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 شكر وتقدير
 

أمحد هللا عز وجل على ما أكرمين به من إجناز هذا العمل، وأسأله تعاىل أن جيعله خالًصا 
 لوجهه الكرمي.

عد كان لرتبيتهما ورعايتهما الفضل ب  انذلالويسرين أن أتقدم ابلشكر لوالدي العزيزين 
هللا عز وجل فيما وصلت إليه من مرحلة علمية، فقد كان لوالدي دور كبري يف حثي على 

لوالديت فضل  نأالتحصيل العلمي وبذل اجلهد املادي واملعنوي يف سبيل حتصيل ذلك، كما 
حيث زرعت يف نفسي حب العلم، وما زالت حترص على تشجيعي ودفعي لالستزادة منه، 

لقدير أن يدمي علّي رضامها ويرزقين حسن برمها وأن يطيل يف عمرمها على راجًيا من هللا العلي ا
 طاعته، وأن ميدمها ابلصحة والعافية.

مث أتقدم ابلشكر اجلزيل إىل أستاذي الفاضل الدكتور حممود سعد مهدي الذي مّن 
أن هللا تعاىل علّي إبشرافه وتوجيهه ونصحه وإرشاده، سائاًل هللا أن ينفع بعلمه وجهده، و 

 جيمعنا به يف جنات النعيم.
كما أتقدم ابلشكر اجلزيل إىل جلنة املناقشة لتفضلهم بقبول املناقشة، وإىل كل من 

 ساعدين يف إجناز هذا العمل من قريب أو بعيد، فجزاهم هللا عين خري اجلزاء.
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 إهداء
ن قدم يف سبيل إىل كل قلب صدق يف حبه للعلم طلًبا وحتصياًل وعماًل ودعوة، إىل كل م

طلب العلم الغايل والنفيس، وتعاىل على متاع األرض الزائل، وآثر الباقي على الفاين، إىل 
تلك القلوب املخلصة اليت رعت محى الدين وبنت صرحه العظيم ابلعلم والتقوى والدعوة 

 إليه، أهدي مثار حبثي املتواضع.
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 ملخص الرسالة
فهذه رسالة مقدَّمة :احلمد هلل وكفى، والصالة والسالم على النيب املصطفى، وعلى آله ومن بنهجه اقتفى، وبعد

، بعنوان: اخلالف األصويل يف املدينة العامليةجبامعة  العلوم اإلسالمية من كليةأصول الفقه لنيل درجة املاجستري يف 
بن مجال فارس سليمان، عبدالرمحن إعداد الطالب:  دراسة أتصيلية تطبيقية،-هني عن ضده قاعدة األمر ابلشيء

 .م2017 -هـ1438يف العام اجلامعي 
إن هذا املوضوع من املواضيع املهمة يف علم أصول الفقه واملشرتكة بني ابيب األحكام التكليفية ودالالت 

صلتها بعلم أصول الدين عند القائلني إبثبات الكالم األلفاظ، وبني علم أصول الدين وأصول الفقه وتظهر 
النفسي وهو أن كالم هللا ليس اللفظ املسموع وإمنا جمرد املعىن القائم ابلذات اجملرد عن احلروف واأللفاظ، فتناول 

 اجلانب التأصيلي هلذه القاعدة وفروعها الفقهية املبنية عليها.

قاعدة األمر ابلشيء هني عن ضده، وإبراز مثرة اخلالف  وهتدف الرسالة إىل ذكر اخلالف األصويل يف
 على الفروع الفقهية يف جماالت خمتلفة من العبادات واملعامالت وأحكام األسرة واجلناايت واآلداب.

 مقدمة، ومتهيد، وثالثة فصول، وخامتة وفهارس. وقد اشتملت الرسالة على

ألمر ابلشيء هني عن ضده، وإبراز مثرة اخلالف على الفروع ذكر اخلالف األصويل يف قاعدة اوهتدف الرسالة إىل 
 وقد اشتملت الرسالة علىالفقهية يف جماالت خمتلفة من العبادات واملعامالت وأحكام األسرة واجلناايت واآلداب.

 مقدمة، ومتهيد، وفصلني، وخامتة وفهارس.
 .، وهيكل البحث، ومنهجهاشتملت على إشكالية البحث، وأهدافه، وأمهية املوضوع وقد املقدمة

أما فصول الرسالة فالفصل األول: تعريف مفردات العنوان وحتريره وصيغ القاعدة املرادفة واملتعلقة هبا، 
والفصل الثاين: املباحث التأصيلية لقاعدة األمر ابلشيء هني عن ضده، وفيه مخسة مباحث، والفصل الثالث: 

 مر ابلشيء هني عن ضده، وفيه مخسة مباحث.الفروع الفقهية التطبيقية املبنية على األ
 ومنها: اخلامتة وفيها أهم نتائج البحث

تعددت أقوال األصوليني يف األمر ابلشيء هني عن ضده وترجح يل من خالل البحث أن األمر ابلشيء  -
هني عن ضده من طريق املعىن دون اللفظ.العلماء الذين قالوا أبن األمر ابلشيء ليس هنيا عن ضده 

 .تدلون أبدلة أخرى تناولت النهي عن الضد مباشرة فيثبتون هبا ذلك احلكم الفقهييس
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Abstract 

Praise be to Allah, peace and blessings be upon our Prophet Mohammed, his family and his 

companions, This is a dissertation, submitted for obtaining the Master's Degree in the 

Principles of Jurisprudence awarded by the Faculty of Islamic Sciences at Al-Madinah 

International University, entitled: Fundamentals Scholars' Argument about the Rule of " it is 

forbidden thing against him"- an applied fundament study, prepared by the student: Abdul 

Rahman bin Jamal Fares Suleiman in the academic year 1438 AH- 2017 ADThis subject 

matter is one of the important threads in the Principles of Jurisprudence Science, which in 

common between the two Chapters of Sharia's Provisions and Semantics and between the 

Theology Science and the Principles of Jurisprudence. This research is devoted to for such 

connection and deals with the Fundamental part of this Rule and its Jurisprudence Branches, 

built thereupon. Thesis aims to recount scholars' arguments on the rule of " it is forbidden 

thing against him" and highlights the result of such dispute on the Branches of Jurisprudence 

in different areas of worship, transactions, provisions of the family, felonies and 

literature.thesis consists of Introduction, Preamble, Two Chapters, Conclusion and Indexes 

Introduction includes the research problem, its objectives, the importance of subject, research 

structure and methodology thereof,  reamble includes two theses: The first is defining the title 

vocabulary and the second is compiling the title of the issue, the synonyms thereof and the 

related rules thereto. As for the dissertation chapters: Chapter I: the fundamental theses on the 

rule " it is forbidden thing against him", which include seven theses, Chapter II: the applied 

jurisprudence branches, built on the Rule of " it is forbidden thing against him", which 

includes five theses.Conclusion including the research major outcomes:- Fundamentals 

Scholars had different opinions about the rule “it is forbidden thing against him"; through my 

research I adopt supporting such rule on sematic aspect rather than the literal. Scholars who 

adopted the rule “it is forbidden thing against him" had adduced another proofs which support 

only the direct forbidden, which is not applicable to the current Jural rule. 
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 املقدمة

الذي أمر ابلتفقه يف الدين، وجعله عالمة على اخلري بنص أفضل املرسلني، وحفظ احلمد هلل 
شرعه من التغيري والتبديل إىل يوم الدين، أمحده سبحانه على ما منَّ به من اهلداية والتوفيق 

ال هللا، وحده ال شريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله، وأشهد أن ال إله إللطريق املبني، 
 به، ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين.اصحأصلى هللا عليه وعلى آله و 

 أما بعد:  
فقد جعل هللا الشريعة اإلسالمية خامتة الشرائع وأكملها، فحفظها وسخر هلا يف كل 

الشريعة وأحكامها، فوفقوا بني  صرفوا أعمارهم يف خدمةالذين  عصر العلماء اجملتهدين،
ها، ولكل قضية جعلوا لكل مسألة حكمها، ولكل مشكلة حلَّ ودرسوا دالالهتا، و نصوصها، 

 طالب علم.فقهية عظيمة، كانت وما زالت مصدر كل أصولية و ثروة بذلك مسارها، فكونوا 

ل العلمية يف وقد دأبت جامعة املدينة العاملية على إاتحة الفرصة لطالهبا لتقدمي الرسائ
الدراسات العليا، وقد كلفت يف دراسيت ملاجستري أصول الفقه بتقدمي خطة البحث، فوقع 
اختياري على موضوع: )اخلالف األصويل يف قاعدة األمر ابلشيء هني عن ضده، دراسة 

 .(، وشرعت يف كتابة اخلطة مستعيناً ابهلل، سائالً هللا العون والتوفيق والسدادأتصيلية تطبيقية

 أمهية موضوع البحث:

 البحث يف النقاط اآلتية:مهية موضوع أ كمنت

إظهار عناية علماء األصول بدالالت األلفاظ، ألمهيتها وأثرها يف الفروع  -1
 الفقهية.

 .(1)إبراز االرتباط بني علمي أصول الدين وأصول الفقه -2

                                                           

 (.23، 2أييت ذكر اإلرتباط يف مشكلة البحث، وسبب اخلالف يف املسألة، راجع ص )( (1
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أهم أن املسائل األصولية املتعلقة بدالالت األلفاظ ومنها داللة األمر من  -3
مسائل هذا العلم؛ حيث إن النص الشرعي ال يتم االستدالل به إال بعد التحقق من ثبوته 

 ومن فهم داللته.
الرتجيح بني أقوال العلماء املختلفة فيما يتعلق بكون األمر ابلشيء هني عن  -4

 ضده.
أن موضوع البحث ُيربز االرتباط الوثيق بني القواعد األصولية وما ُُيرج عليها  -5

ع فقهية، ويساعد طالب العلم يف تقوية امللكة العلمية يف الربط بني علمي األصول من فرو 
 والفقه.

أن فيه أتصيل لقاعدة عظيمة من قواعد تفسري النصوص مما يعني اجملتهد على  -6
 الوصول ألحكام النوازل خترجياً عليها.

 مشكلة البحث:

من  ومنها األمر وما يدل عليه، وهيإن مما اهتم به علماء أصول الفقه معرفة دالالت األلفاظ 
، فعلى من يكثر فيها األمر والنهيمعظم أدلة الشرع  حيث إن؛ املهمة يف هذا العلماملواضيع 

لدالالت أراد َفهم األحكام الشَّرعية املستمدَّة من نصوص الكتاب والسنة أن يكون مدركًا 
 .رتتب عليهما من أحكام شرعيةيما و األمر والنهي، 

ا عناية تظهر إبلقاء نظرة مهب واعتنوااألمر والنهي، مبباحث علماء األصول م وقد اهت
من  ه، إال أن املطلع على كتب األصول يف هذا اجملال جيد أنعلى مؤلفاهتم يف هذا الفن

، حيث إن األمر والنهي من املواضيع املشرتكة بني ابيب األحكام التكليفية ودالالت األلفاظ
عالقة ابألحكام التكليفية من إجياب وندب وحترمي وكراهة، اليت هلا ظ مباحث دالالت األلفا

فإن األمر إذا كان جازًما دل على اإلجياب وهو أمٌر ابالنتهاء عن املنهي عنه فكان االنتهاء 
واجًبا وفعل املنهي عنه حمرًما، وتظهر العالقة أيًضا من جهة أن األمر ابلشيء أمر مبا ال يتم 

يتم الواجب إال به فهو واجب، فال يتم فعل املأمور به إال برتك ضده، فصار إال به، وما ال 
املشرتكة أيضاً بني علم أصول الدين وهذه القاعدة من املواضيع ، األمر ابلشيء هني عن ضده

فصلتها بعلم أصول الدين تظهر عن القائلني إبثبات الكالم النفسي وهو أن  وأصول الفقه، 
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ملسموع وإمنا جمرد املعىن القائم ابلذات اجملرد عن احلروف واأللفاظ كالم هللا ليس اللفظ ا
فربطوا علم أصول الدين بعلم أصول الفقه، وأما من نفى الكالم النفسي فقد حبثوا املسألة 

 بناًءا على أهنا من مسائل دالالت األلفاظ.

النظري فوجدت أنه من اجلدير ابلبحث والدراسة إيضاح هذه األمور، وتناول اجلزء 
 األصويل املتعلق بتحديد خالف األصوليني يف املسألة، وتطبيق ذلك على الفروع الفقهية.

 وللتصدي هلذه املشكلة حياول البحث اإلجابة عن السؤال الرئيس التايل:

 األمر ابلشيء هنًيا عن ضده؟ أيعد 

 ويتفرع عن هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:

ال لفظ )الضد( يف عنوان املسألة بلفظ )النقيض( أو استبد ما إمكانية -1
 )اخلالف(؟
 األمر ابلشيء هني عن ضده؟ اليت تتعلق بقاعدةصولية األقواعد ما هي ال -2
 ما أهم صيغ األمر؟ -3
 ما أقوال األصوليني يف املسألة؟ -4
 ما مواطن االتفاق واخلالف يف املسألة؟ -5
 اخلالف يف املسألة؟ ما نوع -6
 سألة؟ما منشأ النزاع يف امل -7
 ؟ما األحكام التكليفية اليت يشملها األمر يف املسألة -8
 مب استدل أصحاب كل قول، ومب نوقشت؟ -9

 أي األقوال هو الراجح يف املسألة؟ -10
 ما الثمرات الفقهية يف أحكام العبادات املرتتبة على اخلالف األصويل؟ -11
 ما هي املعامالت املتأثرة بقاعدة األمر ابلشيء هني عن ضده؟ -12
على أحكام  يف األمر ابلشيء هني عن ضدهاخلالف األصويل  ما أتثري -13

 ؟األسرة
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أتثرت أحكام اجلناايت ابخلالف األصويل يف األمر ابلشيء هني عن  كيف -14
 ضده؟

ما أثر اخلالف األصويل يف قاعدة األمر ابلشيء هني عن ضده على أحكام  -15
 اآلداب؟

 دراسته. كل هذه التساؤالت وغريها كانت سبباً لبحث هذا املوضوع و 

 أهداف البحث:

 تظهر أهداف البحث يف النقاط اآلتية:

حترير عنوان املسألة عند األصوليني، إبراز القواعد ذات العالقة بقاعدة األمر  -1
 ابلشيء هني عن ضده.

 إيضاح أبرز صيغ األمر. -2

ذكر أقوال األصوليني يف املسألة، واملوازنة بينها إبيراد أدلة كل قول مع  -3
  إىل القول الراجح.مناقشتها، وصواًل 

 إيضاح مواطن االتفاق واالختالف عند األصوليني يف املسألة. -4

 حتديد نوع اخلالف يف املسألة. -5

 ذكر منشأ اخلالف بني األصوليني. -6

 بيان مشولية األمر يف املسألة للوجوب والندب. -7

 إبراز مثرة اخلالف األصويل على الفروع الفقهية يف العبادات. -8

 ابلشيء هني عن ضده على أحكام املعامالت. تطبيق قاعدة األمر -9

بيان أثر اخلالف األصويل يف قاعدة األمر ابلشيء هني عن ضده على أحكام  -10
 األسرة.
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بيان أثر اخلالف األصويل يف قاعدة األمر ابلشيء هني عن ضده على أحكام  -11
 اجلناايت.

أحكام  إبراز الثمرات الفقهية املتأثرة بقاعدة األمر ابلشيء هني عن ضده يف -12
 اآلداب.

 الدراسات السابقة:

ا اهتمت بعض الرسائل العلمية مببحث األمر والنهي وتناولته يف عدة حبوث ودراسات إال أهن
و قاعدة األمر ابلشيء هني عن ضده، وقد وجدت موضوع هذا البحث وهمل تتناول استقالاًل 

للدكتور حممد أديب صاحل من هذه الرسائل والبحوث ما يلي: رسالة دكتوراه جبامعة القاهرة 
بعنوان: تفسري النصوص يف الفقه اإلسالمي، وأيًضا رسالة دكتوراه من اجلامعة األزهرية 
للدكتور مصطفى سعيد اخلن بعنوان: أثر االختالف يف القواعد األصولية يف اختالف 

أثر الفقهاء، وكذلك رسالة دكتوراه من جامعة األزهر للدكتور مصطفى ديب البغا بعنوان: 
األدلة املختلف فيها يف الفقه اإلسالمي، ورسالة ماجستري للدكتور حساين نور بعنوان: فقه 

دراسة حول فهم النص وضوابطه، وعند النظر يف هذه الرسائل واملقارنة بينها وبني -النصوص
رساليت وجدت أن من املباحث املشركة بينها تتمثل فيما يتعلق بتعريف األمر والنهي، وأبرز 

 غ األمر، واقتضاء األمر املطلق الفورية أو الرتاخي.صي

على رسالة ماجستري جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية للدكتور عبد  أيًضا وقد عثرت
مجًعا وتوثيًقا دراسة،  (دالالت األلفاظ عند شيخ اإلسالم ابن تيمية) :هللا آل مغرية بعنوان

 اظ.وقد تكلمت هذه الرسالة عن دالالت األلف

واجلزء املشرتك بني هذه الرسالة وبني رساليت هو الفصل األول من الباب الثاين وهو 
خبصوص األمر، تطرق يف التمهيد لتعريف األمر، وقد تناول يف هذا الفصل مخسة عشر 
مبحثًا، أحدها يتعلق مبسألة وجود صيغة لألمر تدل عليه مبجردها وهي أحد املباحث اليت 

التأصيلي، ابإلضافة إىل مسألة األمر ابلشيء هني عن ضده وهي موضوع  تناولتها يف اجلانب
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البحث تناول فيه رأي شيخ اإلسالم يف املسألة وأقوال األصوليني فيها دون أن يتطرق ألدلتهم 
 أو للفروع الفقهية التطبيقية للمسألة.

 وقد أضافت رساليت أمورا أخرى مل تتطرق إليها هذا الرسالة منها:

 رادفة لقاعدة األمر ابلشيء هني عن ضده.الصيغ امل -
 القواعد املتعلقة بقاعدة األمر ابلشيء هني عن ضده. -
 حترير حمل النزاع يف املسألة. -
 ذكر نوع اخلالف وسببه. -
أدلة خالف علماء األصول يف مسألة األمر ابلشيء هني عن ضده،  -

 ومناقشتها مع الرتجيح.
 الضد يف الوجوب والندب.ذكر اخلالف يف كون األمر ابلشيء هني عن  -
ذكرت أربعة وثالثني فرًعا فقهًيا مبنًيا على قاعدة األمر ابلشيء هني عن ضده  -

يف جماالت خمتلفة )العبادات، واملعامالت، وأحكام األسرة، واحلدود واجلناايت والقصاص، 
 واآلداب(.

: )أثر وأيًضا توجد رسالة أخرى يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بعنوان
اخلالف يف مسائل اللغات والبيان واألمر والنهي واملفهوم( وهي رسالة ماجستري يف قسم 

 أصول الفقه، إعداد: عبد هللا الدمهش.

واجلزء املشرتك بني هذه الرسالة وبني رساليت هو جزء من الفصل الثالث الذي تناول 
ه حيث حرر حمل النزاع، فيه أثر اخلالف يف مسائل األمر، وجعل قاعدة حبثي أحد مباحث

فروع فقهية هي: اإلحرام قبل  ثالثوذكر أقوال األصوليني يف املسألة مث أعقب ذلك بذكر 
امليقات، وحكم األكل ابلشمال، ومن علق طالق زوجته مبخالفة هنيه مث قال هلا قومي 

 اشرتكت معه يف األخري منها.فقعدت هل تطلق؟، 

 طرق إليها هذا الرسالة منها:وقد أضافت رساليت أمورا أخرى مل تت

 الصيغ املرادفة لقاعدة األمر ابلشيء هني عن ضده. -
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 القواعد املتعلقة بقاعدة األمر ابلشيء هني عن ضده. -
 ذكر نوع اخلالف وسببه. -
أدلة خالف علماء األصول يف مسألة األمر ابلشيء هني عن ضده،  -

 ومناقشتها مع الرتجيح.
 هني عن الضد يف الوجوب والندب.ذكر اخلالف يف كون األمر ابلشيء  -

التوسع يف الفروع الفقهية املبنية على القاعدة حيث ذكرت أربعة وثالثني فرًعا فقهًيا 
يف جماالت خمتلفة )العبادات، واملعامالت، وأحكام األسرة، واحلدود واجلناايت 

 والقصاص، واآلداب(.

 منهجية البحث:

 .ستقرائي واالستنباطي واملقارنولقد اعتمدت يف هذا البحث على املنهج اال

 ومن مقتضيات هذا املنهج:

 .على أمهات املصادر واملراجع األصيلة يف التحرير والتوثيق والتخريج االعتماد -1

عزو النصوص القرآنية الواردة يف البحث بذكر اسم السورة ورقم اآلية،  -2
 .  ...ووضعها بني قوسني على هذا الشكل: 

وارد يف البحث خترجيًا علميًا من مصادره األصلية، ختريج احلديث النبوي ال -3
فإن كان احلديث يف الصحيحني اكتفيت هبما أو أبحدمها، وإن مل يكن فيهما أو يف أحدمها 

خرجه ، وأجتهد يف ذكر من -إن وجد-خرجته من كتب السنن األربعة ومسند اإلمام أمحد 
، ووضعه بني -إن وجدته- ا أو تضعيًفاكالم العلماء فيه تصحيحً   من املصادر املعتمدة، انقاًل 
 .«...»قوسني على هذا الشكل: 

وإذا ورد احلديث يف أول الكتاب جمرًدا عن تبويب معنون، فأكتفي بذكر اسم  -4
 الكتاب واجلزء والصفحة ورقم احلديث.

 .ثالبحيف  مألعالم غري املشهورين عند أول ورود هلل الرتمجة -5
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 .اإلمالء وعالمات الرتقيمبقواعد اللغة العربية و االعتناء  -6

 الرتكيز على موضوع البحث وجتنب االستطراد. -7

 مراعاة وضوح الفكرة اليت أقدمها، وسالمة األسلوب، ودقة العبارة. -8
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الفصل األول: تعريف مفردات العنوان وحتريره وصيغ القاعدة املرادفة واملتعلقة 
 هبا
 التعريف مبفردات العنوان.املبحث األول: 

  لغة: مراألتعريف 

بفتح امليم النماء  راهلمزة وامليم والراء أصول مخسة: األمر من األمور، واألمر ضد النهي، واألمَ "
 .(1)"والربكة، واملعلم، والعجب

أمر فالن مستقيم، وأموره و "، (2)"فأما الواحد من األمور فقوهلم هذا أمر رضيته"
 .(3)"مستقيمة

آمرك  ، أييل عليك أمرة مطاعةوقوهلم ، ذاقولك افعل كضد النهي فمنه األمر أما و 
 .(4)مرة واحدة فتطيعين

مهرة مأمورة أي "و ، (5)"النماء والربكة وامرأة أمرة، أي: مباركة على زوجها"ر: واألمَ 
 .(6)"نتوج ولود

 .(7)واألمر أييت مبعىن املعلم، ومنه أمارة ما بيين وبينك أي: عالمة

 ، كما يف قوله تعاىل:عجب منكرأي: ْمٌر ِإْمٌر: أَ ، فيقال: وأييت األمر مبعىن العجب
 .(9)أتيت منكرًا عظيًماأي:  (8)َّ حف جف مغ جغٱُّٱ

                                                           

 (.137 /1مادة )أمر(، د. ط، ) مقاييس اللغة،( ابن فارس، (1
 (.137 /1د. ط، ) مقاييس اللغة،( ابن فارس، (2
 (.21، ص )5، طخمتار الصحاح( الرازي، (3
 (.137 /1د. ط، ) مقاييس اللغة،: ابن فارس، انظر( (4
 (.138 /1د. ط، ) مقاييس اللغة،( ابن فارس، (5
 (.28 /4، )3، طلسان العرب( ابن منظور، (6
 (.139 /1د. ط، ) مقاييس اللغة،(، وابن فارس، 75 /10ط، )، د. اتج العروسانظر: الزبيدي، ( (7
 (.71( سورة الكهف: جزء من اآلية )(8
 (.33 /4، )3طلسان العرب، ابن منظور،  ( انظر:(9
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 األمر اصطالًحا: تعريف 

 تعددت تعريفات األصوليون لألمر أذكر منها ما يلي:

، وهذا القول املقتضي طاعة املأمور بفعل املأمور بهاألمر هو  التعريف األول:
 .(3)أبو حامد الغزايل، و (2)، ووافقه إمام احلرمني(1)بو بكر الباقاليناختاره القاضي أتعريف ال

 خذ:وهذا التعريف عليه مآ

أنه مشتمل على الدور حيث ذكر يف تعريف األمر لفظ: )املأمور، املأمور به(  -1
تتوقف معرفته على معرفة األمر، واشتمل على لفظ: )الطاعة( وهي ومها مشتقان من األمر و 

 .(4)ثبت الدورموافقة األمر ف

 خص األمر ابلقول فأخرج منه الرمز واإلشارة، وهذا غري صحيح.أنه  -2

وهو املشهور عند  ."االستعالء وجهاستدعاء الفعل ابلقول على " التعريف الثاين:
 .(5)األصوليني من احلنابلة وذكره أبو اخلطاب وابن قدامة وغريه

 .لقول فأخرج الرمز واإلشارةيده ابغري جامع حيث ق: أنه على هذا التعريفويؤخذ 

وهذا التعريف اختاره  ء".طلب الفعل على جهة االستعال" التعريف الثالث:
 .(6)اآلمدي

وهو تعريف جامع حيث مشل األمر  ،تعريف اآلمدي -وهللا أعلم –يرتجح الرتجيح: 
 غريه من التعاريف. ابلقول والرمز واإلشارة وسلم من املآخذ اليت وردت على

                                                           

 .(2/140) د.ط، اإلحكام،، اآلمدي، (2/16)، 3ط احملصول،الرازي، ( (1
 .(2/140) د.ط، اإلحكام،اآلمدي، ( (2
 (.202)، 1ط ،املستصفىلغزايل، ا( (3
 .(10 /2) ،1طاحلاجب،  ابن خمتصر شرح املختصر بيان، األصفهاين، (2/16)، 3، طاحملصولانظر: الرازي، ( (4
 (.124 /1، )1ط التمهيد يف أصول الفقه،(، أبو اخلطاب الكلوذاين، 542 /1، )2ط ،روضة الناظرقدامة،  ( ابن(5
 .(2/140)، د.ط، اإلحكاماآلمدي، ( (6
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 نهي لغة:تعريف ال

 .(1)"النون واهلاء والياء أصل صحيح يدل على غاية وبلوغ"

، وذلك ألنك إذا هنيته فانتهى عنه فتلك غاية ما كان (2)ومنه النهي وهو خالف األمر
 .(3)آخره

 .(4): الغدير، مسي بذلك ألن املاء ينتهي إليه-بفتح النون وكسرها-ومنه النهي 

 النهي اصطالًحا: تعريف

 .(5) االستعالءل على طلب الكف على وجه اللفظ الدا

 شرح التعريف: 

 قوله: "اللفظ" جنس يف التعريف.

قوله: " الدال على طلب الكف " احرتز به عن املهمل ألنه ال داللة فيه، وعن اخلرب وما 
 .(6)يشبهه مما ليس فيه طلب، وعن األمر وحنوه مما فيه طلب فعل

 .(1)عن الدعاء وااللتماس وحنومها مما ال استعالء فيه قوله: "على وجه االستعالء" احرتز به

                                                           

 (.359 /5، مادة )هني(، د. ط، )مقاييس اللغةرس، ( ابن فا(1
(، 343 /15، )3مـــادة )هنـــى(، ط لســـان العـــرب،(، وابـــن منظـــور، 2517 /6، )4، مـــادة )هنـــى(، طلصـــحاح( اجلـــوهري، ا(2

 بتصرف.
 (، بتصرف.359 /5مادة )هني(، د. ط، ) مقاييس اللغة،( ابن فارس، (3
(، 345 /15، )3، مـادة )هنـى(، طلسان العرب(، وابن منظور، 150 /40، )د. ط، مادة )هنى( اتج العروس،( الزبيدي، (4

 (، بتصرف.360 /5مادة )هني(، د. ط، ) مقاييس اللغة،وابن فارس، 
، 1، طبيــان املختصــر شــرح خمتصــر ابــن احلاجــب(، األصــفهاين، 428 /2،  )1، طشــرح خمتصــر الروضــةانظــر: الطــويف، ( (5
(2/ 86.) 
 (.328 /1، )2، طالتقرير والتحبري، : ابن أمري حاج( انظر(6
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 تعريف الضد لغة:

 الضاد والدال كلمتان متباينتان يف القياس."
فاألوىل: الضد ضد الشيء. واملتضادان: الشيئان ال جيوز اجتماعهما يف وقت واحد،  

 كالليل والنهار.
، يـَُقاُل: َضدَّ اْلِقْربََة، َمأَلََها، اْلَمْلُء، ِبَفْتِح الضَّادِ د، وهو األخرى الضَ الكلمة و 

 .(2)"َضدًّا

 اصطالًحا: الضدتعريف 

للذان لشيئان امها ا"، وهو مفرد ضدان؛ والضدان: (3)"تعذر اجتماعه مع غريه"ما هو  الضد:
 .(4)"ال جيتمعان وقد يرتفعان

وقت أسود، كالسواد والبياض ال جيتمعان فال يصح أن يكون الشيء أبيض ويف نفس ال:  مثاله
 .(5)ون اللون غريمها كاألخضر واألصفربل يكون أحدمها دون اآلخر، وقد يرتفعان فيك

 تعريف النقيض لغة:

 .(6)"النون والقاف والضاد أصل صحيح يدل على نكث شيء"

 .(7)والنقض ضد اإلبرام، يقال نقض العهد أي فسخه وأبطله

                                                                                                                                                                                     

 (.430 /2،  )1، طشرح خمتصر الروضة: الطويف، انظر( (1
 /11، )1مــادة )ضــد(، ط هتــذيب اللغــة،: اهلــروي، انظــر(، و 360 /3مــادة )ضــد(، د. ط، ) مقــاييس اللغــة،( ابــن فــارس، (2

 (.561، ص )2مادة )ضد(، ط جممل اللغة،(، وابن فارس، 313
 (.246 /1،  )1، طخمتصر الروضة شرح( الطويف، (3
 (.383 /2،  )1، طشرح خمتصر الروضة(، والطويف، 97،  )ص: 1، طشرح تنقيح الفصول( القرايف، (4
 .(97،  ص )1، طشرح تنقيح الفصولالقرايف، ، و (383 /2،  )1، طشرح خمتصر الروضةالطويف، انظر: ( (5
 (.470 /5مادة )نقض(، د. ط، ) مقاييس اللغة،( ابن فارس، (6
 (.242 /7، )3مادة )نقض(، ط لسان العرب،: ابن منظور، انظر( (7
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 اصطالًحا: النقيضتعريف 

 .(1)"مها الشيئان اللذان ال جيتمعان وال يرتفعان"نقيضان: والالنقيض مفرد نقيضان، 

: كوجود زيد وعدمه، فال يصح أن يكون زيٌد موجود وغري موجود يف آن واحد، فإما أن مثاله
 .(2)وجود زيد وعدمه ينتفيوال يصح أن يكون موجوًدا أو غائًبا، 

 لغة: اخلالفتعريف 

اخلالف: املضادة، وقد خالفه خمالفة "و ، (3)التغرييدل على ل أص اخلاء والالم والفاء
 .(4)"وخالفا

 .(5)"اْلَقْوُم ِخْلفٌة َأي خُمَْتِلفون، َومُهَا ِخْلَفان َأي خُمَْتِلَفانِ يقال: "

 اصطالًحا: اخلالفتعريف 

ال ُيتلف التعريف اللغوي للخالف عن التعريف االصطالحي، بل إنه يستعمل عند الفقهاء 
 .(6)مبعناه اللغوي

 .(7)"مها الشيئان اللذان قد جيتمعان وقد يرتفعان"الفان: واخل

                                                           

شــرح (، والطــويف، 97،  ص)1ط شــرح تنقــيح الفصــول،(، وبتصــرف: القــرايف، 88 /1، )2ط ،روضــة النــاظر( ابــن قدامــة، (1
 (.383 /2،  )1ط خمتصر الروضة،

 .(97،  ص )1، طشرح تنقيح الفصول، القرايف، و (383 /2،  )1، طشرح خمتصر الروضةالطويف، انظر: ( (2
 (.210 /2مادة )خلف(، د. ط، ) مقاييس اللغة،: ابن فارس، انظر( (3
 (.274 /23د. ط، مادة )خلف(، ) اتج العروس،(، والزبيدي، 90 /9، )3، مادة )خلف(، طلسان العرب( ابن منظور، (4
 (.91 /9، )3ط لسان العرب،( ابن منظور، (5
 (.16، ص )1، طالتقنية احلديثة يف اخلالف الفقهي أثرآل الشيخ، ( (6
 (.97،  ص )1ط شرح تنقيح الفصول،(، وبتصرف: القرايف، 88 /1، )2ط ،روضة الناظر( ابن قدامة، (7
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: كاحلركة والبياض قد جيتمعان يف شيء واحد يف آن واحد، وقد يرتفعان عن الشيء، مثاله
 .(1)اآلخر دمها دونوقد يوجد أح

                                                           

 .(97،  ص )1، طشرح تنقيح الفصولالقرايف، ، و (383 /2،  )1، طشرح خمتصر الروضةالطويف، انظر: ( (1
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املبحث الثاين: حترير عنوان املسألة، والصيغ املرادفة للقاعدة، والقواعد املتعلقة 
 هبا.

 املسألة: عنوانحترير 

 أن التلبس بفعل معني مينع من التلبس"يعلم تعريف الضد والنقيض واخلالف وبناًء عليه سبق 
بضده أو نقيضه يف الوقت نفسه، وال مينع من التلبس هبما يف وقت آخر، وأما اخلالف فال 

 .(1)"مينع التلبس به التلبس خبالفه
إطالق الضد يف هذه املسألة فأطلقه إذا تقرر هذا فإن بعض األصوليني قد جتوز يف 

 .(2)فعلى املخال
 

     املرادفة للقاعدة: الصيغ

ذكرها أبو إسحاق  .(3)"األمر ابلشيء هني عن ضده من طريق املعىن" -1
 .(4)الشريازي يف التبصرة

 .(5)ذكرها الشوكاين وغريه ."األمر ابلشيء يستلزم النهي عن ضده" -2

، (6)وغريه نص عليها صاحب اإلهباج ."وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه" -3
خبالف قاعدتنا، وذكر فيها لفظ النقيض  وهذا اللفظ أخص حيث قيدت ابلوجوب والتحرمي

 بدال من الضد.

                                                           

 .(253) ص ،1، طجهله الفقيه يسع ال الذي الفقه أصولعياض السلمي، ( (1
 (.124 /1، )1، طيف األصول قواطع األدلة: أبو املظفر السمعاين، انظر( (2
، كشف األسرار شرح أصول البزدوي(، عالء الدين البخاري، 368 /2، )2، طالعدة يف أصول الفقه( القاضي أبو يعلى، (3

 (.329 /2د.ط )
 .(89، ص )1ط، رة يف أصول الفقهالتبص( أبو إسحاق الشريازي، (4
الردود والنقود شـرح (، البابريت، 493 /1، د.ط،  )حاشية العطار(، العطار، 269 /1، )1ط إرشاد الفحول،( الشوكاين، (5

 (.70 /2، )1، طخمتصر ابن احلاجب
 (.50،  ص )1، طصولهناية السول شرح منهاج الو (، اإلسنوي، 120 /1د. ط، ) اإلهباج يف شرح املنهاج،( السبكي، (6
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 .(1)هذكرها الطويف وغري  ."األمر ابلشيء هني عن أضداده" -4

 هبا: املتعلقةالقواعد 

 .(2)"األمر ابلشيء أمر بلوازمه" -1

حيث إن األمر ، أعم منهاهي و  "مر ابلشيء هني عن ضدهاأل"هذه القاعدة أصل لقاعدة: 
ابلشيء أمر به لذاته وأمر بلوازمه وتوابعه، ومن لوازم املأمور به ترك أضداده، أي أن وجود 

 الشيء يستلزم وجوده وانتفاء أضداده، فكان األمر ابلشيء هني عن ضده.

، وترك االنشغال بغريهاسعي للصالة واملأمور به تبًعا هو المثاله: الصالة مأمور هبا لذاهتا، 
  فالعقوبة تكون على ترك املأمور به لذاته ال على ترك الوسيلة أو فعل الضد.

 .(3)األمر ابلشيء ساكت عن ضده -2

 وهي تعين أن اآلمر ابلشيء خمالفة لقاعدة: "األمر ابلشيء هني عن ضده"،هذه القاعدة 
ل كالمه على أمر هو ذاهل عنه، وهذا حنمعن أضداده، فكيف  ذاهال يتصور منه أن يكون

املعتزلة يف املسألة موضوع البحث حيث قالوا أن األمر ابلشيء ليس هنيا عن بعض هو قول 
 ضده، وسيأيت بيان قوهلم.

 .(4)"شيء أمر بضدهالالنهي عن " -3

                                                           

(، أبو الوليد 250، د.ط، ص )القواعد والفوائد األصولية(، ابن اللحام، 380 /2،  )1ط شرح خمتصر الروضة،( الطويف، (1
 (.58، ص )1ط اإلشارة يف أصول الفقه،الباجي، 

 (.531 /10، د. ط، )جمموع الفتاوى( ابن تيمية، (2
(، الشـوكاين، 50،  ص )1، طهنايـة السـول شـرح منهـاج الوصـول، اإلسـنوي، (66، ص )1، طاملستصفى: الغـزايل، انظر( (3

 (.619 /2، )1، طتشنيف املسامع جبمع اجلوامع(، الزركشي، 264 /1، )1، طإرشاد الفحول
، 1ط ،يف األصــــول قواطــــع األدلــــة: أبــــو املظفــــر الســــمعاين، انظــــر(، و 101 /2، )2، طالفصــــول يف األصــــول( اجلصـــاص، (4
 (.92، ص )1، طالتبصرة يف أصول الفقه(، أبو إسحاق الشريازي، 59، ص )1ط املستصفى،ايل، (، الغز 1/139)
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أن املقصود من النهي عن  أي هذه القاعدة مقابلة لقاعدة: "األمر ابلشيء هني عن ضده"،
و األمر بفعل ضده إن كان له ضد واحد، أو أبحد أضداده إن كان له أضداد، ألنه ه الشيء

 ال يتوصل إىل ترك املنهي عنه إال بفعل الضد.

 .(1)"ال يتوصل إىل الواجب إال به فهو واجب ما" -4

األمر ابلشيء يستلزم كون  ألن قاعدة: "األمر ابلشيء هني عن ضده"، لوازمهذه القاعدة من 
الواجب إال به إىل  يتوصل وما ال، إال برتك الضدال ميكن فعل الواجب ا، و اجبً املأمور به و 

 .فهو واجب: فرتك الضد واجب

األمر ابلقيام يف صالة الفريضة واجب، وال يتحقق هذا الواجب إال برتك مثاله: 
أضداده من القعود واالضطجاع وحنوها، ومبا أنه ال يتوصل إىل الواجب إال برتك أضداده 

 ن ترك األضداد واجب.فيكو 

                                                           

نفــائس األصــول يف شــرح (،  القــرايف، 280 /1، )1، طالبحــر احملــي (، الزركشــي، 359، ص )1، طاملستصــفى ( الغــزايل،(1
 (.3165 /7، )1ط احملصول،
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: املباحث التأصيلية لقاعدة األمر ابلشيء هني عن ضده، وفيه سبعة ثاينالفصل ال
 مباحث.

يف ابب دالالت األلفاظ مبحث األمر والنهي، إن من املباحث املهمة عند علماء األصول 
من خالل وعند االطالع على كتبهم يف هذا اجملال وجدت أهنم تطرقوا إىل كيفية معرفة األمر 

صيغه الدالة عليه فذكرت ذلك، وتناولت ما ورد من أقوال علماء األصول يف قاعدة البحث 
فيها  وذاكرا نوع اخلالف ،حمررا نوع اخلالف يف املسألة "ألمر ابلشيء هني عن ضدهاوهي "
يف اشتمال األمر  خالف علماء األصول، وتطرقت لبيان مبيًنا أدلة األقوال ومناقشتها ،وسببه

  القاعدة على الوجوب والندب.يف
 املبحث األول: صيغ األمر

 :على قولني يف وجود صيغة يف اللغة موضوعة لألمر تدل عليه مبجردها اختلف األصوليون

  القول األول:

قرينة، ونه أمرًا من غري حاجة إىل إن لألمر صيغة موضوعة له يف اللغة تدل مبجردها على ك
 .(1) َّزي ري ٰى ينٱُّٱ تعاىل:قول هللا ك  فعل"،وهي صيغة "ا

 .(2)من حنفية ومالكية وشافعية وحنابلة وهو مذهب مجهور العلماء من فقهاء وأصوليني

إن األمر ال صيغة له خمتصة يف اللغة تدل مبجردها على كونه أمرًا،  القول الثاين:
املعىن فاألمر هو  على القرينة، تهايتوقف يف داللفعل" مشرتكة بني األمر وغريه فوصيغة "ا

 كقول القائل: "حترك" فهو عني معىن قوله: "ال تسكن".  القائم ابلنفس،

 .(1)وهو مذهب أكثر األشاعرة
                                                           

 (.43: جزء من اآلية )البقرة( سورة (1
(، ابــن 214 /1، )2، طالعــدة يف أصــول الفقــه(، القاضــي أبــو يعلــى، 247 /1، )1، طإرشــاد الفحــوللشــوكاين، : اانظــر( (2

اللمــع يف أصــول (، الشــريازي، 2177 /5،  )1طالتحبــري شــرح التحريــر، (، املــرداوي، 543 /1، )2ط ،روضــة النــاظرقدامـة، 
 أصول البزدوي املطبوع مع شرحه كشف األسرار،ي، (، البزدو 141 /2، د. ط، )اإلحكام(، اآلمدي، 13، ص )2، طالفقه

(، جالل الدين احمللي، شرح الورقات، 19 /2، )1، طبيان املختصر شرح خمتصر ابن احلاجب(، األصفهاين، 101 /1د.ط، )
 (.12 /1، د.ط، )أصول السرخسي(، السرخسي، 334 /1، د.ط، )تيسري التحرير(، أمري ابد شاه، 104، ص )1ط
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: يرتجح وهللا أعلم قول اجلمهور وهو أن لألمر صيغة تدل عليه مبجردها، وقد الراجح
 .(2)أمجع أهل اللغة على ذلك

، ومن أمثلة ل اللغة والعرفوأما األشاعرة فقوهلم فاسد؛ ملخالفته للكتاب والسنة وأه
، قال: وإان «أمسك عليك لسانك»: ذلك خمالفته حلديث معاذ حني قال له النيب 

ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على مناخرهم إال حصائد »ملؤاخذون مبا نقول؟ قال: 
 .(3)«ألسنتهم

اعرة األشأن اجلمهور جعلوا لألمر صيغة خاصة به وهي صيغة "افعل"، أما  سبب اخلالف:
 .(4)هو املعىن القائم ابلنفس اجملرد عن الصيغةجعلوا األمر 

 صيغ األمر:  أبرز

 .(6)«كما رأيتموين أصلي  صلوا » ، مثل قوله (5)فعل األمر -1

 يئ ىئ نئ مئ زئ ُّٱ :قوله تعاىل، مثل (1)املضارع املقرون بالم األمر -2
َّ(2).  

                                                                                                                                                                                     

(، 66 /1، )1، طالربهــــان يف أصــــول الفقــــه(، اجلــــويين، 12 /2، )2ط التقريــــب واإلرشــــاد،بــــو بكــــر البــــاقالين، : أانظــــر( (1
العـدة يف أصـول (، القاضـي أبـو يعلـى، 543 /1، )2، طروضـة النـاظر(، ابـن قدامـة، 270 /3، )1ط البحر احملي ،الزركشي، 
(، 141 /2د. ط، ) ،ماإلحكـــــا(، اآلمـــــدي، 13ص )، 2ط اللمـــــع يف أصـــــول الفقـــــه،(، الشـــــريازي، 214 /1، )2ط الفقـــــه،

 (.16 /2، د. ط، )اإلهباج يف شرح املنهاج(، السبكي، 19 /2، )1، طبيان املختصر شرح خمتصر ابن احلاجباألصفهاين، 
 .(546 /1، )2، طروضة الناظرابن قدامة، ( انظر: (2
كتاب سننه، (، وابن ماجه يف 22016، رقم: )(36/345)مسند األنصار، حديث معاذ بن جبل  مسنده،أمحد يف ( أخرجه (3

، أبواب اإلميان، ابب ما جاء يف حرمة الصالة سننه(، والرتمذي يف 3973(، رقم: )2/1314الفنت، ابب كف اللسان يف الفتنة )
 ،الغليــل إرواء "، واحلــديث صــحيح. انظــر: األلبــاين،حهــذا حــديث حســن صــحي(. وقــال الرتمــذي: "2616(، رقــم: )4/308)

 .(2/138) ،2ط
الزركشــي،  (، 2/450، )1، طالواضــح يف أصــول الفقــهابــن عقيــل،  (،543 /1، )2ط ،روضــة النــاظرابــن قدامــة، انظــر: ( (4

 (.269 /3، )1ط البحر احملي ،
 (.469 /1، د.ط،  )حاشية العطار: العطار، انظر( (5
 (.6008(، رقم )9 /8، )، كتاب األدب، ابب رمحة الناس والبهائمصحيحه( أخرجه البخاري يف (6
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: أي (4)َّ رث يتٱُّ :قوله تعاىل، مثل (3)ألمراملصدر النائب عن فعل ا -3
 .فاضربوا الرقاب

 مثل: صه مبعىن: اسكت. (5)اسم فعل األمر -4

 مب زب رب  يئ ىئ ُّٱ :مثل قوله تعاىل (6)اخلرب مبعىن األمر -5

 .(8)َّ جف مغ جغ مع جع مظ ٱُّ، وقوله تعاىل: (7)َّ

                                                                                                                                                                                     

 (.469، 1/463د.ط،  ) حاشية العطار،: العطار، انظر( (1
 (.7( سورة الطالق: جزء من اآلية )(2
 (.275 /3، )1ط البحر احملي ،: الزركشي، انظر( (3
 (.4( سورة حممد: جزء من اآلية )(4
 (.469، 1/463د.ط،  ) حاشية العطار،: العطار، انظر( (5
 (.34 /2، )3ط احملصول،ي، : الراز انظر( (6
 (.228( سورة البقرة: جزء من اآلية )(7
 (.4( سورة الطالق: جزء من اآلية )(8
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مع  ،عن ضده ااألمر ابلشيء هنيً كون   األصوليني يف خالفث الثاين: املبح
 .الرتجيح

اختلف األصوليون فيما إذا كان األمر واجًبا مضيًقا وله أضداد فهل يعد األمر به هنًيا عن 
 ، على أربعة أقوال؟فعل ضده

 .األمر ابلشيء هني عن ضده من طريق املعىن دون اللفظ القول األول:
ابلقيام  ، فاألمربطريق االلتزام دون اللفظ يتضمن ترك ضده ابلشيء أي أن األمر

  يستلزم ترك القعود واالضطجاع وحنوها.
 . (4)، واحلنابلة(3)، والشافعية(2)، واملالكية(1)وهو مذهب مجهور األصوليني من احلنفية

 .(5)واختاره القاضي أبو بكر الباقالين يف آخر قوليه
 : أدلتهم

ال ميكن فعله إال برتك ضده، وما ال يتم فعل الواجب إال برتكه أن املأمور به  -1
فهو حرام واحلرام منهي عنه، لذلك كان األمر ابلشيء هنًيا عن ضده، فمن أُمر ابلقيام مل 
ميكنه فعله إال برتك القعود فوجب أن يكون منهيا عن القعود، ومن أُمر ابلصالة كان مأمورا 

 .(6)صالة ومنهيا عن الصالة بدوهناابلطهارة وما يتوصل به لصحة ال
                                                           

كشــف (، عــالء الــدين البخــاري، 1/363، د.ط، )التحريــر املطبــوع مــع شــرحه تيســري التحريــر: الكمــال بــن اهلمــام، انظــر( (1
 (.2/164، )2، طيف األصولالفصول (، اجلصاص، 2/328د.ط ) األسرار شرح أصول البزدوي،

 (،207، 2/199، )2، طالتقريب واإلرشاد(، أبو بكر الباقالين، 135،  ص )1، طشرح تنقيح الفصول: القرايف، انظر( (2
 (. 31د. ط، ص ) مفتاح الوصول إىل بناء الفروع على األصول،التلمساين، 

، هنايـة السـول شـرح منهـاج الوصــول(، اإلسـنوي، 89)، ص 1، طالتبصـرة يف أصـول الفقــه: أبـو إسـحاق الشـريازي، انظـر( (3
(، 115، ص )1، طشـــــرح الورقـــــات(، جـــــالل الـــــدين احمللـــــي، 354 /3، )1، طالبحـــــر احملـــــي (، الزركشـــــي، 49،  ص )1ط

 (.130، ص )3ط األجنم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات،املارديين، 
(، القاضي 3/20، )1، طالواضح يف أصول الفقهابن عقيل،  (،5/2232)، 1، طالتحبري شرح التحرير: املرداوي، انظر( (4

 أصــول الفقــه،(، ابــن مفلــح، 147 /1، )2ط ،روضــة النــاظر(، ابــن قدامــة، 2/368، )2طلعــدة يف أصــول الفقــه، أبـو يعلــى، ا
 (.2/690، )1ط
 (.353 /3، )1ط البحر احملي ،(، الزركشي، 170 /2، د. ط، )اإلحكام يف أصول األحكاماآلمدي،  انظر( (5
،  ص 1، طشـــرح تنقـــيح الفصـــول(، القـــرايف، 90، ص )1، طالتبصـــرة يف أصـــول الفقـــه: أبـــو إســـحاق الشـــريازي، انظـــر( (6
، د.ط، أصول البزدوي املطبوع مع شرحه كشف األسـرار(، البزدوي، 2/380، )1ط شرح خمتصر الروضة،الطويف،  (،136)
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ا عن ضده لكان اترك األمر يعاقب على ما مل لو مل يكن األمر ابلشيء هنيً  -2
عقوبة اترك الواجب هي على تلبسه فالعقوبة ال تكون إال على فعل من املكلف، فيفعله. 

 .، لذا كان األمر ابلشيء هنيا عن ضدهبضده فتكون العقوبة على فعل
رك الواجب ال يعد فاعال ات ناألمر ابلشيء ليس هنيا عن ضده، فإوإذا قيل: أبن 

تكون على ما مل يفعله، وعدالة اخلالق تقتضي أن ال يعاقب اإلنسان على ما مل  لضده فعقوبته
 .(1)يفعل

 ذلك: جياب عن وميكن أن
 .(2)على فعلهالتارك أبن الرتك فعل فيعاقب 

، حسن ذمه وتوبيخه؛ لكون أن السيد لو قال لعبده قم فخالف أمره وقعد -3
 .(3)األمر ابلقيام يقتضي النهي عن القعود

أن من قال ملن يف الدار: اخرج، فهم من كالمه أن األمر ابخلروج يتضمن  -4
 .(4)املنع من ضده وهو البقاء واملقام فيها

اتفق اجلميع على امتناع إابحة ضد املأمور به، ولو مل يكن األمر ابلشيء هني  -5
 .(5)الضد، فثبت أن األمر ابلشيء هني عن ضدهعن ضده ألبيح 

اتفق اجلميع على أن الكافر منهيا عن الكفر لكونه مأمورا ابإلميان، ولو مل  -6
 .(1)يكن األمر ابلشيء هني عن ضده ملا كان أمر الكافر ابإلميان هني له عن ضده وهو الكفر

                                                                                                                                                                                     

(، 152، 3/20، )1، طالواضـح يف أصـول الفقـه(، ابن عقيل، 55 /3، )2ط شرح الكوكب املنري،(، ابن النجار، 2/331)
 /3، )1ط البحــر احملــي ،(، الزركشــي، 2/54، )1، طخمتصــر ابــن احلاجــب املطبــوع مــع شــرحه بيــان املختصــرابــن احلاجــب، 

 (.2/694، )1ط أصول الفقه،(، ابن مفلح، 5/2235، )1ط التحبري شرح التحرير،(، املرداوي، 357
(، ابـــن عقيـــل، 323 /1، )2، طالتقريـــر والتحبـــري(، ابـــن أمـــري حـــاج، 492 /1، د.ط،  )حاشـــية العطـــارطـــار، : العانظـــر( (1

 (.151 /3، )1ط الواضح يف أصول الفقه،
(، ابـــن عقيـــل، 323 /1، )2، طالتقريـــر والتحبـــري(، ابـــن أمـــري حـــاج، 492 /1، د.ط،  )حاشـــية العطـــار: العطـــار، انظـــر( (2

 (.151 /3) ،1ط الواضح يف أصول الفقه،
، 1، طالتبصرة يف أصول الفقـه(، أبو إسحاق الشريازي، 2/371، )2ط العدة يف أصول الفقه،: القاضي أبو يعلى، انظر( (3

 (.3/153، )1، طالواضح يف أصول الفقه(، ابن عقيل، 91ص )
 (.371 /2، )2ط العدة يف أصول الفقه،: القاضي أبو يعلى، انظر( (4
 : مرجع سابق.انظر( (5
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النهي عن أن األمر يقتضي الفورية، ومن ضرورة اقتضائه الفورية أن يقتضي  -7
 .(2)التلبس بضده؛ ألن التلبس ابلضد حيول دون املبادرة ابلفعل املأمور به

 األمر ابلشيء هني عن ضده من طريق اللفظ واملعىن. القول الثاين: 
، فمثاًل األمر ابإلميان أي أن لفظ األمر هو نفسه يدل على النهي حقيقة ال تضمًنا

 يدل بلفظه على النهي عن الكفر.
 .(4)، وأيب احلسني األشعري(3)يف أول قوليه الباقالينالقاضي أيب بكر  وهو مذهب

 :أدلتهم

 .(5)أن األمر ليس له صيغة خمصوصة فدل على أن األمر ابلشيء هني عن الضد لفظا ومعىن

ال نسلم لكم بذلك؛ حيث فرقت العرب بني لفظ األمر والنهي، فلفظ  جياب عنه:
النهي لنفي الفعل والكف عنه، فلم جيز أن جيعل  األمر جعلته للحث على الفعل، ولفظ

 .(6)أحدمها لآلخر، كما ال جيوز ذلك يف اخلرب

ال ميتنع أن يكون لفظ واحد يدل على األمر والنهي، حيث إن قول  فإن قيل:
 .(1)القائل: "قم" يفهم منها: "ال تقعد"

                                                                                                                                                                                     

 : مرجع سابق.انظر( (1
(، عالء الدين البخاري، 130 /1، )1، طيف األصول قواطع األدلة(، أبو املظفر السمعاين، 368 /2: مرجع سابق )انظر( (2

(، املـــرداوي، 323 /1، )2، طالتقريـــر والتحبـــريابـــن أمـــري حـــاج،  (،331 /2، د.ط )كشـــف األســـرار شـــرح أصـــول البـــزدوي
الواضح يف أصول (، ابن عقيل، 52 /3، )2، طشرح الكوكب املنري(، ابن النجار، 2232 /5، )1ط التحبري شرح التحرير،

 (.690 /2، )1ط أصول الفقه،(، ابن مفلح، 152، 20 /3، )1طالفقه، 
(، اآلمــدي، 65، ص )1ط املستصــفى،(، الغــزايل، 199، 198 /2، )2ط التقريــب واإلرشــاد،: أبــو بكــر البــاقالين، انظــر( (3

 (.324 /1، )2، طالتقرير والتحبري(، ابن أمري حاج، 170 /2د. ط، ) صول األحكام،اإلحكام يف أ
 (.254، ص )1ط الغيث اهلامع شرح مجع اجلوامع،: العراقي، انظر( (4
(، 49، د.ط، ص )املسودة يف أصول الفقه(، آل تيمية، 370 /2، )2، طالعدة يف أصول الفقه: القاضي أبو يعلى، انظر( (5

ــد األصــولية(، ابــن اللحــام، 353 /3، )1، طبحــر احملــي الالزركشــي،  التحبــري (، املــرداوي، 250، د.ط، ص )القواعــد والفوائ
لتقريب واإلرشاد، (، أبو بكر البـاقالين، ا52 /3، )2، طشرح الكوكب املنري(، ابن النجار، 2233 /5، )1، طشرح التحرير

 (.226 /2، )2ط
 (.374 /2، )2، طأصول الفقهالعدة يف : القاضي أبو يعلى، انظر( (6
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من نفس أن ذلك قد فهم من معىن اللفظ ال من صيغته، والنهي ال يفهم  جياب:
 .(2)اللفظ وإمنا من معناه

 .ةلشيء هني عن ضده على سبيل الكراهاباألمر  القول الثالث:
 فيقتضي هذا األمر كراهة هذا الضد املسكوت عنه.فإذا أمر الشارع أبمر 

 .(5)، والسرخسي(4)والبزدوي ،(3)وهو مذهب بعض احلنفية، اختاره الدبوسي
 :أدلتهم

فظية ال داللة فيه على النهي عن الضد، ولكنه يدل على النهي أن األمر من حيث الداللة الل
بطريق االقتضاء، وداللة االقتضاء أضعف من داللة النص، فيكون الثابت هبا أضعف من 

 .(6)الثابت بداللة النهي املنصوص عليه بصيغته، فيثبت بداللة االقتضاء الكراهة

 :جياب عنه

، فإن فوت املأمور مل يكن االشتغال به مفوات للمأمورإذا أن الضد املنهي عنه يقتضي الكراهة 
 .(7)صار حراما وسببا يف استحقاق العقوبة لتفويته لألمر

 ال لفظًا وال معىن.األمر ابلشيء ليس هني عن ضده  القول الرابع:
فاألمر ابلشيء ال يدل على املنع من فعل الضد ال بلفظه وال مبفهومه، وإمنا يستفاد 

 من أدلة أخرى.النهي عن الضد 
 .(3)، والغزايل(2)، واختاره اجلويين(1)وهو مذهب بعض املعتزلة

                                                                                                                                                                                     

 .( انظر: مرجع سابق(1
 .( انظر: مرجع سابق(2
 (. 1/363، د.ط،  )تيسري التحرير: أمري ابد شاه، انظر( (3
 (.330 /2، د.ط، )أصول البزدوي املطبوع مع شرحه كشف األسرار: البزدوي، انظر( (4
 (.1/94، د.ط،  )أصول السرخسي: السرخسي، انظر( (5
، التحبـري شـرح التحريـراملـرداوي،  (،332 /2د.ط ) كشـف األسـرار شـرح أصـول البـزدوي،عالء الدين البخـاري، : انظر( (6
 (.53 /3، )2، طشرح الكوكب املنري(، ابن النجار، 2234 /5،  )1ط
  (.333 /2، د.ط )كشف األسرار شرح أصول البزدوي: عالء الدين البخاري، انظر( (7
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 :أدلتهم

فامتنع أن يكون انهيا عن  أن اآلمر قد أيمر ابلشيء وهو غافل عن ضده، -1
 .(4)الضد الذي مل ُيطر على ذهنه حال األمر

 جياب عنه:

 ال نسلم لكم صحة األمر ابلشيء مع الغفلة عن ضده؛ حيث إن األمر -
مركب من قيدين وجود الفعل واملنع من الرتك واملتصور لوجود الفعل متصور لضده وهو املنع 

 .(5)من الرتك

                                                                                                                                                                                     

(، عــــالء الــــدين 2/171، د. ط، )اإلحكــــام يف أصــــول األحكــــام(، اآلمــــدي، 199 /2، )3ط احملصــــول،: الــــرازي، انظــــر( (1
(، ابــن 1/363د.ط،  ) تيســري التحريــر،(، أمــري ابد شــاه، 2/329، د.ط )كشــف األســرار شــرح أصــول البــزدويالبخــاري، 

 (.2/690، )1ط أصول الفقه،مفلح، 
 (.1/83، )1، طالربهان يف أصول الفقه( اجلويين، (2
 (.66، ص )1ط املستصفى،: الغزايل، انظر ((3
شـرح القرايف،  (،63، ص )1ط احملصول،(، ابن العريب، 370 /2، )2طالعدة يف أصول الفقه، : القاضي أبو يعلى، انظر( (4

خمتصــر ابــن احلاجــب (، ابــن احلاجــب، 380 /2،  )1ط شــرح خمتصــر الروضــة،(، الطــويف، 136،  ص )1، طتنقــيح الفصــول
اإلهبـاج (، السـبكي، 120 /1، د. ط، )اإلهباج يف شرح املنهـاج(، السبكي، 49 /2، )1ط رحه بيان املختصر،املطبوع مع ش

البحـــر (، الزركشـــي، 49،  ص )1، طهنايـــة الســـول شـــرح منهـــاج الوصـــول(، اإلســـنوي، 121 /1، د. ط، )يف شـــرح املنهـــاج
،  1طالتحبري شرح التحرير، (، املرداوي، 250.ط، ص )د القواعد والفوائد األصولية،(، ابن اللحام، 353 /3، )1، طاحملي 

(، العطـــار، 266 /1، )1، طإرشـــاد الفحـــول(، الشـــوكاين، 52 /3، )2، طشـــرح الكوكـــب املنـــري(، ابـــن النجـــار، 2232 /5)
نفائس األصول يف شرح (، القرايف، 153 /3، )1ط الواضح يف أصول الفقه،(، ابن عقيل، 492 /1د.ط،  ) حاشية العطار،

ــن احلاجــب(، البــابريت، 1499 /4، )1ط حملصــول،ا ، ، املستصــفى(، الغــزايل60 /2،  )1، طالــردود والنقــود شــرح خمتصــر اب
 (.66، ص )1ط
،  ص 1، طهنايــة الســول شــرح منهــاج الوصــول(، اإلســنوي، 1/121، د. ط، )اإلهبــاج يف شــرح املنهــاج: الســبكي، انظـر( (5
الـردود والنقـود شـرح خمتصـر ابـن احلاجـب، (، البـابريت، 1486 /4، )1، طصـولنفائس األصول يف شـرح احمل(، القـرايف، 51)

 (.2/60،  )1ط
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على فرض التسليم أبن الضد قد يغفل عنه اآلمر، فإن ذلك ال مينع من كونه  -
منهي عنه، قياسا على مقدمة الصالة فاألمر هبا أمر مبقدماهتا من الطهارة واستقبال القبلة 

 .(1)وإن غفل اآلمر عنها وهني عن الصالة بدوهنا وغريها

نسلم لكم ما ذكرمتوه، لكن ميكن أن يقال األمر ابلشيء هني عن ضده  -
 .(2)بشرطني مها أال يكون اآلمر آمرا مبا ال يطاق، وأن ال يكون غافاًل عن الضد

أن األمر والنهي لكل منهما صيغة ختصه، فلم يصح أن جتعل صيغة األمر  -2
 .(3)نهي عن ضدهامقتضية لل

 جياب عنه:

أن امتناع كون صيغة األمر مقتضية للنهي عن ضدها إمنا يكون ذلك من جهة اللفظ أما من 
جهة املعىن فال يتوصل لفعل املأمور به إال برتك الضد، قياسا على األمر ابلصالة فهو أمر 

 .(4)مبقدماهتا من الطهارة وحنوها من جهة املعىن ال من جهة اللفظ

لنهي عن الشيء ال يقتضي األمر بضده، فكذلك األمر ابلشيء ال أن ا -3
 .  (5)يقتضي النهي عن ضده

                                                           

،  ص 1ط هنايـة السـول شـرح منهـاج الوصـول،(، اإلسـنوي، 121 /1د. ط، ) اإلهباج يف شـرح املنهـاج،: السبكي، انظر( (1
 (.1486 /4، )1، طنفائس األصول يف شرح احملصول(، القرايف، 51)
 (. 1487 /4، )1ط نفائس األصول يف شرح احملصول،قرايف، : الانظر( (2
، 1ط التبصرة يف أصول الفقه،(، أبو إسحاق الشريازي، 371 /2، )2ط العدة يف أصول الفقه،: القاضي أبو يعلى، انظر( (3

ابن  (،154 /3، )1، طالواضح يف أصول الفقه(، ابن عقيل، 2236 /5،  )1طالتحبري شرح التحرير، (، املرداوي، 91ص )
 (.694 /2، )1ط أصول الفقه،مفلح، 

، 1، طالتبصرة يف أصول الفقه(، أبو إسحاق الشريازي، 372 /2، )2، طالعدة يف أصول الفقه: القاضي أبو يعلى، انظر( (4
 /3، )1، طالواضح يف أصول الفقه(، ابن عقيل، 418 /1د.ط، ) التلخيص يف أصول الفقه،(، أبو املعايل اجلويين، 91ص )
156 .) 

، ص 1ط التبصـرة يف أصـول الفقـه،(، أبـو إسـحاق الشـريازي، 372 /2، )2ط العدة يف أصول الفقـه،( القاضي أبو يعلى، (5
 ( بتصرف.155 /3، )1ط الواضح يف أصول الفقه،(، ابن عقيل، 91)
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 :جياب عنه

ال نسلم لكم ذلك، فالنهي عن الشيء يقتضي األمر بضده إن كان له ضد واحد كالنهي عن 
صوم يوم النحر يقتضي األمر بضده وهو اإلفطار، والنهي عن الشيء يقتضي األمر أبحد 

كان له أضداد متعددة كمن هني عن القيام فهو مأمور بضده من قعود أو مشي   أضداده إن
 .(1)أو اضطجاع وفعله ألحدها امتثال للنهي، فإذا ثبت هذا يف النهي ثبت يف األمر أيًضا

إذا كان النهي عن الشيء يقتضي األمر أبحد أضداده إن كان له أضداد اعرتاض:
مر ابلشيء هني عن أحد أضداده إن كان له متعددة فيقال ذلك يف األمر فيكون األ

 .(2)أضداد

 جياب عن ذلك:

أن هناك فرق بني األمر والنهي، فاألمر ال ميكن امتثاله إال برتك مجيع أضداده فمن أُمر 
ابلقيام مل ميتثل األمر إال برتك القعود واملشي واالضطجاع خبالف النهي فإنه يكون اتركا له 

 .(3)ولو بفعل ضد واحد

األمر والنهي على العلم واجلهل فكالمها متضادان، والعلم ابلشيء ال  قياس -4
 .(4)يقتضي النهي عن ضده فوجب أن يكون األمر ابلشيء غري مقتضي للنهي عن ضده

                                                           

، 1، طتبصرة يف أصول الفقهال(، أبو إسحاق الشريازي، 372 /2، )2ط ، العدة يف أصول الفقه،: القاضي أبو يعلىانظر( (1
 (. 159 /3، )1ط الواضح يف أصول الفقه،(، ابن عقيل، 92ص )

 (. 419 /1، د.ط، )التلخيص يف أصول الفقه: أبو املعايل اجلويين، انظر( (2
د.ط، ، التلخيص يف أصـول الفقـه(، أبو املعايل اجلـويين، 372 /2، )2، طالعدة يف أصول الفقه: القاضي أبو يعلى، انظر( (3
 /2،  )1ط شـرح خمتصــر الروضــة،(، الطــويف، 130 /1، )1، طيف األصـول قواطـع األدلــة(، أبـو املظفـر الســمعاين، 419 /1)

رفــع الن اقــاب عــن (، الرجراجــي، 331 /2د.ط ) كشــف األســرار شــرح أصــول البــزدوي،(، عـالء الــدين البخــاري، 381-382
 (. 488 /2،  )1ط تنقيح الشهاب،

، 1، طالتبصرة يف أصـول الفقـه(، أبو إسحاق الشريازي، 373 /2، )2أبو يعلى، العدة يف أصول الفقه، ط: القاضي انظر( (4
، 1، طالواضــح يف أصــول الفقــهابــن عقيــل،  (،129 /1، )1، طيف األصــول قواطــع األدلــة(، أبــو املظفــر الســمعاين، 91ص )

 (.207 /2، )2ط التقريب واإلرشاد،(، أبو بكر الباقالين، 155 /3)
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 جياب عنه:

أن هذا قياس مع الفارق، فالعلم ابلشيء ال يقتضي اجلهل بضده؛ ألن العلم به ال ينايف العلم 
لتوحيد والشرك، خبالف مسألتنا فاألمر ابلشيء ينايف فعل ضده بضده فال يتناىف العلم اب

 .(1)فاألمر ابلقيام يتناىف مع القعود، فلما تنافيا كان األمر ابلشيء هنيا عن ضده

 . (2)أن فعل النوافل مأمور به، وتركها غري منهي عنه -5

 جياب عنه:

كل أمر يتضمن النهي   ال نسلم لكم ذلك، فالنوافل مأمور هبا وضدها منهي عنه، وذلك ألن
حبسبه، فإن كان األمر للوجوب كان النهي للتحرمي، وإن كان األمر لالستحباب كان النهي 

 .(3)للتنزيه

أن الفعل املأمور به مسكوت عن ضده، فال يدل عليه حيث مل يرد له  -6
 .(4)ذكر

 جياب عنه:

                                                           

، 1، طالتبصرة يف أصول الفقه(، أبو إسحاق الشريازي، 373 /2، )2ط العدة يف أصول الفقه،: القاضي أبو يعلى، انظر( (1
، يف األصول قواطع األدلة(، أبو املظفر السمعاين، 418 /1، د.ط، )التلخيص يف أصول الفقه(، أبو املعايل اجلويين، 91ص )

 /2، )2ط التقريـب واإلرشـاد،(، أبـو بكـر البـاقالين، 158 /3، )1، طصول الفقهالواضح يف أ(، ابن عقيـل، 130 /1، )1ط
231.) 

، يف األصـول قواطع األدلـة(، أبو املظفر السـمعاين، 90، ص )1ط التبصرة يف أصول الفقه،: أبو إسحاق الشريازي، انظر( (2
، 59 /1، )1، طاملعتمــدالبصــري،  (، أبــو احلســني154 /3، )1ط الواضــح يف أصــول الفقــه،(، ابــن عقيــل، 129 /1، )1ط

98.) 
، 1، طالتبصرة يف أصول الفقه(، أبو إسحاق الشريازي، 372 /2، )2ط العدة يف أصول الفقه،: القاضي أبو يعلى، انظر( (3

، 1ط الواضــح يف أصــول الفقــه،(، ابــن عقيــل، 130 /1، )1، طيف األصــول قواطــع األدلــة(، أبــو املظفــر الســمعاين، 91ص )
(3/ 158.) 
، الـردود والنقـود شـرح خمتصـر ابـن احلاجـب(، البـابريت، 371 /2، )2، طالعدة يف أصول الفقـه: القاضي أبو يعلى، انظر( (4
 (. 65 /2،  )1ط
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املنطوق أن الضد وإن كان مسكوات عنه لكنه اثبت ابالقتضاء حيث يقتضيه األمر 
به، واالقتضاء طريق صحيح لإلثبات بال خالف بيننا وإن كان املقتضى مسكوات عنه واألصل 

 .(1)حمتاجا إليه
 الرتجيح:
القول األول القائل بـأن األمر ابلشيء هني عن ضده من طريق املعىن  -وهللا أعلم -يرتجح 

 ومما يرجح هذا القول:دون اللفظ، 
ىل فعل املأمور به إال برتك ضده فكان األمر به هنًيا عن أن املكلف ال ميكنه التوصل إ •

 ضده ألن ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب.
ويكون النهي عن الضد هنا من طريق املعىن فقط، للفرق بني لفظ األمر والنهي فال  •

 ميكن القول ابحتاد لفظ األمر والنهي أبن جيعل أحد اللفظني عني اآلخر.
كان مسكواًت عليه إال أن العرف أو العقل أو الشرع قد دل عليه، أن املنهي عنه وإن   •

 بل إنه قد حصل االتفاق على عدم إابحة ضد املأمور به.
وأما من منع كون األمر ابلشيء هني عن الضد مطلًقا فذلك مسلم لفظًا الختالف  •

 الصيغ، لكنه غري مسلم من جهة املعىن وذلك حلصول العقوبة على اترك املأمور به
 لتلبسه بضده، فكان الضد منهًيا عنه.

وتكون درجة املنهي عنه حبسب املأمور به، فإن كان املأمور به واجًبا كان املنهي عنه  •
 حمرًما، وإن كان املأمور به مستحًبا كان املنهي عنه مكروًها.

قوة أدلة هذا القول، فثبت بذلك أن األمر ابلشيء هني عن الضد من جهة املعىن ل •
 ة األقوال األخرى ومناقشتها.وضعف أدل

 
 

  املبحث الثالث: حترير حمل النزاع.
الكفارة كون هنًيا عن ضده، كخصال : اتفق العلماء على أن األمر إذا مل يكن معيًنا فال يأواًل 

                                                           

(، عــالء الــدين 65، ص )1ط املستصــفى،(، الغــزايل، 371 /2، )2، طالعــدة يف أصــول الفقــه: القاضــي أبــو يعلــى، انظــر( (1
 (.  333 /2د.ط، ) ول البزدوي،كشف األسرار شرح أصالبخاري، 
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 .(1)ا عن اخلصلتني األخريني وال عن إحدامهاإبطعام عشرة مساكني ليس هلا هنيً فاألمر  مثاًل 
اء على أن األمر ابلشيء إذا كان له ضٌد واحد فإن األمر به يكون هنًيا عن اتفق العلم اثنًيا:

، كاألمر وإال ألدى إىل التناقضضده، إذ ال ميكن عقاًل أن يفعل املأمور به إال ابالنتهاء عن غريه 
 .(2)ابإلميان هني عن الكفر، إذ ال ميكن حتقق األمر وهو اإلميان إال برتك الضد وهو الكفر

فال يكون هنًيا عن  أو خمريًا اتفق العلماء على أن األمر ابلشيء إذا كان واجًبا موسًعا اثلثًا:
ألنه واجب موسع جيوز  ؛فاألمر هبما ليس هنًيا عن الضد قضاء رمضانفاملوسع كالصالة و ، (3)ضده

ألنه  ؛األمر به ليس هنًيا عن الضدالكفارات ف أداءفعله أول الوقت أو وسطه أو آخره، أما املخري ك
 .(4)إىل غريهابعض خصال الكفارة  جيوز ترك

ال خالف بني القائلني أبن األمر ابلشيء هني عن ضده أنه هني عنه بطريق  رابًعا:
 .(5)التضمن

أضداد وكان واجًبا مضيًقا فقد اختلف األصوليون إًذا حمل النزاع ينحصر يف األمر إذا كان له 
 .(7)سبق ذكرها ، على أقوال(6)اليف كون األمر هنًيا عن ضده الوجودي أم 

                                                           

 (.4/1491، )1، طنفائس األصول(، القرايف، 2/170، د. ط، )اإلحكام يف أصول األحكام: اآلمدي، انظر( (1
(، أبــو املظفــر الســمعاين، 1/96د.ط، ) أصــول السرخســي،(، السرخســي، 3/352، )1ط البحــر احملــي ،: الزركشــي، انظــر( (2

 (.1/130، )1، طيف األصول قواطع األدلة
(، 136،  ص )1، طشـرح تنقـيح الفصـول(، القـرايف، 254، ص )1، طالغيث اهلامع شـرح مجـع اجلوامـع: العراقي، انظر( (3

، د. ط، اإلهبــاج يف شــرح املنهــاج(، الســبكي، 2/329د.ط )كشــف األســرار شــرح أصــول البــزدوي، عــالء الــدين البخــاري، 
 (.3/355، )1، طالبحر احملي (، الزركشي، 1/124)
، اإلهبـاج يف شـرح املنهـاجالسـبكي، ، (2/329) د.طكشف األسرار شرح أصول البـزدوي، : عالء الدين البخاري، انظر( (4

 .(1/124د. ط، )
حاشية (، العطار، 353 /3، )1ط البحر احملي ،(، الزركشي، 120 /1، د. ط، )اإلهباج يف شرح املنهاج: السبكي، انظر( (5

 (.1/490د.ط، ) العطار،
(، القـــرايف، 2/170، د. ط، )اإلحكــام يف أصـــول األحكــام(، اآلمــدي، 352 /3، )1ط البحــر احملـــي ،: الزركشــي، انظــر( (6

(، 254، ص )1ط الغيــــث اهلــــامع شــــرح مجــــع اجلوامــــع،(، العراقــــي، 4/1491، )1، طنفــــائس األصــــول يف شــــرح احملصــــول
 (.1/490د.ط،  ) العطار،حاشية (، العطار، 1/120، د. ط، )اإلهباج يف شرح املنهاجالسبكي، 

 (.21سبق ذكر خالف األصوليني يف املسألة ص )( (7
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 املبحث الرابع: نوع اخلالف وسببه.
 : اخلالفنوع 

 اخلالف بني األقوال الثالثة األوىل خالف لفظي.

 واخلالف بني األقوال الثالثة األوىل والقول الرابع خالف معنوي.

 :اخلالفسبب 

 : يرجع سبب اخلالف بني هذه األقوال إىل عدة أمور

فمن قال أن األمر يقتضي الفورية قال أبن األمر األمر الفورية أو عدمه، اقتضاء  أواًل:
، ومن قال أن األمر ال سواء كان من طريق املعىن أو من طريق اللفظابلشيء هني عن ضده 

 .(1)يقتضي الفورية قال أبن األمر ابلشيء ليس هنًيا عن ضده
قال: إن األمر ، فمن اشرتطها نهي وعدم اشرتاطهااشرتاط اإلرادة يف األمر وال اثنًيا:

األمر إن ؛ الحتمال غفلة اآلمر عن الضد، ومن مل يشرتطها قال: ابلشيء ليس هنًيا عن ضده
 .(2) سواء كان من طريق املعىن أو من طريق اللفظ ابلشيء هني عن ضده

رك وتعاىل، فمن قال ابلكالم النفسي وهو أن  امسألة عقدية وهي كالم هللا تباثلثًا: 
لمعىن القائم ابلذات اجملرد عن احلروف لجمرد هو اللفظ املسموع وإمنا هو  ليسهللا  كالم

هو قال: أبن األمر ابلشيء هني عن ضده من طريق اللفظ، ومن قال أبن كالم هللا  واأللفاظ

                                                           

، 2، طالعــــدة يف أصــــول الفقــــه(، القاضــــي أبــــو يعلــــى، 163-162 /2، )2ط الفصــــول يف األصــــول،: اجلصــــاص، انظــــر( (1
 شرح املنهاج،اإلهباج يف (، السبكي، 2/329، د.ط )كشف األسرار شرح أصول البزدوي(، عالء الدين البخاري، 2/368)

(، ابن 1/362)ط، ، د.تيسري التحرير(، أمري ابد شاه، 5/2232، )1، طالتحبري شرح التحرير(، املرداوي، 125 /1د. ط، )
 (.1/492)د.ط،  حاشية العطار،(، العطار، 3/52، )2ط شرح الكوكب املنري،النجار، 

، 1، طيــــان املختصــــر شــــرح خمتصــــر ابــــن احلاجــــبب(، األصــــفهاين، 150 /1، )2، طروضــــة النــــاظر: ابــــن قدامــــة، انظــــر( (2
،  ص 1ط هنايــة الســول شـرح منهــاج الوصــول،(، اإلسـنوي، 121 /1د. ط، ) اإلهبــاج يف شـرح املنهــاج،(، السـبكي، 2/50)
 (، ابن النجار،2236، 2232 /5، )1، طالتحبري شرح التحرير(، املرداوي، 353 /3، )1ط البحر احملي ،(، الزركشي، 50)

 (.4/1486، )1ط نفائس األصول يف شرح احملصول،(، القرايف، 52 /3، )2طب املنري، شرح الكوك
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قال: أبن األمر ابلشيء هني عن ضده  وما تضمنه من معىن بصوت وحرف اللفظ املسموع
  .(1)من طريق املعىن
تكليف ماال يطاق، فمن قال جيوز التكليف مبا ال يطاق قال: أن األمر : رابًعا

ابلشيء ليس هنًيا عن ضده، ومن قال ال جيوز التكليف مبا ال يطاق قال: األمر ابلشيء هني 
 .(2)عن ضده
 

                                                           

(، ابن أمري حـاج، 353 /3، )1ط البحر احملي ،(، الزركشي، 121 /1، د. ط، )اإلهباج يف شرح املنهاج: السبكي، انظر( (1
ــر والتحبــري،  تيســري التحريــر،(، أمــري ابد شــاه، 5/2233،  )1، طالتحبــري شــرح التحريــر(، املــرداوي، 320 /1، )2ط التقري

 /4، )1، طنفائس األصول يف شرح احملصول(، القرايف، 52 /3، )2، طشرح الكوكب املنري(، ابن النجار، 362 /1د.ط،  )
 (.14 /2،  )1ط شرح خمتصر الروضة،(، الطويف، 1490

 /2، )1، طختصر شرح خمتصر ابن احلاجببيان امل(، األصفهاين، 380 /2)، 1ط شرح خمتصر الروضة،: الطويف، انظر( (2
نفــــائس (، القــــرايف، 5/2233)، 1، طالتحبــــري شــــرح التحريــــر(، املــــرداوي، 357 /3، )1، طالبحــــر احملــــي (، الزركشــــي، 56

 (.1485 /4، )1، طاألصول يف شرح احملصول
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 .(1)؟ضده يف الوجوب والندب املبحث اخلامس: األمر ابلشيء هل هو هني عن
يف الوجوب فقط حبيث إذا كان األمر ألمر ابلشيء هني عن ضده ابملسألة: هل اقصود امل

فال يكون منهًيا عن ضده، أم أن  األمر املندوبللوجوب كان منهي عن ضده هني حترمي، أما 
يشمل الندب أيًضا فإذا كان األمر للوجوب يكون هنًيا عن ضده هني حترمي، وإذا كان األمر 

 نزيه.األمر للندب يكون النهي عن ضده هني ت
 اختلف األصوليون يف هذه املسألة على قولني:

 األمر ابلشيء هني عن ضده يف الوجوب والندب القول األول:
 فيكون هنًيا عن ضده هني حترمي.فإذا كان األمر للوجوب 
 .يكون هنًيا عن ضده هني تنزيهفوإذا كان األمر للندب 

والباقالين والقرايف  ،(2)نفيةمن احل ، اختاره ابن الساعايتوهو قول مجهور األصوليني
 .(5)احلنابلةمذهب و  (4)الشافعية بعض هو مذهبو  (3)املالكيةمن 

أما ، الندب ي عن ضده يف الوجوب فقط، وال يدخل فيهاألمر ابلشيء هن: القول الثاين
 .عنها ال هني حترمي وال هني تنزيهالندب فإن أضداده مباحة غري منهي 

                                                           

،  ص 1، طرح منهـاج الوصـولهنايـة السـول شـ(، اإلسـنوي، 123 /1د. ط، ) اإلهباج يف شـرح املنهـاج،: السبكي، انظر( (1
(، أمـري 1/321، )2، طالتقريـر والتحبـري(، ابـن أمـري حـاج، 1/430، د. ط، )شرح التلـويح علـى التوضـيح(، التفتازاين، 49)

(، عــالء الـدين البخــاري، 2/199، )2، طالتقريــب واإلرشـاد(، أبـو بكــر البـاقالين، 1/363، د.ط،  )تيسـري التحريــرابد شـاه، 
ـــزدوي كشـــف األســـرار شـــرح (، 251، د.ط، ص )القواعـــد والفوائـــد األصـــولية(، ابـــن اللحـــام، 2/329)، ، د.طأصـــول الب

إرشـــاد (، الشـــوكاين، 3/56، )2، طشـــرح الكوكــب املنـــري(، ابــن النجـــار، 5/2241)، 1ط التحبـــري شـــرح التحريـــر،املــرداوي، 
 (.1/492)د.ط،  حاشية العطار،(، العطار، 264 /1، )1، طالفحول

 (.2/406إىل علم األصول، د. ط، )هناية الوصول الساعايت،  ن: ابانظر( (2
 (.136ص ) ،1، طشرح تنقيح الفصول(، القرايف، 2/199، )2ط التقريب واإلرشاد،: أبو بكر الباقالين، انظر( (3
و (، أبــ1/493)، د.ط، حاشــية العطــار(، العطــار، 49،  ص )1، طهنايــة الســول شــرح منهــاج الوصــول: اإلســنوي، انظــر( (4

ــة(، أبــو املظفــر الســمعاين، 91، ص )1، طالتبصــرة يف أصــول الفقــهإســحاق الشــريازي،   /1، )1، طيف األصــول قواطــع األدل
 (.172 /2، د. ط، )اإلحكام يف أصول األحكام(، اآلمدي، 130

(، ابن اللحام، 5/2241)، 1، طالتحبري شرح التحرير(، املرداوي، 3/56، )2، طشرح الكوكب املنري: ابن النجار، انظر( (5
(، ابـــن عقيـــل، 2/372، )2ط العـــدة يف أصـــول الفقـــه،(، القاضـــي أبـــو يعلـــى، 251د.ط، ص ) القواعـــد والفوائـــد األصـــولية،
 (.692 /2، )1، طأصول الفقه(، ابن مفلح، 158 /3، )1طالواضح يف أصول الفقه، 
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وهو قول أبو ، (2)جالل الدين احملليو  ،(1)ين السبكياتج الد اختاره من الشافعية
 .(4)، وبعض املعتزلة(3)حسن األشعري

 أدلة األقوال:

 دليل القول األول:
إن كان حمرًما وفعله  واجًبا ترك الضد كونأن فعل املأمور به ال يتصور إال برتك أضداده، في

 .(5)أمر ندبإن كان  مكروًها فعلهالضد مستحًبا و ترك  يكونأمر إجياب، و 
 دليل القول الثاين:

 .(6)أن اترك املندوب ال يذم برتكه وال ُيرج عن كونه جائزًا، فال يكره ضده، وإال ارتفع املباح
 :الرتجيح

القول األول القائل أبن األمر ابلشيء هني عن ضده يف الوجوب  -وهللا أعلم-يرتجح 
فيكون هني يف كل منهما على سبيل ما  والندب، لقوة دليله، ولينزل األمر منزلته حبسب قوته،

 .هو أمر به

 وجياب عن أصحاب القول الثاين: 

أن املباحات املضادة ليست منهًيا عنها من جهة ذاهتا وإمنا من جهة كوهنا مانعة من فعل 
 املأمور به.

                                                           

 (.618 /2، )1، طمجع اجلوامع املطبوع مع شرحه تنشيف املسامع: السبكي، انظر( (1
 (.1/322، )1، طالبدر الطالع يف حل مجع اجلوامع: جالل الدين احمللي، انظر( (2
ــــــري شــــــرح التحريــــــر(، املــــــرداوي، 124، 123 /1د. ط، )اإلهبــــــاج يف شــــــرح املنهــــــاج، : الســــــبكي، انظــــــر( (3 ،  1، طالتحب
(5/2241). 
، البــدر الطــالع يف حــل مجــع اجلوامــعدين احمللــي، (، جــالل الــ123 /1د. ط، )اإلهبــاج يف شــرح املنهــاج، : الســبكي، انظــر( (4
 (.1/322، )1ط
 (.408 /2د. ط، )هناية الوصول إىل علم األصول، : ابن الساعايت، انظر( (5
 (.1/322، )1، طالبدر الطالع يف حل مجع اجلوامعجالل الدين احمللي،  : مرجع سابق،انظر( (6
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وأما القول أبن اعتبار كون الضد حمرًما أو مكروًها ُيرج املباح فهذا غري صحيح؛ لوجود 
 .(1)تالف بني كوهنا حمرمة أو مكروهة لذاهتا أو اعتبارها أضداًدا للمأمور بهاالخ

 

 

: الفروع الفقهية التطبيقية املبنية على األمر ابلشيء هني عن ضده، لثالفصل الثا
 وفيه مخسة مباحث.

املبحث األول: الفروع الفقهية يف العبادات املبنية على قاعدة األمر ابلشيء هني 
 .اعشر مطلبً أربعة  عن ضده، وفيه

 : األمر بسرت العورة يف الصالة هني عن كشف العورة.األولاملطلب 

 .(2)اتفق الفقهاء على وجوب سرت العورة يف الصالة حال توفر الساتر لكال اجلنسني
 دليل ذلك:

 .(3)َّ مم خم حم جم يل ىل مل ٱُّٱ قوله تعاىل:
جل الذين كانوا أنزلت من  هي الثياب الساترة للعورة؛ ألن اآلية"قال ابن عبد الرب: 

 .(4)"يطوفون ابلبيت عراة؛ وهذا ما ال خالف فيه بني العلماء
 .(5)«ال تقبل صالة حائض إال خبمار»قال:   عائشة: أن النيبومن السنة حديث 

                                                           

 (.2/174، د.ط، )اإلحكاماآلمدي، انظر: ( (1
، 2، طالكــايف يف فقـــه أهـــل املدينـــة(، ابـــن عبــد الـــرب، 1/404، )2، طرد احملتـــار علـــى الــدر املختـــار: ابـــن عابــدين، انظــر( (2
، اهلدايـة(، أبـو اخلطـاب، 166 /3د.ط، ) اجملمـوع،(، النـووي، 497 /1، )3، طمواهـب اجلليـل(، احلطاب، 239، 1/238)

 (.1/413، د.ط، )املغين (، ابن قدامة،76، ص )1ط
 (.31سورة األعراف: جزء من اآلية ) ((3
 (.376 /6، د.ط، )التمهيدابن عبد الرب، ( (4
(، رقـــــم: 42/87، مســـــند النســـــاء، مســـــند الصـــــديقة عائشـــــة بنـــــت الصـــــديق رضـــــي هللا عنهمـــــا، )مســـــندهأخرجـــــه أمحـــــد يف ( (5
(، 655(، رقم: )1/215مار، )، كتاب الطهارة وسننها، ابب إذا حاضت اجلارية مل تصل إال خبسننه(، وابن ماجه يف 25167)

: األلبــاين، انظــر(، واحلــديث صــحيح، 641(، رقــم: )1/173، كتــاب الصــالة، ابب املــرأة تصــلي بغــري مخــار، )ســننهوأبــو داود يف 
 (.196(، رقم: )1/214، )2، طإرواء الغليل
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 وجه بناء الفرع على القاعدة:

عن كشف وردت األدلة من الكتاب والسنة بسرت العورة حال الصالة، فكان هذا األمر هنًيا 
 العورة يف الصالة.

يف الصالة، واألمر  -سرت العورة– انعقد اإلمجاع على األمر بهقال ابن مفلح: "
ابلشيء هني عن ضده، فيكون منهيا عن الصالة مع كشف العورة، والنهي يف العبادات يدل 

 .(1) "على الفساد، وهذا حمله عند القدرة، فإن عجز عنه وجب أن يصلي عرايان

أبن األمر ابلشيء ليس هنًيا عن ضده يقولون أيًضا ابلنهي عن كشف العورة ابلصالة، ومن قال 
لكن مل يستندوا يف ذلك إىل قاعدة األمر ابلشيء هني عن ضده وإمنا أخذوا النهي عن الضد من أدلة 

 الثوب يف أحدكم يصلي ال: » النيب قال: قال هريرة، أخرى كما جاء يف احلديث الذي رواه أيب
 ، فهذا احلديث يشمل النهي عن كشف العورة من ابب أوىل.(2)«شيء عاتقيه على ليس احدالو 

هني عن استقبال أي جهة غري الكعبة خصوصاً  املطلب الثاين: األمر ابستقبال الكعبة

  بيت املقدس.

جاء األمر ابلتوجه للكعبة يف الصالة بعد أن كان املسلمون يصلون لبيت املقدس، وهو من 
 .(3)ة الصالة إبمجاع األمةشروط صح

 دليل ذلك:

 ٰى ين ىن نن منزن رن مم  ام يل ىل مل يك ُّٱ قوله تعاىل:

 .(4)َّ زي  ري

                                                           

 (.317 /1، )1، طاملبدعبرهان الدين ابن مفلح، ( (1
(، رقــــم: 1/81الصــــالة، ابب إذا صــــلى يف الثــــوب الواحــــد فليجعــــل علــــى عاتقيــــه، ) ، كتــــابصــــحيحه( أخرجــــه البخــــاري يف (2
 (.516(، رقم: )1/368، كتاب الصالة، ابب الصالة يف ثوب واحد وصفة لبسه، )صحيحه(، ومسلم يف 359)
 (.123 /1، )1، طاإلقناع يف مسائل اإلمجاع(، ابن القطان الفاسي، 521، ص )1، طشرح العمدة: ابن تيمية، انظر( (3
 (.150( سورة البقرة: جزء من اآلية )(4
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 .(1)َّحض جض مص خص حص ٱُّٱ وقوله تعاىل:

إن »ابن عمر قال: بينما الناس يف صالة الصبح بقباء إذ جاءهم آت فقال: ويف حديث 
ستقبلوها، وكانت وجوههم نزل عليه الليلة، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاأقد  سول هللا ر 

 .(2)«فاستداروا إىل الكعبة إىل الشام،

 وجه بناء الفرع على القاعدة:

ملا جاء األمر ابستقبال الكعبة حال الصالة، وأنه شرط لصحة الصالة، كان هذا األمر هنًيا 
 بيت املقدس يف الصالة.ألي جهة غري الكعبة، وابألخص التوجه لعن التوجه 

ر ابلشيء ليس هنًيا عن ضده حيرمون استقبال بيت القدس يف الصالة أبدلة ومن قال أبن األم
 .(3)أخرى غري هذه القاعدة كاالستدالل بنسخ التوجه لبيت املقدس يف الصالة

 .املطلب الثالث: األمر ابلتوجه إىل الكعبة يف الصالة هني عن اإللتفات أثناء الصالة

 أمر هللا ابلتوجه إىل الكعبة يف الصالة.

 دليل ذلك:

 ٰى ين ىن نن منزن رن مم  ام يل ىل مل يك ُّٱ قوله تعاىل:

 .(4)َّ زي  ري

 وجه بناء الفرع على القاعدة:

                                                           

 (.125( سورة البقرة: جزء من اآلية )(1
، كتاب الصالة، ابب ما جاء يف القبلة، ومن مل ير اإلعادة على من سها، فصلى إىل غري القبلة، صحيحه( أخرجه البخاري يف (2
الة، ابب حتويــــل القبلــــة مــــن القــــدس إىل الكعبــــة ، كتــــاب املســــاجد ومواضــــع الصــــصــــحيحه(، ومســــلم يف 403(، رقــــم: )1/89)
 (.526(، رقم: )1/375)
 (.2/69، )1، طاحلاوي الكبري(، املاوردي، 1/249، )2، طالفقيه واملتفقه( اخلطيب البغدادي، (3
 (.150( سورة البقرة: جزء من اآلية )(4
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ابلتوجه إىل الكعبة يف الصالة كان هذا األمر هنًيا عن التفات املصلي أثناء ملا جاء األمر 
 صالته.

 :حترير حمل النزاع

 .(1)إذا التفت املصلي بوجهه ال تفسد صالته عند اجلمهور -1
 .(2)ا اسدار املصلي جبملته بطلت صالته ابالتفاقإذ -2
 اختلفوا فيما إذا التفت املصلي بصدره هل تبطل صاله أم ال ؟ -3

 إذا التفت املصلي بصدره بطلت صالته. القول األول:

 .(5)وهو قول عند احلنابلة (4)والشافعية (3)وهو مذهب احلنفية

 هه ال تبطل صالته.إذا التفت املصلي بصدره فقط دون وج القول الثاين:

 .(6)وهو املذهب عند احلنابلة

 .(7)وهو املفهوم من كالم املالكية حيث قيدوا بطالن الصالة بتحويل رجله عن القبلة

 قال الشيخ السعدي رمحه هللا:

                                                           

، 1ط إعانــــة الطــــالبني،البكــــري،  ،(4/96) د.ط،، اجملمــــوع، النــــووي، (1/301، )2، طالبحــــر الرائــــ ابــــن جنــــيم، انظــــر: ( (1
برهـــان الـــدين ابـــن مفلـــح، (، 1/285، )1ط الكـــايف،ابـــن قدامـــة، (، 1/270، د.ط، )مـــنح اجلليـــلحممـــد علـــيش،  ،(1/222)

 (.423 /1، )1، طاملبدع
قدامــــة،  ، ابـــن(1/128، د.ط، )االقنـــاعاخلطيـــب الشـــربيين، ، (424 /1، )1، طاملبــــدعبرهـــان الـــدين ابـــن مفلـــح، انظـــر: ( (2

 (.2/91، )2، طاإلنصاف(، املرداوي، 1/285، )1ط الكايف،
 .(1/301، )2، طالبحر الرائ ابن جنيم،  (،1/63، )1طاجلوهرة النرية، احلدادي، انظر: ( (3
 ،(1/222)، 1ط إعانة الطالبني،البكري،  ،(4/95)د.ط، ، اجملموعالنووي، انظر: ( (4
 (.2/91، )2، طاإلنصافرداوي، ، امل(424 /1، )1، طاملبدعانظر: ( (5
 .(1/127، د.ط، )االقناعاخلطيب الشربيين، (، 2/91، )2، طاإلنصاف، املرداوي، (424 /1، )1، طاملبدعانظر: ( (6
 (. 1/1270، د.ط، )منح اجلليل(، حممد عليش، 2/150، )1، طالذخريةانظر: القرايف، ( (7
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ففيها اشرتاط استقبال الكعبة، للصلوات كلها، فرضها، ونفلها، وأنه إن أمكن استقبال عينها، "
وجهتها، وأن االلتفات ابلبدن، مبطل للصالة، ألن األمر ابلشيء هني عن وإال فيكفي شطرها 

 .(1)"ضده

 املطلب الرابع: األمر ابلسجود على حمل طاهر، هني عن السجود على حمل جنس.

 .(3)إىل اشرتاط طهارة مكان املصلي من النجاسة لصحة الصالة (2)ذهب مجهور الفقهاء
 دليل ذلك:

 مف  خف حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط مضٱُّٱٱتعاىل: هللا قول
َّ(4). 

: أن أعرابيا ابل يف املسجد، فثار إليه الناس ليقعوا  هريرة أيبوجاء يف السنة من حديث 
 من ماء، أو سجال من ماء، دعوه، وأهريقوا على بوله ذنوابً : »به، فقال هلم رسول هللا 

 .(5)«فإمنا بعثتم ميسرين ومل تبعثوا معسرين
أعطيت مخسا مل يعطهن أحد »: قال، قال رسول هللا  وحديث جابر بن عبد هللا 

قبلي: نصرت ابلرعب مسرية شهر، وجعلت يل األرض مسجدا وطهورا، فأميا رجل من أميت 

                                                           

 .(71، )ص 1، طتسيسر الكرمي الرمحنابن سعدي، ( (1
 (.1/483، )2، طاإلنصاف: املرداوي، انظر( وللحنابلة قول بعدم اشرتاط طهارة املكان يف الصالة وهو احتمال البن عقيل. (2
، 1، طجممع األهنر(، احلليب، 1/58، د.ط، )درر احلكام(، مال خسرو، 1/163، د.ط، )حاشية العدوي: العدوي، انظر( (3
، د.ط، املهــــــذب(، الشـــــريازي، 1/470، )3، طمواهــــــب اجلليـــــل(، احلطـــــاب، 2/80، )1، طالـــــذخرية(، القـــــرايف، 1/119)
، د.ط، الــروض املربــع(، البهــويت، 1/483، )2، طاإلنصــاف(، املــرداوي، 1/402، )1، طمغــين احملتــاج(، الشــربيين، 1/119)

 (.1/161، )1، طدقائ  أويل النهى(، البهويت، 68ص )
 (.125( سورة البقرة: جزء من اآلية )(4
 (.6128(، رقم )30 /8، )«يسروا وال تعسروا» ، كتاب األدب، ابب قول النيب صحيحهأخرجه البخاري يف  ((5
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أدركته الصالة فليصل، وأحلت يل املغامن ومل حتل ألحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النيب 
 .(1)«يبعث إىل قومه خاصة وبعثت إىل الناس عامة

 ه بناء الفرع على القاعدة:وج
جاء األمر يف القرآن والسنة على اشرتاط طهارة املكان لصحة الصالة، تضمن هذا األمر 

 النهي عن ضده وهو السجود على حمل جنس.
وأشار الشربيين يف كتابه مغين احملتاج هلذه القاعدة عندما اشرتط طهارة املكان للصالة بقوله: 

فى عنه )يف الثوب والبدن( أي: ثوبه وبدنه حىت داخل أنفه أو )طهارة النجس( الذي ال يع"
فمه أو عينه أو أذنه )واملكان( أي: مكانه الذي يصلي فيه، فال تصح صالته مع شيء من 

ثبت األمر ابجتناب النجس، وهو ال جيب  ...ذلك، ولو مع جهله بوجوده أو بكونه مبطال 
ابلشيء هني عن ضده، والنهي يف العبادات  بغري تضمخ يف غري الصالة فيجب فيها، واألمر

 .(2)"يقتضي فسادها فلزم ما ذكر
كما علل البهويت يف كتابه دقائق أويل النهى هبذه القاعدة بعد ذكره لطهارة املكان 

واألمر ابلشيء هني عن ضده. والنهي عنه يف العبادات وأهنا شرط لصحة الصالة بقوله: "
 .(3)"يقتضي الفساد

األمر ابلشيء ليس هنًيا عن ضده يقولون أيًضا مبنع الصالة يف املكان النجس، ومن قال أبن 
لكن مل يستندوا يف ذلك إىل قاعدة األمر ابلشيء هني عن ضده وإمنا أخذوا النهي عن الضد من أدلة 

أن يصلى هنى » النهي عن السجود يف موضع النجاسة كما جاء يف حديث ابن عمر أن رسول هللا
طن: يف املزبلة، واجملزرة، واملقربة، وقارعة الطريق، ويف احلمام، ويف معاطن اإلبل، وفوق يف سبعة موا

 .(4)«ظهر بيت هللا

                                                           

، كتـــاب املســـاجد صـــحيحه( واللفـــظ لـــه، ومســـلم يف 335، رقـــم: )(74 /1) ، كتـــاب التـــيمم،صـــحيحهالبخـــاري يف ( أخرجـــه (1
 (.521: )، رقم(370 /1) ومواضع الصالة، ابب جعلت يل األرض مسجًدا وطهورا،

 (.402 /1، )1، طمغين احملتاج( الشربيين، (2
 (.161 /1، )1، طدقائ  أويل النهى( البهويت، (3
( وقــال: " 346(، رقــم )177 /2، أبــواب الصــالة، ابب مــا جــاء يف كراهيــة مــا يصــلى إليــه وفيــه، )ســننه( أخرجــه الرتمــذي يف (4

 (.441 /3، البدر املنري )1، طالبدر املنري: ابن امللقن، انظرحديث ابن عمر إسناده ليس بذاك القوي"، واحلديث ضعيف. 
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 .األمر مبسح الرأس يف الوضوء هني عن غسلها :امساملطلب اخل

 جاء األمر مبسح الرأس يف الوضوء.

 دليل ذلك:
 ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خلٱُّٱعز وجل: قول هللا 

 .(1)َّجه ين ىن  من خن حن جن يم

قال: قيل له:  -وكانت له صحبة  -عبد هللا بن زيد بن عاصم األنصاري، وجاء يف السنة عن 
: فدعا إبانء فأكفأ منها على يديه فغسلهما ثالاث، مث أدخل يده توضأ لنا وضوء رسول هللا 

فاستخرجها فمضمض، واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثالاث، مث أدخل يده فاستخرجها فغسل 
هه ثالاث، مث أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إىل املرفقني مرتني مرتني، مث أدخل يده وج

فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر، مث غسل رجليه إىل الكعبني، مث قال هكذا كان وضوء 
 .»(2)رسول هللا 

 وجه بناء الفرع على القاعدة:

 .هاألمر هنًيا عن غسلملا جاء األمر مبسح الرأس يف الوضوء كان هذا ا

 :مسحهمن  غسل الرأس بدلوقد اختلف الفقهاء يف حكم 

 بداًل من مسحها؛ ألن الغسل خالف ما أمر به.يكره غسل الرأس  القول األول:

                                                           

 (.6( سورة املائدة: جزء من اآلية )(1
، كتـاب صـحيحه، ومسـلم يف (192(، رقـم: )1/49، )مسـح الـرأس مـرة، ابب الوضـوء، كتاب صحيحهيف  البخاري( أخرجه (2

 .( 235، رقم: )، (1/ 210)الطهارة، ابب يف وضوء النيب 
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 .(1)وهو مذهب احلنفية واملالكية ووجه عند الشافعية

 جيزئ الغسل عن املسح؛ ألن الغسل مسح وزايدة. القول الثاين:

 .(3)، ومذهب احلنابلة(2)عند الشافعيةوهو الصحيح 

 قال أبو الوليد الباجي:

األمر ابلشيء هني عن ضده ويف األمر ابلغسل هني عن املسح كما أن يف األمر ابملسح هنيا  "
عن الغسل وال جيوز أن يقال إن جمرد األمر هبما يقتضي التخيري بينهما ألن األمر بكل واحد منهما 

 .(4)"ىل املأمور بهغري معني ويصرف تعينه إ

 هني عما مينع وصول املاء إىل البشرة.األمر بغسل األعضاء يف الوضوء  :السادساملطلب 
 .(5)أمجع العلماء على وجوب غسل األعضاء يف الوضوء

 دليل ذلك:
 ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خلٱُّٱقوله عز وجل: 

 .(6)َّجه ين ىن  من خن حن جن يم

                                                           

خليل  (،1/175، د.ط، )شرح خمتصر خليلاخلرشي، (، 1/47، )1، طاحملي  الربهاين يف الفقه النعماينابن مازة،  :رانظ( (1
 (،1/355د.ط، )، فـــتح العزيـــز بشـــرح الـــوجيزالرافعـــي،  (،1/230، )1ط، التوضـــيح شـــرح خمتصـــر ابـــن احلاجـــباجلنـــدي، 
 (.1/466) ، د.ط، اجملموعالنووي، 

غايــة البيــان (، الرملــي، 1/466) ، د.ط، اجملمــوعالنــووي،  (،1/353د.ط، )، العزيــز بشــرح الــوجيزفــتح الرافعــي،  :انظــر( (2
 (.49، د.ط، )ص شرح زبد ابن رسالن

 (.1/139، )2، طاإلنصافاملرداوي،  :انظر( (3
 (.1/39، )1، طاملنتقى شرح املوطأأبو الوليد الباجي،  :انظر( (4
ــدائع الصــنائع: الكاســاين، انظــر( (5  /1، د.ط، )املطبــوع مــع الشــرح الكبــري حاشــية الدســوقي(، الدســوقي، 4 /1، )2ط، ب

(، 174 /1، )1، طمغين احملتـاج(، اخلطيب الشربيين، 107 /1، د.ط، )حاشية الصاوي على الشرح الصغري(، الصاوي، 87
 .(107 /1) ،1، طلكبريا احلاوي، املاوردي، (417 /1)، اجملموعالنووي، د.ط، (، 85 /1، د.ط، )املغينابن قدامة، 

 (.6( سورة املائدة: جزء من اآلية )(6
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ال: رأيت أاب هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ عن نعيم بن عبد هللا اجملمر قوجاء يف السنة 
الوضوء، مث غسل يده اليمىن حىت أشرع يف العضد، مث يده اليسرى حىت أشرع يف العضد، مث 
مسح رأسه، مث غسل رجله اليمىن حىت أشرع يف الساق، مث غسل رجله اليسرى حىت أشرع يف 

أنتم الغر : »رسول هللا  يتوضأ. وقال: قال هكذا رأيت رسول هللا قال: الساق "، مث 
 .(1)«احملجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وحتجيله

 وجه بناء الفرع على القاعدة:

جاءت األدلة يف الكتاب والسنة واإلمجاع على وجوب غسل األعضاء يف الوضوء، واألمر 
 حتقق الغسل املأمور به حينئٍذ.بغسلها هني عن كل ما مينع وصول املاء للبشرة لعدم 

ومن قال أبن األمر ابلشيء ليس هنًيا عن ضده يقولون بوجوب إزالة ما مينع وصول املاء للبشرة 
عمر بن اخلطاب أن وأنه شرط لصحة الوضوء، ويستدلون أبدلة أخرى غري القاعدة كما جاء عن 

فرجع، مث « جع فأحسن وضوءكار »فقال:  رجال توضأ فرتك موضع ظفر على قدمه فأبصره النيب 
 .(2)صلى

 

ده يف و وجة عند الصال تيمم حال فقدان املاء هني عن إمتاماألمر ابل: السابعاملطلب 
 أثنائها.

 تعاىل:  جاء األمر ابلتيمم عند فقد املاء يف قول هللا

 ٱُّٱ  نئ ىئ يئ رب زب مب  نب ىب يب رتزت    َّ)3(. 

 وجه بناء الفرع على القاعدة:

 ورًا به حال فقد املاء كان منهًيا عنه حال وجود املاء.ملا كان التيمم مأم

 .(1)أمجع العلماء على بطالن التيمم برؤية املاء قبل الصالةوقد 
                                                           

 (.246(، رقم: )1/216، كتاب الطهارة، ابب استحباب إطالة الغرة والتحجيل يف الوضوء، )صحيحه( أخرجه مسلم يف (1
 (.243(، رقم: )1/215، كتاب الطهارة، ابب وجوب استيعاب مجيع أجزاء حمل الطهارة، )صحيحه( أخرجه مسلم يف (2
 (.6سورة املائدة: جزء من اآلية )( (3
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 تيمم املسلم مث وجد املاء أثناء صالته فهل تبطل صالته أم ال ؟واختلفوا فيما إذا 

 لف الفقهاء يف ذلك على قولني:اخت

ء أثناء صالته بطلت صالته؛ ألن األمر ابلتيمم مشروط لي املاإذا وجد املص القول األول:
 بعدم وجود املاء فإذا وجد املاء فتكون صالته حينئذ منهي عنها.

 .(3)احلنابلةاملذهب عند و  (2)وهو مذهب احلنفية

نه دخل يف أل إذا وجد املصلي املاء أثناء صالته فصالته وله إمتامها واملضي فيها؛ القول الثاين:
 .(4)ر صحيح فلم يلزمه إعادهتاصالته بطهو 

 .(7)ورواية عن أمحد (6)واملالكية (5)شافعيةمذهب الوهو 

 : األمر ابلقيام يف صالة الفريضة، هني عن اجللوس يف جزء منها.الثامناملطلب 
 .(8)اتفق الفقهاء على أن القيام ركن يف الصالة املفروضة على القادر عليه

                                                                                                                                                                                     

 (.459، )ص 1، طالتمهيد يف ختريج الفروع على األصولاألسنوي، ( (1
 البناية شرح اهلدايـة،العيين،  (،1/110، د.ط، )املبسوطالسرخسي، (، 1/222، )2، طبدائع الصنائعانظر: الكاساين، ( (2
 (.391 /2، )1ط
 (.16، د.ط، )ص خمتصر اخلرقياخلرقي،  (،63، ص )1، طاهلدايةأبو اخلطاب، انظر: ( (3
 (.1/253، )1ط احلاوي الكبري،انظر: املاوردي، ( (4
 حبــــر الــــروايين،، (88 /1، د.ط، )أســــط املطالــــبكــــراي األنصــــاري، (،  1/252، )1ط احلــــاوي الكبــــري،انظــــر: املــــاوردي، ( (5

 .(198 /1)، 1، طاملذهب
 .(148د.ط، ص ) عونة على مذهب عامل املدينة،املالقاضي عبد الوهاب، انظر: ( (6
 /2)، 1، طمسائل اإلمام أمحد بن حنبل وإسـحاق بـن راهويـهالكوسـج،  (،63، ص )1، طاهلدايةأبو اخلطاب، انظر: ( (7

376). 
ي، (، النســف62، ص )1، طالــدر املختــار(، عــالء الــدين احلصــكفي، 1/275د.ط، ) العنايــة شــرح اهلدايــة: البــابريت، انظـر( (8

(، 1/273، د.ط، )مــنح اجلليــل(، حممــد علــيش، 1/255، د.ط، )الشــرح الكبــري(، الــدردير، 160، ص )1، طكنــز الــدقائ 
(، مرعــي 1/330، د.ط، )كشــاف القنــاع(، البهــويت، 1/134، د.ط، )املهــذب(، الشــريازي، 42، د.ط،ً  )اإلقنــاعاملــاوردي، 
 (.1/335، د.ط، )يناملغ(، ابن قدامة، 33، ص )1، طدليل الطالبالكرمي، 
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 دليل ذلك:

مقتضى  (1)َّمم  خم حم جم يل ىل مل خلٱُّٱ :تعاىل هللا قول
 هذا األمر فرضية القيام يف الصالة.

ن ع قال: كانت يب بواسري، فسألت النيب  وجاء يف السنة من حديث عمران بن حصني
 .(2)«ا، فإن مل تستطع فعلى جنبا، فإن مل تستطع فقاعدً صل قائمً »الصالة فقال: 

 وجه بناء الفرع على القاعدة:
آن والسنة على فرضية القيام يف الصالة للقادر عليها، دل هذا األمر ملا جاء األمر يف القر 

 على النهي عن ضده وهو اجللوس يف أي جزء مما فرضه القيام.
ومن قال أبن األمر ابلشيء ليس هنًيا عن ضده يوافقون من قال هبا يف احلكم الفقهي 

 من النهي عن الضد. يف هذه املسألة للحديث السابق، وال يعتربون احلكم هنا مستنبطًا
هني عن قراءة املأموم أثناء قراءة   املطلب التاسع: األمر ابإلنصات لقراءة اإلمام،

 اإلمام.
 .(3)اتفق الفقهاء على وجوب اإلنصات إىل قراءة اإلمام يف الصالة اجلهرية

 دليل ذلك:

 .(4)َّخس حس جس مخ جخ  مح جح مج ٱُّٱ تعاىل: هللا قول

إمنا جعل اإلمام ليؤمت به، فإذا  : »رة قال: قال رسول هللا أيب هريوجاء يف السنة من حديث 
 .  (1)«كرب فكربوا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال مسع هللا ملن محده فقولوا: اللهم ربنا لك احلمد

                                                           

 (.238( سورة البقرة: اآلية )(1
 (.1117(، رقم )48 /2، أبواب تقصري الصالة، ابب إذا مل يطق قاعًدا صلى على جنب، )صحيحه( أخرجه البخاري يف (2
، 1، طشرح التلقني(، املازري، 1/199، د.ط، )املبسوط(، السرخسي، 1/111، )2، طبدائع الصنائع: الكاساين، انظر( (3
(، 1/493، د.ط، )هنايـــــة احملتـــــاج إىل شـــــرح املنهـــــاج(، الرملـــــي، 1/254، )1، طمنـــــاهج التحصـــــيل(، الرجراجـــــي، 1/516)

(، ابـــن قدامـــة، 1/602، )1، طشـــرح الزركشـــي علـــى خمتصـــر اخلرقـــي(، الزركشـــي، 2/141، )1، طاحلـــاوي الكبـــرياملـــاوردي، 
 (.1/403، د.ط، )املغين

 (.204( سورة األعراف: اآلية )(4
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، فيقرأها املأموم بعد قراءة اإلمام أو ةواستثىن بعض العلماء قراءة الفاحتة لكوهنا ركن يف الصال
 النيب  عن ملا رواه عبادة بن الصامت ، (2)إن مل يتمكن قرأها مع اإلمام أو قبلهأثناء سكتاته، ف

 .(3)«ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب»: قال

 وجه بناء الفرع على القاعدة:

وردت األدلة ابألمر ابإلنصات لقراءة اإلمام، فاشتمل هذا األمر على النهي عن ضد اإلنصات 
 جهر اإلمام ابلقراءة. وهو قراءة املأموم حال

  وروي عن النيبوبىن املاوردي يف كتابه احلاوي الكبري هذا الفرع على هذه القاعدة بقوله: "
فكان أمره ابإلنصات هنيا  (4)«إمنا جعل اإلمام ليؤمت به، فإذا كرب فكربوا، وإذا قرأ فأنصتوا»أنه قال: 

 .(5)"عن القراءة

ا عن ضده يثبتون نفس احلكم يف هذه املسألة وهو النهي ومن قال أبن األمر ابلشيء ليس هنيً 
عن قراءة املأموم أثناء جهر اإلمام ابلقراءة، لكن ليس هبذه القاعدة وإمنا أبدلة أخرى كما ورد يف 

هل قرأ معي أحد »انصرف من صالة جهر فيها ابلقراءة فقال:  رسول هللا حديث أيب هريرة أن 

                                                                                                                                                                                     

 حس جس مخ جخ  مح جح مج ُّٱ قولـــه عـــز وجـــل:أتويـــل  اب االفتتـــاح،، كتـــســـننه( أخرجـــه النســـائي يف (1

املسـند الصـحيح : مسـلم بـن احلجـاج، انظـر(، وسـئل مسـلم عنـه فقـال: هـو عنـدي صـحيح، 921(، رقم )2/141) ،َّخس
 (.404(، رقم: )1/304، د.ط، )املختصر

، األحوذي حتفة(، املباركفوري، 3/34، )2، طعون املعبودعظيم آابدي، (، ال11/39، د.ط، )التمهيدانظر: ابن عبدالرب، ( (2
 (.2/206د.ط، )

ابب وجـوب القـراءة لإلمـام واملـأموم يف الصـلوات كلهـا، يف احلضـر والسـفر، ومـا ، كتاب األذان، صحيحهالبخاري يف ( أخرجه (3
ابب وجـوب قـراءة الفاحتـة يف كـل ركعـة، صـالة، ، كتـاب الصـحيحه، ومسـلم يف (756رقم: )، (151 /1) ،جيهر فيها وما ُيافت

 (.394، رقم: )(295 /1)، وإنه إذا مل حيسن الفاحتة، وال أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غريها
 (.42سبق خترجيه ص )( (4
 (.141 /2، )1، طاحلاوي الكبري( املاوردي، (5
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قال: فانتهى الناس « إين أقول ما يل أانزع القرآن»رسول هللا. قال: قال رجل: نعم اي « منكم آنفا؟
 .(1)ابلقراءة من الصالة حني مسعوا ذلك عن القراءة فيما جهر فيه رسول هللا 

األمر إبخراج زكاة احلبوب والثمار وهبيمة األنعام منها هني عن إخراج  :العاشراملطلب 

 القيمة.

 .(2)الثمار وهبيمة األنعام من جنسهاجاء األمر إبخراج زكاة احلبوب و 

 دليل ذلك:
 ىن نن  من زن رن مم ام يل ىل مل  يك ىك ٱُّٱ قول هللا تعاىل:

 .(3)َّين
خذ احلب من »بعثه إىل اليمن، وقال له:  معاذ بن جبل، أن رسول هللا  ويف احلديث عن

 .(4)«احلب، والشاة من الغنم، والبعري من اإلبل، والبقرة من البقر

بداًل عن زكاة احلبوب والثمار واألنعام القيمة يف حكم إخراج  اختلف الفقهاء يف
 على قولني:اجلنس 

                                                           

(، وابـن ماجـه يف 7819(، رقـم: )13/223، )هريـرة  ، مسـند املكثـرين مـن الصـحابه، مسـند أيبمسـنده( أخرجه أمحد يف (1
، أبـواب تفريـع سـننه(، وأبـو داود يف 849(، رقـم: )1/277، كتاب إقامة الصالة والسـنة فيهـا، ابب إذا قـرأ اإلمـام فأنصـتوا )سننه

، أبــواب ســننهيف  (، والرتمــذي826(، رقــم: )1/218اســتفتاح الصــالة، ابب مــن كــره القــراءة بفاحتــة الكتــاب إذا جهــر اإلمــام، )
، كتـاب سـننه(، والنسـائي يف 312(، رقـم: )2/118الصالة، ابب ما جاء يف ترك القراءة خلف اإلمام إذا جهر اإلمام ابلقراءة، )

 /1، )1، طخالصـة األحكـام(، وصـححه النـووي يف 919(، رقـم )140 /2ترك القراءة خلـف اإلمـام فيمـا جهـر بـه، ) االفتتاح،
378.) 

، ص 3، طإرشـــاد الســـالك إىل أشـــرف املســـالك(، ابـــن عســـكر، 33، 2/26، )2، طبـــدائع الصـــنائعســـاين، : الكاانظـــر( (2
 (.3/88، د.ط، )املغين(، ابن قدامة، 5/580، د. ط، )فتح العزيز بشرح الوجيز(، الرافعي، 37)
 (.267( سورة البقرة: جزء من اآلية )(3
(، وأبــو داود يف 1814(، رقــم: )1/580ب فيــه الزكــاة مــن األمــوال، )، كتــاب الزكــاة، ابب مــا جتــســننه( أخرجــه ابــن ماجــه يف (4

سلســـلة األحاديـــث : األلبـــاين، انظـــر(، واحلـــديث ضـــعيف، 1599) :(، رقـــم2/109ة، ابب صـــدقة الـــزرع، )، كتـــاب الزكـــاســـننه
 (.3544(، رقم: )8/36، )1، طالضعيفة واملوضوعة
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 .(2)، ورواية عند احلنابلة(1)حنيفة وجيزئ إخراج القيمة، وهو قول أب القول األول:
جيب إخراج الزكاة من جنس احلبوب والثمار وهبيمة األنعام وال جيزئ  القول الثاين:

 .(5)، واملذهب عند احلنابلة(4)، والشافعية(3)الكيةإخراج القيمة، وهو مذهب امل
ه قال القاضي عبد الوهاب: "ال جيوز إخراج القيمة يف الزكاة. خالفًا أليب حنيفة، لقوله علي

، فال جيوز العدول عن ذلك (6)«ن الغنم شاة، ويف كل مخس ذود شاةيف أربعني م»السالم: 
واإلبل من اإلبل والشاة من احلب من احلب خذ »دليل، وقوله عليه السالم ملعاذ: إال ب
، ففيه دليالن: أحدمها: التعيني، واآلخر سياق الكالم على أخذ كل جنس من (7)«الغنم

 .(8)جنسه، فدل أنه مستحق فانتفى جواز إخراج القيمة"
: " )وال جيوز إخراج القيمة( هذا الفرع على القاعدة فقال برهان الدين ابن مفلحبىن و 
خذ احلب من احلب، واإلبل من اإلبل، »ملعاذ: "  -عليه السالم  -ملذهب؛ لقوله يف ظاهر ا

رواه أبو داود، وابن ماجه. ومقتضاه عدم األخذ من  (9)«والبقر من البقر، والغنم من الغنم
 .(10)غريه؛ ألن األمر ابلشيء هني عن ضده، وال فرق بني املاشية وغريها"

                                                           

 .(33، 2/26، )2، طبدائع الصنائع: الكاساين، انظر( (1
 (.1/392، )1، طالكايف يف فقه اإلمام أمحد: ابن قدامة، انظر( (2
إرشــاد الســالك إىل أشــرف (، ابــن عســكر، 1/391، )1، طاإلشــراف علــى نكــت مســائل اخلــالف: عبــد الوهــاب، انظــر( (3

 (.37، ص )3، طاملسالك
 (.5/580، د. ط، )العزيز بشرح الوجيزفتح (، الرافعي، 174، ص )1، طاللباب يف الفقه الشافعي: ابن احملاملي، انظر( (4
 (.2/322، )1، طاملبدعابن مفلح، برهان الدين (، 1/392، )1، طالكايف يف فقه اإلمام أمحد: ابن قدامة، انظر( (5
، كتاب الزكاة، ابب سننه(، والنسائي يف 1567( رقم )2/96، كتاب الزكاة، ابب يف زكاة السائمة )سننهأخرجه أبو داود يف ( (6
 .(3/264)، 2ط الغليل، إرواء(، واحلديث صحيح، انظر: األلباين، 2447( رقم )5/18اة اإلبل )زك
 (.47سبق خترجيه ص )( (7
 (.1/391، )1، طاإلشراف على نكت مسائل اخلالف( عبد الوهاب، (8
 (.44سبق خترجيه ص )( (9

 (.322 /2، )1ط، املبدعابن مفلح، برهان الدين ( (10
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ألهل  حني قال  هو استدالهلم أبثر معاذوسبب خمالفة احلنفية هنا للقاعدة 
يف الصدقة مكان الشعري والذرة أهون  -أو لبيس  -ائتوين بعرض ثياب مخيص »اليمن: 

 .(1) «ابملدينة عليكم وخري ألصحاب النيب 
: األمر بتحري رؤية اهلالل من أجل الصوم والفطر هني عن احلادي عشراملطلب 

 ك يف ذلك دون النظر للهالل.اتباع التقومي واتباع علماء الفل
 .(2)اتفق الفقهاء على وجوب صوم رمضان برؤية اهلالل

 دليل ذلك:
  .(3)َّحئ  جئ يي ىي ني ٱُّٱقال تعاىل:

 .(4)«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»:  الرسول وقول
 وجه بناء الفرع على القاعدة:

ن هذا األمر النهي عن ملا ورد األمر بتحري رؤية اهلالل وأنه املوجب للصوم من عدمه، تضم
 االعتماد على غريه كاحلساابت الفلكية يف إثبات دخول شهر رمضان.

 وقد اختلف الفقهاء يف اثبات األهلة ابحلساب:
فالقول املعتمد عند احلنفية، ومذهب اإلمام مالك، وقول مجهور الشافعية، ومذهب احلنابلة 

 .(1)عدم االعتماد على احلساب الفلكي يف صيام رمضان

                                                           

تغليـ  : ابن حجـر، انظر(، واألثر منقطع. 116 /2تعليقا، كتاب الزكاة، ابب العرض يف الزكاة ) صحيحه ( ذكره البخاري يف(1
 (.13 /3، )1ط التعلي ،

(، املـــاوردي، 46 /2، د.ط، )بدايـــة اجملتهـــد(، ابـــن رشـــد، 128 /1، د.ط، )االختيـــار لتعليـــل املختـــار: ابـــن مـــودود، انظـــر( (2
 /1، )1، طالكــايف يف فقــه اإلمــام أمحــد(، ابــن قدامــة، 6/270د.ط، ) اجملمــوع،نــووي، (، ال408 /3، )1ط احلــاوي الكبــري،

 (.300 /2د.ط، ) كشاف القناع،(، البهويت، 436
 (.185: جزء من اآلية )لبقرة( سورة ا(3
(، 3/27، )«واإذا رأيتم اهلالل فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطر : »، كتاب الصوم، ابب قول النيب صحيحه( أخرجه البخاري يف (4

، كتاب الصيام، ابب وجوب صوم رمضان لرؤية اهلالل، والفطر لرؤية اهلالل، وأنه إذا غـم يف صحيحه(، ومسلم يف 1909رقم: )
 (.1081(، رقم: )2/762أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثالثني يوما، )
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وقال جبواز العمل بقول أهل احلساب يف الصوم مطرف بن الشخري من كبار التابعني 
 .(3)، وهو مذهب بعض احلنفية، وقول للمالكية، وبعض الشافعية(2)فيما إذا غمي اهلالل

قال القاضي عبد الوهاب: "وال يعترب بقول املنجمني يف دخول وقت الصوم، خالفاً 
ا فقد كفر مبا أنزل على ا أو منجمً من صدق كاهنً  : »ملن ذهب إىل ذلك، لقوله 

صوموا لرؤيته » ، وأقل ما يف هذا التغليظ منع الرجوع إىل قوهلم يف الشرع، وقوله (4)«حممد
 .(6)، فوجب أن ال يعترب إال مبا ذكرانه"(5)«وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة

إان »  يف الصحيحني ه مردود بقوله وقال النووي: "ومن قال حبساب املنازل فقول
 .(8)احلديث" (7)«أمة أمية ال حنسب وال نكتب الشهر هكذا وهكذا

 األمر ابإلحرام من امليقات هني عن اإلحرام قبل امليقات. :الثاين عشراملطلب 
 أتخري اإلحرام عنها حيرماحلج أو العمرة، و قاصدا  هباملن مر املواقيت املكانية  اإلحرام من جيب

 .(9)تفاقابإل

                                                                                                                                                                                     

 /1، )1، طإلشراف على نكت مسائل اخلـالفا(، عبد الوهاب، 200 /1، د.ط، )حاشية الشرنباليل: الشرنباليل، انظر( (1
 /2، د.ط، )كشاف القناع(، البهويت، 6/270، د. ط، )اجملموع(، النووي، 2/388، )3، طمواهب اجلليل(، احلطاب، 425
302.) 

 (.46 /2د.ط، ) بداية اجملتهد،: ابن رشد، انظر( (2
، د.ط، حاشــية الشــرنباليل(، الشــرنباليل، 654، )ص: 1، طحاشــية الطحطــاوي علــى مراقــي الفــالح: الطحطــاوي، انظــر( (3
 (.2/387، )3، طمواهب اجلليل(، احلطاب، 200 /1)
  ســننه،(، وابــن ماجــه يف 9536( رقــم )15/331مســند املكثــرين مــن الصــحابة، مســند أيب هريــرة ) مســنده،أخرجــه أمحــد يف ( (4

، أبـواب الطهـارة، ابب مـا جـاء سـننه، والرتمذي يف (639( رقم )1/209كتاب الطهارة وسننها، ابب النهي عن إتيان احلائض )
 .(229 /1) ،1، طاألحكام خالصة(، وضعفه النووي يف 135( رقم )1/199يف كراهية إتيان احلائض )

 (.49سبق خترجيه ص )( (5
 (.425 /1، )1، طاإلشراف على نكت مسائل اخلالف( عبد الوهاب، (6
(، ومسـلم 1913( رقـم )3/27) «ال نكتـب وال حنسـب»: ابب قـول النـيب ، كتاب الصـوم، صحيحهأخرجه البخاري يف ( (7

 (.1080( رقم )2/761كتاب الصيام، ابب وجوب صوم رمضان لرؤية اهلالل )  صحيحه،يف 
 (.6/270، د. ط، )اجملموع( النووي، (8
ـــدائع الصـــنائعالكاســـاين،  :انظـــر( (9 ـــاج واإلكليـــل(، املـــواق، 2/164، )2، طب احلـــاوي (، املـــاوردي، 60، 4/59، )1، طالت

 (.1/526)، 1ط، دقائ  أويل النهىالبهويت، (، 3/252د.ط، )املغين، (، ابن قدامة، 4/69، )1ط الكبري،
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 دليل ذلك:

ل املدينة ذا احلليفة، وألهل أله وقت رسول هللا »ابن عباس رضي هللا عنهما، قال:  حديث
م اجلحفة، وألهل جند قرن املنازل، وألهل اليمن يلملم، فهن هلن، وملن أتى عليهن من غري أهلهن االش

 .(1)«وكذاك حىت أهل مكة يهلون منها ملن كان يريد احلج والعمرة، فمن كان دوهنن، فمهله من أهله،

 وجه بناء الفرع على القاعدة:

 اإلحرام قبلهاضده وهو ملا جاء األمر ابإلحرام من املواقيت، كان هذا األمر هنًيا عن 

 اإلحرام قبل امليقات: وقد اختلف الفقهاء يف حكم

قات، وهو مذهب اإلحرام قبل امليقات جائز، وهو أفضل من اإلحرام من املي القول األول:
 .(3)، ومذهب الشافعي يف القدمي(2)احلنفية

، ومذهب الشافعي يف (4)، وهو مذهب املالكيةاإلحرام قبل امليقات مكروه القول الثاين:
 .(6)، ومذهب احلنابلة(5)اجلديد

إىل بناء هذا الفرع على القاعدة، وأن حكم الكراهه يف اإلحرام  وأشار الباجي يف شرحه للموطأ
مليقات أو التحرمي ملن جتاوز امليقات مريًدا للنسك ومل حيرم من امليقات، أنه راجع لقاعدة: األمر قبل ا

أمر أهل املدينة أن يهلوا من ذي احلليفة أمر  ول هللا أن رس"ابلشيء هني عن ضده، قال رمحه هللا: 
لناه من أن تقدمي وظاهره الوجوب وقد يصرف إىل الندب بدليل إن وجد يف الشرع وهذا يقتضي ما ق

اإلحرام وأتخريه عليه ممنوع غري خمتار يتعلق به النهي؛ ألن األمر ابلشيء هني عن مجيع أضداده 

                                                           

، كتاب صحيحه، ومسلم يف (1526رقم: )، (134 /2)، مهل أهل الشام، ابب احلج، كتاب صحيحهالبخاري يف ( أخرجه (1
 (.1181رقم: ) ،(838 /2)احلج، ابب مواقيت احلج والعمرة، 

 (.2/164، )2، طبدائع الصنائعالكاساين،  :انظر( (2
 (.7/200د.ط، ) اجملموع،(، النووي، 2/151د.ط، )األم، الشافعي،  :انظر( (3
 (.4/24، )1، طالتاج واإلكليلاملواق،  :انظر( (4
 (.7/200د.ط، ) اجملموع،(، النووي، 4/70، )1ط احلاوي،املاوردي،  :انظر( (5
 .(314 /5)، 1، طالفروع(، ابن مفلح، 1/474، )1ط الكايف،ابن قدامة،  :رانظ( (6
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فاألمر إبيقاع اإلحرام من امليقات يقتضي منع إيقاعه من غري ذلك املوضع من التقدمي عليه والتأخري 
 .(1)"عنه

 ك احلج هني عن الطواف املنكوس.يف مناس  : األمر ابتباع النيب الثالث عشراملطلب 
 .(2)ابتباع طريقته يف أداء املناسك  أمر النيب

 دليل ذلك:

لتأخذوا »يرمي على راحلته يوم النحر، ويقول:   رأيت النيبقال:   جابرعن 
 .(3)«مناسككم، فإين ال أدري لعلي ال أحج بعد حجيت هذه

ل البيت عن يساره، إذا طاف جع  ومن هذه املناسك الطواف، فكان النيب
 واختلف الفقهاء يف حكم كون الطائف عن ميني البيت على قولني: 

شرط  -أبن يكون البيت عن يسار الطائف–أن التيامن يف الطواف  القول األول:
 .(6)، واحلنابلة(5)، والشافعية(4)لصحة الطواف، وهو مذهب مجهور الفقهاء من املالكية

اف واجب وليس شرطًا لصحة الطواف وهو مذهب التيامن يف الطو  القول الثاين:
 .(7)احلنفية

 وجه بناء الفرع على القاعدة:

                                                           

 .(206 /2) ،1طاملوطأ،  شرح املنتقىأبو الوليد الباجي،  :انظر( (1
ــاري، : ابــن حجــر، انظــر( (2 (، 131 /4، د.ط، )عمــدة القــاري شــرح صــحيح البخــاري(، العيــين، 499 /1د.ط، )فــتح الب

 (،18 /8، د.ط، )اجملموع(، النووي، 34 /4د.ط، ) املبسوط،السرخسي، 
لتأخـــذوا » ، كتـــاب احلـــج، ابب اســـتحباب رمـــي مجـــرة العقبـــة يـــوم النحـــر راكبـــا، وبيـــان قولـــه صـــحيحه( أخرجـــه مســـلم يف (3

 (.1297(، رقم: )2/943، )«مناسككم
 (.476 /1، )1، طاإلشراف على نكت مسائل اخلالف: عبد الوهاب، انظر( (4
 (.151 /4، ) 1ط احلاوي، : املاوردي،انظر( (5
 (.513 /1، )1، طالكايف يف فقه اإلمام أمحد: ابن قدامة، انظر( (6
 (.2/451د.ط، ) العناية شرح اهلداية،: البابريت، انظر( (7
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يف النسك يكون هنًيا عن الطواف املنكوس أبن جيعل الطائف   األمر الوارد ابتباع النيب
 البيت عن ميينه أثناء الطواف.

 وبناء على هذا اختلف الفقهاء يف الطواف املنكوس على قولني:

الطواف املنكوس غري جمزئ، وهو مذهب مجهور الفقهاء حيث اختاره  ول:القول األ
 .(4)، واحلنابلة(3)، والشافعية(2)، وهو مذهب املالكية(1)بعض احلنفية

 .(5)الطواف املنكوس يعتد به وعليه دم، وهو قول بعض احلنفية القول الثاين:

من: الرتتيب، وهو أن الثا...  ويشرتط لصحة الطواف تسعة أشياء قال ابن قدامة: "
 .(6)"يطوف على ميينه، فإن نكسه؛ مل جيزئه

وميكن أن نعزو سبب خمالفة بعض احلنفية للقاعدة أن التيامن يف الطواف عندهم واجب، وترك 
 .(7)الواجب جيرب ابلدم ويكون الطواف صحيًحا

 املطلب الرابع عشر: األمر بغض البصر، هني عن النظر احملرم.

واخلطبة الشهادة واملداواة كإال لغرض صحيح شرعي   لى وجوب غض البصراتفق الفقهاء ع
 .(8) وحنوها

 :دل على ذلك عدة أدلة منها
                                                           

 (.2/451د.ط، ) العناية شرح اهلداية،: البابريت، انظر( (1
 (.476 /1، )1، طاإلشراف على نكت مسائل اخلالف: عبد الوهاب، انظر( (2
 (.30 /8، د.ط، )اجملموع(، النووي، 4/151، ) 1ط احلاوي،(، املاوردي، 2/193د.ط، ) األم،: الشافعي، انظر( (3
(، ابــن قدامــة، 513 /1، )1، طالكــايف يف فقــه اإلمــام أمحــد(، ابــن قدامــة، 190، ص )1ط اهلدايــة،: أبــو اخلطــاب، انظــر( (4

 (.573 /1، )1، طالنهى دقائ  أويل(، البهويت، 3/347د.ط، )املغين، 
 (.223 /1، د.ط، )درر احلكام شرح غرر األحكام(، مال خسرو، 1/153، )1طاجلوهرة النرية، : احلدادي، انظر( (5
 (.513، 1/512، )1، طالكايف يف فقه اإلمام أمحد( ابن قدامة، (6
 (.131 /2، )2، طبدائع الصنائع(، الكاساين، 44 /4، د.ط، )املبسوط: السرخسي، انظر( (7
الدر (، ميارة، 150، د.ط، ص )الرسالة(، ابن أيب زيد القريواين، 123، 5/121، )2، طبدائع الصنائع: الكاساين، انظر( (8

، االقنـاع(، اخلطيـب الشـربيين، 9/125، )1، طالبيان يف مذهب اإلمام الشـافعي(، العمراين، 556، 555، د.ط، ص )الثمني
 (.2/135، )7، طمنار السبيل(، ابن ضواين، 231، ص )1، طالطالب دليل(، مرعي الكرمي، 1/70د.ط، )
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 .(1)َّ مث زث رث  يتىت نت مت زت رت يب ىب ٱُّٱ قوله تعاىل:

عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما، قال: كان الفضل رديف رسول  وورد يف السنة من حديث
 عل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النيب ، فجاءت امرأة من خشعم، فجهللا 

يصرف وجه الفضل إىل الشق اآلخر، فقالت: اي رسول هللا إن فريضة هللا على عباده يف احلج 
، وذلك يف حجة «نعم»أدركت أيب شيخا كبريا، ال يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: 

 .(2)الوداع

 وجه بناء الفرع على القاعدة:

 ابألمر بغض البصر، فاشتمل هذا األمر على النهي عن ضده وهو النظر احملرم. وردت األدلة

والقائلني أبن األمر ابلشيء ليس هنًيا عن ضده يثبتون نفس احلكم يف هذه املسألة 
عن  عن ابن بريدةأبدلة أخرى كما جاء  عندهم ولعل النهي ثبتوهو النهي عن النظر احملرم، 

اي علي ال تتبع النظرة النظرة؛ فإن لك األوىل وليست لك »لي: أنه قال لع أبيه عن النيب 
 .(3)«اآلخرة

                                                           

 (.30( سورة النور: جزء من اآلية )(1
 (.1513(، رقم )2/132، كتاب احلج، ابب وجوب احلج وفضله، )صحيحه( أخرجه البخاري يف (2
،  ســننه(، وأبــو داود يف 22991(، رقــم )38/95، تتمــة مســند األنصــار، حــديث بريــدة األســلمي، )مســنده( أخرجــه أمحــد يف (3

، أبواب األدب، ابب ما جاء يف سننه(، والرتمذي يف 2149(، رقم: )2/246كتاب النكاح، ابب ما يؤمر به من غض البصر، )
 (.364 /6) 1ط صحيح أيب داود،: األلباين، انظر(، واحلديث حسن. 2777(، رقم: )5/101نظرة الفجاءة، )



55 
 

املبحث الثاين: الفروع الفقهية يف املعامالت املبنية على قاعدة األمر ابلشيء هني 
 عن ضده، وفيه تسعة مطالب.

 : األمر ابلعدل يف الكيل والوزن هني عن الغش فيها. األولاملطلب 
جيوز بيع اجلنس الواحد بعضه ببعض إال متماثالً  يكال ويوزن فال جاء األمر ابلعدل فيما

 .(1)ابلوزن فيما يوزن، وابلكيل فيما يكال
  دليل ذلك:

 .(2)َّين ىن من خن ُّٱٱتعاىل:وله ق
  مي خي حي جي ٰه مه جه هن  من خن حن ُّ عز وجل:وله وق
 .(3)َّٱمس هث مث هت مت هب مب هئ مئ هي

 .(4)َّجغ مع جع مظ  حطمض خض حض جض مص خص حص ٱُّٱ وقال سبحانه:
 ألنفسكم، عليهم اكتلتم أو للناس كلتم  إذا الكيل وأمتوا يف تفسري املراغي: "أيجاء 

 وافيا ذلك كل  فليكن تبيعون، فيما لغريكم أو تبتاعون فيما ألنفسكم وزنتم إذا امليزان وأوفوا
 جخ مح جح مج ٱُّٱ :بقوله هللا وصفهم الذين املطففني أولئك من تكونوا وال ابلعدل، اتما
 .(6)(5)"َّ جض مص خص حص مس خس  حس جس مخ

 وجه بناء الفرع على القاعدة:
يع هني عن الغش فيها أثناء البيع، ألنه ال يتحقق األمر الوارد ابلعدل يف الكيل والوزن حال الب

 العدل والقسط فيها إال ابلنهي عن الضد وهو ترك الغش وعدم البخس فيها.

                                                           

ـــدائع الصـــنا: الكاســـاين، انظـــر( (1 البيـــان يف (، العمـــراين، 3/85، د.ط، )حاشـــية الصـــاوي(، الصـــاوي، 5/184، )2، طئعب
، 1، طالكايف يف فقه اإلمام أمحـد(، ابن قدامة، 95د.ط، ص ) اإلقناع،(، املاوردي، 5/193، )1، طمذهب اإلمام الشافعي

(2/33.) 
 (.152( سورة األنعام: جزء من اآلية )(2
 (.183-181( سورة الشعراء: اآلية )(3
 (.35( سورة اإلسراء: جزء من اآلية )(4
 (.3-2( سورة املطففني: اآلية )(5
 (.8/70، )1، طتفسري املراغي( املراغي، (6
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غش يف الكيل والوزن، ومن قال أبن األمر ابلشيء ليس هنًيا عن ضده يقولون حبرمة ال
مر   أن رسول هللا  ويستدلون أبدلة أخرى غري القاعدة كما جاء يف حديث أيب هريرة

« ما هذا اي صاحب الطعام؟»فنالت أصابعه بلال فقال:  على صربة طعام فأدخل يده فيها،
ش أفال جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غ»قال أصابته السماء اي رسول هللا، قال: 

 وغريها مما دل على النهي عن الغش.، (1)«فليس مين
املطلب الثاين: األمر ابلتقابض يف بيع الذهب والفضة هني عن بيعها من غري 

 تقابض كالبيع عن طري  اإلنرتنت.
 .(2)اتفق الفقهاء على اشرتاط التقابض يف جملس العقد عند بيع الذهب والفضة

 دليل ذلك:
الذهب ابلذهب، والفضة ابلفضة، والرب : » قال رسول هللاعن عبادة بن الصامت، قال: 

ابلرب، والشعري ابلشعري، والتمر ابلتمر، وامللح ابمللح، مثال مبثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا 
 .(3)«اختلفت هذه األصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد

الذهب ابلذهب إال مثال ال تبيعوا »قال:   : أن رسول هللا عن أيب سعيد اخلدريو 
مبثل، وال تشفوا بعضها على بعض، وال تبيعوا الورق ابلورق إال مثال مبثل، وال تشفوا بعضها 

 .(4)«على بعض، وال تبيعوا منها غائبا بناجز

 وجه بناء الفرع على القاعدة:

                                                           

 (.102(، رقم: )1/99، )«من غشنا فليس منا: »، كتاب اإلميان، ابب قول النيب صحيحه( أخرجه مسلم يف (1
ــة املبتــدي(، املرغينــاين، 216 /5، )2، طبــدائع الصــنائع: الكاســاين، انظــر( (2 (، عبــد 62 /3، د.ط، )اهلدايــة يف شــرح بداي

(، ابـن قدامـة، 218، ص )1ط اللبـاب يف الفقـه الشـافعي،(، ابـن احملـاملي، 2/149، )1، طالتلقني يف الفقة املالكيالوهاب، 
، د.ط، ، الـروض املربـعلبهـويت(، ا4/145، )1طاملبـدع، ابن مفلـح، برهان الدين (، 2/39، )1، طالكايف يف فقه اإلمام أمحد

 (.340ص )
 (.1587( رقم )1211 /3، كتاب املساقاة، ابب الصرف وبيع الذهب ابلورق نقدا )صحيحه( أخرجه مسلم يف (3
كتـاب   صـحيحه،(، ومسـلم يف 2177( رقـم )74 /3، كتاب البيوع، ابب بيع الفضة ابلفضـة )صحيحه( أخرجه البخاري يف (4

 (.1584( رقم )3/1208املساقاة، ابب الراب )
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 ملا جاء األمر ابشرتاط التقابض يف بيع الذهب والفضة دل ذلك على أن البيع نسيئة غري
جائز ملخالفته لشرط التقابض، ومن األمثلة املعاصرة لذلك بيع الذهب والفضة عن طريق 
االنرتنت فإن البائع يعرض صور البضاعة املباعة فيحدد املشرتي ما يرغب بشرائه فيستلم 
البائع الثمن ويؤخر تسليم املثمن فال حيصل التقابض يف جملس العقد ولذلك يكون هذا البيع 

 فاسًدا.

التقابض يف بيع الذهب ابلذهب والفضة ابلفضة ويف ل القاضي عبد الوهاب: "قا
أحد اجلنسني ابآلخر مستحق عقيب العقد وال جيوز فيه نظرة وال محالة وال حوالة فإن تراخى 

 .(1)"القبض على العقد أفسده

ومن قال أبن األمر ابلشيء ليس هنًيا عن ضده يقولون أيًضا بعدم جواز بيع الذهب 
لفضة من غري تقابض كالبيع عن طريق اإلنرتنت، ومل يستندوا يف ذلك إىل قاعدة األمر وا

ابلشيء هني عن ضده وإمنا إىل األدلة اليت تدل على النهي عن بيع الذهب والفضة من غري 
 هنى رسول هللا »: قاالالرباء بن عازب، وزيد بن أرقم رضي هللا عنهم تقابض، كما ورد عن 

 .(2)«ابلورق ديناعن بيع الذهب 
 

 املطلب الثالث: األمر إبعطاء املال حال الرشد هني عن اإلذن ابلتصرف بال مصلحة.
 .(3)مجهور العلماء على وجوب إعطاء اليتيم ماله حال رشده، إذا كان ابلغاً  ذهب

 دليل ذلك:
 حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض  جضٱُّٱ تعاىل: قول هللا
 .(1)َّخف

                                                           

 (.149 /2، )1، طالتلقني يف الفقة املالكي: عبد الوهاب، انظر( (1
  صـحيحه،(، ومسـلم يف 2180(، رقـم )3/75، كتاب البيوع، ابب بيع الذهب ابلورق نسـيئة )صحيحه( أخرجه البخاري يف (2

 (.1589( رقم )3/1212كتاب املساقاة، ابب النهي عن بيع الورق ابلذهب ديًنا )
ـــــة اجملتهـــــد(، ابـــــن رشـــــد، 3/220د.ط، )األم، : الشـــــافعي، انظـــــر( (3 ، 1، طشـــــرح التلقـــــني(، املـــــازري، 4/62، د.ط، )بداي
 (.4/92، )1، طشرح الزركشي على خمتصر اخلرقي(، الزركشي، 4/343، د.ط، )املغين(، ابن قدامة، 3/200)
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 . (2)«خذوا على أيدي سفهائكم»يقول:   النيب مسعت قال:  بشريوعن النعمان بن 

 وجه الداللة: 

، واألمر إبعطائهم ألخذ على أيديهمدلت اآلية واحلديث على احلجر على السفهاء، وذلك اب
 .(3)املال حال الرشد، وهو هني عن اإلذن ابلتصرف ابملال بال مصلحة ملا فيه من إضاعة املال

 :وجه بناء الفرع على القاعدة
جاء األمر بدفع املال لليتيم إذا كان ابلًغا رشيًدا، وهذا األمر يتضمن النهي عن اإلذن 

 ابلتصرف يف املال مبا يضيعه أو مبا ال مصلحة فيه.
 يف صالحا أي رشداً  منهم وتبينتم شاهدمت أي آنستم فِإن جاء يف حماسن التأويل: "

 ابلعجز أو ابلتبذير إما رشيد غري بلغ من أن الكرمية اآلية ألمواهلم ... وظاهر وحفظا دينهم
 .(4)للمال" مفسدة ألهنا ماله إليه يسلم ال ابلفسق، أو

وخالف يف ذلك احلنفية فذهبوا إىل عدم احلجر على السفيه، وأنه يسلم ماله ولو كان 
 .(5)غري رشيد

َّ لك خك حك جك مق حق ٱُّ تعاىل: قولهبواستدلوا 
(6)

. 

 وجه الداللة:

                                                                                                                                                                                     

 (.6( سورة النساء: جزء من اآلية )(1
(، وســنده جيــد عنــد ابــن امللقــن، وضــعفه 95( رقــم )21/92، مســند النعمــان بــن بشــري )عجــم الكبــريامل( أخرجــه الطــرباين يف (2

، سلسـلة األحاديـث الضـعيفة واملوضـوعة(، األلبـاين، 2/260، )1، طحتفـة احملتـاج إىل أدلـة املنهـاج: ابن امللقـن، انظراأللباين. 
 (.309 /5، )1ط
ما (، مهدي مبجر، 356 /6، )1، طاحلاوي الكبري(، املاوردي، 418 /3، )2، طاجلامع ألحكام القرآن: القرطيب، انظر( (3

 (.298، رسالة ماجستري، ص )اليتم الواجب إال به
 (.3/30، )1ط حماسن التاويل،( القامسي، (4
شـرح البنايـة (، العيـين، 259 /9د.ط، ) العنايـة شـرح اهلدايـة،(، البـابريت، 157 /24، د.ط، )املبسوط: السرخسي، انظر( (5

 (.88 /11، )1ط اهلداية،
 (.6( سورة النساء: جزء من اآلية )(6
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 ألن ابلكرب؛ عنه احلجر زوال على يدل الكرب بعد والية ويل اليتيم لزوا على أن التنصيص
 .(1)بنفسه التصرف مطلق هو صار إذا احلاجة وتنعدم للحاجة، عليه الوالية

يف املساجد هني عما يعطلها كحفر اآلابر وغرس األشجار يف  ابلصالةاملطلب الرابع: األمر 
 .املساجد

 .(2)يف املساجداتفق الفقهاء على مشروعية الصالة 
 دليل ذلك:

ٱَّ ٰه مه جه  هن من خن حن جن مم ُّٱ قول هللا تعاىل:
(3). 

ابن عباس يعين: كل مسجد يصلي فيه، قال جاء يف جامع البيان يف تفسري اآلية: "
 .(4)قال ابن عمر: "هي املساجد"و ...  جامع أو غريه

نه ليس يل رجل أعمى، فقال: اي رسول هللا، إ  ، قال: أتى النيب وعن أيب هريرة
أن يرخص له، فيصلي يف بيته، فرخص له،  قائد يقودين إىل املسجد، فسأل رسول هللا 

 .(5)«فأجب»قال: نعم، قال: « هل تسمع النداء ابلصالة؟»فلما وىل، دعاه، فقال: 

والذي نفسي بيده لقد مهمت أن آمر حبطب، »قال:   : أن رسول هللا وعنه
هلا، مث آمر رجال فيؤم الناس، مث أخالف إىل رجال، فأحرق  فيحطب، مث آمر ابلصالة، فيؤذن

                                                           

 (.159 /24د.ط، ) املبسوط،: السرخسي، انظر( (1
 /1، د.ط، )األم(، الشــافعي، 264 /2، )1، طالــذخرية(، القــرايف، 324 /2، )1ط البنايــة شــرح اهلدايــة،: العيــين، انظــر( (2

 (.130 /2، د.ط، )املغين(، ابن قدامة، 179
 (.36( سورة النور: جزء من اآلية )(3
 (.190، 189 /19، )1، طجامع البيان( الطربي، (4
( رقـم 1/452كتـاب املسـاجد ومواضـع الصـالة، ابب جيـب إتيـان املسـجد علـى مـن مسـع النـداء )  صـحيحه،( أخرجه مسـلم يف (5
(653.) 
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عليهم بيوهتم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم، أنه جيد عرقا مسينا، أو مرماتني حسنتني، 
 .(1)«لشهد العشاء

 وجه بناء الفرع على القاعدة:
البقعة من عما يعطل الصالة يف هذه  األمر الوارد أبداء الصالة يف املساجد يتضمن النهي

 حفر آابر وغرس أشجار وحنوها.
 واختلف الفقهاء يف حكم غرس األشجار وحفر اآلابر يف املساجد:

وهو مذهب  (4)إىل أنه مكروه، والصحيح عند الشافعية (3)، وبعض الشافعية( 2)فذهب احلنفية
 أنه حمرم.  (5)احلنابلة

لفاعل وقفا كان كذلك، وعند املالكية فإن البناء والغرس يف أرض الوقف إن جعله ا
 .(6)إن بني أنه ملًكا له فيؤمر بنقضهو 

جاء يف كفاية النبيه: "وال ينبغي أن تغرس األشجار يف املساجد؛ ألهنا متنع 
 .(7)الصالة"

وجاء يف املغين: " وال جيوز أن يغرس يف املسجد شجرة. نص عليه أمحد، وقال: إن  
رست بغري حق، فال أحب األكل منها، كانت غرست النخلة بعد أن صار مسجدا، فهذه غ

ولو قلعها اإلمام جلاز؛ وذلك ألن املسجد مل ينب هلذا، وإمنا بين لذكر هللا والصالة وقراءة 

                                                           

،  صـــحيحه(، ومســـلم يف 644( رقـــم )1/131، كتـــاب األذان، ابب وجـــوب صــالة اجلماعـــة )صـــحيحهأخرجــه البخـــاري يف  ((1
 (.651( رقم )1/451كتاب املساجد ومواضع الصالة، ابب فضل اجلماعة وبيان التشديد يف التخلف عنها )

 (.1/661، )2ط رد احملتار،: ابن عابدين، انظر ((2
(، زكـــراي 84 /12، )1، طهكفايـــة النبيـــه يف شـــرح التنبيـــ(، ابـــن الرفعـــة، 362 /5، )3، طروضـــة الطـــالبني: النـــووي، انظـــر( (3

 (.186 /1، د.ط، )أسط املطالباألنصاري، 
 (.186 /1، د.ط، )أسط املطالب: زكراي األنصاري، انظر( (4
 (.30 /6، د.ط، )املغين : ابن قدامة،انظر( (5
 (.96 /4، د.ط، )الشرح الكبري املطبوع مع حاشية الدسوقي: الدردير، انظر( (6
 (.84 /12، )1، طنبيه يف شرح التنبيهكفاية ال( ابن الرفعة، (7
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القرآن، وألن الشجرة تؤذي املسجد ومتنع املصلني من الصالة يف موضعها، ويسقط ورقها يف 
 .(1)سجد"املسجد ومثرها، وتسقط عليها العصافري والطري فتبول يف امل

 
 

عدم توثي  عن  حملافظة على احلقوق وأدائها هنيٌ املطلب اخلامس: األمر بكتابة الوصية من أجل ا
 احلقوق وتضيعها.

 .(3)، وأمجع العلماء على األمر هبا(2)اتفق الفقهاء على مشروعية الوصية

 دليل ذلك:

  خض حض جض مص خص حص مس خس حس  جس مخٱُّٱ تعاىل: ول هللاق

 . (4)َّجغ مع جع مظحط مض

 ىف يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت مت زتُّٱ :وله تعاىلوق

َّ ىك مك لك اك يق ىق  يف
(5). 

ما حق امرئ مسلم له شيء »قال:   عن عبد هللا بن عمر: أن رسول هللاويف احلديث 
 .(6)«يوصي فيه، يبيت ليلتني إال ووصيته مكتوبة عنده

 وجه بناء الفرع على القاعدة:

                                                           
 (.6/30، د.ط، )املغين ( ابن قدامة،(1
، الـذخرية(، القـرايف، 401 /13)، 1البنايـة شـرح اهلدايـة، ط(، العيين، 330 /7، )2، طبدائع الصنائع: الكاساين، انظر( (2
 (.137 /6.ط، )، داملغين(، ابن قدامة، 185 /8، )1، طاحلاوي الكبري(، املاوردي، 402 /10، )1ط
 (.6/187، د.ط، )طرح التثريب يف شرح التقريب: العراقي، انظر( (3
 (.180( سورة البقرة: اآلية )(4
 (.106( سورة املائدة: جزء من اآلية )(5
( رقـــم 4/2، )«وصـــية الرجـــل مكتوبـــة عنـــده: »، كتـــاب الوصـــااي، ابب الوصـــااي وقـــول النـــيب صـــحيحه( أخرجـــه البخـــاري يف (6
 (.1627( رقم )1249 /3، كتاب الوصية، )صحيحهمسلم يف (، و 2738)
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محاية األموال وأداء احلقوق ألصحاهبا، وإبراءً  ملا فيه منملا دلت األدلة على مشروعية الوصية 
 .(1)فدل هذا على النهي عن التساهل يف حفظ احلقوق وتوثيقهاللذمة، 

 عليه فالواجب الناس من ألحد تبعة قبله أو ديناً  عليه من جاء يف معامل السنن: "فإن
 .(2)ه"علي واجب فرض األمانة أداء ألن فيه، أوليائه إىل يتقدم وأن فيه يوصي أن

ليست الوصية واجبة إال على رجل عليه دين أو  وجاء يف شرح صحيح البخاري: "
عنده مال قوم؛ فواجب عليه أن يكتب وصيته وُيرب مبا عليه؛ ألن هللا فرض أداء األماانت 
إىل أهلها، فمن ال حق عليه وال أمانة قبله؛ فليس عليه أن يوصى، والدليل على صحة هذا 

أن  يفأضاف احلق إليه كقوله: هذا حق زيد. فال ينبغ (3)«مرئ مسلمما حق ا: » قوله
 .(4)"يرتكه

ومن قال أبن األمر ابلشيء ليس هنًيا عن ضده يقولون أيًضا أبمهية مراعاة احلقوق 
األمر ابلشيء هني عن ضده وإمنا استدلوا وحفظها وتوثيقها، ومل يستندوا يف ذلك إىل قاعدة 

 مخ جخ مح جح  مج ُّٱ:احلقوق وتوثيقها، كقوله تعاىل ليت تدل على حفظألدلة ااب

َّ خس حس جس
(5). 

 املطلب السادس: األمر ابألكل من الطيبات هني عن األكل من اخلبائث.
 .(6)اتفق الفقهاء على إابحة أكل الطيبات

 دليل ذلك:
                                                           

 /10، د.ط، )املغين(، ابن قدامة، 272 /6) ،2طبدائع الصنائع، (، الكاساين، 33 /13، )1، طالذخرية: القرايف، انظر( (1
 (.9 /4،  )1، طالوسي  يف املذهب(، الغزايل، 63
 (.82 /4، )1، طمعامل السنن( اخلطايب، (2
 (.61ه ص )سبق خترجي( (3
 (.142 /8، )2، طشرح صحيح البخاري( ابن بطال، (4
 (.58( سورة النساء: جزء من اآلية )(5
(، 57، ص )3، طإرشـــاد الســـالك إىل أشـــرف املســـالك(، ابـــن عســـكر، 11/220د.ط، ) املبســـوط،: السرخســـي، انظـــر( (6

(، اجملــد ابــن 115د.ط، ص ) عمــدة الفقــه،مــة، (، ابــن قدا183د.ط، ) اإلقنــاع،(، املــاوردي، 2/264د.ط، ) األم،الشــافعي، 
 (.308 /6، )2، طمطالب أويل النهى(، الرحيباين، 189 /2، )2، طاحملرر يف الفقهتيمية، 
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 .(1)َّ  ىث  نث مث زث رث يت ٱُّٱ قوله تعاىل:
 .(2)َّىت نت مت زت رت يب ىب نب ٱُّٱوقوله تعاىل: 

 زت رت يب ىب نب ُّٱيب طالب يف تفسري قوله تعاىل: قال مكي ابن أ

أي من حالل الرزق الذي أحله هللا لكم، وذروا ما حرم " ،(3)َّىت نت مت
 .(4)"عليكم

 وجه بناء الفرع على القاعدة:

ملا ورد األمر ابألكل من الطيبات تضمن هذا األمر حترمي أكل اخلبائث مما كان مضرًا أو جنًسا 
 .(5)أو مستقذرًا

 مت زت رت يب ىب نب ٱُّٱسري ابن عرفة يف قول هللا تعاىل جاء يف تف

 :(6)َّىت نت
قال ابن عرفة: وجه داللتها على  إىل أن احلرام رزق.« من»تشري بتبعيض  واآلية"

ذلك من املفهوم ألن مفهومه أن البعض اآلخر وهو الذي ليس حبالل وال مستلذ غري مأذون 
 .(7)"فيه

ضده يقولون حبرمة اخلبائث مما كان مضًرا  ومن قال أبن األمر ابلشيء ليس هنًيا عن
 ٱُّٱ قوله تعاىل:أو جنًسا أو مستقذرًا، ويستدلون أبدلة أخرى غري القاعدة كما يف قوله تعاىل: 

                                                           

 (.157( سورة األعراف: جزء من اآلية )(1
 (.172( سورة البقرة: جزء من اآلية )(2
 (.172( سورة البقرة: جزء من اآلية )(3
 (.1/548، )1، طداية اىل بلوغ النهايةاهل( مكي بن أيب طالب، (4
(، 57، ص )3، طإرشـــاد الســـالك إىل أشـــرف املســـالك(، ابـــن عســـكر، 11/220د.ط، ) املبســـوط،: السرخســـي، انظـــر( (5

(، اجملــد ابــن 115د.ط، ص ) عمــدة الفقــه،(، ابــن قدامــة، 183د.ط، ) اإلقنــاع،(، املــاوردي، 2/264د.ط، ) األم،الشــافعي، 
 (.308 /6، )2، طمطالب أويل النهى(، الرحيباين، 189 /2، )2، طالفقه احملرر يفتيمية، 

 (.172( سورة البقرة: جزء من اآلية )(6
 (.2/505، )1، طتفسري اإلمام ابن عرفة( ابن عرفة، (7
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 وما جاء من حديث أيب سعيد اخلدري أن رسول هللا ، (1) َّىث  نث مث
اشتمل على  ، وغريها مما دل على النهي عما فيه ضرر وما(2)«ال ضرر وال ضرار »قال: 

 اخلبائث.
 املطلب السابع: األمر بطلب الرزق ابحلالل هني عن وسائل الرزق احلرام.  

 .(3)طلب الرزق احلاللمشروعية التكسب و  اتفق العلماء على

 دليل ذلك:

 ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي ٱُّٱ تعاىل: قول هللا
 مت زترت يب ىب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ
 .(4)َّ ىت نت

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي ٱُّٱ تعاىل:وله وق

  .(5)َّمئ زئ رئ

 ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ٱُّٱ تعاىل: وقوله
َِّّ(6). 

ا أطيب ما كسب الرجل كسبً »، قال: يكرب الزبيدي، عن رسول هللا  املقدام بن معدوعن 
 .(1)«من عمل يده، وما أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده وخادمه، فهو صدقة

                                                           

 (.157( سورة األعراف: جزء من اآلية )(1
ل احلاكم: صحيح اإلسناد علـى شـرط مسـلم ووافقـه (، قا3079(، رقم: )51 /4، كتاب البيوع، )سننه( أخرجه الدارقطين يف (2

 (.410 /3، )2، طإرواء الغليل: األلباين، انظرالذهيب، 
(، ابــن 4/170، د.ط، )االختيــار لتعليــل املختــار(، ابــن مــودود، 247، 245 /30د.ط، ) املبســوط،: السرخســي، انظــر( (3

 /2، )1، طمغـين احملتـاج(، الشـربيين، 2/283، د.ط، )الـدواين (، النفـراوي، 3/1310، )1، طعقد اجلـواهر الثمينـةشـاس، 
 (.6/214د.ط، ) كشاف القناع،(، البهويت، 113

 (.17( سورة العنكبوت: اآلية )(4
 (.10( سورة اجلمعة: اآلية )(5
 (.15( سورة امللك: اآلية )(6
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 ابالكتساب أمران ملا السماء من علينا ينزل الرزق كان  تعليل املختار: "ولوجاء يف االختيار ل
 ُّٱٱ :تعاىل وقال ؛(2)ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ٱُّٱ :تعاىل قال األسباب، يف والسعي

  .(4) "(3)َّ رن مم ام يل ىل مل  يك ىك

 وجه بناء الفرع على القاعدة:
ه من وسائله احملرمة  ملا جاء األمر الدال على وجوب طلب الرزق احلالل كان هنيا عن طلب

أو بيع املسلم على وأكل أموال الناس ابلباطل والتحايل وأخذ الرشوة كالسرقة والراب والغش 
 وغريها.بيع أخيه 

 الراب، حترميها على اجملتمع املكاسب أبن خفاء الثمينة: "ال اجلواهر جاء يف عقد
 وادعاء والكهانة، لغناء،وا النياحة، على األجرة وأخذ والرشا، والسحب، البغااي، ومهور

 .كله  والباطل اللعب وعلى الغيب،

 نفس به تطيب ال ما وكل والسرقة، الغصب، أيًضا، عليه، اجملتمع احلرام الكسب ومن
 .(5)تركها" جيب احملرمات هذه وكل. ذمي أو مسلم من مالكه

احلرام ومن قال أبن األمر ابلشيء ليس هنًيا عن ضده يقولون أيًضا ابلنهي عن الرزق 
بشىت وسائله، ومل يستندوا يف ذلك إىل قاعدة األمر ابلشيء هني عن ضده وإمنا إىل األدلة 

 اليت تدل على حترمي الراب والسرقة والغش وغريها من الوسائل احملرمة لكسب املال.

                                                                                                                                                                                     

: انظـر(. وإسـناده حسـن. 2138( رقـم )2/723كتـاب التجـارات، ابب احلـث علـى املكاسـب )  سننه،( أخرجه ابن ماجـه يف (1
 (.3/5، )2، طمصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجهالبوصريي، 

 (.15( سورة امللك: جزء من اآلية )(2
 (.267( سورة البقرة: جزء من اآلية )(3
 (.170 /4، د.ط، )االختيار لتعليل املختار( ابن مودود، (4
 (.1308 /3، )1، طدينةعقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل امل( ابن شاس، (5
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 هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ٱُّٱ قول هللا تعاىل:ك

  خس حس جس مخ جخمح جح مج حج مث  هت مت خت حت جت

 .(1)َّ حض جض مص خص حص مس

 خف حفجف مغ جغ مع جع مظ  حط مض ُّٱ وقال سبحانه:

 .(2)َّمق حق  مف

 جي يه ىه مه  جه ين ىن ٱُّٱ وقال عز وجل:

 .(3)َّ ٰر ٰذ يي ىيمي خي حي

مر على صربة طعام فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه  عن أيب هريرة أن رسول هللا 
 أفال»قال أصابته السماء اي رسول هللا، قال: « ما هذا اي صاحب الطعام؟»بلال فقال: 

 .(4)«جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غش فليس مين

 املطلب الثامن: األمر بطلب الرزق ابحلالل هني عن البطالة.
على احملتاج لنفسه ومن اتفق العلماء على مشروعية التكسب وطلب الرزق احلالل ووجوبه 

  .(5)تلزمه نفقتهم

 دليل ذلك:

                                                           

 (.279، 278( سورة البقرة: اآليتان )(1
 (.130( سورة آل عمران: اآلية )(2
 (.38( سورة املائدة: اآلية )(3
 (.56سبق خترجيه ص )( (4
(، الشربيين، 4/170، د.ط، )االختيار لتعليل املختار(، ابن مودود، 247، 30/245د.ط، ) املبسوط،: السرخسي، انظر( (5

(، 6/341، )2ط مطالـب أويل النهـى،(، الرحيبـاين، 6/214د.ط، ) كشاف القنـاع،(، البهويت، 2/113، )1، طاحملتاجمغين 
، اإلقنـاع(، ابـن املنـذر، 48، ص )1، طاإلمجـاع(، ابـن املنـذر، 710 /2، د.ط، )الشرح الكبري علـى مـا املقنـع، أيب عمرابن 
 (.313 /1، )1ط
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يسأالنه من   ن رجلني أخرباه أهنما أتيا النيبأ عبيد هللا بن عدي،عن ما جاء يف احلديث 
 حظ فيها إن شئتما أعطيتكما، وال»هما البصر، ورآمها جلدين، فقال: الصدقة، فقلب في

 .(1)«لغين، وال لقوي مكتسب

 وجه بناء الفرع على القاعدة:
مهال ملا جاء األمر الدال على وجوب طلب الرزق احلالل كان هنيا عن البطالة والتقاعس واإل

 ، والنهي عن تضييع من يعول.يف طلب الرزق والسعي يف حتصيله

 مثل أر مل: أمحد قال الناس على واالتكال) التكسب أي( تركه ويكره)قال البهويت: " 
 لتعطيلهم( مبتدعة هؤالء متوكلون حنن: ويقولون يعملون ال قوم يف وقال .الناس عن الغىن

 .(2)األسباب"

 ويقدم. مؤنته تلزمه ملن وال له قوت ال من على "وجيبوجاء يف حاشية اللبدي: 
 .(3)الكسب" وترك الناس على االتكال ويكره. نفلٍ  على لعياله الكسب

البطالة وعدم ومن قال أبن األمر ابلشيء ليس هنًيا عن ضده يقولون أيًضا ابلنهي عن 
ن ضده وإمنا إىل ، ومل يستندوا يف ذلك إىل قاعدة األمر ابلشيء هني عالسعي لطلب الرزق

عن خيثمة، قال: كنا النهي عن تضييع من يعول، كما جاء يف احلديث األدلة اليت تدل على 
جلوسا مع عبد هللا بن عمرو، إذ جاءه قهرمان له فدخل، فقال: أعطيت الرقيق قوهتم؟ قال: 

لك كفى ابملرء إمثا أن حيبس، عمن مي: »ال، قال: فانطلق فأعطهم، قال: قال رسول هللا 
 .(4)«قوته

                                                           

  سـننه،(، وأبـو داود يف 17972( رقـم )29/ 486) لشـاميني، حـديث رجلـني أتيـا النـيب مسـند ا مسنده،( أخرجه أمحـد يف (1
كتاب الزكاة، ابب مسألة القوي   سننه،(، والنسائي يف 1633( رقم )118 /2كتاب الزكاة، ابب من يعطى الصدقة وحد الغىن )

 (.362 /1، )1، طتنقيح التحقي : الذهيب، انظر(. وإسناده صحيح. 2598( رقم )5/99املكتسب )
 (.6/214د.ط، ) كشاف القناع،( البهويت، (2
 (.427 /2، )1، طحاشية اللبدي على نيل املآرب( اللبدي، (3
كتـــاب الزكـــاة، ابب فضـــل النفقـــة علـــى العيـــال واململـــوك، وإمث مـــن ضـــيعهم أو حـــبس نفقـــتهم،   صـــحيحه،( أخرجـــه مســـلم يف (4
 (.996( رقم )2/692)
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 املطلب التاسع: األمر ابلوفاء يف العهود هني عن نقضها وخمالفتها حىت مع املشركني وغريهم.
حفظ الشيء ومراعاته "جاء األمر ابلوفاء ابلعهود واحملافظة عليها وصيانتها، والعهد هو: 

 .(1)"حااًل بعد حال، هذا أصله، مث استعمل يف املوثق الذي تلزم مراعاته
 ذلك:دليل 

 .(2)َّ لك اك يق ىق يف ٱُّٱ قول هللا تعاىل:

 .(3)َّ خس  حس جس مخ جخمح جح ٱُّٱ وقوله تعاىل:

 ىل مل يك ىك  مك لك اك يقىق يف ىف يث ىث ٱُّٱ وقوله تعاىل:

 .(4)َّ زي ري ٰى  ين ىن ننمن زن رن مم ام يل

 .(5)َّ ىي مي خي حي جي يه ىه ٱُّٱ وقوله تعاىل:

 وجه بناء الفرع على القاعدة:
يف مجيع نهي عن نقضها ونكثها دل على العليها ملا جاء األمر ابلوفاء ابلعهود واحملافظة 

 املعاهدات بني املسلمني وغريهم.
 .(7)عده بعضهم من الكبائر، بل (6)ونقض العهد حمرم

 ىك مك لك اك يق ىق يف ٱُّٱ :تعاىل جاء يف احلاوي الكبري: " قال
 بني اآلية هذه يف فجمع، (8)َّ زن رن مم ام يل ىل مل  يك

                                                           

 (.159، ص )1، طالتعريفات( اجلرجاين، (1
 (.91( سورة النحل: جزء من اآلية )(2
 (.34( سورة اإلسراء: جزء من اآلية )(3
 (.1( سورة املائدة: جزء من اآلية )(4
 (.20( سورة الرعد: اآلية )(5
ب التهـذي(، البغوي، 391 /3، )3، طمواهب اجلليل(، 2/395، د.ط، )اهلداية يف شرح بداية املبتدي: املرغيناين، انظر( (6

 (.9/493، د.ط، )املغين(، ابن قدامة، 527 /7، )1، طيف فقه اإلمام الشافعي
 (.1/182، )1، طالزواجر عن اقرتاف الكبائر(، ابن حجر، 168، د.ط، ص )الكبائر: الذهيب، انظر( (7
 (.91( سورة النحل: اآلية )(8
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 .(1)نقضه" عن النهي وبني ابلوفاء األمر

 العهد يشمل وهذا" (2)َّ ِّ ُّ  َّ ٱُّٱقال السعدي يف تفسري قوله سبحانه: 
 بني به التعاقد يقع الذي العهد ومن هبا، والوفاء حبقوقه القيام من العباد عليه عاهده الذي
 .(3)به" واإلخالل نقضه وحيرم به، الوفاء جيب فاجلميع. اخللق

قولون أيًضا ابلنهي عن نقض العهود ومن قال أبن األمر ابلشيء ليس هنًيا عن ضده ي
واملواثيق والتفريط فيها، ومل يستندوا يف ذلك إىل قاعدة األمر ابلشيء هني عن ضده وإمنا إىل 

 ىن  نن من زن ٱُّٱ األدلة اليت تدل على النهي عن نقض العهد، كقول هللا تعاىل:

 .(4)َّ خئ حئ جئ يي ىي نيمي زي ري ٰى ين
إال قال: "   ما خطبنا نيب هللا»: لقا  ن أنس بن مالكع ديثوكما جاء يف احل

 .(5)«ال إميان ملن ال أمانة له، وال دين ملن ال عهد له

آية املنافق ثالث: إذا »قال:   عن النيب  عن أيب هريرةوكما جاء يف احلديث 
 .(6)«حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤمتن خان

 

نية على قاعدة األمر املبحث الثالث: الفروع الفقهية يف أحكام األسرة املب
 مطالب. مخسةابلشيء هني عن ضده، وفيه 

 : األمر ابلزواج هني عن ضده من التبتل والزان.األولاملطلب 
 .(1) أمجع العلماء على مشروعية النكاح يف اجلملة

                                                           

 (. 463 /15، )1، طاحلاوي الكبرياملاوردي،  ((1
 (.152من اآلية ) ( سورة األنعام: جزء(2
 (.280، ص )1، طتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان( السعدي، (3
 (.58( سورة األنفال: اآلية )(4
(، وصـححه 13199( رقـم )20/423، )مسند املكثرين من الصـحابه، مسـند أنـس بـن مالـك  مسنده،( أخرجه أمحد يف (5

 (.7179( رقم )2/1205) ، د.ط،صحيح اجلامع: األلباين، انظراأللباين، 
 (.33( رقم )1/16كتاب اإلميان، ابب عالمة املنافق، )  صحيحه،( أخرجه البخاري يف (6
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 دليل ذلك:

 .(2)َّ ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن ٱُّٱ هللا تعاىل:قول 

 .(3)َّ يق ىق يف ىف يث  ىث ٱُّٱ: قوله تعاىلو 

اي معشر الشباب، من استطاع منكم : » ، قال: قال لنا رسول هللابن مسعود د هللاعن عب
الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن مل يستطع فعليه ابلصوم، فإنه له 

 .(4)«وجاء

 وجه بناء الفرع على القاعدة:
الزواج ابلتبتل أو  ملا جاء األمر يف الشريعة ابلزواج دل ذلك على النهي عن ضده من ترك

 ابللجوء إىل الزان والعياذ ابهلل.

، واتفقوا أيضا على حترمي الزان وأنه من كبائر (5)وقد اتفق الفقهاء على النهي عن التبتل
 .(6)الذنوب

 مي زي ري ٰى ين ىن  نن ٱُّٱ قال القرطيب يف تفسري قوله تعاىل:

                                                                                                                                                                                     

د.ط،  املعونة على مذهب عامل املدينة،(، القاضي عبد الوهاب، 3/82د.ط، ) االختيار لتعليل املختار،: ابن مودود، انظر( (1
د.ط،  ، املغين،(، ابن قدامة346، ص )1ط كفاية األخيار،احلصين، (، 129 /16، د.ط، )اجملموع(، النووي، 717ص )

 (.2/621، )1، طدقائ  أويل النهى(، البهويت، 7/3)
 (.38( سورة الرعد: جزء من اآلية )(2
 (.3( سورة النساء: جزء من اآلية )(3
،  صحيحه(، ومسلم يف 5066) ( رقم7/3، كتاب النكاح، ابب من مل يستطع الباءة فليصم )صحيحه ( أخرجه البخاري يف(4

 (.1400( رقم )2/1019كتاب النكاح، ابب استحباب النكاح ملن اتقت نفسه إليه )
البيان يف (، العمراين، 452 /1، )1، طاملقدمات املمهدات(، ابن رشد، 2/79، )2ط بدائع الصنائع،: الكاساين، انظر( (5

 (.4 /3، )1، طيف يف فقه اإلمام أمحدالكاابن قدامة،  (،113 /9، )1، طمذهب اإلمام الشافعي
، د.ط، الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين(، النفراوي، 1/268، )2، طالنتف يف الفتاوى: السغدي، انظر( (6
 (.4/87، )1، طالكايف يف فقه اإلمام أمحد(، ابن قدامة، 20/3، د.ط، )اجملموع(، النووي، 2/205)
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 التبتل، عن وتنهى ،عليه واحلض النكاح يف الرتغيب على تدل اآلية "هذه: (1)َّ ىي ني
 .(2)مبعناها" واردة والسنة اآلية، هذه عليه نصت كما  املرسلني سنة وهذه النكاح، ترك وهو

 "كونوا: (3)َّ يق ىق يف ىف يث  ىث ٱُّٱ :وقال النيسابوري يف تفسري قول هللا تعاىل
 طاب ما ، وقال أيضاً: "فانكحوا(4)النساء" من لكم حل ما وانكحوا أيضا الزان من خائفني

 .(5)ابلعفة" وحتلية الفاحشة عن تزكية لكم

 واستدل القائلون أبن األمر ابلشيء ليس هنيا عن ضده أبدلة أخرى منها ما يلي:

 .(6)َّمك  لك اك يق ىق يفىف يث ىث ٱُّٱ قال تعاىل:

على عثمان بن مظعون  رد رسول هللا  »، يقول:  سعد بن أيب وقاصعن 
 .(7)«التبتل، ولو أذن له الختصينا

، يسألون  ، يقول: جاء ثالثة رهط إىل بيوت أزواج النيب ن مالكأنس بعن 
؟ قد غفر له ما ، فلما أخربوا كأهنم تقالوها، فقالوا: وأين حنن من النيب عن عبادة النيب 

تقدم من ذنبه وما أتخر، قال أحدهم: أما أان فإين أصلي الليل أبدا، وقال آخر: أان أصوم 
إليهم،   أان أعتزل النساء فال أتزوج أبدا، فجاء رسول هللا الدهر وال أفطر، وقال آخر:

                                                           

 (.38من اآلية ) ( سورة الرعد: جزء(1
 (.327 /9، )2، طاجلامع ألحكام القرآن( القرطيب، (2
 (.3( سورة النساء: جزء من اآلية )(3
 (.2/345، )1ط غرائب القرآن ورغائب الفرقان،( النيسابوري، (4
 (.2/348( املرجع السابق )(5
 (.32( سورة اإلسراء: اآلية )(6
،  صحيحه(، ومسلم يف 5073( رقم )7/4ابب ما يكره من التبتل واخلصاء )، كتاب النكاح، صحيحه( أخرجه البخاري يف (7

 (.1402( رقم )2/1020كتاب النكاح، ابب استحباب النكاح ملن اتقت نفسه إليه )
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أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما وهللا إين ألخشاكم هلل وأتقاكم له، لكين أصوم وأفطر، »فقال: 
 .(1)«وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنيت فليس مين

ي عن اإلقامة يف بيت إحداهن ودعوة : األمر ابلعدل بني الزوجات يف املبيت هنالثايناملطلب 
 الباقيات إليه.

 .(2)اتفق الفقهاء على وجوب العدل بني الزوجات يف املبيت

 دليل ذلك:

 .(3)َّ يب  ىب نب مب زبٱُّٱ قول هللا تعاىل:

 .(4) َّ  ام  يل ىل مل يك ٱُّٱ قال تعاىل:

ال يفضل بعضنا على بعض يف  كان رسول هللا » : رضي هللا عنها قالت عائشةوعن 
لقسم، من مكثه عندان، وكان قل يوم إال وهو يطوف علينا مجيعا، فيدنو من كل امرأة من ا

 .(5)«غري مسيس، حىت يبلغ إىل اليت هو يومها فيبيت عندها

 ويف املسلمني؛ ابتفاق الزوجتني بني العدل عليه قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: " جيب
 دون إحدامها إىل فمال امرأاتن له كانت  من »: قال  النيب عن هريرة أيب عن األربعة السنن

                                                           

، كتاب صحيحه(، ومسلم يف 5063( رقم )7/2، كتاب النكاح، ابب الرتغيب يف النكاح )صحيحه ( أخرجه البخاري يف(1
 (.1401( رقم )2/1020ب النكاح ملن اتقت نفسه إليه )النكاح، ابب استحبا

د.ط،  األم،(، الشافعي، 66 /2، د.ط، )حاشية العدوي(، العدوي، 217 /5د.ط، ) املبسوط،: السرخسي، انظر( (2
 (.8/364، )2، طاإلنصاف(، املرداوي، 5/203)
 (.90( سورة النحل: جزء من اآلية )(3
 (.3( سورة النساء: جزء من اآلية )(4
(، وأبو داود يف 24765( رقم )283 /41، مسند النساء، مسند الصديقة عائشة بنت الصديق )مسنده( أخرجه أمحد يف (5

، 2، طإرواء الغليل: األلباين، انظر(. وإسناده حسن. 2135( رقم )2/242، كتاب النكاح، ابب يف القسم بني النساء )سننه
(7/ 83.) 
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 عندها ابت فإذا. القسم يف يعدل أن فعليه. (1)«مائل شقيه وأحد القيامة يوم جاء األخرى
 .(2)القسم" يف إحدامها يفضل وال ذلك بقدر األخرى عند ابت ثالاث أو ليلتني أو ليلة

 وجه بناء الفرع على القاعدة:
 املبيت يتضمن النهي عن ظلمهن بعدم التسوية بينهن يف األمر ابلعدل بني الزوجات يف

 املبيت، ومن ذلك اإلقامة يف بيت إحداهن ودعوة ابقي الزوجات إليه.

بينهن يف ة الرجل إذا كانت حتته امرأاتن أو أكثر فإنه جيب عليه التسويقال البغوي: "
 .(3)"هن يف فعل القسم عصى هللا تعاىلالقسم، فإن ترك التسوية بين

 إليه أي الباقيات وحيرم أن يقيم مبسكن واحدة ويدعوهنوجاء يف السراج الوهاج: "
 .(4)"ولو رضني بذلك جاز

وأما من قال أبن األمر ابلشيء ليس هنيا عن ضده فإنه يستدل أبدلة النهي عن ظلم 
من كانت له امرأاتن فمال إىل »قال:  عن النيب  الزوجات كما ورد يف حديث أيب هريرة

 .(5)«دامها، جاء يوم القيامة وشقه مائلإح

 

 

 

                                                           

(، وابن ماجه يف 7936( رقم )13/320) املكثرين من الصحابة، مسند أيب هريرة ، مسند مسنده( أخرجه أمحد يف (1
، كتاب النكاح، ابب يف القسم بني سننه(، وأبو داود يف 1969( رقم )1/633، كتاب النكاح، ابب القسمة بني النساء )سننه

( رقم 439 /3لتسوية بني الضرائر )أبواب النكاح، ابب ما جاء يف ا سننه،(، والرتمذي يف 2133( رقم )2/242النساء )
 (.37 /8، )1، طالبدر املنري: ابن امللقن، انظر(. واحلديث صحيح. 1141)
 (.32/269د.ط، ) جمموع فتاوى ابن تيمية،( ابن تيمية، (2
 (.1/710، )1، طمعامل التنزيل يف تفسري القرآن( البغوي، (3
 (.398د.ط، ص ) السراج الوهاج،( الغمراوي، (4
 (.72ص )بق خترجيه ( س(5
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 ابلعدل بني األوالد هني عن ختصيص أحدهم بعطية.  األمر: الثالثاملطلب 
 جاء األمر ابلعدل بني األوالد يف العطية يف السنة النبوية.

 دليل ذلك:

دا عن النعمان بن بشري رضي هللا عنهما، قال: سألت أمي أيب بعض املوهبة يل من ماله، مث ب
، فأخذ بيدي وأان غالم، فأتى يب النيب له فوهبها يل، فقالت: ال أرضى حىت تشهد النيب

 :قال: «ألك ولد سواه؟»، فقال: إن أمه بنت رواحة سألتين بعض املوهبة هلذا، قال ،
قال له:  ، ويف لفظ آخر: أن النيب (1)«ال تشهدين على جور»نعم، قال: فأراه، قال: 

، مث «فأشهد على هذا غريي»قال: ال، قال: « ت مثل ما حنلت النعمان؟أكل بنيك قد حنل»
 .(2)«فال إذا»قال: بلى، قال: « أيسرك أن يكونوا إليك يف الرب سواء؟»قال: 

اعدلوا بني  ،اعدلوا بني أوالدكم»: قال رسول هللا وعنه رضي هللا عنهما 
 .(3)«أبنائكم

 د يف العطية:واختلف الفقهاء يف حكم التسوية بني األوال

استحباب التسوية بني األوالد يف العطية وهو مذهب مجهور الفقهاء القول األول: 
 .(4)من احلنفية واملالكية والشافعية

 .(5)وهو مذهب احلنابلة وجوب العدل بني األوالد يف العطية،القول الثاين: 

                                                           

(، 2650( رقـــم )3/171، كتـــاب الشـــهادات، ابب ال يشـــهد علـــى شـــهادة جـــور إذا أشـــهد )صـــحيحه( أخرجـــه البخـــاري يف (1
 (.1623( رقم )1243 /3كتاب اهلبات، ابب كراهة تفضيل بعض األوالد يف اهلبة )  صحيحه،ومسلم يف 

(، 2650( رقـــم )3/171هد علـــى شـــهادة جـــور إذا أشـــهد )، كتـــاب الشـــهادات، ابب ال يشـــصـــحيحه( أخرجـــه البخـــاري يف (2
 (.1623( رقم )1243 /3كتاب اهلبات، ابب كراهة تفضيل بعض األوالد يف اهلبة )  صحيحه،ومسلم يف 

 (.1623( رقم )1243 /3كتاب اهلبات، ابب كراهة تفضيل بعض األوالد يف اهلبة )  صحيحه،( أخرجه مسلم يف (3
(، الشــريازي، 4/112، د.ط، )بدايــة اجملتهــد وهنايــة املقتصــد(، ابــن رشــد، 56 /12د.ط، ) ط،املبســو : السرخســي، انظــر( (4

 (.1/314، )1ط جواهر العقود،(، املنهاجي األسيوطي، 2/333، د.ط، )املهذب
 (.6/51د.ط، ) املغين،: ابن قدامة، انظر( (5
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 وجه بناء الفرع على القاعدة:
ة بينهم يف العطااي، واألمر بذلك هني عن ضده جاء األمر ابلعدل بني األوالد والتسوي

 من تفضيل بعض األبناء على بعض.

 وقد اختلف الفقهاء يف حكم تفضيل أحد األوالد بعطية دون غريه:

 ،(1)حترمي التفضيل بني األوالد يف العطية، وهو املشهور عند احلنابلة ول:القول األ
 .(2)يسري فال جيب العدل فيهالشيء ال واستثىن بعضهم

سبب شرعي، وهذا القول رواية عن اإلمام لحترمي التفضيل إال إذا كان  ين:القول الثا
 .(3)أمحد

حترمي التفضيل إذا مل يكن للوالد مال غريه، وهذا مروي عن اإلمام  :القول الثالث
 .(4)مالك

، وهو قول يف مذهب أيب حنيفة التفضيل بني األوالد يف العطيةكراهة  ع:القول الراب
والقول ، (6)مذهب الشافعيةوهذا  ،(5) فإن وجد جاز التفضيل مل يكن للتفضيل سبب إذا

 .(7)املال ميعلعطية جلالتفضيل لبعضهم اب ابلكراهة أيضاً هو املشهور عن املالكية فيما إذا كان

 .(1)جواز التفضيل إن مل يقصد به املضارة، وهو قول عند احلنفية القول اخلامس:

                                                           

 (.308 /4، )1، طشرح الزركشي على خمتصر اخلرقي: الزركشي، انظر( (1
 (.5/200، )1ط املبدع،ابن مفلح، برهان الدين : انظر( (2
، 1طشــرح الزركشــي علــى خمتصــر اخلرقــي، (، الزركشــي، 2/259، )1، طالكــايف يف فقــه اإلمــام أمحــد: ابــن قدامــة، انظــر( (3
(4/308.) 
 (.241ط، ص )د. القوانني الفقهية،(، ابن جزي، 4/112د.ط، ) بداية اجملتهد وهناية املقتصد،: ابن رشد، انظر( (4
 (.7/288، )2، طالبحر الرائ ابن جنيم، : انظر( (5
، مــنهج الطــالب يف فقــه اإلمــام الشــافعي(، زكــراي األنصــاري، 1/314، )1ط جــواهر العقــود،: املنهــاجي األســيوطي، انظــر( (6
 (.3/567، )1، طمغين احملتاج(، الشربيين، 308 /6، د.ط، )حاشية الشرواين(، الشرواين، 92، ص )1ط
، د.ط، املعونـة علـى مـذهب عـامل املدينـة(، عبـد الوهـاب، 4/112، د.ط، )بدايـة اجملتهـد وهنايـة املقتصـد: ابن رشد، انظر( (7

 (.2/159، د.ط، )الفواكه الدواين(، النفراوي، 1617ص )
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يف حديث   مر ابلشيء ليس هنيا عن ضده قد يستدلون بقول الرسولوالقائلون أبن األ
، وأيضًا يستدلون أبحاديث النهي عن الظلم (2)«ال تشهدين على جور»النعمان بن بشري 

اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم »، قال: جابر بن عبد هللا، أن رسول هللا فعن 
اتق »بعث معاذا إىل اليمن، فقال:  ن النيب ابن عباس رضي هللا عنهما أ ، وعن(3)«القيامة

 .(4)«دعوة املظلوم، فإهنا ليس بينها وبني هللا حجاب

 .املطلب الرابع: األمر ابلطالق يف حال الطهر هني عن الطالق يف حال احليض
أمجع املسلمون على مشروعية الطالق، وجاء األمر أبن يكون الطالق يف طهر مل جيامعها 

 .(5)فيه

 ك:دليل ذل

 .(6)َّ ىم  مم خم حم ٱُّٱ قول هللا تعاىل:

عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما: أنه طلق امرأته وهي حائض، على وجاء يف احلديث 
: عن ذلك، فقال رسول هللا  ، فسأل عمر بن اخلطاب رسول هللا عهد رسول هللا 

                                                                                                                                                                                     

 (.5/696، )2ط الدر املختار املطبوع مع رد احملتار،: احلصكفي، انظر( (1
 (.74سبق خترجيه ص )( (2
(، ومسـلم يف 2447( رقـم )3/129، كتاب املظامل والغصب، ابب الظلم ظلمـات يـوم القيامـة )صحيحهأخرجه البخاري يف  ((3

 (.2578( رقم )4/1996كتاب الرب والصلة واآلداب، ابب حترمي الظلم )  صحيحه،
(، 2448( رقـــم )3/129) ، كتـــاب املظـــامل والغصـــب، ابب االتقـــاء واحلـــذر مـــن دعـــوة املظلـــومصـــحيحه( أخرجـــه البخـــاري يف (4

 (.19( رقم )1/50كتاب اإلميان، ابب الدعاء إىل الشهادتني وشرائع اإلسالم )  صحيحه،ومسلم يف 
(، 282 /5،  )1، طالبنايــة شــرح اهلدايــة(، العيــين، 88 /3، )2، طبــدائع الصــنائع يف ترتيــب الشــرائع: الكاســاين، انظــر( (5

ـــاعاملـــاوردي،  ـــل(، احلطـــاب، 155 /17، د.ط، )اجملمـــوع، (، النـــووي147، د.ط، ص )اإلقن (، 38 /4، )3، طمواهـــب اجللي
 (.306 /6)  ،1طاملبدع، ابن مفلح، برهان الدين 

 (.1( سورة الطالق: جزء من اآلية )(6
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مسك بعد، وإن مره فلرياجعها، مث ليمسكها حىت تطهر، مث حتيض مث تطهر، مث إن شاء أ»
 .(1)«شاء طلق قبل أن ميس، فتلك العدة اليت أمر هللا أن تطلق هلا النساء

 وجه بناء الفرع على القاعدة:

دلت األدلة على أن الرجل إذا أراد أن يطلق امرأته أن يطلقها يف طهر مل جيامعها فيه، فكان 
فقهاء يف وقوع الطالق اختلف الهذا األمر هنًيا عن ضده وهو الطالق يف حال احليض، لكن 

، وذهب ابن تيمية إىل عدم (2)حال احليض، فجمهور الفقهاء على وقوعه مع احلرمة
 .(3)وقوعه

ومن قال أبن األمر ابلشيء ليس هنًيا عن ضده يثبتون نفس احلكم يف هذه املسألة 
 وهو النهي عن الطالق حال احليض، لكن ليس هبذه القاعدة وإمنا أبدلة أخرى كحديث ابن

 ابملراجعة فدل على النهي عن الطالق حال احليض.  عمر السابق حيث أمره النيب

 .تعلي  الزوج طالق زوجته على خمالفته فأمره هلا ابلقيام هني عن القعوداملطلب اخلامس: 
إذا علق الزوج طالق زوجته على خمالفته، كأن يقول: إن خالفت هنيي فأنت طالق مث 

كما لو قال هلا: قومي فقعدت، فهل يقع الطالق مبخالفة أمر خالفت الزوجة أمر الزوج،  
 الزوج لكونه خمالفة لنهيه أو ال؟

 اختلف الفقهاء يف وقوع الطالق على قولني:
 .(4)، وهو مذهب مجهور الفقهاءالطالق املعلق، إذا حتقق ما علق عليهيقع  القول األول:
  .(1)الشافعية ال يقع الطالق املعلق، وهو مذهب بعض القول الثاين:

                                                           

، كتــاب الطـالق، ابب حتــرمي صـحيحه(، ومسـلم يف 5251(، رقــم: )7/41، كتـاب الطـالق، )صــحيحه( أخرجـه البخـاري يف (1
 (.1471(، رقم: )2/1093غري رضاها، وأنه لو خالف وقع الطالق، ويؤمر برجعتها، )طالق احلائض ب

(، املــاوردي، 38 /4، )3، طمواهــب اجلليــل(، احلطــاب، 293 /5، )1، طالبنايــة شــرح اهلدايــة: بــدر الــدين العيــين، انظــر( (2
 (.103 /8، د.ط، )غينامل(، ابن قدامة، 77 /17، د.ط، )اجملموع(، النووي، 10/123، )1، طاحلاوي الكبري

 .(101 /33) ، د.ط،الفتاوى جمموعابن تيمية، : انظر( (3
املهذب يف (، الشريازي، 413 /5، )1، طالبناية شرح اهلداية(، العيين، 126 /3، )2، طبدائع الصنائع: الكاساين، انظر( (4

، 1، طالكـايف يف فقـه اإلمـام أمحــددامـة، (، ابــن ق59 /9، )2، طاإلنصـاف(، املـرداوي، 21 /3، د.ط، )فقـة اإلمـام الشـافعي
(3/ 126.) 
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 وجه بناء الفرع على القاعدة:
ملا علق الزوج طالق زوجته على خمالفته كان هذا أمرًا بطاعته وكان هذا األمر هنًيا عن خمالفة 

 أمره ابرتكاب ما هنى عنه، فيقع الطالق يف حال ارتكاهبا ما هنى عنه الزوج.
 كأن  هنيه فخالفت طالق فأنت أمري خالفت إن: هلا قال قال يف مغين احملتاج: "لو

 دون هنيه خالفت ألهنا روضه؛ يف املقري ابن به جزم كما  تطلق مل فقامت تقومي ال: هلا قال
 فأنت هنيي خالفت إن: هلا قال ولو العرف، بسبب نظر وفيه: الروضة أصل يف قال. أمره

 أيضا، روضه يف املقري ابن به جزم كما  طلقت فرقدت قومي: قال كأن  أمره، فخالفت طالق
 .(2)ضده" عن هني ابلشيء األمر ألن

وحيتمل أن تطلق بكل حال بىن مشس الدين ابن أيب عمر هذا الفرع على القاعدة فقال: "و 
 .(3)"هني عن ضده والنهي عنه أمر بضده فقد خالفت أمره يءمر ابلشألن األ

ال  ألنه ؛ومن قال أبن األمر ابلشيء ليس هنًيا عن ضده، فال تكون خمالفة لنهيه
 يوجد هني هلا.

لو قال إن خالفت هنيي مث قال قومي فقعدت قالوا وقع ألن األمر قال يف الوسيط: "
ابلشيء هني عن أضداده فكأنه قال ال تقعدي فقعدت وهذا فاسد إذ ليس األمر ابلشيء 

 .(4)"هنيا عن ضده فيما خنتاره
الق، مث قال هلا ولو قال هلا: إن خالفِت هنيي فأنت طوجاء يف هناية املطلب: " 

قومي، فقعدت، فقد ذهب الفقهاء إىل أن األمر ابلشيء هني عن أضداد املأمور به، وقالوا 
على حسب معتقدهم: إذا قعدت، فقد خالفت هنيه، فيقع الطالق، وقد أوضحنا يف 

 .(5)"جمموعاتنا يف األصول أن األمر ال يكون هنياً، وال يتضمن هنياً، فال يقع الطالق إذاً 
 

                                                                                                                                                                                     

 روضــــة، النــــووي، (324 /14) ،1، طاملطلــــب هنايــــة، اجلــــويين، (453 /5، )1، طيف املــــذهب الوســــي الغــــزايل، ينظــــر: ( (1
 (.188 /8) ،3ط الطالبني،

 (.531 /4، )1، طمغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج( اخلطيب الشربيين، (2
 (.430 /8د.ط، ) الشرح الكبري على ما املقنع ،ابن أيب عمر، ( (3
 (.453 /5، )1، طيف املذهب الوسي ( الغزايل، (4
 .(324 /14) ،1، طاملذهب دراية يف املطلب هنايةاجلويين، ( (5
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بحث الرابع: الفروع الفقهية يف اجلناايت املبنية على قاعدة األمر ابلشيء هني امل
 عن ضده، وفيه أربعة مطالب.

النفس هني عن ختدير العضو املقتص  األمر ابملعاقبة ابملثل يف القصاص فيما دوناملطلب األول: 
 .منه دون موافقة اجملين عليه

 .(1)لنفسأمجع العلماء على وجوب القصاص فيما دون ا

 دليل ذلك:

  مث هت مت خت حت جت هب مب خبٱُّٱ قول هللا سبحانه:
 .(2)َّجس  مخ جخ مح جح مج حج

، قال: كسرت الربيع وهي عمة أنس بن مالك ثنية جارية من األنصار، فطلب عن أنس و 
ابلقصاص، فقال أنس بن النضر عم أنس بن  ، فأمر النيب القوم القصاص، فأتوا النيب 
اي أنس كتاب هللا : »سنها اي رسول هللا، فقال رسول هللا  مالك: ال وهللا، ال تكسر

إن من عباد هللا من لو أقسم : »فرضي القوم وقبلوا األرش، فقال رسول هللا « القصاص
 .(3)«على هللا ألبره

 .ومعاقبة اجلاين ابملثل مأمور هبا يف الشرع

 .(4)َّىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق ُّٱ قال تعاىل:

                                                           

(، ابـن رشـد، 3/104، )2ط حتفة الفقهاء،(، السمرقندي، 2/273، )1ط اإلقناع يف مسائل اإلمجاع،: ابن القطان، انظر( 1)
، 1ط الكــــايف يف فقــــه اإلمــــام أمحــــد،(، ابــــن قدامــــة، 6/53، د.ط، )األم (، الشــــافعي،203، 4/202، د.ط، )بدايــــة اجملتهــــد

(3/261.) 
 (.45( سورة املائدة: جزء من اآلية )2)
(، ومسـلم يف 4611( رقـم )6/52) َّجس  مخٱُّٱ ،كتـاب تفسـري القـرآن، ابب قولـه:صـحيحه( أخرجه البخاري يف 3)

( رقـــم 1302 /3،كتـــاب القســـامة واحملـــاربني والقصـــاص والـــدايت، ابب إثبـــات القصـــاص يف األســـنان ومـــا يف معناهـــا )صـــحيحه
(1675.) 
 (.194( سورة البقرة: جزء من اآلية )4)
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 مظ  حط مض خضحض جض مص خص حص مس خس ٱُّٱسبحانه: وقال 
 .(1)َّمع جع

 وقد حتدث الفقهاء عن املماثلة يف القصاص فيما دون النفس ومما ورد عنهم يف هذا:

 املماثلة فمنها النفس دون فيما اجلناية ختص اليت قال يف بدائع الصنائع: " الشرائط
 ابلقدر معتربة النفس دون فيما املماثلة ألن األرشني؛ وبني والفعلني املنافع يف احمللني بني

 معتربة النفس دون فيما املماثلة أن على والدليل القصاص، وجوب مينع فانعدامها املمكن
 جت هب  مب خبٱُّٱ - وتعاىل تبارك - فقوله النص( أما) واملعقول للنص شرعا
  مخٱُّٱ - شأنه جل - تعاىل قوله إىل، (2)َّهت مت خت حت
األموال؛ ألنه خلق وقاية )وأما( املعقول فهو: أن ما دون النفس له حكم  ،(3)َّجس

 .(4)"أال ترى أنه يستوىف يف احلل واحلرم كما يستوىف املال، للنفس كاألموال

: ضربني على اجلراح :املماثلة حيث من اجلراح وقال القاضي عبد الوهاب: " أقسام
 اخلطر يعظم ال ما منه: نوعان فيه تتأتى فما فيه، يتأتى ال وضرب فيه، املماثلة يتأتى ضرب

 النفس على فيه اخلطر يعظم ما ومنه ... واجب فيه فالقصاص غالبا النفس على منه اخلوفو 
 .(5)فيه" قصاص ال فهذا منه ابلقصاص التلف وُياف

 وجه بناء الفرع على القاعدة:

ملا أمر الشرع ابملماثلة يف معاقبة اجلاين، فهل يكون ذلك هنيا عن ختدير اجملين عليه عند 
دون النفس مراعاة حلق اجلاين حيث قد جىن عليه إبيالمه وإتالف  االقتصاص منه فيما

 العضو أو جرحه، اختلف العلماء يف ذلك على قولني:

                                                           

 (.126( سورة النحل: جزء من اآلية )1)
 (.45( سورة املائدة: جزء من اآلية )2)
 .(45( سورة املائدة: جزء من اآلية )3)
 (.297 /7، )2ط بدائع الصنائع،( الكاساين، 4)
 (.1316د.ط، ص ) املعونة على مذهب عامل املدينة،( عبد الوهاب، 5)
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حيرم ختدير اجلاين عند إقامة االقتصاص منه فيما دون النفس دون  القول األول:
عضوه أو موافقة اجملين عليه، حيث إن حق اجملين عليه املماثلة، وذلك إبيالم اجلاين وقطع 

جرحه على حسب فعله أبن تنتفي عنه موانع اإلحساس ابألمل، وهذا هو العدل، حيث إن 
التخدير يفقد اإليالم فال حيصل معه التشفي للمجين عليه وال تتحقق املماثلة يف القصاص 

، ويؤخذ التحرمي سقاط حقه، أو بعضهإفلم جيز ذلك إال برضا اجملين عليه؛ ألنه حق لـه، وله 
من كون األمر ابملماثلة منهًيا عن ضده زايدة ونقًصا، حسًيا ومعنواًي، والتخدير هنا  أيًضا

 . (1)نقص يف العقوبة معنوايً 

، وبه صدر قرار هيئة كبار العلماء يف (2)وهذا القول اختاره الشيخ حممد العثيمني
 .(3)السعودية

ن استنباطه من قول : يباح ختدير اجلاين عند القصاص، وهذا القول ميكالقول الثاين
الفقهاء يف السن إذا كسرت مث عادت على صفتها فإنه ال قصاص فيها وال تقدير لألمل الذي 

، فيفهم من هذا أن القصاص جيري يف العضو دون ما ترتب عليه من أمل (4)ذاقه اجملين عليه
عليه هو  وعلى هذا فيكون ختدير اجلاين جائز وال حيق للمجين عليه منعه حيث إن حق اجملين

 .(5)اإلتالف فقط دون القصاص يف األمل

 .األمر برجم الزاين احملصن والتنكيل به هني عن ختديره أثناء الرجماملطلب الثاين: 
 . (6)على أن الزاين احملصن حده الرجمالفقهاء  أمجع

                                                           

م التخدير حك(، احمليميـد، 39ة املاجستري، ص )، حبث تكميلي لدرجالنوازل الفقهية يف اجلناايت واحلدود: اجللعود، انظر( 1)
 (.16ص ) إلتقاء أمل العقوبة،

 (.379، 14/77، )1، طالشرح املمتع: ابن عثيمني، رانظ( 2)
 (.79، رسالة ماجستري، ص )القرارات اجلنائية الطبية هليئة كبار العلماء: املسعد، انظر( 3)
 (.8/333د.ط، ) املغين،: ابن قدامة، انظر( 4)
 (.40ري، ص )، حبث تكميلي لدرجة املاجستالنوازل الفقهية يف اجلناايت واحلدود: اجللعود، انظر( 5)
(، ابن رشـد، 33 /7، )2، طبدائع الصنائع(، الكاساين، 255 /2، )1، طاإلقناع يف مسائل اإلمجاع: ابن القطان، انظر( 6)

(، 5/442، )1ط مغــــين احملتــــاج،(، الشــــربيين، 6/295، )3، طمواهــــب اجلليــــل(، احلطــــاب، 4/218، د.ط، )بدايــــة اجملتهــــد
 .(89 /6د.ط، ) كشاف القناع،البهويت، 
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 دليل ذلك:

هللا هلن  خذوا عين، خذوا عين، قد جعل: » الصامت، قال: قال رسول هللاعن عبادة بن 
 .(1)«سبيال، البكر ابلبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب ابلثيب جلد مائة، والرجم

ابحلق، وأنزل عليه الكتاب، فكان   اإن هللا قد بعث حممدً »قال: عمر بن اخلطاب وعن 
، ورمجنا بعده،  مما أنزل عليه آية الرجم، قرأانها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول هللا

طال ابلناس زمان أن يقول قائل: ما جند الرجم يف كتاب هللا فيضلوا برتك فريضة فأخشى إن 
أنزهلا هللا، وإن الرجم يف كتاب هللا حق على من زىن إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا 

 .(2)«قامت البينة، أو كان احلبل، أو االعرتاف

لعلك »قال له:   لنيبعن ابن عباس رضي هللا عنهما، قال: ملا أتى ماعز بن مالك او 
ال يكين، قال: فعند «. أنكتها»قال: ال اي رسول هللا، قال: « قبلت، أو غمزت، أو نظرت

 .(3)ذلك أمر برمجه

واغد اي أنيس إىل امرأة »قال:   عن زيد بن خالد، وأيب هريرة رضي هللا عنهما، عن النيبو 
 .(4)«هذا، فإن اعرتفت فارمجها

 دة:وجه بناء الفرع على القاع

ملا ورد األمر برجم الزاين احملصن للتنكيل به وتصويب احلجارة عليه ليذوق البدن العقوبة 
 .(2)، فيكون هذا هنيا عن ضد ذلك من التخدير الذي ال يشعره ابألمل ومرارة العقوبة(1)واألمل

                                                           

 (.1690( رقم )1316 /3كتاب احلدود، ابب حد الزان )  صحيحه،( أخرجه مسلم يف 1)
كتــاب   صــحيحه،(، ومســلم يف 6829( رقــم )8/168كتــاب احلــدود، ابب االعــرتاف ابلــزان )  صــحيحه،( أخرجــه البخــاري يف 2)

 (.1691( رقم )1317 /3احلدود، ابب رجم الثيب يف الزان )
( رقــــم 8/167كتــــاب احلــــدود، ابب هــــل يقــــول اإلمــــام للمقــــر: لعلــــك ملســــت أو غمــــزت )  ،صــــحيحه( أخرجــــه البخــــاري يف 3)
(6824.) 
كتـاب   صـحيحه،(، ومسـلم يف 2314( رقـم )3/102كتاب الوكالة، ابب الوكالة يف احلـدود )  صحيحه،( أخرجه البخاري يف 4)

 (.1697( رقم )3/1325احلدود، ابب من اعرتف على نفسه ابلزان )
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 د.املطلب الثالث: األمر حبضور مجاعة جلد الزاين وتعذيبه هني عن ختديره أثناء إقامة احل

أثناء اتفق الفقهاء على أن جلد الزاين يقام يف مأل من الناس، واختلفوا يف حكم حضورهم 
 إقامة احلد على قولني:

حضور مجاعة من املؤمنني جلد الزاين مستحب، وهو مذهب مجهور  القول األول:
 .(3)الفقهاء من احلنفية، واملالكية، والشافعية

 .(4)ني جلد الزاين واجب، وهو مذهب احلنابلةحضور مجاعة من املؤمن القول الثاين:

 دليل ذلك:

 يي ىي مي خي حي  جي يه ىهمه جه ين ىن من خن حن جن ٱُّٱ قول هللا تعاىل:
 .(5)َّ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ

 ابآلية املقصد املؤمنني، من طائفة عذاهبما وليشهد جاء يف احملرر الوجيز: " وقوله
 .(6)الناس" حبضرة والتوبيخ الزانة على اإلغالظ

 فيه هذا ،(1)َّ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ٱُّٱ :وجاء يف تفسري القرآن العظيم: "وقوله
 ردعهما، يف وأجنع زجرمها، يف أبلغ يكون ذلك فإن الناس، حبضرة جلدا إذا للزانيني تنكيل

 .(2)حضورا" الناس كان  إذا وفضيحة وتوبيخا تقريعا ذلك يف فإن
                                                                                                                                                                                     

 /5، )1ط مغـين احملتـاج،(، الشـربيين، 12/76، )1ط الـذخرية،(، القرايف، 7/60، )2، طبدائع الصنائعساين، : الكاانظر( 1)
 (.6/90، د. ط، )كشاف القناع(، البهويت، 457

حكــم (، هيلـة اليـابس، 119، حبـث تكميلـي لدرجـة املاجسـتري، ص )النـوازل الفقهيـة يف اجلنـاايت واحلــدود: اجللعـود، انظـر( 2)
 (.18، 17، جملة العدل، ص )حال استيفاء احلدالتخدير 

د.ط،   املهـذب،(، الشـريازي، 4/221د.ط، )بدايـة اجملتهـد،  (، ابـن رشـد،2/63، د.ط، )درر احلكـام: مـال خسـرو، انظـر( 3)
(3/342.) 
 (.9/45د.ط، ) املغين،: ابن قدامة، انظر( 4)
 (.2( سورة النور: آية )5)
 (.4/162، )1، طاحملرر الوجيز( ابن عطية، 6)
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 وجه بناء الفرع على القاعدة:

مجاعة من املؤمنني حد الزاين ليشتهر بذلك فيحصل له اخلزي والفضيحة ملا ورد األمر حبضور 
وزايدة يف التغليظ عليه والتنكيل به، كان ذلك هنيا عن ختديره أثناء إقامة احلد لفوات تلك 
املعاين وعدم شعور اجمللود ابألمل والعذاب، وبذلك يكون ختدير الزاين كلًيا أو جزئًيا حال اجللد 

 لة اآلتية:لألد (3)حمرًما

 حي  جي يه ىهمه جه ين ىن من خن حن جن ٱُّ قال تعاىل: -1
 .(4)َّمئ زئ رئ ّٰ  ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي

 ميكن االستدالل به على حترمي ختدير اجمللود من وجهني:

الوجه األول: أن هللا هنى عن الرأفة ابجمللود حال اجللد من ختفيف اجللد أو إنقاصه أو 
 خدير اجمللود وحنوه فيكون التخدير منهًيا عنه. أو إذهاب أثره بت (5)الرتفق يف إقامته

، وختديره (6)الوجه الثاين: أن هللا مسى اجللد عذااب ليدلل على أنه عقوبة يذوقها اجمللود
 ينايف ذلك فكان حمرماً.

  فدعا له رسول هللا ،اعرتف على نفسه ابلزان عن زيد بن أسلم، أن رجال -2
سوط جديد مل تقطع مثرته، فقال: فأيت ب« ذا فوق ه »فأيت بسوط مكسور فقال:  ،بسوط

 .(7)فأمر به فجلد ،فأيت بسوط قد ركب به فالن« هذين نْيَ بَ »

                                                                                                                                                                                     

 (.2( سورة النور: جزء من اآلية )1)
 (.8 /6، )2، طتفسري القرآن العظيم( ابن كثري، 2)
 (.8، ص )حكم التخدير التقاء أمل العقوبة(، احمليميد، 19، ص )حكم التخدير حال استيفاء احلد: هيلة اليابس، انظر( 3)
 (.2( سورة النور: آية )4)
 (.4/2488، )17ط يف ظالل القرآن،(، سيد قطب، 18/150د.ط، ) والتنوير،التحرير : ابن عاشور، انظر( 5)
 (.2/487، )1ط مدارك التنزيل وحقائ  التأويل،: النسفي، انظر( 6)
(، 3048( رقـم )1205 /5، كتـاب الـرجم واحلـدود، ابب مـا جـاء يف مـن اعـرتف علـى نفسـه ابلـزان )املوطـأ( أخرجه مالك يف 7)

ســننه (، والبيهقــي يف 28685( رقــم )5/530كتــاب احلــدود، ابب يف الســوط مــن أيمــر بــه أن يــدق )  ،مصــنفهوابــن أيب شــيبة يف 
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 وجه الداللة:

السوط اخللق   دل احلديث على أن املقصود يف اجللد هو اإليالم حيث رد النيب
 يه فكان ممنوعاً.، والتخدير يناف(2)، مما يبني أن الشعور ابألمل مقصود يف ذاته(1)خلفة إيالمه

منعوا من جلد السكران حال سكره وقالوا بتأخري  -رمحهم هللا –أن الفقهاء  -3
، فيقاس عليه املنع من ختدير الزاين عند جلده جبامع ختفيف األمل (3)إقامة احلد عليه حىت يفيق

 الذي هو املقصود يف العقوبة.

 اجمللود على يرق قد له املباشر وكان موجعا اجللد كان  وجاء يف التحرير والتنوير: "فلما
 .(4)ينقصوه" أو احلد فيرتكوا والزاين ابلزانية رأفة أتخذهم أن املسلمون هني وجعه من

 األمر بقطع يد السارق وحسمها هني عن إعادهتا. املطلب الرابع:
 .(5)أمجع العلماء على وجوب قطع يد السارق يف اجلملة

 دليل ذلك:
 خي حي جي يه ىه مه  جه ين ىن ٱُّٱ قول هللا تعاىل:

 .(6)َّ  ٰر ٰذ يي ىيمي

                                                                                                                                                                                     

: انظـر(، واحلديث ضعيف. 17574( رقم )8/565، كتاب األشربة واحلد فيها، ابب ما جاء يف صفة السوط والضرب )الكربى
 (.8/617، )1ط البدر املنري،ابن امللقن، 

(، 13/435، )1، طاحلـاوي الكبـري(، املـاوردي، 4/234، )1، طاين علـى موطـأ اإلمـام مالـكشـرح الزرقـ: الزرقاين، انظر( 1)
 (. 9/168د.ط، ) املغين،ابن قدامة، 

 (.6/81، د.ط، )كشاف القناع: البهويت، انظر( 2)
وهــاب فــتح ال(، زكــراي األنصـاري، 246، ص )1ط خمتصــر خليــل،(، خليــل، 4/39، )2، طرد احملتــار: ابــن عابــدين، انظـر( 3)

 (.4/108، )1ط الكايف يف فقه اإلمام أمحد،(، ابن قدامة، 2/202د.ط، ) منهج الطالب، بشرح
 (.18/150د.ط، ) التحرير والتنوير،( ابن عاشور، 4)
(، 2/943، )1، طاإلشــراف علــى نكــت مســائل اخلــالف(، عبــد الوهــاب، 9/133د.ط، ) املبســوط،: السرخســي، انظــر( (5

 (.9/103د.ط، ) املغين،(، ابن قدامة، 3/353)، د.ط، املهذبالشريازي، 
 (.38( سورة املائدة: اآلية )(6
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فقالوا: اي رسول هللا إن هذا قد  ،أيت بسارق سرق مشلة  أيب هريرة، أن رسول هللا وعن
، فقطع فأيت به، «اذهبوا به فاقطعوه، مث احسموه، مث ائتوين به:  » سرق، فقال رسول هللا

 .(1)«يكاتب هللا عل»، فقال: قد تبت إىل هللا، قال: « تب إىل هللا»فقال: 

 يد السارق بعد قطعها على قولني: (2)واختلف الفقهاء يف حكم حسم

ذهب حسم يد السارق بعد إقامة احلد عليه ابلقطع واجب، وهو م القول األول:
من متام حد وهو  والصحيح من مذهب احلنابلة احلنفية واملالكية وهو وجه عند الشافعية

واحلد زاجر ال ، اليد أو الرجل يؤدي إىل التلف ألنه لو مل حيسم العضو املقطوع من ؛السرقة
 . (3)متلف

وصرح املالكية أبنه حيتمل أن ال يكون احلسم من متام حد السرقة، بل يكون واجبا 
 .(4)مستقال وعلى الكفاية يقوم به اإلمام، أو املقطوعة يده، أو غريمها

وقول يف ية، الشافع حسم يد السارق مندوب وهو الصحيح من مذهب القول الثاين:
ألنه حق للمقطوع، ونظر له، وتداو يدفع به اهلالك بسبب نزف الدم. فعلى هذا لو  ؛احلنابلة

 .(1)تركه اإلمام، فال شيء عليه، ويستحب للمقطوع حسم نفسه

                                                           

، كتـاب احلـدود، حـديث املسـتدرك(، واحلـاكم يف 3163( رقـم )4/97كتـاب احلـدود والـدايت )  سـننه،( أخرجه الدارقطين يف (1
لسارق يسرق أوال فتقطع يده اليمىن ، كتاب السرقة، ابب اسننه الكربى(، والبيهقي يف 8150( رقم )4/422شرحبيل بن أوس )

(، قـال احلـاكم: "هـذا حـديث صـحيح علـى شـرط مسـلم ومل ُيرجـاه" 17254( رقـم )8/471مـن مفصـل الكـف مث حيسـم ابلنـار )
 (. 674 /8، )1، طالبدر املنري: ابن امللقن، انظر(، وصححه ابن امللقن. 4/422، )1احلاكم، املستدرك، ط

يدا ابلنار، مث يغمس فيـه موضـع القطـع، لتنسـد أفـواه العـروق فينقطـع الـدم، وميكـن أن يكـون ذلـك غلي الزيت ج( واحلسم هو: (2
الفقهيـــة  املوســـوعةوزارة األوقـــاف والشـــئون اإلســـالمية، (، 3/365، د.ط، )املهـــذب: الشـــريازي، انظـــربوســائل حديثـــة أقـــل أملـــا. 

 (.17/277، )2، طالكويتية
حاشـــــية (، الدســـــوقي، 306 /6، )3، طمواهـــــب اجلليـــــل(، احلطـــــاب، 4/104، )2، طرد احملتـــــار: ابـــــن عابـــــدين، انظـــــر( (3

، 2، طاإلنصـــــاف(، املـــــرداوي، 17/264، )1، طهنايـــــة املطلـــــب يف درايـــــة املـــــذهب(، اجلـــــويين، 4/332، د.ط، )الدســـــوقي
(10/285.) 
 (.4/332، د.ط، )حاشية الدسوقي: الدسوقي، انظر( (4
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 وجه بناء الفرع الفقهي على القاعدة:

ليد املقطوعة جاء األمر بقطع يد السارق وحسمها فكان هذا األمر هنًيا عن ضده من إعادة ا
 حًدا ابلسرقة.

وقد اختلف العلماء يف حكم إعادة العضو املقطوع حًدا، واألعضاء املتصور قطعها 
يف احلدود، هي األيدي واألرجل، كما يف السرقة، اختلف العلماء املعاصرون يف هذه املسألة 

 على األقوال التالية:

در قرار جممع الفقه ال جيوز شرعا إعادة ما قطع حبد، وبه صالقول األول:  
، وهو اختيار (3)، وفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء يف السعودية(2)اإلسالمي

، وحممد (6)، وحممد العثيمني(5)، وحممد بن عبد الرمحن آل الشيخ(4)الشيخ بكر أبو زيد
 .(8)، وحممد بن إبراهيم التوجيري(7)املختار الشنقيطي

حبسم يد السارق بعد قطعها ...   : "جاء النص عن النيبقال الشيخ بكر أبو زيد
 على احلسم  النيب فرتب النفس، تلف إىل يؤدي ال حىت الدم منافذ سد ألجل واحلسم
 مثة فليس: وعليه، (احلصر يفيد البيان مقام يف السكوت أن: )األصول علماء ولدى القطع،

 هذا من الشرع على استدراك العضو إعادة فإن ولذا فحسب، احلسم إال القطع بعد
 .(9)الوجه"

                                                                                                                                                                                     

(، ابـــن 10/150، )3، طروضـــة الطـــالبني(، النـــووي، 17/264، )1، طرايـــة املـــذهبهنايـــة املطلـــب يف د: اجلـــويين، انظــر( (1
 (.4/82، )1، طالكايف يف فقه اإلمام أمحدقدامة، 

 (.6/1476: جملة جممع الفقه اإلسالمي )انظر( 2)
 (.220 /22، )1ط، فتاوى اللجنة الدائمة: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واالفتاء، انظر( 3)
 (.4/64) ، د.ط،جملة اجملمع الفقهي اإلسالمي، حكم إعادة ما قطع حبد أو قصاصبكر أبو زيد، : انظر( 4)
 (.1509 /6: جملة جممع الفقه اإلسالمي )انظر( 5)
 (.14/365، )1ط الشرح املمتع،: ابن عثيمني، انظر( 6)
 (.421رسالة دكتوراه، ص ) أحكام اجلراحة الطبية،: الشنقيطي، انظر( 7)
 (.5/160، )1، طموسوعة الفقه اإلسالميالتوجيري،  :انظر( 8)
 (.4/65) ، د.ط،جملة اجملمع الفقهي اإلسالمي، حكم إعادة ما قطع حبد أو قصاصبكر أبو زيد، : انظر( 9)
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جملس هيئة كبار العلماء يف دورته السابعة والعشرين املنعقدة مبدينة  وجاء يف قرار
قرر اجمللس ابإلمجاع أنه ال جيوز إعادة اليد املقطوعة يف حد إىل صاحبها؛ ألن : "الرايض

 . (1)"املقصود من القطع الزجر والردع ال اإليالم فقط

 جيوز شرعا إعادة ما قطع حبد. ثاين:القول ال

واختاره الدكتور وهبة الزحيلي وقيده حبال ثبوت احلد إبقرار اجلاين، أو بتوبة اجلاين إذا 
 .(2)ثبت موجب احلد ابلشهادة

 .(3)التوقف، وهو رأي الشيخ حممد تقي العثماين القول الثالث:

                                                           

 (.6/1545: جملة جممع الفقه اإلسالمي )انظر( 1)
 (.7/5460، )4، طالفقه اإلسالمي وأدلته: الزحيلي، انظر( 2)
 (.1506 /6ة جممع الفقه اإلسالمي )جمل :انظر( 3)
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قاعدة األمر ابلشيء هني املبحث اخلامس: الفروع الفقهية يف اآلداب املبنية على 
 مطالب. سبعةعن ضده، وفيه 

املطلب األول: األمر ابلتزين للصالة هني عما ينايف التزين من ترك النظافة يف اللباس أو 
 الذهاب برائحة كريهة.

 .(1)َّ مم خم حم جم يل ىل مل ٱُّ جاء األمر ابلتزين للصالة يف قول هللا تعاىل:

لوجوب قال أبن املراد به سرت العورة، ومن محله واألمر الوارد يف اآلية من محله على ا
 .(2)على الندب قال املراد به الزينة الظاهرة

 .(3)اتفق الفقهاء على أن حسن اهليئة يف لباس املصلي مستحبوقد 

 .(4)مشروع" اللباس هيئة حبسن الصالة يف " التجمل والتحصيل:جاء يف البيان 

 أوىل واإلمام اللباس أكمل يلبس أن اعةمج يف صلى ملن وقال القرايف: " االختيار
 والعبد (5)َّمم خم حم جم يل ىل ملٱُّ تعاىل: قوله ذلك يف واألصل ... بذلك
 .(6)له" يتجمل أن فيستحب ربه يناجي

 .(7)واستحب الفقهاء جتنب الرائحة الكريهة كالثوم والبصل والكراث

إذا قام إىل الصالة فما   كان رسول هللا»عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة، قال وقد ورد 
 .(1)«يعجبه إال الثياب النقية والريح الطيبة

                                                           

 (.31( سورة األعراف: جزء من اآلية )1)
 (.1/350، )1، طمناهج التحصيل: الرجراجي، انظر( 2)
، الــذخرية (، القــرايف،1/255، )2، طالبيــان والتحصــيل(، ابــن رشــد، 2/532د.ط، ) جممــع األهنــر،: شــيخي زاده، انظــر( 3)

 (.1/499، )1، طحاشية الروض املربع(، ابن قاسم، 1/124.ط، )، داإلقناع(، الشربيين، 2/113، )1ط
 (.1/448، )2، طالبيان والتحصيل( ابن رشد، 4)
 (.31( سورة األعراف: جزء من اآلية )5)
 (.2/113، )1، طالذخرية ( القرايف،6)
 (.2/365، د.ط، )كشاف القناع: البهويت، انظر( 7)
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 وجه بناء الفرع على القاعدة:

ملا ورد األمر ابلتزين للصالة كان هنيا عما ينافيه يف البدن والثوب من ترك للنظافة أو رائحة  
 كريهة.

 حكم الذهاب للمسجد برائحة كريهة:

ساجد جلمعة أو مجاعة أو جملس علم أو وليمة أو غري اتفق الفقهاء على منع الذهاب للم
ودخان ويدخل فيه   -وقيده بعضهم ابلينء-ذلك ممن حيمل رائحة كريهة كثوم وبصل وكراث 

 .(2)مأكوال أو غريه كل من ببدنه أو ثوبه ريح خبيث

واختلفوا فيه بني التحرمي والكراهة، فذهب املالكية يف املذهب عندهم وبعض الشافعية 
 .(4)، واختار القول ابلكراهة بعض املالكية وبعض الشافعية وهو مذهب احلنابلة(3)التحرمي إىل

 اسرتوا: ، أي(5)َّمم خم حم جم يل ىل ملٱُّ"جاء يف تفسري السعدي: 
 البدن يدع كشفها  أن كما  للبدن، زينة سرتها فإن ونفلها، فرضها كلها،  الصالة عند عوراتكم

 هذا ففي احلسن، النظيف اللباس من ذلك فوق ما هنا ينةابلز  املراد أن وحيتمل .مشوها قبيحا
 األدانس من السرتة ونظافة فيها التجميل وابستعمال الصالة، يف العورة بسرت األمر

 .(6)واألجناس"

                                                                                                                                                                                     

 (.29( رقم )87جاء يف الثياب ص ) طهارة، ابب ماكتاب ال  املراسيل،( أخرجه أبو داود يف 1)
 إعانـة الطــالبني،(، البكـري، 1/263، د.ط، )الفواكـه الــدواين(، النفـراوي، 1/661، )2، طرد احملتــار: ابـن عابـدين، انظـر( 2)

 (.2/365، د.ط، )كشاف القناع(، البهويت، 2/60، )1ط
، د.ط، الشــــرح الكبــــري املطبــــوع مــــع حاشــــية الدســــوقيير، (، الــــدرد1/369، د.ط، )حاشــــية العــــدوي: العــــدوي، انظــــر( 3)
 (.2/160) ، د.ط،حاشية الشرباملسي املطبوع مع هناية احملتاج(، الشرباملسي، 1/390)
، 2، طاإلنصــاف(، املــرداوي، 1/476، )1، طمغــين احملتــاج(، الشــربيين، 2/558، )1، طالتــاج واإلكليــل: املــواق، انظــر( 4)
 (.1/176، )1، طملخدراتكشف ا(، البعلي، 10/369)
 (.31( سورة األعراف: جزء من اآلية )5)
 (.287، ص )1ط تيسري الكرمي الرمحن،( السعدي، 6)
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 أبن إيذاانً  العورة بسرت ال الزينة، ابسم األمر وجاء يف حاشية الروض املربع: "علق
 وتعاىل، تبارك يديه بني للوقوف الصالة، يف أمجلهاو  ثيابه أزين يلبس أن له ينبغي العبد

 أهل ابتفاق وبدنه، ثوبه يف والنظافة البيض، الثياب لبس ويسن جلالله، واخلضوع له والتذلل
 .(1)العلم"

وأما من قال أبن األمر ابلشيء ليس هنيا عن ضده فإنه يستدل أبدلة النهي عن قرابن 
من أكل »قال:   جابر بن عبد هللا، عن النيبث املساجد برائحة كريهة كما ورد يف حدي

، (2)« البصل والثوم والكراث فال يقربن مسجدان، فإن املالئكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم
أو قال: فليعتزل مسجدان  -من أكل ثوما أو بصال، فليعتزلنا » قال:  أن النيب  وعنه 

 .(3)«وليقعد يف بيته -

 لتعليم والرتبية هني عن جلب ما ينايف الرتبية.املطلب الثاين: األمر اب
اتفق مجهور العلماء على وجوب تعليم األبناء وأتديبهم حبملهم على طاعة هللا مبا ورد يف 

 .(4)الكتاب والسنة وهنيهم عن معصيته

 دليل ذلك:

 .(5)َّ مس  خس حس جس مخ جخ مح ُّقول هللا تعاىل: 

مروا  : »رسول هللا  قال: قال وعن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما
أوالدكم ابلصالة وهم أبناء سبع سنني، واضربوهم عليها، وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم يف 

 .(1)«املضاجع
                                                           

 (.1/499، )1، طحاشية الروض املربع( ابن قاسم، 1)
( 1/395، كتاب املساجد ومواضع الصالة، ابب هنـي مـن أكـل ثومـا أو بصـال أو كـرااث أو حنوهـا )صحيحه( أخرجه مسلم يف 2)

 (.564رقم )
 (.855( رقم )1/170، كتاب األذان، ابب ما جاء يف الثوم الين والبصل والكراث )صحيحه( أخرجه البخاري يف 3)
 اجملمـــوع،(، النـــووي، 3/165، د.ط، )املـــدخل(، ابـــن احلـــاج، 316، ص )1، طحاشـــية الطحطـــاوي: الطحطـــاوي، انظـــر( 4)

 (.1/632، )1، طشرح الزركشي(، الزركشي، 1/26د.ط، )
 (.6( سورة التحرمي: جزء من اآلية )5)
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كلكم راع وكلكم مسئول عن »قال:  ن النيب وعن ابن عمر رضي هللا عنهما أ
بيت زوجها وولده، فكلكم رعيته، واألمري راع، والرجل راع على أهل بيته، واملرأة راعية على 

 .(2)«راع وكلكم مسئول عن رعيته

 حس جس مخ جخ محٱُّٱٱ:ذكره جل اإلشارات عن: "قوله جاء يف لطائف

 هللا، طاعة إىل وادعوهم وأدبوهم، فقهوهم،: أي (3)َّمص خص حص مس  خس
 وتعليمهم. إبرشادهم العقوبة استحقاق عن وامنعوهم

: .. ويقال.فاألقرب لألقرب نالدي يف ابملعروف األمر وجوب على: اآلية ودلت
 بقبول مروهم: ويقال .احلسان األخالق علموهم: ويقال .واجلماعة السنة على دلوهم

 .(4)النصيحة"

 وجه بناء الفرع على القاعدة:

ملا أمر هللا بوقاية األهل من النار برتبيتهم على هنج هللا، كان هنًيا عن تضيعهم سواء كان يف 
 خللق.املعتقد أو العبادة أو ا

  خس حس جسٱُّٱمجلة  على املفسرون علق جاء يف التفسري احلديث: "ولقد

 فرض ما ومماليكه وأوالده أهله يعلم أن املسلم البيت رب على إهنا توجب: ، فقالوا(5)َّ مس

                                                                                                                                                                                     

(، وأبـو 6756( رقـم )11/369( أخرجه أمحد يف مسنده، مسند املكثرين من الصحابة، مسند عبد هللا بن عمرو بن العـاص )1)
 (.495( رقم )1/133داود يف سننه، كتاب الصالة، ابب مىت يؤمر الغالم ابلصالة )

، كتـاب صحيحه(، ومسلم يف 893( رقم )2/5اجلمعة، ابب اجلمعة يف القرى واملدن )، كتاب صحيحه( أخرجه البخاري يف 2)
( رقــم 3/1459اإلمــارة، ابب فضــيلة اإلمــام العــادل وعقوبــة اجلــائر واحلــث علــى الرفــق ابلرعيــة والنهــي عــن إدخــال املشــقة علــيهم )

(1829.) 
 (.6( سورة التحرمي: جزء من اآلية )3)
 (.3/607، )3، طتلطائف اإلشارا( القشريي، 4)
 (.6( سورة التحرمي: جزء من اآلية )5)
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 ذلك يف يراقبهم وأن األخالق وحسن والصوم الصالة األطفال تعليم ذلك ومن عنه وهنى هللا
 .(1)معصية" أتوا ام إذا ويقذعهم يزجرهم وأن

 تعليم واألمهات اآلابء على هللا رمحهم واألصحاب الشافعي قال النووي: "قال
 وحنوها والصوم والصالة الطهارة الويل فيعلمه البلوغ بعد عليهم سيتعني ما الصغار أوالدهم
 لبلوغاب أن ويعرفه: وشبهها والغيبة والكذب املسكر وشرب والسرقة واللواط الزان حترمي ويعرفه
 ودليل ... وجوبه والصحيح مستحب التعليم هذا وقيل: به يبلغ ما ويعرفه التكليف يف يدخل
 حس جس مخ جخ محٱُّٱ عزوجل: هللا قول واململوك الصغري الولد تعليم وجوب

 .(3)"(2) َّمس  خس

 ٱُّٱ وأما من قال أبن األمر ابلشيء ليس هنيا عن ضده فقد يستدل بقول هللا تعاىل:

 رت يبىب نب مب زب رب يئ ىئ نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ
 اك يق  ىق يفىف يث ىث نث مث زث رث يتىت  نت مت زت
، قال: هريرة  وأب واحلديث الذي رواه ،(4)َّ ام يل ىل مل يك ىك مكلك

 .(5)«كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو ميجسانه: »قال النيب 
 .ون هبااألمر بطاعة ويل األمر هني عن خمالفة أنظمة املرور والتهااملطلب الثالث: 

 .(6)أمجع العلماء على وجوب طاعة والة األمر يف غري املعصية

 دليل ذلك:
                                                           

 (.538، 8/537د.ط، ) التفسري احلديث،( حممد عزت، 1)
 (.6( سورة التحرمي: جزء من اآلية )2)
 (.1/26د.ط، ) اجملموع،( النووي، 3)
 (.221( سورة البقرة: جزء من اآلية )4)
،  صحيحه(، ومسلم يف 1385( رقم )2/100قيل يف أوالد املشركني ) ، كتاب اجلنائز، ابب ماصحيحه( أخرجه البخاري يف 5)

 (.2658( رقم )2047 /4كتاب القدر، ابب معىن كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال املسلمني )
( 4/264) ،2، طرد احملتــــار(، ابــــن عابــــدين، 32/437، )1، طالتوضــــيح لشــــرح اجلــــامع الصــــحيح: ابــــن امللقــــن، انظــــر( 6)
ــــدائع الصــــنائع(، الكاســــاين، 1/699، د.ط، )جممــــع األهنــــر(، شــــيخي زاده، 5/422) البيــــان (، ابــــن رشــــد، 7/99، )2، طب

 (.8/523د.ط، ) املغين،(، ابن قدامة، 9/9، )1، طاحلاوي الكبري(، املاوردي، 3/63، )2، طوالتحصيل
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، وقول (1)َّ هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك ُّٱ قول هللا تعاىل:
السمع والطاعة على املرء املسلم فيما أحب وكره ما مل يؤمر مبعصية فإذا أمر »:  النيب

امسعوا : »قال: قال رسول هللا  ،أنس بن مالك ، وعن (2)«ابملعصية فال مسع وال طاعة
 .(3)«وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي، كأن رأسه زبيبة

 وجه بناء الفرع على القاعدة:

ا كانت طاعة ويل األمر واجبة يف غري املعصية دل ذلك على النهي عن خمالفته ومن ذلك مل
ا وضع من أنظمه املرور خمالفة ما وضعه وحدده من أنظمة الدولة اليت هبا مصاحل الناس وم

والسري فإن التقيد هبا حيفظ األرواح واملمتلكات والتهاون هبا وخمالفتها كالسري عكس اجتاه 
الشارع أو قطع اإلشارة أو حنو ذلك يضيع ذلك، وإلزام ويل األمر هبا مشروع وجار على وفق 

مل تكن من ، واملصلحة هنا إن (4)قاعدة "تصرف اإلمام على الرعية منوط ابملصلحة"
 .(5)الضرورايت فلن تنزل عن رتبة احلاجيات

 .(6)وعليه فإنه حيرم خمالفة ويل األمر الذي ثبتت إمامته

 يطيعوه أن هلم فينبغي ال، أم به أينتفعون يدرون ال بشيء أمرهم جاء يف بدائع الصنائع: "ولو
 يف القضاة كاتباع  جب،وا االجتهاد حمل يف اإلمام اتباع ألن معصية؛ كونه  يعلموا مل إذا فيه

 .(7)االجتهاد" مواضع
                                                           

 (.59( سورة النساء: جزء من اآلية )1)
(، 7144( رقـــم )9/63، كتـــاب األحكــام، ابب الســـمع والطاعـــة لإلمـــام مــا مل تكـــن معصـــية )صـــحيحه ( أخرجــه البخـــاري يف2)

 (.1839( رقم )3/1469، كتاب اإلمارة، ابب وجوب طاعة األمراء يف غري معصية )صحيحهومسلم يف 
 (.7142( رقم )9/62، كتاب األحكام، ابب السمع والطاعة لإلمام ما مل تكن معصية )صحيحه( أخرجه البخاري يف 3)
املنثـــور يف (، الزركشـــي، 121، ص )1، طاألشـــباه والنظـــائر(، الســـيوطي، 104، ص )1ط األشـــباه والنظـــائر،( ابـــن جنـــيم، 4)

 (.1/309، )2، طالقواعد الفقهية
 htm2tp://www.saaid.net/Doat/msfer/ht.: القحطاين، "فقه املرور وآدابه يف اإلسالم"، انظر( 5)
البيـان يف مـذهب (، العمـراين، 8/57، )1، طمنـاهج التحصـيل(، الرجراجي، 8/70، )1ط التاج واإلكليل،: املواق، انظر( 6)

 (.4/54، )1، طالكايف يف فقه اإلمام أمحد(، ابن قدامة، 12/14، )1، طاإلمام الشافعي
 (.7/100) ،2، طبدائع الصنائع( الكاساين، 7)

http://www.saaid.net/Doat/msfer/2.htm
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ال جيوز خمالفة نظام املرور؛ ألن النظام وضع  وجاء يف فتاوى اللجنة الدائمة: "
 .(1)"املعروف ملصلحة املسلمني، وألن ذلك معصية لويل األمر، وقد أمر هللا بطاعتهم يف

مر حتقيًقا للمصلحة نظام املرور أحد األنظمة اليت أصدرها ويل األوجاء فيها أيضا: "
العامة محاية لألرواح واملمتلكات من عبث العابثني واستهتار املستهرتين، واألنظمة اليت 
يصدرها والة األمر جيب تطبيقها وااللتزام هبا ما مل تكن خمالفة للشرع. وقد نص نظام املرور 

تعمد قطع  على املنع من قطع اإلشارة ورتب عقوبة على ذلك، وبناء على ما تقدم فإن
اإلشارة أمر حمرم أيمث فاعله؛ ألن املرتكب قد خالف ما أمر به شرًعا، وعرض نفسه وغريه 
خلطر كبري، حيث قد ينشأ عن ذلك قتله لنفسه، أو قتله لغريه، أو إتالف ملاله أو مال غريه  

تب كما هو مشاهد يف كثري من احلوادث، وأيمث قاطع اإلشارة وإن كان متأكًدا من أنه لن يرت 
 :على قطعه هلا أي ضرر، وذلك لألمور التالية

 ه.خمالفته الصرحية لنظام املرور الذي جيب االلتزام به شرًعا على ما سبق بيان أوال:

أن قطعه لإلشارة جيعله قدوة سيئة لآلخرين يتأسون به وينهجون هنجه، واملسلم ا: اثنيً 
 .ني عليهمأمور أن يكون قدوة صاحلة لآلخرين يدل على اخلري ويع

أن تصوره بعدم الضرر من قطعه اإلشارة قد يكون تصّورًا قاصرًا كما أكد ذلك  اثلثاً: 
كثري من الوقائع، فأكثر الذين حصلت هلم حوادث بسبب قطعهم لإلشارة كانوا يعتقدون 

  .(2) "ابعكس ما تصورو  ويفاجئونبسبب قطعهم لإلشارة،  جازمني أنه لن حيصل هلم شيء

إن االلتزام بتلك " : وجاء فيهيف موضوع حوادث السري اإلسالمي جملمع الفقهرار وقد صدر ق
األنظمة اليت ال ختالف أحكام الشريعة اإلسالمية واجٌب شرعاً؛ ألنه من طاعة ويل األمر فيما 

 .(3)"ةينظمه من إجراءات بناًء على دليل املصاحل املرسل

                                                           

 (.23/445) ،1ط ،فتاوى اللجنة الدائمة( اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واالفتاء، 1)
 (.2/482)، 1ط، فتاوى اللجنة الدائمة( اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واالفتاء، 2)
 (.852 /8( جملة جممع الفقه اإلسالمي )3)
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فإنه قد يستدل مبا رواه أبو وأما من قال أبن األمر ابلشيء ليس هنًيا عن ضده 
من أطاعين فقد أطاع هللا، ومن عصاين فقد عصى هللا، »، قال: أن رسول هللا   هريرة

 .(1)«ومن أطاع أمريي فقد أطاعين، ومن عصى أمريي فقد عصاين

 .(2)التجسس : األمر إبتيان البيوت من أبواهبا هني عناملطلب الرابع
 من أبواهبا.وت ورد األمر يف الشرع إبتيان البي

 دليل ذلك:
 .(3)َّمض خض حض جض ٱُّ قال تعاىل:

 وجه بناء الفرع على القاعدة:

ملا أمر هللا تعاىل إبتيان البيوت من أبواهبا كان ذلك هنيا عن إتيان األمور من ظهورها ومن 
 ذلك التجسس.

 حكم التجسس:

 عرتيه أحكام ثالثة: احلرمة والوجوب واإلابحة.التجسس ت

؛ وذلك ملا فيه من تتبع عورات (4)ملسلمني يف األصل حرام منهي عنهفالتجسس على ا
إن مل جيدد العودة على ماضي الفسق  ، وحيرم أيضاً التجسس(5)املسلمني، والبحث عن عيوهبم

                                                           

( رقــم 9/61) وأطيعــوا هللا وأطيعــوا الرســول وأويل األمــر مــنكم ل هللا تعــاىل: ، كتــاب األحكــام، ابب قــو صــحيحه( أخرجــه البخــاري يف 1)
 (.1835( رقم )3/1466، كتاب اإلمارة، ابب وجوب طاعة األمراء يف غري معصية )صحيحه(، ومسلم يف 7137)
 (.1/272) ، د.ط،النهاية يف غريب احلديث واألثر( التجسس هو: "التفتيش عن بواطن األمور". ابن األثري، 2)
 (.189( سورة البقرة: جزء من اآلية )3)
 (.1/262، )2، طغذاء األلباب(، السفاريين، 8/306، )1ط املبدع،ابن مفلح، برهان الدين : انظر( 4)
 (.1/262، )2ط غذاء األلباب،: السفاريين، انظر( 5)



97 
 

شاء أسرارهم احلربية إىل إلف، ومن التجسس احملرم التجسس على املسلمني (1)للذنب
 .(2)أعدائهم

والناهي البحث والتنقيب والتجسس واقتحام الدور وليس لآلمر قال النووي: "
 .(3)"ا غريهابلظنون، بل إن رأى شيئً 

أن  جيب التجسس إذا كان فيه انتهاك للحرمات يفوت تداركها برتكه كأن ُيربه ثقةو 
 الرواة أحوال عن الكشف ، وكذلك جيب يف(4)رجال خال برجل ليقتله، أو ابمرأة ليزين هبا

 يف يقدح ما إذا وجد جبرحهم وحنوهم واأليتام والصدقات األوقاف على واألمناء والشهود
ية ، وكذلك الكشف عن خطط األعداء ومعرفة إمكاانهتم العسكرية واملاد(5)أهليتهم

 .(6)عن اجلناة واللصوصواالقتصادية والسياسية والكشف 

 ويكون حكمه اإلابحة يف مواطن منها:

رائن ظاهرة أبيح له التجسس بق وقوع قوم يف معصية الظن إذا غلب على -
 .(7)واإلقدام على الكشف واإلنكار

يباح يف احلرب بني املسلمني وغريهم بعث اجلواسيس لتعرف أخبار جيش  -
 .(8)الكفار من عدد وعتاد وأين يقيمون وما إىل ذلك

                                                           

 (.1/263) مرجع سابق: انظر( 1)
 (.6/226، )1، طبيان املعاين: عبد القادر العاين، انظر( 2)
 (.10/220، )3، طروضة الطالبني( النووي، 3)
 /5، د.ط، )فتوحـــات الوهـــاب بتوضـــيح شـــرح مـــنهج الطـــالب(، اجلمـــل، 11 /6، )1، طمغـــين احملتـــاج: الشـــربيين، انظــر( 4)

 (.296، ص )2ط األحكام السلطانية،(، أبو يعلى، 594، ص )1ط فتح املعني،(، املعربي، 183
 (.1/262، )2ط غذاء األلباب،ين، : السفاريانظر( 5)
، 135، رســالة ماجســتري، ص )التجســس وأحكامــه(، الــدغمي، 26/254، د.ط، )التحريــر والتنــوير: ابــن عاشــور، انظــر( 6)

138.) 
 /5، د.ط، )فتوحـات الوهـاب بتوضـيح شـرح مـنهج الطـالب(، اجلمل، 10/220، )3، طروضة الطالبني: النووي، انظر( 7)

183.) 
 (.19/282، د.ط، )اجملموع، طيعيملا: انظر( 8)
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 أنه: "ليس، (1)َّمض خض حض جض ٱُّ :وقد جاء يف تفسري قول هللا تعاىل
 ظهورها، من األمور اإلنسان يلقى أن للقلب، واالطمئنان لعقل،ل واهلداية للنفس، التزكية من
 أن أراد إذا أما وأشباح، ظالل على إال منها يطلعه ال فذلك ورائها، من إليها ينظر وأن

 هو فذلك قاصدا، نظرا إليها ولينظر مواجهة، فليلقها منها، احلق وجه ويعرف إليها، يتعرف
 .(2)سليم" وقلب خالصة نية عن له، طالًبا كان  إن احلق، من يدنيه الذي

 لقوله أبواهبا؛ من األمور أييت أن لإلنسان : "ينبغي-رمحه هللا –وقال الشيخ العثيمني 
  احلسية البيوت تناولت كما  اآلية هذه فإن ؛(3)َّمض خض حض جض ٱُّ :تعاىل

 .(4)املعنوية" األمور تناولت أيضاً  كذلك

استدل أبدلة النهي عن التجسس  ومن قال أبن األمر ابلشيء ليس هنيا عن ضده
 ومنها:

 خن  حنجن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلٱُّٱ قال تعاىل:
 .(5)َّمن

 .(7)هللا" سرته ما ودعوا لكم ظهر ما : "خذوا(6)َّمن خنٱُّٱ جاء يف تفسري

إايكم والظن، فإن الظن أكذب احلديث، وال »قال:  النيب أن   هريرة أيبوعن 
 .(1)«ونوا إخواانجتسسوا، وال حتسسوا، وال تباغضوا، وك

                                                           

 (.189( سورة البقرة: جزء من اآلية )1)
 (.1/210، د.ط، )التفسري القرآين للقرآن( اخلطيب، 2)
 (.189( سورة البقرة: جزء من اآلية )3)
 (.2/372، )1سورة البقرة، ط -تفسري القرآن الكرمي( ابن عثيمني، 4)
 (.12( سورة احلجرات: جزء من اآلية )5)
 (.12( سورة احلجرات: جزء من اآلية )6)
 (.11/7007، )1طاهلداية اىل بلوغ النهاية،  ( مكي بن أيب طالب،7)
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من اطلع يف بيت قوم بغري إذهنم، فقد حل هلم أن »قال:  عن النيب  وعنه 
 .(2)«يفقئوا عينه

من استمع إىل حديث قوم، وهم له كارهون، أو »قال:  ابن عباس، عن النيب وعن 
 .(3)«يفرون منه، صب يف أذنه اآلنك يوم القيامة

 
 ان هني عن االستهانة هبا واحللف الكاذب.: األمر هللا حبفظ األمياخلامساملطلب 

 .(4)َّجض  مص ٱُّٱ أمر هللا تعاىل حبفظ األميان فقال:

وقد اتفق الفقهاء على مشروعية الوفاء ابليمني فيما إذا كان احللف على فعل طاعة 
 . (5)أو ترك معصية

ل يف ن األصأ إىل احلنفية واملالكيةواختلف العلماء يف األصل يف اليمني ابهلل فذهب 
 .(6)اليمني ابهلل تعاىل اإلابحة، واإلكثار منها مذموم

 .(7)األصل يف اليمني الكراهة إىل أن الشافعية ذهبو 

                                                                                                                                                                                     

(، 5143( رقـم )7/19،كتاب النكاح، ابب ال ُيطـب علـى خطبـة أخيـه حـىت يـنكح أو يـدع )صحيحه( أخرجه البخاري يف 1)
( رقــم 4/1985والتجســس، والتنــافس، والتنــاجش وحنوهــا ) ،كتــاب الــرب والصــلة واآلداب، ابب حتــرمي الظــن،صــحيحهومســلم يف 

(2563.) 
 (.2158( رقم )3/1699،كتاب اآلداب، ابب حترمي النظر يف بيت غريه )صحيحه( أخرجه مسلم يف 2)
 (.7042( رقم )9/42،كتاب التعبري، ابب من كذب يف حلمه )صحيحه( أخرجه البخاري يف 3)
 (.89( سورة املائدة: جزء من اآلية )4)
املعونــة (، عبــد الوهــاب، 6/111، )1، طالبنايــة شــرح اهلدايــة(، العيــين، 3/17، )2، طبــدائع الصــنائع: الكاســاين، انظــر( 5)

ومل يقيـده املالكيـة بكونـه حلـف  -(،3/57، د.ط، )شرح خمتصـر خليـل(، اخلرشـي، 634د.ط، ص )على مذهب عامل املدينة، 
 (.3/442، )1، طدقائ  أويل النهى(، البهويت، 18/115د.ط، ) ،موعاجمل، طيعيامل -على فعل طاعة أو ترك معصية

، د.ط، ص القـــوانني الفقهيـــة(، ابـــن جـــزي، 4/301، )2، طالبحـــر الرائـــ  املطبـــوع معـــه منحـــة اخلـــال : ابـــن جنـــيم، انظـــر( 6)
 (.3/260، )3، طمواهب اجلليل(، احلطاب، 106)
 (.18/302، )1ط هناية املطلب،: اجلويين، انظر( 7)
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إىل واجبة، ومندوبة، ومباحة، تنقسم اليمني واختار احلنابلة ووافقهم بعض املالكية أن 
 ومكروهة، وحرام.

وتباح ، ني متخاصمنيمعصوم من مهلكة، وتندب ملصلحة، كإصالح ب قاذفتجب إلن
وتكره على فعل مكروه، كمن كاحللف على أكل السمك أو تركه، على فعل مباح أو تركه  

البيع والشراء؛ أو على ترك مندوب كحلفه ال  حلف ليصلني وهو حاقن ومنه احللف يف
وحترم على فعل حمرم، كشرب مخر، أو على ترك واجب، كمن حلف ال ، يصلي الضحى

 .(1)حيح مقيميصوم رمضان وهو ص

 وجه بناء الفرع على القاعدة:

أمجع العلماء على مشروعية الكفارة عند احلنث يف اليمني ابهلل تعاىل، مما يدل على أمهيتها 
 .(2)وتعظيم شأهنا وعدم االستهانة هبا

 برتك ذلك بعد ابحلنث عرضة هللا فتجعلوا تربوا لكي حتلفوا ال قال الكاساين: "
 هذا فيكون فيه ويقعون يعظمونه ال أي للناس عرضة فالن يقال ابليمني، الوفاء برتك التعظيم

 وهو اليمني موجب على اإلصرار من يقني على احلالف يكن مل إذا تعاىل ابهلل احللف عن هنيا
 .(3)الرأي" غالب أو الرب

واحفظوا أيضا أميانكم إذا حلفتم وحنثتم ابلكفارة، فإن وجاء يف تيسري اللطيف املنان: "
الكفارة هبا حفظ اليمني الذي معناه تعظيم احمللوف به، فمن كان حيلف وحينث وال يكفر فما 

 .(4)"حفظ ميينه، وال قام بتعظيم ربه

                                                           

دقــائ  أويل (، البهــويت، 8/58، )1، طاملبــدع ابــن مفلــح،برهــان الــدين (، 2/21، د.ط، )حاشــية العــدوي: العــدوي، انظــر( 1)
 (.3/441، )1، طالنهى

ــار: ابــن مــودود، انظــر( 2) ــار لتعليــل املخت  ،طيعــيامل(، 3/62، د.ط، )شــرح خمتصــر خليــل (، اخلرشــي،4/46، د.ط، )االختي
، 1، طشـــرح الزركشـــي علـــى خمتصـــر اخلرقـــي(، الزركشـــي، 9/538د.ط، ) املغـــين،ن قدامـــة، (، ابـــ18/115، د.ط، )اجملمـــوع

(7/126.) 
 (.3/5، )2، طبدائع الصنائع( الكاساين، 3)
 (.1/159، )1، طتيسري اللطيف املنان( السعدي، 4)
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واختلف الفقهاء يف حكم احللف الكاذب من العامل بكذب نفسه وهو اليمني 
 الغموس:

 أن حكمها فذهب مجهور الفقهاء من احلنفية واملذهب عند املالكية واحلنابلة إىل
 .(1)التوبة واالستغفار

وذهب بعض املالكية، والشافعية، ورواية عن اإلمام أمحد إىل أن فيها كفارة وخص 
 .(2)املالكية وجوب الكفارة فيها فيما إذا كانت على مستقبل

ومن قال أبن األمر ابلشيء ليس هنيا عن ضده استدل أبدلة النهي عن نقض األميان  
 حك جك مق ٱُّٱ ، وقوله:(3)َّىل مل يك ىك مكٱُّٱ كقوله سبحانه:
الكبائر: »قال:  عن عبد هللا بن عمرو، عن النيب  ، وما ورد(4)َّ   لك خك

 .(5)«اإلشراك ابهلل، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمني الغموس

: األمر ابحلنث يف اليمني حال احللف على املعصية هني عن املطلب السادس
 ري وطاعة.احلنث فيها إذا كانت فيما هو خ

جاء األمر ابحلنث يف اليمني حال احللف على ما ليس خبري من فعل حملرم ومكروه، أو ترك 
 لواجب ومندوب.

 دليل ذلك:

من حلف على ميني، فرأى غريها خريا منها، : »عن أيب هريرة، قال: قال رسول هللا ما ورد 

                                                           

اإلشـراف ، عبـد الوهـاب، (6/113، )1، طالبناية شرح اهلدايـة(، العيين، 3/15، )2ط بدائع الصنائع،: الكاساين، انظر( 1)
 (.4/187، )1ط الكايف يف فقه اإلمام أمحد،(، ابن قدامة، 2/881، )1، طعلى نكت مسائل اخلالف

، د.ط، الشــــرح الكبــــري املطبــــوع مــــع حاشــــية الدســــوقي(، الــــدردير، 1/412، د.ط، )الفواكــــه الــــدواين: النفــــراوي، انظــــر( 2)
 (.4/187، )1ط الكايف يف فقه اإلمام أمحد،(، ابن قدامة، 15/269، )1، طاحلاوي الكبري(،  املاوردي، 2/129)
 (.91( سورة النحل: جزء من اآلية )3)
 (.224( سورة البقرة: جزء من اآلية )4)
 (.6675( رقم )8/137، كتاب األميان والنذور، ابب اليمني الغموس )صحيحه( اخرجه البخاري يف 5)
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 .(1)«فليأت الذي هو خري، وليكفر عن ميينه

ال أحلف  -إن شاء هللا -وهللا»قال:  أن رسول هللا  ري وعن أيب موسى األشع
 .(2)«ا منها، إال أتيت الذي هو خري، وحتللتهاعلى ميني، فأرى غريها خريً 

 وجه بناء الفرع على القاعدة:

وهللا ال أصلي  :أبن قالاتفق الفقهاء على أن اليمني املنعقدة على ترك واجب أو فعل حمرم 
رمضان أو قال وهللا ألشربن اخلمر أو ألزنني أو ألقتلن فالان أو ال  صالة الفرض أو ال أصوم

ابلكفارة وحيرم عليه أن يرب  نثاحلواالستغفار مث  التوبةأكلم والدي وحنو ذلك فإنه جيب عليه 
 .(3)ابلقسم

وهللا ألصلني صالة  أو ترك حمرم كأن يقول: أما اليمني املنعقدة على فعل واجب
 .(4) وحيرم احلنث فيها االوفاء هب جيب فهذه من رمضانالظهر اليوم أو ألصو 

ن إو ، مكروه هنثحو  استحب له الوفاء بيمينه وإن حلف على فعل مندوب أو ترك املكروه
 .(5)كره له الوفاء ابليمني واستحب له احلنث فيها  أو فعل مكروه حلف على ترك مندوب

                                                           

ب نـدب مـن حلـف ميينـا فـرأى غريهـا خـريا منهـا أن أييت الـذي هـو خـري، ويكفـر ، كتاب األميان، ابصحيحه( أخرجه مسلم يف 1)
 (.1650( رقم )3/1272عن ميينه )

( رقــم 8/138، كتــاب األميــان والنــذور، ابب اليمــني فيمــا ال ميلــك ويف املعصــية ويف الغضــب )صــحيحه( أخرجــه البخــاري يف 2)
(6680.) 
اإلشـراف (، عبـد الوهـاب، 6/112، )1، طالبناية شرح اهلدايـة(، العيين، 3/17، )2ط بدائع الصنائع،: الكاساين، انظر( 3)

، د.ط، أســط املطالــب(، زكــراي، 1/417، د.ط، )الفواكــه الــدواين(، النفــراوي، 2/880، )1ط علــى نكــت مســائل اخلــالف،
 (.6/366، )2، طمطالب أويل النهى(، الرحيباين، 3/442، )1، طدقائ  أويل النهى(، البهويت، 4/247)
ــدائع الصــنائع،(، الكاســاين، 8/126د.ط، ) املبســوط،: السرخســي، انظــر( 4) ، مواهــب اجلليــل(، احلطــاب، 3/17، )2ط ب

روضـة (، النـووي، 4/247، د.ط، )أسط املطالـب(، زكراي، 2/21، د.ط، )حاشية العدوي(. العدوي، 270، 3/269، )3ط
  (.6/365، )2، طمطالب أويل النهى(، الرحيباين، 3/442، )1ط، دقائ  أويل النهى(، البهويت، 11/20، )3، طالطالبني

حاشــية (. العــدوي، 270، 3/269، )3، طمواهــب اجلليــل(، احلطــاب، 3/18، )2ط بــدائع الصــنائع،: الكاســاين، انظــر( 5)
لــدين برهــان ا(، 4/247، د.ط، )أســط املطالــب(، زكــراي، 11/20، )3، طروضــة الطــالبني(، النــووي، 2/21، د.ط، )العــدوي

 (. 8/59، )1، طاملبدع ابن مفلح،
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ليمني وهو أوىل من فاحلنث فيها مباح ويستحب حفظ اوإن حلف على فعل مباح 
 .(3)واحلنث الوفاء بني ، وقيل ابلتخيري(2)، وقال بعضهم احلنث فيها أفضل(1)احلنث فيها

يتبني من هذا أن من حلف على معصية من فعل حملرم أو مكروه أو ترك لواجب أو 
حلف على ما فعله خري من تركه كاحللف على ترك مندوب فإنه حينث يف ميينه وجواًب أو نداًب 

 ع الكفارة كما سبق بيانه.م

ومبا أن األمر ابلشيء هني عن ضده فإن حلف على خري من فعل لطاعة سواء كانت 
واجبة أو مندوبة، أو ترك ملعصية سواء كانت حمرمة أو مكروهة فإنه ال حينث يف ميينه كما 

 سبق بيان ذلك.

 ولزمه عصى..  حرام فعل أو واجب ترك على حلف فإن)قال يف النجم الوهاج: "
 فرأى ميني على حلف من»:  وقال ،معصية احلالة هذه على اإلقامة ألن ؛(وكفارة احلنث
: املصنف مسألة .. وعكس.(4)«ميينه عن وليكفر ،خري هو الذي فليأت..  منها خريا غريها

 .(5)الكفارة" وعليه ابليمني ويطيع ابحلنث فيعصي ،حرام ترك أو واجب فعل على حيلف أن

 حل جل مك لك خك حك جك مق ٱُّٱ"ري اللطيف املنان: وجاء يف تيس
أي: ال تقولوا: إننا قد حلفنا على ترك الرب،  (6)َّ مم خم حم جمهل مل خل

                                                           

املعونــة علــى عبــد الوهــاب،  (،3/704، )2، طرد احملتــار(، ابـن عابــدين، 3/18، )2ط بــدائع الصــنائع،: الكاســاين، انظـر( 1)
، 11/20، )3، طروضـة الطـالبني(، النـووي، 4/248، د.ط، )أسـط املطالـب(، زكـراي، 635، د.ط، ص )مذهب عـامل املدينـة

 (.3/442، )1، طدقائ  أويل النهىويت، (، البه21
 (.10/491، )1، طالبيان يف مذهب اإلمام الشافعي: العمراين، انظر( 2)
 (.10/27، )1، طالنجم الوهاج يف شرح املنهاج: الدمريي، انظر( 3)
 (.101سبق خترجيه ص )( 4)
 (.10/26، )1، طالنجم الوهاج يف شرح املنهاج( الدمريي، 5)
 (.224: جزء من اآلية )( سورة البقرة6)
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وترك التقوى، وترك اإلصالح بني الناس، فتجعلوا أميانكم مانعة لكم من هذه األمور اليت 
 .(1)"حيبها هللا ورسوله، بل احنثوا وكفروا وافعلوا ما هو خري وبر وتقوى

من قال أبن األمر ابلشيء هني عن ضده فإن يستدل ابحلديث الذي روته أم وأما 
من نذر أن يطيع هللا فليطعه، ومن نذر أن »قال:  عن النيب املؤمنني عائشة رضي هللا عنها 

 .(2)«يعصيه فال يعصه

 املطلب السابع: األمر ابألكل ابليمني هني عن األكل ابلشمال.
 .(3)كل ابليمني والنهي عن األكل ابلشمالاتفق الفقهاء على مشروعية األ

 دليل ذلك:

إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، »قال:  ، أن رسول هللا رضي هللا عنهما ابن عمرما رواه 
 .(4)«وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان أيكل بشماله، ويشرب بشماله

ت يدي تطيش يف وكان قال: كنت يف حجر رسول هللا  أنه وجاء عن عمر بن سلمة 
 .(5)«اي غالم، سم هللا، وكل بيمينك، وكل مما يليك»: الصحفة، فقال يل

 وجه بناء الفرع على القاعدة:

األمر ابألكل ابليمني كان هنيا عن ضده وهو األكل ابلشمال، وقد اختلف الفقهاء يف ملا جاء 
مول على التحرمي أو حكم األمر يف املسألة هل هو للوجوب أو االستحباب، والنهي هل هو حم

 الكراهة.

                                                           

 (.1/159، )1، طتيسري اللطيف املنان( السعدي، 1)
 (.6696( رقم )8/142كتاب اليمان والنذور، ابب النذر يف الطاعة )  صحيحه،( أخرجه البخاري يف 2)
ـــةانظـــر: العيـــين، ( 3) ـــة، شـــرح البناي ـــدواين،، النفـــراوي، (249 /1) ،1ط اهلداي  روضـــةي، (، النـــوو 2/316د. ط،) الفواكـــه ال

 .(289 /7) د.ط، املغين،(.ابن قدامة، 340 /7)، 3ط الطالبني،
 (.2020( رقم )3/1598كتاب األشربة، ابب آداب الطعام والشراب وأحكامهما )  صحيحه،أخرجه مسلم يف ( 4)
  يحه،صــح(، ومســلم يف 5376( رقــم )68 /7، ابب التســمية علــى الطعــام واألكــل ابليمــني )صــحيحهأخرجــه البخــاري يف ( 5)

 (.2022( رقم )3/1599كتاب األشربة، ابب آداب الطعام والشراب وأحكامهما )
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األكل ابليمني مستحب، واألكل ابلشمال مكروه، وهو مذهب مجهور الفقهاء  القول األول:
 .(4)، وأكثر احلنابلة(3)، والشافعية(2)، واملالكية(1)من احلنفية

، (5)األكل ابليمني واجب، واألكل ابلشمال حمرم، وهو اختيار بعض احلنابلة القول الثاين:
 .(7)، والشوكاين(6)القيم وابن

يف هذا احلديث أمر رسول هللا قال ابن عبد الرب معلقا على حديث ابن عمر رضي هللا عنهما: "
 (8)"ومعلوم أن األمر ابلشيء هني عن ضده...  ابألكل ابليمني. 

 ويف أمره عليه السالم ابألكل ابليمني والشرب هبا هني عن األكل ابلشمالوقال يف التمهيد: " 
 .(9)"والشرب هبا ألن األمر يقتضي النهي عن مجيع أضداده

تبني من ذلك أن األكل ابلشمال منهي عنه هني حترمي أو كراهة؛ ألنه ضد األمر ابألكل 
 ابليمني تطبيًقا لقاعدة األمر ابلشيء هني عن ضده.

 

 

                                                           

 .(249 /1) ،1ط اهلداية، شرح البنايةانظر: العيين، ( 1)
 (.2/316د. ط، ) الفواكه الدواين،انظر: النفراوي، ( 2)
 (.340 /7)، 3ط الطالبني، روضةانظر: النووي، ( 3)
 .(173 /5)د. ط، القناع،  كشاف  ، البهويت،(289 /7) .ط،د املغين،ابن قدامة،  انظر:( 4)
 (.4/211، )1ط املستدرك على جمموع الفتاوى،، ابن تيمية، (538)ص  ،1، طاإلرشادابن أيب موسى،  انظر:( 5)
 .(369 /2)، 27ط املعاد، زادابن القيم،  انظر:( 6)
 (. 183 /8) ،1ط األوطار، نيلالشوكاين،  انظر:( 7)
 .(342 /8)، 1ط االستذكار،د الرب، ابن عب( 8)
 (.11/113د.ط، ) ، التمهيد،ابن عبد الرب( 9)
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 خامتة
 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا، وبعد:

ىل اخلالف األصويل يف قاعدة األمر ابلشيء هل هو هني عن تطرقت يف هذا البحث إ
ضده مبينا أقوال األصوليني فيها معتضده ابألدلة واملناقشة هلا معتمًدا يف ذلك على املصادر 
األصولية يف املذاهب األربعة وصواًل إىل القول الراجح، وتطرقت أيضا للخالف األصويل يف 

ب والندب، وعرجت على القواعد ذات العالقة ابلقاعدة، مشولية لفظ األمر يف القاعدة للوجو 
وختمت البحث ابجلانب التطبيقي بذكر الفروع الفقهية املبنية على القاعدة يف عدد من 

 أبواب الفقه.

 :وسأذكر فيما يلي أهم النتائج اليت توصلت إليها من خالل البحث

 .على جهة االستعالءتعددت تعريفات األمر عند األصوليني أرجحها هو طلب الفعل  -

 النهي هو اللفظ الدال على طلب الكف على جهة االستعالء.

اتضح الفرق بني الضد والنقيض واخلالف، فالضدان مها الشيئان اللذان ال جيتمعان  -
، واخلالفان مها النقيضان مها الشيئان اللذان ال جيتمعان وال يرتفعانوقد يرتفعان، و 

 يرتفعان. الشيئان اللذان قد جيتمعان وقد

للقاعدة صيغ متعددة ذكرها بعض األصوليون منها: ما ذكره الشوكاين أن األمر  -
ابلشيء يستلزم النهي عن ضده، وذكر السبكي صيغة أخرى وهي وجوب الشيء 

 يستلزم حرمة نقيضه.

هناك قواعد أصولية متعلقة بقاعدة البحث منها األمر ابلشيء أمر بلوازمه وهي أعم  -
 الشيء أمر بضده وهي مقابلة هلا. منها، والنهي عن

 لألمر صيغة تدل عليه مبجردها وهذا مذهب مجهور العلماء. -

تعددت أقوال األصوليني يف األمر ابلشيء هني عن ضده وترجح يل من خالل البحث  -
 أن األمر ابلشيء هني عن ضده من طريق املعىن دون اللفظ.

يكون متضمنا للنهي عن ضده  يدخل يف مسألة البحث األمر الواجب واملندوب فإنه -
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 من التحرمي والكراهة.

اهتم علماء الدين ابلنص على هذه القاعدة واإلشارة إليها يف كتبهم عند تفسري آية أو  -
شرح حديث أو تناول موضوع فقهي أو غري ذلك، ومن الذين نصوا عليها القرطيب، 

ن الدين ابن مفلح، ابن أيب عمر، واخلطيب الشربيين، واملاوردي، وبرهاومشس الدين 
 والبهويت.

العلماء الذين قالوا أبن األمر ابلشيء ليس هنيا عن ضده يستدلون أبدلة أخرى تناولت  -
 النهي عن الضد مباشرة فيثبتون هبا ذلك احلكم الفقهي.

 هذا وهللا تعاىل أعلم، وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
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- 59 

 102أبو موسى ال أحلف على ميني، فأرى  -إن شاء هللا -وهللا»  .72
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 األشعري «تهاغريها خريًا منها، إال أتيت الذي هو خري، وحتلل

اي علي ال تتبع النظرة النظرة؛ فإن لك األوىل وليست »  .73
 «لك اآلخرة

 54 بريدة

 104 عمر بن سلمة  «اي غالم، سم هللا، وكل بيمينك ...  »  .74

ج، اي معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزو »  .75
 «...  فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج

 70 ابن مسعود

 

 
 



122 
 

 فهرس املصادر واملراجع

جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد بن حممد ابن األثري، ابن  .1
حتقيق: ، النهاية يف غريب احلديث واألثر، هـ(606عبد الكرمي الشيباين اجلزري )املتوىف: 

-هـ 1399املكتبة العلمية، ، د.ط، بريوت:  حممود حممد الطناحي-طاهر أمحد الزاوى
 .م1979

هتذيب هـ(، 370حممد بن أمحد اهلروي، أبو منصور )املتوىف: األزهري،  .2
 م.2001، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت: 1ط احملقق: حممد عوض مرعب،، اللغة

عبد الرحيم بن احلسن بن علي الشافعّي، أبو حممد، مجال الدين ، اإلسنوي .3
دار الكتب لبنان: -، بريوت1، طهناية السول شرح منهاج الوصول هـ(،772)املتوىف: 
 م.1999 -هـ1420العلمية، 

عبد الرحيم بن احلسن بن علي اإلسنوي الشافعّي، أبو حممد، اإلسنوي،  .4
احملقق: د. حممد ، التمهيد يف ختريج الفروع على األصول، (هـ772مجال الدين )املتوىف: 

 ه. 1400بريوت، د.ن، -، لبنان1ط، حسن هيتو
أثر التقنية احلديثة يف ، مللك بن عبد هللا بن حممدهشام بن عبد اآل الشيخ  .5

 1427، رسالة دكتوراة، السعودية: جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، اخلالف الفقهي
 م. 2006 -هـ 

بدأ بتصنيفها اجلّد: جمد الدين عبد السالم بن تيمية )ت: ، آل تيمية .6
هـ( ، مث أكملها االبن 682ت: هـ( ، وأضاف إليها األب: عبد احلليم بن تيمية )652

احملقق: حممد حميي الدين عبد  ،املسودة يف أصول الفقه، هـ(728احلفيد: أمحد بن تيمية )
 ، د.ت.دار الكتاب العريب، د.ط، د.م: احلميد

أبو عبد الرمحن حممد انصر الدين، بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم، ، األلباين .7
لة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف سلس، هـ(1420)املتوىف:  األشقودري

 .م 1992هـ /  1412دار املعارف، الرايض: -املمكلة العربية السعودية، 1، طاألمة



123 
 

أبو عبد الرمحن حممد انصر الدين، بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم، ، األلباين .8
سسة غراس مؤ ، الكويت: 1، طاألم-صحيح أيب داود، هـ(1420)املتوىف:  األشقودري

 .م 2002 -هـ  1423، للنشر والتوزيع
أبو عبد الرمحن حممد انصر الدين، بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم، ، األلباين .9

املكتب ، د.ط، د.م: صحيح اجلامع الصغري وزايداته، هـ(1420)املتوىف:  األشقودري
 ، د.ت.اإلسالمي

الغليل يف ختريج  إرواء ،هـ(1420حممد انصر الدين )املتوىف : ، األلباين .10
 1405، املكتب اإلسالمي، بريوت: 2، طإشراف: زهري الشاويش، السبيلأحاديث منار 

 .م1985 -هـ 
أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين اإلمام أمحد،  .11

، القاهرة: 1، طاحملقق: أمحد حممد شاكر، مسند اإلمام أمحد بن حنبل، هـ(241)املتوىف: 
 .م 1995 -هـ  1416، ار احلديثد

مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين )املتوىف: اإلمام مالك،  .12
مؤسسة زايد أبو ظيب: -، اإلمارات1، طاحملقق: حممد مصطفى األعظمي، املوطأ، هـ(179

 .م 2004 -هـ  1425، بن سلطان آل هنيان لألعمال اخلريية واإلنسانية
د الدين علي بن أيب علي بن حممد بن سامل الثعليب أبو احلسن سياآلمدي،  .13

-د.ط، لبنان احملقق: عبد الرزاق عفيفي، ،اإلحكام يف أصول األحكام هـ(،631)املتوىف: 
 د.ت.املكتب اإلسالمي،  دمشق:-بريوت

هـ(،  972حممد أمني بن حممود البخاري احلنفي )املتوىف: ، أمري ابدشاه .14
وصورته: دار  ،م 1932 -هـ  1351، ى البايب احْلَليب مصطف، د.ط، مصر: تيسري التحرير

 -هـ  1417بريوت ) -م(، ودار الفكر  1983 -هـ  1403بريوت ) -الكتب العلمية 
 م(. 1996

أبو عبد هللا، مشس الدين حممد بن حممد بن حممد ويقال له أمري حاج، ابن  .15
 ،دار الكتب العلميةد.م:  ،2ط ،التقرير والتحبريهـ(، 879ابن املوقت احلنفي )املتوىف: 

 م.1983 -هـ 1403



124 
 

حممد بن حممد بن حممود، أكمل الدين أبو عبد هللا ابن الشيخ مشس ، البابريت .16
، د.ط، د.م: العناية شرح اهلداية، هـ(786الدين ابن الشيخ مجال الدين الرومي )املتوىف: 

 ، د.ت.دار الفكر
الردود والنقود هـ(،  786احلنفي )ت  حممد بن حممود بن أمحدالبابريت،  .17

ترحيب  -( 1احملقق: ضيف هللا بن صاحل بن عون العمرى )جـ  ،شرح خمتصر ابن احلاجب
 م. 2005 -هـ  1426، مكتبة الرشد ، د.م:1ط(، 2بن ربيعان الدوسري )جـ 

أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجييب  ،الباجي .18
احملقق: حممد حسن حممد  ،اإلشارة يف أصول الفقه هـ(، 474القرطيب األندلسي )املتوىف: 

 م. 2003 -هـ  1424دار الكتب العلمية، لبنان: -، بريوت1ط حسن إمساعيل،
حممد بن الطيب بن حممد بن جعفر بن القاسم، القاضي أبو بكر الباقالين،  .19

حلميد بن علي احملقق: د. عبد ا ،التقريب واإلرشاد )الصغري( هـ(، 403املالكي )املتوىف: 
 م. 1998 -هـ  1418مؤسسة الرسالة،  ، د.م:2ط أبو زنيد،

اجلامع املسند الصحيح ، حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا اجلعفيالبخاري،  .20
احملقق: حممد زهري بن ، (صحيح البخاري) وسننه وأايمه املختصر من أمور رسول هللا

 .هـ1422، دار طوق النجاة، د.م: 1، طانصر الناصر
أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني ، ر الدين العيينبد .21

دار الكتب بريوت: -، لبنان1، طالبناية شرح اهلداية، هـ(855الغيتاىب احلنفى )املتوىف: 
 .م 2000 -هـ  1420، العلمية

أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني ، العيينبدر الدين  .22
دار ، د.ط، بريوت: عمدة القاري شرح صحيح البخاري، هـ(855توىف: الغيتاىب احلنفى )امل
 ، د.ت.إحياء الرتاث العريب

أصول البزدوي املطبوع مع شرحه كشف  البزدوي، علي بن حممد، .23
 ، د.ت.دار الكتاب اإلسالميد.ط، د.م: ، األسرار



125 
 

أبو عبد الرمحن عبد هللا بن عبد الرمحن بن صاحل بن محد بن حممد البسام،  .24
، 5، طتوضيح األحكام من بلوغ املرام، هـ(1423بن محد بن إبراهيم التميمي )املتوىف: 

 .م 2003 -هـ  1423، مكَتبة األسدي، مّكة املكّرمةمكة املكرمة: 
شرح ، هـ(449أبو احلسن علي بن خلف بن عبد امللك )املتوىف: ، بطالابن  .25

، مكتبة الرشد: الرايض-السعودية ،2، طحتقيق: أبو متيم ايسر بن إبراهيم، صحيح البخارى
 .م2003 -هـ 1423

  ،هـ(1192عبد الرمحن بن عبد هللا بن أمحد اخللويت احلنبلي )املتوىف:  ،البعلي .26
احملقق: قابله أبصله وثالثة ، كشف املخدرات والرايض املزهرات لشرح أخصر املختصرات

 ،ائر اإلسالميةدار البشبريوت: -، لبنان1، طأصول أخرى: حممد بن انصر العجمي
 .م2002 -هـ 1423

 خمتصر تفسري البغوي، املؤلف: عبد هللا بن أمحد بن علي الزيد، البغوي .27
 .هـ1416، دار السالم للنشر والتوزيع، الرايض: 1)معامل التنزيل(، ط

حميي السنة، أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء ، البغوي .28
احملقق: عادل أمحد عبد ، يب يف فقه اإلمام الشافعيالتهذ، هـ( 516الشافعي )املتوىف: 

 .م 1997 -هـ  1418، دار الكتب العلمية، د.م: 1، طاملوجود، علي حممد معوض
جملة  ،حكم إعادة ما قطع حبد أو قصاصبكر أبو زيد، بكر بن عبد هللا،  .29

 م.1989-هـ1409، العدد الرابع، اجملمع الفقهي اإلسالمي
بن حممد شطا الدمياطي الشافعي )املتوىف:  أبو بكر عثمان، البكري .30

دار الفكر للطباعة ، د.م: 1، طإعانة الطالبني على حل ألفاظ فتح املعني، هـ(1310
 .م 1997 -هـ  1418، يعز والنشر والتو 
منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس احلنبلى ، البهويت .31

خرج أحاديثه: عبد القدوس حممد ، ستقنعالروض املربع شرح زاد امل، هـ(1051)املتوىف: 
 ، د.ت.مؤسسة الرسالة -دار املؤيد ، د.ط، د.م: نذير



126 
 

منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس احلنبلى ، البهويت .32
، دقائ  أويل النهى لشرح املنتهى املعروف بشرح منتهى اإلرادات، هـ(1051)املتوىف: 

 .م1993 -هـ 1414، عامل الكتب، د.م: 1ط
منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس احلنبلى ، البهويت .33

، د.ط، د.م: دار الكتب العلمية، كشاف القناع عن ما اإلقناع، هـ(1051)املتوىف: 
 د.ت.

أبو العباس شهاب الدين أمحد بن أيب بكر بن إمساعيل بن سليم ، البوصريي .34
مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ، هـ(840وىف: بن قامياز بن عثمان الكناين الشافعي )املت

 .هـ 1403، دار العربية، بريوت: 2، طاحملقق: حممد املنتقى الكشناوي، ماجه
أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخُلْسَرْوِجردي اخلراساين، أبو ، البيهقي .35

، ريوتب-، لبنان3، طاحملقق: حممد عبد القادر عطا، السنن الكربى، هـ(458بكر )املتوىف: 
 .م 2003 -هـ  1424دار الكتب العلمية، 

حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، أبو عيسى ، الرتمذي .36
وحممد فؤاد ، (2، 1أمحد حممد شاكر )جـ  حتقيق وتعليق:، سنن الرتمذي، هـ(279)املتوىف: 

بعة شركة مكتبة ومط، مصر: 2، ط(5، 4وإبراهيم عطوة عوض )جـ ، (3عبد الباقي )جـ 
 .م 1975 -هـ  1395، مصطفى البايب احلليب

شرح التلويح على ، هـ(793سعد الدين مسعود بن عمر )املتوىف: ، التفتازاين .37
 ، د.ت.مكتبة صبيح، د.ط، مصر: التوضيح

مفتاح ، هـ( 771)املتوىف:  أيب عبد هللا حممد بن أمحد املالكي، التلمساين .38
 ، د.ت.مكتبة الرشاد، د.م: ، د.طالوصول إىل بناء الفروع على األصول

، 1، طموسوعة الفقه اإلسالمي، حممد بن إبراهيم بن عبد هللا، التوجيري .39
 .م 2009 -هـ  1430، بيت األفكار الدوليةد.م: 

تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد  ،تيميةابن  .40
، شرح العمدة، هـ( 728قي )املتوىف: هللا بن أيب القاسم بن حممد احلراين احلنبلي الدمش



127 
 

: دار الرايض-اململكة العربية السعودية، 1، طاحملقق: خالد بن علي بن حممد املشيقح
 .م 1997 -هـ  1418 العاصمة،

تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد  ،تيميةابن  .41
جمموع فتاوى ابن ، هـ( 728دمشقي )املتوىف: هللا بن أيب القاسم بن حممد احلراين احلنبلي ال

جممع : املدينة النبوية-اململكة العربية السعودية، احملقق: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم، تيمية
  .م1995هـ/1416امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، 

، هـ(816علي بن حممد بن علي الزين الشريف )املتوىف: ، اجلرجاين .42
بريوت: -، لبنان1، طضبطه وصححه مجاعة من العلماء إبشراف الناشر احملقق:، التعريفات

 .م1983-هـ 1403، دار الكتب العلمية
الغرانطي  أبو القاسم، حممد بن أمحد بن حممد بن عبد هللاالكليب،  جزيابن  .43

، بريوت: 1، طاحملقق: الدكتور عبد هللا اخلالدي، التسهيل لعلوم التنزيل، هـ(741)املتوىف: 
 .هـ 1416، دار األرقم بن أيب األرقمشركة 

الغرانطي  أبو القاسم، حممد بن أمحد بن حممد بن عبد هللاالكليب،  جزيابن  .44
 د.ط، د.م، د.ن، د.ت.، القوانني الفقهية، هـ(741)املتوىف: 

الفصول هـ(، 370أمحد بن علي أبو بكر الرازي احلنفي )املتوىف: اجلصاص،  .45
 م.1994 -هـ 1414األوقاف الكويتية،  وزارة، الكويت: 2، طيف األصول
 النوازل الفقهية يف اجلناايت واحلدود، سعد بن علي بن تركي، اجللعود .46

)السعودية: املعهد العايل للقضاء:  ، حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري،وتطبيقاهتا القضائية
 هـ(.1424قسم الفقه املقارن، 

، (هـ1204هري، )املتوىف: سليمان بن عمر بن منصور العجيلي األز ، اجلمل .47
دار ، د.ط، د.م: فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطالب املعروف حباشية اجلمل

 ، د.ت.الفكر
مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد )املتوىف: ، اجلوزيابن  .48

دار ، بريوت: 1، طاحملقق: عبد الرزاق املهدي، زاد املسري يف علم التفسري ،هـ(597
 .ه 1422، لكتاب العريبا



128 
 

، هـ(393أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري الفارايب )املتوىف: ، اجلوهري .49
دار ، بريوت: 4، طحتقيق: أمحد عبد الغفور عطار، الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية

 .م 1987 - هـ 1407، العلم للماليني
الصحاح هـ(، 393اجلوهري، أبو نصر إمساعيل بن محاد الفارايب )املتوىف:  .50

، بريوت: دار العلم 4ط ، حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار،اتج اللغة وصحاح العربية
 م. 1987- هـ 1407للماليني، 

أبو عبد هللا حممد بن حممد بن حممد العبدري الفاسي املالكي احلاج، ابن  .51
 ، د.ت.دار الرتاث، د.ط، د.م: املدخل، هـ(737)املتوىف: 

عمر بن أيب بكر بن يونس، أبو عمرو مجال الدين  عثمان بناحلاجب، ابن  .52
خمتصر ابن احلاجب املطبوع مع شرحه  (،هـ646)املتوىف:  ابن احلاجب الكردي املالكي

 م.1986هـ / 1406دار املدين، ، السعودية: 1ط احملقق: حممد مظهر بقا،، بيان املختصر
بن نُعيم بن احلكم  أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا بن حممد بن محدويه، احلاكم .53

حتقيق: ، املستدرك على الصحيحني، هـ(405الضيب الطهماين النيسابوري )املتوىف: 
 م.1990 – هـ1411 دار الكتب العلمية: بريوت، 1، طمصطفى عبد القادر عطا

أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد )املتوىف: حجر العسقالين، ابن  .54
، احملقق: سعيد عبد الرمحن موسى القزقي، ح البخاريتغلي  التعلي  على صحي، هـ(852

 هـ.1405دار عمار  :عمان-، بريوت: املكتب اإلسالمي، األردن1ط
أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد )املتوىف: حجر العسقالين، ابن  .55

رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد عبد ، فتح الباري شرح صحيح البخاري، هـ(852
 ه.1379، دار املعرفةد.ط، بريوت:  يالباق

أمحد بن حممد بن علي اهليتمي السعدي األنصاري، حجر اهليتمي، ابن  .56
، الزواجر عن اقرتاف الكبائر، هـ(974شهاب الدين شيخ اإلسالم، أبو العباس )املتوىف: 

 .م1987 -هـ 1407 ، دار الفكر، د.م: 1ط
بِيِدّي اليمين احلنفي )املتوىف: أبو بكر بن علي بن حممد العبادي الزَّ ، حلداديا .57

 .هـ1322، املطبعة اخلريية، د.م: 1، طاجلوهرة النرية، هـ(800
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مناهج ، هـ(633علي بن سعيد )املتوىف: بعد ، احلسن الرجراجيأبو  .58
اعتىن به: أبو الفضل ، التحصيل ونتائج لطائف التأويل يف شرح املدونة وحل مشكالهتا

 .م 2007 -هـ  1428، دار ابن حزم، د.م: 1ط ،أمحد بن عليّ  -الّدمَياطي 
، هـ(436حممد بن علي الطيب املعتزيل )املتوىف: ، احلسني البصريأبو  .59

 هـ.1403، دار الكتب العلمية، بريوت: 1، طاحملقق: خليل امليس، املعتمد يف أصول الفقه
أبو بكر بن حممد بن عبد املؤمن بن حريز بن معلى احلسيين، تقي ، احلصين .60

احملقق: علي عبد ، كفاية األخيار يف حل غاية اإلختصار، هـ(829ين الشافعي )املتوىف: الد
 م.1994، دار اخلري، دمشق: 1، طاحلميد بلطجي وحممد وهيب سليمان

مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن حممد بن عبد الرمحن الطرابلسي ، احلطاب .61
، د.م: 3، طب اجلليل يف شرح خمتصر خليلمواه، هـ(954الرُّعيين املالكي )املتوىف:  املغريب

 .م1992 -هـ 1412 دار الفكر
، جممع األهنر يف شرح ملتقى األحبر، إبراهيم بن حممد بن إبراهيم، احلليب .62

، دار الكتب العلمية: بريوت -لبنان، 1، طخليل عمران املنصور :آايته وأحاديثه جخر 
 .م1998 -هـ 1419

شرح ، هـ(1101ي أبو عبد هللا )املتوىف: حممد بن عبد هللا املالك، اخلرشي .63
 ، د.ت.دار الفكر للطباعة، د.ط، بريوت: خمتصر خليل
اهلداية على مذهب ، حمفوظ بن أمحد بن احلسن الكلوذاين، اخلطابأبو  .64

ماهر  -احملقق: عبد اللطيف مهيم ، اإلمام أيب عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين
 .م 2004هـ /  1425 ،سة غراس للنشر والتوزيعمؤس، د.م: 1، طايسني الفحل
البغدادي الفقيه  الكلوذاين حمفوظ بن أمحد بن احلسن بن أمحد، اخلطابأبو  .65

 1احملقق: مفيد حممد أبو عمشة )اجلزء  ،التمهيد يف أصول الفقه هـ(، 510احلنبلي )املتوىف: 
لبحث العلمي وإحياء مركز ا، د.م، 1ط (،4 - 3( وحممد بن علي بن إبراهيم )اجلزء 2 -

 م. 1985 -هـ  1406(، 37جامعة أم القرى ) -الرتاث اإلسالمي 
أبو سليمان محد بن حممد بن إبراهيم بن اخلطاب البسيت )املتوىف: ، اخلطايب .66

 .م 1932 -هـ  1351، املطبعة العلمية، حلب: 1، طمعامل السنن، هـ(388
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بن أمحد بن مهدي أبو بكر أمحد بن علي بن اثبت ، اخلطيب البغدادي .67
، 2، طاحملقق: أبو عبد الرمحن عادل بن يوسف الغرازي، الفقيه و املتفقه، هـ(463)املتوىف: 

 .ه1421، دار ابن اجلوزيالسعودية: 
، هـ(977مشس الدين، حممد بن أمحد الشافعي )املتوىف: ، اخلطيب الشربيين .68

، د.ط، دار الفكر -اسات احملقق: مكتب البحوث والدر ، اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع
 بريوت: دار الفكر. د.ت.

، هـ(977مشس الدين، حممد بن أمحد الشافعي )املتوىف: ، اخلطيب الشربيين .69
 -هـ 1415، دار الكتب العلمية، د.م: 1، طمغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج

 .م1994
القرآين التفسري ، هـ(1390عبد الكرمي يونس )املتوىف: بعد ، اخلطيب .70

 ، د.ت.دار الفكر العريب، د.ط، القاهرة: للقرآن
، هـ(334أبو القاسم عمر بن احلسني بن عبد هللا اخلرقي )املتوىف: اخلرقي،  .71

، املسمى )خمتصر اخلرقي( ما اخلرقى على مذهب ايب عبد هللا أمحد بن حنبل الشيباين
 م. 1993 -ه 1413، دار الصحابة للرتاثد.ط، 

إسحاق بن موسى، ضياء الدين اجلندي املالكي املصري خليل بن ، خليل .72
، دار احلديث، القاهرة: 1، طاحملقق: أمحد جاد، خمتصر العالمة خليل، هـ(776)املتوىف: 
 .مـ2005هـ/1426

إسحاق بن موسى، ضياء الدين اجلندي املالكي خليل بن خليل اجلندي،  .73
مركز  ،1، طفرعي البن احلاجبالتوضيح يف شرح املختصر ال، هـ(776املصري )املتوىف: 

 .م2008 -هـ 1429 ،جنيبويه للمخطوطات وخدمة الرتاث
األدب ، هـ(1349حممد عبد العزيز بن علي الشاذيل )املتوىف: ، اخلويل .74

 .هـ 1423، دار املعرفة، بريوت: 4، طالنبوي
أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود بن ، الدارقطين .75

حققه وضبط نصه وعلق ، سنن الدارقطين، هـ(385البغدادي )املتوىف:  النعمان بن دينار
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، 1، طعليه: شعيب االرنؤوط، حسن عبد املنعم شليب، عبد اللطيف حرز هللا، أمحد برهوم
 .م 2004 -هـ  1424مؤسسة الرسالة، بريوت: -لبنان

سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو  ،داودأبو  .76
ِجْستاين )املتوىف: األزدي ال  ، بريوت:1، طاحملقق: شعيب األرانؤوط، املراسيل، هـ(275سِّ

 هـ.1408، مؤسسة الرسالة
سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو ، داودأبو  .77

ِجْستاين )املتوىف:  حَممَّد   -احملقق: شَعيب األرنؤوط ، سنن أيب داود، هـ(275األزدي السِّ
 .م 2009 -هـ  1430، دار الرسالة العاملية، د.م: 1، طليكاِمل قره بل
حاشية ، هـ(1230املالكي )املتوىف:  حممد بن أمحد بن عرفة، الدسوقي .78

 ، د.ت.دار الفكر، د.ط، د.م: الدسوقي على الشرح الكبري
رسالة  ،يف الشريعة اإلسالمية التجسس وأحكامهحممد راكان،  ،الدغمي .79

 -ه1406)القاهرة: جامعة األزهر، دار السالم، ، 2طقانون، ، كلية الشريعة والماجستري
 م(.1985

كمال الدين، حممد بن موسى بن عيسى بن علي أبو البقاء ،  الدمريي .80
، 1، طاحملقق: جلنة علمية ،النجم الوهاج يف شرح املنهاج، هـ(808الشافعي )املتوىف: 

 .م2004 -هـ 1425، دار املنهاججدة: 
ين أيب عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامْياز تنسب لشمس الد، الذهيب .81

 ، د.ت.دار الندوة اجلديدة، د.ط، بريوت: الكبائر، هـ(748)املتوىف: 
مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامْياز )املتوىف ، الذهيب .82

عبد احلي احملقق : مصطفى أبو الغيط ، تنقيح التحقي  يف أحاديث التعلي ، هـ(748: 
 .م 2000 -هـ  1421، دار الوطن، الرايض: 1، طعجيب

زين الدين أبو عبد هللا حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي الرازي،  .83
 صيدا:-، بريوت5ط احملقق: يوسف الشيخ حممد، ،خمتار الصحاحهـ(، 666)املتوىف: 

 م.1999هـ / 1420 الدار النموذجية، -املكتبة العصرية 
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فتح العزيز بشرح ، هـ(623عبد الكرمي بن حممد القزويين )املتوىف:  ،الرافعي .84
 ، د.ت.دار الفكر، د.ط، د.م: الوجيز

ْماليل ، الرجراجي .85 أبو عبد هللا احلسني بن علي بن طلحة الشوشاوي السِّ
احملقق: د. َأمْحَد بن حممَّد السراح، د. ، فع النقاب عن تنقيح الشهابر ، هـ(899)املتوىف: 

مكتبة الرشد للنشر الرايض: -اململكة العربية السعودية، 1، طمحن بن عبد هللا اجلربينعبد الر 
 .م 2004 -هـ  1425، والتوزيع

مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة، الدمشقي احلنبلي ، الرحيباين .86
املكتب ، د.م: 2، طمطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى، هـ(1243)املتوىف: 
 .م1994 -هـ 1415، اإلسالمي

أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد القرطيب  ،رشد احلفيدابن  .87
 -هـ 1425، دار احلديث، د.ط، القاهرة: بداية اجملتهد وهناية املقتصد، هـ(595)املتوىف: 
  .م 2004

، هـ(520أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطيب )املتوىف: ، رشدابن  .88
حققه: د حممد حجي ، ل والشرح والتوجيه والتعليل ملسائل املستخرجةالبيان والتحصي

 .م 1988 -هـ  1408دار الغرب اإلسالمي، : لبنان-بريوت، 2، طوآخرون
، هـ(520أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطيب )املتوىف: ، رشدابن  .89

الغرب دار بريوت: -، لبنان1، طحتقيق: الدكتور حممد حجي، املقدمات املمهدات
 .م 1988 -هـ  1408اإلسالمي، 
 أمحد بن حممد بن علي األنصاري، أبو العباس، جنم الدين، الرفعةابن  .90

، 1، طاحملقق: جمدي حممد سرور ابسلوم، كفاية النبيه يف شرح التنبيه، هـ(710)املتوىف: 
  م.2009 ، دار الكتب العلميةد.م: 

ن محزة شهاب الدين مشس الدين حممد بن أيب العباس أمحد ب، الرملي .91
دار الفكر، ، د.ط، بريوت: هناية احملتاج إىل شرح املنهاج، هـ(1004)املتوىف: 

 .م1984هـ/1404
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مشس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة شهاب الدين الرملي  ،الرملي .92
 بريوت: دار املعرفة.-لبناند.ط، ، غاية البيان شرح زبد ابن رسالن، هـ(1004)املتوىف: 

، حبر املذهب، هـ( 502روايين، أبو احملاسن عبد الواحد بن إمساعيل )ت ال .93
 م. 2009، دار الكتب العلمية، 1، ططارق فتحي السيد احملقق:

حمّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق احلسيين، أبو الفيض، )املتوىف: الزبيدي،  .94
 د.ط، د.م: احملقق: جمموعة من احملققني،، اتج العروس من جواهر القاموسهـ(، 1205

 .، د.تدار اهلداية
-، دمشق4، طقه اإلسالمي وأدلتهالفأ. د. َوْهَبة بن مصطفى، ، الزحيلي .95

 ، د.ت.دار الفكرسورية: 
شرح الزرقاين ، حممد بن عبد الباقي بن يوسف املصري األزهري، الزرقاين .96

 ،ة الدينيةمكتبة الثقاف، القاهرة: 1، طوف سعدؤ حتقيق: طه عبد الر ، على موطأ اإلمام مالك
 .م2003 -هـ 1424

أبو عبد هللا بدر الدين حممد بن عبد هللا بن هبادر )املتوىف: الزركشي،  .97
 م.1994 -هـ 1414دار الكتيب،  ، د.م:1، طالبحر احملي  يف أصول الفقه هـ(،794

أبو عبد هللا بدر الدين حممد بن عبد هللا بن هبادر )املتوىف: ، الزركشي .98
 -هـ 1405، وزارة األوقاف الكويتية، الكويت: 2، طلقواعد الفقهيةاملنثور يف ا، هـ(794

 .م1985
أبو عبد هللا بدر الدين حممد بن عبد هللا بن هبادر الشافعي الزركشي،  .99

د  -دراسة وحتقيق: د سيد عبد العزيز  ،تشنيف املسامع جبمع اجلوامعهـ(، 794)املتوىف: 
 توزيع املكتبة املكية، -العلمي وإحياء الرتاث  مكتبة قرطبة للبحث ، د.م:1طعبد هللا ربيع، 

 م. 1998 -هـ  1418
، هـ(772مشس الدين حممد بن عبد هللا املصري احلنبلي )املتوىف:  ،الزركشي .100
 .م 1993 -هـ  1413، دار العبيكان، د.م: 1، طعلى خمتصر اخلرقي شرح الزركشي
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الدين أبو حيىي زكراي بن حممد بن أمحد بن زكراي، زين ، كراي األنصاريز  .101
احملقق: صالح بن ، منهج الطالب يف فقه اإلمام الشافعي، هـ(926السنيكي )املتوىف: 

 .م1997 -هـ 1417، بريوت–دار الكتب العلمية ، بريوت: 1، طحممد بن عويضة
زكراي بن حممد بن أمحد بن زكراي، زين الدين أبو حيىي ، زكراي األنصاري .102

دار الفكر ، د.ط، د.م: الوهاب بشرح منهج الطالب فتح، هـ(926السنيكي )املتوىف: 
 .م1994هـ/1414، للطباعة والنشر
زكراي بن حممد بن زكراي، زين الدين أبو حيىي السنيكي  ،زكراي األنصاري .103

دار الكتاب ، د.ط، د.م: أسط املطالب يف شرح روض الطالب، هـ(926)املتوىف: 
 ، د.ت. اإلسالمي

، هناية الوصول إىل علم األصول، محد بن عليمظفر الدين أ، الساعايتابن  .104
، جامعة أم القرى، السعودية: رسالة دكتوراة، احملقق: سعد بن غرير بن مهدي السلمي

 .م 1985 -هـ  1405
تقي الدين أبو احلسن علي بن عبد الكايف بن علي بن متام بن السبكي،  .105

د.ط،  ،يف شرح املنهاج اإلهباج وولده اتج الدين أبو نصر عبد الوهاب، حامد بن حييي
 م. 1995 -هـ 1416، دار الكتب العلمية بريوت:

مجع اجلوامع املطبوع مع شرحه  ،اتج الدين، عبد الوهاب بن علي، السبكي .106
توزيع املكتبة  -الرتاث  مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء ، د.م:1ط، تنشيف املسامع

 م. 1998 -هـ  1418 املكية،
 هـ(،483د بن أيب سهل مشس األئمة )املتوىف: حممد بن أمحالسرخسي،  .107

 ، د.ت.دار املعرفة ، د.ط، بريوت:أصول السرخسي
، هـ(483حممد بن أمحد بن أيب سهل مشس األئمة )املتوىف: ، السرخسي .108

 .م1993 -هـ 1414، دار املعرفة، د.ط، بريوت: املبسوط
وىف: أبو عبد هللا، عبد الرمحن بن انصر بن عبد هللا )املت، السعدي .109

اململكة العربية ، 1، طتيسري اللطيف املنان يف خالصة تفسري القرآن، هـ(1376
 .ه1422، وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد: السعودية
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تيسري ، هـ(1376عبد الرمحن بن انصر بن عبد هللا )املتوىف: ، السعدي .110
، د.م: 1، طالرمحن بن معال اللوحيقاحملقق: عبد ، الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان

 .م 2000-هـ 1420، مؤسسة الرسالة
، هـ(461حنفي )املتوىف: ، أبو احلسن علي بن احلسني بن حممد، السغدي .111

دار عمان: -، األردن2، طاحملقق: احملامي الدكتور صالح الدين الناهي، النتف يف الفتاوى
 م.1984 – هـ1404، مؤسسة الرسالةبريوت: -، لبنانالفرقان

مشس الدين، أبو العون حممد بن أمحد بن سامل احلنبلي )املتوىف : ، السفاريين .112
 1414، مؤسسة قرطبة، مصر: 2، طغذاء األلباب يف شرح منظومة اآلداب، هـ(1188

 .م1993هـ / 
أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه ، عياض بن انمي بن عوضالسلمي،  .113

 .م 2005 -هـ  1426دار التدمرية، : الرايض -اململكة العربية السعودية، 1، طجهله
حممد بن أمحد بن أيب أمحد، أبو بكر عالء الدين السمرقندي ، السمرقندي .114
 -هـ  1414 دار الكتب العلمية،بريوت: -، لبنان2، طحتفة الفقهاء، هـ(540)املتوىف: حنو 

 م. 1994

املروزى أبو املظفر، منصور بن حممد بن عبد اجلبار ابن أمحد السمعاين،  .115
احملقق: حممد ، قواطع األدلة يف األصول هـ(،489التميمي احلنفي مث الشافعي )املتوىف: 

دار الكتب العلمية، لبنان: -، بريوت1ط حسن حممد حسن امساعيل الشافعي،
 م.1999هـ/1418

، يف ظالل القرآن، هـ(1385إبراهيم حسني الشاريب )املتوىف: ، سيد قطب .116
 .هـ 1412، ر الشروقدا، بريوت/القاهرة، 17ط

األشباه ، هـ(911عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين )املتوىف: ، السيوطي .117
 .م1990 -هـ 1411، دار الكتب العلمية، د.م: 1، طوالنظائر

أبو حممد جالل الدين عبد هللا بن جنم بن شاس بن نزار اجلذامي ، شاسابن  .118
دراسة ، لثمينة يف مذهب عامل املدينةعقد اجلواهر ا، هـ(616السعدي املالكي )املتوىف: 
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هـ  1423دار الغرب اإلسالمي، بريوت: -، لبنان1، طوحتقيق: أ. د. محيد بن حممد حلمر
 .م 2003 -

أبو عبد هللا حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن ، الشافعي .119
دار د.ط، بريوت:  ،األم، هـ(204عبد املطلب بن عبد مناف املطليب القرشي املكي )املتوىف: 

 .م1990هـ/1410، املعرفة
حاشية ، هـ(1087أيب الضياء نور الدين بن علي األقهري )، الشرباملسي .120

 .م1984هـ/1404دار الفكر، ، د.ط، بريوت: الشرباملسي املطبوع مع هناية احملتاج
 حاشية الشرنباليلهـ(، 1069حسن بن عمار بن علي )املتوىف  ،الشرنباليل .121
 ، د.ت.دار إحياء الكتب العربية، د.ط، د.م: رر احلكام شرح غرر األحكامداملطبوع مع 

املطبوع مع حتفة احملتاج يف شرح  حاشية الشرواين ، عبد احلميد،الشرواين .122
 .م 1983 -هـ  1357، املكتبة التجارية الكربى، د.ط، مصر: املنهاج

ر املرتتبة واآلاثأحكام اجلراحة الطبية حممد بن حممد املختار،  ،الشنقيطي .123
، مكتبة 2، قسم الفقه، )املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية، جدة: طرسالة دكتوراه، عليها

 م(.1994 -1415الصحابة، 
هـ(، 1250حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا اليمين )املتوىف: الشوكاين،  .124

، 1ط ية،احملقق: الشيخ أمحد عزو عنا ،إرشاد الفحول إيل حتقي  احل  من علم األصول
 م.1999 -هـ 1419دار الكتاب العريب، : كفر بطنا  -دمشق 

، هـ(1250حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا اليمين )املتوىف: ، الشوكاين .125
 .هـ 1414 ، دار الكلم الطيببريوت: دار ابن كثري، ، دمشق: 1، طفتح القدير

بن خواسيت  أبو بكر عبد هللا بن حممد بن إبراهيم بن عثمانشيبة، ابن أيب  .126
احملقق: كمال يوسف ، الكتاب املصنف يف األحاديث واآلاثر، هـ(235العبسي )املتوىف: 

 ، د.ت.مكتبة الرشد، الرايض: 1، طاحلوت
جممع ، هـ(1078)املتوىف: ، عبد الرمحن بن حممد بن سليمان، شيخي زاده .127

 ت.، د.دار إحياء الرتاث العريب، د.ط، د.م: األهنر يف شرح ملتقى األحبر
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 هـ(،476أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف )املتوىف: الشريازي،  .128
 .1403 ،دار الفكر، دمشق: 1طاحملقق: د. حممد حسن هيتو،  ،التبصرة يف أصول الفقه

، هـ(476أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف )املتوىف: ، الشريازي .129
، دار الفكرشق: ، دم1، طاحملقق: د. حممد حسن هيتو، التبصرة يف أصول الفقه

 هـ.1403
اللمع ، هـ(476أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف )املتوىف: ، الشريازي .130

 هـ. 1424 -م  2003، دار الكتب العلمية، د.م: 2، طيف أصول الفقه
، هـ(476أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف )املتوىف: ، الشريازي .131

 ، د.ت.الكتب العلميةدار ، د.ط، د.م: املهذب يف فقة اإلمام الشافعي
، هـ(1241أبو العباس أمحد بن حممد اخللويت، املالكي )املتوىف: ، الصاوي .132

 ، د.ت.دار املعار، د.ط، د.م: بلغة السالك ألقرب املسالك
أبو الطيب حممد صديق خان بن حسن بن علي ابن ، صديق حسن خان .133

،  البيان يف مقاصد القرآنفتح  ، هـ(1307لطف هللا احلسيين البخاري الِقنَّوجي )املتوىف: 
كتبة العصريَّة للطَباعة والّنْشر،، َبريوت –َصيَدا ، : َعبد هللا بن إبراهيم األنَصاريعىن به

َ
 امل

 .م 1992 -هـ  1412
منار السبيل يف ، هـ(1353إبراهيم بن حممد بن سامل )املتوىف: ، ضواينابن  .134
  .م1989-هـ 1409، ب اإلسالمياملكت، د.م: 7، طاحملقق: زهري الشاويش، شرح الدليل

سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي، أبو القاسم ، الطرباين .135
حتقيق: فريق من الباحثني إبشراف وعناية: د/ ، املعجم الكبري للطرباين، هـ(360)املتوىف: 

 -هـ 1427، د.م، د.ن، 1، طسعد بن عبد هللا احلميد و د/ خالد بن عبد الرمحن اجلريسي
 .م 2006

حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، أبو جعفر ، الطربي .136
، د.م: 1، طاحملقق: أمحد حممد شاكر، جامع البيان يف أتويل القرآن، هـ(310)املتوىف: 

 .م 2000 -هـ  1420، مؤسسة الرسالة
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، هـ 1231تويف  -أمحد بن حممد بن إمساعيل احلطاوي احلنفي ، الطحطاوي .137
احملقق: حممد عبد العزيز ، الطحطاوي على مراقي الفالح شرح نور اإليضاححاشية 
 .م1997 -هـ 1418، دار الكتب العلميةبريوت: -، لبنان1، طاخلالدي

سليمان بن عبد القوي بن الكرمي الصرصري، أبو الربيع، جنم الدين الطويف،  .138
، 1طبد احملسن الرتكي، احملقق : عبد هللا بن ع ،شرح خمتصر الروضة هـ(،716)املتوىف : 

 م. 1987هـ /  1407مؤسسة الرسالة، د.م: 
سليمان بن عبد القوي بن الكرمي الصرصري، أبو الربيع، جنم الدين ، الطويف .139

، 1، طاحملقق : عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي، شرح خمتصر الروضة، هـ(716)املتوىف : 
 .م 1987هـ /  1407، مؤسسة الرسالةد.م: 

حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي  ،ينعابدابن  .140
 -هـ 1412، دار الفكر، بريوت: 2، طرد احملتار على الدر املختار، هـ(1252)املتوىف: 
  .م1992

حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر التونسي )املتوىف : ، عاشورابن  .141
 .هـ 1984، ونسية للنشرالدار الت، د.ط، تونس: التحرير والتنوير، هـ(1393

أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد الرب بن عاصم عبد الرب، ابن  .142
حتقيق: ، التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، هـ(463النمري القرطيب )املتوىف: 

وزارة عموم األوقاف والشؤون ، املغرب: مصطفى بن أمحد العلوي ، حممد عبد الكبري البكري
 .هـ 1387، إلسالميةا

أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد الرب بن عاصم ، عبد الربابن  .143
احملقق: حممد حممد أحيد ولد ، الكايف يف فقه أهل املدينة، هـ(463النمري القرطيب )املتوىف: 

 مكتبة الرايض احلديثةالرايض: -اململكة العربية السعودية، 2، طماديك املوريتاين
 .م1980هـ/1400

عبد القادر بن ماّل حويش السيد حممود آل غازي عبد القادر العاين،  .144
 .م 1965 -هـ  1382، مطبعة الرتقي، دمشق: 1، طبيان املعاين، هـ(1398)املتوىف: 
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الشرح املمتع ، هـ(1421حممد بن صاحل بن حممد )املتوىف: ، عثيمنيابن  .145
 - 1422، دار ابن اجلوزيالرايض: -اململكة العربية السعودية، 1، طعلى زاد املستقنع

 .هـ 1428
تفسري الفاحتة ، هـ(1421حممد بن صاحل بن حممد )املتوىف: عثيمني، ابن  .146

 .هـ 1423دار ابن اجلوزي، : اململكة العربية السعودية، 1، طوالبقرة
علي بن أمحد بن مكرم الصعيدي )نسبة إىل بين عدي،  ،أبو احلسن، العدوي .147

، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرابين، هـ(1189املتوىف: ابلقرب من منفلوط( )
 .م1994 -هـ 1414، دار الفكر، د.ط، بريوت: احملقق: يوسف الشيخ حممد البقاعي

أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن احلسني بن عبد الرمحن بن أيب ، العراقي .148
أكمله ابنه: أمحد بن ، التقريبطرح التثريب يف شرح ، هـ(806بكر بن إبراهيم )املتوىف: 

عبد الرحيم بن احلسني الكردي الرازايين مث املصري، أبو زرعة ويل الدين، ابن العراقي )املتوىف: 
 ، د.ت.دار إحياء الرتاث العريب ، د.م:الطبعة املصرية القدمية، هـ(826

الغيث  هـ(،826ويل الدين أيب زرعة أمحد بن عبد الرحيم )ت: العراقي، ابن  .149
دار الكتب العلمية، ، د.م: 1ط احملقق: حممد اتمر حجازي، ،اهلامع شرح مجع اجلوامع

 م.2004 -هـ 1425
القاضي حممد بن عبد هللا أبو بكر املعافري االشبيلي املالكي العريب، ابن  .150

، سعيد فودة -احملقق: حسني علي اليدري ، احملصول يف أصول الفقه، هـ(543)املتوىف: 
 م.1999 -هـ 1420، لبيارقدار ا، عمان: 1ط

حممد بن حممد الورغمي التونسي املالكي، أبو عبد هللا )املتوىف: عرفة، ابن  .151
مركز البحوث ، تونس: 1، طاحملقق: د. حسن املناعي، تفسري اإلمام ابن عرفة، هـ(803

 .م 1986، ابلكلية الزيتونية
د، شهاب عبد الرمحن بن حممد البغدادي، أبو زيد أو أبو حمم، عسكرابن  .152

، يف فقه اإلمام مالكإرشاد السالك إىل أشرف املسالك ، هـ(732الدين املالكي )املتوىف: 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى ، مصر: 3، طوهبامشه: تقريرات مفيدة إلبراهيم بن حسن

  د.ت. البايب احلليب وأوالده،
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حاشية  هـ(،1250حسن بن حممد بن حممود الشافعي )املتوىف: العطار،  .153
 د.ت. دار الكتب العلمية، ، د.ط، د.م:عطار على شرح اجلالل احمللي على مجع اجلوامعال

حاشية ، هـ(1250حسن بن حممد بن حممود الشافعي )املتوىف: ، العطار .154
 ، د.ت.دار الكتب العلمية، د.ط، د.م: العطار على شرح اجلالل احمللي على مجع اجلوامع

بن عبد الرمحن بن متام األندلسي أبو حممد عبد احلق بن غالب ، عطيةابن  .155
احملقق: عبد السالم عبد ، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، هـ(542احملاريب )املتوىف: 

 .هـ 1422، دار الكتب العلمية، بريوت: 1، طالشايف حممد
شرف احلق  حممد أشرف بن أمري بن علي بن حيدر، العظيم آابدي .156

 ه.1415: دار الكتب العلمية، بريوت، 2، طأيب داودعون املعبود شرح سنن  الصديقي،
أبو الوفاء، علي بن عقيل بن حممد البغدادي الظفري، )املتوىف: ، عقيلابن  .157

حسن الرتكي، الواضح يف أصول الفقه، هـ(513
ُ
، 1، طاحملقق: الدكتور َعبد هللا بن َعبد امل

 .م 1999 -هـ  1420مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت: -لبنان
احلنفي )املتوىف:  عبد العزيز بن أمحد بن حممد، عالء الدين البخاري .158

، دار الكتاب اإلسالميد.ط، د.م:  ،كشف األسرار شرح أصول البزدوي هـ(،730
 د.ت.

حممد بن علي بن حممد احِلْصين احلنفي )املتوىف: ، احلصكفيعالء الدين  .159
هـ 1412، دار الفكر، بريوت: 2، طه رد احملتاراملطبوع مع حاشيت املختارالدر ، )هـ1088

 .م1992 -
عبد الرمحن بن حممد بن أمحد املقدسي اجلماعيلي احلنبلي، أبو عمر، ابن أيب  .160

دار ، د.ط، د.م: الشرح الكبري على ما املقنع، هـ(682الفرج، مشس الدين )املتوىف: 
 ، د.ت.الكتاب العريب للنشر والتوزيع

حيىي بن أيب اخلري بن سامل اليمين الشافعي )املتوىف:  أبو احلسني، العمراين .161
دار ، جدة: 1، طاحملقق: قاسم حممد النوري، البيان يف مذهب اإلمام الشافعي، هـ(558
 .م 2000 -هـ 1421، املنهاج
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 ،املستصفى هـ(،505أبو حامد حممد بن حممد الطوسي )املتوىف: الغزايل،  .162
 -هـ 1413دار الكتب العلمية، ، د.م: 1ط حتقيق: حممد عبد السالم عبد الشايف،

 م.1993
الوسي  يف ، هـ(505أبو حامد حممد بن حممد الطوسي )املتوىف: ، الغزايل .163

، دار السالم، القاهرة: 1، طحممد حممد اتمر، احملقق: أمحد حممود إبراهيم، املذهب
 هـ.1417

السراج ، هـ(1337العالمة حممد الزهري الغمراوي )املتوىف: بعد ، الغمراوي .164
 ، د.ت.دار املعرفة للطباعة والنشر، د.ط، بريوت: الوهاج على ما املنهاج

هـ(، 395فارس، أمحد بن فارس بن زكرايء القزويين الرازي، )املتوىف: ابن  .165
دار الفكر، عام د.ط، د.م:  ، احملقق: عبد السالم حممد هارون،معجم مقاييس اللغة

 م.1979-هـ 1399
 هـ(،395رس بن زكرايء القزويين الرازي، )املتوىف: أمحد بن فافارس، ابن  .166
 ،مؤسسة الرسالة ، بريوت:2ط دراسة وحتقيق: زهري عبد احملسن سلطان،، جممل اللغة

 م. 1986 -هـ  1406
أبو عبد هللا حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي ، الرازيفخر الدين  .167

، د.م: 3، طور طه جابر فياض العلوايندراسة وحتقيق: الدكت، احملصول، هـ(606)املتوىف: 
 .م 1997 -هـ  1418، مؤسسة الرسالة
اململكة العربية ، 1، طامللخص الفقهي، صاحل بن فوزان بن عبد هللا ،الفوزان .168

 .هـ1423دار العاصمة، الرايض: -السعودية
عبد الرمحن بن حممد العاصمي احلنبلي النجدي )املتوىف: ، قاسمابن  .169

 .هـ 1397، د.م، د.ن، 1، طروض املربع شرح زاد املستقنعحاشية ال، هـ(1392
حممد مجال الدين بن حممد سعيد بن قاسم احلالق )املتوىف: ، القامسي .170

دار الكتب ، بريوت: 1، طاحملقق: حممد ابسل عيون السود، حماسن التأويل، هـ(1332
 .هـ 1418، العلميه
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بن الفراء )املتوىف : حممد بن احلسني بن حممد بن خلف ا، القاضي أبو يعلى .171
حققه وعلق عليه وخرج نصه : د أمحد بن علي بن سري  ،العدة يف أصول الفقه هـ(،458

 م. 1990 -هـ  1410، د.م: د.ن، 2طاملباركي، 
حممد بن احلسني بن حممد بن خلف ابن الفراء )املتوىف : ، أبو يعلىالقاضي  .172

، 2، ط: حممد حامد الفقي صححه وعلق عليه، األحكام السلطانية للفراء، هـ(458
 .م 2000 -هـ  1421دار الكتب العلمية لبنان: -بريوت

أبو حممد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي ، عبد الوهابالقاضي  .173
، 1، طاحملقق: احلبيب بن طاهر، اإلشراف على نكت مسائل اخلالف، هـ(422املالكي )

 .م1999 -هـ 1420، دار ابن حزمد.م: 
أبو حممد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعليب ، لوهابعبد االقاضي  .174

احملقق: ايب أويس حممد بو ، التلقني يف الفقة املالكي، هـ(422البغدادي املالكي )املتوىف: 
 .م2004-هـ1425، دار الكتب العلمية، د.م: 1، طخبزة احلسين التطواين

ليب أبو حممد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثع، عبد الوهابالقاضي  .175
احملقق: محيش عبد ، املعونة على مذهب عامل املدينة، هـ(422البغدادي املالكي )املتوىف: 

، املكتبة التجارية، مصطفى أمحد الباز: جامعة أم القرى، مكة املكرمة، رسالة دكتوراة، احلقّ 
 د.ت.

أبو حممد موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن حممد اجلماعيلي قدامة، ابن  .176
روضة الناظر وجنة املناظر يف أصول هـ(، 620الدمشقي احلنبلي، )املتوىف: املقدسي مث 

مؤسسة الراّين للطباعة والنشر  ، د.م:2،طالفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل
 م.2002-هـ1423والتوزيع، 

أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي القرايف،  .177
شركة ، د.م: 1طاحملقق: طه عبد الرؤوف سعد، ، قيح الفصولشرح تنهـ(، 684)املتوىف: 

 م. 1973 -هـ  1393الطباعة الفنية املتحدة، 
أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي ، القرايف .178

: سعيد 6، 2جزء ، : حممد حجي13، 8، 1جزء  احملقق:، الذخرية، هـ(684)املتوىف: 
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، دار الغرب اإلسالمي، بريوت: 1، ط: حممد بو خبزة12 - 9 ،7، 5 - 3جزء ، أعراب
 .م 1994

نفائس األصول يف هـ(، 684شهاب الدين أمحد بن إدريس )ت القرايف،  .179
مكتبة نزار  ، د.م:1ط احملقق: عادل أمحد عبد املوجود، علي حممد معوض،، شرح احملصول

 م.1995 -هـ 1416مصطفى الباز، 
د بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي أبو عبد هللا حمم، القرطيب .180
حتقيق: أمحد الربدوين وإبراهيم ، اجلامع ألحكام القرآن، هـ(671)املتوىف:  مشس الدين

 .م 1964 -هـ 1384، دار الكتب املصرية، القاهرة: 2، طأطفيش
لطائف ، هـ(465عبد الكرمي بن هوازن بن عبد امللك )املتوىف: ، القشريي .181
 ، د.ت.اهليئة املصرية العامة للكتاب، مصر: 3، طاحملقق: إبراهيم البسيوين ،اإلشارات

علي بن حممد بن عبد امللك الكتامي احلمريي، أبو القطان الفاسي، ابن  .182
، 1، طاحملقق: حسن فوزي الصعيدي، اإلقناع يف مسائل اإلمجاع، هـ(628احلسن )املتوىف: 

 .م 2004 -هـ  1424، الفاروق احلديثة للطباعة والنشرد.م: 
أبو حممد عبد هللا بن أيب زيد عبد الرمحن النفزي، املالكي )املتوىف: القريواين،  .183

 ، د.ت.دار الفكر، د.ط، د.م: الرسالة، هـ(386
عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أمحد احلنفي )املتوىف: ، الكاساين .184

 -هـ 1406، ب العلميةدار الكت، د.م: 2، طبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، هـ(587
 .م1986

أبو الفداء إمساعيل بن عمر القرشي البصري مث الدمشقي )املتوىف: ، كثريابن   .185
دار طيبة ، د.م: 2، طاحملقق: سامي بن حممد سالمة، تفسري القرآن العظيم، هـ(774

 .م 1999 -هـ 1420، للنشر والتوزيع
)املتوىف:  إسحاق بن منصور بن هبرام، أبو يعقوب املروزيالكوسج،  .186

، اململكة العربية 1، طمسائل اإلمام أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، هـ(251
 م. 2002 – 1425 املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،-السعودية
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عبد الغين بن ايسني بن حممود بن ايسني بن طه بن أمحد النابلسي ، اللبدي .187
حتقيق وتعليق: الدكتور حممد ، يل املآربحاشية اللبدي على ن، هـ(1319احلنبلي )املتوىف: 
للطباعة والنشر والتوزيع،  دار البشائر اإلسالمّيةبريوت: -، لبنان1، طسليمان األشقر

 .م 1999 -هـ  1419
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث  ،اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واالفتاء .188

الرايض: رائسة -، السعودية1ويش، ط، مجع وترتيب أمحد بن عبد الرزاق الدّ العلمية واالفتاء
 م.2003-هـ1424اإلدارة العامة ملراجعة املطبوعات الدينية، -إدارة البحوث العلمية واإلفتاء

اللحام، عالء الدين أبو احلسن علي بن حممد بن عباس البعلي الدمشقي ابن  .189
، كام الفرعيةيتبعها من األح القواعد والفوائد األصولية وما، هـ(803احلنبلي )املتوىف: 

 م. 1999 -هـ  1420، املكتبة العصرية د.ط، د.م: احملقق: عبد الكرمي الفضيلي،
أبو عبد هللا حممد بن يزيد القزويين، وماجة اسم أبيه يزيد )املتوىف: ، ماجةابن  .190

دار إحياء الكتب ، د.ط، ط.م: حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، سنن ابن ماجه، هـ(273
 ، د.ت.العربية

 هـ(،871مشس الدين حممد بن عثمان بن علي الشافعي )املتوىف:  ارديين،امل .191
احملقق: عبد الكرمي بن علي  ،األجنم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات يف أصول الفقه

 م.1999مكتبة الرشد،  ، الرايض:3ط حممد بن النملة،
وىف: أبو عبد هللا حممد بن علي بن عمر التَِّميمي املالكي )املت، املازري .192

دار ، د.م: 1، طاحملقق: مساحة الشيخ حممَّد املختار الّسالمي، شرح التلقني، هـ(536
 .م 2008، الغرب اإِلسالمي

مازة البخاري املرغيناين، حممود بن أمحد بن عبد العزيز بن عمر بن ابن مازة،  .193
 -هـ  1424 بريوت: دار الكتب العلمية،-، لبنان 1، طاحملي  الربهاين يف الفقه النعماين

 .م 2004
أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي، ، املاوردي .194

 ، د.ط، د.م: د.ن، د.ت.اإلقناع يف الفقه الشافعي، هـ(450)املتوىف: 
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أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي، ، املاوردي .195
احملقق: الشيخ علي حممد ، مام الشافعياحلاوي الكبري يف فقه مذهب اإل، هـ(450)املتوىف: 
 1419 دار الكتب العلمية،بريوت: -، لبنان1، طالشيخ عادل أمحد عبد املوجود -معوض 

 .م 1999-هـ 
أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي، ، املاوردي .196

، د.ط، عبد الرحيم احملقق: السيد ابن عبد املقصود بن، النكت والعيون، هـ(450)املتوىف: 
 ، د.ت.دار الكتب العلميةبريوت: -لبنان

حتفة األحوذي  ،أبو العال حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم ي،املباركفور  .197
 ، د.ت.دار الكتب العلمية، د.ط، بريوت: بشرح جامع الرتمذي

ما ال يتم الواجب إال به دراسة أصولية مبجر، مهدي إبراهيم حممد،  .198
جستري، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، )السعودية: جامعة أم القرى، ، رسالة ماتطبيقية
 م(.1985 -هـ 1405

عبد السالم بن عبد هللا بن اخلضر بن حممد، ابن تيمية ، اجملد ابن تيمية .199
احملرر يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد ، هـ(652احلراين، أبو الربكات، جمد الدين )املتوىف: 

 .مـ1984-هـ 1404، مكتبة املعارفايض: ، الر 2، طبن حنبل
أمحد بن حممد بن أمحد بن القاسم الضيب، أبو احلسن الشافعّي ، احملامليابن  .200

، 1، طاحملقق: عبد الكرمي بن صنيتان العمري، اللباب يف الفقه الشافعي، هـ(415)املتوىف: 
 .هـ1416، يدار البخار املدينة املنورة، -السعودية

البدر الطالع يف  أيب عبد هللا حممد بن أمحد الشافعي، جالل الديناحمللي،  .201
 شرح وحتقيق: أيب الفداء مرتضى بن علي بن حممد احملمدي الداغستاين، ،حل مجع اجلوامع

 م. 2005-هـ  1426مؤسسة الرسالة انشرون،  ، د.م:1ط
جالل الدين حممد بن أمحد بن حممد بن إبراهيم الشافعي )املتوىف: احمللي،  .202

قدَّم له وحققه وعلَّق عليه: الدكتور حسام الدين  ،شرح الورقات يف أصول الفقه هـ(،864
جامعة -،  فلسطني1ط بن موسى عفانة، صف وتنسيق: حذيفة بن حسام الدين عفانة،

 م. 1999 -هـ  1420 القدس،
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دار إحياء ، د.ط، القاهرة: التفسري احلديث، دروزة حممد، حممد عزت .203
 .هـ 1383، الكتب العربية
حممد بن أمحد بن حممد، أبو عبد هللا املالكي )املتوىف: ، حممد عليش .204

 .م1989هـ/1409، دار الفكر، د.ط، بريوت: منح اجلليل شرح خمتصر خليل، هـ(1299
حممود بن عبد الرمحن )أيب القاسم( ابن أمحد بن حممد، أبو الثناء، مشس  .205

احملقق: حممد  ،خمتصر ابن احلاجببيان املختصر شرح  هـ(،749الدين األصفهاين )املتوىف: 
 م.1986هـ / 1406دار املدين، ، السعودية: 1ط مظهر بقا،

، 1، طحكم التخدير إلتقاء أمل العقوبةاحمليميد، حممد بن عبد هللا،  .206
 هـ.1429السعودية: جامعة القصيم، 

، مصر: 1، طتفسري املراغي، هـ(1371أمحد بن مصطفى )املتوىف: ، املراغي .207
 .م 1946 -هـ  1365، ومطبعة مصطفى الباىب احلليب وأوالدهشركة مكتبة 

عالء الدين أبو احلسن علي بن سليمان الدمشقي الصاحلي احلنبلي املرداوي،  .208
احملقق: د. عبد الرمحن اجلربين، ، التحبري شرح التحرير يف أصول الفقههـ(، 885)املتوىف: 

 -هـ 1421مكتبة الرشد، ض: الراي-، السعودية1ط د. عوض القرين، د. أمحد السراح،
 م.2000

عالء الدين أبو احلسن علي بن سليمان الدمشقي الصاحلي احلنبلي ، املرداوي .209
دار إحياء الرتاث ، د.م: 2، طاإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، هـ(885)املتوىف: 

 ، د.ت.العريب
مرعي بن يوسف بن أىب بكر بن أمحد املقدسي احلنبلى ، مرعي الكرمي .210

، احملقق: أبو قتيبة نظر حممد الفاراييب، دليل الطالب لنيل املطالب، هـ(1033ملتوىف: )ا
 .م2004هـ / 1425دار طيبة للنشر والتوزيع، ، الرايض: 1ط

علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين، أبو احلسن برهان الدين ، املرغيناين .211
-، د.ط، لبنانحملقق: طالل يوسفا، اهلداية يف شرح بداية املبتدي، هـ(593)املتوىف: 
 ، د.ت.دار احياء الرتاث العريببريوت: 
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 القررات اجلنائية الطبية هليئة كبار العلماء، حممد بن انصر بن حممد، املسعد .212
، رسالة ماجستري، قسم العدالة اجلنائية )السعودية: جامعة انيف العربية مجع ودراسة وأتصيل

 م(.2003-هـ1424للعلوم األمنية، 
، هـ(261أبو احلسن القشريي النيسابوري )املتوىف: سلم بن احلجاج، م .213

 )صحيح مسلم(، املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا
 ، د.ت.دار إحياء الرتاث العريب، د.ط، بريوت: احملقق: حممد فؤاد عبد الباقي

ن حممد، ركن الدين، عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف باجلويين،  املعايلأبو  .214
احملقق: صالح بن حممد  ،الربهان يف أصول الفقه هـ(،478امللقب إبمام احلرمني )املتوىف: 

 م. 1997 -هـ  1418، دار الكتب العلمية بريوت:-، لبنان1ط بن عويضة،
عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف بن حممد، ركن الدين، ، املعايل اجلويينأبو  .215

احملقق: عبد هللا جومل ، التلخيص يف أصول الفقه، هـ(478 )املتوىف: امللقب إبمام احلرمني
 ، د.ت.دار البشائر اإلسالمية، د.ط، بريوت: النبايل وبشري أمحد العمري

ركن الدين،  ،عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف بن حممد، املعايل اجلويينأبو  .216
حققه وصنع ،  دراية املذهبهناية املطلب يف، هـ(478امللقب إبمام احلرمني )املتوىف: 

 .م2007-هـ1428، دار املنهاج، د.م: 1، طفهارسه: أ. د/ عبد العظيم حممود الّديب
زين الدين أمحد بن عبد العزيز بن زين الدين بن علي بن أمحد ، املعربي .217

، د.ط، د.م: الدين فتح املعني بشرح قرة العني مبهمات، هـ(987املليباري اهلندي )املتوىف: 
 ، د.ت.بن حزمدار 

إبراهيم بن حممد بن عبد هللا بن حممد، أبو إسحاق، برهان الدين ، مفلحابن  .218
 1418دار الكتب العلمية، بريوت: -، لبنان1، طاملبدع يف شرح املقنع، هـ(884)املتوىف: 

 .م 1997 -هـ 
حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج، أبو عبد هللا، مشس الدين ، مفلحابن  .219

حققه وعلق عليه وقدم ، أصول الفقه، هـ(763 مث الصاحلي احلنبلي )املتوىف: املقدسي الراميىن
 .م 1999 -هـ  1420، مكتبة العبيكان، د.م: 1، طله: الدكتور فهد بن حممد السََّدَحان
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أبو حممد مكي بن أيب طالب مَحّوش بن حممد بن خمتار ، مكي بن أيب طالب .220
اهلداية إىل بلوغ النهاية يف ، هـ(437الكي )املتوىف: القيسي القريواين مث األندلسي القرطيب امل

احملقق: جمموعة رسائل ، علم معاين القرآن وتفسريه، وأحكامه، ومجل من فنون علومه
جامعة الشارقة، إبشراف أ. د: الشاهد  -جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي 

 البوشيخي
درر احلكام شرح ، هـ(885: حممد بن فرامرز بن علي )املتوىف، مال خسرو .221
 ، د.ت.دار إحياء الكتب العربية، د.ط، د.م: غرر األحكام

سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أمحد الشافعي املصري ، امللقنابن  .222
، 1، طاحملقق: عبد هللا بن سعاف اللحياين، حتفة احملتاج إىل أدلة املنهاج، هـ(804)املتوىف: 

 هـ.1406، دار حراءمكة املكرمة: 
سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أمحد الشافعي املصري ، امللقنابن  .223

، البدر املنري يف ختريج األحاديث واألاثر الواقعة يف الشرح الكبري، هـ(804)املتوىف: 
الرايض: -، السعودية1، طاحملقق: مصطفى أبو الغيط وعبد هللا بن سليمان وايسر بن كمال

 .م2004-هـ1425، زيعدار اهلجرة للنشر والتو 
سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أمحد الشافعي املصري ، امللقنابن  .224

احملقق: دار الفالح للبحث العلمي ، التوضيح لشرح اجلامع الصحيح، هـ(804)املتوىف: 
 .م 2008 -هـ  1429دار النوادر، دمشق: -، سوراي1، طوحتقيق الرتاث
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