من
  172  اآلخرة يف حرمها منها، يتب مل مثّ ا،الدني يف اخلمر شرب من
  206  عليه اللّه شق شاق ومن به، اللّه ضار ضار من
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  122  نواه ما فله عقاال إلّا ينو ومل اللّه سبيل يف زاغ من(
  117  ذنبه من تقدم ما له غفر واحتسابا إميانا رمضان قام من

  399  من كانت له امرأتان فمال إىل إحدامها جاء يوم القيامة وشقّه مائل
    

    )و(
  427  منها خريا غريها فرأيت ميني، على حلفت وإذا
  155  هايعمل مل ما له أغفرها فأنا سيئة، يعمل بأن حتدث وإذا
  198  عنه عفا مما فهو عنه سكت وما
    

    )ـه(
  352  - وسلّم عليه اللّه صلّى - نبيك لسنة هديت

  370  ههو الطهور ماؤه احلل ميتت
    

      )ي(    
  193  واحد أباكم وإنّ واحد، ربكم إنّ أال الناس، أيها يا

  223  يا عائشة ، لوال أن قومك حديث عهد جباهلية ألمرت بالبيت فهدم 
  128  الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج يا معشر
  110  نيام على يبعثون مثّ وآخرهم، بأوهلم خيسف

  
 
 

 
  فهرس املراجع و املصادر
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اإلحكام يف ، الثعليب سامل بن حممد بن علي أيب بن علي الدين سيد احلسن أبواآلمدي،  -1

 ).ت.اإلسالمي، داملكتب : بريوت(، عفيفي الرزاق عبد: حتقيقأصول األحكام، 

أدب القضاء،  ،إبراهيم بن عبد اهللا اهلمذاين احلموي ابن أيب الدم الشافعي ،ابن أيب الدم -2
 ).هـ 1404وزارة األوقاف، : العراق(، 1.، طحمي هالل السرحان: حتقيق

 العقيدة شرح،  حممد بن علي الدين عالء بن حممد الدين احلنفي، صدر العز أيب ابن -3
 دار: القاهرة(، 1. األلباين، ط الدين ناصر: ختريج العلماء، من مجاعة: حتقيق، الطحاوية

 .)هـ 1426 السالم

يف  ماجيستري أطروحة ،وتطبيقا تأصيال النبوية التروك ،اإلتريب حممد صالح حممداإلتريب،  -4
 األوقاف وزارة: قطر(، 1. ، طاإلسالمية الشريعة قسم  القاهرة جبامعة العلوم دار كلية

 ).ـه 1433، اإلسالمية والشؤون

 الكرمي عبد ابن حممد بن حممد بن حممد بن املبارك السعادات أبو الدين جمدابن األثري،  -5
 متيم أيب و سليمان بن أمحد: ،حتقيقالشافعي مسند شرح يف الشايف، اجلزري الشيباين

 ).هـ 1426مكتبة الرشد، : الرياض(، 1. ، طإبراهيم بن ياسر

 1.، طالكامل يف التاريخ، اجلزري الشيباين حممد الكرم أيب بن علي ناحلس أبو، األثري ابن -6
  ).م 1385دار صادر، : بريوت(

 الكرمي عبد ابن حممد بن حممد بن حممد بن املبارك السعادات أبو الدين جمد ابن األثري، -7
 حممود و الزاوى أمحد طاهر: حتقيق ،و األثر النهاية يف غريب احلديث ،اجلزري الشيباين

 .)هـ 1399املكتبة العلمية، : بريوت(ط، .، دالطناحي مدحم

 ، 1.ط، اتىب شرح يف العقىب ذخرية، الولّوي موسى بن آدم بن علي بن حممد،  اإلثيويب - 8
  .)هـ 1424، والتوزيع للنشر بروم آل دارو  للنشر الدولية املعراج دار: م.د(

مؤسسة : بريوت(، 1.ون، طو آخر األرنؤوط شعيب: ، حتقيقاملسند بن حنبل، أمحد -9
 ).هـ1421الرسالة، 
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 علي الشافعي، بن احلسن بن الرحيم عبد الدين مجال حممد، اإلسنوي، أبو -10
. د :حتقيق ،الفقهية الفروع من النحوية األصول على يتخرج فيما الدري الكوكب

 ).هـ 1405دار عمار، : عمان(، 1.عواد، ط حسن حممد

اية السول يف شرح منهاج بن حسن،  اإلسنوي، مجال الدين عبد الرحيم -11
 ).هـ 1389مطبعة حممد علي صبيح، : مصر(ط، . دالوصول، 

 على البهية الفوائد جمموعة ،عمير آل حسن بن حممد بن صاحل حممد أبواألمسري،  -12
 .)هـ 1420الرياض، دار الصميعي، ( ،1.ط، الفقهية القواعد منظومة

أو (املكلفني فيما يتعبد به لرب العاملني  مقاصداألشقر،  الدكتور عمر سليمان،  -13
 ).هـ 1401الكويت، مكتبة الفالح، (، 1. ط، )النيات يف العبادات

الفروق الفقهية عند اإلمام األفغاين، الدكتور أبو عمر سيد حبيب بن أمحد املدين،  -14
 ).هـ 1429مكتبة الرشد، : الرياض(، 1. ط، )مجعا و دراسة(ابن قيم اجلوزية 

، 2.ط، إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، حممد ناصر الدين، األلباين -15
 ).هـ 1405املكتب اإلسالمي، : بريوت(

مكتبة : الرياض(، 1.، طصحيح الترغيب و الترهيب حممد ناصر الدين،، األلباين -16
 ).هـ 1421املعارف، 

، سغرا مؤسسة: الكويت(، 1.ط، داود أيب صحيح حممد ناصر الدين،، األلباين -17
  ).هـ 1423

 املكتب: بريوت(، 1.ط، الترمذي سنن ضعيفحممد ناصر الدين، ، األلباين -18
 ).هـ 1411، االسالمي

 ط،.د ،التحرير تيسرياحلنفي،  البخاري حممود بن أمني حممدأمري بادشاه،  -19
 ).هـ 1403 العلمية الكتب دار: بريوت(

التقرير و التحبري على  ي،ابن أمري حاج، أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن حممد احلنف -20
 ).هـ 1403دار الكتب العلمية، : بريوت( 1.، طحترير الكمال بن اهلمام

 شرح يف املطالب أسىن ، زكريا بن حممد بن حيىي زكريا أبو الدين زيناألنصاري،  -21
  .)ت.، داإلسالمي الكتاب دار: بريوت(ط، .، د الطالب روض
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، القرطيب التجييب وارث بن أيوب بن دسع بن خلف بن سليمان الوليد أبوالباجي،  -22
 .)هـ 1332مطبعة سعادة، : مصر(، 1. ، طاملوطإ شرح املنتقى

 ،1.طأصول الفقه؛ املوضوع و الغاية،  يعقوب بن عبد الوهاب،. الباحسني، د -23
 ).هـ 1408مكتبة الرشد، : الرياض(

، 1.ط التخريج عند الفقهاء و األصوليني،يعقوب بن عبد الوهاب، .الباحسني، د -24
 ).هـ 1414مكتبة الرشد، : الرياض(

قاعدة األمور مبقاصدها؛ دراسة الباحسني، الدكتور يعقوب بن عبد الوهاب،  -25
 ).هـ 1419مكتبة الرشد، : الرياض(، 1.طنظرية و تأصيلية، 

. 2. طاملفصل يف القواعد الفقهية، يعقوب بن عبد الوهاب، . الباحسني، د -26
 ).ـه 1432دار التدمرية، : الرياض(

 رمحه باز بن العزيز عبد العالمة فتاوى جمموع ،اهللا عبد بن العزيز عبد ابن باز، -27
 .)هـ 1420دار القاسم، : الرياض(ط، .، دالشويعر سعد بن حممد: إشراف ،اهللا

دار : جدة(، .ط.، دعمدة التحقيق يف التقليد والتلفيقالباين، حممد سعيد،  - 28
 ).هـ 1418القادري، 

29- على البجريمي حاشية ،الشافعي املصري عمر بن حممد بن سليمان، البجريمي 
 .)هـ 1369مطبعة احلليب، : القاهرة(ط، .، داملنهج

 شرح األسرار كشف ،الدين عالء حممد، بن أمحد بن العزيز عبد ،احلنفي البخاري -30
 .)ت.د، اإلسالمي الكتاب دار: بريوت( ط،.د ،البزدوي أصول

 رسول أمور من املختصر الصحيح املسند اجلامعالبخاري، حممد بن إمساعيل،  -31
، .1.، طالناصر ناصر بن زهري حممد: ، حتقيقوأيامه وسننه وسلم عليه اهللا صلى اهللا
 .)هـ 1422دار طوق النجاة، : الرياض(

جامع مسائل األحكام ملا نزل من القضايا الربزيل، أبو القاسم بن أمحد البلوى،  -32
: بريوت(، 1.الدكتور حممد احلبيب اهليلة، ط: قيق، حت)فتاوى الربزيل( باملفتني واحلكام

 .)هـ 1402دار الغرب اإلسالمي، 
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القواعد و الضوابط الفقهية عند شيخ اإلسالم ابن برناوي، حليمة بنت حسن،  -33
ط، .د، )رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري( تيمية يف كتاب الزكاة و الصوم و احلج

 .)هـ 1418 ،جامعة أم القرى: مكة املكرمة(

، 1.طموسوعة القواعد الفقهية، ، حممد بن أمحد بن صدقي حممدالربونو،  -34
 ).هـ 1424مؤسسة الرسالة، : بريوت(

الوجيز يف إيضاح البورنو، الدكتور حممد صدقي بن أمحد أبو احلارث الغزي،  -35
 ).هـ 1416مؤسسة الرسالة، : بريوت(، 4. طقواعد الفقه الكلية، 

، توضيح التميمي صاحل بن الرمحن عبد بن اهللا عبد الرمحن عبد أبو البسام،  -36
 .)هـ 1423مكتبة األسدي، : املكرمةمكة (، 5.، طاألحكام من بلوغ املرام

 العالم تيسري، محد بن صاحل بن الرمحن عبد بن اهللا عبد الرمحن عبد أبوالبسام،  -37
 ).هـ 1426، التابعني مكتبة: القاهرة(، 10.، طاألحكام عمدة شرح

، شرح صحيح البخاري، امللك عبد بن خلف بن علي احلسن أبو، ابن بطال -38
 ).هـ 1423مكتبة الرشد، : الرياض(، 2.، طإبراهيم بن ياسر متيم أبو: حتقيق

ومايتبعها من األحكام األصولية  والفوائد القواعد، عالء الدين ابن اللحامالبعلي،  -39
   .)هـ 1418كتبة العصرية، امل: بريوت(، 1. ، طعبد الكرمي الفضيلي: ، حتقيقالفرعية

: ، حتقيقالقرآن تفسري يف الترتيل معامل ، مسعود بن احلسني حممد أبوالبغوي،  -40
 ).هـ 1417دار طيبة، : الرياض(، 4. و آخرون، ط النمر اهللا عبد حممد

ط .، داإلقناع منت عن القناع كشاف، الدين صالح بن يونس بن منصورالبهويت،  -41
 ).ت.، ديةالعلم الكتب دار: بريوت(

، مؤسسة الرسالة: بريوت(، 2.، طضوابط املصلحةالبوطي، حممد سعيد رمضان،  -42
 ).هـ 1393

 اخلراساين، اخلسروجردي موسى بن علي بن احلسني بن أمحد، أبو بكر البيهقي -43
دار الكتب العلمية، : بريوت(، 3.، طعطا القادر عبد حممد: حتقيق ،السنن الكربى

 .)هـ 1424
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سنن ، الضحاك بن موسى بن سورة بن عيسى بن حممديسى الترمذي، أبو ع  -44
 ومطبعة مكتبة شركة: مصر(، 2.أمحد حممد شاكر و آخرون، ط: حتقيقالترمذي، 

  ).هـ 1395، احلليب البايب مصطفى

الدليل الشايف على  ،اهللا عبد بن يوسف الدين مجال احملاسن أبو ابن تغري بردي، -45
ز البحث العلمي مكة املكرمة، مرك(، 1.لتوت، طفهيم حممد ش: حتقيق ،املنهل الصايف

       ).س.جامعة أم القرى، د

: بريوت( ،1.طالنجوم الزاهرة، ابن تغري بردي، مجال الدين يوسف األتابكي،  -46
  .)هـ 1418دار الكتب العلمية، 

 أبو احلنفي، الظاهري اهللا عبد بن يوسف الدين مجال احملاسن أبوتغري بردي، ابن  -47
، أمني حممد حممد. د: ، حتقيقالوايف بعد واملستوىف الصايف املنهل، الدين المج احملاسن

 ).ت.، دللكتاب العامة املصرية اهليئة: القاهرة(ط، .د

 أبو احلنفي، الظاهري اهللا عبد بن يوسف الدين مجال احملاسن أبوتغري بردي، ابن،  -48
 عبد حممد نبيل: ، حتقيقفةواخلال السلطنة ويل من يف اللطافة مورد، الدين مجال احملاسن
 ).ت.دار الكتب املصرية، د: القاهرة(، ط.، دأمحد العزيز

عبد العزيز بن عبد : حتقيقكتاب التوحيد، التميمي، حممد بن عبد الوهاب،  -49
 .)ت.، دمام حممد بن سعودجامعة اإل: الرياض(، 1.، طالرمحن السعيد

، 1. ط، اإلسالمي فقهال موسوعةالتوجيري، حممد بن إبراهيم بن عبد اهللا،  -50
 ).هـ 1430بيت األفكار الدولية، : الرياض(

 العمدة شرحالسالم،  عبد بن احلليم عبد بن أمحد العباس أبو الدين تقيابن تيمية،  -51
مكتبة : الرياض(، 1.احلسن، ط حممد بن صاحل. د: ، حتقيقوالعمرة احلج مناسك بيان يف

 ).هـ 1409احلرمني، 

دار : بريوت(، 1.ط الفتاوى الكربى،أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، أبو العباس  -52
 ).هـ 1408الكتب العلمية، 
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عبد : مجع و ترتيبجمموع الفتاوى، ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم احلراين،  -53
 املصحف لطباعة فهد امللك جممع: املدينة النبوية(ط، .الرمحن بن قاسم و ابنه حممد، د

 ).هـ 1416، الشريف

سليمان : ، اعتناءشفاء العليل شرح منار السبيلعبد اهللا بن عبد الرمحن، اجلربين،  -54
 ).هـ 1420دار القاسم، : الرياض. (1.بن صاحل اخلرشي، ط

دار : بريوت(، 1.طالتعريفات، ، الشريف الزين علي بن حممد بن علي اجلرجاين، -55
 .)هـ 1403الكتب العلمية، 

 يف النهاية غاية ،يوسف بن حممد بن حممد اخلري أبو الدين مشس ابن اجلزري، -56
 ).ت.مكتبة ابن تيمية، د: مصر(ط، .د ،القراء طبقات

حممد : ، حتقيقأحكام القرآناحلنفي،  أمحد بن علي أبو بكر الرازياجلصاص،  -57
 ).هـ 1405، دار إحياء التراث العريب: بريوت(ط، .، دصادق القمحاوي

 شرح على اجلمل حاشية ،األزهري العجيلي منصور بن عمر بن سليماناجلمل،  -58
  .)ت.دار الفكر، د: بريوت(، )الطالب منهج شرح بتوضيح الوهاب فتوحات ( املنهج

األراء األصولية يف املطلق و املقيد و املنطوق و املفهوم اجلهين، أمحد بن حممد،  - 59
: مكة املكرمة( ط،.، درسالة ماجستريللحافظ العراقي و ابنه يف كتاما طرح التثريب، 

 ).هـ 1417ة أم القرى، جامع
 يف املسري زاد، حممد بن علي بن الرمحن عبد الفرج أبو الدين مجالابن اجلوزي،  -60

 1422دار الكتاب العريب، : بريوت(، 1. ، طاملهدي الرزاق عبد: ، حتقيقالتفسري علم
   .)هـ

. طالعربية،  وصحاح اللغة تاج الصحاح  محاد، بن إمساعيل نصر أبواجلوهري،  -61
 ).هـ 1407دار العلم للماليني، : وتبري. (4

 اللغة تاج الصحاح ،الفارايب اجلوهري محاد بن إمساعيل نصر بوأ اجلوهري، -62
دار العلم للماليني، : بريوت(، 4.ط، عطار الغفور عبد أمحد: حتقيق، العربية وصحاح
  .)هـ 1407
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: حتقيق، )كتاب الفروق(اجلمع و الفرق ، يوسف بن اهللا عبد حممد أبواجلويين،  -63
 ). هـ 1424، اجليل دار: بريوت(، 1. ، طاملزيين اهللا عبد بن سالمة بن الرمحن عبد

، 1.، طسنة الترك و داللتها على األحكام الشرعيةاجليزاين، حممد بن حسني،  -64
 ).هـ 1431دار ابن اجلوزي، : الدمام(

م، .د(ط، .دشرح القواعد و األصول اجلامعة، احلازمي، أمحد بن مساعد،  -65
 )ت.كتبة الشاملة، دامل

دار : بريوت( ط،.د ،)و معه تلخيص الذهيب(املستدرك على الصحيحني احلاكم،  -66
 ).هـ 1417الكتب العلمية، 

املستدرك  النيسابوري محدويه بن حممد بن اهللا عبد بن حممد اهللا عبد أبواحلاكم،  -67
العلمية، دار الكتب : بريوت(، 1.ط، عطا القادر عبد مصطفى: قيقحتعلى الصحيحني، 

 .)هـ 1411

 الدارمي حامت أبو التميمي معبد بن معاذ بن أمحد بن حبان بن حممد، ابن حبان -68
: بريوت( ،2.شعيب األرناؤوط، ط: حتقيق، بلبان ابن بترتيب حبان ابن صحيح ،البسيت

  .)هـ 1414، مؤسسة الرسالة

ب اإلقناع لطالاحلجاوي، أبو النجا شرف الدين موسى بن أمحد بن موسى،  -69
 ).ت.دار املعرفة، د: بريوت(ط، .داإلقناع، 

دار : بريوت(ط، .، دإنباء الغمر ،أبو الفضل أمحد بن علي ابن حجر العسقالين، -70
  .)هـ 1403الكتب العلمية، 

بلوغ املرام من أدلة األحكام، ابن حجر العسقالين، أبو الفضل أمحد بن علي،  - 71
 .)هـ 1424ر الفلق، دا: الرياض(، 7.مسري بن أمني الزهري، ط: حتقيق

 بتحرير املنتبه تبصري، حممد بن علي بن أمحد الفضل أبوابن حجر العسقالين،  -72
 ).ت.د العلمية، املكتبة: بريوت(ط، .د، النجار علي حممد: حتقيق ،املشتبه

حممد سيد جاد : حتقيقالدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة، ابن حجر العسقالين،  -73
   .)ت.در الكتب احلديثة، دا: مصر( ط،.د احلق،
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فتح الباري شرح ل، الفض أبو حجر بن علي بن أمحدابن حجر العسقالين،  -74
 1379دار املعرفة، : بريوت(، 1.، طاخلطيب الدين حمب: إشرافصحيح البخاري، 

 ).هـ

املؤسس للمعجم  عجمامل، 1.ابن حجر العسقالين، أمحد بن علي بن حممد، ط -75
  ).هـ 1413دار املعرفة، : بريوت( ط،.، درعشلييوسف امل. د: ، حتقيقاملفهرس

األحكام اخلاصة بالنيب صلى اهللا عليه و سلم يف  احلريب، أمحد بن مسران بن أمحد، -76
 .)هـ 1408 ،جامعة أم القرى: مكة املكرمة( ط،.، درسالة املاجستريالقرآن و السنة، 

، 1.، طيف اإلسالمالقواعد و الضوابط لنظام القضاء إبراهيم حممد، . احلريري، د -77
 .)هـ 1420دار عمار، : عمان(

اإلحكام   ،الظاهري القرطيب األندلسي سعيد بن أمحد بن علي حممد أبوابن حزم،  -78
  .)ت.دار اآلفاق اجلديدة، د: بريوت(ط، .أمحد شاكر، د: حتقيقيف أصول األحكام، 

، اآلثارب احمللى، القرطيب األندلسي سعيد بن أمحد بن علي حممد أبوابن حزم،  -79
  .)ت.دار الفكر، د: بريوت( ،ط.د

: حتقيق. ذيول العرب يف خرب من غرباحلسيين، حممد بن علي بن محزة الدمشقي،  -80
 ). هـ 1405دار الكتب العلمية، : بريوت( 1ط . حممد السعيد بن بسيوين زغلول

. د: حتقيقكتاب القواعد، احلصين، تقي الدين أبو بكر بن حممد بن عبد املؤمن،    -81
 .)هـ 1418مكتبة الرشد، : الرياض(، 1. عبد الرمحن بن عبد اهللا الشعالن، ط

لقواعد والضوابط الفقهية للمعامالت ااحلصني، عبد السالم بن إبراهيم بن حممد،  -82
 .)هـ 1422دار التأصيل، : القاهرة(، 1.، طاملالية عند ابن تيمية

، املالكي الرعيين سيالطرابل حممد بن حممد اهللا عبد أبو الدين مشساحلطاب،  -83
 .)هـ 1412دار الفكر، : بريوت( 3.، طخليل خمتصر شرح يف اجلليل مواهب

غمز عيون ، احلسيين الدين شهاب العباس أبو مكي حممد بن أمحد احلموي، -84
 1405دار الكتب العلمية، : بريوت(، 1.طالبصائر شرح كتاب األشباه و النظائر، 

 ).هـ
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األندلسي،  الدين أثري حيان بن يوسف بن ليع بن يوسف بن حممد حيان، أبو -85
 1420دار الفكر، : بريوت(ط، .مجيل، د حممد صدقي: ، حتقيقالتفسري يف احمليط البحر
 ).هـ

. ، طالتداخل بني األحكام يف الفقه اإلسالمياخلشالن، خالد بن سعد بن فهد،  -86
 .)هـ 1419دار إشبيليا، : الرياض(، 1

تاريخ ، د بن علي بن ثابت بن أمحد بن مهديأبو بكر أمح اخلطيب البغدادي، -87
 1417دار الكتب العلمية، : بريوت(، 1. ، طمصطفى عبد القادر عطا: حتقيقبغداد، 

  .)هـ

 ).ت.مكتبة الدعوة، د: القاهرة( .ط.دعلم أصول الفقه، خالف، عبد الوهاب،  -88

د اهللا عب: د، حتقيقعبد الرمحن بن حمم، ويل الدين مقدمة ابن خلدونابن خلدون،  -89
 .)هـ 1425دار يعرب، م، .د(، 1. ، طحممد الدرويش

أبو العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن إبراهيم بن أيب بكر الربمكي ابن خلكان،  -90
دار : بريوت(ط، .عباس، دإحسان : حتقيق، وأنباء أبناء الزمانوفيات األعيان  ،اإلربلي

 ). ت.صادر، د

 بن النعمان بن مسعود بن مهدي بن أمحد بن عمر بن علي احلسن أبو، الدارقطين -91
: بريوت(، 1.و آخرون، ط االرنؤوط شعيب: حتقيقسنن الدارقطين، ، البغدادي دينار

  ).هـ 1424مؤسسة الرسالة، 

 األزدي عمرو بن شداد بن بشري بن إسحاق بن األشعث بن سليمان، أبو داود -92
املكتبة : بريوت(ط، .حلميد، دحممد حمي الدين عبد ا: حتقيقسنن أيب داود، ، السجستاين
  ).ت.العصرية، د

 األزدي عمرو بن شداد بن بشري بن إسحاق بن األشعث بن سليمانأبو داود،  -93
 بن طارق معاذ أيب: حتقيق، السجستاين داود أيب رواية أمحد اإلمام مسائل، السجستاين

 ).هـ 1420مكتبة ابن تيمية، : القاهرة(، 1.، طحممد بن اهللا عوض



455 
 

، 1.، طاملفسرين طبقاتالدين،  مشس أمحد بن علي بن ودي، حممدالداو -94
 .)ت.دار الكتب العلمية، د: بريوت(

: الرياض(، 2.ط، الطهارة أحكام موسوعة، حممد بن دبيان عمر أبوالدبيان،  -95
 ).هـ 1426مكتبة الرشد، 

: بريوت. (ط.، دمالك مذهب إىل املسالك أقرب على الصغري الشرحالدردير،  -96
  .)ت.ارف، ددار املع

بطالن العمل باحلساب الفلكي يف الصوم واإلفطار الدسوقي، وائل بن علي،    -97
وبيان ما فيه من مفاسد ووجوب العمل بالرؤية الشرعية الثابتة عن خري الربية صلى اهللا 

 .)هـ 1429صيد الفوائد،  م،.د(، 2.ط عليه وسلم،

، وقي على الشرح الكبريحاشية الدس، حممد بن أمحد بن عرفة املالكي الدسوقي، -98
 .)ت.دار الفكر، د: بريوت(ط، .د

كتاب االنتصار لواسطة عقد ابن دقمان العالئي، إبراهيم بن حممد بن أيدمر،  -99
منشورة دار اآلفاق اجلديدة، : بريوت( ط،.د جلنة إحياء التراث العريب،: حتقيقاألمصار، 

 .)ت.د

أمحد حممد : حتقيق ،اماألحك عمدة شرح اإلحكام إحكامابن دقيق العيد،    -100
 .)ت.مطبعة السنة احملمدية، د: قاهرةال(ط، .شاكر، د

علي حممد معوض : حتقيق. البداية و النهايةالدمشقي، أبو الفداء إمساعيل بن كثري،  -101
 ).هـ 1415دار الكتب العلمية، : بريوت( 1ط . و عادل أمحد عبد املوجود

الشافعي،  علي بن عيسى بن سىمو بن حممد الدين كمالالدمريي، أبو البقاء    -102
  .)هـ 1425دار املنهاج، : جدة(، 1. ، طالنجم الوهاج يف شرح املنهاج

االقتراح يف "مقدمة حتقيق ( عصر ابن دقيق العيدالدوري، قحطان عبد الرمحن،  -103
 ). هـ 1427دار العلوم، : عمان( 1، ط )البن دقيق العيد" بيان االصطالح

إعراب قوله "الكمال بن اهلمام و حتقيق رسالته الدوري، قحطان عبد الرمحن،  -104
كتاب : لبنان(ط، .، د...)"كلمتان خفيفتان على اللسان(صلى اهللا عليه و سلم 

 ).هـ 1432ناشرون، 
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 1. ، طاملمتع يف القواعد الفقهيةالدوسري، الدكتور مسلم بن حممد بن ماجد،  -105
 ). هـ 1428دار زدين، : الرياض(

 اإلسالم تاريخ، قامياز بن عثمان بن أمحد بن حممد اهللا عبد أبو الدين مشسالذهيب،  -106
دار الغرب : بريوت(، 1.، طمعروف عواد بشار. د: ، حتقيقواألعالم املشاهري ووفيات

 ).م 2003اإلسالمي، 

تذكرة ، قامياز بن عثمان بن أمحد بن حممد اهللا عبد أبو الدين مشسالذهيب،  -107
 ).هـ 1419لمية، دار الكتب الع: بريوت(، 1.، طاحلفاظ

شعيب : ، حتقيقسري أعالم النبالء، مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمانالذهيب،  -108
 ).هـ 1417مؤسسة الرسالة، : بريوت(، 11. و آخرون،  ط األرنؤوط

. د: ، حتقيقالفقهاء حلية،  القزويين زكرياء بن فارس بن احلسني أمحد أبوالرازي،  -109
  ).ت.د، للتوزيع املتحدة الشركة: بريوت( ط،.د ،التركي احملسن عبد بن اهللا عبد

،  التيمي احلسني بن احلسن بن عمر بن حممد اهللا عبد أبوالرازي، فخر الدين  -110
 :بريوت(، 3. ، طالعلواين فياض جابر طه الدكتور: حتقيقاحملصول يف علم أصول الفقه، 

  .)هـ 1418، الرسالة مؤسسة

مكتبة : بريوت( ط،.د ،خمتار الصحاح ،الرازي، حممد بن أيب بكر بن عبد القادر -111
 ).هـ 1985لبنان، 

شرح مسند القزويين،  الكرمي عبد بن حممد بن الكرمي عبدالرافعي، أبو القاسم    -112
 والشؤون األوقاف وزارة: قطر(، 1.، طزهران بكر حممد وائل بكر أبو: ، حتقيقالشافعي
 ).هـ 1428، اإلسالمية الشؤون إدارة اإلسالمية

العزيز شرح  ،القزويين القاسم أبو الكرمي عبد بن حممد بن الكرمي عبد ،الرافعي -113
دار الكتب : بريوت( 1.، طاملوجود عبد أمحد عادل و عوض حممد علي: حتقيق ،الوجيز

 .)هـ 1417العلمية، 

ابن رجب احلنبلي، زين الدين عبد الرمحن بن أمحد البغدادي الدمشقي احلنبلي،  -114
: بريوت(، 7. شعيب األرناؤوط و إبراهيم باجس، ط: قيقحتجامع العلوم و احلكم، 

 ).هـ 1422مؤسسة الرسالة، 
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 السالمي احلسن، بن رجب بن أمحد بن الرمحن عبد الدين زين ابن رجب احلنبلي، -115
 بن حممود: حتقيق ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،احلنبلي الدمشقي مث البغدادي

 1417مكتبة الغرباء األثرية، : املدينة النبوية(، 1.و آخرون، ط املقصود عبد بن شعبان
 .)هـ

دار : بريوت( ،1.ط ،القواعد الفقهيةابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن بن أمحد،  -116
 .)هـ 1418الكتب العلمية، 

بداية اتهد و ،  القرطيب أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد الوليد أبوابن رشد،  -117
 ).هـ 1425، دار احلديث: القاهرة(اية املقتصد، 

 الدكتور: حتقيقاملقدمات املمهدات، القرطيب،  أمحد بن حممد الوليد أبوابن رشد،  -118
 .)هـ 1408، اإلسالمي الغرب دار: بريوت(، 1.، طحجي حممد

ط، .د ،معجم املؤلفني ي،الدمشق الغين عبد بن راغب حممد بن عمر رضا كحالة، -119
  ).ت.، دالعريب التراث إحياء دار: بريوت(

 احملتاج اية ،الدين شهاب محزة بن أمحد العباس أيب بن حممد الدين مشس ي،الرمل -120
  ).هـ 1404دار الفكر، : بريوت(ط، .، داملنهاج شرح إىل

ط، .دنظرية التقعيد الفقهي و أثرها يف اختالف الفقهاء، حممد، . الروكي، د -121
 ).هـ 1414كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية، : الرباط(

 املذهب فروع يفحبر املذهب ، إمساعيل بن الواحد عبد احملاسن أبوالروياين،    -122
 ).م 2009دار الكتب العلمية، : بريوت(، 1.، طالسيد فتحي طارق: حتقيق، الشافعي

ط، .دتاج العروس،، الفيض أبو احلسيين الرزاق عبد بن حممد بن حممد الزبيدي، -123
 ).ت.دار الفكر، د: بريوت(

، 1.، طشرح القواعد السعدية، الكرمي عبد بن اهللا عبد بن احملسن عبدالزامل،  -124
 ).هـ 1422، اخلضراء أطلس دار: الرياض(

املوسوعة امليسرة يف تراجم أئمة الزبريي، وليد بن أمحد احلسني، و آخرون،  -125
 ).هـ 1424جملة احلكمة، : بريطانيا(، 1.ط، التفسري واإلقراء والنحو واللغة
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القواعد الفقهية و تطبيقاا يف املذاهب  الزحيلي، الدكتور حممد مصطفى، -126
 ).هـ 1427دار الفكر، : دمشق(، 1. طاألربعة، 

: دمشق. (2.، طاإلسالمي الفقه أصول يف الوجيزحممد مصطفى، . الزحيلي، د -127
  ).هـ 1427اخلري،  دار

دار : دمشق( 4. ط ،وأدلّته اإلسالمي الفقه، مصطفى بن وهبة. د. أالزحيلي،  -128
 .)ت.الفكر، د

 يف احمليط البحر ،ادر بن اهللا عبد بن حممد الدين بدر اهللا عبد أبو الزركشي، -129
 ).هـ 1414دار الكتيب، (، 1.ط ،الفقه أصول

تشنيف الشافعي،  ادر بن اهللا عبد بن حممد الدين بدر اهللا عبد أبوالزركشي،  -130
: القاهرة(، 1.، طربيع اهللا عبد. د و العزيز عبد سيد. د: حتقيق، اجلوامع جبمعاملسامع 

 ).هـ 1418، قرطبة مكتبة

. ، طشرح الزركشيالزركشي، مشس الدين حممد بن عبد اهللا املصري احلنبلي،  -131
 ).هـ 1413دار العبيكان، : الرياض(، 1

 ،األعالم الدمشقي، فارس بن علي بن حممد بن حممود بن الدين خري الزركلي، -132
 . )م 2002، للماليني العلم دار: بريوت(، 15.ط

دار القلم، : دمشق(، 4.طشرح القواعد الفقهية، زرقا، أمحد بن حممد الزرقا، ال -133
 ).هـ 1417

: بريوت(، 3.طاملدخل الفقهي العام، الزرقاء، أمحد بن حممد بن السيد عثمان،  -134
 ).ت.دار الفكر، د

، 2.طدروس يف مقدمة الدراسات القانونية، حممود مجال الدين، . زكي، د -135
 .)م 1968مة لشوؤن املطابع األمريية، اهليئة العا: القاهرة(

 ).ت.دار الفكر العريب، د: بريوت(ط، .د أصول الفقه،أبو زهرة، حممد،  -136

. طاملدخل املفصل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، أبو زيد، بكر بن عبد اهللا،  -137
 ).هـ 1417دار العاصمة، : الرياض(، 1
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: بريوت(، 2.، طسالميةنظام القضاء يف الشريعة اإلعبد الكرمي، . زيدان، د -138
 .)هـ 1409مؤسسة الرسالة، 

: قيقحت نصب الراية،، حممد بن يوسف بن اهللا عبد حممد أبو الدين مجالالزيلعي،  -139
 .)هـ 1418، الريان مؤسسة: بريوت(، 1.، طعوامة حممد

 شرح احلقائق بينيتاحلنفي،  البارعي حمجن بن علي بن عثمانالزيلعي، فخر الدين  -140
 .)هـ 1313، األمريية الكربى املطبعة: القاهرة(، 1.ط ،الدقائق كرت

 مذاهب وتوضيح وأدلته السنة فقه صحيح ،السيد بن كمال مالك أبوسامل،  -141
 ).م 2003،  التوفيقية املكتبة: القاهرة(، 1.، طاألئمة

، 1.طاألشباه و النظائر، ، الدين تقي بن الوهاب عبد الدين تاجالسبكي،  -142
 ).هـ 1411لمية، دار الكتب الع: بريوت(

احلاجب  رفع ،عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف تاج الدين أبو النصربكي، الس -143
، 1.، طعادل أمحد عبد املوجودو  علي حممد عوض: حتقيق ،عن خمتصر ابن احلاجب

 ). هـ 1419عامل الكتب، : بريوت(

: حتقيقطبقات الشافعية الكربى، ، الدين تقي بن الوهاب عبد الدين تاجالسبكي،  -144
 1413دار هجر، : م.د(، 2.، طاحللو حممد الفتاح عبد. د و الطناحي حممد حممود. د

  .)هـ

، الضوء الالمع الأهل القرن التاسعالسخاوي، مشس الدين حممد بن عبد الرمحن،  -145
 ).ط.، دمنشورات دار مكتبة احلياة: بريوت. (ط.د

دار بلنسية، : الرياض(، 1.، طالقواعد الفقهية الكربى و ما تفرع منهاالسدالن،  -146
 ).هـ 1417

شرحها و دورها يف : تبسيط القواعد الفقهية لسرحان، الدكتور حمي هالل، ا -147
   ).ت.ددار الكتب العلمية، : بريوت(، إثراء التشريعات احلديثة

: بريوت(ط .د ،املبسوط ، األئمة مشس سهل أيب بن أمحد بن حممد السرخسي،  -148
 .)هـ 1414دار املعرفة، 
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دار الفكر، : دمشق(، 2.ط ،واصطالحا لغة الفقهي القاموسيب، ي أبو حبسعد  -149
 .)هـ 1408

 الطبقات ،البغدادي البصري بالوالء اهلامشي منيع بن حممد اهللا عبد أبو ابن سعد، -150
 .)هـ 1968دار صادر، : بريوت(، 1.إحسان عباس، ط: حتقيق، الكربى

القواعد و الضوابط الفقهية يف حممد بن عبد الرمحن بن عبد العزيز، . السعدان، د -151
رسالة ( احلدود و حىت اية كتاب اجلزية كتاب املغين البن قدامة من أول كتاب

 ).هـ 1421، جامعة أم القرى :مكة املكرمة(ط، .، د)الدكتورة

 بأقرب الفقة لنيل واأللباب البصائر أوىل إرشادالسعدي، عبد الرمحن بن ناصر،  -152
: الرياض(، 1. ، طاملقصود عبد بن أشرف حممد أبو:  به، اعتىناألسباب وأيسر الطرق

 ).هـ 1420أضواء السلف، 

 عيون وقرة األبرار قلوب جةالسعدي، عبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهللا،  -153
 واألوقاف اإلسالمية الشئون وزارة: الرياض(، 4.ط، األخبار جوامع شرح يف األخيار
 ).هـ 1423، واإلرشاد والدعوة

، املنان كالم تفسري يف الرمحن الكرمي تيسريد الرمحن بن ناصر، السعدي، عب -154
 ). هـ 1420مؤسسة الرسالة، : بريوت(، 1.، طاللوحيق معال بن الرمحن عبد: حتقيق

القواعد واألصول اجلامعة والفروق والتقاسيم السعدي، عبد الرمحن بن ناصر،  -155
 ). هـ 2002مكتبة السنة، : القاهرة(، 1.، طالبديعة النافعة

 2.ط، الدين يف الفقة وتوضيحمنهج السالكني السعدي، عبد الرمحن بن ناصر،  -156
 .)هـ 1423، الوطن دار: الرياض(

: ، تقدميالفقهية القواعد بشرح العلية األفهام تلقيحالسعيدان، وليد بن راشد،  -157
 .)ت.، داملكتبة الشاملة :م.د(ط، .دالشيخ سلمان بن فهد العودة، 

اصر القريين، سامل بن ن: اعتناءضوابط الصيام الفقهية، راشد، السعيدان، وليد بن  -158
 .)ت.، دصيد الفوائد :م.د(ط، .د

: الدمام(، 1.طحكمها و آثارها، -األسهم سليمان، بن حممد بن صاحلالسلطان،  -159
 ).هـ 1427دار ابن اجلوزي، 
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 الدر، الدائم عبد بن يوسف بن أمحد الدين شهاب العباس أبوالسمني احلليب،  -160
: دمشق( ط،.د ،اخلراط حممد أمحد الدكتور :حتقيق، املكنون الكتاب علوم يف صونامل

 .)ت.د القلم، دار

 على السندي حاشية التتوي، اهلادي عبد بن حممد الدين نور احلسن، أبوالسندي،  -161
 ).ت.دار اجليل، د: بريوت. (ط.د ،ماجه ابن سنن

، جهله الفقيه يسع ال الذي الفقه أصول، عوض بن نامي بن عياضالسلمي،  -162
 ).هـ 1426، التدمرية دار: الرياض(، 1.ط

، عبد الرمحن اليماين: حتقيقاألنساب، السمعاين، عبد الكرمي بن حممد التميمي،  -163
 .)م 1980الناشر حممد أمني، : بريوت( ،2.ط

متبوعا بتحقيق (، جمال النية يف الفقه اإلسالمي حممد بن يونس. السويسي، د -164
دار سحنون، : تونس(، 1.ط، )دراك النية لشهاب الدين القرايفكتاب األمنية يف إ

 ).هـ 1431

، رمضان وفضل الصوم فقه يف الريان نداء، العفاين اهللا عبد بن حسني بن سيد -165
 ).ت.، دعسريي ماجد دار: جدة( ط،.د أبو بكر اجلزائري و آخرون،: تقدمي

، استنباط التأويلاإلكليل يف السيوطي، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر،  -166
 ).هـ 1373دار الكتاب العريب، : القاهرة(ط، .د

 ط، .د احلاوي للفتاوى،السيوطي، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر،  -167
 ).هـ 1424، والنشر للطباعة الفكر دار: بريوت(

حسن ، عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي أبو الفضلالسيوطي، جالل الدين  -168
دار : القاهرة(، 1.، طحممد أبو الفضل إبراهيم: ، حتقيقوالقاهرة يف تاريخ مصر احملاضرة

 .)هـ 1387، إحياء الكتب العربية

: ، حتقيقذيل طبقات احلفاظالسيوطي، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر،  -169
 ).ت.العلمية، ددار الكتب : بريوت(ط، .، دعمريات زكريا

: بريوت(، 1.، طبقات احلفاظطالسيوطي، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر،  -170
 ).هـ 1403دار الكتب العلمية، 
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 حسن بن مشهور: ، حتقيقالغرناطي اللخمي حممد بن موسى بن إبراهيمالشاطيب،  -171
 ).هـ 1417دار ابن عفان، : الدمام(، 1. طاملوافقات، ،  سلمان آل

 ).ت.دار املعرفة، د: بريوت(ط، .داألم، الشافعي، حممد بن إدريس املطليب،  -172

 معرفة إىل احملتاج مغين، الشافعي اخلطيب أمحد بن حممد الدين مشسالشربيين،  -173
 .)هـ 1412دار الكتب العلمية،: بريوت(، 1.، طاملنهاج ألفاظ معاين

التقريب يف ختريج أحاديث تقريب األسانيد و الشالحي، خالد بن ضيف اهللا،  -174
 ).هـ 1425دار املؤيد، : الرياض( ،1.طترتيب املسانيد، 

مكتبة النهضة : القاهرة(،  10ط . موسوعة التاريخ اإلسالمي أمحد،  يب،شل -175
  ).ت.داملصرية، 

 يف البيان أضواء، اجلكين القادر عبد بن املختار حممد بن األمني حممدالشنقيطي،  -176
 .)هـ 1415دار الفكر، : بريوت(، ط.د، بالقرآن القرآن إيضاح

مذكرة يف أصول ، اجلكين القادر بدع بن املختار حممد بن الشنقيطي، حممد األمني -177
 .)م 2001، واحلكم العلوم مكتبة: املدينة املنورة(، 5.ط ،الفقه

 الدراري املعاين كوثراجلكين،  أمحد بن اهللا عبد سيد بن اخلضر حممدالشنقيطي،  -178
 ).هـ 1415مؤسسة الرسالة، : بريوت. (1. ، طالبخاري صحيح خبايا كشف يف

 من احلق حتقيق إيل الفحول إرشاد ،اهللا عبد بن حممد بن علي بن حممد الشوكاين، -179
 1419دار الكتاب العريب، : بريوت(، 1.، طعناية عزو أمحد: حتقيق ،األصول علم
 .)هـ

 بعد من مبحاسن الطالع البدر ،اهللا عبد بن حممد بن علي بن حممد الشوكاين، -180
 . )ت.دار املعرفة، د: بريوت(ط، .د ،السابع القرن

 على املتدفق اجلرار السيل اليمين، اهللا عبد بن حممد بن علي بن حممد الشوكاين، -181
 .)ت.دار ابن حزم، د: بريوت(، 1.ط، األزهار حدائق

، كثري ابن دار: بريوت(، 1. ، طالقدير فتح، حممد بن علي بن حممدالشوكاين،  -182
 . )هـ 1414
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، قى األخبارنيل األوطار شرح منت اهللا، عبد بن حممد بن علي بن حممد الشوكاين، -183
 .)هـ 1413دار احلديث، : مصر. (1.بابطي، طالض الدين عصام: حتقيق

 الكتاب، العبسي خواسيت بن عثمان بن إبراهيم بن حممد بن اهللا عبد، ابن أيب شيبة -184
مكتبة : الرياض(، 1.كمال يوسف احلوت، ط: ، حتقيقواآلثار األحاديث يف املصنف

 ).هـ 1409الرياض، 

، 1.طاللمع يف أصول الفقه، ، يوسف بن علي بن إبراهيم اقاسح أبوالشريازي،  -185
 .)هـ 1424دار الكتب العلمية، : بريوت(

 مكرم بن حممد: هذبهطبقات الفقهاء، ، علي بن إبراهيم اسحاق أبو الشريازي، -186
، العريب الرائد دار: بريوت(، 1.إحسان عباس، ط: ، حتقيق)هـ711: املتوىف( منظور ابن

 .)هـ 1970

 أمحد: ، حتقيقبالوفيات الوايف، اهللا عبد بن أيبك بن خليل الدين صالح الصفدي، -187
  .)هـ 1420دار إحياء التراث، : بريوت(ط، .، دمصطفى وتركي األرناؤوط

: مصر(ط، .، دواالنكسار االنتشار بني )التتار( املغولالصاليب، علي بن حممد،  -188
 ).هـ1430األندلس اجلديدة، 

، الوفيات فوات، شاكر بن الرمحن عبد بن أمحد بن شاكر بن حممدصالح الدين،  -189
 ).م 1973دار صادر، : بريوت(، 1.إحسان عباس، ط: حتقيق

مراصد األطالع على أمساء ، عبد املؤمن بن عبد احلقصفي الدين البغدادي،  -190
 ).هـ 1373 دار املعرفة :بريوت( 1، ط علي حممد البجاوي: ، حتقيقاألمكنة البقاع

، دار النهضة العربية :بريوت( 1.طأصول القانون، نعم فرج، عبد امل. الصدة، د -191
 .)م 1998

 شرح التنوير ،الكحالين احلسين، حممد بن صالح بن إمساعيل بن حممد الصنعاين، -192
دار السالم، : الرياض(، 1.، طإبراهيم حممد إسحاق حممد. د: حتقيق ،الصغري اجلامع

 .)هـ 1432
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 معاين إليضاح التحبري، احلسين حممد بن الحص بن إمساعيل بن حممدالصنعاين،  -193
 1433مكتبة الرشد، : الرياض(، 1.، طحلّاق حسن بن صبحي حممد: ، حتقيقالتيسري

 ).هـ

سبل السالم،  ،الكحالين احلسين حممد بن صالح بن إمساعيل بن حممد الصنعاين، -194
 .)ت.دار احلديث، د: القاهرة(ط، .د

، املعجم الكبري ،الشامي اللخمي مطري بن بأيو بن أمحد بن سليمان، الطربين  -195
  .)ت.مكتبة ابن تيمية، د: لقاهرةا(، 2.محدي بن عبد ايد السلفي، ط: حتقيق

 البيان جامع، اآلملي غالب بن كثري بن يزيد بن جرير بن حممد الطربي، أبو جعفر -196
 1420مؤسسة الرسالة، : بريوت(، 1. أمحد حممد شاكر، ط: حتقيق ،القرآن تأويل يف

 ).هـ

شرح الصرصري أبو الربيع،  الكرمي بن القوي عبد بن سليمانالطويف، جنم الدين  -197
مؤسسة الرسالة، : بريوت(، 1.، طالتركي احملسن عبد بن اهللا عبد: حتقيقخمتصر الروضة، 

 ).هـ 1407

 املصابيح مشكاة على الطييب شرح، اهللا عبد بن احلسني الدين شرفالطييب،    -198
مكة (، 1. ، طهنداوي احلميد عبد. د: ، حتقيق )السنن حقائق عن شفالكا(بـ املسمى
 ).هـ 1417، الباز مصطفى نزار مكتبة: املكرمة

حاشية ابن ( رد احملتار على الدر املختار، حممد أمني بن عمر ابن عابدين، -199
 ).هـ 1419عامل الكتب، : بريوت(، 1.عادل أمحد عبد املوجود، ط: حتقيق ،)عابدين

: القاهرة( 2ط العصر املماليكي يف مصر و الشام، يد عبد الفتاح، عاشور، سع -200
 ).هـ 1976دار النهضة العربية، 

، والتنوير لتحريراالتونيسي،  الطاهر حممد بن حممد بن الطاهر حممدابن عاشور،  -201
  ).م 1984، للنشر التونسية الدار: تونس(

. 1. معوض، ط علي حممد عطا و حممد سامل: ، حتقيقاالستذكارابن عبد الرب،  -202
 ). هـ 1421دار الكتب العلمية، : بريوت(
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 يف ملا التمهيد، القرطيب النمري حممد بن اهللا عبد بن يوسف عمر أبوابن عبد الرب،  -203
، البكري الكبري عبد حممد و العلوي أمحد بن مصطفى: حتقيق، واألسانيد املعاين من املوطأ

 ).هـ 1387،اإلسالمية والشؤون األوقاف عموم وزارة: املغرب(ط، .د

عامل : بريوت(، 1. ، طاملعاصرة العربية اللغة معجم، خمتار أمحد .دعبد احلميد،  -204
 ).هـ 1429الكتب، 

القواعد الفقهية املستخرجة من كتاب أبو عبد الرمحن اجلزائري، عبد ايد مجعة،  -205
  .)ـه 1423دار ابن القيم و دار ابن عفان، : الدمام( ،1. طإعالم املوقعني، 

التاج واإلكليل الغرناطي،  القاسم أيب بن يوسف بن حممدالعبدري، أبو عبد اهللا  -206
  .)هـ 1418دار الكتب العلمية، : بريوت(، 1.، طملختصر خليل

عبد القادر بن حممد بن نصر اهللا القرشي، أبو حممد، حميي عبد القادر القرشي،  -207
، مري حممد كتب خانه: كرتشي(ط، .د، اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية ،الدين احلنفي

 .)ت.د

: الرياض( 1ط . احلافظ العراقي و أثره يف السنة. أمحد معبد. عبد الكرمي، د -208
 .)هـ 1425اء السلف مكتبة أضو

 املتضمنة الفقهية والضوابط القواعد،  صاحل بن الرمحن عبدالعبد اللطيف،  -209
 ).هـ 1423باجلامعة اإلسالمية،  عمادة البحث العلمي :املدينة النبوية( ط، .د ،للتيسري

: حتقيقغريب احلديث،  ،البغدادي اهلروي اهللا عبد بن سالّم بن القاسمأبو عبيد،  -210
 1384، العثمانية املعارف دائرة مطبعة: حيدر آباد(، 1.، طخان املعيد عبد حممد. د

 ).هـ

 دار: بريوت(، 2.، طالنظام القضائي يف الفقه اإلسالميعثمان، حممد رأقت،  -211
  ).هـ 1415البيان، 

، للنشر الثريا دار: الرياض(، النووية األربعني شرحالعثيمني، حممد بن صاحل،  -212
 ).س.د
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دار الوطن، : الرياض. (ط.د شرح رياض الصاحلني،لعثيمني، حممد بن صاحل، ا -213
 ).هـ 1426

 يف عنهما اهللا رضي اهللا عبد بن جابر حديث شرحالعثيمني، حممد بن صاحل،    -214
 ).هـ 1424، احملدث دار: الرياض(، 1.ط ،وسلم عليه اهللا صلى لنيبا حجة صفة

 دار: الدمام(، 1.، طاملستقنع زاد على املمتع الشرح ، حممد بن صاحل العثيمني، -215
 ).هـ 1422، اجلوزي ابن

مؤسسة : القصيم(، 1.، طفتاوى نور على الدربالعثيمني، حممد بن صاحل،  -216
 .)هـ 1434ة، الشيخ حممد بن صاحل العثيمني اخلريي

جمموع فتاوى و رسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني، حممد بن صاحل،  -217
دار الوطن، : الرياض(ط، .، دفهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان: ، مجع و ترتيبالعثمني
 ).هـ 1413

دار : الدمام(، 3. ، طمنظومة أصول الفقه و قواعده العثيمني، حممد بن صاحل، -218
 ).هـ 1434ابن اجلوزي، 

التسليم للنص الشرعي و املعاوضات الفكرية العجالن، فهد بن صاحل،  -219
 ).هـ 1436مركز التأصيل للدراسات و البحوث، : جدة(، 2.طاملعاصرة، 

: حتقيق. الذيل على العرب يف خرب من غربالعراقي، أبو زرعة أمحد بن عبد الرحيم،  -220
 ). هـ 1409مؤسسة الرسالة، : بريوت( 1صاحل مهدي عباس، ط 

 1.صبحي السامرائي، ط: حتقيقذيل على ميزان اإلعتدال، العراقي، أبو الفضل،  -221
 .)هـ 1408عامل الكتب العربية، : بريوت(

 القاسم أيب بن السالم عبد بن العزيز عبد الدين عز حممد أبو العز ين عبد السالم، -222
 مكتبة: القاهرة(ط، .د ،قواعد األحكام يف مصاحل األنام ،الدمشقي السلمي احلسن بن

 .)هـ 1414، األزهرية الكليات

القواعد و الضوابط الفقهية املستخلصة من كتاب أصول الفتيا ،  عزيزة عكوش -223
 1422جامعة اجلزائر،  :اجلزائر(ط، .د ،)رسالة ماجستري(، لإلمام ابن حارث اخلشين

 . )هـ
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 اللاجل شرح على العطار حاشيةالشافعي،  حممود بن حممد بن حسنالعطار،  -224
 )ت.دار الكتب العلمية، د: بريوت(ط، .، داجلوامع مجع على احمللي

، احلسن أبو سليمان بن سلمان بن داود بن إبراهيم بن عليابن العطار، عالء الدين  -225
، 1.، طسلمان آل حسن بن مشهور: حتقيق ،الدين حميي اإلمام ترمجة يف الطالبني حتفة

 ).هـ 1428الدار األثرية، : عمان(

 بن علي بن أمري بن أشرف احلق حممد شرف الرمحن، عبد آبادي، أبو العظيم -226
 1415دار الكتب العلمية، : بريوت. (2.، طداود أيب سنن شرح املعبود عونحيدر، 

 ).هـ

منح اجلليل شرح خمتصر  املالكي، حممد بن أمحد بن حممدعليش،  أبو عبد اهللا  -227
 .)ت.دار الفكر، د: بريوت(ط، .، دخليل

، شذرات الذهب يف أخبار من ذهب عبد احلي بن أمحد احلنبلي، ،ابن العماد -228
  ). ت.دار اآلفاق اجلديدة، د: بريوت( ط،.د

البيان يف مذهب العمراين، أبو احلسني حيي بن أيب اخلري بن سامل الشافعي اليمين،  -229
 .)هـ 1421دار املنهاج، : جدة( ، 1.قاسم النوري، ط: ، اعتناءالشافعي

 والسنة الكتاب فقه يف امليسرة الفقهية املوسوعة، عودة نب حسنيالعوايشة،  -230
 .)هـ 1429، حزم ابن دار :بريوت(، 1. ، طاملطهرة

احلافظ العراقي أبو الفضل عبد الرحيم بن احلسني العيدروس، سيد نظمي توفيق،  -231
جامعة آل البيت  :األردن(ط، .، د)رسالة ماجستري(" طرح التثريب"و منهجه يف كتابه 

 ).م 1999ة، األردني

القواعد الفقهية يف بايب العبادات واملعامالت من ، بن عيسىعبد اهللا . العيسى، د -232
جامعة اإلمام  :الرياض(ط، .، د)رسالة دكتوراة(، خالل كتاب املغين للموفق ابن قدامة

 .)هـ1409 حممد بن سعود اإلسالمية،

 الغيتاىب حسني بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حممود بدر الدين حممد أبوالعيين،  -233
، 1.، طاملصري إبراهيم بن خالد املنذر أبو: ، حتقيقشرح سنن أيب داود، احلنفى

 .)هـ 1420مكتبة الرشد، : الرياض(
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ط، .دإحياء علوم الدين، الغزايل، أبو حامد حممد بن حممد الطوسي الشافعي،  -234
 ).ت.دار املعرفة، د: بريوت(

 السالم عبد حممد: قيقحت، املستصفى ،يالطوس حممد بن حممد حامد أبو ،الغزايل -235
  ).هـ 1413دار الكتب العلمية، : بريوت(، 1.، طالشايف عبد

حاشية على املواهب السنية الفوائد اجلنية الفاداين املكي، أبو الفيض حممد ياسني،  -236
دار : بريوت(، 1.رمزي دمشقية، ط: اعتناء، شرح الفرائد البهية يف نظم القواعد الفقهية

 .)هـ 1417شائر اإلسالمية، الب

 شرح، علي بن العزيز عبد بن أمحد بن حممد البقاء أبو الدين تقيالفتوحي،  -237
مكتبة العبيكان، : الرياض(، 1.، طمحاد ونزيه الزحيلي حممد: ، حتقيقاملنري الكوكب
 ).هـ 1412

، السلطانية األحكام، خلف بن حممد بن احلسني بن حممد يعلى أبو القاضيالفراء،  -238
 .)هـ 1421دار الكتب العلمية، : بريوت(، 2.، طالفقي حامد حممد: حتقيق

. د: حتقيقكتاب العني، الفراهيدي، أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو،  -239
 ).ت.دار و مكتبة اهلالل، د: م.د( ط،.د إبراهيم السامرائي،. مهدي املخزومي و د

ط، .، د بيان حقوق الزوجنياملعني يفأبو عبد املعز  حممد علي، . فركوس، د -240
 .)هـ 1434ن، سنة .د: م.د(

 األصفوين العلوي اهلامشي الدين تقي الفضل أبو حممد بن حممد بن حممد، ابن فهد -241
دار الكتب : بريوت(، 1.ط، احلفاظ طبقات بذيل األحلاظ حلظ ،الشافعي املكي مث

 ).هـ 1419العلمية، 

، 8.ط القاموس احمليط، ،يعقوب بن حممد طاهر أبو الدين جمد الفربوزآبادي، -242
 .)هـ 1426مؤسسة الرسالة، : بريوت(

 غريب يفاملصباح املنري احلموي أبو العباس،  علي بن حممد بن أمحد الفيومي، -243
  .)ت.املكتبة العلمية، د: بريوت(ط، .د، الكبري الشرح
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الشرح املختصر على منت زاد الفوزان، الدكتور صاحل بن فوزان بن عبد اهللا،  -244
 ).هـ 1424دار العاصمة، : الرياض(، 1. طاملستقنع، 

وزارة : الرياض(، 4. ، طكتاب التوحيدالفوزان، صاحل بن فوزان بن عبد اهللا،  -245
 ). هـ 1423الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، 

دار : الرياض(، 1.، طامللخص الفقهياهللا،  عبد بن فوزان بن صاحلالفوزان،   -246
 ).هـ 1423العاصمة، 

دار : القاهرة(، 1. طشرح الورقات يف أصول الفقه، الفوزان، عبد اهللا بن صاحل،  -247
 ).هـ 1434ابن عمر، 

 مرقاة، اهلروي املال الدين نور احلسن أبو حممد،) سلطان( بن عليالقاري،   -248
 ).هـ 1422دار الفكر، : بريوت(، 1.، طاملصابيح مشكاة شرح املفاتيح

 الشيخ: راجعه، البخاري صحيح خمتصر شرح لقاريا منار، حممد محزةقاسم،  -249
 ).هـ 1410 البيان، دار مكتبة: دمشق. (ط.، داألرناؤوط القادر عبد

 اإلحكام، احلنبلي القحطاين العاصمي حممد بن الرمحن عبدابن قاسم النجدي،  -250
 ).هـ 1406، ن.د: م.د(، 2.، طاألحكام أصول شرح

 املربع الروض حاشية، النجدي احلنبلي العاصمي حممد بن الرمحن عبدابن قاسم،  -251
  ).ت.دن، .د: م.د(،  1.، طاملستقنع زاد شرح

املسمى درة احلجال (ذيل وفيات األعيان ابن القاضي، أمحد بن حممد املكناسي،  -252
 ).ت.دار التراث، د: القاهرة(ط، .، دحممد األمحدي أبو النور: حتقيق). يف أمساء الرجال

: حتقيق ،طبقات الشافعيةأمحد بن حممد الدمشقي،  ابن قاضي شهبة، أبو بكر بن -253
  .)هـ 1405عامل الكتب، : بريوت( ط،.، داحلافظ عبد احلليم خان. د

 ،السبيت اليحصيب عمرون بن عياض بن موسى بنالقاضي عياض، أبو الفضل  -254
دار الوفاء، : مصر(، 1.ط ،إمساعيل حيىي الدكتور: حتقيق، مسلم بفوائد املعلم إكمال

  ).ـه 1419

عبد اهللا . د: حتقيقغريب القرآن، ابن قتيبة، أبو حممد عبد اهللا بن حممد الدينوري،  -255
 ).هـ 1397مطبعة العاين، : بغداد(، 1.اجلبوري، ط
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القواعد و الضوابط الفقهية عند اإلمام ابن  ياسر بن علي بن مسعود، ،القحطاين -256
 ،مجعا و دراسة" كامإحكام األحكام شرح عمدة األح"دقيق العيد من خالل كتابه 

 .)هـ 1429جامعة أم القرى، : مكة املكرمة( ط،.د ،)رسالة ماجستري(

اخللق احلسن يف ضوء الكتاب و القحطاين، الدكتور سعيد بن علي بن وهف،  -257
 ).س.مطعة سفري، د: الرياض(، 1. طالسنة، 

 الدنيا إرادة وظلمات اإلخالص نور، وهف بن علي بن سعيد. دالقحطاين،  -258
 ).ت.د سفري، مطبعة: الرياض(، ط.، دوالسنة الكتاب ضوء يف اآلخرة بعمل

الشرح  ،املقدسي اجلماعيلي أمحد بن حممد بن الرمحن عبدابن قدامة، مشس الدين  -259
 ).ت.دار الكتاب العريب، د: بريوت(، ط.، دالكبري على منت املقنع

روضة الناظر  ،حممد بن أمحد بن اهللا عبد الدين موفق حممد أبوابن قدامة املقدسي،  -260
  .)هـ 1423مؤسسة الريان، : بريوت(، 2.طو جنة املناظر، 

 اإلمام فقه يف الكايف ،حممد بن أمحد بن اهللا عبد الدين موفق حممد أبو ابن قدامة، -261
 ).هـ 1414دار الكتب العلمية، : بريوت(، 1.، طأمحد

 ،املقدسي ماعيلياجل حممد بن أمحد بن اهللا عبد الدين موفق حممد أبو ابن قدامة، -262
 ). ت.دار هجر، د: القاهرة(، 1.ركي، طعبد اهللا بن عبد احملسن الت. د: حتقيق ،املغين

، املالكي الرمحن عبد بن إدريس بن أمحد الدين شهاب العباس أبوالقرايف،  -263
دار : بريوت(، 1. حممد حجي و سعيد أعراب و حممد بو خبزة، ط: ، حتقيقالذخرية

 .)م 1997الغرب اإلسالمي، 

 الفروق، ،املالكي الرمحن عبد بن إدريس بن أمحد الدين شهاب العباس أبو القرايف، -264
 ).ت.دار املعرفة، د: بريوت(ط، .ي، درواس قلعه ج. د: اعتناء

: ، حتقيقاحملصول شرح يف األصول نفائسإدريس،  بن أمحد الدين القرايف، شهاب -265
 مصطفى نزار مكتبة: ة املكرمةمك. (1.معوض، ط حممد علي املوجود و عبد أمحد عادل
 .)هـ 1416الباز، 

فقه األولويات؛ دراسة جديدة يف ضوء القرآن و السنة، يوسف، . القرضاوي، د -266
 ).هـ 1416مكتبة وهبة، : القاهرة. (2.ط
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اجلامع ، األنصاري فرح بن بكر أيب بن أمحد بن حممد اهللا عبد أبوالقرطيب،  -267
دار الكتب : القاهرة(، 2.ط، أطفيش وإبراهيم الربدوين أمحد: حتقيقألحكام القرآن، 

 ).هـ 1384املصرية، 

 امللك عبد بن بكر أىب بن حممد بن أمحدشهاب الدين أبو العباس  القسطالين، -268
 الكربى املطبعة: مصر(، 7. ، طالبخاري صحيح لشرح الساري إرشاد املصري، القتييب

 ).هـ 1323، األمريية

: عمان(، 2. طمعجم لغة الفقهاء، قنييب،  قلعجي، حممد رواس و حامد صادق   -269
 ).هـ 1408دار النفائس، 

إعالم املوقعني ، الدين مشس سعد بن أيوب بن بكر أيب بن حممدابن قيم اجلوزية،  -270
دار الكتب العلمية، : بريوت(، 1.، طإبراهيم السالم عبد حممد: حتقيقعن رب العاملني، 

 ).هـ 1411

 من اللهفان إغاثة أيوب، بن بكر أيب بن مدحمابن قيم اجلوزية، مشس الدين   -271
 ).ت.مكتبة املعارف، د: الرياض( .ط.حممد حامد الفقي، د: ، حتقيقالشيطان مصايد

بدائع ، سعد بن أيوب بن بكر أيب بن حممدابن قيم اجلوزية،  مشس الدين أبو بكر  -272
 ).ت.، دالعريب الكتاب دار: بريوت(ط، .دالفوائد، 

 علله وإيضاح داود أيب سنن ذيب أو القيم ابن ةحاشيابن قيم اجلوزية،  -273
 ).مطبوع مع عون املعبود للعظيم آبادي(، ومشكالته

زاد املعاد يف سعد،  بن أيوب بن بكر أيب بن حممدابن قيم اجلوزية، مشس الدين    -274
 1415مؤسسة الرسالة، : بريوت(، 27. شعيب األرناؤوط، ط: ، حتقيقهدي خري املعاد

 ).هـ

 يف الصنائع بدائع، احلنفي أمحد بن مسعود بن بكر أبو الدين عالء الكاساين، -275
  .)هـ 1406، العلمية الكتب دار: بريوت(، 2.، طالشرائع ترتيب

 ،أبو عبد اهللا حممد بن أيب الفيض جعفر بن إدريس احلسين اإلدريسي الكتاين، -276
البشائر دار : بريوت(، 6.، طلبيان مشهور كتب السنة املشرفةالرسالة املستطرفة 

 ).هـ 1421، اإلسالمية
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 يف معجم الكليات، القرميي احلسيين موسى بن أيوب البقاء أبوالكفوي،  -277
: بريوت(، 1. ، طاملصري حممد و درويش عدنان: حتقيق، اللغوية والفروق املصطلحات

 ).هـ 1425مؤسسة الرسالة، 

 ابن دار: مالدما(، 1.ط، وأحكامه التالوة سجود، اهللا عبد بن صاحل. الالحم، د -278
 ).هـ 1429، اجلوزي

: وترتيب مجع، فتاوى اللجنة الدائمة، واإلفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة -279
، واإلفتاء العلمية البحوث إدارة رئاسة: الرياض( ط،.د ،الدويش الرزاق عبد بن أمحد

 ).ت.د

 فؤاد مدحم: حتقيقسنن ابن ماجه،  ،القزويين يزيد بن حممد اهللا عبد أبو، ابن ماجه -280
 )ت.، دالعربية الكتب إحياء دار: القاهرة( ط، .د ،الباقي عبد

سرح التلقني، املازري، أبو عبد اهللا حممد بن علي بن عمر التميمي املالكي،  -281
 .)م 2008دار الغرب اإلسالمي، : بريوت(، 1.حممد املختار السالمي، ط: حتقيق

 بن حممد برواية مالك أموط ،املدين األصبحي عامر بن مالك بنبن أنس،  مالك -282
 ملكتبة: بريوت(، 2.، طاللطيف عبد الوهاب عبد: وحتقيق تعليق، الشيباين احلسن
 .)ت.، دالعلمية

احلاوي ، البغدادي البصري حبيب بن حممد بن حممد بن علي احلسن أبواملاوردي،  -283
 عبد أمحد عادل و معوض حممد علي: حتقيق، الشافعي اإلمام مذهب فقه يف الكبري

 ).هـ1419دار الكتب العلمية، : بريوت(، 1.، طوجودامل

: حتقيق ،تطريز رياض الصاحلنيمحد،  ابن فيصل بن العزيز عبد بن فيصلاملبارك،  -284
دار العاصمة، : الرياض. (1.محد، ط آل الزير إبراهيم بن اهللا عبد بن العزيز عبد. د

 .)هـ 1423

 بشرح األحوذي حتفة، لرحيما عبد بن الرمحن عبد حممد العال أبواملباركفوري،  -285
 .)هـ 1405دار الكتب العلمية، : بريوت(، الترمذي جامع

   ).ت.دار الدعوة، د: القاهرة(ط، .داملعجم الوسيط، جممع اللغة العربية،  -286
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مة الرئاسة العا: الرياض(ط، .د، فتاوى نور على الدرب جمموعة من العلماء، -287
 ).ت.للبحوث العلمية و اإلفتاء، د

 البخاري احلسيين اهللا لطف ابن علي بن حسن بن الطيب أبو خان، صديق حممد -288
 ).هـ 1412العصرية،  املكتبة: بريوت. (ط.، دالقرآن مقاصد يف البيان فتحالقنوجي، 

 الورقات شرح، الشافعي إبراهيم بن حممد بن أمحد بن حممد الدين جاللاحمللي،  -289
فلسطني، جامعة ( 1. ، طعفانة سىمو بن الدين حسام الدكتور: ، حتقيقالفقه أصول يف

 ).هـ 1420القدس، 

دار اجليل، : بريوت(معجم حفاظ القرآن عرب التاريخ، حميسن، حممد حممد سامل،  -290
 ).هـ 1412

قواعد الوسائل يف الشريعة اإلسالمية؛ دراسة مصطفى بن كرامة اهللا، . خمدوم، د -291
 ).هـ 1419يا، دار إشبيل: الرياض. (1.طأصولية يف ضوء املقاصد الشرعية، 

 يف التحرير شرح التحبري ،سليمان بن علي احلسن أبو الدين عالءاملرداوي،  -292
، 1. ، طالسراح أمحد. د القرين، عوض. د اجلربين، الرمحن عبد. د: ، حتقيقالفقه أصول

 ).هـ 1421، الرشد مكتبة: الرياض(

 علم و أثر تطور القواعد الفقهية من ظاهرة إىلحممد عبد الرمحن، . املرعشلي، د -293
 ).م  2008، مارس 127حبث يف جملة املسلم املعاصر، عدد (ذلك يف الفقه اإلسالمي، 

 املسند(صحيح مسلم  ،النيسابوري القشريي احلسن أبو احلجاج بن مسلم، -294
: حتقيق، )وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول إىل العدل عن العدل بنقل املختصر الصحيح

 .)ت.، دالعريب التراث إحياء دار: بريوت(ط، .، دالباقي عبد فؤاد حممد
دار الوطن، : الرياض(، 2.طفتاوى إسالمية، ، حممد بن عبدالعزيزاملسند،  -295

 ).هـ 1413

، عثيمني ابن الشيخ منظومة شرح يف الثمني العقدخالد بن علي، . د.املشيقح، أ -296
املكتبة : ةملكرممكة ا(، إبراهيم بن أمحد احلميضي ومحد بن مفتاح الفهمي : اعتىن به

 ).ت.األسدية، د
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،  التنكيل مبا يف تأنيب الكوثري من األباطيلاملعلمي، عبد الرمحن ين حيي،   -297
  .)هـ 1408املكتب اإلسالمي، : دمشق(، 2.حممد ناصر الدين األلباين، ط: حتقيق

 مث الراميىن املقدسي الدين مشس اهللا، عبد أبو مفرج بن حممد بن حممد ابن مفلح، -298
: بريوت(، 1.، طالتركي احملسن عبد بن اهللا عبد: حتقيق ،كتاب الفروع ،نبلياحل الصاحلي

 .)هـ 1424مؤسسة الرسالة، 

 ابن حممد بن اهللا عبد بن حممد بن إبراهيمابن مفلح، برهان الدين أبو أسحاق،   -299
 .)هـ 1418 العلمية، الكتب دار: بريوت. (1.، طاملقنع شرح يف املبدع مفلح،

دار : بريوت(ط، .داخلطط املقريزية  ،عباس أمحد بن علي احلسيينأبو ال املقريزي، -300
  .)ط.صادر، د

: حتقيق، امللوك دول ملعرفة السلوكاملقربزي، أبو العباس أمحد بن علي احلسيين،  -301
 ). هـ 1418دار الكتب العلمية، : بريوت( ط،.، دحممد عبد القادر عطا

ط، .بن محيد، د بن عبد اهللا أمحد. د: حتقيقالقواعد، املقري، حممد بن حممد،  -302
 ).ت.د: مكتبة إحياء(

 املصري، الشافعي أمحد بن علي بن عمر حفص أبو الدين سراج امللقن، ابن -303
، 1.املشيقح، ط حممد بن أمحد بن العزيز عبد: حتقيقاألحكام،  عمدة بفوائد اإلعالم

 ).هـ 1417دار العاصمة، : الرياض(

، املصري الشافعي أمحد بن علي بن عمر حفص أبو الدين سراجابن امللقن،  -304
، التراث وحتقيق العلمي للبحث الفالح دار: ، حتقيقالصحيح اجلامع لشرح التوضيح

 ).هـ 1429دار النوادر، : دمشق(، 1.ط

 زين بن علي بن العارفني تاج بن الرؤوف بعبد املدعو حممد الدين زيناملناوي،    -305
 التجارية املكتبة: القاهرة. (1. ط، الصغري اجلامع شرح القدير فيض، احلدادي العابدين
 ).هـ 1356، الكربى

 ،)مرحلة املاجستري(مذكرة احلديث املوضوعي ، العاملية املدينة جامعةمناهج  -306
  .)م 2009جامعة املدينة العاملية، : ماليزيا(
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 عبد فؤاد: حتقيقاإلمجاع، النيسابوري،  إبراهيم بن حممد بكر أبوابن املنذر،    -307
 ).هـ 1425دار املسلم، : الرياض(، 1.، طأمحد املنعم

 واإلمجاع السنن يف األوسطالنيسابوري،  إبراهيم بن حممد بكر أبوابن املنذر،  -308
دار طيبة، : الرياض(، 1.، طحنيف حممد بن أمحد صغري محاد أبو: حتقيق، واالختالف

 .)هـ 1405

ألحكام الشرعية، التداخل و أثره يف امنصور، الدكتور حممد خالد عبد العزيز،  -309
 .)هـ 1418دار النفائس، : األردن(، 1.ط

، 3.طلسان العرب، ، على بن مكرم بن حممدابن منظور اإلفريقي، أبو الفضل  -310
 ).هـ 1414دار صادر، : بريوت(

 الكبري الشرح، اللطيف عبد بن مصطفى بن حممد بن حممود املنذر أبواملنياوي،  -311
 ).هـ 1432املكتبة الشاملة، : مصر(، 1.ط، األصول علم من األصول ملختصر

 ،الفتوحي علي بن العزيز عبد بن أمحد بن حممد البقاء أبو الدين تقي ابن النجار، -312
مكتبة : الرياض(، 2.، طمحاد ونزيه الزحيلي حممد: حتقيق شرح الكوكب املنري،

  .)هـ 1418العبيكان، 

: ، حتقيقاإلرادات ىمنته، احلنبلي الفتوحي أمحد بن حممد الدين تقيابن النجار،  -313
 ). هـ 1419مؤسسة الرسالة، : بريوت(، 1. ، طالتركي احملسن عبد بن اهللا عبد

دار : بريوت(، 1.طاألشباه و النظائر، ، حممد بن إبراهيم بن الدين زينابن جنيم،  -314
 ).هـ 1419الكتب العلمية، 

 رتك شرحالرائق  البحراملصري،  حممد بن إبراهيم بن الدين زينابن جنيم،  -315
 .)ط.، داإلسالمي الكتاب دار: بريوت(، 2.، طالدقائق

دراسات (، قواعد التبعية و أثرها يف العقود املاليةالندوي، علي بن أمحد،  -316
 ).1، العدد 14اقتصادية إسالمية، الد 
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القواعد الفقهية؛ مفهومها، نشأا، تطورها، دراسة مؤلفاا، الندوي، علي أمحد،  -317
 ،دار القلم: دمشق( 3 .ط تقدمي الشيخ مصطفى الزرقا،. يقااأدلتها، مهمتها، تطب

 )هـ 1416

السنن ( اتىب من السنن، علي بن شعيب بن أمحد الرمحن عبد أبوالنسائي،    -318
مكتبة املطبوعات اإلسالمية، : حلب(، 2. عبد الفتاح أيو غدة، ط: ، حتقيق)الصغرى
 .  )هـ 1406

عبد اللطيف : ، تصحيحالفتاوى اهلنديةند، نظام، موالنا و مجاعة من علماء اهل -319
 ).هـ 1421دار الكتب العلمية، : بريوت(، 1. حسن عبد الرمحن، ط

أبو نعيم األصبهاين، أمحد بن عبد اهللا ين أمحد بن إسحاق بن موسى بن مهران،  -320
 ).هـ 1409دار الكتب العلمية، : بريوت(ط، .دحلية األولياء و طبقات األصفياء، 

القواعد و الضوابط الفقهية عند شيخ اإلسالم ابن د اهللا عبيد عامر، النفاعي، عب -321
مكة ( ط،.، درسالة ماجستريتيمية يف األقضية و الشهادات و القسمة و اإلقرارات، 

 .)هـ1424عام  جامعة أم القرى،: املكرمة

املهذب يف علم أصول الفقه النملة، الدكتور عبد الكرمي بن علي بن حممد،  -322
 ).هـ 1420مكتبة الرشد، : الرياض(، 1 .، طاملقارن

 املختصر الصحيح املسند، النيسابوري القشريي احلجاج بن مسلم، النيسابوري -323
حممد فؤاد عبد : حتقيق ،وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول إىل العدل عن العدل بنقل

 ). ت.دار إحياء التراث العريب، د: بريوت( ط،.، دالباقي
 دار: بريوت(، 1.طاألذكار، ، شرف بن حيىي الدين يحمي زكريا أبوالنووي،    -324

 ).هـ 1425، حزم ابن

 داود أيب سنن شرح يف اإلجياز شرف، بن حيىي الدين حميي زكريا النووي، أبو -325
الدار األثرية، : عمان(، 1.سلمان، ط آل حسن بن مشهور عبيدة أبو: اعتناء ،السجستاين

 ).هـ 1428

دار البشائر : بريوت(، 2.، طوالعمرة احلج مناسك يف اإليضاحالنووي،   -326
 ).هـ 1414اإلسالمية، 
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، املفتني وعمدة الطالبني روضة ،شرف بن حيىي الدين حميي زكريا أبو النووي، -327
  ). هـ 1412املكتب اإلسالمي، : بريوت(، 3.زهري الشاويش، ط: حتقيق

ة مع تكمل(اموع شرح املهذب النووي، أبو زكريا حمي الدين حيي بن شرف،  -328
 ).هـ 1409دار الفكر، : بريوت(ط، .د، )السبكي و املطيعي

املنهاج شرح صحيح مسلم بن النووي، أبو زكريا حمي الدين حيي بن شرف،  -329
 ).هـ 1392دار إحياء التراث العريب، : بريوت(، 2.، طاحلجاج

، 2. ، طالكويتية الفقهية املوسوعةالكويتية، اإلسالمية  والشئون األوقاف وزارة   -330
 ).هـ 1404دار السالسل، : كويتال(

 :حتقيق ،إيضاح املسالك إىل قواعد اإلمام مالك  ،أمحد بن حيىي الونشريسي،   -331
 .)هـ 1427دار ابن حزم، : بريوت(، 1.ط ،الصادق بن عبد الرمحن الغرياين

 عن اإلفصاحالشيباينّ،  الذهلي حممد بن حيىي الدين عون املظفر أبو ابن هبرية،  -332
 .)هـ 1417دار الوطن، : الرياض. (ط.أمحد، د املنعم عبد فؤاد: حتقيق ،الصحاح معاين

 روايب يف والرحيان الروح حدائق تفسرياألرمي،  اهللا عبد بن األمني حممداهلرري،  -333
 ).هـ 1421دار طوق النجاة، : بريوت. (1.، طالقرآن علوم

. ط.د حتفة املنهاج بشرح املنهاج،، أمحد بن حممد بن علي بن حجراهليتمي،  -334
 .)هـ 1357، املكتبة التجارية الكربى: مصر(

رسالة تشريك النية يف العبادات يف الفقه اإلسالمي، ياسني، علياء علي حممد،  -335
 ). م 2013 جامعة النجاح الوطنية،: نابلس(ط، .، دماجستري

معجم ياقوت احلموي، شهاب الدين أبو عبد اهللا بن عبد اهللا الرومي البغدادي،  -336
 ). م 1995دار صادر، : بريوت( 2ط البلدان، 

اخلراج،  ،يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة األنصاريأبو يوسف،  -337
، املكتبة األزهرية للتراث: القاهرة(ط، .د، طه عبد الرءوف سعد، سعد حسن حممد: حتقيق

 .)ت.د
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)اإلنترنت(مقاالت من الشبكة العنكبوتية   
  

مقالة تنشر يف ، إذا وجد االحتمال بطل االستدالل: دةقاععبد اهللا، . د.آل سيف، أ -1
 .http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=9613: موقع

: يمقالة منشورة يف موقع الشيخ الرمساملهم و األهم، آل الشيخ، صاحل ين عبد العزيز،  -2
http://salehalshaikh.com/wp2/?p=766 . 

 :منشور يف موقع الشيخ الرمسي( 3ص فقه األولويات، بايل، وحيد عبد السالم،  -3
www.waheedbaly.com ( 

، مقالة وعالقتها مبسألة اإلحرام من جدة اخلرائطتوضيح معىن احملاذاة بجت، عامر،  -4
: منشورة يف موقع أهل احلديث

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=194533 . 

: جامعة أم القرى مقالة منشورة يف موقعمدخل إىل فقه األولويات، منري، . مجعة، د -5
http://uqu.edu.sa/page/ar/168986 

مقالة منشورة (مناهج التصنيف املعاصرة يف القواعد الفقهية محزة عبد الكرمي، . محاد، د -6
 )http://www.feqhweb.com/vb/t1296.html: يف موقع امللتقى الفقهي على رابط

) انهممن تعجل شيئا قبل أوانه عوقب حبر(: القاعدة الفقهية الركايب، عارف بن عوض،  -7
: ، مقالة تنشر يفوأمثلة ومناذج من الواقع

p?catsmktba=2450http://islamancient.com/play.ph 

رابطة العامل اإلسالمي، دون : مكة املكرمة(التكفري و ضوابطه، السقار، منقذ بن حممود،  -8
املوسوعة العقدية، ؛ موقع الدرر السنية، 9، ص )سنة

http://www.dorar.net/enc/aqadia/3235هـ 1437ل ربيع األو 17: ، تاريخ. 

 اليوم اإلسالم موقع يف منشور ، مقالاحمللية باألسهم االستثمار صناديقالشبيلي، يوسف،  -9
 .هـ3/1426/ 4 بتاريخ

منشور يف ( 4، ص 1. طاخلالصة يف فقه األولويات، الشحود، علي بن نايف،  -10
 ).موقع صيد الفوائد
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يف موقع الشيخ منشور معىن حماذاة امليقات، العبيكان، عبد احملسن بن ناصر،  -11
 . http://al3bikan.com/article/93.html :الرمسي

، املوقع الرمسي كيف تعرف خري اخلريين و شر الشريناملنجد، حممد صاحل،  -12
 .9http://almunajjid.com/105 :للشيخ املنجد

داللة ترك النيب صلى اهللا عليه و سلم للشيء قصدا هلل، صالح بن فتحي،  -13
: ، مقالة منشورة يف موقع جملة البيانعلى املنع منه و حترمي البدع و احملدثات يف الدين

http://albayan.co.uk/Article2.aspx?id=1843. 
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