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من كتـاب  (القواعد الفقهية عند اإلمام ابن حزم من خالل كتابه احمللى  :عنوان الرسالة
  .)األضاحي إىل اية الكتاب

  .فاحل بن صقري بن منصور السفياين: الطالب
  .املاجستري يف الفقه: الدرجة املطلوبة
الـذي ميثـل    -رمحه اهللا-اعد الفقهية اخلاصة باإلمام ابن حزم مجع القو: هدف الرسالة

من جانـب املواصـلة يف   : إثراء للمكتبة الفقهية من جانبنياملذهب الظاهري ويف ذلك 
تطوير ودراسة علم القواعد الفقهية، ومن جانب دراسة وحتليل املذهب احلزمي الفقهي 

  .وبيان املوقف الصحيح منه 
  .مقدمة، وفصلني، وخامتة وقد جاءت الرسالة يف 

خطـة  فقد اشتملت على أمهية علم الفقه وحاجة األمة للفقهاء، وعلـى  : ا املقدمةأم -
موضوع البحث، وبيان أمهيته، ودواعي اختياره، ومنهجيته : البحث اليت اشتملت على

 .ته، والصعوبات اليت واجهت الباحثوخط
إلمـام  التعريف با: بحث األولامل: فهو يشتمل على ثالثة مباحث: وأما الفصل األول -

املبحـث  . ة موجزة عن كتاب احمللى البن حزمدراس: املبحث الثاين. ابن حزم بإجياز
 .واعد الفقهية ومنهج ابن حزم فيهادراسة موجزة عن الق :الثالث

ل بـاب  من أو دراسة القواعد الفقهية املستخرجةفقد اشتمل على : وأما الفصل الثاين -
 . الكتاباألضاحي إىل اية 

اختيار صيغة القاعدة، بيان معناها لغويا وفقهيا مث : دراستها على النحو التايلوكانت 
 .وبيان املستثنيات منها إن وجدتذكر األدلة عليها، مث ذكر التطبيقات وشرحها، 

 .ذكرت فيها أهم نتائج البحث والتوصيات : وأخرياً اخلامتة -
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The Summary of the Research  
 

:The Title of the Research 
Ibn Hazm's rules of 'fekh', the science which studies the rules of 

worship and dealing with others, through his book 'el Mohala' or the 
decorated from 'El Adahy' chapter till the end of the book. 
The name of the scholar: Faleh Ibn Sokier Ibn Mansour El Sophiany . 
The desired degree : The Master Degree in Fekh . 
The object of the research: 

To collect the rules of 'el Fekh' related to Ibn Hazm (Allah blessings  be 
upon him) who represented 'El Zahery' or the appearance method. This will 
flourish the library of 'el Fekh' in two different aspects; on the first hand to 
continue the development of the study of the rules of 'el Fekh' on the other 
hand to  study and analyze Ibn Hazm's method and attitude in Fekh and to 
illustrate the correct situation towards it. 

The research is divided into… 
An introduction , two chapters and a conclusion ; 
The Introduction : 
Contains the importance of the study of 'el Fekh' as a science, the utter 

need of our nation to those who study Fekh 'Fokahaa' and the plan of the 
research that contains the subject of the research , its importance , why we 
choice it, its curriculum, plan and the difficulties that the researcher faces . 
The First Chapter: 

Contains three attitudes: the first; A short biography about Ibn Hazm 
the Imam, the second; A short study about his book 'El Mohaly', the third; 
A short study about the rules of 'el Fekh' and the curriculum of Ibn Hazm 
when dealing with it .  
The Second Chapter: 

Contains a study of the rules of 'el Fekh' Which are taken from the 
beginning of 'el Adahy' chapter till the end of the book. The study was like 
that.  

The choice of the form of the rule illustrating its literal and 'fekhy' 
meaning, explaining it and its evidence then  applying it and clarifying the 
exceptions if there are any. 
The Conclusion : 

I mention the most important results of the research and the 
recommendations . 
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  الـمقدمـــة
احلمد هللا رب العاملني، الرمحن الرحيم، مالك يوم الدين، اهلادي ملن حيب إىل صراط 

غضوب عليهم والضالني، ومن تشبه ما من املنحرفني، واحلمـد هللا  وأضل عنه امل ،مستقيم
  .تزييف املنحرفني عنها وامللحدين الذي حفظ الشريعة بالعلماء والفقهاء الربانيني من

والصالة على خامت النبيني واملرسلني، الذي بلغ األمانة ونصح األمة وتركهـا علـى   
لك مع اهلالكني، وعلى آله وصحابته السـالكني  احملجة البيضاء اليت من زاغ عنها وتركها ه

م وسار على طريقهم إىل يوم على من تبعهم على جهولسبيله يف إقامة احلق ونشر الدين، 
  :أما بعد... الدين

فإن من نعم اهللا على عبده أن يصرف مهته وطاقته إىل العلم الشرعي، وتزداد النعمة 
ده، وهذه عالمة خرية له، ومصداق ذلك قـول  إذا كان ميضي جهده ووقته يف الفقه وقواع

  . )١( )من يرد اهللا به خريا يفقه يف الدين(: النيب صلى اهللا عليه وسلم
واألمة وهي تعيش يف فترا ت الضعف أشد ما تكون حباجة إىل علماء الشريعة الذين 

لتشـديد والتمييـع، ويقفـون يف وجـوه     حيرسوا وحيفظوا من التبديل والتحريف، وا
  ،)٣(واملستشرقني )٢(مللحدينا

                                 
، ومسـلم يف  )٧١رح ( يفقـه يف الـدين    اًأخرجه البخاري يف صحيحه كتاب العلم باب من يرد اهللا به خري ) ١(

 ).١٠٣٧رح (املسألة  ه يف كتاب الزكاة باب النهي عنحصحي
بأن الكون وجد بال خلق أو أن املادة أزلية أبدية، وهي اخلالق واملخلوق يف : قائلونالوهم املنكرون وجود اهللا، و)  ٢(

  .ذات الوقت
اإلحلاد بدعة جديدة يف الضاللة فيما أحسب، مل توجد من قبل يف جاهليات التـاريخ  : يقول األستاذ حممد قطب      

من املؤكد على أي حال أا مل توجد ذه الصورة وذا االتساع الذي متارسه اجلاهلية املعاصـرة، يف  السابقة، و
  .أي فترة سابقة من فترات التاريخ

 ) .٢/٨٠٣(واملوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب ) ٦٠٥(مذاهب فكرية معاصرة : ينظر      
. رق، ويطلق على كل ما يبحث يف أمور الشرقيني وثقافتهم وتارخيهمتعبري يدل على االجتاه حنو الش: االستشراق)  ٣(

املختلفة عن الشرق اإلسالمي، والـيت تشـمل    تالدراساويقصد به ذلك التيار الفكري الذي يتمثل يف إجراء 
  .حضارته وأديانه وآدابه ولغاته وثقافته

 =الشـريعة ومن تابعهم وموقفهم من ثبات تشرقون واملس) ٢/٦٨٧(املوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب : ينظر      
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  .لذين يفسدون يف األرض وال يصلحون، من اوغريهم )١( والعلمانيني
أجل إن األمة يف حاجة إىل فقهاء ينذرون قومهم ويصلحون ما أفسـد النـاس، يف   

 كتاب اهللا وسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم وآثـار   حاجة إىل فقهاء ميعنون النظر يف
، والتفتيش عن معانيها، والتفكري يف غوامضها، واستنباط ما خفي منـها،  الصحابة والتابعني

على املعاصرين له مـن   )٢(فمن فعل ذلك كان جديرا بلحاق من سبقه من العلماء، والتربيز
  . )٣(الفقهاء

  .، الذين يقولون احلق وبه يعدلوناألمة يف حاجة إىل العلماء والفقهاء الربانيني
ضي اهللا األمة اليوم، هو من ذكره اإلمام علي بن أيب طالب ر إن الفقيه الذي حتتاجه

 ةرمح ط الناس منمل يقنأال أُنبئكم بالفقيه حق الفقه؟ من « :حيث قال يف كالم بديع لهعنه 
وال .اهللا، ومل يرخص هلم يف معاصي اهللا، ومل يؤمنهم من مكر اهللا، ومل يترك القرآن إىل غريه

ري يف قراءة ليس فيها ـقه، وال خري يف فقه ليس فيه تفهم، وال خخري يف عبادة ليس فيها تف
   .(٤) »تدبر

أناسا يناضلون عن دينه، ويـدفعون  «: وكان من فضل اهللا على هذه األمة أن قيض
الشبه برباهينه فنظروا يف ملكوت السموات واألرض، واستعملوا األفكار، وأذهبـوا عـن   

                                                                                               
 ).٥(ومشوهلا دراسةً وتطبيقا =

مث قال معلقا  »إقامة احلياة على غري الدين«سفر احلوايل بقوله . أفضل تعريف وقفت عليه ما عرفه ا د: العلمانية)  ١(
من الدين مبفهومه الضيق  يف موقفها سواء بالنسبة لألمة أو األفراد ،مث ختتلف الدول واألفراد«: على هذا التعريف

ويقابلها مـا  ... ، وتسمي منهجها العلمانية املعتدلةقراطية الليرباليةفبعضها تسمح به، كاتمعات الدمي: احملدود
  . »يسمى العلمانية املتطرفة أي املضادة للدين ويعنون ا اتمعات الشيوعية وما شاكلها

  .)٢١( ا وآثارها يف احلياة اإلسالمية املعاصرةالعلمانية نشأا وتطوره       
 . )٤٩٥(ومذاهب فكرية معاصرة ) ٢/٦٧٩(املوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب : وينظر       

عليهـا،  برز أي ظهر بعد اخلفاء، وإذا تسابقت اخليل قيل لسابقها قد  بالتخفيفبرز فالن يربز  :من برز، يقال  )٢(
  .لشيء أي أظهرتهالكتاب وا وأبرزت

        

 ).  ٦٤٦(والقاموس احمليط ) ٧/٣٦٤(العني : ينظر       
 ).١/٥٤٩( ، يف كتابه الفقيه واملتفقه -رمحه اهللا-من كالم لإلمام اخلطيب البغدادي  الفقرةاستفدت فكرة هذا )  ٣(
  ). ١/٢٦(فار واملغين عن محل األس) ٢/٣٣٩( الفقيه واملتفقه :، وينظر ) ١٠/٧٩(كرت العمال )  ٤(
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واختذوا اخللوة أنيسا، وفازوا برم جليسا، حـىت   أنفسهم ما يشغلهم عن ذلك ليال وارا،
نظروا إىل عجائب صنع اهللا يف مساواته وأرضه، وهم العارفون من خلقه، والواقفون مع أداء 
حقه، فإن عارض دين اإلسالم معارض أو جادل فيه خصم مناقض، غربوا يف وجه شبهاته، 

  .باألدلة القاطعة، فهم جند اإلسالم ومحاة الدين
 صلى اهللا عليـه وسـلم،   عث اهللا من هؤالء سادة فهموا عن اهللا وعن رسول اهللا وب   

فاستنبطوا أحكاما فهموا معانيها من أغراض الشريعة يف الكتاب والسنة، تارة مـن نفـس   
القول، وتارة من معناه وتارة من علة احلكم، حىت نزلوا الوقائع اليت مل تذكـر علـى مـا   

  .)١( »طريق ذلكذكر، وسهلوا ملن جاء بعدهم 
فرمحة اهللا على هؤالء العلماء العظماء، وما أمجل العيش يف أكنافهم، والسري علـى  

  .منهجهم وطريقتهم
جعلنا اهللا وإياكم من العاملني مبا علمنا، وأعاننا على تفهيم ما فهمنا، ووهـب لنـا   

  .)٢(كل شيء قدير يوم نلقاه، إنه على علما نافعا يبلغنا رضاه، وعمال زاكيا يكون عدةً لنا
إن لقب الفقيه لقب شريف ال يوفق له إال من وفقه اهللا، وهذا الوسام ال يناله طالب 
العلم إال بعد جهد جهيد من البحث والقراءة ودوام املطالعة والنظر والتأمل والتفكري والفهم 

ة املذاكرة الدقيق يف نصوص الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم، واحلفظ ومالقاة العلماء وكثر
  .ممعه

 إىل حيتاج وصاحبه إال علم الفقه دون وليس ،الفقه )٣(أبازير كلها العلوم أن واعلم«
 أمـور  من شيء كل معرفة من بطرف يتعلق أن حيتاج الفقيه ألن، الفقيه إليه حيتاج ما دون
 اجلارية سالنا وأمور، والضر والنفع، والضد واخلالف، واهلزل اجلد معرفة وإىل، واآلخرة الدنيا
  .)٤( »منهم املعروفة والعادات، بينهم

                                 
 ) .٢/٦١(، املوافقات -رمحه اهللا-هذا من كالم اإلمام الشاطيب )  ١(
 ) .٢٣-٢١(مقدمة املوافقات : ينظر)  ٢(
  .ولعل هذا هو املراد واهللا أعلم .مفردها بزار وهي التوابل : وقيل . زر ، بالكسر، من معانيه األوالد بِ: مفردها ) ٣(

 ) .١/٤٧(واملصباح املنري ) ٤/٥٦(لسان العرب : ينظر      
 ) .٣٣٤-١/٣٣٣(كتاب الفقيه واملتفقه )  ٤(
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وعلى طالب الفقه أن يعلم أن مراتب الفقهاء تتفاوت يف طريقة التعامل مع األحكام 
  :مراتب الشرعية من خالل النظر يف القواعد الفقهية والفروع إىل ثالث

هؤالء من يتمسكون بالقواعد، ولكنهم قليلوا املمارسة للفروع ومآخذها، ف :األوىل
  .يزلون يف أدىن املسائل

املستغرقون يف الفروع ومداركها واملستكثرون منها، الواحد منهم قد أفرغ  :الثانية
مجام ذهنه فيها، وغفل عن القواعد الكلية، فهوالء تتخبط عليهم تلك املدارك ويصـبحون  

  .حيارى
هؤالء يرون األمر وهم من وفقهم اهللا مبزيد من العناية، فجمع بني األمرين، ف :الثالثة
   .)١(رأي العني

ونستفيد من هذا الكالم أن القواعد الفقهية ال تؤخذ من أي فقيه، وإمنا تؤخذ مـن  
  .ة وكثرة املمارسة للفروع ومآخذهاالفقيه احلاذق الذي مجع بني التمسك بالقواعد الكلي

ايـة  مبزيد عن وال أخال اإلمام ابن حزم إال من أصحاب املرتبة الثالثة اليت وفقهم اهللا
  .ومجع بني األمرين واهللا أعلم

البحث يف رسالة املاجستري يف علم الفقه، ويف  إىل اختيار وفقينوقد من اهللا علي أن 
:  كتاب نفيس، حيث كـان املوضـوع هـو   قواعده على اخلصوص ومع فقيه متبحر، ويف

حي إىل اية ب األضااـمن كت(ن حزم من خالل كتابه احمللى القواعد الفقهية عند اإلمام اب
  ).الكتاب

: ر مفيد إن شاء اهللا تعاىل من حيثوبعد هذه املقدمة أذكر خطة البحث بكالم خمتص
  .موضوع البحث، وبيان أمهيته، ودواعي اختياره، ومنهجيته وخطته

& 
حزم من خالل كتابه بن القواعد الفقهية عند اإلمام اأما حتديد موضوع البحث فهو 

  ).ن كتاب األضاحي إىل اية الكتابم(احمللى 
ولقد أصبح علم القواعد والضوابط الفقهية من العلوم  اليت ال يشك عامل وال طالب 

                                 
 ).٣٠٩/ ١(األشباه والنظائر للسبكي : ينظر)  ١(
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حيث قال يف  -رمحه اهللا- وأكتفي هنا بكالم لإلمام القرايفعلم يف أمهيته وجاللته وشرفه، 
  :كتابه الذخرية
مة النفع يف أبواب الفقه، حيتاج إليها الفقيه حاجةً شـديدة، إن  عظي :هذه القواعد«

أراد أن يكون من فحول العلماء، وبسبب اإلحاطة ذه القواعد تتضح املـدارج ويتميـز   
الصواب يف املذاهب من اخلطأ وتنشأ الفروق والتراجيح، ويف مثل هذه املواطن يتميز اجلذع 

   .)٢( »، والصاحل لضبط الطاحل)١(من القارح
والذي آمل أن يكون يل مما قاله اإلمام القرايف أكـرب   -وانطالقاً من أمهية هذا العلم 

  .رغبت يف دراسة القواعد الفقهية ليكون جماالً لبحثي يف مرحلة املاجستري -احلظ والنصيب 
وملا كان علم القواعد واسعاً والزمن املخصص للبحث ضيقاً، وكثري مـن القواعـد   

 ،ت الكتب ودواوين اإلسالم العظيمـة كتاب مستقل بل منثور يف بطون أمهاليس مدوناً يف 
  :للبحث يف مجع القواعد ودراستهاوجدت نفسي أمام طريقتني 

  .أن أمجعها من كتاب فقهي معني :الطريقة األوىل
   .ها من عدة كتب يف موضوع موحد هلاعأمج أن :الطريقة الثانية

ألهل العلم، مث استخارة اهللا عزوجل استقر وبعد نظر طويل وتأمل وحبث واستشارة 
األمر عندي على الطريقة األوىل، وهي أن أمجع القواعد وأدرسها من كتاب فقهي إلمـام  

وعلى زمالئي مشـروع   –جزاه اهللا ألف خري  – يعلي احملماد. علينا د أشارمعني، ولقد 
شروع ما كنـت عازمـا   استنباط القواعد والضوابط الفقهية من كتاب احمللى فوافق هذا امل

لإلمام اجلليل فخر األندلس أيب حممد ) احمللى شرح الى(، فوقع االختيار على كتاب )٣(عليه
                                 

قـوارح  )  ج( ما استتم اخلامسة وسقطت سنه اليت تلي الرباعية ونبت مكاا نابـه   :هو من ذي احلافرالقارح )  ١(
وقارحان على جـانيب رباعيتيـه    العلينيلى جانيب رباعيته ولكل ذي حافر قارحان عوقرح وهي قارح وقارحة، 
  . السفليني وهي أنيابه األربعة

 ).٧/٤٨(وتاج العروس ) ٢/٥٥٩(ولسان العرب ) ٢/٧٢٤(املعجم الوسيط : ينظر       
 ) .٥/٣٠٨(الذخرية لإلمام القرايف )  ٢(
  : ومت رفع هذا املشروع وكان على مراحل)  ٣(

قيحها تنقيحا أوليا وكتابـة خطـة   الطالب جبمع القواعد والضوابط من كتاب احمللى ، وتن قام: املرحلة األوىل
  =.العليا تالدراساالدراسة لرفعها لقسم 
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هـ، وهذه الطريقة سار عليها اإلمـام القـرايف يف   ٤٥٦علي بن أمحد بن حزم املتوىف سنة 
  .)١( كتابه الفروق حيث قام جبمع القواعد والفروق من كتابه الذخرية

فخر به املكتبة اإلسالمية فيكفي فيـه  تمام ابن حزم مؤلف هذا الديوان الذي أما اإل
وحد، البحر، ذو ابن حزم اإلمام األ«: قول اإلمام الذهيب عنه حيث قال يف سريه ما ملخصه

االً، رزق ذكاء مفرطاً، وذهنـاً سـي  ... ه احلافظ، املتكلم األديبيالفق.. .الفنون واملعارف
كان ينـهض   ...متبحر يف النقل عدمي النظريوهو رأس يف علوم اإلسالم .. .وكتباً نفيسة كثرية
ومصنفاته مفيـدة، وقـد زهـد يف     وفيه دين وخري ومقاصده مجيلة،... بعلوم مجة وجييد النقل

الرياسة، ولزم مرتله مكباً على العلم، فال نغلو فيه، وال جنفو عنه وقد أثـىن عليـه قبلنـا    
  .)٢(»الكبار

فهـو   -رمحـه اهللا - ن أجل مصنفات اإلمام ابن حزمالذي هو م) حمللىا(أما كتابه 
،كما ذكر ذلك يف مقدمة للمجلىوهذا الشرح هو شرح خمتصر ) الى(شرح لكتابه عبارة عن 

  .كتابه حيث قال لطالبه املبتدئني
 فإنكم رغبتم أن نعمل للمسائل املختصرة اليت مجعناها يف كتابنا املرسوم بـالى «

  .)٣( »...خمتصراًشرحاً 
  .)٤(»وإمنا كتبنا كتابنا هذا للعامي، واملبتدئ، وتذكرة للعامل«

  
                                                                                               

  . ياسني اخلطيب املرشد العلمي . مت تنقيح ماحتصل من القواعد مع فضيلة د: املرحلة الثانية=
: دراسة القواعد الفقهية يقوم بـذلك / ١: ى النحو التايلعلى أربعة طالب عل املشروعمت تقسيم : املرحلة الثالثة

  .خالد اجلريسي و عبد اهللا آل طه: دراسة الضوابط الفقهية ويقوم بذلك/ ٢. أمحد الغامدي وفاحل السفياين
 .٢٤/١١/١٤٢٤: ومتت املوافقة على هذا املوضوع على حنو ما سبق يف تالدراساوعرض ذلك على قسم 

اهللا تعاىل بفضله أن وضـعت يف أثنـاء    أهلمينوقد «: يف مقدمة كتابه الفروق -رمحه اهللا-رايف يقول اإلمام الق)  ١(
كتاب الذخرية من هذه القواعد شيئا كثريا مفرقا يف أبواب الفقه كل قاعدة يف باا وحيث تبىن عليها فروعهـا   

تلخيصها وبياا والكشـف عـن    مث أوجد اهللا تعاىل يف نفسي أن تلك القواعد لو اجتمعت يف كتاب وزيد يف
أسرارها وحكمها لكان ذلك أظهر لبهجتها ورونقها وتكيفت نفس الواقف عليها ا جمتمعة أكثر مما إذا رآهـا  

  ) .١/٧١( »مفرقة 
 

 ) .١٨٧-١٨/١٨٤(سري أعالم النبالء : ينظر)  ٢(
 ) .١/٩٠(احمللى )  ٣(
 ) .٥/٢٥(احمللى )  ٤(
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& 
تكمن أمهية هذا البحث يف كتاب احمللى الذي يعد ثروة فقهية نقلـت لنـا علـوم    
السابقني وكتبهم، ودارت معارفها بني أحكام القرآن وأحكام احلديث، كما حوت هـذه  

ية فقه الصحابة والتابعني وفقه األئمة األربعة وفقه تابعي التابعني إىل منتصف املوسوعة الفقه
وكان أحد اتهـدين مـن    -)١(القرن اخلامس اهلجري، وهذا ما دعا العز بن عبد السالم 

  :إىل اإلشادة باحمللى البن حزم بقوله -الشافعية 
  .)٢(»للشيخ املوفق)  واملغين( البن حزم ) احمللى(كتب اإلسالم مثل ما رأيت يف «

وهذا ما دعاين الختيار هذا السفر الكرمي لتكون دراسيت للقواعد الفقهية منه، أعيش 
بني أكنافه، وأقتطف من مثاره النافعة، وأتدرب فيه على االستنباط واالسـتدالل وحماولـة   

للفـروع   احلصول على امللكة الفقهية، ألن هذا هو املقصد واحلقيقة من الفقه ال جمرد احلفظ
  .)٣(واملسائل، وإن كان هذا مطلوبا أيضا 

ومما دعاين إىل اختيار هذا املوضوع حماولة املسامهة يف إبراز جهود هذا اإلمام يف فن    
  : القواعد الفقهية ال سيما وأن له كتابني مفقودين ومها

  .اإلمالء يف قواعد الفقه، يف ألف ورقة  -١
  )٤( .يف ألف ورقة در القواعد يف فقه الظاهرية،  -٢

أو ...  : (، فقال يف اإلحكام)ذي القواعد(باسم  على كتاب له -رمحه اهللا– ابن حزم ونص
كـل  ( : وقال أيضـا . )٥()ذي القواعدخالفوا شيئًا من الشروط اليت قد مجعناها يف كتاب 

ال أن شرط اشترطه إنسان على نفسه أو هلا على غريه فهو باطل، ال يلزم من التزمه أصـلًا إ 
يكون النص أو اإلمجاع قد ورد أحدمها جبواز التزام ذلك الشرط بعينه أو بإلزامه، ولـيس  

                                 
امللقـب بسـلطان    أبو حممد السلمي الدمشقي الشافعي، شيخ املذهب، ومفيد أهلـه،  عز الدين بن عبد السالم)  ١(

، وله مصنفات حسان منها التفسري والقواعد الكربى والصغرى، وكتاب الصالة، والفتـاوى املوصـلية،   العلماء
هجـد غزيـر   وكان إماما زاهدا ثقة كثري الت، وغري ذلك، ولد سنة سبع أو مثان وسبعني ومخسمائة، ومسع كثريا

  .-رمحه اهللا- وتويف سنة ستني وستمائةالدمعة حسن األخالق كثري التواضع قليل التعصب، 
 ).٢/٥٥(طبقات الشافعية ) ٦٣(املذهب  جوالديبا) ١/٦٨٢(وفوات الوفيات ) ١٣/٢٣٥(البداية والنهاية :ينظر      

  ).٢٠/٩٤(والوايف بالوفيات ) ١٨/١٩٣(سري أعالم النبالء : ينظر)  ٢(
وليعلم أن اإلكثار من كتب احلديث وروايته ال يصري بـه  «: -رمحه اهللا-يقول اإلمام أبوبكر اخلطيب البغدادي )  ٣(

 ) .١/١٥٩(كتاب الفقيه واملتفقه »الرجل فقيها، وإمنا يتفقه باستنباط معانيه وإمعان التفكري فيه 
 ) .١٨/١٥٩(مام الذهيب يف السري ولقد ذكرها اإل ).١/٢٦(ذُكر ذلك يف مقدمة حتقيق احمللى )  ٤(
)٣/٤٠٦(  )٥( . 
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  .)١() بذي القواعدذلك إال يف شروط يسرية؛ قد ذكرناها يف كتابنا املرسوم 
ومن خالل قراءيت لكتاب احمللى وجدت فيه عددا من القواعد الفقهية اليت جعلـتين  

  .وضوع والكتابة فيهأقدم على اختيار هذا امل
نه مل يتطرق إىل دراسة هذا اجلانب إ، حيث ين قناعة يف أمهية املوضوع اجلدةومما زاد

  .حزم أحد من الباحثني فيما أعلم الفقهي من تراث اإلمام ابن
  

  
  .يتكون البحث من مقدمة وفصلني وخامتة

عي االختيـار، وخطـة   املقدمة وتشتمل على حتديد موضوع البحث، وأمهيته، ودوا
  .البحث، ومنهج البحث

   دراسة موجزة حلياة اإلمام ابن حزم، ولكتابه احمللى، وللقواعـد الفقهيـة 
بصفة عامة، ومنهج ابن حزم فيها خاصة 

:ويشتمل على ثالثة مباحث 
 التعريف باإلمام ابن حزم بإجياز. 
  : وفيه مطلبان 
.صر ابن حزمع:املطلب األول 
.حياة ابن حزم:املطلب الثاين 

 دراسة موجزة عن كتاب احمللى البن حزم. 
  :وفيه مخسة مطالب

.تاريخ الكتاب، وأصله، ومصادره، وأسباب التأليف، وموضوعه :املطلب األول 
.أسلوب ابن حزم:املطلب الثاين 

.منهج ابن حزم يف كتابه:املطلب الثالث 

                                 
وال أعلم هل هذا الكتاب هو أحد الكتابني السابقني أم غريمها مل أتوصل إىل شيء يف ذلك واهللا أعلم  . )٥/٣٠(  )١(

. 
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.موقع احمللى بني كتب الفقهاء وأمهيته وثناء العلماء عليه:الرابع املطلب 
.املآخذ على كتاب احمللى:املطلب اخلامس 
 دراسة موجزة عن القواعد الفقهية ومنهج ابن حزم فيها: 
    :وفيه مطلبان 

.مبادئ ومصطلحات يف علم القواعد الفقهية :املطلب األول  
  :  وفيه أربع مسائل

.القاعدة الفقهية يف امليزان :املسألة األوىل  
.علم القواعدالقاعدة الفقهية و تعريف:املسألة الثانية  
الفرق بني القاعدة الفقهية والضابط، والفرق بينها وبني القاعدة األصـولية،  :املسألة الثالثة 

.والفرق بينها وبني النظرية الفقهية  
.م يف التأصيل للقواعد الفقهية منهج ابن حز:املطلب الثاين  
  : وفيه مسألتان 
.منهجه يف استمداد القاعدة وصياغتها :املسألة األوىل  
.نقده لبعض القواعد :املسألة الثانية  
   اية الكتاب دراسة القواعد الفقهية املستخرجة  من أول باب األضاحي إىل

: وهي 
  .األحكام على األمساء -
  .ة ال جتب إال حيث أوجبها اهللالغرام -
  .كل سنة ليست فرضاً فإن هلا حدوداً مفروضة ال تكون إال ا -
  .ماحركل ما أضر فهو  -
  .من فعل ما أمر به فهو حمسن -
  .الوعد ال يلزم إجنازه -
  .كل شرط ليس يف كتاب اهللا فهو باطل -
  .الظلم ال جيوز إمضاؤه بل يرد ويفسخ -
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  .يعطى كل ذي حق حقه -
  .واجلهل والنسيان  د واخلطأتضمن بالعمأموال الناس  -
  .العجماء جرحها جبار -
  .كل ما تولد من شيء فهو لصاحب ما تولد منه -
  .ليس وجوب الضمان مببيح للضامن ما حرم اهللا عليه -
  .بيع مامل يرقط وال تعرف صفته باطل -
  .ال جيوز أن يفسخ بيع صح بفساد شيء غريه -
  .كل ما ملكه املرء فحكمه فيه نافذ -
د اليت أمر اهللا تعاىل بالوفاء ا إمنا هي العقود املنصوص عليها بأمسائها وأن كل ما العقو -

  .عداها فحرام عقده
  .كل عقد عقد على أن ال صحة له إال بصحة ما ال صحة له فهو باطل -
  .بنص إال كل عقد صح مؤجالً أو حاالً بالنص فال جيوز إبطال التأجيل أو احللول -
  .تزامه فال جيوز أن يلزم يف ثان ، ويف حني مل يلتزم فيهكل عقد مل يلزم حني ال -
  .إمنا تورث األموال ال احلقوق -
  .ال جيوز مال أحد إال بطيب نفس منه ورضاه -
  .حيرم على صاحب املال أن يبيحه لغريه إال حيث أباح القرآن والسنة -
  .كل مال بيد إنسان فهو له -
 يلزمه، أو أكره على فعـل تبيحـه   كل من أكره على قول ومل ينوه خمتارا له فإنه ال -

  .الضرورة فال شيء عليه
  .جتوز اإلجارة على فعل الطاعات عن الغري -
  .كل حق ثبت بنص فال يسقط أبداً إال بنص وارد بسقوطه -
  .احلدود ال طالب هلا إال اهللا وال مدخل للعفو فيها -
  .كل من أنفذ حقاً فهو نافذ ومن أنفذ باطالً فهو مردود -
  .واحد على اجلميع إال أن يأيت نص أو إمجاع بالفرق بني شيء من ذلكالدين واحلكم  -
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  .يف كل شيء حيكم على اليهود والنصارى واوس حبكم أهل اإلسالم -
 .ال حيل ألحد أن يلزم آخر فعل شيء معني من الذكر والرب إال بقرآن أو سنة -
  .وال حكمه على غريه األصل أن ال جيوز قول أحد على غريه -
  )١(.اجلدة أُم -

 
  .أهم النتائج اليت توصل إليها الباحث والتوصيات والفهارس 

  
  

                                 
  :قد مت حذف بعض القواعد؛ ألنه بعد التأمل والنظر فيها ظهر يل ما يلي: تبيه)  ١(

حكم القاضي ال حيل ما كان حراماً، وال حيرم ما كـان  : س بقاعدة وإمنا هي مسألة فقهية مثلمن القواعد ما لي: أوالً
  .  كل عدل فهو مقبول لكل أحد وعليه: ، ومثل ئهحالال قبل قضا

. يف هذا البحـث  الدراسةمن القواعد ما هي قاعدة أصولية وليست قاعدة فقهية فتم استبعادها ألا ليست حمل : ثانياً
  .صح حترميه مل جيز أن خيرج عن التحرمي إىل التحليل إال بنص صحيح  ما: وهي

قاعدة كل ما عدا الشرع جور : من ذلك: ضم بعضها إىل بعضما تكون فيها نوع من التداخل فتم  من القواعد: ثالثاً
الم يف كـل  حيكم على اليهود والنصارى واوس حبكم أهل اإلس: وباطل ال جيوز احلكم به، مت دجمها مع قاعدة

  .شيء
مـا ال  : ومن ذلك. قاعدة ما جاز ملكه جاز بيعه، مت ضمه مع قاعدة كل ما ملكه املرء فحكمه فيه نافذ: ومثاله      

  .وهكذا ... حيل بيعه وال ملكه فال ضمان عليه، مت ضمها إىل قاعدة أموال الناس تضمن بالعمد
وإبطاهلا ال لتقريرهـا،   ملناقشتهاليس يف معرض التقرير أو ذكرها من القواعد ما ذكرها اإلمام يف معرض الرد و: رابعاً

. كل من صار إىل حال يبطل اختياره فيها بأي وجه صار إليه فهو يف حكم من صار إليها بغلبـة الظـن   : مثاله
  . املتولد من احلرام حرام: ومثال الثاين

  .لعاملني وخلصنا بعد ذلك ذه القواعد اليت مت دراستها واحلمد هللا رب ا
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  :ستكون منهجية البحث وأسلوبه على النحو التايل

تقوم هذه الدراسة يف كتاب احمللى من كتاب األضاحي إىل اية الكتاب على القراءة  - ١
  .اجلردية االستقرائية الفاحصة املتأنية للكتاب

قتصار على ما يرد علي من القواعد، من املكان احملدد واملقرر يل، مع التنبيه علـى  اال - ٢
عدم التعرض للقواعد املكررة والقواعد اليت سبق أن درسها باحث سـابق مـن أول   

  .كتاب احمللى إىل كتاب اجلهاد
 –ياسـني اخلطيـب   / متحيص ما حتصل لدي من تلك القواعد مع فضيلة الـدكتور  - ٣

فاستبعدت منها ما يظن أنه قاعدة بينما هو عند التحقيق حكـم   –علمي املرشـد ال
  .فقهي، واستبعدت القواعد األصولية والتقسيمات الفقهية

حرصت على إيراد القواعد من نص اإلمام وبلفظه ما أمكن إال إذا رأيـت احلاجـة    - ٤
  .تقتضي التدخل يف النص فإين أتدخل فيه وأشري إىل ذلك يف اهلامش

لقاعدة أكثر من صيغة لدى اإلمام فإين أصدر أمتها واملختارة منها، مث أشـري  إذا كان ل - ٥
  .إذا كان يف ذلك فائدة إىل سائرها يف اهلامش

  .غالبا رتبت القواعد على حسب تسلسل ورودها يف الكتاب - ٦
حرصت على أن يكون عرض القاعدة من كالم ابن حزم وكأنه كتاب قـد ألفـه،    - ٧

  :ان عرض القاعدة على النحو التايلما احتيج إليه، وكفأخرجت منها كالم غريه إال 
أبني معىن القاعدة املعنية، فأشرحها شرحاً مناسباً، موضحاً املعىن اللغوي والغامض  - أ 

  .منها، واملعىن االصطالحي ملا يرد من املصطلحات، وأحل تركيبها
سـه أو  االستدالل للقاعدة، واألصل يف ذلك كالم اإلمام من كتابه يف  املوضع نف -ب 

، فإن مل أجد أحاول ذكر أدلة للقاعدة من إن وجد يف مواضع أخرى من الكتاب،
  .كتب أخرى، وأبني وجه الداللة منها

التطبيقات على القاعدة، أذكر من تطبيقاا فرعاً أو فرعني متثيالً ال حصـراً مـع    -ج 
 ، وقد أورد بعض الفروع اليتنفسه احلرص على أن تكون من كالم اإلمام ابن حزم
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  .توافقه من املذاهب األخرى، إذا احتيج إىل ذلك زيادةً يف التوثيق للقاعدة
، -رمحه اهللا-عدم التعرض للمسائل اخلالفية واالكتفاء بعرض رأي اإلمام ابن حزم  - د 

  .رج عن مقصود البحثحىت ال خن
  .أشرح الغريب اللغوي واحلديثي والفقهي واملصطلحات الفقهية  - ٨
ها املعتمدة بـدون اإلطالـة يف ذلـك، وإن كـان يف     ختريج األحاديث من مصادر - ٩

  .الصحيحني أو يف أحدمها أكتفي به
وكتبتـها بالرسـم    عزو اآليات القرآنية إىل مواضعها بذكر اسم السورة ورقم اآلية -١٠

  .العثماين 
  .الترمجة لألعالم ترمجة خمتصرة عند أول موضع يرد فيه العلم -١١
  .تعارف عليهاتذييل فهرس الرسالة بالفهارس الفنية امل -١٢
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



____17_____________________________________________  __      
 

 

 
وخصوصا كتاب  -رمحه اهللا- ع كتب اإلمام ابن حزملقد عشت ردحا من الزمن م

، وكان من أفضل األزمنة اليت عشتها، بذلت جهدي قدر طاقيت يف البحث والتنقيـب  احمللى
واستخراج القواعد ودراستها، ولقد خضت غمار هذا البحث مع صعوبته، ومشـرت عـن   

  .جلد، وطلبت العون واملدد من اهللاساق 
ــةٌ  ــامِ تجرب ــت ويف األي   إين رأي

  

  للصـرب عاقـبةً حمـمودةَ األثـرِ   

     
  

  أمـرٍ يحاولُـه  وقلَّ مـن جـد يف  

  

   )١(واستصحب الصرب إال فاز بالظَّفَرِ   

     
  

يف دراسة  ، فلم مينعين ذلك من أن أبذل جهدي وما أملكومع تقصريي وقلة علمي   
كما قال صلى اهللا )خري الصدقة جهد املقل (د ذلك ال أُالم فإن ـ، وبعا املوضوع املهم هذ

  .)٢(عليه وسلم 
به، وأجهدت نفسي السـاعات   قالالئحرصت على أن أخرج هذا البحث بالشكل 

، وحاولت أن أقدم للقارئ إضافة جديدة سواء كان يف فقهه اإلمـام  وكتابتهالطوال جلمعه 
أو يف علم القواعد، فما كان فيه من صواب وكمال فهـو مـن اهللا    -اهللارمحه -ابن حزم 

وحده، مث ممن كان هلم فضل علي من العلماء وطلبة العلم، وما كان فيه من خطأ ونسـيان  
مـن  وقد اجتهدت وما علي وراء االجتـهاد  ، ملقصرة واهللا املستعانونقصان فمن نفسي ا

  . سبيل، واهللا حسيب ونعم الوكيل
اخلتام أسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يبصرنا يف ديننا، وأن خيتار لنا ما فيه نفع لنـا   ويف

وألمتنا، وأن ينفعين ذا العمل، وأن يرزقين اإلخالص فيه، وأن يزيدنا علما وفقها يف دينـه  
  .إنه خري مسؤول، وهو اهلادي إىل سواء السبيل

 
  صور السفياينفاحل بن صقري بن من

  قسم الدراسات العليا الشرعية 
  شعبة الفقه              

                                 
ـتظرف      ) ١(  ـتطرف يف كـل فـن مس تنسب هذه األبيات إىل اخلليفة علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه، ذكر ذلك صاحب كتاب املس

)٢/١٣٩  .(
والنسائي يف سننه الكـرب ى كتـاب   ) ١٦٧٧رح ( أخرجه أبو داود يف سننه كتاب الزكاة باب الرخصة فيه )  ٢( 

  وصـححه ) ١٥٠٩رح ( وصححه احلاكم يف كتاب الزكـاة  )  ٢٣٠٥ح ر( الزكاة باب صدقة جهد املقل 
 ) . ٤/٩٩(وابن خزمية ) ٢/٧٧(ابن حبان يف صحيحه 
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من إمتام هذا البحث وأشكره على توفيقـه   أشكر اهللا سبحانه وتعاىل مبا من به علي
  .ح علي وشرح صدري له وهداين إليه، وأسأله أن يلهمين الشكر على ما فتنهوامتنا

  

  منبـت شـعرة  ولو أن يل يف كـلّ  
  

  
     

  )١(لساناً يبث الشكر كنت مقصـرا 
فضل اهللا علـي إلمتـام هـذا     الفضل بعد وأشكر والدي العزيزين اللذين كان هلما

،  ، فجزامها ريب عين خري اجلزاءة، ودعوات صاحلوما أحاطاين به من رعاية وعناية ،البحث
  .ارمحهما كما ربياين صغريا رب

شيخي وأستاذي ومشريف، ومن له فضل علي، الذي دير وأخص مبزيد الشكر والتق
 ،ني، وحبه الصادق، وخلقه العـايل، وتواضـعه اجلـم   ، وفكره الرصغمرين بعلمه الغزير

عبد اهللا بن عبـد العزيـز   ناصر بن : الدكتور ، فضيلة األستاذونصائحه وتوجيهاته السديدة
  .امليمان

 ،-مع تقصريي معه  –سن استقبايل حيو يل، ويهش ويتلقاين، إال بابه أغشى ما فإين
وما قدمت له شيئا من حبثي إال وصوب خطئي فيه وسـدد   وجليله،حبثي  دقيق عن ويسألين

ه وتقـديره،  صوايب ووجدت يف مالحظاته من الفوائد الشيء الكثري مما يعجزين عن شـكر 
   .   فجزاه اهللا عين خريا

امخ العلمي الذي يعد منـارة  وأتوجه بالشكر إىل جامعة أم القرى ذلك الصرح الش
، وأخص بالشكر كليـة الشـريعة والدراسـات    ات العلم يف هذه البالد املباركةمنار من

اسة ومساعديت على اإلسالمية ممثلة يف قسم الدراسات العليا الشرعية لتهيئة الفرصة يل للدر
  .التحصيل العلمي

ـ متام هذا البحثانين وشجعين على إوال يفوتين يف اخلتام أن أشكر كل من أع ن ، م
  أمحـد  األستاذ: ما رفقائي يف الدراسة والبحث وهم، وال سياألساتذة والزمالء، وأهل بييت

  . عبد اهللا بن سامل آل طه ، واألستاذخالد بن عيد اجلريسي ، واألستاذبن حممد الغامديا
                                 

  ). ١/٤٦٦(حماضرات األدباء : ينظر) ١(
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يهدينا  أسأل أن جيزل املثوبة للجميع، وأن يبارك يف اجلهود، وأن خيلص لنا النية، وأن
  .وأن خيرجنا من الظلمات إىل النور، سبل السالم

  .    مد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلاتواحل                            
  .له إال أنت ، أستغفرك وأتوب إليكسبحنك اللهم وحبمدك ، أشهد أن ال إ      

  
 

 
 

 

 فاحل بن صقري احلجي السفياني
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  ل األولـــــالفص
 

دراسة موجزة حلياة اإلمام ابن حزم، ولكتابه احمللى، وللقواعـد  
  :وفيه ثالثة مباحث الفقهية بصفة عامة، ومنهج ابن حزم فيها خاصة
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  الـمبحث األول
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  الـمطلب األول
 

  
من األمور املهمة ملعرفة أي شخصية ومكانتـها، وقيمـة   
جهودها العلمية والعملية؛ معرفة العصر الذي عاش فيه، وللتعرف 

ومعرفة األثر الذي تركه  -رمحه اهللا-على مكانة اإلمام ابن حزم 
، سوف -رمحه اهللا-هذا العصر على شخصية وعقلية وفكر إمامنا 

  :ندرس ذلك العصر من خالل املسائل التالية
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حناول يف هذا املبحث أن نصف ونذكر أهم األحداث اليت عاشها وعاصرها اإلمـام  
أي يف الربع األخري من القـرن  ) ٤٥٦-٣٨٤(ما بني  )١(يف األندلس -رمحه اهللا-ابن حزم 

صـة  احلالة ملخ الرابع اهلجري، وبداية النصف الثاين من القرن اخلامس، وميكن وصف هذه
 :يف النقاط التالية

 واليت كـان ) ٣٩٩(الدولة العامرية واليت كانت تعد من عهد اخلالفة اليت سقطت يف  :أوالً
  .والد اإلمام ابن حزم وزيرا فيها

  .)٣٩٩(اليت كانت يف سنة فتنة الرببر  :اًثاني
  .)٢٤٤(زوال سلطان بين أمية  :اًثالث

   .)٢( )٤٨٤-٤٠٠(لوك الطوائف ما عرف بعهد م -رمحه اهللا-معاصرته  :اًرابع
                                 

أوربا يف  جتاحتاوهي اسم لقبائل الوندال اجلرمانية اليت  –واندلوس  –كلمة األندلس اشتقتها العرب من كلمة  )١(
امسها، مث جاء العرب وعربوا هذا االسم إىل  وأعطتهمليالدي واستقرت يف السهل اجلنويب اإلسباين القرن اخلامس ا

   ).أندلوثيا(وأطلق األسبان عليها بعد خروج العرب من الواليات اجلنوبية اسم ) األندلس(
ة إيبرييا ، واتفق املؤرخون واألندلس هي اليت تسمى اآلن يف الوقت احلاضر بأسبانيا، وهي اليت تقع يف شبه جزير      

  .لس مثلثة الشكلدعلى أن األن
حييط ا احمليط األطلسي من الشمال والغرب واجلنوب الغريب، والبحر املتوسط من اجلنوب والشـرق  : حدودها      

  .رق فرنساشاجلنويب، ومن ال
) ١/٣١٠(ومعجـم البلـدان    )٢٩(والتاريخ األندلسي للحجي ) ١/٥(واملعجب ) ١/١٢٨(نفح الطيب : ينظر      

 ). ٤٦(واألندلس التاريخ املصور د طارق السويدان 
وإلعطاء تصور واضح عن تاريخ األندلس، اعلم أنه قد اصطلح املؤرخون على أن األندلس من تاريخ فتحها سنة )  ٢(

  :مرت بعدة عهود، وميكن إمجاهلا على النحو التايل) ٨٩٧(وحىت سقوط غرناطة سنة ) ٩٢(
  ).٩٥-٩٢(عهد الفتح الذي استمر حوايل أربع سنوات : أوالً
  ).١٣٨-٩٥(عهد الوالة : ثانياً
  ).٣١٦-١٣٨(عهد اإلمارة : ثالثاً
  ) .٤٠٠-٣١٦(عهد اخلالفة :رابعاً

  =.)٤٨٤-٤٠٠: (عهد الطوائف : خامساً
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 :وهذه األحداث بينها تداخل وإليك بيان هذه احلقبة التارخيية بإجياز
  حممـد  : واليت أسسها: )١(يف بداية الدولة العامرية  -رمحه اهللا-ولد اإلمام ابن حزم 

وذلك بعد وفـاة احلكـم امللقـب     )٢(. باحلاجب املنصورعبد اهللا بن أيب عامر امللقب بن ا
صـغريا   )٤(ويل من بعده ابنه هشـام ، وقصة خالفته أنه بعد وفاة احلكم، )٣(ستنصر باهللا بامل

                                                                                               
  ).٦٢٠-٤٨٤: (عهد املرابطني واملوحدين : سادساً=

  ) .٨٩٧-٦٢٠(مملكة غرناطة : سابعاً
 ).٤٠-٣٩(التاريخ األندلسي للحجي : رينظ

وتسمى هذه الفترة يف تاريخ األندلس عهد اخلالفة، واختلف املؤرخون يف دولة الناصري اليت كانت يف آخر هذا )  ١(
  .العهد هل هي من هذا العهد أم تدخل يف عهد الطوائف

 ).٦/٢٩٥(تاريخ ابن خلدون : ينظر
األندلسي  اهللا بن أيب عامر بن حممد بن الوليد بن يزيد بن عبد امللك املغافريحممد بن عبد املنصور احلاجب : هو  )٢(

مدبر دولة املؤيد باهللا هشام بن املستنصر باهللا احلكم بن عبد الرمحن األموي، ألن املؤيد بايعوه بعد أبيه وله تسع 
  .سنني وبقي صورة وأبو عامر هو الكل

افتتح فتوحات كثرية وأثر آثارا محيدة، وكان ال ميكن املؤيد مـن   وكان حازما بطال شجاعا غزاء عادال سائسا،
  .هوال من االجتماع بأحد إال جبوار الركوب

وغزا يف أيامه نيفاً ومخسني غزوة، ومأل بالد املسلمني غنائم وسبياً، وكان إذا فرغ من قتال العدو نفض ما عليه 
 -رمحـه اهللا -من ذلك الغبار أن يذر على كفنه ، تـويف  من غبار مث جيمعه وحيفظه، فلما احتضر أمر مبا اجتمع 

  .هـ  ٣٧٤وهو بأقصى الثغور عند موضع يعرف مبدينة سامل مبطوناً شهيداً يف سنة 
 ).٣/١٤٣(شذرات الذهب ) ٣/٥٨(والعرب ) ٤/١٨٩(وتاريخ ابن خلدون   )٢٧/٢٩١( تاريخ اإلسالم : انظر

 

عاص، كان حسن السرية، حماربا للخمر  وكان حمبا للعلوم مكرما ألهلها وهو احلكم بن عبد الرمحن، يكىن أبا ال)  ٣(
نفقت فيها بضائعه من  وأقام للعلم والعلماء سلطاناعه أحد من امللوك قبله، عها مجع ما مل جيممجاعة للكتب بأنوا

  .  ٣٣٦ات سنة كل قطر، م
  ).٢١(مس ، وبغية امللت)٢١-١٩(، جذوة املقتبس ٤/١٨٧تاريخ ابن خلدون : ينظر 

 

، ويكىن أبا الوليد، كان لـه إذ  ٣٥٤هشام بن احلكم بن عبد الرمحن امللقب باملؤيد، ولد يف مجادى اآلخرة سنة )  ٤(
توىل عشرة أعوام وأشهر، فلم يزل متغلبا عليه ال يظهر وال ينفذ له أمر، تواىل عليه احلكم وهو ال حيرك ساكنا، 

د بن هشام، قتل املؤيـد سـنة   فخلع هشاما، حىت قتل حمم) ٣٩٩(ة نحىت قام حممد بن هشام بن عبد اجلبار س
  .صرة الرببر له، ومل يولد له ولدبعد حما) ٤٠٣(
تاريخ العلماء ) ٤/٢٢١(والنجوم الزاهرة ) ١/٢٧(، واملعجب )٢٤(وبغية امللتمس ) ٢١(جذوة املقتبس : ينظر 

 ).١/١٥( باألندلس
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فلمـا   .مناهز احللم، وكان احلكم قد استوزر له حممد بن أيب عامر ملا له من املكانة والقدر
سن هشـام حجبـه   ولكن احلاجب املنصور لصغر  ،تويف احلكم بويع هشام ولقب باملؤيد

  .موتوىل مقاليد احلك
  :ل اليت قام ا حممد بن أيب عامرومن أبرز األعما

قام حبجب هشام املؤيد، وغلب عليه، ومنع الوزراء من الوصول إليه إال يف النادر من 
 .يسلمون وينصرفون األيام

وأرخص للجند يف العطاء، وأعلى مراتب العلماء، وقمع أهل البدع، وكان ذا عقل 
  .تنيي وشجاعة وبصر باحلروب ودين مورأ

ه، فمال عليهم وحطهم عن مراتبهم، وقتـل  مث جترد لرؤساء الدولة ممن عانده وزامح
  .توقيعه حىت استأصلهم وفرق مجوعهم، كل ذلك عن أمر هشام وخطه وبعضهم ببعض

ملا خال اجلو من أولياء اخلالفة واملرشحني للرياسة رجع إىل اجلند، فاسـتدعى أهـل   
  . جندا ، واصطنع أولياء وعرف عرفاءفرتب منهم  والربابرة، من رجال زناتة العدوة

فتغلب على هشام وحجره واستوىل على الدولة ، ومأل الدنيا صيته وهو يف جـوف  
  .بيته مع تعظيم اخلالفة واخلضوع هلا ورد األمور إليها وترديد الغزو واجلهاد

ألسلحة وقعـد  وابتىن لنفسه مدينة فرتهلا ومساها الزاهرة ونقل إليها خزائن األموال وا
  .باحلاجب املنصور على سرير امللك وأمر أن يحيا بتحية امللوك ويسمى

، وال فل له جيش أيام ملكه مل ينكسر له فيها رايةغزا اثنتني ومخسني غزوة يف سائر 
  .وال أصيب له بعث وال هلكت سرية
ع وعشرين سـنة  مبدينة سامل منصرفه من بعض غزواته لسب ةتويف سنة أربع وسبعني وثالمثائ

  .من ملكهمضت 
، وقد جرى يف الغـزو والسياسـة   )١(مث توىل من بعده ابنه عبد امللك امللقب باملظفر

، أحبـه  كانت أيامه أعيادا دامت سبع سننيوالنيابة عن هشام املؤيد ومجاعته جمرى أبيه، و

                                 
  ).٣٩٩(لقب باملظفر،أمري األندلس بعد أبيه، تويف سنة عبد امللك بن حممد بن أيب عامر امل)  ١(

 ). ١/٢٦٩(، احللة السرياء )١/٤٢٣(، نفح الطيب )٣٢٦(بغية امللتمس : ينظر
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أبيه على سنن وبلغت األندلس يف مدته إىل اية اهلدوء والرفاهية وجرى الناس وسكنوا إليه 
   .)١(من غزو النصارى وضبط الدولة

من وزراء املنصور ووزراء ابنه املظفر بعده وكان هو  )٢(بن سعيد بن حزم أمحدوكان 
  .٣٩٨مات سنة  )٣(.املدبر لدولتيهما

  .)٤( مث توىل بعده أخوه عبد الرمحن امللقب بالناصر لدين اهللا
هشام واالستبداد عليه واالسـتقالل   وقد جرى على سنن أبيه وأخيه يف حجر اخلليفة

  .بامللك دونه
وتسـمى  بل تطلع إىل أن يكون وليا للعهد، وأمر هشام املؤيد أن يكتب له بـذلك  

  .ةبعدها بويل العهد وذلك يف شهر ربيع األول سنة مثان وتسعني وثالمثائ
ودولة، وانفتح باب الفتنة ونقم أهل الدولة عليه بذلك فكان فيه حتفه وانقراض دولته 

   .قومه واهللا وارث األرض ومن عليها
  
  
  

                                 
 ).٢١٣-١/٢١٢(و املغرب يف حلى املغرب ) ١/٤٢٣(نفح الطيب : ينظر)  ١(
ألدب زير الدولة العامرية، مـن أهـل ا  أمحد بن سعيد بن حزم بن غالب أبو عمر الوزير والد الفقيه أيب حممد، و)  ٢(

إين ألعجب ممـن يلحـن يف   : كان الوزير أبو عمر بن حزم يقول: رشيق الكاتب والعلم واخلري، يقول أمحد بن
ـ   ؛بلفظة قلقة يف مكاتبة جييءخماطبة أو  كالم الألنه ال ينبغي له إذا شك يف شيء إال أن يتركه ويطلب غـريه، ف

  .أوسع من هذا أو كما قال
  .-رمحه اهللا- ٤٠٢ :وقيل ٤٠٠:يلوق ٣٩٨مات قريبا من       

 ). ٣/١٦٣(وشذرات الذهب ) ٣/٨٠(والعرب ) ١٥٦(بغية امللتمس : ينظر يف ترمجته إىل       
 

 ).٢/٨٣(ونفح الطيب )  ١/٤٦(املعجب : ينظر)  ٣(
، قتله حممد بن هشام بن ٣٩٩سنة  وهو عبد الرمحن بن حممد بن أيب عامر امللقب بالناصر، تويف مقتوال يف رجب)  ٤(

  ).٤/١٩٠(وتاريخ ابن خلدون ) ١/٤٠(واملعجب ) ٣٠٩(بغية امللتمس : ينظر. عبد اجلبار وصلبه
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والذي قام بقتـل عبـد    )١(وكان ذلك على يد املهدي حممد بن هشام بن عبد اجلبار
 وقام خبلع هشام املؤيد وسجنه ، وبذلك انتهت دولة العامريني سنة )٢(الرمحن املنصور وصلبه

  . )٣(وتوىل حممد بن هشام األمر) ٣٩٩(
  :سقوط الدولة األموية

  ،)٥(مع الرببر )٤(فبعد أن توىل املهدي، قام عليه هشام بن سليمان بن الناصر لدين اهللا
  

                                 
م الناصر لدين اهللا األموي، وتلقب باملهدي باهللا وملك قرطبـة  يبن عبد الرححممد بن هشام بن عبد اجلبار : هو)  ١(

أنه كان يعمل النبيذ يف قصره فسـموه نبـاذا،    :بن عبد اجلبار أشياء منهاوأخذ املؤيد فحبسه،ونقم الناس على ا
للرببر فانقلب الناس  ومنها فعله باملؤيد من حبسه له مث ادعائه بأنه مات مث ظهر كذبه، وكان كذابا متلونا مبغضا

  .سنة  ٣٣وطيف برأسه يف قرطبة وكان عمره ) ٤٠٠(، مات قتال سنة عليه
، الوايف )٣٩١-٢٧/٣٨٨(تاريخ اإلسالم ) ٤/١٩٢(، التاريخ البن خلدون )٧/٣٧٠(يف التاريخ الكامل : ينظر      

 ) .٥/١٠٨(بالوفيات 
 ).٣٠٩(بغية امللتمس : ينظر)  ٢(
 ).١/٤٢٦(نفح الطيب : ينظر)  ٣(
  ). ٣٩٩(،أسره ابن عبد اجلبار مث قتله، سنة اهللا  هو ابن عم سليمان بن احلكم بن الناصر لدين)  ٤(
 ).١/٤١(، واملعجب )٢٧/٣٨٩(، وتاريخ اإلسالم )٧/٣٧١(الكامل يف التاريخ : ينظر     

 

وإىل أي أصل من أصول اخلليقة يرجعون والذي يرجحه ابن حـزم وأبـو   نسب الرببر والناس اختلفوا يف حتقيق   )٥(
أم أم من ولد كنعان واحلق الذي ال ينبغي التعويل على غريه يف ش « :عمر وغريمها ما نص عليه ابن خلدون

  .»بن حام بن نوح عليه السالم وأن اسم أبيهم مازيغ ا
القول بأم من محري من ولد النعمان أو من مضر من ولد قيس بن عيالن فمنكر من القول وقد أبطلـه إمـام   و      

  .النسابني والعلماء أبو حممد بن حزم
  .»واطن والعجمة أم مبعزل عن العربواحلق الذي شهد به امل«: ويقول ابن خلدون       
 .قيل يف سبب تسميتهم بذلك لرطانتهم األعجمية املتميزة بنوعها، وقيل غري ذلك 
  .بربر األسد إذا زأر بأصوات غري مفهومة :يقال ،والرببرة بلسان العرب هي اختالط األصوات غري املفهومة ومنه      
وف من أعظم األجيال وأعزها وهلم الفخر الذي ال جيهل والذكر الذي ال جيل معر« :يقول أبو العباس الناصري      

يف اإلسالم واليد البيضاء يف  ةالراسخيهمل وقد تعددت فيهم الدول وكثرت فيهم امللوك العظام وكان هلم القدم 
  .املغرب واألندلسويشهد لذلك بالد . »يا والفضائل اجلهاد ومنهم األئمة والعلماء واألولياء والشعراء وأهل املزا

 واالستقصـاء ألخبـار دول املغـرب   ) ٤٩٨-٤٩٥(واجلمهـرة  ) ١٢٧-٦/١١٦(تاريخ ابن خلدون : ينظر
)١٢٠-١/١١٦.( 
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  .)٢(مع حممد بن هشام، فازم الرببر )١(وقام عليه عامة أهل قرطبة
  مث اتفق الربابرة واملناصرين للمنصور على مبايعة سليمان بن احلكـم بـن الناصـر   

   .)٣(وضوا به إىل ثغر طليطلة) ٤٠٠(لدين اهللا الذي تلقب باملستعني سنة 
مث ض يف مجوع الربابرة والنصرانية إىل قرطبـة   )٤(فاستجاش املهدي بابن أدفونش 

وبرز إليهم املهدي يف كافة أهل البلد وخاصة الدولة ، وكانت الدائرة عليهم واستلحم منهم 
 .)٥(ها ومؤذنيها عاملما يزيد على عشرين ألفا وهلك من خيار الناس وأئمة املساجد وسدنت
  .ةودخل املستعني قرطبة خامت املائة الرابعة وحلق ابن عبد اجلبار بطليطل

وملا استوىل املستعني على قرطبة خالفه حممد بن هشام املهدي إىل طليطلة واستجاش 
ودخـل   )٦(بابن أدفونش ثانية فنهض معه إىل قرطبة، وهزم املستعني والربابرة بعقبة البقـر  

  .قرطبة وملكهااملهدي 

                                 
 ، وهي أم مدائنها ،يف ذلك الزمان مستقر خلفاء بين أمية كانتقرطبة عاصمة األندلس، تقع يف اإلقليم الرابع، و   )١(

يف قرية كرتش ومعدن الزئبق والزجنفر يف بلد بسطاسة وألجزائها خواص  ويف هذه اململكة معدن الفضة اخلالصة
  .مذكورة يف متفرقاا، وأرضها أرض كرمية للنبات

 ).٤٥٦(والروض املعطار ) ٤/٣٦٨(ومعجم البلدان ) ١/٤٥٥(نفح الطييب : ينظر      
) ١/٤١(واملعجـب  ) ١/٤٢٧(ونفـح الطيـب   ) ١/٥٢٣(، وتاريخ اخللفاء )٢٧/٣٨٩(تاريخ اإلسالم : ينظر)  ٢(

 ).٧/٣٧١(الكامل يف التاريخ 
ضبطها احلميدي بضم الطاءين وفتح الالمني،واملشهورعن املغاربة ضم ليطلة العتيقة تقع وسط األندلس، مدينة طُ)  ٣(

  .األوىل وفتح الثانية 
أن حنطتها ال تتغري ة طليطلومن خواص ،كانت قاعدة القوطا من قبائل اإلفرنج مث ملكها املسلمون زمان الفتح

هو الذي يعم البالد ويتجهز بـه  طليطلة وال تتسوس على طول السنني يتوارثها اخللف عن السلف ، وزعفران 
األمالك  مدينةطليطلة وتسمى ،يسموا وجهاا يف دولة بين أمية بالثغر األدىن، وكان العرب الرفاق إىل اآلفاق

  .ألا فيما يقال ملكها اثنان وسبعون
 ).٤/٣٩(ومعجم البلدان ) ١/١٤٣،١٤٧،١٦١(، نفح الطيب )١/٧(املعجب : ينظر 

 .من اإلفرنج ملك اجلاللقة باألندلس)  ٤(
 ).٢٧/٣٩٠(وتاريخ اإلسالم ) ٤/١٩٣(التاريخ البن خلدون : ينظر)  ٥(
  .هذا اسم املكان الذي وقعت فيه هذه املعركة، وهو مكان قريب من قرطبة)  ٦(

 ) .٢/٢٣٧(والتكملة لكتاب الصلة ) ٢٧/٣٩٠(اريخ اإلسالم ت: ينظر      
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وملا دخل املهدي إىل قرطبة خرج املستعني إىل الربابرة وتفرقوا يف البسـائط والقـرى   
  .)١(نهبون ويقتلون وال يبقون على أحدي

مث اتبعهم املستعني والربابرة فقتلوا املهدي حممد بن هشام واجتمعت الكافـة علـى   
سـوء  رة وما يسوموم به ملوكهم من جتديد البيعة هلشام املؤيد ليعتصموا به من معرة الرباب

  .)٢(العذاب وعاد هشام إىل خالفته
وحيرض  )٤(يكاتب األدارسة  )٣(مث قتل هشام وأُعيد املستعني وض خريان العامري 

من األدارسة وملـك   )٥( وحيرض الناس على خلع املستعني، حىت جاء علي بن محود العلوي
  )٧(.)٦(مويني وبدأت دولة العلويني وقتل املستعني فانقرضت دولة األ ٤٠٧سنة  قرطبة

ة من ابن محود فسعى سرا ليعيد األمر إىل األمويني بعد فأوجس خريان العامري خي
أن كان سعى يف خروجه منهم، وشاء اهللا أن ينجح املسعى فبايع أكثر األندلس عبد الرمحن 

                                 
 ) .٢/٢٣٧(والتكملة لكتاب الصلة ) ٢٧/٣٩٠(وتاريخ اإلسالم ) ٧/٣٧٢(الكامل يف التاريخ : ينظر) ١(
 ).٧/٣٧٢(الكامل يف التاريخ : ينظر)  ٢(
وهو الذي وجه بعلي بن محود العلـوي  موىل املنصور بن أيب عامر، ذكر أنه كان من خرية املوايل العامرية خريان )  ٣(

الغدر به، ففر وقـام بـدعوة   خريان إىل سبتة، وقام بدعوته، ووصل معه إىل أن حصلت له قرطبة، فاستشعر منه 
  ). ٤١٨( سنة خريان املرتضى املرواين مث وضع على املرتضي من قتله، وتويف 

  ).٢/١٩٤(املغرب ) ٤/٢٠٨(تاريخ ابن خلدون : ينظر
 

يف املغـرب سـنة   . إدريس بن عبد اهللا بن حسن بن احلسن بن علي رضي اهللا عنـهم مؤسسها : األدارسة دولة)  ٤(
  .على يد املعتضد بن عباد ملك اشبيلية ) ٤٤٥(وزالت دولتهم سنة ) ١٧٢(
واالستقصا ألخبار دول املغـرب األقصـى   ) ١٧/٦٥٨( ، وسري أعالم النبالء )١٠/٣٧( تاريخ اإلسالم : ينظر       
 ).٢/١٢٧(ومسط النجوم العوايل ) ١/٢١١(

  بن أيب العيش بن ميمون بن أمحد بن علي بن عبد اهللا بـن عمـر بـن إدريـس بـن إدريـس      علي بن محود )  ٥(
  احلسن بن علي بن أيب طالب عليه السالمبن عبد اهللا بن احلسن بن 
ه أيضا، وكان شيخا صاحلا وبايعـه  وقتل سليمان بن احلكم األموي وقتل أبا) ٤٠٧(دخل قرطبة يف احملرم سنة 

  ).٤٤٨(الناس وتلقب باملتوكل على اهللا مث قتل يف احلمام يف ثامن ذي القعدة سنة 
 ).١/٣١٧(وتاريخ ابن الوردي ) ٨/٩٨(والكامل يف التاريخ ) ١٢/٥( البداية والنهاية : ينظر       

  ).٤٠٧(نة مؤسسها علي بن محود العلوي س: يف األندلس العلوينيدولة  ) ٦(
 ).٨/٩٨(والكامل يف التاريخ ) ٤/١٩٢(تاريخ ابن خلدون : ينظر)  ٧(
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تضي علـى خـريان   وتغري املر )٢()٤٠٨(سنة  )١(بن عبد امللك بن الناصر ولقبوه باملرتضىا
وكانت بينهما أحداث انتهت ببيعة عبد الرمحن بن هشام أخي املهدي ولقـب باملسـتظهر   

  .)٤()٤١٤(سنة  )٣(باهللا
وتعاقب املستضعفون من بين أمية واألمر بينهم وبني العلويني دول، حىت بويع هشام 

  .)٥()٤١٨(بن حممد املعتد باهللا سنة ا
الرمحن وهب أمية بن عبد ،)٦( )٤٢٢(شام سنة فاضطربت واليات األندلس وخلع ه

يطلب البيعة لنفسه يف هذه االضطرابات والفنت القائمة، حىت سـئم  )٧(بن هشام االرمحن عبد
الناس األمويني ونادى أهل قرطبة باألسواق واألرباض بالوقيعة يف األمويني حـىت ال يبقـى   

  .)٨( )٤٢٢(ام بن حممد وختم ملكهم سنة منهم أحد فكان آخر خلفائهم هش
                                 

عبد الرمحن بن حممد بن عبد امللك بن عبد الرمحن الناصر األموي، وكان قد خرج من قرطبة مسـتخفيا ونـزل   )  ١(
  .جبيان وكان أصلح من بقي من بين أمية

 ).٨/٩٩(الكامل يف التاريخ : ينظر     
 ).١/٩٩(و الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة ) ٨/٩٩(الكامل يف التاريخ  :ينظر)  ٢(
كانت واليته شهرا واحدا وسبعة عشر يوما  ،عبد الرمحن بن هشام بن عبد اجلبار بن عبد الرمحن الناصر األموي)  ٣(

  . ومل يعقب وكنيته أبو املطرف وأمه أم ولد، )٤١٤(يوما وقتل سنة 
صدر وكان أديبا خطيبا بليغا رقيق الطبع له شعر جيد وكان وزيره أبا حممد وكان أبيض، أشقر، أعني، رحب ال

علي بن أمحد بن سعيد بن حزم 
 ).١/٥٤(واملعجب ) ١/٣١٨(وتاريخ ابن الوردي ) ٨/١٠٣(الكامل يف التاريخ : ينظر

 ). ١/٥٤(واملعجب ) ١/٣١٨(وتاريخ ابن الوردي ) ٨/١٠٢(الكامل يف التاريخ : ينظر)  ٤(
 

  هشام بن حممد بن عبد امللك بن عبد الرمحن الناصر بن حممد بن عبد اهللا بن حممـد بـن عبـد الـرمحن     :وهو )٥(
بن احلكم بن هشام بن عبد الرمحن الداخل بن معاوية بن هشام بن عبد امللك بن مروان بن احلكم وهـو أخـو   

وال ) ٤٢٧(مات يف سـنة   عوام،وكان أسن من أخيه املرتضى بأربعة أ) ٣٦٤(وكان مولده يف سنة ، املرتضي
 .عقب له فهشام هذا آخر ملوك بين أمية باألندلس

 ).٨/١٠٦(والكامل يف التاريخ ) ٥٨-١/٥٧(املعجب : ينظر
 ).٨/١٠٦(الكامل يف التاريخ : ينظر)  ٦(
  .بن عبد اجلبار بن الناصرأمية بن عبد الرمحن بن هشام : هو)  ٧(

 ) .٨/١٠٧(الكامل يف التاريخ : ينظر     
 ) .١/٥٨(واملعجب ) ٨/١٠٧(الكامل يف التاريخ : ينظر)  ٨(
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  :عهد ملوك الطوائف
عاشت األندلس بعد ذهاب اخلالفة وانتهاء الدولة الناصرية يف حالة مـن التفـرق   
والشتات بعد األلفة واالجتماع، وقد تبدل حاهلم وكثر الرتاع والشقاق والقتـل والسـرقة   
والنهب، وتفرقت البالد شذر مذر، وعندها بدأ عهد الطوائف حيث تصدع بنيـان ذلـك   

الشامخ، وقسمت األندلس إيل مماليك أو دويالت مستقلة، حيكم كال منـها أمـري   الصرح 
مستقل، كل أمري يتربص يف إسقاط ملك أخيه ووصل م احلال أن يستعينوا بالكفار علـى  
قتال إخوام، بل وصل م احلال ألجل مصاحلهم الذاتية وللمحافظة على امللك والسلطة أن 

  . لعدو املتربصضمائرهم وأخالقهم ليبيعوا 
وقد قسمت األندلس إىل ست مناطق رئيسية تضم كل منها إمارة أو أكثر، حـىت  

   .)١(بلغت مجلة عددها أحيانا عشرين إمارة  واهللا املستعان
ھ    ھ  ے   ے  چ إا صورة من صور مآسي املسلمني اليت ال خترج عن سنة اهللا 

   .)٢(چ ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭ
عاش هذه احلقبة العصيبة واحملزنة، وقد ذاق مرارا  -رمحه اهللا-م إن اإلمام ابن حز

  .-رمحه اهللا-ره تقريبا إىل أن تويف وهو ما زال شابا يف اخلامسة عشرة من عم
بدأ عهد ملوك الطوائـف يف  انقرضت اخلالفة األموية، واستقل كل وال بواليته، و

يف إشبيلية، وبقي األمـر هكـذا    )٤( يف قرطبة، وابن عباد )٣(فاستبد ابن جهور : األندلس
                                 

 ).٣١٠ – ٣٠٩(تاريخ ابن الوردي و) ١/٥٩(املعجب ) ٨/١٠٧(الكامل : يف تفاصيل هذه الفترة : ينظر)  ١(
 ).١١(الرعد )  ٢(
 لغافر بـن أيب عبـدة  أبو احلزم جهور بن حممد بن جهور بن عبيد اهللا بن حممد بن الغمر بن حيىي بن عبد ا: هو  )٣(

وأبو احلزم هذا قدمي الرياسة شريف البيت كان آباؤه وزراء الدولة احلكمية والعامرية وهو ، الكليب موىل بين أمية
وكان أبو احلزم هذا يشهد اجلنائز ويعود املرضـى  موصوف بالدهاء وبعد الغور وحصافة العقل وحسن التدبري، 

يدبر األمور تدبري امللوك املتغلبني وكان آمنا وادعا وقرطبة يف أيامـه   جاريا على طريقة الصاحلني وهو مع ذلك
فكانت مدة تـدبريه  ) ٤٣٥(واستمر أمره على ذلك إىل أن مات يف غرة صفر سنة . حرما يأمن فيه كل خائف

  . منذ استوىل إىل أن مات أربع عشرة سنة وأشهرا 
  ).١/٦٥( واملغرب )١/٥٧،٥٩،٦٠(املعجب : ينظر       

 

كان ميلك اشبيلية وأعماهلا ، القاضي أبو القاسم حممد بن إمساعيل بن عباد اللخمي وهو من ولد النعمان بن املنذر)  ٤(
حكم إشبيلية مـدة ومـات يف   ،وأعماهلا تغلب عليها بعد أن أخرج عنها القاسم بن محود وابنيه حممدا واحلسن

األكرب يكىن أبا الوليد وعباد يكـىن أبـا   وكان له من الولد إمساعيل وهو .ودفن بقصر إشبيلية= =)٤٣٣(سنة
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مشتتا ال نظام له والفنت بني امللوك ال دأ ثائرا حىت ملك األندلس رجل واحد هو يوسف 
  )١( .بن تاشفني ملك امللثمنيا

ونلحظ يف هذه الفترة صورا من الفساد اليت حلت بالبالد والعبـاد، مـن الفرقـة    
البعض، ومن اجلرأة على الـدماء وـب    واالختالف، واالستعانة بالنصارى على بعضهم

  .عاصياألموال واالعتداء على املمتلكات وااهرة بالذنوب وامل
: رير وحال األمراء يف تلك الفتـرة واصفا ذلك الواقع امل -رمحه اهللا-يقول ابن حزم 

واهللا لو علموا أن يف عبادة الصلبان متشية أمورهم لبادروا إليها، فنحن نراهم يسـتمدون  «
... جاهلم حيملوم أسارى إىل بالدهمالنصارى فيمكنوم من حرم املسلمني، وأبنائهم ورب

  .)٢( »...ها من اإلسالم وعمروها بالنواقيسورمبا أعطوهم املدن والقالع طوعا فأخلو
أغلـق عينيـك، واضـرب    : تلك الفترة الزمنية قول القائل ويصدق على الناس يف
   .)٣(ة وإما مجرةبيديك، ولك ما جتمع، إما مثر

وعلى إباحـة   بل وصل ببعض األمراء أخذ الضرائب على املسلمني، يف كل أمواهلم،
  .)٤(اخلمر من املسلمني يف بعض البالدبيع 

                                                                                               
  .عمرو
  .)٢٩/٣٩١(وتاريخ اإلسالم  ) ٨/١٠٨(والكامل يف التاريخ )٣/١٨٢(والعرب)١٨/٢٥٦(النبالء سري أعالم:ينظر

 تسـمى ، عظيمـة  كبرية مدينة. خفيفة وياء والم ساكنة وياء املوحدة الباء وكسر السكون مث بالكسر: واشبيلية
   ) .١٧٢(ونزهة املشتاق ) ١/١٣٠(معجم البلدان  :ينظر .البحر من قريبة يةوإشبيل، أيضاً محص

وهـو أول   امللقب بأمري املسلمني وبأمري امللثمني وبأمري املرابطني واألول هو الذي استقر،هو يوسف بن تاشفني )  ١(
ه على ـج السـنة   ، وطائفت)٤٨٤(من تسمى بأمري املسلمني، كان ملك املغرب مث استوىل على األندلس سنة 

الشريعة فاستغاث به أهل املغرب فسار إليها وافتتحها حصنا حصنا وبلد بلدا بأيسر سعي فأحبه الرعايـا   وإتباع
لثالث خلون من احملرم سنة  ومات يوم االثنني ،وكان يوسف دينا حازما جمربا داهية سائسا، وصلحت أحواهلم

  .وأوصى بامللك من بعده لولده أيب احلسن علي بن يوسف وعاش تسعني سنة ملك منها مدة مخسني سنة)٥٠٠(
والـوايف بالوفيـات   ) ٣١/٨٣(وتاريخ اإلسـالم  ) ٨/١١٣،١٣٠(والكامل يف التاريخ ) ٣/٣٠٦(العرب : ينظر      

)٢٩/٧٣. ( 
  ).١٥٤(التلخيص لوجوه التخليص ) ٢(
 ).١٥٣(التلخيص : ينظر)  ٣(
 ).١٥٤(التلخيص : ينظر)  ٤(
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د كان البن حزم موقفا شـرعيا  ك األوضاع السيئة والفنت والتفكك والفساويف تل
  .منها

ـ  من هذه األحداث أن خط -رمحه اهللا-وكان موقفه الشرعي   هذلك ببنانه يف كتاب
التلخيص لوجوه التخليص، عندما سئل عن أمر هذه الفتنة، ومالبسة الناس ا مع ما ظهـر  

  قـال  فقام بتشخيص مظاهر املرض وسبل العالج والوقاية منـه،  من تربص بعضهم ببعض،
إال  فهذا أمر امتحنا به، نسأل اهللا السالمة، وهي فتنة سوء أهلكت األديـان «: -رمحه اهللا-

  .من وجوه كثرية يطول هلا اخلطاب -تعاىل –من وقى اهللا 
أوهلا عـن   –وعمدة ذلك أن كل مدبر مدينة، أو حصن يف شيء من أندلسنا هذه 

وساع يف األرض بفساد، للذي ترونه عيانـا، مـن    ،)١(حمارب هللا تعاىل ورسوله –خرها آ
ملك من ضارهم، وإباحتـهم   شنهم الغارات على أموال املسلمني من الرعية اليت تكون يف

جلندهم قطع الطريق على اجلهة اليت يقضون على أهلها، ضاربون للمكوس واجلزيـة علـى   
رقاب املسلمني، مسلطون لليهود على قوارع طريق املسلمني يف أخذ اجلزية والضريبة مـن  

هم أهل اإلسالم، معتذرون بضرورة ال تبيح ما حرم اهللا، غرضهم فيها استدامة نفـاذ أمـر  
  .)٢(»ويهم

  

                                 
 ،من قبل آبائـه  بن مالك من ولد فهر ،إِالَّ لرجل من قريش صليبةين على رأيه يف اخلالفة يف أا ال حتل وهذا مب)  ١(

، ملا رواه وال ملن أمه منهم وأبوه من غريهم ،وال ملوىل هلم ،وال حلليف هلم - وإن كان قرشياً -غوال حتل لغري بال
  الَ يزالُ هذا  (: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :بن عمر عن أبيه قالمسلم يف صحيحه من حديث عبد اهللا 

      انمن الناس اثْن يقاألمر يف قريش ما ب. (  
َفصح أن من تسمى باألمر واخلالفة من غري قريشٍ فليس خليفة وال إماما وال مـن أويل   «: -رمحه اهللا-مث قال 

ل من ساعده أو رضي أَمره لتعديهم حدود اللَّه تعـاىل علـى   األمر وال أَمر له فهو فاسق عاصٍ للَّه تعاىل هو وك
 من غري قريشٍ فإنه ليس من قريشٍ بيقني  صلى اهللا عليه وسلملسان رسول اللَّه ومن كان حليفا أو موىل أو أبوه

 احلس وإِمنا نسب إليهم الستضافته إليهم وإذْ ليس من قريش على احلقيقة وال على جهة وال على اإلطالق فـال 
 . »حق له يف األمر

  . ١٧٧٤:م ) ١٠/٢٣٤( احمللى  :ينظر
  
 

 ) .١٤٩(التلخيص لوجوه التخليص )  ٢(



____34_____________________________________________  __      
 

 

  :فيقول، قولونموقفه من علماء السوء وحمذراً من االغترار مبا ي -رمحه اهللا-مث يذكر 
ال تغالطوا أنفسكم، وال يغرنكم الفساق، واملنتسبون إىل الفقه، الالبسون جلـود  «

  .)١(»الضأن على قلوب السباع، املزينون ألهل الشر شرهم، الناصرون هلم على فسقهم
فاملخلص لنا فيها اإلمسـاك لأللسـنة مجلـة    «ملخلَص واملخرج من ذلك مث يذكر ا

فمن عجز منا عن ذلـك   واحدة، إال عن األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وذم مجيعهم،
كل من ينكر هذا بقلبه ملا  فلو اجتمعالتقية تسعه، وما أدري كيف هذا،  رجوت أن تكون

  . )٢(» ...غلبوا
أنه ال عذاب أشد من الفتنة يف الدين،  -رمحكم اهللا  -واعلموا «: -رمحه اهللا-وقال 

فأما الفرض الذي ال يسع أحد فيه تقية، فأن ال يعـني   )٣( چپ  ڀ  ڀ  ڀچ  : قال تعاىل
ته ولسانه عند مـن  ظاملا بيده وال بلسانه، وال أن يزين له فعله ويصوب شره، ويعاديهم بني

  .)٤( »..يأمنه على نفسه
ى ابن حزم فقد أبلى بالء حسنا، وقام بواجبه الذي أوجبـه اهللا علـى   رمحة اهللا عل

  . ة والبيان وقيام احلجة على اخللقالعلماء من البالغ والنذار
  : ج هذه الدراسة، يتبني لنا التايلمن نتائ
كانت سببا يف صقل شخصيته،  -رمحه اهللا-أن هذه الفنت واحملن اليت عاصرها اإلمام  - ١

حدة الطبع لشدة ما واجهه من خصومه، ومن جهـة أخـرى    وزرعت فيه نوعاً من
جتاه أمته مما جعله يسعى إىل اإلصالح ما سـتطاع   ةباملسؤوليأعطته نوعاً من الشعور 
  .ه يتتبع مكان الداء، ويصف الدواءإىل ذلك سبيالً، وجعلت

كتبة أن هذه الفنت جعلته يزهد يف السياسة، ويشتغل بالدرس والتأليف، مما جعله ميأل امل - ٢
 .اخلاصة به هصبغت، ويضع عليها ببحوثه ودراسته الفاعلة اإلسالمية

                                 
 ) .١٤٩(التلخيص لوجوه التخليص )  ١(

 

 .املصدر السابق )  ٢(
 ) .١٩١(البقرة )  ٣(
 ) .١٥٠(التلخيص لوجوه التخليص )  ٤(
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إىل األمراء يف ذلك العصر والعلماء والفقهاء مـن   -رمحه اهللا-نظرة اإلمام ابن حزم  - ٣
املقلدة والذين كانوا يزينون لألمراء ما كانوا يفعلون، نظرة ازدراء واحتقار، مما دعاهم 

ذاب والبالء، النفسي واجلسدي، وأما الـبالء النفسـي   إىل أن يؤذوه بأصناف من الع
 .لعذاب اجلسديفكان أشد عليه من ا -رمحه اهللا-الذي تعرض له اإلمام 

 :تلك احملن اليت عصفت به ما يلي وكان من
  :إحراق كتبه -أ 

وكان السبب يف ذلك تأليب  هو املعتضد ابن عباد، والذي قام ذه اجلرمية الكبرية،
ريضهم األمراء، وشكواهم من أنه يهاجم مالكا واألئمة األربعة، والسـبب  الفقهاء عليه،وحت

من املناوئني حلكمـه،   -رمحه اهللا-الثاين أنه وافق ما يف هوى املعتضد الذي يعترب ابن حزم 
عرف بوالئه لبين أمية، وألنه كان مؤرخا لبالد األندلس وكان يكتب بكل  -رمحه اهللا-ألنه 

  .)١(ة لالنتقام منه، فقام بفعلته تلكة املناسبحرية وجترد، فوجد الفرص
، حـىت  -رمحه اهللا-ولكن هذه املصيبة، تلقاها اإلمام بكل قوة وصرب وجتلد كعادته 

  :خذ يسلي نفسه ذه األبيات قائالأنه أ
  
  

  تضمنه القرطاس بل هـو يف صـدري      حترقوا القرطاس ال حترقوا الـذي  وإن
  

  سري معي حيث اسـتقلت ركـائيب  ي
  

  يرتل إن أنـزل ويـدفن يف قـربي   و  
  دعــوين مــن إحــراق رق وكاغــد  

  
  وقولوا بعلم كي يرى الناس من يدري  

ــدأة    ــب ب ــودوا يف املكات   وإال فع
  

  )٢( فكم دون ما تبغون هللا مـن سـتر    
  :إجالؤه عن قرطبة -ب   

، حيث أُجلـي  )٣() ٣٩٩(وكان ذلك يف عهد حممد بن هشام امللقب باملهدي سنة 
  .ا القدمية يف اجلانب الغريب منهاانب الشرقي من قرطبة إىل دورههو وعائلته من اجل

يف عهد هشام بن احلكم ) ٤٠٤(ومل تطل فترة استقراره حىت أجلي من منازهلا سنة 

                                 
 .ابن حزم  أليب زهرة : ينظر )  ١(
  ).١٨/٢٠٥(،سري أعالم النبالء )٣/٥٥٤(، معجم األدباء )٢٧٨(جذوة املقتبس : تنظر األبيات يف)  ٢(

 

   .من هذا البحث ) ٢٧( سبقت ترمجته يف)  ٣(
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  .)١( املؤيد
وسكن ا، وكله حزن وأسى على فراق تلك البقعة اليت نشـأ   )٢( املَرِيةفغادرها إىل 

يصف قرطبة وأهلها وقصورها وصـفا عجيبـا،    -ه اهللارمح-وترعرع فيها، حىت أنه كان 
  .)٣(بنثره البديع ويذكر أيامه فيها وأحبابه هناك وقد ذكر ذلك يف كتابه طوق احلمامة

  : السجن - ج 
  :للسجن مرتني -رمحه اهللا-وقد تعرض 

، إذ وشى إليه من ال يتقي )٤(، وكان حيكمها خريان العامرياملَرِيةملا كان يف  :األوىل
أن ابن حزم يسعى يف القيام بدعوة الدولة األموية، فسجن بضعة أشهر، مث أخـرج إىل   اهللا،

  . )٥(بضعة أشهر حصن القصر نفيا، وبقي فيه
، انتهت وزارته بالسجن سنة )٦(ملا كان وزيرا للمستظهر عبد الرمحن بن هشام :الثانية

)٧( )٤١٦(.   
وأهم اآلثـار الـيت    -رمحه اهللا-هذا من أهم األحداث السياسية اليت عاصرها اإلمام 

  .املستعان وقعت عليه وبذلك ينتهي احلديث يف املسألة األوىل عن احلالة السياسية واهللا
  

                                 
 .من هذا البحث ) ٢٤( :سبقت ترمجته، ينظر)  ١(
ورة تضـرب  الراء، وهي مدينة مشه خمففةاملرية ومدينة تقع على ساحل البحر املتوسط جنوب األندلس ، : املَرِية)  ٢(

  .آش هذه مرحلتان للمجد أمواج البحر يف سورها بينها وبني وادي
القلعة املنيعة املعروفة بقلعة خريان ، بناها عبد الرمحن الناصر وعظمت يف دولة املنصور بن أيب عامر، ووىل وفيها        

  .سائر البالد وفيها دار الصناعة عليها مواله خريان فنسبت القلعة إليه ، وا من صنعه الديباج ما تفوق به على
  .على غريها من البالد األندلسية يف جملد ضخم  املريةمبزية وقد ألف فيها أبو جعفر ابن خامتة تارخيا حافال مساه        
 ) ٣٢(والتاريخ األندلسي للحجي )  ٥/١١٩(ومعجم البلدان ) ١/٣٧١(واملعجب ) ١/١٦٣(نفح الطيب: ينظر       

)١٢٠-١١٩()  ٣. ( 
 .من هذا البحث ) ٢٩( :سبقت ترمجته، ينظر)  ٤(
 ) .١١٠: (طوق احلمامة: ينظر )  ٥(
 .من هذا البحث ) ٣٠( :ر، ينظسبقت ترمجته)  ٦(
 .)٩/٢٧٧(والكامل يف التاريخ ) ٤/١٥٢(تاريخ بن خلدون : ينظر)  ٧(
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كغريه يف بيئة اجتماعية هلا خصائصها اخلاصة ا والـيت   -رمحه اهللا-عاش ابن حزم 
١(اإلنسان مدين بطبعه: -رمحه اهللا-تمعات، وكما قال ابن خلدون تتميز عن غريها من ا( ،

اليت حتيط باإلنسان هلا أثرها الواضح علـى   تواإلنسان ابن عصره، فاتمع والبيئة والعادا
صقل شخصية اإلنسان، ومواهبه وثقافته، سواء أكانت حسنة أم سيئة، وتغيري هذه العادات 

  . ملرءلطباع من أصعب األشياء على اوا
يف اتمع األندلسي، الذي كان ميوج بعناصر خمتلفة،  -رمحه اهللا-ولقد عاش إمامنا 

، وكان اتمع األندلسي توألوان متباينة، وخليط من األجناس واللغات والثقافات والديانا
يغلب عليه الرفاهية والغىن ولك أن تتصور هذا اتمع املترف كيف يكون حالـه، ومـن   

ب والعشـق  ه يغلب على هذه اتمعات املترفة االختالط بني اجلنسني والغناء واحلاملعلوم أن
  .    وشرب اخلمور وغري ذلك

كان له أبلغ األثر يف حياته، واليت كانت  -رمحه اهللا-وهذا الواقع الذي عايشه إمامنا 
  .إلنتاجه العلمي اإلصالحي املنوع سببا

، يعـرف  تباط وثيق باتمع الذي عاش فيـه ركان هلا ا -رمحه اهللا-ومجيع كتاباته    
  .مع كتبه وتصور واقعه الذي عاصره ذلك من عاش

  :ضوع يف العناصر األساسية التاليةوميكن أن أحصر احلديث يف هذا املو
 .-رمحه اهللا-قبة اليت عاشها إمامنا اللغات والسالالت يف اتمع األندلسي يف تلك احل -

لغتهم هي اللغة املعتمدة وهي األم يف األنـدلس،  وكانت  كان فيهم العرب اخللص
ا يف وحدا األدبيـة  وهذا الذي جعل لألندلس هذه املكانة األدبية الراقية، والذي كان سبب

  .والفكرية
وكان فـيهم  . جليش حني الفتح اإلسالمي لألندلسوكانوا غالبية ا )٢(وفيهم الرببر

                                 
 ) .٣٩(ينظر مقدمة ابن خلدون )  ١(
)٢(هذا البحث، ينظربر بالتفصل يفديث عن الربسبق احل ) :من هذا البحث ) ٢٧. 
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د الفنت وموقديها، وفيهم من ذب طباعه حدة طبع ونفرة شديدة أحيانا، ولذلك كانوا وقو
  .)١(سيسه، فكان منهم إنتاج أديب رفيعوأرهفت أحا

وهم الـذين   ، من سكان البلد األصليني الذين اعتنقوا اإلسالم،)٢(وفيهم الصقالبة 
  .)٣(ر، ألم اشتهروا بالقوة والتحملكانوا يتخذون خلدمة القصو

والعـدل، ال   ةشريعة اهللا، شعارها املساواوكانت هذه السالالت املختلفة حمكومة ب
فرق بني عريب وال عجمي إال بالتقوى، وظلت األندلس تنعم ذا احلال، فلما غريوا غري اهللا 
عليهم، وبدأت ظهور العصبية القبلية بني مسلمي األندلس، وبـدأت تنخـر يف اتمـع    

لمني وتفرقهم، وقد اشتد اإلسالمي، وهذه كانت من أكرب العوامل اليت أدت إىل ضعف املس
وصل م احلـال إىل إهانـة    األمر بني العرب والرببر ووقعت بينهم وقائع يندى هلا اجلبني،

بعضهم البعض، والتعرض باأللفاظ السيئة، وتطور األمر إىل القتل والتشريد وال حـول وال  
  .)٤(باهللا، وخاصة بني العرب والرببر قوة إال

مة، وقد كفلت هلم الدولة اإلسالمية حرية العقيدة وكان هناك من نصارى أهل الذ
  .ظل أمن املسلمني ومساحة الشريعة وكرامة احلياة، يف

وكان فيها أيضا قوم من اليهود الذي أخرجهم اإلسالم من الظلم الذي كان ميارس 

                                 
 .ابن حزم أليب زهرة : ينظر)  ١(
الصقالبة إىل وهذه نسبة . الصقلَيب بفتح الصاد املهملة والقاف الساكنة والالم املفتوحة ويف آخرها الباء املوحدة )  ٢(

  .سبة مجاعة كثريةإىل صقلب بن لنطي بن يافث، ويقال صقلب بن يافث املشهور ذه الن وهي منسوبة
جيل من الناس كانت مساكنهم إىل الشمال من بالد البلغار وانتشروا اآلن يف كثري من شرقي أوروبة وهم وهم 

  .املسمون اآلن بالسالف
حمر األلوان صهب الشعور يتاخمون بالد الْخزر يف أعايل جبل الروم، وقيل للرجل األمحر صقالب على التشبيه 

  .الصقالبةن بألوا
ـ  ) ١/١٨١(ومروج الـذهب  ) ٣/٥٤٩(واألنساب ) ٢/٢٤٤(اللباب يف ذيب األنساب  يط واملعجـم الوس

  .)٩/٢٨٩(وذيب اللغة ) ١/٥١٩(
 

 ).٢٧-٢٦(وابن حزم ومنهجه يف دراسة األديان ) ١٢٥-٢/١٢٢(نفح الطيب : ينظر)  ٣(
واملغـرب  ) ١/٤٢٧(نفـح الطيـب للمقـري    :ومن أحب الوقوف على شيء من التفصيل يف ذلك ينظـر  )  ٤(

 ).٩٢-٧٦(والضعف املعنوي وأثره يف سقوط األمم ) ٢/٢٧(والذخرية البن بسام ) ٢/٧٥،٨١،٨٣(
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ومكن هلم ما مل يكونوا حيلمون مبثله، وعاشوا كمـا   .عليهم ومن االضطهاد الذي عاشوه
وكانوا يسكنون يف بعض مدن األندلس وكـان   .ارى حبرية حتت عدل اإلسالمش النصعا

، ولكن اليهود )١(منهم مجاعة يعيشون يف قرطبة وكان أحد أبواب املدينة يسمى بباب اليهود
هم اليهود، فاخليانة واخلداع والكذب والظلم طبع متأصل فيهم ال يستطيعون االنفكاك عن 

ولة، وخاصة يف فترات ضعف الدولة اإلسالمية، وخاصة هذه الصفات وكان هلم صولة وج
يف عصر الطوائف، حيث كان هلم النصيب األوفر يف إشعال نار الفرقة بني أمراء الطوائف، 

ابـن  أخذوا يف التطاول على اإلسالم وشرائعه، واالستهزاء باملسلمني، وكان من أشـرهم  
   .)٢(اليهودي النغريلة

  )٣(مناظرات مع هؤالء، حىت قـال ابـن بسـام    -رمحه اهللا-وقد كان البن حزم 
ومع غريهم من أوىل املذاهب  –لعنهم اهللا  –وهلذا الشيخ أيب حممد مع يهود «: -رمحه اهللا-

وله مصنفات يف ذلك معروفة من املرفوضة من أهل اإلسالم جمالس حمفوظة وأخبار مكتوبة، 
  )٤(.»ء والنحلأشهرها يف علل اجلدل كتابه املسمى الفصل بني أهل اآلرا

يقف موقف العامل الذي عرف دوره يف اإلصـالح،   -رمحه اهللا-وها هو ابن حزم 
والغرية على حمـارم اهللا، واالمتعـاض   وواجبه يف إقامة الدين، والذب عن حياض الشريعة،

                                 
 ).١٨( ودراسات عن ابن حزم ) ١/١٦٤(نفح الطيب : ينظر)  ١(
بـن   باديساستوزره  من بيت مشهور يف اليهود بغرناطة، آل أمره إىل أن اليهودي، ةيوسف بن نغرلإمساعيل بن )  ٢(

حبوس ملك غرناطة، فاستهزأ باملسلمني وأقسم أن ينظم مجيع القرآن يف أشعار وموشحات يغين ا، فآل أمـره  
  .إىل أن قتله صنهاجة أصحاب الدولة بغري أمر امللك وبوا دور اليهود وقتلوهم

  :ومن شعره الذي نظم فيه القرآن قوله       
  نقشت يف اخلد سطــرا 

  
  

  كـتاب اهللا مـوزون من   

  

  لن تنـالوا الـرب حـىت   

  
  

ـــون   ــا حتب ــوا مم   تنفق

  

  ).٢/٧٦٦(والذخرية ) ٤/٣٢٢(ونفح الطيب ) ٢/١١٤(املغرب يف حلي املغرب : ينظر
أهل اجلزيرة يعين جزيرة  الذخرية يف حماسنكتاب صاحب الذخرية علي بن بسام أبو احلسن الشنتريين صاحب   )٣(

  . ء وال أعرف يف األدب كتابا مثله يف بابه يف االستطراد بالنظائر واألمثال واألشباهاألندلس يف مثانية أجزا
  ).٤/٢٦٦(واألعالم للزركلي ) ٣/٦٥٦(ومعجم األدباء ) ٢٠/١٦٢(الوايف بالوفيات : ينظر        

 

 ).١/١٧٠(البن بسام : الذخرية)  ٤(
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فيقوم بكتابة هذه املوسوعة العظيمة السابقة الـذكر،  . للديانة الزهراء، واحلمية للملة الغراء 
ألف كتابا يف تناقض القرآن، وقد رد عليه ردا مفحما  )١(ة رسالة يف الرد على يهودي وكتاب

 .رمحة واسعة -رمحه اهللا-بطل كالمه، وأخذ يرمجه باحلجج والرباهني حىت كشف عواره وأ
وكان من املظاهر االجتماعية اليت مل تكن يف بلد من البالد اإلسالمية، ظهور نسـاء  

لشاعرات، وكان هلن األثر البالغ يف اتمع األندلسي، بل جـاء يف  كثريات من األدبيات وا
  . )٢(ما يتعلق بالنحو واللغةأخبار بعضهن أن كن جيدن بعض العلوم، وخباصة في

وكن كثراً ما يعملن على تأديب الغلمان وخصوصا يف بيوت امللـوك واألمراء،ممـا   
  ، كما ذكر ذلـك عـن نفسـه   حيظى من ذلك بالشيء الكثري -رمحه اهللا-جعل ابن حزم 

  يف كتابه طوق احلمامة، أن ذلك أكسبه خربة يف أخبار النسـاء حـىت قـال    -رمحه اهللا-
ألين : ولقد شاهدت النساء وعلمت من أسرارهن ماال يكاد يعلمه غـريي  «: -رمحه اهللا-

أنا يف حد ربيت يف حجورهن، ونشأت بني أيديهن، ومل أعرف غريهن، وال جالست إال و
ا من األشـعار، ودربـنين يف   وهن علمنين القرآن وروينين كثري .ب وحني تبقل وجهيالشبا
  .)٣( »...اخلط

عن نشأة اإلمام يف هـذه البيئـة النسـائية     -رمحه اهللا-يقول الشيخ سعيد األفغاين 
ولعلها هي السر يف نبوغه وعبقريته، بل إليها يرجع األثر األكرب يف خترجيه علـى  «: األدبية

ذلك أنه نشأ يف حجـور  ... يشبهه فيها أحد من أعالم اإلسالمة الفذة اليت مل تلك الصور
   .)٤(»العاملات املربيات من أهل بيته

ومن مظاهر ذلك اتمع حياة الترف، وقد تعددت صوره وأشكاله، ومن ذلك على 
 ، ولنترك احلديث عن هـذه احلادثـة  )٥(سبيل املثال ال احلصر، ما حصل يف دولة ابن عباد 

                                 
  .وتسمى رسالة يف الرد على ابن النغريلة اليهودي )  ١(
 ) .٣/٤١(رسائل ابن حزم : ينظر      
  ) .١٠٨(ابن حزم أليب زهرة : ينظر)  ٢(
 ) .٤٦(طوق احلمامة )  ٣(
 ) .٢٤(ابن حزم األندلسي لسعيد األفغاين )  ٤(
 .من هذا البحث ) ٣١: (سبقت ترمجته ينظر)  ٥(
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 : )١(-رمحه اهللا-للمؤرخ املقري 
امللقبـة   )٣(هذا أخبار مأثورة خصوصا مع زوجته أم أوالده الرميكية  )٢(وللمعتمد«

باعتماد وقد روي أا رأت ذات يوم بإشبيلية نساء البادية يبعن اللنب يف القـرب، وهـن   
ء النسـاء،  أشتهي أن أفعل أنا وجواري مثل هؤال: فقالت له. عات عن سوقهن يف الطنيراف

فأمر املعتمد بالعنرب واملسك والكافور وماء الورد، وصري اجلميع طينا يف القصر وجعل هلـا  

                                 
املولـد  املقري التلمسـاين  العباس  هو أمحد بن حممد بن أمحد بن حيىي بن عبد الرمحن بن أيب العيش بن حممد أبو)  ١(

واحلديث والتاريخ، ومن أبرز  املالكي املذهب نزيل فاس مث القاهرة، حافظ املغرب، وكان عاملا بالكالم والتفسري
نفح الطيب وأزهار الرياض يف ترمجة القاضي عياض، وغريها، ولد يف تلمسان مث خـرج قاصـدا إىل   : مصنفاته

مث إىل بيت املقدس وتكـررت  ) ١٠٢٨( مث رحل إىل مصر سنة ) ١٠٢٧(ضان سنة بيت اهللا احلرام يف آوخر رم
وكانت وفاته يف مجادي اآلخـرة سـنة   رحالته بني مصر ومكة واملدينة والشام ، وكان آخر مستقره يف مصر، 

  .-رمحه اهللا- إحدى وأربعني وألف ودفن مبقربة ااورين
 ).٢/٧٨(املؤلفني  ومعجم) ٣١١ -١/٣٠٢(خالصة األثر : ينظر      

  صاحب األندلس املعتمد على اهللا أبو القاسم حممد بن امللك املعتضد باهللا أيب عمـرو عبـاد  : املعتمد بن عباد هو)  ٢(
  .بن الظافر باهللا أيب القاسم قاضي إشبيلية مث ملكها حممد بن إمساعيل بن قريش اللخميا
  ).٤٦٤(نة توىل حكم قرطبة واشبيلية بعد أخيه املعتضد س      

كان فارسا شجاعا عاملا أديبا ذكيا شاعرا حمسنا جوادا ممدحا، كبري الشأن خريا من أبيه،كان أندى امللوك راحة 
  .وأرحبهم ساحة وكان بابه حمط الرحال
ملك املعتمد من مسورات البالد مئيت مسور، وولد له مئة وثالثة وسـبعون  : قال أبو بكر حممد بن اللبانة الشاعر

  .وكان ملطبخه يف اليوم مثانية قناطري حلم ، وكتابه مثانية عشرولدا، 
استوىل أمري املسلمني يوسف على بالد األندلس قرطبة وإشبيلية وسجن ابن عباد وفعل يف حقه ما ال ينبغـي  وملا       

فعل ذلـك بـل   مللك، فإن امللوك إما أن يقتلوا وإما أن يسجنوا، ويقرر لذلك احملبوس راتب يليق به، وهذا مل ي
 املعتمد بن عبادبنات استوىل على مجيع ممالكه وذخائره وسجنه بأغمات، ومل جير على أوالده ما يكفيهم، فكان 

  .-رمحه اهللا-) ٤٨٨(تويف مسجونا سنة  .يغزلن بأيديهن وينفقن على أنفسهن 
 ).٢/٥(لوردي وتاريخ ابن ا) ١٩/٨،٦١(وسري أعالم النبالء ) ٣٣/١٥(تاريخ اإلسالم : ينظر      

كانت سرية املعتمد، اشتراها من رميك بن حجاج فنسبت إليه، وكـان قـد    الرميكيةوهذه : اعتماد الرميكية)  ٣(
اشتراها يف أيام أبيه املعتضد، فأفرط يف امليل إليها، وغلبت عليه، وامسها اعتماد فاختار لنفسه لقبا يناسب امسهـا  

  .مد بأيام، ومل ترقأ له عربة والفارقته حسرة حىت قضىوهو املعتمد، وتوفيت بأغمات قبل املعت
 ).٤/٤٢٨(ووفيات األعيان ) ٤/٢١١(ونفح الطيب ) ٣/٣٥٧(شذرات الذهب : ينظر      
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فيقال إنه ملا خلع . يف ذلك الطنيوخرجت هي وجواريها ختوض  )١(قربا وحباال من إبريسم
هللا ما رأيت منك وا: ما ما جيري بني الزوجني فقالت لهوكانت تتكلم معه مرة فجرى بينه

تذكريا هلا ذا اليوم الذي أباد فيه من األموال ما ال يعلمه ! وال يوم الطني ؟: فقال هلا. رياخ
  . )٢(»فاستحيت وسكتت. اهللا تعاىل إال

 روتبع هذا الترف كما هو معلوم ألوان من اخلالعة واون وشرب اخلمور وانتشـا 
ذلك كيف أصبح حال تلك الطرب والغناء، وتنافس يف ذلك ملوك الطوائف، فال تسأل بعد 

   .)٣(فيه وال حول وال قوة إال باهللا البالد وحال الناس
هذا تصور للمجتمع الذي عاش فيه اإلمام حاولت أن أذكر أهم املعامل فيـه حـىت   

  .نعرف طبيعة اإلمام ابن حزم ومدى تأثره وتأثريه يف هذا اتمع األندلسي وباهللا التوفيق
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
  .أحسن احلريربفتح السني وضمها من )  ١(

 ).١/٢(املعجم الوسيط ) ١٣٩٥(القاموس احمليط : ينظر      
 ).١/٤٤٠(نفح الطيب للمقري )  ٢(
والـذخرية البـن بسـام    ) ٣/٢١٢،١٥٦،٣٠٨(البيان املغرب البن العذري : نظر ملن أراد التفصيل يف ذلكي)  ٣(

 ).٤/١٩٩(ونفح الطيب للمقري ) ١/٣٨٨(
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كان للعلم مكانة مرموقة  -رمحه اهللا-يف هذا العصر الذي عاش فيه اإلمام ابن حزم 
احية العلميـة يف  الن -رمحه اهللا-يف بالد األندلس املفقودة ،وقد وصف لنا اإلمام ابن حزم 

  : األندلس حيث قال
من تآليف  -فيه  -...حملة العلماءمن  وبلدنا هذا على بعده من ينبوع العلم، ونأيه«

أهله ما إن طُلب مثلها بفارس واألهواز وديار مضر وديار ربيعة واليمن والشام، أعوز وجود 
ذلك، على قرب املسافة يف هذه البالد من العراق اليت هي دار هجرة الفهم وذويه، ومـراد  

  .)١(»املعارف وأرباا
قرطبة متيز أهلـها بـالتمكن يف علـوم    أن األندلس وخصوصا  -رمحه اهللا-وذكر 

وحفظ كثري من الفقه، والبصر بالنحو والشعر واللغة والطب واحلساب  القراءات والروايات،
   .)٢(والنجوم، وحازوا من ذلك بالقدح املعلى وفاقوا كثرياً من األقطار ااورة هلم

بين أمية ووفقـوا يف  وقد ازدهر العلم يف هذه البالد بعد فضل اهللا، على أيدي أمراء    
يب الوليـد  أذلك،  وعلى يد العلماء الذين هاجروا إىل املشرق مث عادوا إىل املغـرب مثـل   

، وكذلك الذين هاجروا من املشرق إىل املغرب، وفيما يلي بيان ألبرز -رمحه اهللا- )٣(الباجي
  :ليت تدل على انتشار العلم وظهورهاملظاهر ا

                                 
 ).٢/١٨٧(رسائل ابن حزم )  ١(
 ).١٧٥-٢/١٧٤(ينظر رسائل ابن حزم  )  ٢(
يمان بن خلف بن سعد بن أيـوب التجـييب   سلوممن ارحتل من األندلس إىل املشرق القاضي أبو الوليد الباجي )  ٣(

وقـال  . صاحب التصانيف املشهورة األندلسي الباجي الفقيه املالكي أحد احلفاظ املكثريين يف الفقه واحلديث 
إنه فقيه متكلم،أديب شاعر،مسع بالعراق، ودرس الكالم وصنف إىل أن مات، وكان جليال : ابن ماكوال يف حقه

إىل بالد املشرق، كان مالزما أليب ذر  ٤٢٦وارحتل سنة  ٤٠٣ري واحد إنه ولد سنة رفيع القدر واخلطر وقال غ
احلافظ خيدمه، ورحل إىل بغداد ودمشق ولقي يف رحلته غري واحد، وتفقه بالقاضي أيب الطيب الطربي وغـريه،  

تعـديل وغـري   وله مصنفات عديدة منها املنتقى يف شرح املوطأ وإحكام الفصول يف أحكام األصول واجلرح وال
  = ذلك
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علم واقتناء الكتب وتشجيع العلماء على ذلـك، ومـن   اهتمام األمراء بنشر ال :أوالً
، حيث إنه أقام للعلم والعلماء )١(ذلك ما قام به احلكم بن عبد الرمحن امللقب باملستنصر باهللا

 )٢(صاحب كتاب األماىل سلطانا نفقت فيه بضائعه من كل قطر، وعندما وفد عليه أبو علي
  . ث أهل األندلس علمهلته عنده وأورأكرم مثواه وحسنت مرتمن بغداد 

 عبـد يف شرحه ملختصر ابن  )٣(وكذلك ما فعله مع القاضي أيب بكر األري املالكي
  .وأمثال ذلك )٤( ماحلك

                                                                                               
  .-رمحه اهللا-٤٧٤التاسع والعشرين من رجب سنة  العشاءين تويف ليلة اخلميس بني=        

ونفح )  ٣/٩٣(الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة ) ٣/٣٤٤(وشذرات الذهب ) ١٢/١٢٣( ةالبداية والنهاي :ينظر
 ) .٢/٦٧(الطيب 

 .من هذا البحث ) ٢٥( :سبق ترمجته ينظر)  ١(
إمساعيل بن القاسم بن عبدون بن هارون بن عيسى بن حممد بن سليمان أبو علي القاضي القـايل  : أبو علي هو  )٢(

ولد مبنار جرد من ديار بكر فنشأ ا ورحل منها إىل العراق، مال بطبعه إىل اللغة وعلوم اللغوي األموي موالهم
ووصل  دريد وأيب بكر األنباري ونفطويه وغريهم وأخذ النحو واللغة عن ابناألدب فربع فيها واستكثر منها، 

النوادر،والبارع، و األمايل وهو مشهور: يف أيام عبد الرمحن الناصر، وله مصنفات من أبرزها ٣٣٠األندلس سنة 
  . -رمحه اهللا-٣٥٦وكتاب يف املقصور واملمدود واملهموز، مات أبو علي بقرطبة سنة 

 ).١١/١١٤(والوايف بالوفيات ) ١١/٢٦٤(و البداية والنهاية ) ١٩٩-١٩٧(بغية امللتمس : ينظر       
  اإلمام أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن حممد بن صاحل بن عمر بن حفص بن عمر بن مصعب بن الزبري بـن سـعد  )  ٣(

بن كعب بن عباد ابن الرتال بن مرة بن عبيد بن احلارث بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة بـن متـيم   
فقيه فاضل له تصـانيف يف   ،مكثر من احلديث ،صاحب التصانيف على مذهب مالك بن أنس ،األري املالكي

تويف ببغداد ليلة ، وكان إمام أصحابه يف وقته، من خالفه شرح مذهب مالك بن أنس واالحتجاج له والرد على
  .وصلى عليه جبامع املنصور ٣٩٥السبت لسبع خلون من شوال سنة 

 ).١/٧٧(واألنساب ) ١/٢٥٥(باج املذهب الدي: ينظر       
مسع مالكاً والليث ومفضل بن فضالة ومسـلم  الفقيه أبو حممد املصري،  عبد اهللا بن عبد احلكم بن أعني بن ليث)  ٤(

كان ممـن  : ابن حبان  عنه قالسكندراين وابن وهب وابن القاسم،بن خالد الزجني ويعقوب بن عبد الرمحن اإلا
أمسعته من ابن القاسم وابن ما صنف كتاباً اختصر فيه  :على أصوله، وقال ابن عبد الرب عقل مذهب مالك وفرع

وهب وأشهب مث اختصر من ذلك كتاباً صغرياً وعليهما مع غريمها عن مالك قول البغداديني املالكية يف الدراسة 
  .أبو بكر األريوإيامها شرح 

  ). ٢١٤( تويف باإلسكندرية سنة         
 ) .١٠/٢٢٠(وسري أعالم النبالء ) ١٥/٢٢٠(تاريخ اإلسالم : ينظر       
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  : )١(يقول عنه احلميدي 
إنه كان جامعا للعلوم حمبا هلا، مكرما ألهلها، ومجع من الكتب يف أنواعهـا مـا مل   

 بـأغلى  هلـا  واشترائه األقطار، إىل عنها سالهبإر وذلكجيمعه أحد من امللوك قبله هنالك، 
   .)٢(حىت جلب منها إىل األندلس ما مل يعهدوه، األمثان

 بقصـر  العلوم خزانة على وكان ،الفىت تليد وأخربين« :-رمحه اهللا-يقول ابن حزم 
 فهرسةً، وأربعون أربع الكتب تسمية فيها كانت اليت الفهارس عدد أن باألندلس، مروان بين
  .)٣(»فقط الدواوين أمساء ذكر إال فيها ليس ورقة مخسون فهرسة كل يف

ثقافة وبناء على اهتمام العلماء واألمراء بالعلم والكتب، تأثر الناس بذلك، وأصبحت 
، حىت ممن ليس له حظ من العلم، فقد كانوا يشترون الكتـاب  سائدة يف اتمع األندلسي

ن ذلك إال ألجل سد فـراغ يف  مل يكحق ولو احلسن اخلط واجليد التجليد بأضعاف ما يست
  . ر بهخزانته، ولتفاخ

أقمـت مـرة بقرطبـة،     :)٤(قال احلضرمي«: يف تارخيه -رمحه اهللا-يقول املقري 
والزمت سوق كتبها مدة أترقب فيها وقوع كتاب كان يل بطلبه اعتناء، إىل أن وقع، وهو 

                                 
حممد بن أيب نصر األزدي احلميدي األندلسي، احلافظ أبو عبد اهللا، أصله من قرطبة، وهو من أهـل العلـم   : هو)  ١(

ألندلس، اجلمع بني الصحيحني، علماء ا: عفيفاً مشتغالً بالعلم، من مؤلفاته -رمحه اهللا-والفضل والتيقظ، كان 
  .هـ٤٨٨سنة  -رمحه اهللا-تويف 

  ).٢/٥٣٠(، الصلة )٣/٣٢٥(العرب : تنظر ترمجته يف
 

 )  .٤/١٨٧(وتاريخ ابن خلدون ) ١٩(جذوة املقتبس : ينظر )  ٢(
  ) .١/٢٠٣(حلة السرياء : وينظر) ١٠٠(مجهرة أنساب العرب )  ٣(

 

  بن احلسن بن حممد بن جابر بـن حممـد  د بن حممد عبد الرمحن بن حممد بن حمم: دون، وهوهو املؤرخ ابن خل)  ٤(
ولد يوم األربعاء أول  ،احلضرمي األشبيلي املالكي املعروف بابن خلدون بن عبد الرمحن بن خلدون إبراهيمبن ا

كتاب العرب وديوان املبتـدأ  ، له  شهر رمضان سنة اثنتني وثالثني وسبعمائة مبدينة تونس ، ونشأ ا وطلب العلم
وتويف وهو قاض فجـأة يـوم    تاريخ العرب والعجم والرببر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكرب واخلرب يف

، وله ست وسبعون سنة ومخسـة  ن مبقابر الصوفية خارج باب النصراألربعاء ألربع بقني من شهر رمضان، ودف
 .-رمحه اهللا-) ٨٠٨(وعشرون يوما، سنة 

  

 ) ١٣/١٥٥(والنجوم الزاهرة ) ٧/٧٧(ت الذهب وشذرا) ٧/٥٠٣(تاريخ ابن خلدون : ينظر      
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 املنادي بالزيادة علي ه، فريجع إيلَّفجعلت أزيد يف مثن. ففرحت به أشد الفرح... خبط جيد،
  .حدهإىل أن بلغ فوق 

: يا هذا أرين من يزيد يف هذا الكتاب حىت بلغه إىل ما ال يساوي؟ قـال : فقلت له   
إن كان لك سيدنا الفقيه، أعز اهللا : فأراين شخصا عليه لباس رياسة، فدنوت منه، وقلت له

لست : فقال يل: قال. الزيادة بيننا فوق حدهغرض يف هذا الكتاب تركته لك، فقد بلغت به 
ولكين أقمت خزانة كتب، واحتفلت فيها ألجتمل ا بـني أعيـان    بفقيه وال أدري ما فيه،

البلد، وبقي فيها موضع يسع هذا الكتاب فلما رأيته حسن اخلط، جيد التجليد استحسـنته  
 :قـال احلضـرمي  . ق فهو كـثري ومل أبال مبا أزيد فيه، واحلمد هللا على ما أنعم به من الرز

نعم ال يكون الرزق كثريا إال عند مثلك، يعطي اجلوز من : فأحرجين ومحلين على أن قلت له
ال عنده أسنان، وأنا الذي أعلم ما يف هذا الكتاب وأطلب االنتفاع به يكون الرزق عنـدي  

  .)١(»قليال، وحتول قلة ما بيدي بيين وبينه
ع األندلسي ظهور األدب والشعر بـني أهـل األنـدلس    كان من معامل اتم :ثانياً

وكانت مسة سائدة بني مجيع طبقام، جتد هذا يف دقة األسلوب، وسالمة التعـبري وجـودة   
التصوير يف مجيع مؤلفام يف تلك الفترة الزمنية،حىت كتب الفقه واألصول والقراءات كلها 

فكانت بني لغة العلم اجلافة ولغة األدب  ال ختلو من مجال التعبري مع الدقة والتحقيق العلمي
  . )٢(عالرفي

وشاعريته، يظهر ذلك يف  -رمحه اهللا-وقد أثر هذا اجلو األديب على كتب ابن حزم 
  .والتلخيص لوجوه التخليص، وغريها كتابه طوق احلمامة،

  :أنواع التآليف وكتب التحقيق واإلبداع يف مجيع الفنون والتخصصات: ثالثاً
يف رسالته يف فضل األنـدلس   -رمحه اهللا-وضوع أفادنا اإلمام ابن حزم ويف هذا امل

، وقد قمت -رمحه اهللا-وبني لنا الثروة العلمية اليت كانت بني يديه يف عصره الذي عاش فيه 
 -رمحهـم اهللا -بِعد الكتب اليت ذكرها اإلمام ابن حزم يف رسالته، مما كتبه علماء األندلس 

                                 
   ).١/٤٦٣( نفح الطيب  )١(
 .زهرة أليبابن حزم : ينظر)  ٢(
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، يف علوم متنوعة تدل على الثروة العلمية الفائقة، وقد ذكر منـاذج  كتابا) ٧٧(وقد قاربت 
ألهم الكتب يف كل فن من فنون العلم من الفقه، وفقه احلديث، والتفسري، وأحكام القرآن، 

ـ   فة، وعلوم القرآن، والشعر، والنحو واللغة، واألخبار والسري والتواريخ، والطـب، والفلس
   .)١(والعدد واهلندسة، وعلم الكالم

ومن خالل النظر إىل كثري من الشخصيات العلمية اليت عاشت باألندلس، والكتب 
  :اليت أُلفت يف تلك احلقبة من الزمان، يظهر يل أمران مهمان

  . املذهب السائد يف تلك البالد :أوهلما
  .الفكر واملعتقد املنتشر بينهم :وثانيهما

اص، وكان املذهب السائد عندهم فأما الفقه يف بالد األندلس فقد كان له رونقه اخل
   .)٢(إمام دار اهلجرة -رمحه اهللا-مذهب اإلمام مالك 

وأما الفكر واملعتقد فكان أغلب أهل األنـدلس يأخـذون مبـذهب أيب احلسـن     
  وكان مـن . إىل مذهب أهل السنة واجلماعة يف منهجه وآرائه قبل رجوعه عنه )٣(األشعري

  

                                 
 ).١٨٨-٢/١٧٨(رسائل ابن حزم : ينظر)  ١(
بن عامر بن أيب عامر وهو ذو أصبح احلمريي أبو عبد اهللا املدين، إمـام دار اهلجـرة يف   مالك بن أنس بن مالك )  ٢(

  أصح األسانيد مالـك عـن نـافع عـن    : قال البخاري. فعي إذا ذكر العلماء فمالك النجمالشا: قال. هزمان
  .-رمحه اهللا-ودفن بالبقيع ١٧٩تويف سنة . املوطأ: له ابن عمر،

والبدايـة والنهايـة   ) ٢/٣٩٩(فة يشـر حفة اللطيفة يف تاريخ املدينـة ال والت) ١١/٣١٧(تاريخ اإلسالم : ينظر
)١٠/١٧٤.(  

 

بن بالل بن أيب بردة بـن أيب موسـى   بن إمساعيل بن عبد اهللا بن موسى اعيل بن إسحاق بن سامل علي بن إمس  )٣(
مولده سنة ستني ومائتني وقيل سنة سبعني، أخذ علم الكالم ، البصري إمام املتكلمنياحلسن األشعري الشيخ أبو 

لك وشرع يف الرد عليهم والتصنيف أوال عن أيب علي اجلبائي شيخ املعتزلة مث فارقه ورجع عن االعتزال وأظهر ذ
املتكلم، صاحب الكتب والتصانيف يف الـرد علـى   احلسن األشعري أبو : قال اخلطيب البغدادي، على خالفهم

امللحدة وغريهم من املعتزلة والرافضة واجلهمية واخلوارج وسائر أصناف املبتدعة وهو بصري سكن بغداد إىل أن 
مات ببغـداد  .ابن الصالح يف طبقاتهاحلسن مخسة ومخسني تصنيفا ذكره يب قال أبو حممد بن حزم إن ألو. تويف

بعد سنة عشرين وقبل سنة ثالثني وثالث مئة 
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  . )١(-رمحه اهللا-اجي دلس أبو الوليد البزعمائه يف األن
وقد كان ألهل االعتزال وجود يف األندلس وله منظرين وهلم فيه تآليف، مثل حيـي  

وكان ، )٤(، وأخوه الوزير صاحب املظامل أمحد)٣(، واحلاجب موسى بن حدير)٢(بن السمينة 
  .)٥(اعية إىل االعتزال ال يستتر بذلكد

  
  
  

                                                                                               
وتـاريخ بغـداد   ) ٢/٢٠٨(والعـرب  ) ١/١٣(وطبقات الشـافعية  ) ٢/٦٠٥(طبقات الشافعية الكربى : ينظر=      

)١١/٣٤٦.( 
  . ثهذا البحمن ) ٤٣( :ترمجته يف ينظر)  ١(
من أهل قرطبة يكىن أبـا بكر،كـان متصـرفا يف     ابن السمينةاألديب املعتزيل املتكلم املعروف بحيىي بن حيىي )  ٢(

ضروب العلم متفننا يف اآلداب ورواية األخبار مشاركا يف الفقه والرواية، بصريا باالحتجاج والكالم، نافـذا يف  
  .معاين الشعر وعلم العروض والتنجيم والطب

ملشرق يف العام الذي رحل فيه طاهر بن عبد العزيز، فمال إىل كتب احلجـة ومـذاهب املـتكلمني    ورحل إىل ا
  .وانصرف إىل األندلس فأصابه النقرس فكان مالزما لداره مقصودا من ضروب الناس

  .٣١٥توىف سنة 
األطبـاء  وعيون األنبـاء يف طبقـات   ) ٢/١٨٦(وتاريخ العلماء باألندلس ) ٢٣/٥٠٦( تاريخ اإلسالم : ينظر

)١/٤٨٢. ( 
موىل هشام بن عبد الرمحن بن معاوية، كان عارفا بالكالم ذاهبـا  موسى بن حديرموسى بن حممد بن حدير بن )  ٣(

  .إىل االعتزال نظارا على أصوله وله فيه تأليف
  .٣١٩وقيل  ٣٢٠وتويف يوم األحد للنصف من صفر سنة        
 ).٣٩٧(وبغية امللتمس ) ٢/١٧١(التكملة لكتاب الصلة  :ينظر        

  من أهل قرطبة يكىن أبا عمر، مسع مـن ابـن وضـاح وعبـد اهللا    موسى بن حدير أمحد بن حممد بن سعيد بن   )٤(
   .٣٢٧سنة  -رمحه اهللا-وىل خطة الوزارة وأحكام املظامل، وتويف بن مسرة وغريمها،ا

  ).١/٤٩(تاريخ علماء األندلس : ينظر
 

  ).٢/١٨٦(رسائل ابن حزم : ينظر) ٥(
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ألندلس، حىت إنه ملا تويف خليل بـن  ولكن هذا املذهب كان حماربا من قبل علماء ا
أتى مجاعة من الفقهاء وأخرجت وكان من كبار املعتزلة وكان يصرح مبذهبه،  )١(عبد امللك

  .)٢(إال ما كان فيها من كتب املسائل كتبه، وأحرقت بالنار
 )٣(موقف الرفض والرد –األشعري واملعتزيل  –وكان البن حزم من هذين الفكرين 

كما  -رمحه اهللا-جهدا يف ذلك  كشف بطالن مذهبهما، ومل يألعليهم و وقد ألف يف الرد
  .بالفصل يف امللل واألهواء والنحلهو بني وواضح ذلك يف كتابه املوسوم  

  :الرحالت العلمية: ثالثاً
الرحالت العلمية إحدى الوسائل املهمة لنقل العلوم واملعارف من قطر إىل قطـر آخـر   

مركـز  وا إىل املشرق وغريه مث عـادوا وتبـوأ   ين كان هلم رحلةوكان من أبرز العلماء الذ
  :الصدارة العلمية يف األندلس

  .وغريمها )٤(أبو الوليد الباجي، وقاسم بن أصبغ

                                 
بن كليب املعروف خبليل الفضلة من أهل قرطبة، رحل إىل املشرق وروى ا كتاب التفسـري   خليل بن عبد امللك) ١(

وكان خليـل مشـهورا    املنسوب إىل احلسن بن أيب احلسن من طريق عمرو بن فائد رواه عنه حيىي بن السمينة،
.، كان يقول بأن القرآن خملوق بالقدر ال يتستر به 

  . ٣٢٣وقيل  ٣٢٢ويف سنة ت
 ).١/٢٥١(وكتاب التكملة لكتاب الصلة ) ١/١٦٥(تاريخ العلماء باألندلس : ينظر

 ).١/١٦٥(تاريخ العلماء باألندلس : ينظر)  ٢(
يف هذا الباب ووافق أهل السنة يف غالب مباحثه، ولكنه  -رمحه اهللا-وخصوصا يف توحيد أفعال اهللا، ولقد وفق )  ٣(

يف توحيد األمساء والصفات ووافق املعتزلة يف بعض أقواهلم ، ووافق األشاعرة يف عدم تعليل أفعال زلت به القدم 
  .اهللا سبحانه وتعاىل 

  ). ٤٧٤: (ينظر ابن حزم وموقفة من اإلهليات       
 مـن كبـار   -ومما يدل على ذلك، غضب األشاعرة عليه، حيث قال عنه وعن كتابه الفصل تاج الدين السبكي      

حزم رجل جرى بلسانه متسرع إىل النقل مبجرد ظنه هـاجم علـى أئمـة     ابنوهذا  «: يف طبقاته -األشاعرة 
اإلسالم بألفاظه وكتابه هذا امللل والنحل من شر الكتب وما برح احملققون من أصحابنا ينهون عن النظر فيه ملـا  

طبقـات  » ...تثبت عنهم والتشـنيع علـيهم    فيه من اإلزراء بأهل السنة ونسبة األقوال السخيفة إليهم من غري
  ) .١/٩٠(الشافعية الكربى 

 =يفوهو ثقة انتهى إليـه التقـدم   احلافظ اإلمام حمدث األندلس أبو حممد القرطيب موىل بين أمية،قاسم بن أصبغ )  ٤(
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هذا ما حاولت مجعه وتنقيحه يف وصف احلالة العلمية والفكرية اليت عاشتها األندلس 
  .، وباهللا التوفيق-رمحه اهللا-مامنا يف تلك الفترة الزمنية اليت عاصرها إ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                                                               

  مع حممـد فس مسع بقي بن خملد وأقرانه ورحل سنة أربع وسبعني ومائتني احلديث معرفة وحفظا وعلو إسناد،=
  وكان إماما يف العربية مشاورا يف األحكام بن إمساعيل الصائغ مبكة،ا
  .-رمحه اهللا- ٣٤٠تويف سنة        
 ).١/٤٠٥(وتاريخ العلماء باألندلس ) ٢/٣٥٧(وشذرات الذهب ) ٢/٢٦١(العرب يف تاريخ من غرب : ينظر      
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  الثـــــانيالـمطلب 
   

  
 

 أصله، ومولده، ونشأته. 
 للعلم، ورحالته وشيوخه، وتالمذتهطلبه. 
فقه ابن حزم، ومذهبه، ومنهجه الفقهي . 
  مكانته العلمية وثناء العلماء عليه، وبيـان

.احملاذير اليت وقع فيها وحذر منها العلماء  
 نتاجه العلمي. 
 وفاته. 
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، حديث ذو شجون، حياة عـامل  -رمحه اهللا-إن احلديث عن حياة اإلمام ابن حزم 

بِر فيه العقل الذكي، والعلم الغزير، والنظر الثاقب، والعبقرية النـادرة، واخلـربة   جليل تكْ
  .ركة احلياة، واملسامهة يف اإلصالحالواسعة، والبذل والعطاء، اليت حصل عليها من معا

صرب وصابر، وجاهد وجالد، وأعرض عن الوزارة واجلاه، وأقبل على العلم والدعوة 
أن يرسم لنا لوحة من معاين القوة واحلزم، واهلمة العالية  -رمحه اهللا-إىل احلق، حىت استطاع 

  .علماء وطالب العلم جيال بعد جيلوالنفس األبية، يستقى من هذه السرية العطرة ال
سريته، ويأسر قلبـه حبـا    تلكوال غرو أن يعجب اإلنسان بشخص هذه أخالقه و

  .تقديره واحترامهع كتبه ومصنفاته ومودة له، ويفرض على كل من عاش م
بترمجـة مـوجزة،    -رمحه اهللا-يف هذا املبحث سوف أحتدث عن حياة هذا اإلمام 

لكثرة الكتب والبحوث اليت تطرقت إىل ذلك من املتقدمني ومن املتأخرين واملعاصرين ومن 
وسوف أحاول أن أضـع إضـافة جديـدة بقـدر      دباء وغريهم،املُحدثني واملؤرخني واأل

  :  حث على النحو التايلاهللا، وستكون الدراسة يف هذا املب االستطاعة إن شاء
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  :)١(امسه ونسبه : أوالً
بن غالب بن صاحل بن خلف بن معدان هو أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم 

 )٤(القـرطيب  )٣(الهم األندلسـي األموي مو )٢(بن سفيان بن يزيد الفارسي األصل اليزيديا
   .)٥(الظاهري

                                 
  :ومن هذه املصادر رسائل علمية،ضمنا واستقالال، كتباً و -رمحه اهللا-كتب يف ترمجته)  ١(

، مطمـح األنفـس للقيسـي    )٢٧٧(، جذوة املقتـبس  )٢/٤٥١(، اإلكمال البن ماكوال)٨٦(طبقات األمم        
، بغية امللتمس، )٢/٣٩٥(، الصلة، ابن بشكوال )١/١٠٣(، الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة، ابن بسام )٢٧٩(

، )١٥٦(، إخبار العلماء بأخبار احلكمـاء، القفطـي   )٣/٥٤٦(ي ، معجم األدباء لياقوت احلمو)٣٦٤(الضيب 
، سريأعالم النـبالء  )٣/١١٤٦(، تذكرة احلفاظ للذهيب )٣/٣٢٥(، وفيات األعيان البن خلكان )٤٦(املعجب 

، )١٢/٨٢(،  البداية والنهاية البن كثري )٣/٧٩(مرآة اجلنان لليافعي )  ٢٠/٩٣(، الوايف بالوفيات )١٨/١٨٤(
، النجوم الزاهرة، )٤/١٩٨(، لسان امليزان البن حجر )١٤٦(يف تراجم أئمة النحو واللغة للفريوزآبادي، البلغة 

  ، شـذرات الـذهب  )٢/٧٧(، نفح الطيـب للمقـري   )٤٣٥(، طبقات احلفاظ للسيوطي )٥/٧٥(األتابكي 
، الفكر السـامي  )٨٧(، التاج املكلل للقنوجي )٢/٢٠٤(، أجبد العلوم للقنوجي )٣/٢٩٩(البن العماد احلنبلي 

، الفـتح املـبني يف   )٧/١٦(، معجم املؤلفني لعمر رضا كحالة )٤/٢٥٤(،  األعالم للزركلي )٢/٤٢(للثعاليب 
  ).١/٢٤٣(طبقات األصوليني للمراغي 

ابن حزم حياته وعصره آراؤه وفقهه حملمد أيب زهرة، وابـن حـزم   : -رمحه اهللا-ومن التراجم املفردة عنه  -
  .وأدبه لعبدالكرمي خليفه، وابن حزم خالل ألف عام أليب عبد الرمحن بن عقيل الظاهري األندلسي حياته

واإلعـراب عـن   . ابن حزم وموقفه من اإلهليات ألمحد احلمد: ومن ذلك قسم الدراسة من الكتب التالية -
  اجتـهاده واإلمام ابن حزم األندلسي وأثـر الرتعـة الظاهريـة يف    . احلرية وااللتباس حملمد زين العابدين

إمساعيل رضوان، والقواعد الفقهية عند ابن حزم من خالل كتابه احمللى من كتاب الطهـارة إىل ايـة   . د
الضوابط الفقهية عند ابن حزم من خالل كتابه احمللى من كتاب الطهارة إىل . كتاب اجلهاد، أمحد الغامدي

خالل كتابه احمللـى خالـد    ند ابن حزم منالضوابط الفقهية ع. اية كتاب األميان، عبد اهللا سامل آل طه
  .اجلريسي

 

نسبة إىل جده األعلى، وكان جده من موايل يزيد بن أيب سفيان، عرف بيزيد اخلري، كان واليا على دمشـق يف  )  ٢(
  .عهد عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه

  ).٣/٥٤٦(اء ومعجم األدب) ٣/٤١٢( واللباب يف ذيب األنساب ) ٥/٦٩٤(األنساب : ينظر        
 ).٦/٥١٦(واإلصابة البن حجر ) ٤/١٥٧٥(االستيعاب البن عبد الرب  : وينظر يف ترمجة يزيد        

 .نسبة إىل بالد األندلس)  ٣(
 . نسبة إىل بلدته اليت عاش وترعرع فيها)  ٤(
 .نسبة إىل مذهبه الظاهري )  ٥(
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 )١(العلماء يف نسبه، فمنهم من رجح أنه من أصل فارسي، وعليه اجلمهور  فواختل
والذي يظهر ما عليـه اجلمهـور، ألن ثقـات     )٢(ومنهم من رجح أنه إسباين، وهم قليل 

يه البينة، مث إن املؤرخني نص على فارسية أيب حممد، وأن من قال خالف ذلك فهو مدعٍ وعل
   .)٣(أبا حممد نص على نسبه يف شعره، واملسلمون مؤمتنون على أنسام

 :صدق الشيخ حممد أبو زهرة حيـث قـال  واملسألة ال حتتاج إىل كثرة حبث، ولقد 
    .)٤(»عال ابن حزم بعلمه، ومل يعل بنسبه«

  :مولده: ثانياً
ولدت بقرطبـة، يف  «: ويقولعن ذلك بنفسه وخبط يده  -رمحه اهللا-خيربنا اإلمام 

قبل طلوع الشمس آخر ليلة األربعاء آخر يوم مـن   )٥(اجلانب الشرقي يف ربض منية املغرية
   .)٦(»رمضان سنة أربع ومثانني وثالث مئة

  
  
  
  

                                 
والنجـوم الزاهـرة   ) ١/٤٦(واملعجـب  ) ١٢/٩١(يـة  والبداية والنها) ٣٠٨(جذوة املقتبس للحميدي : ينظر)  ١(

 .وغريهم ) ٢٣-٢٢(وابن حزم أليب زهرة ) ٥/٧٥(
) ١/٣٥٥(وابـن سـعد يف املغـرب    ) ١٢/٢٥٠(كما نقل ذلك عنه يف معجم األدبـاء   ابن حيان: من هؤالء)  ٢(

 ) . ١٧(اهلاجري يف كتابه ابن حزم صورة أندلسية و
 ) .١/٩٤( ابن حزم خالل ألف عام: ينظر )  ٣(
 ) .٢٣(ابن حزم اليب زهرة )  ٤(
يفهم منه املكان الذي يؤوى إليه ويستراح فيه، وهي أحد أرباض قرطبة، والـيت عـددها يف   : ربض منية املغرية )  ٥(

وأما الشرقية فسبعة ربض شبالر، وربض فرن بريل، وربـض  ( الناحية الشرقية سبعة كما ذكر ذلك ابن حيان 
  ) . وربض الزاهرة، وربض املدينة العتيقةمنية املغرية، عبد اهللا وربض  الربج، وربض منية

 ) .١/٤٦٦(نفح الطيب : ينظر 
وفيـات  ) ٤١٦(وبغية امللـتمس  ) ٣٠٨(وجذوة املقتبس ) ٢/٧٧(ونفح الطيب ) ١٨/٢١١(سري أعالم النبالء )  ٦(

 . )٢/١٥٥(األعيان 



____55_____________________________________________  __      
 

 

   :أتهـنش: ثالثاً
عاش مع والده . )١( من بيت وزارة ورياسة ووجاهة ومال وثروة -رمحه اهللا-وكان 

، ويل الـوزارة  )٢(حيث كان أبو عمر أمحد بن سعيد من عظماء الوزراء يف قصر اخلالفة، 
   .)٣(يب عامر مث البنه املظفر من بعدهللحاجب املنصور بن أ

   .)٤(وكان هو املدبر لدولتيهما
كان كاتبا منشئا لغويا تبحـر يف   )٥(وأبوه هو الذي بىن لبين حزم جمدهم وذكرهم 

   .)٦(علم البيان
: قـال « :-رمحـه اهللا -يدي عن اإلمام ابن حـزم   نقلها احلمكان من وصاياه اليت

  :يل وصاياه بعض يف أيب الوزير أنشدين
  .)٧(»بدوا رضيت إال حالة على... تكن فال غنيا حتيا أن شئت إذا

نشأ نشأة املترفني املنعمني، وعـاش   -رمحه اهللا-ومن ذلك نعلم أن اإلمام ابن حزم 
  .باه تربية قيادية ألن يكون وزيراعلى الفصاحة والبالغة، وريف كنف أبيه املريب الذي نشأه 

                                 
 ).١٢/٩١(البداية والنهاية : ينظر)  ١(

 

بن سعيد بن حزم بن غالب أبو عمر الوزير والد الفقيه أيب حممد، وزير الدولة العامرية، مـن أهـل األدب    أمحد)  ٢(
إين ألعجب ممـن يلحـن يف   : كان الوزير أبو عمر بن حزم يقول: والعلم واخلري، يقول أمحد بن رشيق الكاتب

يء إال أن يتركه ويطلب غـريه، فـالكالم   خماطبة أو جييء بلفظة قلقة يف مكاتبة، ألنه ال ينبغي له إذا شك يف ش
  .أوسع من هذا أو كما قال

  .-رمحه اهللا-٤٠٢وقيل  ٤٠٠مات قريبا من       
 ). ٣/١٦٣(وشذرات الذهب ) ٣/٨٠(والعرب ) ١٥٦(بغية امللتمس : ينظر يف ترمجته إىل       

 ) .١٠١(طبقات األمم : ينظر)  ٣(
 ) .١/٤٦(املعجب  :ينظر)  ٤(
 ) .١/١٧٠(الذخرية البن بسام  : ينظر)  ٥(
 ) .٣/٨٠(العرب للذهيب : ينظر)  ٦(
 ) .٤٦(جذوة املقتبس )  ٧(
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مدينا هلـن   -رمحه اهللا-مث ترىب يف حجور العاملات املربيات من نساء القصر، وكان    
ثري من األشعار، ودربنـه  حيث علمنه القرآن، وحفظنه ك )١(بالشيء الكثري يف حياة طفولته 

  .)٢(على اخلط
 العلـم  أهـل  مـن  لي احلسني بن علي الفاسي، كـان مث انتقل بعد ذلك إىل أيب ع

 حىت حمتسباً العلماء، إىل وخيتلف يطلب يزل اجلميلة،مل والنية اخلالصة، العقيدة مع والفضل،
   .)٣(مات

أثر كبري يف حياة اإلمام ابن حزم وتربيته، وكان اإلمـام يعظمـه    ليوكان أليب ع
 -رمحـه اهللا - وكـان : -رمحه اهللا-ن حزم ،يقول عنه ابوحيترمه ويبجله ويثين عليه كثرياً 

  .)٤(خلق وحسن وذيباً وورعاً وعلماً وعقال وديناً سرواً به ناهيك
عاقال عاملا ممن تقدم يف الصالح والنسـك الصـحيح يف   ...كان أبو علي« :ويقول
فنفعين اهللا به كثريا، وعلمت موقع اإلسـاءة، وقـبح   ... واالجتهاد لآلخرة الزهد يف الدنيا

   .)٥(»يف الطريق إىل احلج -رمحه اهللا-عاصي، ومات أبو علي امل
إىل مدرسة  ٤٠٢مجيعا سنة  -رمحهما اهللا-مث انتقل بعد ذلك كله وبعد وفاة والديه 

، حيث وزر للمرتضـي  )٦( -رمحه اهللا-احلياة العملية، واليت كان هلا أعظم األثر على حياته 
وزيرا للخليفة عبد الرمحن املستظهر بقـي  ، مث ٤٠٣وحارب يف جيشه ووقع أسريا يف سنة 

  .حىت مقتل عبد الرمحن أشهراً
ارية ويطلق وهنا تنتهي حياته الوز ٤٢٢-٤١٨مث عاد وزيرا هلشام املعتمد بني سنيت 

  .املناصب إىل غري رجعة

                                 
 ) .٤٦(طوق احلمامة : ينظر)  ١(
 ) .٨١(طوق احلمامة : ينظر)  ٢(
 ) .٦٩(جذوة املقتبس : ينظر)  ٣(
 ). ١/١٣٨(والصلة ) ٢٦٦(و بغية امللتمس ) ٦٩(جذوة املقتبس : ينظر)  ٤(

 

 ).١٢٣(حلمامة طوق ا)  ٥(
 ).١٥٣(طوق احلمامة : ينظر )٦(
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حياة ملؤها العلم والتعليم والكتابـة   -رمحه اهللا-ومن هنا تبدأ حياة جديدة لإلمام 
ح والتوجيه والدعوة والبحث واملناظرة واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، والتأليف والنص

حىت أخرجت لنا إماما فقيها جمتهدا، استطاع من خالل ذلك أن يترك بصمة خاصة لـه يف  
  .  وفيقتاريخ هذه األمة العريقة، وهذا ما سوف نعرفه يف املبحث القادم وباهللا الت
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  :طلبه للعلم: أوالً
كانت مشجعة له علـى الـتعلم    -رمحه اهللا-إن الظروف اليت أحاطت بابن حزم 

  :ليت ترعرع فيها يقول املقـري عنـها  ومن مث األسرة اوالتحصيل ، بدأً حبرص والده عليه، 
   .)١(وبنو حزم فتية علم وأدب وثنية جمد وحسب

ا نشأ فيه من تنعم ورفاهية كان يتيح له التفرغ لطلب العلم، وملا رزقه اهللا مـن  ومل
ذكاء مفرط وذهن سيال كان ييسر عليه احلفظ والفهم الدقيق، وتوفرت مكتبة بني يديـه  

زين يف ، كل ذلك وغريه جعل إمامنا من املرب)٢(فيها من الكتب النفيسة والكثرية ينهل منها 
  . العلم املتخصصني فيه

ونستطيع أن حندد بداية مرحلة التحصيل العلمي املنظم البن حزم، بـالتلقي علـى   
  .تقريبا )٣٩٩(الشيوخ والسماع من األئمة من سنة 

 وأول«: ، يقول تلميـذه احلميـدي  )٣(كان أول مساعه على يد احملدث ابن اجلسور 
وغه السادسـة  قبل بلأي  )٤( »مائة األربع قبل اجلسور بن حممد بن أمحد عمر أيب من مساعه

  .عشرة من عمره تقريبا
ه يف احمللى أكثـر مـن   ، روى عن-رمحه اهللا-يوخ اإلمام ابن حزم وهو من أكرب ش

  .مخسني موضعا
قـرأ عليـه    )٥(األدب والشعر على أيب سعيد اجلعفري  -رمحه اهللا-م ابن حزم تعلَّ

                                 
 .)١/٦٩(نفح الطيب  :ينظر) ١(
 .)١٨/١٨٦(سري أعالم النبالء : نظري)  ٢(
  .من هذا البحث) ٦٢(ترمجته يف شيوخ اإلمام : ينظر)  ٣(
 .)١١١(جذوة املقتبس )  ٤(
ومل أقـف علـى   ) ١/٢٥٥(ألندلسي تاريخ األدب ا: وينظر) ٧٠: (ذكر ذلك ابن حزم يف كتابه طوق احلمامة)  ٥(

 .ترمجة له
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  وابن دراج أبو عمر أمحـد  .)٢(بقرطبةمشروحة يف املسجد اجلامع  )١(معلقة طرفة بن العبد
  .)٣(بن حممد بن العاص بن القسطلي

  .)٤(وتعلم القرآن واحلديث والنحو واللغة على عبد الرمحن بن أيب يزيد األزدي
  )٧( .)٦(ببلنسية )٥(وطلب احلديث على يد ابن الفرضي 

كان له يف األدب والشعر نفس واسع، وباع طويل ، ومـا  « :يقول عنه احلميدي
أسرع منه، وشعره كـثري ، مجعتـه علـى حـروف      ةقول الشعر على البديهرأيت من ي

  .)٨(»املعجم

                                 
 شـاعر، : عمـرو  أبو الوائلي، البكري بن سفيان بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبه طرفة بن العبد  )١(

 خلولـة : (ومطلعها معلقته، أشهر شعره . جند بقاع يف وتنقل البحرين، بادية يف ولد، االوىل الطبقة من جاهلي،
  .العلماء من كثريون شرحها وقد )ثهمد بربقة أطالل

 ) .  ٣/٢٢٥(واألعالم للزركلي ) ١/١٣٧(طبقات فحول الشعراء : ينظر      
فعلمنا من هذا اخلرب أن حلقات األدب كانـت حافلـة يف   «: وقال -رمحه اهللا-وعلق على هذا سعيد األفغاين )  ٢(

 ). ٣٦-٣٥(ابن حزم األندلسي  »يتأمثونن رواية الشعر وشرحه وال املساجد باألندلس ال يتحرجون فيها م
: ابن حزمقال فيه أبو عمر أمحد بن حممد بن العاص بن القسطلي األديب شاعر األندلس، الذي : وابن دراج هو)  ٣(

مل يكن من فحول الشعراء إال أمحد بن دراج ملا تأخر عن شأو حبيب واملتنيب، وكان من كتاب اإلنشـاء يف   لو
  .عامر أيام املنصور بن أيب

٢٩/٤٩وتاريخ اإلسالم ) ٣/١٤٤(العرب : ينظر 
 

 .ومل أجد له ترمجة ) ١١٧(ذكره اإلمام ابن حزم يف طوق احلمامة  )٤(
  بن حممد بن يوسف، أبو الوليد القاضي، املعروف بابن الفرضي، كان حافظاً حمدثاً متقناً، أخـذ عنـه  عبد اهللا )  ٥(

  .٤٠٣سنة  -رمحه اهللا-املؤتلف واملختلف، ومشتبه النسبة، تويف : ته احلديث، من مؤلفا -رمحه اهللا-ابن حزم 
 .)٢٩٠(، بغية امللتمس )٢٢٣(قتبس جذوة امل: ينظر      

 الـرب  خريات مجعت، حر األبيض املتوسطبلدة مشهورة يف بالد األندلس، شرق قرطبة، على شاطئ الب: بلنسية)  ٦(
  .األندلس بستان تسمى واليت. التربة طيبة والضرع، والزرع والبحر

 ). ٢١٠(وآثار البالد وأخبار العباد للقزويين ) ٩٧(والروض املعطار ) ١/٥٨١(معجم البلدان : ينظر      
 ) .١١٨(طوق احلمامة : ينظر)  ٧(
صـبحي  . ، مجعه وحققـه د  -رمحه اهللا-ووجدت ديواناً ينسب إىل ابن حزم ) . ١٨/١٨٨( سري أعالم النبالء )  ٨(

الكرمي، وأثبت يف قسم الدراسة أنه البن حزم، ومجع احملقق ما استطاع مجعه من شعر ابن حزم املتناثر  رشاد عبد
 .تقريباً صفحات) ١٠٣(يف الكتب، وجاء الكتاب يف 



____60_____________________________________________  __      
 

 

  .)١(مجاً مساعاً ومسع :ويقول عنه
 يف كل العلوم، أما طلبه للفقه فله حديث خاص أرجأتـه إىل  -رمحه اهللا-وقد تفنن 

  .املطلب الثالث إن شاء اهللا
بني أكناف العلم والغوص  -رمحه اهللا-وبعد هذا العمر الذي عاشه اإلمام بن حزم 

ذكر ذلـك يف   - -رمحه اهللا-يف أعماقه، يذكر لنا بعض درره اليت جناها، وخالصة جتربته 
  :ذكر هنا بعض تلك الدرروأ - )٢(كتابه النفيس مداواة النفوس

مل يكن من فضل العلـم إال أن   لو« :مبيناً فضل العلم ومكانته -رمحه اهللا-يقول 
، وأن العلماء حيبونك ويكرمونك، لكان ذلك سببا إىل وجـوب  اجلهال يهابونك وجيلونك

  .طلبه، فكيف بسائر فضائله يف الدنيا واآلخرة
ولو مل يكن من نقص اجلهل إال أن صاحبه حيسد العلماء، ويغبط نظراءه من اجلهال 

  .)٣(»لكان ذلك سببا إىل وجوب الفرار عنه فكيف بسائر رذائله يف الدنيا واآلخرة
العلوم ما قربك من خالقـك   أجل« :أجل العلوم وأنفعها فيقول -اهللا رمحه-وينب 

   .)٤(»تعاىل، وما أعانك على الوصول إىل رضاه
إن العلوم مثل الدواء ينبغي لطالب العلم أن خيتار العلم الذي يتناسب مـع   :ويقول
، ويهلك د القوية؛ يصلح األجساالغامضة كالدواء القوي العلوم«: -رمحه اهللا-عقليته يقول 

  .األجساد الضعيفة
الغامضة، تزيد العقل القوي جودة وتصفية، من كل آفة، ولـك ذا   العلوموكذلك 
   .)٥(»العقل الضعيف

ومن درر كالمه يف أمهية احلديث عما يتقنه اإلنسان ويعلمه، والسـكوت وعـدم   
ـ آفة أضر على  ال« :-رمحه اهللا-يقول  التدخل فيما ال يعلمه، ن الـدخالء  العلوم وأهلها م

                                 
 ) .١١١(خذوة املقتبس )  ١(
 ) .٩٣-٨٧(من )  ٢(
 ). ٨٨-٨٧(  مداواة النفوس  )٣(
 ) .٨٩(نفس املصدر السابق )  ٤(
 ) .٨٩(صدر السابق نفس امل)  ٥(
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؛ وهم من غري أهلها، فإم جيهلون ويظنون أنهم يعلمون ويفْسدون ويقـدرون أـم   فيها
   .)١(»يصلحون

  :)٢( رحالته: ثانياً
رحالت علمية تذكر، وقد يكون السـبب يف   -رمحه اهللا-مل يكن لإلمام ابن حزم 

  .يأ فيها أسباب التحصيل العلمي ذلك أن بالد األندلس
د كان عصره عصر االزدهار العلمي والنهضة الفكرية، فكثر العلماء، واهتم م فلق

األمراء، فأكرموهم وأغدقوا األموال عليهم، وبنيت املكتبات يف خمتلف مـدن األنـدلس،   
   .)٣(وامتألت بالكتب

مما أجربه للتنقل بني مدن  -رمحه اهللا-وكذلك فإن الفنت واحملن اليت مر ا ابن حزم 
فرصة الرحلة للطلب، فلقـد تعـرض لالعتقـال     -رمحه اهللا-س مل جتعل البن حزم األندل

والسجن أكثر من مرة، وصلتها بالوضع السياسي جعل خروجه من بالد األندلس أمرا شاقا 
 -رمحه اهللا-بني تلك املدن جيد أنه  -رمحه اهللا-وصعبا، على أن املطلع على انتقال ابن حزم 

   .)٤(ومدارستهم بل ومناظرم -رمحهم اهللا-لماء كان حريصاً على لقيا الع
يتشوق لزيارة بغداد عاصمة العلم يف ذلك الوقت،  -رمحه اهللا-ولقد كان ابن حزم 

  :ولذلك كان يقول
  

  ويل حنو أكنـاف العـراق صـبابة   
  

  
  

     

  وال غرو أن يستوحش الكلف الصب
  

  

  فإن يرتل الـرمحن رحلـي بينـهم   
  

  
  

     

  )٥(الكـرب فحينئذ يبدو التأسف و
  

  
                                 

 ) .٩١(  مداواة النفوس)  ١(
، مقدمة حتقيق كتاب اإلعـراب عـن   )٤١-٣٨(ابن حزم أليب زهرة : -رمحه اهللا-ينظر يف رحالت ابن حزم )  ٢(

، رسالة القواعد الفقهية عند ابن حزم )١٠٥-١٠١(احلرية وااللتباس املوجودين يف مذهب أهل الرأي والقياس 
  ).٣١-٢٨(لى ألمحد الغامدي من خالل كتابه احمل

 

  ).٢٨(، القواعد الفقهية عند ابن حزم من خالل كتابه احمللى )١٤-١٢(بن حزم، أليب زهرة ا)  ٣(
 

  ).٤١-٣٨(، ابن حزم، أليب زهرة )٣/٥٥٢( معجم األدباء: ينظر)  ٤(
 

  ).٢٧٨(جذوة املقتبس : ينظر)  ٥(
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  :شيوخه: ثالثاً
يعلم أنه ممن كان يطلب العلم على  -رمحه اهللا-إن الذي يقرأ سرية اإلمام ابن حزم 

العلماء وكان له يف ذلك باع واسع، وهذا فيه رد على من شنع على اإلمام وقـال إنـه مل   
يالزم الشيوخ، بل ذُكر أن اإلمام بن حزم كانت له فهرسـة بأمسـاء شـيوخه ولكنـها     

  .)١(مفقودة
  :  علماء الذين تتلمذ عليهم اإلماموسوف أعرض أشهر ال

  أمحد بن حممد بن أمحد ابن سعيد األموي موالهم القرطيب، أبـو عمـر املعـروف    -
وهو أكرب شيخ  روى عن قاسم بن أصبغ وخلق ، ومات يف ذي القعدة ،بن اجلسور با

 شاعراً عايل اإلسـناد  أيام الطاعون وكان خرياً فاضالً) ٤٠١(ومات سنة  .البن حزم
  . )٢(مكثراً 

كي احلافظ اإلمام أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن لب بن حيىي املعافري األندلسي الطلمن -
وكان رأسا يف علم القرآن، حروفه وإعرابه وناسخه  عامل أهل قرطبة،. املقرئ أبو عمر

حافظا للسـنن،   ومنسوخه ومعانيه وأحكامه، ذا عناية تامة باحلديث ومعرفة الرجال،
لى أهل األهواء والبدع قامعـا  إماما عارفا بأصول الديانة، عايل اإلسناد، سيفا جمردا ع

   .)٣(٤٢٩، تويف سنة  هلم
        ويلقـب   ،عبد اهللا بن عبد الرمحن بن جحاف أبو عبد الرمحن املعافري قاضي بلنسية -

هو من أفضـل  : وقالم بن حزحدث عنه أبو حممد  وكان إماماً ثقة فاضالً، ،حبيدرة
  .)٤(٤١٧سنة  -رمحه اهللا-، حظه الوافر من العلم، تويف اضٍ رأيته ديناً وعقالً وتعاوناًق

  

                                 
فاد يف ذكر شيوخ اإلمام ابن حزم حممد املنوين يف حبـث لـه   وممن أ)  ٤٢٩(ذكر ذلك ابن خري يف الفهرست )  ١(

ذكـر ذلـك    ١٣٩٦ -٧منشور يف جملة املناهل املغربية عدد . شيوخ ابن احلزم يف مقروءاته ومروياته : بعنوان
 ) .١/٧٧( -رمحه اهللا-حممد زين العابدين يف مقدمة حتقيقه لكتاب اإلعراب البن حزم 

 ).٥/٨(وشذرات الذهب ) ١٥٤(وبغية امللتمس ) ٢٨/٣٧(وتاريخ اإلسالم ) ٣/٧٧(العرب للذهيب : ينظر)  ٢(
 ) .١/٤٢٤(طبقات احلفاظ : ينظر)  ٣(
 ).٣٠٠(، بغية امللتمس )٢٣١(وجذوة املقتبس ) ٢٨/٤٤٨(تاريخ اإلسالم : تنظر ترمجته يف)  ٤(
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بن حممد بن يوسف، أبو الوليد القاضي، املعروف بابن الفرضي، كان حافظاً عبد اهللا  -
ملختلف، املؤتلف وا: احلديث، من مؤلفاته  -رمحه اهللا-أخذ عنه ابن حزم حمدثاً متقناً، 

   .)١(٤٠٣سنة  -رمحه اهللا-ومشتبه النسبة، تويف 
  أخـذ عـن   يقال له ابن دحـون،  أبو حممد القرطيب الفقيه املالكي،عبد اهللا بن حيىي  -

،عارفـاً   وكان من جلة الفقهاء املـذكورين،  أيب بكر بن زرب وأيب عمر بن املكوي
، تويف يف سادس احملـرم  لناسعمر وأسن وانتفع به ا املالكي حافظاً للمذهب بالفتوى،

)٢()٤٣١(. 
  ، املعروف بابن الكتاين، تأثر ابـن حـزم   حممد بن احلسن املذحجي الكناين القرطيب -

  عند ذكره لـه، تـويف   ) أستاذنا(لم املنطق، وعادة ما يطلق عليه به يف ع -رمحه اهللا-
  .)٣(٤٠٢سنة  -رمحه اهللا-

كان عمر النمري األندلسي القرطيب، و يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب، أبو -
كـان فقيهـا    .فن احلديثابن حزم ينبسط إىل أيب حممد بن حزم ويؤانسه وعنه أخذ 

واالسـتذكار،   التمهيـد، : يث والرجال واألنساب، من مؤلفاتـه حافظا عاملاً باحلد
   .)٤( )٤٦٣(سنة  -رمحه اهللا-ريها، تويف واالستيعاب وغ والكايف،

بن حممد بن مغيث، أبو الوليد، قاضي اجلماعة يف قرطبة، وصاحب  يونس بن عبد اهللا -
  احلـديث، تـويف   -رمحـه اهللا -الصالة واخلطبة يف جامعها، أخذ عنه ابـن حـزم   

   .)٥(هـ٤٢٩سنة  -رمحه اهللا-
ابن حزم حيىي بن عبد الرمحن بن مسعود القرطيب اخلزاز، ابن وجه اجلنة أبو بكر، شيخ  -

   .)٦(٤٠٢سنة  -رمحه اهللا-فة، وكان عدال صاحلا تويف روى عن قاسم بن أصبغ وطائ

                                 
 ).٢٩٠(، بغية امللتمس )٢٢٣(جذوة املقتبس : تنظر ترمجته يف)  ١(
 ) .٢٦٤(وذكر ذلك ابن حزم يف طوق احلمامة ) ٢٩/٣٤٤(تاريخ اإلسالم : ينظر)  ٢(
 ).٥٦(، بغية امللتمس )٤٤(وجذوة املقتبس ) ١٢/٩٢(البداية والنهاية : تنظر ترمجته يف)  ٣(
 ) .٤٤٠(والديباج املذهب ) ٣/١١٢٨(وتذكرة احلفاظ ) ٢/٦٤٠(الصلة : ينظر)  ٤(
 ).٤٤٧(، بغية امللتمس )٣٤٧(جذوة املقتبس : تنظر ترمجته يف)  ٥(
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١(٤٠٢(.   
قد أخذ عن هؤالء وغريهم من العلماء، وهذا مينع القول بأن اإلمام ابـن حـزم مل   

: بد الرمحن ابن عقيل الظاهري يقولأبو عيأخذ العلم على أيدي العلماء ومل جيالسهم، وهذا 
ولـه   ...يب حممد دون أن يتتلمذ عليـه الد أإنين ما قرأت عن عامل يشار إليه بالبنان يف ب«

  .الكلمة من خبري بأيب حممد وكفاك ذه )٢( »معجم بذلك
  :تالمذته: رابعاً

، بعد هذا اجلهاد يف العلم والتعليم، والكتابـة  -رمحه اهللا-استطاع اإلمام ابن حزم 
، ذلـك  رها بني العاملنيوالتأليف، أن حيقق حلمه ومناه من الدنيا وهو أن يبث علومه وينش

  :عن طريقني
  .)٣(كتبه ورسائله ومؤلفاته : الثاين.تالمذته وطالبه: األول
  :، فكان من أبرزهم )٤(أما تالمذته 

هـا  احلسن، خطيب إشـبيلية ومقرؤ شريح بن حممد بن شريح الرعيين اإلشبيلي، أبو  -
 وقرأ القراءات ابن حزم،ومسندها، روى عن أبيه وأيب عبد اهللا بن منظور، وأجاز له 

على أبيه، وبرع فيها وله كتاب الكايف يف القراءات، رحل الناس إليه مـن األقطـار   
  .)٥(للحديث والقراءات

صاعد بن أمحد بن عبد الرمحن بن صاعد التغليب، أبو القاسم، من أهل قرطبة، وهـو   -
طبقـات  : كان عارفا باألخبار، من مؤلفاته ،-رمحه اهللا-من أخص تالميذ ابن حزم 

                                 
 ) .٤٤٤(، بغية امللتمس )٣٤١(جذوة املقتبس  و) ٣/٨٤(العرب : ينظر )  ١(
 ) .٢/٣٠٦(ابن حزم خالل ألف عام )  ٢(
 ) .١١١(وهذا ما سوف اذكره يف نتاجه العلمي   )٣(
  )٣/١١٤٦(فـاظ  وتـذكرة احل ) ١٨/١٨٥(الذهيب يف سـري أعـالم النـبالء    : وممن أورد تالمذة ابن حزم )  ٤(

 .وغريهم ) ٤/٧٢٦(واحلافظ ابن حجر يف لسان امليزان ) ٣/٣٤٢(اهلادي يف طبقات علماء احلديث وابن عبد
وتـاريخ اإلسـالم   ) ٤/١٠٧(العـرب  ) ١/٤٩٠(ومعرفة القراء الكبـار للـذهيب   ) ٣١٨(بغية امللتمس : ينظر)  ٥(

)٣٦/٥٠٠. ( 
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  .)١(٤٦٢سنة  -رمحه اهللا-تويف . ت أهل املللاألمم ومقاال
: يقـول  -والد أيب بكر ابن العريب  -عبد اهللا بن حممد بن العريب األشبيلي، أبو حممد  -

سبعة أعوام، ومسعت منه مجيع مصنفاته سوى الد األخـري مـن   ابن حزم صحبت 
وعشـرون   جملدات، وهو أربعة اإليصال سبع: الفصل، وقرأنا عليه من كتاب: ابكت

  .)٢(٤٩٣سنة  -رمحه اهللا-تويف . جملدا
، -رمحـه اهللا -الفضل بن علي بن أمحد بن سعيد بن حزم، أبو رافع، من أبناء اإلمام  -

سـنة   -رمحه اهللا-وكتب خبط يده كثرياً من العلم، وهو صاحب نباهة وفطنة، تويف 
٣( .٤٧٩(  

زدي األندلسـي امليـورقي   بن فتوح بن محيد األحممد بن أيب نصر فتوح بن عبد اهللا  -
  مـن كبـار تالمـذة    ،احلميدي، احلافظ الثبت اإلمام القدوة أبو عبد اهللا الظاهري
 . مسع منه وأخذ عنه أكثر كتبه ابن حزم،

  تـويف . جذوة املقتبس يف ذكر والة األندلس، واجلمع بني الصحيحني  :من مؤلفاته
  )٤( .٤٨٨سنة  -رمحه اهللا-

 خلف الطرطوشي، أبو بكر، يعرف بأيب رندقة، كان عاملاً حممد بن الوليد بن حممد بن -
  .)٥()٥٢٠( -رمحه اهللا-متقشفا، تويف  ورعاً زاهداً

الفارسي من أهل قرطبة يكىن أبا سليمان أمحد بن سعيد بن حزم املصعب بن علي بن  -
مسع من والده الفقيه أيب حممد ومن أيب مروان الطبين وأيب احلسن بن سيدة اللغـوي  

  .)٦(نه مبختصر العني للزبيديحدث ع
  

                                 
 . )٣/١٨٦(واألعالم ) ١/٢٣٢(الصلة : ينظر )  ١(
 ).١٩/١٣٠(، سري أعالم النبالء )٣/٣٤٦(طبقات علماء احلديث : ترمجته يف: تنظر)  ٢(
 ) .٢٤/٥٥(والوايف بالوفيات ) ٢/١٥٧(ووفيات األعيان ) ٤/١٩٧(لسان امليزان : ينظر)  ٣(
 ).  ١/٤٤٧( ظوطبقات احلفا) ١٢/١٥٢(والبداية والنهاية ) ٣٣/٢٨١(تاريخ اإلسالم : ينظر)  ٤(
 ) .٢/٣٠٠(ونفح الطيب ) ١٣٥(وبغية امللتمس ) ٢/٥٤٥(الصلة : ظرين)  ٥(
 ) .٢/١٨٧(كتاب التكملة لكتاب الصلة : ينظر)  ٦(
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  :متهيد

احلديث عن الفقه حديث ماتع وكالم نافع، يزداد قيمة عند ما يكون احلديث فيـه  
وع مـن اإلضـافة   عن فقه إمام من أئمة الفقه والدين، الذين أسهموا يف الساحة العلمية بن

  .صالحوالتجديد واإل
وعاملنا الذي نترجم له، استطاع أن يضع أثره الفقهي على الساحة الفقهية، بفقهـه  
احلزمي اخلاص وسوف نعرف تفاصيل اخلصوصية الفقهية اليت رمسها هذا اإلمام يف منهجه، 

  :من خالل النقاط التالية. تعاىل يف هذا املطلب إن شاء اهللا
  .معىن الفقه عند ابن حزم: أوالً
  .مذهبه :ثانياً
  .منهجه الفقهي: ثالثاً
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  :)١(-رمحه اهللا-الفقه عند ابن حزم : أوالً
يف بالد األندلس وكان املذهب السائد يف تلك الـديار،   -رمحه اهللا-عاش ابن حزم 

، ألنه هو املذهب املعمول به يف الدولة، ولقد كانـت  -رمحه اهللا-هو مذهب اإلمام مالك 
، وقد كان ذلـك مبشـورة   -رمحه اهللا-ى موطأ اإلمام مالك فقهية علبداية مسرية اإلمام ال

مث متذهب على مـذهب  )٣(، فبدأ القراءة عليه وعلى غريه)٢(-رمحه اهللا-ون شيخه ابن دح ،
، مث ترك التمذهب إىل األخذ بالظاهر من نصوص الكتاب والسنة، -رمحه اهللا- )٤(الشافعي

أن يثبت وجوده الفقهي بني فقهـاء    -رمحه اهللا- متكنمث ألف وأصل وناظر يف الفقه، حىت 
العامل اإلسالمي، من خالل مؤلفاته ودواوينه ورسائله الفقهية املباركة، واليت سوف نذكرها 

  . إن شاء اهللا يف مبحث نتاجه العلمي،
، وهذا التفسري وهذا -رمحه اهللا-وعلينا أن نعلم أن للفقه معىن عند اإلمام ابن حزم 

  .-رمحه اهللا-ر لنا املكانة الفقهية اليت وصل هلا ابن حزم التعريف يصو

                                 
يف الفقه، ومـا ينقلونـه مـن القصـص يف      -رمحه اهللا-ما يتناقله بعض املؤرخني يف أسباب دراسة ابن حزم )  ١(

ولعدم الفائدة من ذلـك أعرضـت   . وما ينفيهذلك،كالم طويل ال طائل من ورائه لعدم وجود ما يثبت ذلك 
  :صفحا عنه، وأحيل القارئ إىل الكتب التالية ملن أراد الوقوف علي تلك األسباب

، ابن حزم أليب زهـرة   )٢٠/٩٥(، الوايف بالوفيات )٣/١١٥٠(، تذكرة احلفاظ )١٨/١٩١(سري أعالم النبالء 
)٢٨.(  

رسـالة  : وتشكيك يف صحتها، ينظر ذلـك يف  شهورة يف ذلكامل وأليب عبدالرمحن بن عقيل تعليق على القصة
  ).٦٦-٦٥(الشمري  كالتلخيص لوجوه التخليص اليت أخرجها أبو عبد املل

 

 .من هذا البحث) ٦٣( :سبقت ترمجته ينظر)  ٢(
 ).٣/١١٥١(تذكرة احلفاظ : ينظر)  ٣(
ي، فقيه األمة، مؤسس املذهب، أول من كتب بن العباس القرشي املطليب الشافعي املكهو اإلمام حممد بن إدريس )  ٤(

  . ٢٠٤سنة  -رمحه اهللا-تويف . األم، والرسالة : كتب يف علم أصول الفقه،من مؤلفاته 
والبدايـة  ) ٢/٥٦(وتـاريخ بغـداد   ) ١/١٩٢(، وطبقات الشافعية )١/٣٦١(تذكرة احلفاظ : ينظر يف ترمجته

 . ) ١٠/١٨١(والنهاية 
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  :-رمحه اهللا-فمعىن الفقه عند اإلمام ابن حزم 
هو املعرفة بأحكام الشريعة، من القرآن،ومن كالم املرسل ا، الذي ال تؤخـذ إال  «

  .)١(»عنه
  :مث يوضح هذا التعريف توضيحا شافيا كافيا ويبني من هو الفقيه حقا حيث يقول

  :باألمور التالية من له معرفةه يالفق
  .بأحكام القرآن وناسخه ومنسوخه -
ومنسوخه، وما صـح  ناسخه  صلى اهللا عليه وسلمواملعرفة بأحكام كالم رسول اهللا  -

 . نقله مما مل يصح
 .ع العلماء عليه وما اختلفوا فيهومعرفة ما أمج -
  .عليه وسلم صلى اهللاوكيف يرد االختالف إىل القرآن وإىل كالم الرسول  -
 .           )٢(وتعلم كيفية الرباهني اليت يتميز ا احلق من الباطل -

، وهذا من يصدق عليه وصف الفقيه، واملنتصـب  فهذا تفسري العلم بأحكام الشريعة
لطلب الفقه، والنافر للتفقه، واملتأهب لنذارة قومه، ولتعليم املتعلم، وفتيا املستفيت، واحلكـم  

   .)٣(بني الناس
أن ذلك ال يكفي الفقيه، بل البد أن يستعني من سائر العلوم مبا  -رمحه اهللا-مث يبني 

  اهللا عليـه وسـلم، يقـول   وكالم نبيه صـلى  جته إليه يف فهم كالم ربه تعاىل، تقتضيه حا
  : -رمحه اهللا-
فرض عليه أن يكون عاملا بلسان العرب، وعاملا بالنحو الذي هـو ترتيـب العـرب     -

  .هم معاين الكالم لكالمهم، وبه يف
وفرض عليه أن يكون عاملا بسري النيب صلى اهللا عليه وسلم، ليعلم آخر أوامره وأوهلا،  -

                                 
 .) ٥/١١٩(اإلحكام البن حزم )  ١(
 ) .٥/١١٩(و ) ٥/١١٥(اإلحكام البن حزم : ينظر)  ٢(
 .املصدر السابق : ينظر)  ٣(
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 .)١(ومعرفة هديه يف احلرب والسلم، وأحكامه اليت حكم ا صلى اهللا عليه وسلم 
، ولذلك غلط أنـاس  )٢(إن اسم الفقه اسم مغاير للحفظ والعلم :-رمحه اهللا-مث قال 

املسميات واقعة على هذه املسميات وأوقعوها على من ال يستحق ذلك، ألن هذه كثري بني 
  .صفات متغايرة

واقع على صفة يف املرء، وهي فهمه ملا عنده، وتنبهه على حقيقة معاين «: فاسم الفقه
، ويزيـد  )٣(ألفاظ القرآن واحلديث، ووقوفه عليها، وحضور كل ذلك يف ذكره مـىت أراده 

   .)٤(»معرفته بالنظائر يف األحكام واملسائل ومتييزه هلا: هنا زيادة وهييون علينا هالقياس
ال حيل ألحد أن «: حيث قال -رمحه اهللا-وهذا الكالم موافق لكالم اإلمام الشافعي 

يف دين اهللا إالّ رجالً عارفاً بكتاب اهللا بناسخه ومنسوخه، ومبحكمه ومتشاه، وتأويله يفيت 
ه ومدنيوما أريد به، وفيما أنزل هوترتيله، ومكي.  

رسول اهللا بالناسخ واملنسوخ، ويعرف من احلديث مث يكون بعد ذاك بصرياً حبديث 
ما عرف من القرآن، ويكون بصرياً باللغة، بصرياً بالشعر، ومبا حيتاج إليه للعلم والقـرآن،  

  . تعمل مع هذا اإلنصاف وقلة الكالمويس

                                 
  ) .١١٨-٥/١١٧(اإلحكام البن حزم :  ينظر)  ١(
 =اسم واقع على وصفه املرء، وهي ذكره ألكثر سواد ما صنف ومجع ، وذكر يف علمه وغرضـه «: ومعىن احلفظ)  ٢(

د احلديث ونصوصه، أو حافظ نصوص مسائل مذهبـه الـذي   الذي قصد كحافظ سواد القرآن، وحافظ سوا=
  .»يقصد وينتحل ، فهذا معىن احلفظ 

اسم العلم ، فهو واقع على صفة يف املرء وهو اتساعه على اإلشراف على أحكام القرآن، وروى  «: ومعىن العلم
، كلما اتسـع  احلديث صحيحه وسقيمه فقط، فإن أضاف إىل ذلك الوقوف على أقوال الناس كان ذلك حسنا

باع املرء يف هذه املعاين زاد استحقاقه السم العلم، وهكذا يف كل علم من العلوم، ويكون مع ذلك ذاكرا ألكثر 
  .» ما عنده

 ).٥/١٢١(اإلحكام البن حزم 
ويف هذا رد على من زعم أن اإلمام ابن حزم ظاهري ال يعمل ذهنه وعقله يف فهم النصـوص، وال يغـوص يف   )  ٣(

يرى يف هذا التعريف، أن الفقيه هو الذي يقف على حقيقة معاين ألفاظ الكتاب  -رمحه اهللا-عانيها، فإنه معرفة م
 . والسنة، وهو أمر ال يصل إليه إال من وفقه اهللا

 ).٥/١٢٢(اإلحكام البن حزم )  ٤(
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أهل األمصار، وتكون له قرحية بعد هذا، فإذا ويكون بعد هذا مشرفاً على اختالف 
كان هكذا فله أن يتكلم، ويفيت يف احلالل واحلرام، وإذا مل يكن هكذا، فله أن يـتكلم يف  

  .)١(»العلم وال يفيت
ما فرضه على الفقيه، وما ينبغي أن يكـون   -رمحه اهللا-ولقد امتثل اإلمام ابن حزم 

  :نفسه من باب ذكر نعمة اهللا عليه يقول عنمن العلم واملعرفة، حىت إنه كان عليه 
على ما أمرنا اهللا تعاىل، وموقفون علـى  حنن منبهون وإمنا  ،واحلمد هللا رب العاملني«

مواضع األوامر اليت مر عليها من مير غافال أو معرضا، ومنذرون قومنا فيما تفقهنـا فيـه،   
              ې  چ : يقـول ونفرنا لتعلمه مبن اهللا عز وجل علينا كما أمرنا تعاىل إذ 

 چی   ی                                                  
وال نقول من عند أنفسنا شيئا، ونعوذ باهللا من ذلك، ومل يبح اهللا تعاىل ذلـك ألحـد ال   )٢(

  .)٣( »قدميا وال حديثا وباهللا تعاىل نتأيد
  :)٤(مذهبه: ثانياً

 حيث أكـد علـى   ، -رمحه اهللا-رح بذلك وقد ص. )٥(ظاهري املذهب والطريقة 
أن وأصل مـذهبنا  « : -رمحه اهللا-يقول . صواب منهجه وعلى خطأ املخالفني له يف ذلك 

ويف على يقني من أننا مصيبون يف ذلك، القرآن واحلديث الصحيح حق، وحنن األخذ بظاهر 
  خمطئ عنـد اهللا  وأن من خالفنااحلديث الصحيح، كل قول أدانا إليه أخذنا بظاهر القرآن و

                                 
 ) .٢/٢٣٢(الفقيه واملتفقه  :ينظر)  ١(
 .١٢٢: التوبة)  ٢(
 ) .٥/١١٧(اإلحكام )  ٣(
  .احلُسن، والذهاب إىل الشيء واملضي إىل طريقه : اسم مصدر، تدور معانيه على : املذهب لغة  ) ٤(

  .املذهب الفروعي ينتقل إليه اإلنسان، وطريقة فقيه يسلكها املتابع املتمذهب له : واصطالحا ، يعىن به       
  .م، من غري علم منهم وهذا املعىن االصطالحي حلق باألئمة األربعة رمحهم اهللا بعد وفا      
 ) .٣٤-١/٣١( -رمحه اهللا-بكر أبو زيد .املدخل املفصل ل د : ينظر       

هو اللفظ الوارد يف القرآن أو السنة املستدل به على حكم األشياء، وهو  والنص«: وعرف ابن حزم الظاهر بقوله )٥(
هره إال بنص آخر صحيح خمرب أنه فالواجب أن ال حيال نص عن ظا« :وقال يف موضع آخر »وهو الظاهر نفسه 

 ) .٢٤(والنبذ ) ١/١٢(اإلحكام البن حزم   »على غري ظاهره ، فنتبع يف ذلك بيان النيب صلى اهللا عليه وسلم 
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   .)١(»وجل، وحنن على يقني من ذلك ال نشك فيه وال يكن خالفهعز 
  

  :، ومن ذلك ما قاله يف شعره-رمحه اهللا-وكان يصرح ويفتخر بظاهريته 
  أمل تـــر أين ظـــاهري وأنـــين

  

  
  

     

  )٢( على ما بدا حىت يقـوم دليـل  
  

ظاهرها، وال خـربا  ية عن ال حيل ألحد أن حييل مفهوم آ :-رمحه اهللا-وكان يقول 
  .عن ظاهره

ڳ  ڳ   ڳ  چ : وقوله تعاىل (٣) چٹ  ۀ     ۀ  چ : قوله تعاىل: والدليل على ذلك
   .)٤(چڳ  ڱ  ڱ  ڱ 

  : ووجه الداللة مما سبق
  .آن والسنة على ظاهرمها وموضوعهماأن البيان لنا إمنا هو يف محل لفظ القر

  :ره بال نص وال إمجاع من وجوهظاه خطورة من صرف املعىن عن -رمحه اهللا-ويبني 
  . وعلى رسوله صلى اهللا عليه وسلمعلى اهللا أن يف هذا التصرف افتراٌء -
 .وأن فيه خمالفة القرآن -
 .وأنه وقع يف الدعوى -
- رف الكلم عن موضعهوأنه ح. 
 .)٥(وأنه يؤدي إىل إبطال احلقائق -

محهـم اهللا أن  وأما أخذه ملذهب الظاهر فلم يكن عفويا، بل ذكر بعض أهل العلم ر
  .)٦(اإلمام كان على مذهب الشافعي مث حتول ظاهريا

مث  ،وكان شافعي املذهب يناضل الفقهاء عن مذهبـه « :-رمحه اهللا-يقول املقري 

                                 
 ) .٥/٧٨(اإلحكام يف أصول األحكام )  ١(
  ).٢/٨٢(الطيب ، نفح )٣/٥٥٠(، معجم األدباء )١/١٠٨(الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة : ينظر هذا البيت يف)  ٢(

 

 . ١٩٥: الشعراء)  ٣(
 . ٤: إبراهيم)  ٤(
 . ٩٥:م ) ١/١١٩(واحمللى ) ٢٥-٢٤(النبذ : ينظر)  ٥(
 ) .١/٤٣٥(طبقات احلفاظ للسيوطي : ينظر)  ٦(
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  .)١(»صار ظاهريا فوضع الكتب يف هذا املذهب وثبت عليه إىل أن مات
  

اسـتطاع أن  علماء املشـرق، و  على فتح له نافذة -رمحه اهللا-وأخذه من الشافعي 
، وكان من تلك املدارس املدرسة الظاهرية، اليت كان مؤسسـها  يطلع على مدارس املشرق
أول مـن انتحـل   الذي بىن أول لبنة يف كيان هذه املدرسة، وهو  )٢(اإلمام داود الظاهري

   . )٣(مذهب الظاهر ونفى القياس
  :أسباب اختيار املذهب الظاهري -

هذه األسباب ولكن تستفاد من خـالل سـريته،    على -رمحه اهللا- ينص اإلمام مل
  .ةونتاجه العلمي ودعواته اإلصالحية والتجديدي

 : فالذي يظهر يل أن أهم األسباب ما يلي
وتناقضها، وكثرة املذاهب الفقهية، وعدم انضباطها يف  اكثرة اآلراء واضطرا :أوالً

  .رية وااللتباسمن احل منهجية واحدة، مما أوجد يف الواقع وعند الناس نوعاً
إىل إدخال مصادر يف التشريع غـري  ذلك  يرجع -رمحه اهللا-وكان اإلمام ابن حزم 

املصاحل املرسلة واملفهـوم  الكتاب والسنة واإلمجاع وأخذ األحكام منها، كالرأي والقياس و

                                 
 ) .٢/٧٨(نفح الطيب )  ١(
وكـان  أس أهل الظاّهر، أبو سليمان البغدادي االصبهاينّ موىل املهدي الفقيه الظاّهري ر، داود بن علي بن خلف)  ٢(

وهو أول من نفى القياس يف األحكـام الشـرعية   صاحب مذهب مستقل، وتبعه مجع كثري يعرفون بالظاهرية، 
داً ويف كتبه حديث كـثري لكـن   كان إماماً ورعاً ناسكاً زاه: قال أبو بكر اخلطيب ،ومتسك بظواهر النصوص

يه رئاسة العلم ببغداد وأصله من أصفهان، ومولده بالكوفـة،  ية عنه عزيزة جداً، قال أبو إسحاق وانتهت إلاوالر
  .٢٧٠ربه ا، تويفّ يف رمضان سنة ومنشؤه ببغداد وق

 ).٣/٤٧(والنجوم الزاهرة ) ٢/١٥٨(وشذرات الذهب ) ٩٥-٢٠/٩٠(تاريخ اإلسالم : ينظر     
  .من التسوية والتقدير: يف اللغة)  ٣(

  .)٨/٤٣٤(ج العروس وتا) ١١/٣٧٠(رب لسان الع: ينظر      
  .ه جبامع مشترك، ومعانيها متقاربةتعدية حكم املنصوص عليه إىل غري: اصطالحاً    

اج يف شـرح املنـهاج   واإل) ٣/٢١٨(وخمتصر الروضة مع شرحها للطويف ) ١/٤٤(اإلحكام البن حزم : ينظر
 . )٣/٣(للسبكي 
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  .وغريها
العلمية يف التصدي إىل هـذه   -رمحه اهللا-ومما يدل على هذا السبب جهود اإلمام 

صادر بالنقد والنقض وإبطال حجيتها، كما فعل ذلك يف كتابـه اإلحكـام يف أصـول    امل
األحكام، وكتابه النبذ وكتابه إبطال القياس واالستحسان،وكتابه اإلعـراب عـن احلـرية    

  .  اسوااللتباس املوجودين يف مذاهب أهل الرأي والقي
ظاهر من الكتاب أن تؤخذ األحكام من النص ال -رمحه اهللا-فلذلك رأى ابن حزم 

أنه  -رمحه اهللا- والسنة من غري صرف هلا عن ظاهرها إال بدليل يدل عليه، وهذا فيما يراها
  .  الواحدة هو املنهج الذي سيمنع من وقوع اخلالف والتفاوت يف األحكام يف املسألة

، إىل التعصب ألقوال أئمتهم آل ؤالء املقلدة التقليد ألئمة املذاهب، والذي :الثاين
إىل أن وصل م احلال أن يردوا كالم اهللا وكالم رسوله صلى اهللا عليه وسـلم ويقـدموا   

  .عليهما كالم أئمتهم
أن التقليد من البدع احملدثة العظيمة اليت وقعت بعـد   -رمحه اهللا-ولذلك كان يرى 

  .)١(ري واليت مل تكن معروفة فيمن سبقالقرون املفضلة يف القرن الرابع اهلج
فليسوا ممن يتغىن بطلب دليل وأما أهل بالدنا، « :ن حزم واصفا أهل بلدهويقول اب

فيعرضون  -ليأخذ منها ما وافق مذهبه  -على مسائلهم وطالبه منهم يف الندرة ، إمنا يطلبه 
على قول صاحبهم، وهو خملوق مذنب  صلى اهللا عليه وسلمكالم اهللا تعاىل وكالم الرسول 
قول صاحبهم أخـذوا   صلى اهللا عليه وسلمهللا وقول رسوله خيطئ ويصيب، فإن وافق قول ا

ظهريا وثبتوا علـى قـول    صلى اهللا عليه وسلمبه، وإن خالفاه تركوا قول اهللا جانبا وقوله 
صاحبهم، وما نعلم يف املعاصي وال يف الكبائر بعد الشرك ارد أعظم من هذه ، وإنه ألشد 

   .)٢(»...من القتل والزىن
 من املقلدة يف زمانه أصنافا من العذاب، من سب -رمحه اهللا-ن حزم ووجد اإلمام اب
  .ليه إىل أن وصلوا إىل حتريق كتبهوشتم وحتريض األمراء ع

                                 
 ) .٦/٢٩٢( اإلحكام :  ينظر)  ١(
 ) .٦/٢٧٠(ألحكام اإلحكام يف أصول ا)  ٢(
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والتعصب، وهذا  دأن يدعو الناس إىل الكتاب والسنة ونبذ التقلي -رمحه اهللا-فرأى 
  .الذي يدين اهللا بهملعروفة، وهذا الذي حداه أن ال ينتسب إىل أي  من املذاهب الفقهية ا

أن قول مجيع أهـل العلـم   « :لم مجيعامن أقوال أهل الع -رمحه اهللا-وكان موقفه 
ول اهللا فذلك من سعد مردود إىل قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فإن صدقه قول رس

  . )١(»ائل كائنا من كانقول رسول اهللا ترك قول ذلك الق ائل، وإن ردهذلك الق
 وإن طالع أقوال الصحابة والتابعني ومن جاء بعـدهم عصـراً  « : -محه اهللار-ويقول 

ويحكـم فيهـا القـرآن    . ن أقوال العلماء كلها نظرا واحداعصرا، ففرض عليه أن ينظر م
والسنة، فأليها حكم اعتقده وأفىت به، واطرح سائرها وإن مل جيد شيئا مما بلغه منها ، بـل  

  .)٢(»غه أن قائال قال بهعليه أن يأخذ بالنص وإن مل يبل
من أسباب أخذه بالظاهر، اطِّالعه الواسع على السـنن واآلثـار واملسـانيد     :ثالثاً

واملصنفات، وإشرافه على أقوال الصحابة والتابعني والعلماء، مما جعله يعتد بنفسـه ويثـق   
رت فيـه  ، توف-رمحه اهللا-بعلمه، وينقد ويزن كل ما يقرأ ويسمع، مما جعله جمتهداً مطلقا 

   .)٣(أدوات االجتهاد كاملة
الظاهري هو عبارة عـن ردة   -رمحه اهللا- بن حزمإن مذهب ا :وأستطيع أن أقول

فعل ملا وقع فيه أهل الرأي من التوسع يف األخذ بالرأي، وقصورهم يف البحث عن الـدليل،  
قياس، بل زاد بعضهم إىل أن عارض كثريا من النصوص بالرأي وال وقلة زادهم يف احلديث،

بل وزاد بعضهم أن ظن قصور النصوص عن بيان حكم مجيع احلوادث، فكانت نتيجة الغلو 
  : يلوكما ق يف الرأي، غلوا يف نفيه واألخذ بالظاهر، واخلري يف الوسطية،

  وال تغل يف شيء من األمر واقتصد
  

  
  

     

  (٤) ذمـيم  كال طريف قصد األمـور 
        

 أنه كان نعمة يف املسرية العلمية، حيث إنـه  وهذا املذهب مع ما فيه من أخطاء، إال
كان ألهل الرأي يف ذلك الزمان املكانة العالية، وكانوا هم القضاة وأهل الفتوى، وقد فـنت  

                                 
 ) .٤/٢١٣(رسائل ابن حزم )  ١(
  ) .٥/١٢١(اإلحكام )  ٢(
 ) .٣/١١٥٣(تذكرة احلفاظ : ينظر)  ٣(
  . ٣١٩وهذا من قول  أيب سليمان محد بن حممد بن إبراهيم اخلطايب، تويف سنة  )٤(

  ) .٤/٣٨٥(ويتيمة الدهر )  ٣/٢٥١،٢٥٢( معجم األدباء : ينظر     
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 م خلق كثري، وكان من آثار غلوهم أن قُدم الرأي على النص يف بعض األحكام، بسـبب 
  . إمهال النصوص حفظا وفقها ودراسة

ن كنا إو -لوضع ليس باألمر السهل، ولكن كان من قدر اهللا وحماولة إصالح هذا ا
أن هيأ اإلمام ابن حزم وحارب هذا الغلو بغلو مثله،  -ال نراه منهجا صحيحا يف اإلصالح 

فكانت النتيجة  أن رجعت األمور إىل نصاا الصحيح، وأُعطي كل ذي حق حقه، فال غلو 
  .العاملنيالظاهر، واحلمد هللا رب  يف الرأي وال غلو يف

  :، وتراثه الفقهي الفقهي أصول منهجه: ثالثاً
ظهـر يل أن   -رمحـه اهللا -من خالل قراءيت للثروة الفقهية اليت ورثها لنا ابن حزم 

اليت يستقي منهجه وفكره وفقهه يقوم على ثالثة أسس وقواعد، هي اليت حددت له املصادر 
  .منها األحكام الشرعية

، وحارا وردهـا، وهـذه   دلة اآلخرى اليت أنكرهاوهي اليت حددت موقفه من األ
  :األسس هي
أن اهللا أكمل الدين وأمت علينا النعمة ورضي  -رمحه اهللا-كثريا ما يقرر اإلمام  :أوالً

لنا هذا الدين، وال معىن لكمال هذا الدين إال أن هذا الدين قد استوعبت نصوصـه مجيـع   
  .)١(وأخراه جه كل مسلم يف أمور دنياهاألحكام، وما حيتا

  . )٢(»وال بد من ورود النص يف كل حكم من أحكام الشريعة«: -رمحه اهللا-يقول 
  .)٣( »وكل شريعة مل يأت ا القرآن وال السنة فهي باطل«: ويقول مؤكد لذلك

 .)٤( »من احملال املمتنع وجود نازلة ال حكم هلا يف النصـوص « :-رمحه اهللا-ويقول 

                                 
إن قول هـؤالء يف اسـتيعاب النصـوص    «: مرجحا كالم ابن حزم يف هذه املسألة -رمحه اهللا-مية ييقول ابن ت)  ١(

للحوادث وأن اهللا ورسوله قد بني للناس دينهم، هو أقرب إىل العلم واإلميان الذي هو احلق، ممن يقول إن اهللا مل 
ن املتقابلـة واآلراء املتعارضـة، وال   يبني للناس حكم أكثر ما حيدث هلم من األعمال، بل وكلهم فيها إىل الظنو

 ).٥/٣٠٠(الفتاوى الكربى البن تيمية . »ريب أن سبب هذا كله ضعف العلم باآلثار النبوية واآلثار السلفية
 ).٥/٤٨(اإلحكام البن حزم )  ٢(
 . ٢٧٩: م ) ٢/١٥٠(احمللى )  ٣(
 ) .٦/٢٠٦(اإلحكام البن حزم )  ٤(
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 ال يتصور أن تكون -رمحه اهللا-نا أن اإلمام ابن حزم وهذه النصوص وغريها تؤكد ل
  . هناك حادثة أو نازلة ال نص فيها

-قد صرح فهو يرى أن مجيع احلوادث ال خترج عن أمر أو ي أو مسكوت عنه، و
فصح أن النص مستوعب لكل حكم يقـع أو وقـع إىل يـوم    «: بذلك يف قوله -رمحه اهللا

  .)١(»عن هذه األحكام الثالثة القيامة، وال سبيل إىل نازلة خترج
ال جيوز احلكم البتة يف شيء من األشياء كلها إال « :ويزيد األمر أكثر إيضاحاً بقوله

صلى اهللا عليه ، أو مبا صح عنه صلى اهللا عليه وسلمبنص كالم اهللا تعاىل، أو نص كالم النيب 
  .)٢(»إمجاع، من مجيع علماء األمة كلها أومن فعل، أو إقرار،  وسلم

چ چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌچ  :واستدل على ذلك بقول اهللا تعاىل
 چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌچ : وقولـه تعـاىل   )٤( چ              چ  :وقوله تعاىل)٣(

(٥))٦(.  
وعليه فال حاجة إىل أن نبحث يف أحكام هذا الدين يف غري هذه املصادر الثالثة، فال 

كم، ومن ذلك نعرف بطالن احلاجة إىل القيـاس مجلـة،   شيء يف العامل خارج عن هذا احل
   .)٧(وصح أنه ال حيل احلكم به البتة يف الدين

وهـو   -إن أحكام الشريعة بنيت على اليقني والقطـع   : -رمحه اهللا-يقول : ثانياً
ال على الظن والشك وهو الباطل، وإن اهللا مل جيعل لغري اليقني حكما، فوجـب أن   -احلق

رميه فال ينتقل إىل التحليل إال بيقني آخر من نص أو إمجاع، وكل ما تـيقن  كل ما تيقن حت
إمجـاع، وال حكـم إال   حتليله فال سبيل أن ينتقل إىل التحرمي إال بيقني آخر من نـص أو  

                                 
 ) .٨/٤٩٨(اإلحكام البن حزم )  ١(
 ) .٧/٣٧٠(اإلحكام البن حزم    )٢(
  . ٣: املائدة)  ٣(
  . ٦٤: مرمي)  ٤(
 . ٣٨: األنعام)  ٥(
 .وذكر هذه األدلة فيما سبق من املواضع )  ٦(
 ) .٥١-٥٠(النبذ : ينظر   )٧(
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  .)١(لليقني
القول بالظن وأخـرب  ، بل حرم اهللا أن يقول يف دينه بالظن وبغري علموال حيل ملسلم 
  . )٢(أكذب احلديث فوجب القطع على كذب الظن يف الدين كلهأنه خالف احلق وأنه 

  :إىل -رمحه اهللا-وقد استند 
 چ                                      چ  :قوله تعـاىل 

   .)٤(چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ    ٿٺ  ٿ  ٿ  ٿچ : وقوله تعاىل)٣(
ىل الـذي ال  فصح بنص كالم اهللا تعا« :على هذه اآليات -رمحه اهللا-يقول معلقا 

يعرض عنه مسلم أن الظن هو غري احلق، وإذ هو غري احلق فهو باطل وكذب بال شك، إذ ال 
  .)٥(»سبيل إىل قسم ثالث

إيـاكم  «: يف قوله صلى اهللا عليه وسـلم  :واستدل على هذا األساس بالسنة أيضاً
  .)٧)(٦( »والظن فإن الظن من أكذب احلديث

، وسد الذرائع، وحنوها ممـا مل   االحتياط -رمحه اهللا-ومن أجل حتري اليقني أبطل 
   .)٨(يأت به نص ومل يقم على يقني

مل يستيقن أمـره، أو بشـيء   فكل من حكم بتهمة، أو باحتياط، :-رمحه اهللا-قال 
فقد حكم بالكـذب   بالظن، وإذا حكم بالظنخوف ذريعة إىل ما مل يكن بعد، فقد حكم 
  .)١(جتنب للحقوالباطل، وهذا ال حيل، وهو حكم باهلوى و

                                 
 ) .١٨٩-٦/١٨٨(اإلحكام البن حزم : ينظر )  ١(
 . ١٠٧:م ) ١/١٢٩(واحمللى ) ١٦٨-٢/١٦٧(اإلحكام البن حزم : ينظر )  ٢(
 . ٢٣: النجم)  ٣(
 . ٢٨: النجم)  ٤(
 ) .٤/٥٦٢(اإلحكام البن حزم )  ٥(
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ      پ  ڀ  ڀڀ   ڀ   ٺ  چ  :وبـاب  األدب، : أخرجه البخاري يف كتاب )  ٦(

بـاب تحـرِميِ الظَّـن     :، وبابالْبِر والصلَة والْآدابِ: ومسلم يف كتاب ).٤٨٤٩رح (  - ١٢:احلجرات-  چ
 .)٢٥٣٦: رح(  والتجسسِ والتنافُسِ والتناجشِ ونحوِها

 . ١٠٧:م ) ١/١٢٩(احمللى : ينظر)  ٧(
 ) .١٠٤(منهج املدرسة الظاهرية : ينظر)  ٨(
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أن العلل واألسباب كلها منفية عن أحكام اهللا، حاشا ما نص تعاىل عليـه أو   :ثالثاً
   .)٣( )٢(رسوله صلى اهللا عليه وسلم

يف إبطال القول بالعلل يف مجيع «يف كتابه اإلحكام وعنون له  وقد أفرد يف ذلك باباً
   .)٤(»أحكام الدين

  :ور حول نقطتنييف هذا الباب يد -رمحه اهللا-وكالمه 
ينفي العلل يف الشرائع والنصوص، إال ما نص عليه  -رمحه اهللا-أن ابن حزم  :األوىل

  .مر كذا ألجل كذاالشرع أنه علة، وأنه فعل أ
وما عدا ذلك فإمنا يفعل اهللا ما يشاء، وال حنرم وال حنلل، وال نزيد وال نـنقص، وال  

  . )٥(وال نتعدى ما قاال وال نترك شيئاسلم، نقول إال ما قال ربنا ونبينا صلى اهللا عليه و
يـدل   أن العلل اليت ثبتت بالنص، ال جيوز تعديتها إىل حكم آخر إال بدليل :الثانية

  .)٦(على جواز تعديتها
شـيء   ليس تناقضا كما فهم البعض، ولكن إثبات العلـة  -رمحه اهللا-فما يقرره 

  .وتعديتها إىل غريها شيء آخر
مل ينكر ما نص اهللا عليه ورسوله صلى اهللا عليه وسلم مـن  -رمحه اهللا-فإن اإلمام 

                                                                                               
 ) .٦/١٧٩(اإلحكام البن حزم : ينظر)  ١(
 ) .٨/٥٦٦(اإلحكام البن حزم : ينظر)  ٢(
قد دلت أدلـة  «: -رمحه اهللا-وأحكامه معللة، يقول ابن القيم  خالف مذهب أهل السنة، فإن أفعال اهللا وهذا)  ٣(

يفعل شيئا عبثـا، وال   السبحانه حكيم العقول الصحيحة والفطر السليمة،على ما دل عليه القرآن والسنة، أنه 
حانه صادرة عن حكمة بالغـة ألجلـها   لغري معىن ومصلحة وحكمة وهي الغاية املقصودة بالفعل، بل أفعاله سب

، كما هي ناشئة عن أسباب ا فعل، وقد دل كالمه وكالم رسوله على هذا وهذا يف مواضـع ال تكـاد   فعل
  .  »... حتصى، وال سبيل إىل استيعاب أفرادها

 ) .٢/٥٣٧(شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل  :ينظر     
 

الصادع يف الرد على من قال بالقياس والـرأي والتقليـد واالستحسـان    : وينظر) ٨/٥٤٦(ن حزم اإلحكام الب)  ٤(
 .وما بعده من الصفحات) ٥١٨(والتعليل 

 ) .٨/٥٦٥(اإلحكام البن حزم : ينظر)  ٥(
 ) .٨/٥٥٣(اإلحكام البن حزم : ينظر)  ٦(
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العلل، بل هو مثبت هلا، وإمنا ينكر العلل اليت أخرجتها العقول، وحصل فيها الدعوى مـن  
غري برهان، واليت كانت نتيجتها أن وقع اخلالف بني املثبتني هلذه العلل، فكل طائفة تبطـل  

ڇ    ڇ      ڇ    چ  :يف بطالن ذلك قوله تعاىل فيعلة الطائفة األخرى وتصحح علتها، ويك
  .وبإبطال العلة يبطل القياس .)٢) (١(چڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  

، يقول  -رمحه اهللا-ليها ووجدت له قصيدة جتمع هذه األسس والقواعد الىت سار ع
  :يف مطلعها

  تعدى سبيل الرشد من جار واعتدى
  

  
  

     

  وضاء لـه نـور اهلـدى فتبلـدا    
  

  اب امرؤ وافاه حكم حممـــد وخ
  

  فقـــال بــآراء الرجــال وقلــدا  

  

  :ومنها قوله
  وألقوا كتاب اهللا خلف ظهـورهم 

  

  
  

     

  وقول رسـول اهللا ويلـهمو غـدا   

  

  وقالـوا بأن الدين ليس بكامــل 
  

  
  

  وكذب مـا قـالوا اإللـه وفنـدا    
  

  وما فرط الرمحن شـيئا ومل يكــن  
  

ــه ســـدا     نســيا ومل يتــرك بريت
  

  :ومنها قوله
  وحرم قول الظن يف غـري موضـع  

  

  
  

     

  )٣(وأن تقتفي ما لست تعلم موعـدا 
  :يف فقهه -رمحه اهللا-األصول اليت يعتمد عليها اإلمام ابن حزم  -  )٣(موعــــــــــــدا

أن األصول اليت تلزمنا وتلزم مجيـع املسـلمني    -رمحه اهللا-يذكر اإلمام ابن حزم 
  :ئع، وهـي قـول اهللا تعـاىل   ميع الشـرا طاعتها ثالثة أصول جمموعة يف اآلية اجلامعة جل

                             یی   ی  ی                     چ 
  .)٤( چ                                      

 .فهذا أصل وهو القرآن )٥( چ               چ : فأما قوله تعاىل
                                 

  . ٨٢: النساء)  ١(
 ) .٥٢٠-٥١٩(الصادع : ينظر)  ٢(
 ) .١١٧-٢/١١٢(طويلة ذكرها أبو عبد الرمحن بن عقيل يف نوادر ابن حزم والقصيدة )  ٣(
  . ٥٩: النساء)  ٤(
 . ٥٩: النساء)  ٥(
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  .فهذا األصل الثاين وهو السنة )١( چ      چ  :وقوله تعاىل
فهذا ثالث وهـو اإلمجاع املنقول إىل رسـول   )٢( چی   ی  یچ : اىلوقوله تعـ

   .)٣(حكمه صلى اهللا عليه وسلماهللا 
  : يف قوله -رمحه اهللا-وأمجلها 
  : أربعة وهي... ال يعرف شيء من الشرائع إال منهااألصول اليت  أقسام«  

ن اهللا تعاىل الذي إمنا هو ع صلى اهللا عليه وسلم نص القرآن، ونص كالم رسول اهللا 
مما صح عنه عليه السالم نقل الثقات أو التواتر، وإمجاع مجيع علماء األمة، أو دليل منـها ال  

   .)٤(»حيتمل إال وجها واحدا
  :القرآن :أوال

وهو املكتوب يف املصاحف، واملسموع من القـارئ،  « :يف تعريفه -رمحه اهللا-قال 
وسلم، وكل ذلك  قلب النيب صلى اهللا عليهواحملفوظ يف الصدور، والذي نزل به جربيل على 

  .)٥(»كتاب اهللا وكالمه
على  كثرياً -رمحه اهللا-ال يأخذ إال بظواهر النصوص ويؤكد  -رمحه اهللا-وابن حزم 

  )٦(.هللا عن ظاهره إال بدليل يدل عليههذا املعىن ويرى  أنه ال حيل ألحد أن يصرف كالم ا
 ، واملعجزات أن القرآن هو عهد اهللا إلينـا وملا تبني بالرباهني« :-رمحه اهللا-يقول 

وصح بنقل الكافة الذي ال جمال للشك فيه أن هذا  ،والعمل مبا فيه ،والذي ألزمنا اإلقرار به
فكان هو  ،وجب االنقياد ملا فيه ،القرآن هو املكتوب يف املصاحف املشهورة يف اآلفاق كلها

                                 
 . ٥٩: النساء)  ١(
 . ٥٩: النساء)  ٢(
 ) .٩٤-١/٩٣(اإلحكام البن حزم : ينظر)  ٣(
 ) .١/٦٩(اإلحكام البن حزم   )٤(
  . ٥٩:م ) ١/١٠٦(احمللى )  ٥(

 ) ١/٢٢٨(إلحكام لآلمدي ا: وينظر يف تعريفه 
 . ٥٩:م ) ١/١٠٧(احمللى : ينظر)  ٦(
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  .)١(»األصل املرجوع إليه
  :السنة: ثانياً

. هي الشـريعة نفسـها   والسنة« :حيث يقول -رمحه اهللا-فسرها اإلمام ي والسنة
  :غة وجه الشيء وظاهره، قال الشاعروهي يف أصل الل

ريكةَ  تـنس  ـهجو  غَـري  قرِفـةم  
  

  دبـن وال الٌـخ ا لَيس ملْساَء  

      

ذلك قـد   وأقسام السنة يف الشريعة فرض أو ندب أو إباحة أو كراهة أو حترمي، كل
  .)٢( »عن اهللا عز وجل صلى اهللا عليه وسلمسنه رسول اهللا 

وهو املبني  ،اخلرب الوارد عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هي :ويقول يف تعريفها
   .)٣(عن اهللا عز وجل مراده منا

، وتعريف الصـحيح  )٤( وإمامنا ال يقبل من السنة إال ما كان مسندا متصال صحيحا
   .)٥(»ما رواه العدل عن مثله إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم« -رمحه اهللا-عنده 

  .نه كان سببا يف حفظ الدين وامللةحيمد اهللا على اإلسناد وأ -رمحه اهللا-وكان 
واحلمد هللا الذي جعل اإلسناد يف ديننـا فصـال بـني احلـق     « :-رمحه اهللا-قال 
ء على إحياء السنة وحماربة البدعـة،  من أحرص العلما -رمحه اهللا-وكان  .)٧)(٦( »والكذب

                                 
 ) .١/١١٠( البن حزم اإلحكام)  ١(
  ).١/٤٧(اإلحكام البن حزم  )٢(

  ) .١/٢٥٨(واألغاين) ٩٧(مجهرة أشعار العرب: ينظر .من قصيدة لذي الرومة: وهذا البيت     
  ).١/١١١( البن حزم اإلحكام: ينظر)  ٣(

 

منتهاه، هو احلديث الذي اتصل سنده بنقل العدل الضابط، عن العدل الضابط، إىل : احملدثني عموماالصحيح عند )  ٤(
  .منتهاه، وال يكون شاذا وال معلال

  .وغريها من كتب املصطلح) ١/٦١(وتدريب الراوي ) ٤٨(ونزهة النظر ) ٢٠(املقدمة البن الصالح  :ينظر
) ١/١٤٥(اإلحكام البن حـزم  : ينظر.سل وال املنقطع احلديث املرال جييز االحتجاج ب -رمحه اهللا-وابن حزم 

 ) .١٩-١٨(والنبذ 
 ).٢/٢٢١(والفصل ) ١/١٤٠(نفس املصدر : وينظر). ١/١١٩(اإلحكام البن حزم )  ٥(
  .١٢٧٠:م ) ٨/٢٩٥(احمللى )  ٦(

 
 

  : ىل الكتب التاليةكالم يطول، أحيل القارئ إحيح والتضعيف واجلرح والتعديل الكالم يف منهج ابن حزم يف التص)  ٧(



____82_____________________________________________  __      
 

 

البدعة، وكان يرى أن من أسباب التخلف العلمي وانتشار البدعة إضاعة السنة، وكان من  
   .)١( »ما رأينا سنة مضاعـة إال ومعها بدعة مذاعة«: قوله -رمحه اهللا-درر كالمه 

وكان كثريا ما يدعو اهللا أن حيشره مع أهل احلديث وأن يكون يف زمـرم، ومـن   
صلى اهللا إن قول املؤمنني إذا دعوا إىل كتاب اهللا تعاىل، وكالم نبيه «:-رمحه اهللا-ك قوله ذل

أصحاب احلديث، الـذين   جوابمسعنا وأطعنا، وهذا : ، ليحكم بينهم أن يقولواعليه وسلم
اللهم . وأم مفلحون، وأم هم الفائزونأم مؤمنون،  -وقوله احلق -شهد هلم اهللا تعاىل 

فيهم وال ختالف بنا عنهم واكتبنا يف عدادهم واحشرنا يف سوادهم ، آمـني يـا رب   فثبتنا 
  .)٢(»العاملني

، حفظه وحرصه على السـنة،  -رمحه اهللا-فقهاء زمانه  وكان من أبرز ما ميزه عن
مـن أهـل    بذلك ملا سأله قـوم  -رمحه اهللا-وخصوصا كتب قواعد اإلسالم كما مساها 

  ؟ دليتنا على شيء نقتصر عليه منها قد كثرت علينا فلو إن الكتب من احلديث: احلديث
: ربع رزم ووضع بعضها على بعـض وقـال  فسكت عنهم ودخل إىل بيته فأخرج أ

، وكتـاب أيب داود، وكتـاب   هذه قواعد اإلسالم كتاب مسلم، وكتـاب البخـاري  «
   .)٣( »...النسائي

العلم، وأنـه قطعـي   أنه يفيد ويوجب  )٤(من خرب اآلحاد -رمحه اهللا-وكان موقفه 
الواحـد   خربإن «: -رمحه اهللا-، ويقول يف ذلك )٥(الداللة، وجيب العمل به على حد سواء

                                                                                               
  : التالية

اجلرح والتعديل عند ابن حزم الظـاهري، ناصـر   املنهج احلديثي عند ابن حزم تأليف طه بن علي بو سريح، و
 .البن حزم  حتقيق أبو صهيب الكرميومقدمة حتقيق كتاب حجة الوداع  الفهد،

 . ١٣٦:م ) ١/١٧٠(احمللى )  ١(
 ) .١/٩٩(اإلحكام البن حزم )  ٢(
 ) .٢/٥(مام ابن حزم نوادر اإل)  ٣(
  .ربأنه ما مل جيمع شروط املتوات:تعريفه عند ابن حزم هو تعريف احلديث الصحيح السابق، وعرفه احملدثون )  ٤(

 ) .١٤٧(والنهج احلديثي عند ابن حزم ) ١٣(نزهة النظر : ينظر
أنه ال يقبل يف شروط القبول، واتفق اجلمهور على وجوب العمل خبرب اآلحاد يف األحكام واملعامالت مىت توفرت )  ٥(

  .العقائد واألصول
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يف أحكام الشريعة يوجب العلم وال جيوز  صلى اهللا عليه وسلمالعدل املتصل إىل رسول اهللا 
لـم  وقام الربهان على وجوب قبوله، وصح الع«: ويقول .)١( »فيه البتة الكذب وال الوهم

   .)٢(»بلزوم اتباعه والعمل به
  :)٣(اإلمجاع: ثالثاً

حلنيفية، إليه املرجع وحنوه اإلمجاع قاعدة من قواعد امللة ا -رمحه اهللا-يعد ابن حزم 
ألـف يف ذلـك كتابـه     -رمحه اهللا-وألمهية هذا املوضوع عند اإلمام ابن حزم . )٤(يفزع

   .)٥(املوسوم مبراتب اإلمجاع
هو ما تيقن أن مجيع الصحابة عرفوه، وقالوا  :م اإلمجاع بأنهوعرف اإلمام ابن حز
  .)٧( ليس اإلمجاع يف الدين غري هذا .)٦(به فقط، ومل خيتلف منهم أحد

اإلمجاع املفترض علينا أتباعه إمنا هو إمجاع الصحابة رضي اهللا عنهم « :وقـال أيضا   
  .)٨(»فقط

                                                                                               
  واملنـهج احلـديثي عنـد   ) ١/٢٧(والنووي شرح مسـلم  ) ١/٩٦(للخطيب البغدادي الفقيه واملتفقه : ينظر

 .)١٤٨(ابن حزم 
 ) .١/١١٤(اإلحكام البن حزم )  ١(
 ) .١/١٠٨(اإلحكام البن حزم )  ٢(
  . االتفاق : م والتصميم، ثانيهماالعز :أحدمها: يطلق بإطالقني: يف اللغة)  ٣(

  ) .١١/٧٦(وتاج العروس  )١١٢(للغة جممل ا: ينظر
صـلى اهللا  اتفاق مجيع اتهدين من املسلمني، يف عصر من العصور، بعد وفاة الرسول : وعند مجهور األصوليني

  .عليه وسلم على حكم شرعي
 . )٣/٤٢٤(ر للبخاري وكشف األسرا) ١/٢٦١(اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي : ينظر

 ) .٢٣(مراتب اإلمجاع : ينظر)  ٤(
إىل شكله وقرن بنظريه سهل حفظـه،   ضمإن الشيء إذا « :أن من فوائد اإلمجاع وذكر ،)٢٤(وذكر يف كتابه )  ٥(

عنـد  وأمكن طلبه، وقرب متناوله، ووضح خطأ من خالف احلق به ومل يتعن املختصمون يف البحث عن مكانه 
 . »تنازعهم فيه

 . ٩٦:م ) ١/١٢٠(احمللى : ينظر)  ٦(
 ) .١/٤٧،٥٥٣(اإلحكام البن حزم : ينظر)  ٧(
 ) .١٤-٩(وينظر الرباهني على ذلك . )١٣(النبذ )  ٨(
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من االضطراب، والسـبب يف   نوع -رمحه اهللا-ويف مفهوم اإلمجاع عند ابن حزم 
ذلك أن ما سبق من التعاريف هو تعريف الظاهرية، فهو حيدد لنا إطار اإلمجـاع الـذي ال   

  .ال غري) فقط(وهو إمجاع الصحابة  جيوز غريه
يوسـع   -رمحه اهللا-وعندما ننظر يف تعريفه لإلمجاع يف كتابه مراتب اإلمجاع فإنه 

إمجاع كل عصر إمجاع صـحيح، إذا مل  : وم قالواوق«: اإلطار أكثر من ذلك فيقول ما نصه
  . يتقدم قبله يف تلك املسألة خالف

التفصيل عليه، واحتجاجهم به وترك ما أصلوه  عندوهذا هو الصحيح إلمجاع األمة 
  .)١(»له

ف فيه بـني  ما تيقن أنه ال خال هو«ويقول يف موضع آخر بطريقة أصرح وأوضح 
  .)٢(»ذلك من حيث علمنا األخبار اليت ال يتخاجل فيها شك ونعلم. أحد من علماء اإلسالم

وماذا يعـين  . علماء اإلسالم وسع دائرة اإلمجاع حىت مشلت -رمحه اهللا-نالحظ أنه 
وإمنـا  «: -رمحه اهللا-ول ؟ يقالصحابة فقط؟ أم الصحابة وغريهمبعلماء اإلسالم، هل هم 

ة، والتابعني، وتابعيهم، وعلماء األمصار، من حفظ عنه الفتيا من الصحاب: نعين بقولنا العلماء
  .)٣(»ومن تبعهم رضي اهللا عنهم أمجعني وأئمة أهل احلديث،

وقد اشترط على نفسه يف كتابه مراتب اإلمجاع أن ال يدخل فيه إال اإلمجاع التـام  
   .)٤(الذي ال خمالف فيه البتة

 
قرر ذلك يف اإلحكام والذي يظهر أنه من الناحية النظرية يأخذ بقول الظاهرية كما 

والنبذ، ومن الناحية العملية فإنه يوسع الدائرة بنوع من التشدد واحلذر؛ فقـد اشـترط يف   

                                 
 ) .٢٧(مراتب اإلمجاع )  ١(
 ) .٢٨(مراتب اإلمجاع )  ٢(
 ) .٢٨(مراتب اإلمجاع )  ٣(
عات الـيت ذكرهـا   ايف بعض اإلمج -رمحه اهللا-ام ابن تيمية وقد تعقبه اإلم)  ٣٣: (نفس املصدر السابق  ينظر ) ٤(

 .ونقدها يف رسالة له ملحقة بكتاب مراتب اإلمجاع 
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كما يف كتابـه مراتـب    ،)١(اإلمجاع العلم بنفي اخلالف، وأن يكون العلم باإلمجاع تواترا
  حـزم لكتاب ابـن   -رمحه اهللا-اإلمجاع، والذي أكد يل ذلك نقد شيخ اإلسالم ابن تيمية 

حيث إنه نقده يف مجلة من اإلمجاعات اليت ذكرها بوجود من خالفها  -مراتب اإلمجاع  -
، ولو كان مفهوم اإلمجاع عند اإلمام ابن )٢(من العلماء وأئمة املذاهب األربعة أو متبوعيهم 

حزم ما اتفق عليه الصحابة فقط ، ملا نقده وعارضه مبن بعدهم رضي اهللا عنـهم أمجعـني،   
   .)٣(عند اهللاوالعلم 

  .ر، ليس هذا جمال عرضها ومناقشتهاواملوضوع حيتاج إىل زيادة حبث ونظ
يف جمال أدلة التشريع فال قياس وال استحسان وال  -رمحه اهللا-ومع تضيق ابن حزم 

موسوعية حزمية، فما تعليل وال مفهوم وال غري ذلك، فقد استطاع أن يكتب لنا ثروة فقهية 
  ؟نكره من مصادر عند مجهور العلماءستطاع أن يعوض مكان ما أ؟ وكيف اهو تفسري ذلك

  واجلواب على هذا السؤل املهم، أستطيع أن أقول أن اإلمام بكـل ذكـاء ودهـاء   

                                 
 ) . ٣٣( ر هذه الشروط يف مراتب اإلمجاعذك)  ١(
ومن املناسب أن أذكـر  . وما بعدها) ٢٨٧( تاب ابن حزم من نقد مراتب اإلمجاع البن تيمية امللحق بك: ينظر)  ٢(

أكثر ما ذكره من اإلمجاع، هو كمـا  «: يف مراتب اإلمجاع حيث قال -رمحه اهللا-شيخ اإلسالم  خالصة رأي
مع كثرة اطالعه على أقوال العلماء، وتربزه يف ذلك على غريه ، واشـتراطه  «: ويقول »عاحكاه ال نعلم فيه نزا

يظهر فيما ذكره يف اإلمجاع «خ اإلسالم يف هذه اإلمجاعات أنه وخلص لشي »ما اشترطه يف اإلمجاع الذي حيكيه
وهنا فائدة مهمة يف بيان سـبب   »بعضها خالف ما يذكره يف اإلمجاع نزاعات مشهورة، وقد يكون الراجح يف

  : لتناقض، فإليك هذه الدرر من خبرييف ذلك ا -رمحه اهللا-وقوع اإلمام ابن حزم 
فهاتـان  . مجاع اإلحاطي هو احلجة ال غـريه إلودعوى أن ا -٢دعوى اإلحاطة مبا ال ميكن اإلحاطة به،  -١ «      

 .)٣٠٢(ملحق مراتب اإلمجاع . »قضيتان ال بد ملن ادعامها من التناقض إذا احتج باإلمجاع 
. واز استعماله، ما مل تظهـر جناسـته  وأما املاء اجلاري، فاتفقوا على ج: قال«:مثلة ما نقده شيخ اإلسالمومن أ)  ٣(

أن اجلاري كالراكـد يف اعتبـار القُلـتني،    : وليه، وأحد القولني يف مذهب أمحدق الشافعي يف اجلديد من: قلت
قال واتفقوا علـى أن  «: ويقول يف موضع آخر. »وع النجاسة فيه، وإن مل تظهر فيهفينجس ما دون القلتني بوق

  .  يف األرض والرجلني يف السجود فرضوضع الرأس 
. وهو قول الشافعي، وروايـة عـن أمحـد   جيب السجود إال على الوجه، أنه ال : املنقول عن أيب حنيفة: قلت       

  . »لى يديه ووجهه وركبتيه أجزأهويقتضى هذا أنه لو سجد ع
 .)٢٩٠، ٢٨٨(ب اإلمجاع البن تيمية نقد مرات: ينظر
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  : أن يسد هذا النقص بالطرق التاليةاستطاع  )١(-رمحه اهللا-
 ما آتاه اهللا من قوة احلافظة واالستحضار لنصوص الوحيني حـىت ال  :الطريقة األوىل

، )٢(تكاد أن تقف على مسألة عند اإلمام ابن حزم إال وذكر عليها دليال من أحد الـوحيني  
  .ذلك العلماء، وشهد هو لنفسه بذلكوقد شهد له ب

أما حمفوظ أيب حممد، فبحر عجاج، وماء ثجاج، « :)٣(قال اليسع بن حزم الغافقي
اض اهلمم، لقد حفظ علوم خيرج من حبره مرجان احلكم، وينبت بثجاجه ألفاف النعم يف ري

  .)٤(»املسلمني، وأرىب على أهل كل دين
  . )٥(»كان حافظاً عاملاً« :-رمحه اهللا-وقال احلميدي 

منها باب إال وله أصل  ليسكل أبواب الفقه « :-رمحه اهللا-ويقول هو عن نفسه 
له أصال  فما وجدنا -شركة املضاربة -يف القرآن والسنة نعلمه وهللا احلمد، حاشا القراض 

صـلى اهللا  فيهما البتة، ولكنه إمجاع صحيح جمرد، والذي نقطع عليه أنه كان يف عصر النيب 
   .)٦(»ولوال ذلك ما جاز، فأقره وعلمه، عليه وسلم،

بأدوات وآالت الفهم واالستنباط احلزمية الظاهرية وهي اليت مساها  :الطريقة الثانية
  : )٧(الدليل  -رمحه اهللا-ابن حزم 

                                 
  ).١٨/١٨٦(سري أعالم النبالء  »رزق ذكاًء مفرطاً، وذهناً سياال«: -رمحه اهللا-يقول الذهيب )  ١(

 

 .راحة ما ستدل به على تلك املسألةبغض النظر عن صحة وص  )٢(
 ،أخبارياً نسابةً ً،مقرئا ً،حمدثا ً،مفتيا ً،وكان فقيهاهو إليسع بن حزم الغافقي، أبو حيي، املؤرخ األندلسي اجلياين، )  ٣(

  .٥٥٧سنة  -رمحه اهللا-تويف .وكان صالح الدين يقربه وحيترمه، وله تاريخ يف حماسن األندلس ،بديع اخلط
  ).١/٤٩٦(وحسن احملاضرة ) ٤/٢٢٢(والعرب يف خرب من غرب ) ٢/٥٤٤(معرفة القراء الكبار : تنظر ترمجته يف

 

 ).٣/١١٤٨(، تذكرة احلفاظ )٣/٣٤٤(طبقات علماء احلديث : ، وينظر)١٨/١٩٠(سري أعالم النبالء )  ٤(
  ).٢٧٧(جذوة املقتبس )  ٥(

 

 .)١٦٢(مراتب اإلمجاع )  ٦(
  .ما يستدل به، وهو املرشد: اللغةالدليل يف )  ٧(

  ) .٤/٣٩٤(ولسان العرب ) ٢/١٢٧٤(الصحاح للجوهري : ينظر
  .ما ميكن التوصل بصحيح النظر فيه إىل مطلوب خربي : يف االصطالح

ريعي املتفق عليه أو وعند أهل األصول يستعمل مبعىن النص أو اإلمجاع أو استصحاب احلال، ومبعىن املصدر التش
  .املختلف فيه
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  : على بيان ذلك على وجه االختصار، فأقول مستعينا باهللا ولنقف
إنه من أهم أصول الظاهريـة الـذي    :يقول أبو عبد الرمحن بن عقيل عن الدليل

، وهو أصل تتجلى به قدرم على االستنباط، فهو مهم ملن أراد دراسة الدليل عند الظاهرية
   .)١(مل يعط حقه من الدراسة

  .)٢(ب الظاهري إال من خالل هذا األصلذهوال ميكن تصور امل :وقال
فهذه هي األدلة اليت نستعملها وهـي معـاين   « :-رمحه اهللا-ويقول عنه ابن حزم 

: يقول أيضـا  )٣( »النصوص ومفهومها وهي كلها واقعة حتت النص وغري خارجة عنه أصال
  .)٤( »إمنا هو مفهوم اللفظ«

ظ، ومفهـوم اللفـظ هوطريقـة    ونفهم من هذين النصني أن الدليل هو مفهوم اللف
  .-رمحه اهللا-ها عند اإلمام ابن حزم أو االجتهاد مبقتضى النصوص ال بغري )٥(االستنباط 

  :والدليل احلزمي نوعان
  : ما أخذ من النص أو املندرج حتته وهو سبعة أقسام: األول
كل مسـكر  (: صلى اهللا عليه وسلمكقوله . قدمتان تنتجان نتيجة ليست منصوصةم - ١

ـ  )٦( )حراموكل مخرمخر  املقدمـة  : االنتيجة كل مسكر حرام، فهاتان املقدمتان ومه
دليل برهاين على أن كـل  ) كل مخر حرام(واملقدمة الثانية ) كل مسكر مخر(األوىل 

                                                                                               
واإلحكام ) ١/١٣١(والعدة يف أصول الفقه أليب يعلي ) ١/١٠٦(واحملصول للرازي ) ٣٧(احلدود للباجي : ينظر

 ) .١/٢١١(لآلمدي 
ولكن وجد يف الوقت املعاصر من كتب يف ذلك ودرسـها دراسـة جيـدة ،    . )٢/٦٧(نوادر ابن حزم : ينظر)  ١(

نور الدين اخلـادمي يف كتابـه   : ابام يف هذا املوضوع، الدكتورتوأفضل من كتب يف ذلك ممن اطلعت على ك
أمحد طاهر النقيـب يف حبثـه   : والدكتور. لفها شهادة الدكتوراهالدليل عند الظاهرية، رسالة علمية نال ا مؤ

 .الدقيق واملاتع منهج املدرسة الظاهرية يف تفسري النصوص
 .)٢/٧١(املصدر السابق )  ٢(
  .)٥/٩٩(ن حزم اإلحكام الب)  ٣(
 ).٥/١٠٠(اإلحكام البن حزم )  ٤(
إخراج الشيء املغيب من شيء آخر كان فيه، وهو يف الدين إن كان منصوصا على  «: ابن حزم االستنباط يعرف)  ٥(

  .»ال حيل القول به على مجلة معناه فهو باطل اجلملة معناه فهو حق، وإن كان غري منصوص
 ) .١/٤٩(اإلحكام البن حزم       

 .)٢٠٠٣رح (  .أخرجه مسلم يف صحيحه يف كتاب األشربة باب بيان أن كل مسكر مخر وأن كل مخر حرام  ) ٦(
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  .مسكر حرام
ہ    ہ  ہ   ہ  چ : مثل قوله تعـاىل . شرط بصفة، فحيثما وجد وجدت الصفةتعلق ال - ٢

ومعىن ذلك أن االنتهاء شـرط  .ن من انتهى غفر له فقد صح ذا أ )١( چھ  ھ  ھ  
 . )٢(املغفرة إجيادا وعدما

 )٣(باملتالئمات -رمحه اهللا-وقد مساه . معىن واحد ويعرب عنه بألفاظ شىتلفظ يفهم منه  - ٣
ما ضروريا أنه ليس فقد فهم من هذا فه )٤( چژ  ڑ  ڑ   ک    چ : مثل قوله تعاىل

لها أمساء معناها الليث والضرغام وعنبسة فهذه كالضيغم واألسد و: وكقولك. بسفيه
 .)٥(واحد وهو األسد

أن يكون هذا الشيء إما حرام فله حكم كـذا،  : ومثاله. أقسام تبطل كلها إال واحداً - ٤
ا وال حراما فهو وإما فرض فله حكم كذا، وإما مباح فله حكم كذا، وإما ليس فرض

                                 
 . ٣٨: األنفال ) ١(
وهي داللة اإلشارة والتنبيه، والوصف عنـد   »داللة اإلمياء«وهذا قريب مما مساه أهل األصول : النقيب. يقول د  )٢(

لشارع احلكـم بـه   ليني الذين يعرفوا بالوصف الظاهر املنضبط الذي ناط اابن حزم هو بعينه العلة عند األصو
  .وكان مناسبا له

 . )٧١(منهج املدرسة الظاهرية : ينظر       
يا خمتلفة األلفاظ متفقة عرب ا األوائل عن قضا «يقول ابن حزم .  واحد معناها خمتلفة ألفاظ: واملراد باملتالئمات  )٣(

، وهي مع ذلك بعضها وحقيقة معناها اإلجياب، وظاهر ر لفظ بعضها وحقيقة معناها النفيظاه ، وإنْ كاناملعاين
  .»متفقة املعاين اتفاقا صحيحاً ال اختالف بينها

 عـدا  مـا  كلَّ الرجل ُءطْو: قولك الشريعة امثال من ذلك مثل«: -رمحه اهللا-رب على ذلك مثال فيقول ويض       
 املباحـة  أمته أو ،له املباحة الرجل زوجة عدا مما شيء ليس: وقولك .حرام؛ له املباحة هأمت أو ،له املباحة الزوجة

 االخـرى  وظـاهر  إباحـة،  القضيتني احدى ظاهر خمتلفة، وااللفاظ متطابقان، متفقان معنيان .ليس حراماً ؛له
  .»حترمي

 ) .٢٧(املدرسة الظاهرية ومنهج ) ٤٥٨(والتقريب حلد املنطق ) ٤/٤٠٦(اإلحكام البن حزم : ينظر      
 .١١٤: التوبة)  ٤(
وهذا عني ما عاجله األصوليون يف مبحث دليل اخلطاب، ويسمى مفهوم : النقيب تعليقا على هذا النص. يقول د)  ٥(

  . ميه بذلك وإمنا مساه باملتالئماتمفهوم املخالفة واملفهوم  الذي ينكر ابن حزم أن يس
 ) .٣٧-٢٧(منهج املدرسة الظاهرية : ينظر       
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  .)١(كلها فاسد فهو قول فاسدأو يكون قوله يقتضي أقساما . مباح له حكم كذا
قضية واردة مدرجة، فيقتضي ذلك أن الدرجة العليا فوق التالية هلا بعـدها، ولـو مل    - ٥

أن تقول أبو بكر أفضل من عمر، وعمر أفضل من : مثاله. نص على أا فوق التاليةي
 .أفضل من عثمان -بال شك-عثمان، النتيجة أن أبا بكر 

أن نقول كل مسكر حرام فقد صح ذا أن بعض : لكومثال ذ. )٣(القضايا  )٢(عكس - ٦
واملقصود بعكس . تسميه أهل االهتبال حبدود الكالماحملرمات مسكر وهذا هو الذي 

  .)٤(القضايا أن الكلية املوجبة تنعكس جزئية أبدا

                                 
كـن يف  واحد ممن يف املرتل قتل زيدا، ومل ي«: مثال على ذلك فقال -رمحه اهللا-حزم لزيادة التوضيح، ذكر ابن )  ١(

  . »ه من علة به، النتيجة فخالد قتلهوخالد وحممد، فمحمد كان نائما، ويزيد كان مغشيا عليالبيت إال يزيد 
  ) .٤/٢٥٨(رسائل ابن حزم التقريب : ينظر      

 

 يف املعـىن  يتغري أن غري من به، موصوفا خربا عنه املخرب وجتعل موصوفا، عنه خمربا اخلرب جتعل ان هو: االنعكاس)  ٢(
  .أصال ذلك

 ) .٤٦٨(تقريب حد املنطق : ينظر      
ـ  اخلصمان اتفق فان ، نفسها من كثرأ تعطيك الضية هي اليت ـالق « :يقول ابن حزم  )٣(  ،وصـححاها  ،ليهاـع

 علـى  يتفقـان  اخـرة  بقضـية  يأتيا نأ عليهما وجب ؛املعىن ذلك فروع من فرع يف واختلفا ،حكمها تزماوال
 الزم حينئذ هلما فاالنقياد ،وتركيبهما ،طبعهما يف صحيحتني املذكورتان القضيتان كانت فان ،-أيضاً -صحتها
  .واحد لكل

 - ذكرنـا  كما - باجتماعهما ان واعلم. " القرينة"  االوائل مستهما اجتمعتا إذا املذكورتني القضيتني نأ واعلم       
 اجتمـاع  عن احلادثة القضية هذه وتسمى عنها، حميد ال ضرورة الزمة بداًأ صادقة ثالثة قضية عنهما ابدا حيدث

: العربيـة  ةاللغ يف كلها الثالثة وتسمى ...ا انتتجت عن تينك القضيتني، أل" نتيجة" ، األوىل والثانية  القضيتني
    .»" اجلامعة"

  .قيض املخالف وعكس النقيض املوافقعكس الن: ت املنطقية، وهو ينقسم إىل قسمنيوهذا من املصطلحا     
  ) .٤٦٤( وتقريب حد املنطق ) ١٩٩( ومفتاح العلوم ) ١٣٤(التعريفات للجرجاين : ينظر

 

ى بفحوى اخلطاب أو تنبيه اخلطاب أو مفهوم املوافقة وهذا ما عاجله األصوليون حتت ما يسم «النقيب . يقول د   )٤(
  ) .٧٦(منهج املدرسة الظاهرية  »ويعنون به إثبات احلكم املنطوق به للمسكوت عنه بطريق األوىل 

 أن ممتنـع : نقول ،أبدا صادقتني وجزئية كلية أيضاً فتنعكس الكلية املوجبة وأما «: -رمحه اهللا-وقول ابن حزم        
 بعـض  يكـون  ان وممتنـع  إنسانا، احلجارة من واحد كل يكون ان وممتنع حجرا، الناس من احدو كل يكون

  . »إنسانا احلجارة



____90_____________________________________________  __      
 

 

فصـح مـن    )١(چ ں  ں  ڻ  ڻچ : قول اهللا تعاىلمثاله . لفظ ينطوي فيه معان مجة - ٧
ا كل ذي نفـس وإن مل  ن هندا متوت وأن عمرا ميوت، وهكذذلك أن زيدا ميوت وأ

 .)٢(يذكر نص امسه
  :أو املندرج حتته، وأقسامه أربعة ما أخذ من اإلمجاع: النوع الثاين

 .حلالاستصحاب ا - ١
  .)٣(أقل ما قيل، ويطبق هذا يف املقادير املالية والعددية - ٢
  .)٤( اإلمجاع على ترك قولة ما - ٣
   .)٦)(٥(مني سواءإلمجاع على أن حكم املسلا - ٤

توسع يف شـرحه وضـرب   . تاج إىل حبث مطول ليس هذه موضعهوشرح ذلك حي
أمحد النقيب يف كتابه منهج املدرسـة الظاهريـة يف تفسـري    . األمثلة عليه ونقده كل من د

                                                                                               
 ) .١/١١٢(تقريب املنطق       
 . ١٨٥: آل عمران)  ١(
 ا تلفظ مل كنت نإو أخر قضايا إياها ذكرك يف ينطوي القضايا من أن اعلم«: يقول ابن حزم يف تقريب املنطق)  ٢(

  ) .١/١٤٠( »القضايا عكس ومن املتالئمات من يؤخذ املعىن اوهذ
 

إن الذي عملنا فيه بأن مسيناه أقل ما قيل، فإمنا ذلك يف حكم أوجب «:-رمحه اهللا-راد بذلك يقول ابن حزم امل)  ٣(
غرامة مال أو عمال، بعدد مل يأت يف بيان مقدار ذلك نص، فوجب فرضا أال حنكم على أحد مل يـرد نـص يف   
احلكم عليه، إال بإمجاع على احلكم عليه، وكان العدد الذي قد اتفقوا على وجوبه، وقد صح اإلمجاع يف احلكم 

لقاسم وهو ا .»به، وكان ما زاد على ذلك قوال بال دليل ال من نص وال إمجاع فحرام على كل مسلم األخذ به
  . املشترك بني أقوال العلماء

  .)٣/٤٠٤(ن حزم اإلحكام الب       
 ) .٥/٤٥(احمللى : ينظر. الذي ينعقد به اجلمعة وهو اثنانمثاله األخذ بأقل ما قيل يف العدد       

  ) .٤٠٦( اإلمام ابن حزم . »فإن هذا الترك دليل على البطالن ومنشؤه اإلمجاع«: يقول أبو زهرة)  ٤(
= لى أن املرأة ال تكون حبـيض اع عاإلمجاع على ترك القول بوجوب الزكاة يف مجيع املال، اإلمج: ومن األمثلة

  . دائما=
 . )٥/٢٢٥(و) ٢/١٩١(احمللى : ينظر      

 ) .١٠٠-٥/٩٨(اإلحكام البن حزم  ينظر هذه األنواع والتقسيمات يف)  ٥(
 .من هذا البحث ) ٣٤٢( :وقد ذكرت قاعدة يف ذلك فتنظر هناك )  ٦(
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نور الدين اخلادمي يف كتابه الدليل عند الظاهرية، فقد أجادا يف ذلك . النصوص الدينية، و د
  .ما زال يف حاجة إىل البحث والنظروضوع وأفادا، وامل

  :االستصحاب -
، الذي يعد ركيزة من ركائز الفقـه احلزمـي   )١(ونقف هنا مع استصحاب احلال 
  .أكثر الفقهاء توسعا يف هذا البابوضرورة من ضرورات مذهبه، وهو من 

الثابتة  إذا ورد النص من القرآن أو السنة« :-رمحه اهللا-واملراد به عند اإلمام، قال 
من أجـل أنـه    مث ادعى مدع أن ذلك احلكم قد انتقل أو بطل، على حكم ما، يف أمر ما،

عن بعض أحواله، أو لتبدل زمانه، أو لتبدل مكانـه، فعلـى    انتقل ذلك الشيء احملكوم فيه
أو سنة عـن رسـول اهللا   مدعي انتقال احلكم من أجل ذلك أن يأيت بربهان من نص قرآن 

 صح قولـه، ثابتة، على أن ذلك احلكم قد انتقل أو بطل، فإن جاء به  لمصلى اهللا عليه وس
  .)٢(»وإن مل يأت به فهو مبطل فيما ادعى من ذلك

كل أمر ثبت إما بنص أو إمجاع فيه حترمي « :يف طريقة العمل به -رمحه اهللا-وقال 
  .نقلنا النصمنا ننتقل منه إىل ما أو حتليل أو إجياب، مث جاء نص جممل ينقله عن حاله، فإ

فإذا اختلفوا ومل يأت نص بربهان على أحد الوجوه اليت اختلفوا عليه، وكانت كلها 
دعاوى، فإذا ثبت على ما قد صح اإلمجاع أو النص عليه، نستصحب تلك احلال، وال ننتقل 

 .)٣(»عنها إىل دعاوى ال دليل عليها

                                 
  .واملالزمة طلب الصحبة، وفيه معىن املقارنة : االستصحاب لغة)  ١(

  ) .١٧٣(وخمتار الصحاح ) ١/٥١٩(لسان العرب : ينظر 
احلكم علـى  : وعرفه بعضهم . احلكم بثبوت الشيء يف الزمان الثاين بناًء على ثبوته يف الزمان األول : اصطالحا

: بقوله -رمحه اهللا-وعرفه ابن تيمية .الشيء باحلال الىت كان عليها من قبل حىت يقوم دليل على تغري تلك احلال 
  .وهو البقاء على االصل فيما مل يعلم ثبوته وانتفاؤه بالشرع

شرح املنهاج، األصـفهاين   ،)٤/٤٠٣(شرح الكوكب املنري، الفتوحي ) ٦/١٧(البحر احمليط للزركشي : ينظر
  ) .١١/٣٤٢(والفتاوى البن تيمية ) ٢/٧٥٦(

 

 ) .٥/٥(اإلحكام البن حزم )  ٢(
 

من أضعف األدلـة،   مجهور العلماء يرون أن االستصحاب يف كثري من املواضع) . ٣/٤٠٤(اإلحكام البن حزم   )٣(
  .عض العلماء يف الدفع ال اإلثباتواستخدمه ب ،ويرون أنه دليل سليب ال دليل إجيايب
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  :-رمحه اهللا-األصول اليت ينكرها ابن حزم  -
نهج احلزمي السابق ذكره، ترتب عليه رد كثري من مصادر التشريع اليت على امل وبناء

  .حكموا ا وجعلوها أدلة وبراهني يعمل ا الفقهاء، واليت
حيـل احلكـم    عنها أا ليست كذلك، و الصحيح أنه ال -رمحه اهللا-وقال اإلمام 
  :-رمحه اهللا-كرها مرتبة على ترتيبه وهي سبعة أذبشيء منها يف الدين 

  .شرع من قبلنا من األمم - ١
 .االحتياط - ٢
 .االستحسان - ٣
 .يدالتقل - ٤
 .الرأي ودليل اخلطاب - ٥
 .القياس - ٦
  )١(.العلل  - ٧

  .لدقة واإلجياز إن شاء اهللاوسوف نذكر رأي اإلمام فيها بنوع من ا
  )٢(.شرع من قبلنا: أوالً

ويستثىن مـن  . ة عنا، وال جيوز العمل بشيء منهاأا ساقط -رمحه اهللا-يرى اإلمام 
لك ما وافق منها خطاب ملتنا فيجب علينا العمل به ائتمارا لنبينا صلى اهللا عليه وسـلم ال  ذ

  )٣(.اتباعا للشرائع اخلالية
                                                                                               

د االستصحاب، فالعقد والشـرط يرفـع   ثبوته مبجر وفرق العلماء بني ثبوت اإلباحة والتحرمي باخلطاب ، وبني      
  . لكن ال يرفع ما أوجبه كالم الشارع ستصحاب جب االمو

  .    فال ينتقل عن هذا األصل إال بنص ،رى أن االستصحاب ال يثبت إال بنصي -رمحه اهللا-وابن حزم       

والـدليل عنـد   ) ٣٧٢(وابن حزم أليب زهـرة  ) ١٣/١١٢(الفتاوى البن تيمية : للتوسع يف هذا املوضوع ينظر      
  ).٥٩٢(الظاهرية 

  . )٢/٥٩( اإلحكام البن حزم       
 

 .)٥/١٤٩(اإلحكام البن حزم  : ينظر)  ١(
 ) .١/٣٩٨(وإرشاد الفحول ) ٤/٣٤٦(البحر احمليط : التفصيل يف حكم هذا األصل: ينظر)  ٢(
 .١٠٢: م ) ١/١٢٦(وما بعدها واحمللى ) ٥/١٩٤(اإلحكام البن حزم : ينظر)  ٣(
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فال  أن ما ليس يف القرآن وال صح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم -رمحه اهللا-وبني 
ا ا يف بعـض  فما نعلم من يطلق إجازة العمل بذلك، إال أن قوما أفتو«: جييزه أحد، يقول

  )١(.»مذاهبهم
مث ضرب أمثلة وتطبيقات بعض الفقهاء على هذا األصل وبني بطالن من استدل بشرع 

  .)٢(من قبلنا إذا مل يوافق شرعنا 
  
  
  
  

  .)٤() سد الذرائع ()٣(االحتياط : ثانياً
                                 

  . ةابقدر السانفس املص: ينظر)  ١(
قرآن من شرائع األنبياء قبلنـا،  الالعلمية يف هذا الباب أنه ذكر كل ما يف  -رمحه اهللا-ومن إبداعات ابن حزم 

ستة وعشرين شريعة مـن  : وقد أحصيت هذه الشرائع اليت ذكرها وبلغت . وبني ما وافق شريعتنا وما خالفها 
  .شرائع النبيني عليهم السالم 

 ) .١٦١-١٥٤(حزم  اإلحكام البن: ينظر     
بأن  ٧:الفاحتة چڄ  ڄ  چ أال يقول اإلمام آمني إذا قال : واحتج أيضا يف « :-رمحه اهللا-ومن أمثلة ذلك قوله )  ٢(

ٱ  ٻ  ٻ  چ موسى عليه السالم إذا دعا مل يؤمن وأمن هارون عليهما السالم فسمامها تعاىل داعيني بقوله تعاىل 
 ) .٥/١٥٠(زم اإلحكام البن ح » ٨٩ :يونس چٻ  

هو األخـذ  :احتاط الرجل ، أخذ يف أموره باألحزم ، وطلب احلوط : حاط حيوط حوطاً ، يقال : االحتياط لغة )  ٣(
  .بأوثق الوجوه 

 هـو واالحتيـاط   «: وقال يف موضع آخر  »االحتياط هو طلب السالمة «: عرفه ابن حزم بقوله: واصطالحا        
تقي املرء أن يكون غري جائز وإن مل يصح حترميه عنده أو اتقاء ما غريه خسر منه التورع نفسه وهو اجتناب ما ي

  . »عند ذلك احملتاط
لوجوه لـئال يقـع يف   التحفظ واالحتراز من ا: ا يتمكن به من إزالة الشك، وقيلهو فعل م «: وعرفه الكفوي       

  .»هو األخذ باألوثق يف مجيع اجلهات: وقيل... مكروه
) ١/٤٥،٥٠(واإلحكام البن حزم ).٥/١٢٣(وتاج العروس ) ٧/٢٧٩(لسان العرب ) ٦٠(املصباح املنري : ينظر       

  ) .١/٥٦(والكليات للكفوي 
  .الوسيلة، واجلمع ذرائع : الذريعة يف اللغة)  ٤(
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وال حيل ألحد « :وبني حكم األخذ به فقال -رمحه اهللا-وهذا األصل رفضه اإلمام 
يف الدين فيحرم ما مل حيرم اهللا تعاىل، ألنه يكون حينئذ مفتريا يف الدين، واهللا تعاىل  أن حيتاط

أحوط علينا من بعضنا على بعض، فالفرض علينا أال حنرم إال ما حرم اهللا تعاىل، ونص على 
امسه وصفته بتحرميه، وفرض علينا أن نبيح ما وراء ذلك بنصه تعاىل على إباحة ما يف األرض 

ال ما نص على حترميه، وأال نزيد يف الدين شيئا مل يأذن به اهللا تعاىل، فمن فعل غري هذا لنا، إ
  .)٢)(١( »وأتى بأعظم الكبائر صلى اهللا عليه وسلم فقد عصى اهللا عز وجل ورسوله 

وليس االحتياط واجبا يف الدين ولكنه حسن وال حيل أن يقضى «: -رمحه اهللا-وقال 
  .)٣(»أحدا لكن يندب إليه ألن اهللا تعاىل مل يوجب احلكم بهبه على أحد وال أن يلزم 

ومنع اإلمام ابن حزم االجتهاد يف الدين عن طريق االحتياط، ألنه من قبيل احلكم بـالظن،  
  )٤(.ومن حكم بالظن فقد حكم بالكذب والباطل وهو حكم باهلوى وجمانبة للحق 

  . )٥(االستحسان : ثالثاً
والعياذ  االستحسان شهوة واتباعاً للهوى وضالالً -ه اهللارمح-ويعد اإلمام ابن حزم 

  .باهللا

                                                                                               
  ) .٢/٩٣٩(والصحاح ) ١١٠(املصباح املنري : ينظر      
  .باحة ويتوصل به أو ميكن أن يتوصل به إىل احلرام الفعل الذي ظاهره اإل: وعند األصوليني       
  ) .٦/٨٢(والبحر احمليط ) ٥/١٨٣(املوافقات للشاطيب و) ٢/١٨٠(اإلحكام البن حزم : ينظر      

 

 ) .٦/١٨٦(اإلحكام البن حزم )  ١(
 ) .١/٤١١(وإرشاد الفحول  )٤/٣٨٢(البحر احمليط : وينظر يف تفصيل حكم هذا األصل)  ٢(
 ) .١/٥٠(حكام البن حزم اإل)  ٣(
 ) .٦/١٨٩(ينظر اإلحكام البن حزم )  ٤(
  .استفعال من احلسن، وهو عد الشيء واعتقاده حسنا : لغة )  ٥(

  ) .٣/١٧٧(ولسان العرب ) ٧٣(خمتار الصحاح : ينظر      
به يف نظائرها لوجه أن يعدل اتهد عن أن حيكم يف املسألة مبثل ما حكم : من تعريفاته، قوهلم: وعند األصوليني

  .االستحسان هو أنه يفيت مبا يراه حسنا فقط  : وقال ابن حزم. أقوى يقتضي العدول
والصـادع يف إبطـال القيـاس    ) ٢/٢٩١(وكشف األسرار للنسفي ) ٢/٢٩٦(املعتمد يف أصول الفقه : ينظر

 ) . ٦/١٩٢(واإلحكام البن حزم ) ٣٨٤(
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والذي جعله مينع االستدالل به؛ ألنه من احملال أن يكون احلق فيما استحسـنا دون  
برهان، ألنه لو كان ذلك لكان اهللا تعاىل يكلفنا ما ال نطيق، ولبطلت احلقائق، ولتضـادت  

  .عنه يأمرنا باالختالف الذي قد انا وتعارضت الرباهني، ولكان تعاىل الدالئل،
وهذا حمال ألنه ال جيوز أصال أن يتفق استحسان العلماء كلهم على قـول واحـد،   
على اختالف مهمهم وطبائعهم وأغراضهم، فطائفة طبعها الشدة، وطائفة طبعهـا اللـني،   

حسان شيء ، وال سبيل إىل االتفاق على استاالحتياط يم وطائفة طبعهاوطائفة طبعها التصم
  .)٢)(١(واحد مع هذه الدواعي واخلواطر املهيجة، واختالفها واختالف نتائجها وموجباا 

   :التقليد: رابعاً
يف إبطاهلا وحترميها والتحـذير   -رمحه اهللا-والتقليد من األمور اليت تشدد ابن حزم 

وقال عنـه  . )٣(الرابع منها، حىت أنه عد التقليد من البدع احلادثة، اليت مل تظهر إال يف القرن 
  .)٤(فصح أنه بدعة سوء، وحادث يف الدين، وكل بدعة ضاللة :  -رمحه اهللا-

والتقليد حرام، وال حيل ألحد أن يأخذ بقول أحد بال برهـان،   «:-رمحه اهللا-قال 
  .)٥( »والعامي والعامل يف ذلك سواء، وعلى كل أحد حظه الذي يقدر عليه من االجتهاد

فاد، وهذا املبحث من أمجل ما يف إبطال التقليد وقد أجاد وأ -اهللارمحه -وقد توسع 
وكان فيه دعوة إىل التجديد واالجتهاد يف الدين بعد أن اندرس، فقـد   -رمحه اهللا- كتب

  . وأهله وكانت هلا مثارها اليانعةكانت دعوته ثورة على التقليد 
ة مل يكن يقلد واحد أن اإلمجاع انعقد على أن عصر الصحاب -رمحه اهللا- وقد ذكر

  .وال تابعيا يقلد تابعيا أكرب منهمنهم صاحبا أكرب منه ، وال تابعيا يقلد صحابيا، 

                                 
وملخص إبطـال  ) ٥٣٧ -٥٣٠(ن قال بالقياس مالصادع يف الرد على و) ٦/١٩٣(اإلحكام البن حزم : ينظر   )١(

 ) .٥٠(القياس 
 ) .١/٤٠١(وإرشاد الفحول ) ٦/١١٦(واحملصول ) ٤/٣٨٦(البحر احمليط : وينظر يف تفصيل حكم هذا األصل)  ٢(
 الرد علـى  والصادع يف) ٥٤(والنبذ يف أصول الفقه الظاهري ) ٦/٢٢٨(و) ٢/٢٣٣(اإلحكام البن حزم : ينظر)  ٣(

 .١٠٣: م ) ١/١٢٦(احمللى ) ٧١، ٥٢(وملخص إبطال القياس ) ٥٣٧(من قال بالقياس 
 ) .٥٣٨(الصادع يف الرد على من قال بالقياس  :ينظر) ٤(
 ) .٥٤(النبذ )  ٥(
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أن يأخذ املسلم من عـامل قولـه    :هو -رمحه اهللا-والتقليد الذي يقصده ابن حزم 
   .)٢)(١(كله

جيـب   طريقته يف كيفية التعامل مع أقوال العلماء والفقهاء وما -رمحه اهللا-مث يذكر 
فإن أقوال مجيع الصحابة والتابعني وكل من بعدهم مـن الفقهـاء   : على طالب الفقه فعله 

عندنا واجب طلبها، وضبطها، والنظر فيها، وعرضها على القرآن والسنة كما أُمرنا، فأليها 
  .)٤)(٣(شهد النص أخذنا به، ومل نترك قول أحد منهم إال ملا هو أفضل منه بيقني

  
  .)٦(ودليل اخلطاب )٥(الرأي : خامساً

ما ظنته النفس «: الذي أبطله ما نص عليه بقوله -رمحه اهللا-الرأي يف فهم ابن حزم 
  .)٧( »صوابا دون برهان

                                 
ن هو أن يفيت يف الدين بفتيا، أل: وقال يف موضع آخر)  ٥٣٨..( قياس الصادع يف الرد على من قال بال: ينظر   )١(

 ) .٣٨٥( فالنا الصاحب أو فالنا التابع أو فالنا العامل أفىت ا بال نص يف ذلك 
مأخوذ من القالدة اليت يقلد غريه ا، ومنه تقليد اهلدي، فكأن املقلد جعل ذلك احلكـم  : أصله يف اللغة التقليد )  ٢(

 .تهد كالقالدة يف عنق من قلدهالذي قلد فيه ا
ل بقول الغري من غري حجة ويف االصطالح هو العم 

  ) .١/٤٤٢(وإرشاد الفحول ) ٤/١٩٧( جمموع الفتاوى :  ينظر
 

 ) .٥٥٣-٥٥١(قياس الصادع يف الرد على من قال بال: ينظر  )٣(
 ) .١/٤٤٢(وإرشاد الفحول ) ٤/٥٤٤(البحر احمليط : وينظر يف تفصيل حكم هذا األصل )  ٤(
رأى : حبسب حاله تقـول ) الرؤية ( الفعل والعرب تفرق بني مصادر . رأيا  مصدر رأى الشيء، يراه: الرأي لغة)  ٥(

  ..وه مبا يراه القلب بعد فكر وتأملكذا يف النوم رؤيا، ورآه يقظة، ورآه بقلبه، ولكنهم خص
 .)٢/٢٩٣(والكليات للكفوي ) ١٦٥٨( والقاموس احمليط) ٣/١٥٣٧( لسان العرب : ينظر

نقـيض  إثبات : وعرفه بعض األصوليني بقوله. لفة ى املفهوم ويسمى مفهوم املخادليل اخلطاب وهو الذي يسم)  ٦(
  .حكم املنطوق به للمسكوت عنه

  . )٢/١٩٦(واملستصفى للغزايل ) ٣/٦٩(اإلحكام لآلمدي : ينظر      
كـر  اضطر إىل القول باملفهوم يف بعض املسـائل وذ  -رمحه اهللا-النقيب يف كتابه أن اإلمام ابن حزم . وذكر د

 .)٧٦ -٧٢(منهج املدرسة الظاهرية  :ينظر. بعض األمثلة على ذلك
 ) .٤/٤١٦(رسائل ابن حزم )  ٧(
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هو احلكـم يف  : وحقيقة معىن لفظ الرأي الذي اختلفنا فيه « :وزاده توضيحا بقوله
  .)١( »لتحليل أو اإلجيابالدين بغري نص، ولكن مبا رآه املفيت أحوط، وأعدل يف التحرمي أو ا

   .)٢( أن حدوث بدعة الرأي وقعت يف القرن األول -رمحه اهللا-وبني 
وصح أن الرأي ليس من الدين، فإذ لـيس  «: -رمحه اهللا-وأما رأي اإلمام ابن حزم 

هو من الدين، والدين من عند اهللا، فليس الرأي من عند اهللا، وهذا واضح ملن نصح نفسـه،  
ليس من الدين يف شيء، وإمنا هو وهلة فاضل، وزلة عامل ممـن سـلف،   ولعمري إن الرأي 

  .)٣( »وبدعة مقلد ممن خلف فقط
هذا مكان عظـيم،  «: بقوله -رمحه اهللا-وأما دليل اخلطاب فقد بني اإلمام خطورته 

  .)٤( »شديداً فيه أخطأ كثري من الناس، وفحش جدا، واضطربوا فيه اضطراباً
أو  ،إذا ورد نص من اهللا تعاىل«: بقوله -هللارمحه -بينه  واملقصود بدليل اخلطاب ما

فإن ما عدا تلك  أو بعدد ما، أو بزمان ما، معلقا بصفة ما، صلى اهللا عليه وسلم،من رسوله 
وما عدا ذلك العدد، فواجب أن حيكم فيه خبالف احلكم يف  وما عدا ذلك الزمان، الصفة،

  .)٥( »ذكورة دليل على أن ما عداها خمالف هلاهذا املنصوص، وتعليق احلكم باألحوال امل
أن كل خطاب وكل قضية فإمنا تعطيك ما فيهـا، وال  :  -رمحه اهللا-ورأي إمامنا 

ل ما عـداها  تعطيك حكما يف غريها، ال أن ما عداها موافق هلا وال أنه خمالف هلا، لكن ك
  .موقوف على دليله
وال يغلـط  « ضوع وخالصة رأيه فيـه تنبيهاً مهما يف هذا املو -رمحه اهللا-مث يذكر 

                                 
 ) .٣٨٢(الصادع يف الرد على من قال بالقياس   )١(
 ) .٣٨١(نفس املصدر السابق   )٢(
  ) .٦١٢( نفس املصدر السابق )  ٣(

نظر، ورد عليه العلماء، ومن أنفس مـا قـرأت يف    ، وهذا فيهأبطل الرأي مجلة وتفصيالً -رمحه اهللا-وابن حزم 
ن، يف مقدمـة حتقيقـه لكتـاب    مناقشة هذة املسألة عند ابن حزم الشيخ احملقق أبو عبيدة مشهور آل سـلما 

 ) . ٩(الصادع
 ) .٧/٣٢٣(اإلحكام البن حزم )  ٤(
 .نفس املصدر السابق )  ٥(
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علينا من مسع كالمنا هذا فيظن أننا إذ أنكرنا قوهلم إن غري املذكور خبالف املذكور، إننـا  
وبدعة عظيمـة  بل كال األمرين عندنا خطأ فاحش إن غري املذكور موافق للمذكور،  :نقول

 . وافتراء بغري هدى
لفظه فقط، وأن لكل قضية حكـم  ولكنا نقول إن اخلطاب ال يفهم منه إال ما قضي 

امسها فقط، وما عداه، فغري حمكوم له، ال بوفاقها وال خبالفها، لكنا نطلب دليل ما عداها من 
نص وارد امسه، وحكم مسموع فيه، أو من إمجاع ،وال بد مـن أحـدمها وبـاهللا تعـاىل     

  .)١(»التوفيق
  .القياس: سادساً

عليه بركبه ورجله، وكر وفر، وأرغـى   إن إمامنا أشتهر بإبطاله للقياس، ولقد أتى
وأزبد، وهاجم من عمل به، وجادل وناظر، وأقام احلجج والـرباهني الشـرعية والعقليـة    

أنه بذلك أقام احلجة ونصح لألمـة يف   -رمحه اهللا-ويرى  )٢(.واللغوية على حترميه وبطالنه
 .)٣(-رمحه اهللا-اجتهاد هذه املسألة، مما يدل على صدقه وإرادته احلق، وهذا ما توصل إليه ب

                                 
 ) .٧/٣٥٩( نفس املصدر السابق )  ١(
وملخص إبطال القيـاس  ) ٥٠ -٤٤(ذ والنب) ٥٤٤ -٨/٤٨٧(و) ٤٨٣ -٧/٣٦٨(ام البن حزم اإلحك: ينظر)  ٢(

 ) .٥١٧ -٤٦١(والصادع يف الرد على من قال بالقياس ) ١/١٢١(واحمللى ) ٦،٦٨(
بعد العرض والنقاش والرد، وذكر األدلة يف هذا املوضوع، كلمة نفيسة، أحببت أن أسجلها يف  -رمحه اهللا-قال )  ٣(

  .وضع،كرسالة لكل طالب علم أن يكون احلق هو هدفه الذي يسعى إليه هذا امل
انتهينا من إيضاح الرباهني على إبطال احلكم بالقياس يف دين اهللا تعاىل إىل حيث أعاننـا اهللا تعـاىل    وقد«: قال

ـ  ل عليه، راجني األجر اجلزيل على ذلك، والح لكل من ينصف نفسه أن القياس ضالل ومعصية وبدعة، ال حي
ألحد احلكم به يف شيء من الدين كله فليتق كل امرىء ربه، وال حيمله اللجاج على اإلعراض عن احلـق، وال  
يقتحم به حب استدامة رياسة قليلة على حتمل ندامة طويلة فعن قريب يقف يف مواقف احلكم بني يـدي عـامل   

صـلى اهللا عليـه   كالمه وكالم رسول اهللا  اخلفيات، فليفكر من حكم يف دين اهللا تعاىل بغري ما عهد به إليه يف
  !؟ا ماذا تكون حجته إذا سئل عن ذلكإلين وسلم 
  ؟ن من سئل يوم القيامة مباذا حكمتوليوقن أ

فقد برىء من التبعة من هذا الوجه مجلة، ومن زاد على ذلك أو تعداه  إيلَّ فقال بكالمك يا رب وكالم رسولك
ڈ  ڈ  ژ           ڎڍ  ڌ  ڌ  ڎچ كمه بتقليد اآلباء، ورأيـه، وقياسـه جوابـا،    فلينظر يف املخلص وليعد املسألة يف ح

  . »وحسيب اهللا ونعم الوكيل  - ٤٤: غافر - چڑ  ک  ک  ک    ڑژ
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قرر وزعم بأنه صح اإلمجاع من الصحابة على أم مل يعرفوا القيـاس،   -رمحه اهللا-بل أنه 
  .)١(ثوبأنه بدعة وضالل ومعصية حدثت يف القرن الثاين، مث فشا وظهر يف القرن الثال

وما ذكره ابن حزم من األدلة، أدلة قوية، وردها ودفعها ليس بالشيء اهلـني، بـل   
حتتاج إىل إمام ال يقل علما وقدرا عن اإلمام ابن حزم، لريد الباطل من ذلك، ويقيم احلجة، 

لينا، وكان خري من قام بذلك إمـامني جلـيلني وعـاملني    وحيكم بالعدل الذي فرضه اهللا ع
  . )٢( -رمحهما اهللا-ن مها شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم كبريي

  .طويل، ليس هذا جماله  واحلديث عن القياس حديث
  .التعليل : سابعاً

فهو أن يخرجوا لشرائع اهللا تعاىل الواردة « :وأما التعليل فيقول عنه اإلمام ابن حزم
يف القرآن والسنة علال، كانت تلك الشرائعُ  بزعمهم واجبة من أجلها، مث حكموا أن تلك 

سـتخرجوا لـه تلـك    العلل حيث ما وجدت وجب احلكم يف ذلك مبا يف النص الـذي ا 
  . )٣(»العلة

                                                                                               
  ) .٨/٥٤٥(اإلحكام البن حزم 

 ) .٧/٤٦٣(اإلحكام البن حزم : ينظر)  ١(
 –رمحهـم اهللا   –ومن خالفه من العلماء  -محه اهللار-زم إىل كالم ابن ح -رمحه اهللا-وانظر إىل تقدير ابن القيم )  ٢(

، أمواجهمـا  تالطمت قد اللذين البحرين هذين إىل فانظر«: يف موضوع القياس بني اإلثبات والنفي ، حيث قال
، اجلبـالُ  لـه  تقوم ال احلُججِ من جيشا منهما كلٌّ فجر ،عجاجهما احلرب معترك يف ارتفع قد اللذين واحلزبني
 وذلَّـت ، الرقاب له خضعت مبا واآلثار والسنة الكتاب من منهما واحد كلُّ وأتى، األبطال شجاعةُ له وتتضاءلُ

 العلمِ يف الراسخ النحرِيرِ الفاضل قدم اية وكان، حاكمٍ كلُّ حكمه ونفَّذ، عاملٍ كلِّ علْم له وانقاد، الصعاب له
، طوره يتعدى وال، قدره القام هذا يف الناظر فليعرف ؛ وفصاله أصاله مبا علما يطَوحي، قااله ما عنهما يفْهم أن

 مـن  أنه نفسه من وثق فإن، عالية السهى فوق مراتب العلم يف مرتبته وفوق، طَاميةً حبارا سوِيقَته وراء أن وليعلم
 ورسـوله  اللَّه يرضي مبا وحيكم، الفريقني بني احلُكم جملس فليجلس، األقران هؤالء وجملة، امليدان هذا فرسان
  ) .٣/٨٨(إعالم املوقعني  .» ..احلزبني  هذين بني

نفى القياس قوال واضـطر   «: للقياس كلمـة مهمة وهي  -رمحه اهللا-النقيب عن إنكار ابن حزم . ويقـول د
  ) .٧٢(ظاهرية وذكر بعض األمثلة اليت قاس فيها ابن حزم، يف كتابه منهج املدرسة ال »إليه 

 

 ) .٤٠٣(الصادع يف الرد على من قال بالقياس )  ٣(
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  :وأهل الظاهر قاطبة يف التعليل بغري نص هـو  -رمحه اهللا-ورأي اإلمام ابن حزم 
يفعل اهللا شيئا من األحكام وغريها لعلة أصال بوجه من الوجوه، فإذا نص اهللا تعـاىل أو   ال

أسـبابا   فإن ذلك كله ندري أنه جعله اهللا علة أو سبب،على  صلى اهللا عليه وسلمرسوله 
 .املواضع اليت جاء النص ا فيها يف تلك ،لتلك األشياء

وهـذا  . وال توجب تلك األسباب شيئا من تلك األحكام يف غري تلك املواضع البتة 
  .)١(قطع على أنه احلق عند اهللا تعاىلهو ديننا الذي ندين به، وندعو عباد اهللا تعاىل إليه ون

ذنب عصي اهللا به يف العامل، هو قول إبلـيس  يرى أنه أول  -رمحه اهللا-وابن حزم 
ــث  )٢( چ                      ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     چ آلدم  حي

ره، وهذه صفة كل تعليل علل هلما ي اهللا عن األكل من الشجرة، وصرف أمر اهللا عن ظاه
  . يستخرجونه

ح عن أحد منـهم  إن القول بالتعليل خرق إلمجاع الصحابة، الذين مل يص :ويقول
  .)٣( القول به

لى نعمته وباهللا التوفيق هذا ما تيسر مجعه وإعداده يف هذا املبحث املهم واحلمد اهللا ع
  .والسداد

  
  
  
  
  
  
  

                                 
 ) .٨/٥٤٦(اإلحكام البن حزم : ينظر)  ١(
  .٢٠: األعراف)  ٢(

  

 ) .٥٢٩..( الصادع يف الرد على من قال بالقياس : ينظر)  ٣(
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  الـمسألة الرابعة
  مكانته العلمية وثناء العلماء عليه،

  وحذر منها العلماء -رمحه اهللا-وبيان احملاذير اليت وقع فيها ابن حزم 
 هذا املبحث أن أمجع بني هذين الطرفني، حىت يقف القارئ علـى  لقد حرصت يف

  . -رمحه اهللا- )١(احلقيقة، وأن يزن األمور بالعدل واإلنصاف، فال نغلو فيه وال جنفو عنه 
  :مكانته العلمية وثناء العلماء عليه: أوالً

ع بسعة علومه ومعارفه، وكثرة فنونه وتنوعهـا، وتتـاب   -رمحه اهللا-متيز ابن حزم 
  على الشهادة له ذه املعرفة، وتنوعت عبارام يف الثناء على أيب حممد -رمحهم اهللا-العلماء 

خ علماء هذه ، وأنقل هنا بعض النصوص اليت تبني لنا مكانة هذا الشامة يف تاري-رمحه اهللا-
  .األمة

كان ابن حزم أمجع أهـل  «: يقول -رمحه اهللا-فهذا تلميذه القاضي صاعد بن أمحد 
 ،والبالغـة  ،مع توسعه يف علـم اللسـان   ،وأوسعهم معرفة ،ندلس قاطبة لعلوم اإلسالماأل

  .)٢( »واألخبار ،والسري، والشعر
وأليب حممد بن حزم بعد هذا نصيب وافر من علم النحـو واللغـة،   « :وقال أيضاً

  .)٣( »وقسم صاحل من قرض الشعر، وصناعة اخلطابة
حيث يقول عن  -رمحه اهللا-ذه اآلخر احلميدي ونقل هذا التفنن واجلمع للعلوم تلمي

كان حافظاً، عاملاً بعلوم احلديث وفقهه، مستنبطاً لألحكام من الكتاب والسنة، « :أيب حممد
  .)٤( »متفنناً يف علوم مجة

وكـرم   ،وسرعة احلفـظ  ،ما رأينا مثله فيما اجتمع له من الذكاء« :ويقول أيضاً
وما رأيت من يقول  ،وباع طويل ،والشعر نفس واسعوكان له يف األدب  ،والتدين ،النفس

                                 
 ) .١٨/١٨٧(يف سري أعالم النبالء  -رمحه اهللا-هذه اجلملة من كالم اإلمام الذهيب )  ١(
  ).٢/٧٨(نفح الطيب )  ٢(

 

 ).١٨٤(طبقات األمم )  ٣(
  ).٢٧٨(جذوة املقتبس )  ٤(
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  .)١( »عره كثري مجعته على حروف املعجموش ،أسرع منه هةالشعر على البدي
 :حيث قال -رمحه اهللا-ما ذكره ابن حيان  -رمحه اهللا-ومن الفنون اليت برع فيها 

 ،األدبوما يتعلق بأذيـال   ،ونسب ،وجدل ،وفقه ،كان أبو حممد حامل فنون من حديث«
وله يف بعض تلـك   ،والفلسفة ،)٢(مع املشاركة يف كثري من أنواع التعاليم القدمية من املنطق

  .)٣( »الفنون كتب كثرية
كان لـه   ...« :يقول فيه -رمحه اهللا- م عن ابن حزمكال -رمحه اهللا-والبن تيمية 
يوجد يف كتبه من كثرة و ،والعلوم الواسعة الكثرية ما ال يدفعه إال مكابر ،من اإلميان والدين

وجلانب الرسالة ما ال  ،والتعظيم لدعائم اإلسالمل، واملعرفة باألحوا ،االطالع على األقوال
وله من  ،فاملسألة اليت يكون فيها حديث يكون جانبه فيها ظاهر الترجيح ،جيتمع مثله لغريه

مثلـه لغـريه مـن    واملعرفة بأقوال السلف ما ال يكاد يقع  ،التمييز بني الصحيح والضعيف
  .)٤( »الفقهاء

، ولقد -رمحه اهللا-عبارات عدة يف الثناء على ابن حزم  -رمحه اهللا-ولإلمام الذهيب 
 متيز اإلمام الذهيب مبعرفة األئمة حىت كأنه يف عصرهم، مع إنصاف لألئمة وعدم غلوٍ يف مدحٍ

أو مذمة.  
وحيسـن الـنظم    ،لنقلوجييد ا ،وكان ينهض بعلوم مجة« :-رمحه اهللا-فمن أقواله 

ولزم مرتله  ،وقد زهد يف الرئاسة ،ومصنفاته مفيدة ،وفيه دين وخري ومقاصده مجيلة ،والنثر
  .)٥( »وقد أثىن عليه قبلنا الكبار ،وال جنفو عنه ،فال نغلو فيه ،مكبا على العلم
 ،حملبته يف احلديث الصحيح ومعرفته بهويل أنا ميل أليب حممد، «  :-رمحه اهللا-وقال 

 وأخضع لفرط ذكائـه وسـعة   ...وإن كنت ال أوافقه يف كثري مما يقوله يف الرجال والعلل
                                 

 ).٢٧٧(جذوة املقتبس )  ١(
  .كما يزعمون .آلة قانونية تعصم الذهن عن اخلطأ يف الفكر: املنطق)  ٢(

  ).٢/١٨٦٢(، كشف الظنون، حاجي خليفة )٤٥١(، مقدمة ابن خلدون )٢٣٢(التعريفات، اجلرجاين : ينظر
 

 ).٣/٥٥١(معجم األدباء )  ٣(
 ).٢٠-٤/١٩(جمموع الفتاوى )  ٤(
  ).١٨/١٨٧(سري أعالم النبالء )  ٥(
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  .)١( »علومه
إنه حافظ يعتمد عليه يف النقليات وال يلتفـت  « :)٢(ويقول عنه أمحد زروق الفاسي

  .)٣( »ملذهبه يف العقائد
ال أعلم بعد  أنا« :-رمحه اهللا-يف ترمجة ابن تيمية  -رمحه اهللا- )٤(ويقول الشوكاين

  .)٥( »مثله، وما أظنه مسح الزمان ما بني عصر الرجلني مبن شاهما أو يقارماابن حزم 
بقي  –قد مضى على خروجه للدنيا ألف عام  –واإلمام ابن حزم « :يقول الكتاين

جامعة متنقلة بني مشارق األرض ومغارا، وبني قاراا اخلمس مبؤلفاته ومدوناته ورسائله، 
رية والوسطى والصغرية، يف مجيع علوم اإلسالم وآدابه وفنونه، وجامعة متنقلة مبذهبـه  الكب

ونظرياته وآرائه، وسيبقى جامعة متنقلة ما بقي يف الدنيا عامل وطالـب، ومـا بقـي قلـم     
  .  )٦(»وقرطاس، إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها، وهو خري الوارثني

ما رأيت أحدا بعد الصدر : أكاد أقول« : -رمحه اهللا-يقول احملقق سعيد األفغاين 

                                 
 ).٢٠٢-١٨/٢٠١(سري أعالم النبالء )  ١(
 فـاس  أهـل  مـن  .صويف حمدث فقيه: زروق العباس، أبو الفاسي، الربنسي عيسى بن حممد بن أمحد بن أمحد  )٢(

 قـرى  مـن  تكـرين  يف وتويف  وساح فتجرد التصوف عليه وغلب واملدينة، مبصر وقرأ بلده يف تفقه ،باملغرب
 وانفرد التحرير، مع االختصار إىل فيها مييل كثرية تصانيف له ،)٨٩٩(سنة  الغرب طرابلس أعمال من مسراتة،
  .املالكية فقه يف) خليل خمتصر شرح( كتبه من .التصوف يف التصنيف جبودة
 ) .١/١٥٥(ومعجم املؤلفني ) ١/٩١(األعالم للزركلي : ينظر

ختريخ الفروع علـى  مثل هذا القول يف كتابه  -رمحه اهللا-وذكر التلمساين ) . ١/٢٤(ابن حزم خالل ألف عام )  ٣(
  . ٦١٩: ينظر »وهو ثقة يف النقليات«: األصول حيث قال

 ولـد  .صـنعاء  أهل من يمن،ال علماء كبار من ،جمتهد فقيه ،الشوكاين اهللا عبد بن حممد بن علي بن حممد: هو  )٤(
 وكـان .ا حاكما ومات ١٢٢٩ سنة قضاءها وويل .بصنعاء ونشأ -باليمن ،خوالن بالد من- شوكان جرة
  .التقليد حترمي يرى

 مبحاسن الطالع البدر و جملدات، مثاين مطبوع يف ،االخبار منتقى أسرار من االوطار نيل :منها مؤلفا، ١١٤ له        
  .١٢٥٥تويف سنة . ين وغريمهاجملدمطبع يف  سابعال القرن بعد من

 .)١١/٥٣(ومعجم املؤلفني ) ٦/٢٩٨(األعالم للزركلي : ينظر      
  . ١/٦٤البدر الطالع )  ٥(
  ) .١/١٤(موسوعة تقريب فقه ابن حزم )  ٦(
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: ثل رجلنياألول من األئمة، فهم الشريعة حق الفهم، وأفهمها بإخالص وصدق ومحاسة، م
ابن حزم هذا يف املغرب وابن تيمية يف املشرق، أرسلهما على أهل الدس والدخائل اخلبيثـة،  

صرانية واليهودية، فكانا عليهم الذين أرهقوا جسم اإلسالم مبا حشوه من بدع اوسية والن
  .ا به، صاعقة مثل صاعقة عاد ومثودوعلى ما أتو

ولقيا يف سبيل ذلك من األذى واالضطهاد ما يكرم اهللا  ألقيا عن اإلسالم ما علق به،
  .)١( »به كل مصلح خملص، حىت أبرزاه أبيض نقيا كما بدأ فجزامها اهللا خري اجلزاء

ومكانتـه العلميـة تنـوع     -رمحه اهللا-بن حزم وحسبك دليالً على سعة معارف ا
  .-رمحه اهللا-مؤلفاته بني هذه الفنون كما سيتبني ذلك مبشيئة اهللا عند ذكر آثاره 

  :وحذر منها العلماء -رمحه اهللا-احملاذير اليت وقع فيها ابن حزم : ثانياً
ىل إ ، إال أنين أجد نفسـي مضـطراً  -رمحه اهللا-مع حيب وتقديري لإلمام ابن حزم 

أن حيذرها  -رمحه اهللا-كتابة أهم احملاذير اليت ينبغي لكل دارس ومتعلم يف جامعة ابن حزم 
 كغريه من األئمـة،  ، وله مزالق وهفوات يف أشياء أخرويتجنبها، فقد أجاد وأفاد يف أشياء
  .ولكن اإلنصاف يف هذا الزمن عزيز

ذهب جـذاب ال  ومما جعلين أحرص على كتابة هذا املبحث أن مذهب ابن حزم م
  .ليه كل من وقف على كتبه ومصنفاتهوينجذب إ يعتنقه أحد فيتركه،

حمال أن يرجع  :كان أبو حيان يقول: -رمحه اهللا-قال ابن حجر « :يقول الشوكاين
   .)٢( »عن مذهب الظاهر من علق بذهنه 

تطـرف   ، من غري غلو والهذا اإلمام موقف العدل واألنصاف فأحببت أن أقف مع
  .أسأل أن يوفقين لذلكواهللا 

 :ولـه عن اإلمام ابن حزم ق -رمحه اهللا-ومن أنفس ما قاله شيخ اإلسالم ابن تيمية 
مع كثرة علمه وتبحره، وما يأتى به من الفوائد العظيمة، له من األقوال املنكرة وأبو حممد «

                                 
 ) .٤٤-٤٣(ورسالة املفاضلة بني الصحابة  يابن حزم األندلس  )١(
 . ٢/٢٩٠البدر الطالع  )  ٢(
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  . )١( »الشاذة، ما يعجب منه، كما يعجب مما يأيت به من األقوال احلسنة الفائقة
فال نغلو فيه، وال جنفو عنه، وقد أثـىن  « :-رمحه اهللا-وكذلك قول اإلمام الذهيب 

   .)٢( »عليه قبلنا الكبار
  !! -رمحه اهللا-أقول أال يسعنا ما وسع األئمة من قبلنا يف بيان موقفنا من هذا اإلمام 
، -رمحـه اهللا -ولقد حرصت على أخذ هذه احملاذير ممن عرف وخرب علم ابن حزم 

، وهذا ما تعلمته من جامعـة ابـن   )٣(كان متزنا يف مدحه مبينا ما وقع فيه من خطأ  وممن
  :  يرفإليك أهم احملاذ. وأن العربة بالدليل ،حزم، أن احلق أحق أن يتبع 

  :)٤( الوقيعة يف العلماء بلسانه وقلمه كثرة -
بار، بـأقبح  وقوعه يف األئمة الكابن حزم، ومما يعاب به « : -رمحه اهللا-قال الذهيب 
  وسـيف ابن حـزم  لسان : وقال ابو العباس بن العريف الصاحل الزاهد... عبارة وأشنع رد

  
  

                                 
 ) .٣/٤٦٩(جمموع الفتاوى )  ١(
  ) .١٨/١٨٧(سري أعالم النبالء )  ٢(

 

وقدحه، ووقع فيما رمى به ابن حزم من الوقعية يف العلماء، ومل ينصف يف قولـه، ومـن    ومنهم من بالغ يف ذمه)  ٣(
ـ   -رمحه اهللا-هؤالء ابن العريب  ارات يف كتابه العواصم والقواصم وإن كان بعض ما قاله صحيحاً، ولكـن عب

فلما عدت وجدت القول بالظاهر قد مأل املغرب بسخيف كـان مـن    «: كالمه كانت فجة، ومن ذلك قوله 
  . » ...بادية إشبيلية يعرف بابن حزم 

  مل ينصف القاضي أبـو بكـر  «: بكالم نفيس حيث قال  -رمحه اهللا-ولقد علق على هذا الكالم اإلمام الذهيب 
لـم   تكلم فيه بالقسط وبالغ يف االستخفاف به، وأبو بكر فعلى عظمته يف العشيخ أبيه يف العلم وال -رمحه اهللا-

  . »اد، فرمحهما اهللا وغفر هلما ال يبلغ رتبة أيب حممد وال يك
واستجهاله له، وابن حزم  ابن حزم،إال إقذاعه يف ذم  -رمحه اهللا-ومل أنقم على القاضي «: وقال يف موضع آخر 

لعلوم، وأحفظ بكثري، وقد أصاب يف أشياء وأجاد، وزلق يف مضايق كغـريه مـن   دائرة من أيب بكر يف اأوسع 
  . »األئمة واإلنصاف عزيز 

  ) .٢٠/٢٠٣) (١٩٠-١٨/١٨٨( النبالء :  ينظر
 

 ) .١٢/٩٢(البداية والنهاية : ينظر)  ٤(
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  .)٢( »شقيقان )١(احلجاج
  :جهله بسياسة العلم -

وأكثر معايبه «:  -كما نقله اإلمام الذهيب  -رمحه اهللا-ويقول أبو مروان بن حيان 
ي أعوص، وختلّفه عن ذلك، علـى قـوة   زعموا عند املنصف له جهله بسياسة العلم اليت ه

سبحه يف غماره، وعلى ذلك فلم يكن بالسليم من اضطراب رأيه، ومغيب شاهد علمه عند 
  . )٣( »لقائه إىل أن يحرك بالسؤال فينفجر منه حبر علم ال تكدره الدالء

 يف احلكم على املخالفني وإلزامهم مبا ال يلزمون به، بل يصل بـه احلـال أن   تساهله -
  .يلزمهم بأن قوهلم يلزم منه الكفر، فله جمازفات وور عفا اهللا عنه 

فكالم متهور، مقدم على « :عن بعض كالم ابن حزم  -رمحه اهللا-يقول ابن القيم 
تكفري من مل يكفره اهللا ورسوله، وعلى التكفري بظنه الفاسد، وال يستحق هذا الكالم جوابا 

  .)٤( »خللوه عن احلجة

                                 
  بـن سـعد  بن معتب بن مالك بن كعب بن عمـرو  احلجاج بن يوسف بن أيب عقيل بن مسعود بن عامر : هو)  ١(

  .الظامل بن عوف بن ثقيف وهو قسي بن منبه بن بكر بن هوزان أبو حممد الثقفي
وكانت فيه شهامة عظيمة ويف سيفه رهق وكان كثري قتل النفوس اليت حرمها اهللا  «: -رمحه اهللا-يقول ابن كثري       

زياد يتشبه بعمر بن اخلطاب  بأدين شبهة وكان يغضب غضب امللوك وكان فيما يزعم يتشبه بزياد بن أبيه وكان
  . -رمحه اهللا-يف زمضان ) ٩٥(تويف سنة .  » فيما يزعم أيضا وال سواء وال قريب

 .  )١/٣٩٥(واملعرف ) ١/١١٢(للذهيب  والعرب) ٩/١٢٢(البداية والنهاية : ينظر       
  .)٣٠/٤١٠(تاريخ اإلسالم : وينظر  ) .١/٢٠١(لسان امليزان )  ٢(

 

 .) ٣٠/٤١٣(الم تاريخ اإلس)  ٣(
حـرام  : م عليهم أم حالل هلم؟ فإن قالواهل اجلمل والشحم اليوم حراابن حزم وأما سؤال  «: وهذا نص املسألة ) ٤(

  . حالل تركوا قوهلم: وإن قالوا. عليهم كفروا
ـ         ذا الكـالم  فكالم متهور مقدم على تكفري من مل يكفره اهللا ورسوله وعلى التكفري بظنه الفاسد وال يستحق ه

حنن نسألك، هل أحل اهللا هلم هذه الشـحوم  : لبون عليه هذا السؤال فيقولون لهجوابا خللوه عن احلجة، وهم يق
ى ما هـم  فأباحها هلم وطيبها يف هذه احلال، أم أبقاهم عل صلى اهللا عليه وسلم  مع إقامتهم على كفرهم مبحمد 

  ؟عليه من اآلصار واألغالل
حها هلم وطيبها وأحلها مع بقائهم على اليهودية وتكذيب رسوله، فهذا كفر وكذب علـى اهللا  بل أبا: فإن قلت      

أبقاهم على ما هم عليه، تركت قولك وصرت إىل قولنا، فال بد لك من واحـد مـن   : وإن قلت. وعلى كتابه
  ) .١/٥٤٧(أحكام أهل الذمة  .»هذين األمرين، وأحسن أحوالك أن تتناقض لتسلم بتناقضك من الكفر
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و سبب اخللل الذي أوقعه يف ذلك  .ليه التأويل يف باب األصول والصفاتمما أخذ ع  -
  :مه لعلم الكالم وتعظيمه للفالسفةتعل ؛مع متسكه بالسنة

، وهو من أعرف الناس مبذهبـه  لونقف على هذا النقل  ممن أحب ابن حزم باعتدا
مـن نفـاة   فإنـه  ابن حـزم  وهذا مأخذ :  -رمحه اهللا-ابن تيمية  يقولالفقهي والعقدي، 

يقوله يف ذلك هـو  الصفات، مع تعظيمه للحديث والسنة واإلمام أمحد، ودعواه أن الذي 
  .مذهب أمحد وغريه

  : مها سبب غلطه يف ذلك ويرجعه إىل أمرين -رمحه اهللا-ويبني اإلمام ابن تيمية 
أنه أخذ أشياء من أقوال الفالسفة واملعتزلة عن بعض شيوخه ومل يتفق له من يبني لـه   - ١

  .أهم خط
  . )١(نقل املنطق باإلسناد عن مىت الترمجان  - ٢

  .)٢(ممن يعظم الفالسفة ابن حزم ن إ : -رمحه اهللا-وقال 
بن حزم يف مسائل اإلميان والقدر أقوم أبو حممد وإن كان « :ويقول يف موضع آخر

من غريه، وأعلم باحلديث، وأكثر تعظيما له وألهله من غريه، لكن قد خالط مـن أقـوال   
السفة واملعتزلة يف مسائل الصفات ما صرفه عن موافقة أهل احلديث يف معاين مذهبهم يف الف

  .)٣( »ذلك، فوافق هؤالء يف اللفظ وهؤالء يف املعىن
هريا والعجب كل العجب منه أنه كان ظا«:-رمحه اهللا-ويؤيد ذلك قول ابن كثري 
، وهذا الذي وضـعه عنـد   من القياس ال اجللي وال غريه حائرا يف الفروع ال يقول بشيء

هذا من أشد الناس تـأويال يف   العلماء، وأدخل عليه خطأ كبريا يف نظره وتصرفه، وكان مع
املنطـق   ألنه كان أوال قد تضلع من علم األصول وآيات الصفات وأحاديث الصفات؛باب 

                                 
 ) .١٣٢(والرد على املنطقيني ) ٢/٥٨٤(منهاج السنة النبوية : ينظر)  ١(
 .٢/١٧٨الصفدية : ينظر)  ٢(
 ) .٤/١٩(جمموع الفتاوى  :ينظر)  ٣(
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ففسـد بـذلك حالـه يف بـاب     .. .احلسن املذحجي الكناين القرطيب أخذه عن حممد بن 
  . )١( »الصفات

ولقد حزن اإلمام الذهيب وتأمل ملا علم باعتناء اإلمام ابن حزم بعلم املنطق وتفضـيله  
  . )٢(على العلوم  وتأمل لذلك أملا شديدا 

  :ملعاين ودعوى متابعة الظاهراإلسراف يف نفي ا:  -رمحه اهللا-ومما أخذ عليه  -
مـه مـن الفقهـاء    ومبثل هذا صار يذمه مـن يذ « : -رمحه اهللا-يقول ابن تيمية 

واملتكلمني وعلماء احلديث باتباعه لظاهر ال باطن له، كما نفى املعاين يف األمـر والنـهي   
واالشتقاق، وكما نفى خرق العادات، وحنوه من عبادات القلوب، مضـموما إىل مـا يف   

  .)٣( »كالمه من الوقيعة يف األكابر، واإلسراف يف نفي املعاين ودعوى متابعة الظواهر
على يبس فيه، وفرط ظاهرية يف الفـروع ال  ... «: -رمحه اهللا-عنه الذهيب  ويقول

  .)٤( »األصول
ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  چ  :من قوله تعاىل -رمحه اهللا-ومن هذا اجلمود ما فهمه ابن حزم 

  .)٦(ف فقط دون الضرب والسبمن قصرِ النهي يف اآلية على اُأل )٥(چھ
 -رمحـه اهللا -على هذا الكالم البن حـزم   -رمحه اهللا-ولقد علق اإلمام الذهيب 

ونصـبت نفسـك   ، ذا اجلمود وأمثاله جعلت على عرضك سبيال، يا هذا: قلت«: فقال
وال واع أن ، ما فهم أحد قط من عريب وال نبطي وال عاقل: بل يقال لك، أعجوبة وضحكة
هم ذو حس سليم وهل يف، للوالدين إال وما فوقها أوىل بالنهي منها چھ  چ  النهي عن قول
بل مثل ، وباألصغر على األكرب، وهل هذا إال من باب التنبيه باألدىن على األعلى! إال هذا ؟

وهل إذا ، ومجيع خطاب بين آدم، بل العجمي والتركي، هذا مما أمن فيه حفظ اللسان العريب
                                 

  ١٢/٩٢البداية والنهاية )  ١(
 

 ) . ١٨٦/ ١٨( سري أعالم  النبالء  :ينظر)  ٢(
 ) .٤/٢٠(جمموع الفتاوى )  ٣(
 ) .١٨/١٨٦( سري أعالم النبالء)  ٤(
 . ٢٣: اإلسراء)  ٥(
  ،)٧/٩٧٦(اإلحكام : ينظر )٦(
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ا أو أو ضرما حـىت يسـتغيث  ، ا أو لعنهمامإال والنهي عن شتمه »ال تنهر والديك«: قال
  .)١( »!نقهما حىت ميوتا بطريق األوىل؟خ
  .إعراضه عن بعض األدلة الشرعية  -رمحه اهللا-ومما عيب عليه  -

ومن ذلك القياس اجللي، واجلمود على االستصحاب  : -رمحه اهللا-يقول ابن تيمية 
  .)٢( واإلعراض عن متابعة األئمة من الصحابة ومن بعدهم مما هو معيب عليه الضعيف،

وإن كنت ال أوافقـه يف  « : -رمحه اهللا-لإلمام الذهيب م هذا املبحث بكالم توأخت
ه يف غري ئوأقطع خبط ،واملسائل البشعة يف األصول والفروع ،كثري مما يقوله يف الرجال والعلل

  .)٣( »وأرجو له العفو واملساحمة وللمسلمني ،ولكن ال أكفره وال أضلله ،ما مسألة
  .لعلماء واملسلمني يا رب العاملنيحزم وساحمه وسائر ا عن اإلمام ابن اعفاللهم 

  . الوقوف عليه حبمد اهللا وتوفيقههذا ما مت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  املسألة اخلامسة

                                 
  ).٢٩(امش ملخص إبطال القياس  -رمحه اهللا-تعليق الذهيب  )١(
 ) .٥/٣٠٠(الفتاوى الكربى البن تيمية : ينظر)  ٢(
 ) .١٨/٢٠٢(سري أعالم النبالء )  ٣(
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  اجه الـعلميـنت
كان من فضل اهللا على هذا اإلمام أن أبقى ذكره بني العاملني وكان من أهم أسباب 

  .العلم من حيفظ ذلك وينشره ن طالبذلك حفظ اهللا لكتبه ومؤلفاته، وأن سخر له م
خ نوعة من احلـديث والفقـه والتـاري   تحامالً لفنون م -رمحه اهللا-وكان ابن حزم 

إال أنه استكثر من العلوم الشرعية، وخباصة مـا يتعلـق   والنسب واجلدل واألدب وغريها، 
ه، والـرد  بفقهه الظاهري من تأصيل وتقعيد ووضع األصول والفروع وشرح ذلك وتوضيح

  .  خلصوم ونصرة مذهبهعلى ا
ولقد أخربين ابنه الفضل املكىن أبا رافع أن « :قال اإلمام أبو القاسم صاعد بن أمحد

مبلغ تواليفه يف الفقه واحلديث واألصول والنحل وامللل وغري ذلك من التـاريخ والنسـب   
هذا و ،وكتب األدب والرد على املعارض حنو أربعمائة جملد على قريب من مثانني ألف ورقة

شيء ما علمناه ألحد ممن كان يف دولة اإلسالم قبله إال أليب جعفـر حممـد بـن جريـر     
  .)١(»الطربي

  من هذا اإلكثـار الفخـر واملباهـاة، قـال     -رمحه اهللا-ومل يكن قصد ابن حزم 
ولنا فيما حتققنا به تواليف مجة، منها ما قد مت، ومنها ما شارف التمام، ومنها «:-رمحه اهللا-

صدراً ويعني اهللا على باقيه، مل نقصد به قصد مباهـاة فنـذكرها، وال أردنـا     ما قد مضى
السمعة فنسميها، واملراد ا ربنا جل وجهه، وهو ويل العون فيها، وامللي باازاة عليها، وما 

  .)٢( »كان هللا تعاىل فسيبدو، وحسبنا اهللا ونعم الوكيل
حىت صعب حصرها، وطال عدها، قد جاوزت حد الكثرة،  -رمحه اهللا-وتصانيفه 

وقد تنوعت مواضيعها، يف العقيدة، والفرق، واحلديث الشريف، وأصول الفقه، وفروعـه،  
  .)٣( والرجال، والطب، واألدب، واملنطق

                                 
 ).١٨٣(طبقات األمم )  ١(
  ).١٨٧-٢/١٨٦(بن حزم رسالة فضل األندلس ضمن رسائل ا)  ٢(

 

  .وفيما ذكرته من املؤلفات بيان هلذا التنوع)  ٣(
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، )١(، وإحصائها -رمحه اهللا-وقد قام بعض الباحثني مبحاولة لتتبع مؤلفات ابن حزم 
يف  -رمحه اهللا-ا بيان تنوع ما كتبه ابن حزم وسأذكر بعض هذه الكتب، واهلدف من ذكره

  :ها، ومن هذه املؤلفاتلوم، وليس املراد حصرها، واستقصاءأنواع الع
اخلصال اجلامعة جلمل شـرائع   «اإليصال إىل فهم كتاب اخلصال، وهو شرح لكتاب  -

بأنه أكـرب   -رمحه اهللا-، وصفه الذهيب )٢(»اإلسالم واحلالل واحلرام والسنة واإلمجاع
 .)٣(كتبه، وأنه يقع يف مخسة عشر ألف ورقة

 .)٤(احمللى شرح الى -
 .)٥(اإلحكام يف أصول األحكام -
 .)٦(النبذ يف أصول الفقه الظاهري  -
 .)٧(الصادع يف الرد على من قال بالقياس والرأي والتقليد واالستحسان والتعليل  -

                                 
، )١٨/١٨٩(، سري أعالم النـبالء  )٣/٥٥٤(، معجم األدباء )١/١٧٠(، الذخرية )٢٧٨(جذوة املقتبس : ينظر)  ١(

ة اجلـزء  ، ابن حزم خالل ألف عام مقدم)٢/١٥٥(، وفيات األعيان )١٤٦(البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة 
، ومقدمة )٥١(د األفغاين مقدمة كتاب ابن حزم األندلسي لسعي، و)٧١(الثالث، ابن حزم وموقفه من األهليات 

وفيها مقال أليب عبدالرمحن بن ) ٢٦(،، جملة الفيصل العدد)١/١١٧(حتقيق كتاب اإلعراب عن احلرية وااللتباس 
  .لظاهري حول كتب ابن حزم املفقودةعقيل ا

 

، يـاقوت يف  )١/١٠٥(وذكره ابن بسام يف الـذخرية   )١١/٣٥٤( ره ابن حزم يف احمللى يف مواضع منهاوقد ذك )٢(
، واملقـري يف نفـح الطيـب    )١٨/١٩٣(، والسري )٣/١١٤٧(، والذهيب يف التذكرة )٣/٥٥٤(معجم األدباء 

)٣/٥٥٥.(  
  ).١٨/١٩٣(سري أعالم النبالء :ينظر )٣(
ومل يكمله، وأكمله ولده الفضل أبو رافع من كتـاب   -رمحه اهللا-وقد مات .)١٨/١٩٤(ذكره الذهيب يف السري  )٤(

  .أبيه اإليصال
  والذهيب يف السري). ٢٧٨(واحلميدي يف جذوة املقتبس ). ١/١٢١(، واحمللى )٥/١١(ذكره ابن حزم يف الفصل  )٥(

      )١٨/١٩٥.(  
 ) .٨٢(ابن حزم ومنهجه يف دراسة األديان : ينظر)  ٦(
إبطال القياس (لكتاب على أن الكتاب الذي يسمى نبه الشيخ أبو عبيدة مشهور آل سلمان يف حتقيقه هلذا ا ولقد)  ٧(

ليس من تلخيص ابن حزم كما ذكر ذلك احملقق سعيد األفغاين، ) أي واالستحسان والتقليد والتعليلالقياس والر
  =.وإمنا هذا وهم وقع فيه، والصحيح أن هذا من تلخيص ابن عريب الصويف
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 .)١(مراتب اإلمجاع -
 .)٢(مذاهب أهل الرأي والقياس اإلعراب عن احلرية وااللتباس املوجودين يف -
 .)٣(التقريب حلد املنطق واملدخل إليه باأللفاظ العامية -
 .)٤(حجة الوداع -
 .)٥(الفرائض -
 .)٦(اإلمالء يف قواعد الفقه -
 .)٧(در القواعد يف فقه الظاهرية -
 .)٨(أصحاب الفتيا من الصحابة ومن بعدهم على مراتبهم يف كثرة الفتيا -
 .)٩(والنحلالفصل يف امللل واألهواء  -
 .)١٠(أمساء اهللا احلسىن -

  
 

                                                                                               
مرة يف كتاب النكت، والثاين امسه الصادع، : ني أن ابن حزم له كتاب ضخم يسمى اإلبطال وخلصه مرتني وب=

 ) .٣١٤ -٢٨٩. (ولقد ذكر األدلة على ما أراد تقريره وأجاد يف ذلك وأفاد جزاه اهللا ألف خري 
جـذوة املقتـبس   : ينظـر ). اعإلمج١(يف كتب املتقدمني من ذكره، وإمنا ذكره احلميدي والذهيب باسم  مل أرى)  ١(

ولعله هو مراتب اإلمجاع كما ذكر الدكتور حممد زين العابدين رستم ). ١٨/١٩٥(، سري أعالم النبالء )٢٧٨(
  ).١/١١٧(يف حتقيقه لكتاب اإلعراب 

 

  ).٢/٣٥٠(، وابن القطان يف بيان الوهم واإليهام )٨/١١٧٨(، واإلحكام )١١/٣٥٤(ذكره ابن حزم يف احمللى )  ٢(
 

  ).٣/١١٤٧(، والذهيب يف التذكرة )١٨٢(، والقاضي صاعد يف طبقات األمم )٢٧٨(ذكره احلميدي يف اجلذوة)  ٣(
 

  ).١٩٤/ ١٨(ذكره الذهيب يف السري )  ٤(
 

  ).١٩٥/ ١٨(ذكره الذهيب يف السري )  ٥(
 

  ).١٩٥/ ١٨(ذكره الذهيب يف السري )  ٦(
 

  ).١٩٥/ ١٨(ذكره الذهيب يف السري )  ٧(
 

  ) .٧٢(مقدمة احملقق للكتاب سيد كسري، وابن حزم ومنهجه يف دراسة األديان : ينظر  ) ٨(
 

  ).٣/٥٥٤(، وياقوت يف معجم األدباء )٢٧٨(، واحلميدي يف اجلذوة )١/٩٦(ذكره ابن حزم يف احمللى )  ٩(
 

  ).١/٣٦٥(، واملقري يف نفح الطيب )٣/١١٤٧(ذكره الذهيب يف التذكرة )  ١٠(
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 .)١(إظهار تبديل اليهود والنصارى للتوراة واإلجنيل -
 .)٢(املفاضلة بني الصحابة  -
 .)٣(حد الطب -
 .)٤(اختصار كالم جالينوس يف األمراض احلادة -
 .)٥(األخالق والسري -
 .)٦(اإلنصاف يف الرجال -
 .)٧(طوق احلمامة -
 .)٨(مجهر ة أنساب العرب  -
 .)٩(وه التخليص التلخيص لوج -
  
  
  
  
  

                                 
  ).٣/١١٤٧(، الذهيب يف التذكرة )٣/٣٢٦(، وابن خلكان يف وفيات األعيان )٢٧٨(ميدي يف اجلذوة ذكره احل)  ١(

)٣/١١٤٧.(  
 

  .مقدمة احملقق سعيد األفغاين هلذه الرسالة: ينظر )  ٢(
 

  ).١٩٧/ ١٨(ذكره الذهيب يف السري )  ٣(
 

ع مـراراً مـع اخـتالف يف    وقد طب). ١٤٦(، الفريوزآبادي يف البلغة )٣/٥٥٤(ذكره ياقوت يف معجم األدباء ) ٤(
  .العنوان

 

  ).٦/٢١٧(ذكره ابن حجر يف اللسان )  ٥(
 

  ).١٩٧/ ١٨(ذكره الذهيب يف السري )  ٦(
 

  تقـدمي إحسـان عبـاس لرسـائل    : ينظر. حزم ذا الكتاب وقد طبع عدة مرات وترجم بعدة لغاتاشتهرابن )  ٧(
  ).١/١٣١(العابدين ، ومقدمة حتقيق اإلعراب للدكتور حممد زين )١/٢٠(ابن حزم 

 

  .يف مقدمة املشرف الناشر للكتاب عباس أمحد الباز : ينظر  )  ٨(
 

  .مقدمة احملقق عبد احلق التركماين هلذا الكتاب : ينظر )  ٩(
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، نأيت إىل اية املطاف -رمحه اهللا-ابن حزم  ف املاتع يف سرية اإلماموبعد هذا التطوا
واية هذه السرية العطرة، وغياب الشمس األندلسية، اليت شاهدنا فيها مشاهد من الكفاح 

ء، واملرارة والتشريد، والتعلم والتعليم، والكتابة والتأليف، واحملاورة والنضال، والنفي واإليذا
واملناظرة، بلباس الصرب واالحتساب واهلمة العالية وقوة اإلرادة اجلازمة، مستعينا بربه متوكال 

  .عليه، طالبا من اهللا اهلداية والتوفيق
لك آبائه مـن قبلـه،   لقد استقرت به احلياة يف القرية اليت كان ميلكها هو وآباؤه وم

  .)١( »منت ليشم«وهي قرية 
، وله مـن العمـر إحـدى    ٤٥٦شعبان سنة  ٢٨ليلة االثنني يف  -رمحه اهللا-تويف 

  .)٢(وسبعون سنة وأحد عشر شهرا إال يومني 
  :قبل وفاته ذه األبيات احلزينة -رمحه اهللا-ولقد رثى نفسه 

  كأنك بـالزوار يل قـد تبـادروا   «
  

  
  

  

  علـي بـن أمحـد    وقيل هلم أودى 
  

  فيا رب حمزون هنـاك وضـاحك  
  

     وكم أدمع تـذرى وخـد خمـدد  
  

  عفا اهللا عين يـوم أرحـل ظاعنـا   
  

  عن األهل حمموال إىل ضيق ملحـد   
  وأترك ما قد كنـت مغتبطـا بـه     

  
  وألقى الذي آنست منـه مبرصـد    

  ي إن كـان زادي مقـدما  تاحاروفَ  
  

  )٣( »ويا نصيب إن كنـت مل أتـزود    
    

  
  

                                 
  .وكان يتردد عليها -رمحه اهللا-وهي من أعمال لبلة، وهي ملك البن حزم  قرية غريب األندلس،: منت ليشم )١(

  ).٣/٣٢٨(، وفيات األعيان )٣/٥٤٧(ء معجم األدبا: ينظر
  ).١/١٠٣(و الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة ) ٢/٣٠٠(ابن حزم خالل ألف عام : ينظر )  ٢(

  
 

  ).٥٥٥_٣/٥٥٤(ومعجم األدباء ) ١٦-١٥(ديوان ابن حزم  )٣(
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  :امال بوصية والده له، حيث قال لهع -رمحه اهللا-وهكذا فلتكن احلياة، مات 

  إذا شئت أن حتيا غنيا فـال تكـن  
  

  
  

  

  )١(على حالة إال رضـيت بـدوا   
  

اللهم اغفر أليب حممد، وارفع درجته يف املهديني، واغفر له ولنا يـا رب العـاملني،   
  .  آمني... له يف قربه ونور له فيه وأفسح 

  .مد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلاتواحل
  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 ) .٢/٨٣(نفح الطيب : ينظر )  ١(
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  الـمبحث الثاني
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  :تاريخ الكتاب وأصله: أوالً
، اليت كتبها يف آخر حياته، فقد -رمحه اهللا- كتاب احمللى من آخر مؤلفات ابن حزم

مات ومل يتمه بعد، بل أمته ابنه الفضل أبو رافع من كتاب والده الكبري اإليصال، خمتصرا منه 
  .)١(مسائله وملخصا هلا 

 ا الكتابأصل هذ : 
واحد من أربعة كتب صنفها ابن حـزم يف   »احمللى«:يقول حممد بن املنتصر الكتاين

  .واحلرام أحكام احلالل 
شرح فيه بتفصيل وبسـط كتابـه    »اإليصال إىل فهم اخلصال«أكربها كتاب أمساه 

  .)٢( »اخلصال احلافظ جلمل شرائع اإلسالم«اآلخر 
من نصوص القـرآن   –كل ما روي يف ذلك « :يقول ابن حزم عن كتابه اإليصال

إىل غرا، قـد   من أربعمائة عام ونيف وأربعني عاماً من شرق األرض –والسنة واإلمجاع 
  . )٣( »مجعناه يف كتابنا الكبري املعروف باإليصال

وذكر عنه أنه » اخلصال اجلامعة جلمل شرائع اإلسالم«، كتاب مث أوسط هذه الكتب
  .يف جملدين

، كأنه منت يف الفقه الظـاهري علـى   وهو مسائل فقهية خمتصرة» الى«وأصغرها 
  .تعاىل -رمحه اهللا-اجتهاد أيب حممد 

                                 
ة يف العمد واخلطأ مائة والدي«: وهي قوله) ٢٠٢٨(املسألة  د آخرعن -رمحه اهللا-ينتهي احمللى كما ألفه ابن حزم )  ١(

وأمـا الديـة يف قتـل    «: وهي قوله) ٢٠٢٩(ن أول املسألة ، ويبتدئ ما أمت به أبو رافع احمللى م»...من اإلبل
  .»...اخلطأ

كتاب  احمققو، و)١/١٢(الكالم يف هذا املبحث مستفاد مما ذكره حممد الكتاين يف موسوعة تقريب فقه ابن حزم )  ٢(
اب وصف احمللـى لعلـي   وكت) ١/٤٣(احمللى الذي اعتمدته يف هذا البحث وهو طبعة دار أحياء التراث العريب 

 .)١٩(الكتاين 
 . ٢٠٣٠:م) ١٢/٦٢(احمللى )  ٣(
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  .فهو شرح للمجلى  »احمللى« أما
وفقنا اهللا وإياكم لطاعته، فإنكم رغبـتم أن نعمـل   « :-رمحه اهللا-قال ابن حزم 

  .)١( »م باحمللى شرحاً خمتصراً أيضاًللمسائل املختصرة اليت مجعناها يف كتابنا املوسو
  وهي تتمة حممـد بـن   -رمحه اهللا-وهناك تتمة أخرى للمحلى غري تتمة أيب رافع 

إذا مل جيعل الى أصال لتتمته،  تهمللك بن خليل، حيث مل يعجبه صنيع أيب رافع يف تتمعبد ا
  . )٢(فألف ابن خليل كتاباً أمساه القدح املعلى يف إكمال احمللى

املعلى (وذكر الشيخ أبو عبد الرمحن بن عقيل الظاهري أن للمحلى تتمة ثالثة بعنوان 
  .)٣(يخ حممد بن إبراهيم الكتاينوقد وجد هذه التتمة الش) تتمة احمللى

، وتتـابع  )٤(يف كتابه اإلحكام على كتابـه احمللـى   -رمحه اهللا-وقد نص ابن حزم 
تتابعاً تبلغ بـه نسـبة    -رمحه اهللا-على نسبة هذا الكتاب البن حزم  -رمحهم اهللا-العلماء 

ذكر احمللـى  ي -رمحه اهللا- مبلغ التواتر، فجل من ترجم له -رمحه اهللا-الكتاب البن حزم 
  ، وكثري من أهل العلم رمحهم اهللا ينقل من الكتاب مع تسـميته ونسـبته  )٥(وأنه من كتبه

  .)٦(-رمحه اهللا-البن حزم 
  .»احمللى باآلثار شرح الى باالختصار«فاسم الكتاب 

  
  

                                 
 ) .١/٩٠(احمللى )  ١(
  ).١/١٥٠(ابن حزم خالل ألف عام : ، وينظر)٢٠/٩٥(ذكره الصفدي يف الوايف يف الوفيات  )٢(
  ).١/١٥٣(ابن حزم خالل ألف عام : ينظر) ٣(
  ).٥/٦٦٧(اإلحكام : ينظر )٤(
، بغيـة  )١/١٠٣(، الـذخرية يف حماسـن أهـل اجلزيـرة     )٢٧٧(، جذوة املقتبس )٨٦( طبقات األمم: ينظر )٥(

، سـريأعالم  )٣/١١٤٦(، تذكرة احلفاظ )٣/٣٢٥(، وفيات األعيان )٣/٥٤٦(، معجم األدباء)٣٦٤(امللتمس
  ).١٢/٨٢(،  البداية والنهاية )١٨/١٨٤(النبالء

، لسـان امليـزان   )١/٢٩(، طرح التثريـب، العراقـي،   )٥/٢٢(، زاد املعاد )٢٤/٢١٦(جمموع الفتاوى : ينظر )٦(
  ).١/٢١٣(، اإلتقان يف علوم القرآن، السيوطي )٤/٤١٣(
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  :مصادره: ثانياً
إال يعتمد على حافظته القوية يف النقل، وال يأيت بقـول   -رمحه اهللا-كان ابن حزم 

مسنداً إىل صاحبه وقائله، ومل يكن يذكر يف كتابه املصادر اليت يرجع إليها، مما جعل األمـر  
اليت كانت بني يديه ، ولكن من خالل قراءة كتاب احمللى أسـتطيع   رصعباً يف حتديد املصاد

  :أرصد الكتب اليت أشار إليها وهي أن
 .)١(املوطأ لإلمام مالك بن أنس  - ١
 .)٢(املدونة  - ٢
 .)٤( )٣(سحنون بن سعيد أحكام - ٣
 . )٥(صحيح البخاري  - ٤
 .)٦(صحيح مسلم  - ٥
 .)٨(، حملمد بن احلسن الشيبان )٧(اجلامع الصغري - ٦
 . )٩(األصل الكبري حملمد بن احلسن  - ٧
 

                                 
 ) .١٠/٢٥٢(، )٦/١٧١(، )٢/٨٣: (ذكره يف احمللى يف مواضع متفرقة منها )  ١(
 . ٧٦٢:م ) ٦/١٧١(احمللى )  ٢(
أبو سعيد عبد السالم بن سعيد بن حبيب التنوخي الفقيه املالكي، املشهور بسحنون، وله كتابه املشـهور  : هو )  ٣(

  .هـ  ٢٤٠املدونة، تويف سنة 
 ) .٨/٢٩٩(والثقات ) ١/٤٢٤(ترتيب املدارك : ينظر

 ) .١٣/٢٢٩(احمللى )  ٤(
 ) .٨/٩(و) ٣/١٠٧(و) ٢/١٠٥(احمللى : ينظر)  ٥(
 ) .١٣/٦٩(احمللى : ينظر)  ٦(
 . ٧٦٢/م ) ٦/١٦٩(احمللى )  ٧(
 حممد بن احلسن بن فرقد الشيباين احلنفي، كان من أئمة الفقهاء وخباصة املذهب احلنفي، الذي أرسى قواعــده )  ٨(

 -رمحـه اهللا -تويف . ها األصل، اجلامع الكبري، واجلامع الصغري، واملبسوط وغري: من مؤلفاته. ونشره يف العاملني 
  . ١٨٩سنة 
 ) .٣/١٢٢(واجلواهر املضيئة ) ١٢٠(أخبار أيب حنيفة وأصحابه للصمريي : ينظر

 .١٠٩٩:م ) ٨/١٢٤(: ينظر)  ٩(
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 .)٢(إلمساعيل بن اسحاق )١(املبسوط  - ٨
 .)٤(لعبد الرمحن بن زيد  )٣(كتاب السبعة  - ٩
  .)٦)(٥(كتاب حيي بن مالك بن عائذ  -١٠
 .(٨)أليب حنيفة أمحد بن داود الدينوري  )٧( ،النبات -١١
  .)١٠(لولد عطارد بن حاجب بن زرارة  )٩(العذري  -١٢
  

                                 
 .)٦/١٦٩(و) ٥/٧(احمللى : ينظر )  ١(
أحكام : تهد، لهافظ القاضي، الفقيه اأبو إسحاق إمساعيل بن إسحاق بن إمساعيل بن محاد األزدي املالكي، احل)  ٢(

  .لقرآن، ومعاين القرآن، والقراءاتأحكام ا
 . )١٣/٣٣٩(وسري أعالم النبالء ) ١/٤٦٤(ترتيب املدارك : ينظر

  وهم سعيد بن املسيب، القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق، عـروة بـن الـزبري   : املقصود م الفقهاء السبعة)  ٣(
  بن هشام، خارجة بن زيد بن ثابت، عبيـد اهللا بـن عبـد اهللا   بن العوام، أبو بكر بن عبد الرمحن بن احلارث ا
 ).١/٢٧(إعالم املوقعني : ينظر .ن عتبة بن مسعود، سليمان بن يساربا

 .مل أقف على ترمجة له)  ٤(

  ، موىل هشام بـن عبـد امللـك   ان بن معن بن عبد الرمحن بن صاحلبن كيسأبو زكريا حيي بن مالك بن عائذ )  ٥(
مسع ببغداد من سـبع مائـة   األندلسي، إمام حافظ،  ملؤمنني من أهل طرطوشة، يكىن أبا زكرياوان أمري ابن مرا

وتردد باملشرق حنـوا مـن    ،ومجع علما عظيما مل جيمعه أحد قبله من أصحاب الرحل إىل املشرق ،رجل ونيف
األندلس قبله، وكان روى لنا من األخبار واحلكايات ما مل يكن عند غريه وال أدخله أحد  اثنتني وعشرين سنة،
وهو  -رمحه اهللا-، له كتاب تنقل األنوار، مات ا شريف النفس مع سالمة دينه وحسن يقينه دحليما كرميا جوا

  . ٣٧٥خيطب فوق املنرب يوم اجلمعة، سنة 
 ) .٦/٢٨(والبداية والنهاية ) ٣٧٩(وجذوة املقتبس ) ٢/١٩١(تاريخ علماء األندلس : ينظر

 .  -رمحه اهللا-أبا زكريا كان حمدثا  ألنوكتابه هذا يظهر يل أنه كتاب حديث ) ١٠/٦(احمللى : ينظر)  ٦(
 . ٦٤١: م ) ٥/١٥٢(احمللى)  ٧(

 

ها، وله كتاب يف النبـات  هو أبو حنيفة أمحد بن داود الدينوري النحوي ذو الفنون، ألف يف النحو واللغة وغري)  ٨(
  . ٢٨٢سنة  -رمحه اهللا-تويف . والبلدان

  .)١/٣٠٦(وطبقات الشافعية ) ١٣/٤٢٢(سري أعالم النبالء : نظري      
  ) .١٣/١٣٥(احمللى : ينظر )  ٩(
 .  أقف على ترمجة مؤلف هذا الكتابمل) ١٠(
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  :أسباب وأهداف التأليف: ثالثاً
هلذا الكتاب مكانة كربى بني كتب الفقه، وقد استطاع اإلمام ابن حزم من خاللـه  

والتابعني إىل  أن خيلف لنا هذه الثروة الفقهية، والذي حاله بنصوص الوحيني وفقه الصحابة
رح والتعديل والكـالم علـى   منتصف القرن اخلامس، وحترير أقوال الفقهاء ونقدها، واجل

  .الرواة
  : ومما يبني لنا قيمة هذا الكتاب معرفة أمرين مهمني مها

معرفة األهداف اليت وضعها اإلمام يف تأليفه هلذا الديوان الكـبري واسـتطاع    :أوالً
  .وتعاىلحتقيقها بفضل اهللا سبحانه 

  .ثناء العلماء عليه واهتمامهم به  :ثانياً
  :يمالكتب القإلمام من تأليف هذا أهداف ا -

إن معرفة أهداف املصنف تساعد على معرفة املنهجية اليت يسري عليها يف الكتاب، مث 
الـيت   ههي تساعد املصنف على التركيز والتدقيق يف كل ما يكتب حىت ال خيرج عن أهداف

  .ب يف إيصاهلا للقارئ وإقناعه اواليت يرغ رمسها لنفسه
، ال يستطيع أن يقف أمام هذا العلم إال -رمحه اهللا-والقارئ لكتب اإلمام ابن حزم 

بكل التقدير واالحترام، واإلعجاب حىت إنه ليكاد أن يأخذ بالعقول واأللباب، وال تستطيع 
  .)١(واالستسالم واالقتناع غالباً أن تقف أمام كثري من أدلته وبراهينه وحججه إال بالقبول 

                                 
ألن الـذي يقـرأ    ؛-رمحه اهللا-ولذلك ال ينصح طالب العلم أن يكون بداية تتلمذه على كتب اإلمام ابن حزم )  ١(

اضحة ويقدم عليها وهو خاىل الذهن غري حمصن بسياج منهجية السلف يف طرق كتبه من غري منهجية   علمية و
االستدالل ومصادر التلقي يف طلب العلم، وما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم من السـمت واألدب، فإنـه   

  :ف يوقعه يف مزالق خطرية جدا منهاخيشى عليه من قبول كالم اإلمام من غري نقد وال نظر، وهذا سو
  .منهجا واستدالال وهذا فيه ما فيهمبذهب الظاهرية مجلة وتفصيال  األخذ -
 .ل العلم والفضلاحلدة والتطاول على أه -
  .الوقوع يف العجب والغرور  -

ولذلك ال يقرأها إال من حتصن مبنهجية السلف يف الطلب ومنهج االستدالل ومصادر التلقي ويتـأدب بـآدام   
  .ة العلم والتعامل يف كل ما يقرأهودقة النظر وسياسوأخالقهم، وكان عنده من توازن الفكر 

الناقد،  وينبغي على من كان هذا حاله أن ال يفوته أن يستقي من ذلك البحر العذب، واجلوهر املكنون، والفكر 
  .ظر الثاقب، واملعني الذي ال ينضبوالن
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  :يف مقدمة كتابه وهي  -رمحه اهللا-وقد نص على أهدافه 
دف من ذكر هذه القواعـد  أن يذكر يف هذا الكتاب قواعد الرباهني بغري إكثار، واهل :أوالً

ئ ودرجـا لـه إىل التبحـر يف    ليكون مأخذه سهال على الطالب واملبتـد «خمتصرة 
  .)١(»احلجاج

معرفة احلق مما تنازع  رفة االختالف بني الفقهاء، وطريقة تصحيح الدالئل املؤدية إىلمع :ثانياً
  .الناس فيه

  .حكام القرآناإلشراف على أ :ثالثاً
عن ما ومتييزها  ،صلى اهللا عليه وسلمالوقوف على مجهرة السنن الثابتة عن رسول اهللا  :رابعاً

 . يصح ال
  .ن غريهمعخبار ومتييزهم ألالوقوف على الثقات من رواة ا :خامساً
  .قياس وتناقضه وتناقض القائلني بهالتنبيه على فساد ال :سادساً

وهذه األهداف العظام اليت ال يكاد جيمع بينها فقيه إال ما ندر، جيدها معامل شـاخمة  
اءة هذا الكتاب، وأدام النظـر  يف هذا السفر الذي بني أيدينا، يلحظها كل من أدمن على قر

  . فيه
  .كتاب مسني الفائدة عظيم املنفعة أهداف تشري إىل أنك تقف أمام وهي

    : -رمحه اهللا-حالة القارئ النفسية لكتب اإلمام ابن حزم : فائدة -
حالة القارئ لكتب اإلمام ابن حزم، وصـفا   -رمحه اهللا-لقد وصف اإلمام الذهيب 

 : -رمحـه اهللا -قـال   حيث. ن اطلع على كتبه وكرر النظر فيهابليغا، جيد حقيقة ذلك م
فتارة يطربون ومرة يعجبون ومن تفرده يهزؤون، ويف اجلملة فالكمال عزيز وكـل أحـد   «

 .)٢( »يؤخذ من قوله ويترك إال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
فإن القارئ يتنقل بني حاالت متعددة يف وقت واحد أحيانا، ويف أوقـات متفاوتـة   

تارة ، وتارة يهزأ من تفرده، وتارة يضحك من كمه، وأحيانا فتارة يطرب، وتارة يتعجب

                                 
 ) .١/٩٠(احمللى )  ١(
 ) .١٨/١٨٧(سري أعالم النبالء : ينظر)  ٢(
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  .حيزن ويتأمل من سالطة لسانه
  .وباهللا التوفيق. كتابوهذا من عجائب هذا ال

  :موضوعه: رابعاً
من األهداف السابقة نستطيع أن نصل إىل موضوع الكتاب، فهو من كتب الفقـه  

قه أحاديـث األحكـام، وفقـه    وف فقه آيات القرآن،: على -رمحه اهللا- هاملقارن، دار فقه
  . اإلمجاع، فقط

من الكتب الفقهية اليت يظهر فيها نوع مـن   -رمحه اهللا-وكتاب احمللى البن حزم 
التجديد يف طريقة التأليف، فقد اختص كتاب احمللى بضم فصول من األصول، والعقيـدة،  

  : موضوعات الكتاب  على أقسام ثالثةوقد جاءت 
  .)التوحيد(دة والسمعيات، األديان ول الشريعة، والعقييتعلق بأص :القسم األول
يف أصول املذهب الظاهري، وبيان األصول الباطلة مـن الـرأي والقيـاس     :القسم الثاين

  .والتقليد لواالستحسان والتعلي
الطهارة، الصالة، التيمم، النذور واألميان، الزكاة، الصيام، : األبواب الفقهيه :القسم الثالث

اإلرث  اإليالء، الظهار، اللعـان، اخللـع،  اح، الطالق، الرضاع، احلج، النك
والوصايا، الرق والعتق، الذبائح واألطعمة واألشـربة، الشـركة، القسـمة،    
الصلح، اإلقرار، اللقطة، احلجر، البيوع، القضـاء والشـهادات، احلـدود،    

  .الديات
رنتها باملذاهب وحتت هذه األبواب عشرات املسائل، مع إيراد أدلة كل مسألة ومقا

  .الفقهية ومناقشتها
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بدقة العامل البصري وبقوة اللهجة ووضوح  -رمحه اهللا-امتازت كتابة اإلمام ابن حزم        
  .هكذا حنسبه واهللا يتوىل السرائر العبارة، وصدق النية والبحث عن احلق

ه من خالل القراءة واالطالع على كتابه احمللـى  أن جنمل مميزات أسلوب عونستطي
  :يف النقاط التالية

حيدد يف ذهنه نوع التأليف الذي يريد أن يكتب فيه، وهذا جيعل للتأليف قيمة  :أوالً
  .وأمهية، وجيعل الباحث يصل إىل ما يريد بطريقة مركزة ودقيقة 

تحق الذكر واإلشادة، أنواع التآليف اليت تس -رمحه اهللا-وقد حصر اإلمام ابن حزم 
  :حدها وهييف سبعة أقسام وهي اليت ال يؤلف عاقل عامل إال يف أ

إما شيء مل يسبق إليه خيترعه، أو شيء ناقص يتمه، أو شيء مستغلق يشرحه، أو «
شيء طويل خيتصره دون أن خيل بشيء من معانيه، أو شيء متفرق جيمعه، أو شيء خمـتلط  

  .)٢) (١(»يصلحه  يرتبه، أو شيء أخطأ فيه مؤلفه
فقد قال يف مقدمتـه لكتـاب    -واهللا أعلم -واحمللى يعترب من القسم الثالث فيما يظهر يل 

وفقنا اهللا وإياكم لطاعته، فإنكم رغبتم أن نعمل للمسائل املختصرة اليت مجعناها يف «: احمللى
  .)٣( »خمتصراً كتابنا املرسوم باحمللى شرحاً

أنه وضع فيه علما غزيرا، وهو من الكتب اليت تعد ومع أنه كتاب شرح خمتصر إال 

                                 
 ) . ٢/١٨٦(ائل ابن حزم رس)  ١(
وهذا كالم يف غاية النفاسة، وكم حنن يف حاجة إىل تأليف يكون وفق هذه املعايري اليت ذكرها احملققون من أهـل  )  ٢(

العلم، ومما يؤيد ما ذهب إليه ابن حزم من شرط وضع إضافة جديدة يف البحث حىت يكون له حق من الـذكر  
وال ينبغي حلصيف أن يتصدى إىل تصنيف : قال صاحب األحوذي: (  -هللارمحه ا-واملكانة، ما نقله الزركشي 

ـ . إما أن خيترع معىن، وإما أن يبتدع وضعا ومبىن : أن يعدل عن غرضني  ويد وما سوى هذين الوجهني فهو تس
  . )الورق والتحلى حبلية السرق 

 ) .١/٧٢(املنثور يف القواعد :  ينظر       
 ) .١/٩٠(احمللى )  ٣(
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  .على أطراف األصابع من موسوعات الفقه اإلسالمي 
: ة ذا التأليف، فقـال يف املقدمـة  أنه حدد الفئة املستهدف -رمحه اهللا-ومن ذكائه 

  .)١( »ا للعامي واملبتدئ وتذكرة للعاملوإمنا كتبنا كتابنا هذ«
ويستخدم يف . والتعبري عنها بأسلوب واضح مبني بتها،وضوح الفكرة قبل كتا :ثانياً

  .)٢(ذلك أسلوب اإلمجال مث التفصيل وهو ما يسمى يف البالغة باللف والنشر
فتالحظ يف احمللى أنه يكتب ما يريد احلديث عنه بكالم موجز يف بداية كل مسـألة  

فيه واالستدالل  ، مث يقوم بشرح ذلك والتفصيلأن يذكر الدليل والشرح والتفصيل من غري
  .  عليه وذكر خالف الفقهاء فيه

أبدع اإلمام يف كتبه عموما واحمللى خصوصا يف حسن التنظـيم والترتيـب،    :ثالثاً
  .يم البديعة النافعة يف مكان واحدوحصر التقاس

هـذه  فنجده قام بتوزيع احمللى على كُتب، مث يرتب الكالم يف الباب على مسائل، و
  .ا منطقيااملسائل مرتبة ترتيب

يف بداية كل مسألة من غـري أن يـذكر    -رمحه اهللا- ومما يتميز به أنه يلخص رأيه   
  .رأيه قبل أن خيوض يف ذكر اخلالف الدليل، فالقارئ يستطيع أن يعرف

مع كثرة وتنوع العلوم اليت مجعها يف احمللى، فستجد مثة حبرا زاخرا من العلم،  :رابعاً
متمكنا  –على هذا كله  –ل سالكها، إال أنك جتد ابن حزم وطرقا متشعبة من املعارف يض

ـ  ادرة من موضوعه، قابضا على ناصيته، متصرفا فيه تصرف الفارس يف احللبة، وتلك صفة ن
صاحب طريقة متقنة ومنهج مضـبوط   -رمحه اهللا-فابن حزم ... يف العلماء الواسعي الثقافة

  . )٣(منطقي متزن 

                                 
 . ٥١٩:م ) ٥/٢٥(احمللى )  ١(
اإلمجال مث ذكر ما لكل واحد من غري تعيني ثقة بأن السامع  وهو ذكر متعدد على جهة التفصيل أو اللف والنشر)  ٢(

  . يرده إليه فاألول
 ) .٣٣٢(ينظر اإليضاح يف علوم البالغة        

 ) .٤٢(ورسالة املفاضلة   يابن حزم األندلس: ينظر)  ٣(
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عمومـا،   -رمحه اهللا-ه يف غالب مؤلفاته ليب جتداق ما ذكرته من هذه األساومصد
  .به احمللى خصوصاويف كتا

، ويظهر ذلك يف أسلوبه املـاتع  أديباً شاعراً من الطبقة األوىل كان ابن حزم :خامساً
  .مة العلم، ومن مصطلحاته املنتقاةيف مناقشته ألئ

ـ  وبني مسا »احمللى«ويف ثنايا « :قال حممد الكتاين ا بالغـة  ئله صـفحات يف أد
وإا جلديرة بأن جترد للطالب يف املدارس ليحتذوا حذوها، ولتكون هلـم هاديـاً   ... وبيانا

  .)١( »ومعلماً يف اإلنشاء والبيان واألدب
ابن حزم األديب العنيف اللفظ والكلمة، حني يكون لفظه وتكون كلمتـه  « :وقال

ب احلاين الظريف، فهو يلب األدعن النيب صلوات اهللا وسالمه عليه، يذوب رقة ولطفاً، وينق
: ذاتاً وأعضـاء، مثـل  يكثر من ذكر الكلمات املهذبة، يصف ا النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  .ووجهه املقدس ...بأيب وبأمي –صلى اهللا عليه وسلم  –هو  ،بنفسي أفديه
رضي اهللا : إال وترضى عنه، فيقول -رجال أو امرأة –وال يذكر أحدا من الصحابة 

  .)٢( »عليه،رجال كان أو امرأة ال يذكر أحداً من السلف الصاحل إال ترحمعنه، و
ويقابل هذا األسلوب األديب الراقي، عنفه يف الرد، وشدته على املخـالف،   :سادساً

وكان حيمل علمه هذا وجيادل من خالفـه علـى   «:  -رمحه اهللا-حىت أنه ذكر يف سريته 
تعاىل على العلمـاء  د إىل العهد الذي أخذه اهللا استرسال يف طباعه، وبذل ألسراره، واستنا

  لتبيننه للناس وال تكتمونه، فلم يك يلطّف صدعه مبا عنده بتعـريض وال بتـدريج، بـل    
  ، فتنفر عنه القلـوب وتوقـع  )٤(، وينشقه انشاق اخلردل )٣(يصك به معارضه صك اجلندل

  

                                 
  ).٥٥( سوعة تقريب ابن حزم مو مقدمة ) ١(

 

 ) .٥٦(نفس املصدر السابق )  ٢(
  . ، وقيل إا صخرة كرأس اإلنساناحلجراجلندل هو )  ٣(

 ) .٢٨/٢٤٦(وتاج العروس ) ٦/٢٠٦(العني : ينظر     
  .والنشق من قوهلم نشقْت الشيَء أنشقه نشقاً ونشقاً إذا مشمته)  ٤(

 =وره يفذف من الفصيلة الصليبية ينبت يف احلقول و على حواشي الطرق تستعمل بعشيب حرينبات : واخلردل
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  .)١(»به الندوب
  :ولذلك أسباب

من املرض الذي انتابه، والذي ولد له الضجر، وضيق  -رمحه اهللا-ما ذكره عن نفسه  - ١
ربوا يف الطحال شديدا فولد ذلـك   يولقد أصابتين علة شديدة ولدت عل«: الصدر
حاسبت نفسي فيه إذ أنكـرت تبـدل    ...من الضجر وضيق اخللق وقلة الصرب علي

خلقي واشتد عجيب من مفارقيت لطبعي وصح عندي أن الطحال موضـع الفـرح إذا   
 .)٢(»تولد ضده فسد

سوء ما القاه من أهل عصره، فقد ام يف دينه، وحاولوا إمخاد ذكره، بـل أحرقـوا    - ٢
 .)٣(كتبه، وهي مثار فكره، فطاش حلمه، وزادت حدة طبعه

ما عرف يف األندلسيني من احلدة يف طباعهم، ولذلك فإن أهل املغـرب إن أرادوا أن   - ٣
 .)٤(املشرق على رقة أهل: يصفوا لطيفاً من بينهم، قالوا

إالَّ سليمة الطويـة، طيبـة    -رمحه اهللا-ومع هذا كله فال نظن حدة ابن حزم  :تنبيه
  .)٥(رمحة واسعة -رمحه اهللا-العاقبة، وهي منه صالبة يف الدين، وغرية على احلق، 

                                                                                               
  .ب ومنه بذور يتبل ا الطعام الواحدة خردلةالط=

مسخن ملطف جاذب قالع للبلغم ملني هاضم نافع طالؤه للنقرس والنسـا والـربص    نواخلردل حب شجر م
  .سحوقه على الضرس الوجع ودخانه يطرد احليات وماؤه يسكن وجع اآلذان تقطريا وم

  .استنشاقها حار يف األنف ومكروه 
  : أنشد أبو نصر

ــه مستنشــق مــن الشــرق   كأن

  

  مكـروه النشـق   اخلردل حرا من  

  

  :وقال رؤبة
  

    
  النشـق  حرا من اخلردل مكـروه 

  

  أو مقرع من ركضها دامي الرنـق   
  

 

وغريـب احلـديث   ) ٢/٨٧٦(اللغـة  ومجهرة ) ١/٢٥٥(واملعجم الوسيط ) ١/١٢٨٢(القاموس احمليط : ينظر
   .)١/٣١١(للحريب 

 .)٢٠/٦٩(والوايف بالوفيات ) ٣٠/٤١٢(تاريخ اإلسالم )  ١(
 ).٧١(مداواة النفوس )  ٢(
 ).٦٣(ابن حزم، أليب زهرة )  ٣(
 ).٣/٤٢٩(الصلة، )  ٤(
 ).٤٧(موسوعة تقريب فقه ابن حزم : ينظر)  ٥(
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نتاجا من كالمه، ومـن  واست اسوف تكون دراسيت ملنهج ابن حزم يف احمللى استنباط
، ألن األمام مل ينص على )١(كالم الدارسني من احملققني لكتابه احمللى والباحثني يف موضوعاته

  .منهجه صراحة يف تأليفه هلذا الكتاب 
  :وميكن أن أحصر منهجه من خالل ما سبق إىل التايل

  .منهجه الفقهي: أوالً
، وال جديد نذكره، ولكن أقول )٢(-رمحه اهللا-لقد سبق احلديث عن منهجه الفقهي 

  : وع من اإلجياز واالختصاربن
  .السنة الصحيحة، واألخذ بظواهرمهااالعتماد يف االستدالل على الكتاب و - ١
 . اجلمع بني النصوص اليت ظاهرها التعارض إذا أمكن ذلك - ٢
 .االستناد على اإلمجاع املتيقن  - ٣
وكشـف الصـحيح منـها    نقده لألحاديث واآلثار ودراستها وخترجيها قبل ذلك،  - ٤

ألة إال حبـديث صـحيح، وتـرك    واملعلول، واشترط على نفسه أال يستدل على مس
 .الضعيف

اهتمامه باللغة العربية، واالستنباط من الوحيني عن طريقها، وقد أبدع يف ذلك وأجاد  - ٥
 . )٣( -رمحه اهللا-

عود عليها مبا مث ي.  تقليل من شأا وال تغافل عنهام ويربزها من غرييتقصى أدلة اخلص - ٦
 .)٤(يراها 

                                 
-١/١٢(، وموسوعة تقريب فقه ابن حزم ) ٥٧-٤٧(ققني للمحلى مقدمة احمل: ومن أهم الدراسات يف ذلك   )١(

 ) .٩١-٨٩(وحبث أمحد الغامدي يف قواعد ابن حزم ) ٩٧
  .وما بعدها من هذا البحث ) ٧٥: ( ينظر  )٢(
 خبصوص هذا املوضـوع  علمية يف الدكتوراه يف جامعة أم القرى أربع رسائلومن شدة اهتمامه يف ذلك أفردت    )٣(

  .وماهر عبد الغين  سعيد باسهيل :ها اثنتاننوقش من
وقد أجهدنا أنفُسنا يف أن جند لنظَّارهم شيئا يقوونَ به شيئا مـن  « :يف أحد املسائل اليت عرضها -رمحه اهللا-قال )  ٤(
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  .)١(احلرص على األخذ بالعمومات واستصحاب احلال  - ٧
  .منهجه يف طريق عرض مادته الفقهية : ثانياً

  :قته كالتايل يطركانت إذا أتى إىل املسألة يف احمللى 
  .يبدأ بقوله مسألة  -
فقرة  سألة الواحدة أكثر من فقرة، فهو يأخذهاامليذكر عنوان املسألة، وقد يكون يف  -

 .»..وأما قولنا يف«:فقرة وتعرف ذلك بقوله
 .ا، ويف بعض األحيان يذكره متأخرايصدر فقهه يف املسألة غالب -
يثين بذكر الرباهني على ما يقول من اآليات واألحاديث املسندة من طريقه، وتعـرف   -

 .»..برهان ذلك«: ذلك غالبا بقوله
ني أو مـن  ه، سواء كان من املـوافق يف املسألة ويسند كل قول إىل قائل ليذكر األقوا -

 .املخالفني
 .يذكر أدلة كل قول -
مد، أو قال علي، قال أبو حم: ويرجح، ويصدر ترجيحه غالبا بقولهيسرب هذه األقوال  -

 .ويعين بذلك نفسه
  .يح، ويرد على املخالف له بالدليلويبني سبب الترج -
  
  
  
  
  

                                                                                               
دنا أن جند هلم شيئا نهنا عليه يف شيء من كتبهم، وجا، فما قدرمكن إيراده وإن كان شغبورده وإن هذه العلل ي

مل يوردوه كما نفعلُ م وبكلِّ من خالفنا، فإم وإن كانوا مل ينتبهوا له فال يبعد أن ينتبه له منتبه فيشغب بـه  
  .»فما قدرنا على ذلك 

 . ١٤٨٠:م ) ٩/٢٤٠(احمللى       
  ) .١/١٤٨(عالم املوقعني ينظر إ. عن الظاهرية عموما أم أسعد الناس بالعمومات  -رمحه اهللا-يقول ابن القيم )  ١(
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  .منهجه يف مناقشة اخلصوم :ثالثاً
  :ا، ونبني أبرز معاملهاناقشة اخلصوم نقف معهكان له منهجية يف م

لقرآن أن املرجع عند اختالف الناس يف أي مسألة هو الرجوع إىل ا -رمحه اهللا-يقرر  - ١
 .والسنة، ال إىل شيء غريمها

عليه فال جيوز الرجوع إىل الرأي وال القياس وال إمجاع أهل املدينة وال التقليد،  وبناء
  .املتيقن عاملخالف يكون دليله غري الكتاب والسنة واإلمجا وبذلك يبطل كل قول يستدل به

ومن أقوى املناقشات والردود اليت كان يستخدمها مع من خالفه، إلزام اخلصم بأشياء  - ٢
إما التناقض، وإما إىل ما : ومها من مقدماته وقواعده تقوده إىل أحد أمرين أحالمها مر؛

: يقة ونص عليه، حيـث قـال   هذه الطرولقد تفنن اإلمام ابن حزم يف. )١(ال يلتزمه 
أهل القياس املتحكمني أشياء من مقدمام تقودهم  –وكثريا ما نلزم حنن يف الشرائع «

 .  )٢( »إىل التناقض أو إىل ما ال يلتزمونه ؛ فيلوح بذلك فساد مقالتهم
برأي الصحابة يف « ومثال ذلك، مما هو معروف أن من أصول املذهب احلنفي األخذ

  .)٣( »ور اليت ال جمال للرأي فيهااألم
: -رمحه اهللا-ما يلزم احلنفية ذا األصل ويبني هلم تناقضهم يف ذلك كقوله  اًكان كثري      
مث كم قصة خالفوا فيها عمر وابن عمر كتوريث عمر املطلقة ثالثا يف املرض، وقول عمر «

ومه تام وال قضاء عليـه، ويف  وابن عمر فيمن أكل يظن أنه ليل فإذا به قد طلع الفجر أن ص
توريث ذوي األرحام، ويف أن ال يقتل أحد قودا مبكة، ويف أن ال حيج أحد على بعري حالل، 

  . )٤( »... ويف غري ما قصة
وإلزام املالكية بإمجاع أهل املدينة، وهو من األصول اليت متيز ا اإلمام مالك عن غرية 

                                 
اإللزام ، دراسة نظرية وتطبيقية من : ولقد وقفت مؤخراً بعد كتابة هذا املبحث على رسالة ماجستري قيمة بعنون )  ١(

عبـد اهللا  . فؤاد بن حيي بن عبد اهللا بن هاشم ، وأشرف عليهـا أد : لزامات ابن حزم للفقهاء ، للطالبخالل إ
 .ى يف جامعة أم القر. الغطيمل 

 ) .٤/٢٩١(رسائل ابن حزم )  ٢(
 .بعنون املذهب عند احلنفية ) ٦٣( حممد إبراهيم علي: حبث للدكتور : ينظر )  ٣(
 .وهذا كثري جدا  . ١٤٨٠:م ) ٩/٢٤٤(احمللى )  ٤(
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أيضا ههنا ما روي عـن  وقد خالف مالك «: -هللارمحه ا-ومثال ذلك قوله  )١(من األئمة 
 .)٢( »الفقهاء السبعة، وعمل الوالة باملدينة، وهذا يعظمونه جدا إذا وافق رأيهم

إن هـذا   -يف زعمه  -ومن عباراته يف الرد أنه كثرياً ما يكرر وهو على ثقة من قوله - ٣
ية سقيمة، وال قول أحد القول ال دليل عليه، ال من القرآن، وال من السنة، وال من روا

 . )٣(نعلمه من صاحب و ال تابع، وال قياس، وال رأي له وجه 
وهو ما يسمى  -يف الرد حصر أقول املخالف يف اختيار حمدد -رمحه اهللا-ومن طرقه  - ٤

 رداً -رمحه اهللا-قال . يبني فساد بعضه ليبقي على ما هو صواب   -بالسرب والتقسيم 
مال « :عبد ال عليه وال على سيده ما نصهة يف مال العلى من قال بعدم وجوب الزكا

العبد ال خيلو من أحد أوجه ثالثة ال رابع هلا، إما أن يكون للعبد وهـذا قولنـا، وإذا   
كان له فهو مالكه وهو مسلم؛ فالزكاة عليه كسائر املسلمني وال فرق، وإما أن يكون 

وإمـا أن يكـون ال   . معا فيزكيه سيده؛ ألنه مسلم، وكذلك إن كان هلما... لسيده
 وينبغي أن يأخـذه . للعبد وال للسيد فإن كان ذلك فهو حرام على العبد وعلى السيد

 .)٤(»اإلمام فيضعه حيث يضع كل مال ال يعرف له رب وهذا ال يقولون به
 بأن املستحاضة تصوم وتصلى وال يطؤها زوجهـا، : ومثال ذلك يف رده على من قال

ئض وإما طاهر غري حائض، وال سبيل إىل قسم ثالـث يف غـري   وهذا خطأ؛ ألا إما حا«
النفساء، فإن كانت حائضا فال حتل هلا الصالة وال الصوم، وإن كانـت غـري نفسـاء وال    
حائض فوطء زوجها هلا حالل، ما مل يكن أحدمها صائما أو حمرما أو معتكفـا أو كـان   

  .)٥(»مظاهرا منها، فبطل هذا القول

                                 
 ) .٥٣(اصطالح املذهب عند املالكية : ينظر )  ١(
 .يها ما يصح وفيها ما ليس كذلكة فواألمثلة يف احمللى كثري . ١٥٠٧:م ) ٩/٢٧٨(احمللى )  ٢(
ونظرنـا يف قـول مالـك وأيب حنيفـة     « :حنيفةردا على قول مالك وأبو يف اجلناية على العبد ومن ذلك قوله )  ٣(

 والأصالً فوجدنامها أشد األقوال فسادا َألنه مل يأت بشيء منه قرآنٌ وال سنةٌ وال روايةٌ سقيمةٌ وال قول صاحبٍ 
بل ما نعرف هذين عن أحد من األئمة قبل هذين الرجلنيوال رأي  قياس ١٢٦٩:م)٨/٢٨٥(احمللى.»له وجه. 

 . ٦٣٨:م ) ٥/١٤٠(احمللى )  ٤(
 . ٢٦٩:م ) ٢/١٣٨(احمللى )  ٥(



____132_____________________________________________  __      
 

 

ألخذ بإطالقات النصوص وعموماا ولذلك كان من ردوده القويـة  كان من منهجه ا - ٥
اليت يبطل ا أقوال املخالفني يف املسائل اليت يضعون هلا حدا يف العدد أو الوقـت أو  

 . ك بأن ما ذكروه مل حتدده الشريعةاملكان أو الصفة أو غري ذل
ن األجل ما وقـع  يرى أ -رمحه اهللا-ومن ذلك مسألة األجل يف السلم، فإن ابن حزم 

  . عليه اسم األجل كما أمر به الشرع ومل حيد أجال من أجل، فاألجل ساعة فما فوقها 
ال يكون أقل من ثالثة أيام : ورد على من قال أن األجل نصف يوم وأكثر، ومن قال

هذا حتديد فاسد، ألنـه بـال برهـان، مث إن    : بقوله . بعضهم ما تتغري إليه األسواق: وقال
قد تتغري من يومها، وقد ال تتغري شهورا، وهذا كالم ال نعلم أحـداً سـبقهم إىل   األسواق 

  . )١(التحديد يف دين اهللا 
ورد على من قال يف الصلح برد اخلصوم حىت يصطلحوا، واستدلوا بأثر عن عمـر   -

مث ليت شعري أيها احملتجون ذا القول الذي مل يصح قط، عرفونا «: قائالً )٢(رضي اهللا عنه
ا حد هذا الترديد الذي تضيفونه إىل أمري املؤمنني رضي اهللا عنه، وحتتجون به، وتأمرون به، م

أترديد ساعة فإنه ترديد يف اللغة بال شك، أم ترديد يوم أم ترديد جمعة أم ترديد شـهر أو  
ترديد سنة أم ترديد باقي العمر؟ فكل ذلك ترديد، وليس بعض ذلك باسم الترديد بأوىل من 

  .)٣(»وكل من حد يف هذا الترديد حدا فهو كذّاب قائل بالباطل يف دين اهللا عز وجلبعض، 
ال يقره  ممن منهجيته يف املناقشة والرد أنه يلزم املخالف له بالزم من قوله، وهذا الالز - ٦

 . املخالف، مما يفضي إىل فساد قوله
 رده على قول ولقد استخدم هذه الطريقة يف أكثر من موضع يف احمللى، ومن ذلك يف

                                 
 . ١٦١٤:م ) ١٠/٢٨(احمللى : ينظر )  ١(
حكم عليه ابن . »غائنردوا اخلصوم حىت يصطلحوا فإن فصل القضاء يورث بني القوم الض«: قال رضي اهللا عنه)  ٢(

حمـارب،   بأنه مرسل، وقال ألنه روي من طريق حمارب بن دثار عن عمر، وعمر مل يدركـه  -رمحه اهللا-حزم 
  . وحمارب ثقة

 . ١٢٧٠:م ) ٩/٢٩٥(احمللى : ينظر      
  . ١٠٩٩:م )  ٨/١٣٢(احمللى  و.  ١٢٧٠:م ) ٩/٢٩٥(احمللى )  ٣(

 .واألمثلة على ذلك كثرية
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إا ليست بفرض، ولكن مـن  : يف حكم صالة الوتر، حيث يقول -رمحه اهللا-اإلمام مالك 
وهذا خطأ بني؛ ألنه ال خيلو «:  -رمحه اهللا-بقوله . تركه أُدب وكانت جارحة يف شهادته 

صيا هللا تعاىل فال يعصي أحد اكان ع نتاركه أن يكون عاصيا هللا عز وجل أو غري عاص، فإ
ترك ما ال يلزمه وليس فرضا، فالوتر إذن فرض وهو ال يقول ذا، وإن قال بل هـو غـري   ب

فمن الباطل أن يؤدب من مل يعص اهللا تعاىل أو أن تجرح شهادة مـن  : عاص هللا تعاىل قيل
  :ليس عاصيا هللا عز وجل؛ ألن من مل يعص اهللا عز وجل فقد أحسـن واهللا تعـاىل يقـول   

  .)٢(»)١( چ ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہچ 
  . -رمحه اهللا-أنه أبطل قول اإلمام مالك  -رمحه اهللا-وبذلك يرى ابن حزم 

ف ومن منهجه يف مناقشة اخلصوم، أنه جييب على األسئلة اليت قد ترد على ذهن املخال - ٧
 .أو يشغب به أو غريه فريد عليها

م وجهدنا أن جند هلم شيئا نورده وإن مل يوردوه كما نفعل «: -رمحه اهللا-يقول 
  .)٣( »...وبكل من خالفنا

وهذا املوضوع يستحق أن يدرس دراسة أصولية يف الدراسات العليا، يتتبع فيها كالم 
وحياول معرفة الطرق اليت يستخدمها مع املخالف إلبطال قوله  -رمحه اهللا-اإلمام ابن حزم 

هـذه   وسوف جيد الباحث يف هذا املوضوع لطائف وفوائد تستحق الدراسة، ويستفاد من
هـذا  الدراسة وضع منهجية يف املناظرات وطريقة اإلقناع عند علماء املسلمني، ويكفي يف 

  . املوضع هذه اإلشارة املختصرة
 

 
 
 

                                 
  . ٩١:التوبة  )١(

 

 . ٢٧٥:م ) ٢/١٤٦(احمللى )  ٢(
  ١٤٨٠:م ) ٩/٢٤٠()  ٣(
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   :مكانته بني العلماء -
كانة وقدر هذا الكتاب بـني كتـب   دراسة السابقة نعلم علم اليقني مالومن خالل 

: أن يقـول وكان أحد اتهدين  )١(عز الدين بن عبد السالم الفقه، وهذا الذي دعا  اإلمام 
  .)٢(ما رأيت يف كتب اإلسالم يف العلم مثل احمللى البن حزم و املغين للشيخ املوفّق 

: قلـت «: قائالً -رمحه اهللا-مث يعقب على كالم العز ابن عبد السالم اإلمام الذهيب 
  .لقد صدق الشيخ عز الدين

للبيهقي، ورابعها التمهيد البن عبد الرب، فمن حصل هـذه   ىوثالثهما السنن الكرب   
  .)٣( »الدواوين وكان من أذكياء املفتني وأدمن املطالعة فيها فهو العامل حقا

فار يف غايـة  يف شرح الَّى يف مثانية أساحمللى وكتاب «:  -رمحه اهللا- يضاًأويقول 
  . )٤( »التقصي

وليعلم القارئ أن هذا كالم من خرب الكتاب حىت أنه كان حييل إليه يف كـثري مـن   
  .)٥(كتبه بل فعل ما هو أكرب من ذلك حيث قام باختصاره 

  :)٦(وموقف العلماء من هذا الكتاب وغريه من كتبه على مراتب 
ها منها، بل زاد األمر سوءا أن أحرقتوقفت موقف اإلعراض عنها وهجرها، والتنفري  :األوىل

  .وهذا غلو وتعصب والعياذ باهللا
ء وهـؤال . ظر ونقد وفحص ملا فيها وتعصب هلـا من أخذت بكل ما فيها، دون ن :الثانية

  .تطرفوا وغلوا يف اجلانب اآلخر
                                 

 .من هذا البحث ) ١٠( :سبقت ترمجته، ينظر)  ١(
 ) .٣٠/٤١٠(تاريخ اإلسالم للذهيب )  ٢(
 ) . ١٨/١٩٣(سري أعالم النبالء )  ٣(
 ) . ٣٠/٤٠٦(تاريخ اإلسالم للذهيب )  ٤(
 ) .٦/١٥٦(شذرات الذهب  :ينظر)  ٥(
 ) .١٨/١٨٦(سري أعالم النبالء  :ينظر )  ٦(
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وهي من اعتنت ا، وفتشوها انتقادا واستفادة، وأخذا ومؤاخذة، ورأوا فيها الـدر   :الثالثة
وهؤالء هم أهل التوسط وهـم أهـل   . )١(ثمني ممزوجا يف الرصف باخلرز املهني ال

  .بغي أن يكون طالب العلم والعلماءوهكذا ين. العدل واإلنصاف
  :ومن اهتمام العلماء قدميا وحديثا ذا السفر العظيم، متثل يف الصور التالية -

  :إمتام هذا الكتاب، ومن ذلك : أوالً
  .)٢(ك فال داعي للتكرار سبقت اإلشارة إىل ذل

  :من املؤلفات يف ذلكاختصاره، : ثانياً
  .)٣(حمليي الدين حممد بن علي، املعروف بابن عريب) املعلى يف اختصار احمللى( -
 .)٤(أليب حيان  حممد بن يوسف بن علي األندلسي) األنور األجلى يف اختصار احمللى( -

 .)٤(األندلسي

                                 
  .  -رمحه اهللا-مستفاد من كالم اإلمام الذهيب  »...ورأوا فيه الدر الثمني «قويل )  ١(

 ) . ١٨/١٨٧(سري أعالم النبالء : ينظر      
 .من هذا البحث) ١١٨(: ينظر )  ٢(
سلسالت، عبـداحلي الكتـاين   ، فهرس الفهارس واألثبات ومعجم املعاجم وامل)٢/١٦١٧(كشف الظنون : ينظر) ٣(

  ).١/١٥٣(ابن حزم خالل ألف عام ) ٣/٢٤٥(
حممد بن علي الطائي احلامتي، أبو بكر، الصويف املعتقد الظاهري املذهب، امللقب بالشـيخ  :ومؤلف املختصر هو

، له عدة مؤلفات من أشهرها كتاب الفصوص الـذي  »شيخ سوء كذاب«: األكرب، قال عنه العز بن عبدالسالم
، وله أيضـاً الفتوحـات   »لومل يكن الكالم الذي فيه كفر فليس يف الذنيا كفر«: -رمحه اهللا-ل عنه الذهيب قا

  .املكية، مفاتيح الغيب
  .هـ٦٣٨تويف سنة 

  ).٥/٣١١(، لسان امليزان )٣١٠(، طبقات األولياء، ابن امللقن )٢٣/٤٨(سري أعالم النبالء : تنظر ترمجته يف
، ابـن حـزم خـالل الـف عـام      )٤/٣٠٥(، الدرر الكامنة،ابن حجر )٢٨٣(الصفدي نكت اهلميان، : ينظر) ٤(

)١/١٥٢.(  
حممد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الغرناطي األندلسي، أثري الدين، عامل الـديار  : ومؤلف الكتاب هو    

البحر احملـيط، شـرح   : املصرية، احلافظ املفسر النحوي احملدث، كان مييل إىل الظاهرية، له مؤلفات كثرية منها
  .هـ٧٤٥سنة  -رمحه اهللا-تويف . التسهيل، النكت احلسان

  ).١٠/١١١(، النجوم الزاهرة )٤/٣٠٢(، الدرر الكامنة )٢٨٠(نكت اهلميان : تنظر ترمجته يف
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 .)١(خمتصر للعمراين اليمين -
 .)٢(لإلمام الذهيب) ر احمللىاملستحلى يف اختصا( -
لـه   -رمحـه اهللا -ويذكر أبو عبد الرمحن بن عقيل الظاهري أن أحد تالميذ الذهيب  -

لعله املورد األعلى يف اختصار كتاب احمللى الـذي أشـارت   «: خمتصر للمحلى، قال
 .)٣(»صحيفة معهد الدراسات إىل أنه اكتشف مبدريد

عبد املنان، وهذا املختصر مطبوع باسم  هنالك اختصار ألحد املعاصرين، وهو حسان -
  .)٤( )خمتصر احمللى(

أن مـن   )٥( ، ولقد وقفت على ما ذكره حاجي خليفـة احلواشي اليت وضعت عليه: ثالثاً
  .)٧(على احمللى شرح الى )٦(احلواشي على الكتاب احمللى حاشية أيب الربكات الغزي

  .)٧(الى

                                 
  ).١/١٥٢(ابن حزم خالل ألف عام : ينظر)  ١(

، اعتىن بالعلم ونشره يف اليمن، وهو شـافعي  حيي بن أيب اخلري سامل بن أسعد العمراين، أبو احلسني: واملؤلف هو
سـنة   -رمحه اهللا-تويف . البيان شرح املهذب، غرائب الوسيط، خمتصر إحياء علوم الدين: املذهب، من مؤلفاته

٥٥٨.  
 ).٨/١٤٦(، األعالم )٣/٣٢٣(مرآة اجلنان : تنظر ترمجته يف

، ابن حزم )١/٤١٧(جم املعاجم واملسلسالت ، فهرس الفهارس واألثبات ومع)٢/١٦١٧(كشف الظنون : ينظر)  ٢(
 ).١/١٥٢(خالل ألف عام 

 ).١/١٥٢(ابن حزم خالل ألف عام )  ٣(
 .٢٠٠٥طبعة بيت األفكار الدولية، سنة )  ٤(
 ) .٢/١٦١٧(يف كشف الظنون )  ٥(
ة والعلم واإلفتاء وهو حممد بن حممد بن حممد بن حممد بن أمحد الدمشقي الغزي القرشي الشافعي، أشتغل بالعباد  )٦(

  .٩٨٤املنظوم الكبري، العقد اجلامع يف شرح الدرر اللوامع، تويف سنة : واإلفتاء والتأليف، من مؤلفاته 
  .)٢/٢٥٤(وهدية العارفني ) ١٠/٥٩٣( وشذرات الذهب) ٣/٣(الكواكب السائرة : ينظر      

 

ام حاجي خليفة، وما أظنـها إال أـا   ولقد تعقب مكتب التحقيق بدار التراث هذا الكالم، وقالوا هذا من أوه)  ٧(
  ).١/٤٧(احمللى : ينظر .  األصول ال على احمللى البن حزممع اجلوامع يفاحاشية على احمللى على ج

 



____137_____________________________________________  __      
 

 

  
  

القـدح املعلـى يف    :مما وقفت عليه كتابختريج أحاديثه، والدراسة ألسانيده، و: رابعاً
والى يف حتقيق أحاديث . )١(الكالم على بعض أحاديث احمللى، لقطب الدين احلليب 

  . )٢(رضا  لباحث علي رضا بن عبد اهللا بن علياحمللى، ل
  :تقريب مسائل احمللى بوضع املعاجم الفقهية األجبدية ، والفهارس، من ذلك : خامساً

أجزاء، للشيخ احملقق حممد بن املنتصر ) ٣(فقه ابن حزم الظاهري، يف موسوعة تقريب  -
وهو من أبدع وأدق من كتب يف هذا املوضوع، ولقد قـدم خدمة كبرية  )٣(الكتاين

 . وجليلة هلذا السفر العظيم 
اجلزء الثالث من املوسوعة السابقة، كانت فهارس للمحلى، قام ا الشيخ أشرف بن  -

 .)٤(عبد املقصود 
 .)٥(قام رياض بن عبد اهللا بن عبد اهلادي بعمل معجم وفهارس  -
قام به كل من حسن حممود أيب هنيـة، وخالـد    فهرس األحاديث واآلثار للمحلى، -

 .)٦(عيسى
  :عته،ولقد طبع الكتاب أكثر من مرة، من ذلك ايق النص،وطبقحت: سادسا 

جملد، ) ١١(يف  ١٢٥٦ الطبعة األوىل قامت ا مطبعة النهضة املصرية وكانت يف سنة -
                                 

  ) .١/١٥٢(ابن حزم خالل ألف عام : ينظر )  ١(
ي احلافظ قطب الـدين،  أبو حممد عبد الكرمي بن عبد النور بن منري بن عبد الكرمي احلليب مث املصر: واملؤلف هو      

 املـذهب  حنفي وكان ،عليه والكالم وشرحه وتدوينه وروايته احلديث حبفظ والقائمني ا احملدثني مشاهري أحد
  ) . ٧٣٥(تويف سنة .  يكملهما ومل ملصر تارخياً ومجع البخاري ألكثر شرحاً وصنف كثرياً وكتب

 ) .٢/٣٩٨(نة والدرر الكام) ١٨/٣٧٨(البداية والنهاية : ينظر      
 . ١٤٥١طبعته دار املأمون للتراث بدمشق سنة )  ٢(
 .الطبعة األوىل  ١٤١٣سنة  -مصر  -طبعتها مكتبة السنة )  ٣(
 .املصدر السابق )  ٤(
 . ١٤١٩مطبوع مع كتاب احمللى يف جزء مستقل، دار إحياء التراث العريب ببريوت، الطبعة الثانية )  ٥(
 .الطبعة األوىل  ١٤١٢لرياض سنة نشرته دار الراية با)  ٦(
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واعتذر عن حتقيق ما بقـي،   -رمحه اهللا-وقام بتحقيق أجزاء منه الشيخ أمحد شاكر 
  .ولذلك الباقي منه فيه أخطاء كثرية وسقط 

الطبعة الثانية قامت ا مطبعة اإلمام مبصر وهي صورة من النسخة السابقة، ووقع فيها  -
 .سقط وأخطاء كثرية 

حممـد  . جملد، قام بتحقيقهـا د  )١٢(كتب العلمية بلبنان، يف الثالثة قامت ا دار ال -
 .الغفار البنداري عبد

جملد،حقق األجـزاء  ) ١١(، يف ١٣٤٩ومن الطبعات ما قامت به املطبعة املنريية سنة  -
، وأمت حتقيق الكتاب الشيخ )٧(، وقام الشيخ عبد الرمحن اجلزري بتحقيق اجلزء )٦(

 . جلميع حممد منري أغا رمحة اهللا على ا
وأعيد طباعة هذه النسخة احملققة عدة مرات، ومنها ما اعتمدت عليه يف كتابة هـذه   -

، ١٤١٨الرسالة، قام ا دار إحياء التراث العريب ببريوت، وهي الطبعة األوىل سـنة  
) ٧٧٤(من أول الكتاب إىل اية املسألة رقـم   -رمحه اهللا-يبدأ الشيخ أمحد شاكر 
، وأكمل التحقيق )١١١٤(إىل اية مسألة ) ٧٧٥(ن املسألة والشيخ أمحد اجلزري م

 .الشيخ منري الدمشقي إىل اية الكتاب
وما زال الكتاب حيتاج إىل حتقيق أكثر من ذلك، فما زالت هناك مقاطع فيها سـقط،  
وفيها أخطاء مطبعية كثرية، حتتاج إىل عامل حمقق عنده علم بتراث ابن حزم ومنهجه، وأسأل 

  .يسخر هلذا الكتاب من هو مثل الشيخ أمحد شاكر أو أفضل منه اهللا أن 
  :تاب، وخدمته بصفة عامة، من أمههاالدراسات التحليلية ملواضيع الك: سابعاً

طه بن علي بوسريح، قدم لـه  : املنهج احلديثي عند اإلمام ابن حزم األندلسي، ملؤلفه  -
  .)١( -رمحه اهللا-د حممد أبو األجفان .الباحث احملقق ا

ناصر بن محد الفهد، وكان مـن أهـم   .اجلرح والتعديل عند ابن حزم الظاهري، د  -
 .)٢(املصادر يف البحث كتاب احمللى 

                                 
 .الطبعة األوىل  ١٤٢٢سنة  –بريوت  –طبعتها دار ابن حزم )  ١(
 .الطبعة األوىل ١٤٢٣سنة  -الرياض  -طبعة أضواء السلف )  ٢(
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 .)١(حترير بعض املسائل على مذهب األصحاب، أليب عبد الرمحن بن عقيل الظاهري  -
مجع الرجال الذين جرحهم ابن حزم يف كتابه، وكتاب مجع آراء السلف منقولة مـن   -

 .)٢(ى للمحقق الدكتور حممد رواس القلعجياحملل
املسائل الفقهية اليت أنكر فيه ابن حزم االستدالل بالقياس يف أبواب العبادات من كتابه  -

 .)٣(احمللى، دراسة مقارنة، للباحث فيصل بن سعيد بالعمش 
، للباحث حممد صبحي علي )احمللى باآلثار(حزم يف التفسري من خالل كتابه  منهج ابن -

  .يف املاجستري من جامعة آل البيت عابد، رسالة علمية أبو
  :عديدة منها )٤(كتب النقد عليه، : ثامناً

وقد تتبع أغالطه يف االستدالل والنظر عبد احلق «: -رمحه اهللا-ما ذكره اإلمام الذهيب  -
 . (٥) »اري يف كتاب مساه الرد على احمللىبن عبد اهللا األنص

  احلافظ اإلمام أبو بكر حممد بن حيـدرة ابن مفوز «:  )٦(-رمحه اهللا-قال السيوطي  -
حـدث بقرطبة وخلف شيخه أبا علي بن مفوز بن أمحد بن مفوز املعافري الشاطيب 

 .)٧( »ابن حزملى ادة وله رد عيف اإلف

                                 
 .الطبعة األوىل ١٤٠١توزيع مكتبة دار العلوم بالرياض سنة )  ١(
 ) .١/١٥٣(ابن حزم خالل ألف عام  :الرمحن بن عقيل الظاهري يف كتابهذكر ذلك عبد )  ٢(
 .ة علمية مقدمة يف جامعة أم القرىرسال)  ٣(
اعتربت الكتب اليت نقدت احمللى من جهود العلماء يف اهتمامه ذا السفر العظيم، وال شك عندي أن انتقـادام  )  ٤(

أىب اهللا أن يصح « -رمحه اهللا-للكتاب تثريه وجتعله خيرج مبظهر متكامل،والبد أن يعلم اجلميع ما قاله الشافعي 
 .كانة صاحبه فالبد أن يستدرك عليهفكل كتاب مهما ارتفعت م »إال كتابه

 . ٤/١٩٩لسان امليزان )  ٥(
، نشأ يف القاهرة يتيماً ، اعتزل الناس بعد األربعني مـن عمـره ،   السيوطي بكر أيب بن الرمحن عبد الدين جالل)  ٦(

 ٦٠٠برز مؤلفاته الـيت قاربـت   ، ومن أ -رمحه اهللا- ٩١١إىل أن تويف سنة فألف أكثر كتبه، وبقي على ذلك 
  .ألشباه والنظائر، تاريخ اخللفاء، وغريها، ااألتقان يف علوم القرآن: مصنف

 ) .١/٢٨(وطبقات النسابني ) ١/٢(وبغية الوعاة ) ١(طبقات املفسرين : ينظر       
 . )١/٤٥٦(، طبقات احلفاظ ب) ٥١٥(تويف سنة )  ٧(
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 .)٢(البن زرقون )١(املعلى يف الرد على الى واحمللى، -
 .)٣(هلند السيف الى على احمللى يف أربعة أجزاء، طبع يف ا -
ابن حزم واملسائل اليت خالف فيها اجلمهور يف العقائد واألصول والعبـادات، حممـد    -

  .)٤(صاحل موسى حسني 
خمالفات اإلمام ابن حزم الظاهري لألئمة األربعـة يف فقـه األحـوال الشخصـية      -

 .)٥(خالد بن علي بن سليمان .واملعامالت، د
 .إبراهيم الصبيحي.رح والتعديل، دنقد ابن حزم للرواة يف احمللى يف ميزان اجل -
  :لزامات ابن حـزم للفقهـاء، للطالـب   دراسة نظرية وتطبيقية من خالل إاإللزام،  -

  .عبـد اهللا الغطيمـل  . ليهـا أد ، وأشـرف ع حيي بن عبد اهللا بن هاشـم فؤاد بن  
 .مل تطبع بعد يف جامعة أم القرى، 

حممـد  : لكـل مـن    – رمحه اهللا-القواعد والضوابط الفقهية عند اإلمام ابن حزم  -
 .الغامدي، وخالد اجلريسي، وعبد اهللا أل طه، يف جامعة أم القرى مت مناقشتها 

: وأربع رسائل علمية يف املسائل اليت بناها ابن حزم على اللغة، وهم أربعـة طـالب    -
 . سعيد باسهيل ، وماهر عبد الغين 

  
  
  
  

 

                                 
 ) .٢/٦١٦(ذكر ذلك ابن األبار يف كتابه التكملة )  ١(
  شيخ احلسن أبو كنيته اإلشبيلي األنصاري زرقون بن سعيد بن أمحد بن سعيد بن حممد بن اهللا عبد بن حممد  )٢(

   ).١٠/٢٤٠(ومعجم املؤلفني ) ١٥٠(الديباج املذهب : ينظر). ٧٢١( سنة شوال يف تويف املالكية       
 

 ) .١/١٥٢(ابن حزم خالل ألف عام : نظري   )٣(
 .ليبيا  -من منشورات جامعة سبها)  ٤(
 .الطبعة األوىل ١٤٢٦ع بعمان، سنة طبعتها دار احلامد للنشر والتوزي رسالة علمية،) ٥(
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كغريه من األئمة خيطئ ويصيب، ويذكر وينسى، وهو  -رمحه اهللا-حزم  اإلمام ابن
دوات االجتـهاد  أفيه  ،رجل من العلماء الكبار«: -رمحه اهللا-كما قال عنه احلافظ الذهيب 

من قولـه   وكل أحد يؤخذ ،واملسائل الواهية كما يقع لغريه ،تقع له املسائل احملررة ،كاملة
  .)١( »عليه وسلم ويترك إال رسول اهللا صلى اهللا

مسألة، فإذا أخطأ يف عدد يسري منها، أو نسي فهذا ال يشـني   )٢٣١٢(ويف احمللى 
  .)٢(الكتاب وال يعيبه، فاإلنسان خطاء نساء بالطبع، والعصمة ليست إال لألنبياء

  :يف كتاب احمللى، أُمجل ما قاله الشيخ حممد الكتاين -رمحه اهللا-ومما يؤخذ على ابن حزم 
ة يف االحتجاج ملذهبه، وتكلف الرباهني لتدعيمه، مما جيعله يتقعر يف االستنباط، املبالغ -

 .)٣(ويتعسف ويبعد النجعة
 .)٤(مجوده على الظاهر، وإلغاء املعاين البينة والعلل الواضحة -
رجوعه للحق إال أن الكتاب كان حباجـة   -رمحه اهللا-لئن كان من ميزات ابن حزم  -

تعاىل، ولذلك نراه كثرياً ما يستدرك، بل  -رمحه اهللا-نفه إىل مزيد من التحرير من مص
 .)٥(قد يستدرك املسألة وقد سبق له ذكرها

إن قلتم كـذا  : فج العبارة يف مواضع من الكتاب، فنراه يقول -رمحه اهللا-ابن حزم  -
كذبتم وال يقوله من به مسكة عقل، هذا محق، وحنو هذه العبارات اليت ليتـه عـف   

 . )٦(عنها
 .شواذ يف فقهه يف احمللى، ومسائل واهية ال ميكن قبوهلا -رمحه اهللا-حزم البن  -

                                 
 ).١١٥٤-٣/١١٥٣(تذكرة احلفاظ )  ١(
 ).١/٨٣(موسوعة تقريب فقه ابن حزم الظاهري )  ٢(
 ).٨/٢٢(، )١٦٦-٥/١٦٥(احمللى : ينظر)  ٣(
 ).١/١٦٦( احمللى: ينظر)  ٤(
 ).٥/٢٠١(، )٤/١٩(احمللى : ينظر)  ٥(
 ).٩/٢٥(، )٥/٥٧(، )٤/٩٦(احمللى : ينظر)  ٦(



____142_____________________________________________  __      
 

 

  .)١(جبواز األضحية بكل ما يؤكل حلمه :فمن ذلك قوله
  .)٢(وكذلك حكمه بامتداد وقت األضحية إىل اية شهر ذي احلجة     

  .)٣(وكذا إبطاله احلج والعمرة بتعمد املعصية حال اإلحرام
يقلل من قيمته وال يضع من مرتلته، بل يضل إىل ما شـاء اهللا  وهذا النقد للمحلى ال 

من أهم كتب اإلسالم، إال أنه مل يعط حقه يف كثري من الساحات العلمية، بل اكتفى فئة من 
الناس الوقوف على زالته والتندر ا، واالنشغال عن العلم الوفري الذي فيه، مما جعل كـثرياً  

  .واهللا املستعان راجع فيه وال يهتم به،من طلبة العلم يستغين عنه وال ي
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                 

 ).٨/١٨(احمللى : ينظر)  ١(
 ).٨/٢٣(احمللى : ينظر)  ٢(
 ).٧/١٣٠(احمللى : ينظر)  ٣(
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  مبحث الثالثـال
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-  

-  

- القاعدة الفقهية يف امليزان . 

- تعريف القاعدة الفقهية وعلم القواعد 

-   ،الفرق بني القاعدة الفقهية والضابط الفقهـي
صولية، والفرق بينها وبـني  والفرق بينها وبني القاعدة األ

 .النظرية الفقهية 

-  أقسام القواعد الفقهية. 
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  علم القواعد الفقهية نوع من أنواع علوم الفقه اليت أشار إليها اإلمـام الزركشـي  

علو، ، وأنه من أنفع العلوم وأعمها وأكملها وأمتها، به يرتقي الفقيه إىل ال)٢( )١( -رمحه اهللا-
ا وتشعبها، وتطبيقامن مجيـع اجلهـات،    اويستطيع أن يطل على الثروة الفقهية وامتدادا

لشتات واستحضاره ويضعها يف حزم أو زمر أو جمموعات من القواعد يسهل عليه مجع هذا ا
   . وقت احلاجة إليه

وقبل احلديث عن التعريفات، والفروق وغريها من املسـائل، رغبـت أن أمهـد    
 ت خمتصرة يف أمهية هذا الفن وبيان قيمته، مع ذكر بعض التنبيهات املتعلقة ذا الفن،مبقدما

  .والتحذير من الغلو فيه

                                 
ملصري الزركشي الشافعي، اإلمام العالمة املصنف احملـرر،  بن عبد اهللا احممد بن ادر بدر الدين أبو عبد اهللا هو )  ١(

وكان فقيها  ولد سنة مخس وأربعني وسبعمائة، وأخذ عن الشيخني مجال الدين األسنوي وسراج الدين البلقيين،
ومن تصانيفه تكملة شرح املنهاج لألسنوي مث أكمله لنفسـه،  ، ا فاضال يف مجيع ذلك، ودرس وأفىتأصوليا أديب
لشرح والروضة وهو كتاب كبري فيه فوائد جليلة، والنكت على البخاري، والبحر يف األصول يف ثالثـة  وخادم ا

  )٧٩٤(وغريها ، تويف سـنة   أجزاء، مجع فيه مجعا كثريا مل يسبق إليه، وشرح مجع اجلوامع للسبكي يف جملدين
  .)٥/١٣٣(ائة الثامنة يف أعيان املوالدرر الكامنة ) ٦/٣٣٥(شذرات الذهب : ينظر . -رمحه اهللا- 

  ج
  : واعلم أن الفقه أنواع: حيث قال)  ٢(

  .رفة أحكام احلوادث نصا واستنباطامع: أحدها
  .الفقه فرق ومجع: حىت قال بعضهم  معرفة اجلمع والفرق، وعليه جل مناظرات السلف: ينوالثا
  .على بعض، الجتماعها يف مأخذ واحدبناء املسائل بعضها : الثالث
  .ئل عويصة يقصد ا تنقيح األذهانملطارحات، وهي مساا: الرابع
  .املغالطات : اخلامس
 .املمتحنات : السادس
  . األلغاز : السابع
  .احليل :  الثامن
  .معرفة األفراد وهو معرفة ما لكل من األصحاب من األوجه القريبة: التاسع
أصوال وفروعا وهذا أنفعها وأعمها وأكملـها   معرفة الضوابط اليت جتمع مجوعا والقواعد اليت ترد إليها: العاشر
 ) .٧٢-١/٦٩(املنثور يف القواعد : ينظر .وأمتها
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 :قيمتها العلميةأمهيتها و -أ 
، وللعلمـاء أقـوال   )١(ال يكون الرجل فقيها إال من كانت معه القواعد والنصوص 

  : بيان فوائده، اقتبست منها ما يليمهية هذا العلم، ومتناثرة يف أ
إذا أحطت ذه القواعد، ظهر لك سبب اخـتالف  «:)٢(-رمحه اهللا-يقول القرايف 

موارد الشرع يف األحكام، وسبب اختالف العلماء، ونشـأت لـك الفـروق واحلكـم     
  . )٣(»والتعاليل
 ؛دون القواعـد الكليـة   ،اجلزئيةالفروع باملناسبات  من جعل خيرج«:  -رمحه اهللا-ويقول 

واضطربت وضاقت نفسه لـذلك   ،واختلفت وتزلزلت خواطره فيها ،تناقضت عليه الفروع
وانتهى العمر ومل تقض نفسه من طلب  ،واحتاج إىل حفظ اجلزئيات اليت ال تتناهى ،وقنطت
 ،يـات ومن ضبط الفقه بقواعده استغىن عن حفظ أكثر اجلزئيات الندراجها يف الكل .مناها

وحصل طلبته يف  ،وأجاب الشاسع البعيد وتقارب،وتناسب واحتد عنده ما تناقض عند غريه
وبـني   ،فبني املقامني شـأو بعيـد   ،وانشرح صدره ملا أشرق فيه من البيان ،أقرب األزمان

  .)٤( »املرتلتني تفاوت شديد
ه الفقيـه  ضبط فقت اإ :يف أمهية القواعد واألصول -رمحه اهللا-يقول شيخ اإلسالم 

بطريقة صحيحة، يوصله إىل العلم والعدل، وتعصمه إن شاء اهللا من اجلهل والظلم، وهـذا  
وعـدل، مث  ال بد أن يكون مع اإلنسان أصول كلية ترد إليها اجلزئيات ليتكلم بعلم «: نصه

                                 
 .)٤/٧١. (يف الفروق  -رمحه اهللا-كالم القرايف : ينظر)  ١(
أصول الدين، وأصـول   وكان إماما يف العباس أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن الصنهاجي، هو شهاب الدين أبو)  ٢(

والذحرية يف مـذهب   الفروق،وله  شرحه يف األصولالتنقيح ومبذهب مالك، وبالتفسري وعلوم أخر،  الفقه، عاملا
  .  -رمحه اهللا-) ٦٨٤(والسمت، تويف بدير الطني ظاهر مصر ودفن بالقرافة سنة كان حسن الشكل  ،مالك

 ) .٦/١٤٦(والوايف بالوفيات ) ٥١/١٧٦(تاريخ اإلسالم : ينظر      
 ) .٤/٣٩٨(الذخرية )  ٣(
  ).١/٧١(الفروق ) ٤(
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اجلزئيات، وجهل وظلـم يف   ؟ وإال فيبقى يف كذب وجهل يفيعرف اجلزئيات كيف وقعت
  . )١(»الكليات

وأنه حيتاج إىل جهد وجماهـدة،   ،ن بينوا أمهية هذا العلم وصعوبتهومن العلماء الذي
إن من أهم ما عـىن بـه   «: ، حيث قال-رمحه اهللا- )٢(وصرب ومصابرة، تاج الدين السبكي

الفقيه، وجعله املدرس دأبه الذي يعيده ويبديه، وشوقه الذي يلقنه ويلقيه؛ القيام بالقواعـد،  
واختالف املآخذ، واجتماع نظار ومدارك املعاقد، وكيف ائتالف النظائر، وتبيني مسالك األ

  .الشوارد
أعمالـه  وذلك أمر شديد، ال ينال باهلوينا واهلدوء، وال يدرك شأوه إال من تصدى ب

  .  )٣( »..قلب وقالب
حق على طالب التحقيق، ومن يتشوق إىل « :يف كالم نفيس له -رمحه اهللا-ويقول 

ى يف التصور والتصديق، أن حيكم قواعد األحكام لريجع إليها عنـد الغمـوض،   املقام األعل
؛ لترسـخ يف  يؤكدها باالستكثار من حفظ الفـروع وينهض بعبء االجتهاد أمت وض، مث 

  .فوائد غري مقطوع فضلها وال ممنوعالذهن مثمرة عليه ب
غري معرفـة  أما استخراج القوى، وبذل اهود يف االقتصار على حفظ الفروع من 
وال حامله من  أصوهلا، ونظم اجلزئيات بدون فهم مأخذها، فال يرضاه لنفسه ذو نفس أبية،

  .أهل العلم بالكلية
لضيق أو غريه  -وإن تعارض األمران وقصر وقت طالب العلم عن اجلمع بينهما . ..

                                 
 ) .١٩/٢٠٣(جمموع الفتاوى )  ١(
بن علي بن متام بن يوسف بن موسـى بـن متـام    عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف هو تاج الدين أبو نصر )  ٢(

السبكي الشافعي، ولد بالقاهرة سنة سبع وعشرين وسبعمائة، ومسع مبصر من مجاعة مث قدم دمشق مع والـده مث  
ىل مصر، وحصل فنونا من العلم من الفقه واألصول، وكان ماهرا فيه، واحلديث واألدب، وبرع وشارك ذهب إ

يف العربية، ومن تصانيفه شرح خمتصر ابن احلاجب يف جملدين مساه رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب، وشرح 
، الكربى يف ثالثة أجزاء، وغريهـا  ءمنهاج البيضاوي، والقواعد املشتملة على األشباه والنظائر، وطبقات الفقها

  . -رمحه اهللا-) ٧٧١(مات ليلة اإلثنني تاسع شوال سنة 
 .)٣/١٠٤(طبقات الشافعية ) ٦/٢٢٢( شذرات الذهب: ينظر       

 ) .٦-١/٥(األشباه والنظائر البن السبكي  )  ٣(



____148_____________________________________________  __      
 

 

فالرأي لذي الذهن الصحيح االقتصار على حفـظ القواعـد، وفهـم     -من آفات الزمان 
  . )٢(»)١(ملآخذا

  :ن أن أذكر أهم الفوائد هلذا الفنومن خالل ما سبق ميك
من فوائدها أا توفر على الفقيه الوقت واجلهد الذهين الذي يستغرقه يف حفظ الفروع  :أوالً

 .)٣(ويثمر ذلك له  انشراح صدر وراحةوالبحث عنها يف كتب الفقه املتناثرة، 
لكة الفقهية لدى طالب الفقه، وهذا يسـاعده يف تلمـس   من أهم فوائدها، تكوين امل :ثانياً

احلكم الشرعي يف كثري من املسائل الفقهية، وذلك ألن تتبع الفروع الفقهية لتجميعها، 
مث صياغة القواعد حبسب فروعها، والنظر يف التدليل عليها ومعرفة العلل اليت جتمعها، 

لقاعدة وما خيرج عنها، ومـا  وسرب تلك الفروع وتنقيح ما يصلح أن يدرج يف تلك ا
يستثىن منها، الشك أن كل ذلك سيكون للباحث امللكة الفقهية اليت تؤهله لإلفتـاء  

  . )٤(واالجتهاد 
النظر يف القواعد الفقهية والتعمق  فيها يفتح اال الستنباط حكم اهللا فيما جيد مـن   :ثالثاً

  .قضايا العصر
الفقهية على فهم مناهج الفتوى، ويطلعـه علـى   فهم هذه القواعد وحفظها يساعد  :رابعاً

  .)٥( حقائق الفقه ومآخذه، وميكنه من ختريج الفروع بطريقة سليمة
، مما يسهل علـى  وأصول األحكام )٦(من فوائدها أا تضبط للفقيه أصول املذهب :خامساً

  .طالع عليها، واملقارنة بينهاواال يةالفقيه تصور ومعرفة أصول  املذاهب الفقه
                                 

يراد به األدلـة علـى   : ، واصطالحا  مصادره: خذ مجع مأخذ، يأيت مبعىن املنهج واملسلك ، ومأخذ الكتابواملآ)  ١(
القدر املشترك الذي به اشـتركت  : املدارك، ومعناها: يرادفها كلمة. أو علته اليت من أجلها كان حكمه الشيء،

  .فروع يف حكم، وهو جامع بينها 
 .)٣٣٢(ادمي م القواعد الشرعية للخوعل) ٧٠(والقواعد للباحسن ) ١/١١(األشباه والنظائر البن السبكي : ينظر     

 ) .١٠-٢/٩(األشباه والنظائر البن السبكي  )  ٢(
 ) .١/٧١(الفروق )  ٣(
 ) .٣٤(وعلم القواعد الشرعية للخادمي ) ١/١١٢(مقدمة حتقيق القواعد للمقري : ينظر)  ٤(
 .)١١٦(القواعد الفقهية للباحسني )  ٥(
 ) .١/٤(قواعد ابن رجب : ينظر)  ٦(
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  .ومن فوائدها إدراك مقاصد الشريعة ومعرفة أسرارها: سادساً
 :مراعاا احملاذير والتنبيهات اليت ينبغي لدارس هذا الفن -ب 
أن ما ذكر من أقوال أهل العلم ويتناقله الباحثون يف أمهية القواعد، ال ينبغي حصـره   - ١

الم الرصني مـن  على القواعد الفقهية فقط، ألن املتأمل يف كتب الذين قالوا هذا الك
أهل العلم األجالء واحملققون الكبار، جيد أم خلطوا يف كتبهم بني القواعد الفقهيـة  
والقواعد األصولية واملقاصد الشرعية، بل منهم من توسع بأكثر من ذلـك، فكيـف   

 . )١(فقط، فليتنبه لذلك الفقهيةقواعد حنور كالمهم ونفهم القارئ أن هذا الثناء على ال
هلذه األحكام اليت مشلتها هـذه القاعـدة،    )٢(د الفقهية مبنية على االستقراء أن القواع - ٢

يف حفـظ النصـوص   ، وقـوة  واسـعاً  وهذا أمر صعب جدا، إال من أتاه اهللا علماً
 .يف إدخال ما يندرج حتت هذه القاعدة وما خيرج منها  فقهاًواستحضارها، و

 : -رمحهما اهللا  -ي عن والده ما قاله تاج الدين السبكومما يبني لنا صعوبة ذلك 
قد تعرض لكـل منـهما    -يف احلقيقة وأصل املعىن  -والفقيه يعلم أن الشيئني املتساويني «

يه احلاذق حيتـاج إىل تـيقن   ن مل تغري حقيقته األصلية، فالفقعوارض تفارقه عن صاحبه، وإ
شوقه عن تلـك   القاعدة الكلية يف كل باب، مث ينظر نظرا خاصا يف كل مسألة، وال يقطع

القاعدة حىت يعلم هل تلك املسألة جيب سحب القاعدة عليها أو متتاز مبا ثبت له ختصـيص  
 .)٣( »ويف هذا تتفاوت رتب الفقهاء -يف زيادة أو نقص  -حكم 

هو التكلف الشديد عند بعض الفقهاء، يف أن يصوغ لكل  عليهومما ينبغي التنبيه 
سر األمر عليهم، ونتج عن ذلك أيضا أن أكثروا جمموعة من األحكام قاعدة فقهية، فع

                                 
مام القرايف الفروق، وكتاب القواعد للمقري، وكتاب القواعد للزركشـي وغريهـم،   وانظر يف ذلك كتاب اإل)  ١(

 .م يذكرون قواعد أصولية، وغريهاستجد أ
أن طـرق  : طرق التقعيد الفقهي، وخالصـته : نيقول الدكتور الروكي يف مبحث يعترب من مميزات كتابه بعنوا)  ٢(

القاعدة الفقهية تشتمل علـى  واالستقراء، وعلل ذلك بأن  طنباالتقعيد ومسالكه اليت يعتمدها الفقيه، هي االست
ي، والطريق مجلة من اجلزئيات تندرج حتت احلكم الكل -٢.السبيل إليه هو االستنباط . حكم كلى -١: أمرين

 ) . ٨٦-٧٨( .إليها هو االستقراء 
 ) .٣٠٩-١/٣٠٨(األشباه والنظائر )  ٣(
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االستثناء من القاعدة، ويف بعض األحيان تكون األحكام املستثناة من القاعدة أكثر من 
اهلـدف الذي من أجله قام هذا األحكام اليت تنطبق على القاعدة ويف هـذا خروج عن 

 .)٢)(١(ن واهللا أعلمالف
رجوة منه، كثرة القواعد اليت يخشى أن يأيت زمـان  من األمور اليت تفقد للعلم مثرته امل - ٣

تكون القواعد فيه أكثر من الفروع الفقهية، ونكون بذلك خرجنا ذا العلـم عـن   
مقصوده، وعليه ينبغي أن توضع مقومات ومعايري علمية دقيقة للقاعدة الفقهية، حـىت  

 .)٣(نستطيع أن حنقق الفوائد اليت سبق ذكرها من دراسة هذا الفن
ولذلك نود أن ننبه طلبة العلم كي ال يغرقوا « :األشقر ناصحا لطالب الفقه. يقول د - ٤

يف دراسة قواعد الفقه، وكي ال يظنوا أن كل األحكام الشرعية وضعت هلا قواعـد،  
  . )٤( »وكي ال يظنوا أن قواعد الفقه تغين عن دراسة النصوص من الكتاب والسنة

  
  
  
  
  

 

                                 
 ) .١٣٩(تاريخ الفقه اإلسالمي : ينظر)  ١(
ما كان أكثر فعـال كـان    املتعدي أفضل من القاصر،«: األشقر على ذلك ببعض القواعد مثلالدكتور وضرب )  ٢(

  . »أكثر فضال
 ) .١٣٩(تاريخ الفقه اإلسالمي : ينظر      

ويوجد وهللا احلمد بعض الكتابات يف هذا املوضوع، من أوائل من كتب يف ذلك الشيخ يعقـوب الباحسـني يف   )  ٣(
-٦٨(والدكتور الروكي يف كتابه التقعيد الفقهـي  ) ١٩٠-١٦١(بة الرائد واملتميز يف بابه القواعد الفقهية كتا
معلمـة القواعـد   : ؤمتر اإلسالمي يف مشروعها الضخموما يقوم به جممع الفقه األسالمي التابع ملنظمة امل) ٧٧

  .  ضوابط مهمة يف استخراج القواعد الفقهية، ولقد وضعت
 ) . ١٤٠(يخ الفقه اإلسالمي تار)  ٤(
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تعريف جزئيه املركـب منـهما،    قبل أن نعرف هذا العلم بلفظه املركب، البد من
  :الفقه، فأقول وباهللا التوفيقالقاعدة و: ومها

 :تعريف الفقه لغةً واصطالحاً: أوالً -
 العلـم، : ، وتدور معانيه،وما تصرف منه على معنيني اثـنني  »فَقَُه  «أصل مادته  :لغةً

  .انب الفهم فيه أخص من جانب العلموالفهم،وج
ويكون إطالق الفقيه على العـامل   .الشق والفتح :هو وزاد بعض العلماء معىن ثالثاً

  . )١(ذا املعىن باعتبار أنه يشق األحكام، ويفتح املستغلق منها 
جاءت هذه الكلمة يف القرآن وما تصرف منها يف عشرين موضـعا،   :ومعناه شرعاً

                                          چ : قول اهللا تعاىل منها
، ووردت أيضا يف السنة النبوية، ومنها دعاء النيب صلى اهللا عليه وسـلم البـن   )٢( چ    
  .)٣( »اللهم علمه التأويل وفقهه يف الدين«: عباس

  .يراد به العلم والفهم يف دين اإلسالم، يف كل أحكامه 
  :ه اصطالحاًوأما تعريف الفق

الشرعية العملية املكتسب مـن أدلتـها   العلم باألحكام « :فمن أمجع التعاريف هو
فإذا ن الرابع فما بعد إىل يومنا هذا، وهذا التعريف للفقه أطلق يف أواخر القر. )٤(»التفصيلية

                                 
  ).٢/٤٩٧(، املصباح املنري )٤/٤٤٢(، معجم مقاييس اللغة )٢/٩٦٨(مجهرة اللغة، ابن دريد : ينظر)  ١(

واملدخل املفصل يف مذهب اإلمـام أمحـد   ) ٢/٣٨٧(والنهاية يف غريب احلديث ) ٣/١٣٤(والفائق للزخمشري       
)١/٣٩. ( 

 . ١٢٢: التوبة)  ٢(
 .)١٠/٢٣٨(الكبري، مناقب ابن عباس واملعجم ) ٣/٦١٧(على الصحيحني كتاب معرفة الصحابةاملستدرك ينظر )  ٣(
  . ) ١/٥٠(التمهيد لألسنوي : ينظر )  ٤(

، )١/٥(واملستصفى ) ١/٣٧(منهاج الوصول إىل علم األصول للبيضاوي مع شرحه لألصفهاين :ينظر يف تعريفه 
  .)٥(، إرشاد الفحول، الشوكاين )٨٥(شرح غاية السول، ابن عبد اهلادي 
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 .)١(أطلق لفظ الفقه أو علم الفقه أو الفقيه، فرياد به املعىن االصطالحي 
 :القاعدة لغة واصطالحاً تعريف: ثانياً -

األساس واألصل الذي يبىن عليه غريه، ومجلة معانيها ترجع إىل معـىن   :القاعدة لغة
  .)٢(الثبات واالستقرار

  :)٣(القاعدة يف اصطالح علم القواعد الفقهية 
لقد أسهب العلماء يف تعريف القاعدة الفقهية، وال حاجـة إىل اإلطالـة يف هـذه    

ورة، ومـن تلـك   د بذل العلماء من املعاصرين فيها جهودا مشـك التعريفات ونقدها، فق
  :التعريفات املنتقده

   .)٤( »ال كلي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منهحكم أكثري « -
 .)٥( »اليت تنطبق على جزئيات كثرية تفهم أحكامها منهااألمر الكلي والقاعدة هي « -
 .)٦( »يتعرف منها أحكام جزئياا قضية كلية« -
 .)٨)(٧( »األمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثرية يفهم أحكامها منها« -

 

                                 
 ) .١/٤٤(املدخل املفصل ملذهب اإلمام أمحد : ينظر  )١(
 ) .١/٤٤٣(والصحاح ) ٥/٢٠١(، وتاج العروس )٤٠٩(مفردات الراغب : ينظر)  ٢(
، وكتاب النظريات والقواعد يف الفقه اإلسـالمي  )٥٣-١٣(يعقوب الباحسني .كتاب القواعد الفقهية،د: ينظر)  ٣(

القواعـد  : ، والقسم الدراسي كل مـن  )٤٦-٣٩(الندوي . عبد الوهاب أبو سليمان، والقواعد الفقهية د .د
، والقواعد والضوابط )١٢٦-١٢٢( ناصر امليمان .والضوابط الفقهية عند ابن تيمية يف كتايب الطهارة والصالة د

أمحـد بـن محيـد    .واعد للمقري د، ومقدمة كتاب الق)٩٣-١/٨٦(حممد السواط .عند ابن تيمية يف األسرة د
  ) .٥٥-٤٢(حممد الروكي .ونظرية التقعيد د) ١٠٨-١/١٠٤(

 

 ) .١/٥١(غمز عيون البصائر )  ٤(
 ) .١/١٢٥(التحبري شرح التنوير )  ٥(
 ) .٣٢-١/٣١(حاشية العطار على مجع اجلوامع )  ٦(
 ) .١/١١(األشباه والنظائر )  ٧(
  ومقدمة حتقيق القواعد للمقري، أمحـد ) ٥٣-٣٢(القواعد الفقهية للباحسني : وانظر يف نقد هذه التعريفات يف)  ٨(

 ) .١٠٦-١/١٠٥(بن محيد ا
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  :أهم االنتقادات على هذه التعاريفو -
  .لنحويةأن هذه التعاريف تشمل القواعد الفقهية واألصولية وا  - ١
 .اخلالف بينهم يف القاعدة هل هي كلية أو أغلبية ودار بينهم نقاش طويل يف ذلك  - ٢

  .فظي ال ينبين عليه مثرة أو فائدةنه خالف لوالذي يظهر يل أ
ألن األمر الكلي إذا ثبت فتخلف بعض «: يف ذلك -رمحه اهللا-يقول اإلمام الشاطيب 

يف  معترباجلزئيات عن مقتضى الكلي ال خيرجه عن كونه كليا، وأيضا فإن الغالب األكثري 
م منها كلي يعارض هذا الكلـي  الشريعة اعتبار العام القطعي، ألن املتخلفات اجلزئية ال ينتظ

 .)١(»الثابت
  :تعاريف اليت ذكرها بعض املعاصرينومن أهم ال

قضية فقهية كلية، جزئياـا قضـايا   « :يعقوب الباحسني حيث يقول د.أتعريف 
  . )٢(»فقهية كلية

 »حكم أغليب تعرف منه حكم اجلزئيات الفقهية املباشرة« :أمحد بن محيد. تعريف د
)٤)(٣(.  

حكم كلي فقهي ينطبق على فروع كثرية، « :ناصر بن عبد اهللا امليمان د.أوعرفها 
  .)٥( »ال من باب، مباشرة

  :تقاربة تعريف الشيخ أمحد بن محيدمن هذه التعاريف املميزة  وامل تواختر
  . »من أبواب«وأضيف إليه »حكم أغليب تعرف منه حكم اجلزئيات الفقهية املباشرة«

                                 
 ) .٢/٥٣(املوافقات )  ١(
 ) .٥٤(القواعد الفقهية للباحسن )  ٢(
 ) .١٠٧/ ١(ومقدمة حتقيق القواعد للمقري، أمحد بن محيد )  ٣(

 

الندوي، وإن كانت عبارته فيها نوع من الشدة، . ك نقد تعريف دحممد الروكي وكذل.وقام بنقد هذا التعريف د)  ٤(
الشدة، والتكلف يف إيراد املالحظات ونقد هذه التعاريف، وذكر هو تعريفا، وقع فيما ذم به غريه، وكان تعريفه 

ته على سبيل االطراد أو حكم كلي مستند إىل دليل شرعي، مصوغ صياغة جتريدية حمكمة، منطبق على جزئيا«
 ) . ٥٣(نظرية التقعيد الفقهي .  »األغلبية

 ) .١٢٧(القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية من كتايب الطهارة والصالة )  ٥(
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  .ودقته هوالسبب يف ذلك، اختصار
  :شرح التعريف

  . )١(تدور معانيه على القضاء واملنع  :احلكم لغةً): حكم(
  . )٢(تضاء أو الطلب أو التخيريقهو خطاب اهللا املتعلق بأفعال املكلفني باال :اصطالحاً
 )٣()احلكم على كل فرد حبيث ال يبقى فرد(يقابل األغليب الكلي، الذي هو  :)أغليب(

فراد واجلزئيات ؛ ألنه ال يوجد قاعدة إال وهلا مستثنيات، وهذا ال فاحلكم يقع على غالب األ
  .يف كوا قاعدة كما سبق بيان ذلكيقدح 

؛ ألن )ينطبـق (أوىل من قـوهلم  إنّ هذه اللفظة «: يقول الشيخ أمحد: )يتعرف منه(
فيها داللة على أن فهم احلكم من القاعدة حيتاج إىل إعمال ذهن، وال يعرف مـن  ) يتعرف(
  .)٤( »لقاعدة بديهةا

حتتـاج إىل   وهذا كالم وجيه، وهو الغالب يف القواعد الفقهية، فاجلزئيات والفروع
  .نوع من التأمل والنظر

  .)٥( )أجزاء(الطائفة منه واجلمع من الشيء ) اجلزء(: )اجلزئيات(
  .ساوية للفروع يف التعاريف األخرىواملراد منها جزئيات القاعدة وهي م

  .األخرى النحوية واملنطقية وغريهاخراج القواعد إئدة هذا القيد فا: )الفقهية(
أي من غري واسطة، وهذا خيرج القواعد األصولية، ألنه يستخرج منـها  : )مباشرة(

أفادت أن الصالة واجبـة،  ) األمر يقتضي الوجوب(فمثال قاعدة اجلزئيات الفقهية بواسطة، 
  .)أقيموا الصالة: (تعاىلبواسطة الدليل وهو قوله  ولكن ليس مباشرة بل

أفادت وجـوب النيـة   ) األمور مبقاصدها(واسطة، فقاعدة  أما القاعدة الفقهية فبال

                                 
 ) .١/٥٦٤(، مجهرة اللغة )٧٨(خمتار الصحاح : ينظر)  ١(
 ) .٩٦-١/٩٥(، اإلحكام لآلمدي )١/١١٢(املستصفى للغزايل : ينظر)  ٢(
 ) .١/٣١(جلوامع حاشية العطار على شرح مجع ا)  ٣(
 ) .١/١٠٧(مقدمة حتقيق القواعد للمقري )  ٤(
 ) .١/١٠٠(املصباح املنري )  ٥(
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  .)١(مباشرة 
  . الفقهي، ألنه جزئيات من باب واحدوفائدة هذا القيد خيرج الضابط : )من أبواب(

  .التوفيقوباهللا 
  :وأما تعريف علم القواعد الفقهية
 دقيقاً ن التعاريف، وإن كان طويال، إال أنه يعطي تصوراًم من أفضل ما وقفت عليه،

القواعـد  : اجلامع النافعهلذا العلم وهو تعريف الشيخ يعقوب الباحسني حفظه اهللا يف كتابه 
  .الفقهية

العلم الذي يبحث فيه عن القضايا الفقهية الكلية، اليت جزئياا قضايا فقهية « :يقول
صلة به، ومن حيث بيان أركاا، وشـروطها، ومصـدرها،   كلية، من حيث معناها وماله 

  .)٢( »وحجيتها، ونشأا وتطورها، وما ينطبق عليه من اجلزئيات، وما يستثىن منها
العلم بالقضايا الفقهية الكليـة، مـن   « :عادل قوته تعريفا خمتصرا، فقال. وذكر د

  . )٣( »يستثىن منهاحيث ماهيتها ومقوماا، ومدى انطباقها على جزئياا، وما 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
 .ما سبق : ينظر)  ١(
 ) .٥٦(القواعد الفقهية للباحسني )  ٢(
 ) .١/٢٥٥(القواعد والضوابط القرافية )  ٣(
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بس، وسوف حناول لهذه املصطلحات حيصل بينها وبني القاعدة الفقهية نوع من ال

ما استقرت عليه الكتابات احلديثة املعاصرة يف التفريق  توضيح الفرق بينها، بناء على
.)١(بينها 
  :)٢(الفرق بني القاعدة الفقهية والضابط : أوالً

  :الفرق بينهما، وتعريف الضابط هو من خالل تعريف الضابط وتطبيقاته يظهر لنا
زم، وضابط لقـب رياسـي يف اجلـيش    مجع ضوابط، من ضبط الشيء حفظه حب :لغة

  .)٣( قوي شديدضابط يقال رجل الشرطة و و
  : يف اصطالح الفقهاء

مـا اختـص بباب وقصد به «:  -رمحه اهللا-من ذلك ما ذكره تاج الـدين السبكي 
  .)٤( »نظم صور متشاة

أن القاعدة جتمـع  : والفرق بني الضابط والقاعدة« : -رمحه اهللا-ويقول ابن جنيم 
  .)٥( »واحد، هذا هو األصل فروعا من أبواب شىت، والضابط جيمعها من باب

                                 
ال تستقر على معـىن معـني إال بكثـرة     من املصطلحات العلمية ما: الندوى يف كتابه القواعد الفقهية . يقول د)  ١(

استعماهلا وتداوهلا،ويتطور هذا املصطلح من معىن عام إىل مصطلح خاص، ومن ذلك ما جرى للقاعدة الفقهيـة  
  . والضابط الفقهي، فإنه مل يتميز الفرق بينهما متاما إال يف العصور املتأخرة 

 ) . ٥٢-٥١: (ينظر      
هـي يف   «: ينهما مثل النابلسي يف شرح األشباه والنظائر، إذ يقـول عـن القاعـدة   من العلماء من مل يفرق ب)  ٢(

القاعـدة يف   «: والفيـومي بقولـه   »االصطالح مبعىن الضابط وهي األمر الكلي املنطبق على مجيع جزئياتـه  
  .  »االصطالح مبعىن الضابط، وهي األمر الكلي املنطبق على مجيع جزئياته 

 ) .١/٢٤٤(و املصباح املنري ) ٤٧(الفقهية للندوي القواعد : ينظر       
 ) .٧/٢٣(، والعني )١/٥٣٣(، واملعجم الوسيط )١/١٥٨(خمتار الصحاح : ينظر)  ٣(
 ) .١/١١(األشباه والنظائر )  ٤(
 ،)٥/٤٨(، الكليات أبو البقاء )١٢٦-١/١٢٥(التحبري شرح التنوير : وينظر ) . ١٩٢(األشباه والنظائر )  ٥(
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، فاختص ذلك بفصل املياه من كتـاب  )١(كل ماء مل يتغري أحد أوصافه طهور  :حنو
الطهارة، مع وجود صفة الكلية، فيشمل احلكم مجيع املياه الباقية على خلقتها كمياه األمطار 

  .حنو ذلك مما مل يتغري أحد أوصافهوالبحار واألار، و
  .)باب واحد  من( املقصود بقوهلم و

إنه اسم لطائفة املسائل املشتركة يف حكم واحد أو موضوع « :عادل قوته. يقول د 
واحد، والضابط ينظم صورا متشاة خمتصة ذا الباب أو املوضوع، والباب قد يعرب عنـه  

  .)٢( »بالكتاب أو الفصل
  :وميكن أن أُمجل وجه الشبه بينهما ووجه االختالف يف النقاط التالية 

  : أوجه الشبه يف أن كل واحد منهما -
 . أغلبيةقضية  - ١
٢ -   ا على الفروع واجلزئيات الفقهيةيتعرف.  
  :أوجه الفرق بينهما -
  .أن القاعدة جتمع فروعا من أبواب شىت، والضابط جيمعها باب واحد  - ١
أن القواعد قابلة لالستثناء لشموهلا، خبالف الضابط فال يتسامح بوجود ما خيرمه، وإال  - ٢

 . )٣( يعد ضابطا مل
أن القاعدة الفقهية متفق على مضموا بني املذاهب الفقهية غالبا، وأما الضابط فهـو   - ٣

 .)٤(خيتص مبذهب معني أو بقول فقيه خيالفه غريه، إال ما ندر 
ينبغي التفريق بني القاعدة والضابط الفقهي واحلكم اجلزئي، فالثاين مـا خيـتص    :تنبيه

  .ها فال وجود لشائبة الكلية مطلقاوال يتعداها إىل غري بصورة وجزئية واحدة فقط
                                 

 ) .٤٩(القواعد الفقهية للندوي : ظرين)  ١(
 ) .١/٢٦٥( القواعد القرافية : ينظر )  ٢(
، بل الضوابط أيضاً ميكن أن يستثىن منها شـأا يف  وهذا اإلدعاء غري صحيح).١/٢٦٧(املصدر السابق : ينظر )  ٣(

إال  –على الصحيح  –كل خارج من السبيلني جيب االستنجاء منه : ومن األمثلة على ذلك . قواعدذلك شأن ال
 .واهللا أعلم  وغريها كثري ، ) .١/١١٣(اإلنصاف  :ينظر. الريح

 ) . ٢٩(الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه : ينظر)  ٤(
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هو أن ننظر إىل أفراد املوضوع، فإن كانت كليات، فنحن أمام  :وللتمييز بعبارة أخرى
  . رادا فنحن أمام حكم جزئي أو فرعيقاعدة أو ضابط، وإن كانت أشخاصا وأف

عدة وال ضابطا رغم فمثل هذا ال يصلح أن يكون قا) . املهر حق للزوجة( :مثال ذلك
  . )١(أنه يشمل أشخاص كل زوجة 

فلو نظرنا إىل أفراد املوضوع نالحظ أنه يتفـرع عنـها   ) األمور مبقاصدها(وقولك 
  :اطائفة من الكليات، منه

  .العربة يف التصرفات للمقاصد -
 . أحدها إال بالنيةالتصرفات إذا كانت دائرة بني جهات شىت ال تنصرف إىل -
  .)٢(قائقها إىل جمازاا يكون مبقاصدها صرف األلفاظ عن ح -

  : )٣(الفرق بني القاعدة الفقهية والقاعدة األصولية : ثانياً
اليت يتوصل ا إىل استنباط األحكام الشـرعية  العلم بالقواعد أصول الفقه عبارة عن 
  .)٤( الفرعية من أدلتها التفصيلية

تالف بني القاعدة وأوجه االخع أن نبني أوجه االتفاق ومن التعريف السابق، نستطي
  :اعدة األصولية، على النحو التايلالفقهية والق

  .ما حكم يندرج حتته عدد من الفروعأن كال منه :وجه االتفاق
  :وجه االختالف فيكون يف أمور منهاأما أ
أن القواعد الفقهية متأخرة يف وجودها الذهين والواقعي عن الفروع، ألا جتمع شتات  :أوالً

  .وع اليت تندرج حتتها وتربط بينهافرال

                                 
مشروع معلمـة  ) ٤٤-٣٩( املعايري اجللية يف التمييز بني األحكام والقواعد والضوابط الفقهية للباحسني : ينظر)  ١(

 ) .٣(مسة القواعد الفقهية املسودة اخلا
 ) .٤٩-٤٨(املعايري اجللية يف التمييز بني األحكام والقواعد والضوابط الفقهية : ينظر)  ٢(
السـواط يف  . ود) ٧١-٦٧(النـدوي  . ود) ١٤٢-١٣٥(يعقوب الباحسـني  .وممن أطال يف التفريق بينهما د)  ٣(

-٢٠(وجيز يف إيضاح قواعد الفقه الربنو يف ال. ود) ١٠٤-١/١٠١(القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية 
٢١. ( 

 ) .١/١٨(وإرشاد الفحول ) ١/٢٦(اإلاج : ينظر)  ٤(
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  . )١(وأما القواعد األصولية فهي متقدمة يف وجودها الذهين والواقعي 
أن القاعدة الفقهية يستخرج منها حكم فروعها مباشرة، وأمـا القاعـدة األصـولية     :ثانياً

  .أحكام فروعها بواسطة وليس مباشرةفتستخرج منها 
تفيد وجوب النية يف الصالة مباشرة ومن دون ) هااألمور مبقاصد(قاعدة  :مثال ذلك

تفيد وجوب الصالة، ولكن بواسطة الدليل وهو ) األمر للوجوب(واسطة، وأما قاعدة 
  )٣(.)٢( چڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  چ قوله تعاىل 

القاعدة الفقهية استمدادها من األدلة الشرعية، أو االستقراء مـن املسـائل الفرعيـة     :ثالثاً
ة، وأما القاعدة األصولية فاستمدادها من اللغة العربية، وأصول الدين، وتصور املتشا
  . )٤(األحكام

أيضـاً  متعلقة و، )اليقني ال يزول بالشك (القاعدة الفقهية متعلقة بأفعال املكلفني حنو  :رابعاً
  .يف عكسه بكل فعل للمكلف تيقنه أو تيقن عدمه، مث شك

متعلقـة  ) األمر يقتضي الوجوب(الشرعية حنو باألدلة  وأما القاعدة األصولية فمتعلقة
  .)٥(بكل دليل يف الشريعة فيه أمر 

 -رمحه اهللا-من الفروق بني القاعدة األصولية والقاعدة الفقهية، ما ذكره ابن تيمية  :خامساً
أن القواعد الفقهية هي األحكام العامة اليت ينتفع ا يف أنواع املسائل دون احلاجة إىل 

لعلم بالدليل اخلاص لكل نوع، والقاعدة األصولية هي األدلة العامة اليت ال ينتفع ا يف ا
  . )٦(أنواع املسائل إال مع العلم باحلجج اخلاصة يف ذلك النوع 

                                 
 ) .١٤٠(القواعد الفقهية للباحسني : ينظر)  ١(
  . ٤٣: البقرة)  ٢(
 ) .١/١٠٨( مقدمة حتقيق قواعد املقري : ينظر)  ٣(
ناصر امليمان .د ابن تيمية يف الطهارة والصالة دوالقواعد والضوابط عن) ١٣٥(واعد الفقهية للباحسني الق: ينظر  )٤(

)١٣١. ( 
 ) .١/١٠٢(القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية يف فقه األسرة : يتظر)  ٥(
 ) .٢٩٣(القواعد النورانية : رينظ)  ٦(
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وهذا التفريق من أبدع ما وقفت عليه، وال أعلم يف حد اطالعي أن أحد سـبقين إىل  
تبتها بعد تأمل ، وقد ك-رمحه اهللا-ن تيمية صيد هذه الفائدة من كالم شيخ اإلسالم اب

  .طويل، واحلمد هللا
  :)١(الفرق بني القواعد الفقهية والنظريات الفقهية : رابعاً

وهو طلب الشيء حباسة البصر أو : من النظر  :تعريفها لغة مجع نظرية،  :النظريات
  . )٢(االعتبار والرؤية والتفكر والتدبر: غريها من احلواس، وتطلق مبعىن 

  .الفكر الذي يؤدي إىل العلم أو االعتقاد أو الظن  :واصطالحاً
املقصود بالنظرية ما يكون املقصود منه النظر واالعتقاد،وهي مقابلة  :وعرفه بعضهم

  . )٣(للعملية اليت يكون املقصود منها العمل
  : ريف النظرية الفقهية يف االصطالحوأما تع

أمحد بن محيد عن الشيخ .لتعريف الذي نقله دأقرب ما يصدق عليه أنه تعريف، هو ا
هي القاعدة الكربى اليت موضوعها كلي، حتته موضوعات متشـاة،  «: سنة ونصه أمحد أيب
  .)٤(»كنظرية امللك، ونظرية العقد، ونظرية البطالن. كان والشروط واألحكام العامةيف األر
  .)٤(»البطالن

قهيـة، أو  هـي موضـوعات ف  « :حيث قال -حفظه اهللا-الندوي . أو تعريف د
موضوع يشتمل على مسائل فقهية، أو قضايا فقهية، حقيقتها أركان وشـروط وأحكـام،   

  .  )٥( »موضوعية حتكم هذه العناصر مجيعا تقوم بني كل منها صلة فقهية، جتمعها وحدة

                                 
ال، مـا بـني   مصطلح النظرية الفقهية مصطلح حادث وجديد يف العلوم الشرعية مما أثار بني العلماء جدال طوي)  ١(

  . موافق ومؤيد له وما بني رافض ومعارض له 
واملـدخل إىل الفقـه   ) ٢٠٨(عمـر األشـقر   .تاريخ الفقه اإلسالمي، د: لالطالع على هذا املوضوع  ينظر 

 ) .٢٢٥(عبد اهللا درعان .واملدخل للفقه اإلسالمي، د) ٩٠(عبد العزيز اخلياط .اإلسالمي، د
 ) .٢/٥٦٧(ومعجم مقاييس اللغة ) ١٤/١٩١(لسان العرب : ينظر)  ٢(
 ) . ٦٩(واحلدود األنيقة ) ١/٣٩(ودستور العلماء ) ٣/٤٢٦(معجم املصطلحات الفقهية : ينظر  )٣(
 ) .١/١٠٩(أمحد بن محيد . مقدمة حتقيق كتاب القواعد للمقري د  )٤(
) ٥٢(بد الوهـاب أبـو سـليمان    ع.النظريات والقواعد يف الفقه اإلسالمي،د: وينظر) . ٥٤(القواعد الفقهية )  ٥(
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أركان الضمان  -حقيقة الضمان :نظرية الضمان، موضوعاا  :من أمثلة النظريات
 -عقـود الضـمان    -أقسام الضمان وأنواعه  -يف الضمان  الواجب -شرائط الضمان  -

  )١( ..يد الضمان ويد األمانة  -العقود املزدوجة األثر  -عقود األمانة 
لقاعـدة  وبناء على ما سبق ميكن أن نعرف أوجه االتفاق، وأوجه اخلـالف بـني ا  

  .الفقهية والنظرية الفقهية
تشترك مع القاعدة الفقهية يف أن كال  أن النظرية الفقهية :فأما وجه االتفاق بينهما

  .)٢( منهما يشتمل على مسائل من أبواب متفرقة
  :وأما أوجه االختالف بينهما يف أمور من أمهها

  .خبالف النظرية فال بد هلا من ذلكالقاعدة الفقهية ال تشتمل على أركان وشروط،  :أوالً
لقواعد يف غالب، ومن املمكن أن تدخل االنظرية الفقهية أوسع نطاقا من القواعد يف ال :ثانياً

  .إطار النظريات وختدمها
القاعدة الفقهية تتضمن فروعا وموضوعات متنوعة جيمعها حكم فقهي واحد، وأمـا   :ثالثاً

  .أحكاما متفرقة جيمعها موضوع واحدالنظرية الفقهية فتتضمن 
مسألة اجتمع  لكل تتضمن أحكاما فقهية) اليقني ال يزول بالشك (قاعدة : مثال ذلك

  .فيها يقني وشك
وأما نظرية اإلثبات أو نظرية العقد أو نظرية الضمان، فإـا ال تتضـمن أي حكـم    

   .)٣(فقهي
  
  

                                                                                               
 ) . ١/٢٣٥(واملدخل الفقهي العام، مصطفى الزرقا 

 .وهبة الزحيلي . نظرية الضمان،د: ينظر)  ١(
 ) .١/١٠٧(القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية يف فقه األسرة : ينظر)  ٢(
، القواعـد الفقهيـة   )١١٠-١/١٠٩( أمحد بن محيـد .يف هذه الفروق، مقدمة حتقيق القواعد للمقري، د: ينظر)  ٣(

ابط الفقهية عند ابن تيمية يف والقواعـد والضو) ٦٦-٦٤(والقواعد الفقهية للندوي ) ١٥٢-١٤٩(للباحسني 
 ).١٠٨-١/١٠٧(ه األسرة فق
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  : ، من أمهها )١(تنوعت تقسيمات القواعد عند العلماء والباحثني باعتبارات خمتلفة 

  :  من حيث اخلالف وعدمه: أوالً
  : تنقسم إىل قسمني 

  :قواعد ال خالف فيها، وهي نوعان: القسم األول
ما ال خالف فيه بني مجيـع املذاهب يف أصلها، ومن أمثلته القواعد اخلمس الكربى : األول

  :وهي
  .األمور مبقاصدها  - ١
 .الضرر يزال  - ٢
 .اليقني ال يزول بالشك  - ٣
 .املشقة جتلب التيسري  - ٤
 .العادة حمكمة  - ٥

  :عد ال خالف فيها بني أصحاب املذهب الواحد، ومن أمثلتهاقوا: الثاين
يف مذهب الشافعية وأطلق عليها القواعـد الكليـة    -رمحه اهللا-ما ذكره السيوطي 

  :وذكر فيها أربعني قاعدة، منها 
  .إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام  - ١
 .اإليثار يف القرب مكروه  - ٢
 .)١(ج بالضمانااخلر - ٣

                                 
، والقواعد الفقهيـة  ) ١١١ -١٢(، واألشباه والنظائر للسيوطي )١٢٧ -٢٩(األشباه والنظائر البن جنيم  :ينظر)  ١(

أمحد بن محيـد  . ومقدمة حتقيق القواعد للمقري،د) ٢٧١(والقواعد الفقهية للندوي ) ١٣٢-١١٨(احسني للب
د والضـوابط الفقهيـة القرافيـة،    القواع ،)١/١٠٩(والقواعد والضوابط عند ابن تيمية يف فقه األسرة ) ١١٠(
 ) .١/٢٥٦(عادل قوته .د
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  : اختلف فيه، وهو نوعانما : القسم الثاين
قواعد خمتلف فيها بني أكثر املذاهب، بل من الفقهاء من حصر اهتمامـه يف هـذا    :األول

من و )٣(،)٢(-رمحه اهللا-النوع، ومن ذلك كتـاب تأسيس النظر أليب زيد الدبوسي 
  : -رمحه اهللا-وع ما ذكرها السيوطي أمثـلة هذا الن

 .الرخص ال تناط باملعاصي  - ١
 .)٤( من الرفع الدفع أوىل - ٢

قواعد خمتلف فيها بني املذهب الواحد، وغالبا ما ترد بصيغة االستفهام، ومن أبرز من  :الثاين
 -رمحه اهللا-كتب يف ذلك فقهاء املالكية رمحهم اهللا، وحسبك ما ألفه اإلمام املقَّري 

  .)٥(يف كتابه املوسوم بالقواعد
قواعد اخلالف داخـل املـذهب   والونشريسي يف إيضاح املسالك، وقد اقتصر على 

  .)٦(املالكي فقط 
القواعد املختلـف  : ث ذا النوع وعنون لهالباب الثال -رمحه اهللا-وأفرد السيوطي 

  :، ومن أمثلة ذلك....يطلق الترجيحفيها وال 
  هل العربة بصيغ العقود أو مبعانيها؟ - ١
  هل العربة باحلال أو باملآل؟ - ٢

                                                                                               
 ) . ١٦٨، ١٤٤، ١٣١، ١٢٥(األشباه والنظائر للسيوطي : ينظر )  ١(
إىل دبوسية بلد بني خبارا ومسرقند، بفتح الدال املهملة وضم املوحدة املخففة ومهملة، نسبة الدبوسي أبو زيد : هو)  ٢(

عبد اهللا بن عمر بن عيسى احلنفي، القاضي العالمة، كان أحد من يضرب به املثل يف النظر واسـتخراج  : نسبه
رمحه -) ٤٣٠(سنة  ىل الوجود، وكان شيخ تلك الديار، تويف ببخارياحلجج، وهو أول من أبرز علم اخلالف إ

  . -اهللا
 ) .٣/٢٤٦(وشذرات الذهب ) ١/٣٣٩(وطبقات احلنفية ) ٢٩/٢٩٠(تاريخ اإلسالم : ينظر      

 ) .١/١١٢(أمحد بن محيد . مقدمة حتقيق القواعد للمقري،د: ينظر)  ٣(
 ) .١٧١: (املصدر السابق : ينظر)  ٤(
 ) .١/٢٥٨(زمرة القواعد القرافية : رينظ)  ٥(
 ) .١/١١٢(أمحد بن محيد . مقدمة حتقيق القواعد للمقري،د: ينظر)  ٦(
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 .)١(؟النادر هل يلحق جبنسه أو بنفسه - ٣
  :ثالثة أقسام وتنقسم ذا االعتبار إىل )٢(وميكن تقسيمها باعتبار مصادرها،: ثانياً

من أمثلة هذا . القواعد املنصوص عليها، مث جرى جمرى القواعد عند الفقهاء: القسم األول
  :القسم
  .اخلراج بالضمان  - ١
 .ال ضرر وال ضرار  - ٢
 .البينة على املدعي واليمني على من أنكر  - ٣

  :ومن أمثلته. القواعد املأخوذة من دالالت النصوص التشريعية العامة املعللة :ينالقسم الثا
  .القواعد الكلية اخلمس  - ١
 .إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما  - ٢
 . )٣(التصرف على الرعية منوط باملصلحة - ٣

، ومن أمثلة هـذا  ام اجلزئيةالقواعد اليت خرجها العلماء من استقراء األحك :القسم الثالث
  :القسم
األصل عند احلنفية أن كل مضمون باإلتالف جاز بيعه، ومـا ال يضـمن    - ١

  .)٤( باإلتالف ال جيوز بيعه
كل موضع افتقر إىل نية الفرضية افتقر إىل تعيينها إال التـيمم للفـرض يف    - ٢

 .)٥(األصح
  
  
  

                                 
 . )٢٢١،٢٢٨، ٢٠٦، ٢٠١(مجيع األمثلة يف األشباه والنظائر : ينظر )١(
 ) .١٣٢-١٣٠(والقواعد الفقهية للباحسني ) ٣٢٢ -٢٧٥(القواعد الفقهية للندوي : ينظر)  ٢(
 .)٥٨/والة م (األشباه والنظائر للسبكي : رينظ)  ٣(
 .)١٣٥(تأسيس النظر )  ٤(
 ) .٢٢(األشباه والنظائر )  ٥(
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-  
-  

-  منهجه يف استمداد القاعدة وصيغتها. 

-  نقده لبعض القواعد. 
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يف القواعـد هـو    أن يف هذا املبحث نوع من التكرار، ألن منهج اإلمام ابن حـزم  :أوهلما

كـرار  ، والته، ولذلك سوف يقع نوع من التكـرار ي سار عليمنهجه يف الفقه الذ
  .يصيب الباحث والقارئ بامللل

ذكرها تبعا يف عرضـه ألبـواب   ، ولكنه مام مل يكتب هذه القواعد مستقلةأن اإل :ثانيهما
، وهذا مما جيعل الكالم استخرجها وقام بدراستها وحتليلها، والباحث هو الذي الفقه

  .وبه ومنهجيته فيها نوع من الصعوبةلعن صياغته للقواعد وأس
، وما بحث متفادياً ما سبق ذكرههذا امل ولكين حاولت أن أجتهد يف وضع ما يفيد يف

القواعد اليت يسـر اهللا  أكتبه إمنا هو وجهة نظر فيما ظهر يل من خالل معايشيت هلذه 
  .  يل درستها
  :لدراسة يف هذا املطلب يف مسألتنيوسوف تكون ا

  .نهجه يف استمداد القاعدة وصيغتهام :وىلاملسألة األ
  .نقده لبعض القواعد :املسألة الثانية
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، ودارسة منهجـه  -رمحه اهللا-بعد دراسة القواعد اليت كتبتها عن اإلمام ابن حزم 

غتها، فـأقول  ستمداد القاعـدة وصـيا  ، استطيع أن أبني املنهج الذي سار عليه يف االفقهي
  :مستعينا باهللا تعاىل

  : استمداده: أوالً
  :إثبات قواعده على احلجج التالية يعتمد ابن حزم يف

  :القرآن والسنة: أوالً
ب والسنة تعظيما للكتا-علماء الشريعةمعهود من  كما هو-ابن حزم من أكثر الناس

ة يف مقام االستدالل ما ووجـوب السـمع   ومها يف مرتلة واحد ،، وال يقدم عليهما شيئا
ا ، ومهقرآن واخلرب بعضهما مضاف إىل بعضوال«:  -رمحه اهللا-والطاعة هلما، وكان يقول 

  . )١( »، وحكمهما واحد يف باب وجوب الطاعة هلماشيء واحد يف أما من عند اهللا
خـذ  يأ ، وهـو )٢(ويتعامل مع نصوص الوحيني مبنهجه احلزمي الذي سبق بيانـه  

  .  بظواهرمها وبعموم األلفاظ
إذا بدأ يف تقرير قاعدة كان أول ما يستدل به علـى   -رمحه اهللا-فنجد أن ابن حزم 

  .ض قواعده مستوحاة من نصوص القرآن، بل إن بعذه القاعدة هو آيات من كتاب اهللاه
ۀ  ۀ    ٹچ ، واستدل عليها بقول اهللا تعاىل من فعل ما أمر به فهو حمسن :مثال ذلك قاعدة

   .)٣( چہ  ہ
، بل أن جمموعة من قواعـده  ة فهو واضح ال حيتاج إىل استداللوأما استدالله بالسن

  . أو مأخوذة من بعض النصوص النبويةهي نصوص نبوية 

                                 
 .)١/٩٦(اإلحكام البن حزم ) ١(
 ).١/٨٨(اإلحكام البن حزم )  ٢(
 ) .٩١(التوبة )  ٣(
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  . )١(العجماء جرحها جبار  :قاعدة :مثال األول
  .)٢(يعطى كل ذي حق حقه  :قاعدة: ومثال الثاين

من قواعده إال بدليل من السنة إما تصرحيا وإما إشارة إىل وال يكاد أن ختـلو قاعدة 
 .-رمحه اهللا-ما يريد إثباته 
استدل . رامة ال جتب إال حيث أوجبها اهللالغ :يف قاعدة -رمحه اهللا-ما ذكره  :مثال األول
  . )٣( )حرام إنَّ دماءكم وأموالكُم عليكُم: (ول النيب صلى اهللا عليه وسلمعلى ذلك بق

ال ضـرر  : (عليه وسلم واستدل على ذلك بقوله صلى اهللا. ما أضر فهو حرامكُلُّ  :ةوقاعد
  . )وال ضرار

ال حدودا مفروضـة  كل سنة ليست فرضا فإن هلا  :ما استدل به على قاعدة: مثال الثاين
من رأى هالل ذي احلجة فأراد أن يضحى فال : (بقوله صلى اهللا عليه وسلم )٤(.تكون إال ا

  .)٥() من أظفاره حىت يضحيوال من شعره يأخذن 
  :اإلمجاع: ثانياً

 ، ومن القواعد اليت-رمحه اهللا-واإلمجاع من األدلة اليت يعتمد عليها اإلمام ابن حزم 
  .)٦(كل ما تولد من شيء فهو لصاحب ما تولد منه : استدل ا على اإلمجاع، قاعدة

  :االستصحاب: ثالثاً
ن ليس وجوب الضـما : ر من قاعدة، ومن ذلك قاعدةستدل به اإلمام يف أكثولقد ا

ألن األصل يف األموال احلرمة وال تبـاح  : مببيح للضامن ما حرم اهللا عليه، وعلل ذلك بقوله
  .)٧(ستصحب األصل يف األموالنألحد إال بنص وال نص هنا ف

                                 
 .من هذا البحث ) ٢٤٩( :ينظر)  ١(
 .من هذا البحث ) ٢٢٩( :ينظر)  ٢(
 .من هذا البحث ) ٢٣٣( :ينظر)  ٣(
 .من هذا البحث ) ١٩٤( :ينظر)  ٤(
 .من هذا البحث ) ١٩٦: (ينظر)  ٥(
 .من هذا البحث ) ٢٥٤: (ينظر)  ٦(
  .من هذا البحث ) ٢٥٧: (ينظر)  ٧(
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  :العقل: رابعاً
، مثل العقول تروراهيات وضدالقواعد ما يعتربها ابن حزم من بمن  :احلس واملشاهدة  -

: وقاعدة .)١(كل عقد عقد على أن ال صحة له إال بصحة ما ال صحة له فهو باطل  :قاعدة
عالً مل يلمه اهللا على ذلـك  من فعل ف: -رمحه اهللا-، حيث قال من فعل ما أمر به فهو حمسن

  .عقل حمسن، واحملسن ال سبيل عليه، وأباح له فعله، فهو بضرورة الالفعل
األسلوب يف كثري من فقهه هذا  ميستخد -رمحه اهللا-جند أن اإلمام ابن حزم  :اءاالستقر -

مما استدل به على صحة  .)٢(كل شرط ليس يف كتاب اهللا فهو باطل : وقواعده فمثال قاعدة
  : ثالثة أوجه ال رابع هلا، أن الشروط باالستقراء ال خترج عن قاعدته

  .إما ما مل جيب يف العقد -
  .عمل وإما إجياب -
  .وإما املنع من عمل -

  .رة أو باملال فقط، وكل ذلك حراموالعمل يكون بالبش
  .وط إال ما نص عليه الكتاب والسنةال جيوز من الشر

وس حبكم اإلسالم وحيكم على اليهود والنصارى وا :يف قاعدة -رمحه اهللا-ويقول 
الذي يريدون أن حنـاكمهم   نهمإذا نظرنا إىل دي: يف كل شيء، وكان مما استدل به أنه قال

ه ال خيلو من حالتني ال ثالث ، جند أنجبواز أن حنكم بينهم حبكم دينهم ، نقول ملن يقولإليه
  .حدمها، وإما أن يكون باطال منسوخا وال بد من أإما أن يكون حقا حمكما :هلا

، فقد صدق وأقـر  إنه باطل منسوخ: ومن قال. إنه حق حمكم، فقد كفر: فمن قال
  . ىل الباطل املنسوخ احملرف احملرمفسه أنه ردهم إعلى ن

القاعدة أنه يلزم املخـالف لـه    -رمحه اهللا-من الطرق اليت يثبت ا اإلمام  :اإللزامات -
  . وصح ا قولهبإلزامات لو أقر ا بطل به قول خصمه 

                                 
 .من هذا البحث ) ٢٨٣: (ينظر)  ١(
 .من هذا البحث ) ٢١٣: (ينظر)  ٢(
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لو « :-رمحه اهللا-حيث قال )١(مثال ذلك ما ذكره يف قاعدة األحكام على األمساء 
جلاز  -أي تعدية األلفاظ املنصوص عليها إىل غريها من غري دليل آخر يبني ذلك  -جاز هذا 

املطلب بن عبـد  ، ليس لنا رب إال الرمحن، أنت ابن عبد اهللالعزيز أجل: األذان بأن يقول
زيز أعظم، ليس لنا رب إال مبعوث من الرمحن، هلموا إىل حنو الظهر، هلموا حنو البقاء ، الع

  .مالرحي
؛ ألنه مسـتهزئ  حممد من أذن هكذا فحقه أن يستتاب، فإن تاب وإال قتلقال أبو 

بآيات اهللا عز وجل متعد حلدود اهللا، وال فرق بني ما ذكرناه ، وبني ما أمر به عليه السـالم  
، وعلى املفـرق  ة والنكاح والطالق وسائر الشريعةيف ألفاظ الصالة واألذان واإلقامة والتلبي

   .)٢( »فهو مبطل الدليل وإال
ليس كل من وعـد  : -رمحه اهللا-قال  الوعد ال يلزم إجنازه ،: وما ذكره يف قاعدة

، عاصياً، بل قد يكون مطيعاً مؤد فرضـاً  فأخلف أو عاهد فغدر مذموماً ، وال ملوماً، وال
كمن وعد مبا ال حيل أو عاهد على معصية فال حيل له الوفاء بشيء من ذلك كمن وعد بأن 

  .أو يشرب مخرا أو ما أشبه ذلك زيني
فإذا كان كذلك فال يكون إجناز الوعد والعهد فرضا، إال على من وعـد بواجـب  

  .)٣(عليه، كإنصاف من دين أو أداء حق فقط 
  :هاصياغت: ثانياً

  :ز صياغة ابن حزم لقواعده مبا يليتتمي
 :   الفصاحة والبيان -١

والبالغة، وكتبه شـاهدة   واألدب وال عجب يف ذلك حيث إن إمامنا إمام يف اللغة
  .يهاعلى ذلك، فعبارته مسبوكة ورصينة وفصيحة، مع دقتها وعمقها وبعد معان

  

                                 
 .من هذا البحث ) ١٧٨( :ينظر )  ١(
 .١٤٤٦:م) ٩/١٩١(احمللى )  ٢(
 .من هذا البحث ) ٢٠٩( :ينظر )  ٣(
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  :العموم والشمول -٢
، ويفتتح يريد أن يدرجها حتت تلك القاعدة فألفاظ قواعده تستوعب كل املعاين اليت

واسم اجلنس . امكل ما أضر فهو حر: اظ وصيغ العموم، مثل كل، كقولهقواعده غالبا بألف
  . ، وغريمهاجتب إال حيث أوجبها اهللا الغرامة ال: احمللى بأل اجلنسية، كقوله

  :فلسفية منطقية -٣
، وأصـبحت  لى ألفاظه وأسلوبه، أثر ذلك عبعلم املنطق -رمحه اهللا-ولتأثر اإلمام 

كل عقد عقد على :قاعدة: عوبة األلفاظ والتعقيد، مثال ذلكبعض قواعده فيها نوع من ص
كل عقد مل يلـزم حـني   : ال صحة له فهو باطل، ومثل قاعدةأن ال صحة له إال بصحة ما 

  . وز يف ثان ويف حني مل يلتزم فيهالتزامه فال جي
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  املسألة الثانية
  نقده لبعض القواعد

، وجدته شخصية ناقدة وبصرية زم من خالل دراسيت لفقهه وقواعدهإن اإلمام ابن ح
ث أو اآلثار من حيث ما يقال وينتشر بني العلماء سواء كان ذلك يف األحادي ال تسلم بكل

، أو يف فهم النصوص وما تدل عليه ، وال من حيث القواعد اليت يتـداوهلا  الصحة والضعف
  ، ومن تلك القواعـد الـيت نقـدها ابـن حـزم     الفقهاء ويعتربوا من املسلمات كثري من

  :-رمحه اهللا- 
  دةـاعـق: أوالً

  .)١(تعجلَ شيئا قبل وقْته وجب أَنْ يحرم عليه أَبدا من
ألنه  ؛حرمان القاتل ملورثه من املرياث: رة، من فروعهاوهوهذه القاعدة معلومة ومش

يف عدا حرمت عليه على  ن تزوج امرأةومنها م، املرياث قبل أوانه فعوقب حبرمانهاستعجل 
  .التأبيد
  :القاعدة مبا يلينقد اإلمام هذه  ولقد

  .تقرة إىل ما يصححها؛ ألا دعوىأن هذه العلة مف -
وأي نص جاء ذا ؟  ؟أوانه حرم عليه يف األبد شيئا قبلمن استعجل أن ومن أين لكم  -

 ؟ دل عليهأو أي عقل 
؟ م أن ذلك لتعجيله إياه قبل وقتهمث لو صح هلم أن القاتل مينع من املرياث فمن أين هل  -

 .وظن فاسد وخترص بالباطلذا كذب وكل ه :مث قال
مال مورثه أن حيـرم عليـه يف   أن يقولوا فيمن غصب : ويلزمهم القول ذه القاعدة -

  .األبد، ألنه استعجله قبل وقته
  .عدا أن حيرم عليها السفر أبدا وأن يقولوا يف امرأة سافرت يف

   .)٢(وهكذا . اومن تطيب يف إحرامه أن حيرم عليه الطيب أبد

                                 
األشباه : وينظر .)٦/١٨٥(األحكام ويف . ١٨٤٣:م ) ١١/٣٦( يف احمللى  -رمحه اهللا-ذكرها ابن حزم )  ١(

  )٤٧١(وشرح القواعد الفقهية  )٣/٢٠٥(واملنثور يف القواعد ) ١٢٩(وقواعد الفقه  )١٨٣( البن جنيم والنظائر
 .)١/٩١(وإعانة الطالبني  ٩٩:م ) ٢٨(والة ) ١/٢٤٨(واية احملتاج ) ١/٤٥٣(ائر وغمز عيون البص    
 ) .٦/١٨٥(، واألحكام يف أصول األحكام ١٨٤٣:م ) ١١/٣٦( احمللى : ينظر)  ٢(
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  دةـاعـق: ثانياً
  )١(، وال يدخل التحليل إال بأغلظ األسبابالتحرمي يدخل بأرق األسباب

وهذه القاعدة من القواعد اليت استند عليها بعض الفقهاء يف باب االحتياط وهـذا  
 اهللا كتحرمي،سـبب  بأرق يدخل احلرام إن :، حيث إم قالوا)٢(مشهور يف مذهب املالكية 

 فال التحليل وأما: قالواو. وطئ يكن مل وإن بالعقد، ذلك فحرم اآلباء، نكح ما نكاح تعاىل
 حـىت  آخـر  زوج بعقـد  له حتل ثالثا لزوجها املطلقة كتحليل ،األسباب بأقوى إال يدخل
  .)٣(يطأ

، وبـني أن  هذه القاعدة يف أكثر من موضع -رمحه اهللا-ولقد انتقد اإلمام ابن حزم 
  :جوه، وفساده من و عليه دليل ال فاسد قولهذا 

   .صحته على اتفق وال نص ذه القاعدة يأت مل أنه -
بأغلظ ، حيث إن التحرمي مل يدخل عليها لفروع الفقهية ما هو خالف ما ذكربل من ا -

 يف وكانـت  بأمهـا،  املرء دخل اليت الربيبة حرم تعاىل اهللا أن: األسباب، ومن ذلك
 ال ومنهم منا باتفاق ووجدناها به، حترميها على اهللا نص مبا إال حترم ال فالربيبة حجره
 .فقط أمها على بالعقد حترم

ـ  طـالق ال كمـا يف  األشياء بأغلظ إال يدخل الأيضا  التحرمي ووجدنا  أو الثالثب
   . )٤( العدة أمد انقضاءب

   :ليل ما يدخل بأرق األسباب من ذلكويف املقابل وجدنا من الفروع الفقهية أن من التح
  
  
  

                                 
 . ١٩٥٨: م ) ١١/٢٢٨(، ٢٥٦:م ) ٢/١١٠(احمللى : ينظر)  ١(
روج من حيتاط الشرع يف اخل:قاعدة «:ى هذه القاعدة بقولهعل -رمحه اهللا-، ونص اإلمام القرايف الذخرية: ينظر)  ٢(

؛ مد املفاسد، فيتعني االحتياط له؛ ألن التحرمي يعتالتحرمي من اخلروج من اإلباحة إىلاحلرمة إىل اإلباحة أكثر 
ما يباح به الشيء أقوى مما «: حيث قال) ٣/٢٩٢(التاج واإلكليل و »فلذلك حرمت املرأة مبجرد عقد األب

 . »به خيطر
  .ينظر ما سبق)  ٣(
أن تكون يف حجره وأن : ألن ابن حزم يرى أن التحرمي ال حيصل إال بأمرين  . ٢٥٦:م ) ٢/١١٠(احمللى : ينظر)  ٤(

 .يكون دخل بأمها،لألية 
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 بالسـياط،  والشهرة بالرجم الدم وإباحة النار، دخول طئهو يف الذي جنبيةاأل فرج
 بالرضا هي تلفظ أو أنكحتها قد: قال ابنتك، نكحينأ: كلمتني أو كلمات بثالث حيل فانه

   .)١(هبة لك هي: الويل يقول وبأن باإلذن ، والويل
 عشـرة  بإطعـام  يدخل ،تعاىل اهللا باسم املعظمة املغلظة األميان يف التحليلووجدنا 

   .فيها مئونة ال يسرية كلمات هو الذي باالستثناء أو مساكني،
 حيرم فلم له، تعاىل اهللا أحل ما نفسه على حرم قد صلى اهللا عليه وسلم النيب ووجدنا

  .بذلك عليه
 يكن مل إذ بذلك، التحرمي يدخل فلم ،صلى اهللا عليه وسلم النيب حترمي من أغلظ وال

 وأهونـه،  سبب بأرق التحليل فدخل بكفارة، اليمني تلك من وحتلل نص، عليه بذلك نزل
  .ذلك من ادعوا ما فبطل

 فيدخلون واحدة، مرة بالزىن املقر قتل يبيحونأم : ومن وجوه فساد قوهلم تناقضهم -
 دمـه  يبيح ال وغريهم سبب، بأرق احلرمات أغلظ هو الذي احلرام الدم على التحليل

 .أصال عنها جعير وال عليها يثبت مرات أربع بإقرار إال
 وهـو  األسباب بأرق يدخل االبن على األب زوجة حترمي :قالوا أم يءش وأطرف

 هي كما األب على حراما املرأة هذه فرج يكنومل أ أنفسكم نسيتم: هلم فقلنا .وحده العقد
 التحليل إن قولكم فأين ؟وحده العقد وهو األسباب بأرق لألب التحليل دخل مث االبن على
  .)٢(تعاىل؟ اهللا دين يف يعقل ال مبا التخليط هذا وكم ؟األسباب بأغلظ الإ يدخل ال

 وال ،األسـباب  بأرق يدخل التحرمي أن من أصلوه ملا وهدم منهم تناقض هذا وكل
  .)٣(األسباب  بأغلظ إال التحليل يدخل

 التحرمي أن ؛هو هذا من واحلق« -رمحه اهللا-وأختم يف نقد اإلمام هلذه القاعدة بقوله 
  .)٤( »مزيد وال السنة أو القرآن وهو التحليل، به يدخل مبا إال يدخل ال

                                 
 .٢٥٦:م ) ٢/١١٠(احمللى : ينظر)  ١(
  .١١٤٨:م ) ٢٠٣-٨/٢٠٢( نظر احمللى ي)  ٢(

 

 ) .٦/١٨٧(أصول األحكام البن حزم  األحكام يف: ينظر فيما سبق )  ٣(
 .٢٥٦:م ) ٢/١١٠(احمللى )  ٤(
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  دةـاعـق: ثالثاً
  )١(كل سلف جر منفعة حرام

صلى اهللا عليه قال رسول اهللا : عن علي قالنبوي وهذه القاعدة مأخوذة من حديث    
  .)٢() جر منفعة فهو رباكل قرض : (وسلم

  :على هذه القاعدة مبا يلي -رمحه اهللا-وكان نقد اإلمام ابن حزم 
 أينو منفعة؟ جر سلف عن النهى وجدوا أين ؟ ماذا فكان منفعة جر سلف انه قوهلم -

 أي يف أم ؟ ذلك وجدمت وجل عز اهللا كتاب أي يف؟  منفعة جر سلف من املنع وجدمت
  . )٣(صاحب؟ قول أي يف أم ؟ وسلم عليه اهللا صلى اهللا لرسول سنة

، حيث إن املقرض ينتفـع  منفعة جير وهو إال سلف العامل يف ليس أنه اآلن فليعلموا
بإقراض ماله لآلخرين ومنفعته أن هذا املال مضمون على من اقترضه تلف هذا املـال أو مل  

 كـل يكون  قوهلم فعلى ، واملسقرض ينتفع مبال غريه مدة ما،إياه املستقرض شكر معتلف ي
  .)٤(فيه ما هذاويف  حرام سلف

 .عه يف هذا املبحث وباهللا التوفيق هذا ما يسر اهللا مج
  

                                 
  ،         ١٢٠٨:م ) ٨/٢٢٩( احمللى : ينظر)  ١(

 .)٣/٩٨(غمز عيون البصائر يف شرح األشباه والنظائر ) ١٠٢(القواعد الفقهية : وينظر       
 ) .٢/٣١٩(، وموسوعة القواعد والضوابط الفقهية كتاب املنفعة يف القرض       

  ) .١/٤١١(واملطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية البن حجر ) ٥/٣٥٠(أخرجه البيهقي يف سننه الكربى )  ٢(
منكر : قال البخاري. اهللا األعمى املؤذنومدار هذا احلديث على سوار بن مصعب اهلمداين الكويف أبو عبد       

ل بعضهم ال يصح يف هذا قا، ده سوار بن مصعب وهو متروكويف إسنا: -رمحه اهللا-، وقال ابن حجر احلديث
وممن ضعف . وذكره عبد احلق يف أحكامه يف البيوع وأعله بسوار بن مصعب وقال إنه متروك، الباب شيء

  .واأللباين رمحة اهللا عل اجلميع  احلديث ابن حجر والزيعلي و الشوكاين ،
) ٥/٣٣٢(نيل األوطار ) ٤/٦٠(ونصب الراية ) ٢/٧٨( وخالصة البدر املنري) ٣/٣٤(تلخيص احلبري : ينظر

 ) .١/٢٧٤(خمتصر إرواء الغليل 
 . ١٤١١:م ) ٩/١٣٤(احمللى : رينظ)  ٣(
 . ١٢٠٨:م ) ٨/٢٢٩( احمللى : ينظر)  ٤(
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  الثــــانيل ـــــالفص
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  دةـاعـق
 )١(األحكام على األمساء 

حـزم يف فقهـه   هذه القاعدة من أعظم وأجل القواعد اليت اعتمد عليها اإلمام ابن 
ومنهجه، وقد انطوى حتت جناحها العريض الكثري من الفروع اليت يأيت بيان لبعضها، وقـد  

يف بياا وتأصيلها وتفصيلها وبني مكانتها وأمهيتها وهذه القاعدة  -رمحه اهللا-توسع اإلمام 
احمللـى   ه حىت ال يكاد يذكر اإلمام باباً من أبوابآخر مشلت مجيع أبواب الفقه من أوله إىل

طورة هـذه القاعـدة   إال ويذكرها بنصها أو مبعناها ويفرع عليها، ومما يدل على أمهية وخ
  : العظيمة ما يلي

إن «: -رمحـه اهللا -أن األمساء توقيفية وأمساء أحكام الشريعة على اخلصوص، يقـول   -١
ز فيها األمساء كلها توقيف من اهللا تعاىل السيما أمسـاء أحكام الشريعـة اليت ال جيـو

  .)٢( »اإلحداث وال تعلم إال بالنصوص
  ألن التسمية يف الـديانات ليست إال هللا عز وجـل عـلى لسـان رسـول اهللا  «

  .)٣( »صلى اهللا عليه وسلم
  : وصل به إىليت« ت بغري االسم الذي مساه اهللا هلاإن تغري األمساء الشرعية واملصطلحا -٢
  .إباحة ما حرم اهللا تعاىل - أ 
  .حدود اهللاأو إىل إسقاط  -ب 

                                 
   :وينظر يف ختريج القاعدة ) ٨/٧٣(احمللى ) ١(

  ) .١١/٢١٢(، )٩/١٩٠(، )٩/١٤٢(، )٨/٦٩(،)٥/١٤٧( ،)٥/١٢٦(، )١/١٦٠(احمللى  -أ

-١٩/٢٣٥(جمموع الفتـاوى  . اماألمساء اليت علق اهللا ا األحك :فصل بعنوان -رمحه اهللا-عقد ابن تيمية  -ب
والنظـائر البـن الوكيـل     واألشباه ،)١٧٦-١٧٥(والقواعد النورانية  من اموع،) ٧/٣٨٦(، وينظر)٢٣٦

وتقرير القواعـد البـن رجـب     ،)١٣١-٣/١١١) (٢٢٧-١/٢٢٢(وإعالم املوقعني البن القيم  ،)١/١٣٨(
  ) . ٢/٢٦٢،٢١٦) (١/٥١٨،٢٣٩(وموسوعة القواعد للبورنو  ،)٢٤٠(،والقواعدالفقهية للجزائري )١/٢٦٧(

مع مالحظة الفارق يف طريقة دراسة هذه القاعدة بني الفقهاء وبني ابن حزم رمحهم اهللا مجيعـا تبعـا ألصـله    
  .الظاهري 

  .١٤١٦:م )٩/١٤٢(احمللى ) ٢(
  .١٦١٣:م) ١٠/٢٤(احمللى  )٣(
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كمن مسى اخلرتير كبشاً ليستحله بذلك االسم، وكمن مسى اخلمـر نبيـذاً أو طـالء    
  .)١(»ليستحلها بذلك االسم، وهذا هو االنسالخ من اإلسالم ونقض عقد الشريعة

ومن حرم ما ال يقع عليه االسم الذي جاء به التحرمي فال فرق « : -رمحه اهللا-وقال 
 وقع عليه االسم الذي جاء به التحرمي، وكالمها متعد حلدود اهللا  بينه وبني من أحل بعض ما

وهذا حكم جامع لكل ما اختلف   )٢(چ ڦ  ڦ        ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڤ  ڤ   ڤچ 
  .)٣( »فيه، فمن التزمه فقد فاز، ومن خالفه فقد هلك وأهلك

  يقـول  أن الشريعة قائمة على األمساء واألعمال معا، وال يصـح الفصـل بينـهما،    -٣
 )٤(»وما الديانة كلها إال بأمسائها وأعماهلا ال بأحد األمرين دون اآلخر«: -رمحه اهللا-

أقرضين دينارين على : قال آلخر اًفلو أن شخص: على ذلك مبثال -رمحه اهللا-وضرب 
بعين دينارين بدينارين إىل شهر، لكان قول األول : أن أردها لك بعد شهر، وقال آخر

صاحلا، وقول الثاين قوال خبيثا، وعمال فاسدا حراما، مع أن العمل  قوال حسنا، وعمال
  .)٥(واحد، والصفة واحدة، وما فرق بينهما إال اللفظ

ومما يدل على أمهية هذه القاعدة أن اإلمام ابن حزم يرى أن اختالط األمساء والتخلـيط   -٤
  .)٦(يف معانيها هو أصل لكل خطأ وقع يف الشريعة

ختليط وفساد، اختالط أمسـاء   )٧(واألصل يف كل بالء وزعماء« :-رمحه اهللا-قال 
ووقوع اسم واحد على معاين كثرية فيخرب املخرب بذلك االسم، وهو يريد أحد املعاين الـيت  

                                 
 . ١٩٦٦:م )١١/٢٤٥(احمللى )  ١(
 ) .١(: الطالق)  ٢(
 ) .٥/٨(اإلحكام البن حزم )  ٣(
 . ١٥١٨:م ) ٩/٢٩٥(احمللى )  ٤(
 . ١٥١٨:م ) ٩/٢٩٥(احمللى : ينظر)  ٥(
 ) .٣/٣٥٨(اإلحكام البن حزم  :ينظر)  ٦(
، وأكثر ما يقال فيما يشك فيه، وتزاعم القوم على كذا تزاعما الكذب: من زعم، تأيت مبعىن الظن، وقيل:الزعماء)  ٧(

  .تزاعما إذا تظافروا عليه أي صار بعضهم لبعض زعيما 
 ) .١٤٤٣(والقاموس احمليط ) ٦/٤٧(ينظر لسان العرب 
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  .)١( »...راد املخرب،فيقع البالء واإلشكالحتته فيحمله السامع على غري ذلك املعىن الذي أ
ه القاعدة، وندخل يف ساحتها، وجنتهـد يف  وبعد هذه املقدمة، خنوض يف غمار هذ
  .مستعيناً باهللا تعاىل بيان معناها وأدلتها والفروع اليت بنيت عليها،

  :معىن القاعدة 
مجع حكْم بالضم القضاء، وقد حكـم عليـه بـاألمر حكْمـاً      :األحكام يف اللغة

الصمت حكم : وكذلك قوهلم )٢(چپ  پ  پچ وحكومةً، واحلكم العلم والفقه قال تعاىل 
  .)٣(وقليل فاعله

إمضاء قضية يف شيء «هو  :بقوله -رمحه اهللا-وعرف احلكم اصطالحا ابن حزم 
  .)٤( »باحة مطلقة أو بكراهة أو باختيارما، وهو يف الدين حترمي أو إجياب أو إ

ة توضع على الشيء تعرف من االسم، بالكسر والضم، واالسم رسم وسم :األمساء
  .)٥(السم هو اللفظ املوضوع على اجلوهر أو العرض لتفْصل به بعضه من بعضا: به، وقيل

  :املعىن اإلمجايل للقاعدة
هذه القاعدة تبني أن األحكام الشرعية ال تقع إال على األمساء، وإن األمساء ال تقع إال 

لصفات ، فإذا بطلت تلك ايتميز ا عما سواه على مسمياا، فإن لكل اسم حدوداً وصفاتاً
واحلدود اليت من أجلها مسي ذلك الشيء ذا االسم بأن انتقل االسم إىل معـىن آخـر أو   

  .)٦(استحالت إىل شيء آخر، كان له حكم آخر حبسب االسم الذي انتقلت إليه
فاألحكام تبع لإلمساء واالمساء تبع ملسمياا، ويتغري احلكم بتغري تلك األمساء وتغـري  

                                 
 ) .٨/٥٦٤(اإلحكام البن حزم )  ١(
 ) .١٢(مرمي )  ٢(
 ) . ١٤١٥(والقاموس احمليط )  ٣/٢٧٠( لسان العرب : ينظر)  ٣(
: مجاهري األصوليني الذين قالوا هو،وهذا التعريف قريب من تعاريف ) ٤٩/ ١(اإلحكام يف أصول األحكام )  ٤(

واإلحكام )  ١/١١٢( املستصفى  :ينظر. قتضاء أو التخري أو الوضع خطاب الشرع املعلق بأفعال املكلفني باال
 .)٢٤٧/  ١( وشرح خمتصر الروضة للطويف ) ١/٩٥( لآلمدي 

 ) . ١٦٧٢( والقاموس احمليط )  ٦/٣٨١(لسان العرب : نظري)  ٥(
 .١٥١٣: م)  ٩/٢٨٩: (ينظر احمللى)  ٦(
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  .مسمياا
مثال حكم شربه حالل، وعصري العنب اسم يقع على الفاكهة املعروفة، عصري العنب 

فإذا ختمر هذا العصري تغري امسه من عصري عنب إىل مخر؛ فتغري احلكم من احلل إىل احلرمـة،  
يتغري احلكم مـن   عليه؛ تغري االسم من مخر إىل خل وبناء وإذا استحال هذا اخلمر إىل خل،

  .حمرم إىل مباح
امالت والعقود، جند أن هلذه العقود امساء وهلا مسمياا، وهذه األمساء وهكذا يف املع

ا، وغـري هـذه   ااملنصوص عليه يف الكتاب والسنة هي اليت أباحها اهللا لنا أوألزمنا مبقتضي
  .على املسلم أن يعقده أو يلتزم بهاألمساء املنصوص عليها حرام 

  .ضاليت فله كذا من املال من رد علي: ثال عقد اجلعالة، لو أن شخصا قالفم
جند أن اإلمام ابن حزم يعمل هذه القاعدة متشيا مع ظاهريته، وموقفه من هذا العقد أنه 

، والسبب يف ذلك أن هذا العقد ذا اإلسم مل ينص عليه يف اًال يعتربه ملزم - رمحه اهللا-
ما عـدها فحرام عقده، الشرع بإجيابه، والعقود اليت أمرنا الوفاء ا هي املنصوص عليها، و

  .   )١(حب له أن يويف بوعدهتولكنه يرى أنه يس
إن األحكام إمنا هي على ما حكم اهللا تعاىل ا فيه ممـا  « :-رمحه اهللا-قال اإلمام 

يقع عليه ذلك االسم الذي خاطبنا اهللا عز وجل، فإذا سقط ذلك االسم فقد سقط ذلـك  
  .      )٢(»احلكم وأنه غري الذي حكم اهللا تعاىل فيه

  وهلذه القاعدة املهمة بعض اجلوانب اليت ينبغي للفقيه مراعاا، وقد أشار إليها اإلمـام  -
  : وهي -رمحه اهللا-ابن حزم 

أن احلكم الذي نصدره على ذلك االسم الذي نص عليه الشارع البد أن يراعى فيـه   :أوالً
 هي حدود مـا هيتـه   ذلك االسم، ألن األمساء تابعة للصفات اليت )٣(صفات وحدود

                                 
 . ١٣٢٧:م ) ٩/٢٣(ينظر احمللى )  ١(
 ١٣٢:م ) ١/١٦٠: (احمللى )  ٢(
والقاموس ) ٣/٧٩(لسان العرب : ينظر. باآلخر االشيئني لئال خيتلط أحدمههو املنع أو الفصل بني  :احلد لغة)  ٣(

 ) .٣٥٢(حمليط ا
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  . )١(املفرقة بني أنواعه
  : كل امسني فرق اهللا بينهما فال جيوز أن يقال مها شيء واحد إال: ثانياً
  .يوجب ذلك  )٢(بنص - ١
  .)ضرورة احلس(أو ضرورة توجبه  - ٢
  .)٣(أو إمجاع - ٣

ليس كل امسني اختلفا، وجب أن خيتلف معنامها، وحكمهما، إذا وجـدا يف اللغـة   « :ثالثاً
امسان خمتلفان، ومعنامها واحد، والزكاة والصـدقة   )٤(املعىن، فإن احملرر واملعتقمتفقي 

  .)٥( »كذلك، والزواج والنكاح كذلك وهذا كثري جداً
  : أدلة القاعدة عند ابن حزم 

  :لة كثرية ومتظافرة من ذلك ما يليأستدل اإلمام على هذه القاعدة بأد
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا أمر «: -رمحه اهللا-قال اإلمام  :الدليل األول

يف الديانة بأمر ونص فيه بلفظ ما، مل جيز تعدي ذلك اللفظ إىل غريه، سواء كان يف معناه أو 
  .مل يكن مادام قادراً على ذلك اللفظ إال بنص آخر يبني أن له ذلك 

                                 
 ) .٩/٢٨٩(، )١/١٦٥(احمللى  :ينظر)  ١(
والقـاموس احملـيط ) ١٤/١٦٢(لسان العرب : ينـظر. رفعك الشيء وإظهاره: أصل النص يف اللغة :النص)  ٢(

)٨١٦(                     .  
وقد يسمى كل . نفسهه على حكم أشياء وهو الظاهر هو اللفظ الوارد يف القرآن أو السنة املستدل ب: واصطالحاً

  ) .١/٤٣(م البن حزم اإلحكا. م يورد كما قاله املتكلم به نصاًكال
 .)١/١٤(ع األدلة لإلمام السمعاين وقواط) ٤١٥/ ٤(رسائل ابن حزم  :وينظر

هو ما اتفق أن مجيع الصحابة رضي اهللا عنهم قالوه ودانوا به عن نبيهم صلى اهللا عليه وسلم ليس يف  «: اإلمجاع)  ٣(
إلمجاع عنده إمجـاع  فا -رمحه اهللا-وهذا التعريف خاص باإلمام ابن حزم  - »اإلمجاع يف الدين شيئ غري هذا 

   .من هذا البحث) ٨٣:(التفصيل يف ذلك ينظر وسبق )٤٧/ ١(اإلحكام البن حزم  -الصحابة فقط 
  .)٤/٤٠٩(ورسائل ابن حزم ) ٢٨(مراتب اإلمجاع البن حزم : ينظر

 ) .١/٢٦١(اإلحكام لألمدي  ،)١/٤٢(الواضح يف أصول الفقة البن عقيل : وينظر عند غريه
  . من عتق أي خرج من الرق: واملعتقر، اسم مفعول من احلُ :احملرر)  ٤(

 ) .٩/٣٦(ولسان العرب ) ٤٥٧(وجممل اللغة البن فارس ) ٢٤١(القاموس الفقهي : ينظر
 . ١٤٤٦:م)٩/١٩١(احمللى )  ٥(



____182_____________________________________________  __      
 

 

  .)١( چ                                         چ : قال تعاىل -أ
  .)٢( چڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ  چ  :وقال تعاىل -ب
  . )٤(»)٣( چ ڦ  ڦ        ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڤ  ڤ   ڤچ : وقال تعاىل -ج

أن األلفاظ اليت نص عليها الشارع ال جيوز تعديها إىل  :وجه الداللة من هذه اآليات
مـا دام أن   -ارع ولفظ غـريه  أي لفظ الش -لفظ آخر سواء تساويا يف املعىن أومل يتساويا

الشارع قادر على ذلك اللفظ ومل ينص عليه، إال بنص آخر يبني أن له ذلك، وإن مل يكن له 
ذلك فإن يف ذلك معصية للرسول صلى اهللا عليه وسلم وتعد حلدوده اليت حدها ومن يتعدها 

اهللا عليه وسلم  فقد ظلم نفسه، فهو صلى اهللا عليه وسلم ال ينطق عن اهلوى بل ألفاظه صلى
  .مما أوحاه اهللا
  :من السنة: الدليل الثاين
إذا أتيـت  (قال النيب صلى اهللا عليـه وسـلم    :قال )٥( حديث الرباء بن عازب -أ
اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن  -إىل أن قال  -... مضجعك

فرددا على النيب صلى : قال) طرة، واجعلهن آخر ما تتكلم بهمت من ليلتك فأنت على الف
ـ  ال، : (ولك قـال اهللا عليه وسلم فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، قلت ورس

  .)٦( )ونبيك الذي أرسلت

                                 
 ) .١٤(  :النساء)  ١(
 ) .٤ - ٣ (:النجم)  ٢(
 ) .١ (:الطالق)  ٣(
 ) .٩/١٩١(احمللى )  ٤(
بن احلارث بن عدي بن جشم بن جمدعة بن حارثة بن احلارث بن عمرو بن مالك بن األوس  الرباء بن عازب)  ٥(

تويف سنة اثنتني وسبعني وقيل تويف سنة إحدى وسبعني عن بضع ومثانني األنصاري األوسي، يكىن أبا عمارة
سنة، مسنده ثالث مئة ومخسة أحاديث، له يف الصحيحني اثنان وعشرون حديثا وانفرد البخاري خبمسة عشر 

  .حديثا ومسلم بستة 
  .)١/٢٥٨(وأسد الغابه البن اهليثم ) ١/٢٧٨(واإلصابة البن حجر) ٣/١٩٤(سري اعالم النبالء : رظين

 
ومسلم يف كتاب ) ٢٤٦رح (بات على وضوء  أخرجه البخاري كتاب الوضوء، باب فضل من.متفق عليه )  ٦(
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أراد أن يستذكر هذا  أن الرباء بن عازب رضي اهللا عنه ملا :وجه الداللة من احلديث
قال عليه الصالة والسـالم    )لتوبكتابك الذي أنزلت ورسولك الذي أرس: (الدعاء فقال

  )١(فلم يدعه أن يبدل لفظة مكان اليت أمره ا واملعـىن واحـد،  ) ال، ونبيك الذي أرسلت(
  .فكيف بك إذا مل يكن املعىن واحدا

  : ومن األدلة من السنة أيضاً -ب
ليشربن : ( ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقولأنه مسع رس )٢(قال أبو مالك األشعري

  .)٣(  )ميت اخلمر يسموا بغري امسهان أناس م
أن من مسى الشيء بغري امسه الشرعي الذي نـص عليـه    :وجه الداللة من احلديث

ويف هذا بيان واضح أن . الشارع فإنه بذلك يستحل ما حرم اهللا عليه كمن مسى اخلمر عسالًً
الشيء بغري امسـه  األحكام تبىن على األمساء واألمساء تبىن على الصفات واحلدود، فمن مسى 

  .)٤(الذي مساه اهللا، فهو كمن استحل ما حرم اهللا، أو كمن حرم ما أحل اهللا والعياذ باهللا
وهو يف معرض الرد على من قال جبـواز   -رمحه اهللا-قال أبو حممد  :الدليل الثالث

والفرق بني األلفـاظ املـأمور ـا يف    «: يدل عليهاتعدية األلفاظ إىل غريها من غري دليل 

                                                                                               
 ) .٢٧١٠رح (الذكر والدعاء، باب الدعاء عند النوم 

 . ١٤٤٦:م )٩/١٩١(احمللى )  ١(
 عامر بن احلارث،: وقيل  كعب بن عاصم،: فقيل  ،وامسه خمتلف فيه له صحبة ورواية، يأبو مالك األشعر)  ٢(

  ..كثريةروى أحاديث . عمرو بن احلارث  :وقيل
  . وروى له األربعةسنة مثان عشرة للهجرة  ل ابن سعد تويف أبو مالك يف خالفة عمر،قا

 ).٢٤/٢٦٢(والوايف بالوفيات ) ٣/٥٧٨(و اإلصابة يف متييز الصحابة  ) ٥/٢٩١( تاريخ اإلسالم للذهيب : ينظر
)٣  ( ياذوهو شراب الفاسقني -أخرجه أبو داود يف سننه، كتاب األشربة باب الد- ) وابـن ماجـه   ) .٣٦٦٨:رح

يف مرتلـة اخلمـر   ) الكــربى (ئي والنسـا ). ٣٣٨٤:رح ( أيضا يف األشربة باب اخلمر يسموا بغري امسها 
وابـن حبـان يف   ) . ٧٢٣٧:رح ) (٤/١٦٤(اكم يف املستدرك كتاب األشـربة  وصححه احل). ٥٦٦١:رح(

  ) .   ٦٧٥٨:ح ر( ذكر اخلرب املدحض قول من نفى كون املسخ يف هذه األمةصحيحه 
  ) .٢٧٢-٥/٢٧٠.(يف ذيبه على سنن أيب داود بكالم نفيس  -رمحه اهللا-وقد صحح هذا احلديث ابن القيم 

 .رمحة اهللا على اجلميع ) ٤٧(وحترمي آالت الطرب ) ١/٨٩(وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة 
 ) .٩/٢٨٩(،واحمللى )٧/٣٩٢(اإلحكام البن حزم :انظر )  ٤(
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األحكام، وبني األوقات املأمور ا يف األحكام، وبني املواضع املأمور ا يف األحكام، وبـني  
األحوال واألعمال املأمور ا يف األحكام، وال سبيل له إىل فرق أصالً، فإن سـوى بـني   

ال خالف اجلميع يف اإلجياب وفق، وهو قولنا، وإن سوى بني اجلميع يف جواز التبديل كفر ب
  .)١( »لدين كله وخرج عنهوبدل ا

أي تعدية األلفاظ املنصوص عليها  -لو جاز هذا « -رمحه اهللا-قال  :الدليل الرابع
العزيز أجل، ليس لنا رب : جلاز األذان بأن يقول -إىل غريها من غري دليل آخر يبني ذلك 

الظهـر،  بن عبد املطلب مبعوث من الرمحن، هلموا إىل حنـو   إال الرمحن، أنت ابن عبد اهللا
  .زيز أعظم، ليس لنا رب إال الرحيمهلموا حنو البقاء، الع

قال أبو حممد من أذن هكذا فحقه أن يستتاب، فإن تاب وإال قتل ؛ ألنه مسـتهزئ  
بآيات اهللا عز وجل متعد حلدود اهللا، وال فرق بني ما ذكرناه، وبني ما أمر به عليه السالم يف 

لبية والنكاح والطالق وسائر الشريعة، وعلـى املفـرق   ألفاظ الصالة واألذان واإلقامة والت
  .)٢( »الدليل وإال فهو مبطل 
هذا الدليل مبين على القاعدة األصولية اليت تنص على أن األمسـاء   :الدليل اخلامس

كلها توقيفية من اهللا تعاىل، السيما أمساء وأحكام الشريعة اليت ال جيـوز فيهـا اإلحـداث    
ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  :وقد قال تعاىلعلم إال بالنصوص، والت

  .)٣( چچ    ڇ
  
  
  

  . )٥)(٤(چ              ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  چ : وقال تعاىل 
                                 

 .١٤٤٦:م )٩/١٩١(لى احمل)  ١(
  .١٤٤٦:م )٩/١٩١(احمللى )  ٢(
 ) .٣١ (:البقرة)  ٣(
 ) .٢٣ (:النجم)  ٤(
 ١٤١٦:م ) ٩/١٤٢: (ينظر احمللى)  ٥(
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إن  « -رمحـه اهللا - قي على هذه القاعدة قال أبو حممددليل منط :الدليل السادس
فقط، وحبسـب اخـتالف    )١(بصفااالعامل كله جوهرة واحدة ختتلف أبعاضها بأعراضها و

صفات كل جزء من العامل ختتلف أمساء تلك األجزاء اليت عليها تقع أحكام اهللا عز وجل يف 
.                                                                            )٢( »فاهم من مجيع الناس جبميع اللغاتالديانة، وعليها يقع التخاطب والت

برهان ذلك أن األحكام إمنا هـي مـا   « -رمحه اهللا- قال أبو حممد :الدليل السابع
حكم اهللا تعاىل ا فيه، مما يقع عليه ذلك االسم الذي به خاطبنا اهللا عز وجل، فإذا أُسـقط  

  .)٣( »ذلك االسم، فقد سقط ذلك احلكم، وإنه غري الذي حكم اهللا تعاىل فيه 
  

  :تطبيقات القاعدة
حـالل، تعمـد ختليلـها أو مل     واخلل املستحيل عن اخلمر«: -رمحه اهللا-ام قال اإلم - ١

؛ إال أن املمسك للخمر اليريقها حىت خيللها أو تتخلل من ذاا عاص هللا عـز  يتعمد
 .صل حترميها، واخلل حالل مل حيرموجل جمرح الشهادة، برهان ذلك أن اخلمر مف

 )٤()نعم اُألدم اخلل: ( عليه وسلمصلى اهللاقال رسول اهللا : عن عائشة أم املؤمنني قالت

فإذا اخلل حالل، فهو بيقني غري اخلمر احملرمة، وإذا أسقطت عن العصري احلـالل صـفات   
  .العصري وحلت فيه صفات اخلمر فليست تلك العني عصرياً حالالً، بل هي مخر حمرمة 

فليسـت  احلالل  وإذا سقطت عن تلك العني صفات اخلمر احملرمة وحلت فيها صفات اخلل
  .مخراً حمرمة بل هي خل حالل

وهكذا كل ما يف العامل إمنا األحكام على األمساء فإذا بطلت تلك األمساء بطلت تلك 

                                 
، اجلَوهر: األول: ينقسمون إىل قسمني ال ثالث هلما إن اخللق: يف بيان معىن اجلَوهر والعرض يقول ابن حزم)  ١(

. له غريه، وال بد من أن حيمشيء ال يقوم بنفسه: هو العرض، وهو: الثاين. ملُ غريهشيء يقوم بنفسه ويح: وهو
  .وهذا هو تعريفه عند املتكلمني أيضاً 

 ) .    ٢٥٨(والتعاريف ) ٢/٤٠٤(واملصباح املنري )٣٣٣(تقريب حد املنطق : ينظر       
 .١٣٦:م)١/١٨٠(احمللى )  ٢(
 .١٣٧:م)١/١٩٠(احمللى )  ٣(
 ) .نِعم اُألدم أو اإلدام اخللُّ (ونصه ).٥٣٥٠: رح ( ديث يف صحيح  مسلم كتاب األشربة باب فضيلة اخلل احل)  ٤(
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  .)١(»األحكام املنصوصة عليها وحدثت هلا أحكام األمساء اليت انتقلت إليها
ه اسـم  كل ماء خالطه شيء طاهر مباح فظهر فيه لونه ورحيه وطعمه أنه مل يزل عن« - ٢

فـإن سـقط عنـه اسـم املـاء       …به جائز والغسل للجنابة به جائز املاء فالوضوء
 .)٢(»مجلة،كالنبيذ وغريه،مل جيز الوضوء به وال الغسل 

جواز بيع املسك، وما هو إال دم جامد، ولكن ملا استحال إىل مسك ومل نطلق عليـه   - ٣
 .)٣(اسم الدم صار حالل ومل حنرمه

، ومن قال بغـري هـذا   )٤(ن له اخليار اعول له يف النصكا) ال خالبة(من قال لفظ  - ٤
اللفظ مل يكن له اخليار،كأن يقول ال خديعة أو ال كيد أو ال غنب أو ال مكـر أو ال  

  .)٥(عيب أو ال ضرر أو على السالمة أو ال داء وال غائلة أو ال خبث أو حنو هذا 
عليه مبا سبق عرضه من أدلـة  ولتوضيح الفرع السابق وموقف ابن حزم منه بعد أن استدل 

  : -رمحه اهللا-القاعدة قال 
وأما األلفاظ اُألخر فهي معروفة املعاين، بايع عليها؛ فله ما بايع عليـه إن وجـده   «

  .)٦(چ ڄ  ڄ  ڃ  ڃچ : كذلك؛ ألنه مما تراضيا عليه كما قال تعاىل 
ليس لـه غـري   فإن وجد غري ما تراضيا به يف بيعه، فلم جيد ما باع وال ما ابتاع، و

  .)٧(»ذلك، فال حيل له من مال غريه ما مل يبايعه فيه عن تراض منهما 
أقرضين هذا الدينار وأقضيك دينـاراً  : لو قال شخص آلخر:  -رمحه اهللا-قال اإلمام  - ٥

إىل شهر كذا، ومل حيد وقتاً؛ فإنه حسن وأجر وبر، إن قضاه دينارين أو نصف دينار 
                                 

 .١٠٣٤: م )  ٧٣-٨/٧٢: (احمللى)  ١(
 .١٤٧:م )  ٢٠٥-١/٢٠٤: (احمللى)  ٢(
 .١١٦٥: م )  ٨/٢٠٩: (احمللى : ينظر)  ٣(
إذا : (لنيب صلى اهللا عليه وسلم أنه خيدع يف البيوع فقال وهو حديث ابن عمر رضي اهللا عنه أن رجالً ذكر ل)  ٤(

 :رح ( متفق عليه رواه البخاري يف كتاب البيوع باب ما يكره من اخلداع يف البيع  ) . بايعت فقـل ال خالبة 
 ). ١٥٣٣:رح ( واللفظ له،ورواه مسلم يف كتاب البيوع باب من خيدع يف البيع )  ٢١١٧

 .   ١٤٤٦: م ) ٩/١٩٠: (احمللى : ينظر)  ٥(
 ) .٢٩( : النساء)  ٦(
 . ١٤٤٦: م )  ١٩٢-٩/١٩١: (احمللى)  ٧(
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  .فقط ورضي كالمها فحسن
بعين هذا الدينار بدينار إىل شهر، ومل يسم أجالً؛ فإنه ربـا وإمث وحـرام   : ل لهولو قا

  . )١(وكبرية من الكبائر، والعمل واحد، وإمنا فرق بينهما االسم فقط
أبيحي يل مجاعـك مـىت   : وكذلك لو قال رجل المرأة«:  -رمحه اهللا-قال اإلمام  - ٦

  .الدم يف بعض املواضع  شئت، ففعلت ورضي وليها؛ لكان ذلك زىن إن وقع، يبيح
انكحيين نفسك، ففعلت، ورضي وليها؛ لكان حالالً وحسـناً وبـراً،   : ولو قال هلا

 .)٢( »وهكذا عندنا يف كـل شيء 
إن حلف أن ال يأكل عنباً فأكل زبيبا أو شرب عصـرياً أو  «: -رمحه اهللا-قال اإلمام  - ٧

  .)٤( »طلق على اآلخرألن كل واحد منها ال ي ...أو خالً مل حينث )٣(أكل رباً 
وهذه القاعدة حتمل جانبني، جانب إجايب، وجانب سليب، أما اجلانب اإلجيايب فيهـا   :تعليق

من حيث العموم، أن فيها دعوة لألمة بالتمسك بألفاظها ومصـطلحاا الشـرعية   
واحملافظة عليها؛ ألن يف ذلك حمافظة على هويتها ومبادئهـا وقيمهـا، وال ينبغـي    

اإلميـان  : تلك األمساء واملصطلحات الشرعية يتنازلوا عن ذلك، ومن للمسلمني أن
  .ريهاوالكفر والنفاق والوالء والرباء والصالة والزكاة والصوم واحلج وغ

ى وأما اجلانب السليب فيها، من حيث اخلصوص فيما يتعلق بالعقود، فهو اجلمود عل
قاعدة من أبـرز صـور مظـاهر    مقاصدها، وهذه الو عانيهاظاهر األلفاظ دون النظر إىل م

، وقد خالفه يف ذلك سائر الفقهاء، حيث إم نصوا علـى أن  -رمحه اهللا-م ظاهرية ابن حز
أصـول   ن قول أو فعل، وهذا الذي تدل عليـه العقود تصح بكل ما دل على مقصودها م
 لأللفاظ للمقاصد واملعاين الالعربة يف العقود إن : الشريعة، وهي اليت تعرفها القلوب، وقالوا 

                                 
 . ١٤١٦: م )  ٩/١٤٢: (احمللى: ينظر)  ١(
 . ١٤١٦: م )  ٩/١٤٢: (احمللى)  ٢(
تطلى  القَطريان الذي: الرب وأصله :الشراب املطبوخ من عصري العنب وهو  «: قال ابن األثري يف النهاية  :الرب)  ٣(

 .)٢/١٢٢. ( »تطلى به اإلبل 
 . ١١٦٦:م )  ٨/٢٠٩: (احمللى)  ٤(
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 .   )١(واملباين
  . وذا ينتهي احلديث عن هذه القاعدة واحلمد هللا رب العاملني 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  دةـاعـق
  )٢(الغرامة ال جتب إال حيث أوجبها اهللا 

                                 
وغمز عيون البصائر ) ١٧٤(والقواعد النورانية ) ٣/٩٤(والبحر الرائق ) ٢٢/٢٣(املبسوط للسرخسي  :ينظر)  ١(

 ) .٦٠(والة ) ٤/٨٥(واية احملتاج ) ٢/٢٦٨(
وممن نص على هذه القاعدة أو قريب ) ١٢/٩(احمللى  )شرع إجياب الغرامة ( أو .  ١٣٩٣: م )  ٩/٨٦( احمللى )  ٢(
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خذ من أموال النـاس،  ؤاليت ت تهذه القاعدة العامة ترسم لنا بيان احلكم يف الغراما
  :عة فائدتانمن هذه القاعدة الناف ويظهر يل

أن إجياب الغرامة شرع، وبناء عليه فمن أوجبها من غري نص فقد شرع يف دين اهللا  :األوىل
  .)١(ما مل يأذن به اهللا

ال حيل ألحد إلزام أحد بغرامة مل يوجبها القرآن ومل يوجبها رسـول اهللا صـلى اهللا    :الثانية
  .)٢(عليه وسلم

  :معىن القاعدة
، و الغرم أداء شيء الزم، والغارم الذي يلتزم ما ضمنه )٣(هما يلزم أداء :الغرامة لغة
  .)٤(وتكفل به ويؤديه 
  .)٥(ما يلزم أداءه من املال :اصطالحاً

أن ما جيب على الناس أداؤه من األموال ال يكون واجبـا   :ومعىن القاعدة اإلمجايل
ألن  يوجبه عليهم؛ يوجبه فليس ألحد أن عليهم أداؤه إال إذا أوجبه الشارع احلكيم، وما مل

  .وتعدياً واهللا ال حيب الظاملني يف إجيابه عليهم ظلماً
  
   

تشمل مجيع أنواع االلتزامات  -رمحه اهللا-ونالحظ أن الغرامة عند اإلمام ابن حزم 
املالية فيدخل يف ذلك الكفارات املالية جبميـع أنواعهـا، والضـمانات، وفديـة األذى،     

  واضـحاً لنـا يف التطبيقـات   ت املالية كما سوف يظهر والضرائب، وغريها من االلتزاما

                                                                                               
والقـواعد والضوابط )  ١٢/٣٨٨( املاوردي يف احلاوي الكبري و) ٣٤٨( مام الشافعي يف الرسالة من معناها اإل

 ) . ٢/٤٤١( هية القرافية الفق
 . ٢٠٢٤: م )  ١٢/٩(احمللى : ينظر)  ١(
  .  ٢٠٩٩،٢١٠٨:م )  ١٢/١٤٦،١٥٤( احمللى : ينظر)  ٢(
 ) . ١/٣٩٨( وخمتار الصحاح )  ٤/٤٣٦( لسان العرب و)  ٤/٤١٨( العني : ينظر)  ٣(
 ) . ١٢/٢٣٤( عمدة القاري للعيين : وينظر ) ٣/١٣٢( النهاية البن األثري )  ٤(
 ) . ٣٩٩( ذكر هذا التعريف حممد اددي صاحب كتاب قواعد الفقه )  ٥(
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  .إن شاء اهللا
  :أدلة القاعدة 

  . )١()إنَّ دماءكم وأموالكُم عليكُم حرام  : ( مقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل - ١
فال حيل مال أحد بغري نص أو إمجاع متـيقن، وال حيـل   «: -رمحه اهللا-قال اإلمام 

فيتعدى بـذلك  صلى اهللا عليه وسلم، القرآن وال رسول اللَّه ألحد إجياب غرامة مل يوجبها 
  .)٢( »حدود اللَّه، ويبيح املال احملرم ويشرع ما مل يأذن به اللَّه تعاىل

  .)٣(األموال حمرمة إال بنص أو إمجاع :قاعدة - ٢
عنا منـهما،  أخذ الغرامة بغري حق ظلم وتعد حلدود اهللا، والظلم والتعدي حمرمان ومن - ٣

، وجعلته بينكم حمرمـا فـال   على نفسي حرمت الظلم إين(حلديث القدسيكما يف ا
                                 چ : وقولـه تعـاىل   )٤( )تظاملوا 
  .)٥(چ    

  :تطبيقات القاعدة 
من حلق رأسه عامدا عاملا من غري ضرورة، وهو حمرم فإنه عاص هللا، وكـل معصـية    - ١

ء عليه ؛ ألن اهللا مل يوجب الكفارة إال على فسوق، والفسوق يبطل اإلحرام، وال شي
من حلق رأسه ملرض أو أذى فقط، وال جيوز أن يوجب فدية أو غرامة أو صـيام مل  

ـ ، فهو شرع صلى اهللا عليه وسلميوجبه اهللا تعـاىل وال رسوله    دين مل يـأذن يف ال
 .)٦(به اللَّه تعاىل

                                 
مسلم كتاب و)  ١٧٣٩: ر ح ( خلطبة أيام مىن  صحيحه كتاب احلج باب امتفق عليه أخرجه البخاري يف) ١(

  .واللفظ له)  ١٦٧٩: رح ( األموال القسامة باب تغليظ الدماء واألعراض و
 . ٧٣٦: م )  ٦/١٢٨( احمللى )  ٢(
 . ٧٧٠: م )  ٦/١٨٧( احمللى )  ٣(
 ) .٢٥٧٧رح ( أخرجه مسلم يف كتاب الرب والصلة باب حترمي الظلم )  ٤(
 ) .٢٢٩ ( البقرة)  ٥(
 . ٨٧٤: م )  ٧/١٤٤(احمللى  :ينظر )  ٦(
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يف سكره، وال على من  ال قود على جمنون أصاب يف جنونه، وال على سكران أصاب - ٢
أخـذ   ألن وهؤالء والبهائم سواء؛ مل يبلغ، وال على أحد من هؤالء دية، وال ضمان،

أموال الصيب وانون والسكران حرام بنصوص كثرية، وأنه كتحرمي دمائهم وال فرق، 
 .)١( وال نص يف وجوب غرامة عليهم أصال

٣ - جيوز له أن حيكم بذلك إال بنص أو  ال )٢(كومةما حيكم به القاضي يف اجلنايات بأنه ح
 .)٣(وال حمرمة إال بنص أو إمجاع، ألن احلكومة غرامة مال، واألمإمجاع

إذا تلفت العارية عند املستعري، من غري تعد، فال ضمان عليه، ومالـه حمـرم، إال أن    - ٤
 . )٤(يوجبه نص من قرآن أو سنة، ومل يوجبه قط نص منهما

يف رمضان مبا مل يبح له، إال من وطئ يف الفـرج مـن   ال كفارة على من تعمد فطرا  - ٥
امرأته أو أمته، للنص الوارد يف قصة األعرايب الذي جامع أهله يف ار رمضان وهـو  

فالرسول صلى اهللا عليه وسلم مل يوجب الكفارة إال على واطئ امرأتـه أو   .)٥(صائم
غري نص أو إمجاع متيقَّن، أمته عامدا فقط، ومل يوجبها على غريه، فال حيل مال أحد ب

وال حيل ألحد إجياب غرامة مل يوجبها القرآن وال رسول اللَّه صلى اهللا عليه وسـلم،  
 .)٦(ويشرِع ما مل يأذن به اللَّه تعاىل ،فيتعدى بذلك حدود اللَّه ويبيح املال احملرم

                                 
أن من فعل هذا من الصبيان أو : -رمحه اهللا-قال اإلمام ابن حزم : تنبه.  ٢٠٢٤: م )  ٩ -١٢/٦( ينظر احمللى )  ١(

ليكف أذاه حىت يف بيت  -تأديبه وذيبه ولزومه  -اانني أو السكارى يف دم أو جرح أو مال ففرض ثَقَافه 
  . يتوب السكران ويفيق انون ويبلغ الصيب 

 ) . ١٢/٩( احمللى : ينظر
  .الواجب الذي يقدره عدل يف جناية ليس فيها مقدار معني من املال : احلكومة هي)  ٢(

 ) . ٣٩٨( ، املطلع ) ٢٩٥( أنيس الفقهاء  : ينظر
 . ٢١٤١: م )  ١٢/١٨٨( احمللى  :ينظر)  ٣(
 . ١٦٥٢:م )  ١٠/٨٠(احمللى  :ينظر)  ٤(
رح ..( متفق عليه، أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب الصوم باب إذا جامع يف رمضان ومل يكن له شيء )  ٥(

 ) . ١١١١رح ..( ، ومسلم يف كتاب الصيام باب تغليظ حترمي اجلامع يف ار رمضان )١٩٣٦
 . ٧٣٦: م )  ٦/١٢٨( احمللى  :ينظر)  ٦(
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ه وال دية وال إذا قتل املسلم العاقل البالغ، ذميا أو مستأمنا عمدا أو خطأ، فال قود علي - ٦
كفارة، وال جيوز ألحد أن يلزمه بذلك؛ لعدم وجود النص الذي يوجب عليه ذلـك،  

 .)١(ولكن يؤدب يف العمد خاصة، ويسجن حىت يتوب كفًا لضرره 
  .ث عن هذه القاعدة وباهللا التوفيقمت احلدي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دةـاعـق
  .)٢(اال تكون إال حدودا مفروضة كل سنة ليست فرضا فإن هلا 

                                 
 . ٢٠٥٢: م )  ١٢/٩( احمللى :ينظر)  ١(
 . ٩٧٣: م )  ٨/٦( احمللى )  ٢(
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استشكاالً قد يـرد عنـد    هذه القاعدة مطردة يف كل تطوع يف الديانة، وهي حتل
  ؟ون العبادة سنة وهلا حدود مفروضةكيف تك: البعض وهو

  .ض هذه القاعدة إن شاء اهللا تعاىلهذا ما سوف أبينه من خالل عر
  :معىن القاعدة
  .)١(هي السرية والطريقة، حسنة كانت أو قبيحة :ةالسنة يف اللغ

  :والسنة يف الشرع 
ما أمر به الرسول صلى اهللا عليه وسلم وى عنه وندب إليـه  : إذا أطلقت يراد ا

  .)٢(قوال وفعال
من غري القرآن من قول  صلى اهللا عليه وسلمالنيب ما صدر عن  :وعرفها األصوليون

  . )٣(أو فعل أو تقرير
... والسنة هي الشريعة نفسـها « :يقول اإلمام ابن حزم عليه رمحة اهللا يف تعريفها

فرض أو ندب أو إباحة أو كراهة أو حترمي،كل ذلك قـد سـنه   :  الشريعةوأقسام السنة يف
ومن هذا الكالم نعلم أن السنة عنـد   )٤( »عن اهللا عز وجل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .أعم من غريه من الفقهاء واألصوليني  -رمحه اهللا-ابن حزم 
أمر بتخيري يف التـرك إال  «: سنة هنا الندب، وقد عرف الندب بقولهواملقصود من ال

وهو االئتساء،واملستحسن،واملستحب وهـو  . أن فاعله مأجور، وتاركه ال آمث وال مأجور 
االختيار وهو كل تطوع ونافلة، كالركوع غري الفرض والصدقة كذلك والصوم كـذلك  

  . )٥(  »وسائر أعمال الرب

                                 
 )  .١/٢٩٢(، واملصباح املنري )١٣/٢٥٥(لسان العرب : ينظر)  ١(
 ) .٢٢(أصول احلديث للخطيب : ينظر)  ٢(
 ) .١/٦٨(وإرشاد الفحول ) ١/٢٢٣(اإلحكام لألمدي : ينظر)  ٣(
 ) . ١/٤٧( اإلحكام يف أصول األحكام )  ٤(
  .ما أمر بفعله أمرا غري جازم : من التعاريف اجليدة للمندوب) .  ١/٤٤( يف أصول األحكام اإلحكام )  ٥(

  . ملترادفة عند مجـهور األصولينيوتسمية املندوب سنه ونافلة وتطوع ومستحب من األمساء ا
طلع وامل) ٥٨ - ١/٥٦( اج يف شرح املنهاج اإلو)  ١/١٦٠( دي كام لآلمح، اإل)١/١٣٠(املستصفى : ينظر
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  .)١( مبعىن التقدير واحلز والواجب وغري ذلكيأيت :الفرض يف اللغة 
وهو . ما استحق تاركه اللوم واسم املعصية هللا تعاىل «:  -رمحه اهللا-قال اإلمام  :اصطالحاً 

  .)٢( »الواجب والالزم واحلتم
  .)٣(هو املنع أو الفصل بني الشيئني لئال خيتلط احدمها باآلخر :لغةً: احلدود

على طبيعة الشيء املخرب عنه كقولك اجلسم، وهـو كـل    هو لفظ وجيز يدل :اصطالحاً
طويل عريض عميق، فإن الطول والعرض والعمق هي طبائع اجلسم لو ارتفعت عنه ارتفعت 
عنه اجلسمية ضرورة ومل يكن جسماً، فكانت هذه العبارة خمربة عن طبيعة اجلسم ومميزة له 

  . )٤(مما ليس جبسم
  :املعىن اإلمجايل 

سنة أو نافلة أو مستحبٍ يقْدم عليها العبد، ال تصح إال حبدود قد إن كل تطوع أو 
ال جتب علـى   ما العبادات من فرضها ربنا أو نبينا صلى اهللا عليه وسلم ال تصح إال ا، فإن

وهكـذا كـل   . ، لكنه إذا شرع فيها ففرض عليه أن يأيت حبدودها املفروضة يف ذاا العبد
  .على القاعدة تذلك إن شاء اهللا يف التطبيقاتطوع يف الديانة، كما سيظهر 

  :أدلة القاعدة
نه بالتتبع لكـل  إاألستقراء حيث  -رمحه اهللا-من أدلة القاعدة اليت نص عيها اإلمام 

مفروضة ال تصح إال ا، من ذلك ما ورد فيمن أراد أن يضحى،  اًالنوافل وجد أن هلا حدود
خذ من شعره وال من أظفـاره شـيئاً حـىت    ففرض عليه إذا أهل هالل ذي احلجة أن ال يأ

                                                                                               
 ) .٣٣٤(على أبواب املقنع 

 ) .٢/٤٦٩(، واملصباح املنري )٨٣٨(القاموس احمليط : ينظر)  ١(
اإلاج يف و) ١/١٣٣( ، اإلحكام لآلمدي )١/١٢٨(املستصفى  :ينظر).  ١/٤٤( يف أصول األحكام اإلحكام )  ٢(

 )   ١/٥٥( شرح املنهاج 
    ) . ٣٥٢( يط والقاموس احمل)  ٧٩/ ٣( لسان العرب : ينظر)  ٣(
( ، )٤/١١٠(-التقريب حلد املنطق  -زم بتوسع رسائل ابن ح: وينظر) .  ٣٨/ ١( األحكام  اإلحكام يف أصول)  ٤(

 .) . ١/٨٩( وشرح الكوكب املنري البن النجار )  ٤٨/ ١( غزايل صفى للواملست) ٤/٤١٣



____195_____________________________________________  __      
 

 

ومن تركها غري راغـب   )١(يضحي، مع العلم أن األضحية يف ذاا سنة حسنة وليست فرضاً
  .)٢(عنها فال حرج عليه يف ذلك

من رأى هالل ذي احلجة فأراد أن يضـحى  ( :صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا 
  .)٣( )من أظفاره حىت يضحيمن شعره وال فال يأخذن 

) فأراد أن يضحي( :فقوله صلى اهللا عليه وسلم«:  -رمحه اهللا-قال اإلمام ابن حزم 
  .)٤(»برهان بأن األضحية مردودة إىل إرادة املسلم، وما كان هكذا فليس فرضاًُ

فرضاً ؟ وأنتم ترون  -األضحية  -كيف ال تكون : فإن قيل « -رمحه اهللا-ويقول 
إذا أهل هالل ذي احلجة  ال ميس من شعره وال من ظفرهأن : على من أراد أن يضحي فرضاً

  ؟ حىت يضحي
نعم؛ ألنه صلى اهللا عليه وسلم أمر بذلك من أراد أن يضـحي، ومل يأمرنـا    :قلنا

  .)٥(»باألضحية، فلم نتعد ما حد
ومن ذلك نفهم أن من خالف وأخذ من شعره أو أظافره أو أبشاره وهو يريـد أن  

                                 
فية واملشهور عند املالكية بأن األضحية واجبة بناء على قول اجلمهور وأيب يوسف،ومل خيالف يف ذلك إال احلن)  ١(

  .على املقتدر والذي مل حيج 
لى ، شرح زروق ع) ٨/٣١٨( الدقائـق  رتحر الرائق شرح كلة البوتكم)  ١٢/٨( املبسوط للسرخسي : ينظر    

هذب املو)  ٥/٤٥٣( ، األم لإلمام الشافعي ) ٣/٢٣٨( ومواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل )  ٣٦٦/ (الرسالة 
 ) . ٣/٢١( وكشاف القناع )  ١٣/٣٦٠( ، املغين ) ٨٣٠/ ٢(للشريازي 

 . ٩٧٣: م )  ٨/٦( احمللى : ينظر)  ٢(
أن يضحي فليمسك عن شعره  إذا رأيتم هالل ذي احلجة وأراد أحدكم: ( رواه مسلم يف صحيحه بلفظ)  ٣(

  .)وأظفاره
وأبو داود )  ١٩٧٧رح ... ( و مريد التضحية باب ي من دخل عليه عشر ذي احلجة وه -كتاب األضاحي 

والترمذي يف )  ٢٧٩١رح ( باب الرجل يأخذ من شعره يف العشر وهو يريد أن يضحي  - يف كتاب األضاحي 
والنسائي يف الكربى كتاب )  ١٥٢٣رح ( باب ترك أخذ الشعر ملن أراد أن يضحي  -كتاب األضاحي 

رح ...(أن يضحي فال يأخذ يف العشر  باب من أراد –األضاحي وابن ماجة يف كتاب )  ٤٤٥١رح ( الضحايا 
٣١٥٠ . ( 

 . ٩٧٣:م )  ٨/٥( احمللى )  ٤(
 . ٩٧٣:م )  ٨/٦( احمللى )  ٥(
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  .)١(كما أُمر يؤدهاه وال تقبل منه وهي شاة حلم، ألنه مل يضحي فإا ال جتزئه أضحيت
  : -رمحه اهللا-ومن األدلة اليت مل يذكرها اإلمام 

ڇ     ڇ  ڍ   ڍ    ڇڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ     چ  ڇچ : قال تعـاىل  -
  .)٢(  چڌ

 وهذا احلكم عام يف الفرض والنفل وال فرق بينهما، فيجب على الصائم أن ميتنع يف
  . ن عن اجلماع واألكل والشربار رمضا

ومل . )٣( ) صالة أحدكم إذا أحدث حىت يتوضـأ ال يقبل اهللا( :قوله صلى اهللا عليه وسلم -
  .)٤(يف املفروضة فهو واجب يف النافلة  ة والنافلة، فكما أن الوضوء واجبيفرق بني املفروض
  :تطبيقات القاعدة 

أال يصليها إال بوضوء، وإىل القبلة، وأن يقـرأ   ففرض عليه من أراد أن يتطوع بصالة - ١
  . )٥(فيها، ويركع، ويسجد وال بد

  .)٦(من أراد أن يصوم صوم التطوع، ففرض عليه أن جيتنب ما جيتنبه الصائم - ٢
بـاقي   من حج حجة التطوع، ففرض عليه إمتامه واملضي فيه والوقوف بعرفة وهكذا - ٣

  .اليت يقوم به العبد تطوع وليست فرضاً عبادةاألركان والواجبات مع العلم أن أصل ال
  .قاعدة وباهللا التوفيقوبذلك يتم احلديث عن هذا ال

  دةـاعـق
 )٧(ما أضر فهو حرام كُلُّ 

                                 
 . ٩٧٣:م ) ٨/٦(احمللى  : ينظر)  ١(
 . ١٨٧: البقرة)  ٢(
اب الطهارة، باب كت...) ال تقبل(ومسلم بلفظ ) ٦٥٥٤رح (الصالة  أخرجه البخاري يف كتاب احليل، باب)  ٣(

 ) .٢٢٥رح ( وجوب الطهارة للصالة 
 .جزاه اهللا ألف خري  وهي كثرية، ولقد استفدت هذا الدليل من إضافات شيخي املشرف على رساليت)  ٤(
 . ٩٧٣:م )  ٨/٦( احمللى : ينظر)  ٥(
 . ٩٧٣:م )  ٨/٦( احمللى : نظري)  ٦(
  . ١٠٣١: م )  ٨/٧٠: ( احمللى ) ١(
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حترمي  -اهللا هرمح-هذه كلية جليلة وقاعدة كبرية، يوضح فيها اإلمام ابن حزم عليه          
كلها واضح وجلـي، يف جزئياـا    شريعةالضرر جبميع أنواعه وصوره، ومنع الضرر يف ال

  .على الفرد واتمع واحلمد اهللا على ذلك وكلياا، 
  :معىن القاعدة

اسم موضوع لإلحاطة، وهو أبلغ وأمشل ألفاظ العموم واالسـتغراق، واسـتيعاب    ):كل(
  . )١(جزئيات ما دخلت عليه

ين الضرر سوء احلال هو ضد النفع، واملضرة خالف املنفعة، ومن معـا: والضر ):ما أضر(
، أو النقص يف األموال واألنفس وغـري ذلـك مـن    وشدته، والضيق، والنقص يف الشيء

  .  ، ومجاع ذلك كله أن الضر ضد النفع )٢(املعاين
: ورد بعضـهم هذا التعريف فقـال . )٣( »أمل القلبالضرر « : قال بعض العلماء  

  . )٤(م من هذه املقالةوالذي قاله أهل اللغة أن الضرر خالف النفع هو أع
إحلاق مفسـدة بـالغري   «: ومن أجود التعاريف اليت وقفت عليها عند الفقهاء قوهلم  
  .)٥(»مطلقا

وقد حاول عدد من املعاصرين تعريف الضرر وكان أرجحها تعريف الدكتور حممد   
الضرر هو كل أذى يلحق الشخص سواء أكان يف مال متقوم حمترم، أو « :املدين حيث قال

                                                                                               
، واحملصـول ) ٣/١٦٥( ، واإلاج يف شرح املنهـاج ) ٤/٣٤٠( احمليط يف أصول الفقه البحر : وينظر

، وكشاف القناع ) ١/١٥٥(ذخرية  ، وال) ٢١/٥٤٠( ، وجمموع الفتاوى البن تيمية ) ٦/١٤٣( للرازي 
  ) . ٤٦( والقواعد واألصول اجلامعة للسعدي )    ١/١٦(

والتحبـري )  ٢/٢٢٨( و البحر احمليط يف أصول الفقـه )  ٢/١١٩( كي األشباه والنظائر البن السب: ينظر )  ١(
 .)٧٩-٤/٧٥( والكليات للكفوي )  ٢٠٦-١/٢٠٥( وإرشاد الفحـول )  ٢٣٥١- ٥/٢٣٥٠(شرح التنوير

والقاموس )  ٤٩-٨/٤٤( ولسان العرب )  ٧٨-٢/٧٧( والنهاية البن األثري )  ٣٩٢( جممل اللغة : ينظر )  ٢(
 ) . ٥٥٠( احمليط 

 ) . ٦/١٤٣( قاله الرازي يف احملصول )  ٣(
 ) . ٣/١٦٦( اإلاج شرح املنهاج : قال ذلك السبكي، ينظر )  ٤(
 ) . ٤/٣٢( شرح الزرقاين )  ٥(



____198_____________________________________________  __      
 

 

  .)١(»م معصوم، أو عرض مصونجس
  .)٢(احلاء والراء وامليم أصل واحد، وهو املنع وهو ضد احلالل :لغة) حرام (
هو ما استحق فاعله اللوم إال أن يسقط ذلك عنه مـن  «: عرفه ابن حزم بقوله :اصطالحا 

  .)٣(»اهللا تعاىل عفو أو توبة، وهو احملظور، والذي ال جيوز، واملمنوع
  :يلاملعىن اإلمجا

يف  إن هذه الكلية تبني جبالء حترمي كل ما فيه ضرر، سواء كان هذا الضرر على العبد  
مجاعة، يف دينهم أو أبدام أو أمواهلم، وسواء كان هذا الضرر حسيا نفسه أو بغريه فرداً أو 

  . أو معنويا، وسواء كان خاصا أم عاما، وقد جاءت النصوص متظافرة يف حترمي ذلك 
ما كان بغري حق، أما إدخال الضرر على الغري حبق كأن : حملرم املنهي عنهوقيد الضرر ا  

يتعدى حدا من حدود اهللا  فيعاقب  بقدر جرميته، أو يظلم غريه فيطلب املظلـوم مقابلتـه   
  . )٤(إحلاق الضرر بالغري بغري حق: بالعدل فهذا غري مراد قطعا، وإمنا املـراد يف هذه القاعدة 

: يف معرض تعليقه على قول اهللا تعــاىل   -رمحه اهللا-)٥(ابن تيميه ويقـول شيخ اإلسالم
  :ما نصه)٦( چڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  چ

                                 
 ) . ٩٧( الضرر يف الفقه اإلسالمي  :وينظر) . ٢٨(  الفقه اإلسالمي التعويض عن الضرر يف)  ١(
 ) .١٤١١(وس احمليط ، القام)١٣٥(جممل اللغة : ينظر)  ٢(
  ). ٤/٤١٥( رسائل ابن حزم :وينظر ) .  ١/٤٤( اإلحكام يف أصول األحكام )  ٣(

واإلحكام لألمـدي  )١/١٢٩(املستصفى للغزايل : ظرين. ما ي عنه يا جازماً : ومن أفضل ماعرف به احلرام 
 ). ١/٣٥٩( وشرح خمتصر الروضة )  ٤١(وروضة الناظر ) ١/١١٣( 

 ) . ٣٦٤: ( يف جامع العلوم واحلكم ينظر -رمحه اهللا-ا القيد الذي ذكرته أشار إليه اإلمام ابن رجب وهذ)  ٤(
بن تيمية احلراين مث الدمشقي الظاهري، ليم بن عبد السالم بن عبد اهللا هو تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احل)  ٥(

والعلل، وتفقه ومتهر، ومتيز وتقدم،  ، عامل نظر يف الرجال٦٦١الظاهري، ولد يف عاشر ربيع األول سنة  
وصنف ودرس وأفىت، وفاق األقران وصار عجبا يف سرعة االستحضار وقوة اجلنان والتوسع يف املنقول 

 -رمحه اهللا-االستقامة، القواعد النورانية وغريها كثري تويف  تلبس اجلهمية،كتاب الدرء، :واملعقول، من مؤلفاته
)٧٢٨. (  

، العقود الدرية يف سرية )٩/٢٧١(،النجوم الزاهرة )٣/٣٠٣(البداية والنهاية  ،)٤/١٤٩٦(تذكرة احلفاظ :ينظر 
 .ابن تيمية، وكتاب اجلامع لسرية شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 ) .١٥٧: ( األعراف)  ٦(
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واملناسبة الواضحة لكل ذي لب . فكل ما نفع فهو طيب، وكل ما ضر فهو خبيث «  
أن النفع يناسب التحليل، والضرر يناسب التحرمي والدوران، فإن التحرمي يدور  مع املضـار  

وغريها مما يضر بأنفس الناس، وعـدماً يف األنعـام   ...يف امليتة والدم وحلم اخلرتير وجوداً 
  .)١(»واأللبان وغريها

  :أدلة القاعدة 
  :قد تظافرت األدلة من الكتاب والسنة على بيان هذه القاعدة  وحترمي الضرر 

  .)٢(چ پ     پ  پ     ڀچ : قال اهللا تعاىل  -١
إذ حرم التضييق عليهن فقد أوجـب تعـاىل    « :-اهللارمحه -قال اإلمام ابن حزم   

  .)٣( »التوسيع عليهن وافترض ترك ضرهن
   .)٤( چ          ې  ې   ې  ې  چ : قال اهللا تعاىل  -٢

اهللا تعـاىل لكـل   ي من  يف اآلية : -رمحه اهللا- )٥(قال اإلمام ابن جرير الطربي         
 .)٦(نه حرام عليهما ذلك بإمجاع املسلمني ولود عن مضارة صاحبه وأواحد من أبوي امل

 .)٧(چڀ  ڀ  ٺ  ٺچ  :قال اهللا تعاىل -٣
وفسرت بأن اهللا حرم على الرجل أن يرجتع املرأة  «: -رمحه اهللا-قال األمام الشاطيب        

يقصد بذلك مضارا، بأن يطلقها مث ميهلها حىت تشارف انقضاء العدة مث يرجتعها مث يطلقها 

                                 
 ) . ٢١/٥٤٠( جمموع الفتاوى )  ١(
 ) .٦:( الطالق)  ٢(
 . ١٩١٢:م ) ١١/١٤٠(احمللى )  ٣(
 ) .٢٣٣(البقرة )  ٤(
حممد بن جرير بن يزيد بن كثري اإلمام العلم اتهد عامل العصر أبو جعفر الطربي صاحب التصانيف البديعة،)  ٥(

جامع البيان، : ترى العيون مثله، من أهم مؤلفاتهوكان من أفراد الدهر علما وذكاء وكثرة تصانيف قل أن 
  . ٣١٠سنة  -رمحه اهللا-تويف . ثار، التاريخ وغريها كثريذيب اآل

 ) .٩٥(وطبقات املفسرين للسيوطي ) ١١/١٤٥(، البداية والنهاية )١٤/٢٦٧(سري أعالم النبالء : ينظر      
 ) .٢/٥٩٥(جامع البيان للطربي : ينظر)  ٦(
 ) .٢٣١( :البقرة)  ٧(
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 .)١(»انقضاء العدة، وهكذا ال يرجتعها ال غرض له فيها سوى اإلضرار ا حىت تشارف
واألدلة على حترمي الضرر يف كتاب اهللا مبثوثة يف أكثر من موضع مما يؤكد لنا عنايـة    

يبقى الفـرد  الشارع العظيم حبفظ األنفس واألموال واألعراض من أي ضرر يضر ا حىت 
  .مطمئنا واتمع آمنا

  : نظرنا إىل السنة فسنجد فيها ما يؤكد هذا املعىن ومن ذلك ما إذا أو
  .  )٢( )ال ضرر وال ضرار: (قوله صلى اهللا عليه وسلم -١

وهو من أصرح األدلة على هذه القاعدة إال أن اإلمام ابن حزم يرى أن هذا اخلرب ال          
  .)٥(عناه صحيحمث أفاد بأن م )٤(ضعيف وألنه من طريق فيه رجل )٣(يصح ألنه مرسل

احلديث يدل على نفي الضرر مطلقاً، ألن النكرة املنفية تعم، وهذا النفي ليس وارداً  «       
  .)٦(»على اإلمكان وال على الوقوع قطعاً بل على اجلواز، وإذا انتفى اجلواز ثبت التحرمي

  
 
  .)٧( )من ضار أضر اهللا به: (وقوله صلى اهللا عليه وسلم -٢

                                 
 ) .٢/٦٥٨(املوافقات )  ١(
 .نيثيث القادم، لالرتباط بني احلديسوف يأيت خترجيه مع احلد)  ٢(
. الذي سقط بني أحد رواته وبني النيب صلى اهللا عليه وسلم ناقل واحد فصاعداً وهو املنقطع أيضاً: املرسل هو)  ٣(

. هذا هو معىن املرسل وبيان حجيته عند األمام ابن حزم . ل، وال تقوم به احلجة ألنه جمهولوهو غري مقبو
وهذا ليس موضع بيانه،  لح يف تعريف املرسلوقد اختلف أهل املصط.) ٢/١٤٣( أصول األحكام  اإلحكام يف
وقال مالك وأبو . هاء وأصحاب األصول أنه حديث ضعيففعند مجاهري احملدثني وكثري من الفق: وأما حكمه

ومعرفة علوم احلديث للحاكم )  ٥١/ ١( الح مقدمة ابن الص: ينظر. فة صحيح ببعض القيود اليت ذكروهاحني
 ) .٩١-٨٩(ونزهة النظر البن حجر ) ٢٣٤-١/٢١٩( تدريب الراوي و)  ٢٦-١/٢٥( 

  .فيه إسحاق بن حيي جمهول : وهو زهري بن ثابت وقال يف كتاب البيع )  ٤(
 . ١٤٥١:م ) ٩/٣٠٥(،١٣٥٥:م ) ٩/٥٤(احمللى  :ينظر

 . ١٣٥٥:م ) ٩/٥٤(احمللى  :ينظر)  ٥(
 ) . ٣/١٧٤( يف اية السول  -رمحه اهللا- قاله اإلمام األسنوي )  ٦(
وهذا احلديث والذي قبله أخرجه احلاكم يف حديث واحد من . ) ٤/٥١٥( ام يف أصوال األحكام  اإلحك)  ٧(

  . على شرط مسلم ومل خيرجاه حديث أيب سعيد اخلدري وقال هذا حديث صحيح اإلسناد
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  .)١(»و منهي عن املضارةفه«: تعليقا على احلديث -رمحه اهللا-مام ابن حزم قال اإل       
  :التطبيقات

كل أمر أنفذه الوكيل بعد عزله وهو غري عامل فنافذ،كأن يكـون مـوكالً يف أخـذ     - ١
فيعفو الويل عن القاتل وهو غائب، فإن عفوه ليس بشيء، وال شـيء علـى    )٢(القود

؛ ألن عازله بالقود ويصح عنده يبلغ ذلك املأمور القاتل، وال يصح عفو الويل إال بأن
: عزله من غري أن يعلمه ويف ذلك ضرر على الوكيل وقد قال  صلى اهللا عليه وسـلم 

  .)٣(فهو منهي عن املضارة) من ضار، أضر اهللا به(
االحتكار املضر بالناس حرام سواٌء يف االبتياع أويف إمساك ما ابتاع، ومينــع مـن    - ٢

                                                                                               
  .ل هذا أجود الطرق ولع)  ٢/٦٦( حيحني املستدرك على الص: ينظر

  وأمحـد يف مسـند  ) ١٤٢٩رح (الك يف موطئه باب القضـاء يف املرفـق   فقد أخرجه م: وأما احلديث األول
 ،)٢٣٤٠رح (و ابن ماجة يف كتاب األحكام باب من بىن يف حقِّه ما يضـر جبـاره   ) ٢٨٦٧رح (بن عباس ا 

  ) .١١١٦٦رح (والبيهقي يف سننه يف باب ال ضرر وال ضرار 
عن ابن عباس قال قضى النيب صـلى اهللا  (ن هذا احلديث ع -رمحه اهللا-وأذكر هنا كالما نفيسا لإلمام املناوي 

عن عبـادة  : رجاله ثقات، وقال النووي يف األذكار هو حسن : قال اهليثمي ،عليه وسلم أنه ال ضرر وال ضرار
حديث مل يصح،وقال ابن حجر فيه انقطاع، قال وأخرجه ابن أيب شيبة : بن الصامت رمز حلسنه، قال الذهيب ا

  . خر أقوى منه اه وغريه من وجه آ
وفيه عثمان بن حممد .اه . ورواه احلاكم والدار قطين عن أيب سعيد وزاد من ضر ضره اهللا ومن شق شاق اهللا عليه 

 ورواه مالك مرسال وله طرق يقوي بعضها: بن عثمان لينه عبد احلق، واحلديث حسنه النووي يف األربعني، قال ا
فـيض القـدير   ) . حلسن احملتج به تهي جمموعها إىل درجة الصحة أو اللحديث شواهد ين: بعضا، وقال العالئي

  ) . ٤١٤-٣/٤٠٨( وتتبع طرقه يف كتابه إرواء الغليل  -رمحه اهللا-وصححه األلباين ).  ٦/٥٥٩(
وابن ماجـه يف كتـاب   )  ٣٦٣٥رح ( أبو داود يف سننه يف أبواب القضاء : وأما احلديث الثاين فقد أخرجه 

) ١٥٧٩٣رح ( ند، مسند أيب صرمة وامحد يف املس)  ٢٣٤٢رح ( بىن يف حقه ما يضر جباره األحكام باب من 
، وحسنه شيخ اإلسـالم يف بيـان   ) ٤/٥١٥( وقد أستدل به ابن حزم يف اإلحكام وسكت عنه كأنه يصححه 

 ) .٥٢١( الدليل على بطالن التحليل 
 ) . ٤/٥١٥( اإلحكام يف أصوال األحكام  )  ١(
  .القصاص وقتل القاتل بدل القتيل، وقطع العضو بدل العضو هو : ودالق)  ٢(

 .)٣/٧١٣( ي يف شرح ألفاظ اخلرقي والدر النق)  ٢٩٢( وأنيس الفقهاء )  ٢/٤٩٨( النهاية البن األثري : ينظر
 ) . ٤/٥١٥( ، واإلحكام يف أصول األحكام ٢١٣٧: م )  ١٢/١٨٧(تتمة احمللى  :ينظر)  ٣(
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  .)١(ذلك
ر احملرم إجبار الشريك على البيع مع شريكه، بل ذلك من أعظم الضرر، إذ من الضر - ٣

وجب اهللا عليه ذلك، فـإن يف  كيف جيرب إنسان على بيع ماله بغري رضاه وبغـري أن ي
 . )٢(وراً وظلماً صراحاًذلك ج

ميرض من طعام وال حيل أكل السم القاتل ببطء أو تعجيل، وال ما يؤذي، وال اإلكثار  - ٤
 .)٣(وأكل املضر ترك للتداوي فهو منهي عنه  منه، اإلكثار

اً بالورثة، رال جيوز للمورث أن يوصي بأكثر من الثلث من تركته ؛ ألن يف ذلك إضرا - ٥
ـ ( )٤(وقد قال ابن عباس رضي اهللا عنه   :رار يف الوصـية مـن الكبـائر مث قـرأ    الض

)٥(چ                                       چ 
 

)٧( ))٦(   
  .التوفيق  وباهللا

  
  
  

  دةـاعـق
  )٨(حمسنما أُمر به فهو من فعل 

هذه القاعدة من القواعد اليت أكثر من ذكرها يف كتابه احمللى، فقد ذكرها يف أكثـر  
                                 

 . ١٥٦٨: م )  ٩/٣٣٦( لى احمل: ينظر)  ١(
 . ١٥٤١: م )  ٩/٣٠٥( احمللى : ينظر)  ٢(
 . ١٠٣١: م )  ٧٠/ ٨( و .  ١٠١٤: م )  ٨/٦٠( احمللى : ينظر)  ٣(
 . ١٠١٥:م ) ٨/٦٠(احمللى  :ينظر)  ٤(
 ) .٢٢٩(  :البقرة)  ٥(
ف ومصن)  ٣٠٩٣٣رح ) (  ٦/٢٧٧( يبة نف ابن أيب شومص)  ١٠/١٩٩( احمللى : ثر مسنداً يف هذا األ :ينظر)  ٦(

 ) . ٨٩٤٧رح ) (  ٩/٨٨( واملعجم األوسط )  ١٦٤٥٦رح ) (  ٩/٨٨( عبد الزاق 
 . ١٧٥٥: م )  ١٠/١٩٩( احمللى )  ٧(
 ،٢٠٩٢:م ) ١٢/١٣٣(، ٣١١:م ) ٣/٧٥(، ١٣٨٩:م ) ٩/٨٥: (وينظر أيضا . ١٢٦٥:م ) ٨/٢٨٠(احمللى )  ٨(

 .من املواضع  وغريه ٣١١:م ) ٣/٧٥(، ١٤٢٩:م ) ٩/١٨٥(  ،٢٠٩٢:
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من عشرين موضعا، وهي أصل يف رفع العقاب والعتاب عن كل حمسن،ويف ذلك داللة على 
 . اء اهللا من خالل دراسة القاعدةش إننبني ذلك بوضوح أمهية القاعدة ومكانتها،كما سوف 

  :معىن القاعدة
ال ما، فإن كان اخلالق تعاىل أو رسوله صلى اهللا عليه مر املأمور عمإلزام اآل: األمر هو ):أُمر(

، وهذا هو األصل يف األمـر  )١(وسلم فالطاعة هلما فرض، وإن كان ممن دوما فال طاعة له
  . )٢(دليل يدل عليهمحله على الوجوب وميكن صرفه إىل الندب ب

  .ويف هذه القاعدة األمر يشمل الواجب واملندوب 
احملسن هو الذي يحسـن الشـيء   : وقيل محِسن ومحسانٌ،واحلسنة ضد السيئة، ):حمسن(

أحدمها اإلنعام إىل الغري، والثاين إحسـان يف  : إحساناً أي يعلمه، واإلحسان على وجهني 
  . )٣(اً أو عملَ عمالً حسناًفعله، وذلك إذا علم علماً حسن

  :املعىن اإلمجايل للقاعدة
أن يكـون الفعـل   : ني ونتيجة، املقدمة األوىل منهمامركبة من مقدمت ةهذه القاعد

الذي قام به مما أمره اهللا تعاىل به أو أمره به رسوله صلى اهللا عليه وسلم، وقام به على الوجه 
  .غري تعد وال تفريط الذي أمر به  من غري زيادة وال نقصان،ومن 

أن من فعل ما سبق وقام مبا عليه من حقوق اهللا وحقوق عباده،  وهي: ثانيةالاملقدمة 
ال جناح عليه :فإنه ينال النتيجة وهي أنه يعترب حمسناً، وإذا كان حمسنا فال سبيل عليه ، أي 
  . )٤(لى حمسنوال معاتبة و ال عقاب وال ضمان وال دية وال قود ؛ ألنه حمسن وال سبيل ع

  :ل القاعدةدلي
  .)٥(چ ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہچ : قال تعاىل -

                                 
 .إال ممن أمر اهللا أو رسوله صلى اهللا عليه وسلم من ويل أمر املسلمني أو الوالدين وحنومها )  ١(
، شرح )٢/١٣٧(، اإلحكام لألمدي )٢/٦١(املستصفى  ،)٣/٢٦٩) (١/٤٤(إلحكام البن حزم ا :ينظر)  ٢(

 ).٣/٥(الكوكب املنري 
 ) .٤/١٢٨: (غة ، جممل الل)٣٤/٤٢٣(تاج العروس :ينظر )  ٣(
 .١٢٦٥:م ) ٨/٢٨٠(، ١٥٨٥:م ) ٩/٣٤٣(،١٤٢٩:م ) ٩/١٨٥(،٢٠٩٢:م ) ١٢/١٣٣(احمللى : ينظر)  ٤(
 ) .٩١(التوبة )  ٥(
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ومن هو مأمور بشيء ويعمل يف شـيء فـال    : -رمحه اهللا-يقول اإلمام ابن حزم 
مث ذكر اآلية، مث أحلق  -ضمان عليه؛ ألنه يفعل ما يفعل من ذلك حمسن، وقد قال اللَّه تعاىل

 )١(  چ                                         چ ا قول اهللا تعاىل 

   .)٢(اًمبينا وموضحا من هو الذي عليه السبيل والقرآن يفسر بعضه بعض -
كل من مل يلمه اللَّه تعاىل على تركه لفعل ما، وأباح له فعـله فهـو   :ويقول أيضا
  .)٣(بضرورة العقل حمسن

  . )٤(وإلزام احملسن بالغرامة املالية من السبيل الذي رفعه اهللا عنه
  :دةتطبيقات القاع

كل من عدا عليه حيوان متملك من بعري أو فرس أو بغل أو فيل أو غري ذلك، فلـم   - ١
يقدر على دفعه عن نفسه إال بقتله، فقتله فال ضمان عليه ؛ ألنه مأمور بدفعها عـن  
نفسه منهيا عن إمكاا روحه أو جسمه أو ماله أو أخيه املسلم، فإذ هو مأمور بذلك، 

على النجاة منها إال بقتلها فهو مأمور بقتلها ؛ ألن قتلها هو الدفع الذي أمر ومل يقدر 
 . )٥(به، ومن فعل ما أمر به فهو حمسن، وإذ هو حمسن فال سبيل عليه

؛ ال تضييع هلا،فال ضمان عليه فيهاالوديعة إن تلفت من غري تعد ممن أودعت عنده، و - ٢
 .)٦(، واحملسن ال سبيل عليهألنه إذا حفظها ومل يتعد وال ضيع فقد أحسن

أو حجر يف بناء، فعلى املشتري قلع ذلك بألطف ما يقـدر   )٧(من باع سارية خشب - ٣
ا مما البد له من هدمه، وال شيء عليـه  السارية من البناء، وهدم ما حوهل عليه ملا حول

                                 
 ) .٤٢(  :الشورى)  ١(
 . ١٤٢٩:م ) ٩/١٨٥(احمللى : ينظر)  ٢(
 . ١٥٨٥:م ) ٩/٣٤٣(احمللى  :ينظر)  ٣(
 . ١٥٨٥:م ) ٩/٣٤٣(احمللى  :ينظر)  ٤(
 . ١٢٦٥:م ) ٨/٢٨٠(احمللى : رينظ)  ٥(
 . ١٣٨٩:م ) ٩/٨٥(احمللى : ينظر)  ٦(
والقاموس ) ٣٣٦(جممل اللغة  :ينظر . وقيل أسطوانة من حجارة أو آجر ومجعها السوارياألسطوانة: السارية)  ٧(

 ) .١٦٦٩(احمليط 
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  . )١(يف ذلك، ألن له أخذ متاعه كما يقدر
ط فهو حمسن واحملسن ال سبيل تعد وال تفري وإذا فعل ما أُمر به من أخذ متاعه من غري

  .عليه
من دخل يف مسجد فظن أن أهله قد صلوا صالة الفرض اليت هو يف وقتها، أو كـان   - ٤

ممن ال يلزمه فرض اجلماعة، فابتدأ فأقيمت الصالة فالواجب أن يبين علـى تكـبريه   
فعل ما أمر فقد ويدخل معهم يف الصالة، برهان ذلك أنه ابتدأ الصالة كما أمر، ومن 

أحسن، وما على احملسنني من سبيل فإن كان قد صلى منها ركعة فأكثر فكذلك فإذا 
  .)٢(أمت هو صالته جلس وانتظر سالم اإلمام فسلم معه

من أصابه الرعاف يف صالته واستطاع أن يسده، ومل ميس شيئا من ثوبه، أو ظـاهر   - ٥
بدنه أو ثوبه، فأمكنه غسـل   من ه صحيحة وال شيء عليه،وإذا مس شيئاًبدنه فصالت
ء مشـى إىل املـاء   الته، فصالته تامة، وسواري مستدبر القبلة وهو متماد يف صذلك غ

 .     كثرياً أو قليالً
يف مشـيه   برهان ذلك أن غسل النجاسة واجتناب احملرمات فرض بال خالف، فهـو 

 مر بأدائـه؛ فرض، وال تبطل الصالة بأن يؤدي فيها ما أُ لذلك ويف عمله لذلك مؤد
  .)٣(مل خيالف، بل صلى كما أُمر ومن فعل ما أُمر به فهو حمسن ألنه 

بأن يعطي ؛ ألنه مأمور وت أن يقضي بعض غرمائه دون بعضٍجيوز للمريض مرض امل - ٦
ذلك الذي أنصف  نصافه بعض غرمائه دون بعض معطفهو يف إ )٤(كُلُّ ذي حق حقه

  .)٥(فهو حمسن واإلحسان ال يردحقَّه ومن فعل ما أمر به 
أو قلع ضرسا وجِعة أو متأَكِّلَةً بغري إذْن صاحبها، فإن قامت  )٦(من قطع يدا فيها أَكَلَةٌ - ٧

                                 
  . ١٤٢٩:م ) ٩/١٨٥( احمللى  :ينظر) ٣(
 . ٣١١:م ) ٣/٧٥(احمللى : ينظر)  ٢(
 . ٤٦٣:م ) ٤/١٠١(احمللى : ينظر)  ٣(
 .من هذا البحث) ٢٣٠(:ينظر  ،خترجيه يأيتهذا بعض حديث س)  ٤(
 . ١٣٩٥:م )  ٩/١٠٣(احمللى : ينظر)  ٥(
. اهلمزة والكاف والالم باب تكثر فروعه واألصل كلمة واحدة ومعناها التنقص ) أكل: (يقول ابن فارس)  ٦(
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قامت البينة أو علم احلاكم أن تلك اليد ال يرجى هلا برء، وال توقف، وكذلك الضرس 
القـاطع وال   إذا كان شديد األمل قاطعا به عن صالته ومصاحل أموره، فال شيء على

 .)١(على القالع وقد أحسنا؛ ألنه دواء وقد أمر الرسول صلى اهللا عليه وسلم باملداوة
وبناء على ما سبق فإن من داوى أخاه املسلم كما أمره اهللا على لـسان نبيه صلى اهللا 

 .  )٢(عليه وسلم فقد أحسن، وما على احملسنني من سبيل
ع قاتله، فإن وافقت يف هذه احلالة منيـة املريـد   فإن مل يندف ،من مر أمام املصلي دفعه - ٨

للمرور فدمه هدر، وال شيء فيه ال قود وال دية وال كفارة، برهان ذلك أن املصـلى  
قاتل كما أمره  مأمور مبنع اآلخرين من املرور أمامه ومأمور مبقاتلته إذا مل يندفع، ومن

  .حملسننيفهو حمسن، وال سبيل على ا )٣(الرسول صلى اهللا عليه وسلم
ليس متعديا فال قود عليه، وال دية، وليس قاتل  كان فإذ هو حمسن فليس متعديا، وإذ

  . )٤(خطأ فتكون عليه كفارة

                                                                                               
 ) .١/١٧٣: (، ولسان العرب )٣٣(جممل اللغة  :ينظر. فيأكل منهداء يقع يف العضو :اَألكلة مقصورو

تداووا فإن اللَّه مل يضع داًء إال وضع :صلى اهللا عليه وسلم قال رسول اللَّه : عن حيىي بن أسامة بن شريك قال)  ١(
  ) . اهلرم: وما هو يا رسول اللَّه ؟ قال:له شفاًء، غري داٍء واحد قالوا 

، وصححه ابن حبان يف صحيحه وقال بعد ما أورد ٢٠٥٣:م ) ١٢/٨٧( -رمحه اهللا-صححه ابن حزم 
  .ما على وجه األرض اليوم إسناد أجود من هذا اإلسناد :احلديث، قال سفيان 

رح (، وقال احلاكم يف املستدرك حديث صحيح اإلسناد ينظر كتاب الطب )٦٠٦١رح ( كتاب الطب : ينظر        
، وأبو داود يف كتاب )٧٥٥٣رح (يث النسائي يف كتاب الطب باب األمر بالدواء وقد أخرج احلد ،)٨٢٠٦

زل اهللا داء إال وأنزل له شفاء ، وابن ماجة يف كتاب الطب باب ما أن)٣٨٥٥رح (الطب باب الرجل يتداوى 
 ) .٣٤٣٦رح (

 . ٢٠٥٣:م ) ١٢/٨٧(احمللى  :ينظر)  ٢(
إذَا صلى أحدكم إلَى ما : ( يقول صلى اهللا عليه وسلمرسولَ اللَّه مسعت : دخل أبو سعيد على مروان فقال )  ٣(

فَإِن لْهقَاتى فَلْيفَإِنْ أَب رِهحيف ن فَعدفَلْي هيدبني ي ازتجأَنْ ي دأَح ادمن الناس فَأَر هرتسطَانٌييا هو شم . ( =  
، وهو حديث متفق عليه، أخرجه البخاري يف ٢٠٩٣:م ) ١٢/١٣٣(يف احمللى  -رمحه اهللا-ابن حزم رواه =

، ومسلم أيضا يف كتاب الصـالة باب منع املـار ) ٥٠٩رح ( كتاب الصالة باب يرد املصلي من مر بني يديه 
 ) . ٥٠٥،٥٠٦رح ( بني يدي املصلي 

 . ٢٠٩٢:م ) ١٢/١٣٣(احمللى  :ينظر)  ٤(
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:  -رمحه اهللا-لبحر وخافوا العطب، قال اإلمام ختفيف أمحال السفينة إذا مال ا ا -٩
ـ على أهل املركبفليخففوا األثقل فاألثقل وال ضمان فيه  « ورون بتخلـيص  أم؛ ألم م

   .)٢(»فمن فعل ما أمر به فهو حمسن .)١(چۀ    ۀ  ہ  ہ      ہچ  :أنفسهم، قال تعاىل
  .وباهللا التوفيق 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 دةـاعـق
  )٣(يلزم إنجازهالوعد ال 

يف هذه القاعدة بيان بأن من وعد آخر أن يعطيه ماالً معيناً أو غري معني، أو يعينـه  

                                 
 ) . ١٩٥( البقرة )  ١(
  .بتصرف .  ١٣٢١: م )  ٩/١٨( احمللى )  ٢(
: ق )  ٤٢٩(، وشرح القواعد للزرقا ٢١٤:ق )  ٤/١١٣٨( الفروق : ينظر .١٢٠٥:م )  ٨/٢٢٧( احمللى )  ٣(

 ) . ٩/٣٤٥( ، واملبدع البن مفلح ) ٥/٣٩٠( ، وروضة الطالبني ) ٦/٢٩٩(الذخرية .  ٨٣
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ما، وسـواء  أو مل حيلف له، أو أن يشتري منه شيئا ما أو يبيعه شيء  على عمل ما حلف له
تزوج فالنة وأنا أعينك يف صداقها بكذا : مل يدخله،كمن قال آلخر أدخله بذلك يف نفقة أو

وإن  مل يلزمه الوفاء بـه، : -رمحه اهللا-وكذا، وغري ذلك من الوعود، قال اإلمام ابن حزم 
  .)١(ىف بهره له ذلك، واألفضل لو وكان يك

وكالمنا هاهنا فيه بيان أنه ليس كلُّ وعد جيب الوفاُء به، وإمنا جيب الوفاُء بالوعـد  
الواجب الذي افترضه اللَّه تعاىل فقطْ، وال يلزم أحد أحدا ما التزمه، لكن ما ألزمه اللَّه تعاىل 

  .)٢(ملرُء أو مل يلتزمهفهو الذي يلْزم سواٌء التزمه ا صلى اهللا عليه وسلم على لسان نبيه 
  :وكل وعد ال خيلو من حالتني ال ثالثة هلما 

ه فال خالف يف إنفـاذ  إما أن يكون هذا الوعد يف نص القرآن أو السنة إجيابه وإنفاذ -
  . ذلك وإجيابه

وإما أن يكون ليس يف نص القرآن وال يف السنة إجيابه وال إنفـاذه ففي هذا احلالة ال  -
 .)٣(ابهيلزم إنفاذه وال إجي

جـواز مـا    )٤(وهذه القاعدة رتب عليها مجع من العلماء ممن يرى أن الوعد ملزم
الذي تقوم به بعض املصارف اإلسـالمية   )٥( )بالوعد واملراحبة لآلمر بالشراء الوفاء(يسمى 

                                 
 . ١١٢٦: م )  ٨/١٨٠( احمللى  :ينظر)  ١(
 . ١٣٢٧: م )  ٩/٢٤( احمللى : ينظر)  ٢(
 ) . ٥/١٥( اإلحكام البن حزم  :ينظر)  ٣(
  .، ومن قال باإللزام مطلقاً أصبغ من املالكية  -رمحه اهللا-وهذا مذهب اإلمام مالك على تفصيل عنده   )٤(

 .ال يلزمه شيٌء من ذلك إِال أن يدخلَه بوعده ذلك يف كُلْفَة فيلْزمه ويقضى عليه : وقال مالك       
  . كله الزم ويقضى به على الواعد ويجبر الوعد : وقال ابن شبرمة

) ٤/٢٤١(ام القرآن البن العريب ،وأحك)١/٢٥٦(فتح العلي املالك يف الفتوى على مذهب اإلمام مالك : ينظر   
 .١١٢٦:م ) ٨/١٨١(واحمللى )  ٢٠/٤٣٥(أحكام القرآن للقرطيب و

يتقدم العميل الراغب يف الشراء إىل املصرف اإلسالمي طالبا منه شراء سلعة معينة  هو أن: صورة هذه املعاملة)  ٥(
  .وحيدد أوصافها وكميتها، ويعد املصرف بشرائها منه بعد حتديد نسبة الربح الذي يقترح أن يدفعه للمصرف 

، )٦٠٠(هية املعاصرة واملوسوعة للقضايا الفق) ١٤١(أنواعها،استخدامها، استثمارها : الودائع املصرفية: ينظر 
 ) .   ٢/٧٥٣(يف جملة امع العدد اخلامس ) ٣/٥-٢/٥(٤١-٤٠(وقرار امع الفقهي رقم 
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  .وب من أساليب االستثمار املعاصرةوهو أسل
  :أدلة القاعدة

ر مذموماً، وال ملوماً، وال عاصياً، بـل قـد   ليس كل من وعد فأخلف أو عاهد فغد :أوالً
يكون مطيعاً مؤدي فرضٍ، كمن وعد مبا ال حيل أو عاهد على معصية فال حيـل لـه   

  .زين أو يشرب مخرا أو ما أشبه ذلكالوفاء بشيء من ذلك كمن وعد ي
فإذا كان كذلك فال يكون إجناز الوعد والعهد فرضا، إال على من وعـد بواجـب  

  .)١(من دين أو أداء حق فقط عليه، كإنصاف
من وعد وحلف واستثىن فقد سقط عنه احلنث، بالنص واإلمجاع املتيقن، فإذا سـقط   :ثانياً

مل فرق بني وعد أقسم عليه وبـني وعـد   عنه احلنث مل يلزمه فعل ما حلف عليه، وال
  .يقسم عليه

  .)٢(چڱ  ڱ  ڱ   ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀچ : قال اهللا تعاىل :ثالثاً
فقـد عصـى اهللا    فصح حترمي الوعـد بغري استثناء، فوجب أن من وعد ومل يستثن

  . تعاىل يف وعده ذلك
إن شاء اهللا تعاىل أو حنو ذلك : وال جيوز أن جيرب أحد على معصية، فإن استثىن فقال

اهللا مل يفعل؛ ألنه إمنا وعده أن يفعل إن شـاء   فال يكون خملفاً لوعده إن مما يعلقه بإرادة اهللا
  . )٣(اىل كونهفإن مل ينفذه فلم يشأ اهللا تع وقد علمنا أن اهللا تعاىل لو شاء ألنفذه

  : -رمحه اهللا-ومما استدل به الفقهاء على هذه القاعدة ومل يذكره ابن حزم 
 :أكذب المرأيت ؟ فقال صلى اهللا عليه وسلم: ليه وسلمقال رجل لرسول اهللا صلى اهللا ع -
ال ( :يا رسول اهللا أفأعدها وأقول هلا؟ فقال صلى اهللا عليه وسلم: قالف). ال خري يف الكذب(

  .)٤( )جناح عليك
                                 

 . ١١٢٦:م ) ٨/١٨١(احمللى  :ينظر)  ١(
 ) .٢٤ - ٢٣: (الكهف)  ٢(
 . ١١٢٦: م )  ١٨٢-١٨١/ ٨( يف احمللى  :ينظر)  ٣(
هذا «: ، قال ابن عبد الرب يف التمهيد)١٧٩١:رح (والكذب ب ما جاء يف الصدق يف املوطأ كتاب الكالم، با)  ٤(

وقد رواه ابن عيينة عن صفوان بن سليم عن  ،مسندا صلى اهللا عليه وسلماحلديث ال أحفظه ذا اللفظ عن النيب 
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... وهو يدل على أمـرين «: تعاىل تعليقاً على هذا احلديث -رمحه اهللا-قال القرايف 
ثانيهما أن إخالف الوعد ال حرج فيه ولو كان املقصود بالوعد الذي يفي به ملـا احتـاج   

  .)١(»للسؤال عنه
ومن نيته أن إذا وعد الرجل أخاه : (قال من األدلة حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم أنهو -

  .)٢( )له فلم يف ومل جيئ للميعاد فال إمث عليهيفي 
  
  
  
  

  :التطبيقات
إن جئتين بعبدي اآلبق فلك علي بكذا، أو إن فعلت : مثالً، فمن قال آلخر)٣(يف اجلعالة - ١

من جاءين بكذا فله كـذا،  : أشهد على نفسه كذا وكذا فلك علي بكذا، أو هتف و
  .)١(فجاءه مل يقض عليه بشيء ويستحب لو وىف بوعده

                                                                                               
شارح وهذا يعين أنه حديث مرسل، وقال الزرقاين ) ١٦/٢٤٧(  »صلى اهللا عليه وسلمعطاء بن يسار عن النيب 

) ين ثقة عابد تابعي صغري فهو مرسلبضم السني املد) مالك عن صفوان بن سليم (أن هذا احلديث رواه  املوطأ
  ) . ٢/٨١٢(املغين يف محل األسفار  أن احلديث معضل، ذكر ذلك يف:  وقال أبو الفضل العراقي) ٤/٥٢٤(

نان فأكثر، ويسمى منقطعا، بفتح الضاد، يقولون أعضله فهو معضل، وهو ما سقط من إسناده اث: واملعضل هو
  . ويسمى مرسال عند الفقهاء وغريهم

 ) . ١/٢١١( تدريب الراوي : ينظر
 . ٢١٤: ق )  ٤/١١٣٩( الفروق )  ١(
   :وقال عنه الترمذي)  ٢٦٣٣: رح (  أخرجه الترمذي يف سننه كتاب اإلميان باب ما جاء يف عالمة النفاق)  ٢(

)  ٤٩٩٥: رح(  كتاب األدب باب يف العدة وأبو داود يف »يوهذا حديث غريب وليس إسناده بالق« 
وضعفه األلباين )  ٥/١٩٩) (  ٥٠٨٠: رح (ويف املعجم الكبري )  ٢٠٦٢٤: ح ر( والبيهقي يف السنن الكربى 
 .  ) ٣/٤٤٦(  »ومجلة القول أن احلديث ضعيف للجهالة واالضطراب«: يف السلسلة الضعيفة وقال

اجلعل : وقيل. جعلت له جعال وأجعلت أوجبت: ها ما جيعل على العلم، ويقالسرها وضمبفتح اجليم وك)  ٣(
  .ا يعطاه اإلنسان على األمر يفعلهم: عالة واجلعيلة، وهي يف اإلصطالحواجل
 ) .٣/٤٩(وذيب األمساء ) ٢٨١(واملطلع على أبواب املقنع ) ١٦٩(أنيس الفقهاء : ينظر
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آخر سكىن داره أو ركوب دابته أو خدمة عبده، فما حازه املمنـوح  )٢(للمرء أن مينح - ٢
منها فهي له وال حق للمانح يف شيء منها، وله أن يسترد ما منحه سواء عـني مـدة   

  . )٣(لوعد ال يلزم الوفاء بهمعينة أو مل يعني ألن ا
من كان عليه دين مؤجل فأشهد على نفسه أنه أسقط األجل وجعله حاالً، فإنـه ال   - ٣

 .)٤(يلزمه ذلك، والدين إىل أجله كما كان، ألن ذلك وعد والوعد ال يلزم الوفاء به
 . )٥(تزوج فالنة وأنا أعينك يف صداقها بكذا وكذا، مل يلزمه الوفاء : من قال - ٤

  .تيسر الوقوف عليه يف هذه القاعدة وباهللا التوفيق  هذا ما
  

  
  
  
  

  دةـاعـق
  )٦( كلُّ شرط ليس يف كتاب اللَّه فهو باطلٌ

                                                                                               
 . ١٣٢٧: م )  ٢٣/ ٩( احمللى  :ينظر)  ١(
واملنحة ما يعطى ليتناول ما يتولد منه كالثمر واللنب وحنو ذلك مث يرد األصل بعد فترة من الزمن، كما إذا :املنحة)  ٢(

  . ليشرب لبنها أو شجرة يأكل مثرها منحه ماشية
 ) .٣/٣٦١(ومعجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية ) ٢٢٥(ة لبالطَّ لبةُط :ينظر

 . ١٦٤٩: م ) ١٠/٧٢(احمللى  :ينظر)  ٣(
 . ١٢٠٦: م ) ٨/٢٢٧(احمللى  :ينظر)  ٤(
 . ١١٢٦:م ) ٨/١٨٠(احمللى  :ينظر)  ٥(
: م )  ١٠/٣٥( ، ١٤٤٧: م ) ١٩٢/ ٩( ، ١٢٠٥: م )  ٢٢٦/ ٨( ،٩٣٢: م )  ٧/٢٢٣( احمللى  :ينظر)  ٦(

  .١٨٤٩: م ) ١١/٤٦( ، ١٦٢٨
  ، األشباه والنظائر) ٣٠٣ -٢٥٩( القواعد النورانية : القاعدة وبيان اخلالف فيها ينظر ولالستزادة من فهم

 ،٥٤٦(ستخرجة من إعالم املوقعني ، القواعد الفقهية امل)٢/١٧(قواعد ابن رجب ) ١/٢٧٠(البن السبكي 
 . ٨٨، ٨٢: ق )  ٥٦٣
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أنـه أكثـر مـن      -رمحه اهللا-ومما يبني لنا أمهية هذه القاعدة عند اإلمام ابن حزم    
  .احمللى أكثر من مخس وثالثني مرة تكرارها يف كتابه

  : القاعدةمعىن
ألم جعلوا ألنفسهم  شرطاً طُرالشالعالمة، وأشراط الساعة عالماا، وسمي  :الشرط لغة

  .)١(عالمةً يعرفون ا
كم ما بوجود حكم آخر تعليق ح«يف تعريفه  -رمحه اهللا-يقول اإلمام ابن حزم  :اصطالحاً

  . ورفعه برفعه
أعطيتـك   إن خدمتين شهراً: يأت به نص، وذلك حنو قول القائل وهو باطل ما مل

  . )٢(»درمهاً
وال يلزم من وجوده وجود وال ما يلزم من عدمه العدم  :وعرفه األصوليون بقوهلم

  .)٣(عدم لذاته
ضـد  : وخسراً، وأبطلـه والباطـل   ذهب ضياعاً :من بطل بطالً وبطوالً بضمهن :الباطل
  .)٤(احلق

  .)٥(»حقاً ما ليس: الباطل« : -رمحه اهللا-وقال ابن حزم 
تـربأ   فإن كانت عبادة فبطالـا أن ال . لف اآلثار املقصودة من الفعل عنهخت :هووالباطل 

  . الذمة وال حيصل ا الثواب
وإن كان عقداً أو حنوه فبطالا أن ال يترتب عليه أثره من نقـل امللـك أوحـل    

  .)٦(االستمتاع وحنو ذلك

                                 
 ).٥٤(واملطلع على أبواب املقنع ) ٨٤(وأنيس الفقهاء ) ٨٦٩(القاموس احمليط  ،)٣٦٣(جممل اللغة : ينظر)  ١(
 ) . ٤/٤١٦( رسائل ابن حزم : وينظر)  ١/٤٥( اإلحكام البن حزم )  ٢(
 ) .١/١٣٠(واإلحكام لألمدي) ٢/١٨٨(واملستصفى ) ٢/٤٦٦(البحر احمليط : ينظر)  ٣(
 ) . ١٢٤٩(والقاموس احمليط )  ١/٤٤٢(لسان العرب : ينظر)  ٤(
 ) . ١/٤٣( -رمحه اهللا-اإلحكام البن حزم )  ٥(
عياض . د.، أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله )١/٤٤١(طويف والروضة لل)  ١/١٧٨( املستصفى  :ينظر)  ٦(

 ) . ٥٩( السلمي 
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بطال إال شـرطًا  فحكمه اإلشرط  -وكل من ألفاظ العموم  –ومعىن هذه القاعدة أن كل 
  .)١(جاء بإباحته القرآن أو السنة

احلظر واملنع، وال يصحح شرطا إال ما  -رمحه اهللا-فاألصل يف الشروط عند اإلمام 
  . )٢(ثبت جوازه بنص أو إمجاع، وإذا مل يثبت أبطله واستصحب احلكم الذي قبله

  :أدلة القاعدة
خطب الناس فحمد (لى اهللا عليه وسلم صأن رسول اهللا  )٣(ما روته عائشة رضي اهللا عنه -١

ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست يف كتاب : أما بعد: له مث قالاهللا وأثىن عليه مبا هو أه
اهللا، ما كان من شرط ليس يف كتاب اهللا عز وجل فهو باطل، وإن كان مائة شرط، كتاب 

  .)٤( )وشرط اهللا أوثق اهللا أحق،
ما بال أنـاس  : قام فقال  صلى اهللا عليه وسلمأن رسول اهللا(وذكر من طريق آخر 

يشترطون شروطاً ليست يف كتاب اهللا من اشترط شرطاً ليس يف كتاب اهللا فليس لـه وإن  

                                 
 . ١٢٧٠: م )  ٨/٢٩٣( احمللى  :ينظر)  ١(
سواء كان نفيا أو إثباتا ال يثبت إال  الشرط«: وقال ذا القول احلنفية كما نص على ذلك السرخسي بقوله)  ٢(

  ) .١٩/١٨٧(املبسوط .   »قول من ينكر وجود الشرط حبجة والقول
أن األصل يف الشروط اجلواز والصحة، وال حيرم منها ويبطل إال ما دل الشرع على حترميه وإبطاله، : القول الثاين       

  . نصا أو قياسا، عند من يقول به 
ومالك قريب منه، لكن . ي على هذا القول وأصول أمحد املنصوصة عنه أكثرها جير« -رمحه اهللا-يقول ابن تيمة      

ضرب أمثلة كثرية على  مث »أمحد أكثر تصحيحا للشروط، فليس يف الفقهاء األربعة أكثر تصحيحا للشروط منه
  ) . ٢٦٥( القواعد النورانية : ينظر. ذلك 

 ) .٥/٣٩(احلاوي الكبري .  »الشرط إذا ناىف موجب العقد أبطله«ويقول اإلمام املاوردي       
عائشة بنت أيب بكر الصديق رضي اهللا عنها الربيئة املربأة، أم املؤمنني زوج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، )  ٣(

 تزوجها قبل اهلجرة وهي بنت ست سنني، وبىن ا يف املدينة وهي بنت تسع سنني، وتويف وهي بنت مثاين
  .ودفنت بالبقيع  ٧٥ينة سنة ،كانت من أحفظ الصحابة وأفقههم، توفيت باملدعشرة سنة

 ) .٨/١٦(واإلصابة ) ٧/٢٠٥(وأسد الغابة ) ٨/٥٨(لطبقات الكربى  :ينظر
:  حر( يف كتاب العتق باب إمنا الوالء ملن اعتق  -رمحه اهللا-من طريق مسلم  -رمحه اهللا-رواه اإلمام ابن حزم )  ٤(

يحه من ذلك ما رواه يف كتاب العتق يف أكثر من موضع من صح -رمحه اهللا-، وأخرجه البخاري ) ١٥٠٤: 
 . ١٤٤٧:م )  ٩/١٩٢( وينظر احمللى )  ٢٤٢٢:  حر.. ( باب ما جيوز من شرط املكاتب 



____214_____________________________________________  __      
 

 

  . )١( )اشترط مائة مرة، شرط اهللا أحق وأوثق
 . )٢( »فهذا األثر كالشمس صحة وبياناً« :مث قال اإلمام بعد ذكر هذا احلديث

شترط يف بـيع أو غريه مـن أحـد   ال خيلو كل شرط ا: قال -اهللا رمحه-من أدلته انه  -٢
  :أوجه ثالثة ال رابع هلا

  . يف العقد ح هذا الشرط عمال مل جيبإما أن يب -
  .ب هذا الشرط عمالمل يوجبه العقدوإما أن يوج -
  .وإما أن مينع عمال مل مينعه العقد  -

صلى ، قال رسول اهللا والعمل يكون بالبشرة، أو باملال فقط، وكل ذلك حرام بالنص
وأما املنع من العمل فإن  )٣( )كم وأموالكم وأبشاركم عليكم حرامإن دماء( :اهللا عليه وسلم
  . )٤(چٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پچ : اهللا تعاىل يقول 
فصح بطالن كل شرط مجلة إال شرطاً جاء النص من  :بعد ذلك -رمحه اهللا-مث قال 

  . )٥(القرآن أو السنة بإباحته
وقد جاء القرآن بأن جنتنب نواهي اهللا تعاىل ومعاصيه، «: -رمحه اهللا-األدلة ما قاله  من -٣

كل شـرط  فمن عقد على معصية فحرام عليه الوفاء ا، فإذ ال شك يف هذا، فقد صح أن 
  .)٦(»ليس يف كتاب اهللا تعاىل فهو باطل،والباطل حمرم، فكل حمرم فال حيل الوفاء به

  :همارمها ونبني موقف ابن حزم منهذا الباب نذك وهناك حديثان مهمان يف
إنَّ أحق الشروط أنْ توفُوا به ما : (قوله صلى اهللا عليه وسلم: حديث احلديث األول

                                 
ورواه ) ٢٤٢٢: رح ( الوالء ملن اعتق واحلديث صحيح حيث رواه مسلم ذا الفظ يف كتاب العتق باب إمنا )  ١(

 ذا الفظ واحلديث يف كتاب العتق  باب يف بيع املكاتب إذا اإلمام ابن حزم من طريق سنن أيب داود رمحهما اهللا
 ) . ٣٩٢٩:  حر( فسخت الكتابة 

 . ١٤٤٧: م ) ١٩٢/ ٩(  ىاحملل)  ٢(
 .من هذا البحث) ١٩١( :سبق خترجيه ينظر)  ٣(
 ) . ١( التحرمي )  ٤(
 . ١٤٤٧:م )  ٩/١٩٤( احمللى  :ينظر)  ٥(
 . ١٤٤٧:م )  ٩/١٩٣( احمللى )  ٦(
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 .)١( )استحلَلْتم به الفُروج
  :موقف ابن حزم من حديث الشروط

أن هذا خرب صحيح، ولكن الذين يستدلون ذا احلـديث علـى   « :قال أبو حممد
األصل يف الشروط اجلواز، هم ال خيتلفون معنا وال مسلم على ظهر األرضِ يف أنه إنْ شرطَ 

أو أنْ تدع الصالة، أو أنْ تدع صوم رمضان،  مر، أو أنْ تأكلَ حلم اخلرتير،هلا أنْ تشرب اخل
  . أن  ذلك كلِّه باطلٌ ال يلزمه أو أنْ يغىن هلا وحنو ذلك،

مل يرد قط يف هذا اخلرب شرطًا فيه حترمي  صلى اهللا عليه وسلمه فقد صح أن رسول اللَّ
َألن كل ذلك خالف ألوامر  أو إجياب غري فرضٍ،، أو إسقاط فرضٍ أو حتليل حرامٍ، حاللٍ،

  .اللَّه تعاىل وألوامره عليه الصالة والسالم 
ـ واشتراط الـمرأة أنْ ال يتزوج،أ ن ال ها، أو أو أن ال يتسرى، أو أن ال يغيب عن
واء يف أن كل ذلـك  ، وهو وحتليل اخلرتير وامليتة سيرحلها عن دارها،كلُّ ذلك حترمي حالل

  . )٢(»خالف حلكم اللَّه عز وجل
  

  
  .  )٣( )املسلمون عند شروطهم ( :احلديث الثاين

                                 
، ومسلم يف كتاب ) ٢٥٧٢:ح ر. ( الشروط يف املهر عند عقدة النكاحرواه البخاري يف كتاب الشروط، باب   )١(

 ) . ١٤١٨: حر( باب الوفاء بالشرط يف النكاح  النكاح،
 . ١٨٥٧: م )  ١١/٦٨( احمللى )  ٢(
 حر( الصلح بني املسلمني رواه الترمذي كتاب األحكام باب ما ذكر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه سلم يف )  ٣(

)   ٣٥٩٤:  حر( وأبو داود يف سننه كتاب األقضية باب يف الصلح . وقال عنه حديث حسن صحيح )  ١٣٥٢
  .، والدار قطين يف سننه كتاب البيع ) ٢٠٨٧ حر( هقي يف السنن الصغرى باب الشركة يورواه الب

  .عمرو بن عوف املزين عن أبيه عن جده مرفوعا  كثري بن عبد اهللا بن: ومدار احلديث ذا الفظ على       
وكثري بن زيد «)  ٣/٢١٨( وقال ابن حجر يف تغليق التعليق  ،وأخرجه البخاري معلقا يف صحيحه جازما به       

ما أرى به بأسا، فحديثه حسن يف اجلملة وقد اعتضد : أسلمي لينه ابن معني وأبو زرعة والنسائي، وقال أمحد 
 .حسن صحيح  :رواه الترمذي وقال «)  ٢/٨٧( قال يف خالصة البدر الطالع  .»ريق أخرى مبجيئه من ط

قال ابن  .إنه ركن من أركان الكذب : فكثري أمجعوا على ضعفه حىت قال الشافعي فيه  يف هذا نظر،: قلت
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هذا حديث ال يصح وهو خرب مكذوب، ألن فيه كـثري   :موقف اإلمام من احلديث
  .)١(بن زيد

هو كثري بن عبد اهللا بن عمرو بن زيد هالك متـروك   « :ام ابن حزميقول عنه اإلم
  .)٢(»باتفاق

  .)٣(»مطرح باتفاق، وال حيل االحتجاج مبا روى« :وقال عنه
ولو صح هذا األثر لكان حجة لنا وغري خمـالف لقولنـا، ألن   « :-رمحه اهللا-قال 

عنها، وأما الـيت ـا عنـها     شروط املسلمني هي الشروط اليت أباحها اهللا هلم، ال اليت ى
فليست من شروط املسلمني، وقد نص رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على أن كل شـرط  
ليس يف كتاب اهللا فهو باطل وما كان باطال فليس من شـروط املسـلمني فصـح قولنـا     

  .)٤(»بيقني
وشـرب   )٥( القيادةُولو كان ما أومهوا به لكان شرط الزىن و «: -رمحه اهللا-وقال 

  .)٦(»اخلمر والربا شروطًا لوازم وحاش هللا من هذا الضالل
                                                                                               

  . »وعبد اهللا بن عمرو والده جمهول احلال : القطان 
ولكن شيخ اإلسالم ابن تيمية صححه مبجموع شواهـده وقال يف فهذا احلـديث ذا اإلسناد ال يصح، 

  .»فاجتماعها من طرق يشد بعضها بعضاً  -وإن كان الواحد منها ضعيفاً  -وهذه األسانيد «: القواعد النورانية
 ).٦/٤١٤(والسلسة الصحيحة ) ٥/٢٠٧(إرواء الغليل: وصححه األلباين وأطال النفس فيه رمحه اهللا ينظر        

عفه،وضرب أمحد بن حنبل على ، واتفق كثري من األئمة على ضكثري بن عبد اهللا بن عمرو بن عوف املزينهو  )١(
  .مات سنة ثالث وستني ومائة . وروى له أبو داود والترمذي وابن ماجه. حديثه
 ) .٢٤/٢٤٤(والوايف بالوفيات ) ١٠/٤١٠(تاريخ اإلسالم : ينظر

 . ١٤٤٧:م )  ١٩٤/ ٩( )  ٢(
) ٤/٤(والضعفاء للعقيلي ) ١/٨٩(الضعفاء واملتروكني للنسائي : وينظر .١٤٢١: م) ٩/١٦١( احمللى)  ٣(

 ) .٢/٥٣١(واملغين يف الضعفاء ) ٢/٢٢١(واروحني 
 .بتصرف .  ١٤٤٧:م )  ١٩٤/ ٩( احمللى  :ينظر)  ٤(
والذي ال  الديوث القواد على أهله،و .ريبة املأخذهو استعارة قو. يف الدياثة: علها، ورجل قوادو فالقيادةُتستعمل )  ٥(

  . القيادةالتدييث يغار على أهله ديوث، و
 ) .٥/٢٥٤(وتاج العروس ) ١٤/١٠٧(وذيب اللغة ) ٢/٥١٨(املصباح املنري : ينظر     

 . ١٤١٧:م )  ٩/١٤٨( احمللى )  ٦(



____217_____________________________________________  __      
 

 

  :-رمحه اهللا-أثر هذه الشروط الباطلة على العقود عند اإلمام ابن حزم  -
يف التعامل مع الشروط أن كل شرط يقع يف العقـد بـني    -رمحه اهللا-منهج اإلمام 

  : تان املتعاقدين أو من أحدمها ورضا اآلخر، فإن هذا العـقد له حال
أن يقع الشرط قبل العقد، أو بعد متام البيع بالتفرق باألبدان أو بالتخيري، أو يف   :ىـاألول

ومل يذكراه يف حني، فالبيع يف مجيـع   -يعين قبل العقد أو بعده  -أحد الوقتني 
  .بق صحيح تام والشرط باطل ال يلزمما س

طل مفسوخ والشـرط باطـل أي   ع باأن يقع الشرط يف حال عقد البيع فالبي :احلالة الثانية
إال سبعة شروط فقط فإا الزمة والبيع صـحيح إن اشـترطت يف    شرط كان

  .)١(البيع
 .ذكره يف املستثنيات إن شاء اهللاما سن وهذه الشروط السبعة هي

  :تطبيقات القاعدة 
مـن   لو نزل يف بالد املسلمني جتار من أهل احلرب بأمان، فوجدنا بأيديهم أسـرى  - ١

لذمي، فإنه يرتع منهم كل ذلك بال عوض، سـواء كـان   ني أو ماالً ملسلم أو املسلم
فاء بكل ذلك برضا منهم أو من غري رضاهم، ويرد احلق إىل أصحابه، وال حيل لنا الو

ل شرط ليس ك: (ل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ لقوعهد أُعطوه على خالف هذا
  .  )٣)(٢( )يف كتاب اهللا فهو باطل

  . إذا عجلت لك بعض الدين املؤجل على أن تربئين من الباقي : املدين للدائنإذا قال  - ٢
ال جيوز، فإن وقع ذلك رد، وصرف إىل الغرمي ما أعطى ؛  : -رمحه اهللا-قال اإلمام 

  . )٤(ألنه شرط ليس يف كتاب اهللا، وكل شرط ليس يف كتاب اهللا فهو باطل
لسلَم، ألنه شرط ليس يف كتـاب اهللا تعـاىل   يفْسد به ا )٥(واشتراط الكفيل يف السلَم - ٣

                                 
 . ١٨٤٩: م ) ١١/٤٦( و  ١٤٤٧: م )  ٩/١٩٢( احمللى  :ينظر)  ١(
 . من هذا البحث) ٢١٤: (خترجيه فيما سبق :ينظر)  ٢(
 . ٩٣٢: م )  ٧/٢٢٣( احمللى  :ينظر)  ٣(
 . ١٢٠٥: م )  ٢٢٦/ ٨( احمللى  :ينظر)  ٤(
  .هو السلف، فإنه أخذ عاجل بآجل :السلم لغة )  ٥(
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  . )١(وكل شرط ليس يف كتاب اهللا فهو باطل
كل بيع يشترط فيه خيار للبائع أو للمشتري أو هلما أو لغريمها فهو باطـل ؛ ألـا    - ٤

       . )٢(شروط ليست يف كتاب اهللا فهي باطلة
عيب إن وجـد،  عليه بمن باع آلخر واشترط عليه أن ال يرد عليه السلعة اليت باعها  - ٥

؛ وألنه غش ى شرط ليس يف كتاب اهللا فهو باطل؛ ألنه انعقد علفهذا بيع فاسد وباطل
  . )٣(والغش حمرم

من وهب لشخص هبة واشترط عليه أن ال يبيعها وأن ال يهـديها أو غري ذلك، فإن  - ٦
 هذه اهلبة ال جتوز بشرط أصالً فهي باطلة مردودة ؛ ألنه شرط ليـس يف كتـاب اهللا 

  . )٤(فهو باطل
اشترطت عليه زوجته أن ال يتزوج عليها،  اًأن زوج من التطبيقات يف عقد النكاح، لو - ٧

أو أن ال يتسرى عليها، أو أن ال يرحلها عن بلدها أو عن دارها أو حنو ذلـك فهـو   
؛ ألن هذه الشروط ليست يف كتاب اهللا وكل شـرط لـيس يف   نكاح فاسد مفسوخ
 . )٥(كتاب اهللا فهو باطل

إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق أو ذكر وقتاً ما، ال تكـون طالقـاً   : ن قال لزوجتهم - ٨
بذلك ال اآلن وال إذا جاء الوقت احملدد ؛ ألن هذا الشرط ليس يف كتـاب اهللا فهـو   

  . )٦(باطل
 :   املستثنيات

                                                                                               
  .نوع من البيع يعجل فيه الثمن وتضبط السلعة بالوصف إىل أجل معلوم :اصطالحا 

 ) .٢١٩(وأنيس الفقهاء ) ٢/١٥٣(وذيب األمساء واللغات ) ٢٤٥(لع املط: ينظر
 . ١٦١٨: م )  ١٠/٢٩( احمللى  :ينظر)  ١(
 . ١٤٢١:م )  ٩/١٦٣( احمللى  :ينظر)  ٢(
 . ١٥٥٧: م )  ٣١٩/ ٩( احمللى  :ينظر)  ٣(
 . ١٦٢٨: م )  ١٠/٣٥( احمللى  :ينظر)  ٤(
 . ١٨٤٩: م ) ١١/٤٦(  احمللى: ينظر)  ٥(
 . ١٩٧٤: م )  ٢٦١ -٢٥٩/ ١١(  احمللى: ينظر)  ٦(
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  :قط وهي اليت نص الشارع عليها وهياستثىن اإلمام من هذه القاعدة سبعة شروط ف
 . رهن فيما تبايعاه إىل أجلٍ مسمىلاشتراطُ ا - ١
  .ان دنانري أو دراهم إىل أجل مسمىواشتراط تأخري الثمن إنْ ك - ٢
  .إىل امليسرة وإنْ مل يذكرا أجالًواشتراط أداء الثمن  - ٣
  . ان ذلك الشيء على أنه بتلك الصفةواشتراطُ صفات املبيع اليت يتراضياا معا ويتبايع - ٤
  .ال خالبةواشتراط أن  - ٥
عبد أو األمة فيشترط املشتري ماهلما أو بعضه مسمى معينا أو جـزًءا منسـوبا   وبيع ال - ٦

له أو معلوما بعضه جمهوالً مشاعا يف مجيعه سواء كان مالُهما جمهوالً كله أو معلُوما ك
  .بعضه

أو بيع أُصول خنلٍ فيها مثرة قد أُبرت قبل الطيب أو بعده فيشترط املشـتري الثمـرة    - ٧
  .ا منها أو مسمى مشاعا يف مجيعهامعين لنفسه أو جزًءا

  :األدلة على هذه الشروط
  . )١(چپ  پ  پ     پ  ڀچ : ل مسمى فلقوله تعاىلاشتراط الرهن يف البيع إىل أج :أوالً
  .)٣)(٢(چ ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀچ : ول اللَّه تعاىلاشتراط الثمن إىل أجل مسمى فلق :ثانياً
                               ې  چ : يسرة فلقول اللَّه تعاىلاشتراط الثمن إىل امل :ثالثاً

  .  )٤( چ  
اشتراط الصفات اليت يتبايعان عليها من السالمة أو من أن ال خديعة ومن صناعة العبد  :رابعاً

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  چ : أو األمة أو سائر صفات املبيع فلقول اللَّه تعاىل
تعاىل على التراضي منهما والتراضي ال يكون إال على صفات فنص  )٥(چ ڄ  ڃ  ڃ

  .صفات املبيع وصفات الثمن ضرورةً 

                                 
 ) . ٢٨٣( البقرة )  ١(
 ) . ٢٨٢( البقرة )  ٢(
 . ١٢٠٩: م )  ٨/٢٣٠( ، ١٢٠١: م ) ٨/٢٢٤( احمللى  :ينظر)  ٣(
 ) .٢٨٠(ة البقر)  ٤(
 ) . ٢٩( النساء )  ٥(
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يه وسلم أنه خيدع يف البيـوع  اشتراط أن ال خالبة أن رجالً ذكر للنيب صلى اهللا عل :خامساً
  .)١( )إذا بايعت فقل ال خالبة : (فقال

ر النخل املؤبر فلقول رسـول اللَّـه   واشتراط مث اشتراط مال العبد أو األمة، :سادساً وسابعاً
نخلًا بعد أَنْ تؤبر فَثَمرتها للْبـائعِ إال أَنْ يشـترِطَ   من ابتاع ( :صلى اهللا عليه وسلم

  )٣)(٢( )ال أَنْ يشترِطَ الْمبتاعالْمبتاع ومن ابتاع عبدا ولَه مالٌ فَمالُه للَّذي باعه إ
ولو وجـدنا خـربا   «: قال ما نصه -رمحه اهللا-وبعد أن ذكر هذه الشروط بأدلتها 

خالفْها به ومل نروط باقيا غري منسوخ لقلْن٤(»يصح يف غري هذه الش( .  
  .هذا ما تيسر الوقوف عليه يف هذه القاعدة وباهللا التوفيق 

 دةـاعـق
  )٥(سخيرد ويفْالظلْم ال جيوز إمضاؤه بلْ 

هذه القاعد اليت بني أيدينا، سلطت الضوء على املعامالت احملرمة واليت ال جيوز للمرء 
إمضاءها بل هي مردودة مفسوخة، وسبب ذلك أا بنيت على الظلم واجلور، و من أبطـل  
الباطل يف الشريعة إمضاء الظلم أو إقراره ، وهذا األمر واضح يف شريعة اإلسالم كما سوف 

  . )٦(من خالل عرض القاعدة واألدلة والتطبيقات عليهايظهر ذلك 
يف بيان أن احلق والعدل ال يتحقق إال باحلكم مبا  -رمحه اهللا-يقول اإلمام ابن حزم 

وال حيـل  «: وما عدا ذلك فهو جور وظلم صلى اهللا عليه وسلمأنزل اهللا على لسان رسوله 
وكلُّ مـا   وهو احلق، ،لى اهللا عليه وسلمصاحلكم إال مبا أنزل اللَّه تعاىل على لسان رسوله 

والظلم ال ...  ال يحل احلكم به ويفسخ أبدا إذا حكم به حاكم عدا ذلك فهو جور وظلم،
                                 

 .من هذا البحث) ١٨٧( :متفق عليه، سبق خترجيه يف)  ١(
له ممر أو شرب يف حائط الرجل يكون أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب املساقاة الشرب، وباب متفق عليه، )  ٢(

 ) . ١٥٤٣:رح . ( ومسلم يف كتاب البيوع، وباب من باع خنال عليه مثر . ) ٢٢٥٠:رح ( .أو يف خنل
 . ١٤٤٧: م )  ٩/١٩٣( احمللى  :ينظر)  ٣(
 . ١٤٤٧: م )  ٩/١٩٣( احمللى )  ٤(
)  ١٢/٢٤٠(، ١٩٥٣: م ) ١١/٢١٥(، ١٦٣٤: م )  ١٠/٥٧(احمللى : وينظر . ٩٣١: م )  ٧/٢٢٣( :احمللى )  ٥(

 . ٢١٦١: م ) 
 . ٩٣٢:م ى)  ٨/٢٢٣(احمللى  :ينظر)  ٦(
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  .)١(»حيل إقراره، واخلطأ ال جيوز إمضاؤه
واجلور ال حيل إمضـاؤه يف   «: يف خطورة إمضاء الظلم واجلور -رمحه اهللا-ويقول 
ظُلـم وهـذا هـدم اإلسـالم     كل جورٍ وكل لو جاز ذلك جلاز إمضاء دين اللَّه تعاىل، و

  .)٢(»جهارا
أن ينفذ جـوراً ومبينـاً   يف موضع آخر منكرا على أي مسلم  -رمحه اهللا-ويقول 
لينفذن الربا ! ويا سبحان اللَّه هل جيوز ملسلمٍ أن ينفذ جورا ؟ لئن صح هذا «: خطورة ذلك

  .)٣(»جور كله نه والزىن والغارة على أموال الناس َأل
  
  

  :معىن القاعدة 
  .)٤(وضع الشيء يف غري موضعه تعديا: )الظلم(
  . )٥(رد الشيء يرده ردا إذا صرفه، واالرتداد الرجوع: الرد يف اللغة الصرف، يقال ):يرد(

أي فهو مـردود عليـه،    )٦( )عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد من(ويف احلديث 
  .عليه السنة  وذلك إذا كان خمالفا ملا

  .)٧(نقض البيع بسب العيب :فمعىن الرد يف اصطالح الفقهاء
تفسخ : من الفسخ والفاء والسني واخلاء كلمة تدل على نقض شيء، يقـال :لغةً) يفسخ(

                                 
 . ١٧٧٨: م ) ١٠/٢٣٨(احمللى )  ١(
 . ١٦٣٤:م )  ١٠/٥٧( احمللى )  ٢(
 . ١٢٧٠:م ) ٨/٢٩٤(احمللى )  ٣(
 ) .٢/٣٨٦(واملصباح املنري ) ١٤٦٤(اموس احمليط والق) ٤٢٢(جممل اللغة : ينظر)  ٤(
 .)٣٦٠(القاموس احمليط : ينظر)  ٥(
، )٢٦٩٧رح (أخرجه البخاري يف كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود :ه يمتفق عل)  ٦(

رح (، وأخرجه مسلم يف صحيحه كتاب األقضية باب نقض األحكام الباطلة ورد حمدثات األمور )٢٦٩٧
١٧١٨. ( 

ومعجم املصطلحات واأللفاظ ) ١/٣٦٨(وشرح حدود ابن عرفة ) ١/٣٠٤(املطلع على أبواب املقنع : ينظر)  ٧(
 )  .٢/٣٨٦(ومقاييس اللغة ) ٢/١٣٩(الفقهية 
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  . )١(الشيء انتقض، ويأيت مبعىن اإلزالة والرفع
  .)٢(حل رابطة العقد:الفسخ قلب كل من العوضني إىل دافعه، وقيل  :اصطالحاً

  :املعىن اإلمجايل
واملراد من القاعدة، أن كل تصرف يصدر من املكلف يكون فيه نوع مـن وضـع   

حدود اهللا اليت حـددها،   الشيء يف غري موضعه مع التعدي، فإن يف ذلك التعدي تعد على
فيكون التصـرف   ، والظلم ال جيوز ألحد إمضاؤه وتصحيحه،لمحدود اهللا فقد ظ ومن يتعد

  .)٣(مردوداً عليه عمله، منقوضاً عليه عقده الذي عقده الذي قام به
  :أدلة القاعدة 

  : من القـرآن  –أ 
  .)٤(چ                                     چ :قوله تعاىل -١

أن من فعل فعالً أيا كان هذا الفعل، وقد تعدى بذلك الفعل  :وجه الداللة من اآلية
  . )٥(كذلك فإن فعله باطل مردودحدود اهللا فهو ظامل معتد، ومن كان 

  .)٦(چ                 چ : قال تعاىل - ٢
  .)٧(إمثٌ وعدوانٌ ال شك فيهواجلور املتيقن 

                                 
 ) .٤/٥٠٣(ومقاييس اللغة ) ٢/٤٧٢(املصباح املنري  :ينظر)  ١(
أو شرط افترضه  شرط أدرجه املتعاقدان يف العقد، بأنه إاء للعقد الصحيح ناتج عن: وعرفه بعض املعاصرين )٢(

  .عن استحالة تنفيذ االلتزام  الشارع أو ناشئ 
  .هو كل فعل أو قول يدل على عدم الرضى :وعرفته الة 

ومعجـم  )  ١٩٥:ق (والفروق للقـرايف  ) ٢/٣٨٩(حاشية الرملي  ) ٤٠٢(األشباه والنظائر البن جنيم : ينظر
 :م ) ١/٦١(وجملـة األحكـام العدليـة    ) ٢٨٥(والقاموس الفقهـي  ) ٣/٤٢(فقهية الاملصطلحات واأللفاظ 

٣٠٤،٣٠٣ . 
 .١٩٥٣: م )  ١١/٢١٥( ، و ١٦٣٤:م )  ١٠/٥٧( احمللى : ينظر)  ٣(
 .  )٢٢٩( :البقرة)  ٤(
 . ١٩٥٣: م )  ١١/٢١٥( احمللى : ينظر)  ٥(
 . ٢: املائدة)  ٦(
 . ١٨١٧:م ) ١٠/٣٠٢(احمللى  :ينظر)  ٧(
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  :من السنة -ب 
إين : نيب صلى اهللا عليه وسلم فقـال أتى يب أيب إىل ال: قال  )١(حديث النعمان بن بشري -١

  ؟ أكل بنيك حنلت: ذا غالماً، فقالابين ه )٢(حنلت
 .)٣(فاردده: ال، قال :قال

  .)٤(فأرجعه: ال، قال : أكل ولدك حنلت مثله ؟ قال  :ويف لفظ
  .)٥(فإين ال أشهد على جور: أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قال  :ويف لفظ

كانت ف«: بعد ذكر رواياته وطرقه ما نصه تعقيبا على احلديث -رمحه اهللا-قال اإلمام 
وكلهم متفق على أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بفسخ .. .هذه اآلثار متواترة متظاهرة

تلك الصدقة والعطية وردها، وبني بعضهم أا ردت وأنه عليه الصالة والسالم أخرب أـا  
كـل  جور، واجلور ال حيل إمضاؤه يف دين اهللا تعاىل، ولو جاز ذلك جلاز إمضاء كل جور و

  .)٦(»ظلم، وهذا هدم اإلسالم جهاراً

                                 
اهللا صلى اهللا  النعمان بن بشري بن سعد بن ثعلبة بن جالس بن زيد األنصاري اخلزرجي، ولد قبل وفاة رسول ) ١(

  .  وهو أول مولود لألنصار بعد اهلجرة،وعد من الصحابة الصبيان باتفاق عليه وسلّم بثمان سنوات وسبعة أشهر،
د بن خلي بعد وقعة وقيل قتل بقرية بريين قتله خالوهقيل إن النعمان ملا دعا أهل محص إىل بيعة ابن الزبري ذحب

آخر سنة أربع وستني رضي اهللا عنه  مرج راهط يف  
 ) .٦/٤٤٠(واإلصابة ) ٥/٤٣١(و أسد الغابة ) ٣/٤١١(سري أعالم النبالء : ينظر

على : ، والثالثة على عطاء :ة وهزال، واألخرىتدل على دق: احلاء والالم كلمات ثالث، األوىلالنون و: حنل)  ٢(
  .  بالضم، والنحلة بالكسر العطيةحنله ينحله حنال: يقال .ادعاء

  .العطية واهلبة ابتداًء من غري عوض وال استحقاق: واملراد بالنحلة يف احلديث
 ، تفسري غريب ما يف الصحيحني)٥/٤٠٢(ومقاييس اللغة ) ٢/٥٩٥(واملصباح املنري ) ٦٤١(جممل اللغة : ينظر

 ) .٢/٧١٩(والنهاية يف غريب احلديث واألثر ) ١/١٢١) (٥(
رح ( حديث صحيح أخرجه مسلم ذا اللفظ يف كتاب اهلبات وباب كراهية تفضيل بعض األوالد يف اهلبة )  ٣(

١٦٢٣. ( 
 ) .٢٤٤٦رح ...( حديث صحيح أخرجه البخاري يف كتاب اهلبة وفضلهاوباب اهلبة للولد )  ٤(
 ) .١٦٢٣رح ( يف كتاب اهلبات باب كراهية تفضيل بعض األوالد يف اهلبة  حديث صحيح أخرجه مسلم)  ٥(
 . ١٦٣٤:م )  ١٠/٥٧( احمللى )  ٦(
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يقول اإلمام ابـن  . )١( )إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام(: صلى اهللا عليه وسلم قال -٢
فال حيل أن يقضى مبال مسلمٍ أو ذمي لغريه إال بنص قرآن أو سنة وإال « -رمحه اهللا-حزم 

  .)٢(»فهو جور 
يـا  (يف حترمي الظلم كاحلديث القدسي ومن األدلة على هذه القاعدة، األحاديث العامة  -٣
املسلم ( يث وكحد)٣( )ي وجعلته بينكم حمرم فال تظاملوادي إين حرمت الظلم على نفسعبا

وغريهـا مـن    )٥( )خاك ظَالما أَو مظْلُومـا انصر أَ(وحديث  )٤( ...)أخو املسلم ال يظلمه
األحاديث واليت متنع من الظلم ابتداًء واستدامةً، فالشريعة متنع وقوعه على اآلخرين سـواء  

لظامل برد ظلمه ونقض ما عقـد  يف أمواهلم أو أعراضهم أودمائهم، وإذا وقع ألزمت ا كان
  . عليه

فهذا أمر من رسول اللَّه صلى اهللا عليه وسلم  «: -رمحه اهللا-يقول اإلمام ابن حزم 
أن ال يسلم املرء أخاه املسلم لظلم ظاملٍ، وأن يأخذ فوق يد كل ظـامل، وأن ينصـر كـل    

املسلم أباه الباغي، أو ذا رمحه كذلك يريد ظلم مسلم أو ذمي، ففـرض  مظلومٍ، فإذا رأى 
عليه منعه من ذلك بكل ما ال يقدر على منعه إال به من قتالٍ أو قتلٍ فما دون ذلك علـى  

  .)٦(»عموم هذه األحاديث 
  :التطبيقات على القاعدة 

                                 
 .من هذا البحث) ١٩١( :سبق خترجيه ينظر )  ١(
 . ١٢٣٨:م )  ٨/٢٦٠(احمللى )  ٢(
 ) .٢٥٧٧رح ( أخرجه مسلم يف كتاب الرب والصلة باب حترمي الظلم )  ٣(
وأخرجه مسلم يف ) ٢٤٤٢رح (رجه البخاري يف كتاب املظامل باب ال يظلم املسلم وال يسلمه أخ: متفق عليه)  ٤(

 ) .٢٥٦٤رح ( كتاب الرب والصلة باب حترمي الظلم 
 ومسلم يف كتاب الرب والصلة) ٢٤٤٥رح ( أخرجه البخاري يف كتاب املظامل باب نصر املظلوم : متفق عليه)  ٥(

 .)٢٥٨٤رح ( األخ ظاملا أو مظلوما باب نصر 
 . ٢١٦٠:م ) ١٢/٢٣٩(احمللى )  ٦(
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فإن هـذا  من وهب أحد أوالده ماال ومل يهب لآلخرين من أوالده أو فاضل بينهم،  - ١
  .)١(العقد فاسد مردود ال جيوز إمضاؤه

مل ينفذ ذلك الطـالق، ة وهي حائض أو يف طهر جامعها فيه من طلق زوجته املوطوء - ٢
پ  پ  چ: أال نطلق إال يف العدة قـال تعـاىل  وهي امرأته كما كانت، ألن اهللا أمرنا 

طلق يف العدة ، ومن مل ي)٣(وعدن أن يكون طالقها يف طهر مل حيصل فيه مجاع )٢(چ
  .)٤(حلدود اهللا وإذا صح ذلك ففعله باطل مردود اً ومتعدياًيكون بذلك ظامل

ثنني واإلمـام  اصدقة وإقامة احلدود و احلكم بني من أخذ ال )٥(ما حكم به أهل البغي - ٣
حاضر، فإنه ال حيل هلم ذلك، فما أخذوه من الصدقة فعليهم ردها ألم أخذوها بغري 

وكل حد أقاموه فهو مظلمة ال يعتد بـه،  . م ضمان ما أخذوامعتدون فعليهحق فهم 
                                 

 . ١٦٣٤:م )  ١٠/٥٧( احمللى )  ١(
 ) .١( الطالق )  ٢(
مره : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال حلديث ابن عمر رضي اهللا عنه ملا طلق زوجته وهي حائض)  ٣(

لقها قبل أن جيامعها أو ميسكها، فإا فلرياجعها مث ليدعها حىت تطهر مث حتيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليط
  ) .العدة اليت أمر اهللا أن تطلق هلا النساء 

رح ( احلديث متفق على صحته رواه البخاري يف كتاب الطالق باب إذا طُلِّقت احلائض تعتد بذلك الطالق 
 ) .١٤٧١رح ...( ومسلم يف كتاب الطالق باب حترمي طالئق احلائض بغري رضاها ) ٥٢٥٢

 . ١٩٥٣: م )  ١١/٢١٥( احمللى )  ٤(
  .يأيت مبعىن الظلم واالعتداء والفساد يف األرض واالستطالة : البغي يف اللغة)  ٥(

  . هم من خرجوا على اإلمام احلق تأوال حبق أو بغري حق، أو لطلب دنيا جمردا  :اصطالحاً
  :ثالثة أصناف -رمحه اهللا-وأهل البغي عند اإلمام ابن حزم 

تأويال خيفى وجهه على كثري من أهل العلم،كمن تعلق بآية خصتها أخرى أو حبديث قد  تأولوا صنف: األول
خصه آخر أو نسخها نص آخر،  فهؤالء معذورون حكمهم حكم احلاكم اتهد إذا أخطأ كذلك من تأول 

 . تأويال خرق به اإلمجاع جبهالة ومل تقم عليه احلجة وال بلغته 
ومل يتعلق بقرآن وال سنة، وال قامت عليه  -أي شيء كان  -فاسدا خرق به اإلمجاع من تأول تأويال : الثاين

القود يف  من هؤالءاحلجة وفهمها وتأول تأويال يسوغ، وقامت عليه احلجة وعنِد، فهذا اليعذر،وعلى من قتل 
  .النفس فما دوا، واحلد فيما أصاب بوطء حرام، وضمان ما استهلك من مال 

  .م يف طلب دنيا جمردا أو عصبية بال تأويل فال يعذر هذا أصال ؛ ألنه عامد ملا يدري أنه حرام من قا: الثالث
 .   ٢١٥٨:م ) ١٢/٢٣٠،٢٣٧(احمللى : ينظر
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وتعاد احلدود ثانية وال بد، وأن يفسخ كل حكم حـكموه وال بد، ألن كل ما فعلوه 
ن، وإذ احبضرة اإلمام فهو منازعة لإلمام الواجب طاعته، وكان ذلك منهم ظلم وعدو

كل ما حكموا به وكل هم ظاملون فالظامل ال حكم له إال رد ما أخذوه ونقض وفسخ 
 . )١(ما عقدوه

ن الصلح على اإلنكـار  الصلح إذا كان على جور وظلم ال جيوز إمضاؤه، كأن يكو - ٤
سكوت ال خيلو ضرورة من أحد ألن الصلح على اإلنكار وعلى ال«. وعلى السكوت

 :وجهني
 .واملطلوب مانع حق أو مماطال حلق إما أن يكون الطالب طالب حق - أ 
 .اب باطل وال بد من أحدمهأو يكون الطالب طال -ب 

فإنْ كان الطالب محقا فحرام على املطلوب بال خالف من أحد من أهل اإلسـالم  
أن مينعه حقه أو أن يمطُلَه وهو قادر على إنصافه، حىت يضطره إىل إسقاطه بعض حقـه أو  

والكذب  ملطلأخذ غري حقه، فاملطلوب يف هذه اجلهة أكل مال الطالب بالباطل وبالظلم وا
  .وهو حرام بنص القرآن

وإن كان الطالب مبطالً فحرام عليه الطلب بالباطل وأخذ شيء من مال املطلـوب  
بغري حق بال خالف من أحد من أهل اإلسالم وبنص القرآن والسنة فالطالب يف هذه اجلهة 

  . )٢(»أكل مال املطلوب بالباطل والظلم والكذب وهذا حرام بنص القرآن
على البيع مع شريكة وهو ال يريد البيع ال جيوز إمضاء هذا العقد، ملـا   إجبار الشريك - ٥

اللَّه تعاىل عليه ذلـك   شريك على بيع ماله بغري رضاه وبغري أنْ يوجبفيه من إجبار ال
  .)٣(احهو اجلور والظلم الصرا وهذ

ـ     - ٦   لموال حيل احلكم إال مبا أنزل اللَّه تعاىل على لسان رسـوله صـلى اهللا عليـه وس
وهو احلق وكل ما عدا ذلك فهو جور وظلم ال حيل احلكم به ويفسخ أبدا إذا حكـم  

 ، ١(وز إمضاؤهلم ال حيل إقراره واخلطأ ال جيوبناًء على ذلك فإن الظبه حاكم(.  

                                 
 . ٢١٦١:م )  ١٢/٢٤٠(احمللى )  ١(
 . ١٢٧٠:م )  ٢٩٤-٨/٢٩٣( احمللى   )٢(
 . ١٥٤١: م )  ٩/٣٠٥( احمللى  :ينظر)  ٣(
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ال ميلك الكفار احلربيون مال املسلم أو مال الذمي إذا غنموه، بل هو باق على ملـك   - ٧
أو بعـدها، دخلـوا أرض   لى صاحبه قبل قسمة الغنائم صاحبه، فمىت قدر عليه رد ع

يف هذا املـال أي   ذُفُنوضاً وال مثناً، وال يع احلرب أو مل يدخلوها، وال يكلف مالكه
ألن ما أخذه أهل احلرب منا إمنا أخذوه بالباطل، وأخـذوا  . تصرف من غري صاحبه 

لوا بذلك عمال ليس ، وعممن أمولنا مما حرمه اهللا عليهم، وهم يف ذلك أظلم الظاملني
 .  )٢(يه أمر اهللا وال أمر رسوله صلى اهللا عليه وسلمعل

شركة األبدان ال جتوز أصال، فإن وقعت فهي باطلة وال تلزم، ولكل واحد منـهم أو   - ٨
منهما ما كسب، فإن اقتسماه وجب أن يقضى له بأخذه وال بد، ألنـه ال حيـل أن   

 . )٣(إال فهو جور وقرآن أو سنة، يقضى مبال مسلم أو ذمي لغريه إال بنص 
  .واحلمد هللا رب العاملني 

 دةـاعـق
  )٤(يعطى كل ذي حق حقه

وهذه القاعدة مستقاة من حديث شريف من أحاديث املصطفى صـلى اهللا عليـه   
وسلم، وهي من جوامع كلمه صلى اهللا عليه وسلم، وذا احلديث العظيم ترجع األمور إىل 

قه مـن غري زيادة وال نقصان وعليه يعم العـدل واألمان موازينها ويأخذ كل ذي حق ح
حيصـل التوازن يف اتمع، وترجع األمور إىل نصاا، وما شـرعت هـذه   و جلميع اخللق،

  .الشريعة إال من أجل القسط بني الناس وإعطاء كل ذي حق حقه حىت ينتظم أمر العامل 
 :وق الواجبة عليه ثالثةدالً، فاحلقفإن هذه القاعدة ترسم للمسلم منهجاً وسطياً معت   

حق هللا عز وجل، وحق للخلق، وحق للنفس، وبالقيام ذه احلقوق الثالثة أوالتفريط فيهـا  
  .تكون سعادته وشقاوته يف الدنيا واآلخرة 

ودراسة هذه القاعدة سوف تكون من جانب بيان حقوق اخللق وما يترتب عليهـا     
مـن   -رمحـه اهللا -اجبات، وقد أكثر اإلمام ابن حزم من أحكام وأحوال وما تستلزم من و

                                                                                               
 . ١٧٧٨: م )  ١٠/٢٣٨( احمللى  :ينظر)  ١(
 . ٩٣١:م ) ٧/٢٢٢( احمللى  :ينظر)  ٢(
  . ١٢٣٨:م ) ٨/٢٦٠(احمللى  :ينظر ) ٢(
 . ١٣٩٥: م )  ٩/١٠٣( احمللى )  ٤(
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  االستشهاد ذه القاعدة، وبىن عليها تطبيقات كثرية مما يدل على أمهيتها ومكانتـها عنـده  
  .هللا من خالل عرض الدراسة التاليةكما سيظهر إن شاء ا -رمحه اهللا-

  : معىن القاعدة
وجود الثابت وغريهـا مـن املعـاين    نقيض الباطل، ويطلق على املال وامللك وامل :احلق لغة

بأنه الثابـت الـذي ال يســوغ    : )٢( -رمحه اهللا-وعرفه اجلرجاين ، )١(املتعددة والكثرية
  .)٤(ما يستحقه الرجل: وعرفه بعض الفقهاء بقوهلم. )٣(إنكاره

إما أن يكـون لـه   : ومعىن القاعدة أن اإلنسان يف هذه احلياة ال خيلو من واجبني 
ين أو يكون له حقوق من اآلخرين، فالواجب على اجلميع أن يعطي كل حقوق على اآلخر

  .   )٥(صاحب حق حقه وال مينعه من ذلك وإال كان مبنعه ظاملا معتديا
  :أدلة القاعدة

  . هلذه القاعدة دليالن، دليل خص ودليل عام 
  : أما الدليل اخلاص هو

 عنه يف قصته مع أيب قول سلمان رضي اهللا تصويب رسول اللَّه صلى اهللا عليه وسلم
   .)٦(حق حقَّهكُلَّ ذي أَعط : الدرداء رضي اهللا عنه

حق حقَّـه  كُلُّ ذي بأن يعطَى  ويف هذا احلديث أمر رسول اللَّه صلى اهللا عليه وسلم
  .)٧(فمن منع من هذا فقد خالف أمره عليه السالم

                                 
 ) . ٢٥/١٦٦( وتاج العروس )  ٣/٢٥٥( لسان العرب : ينظر)  ١(
وغريها، متفردا ا مصنفا يف مجيع على بن حممد بن على احلسيىن اجلرجاىن ، كان إماما يف مجيع العلوم العقلية )  ٢(

أنواعها، متبحرا يف دقيقها وجليلها، وطار صيته يف اآلفاق، وانتفع الناس مبصنفاته يف مجيع البالد، شرح املفتاح، 
يوم األربعاء سادس ربيع  -رمحه اهللا-توىف .  وشرح املواقف العضدية، ورسالة يف الوجود، وله كتاب التعريفات

 .بشرياز  ٨١٤قيل و ٨١٦اآلخر سنة 
 ) .٩٤:(التعريفات للجرجاين )  ٣(
 ) . ٢١٦( أنيس الفقهاء  :وينظر. ) ٦/١٤٨( البحر الرائق )  ٤(
 ) .إمنا تورث األموال ال احلقوق ( للمزيد يف معىن احلقوق ينظر قاعدة )  ٥(
 ) . ١٩٦٨رح ... (رواه البخاري كتاب الصيام، باب من أقسم على أخيه ليفطر يف التطوع )  ٦(
 .بتصرف .  ١١٩٧: م)  ٨/٢٢٣( احمللى )  ٧(



____229_____________________________________________  __      
 

 

عدل ومتنع من الظلم واليت تنهى عن أكـل  فجميع النصوص اليت تأمر بال :وأما الدليل العام
  .)١(أموال الناس بالباطل

  .حلِسبة إال إلعطاء كل ذي حق حقهوما وضعت احملاكم الشرعية وا
  :تطبيقات القاعدة 

أو  بـاب  )٢(لكل أحد أن يفتح ما شاء يف حائطه من كُوة «: -رمحه اهللا-قال اإلمام   - ١
اره ابن يف حقك ما تستر به على نفسـك  ويقال جل ...أن يهدمه إن شاء يف دار جاره

إال أنه يمنع من االطالع فقط ألََن كُـل ذي حق أَوىل حبقه وأما االطـالع فمنعـه   
قال أبو القاسم صـلى اهللا عليـه   :قال  رضي اهللا عنهواجب ملا روينا عن أيب هريرة 

مل يكـن عليـك   فقأْت عينه لو أَن امرأً اطلع عليك بغري إذن فحذفته بعصا ف( :وسلم
  .  )٤(» )٣( )جناح

للمريض أن يقضي بعض غرمائه دون بعض خالفاً ملن قال بأنه ليس له أن يقضـي    - ٢
، ألن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمر بأن يعطى كـل  )٥(بعض غرمائه دون بعض

ذلك الذي أَنصف حقه،  فه بعض غُرمائه دون بعضٍ، معطفهو يف إنصاذي حق حقه، 
الذي مل ينصفه حاضـرا   ل ما أمر به فهو حمِسن واإلحسان ال يرد، فإن كانومن فع

طالبا حقه فهو عاصٍ يف أنه ال ينصفه، ومها قضيتان أصاب يف إحـداهما وظلـم يف   
  . )٦(األخرى، واحلق ال يبطله ظلم فاعله يف قضية أخرى

                                 
 .من هذا البحث) ٢٢٢( إمضاؤه بل يرد ويفسخ الظلم ال حيل: ينظر قاعدة )  ١(
  ) . كوات ( الثقبة يف احلائط، ومجع املفتوح على لفظة : وهي تفتح و تضم،: والكَُوة )  ٢(

 ) .١٧١٣(موس احمليط ، وينظر القا) ٢/٥٤٥(املصباح املنري :  ينظر       
ومسلم )  ٦٥٠٦رح ( باب من اطلع يف بيت قوم ففقؤوا عينه فال دية له  -أخرجه البخاري يف كتاب الديات )  ٣(

 ) . ٢١٥٨رح ( باب حترمي النظر يف بيت غريه  - ومسلم يف كتاب الديات 
 .بتصرف .  ١٣٥٥: م )  ٩/٥٤( احمللى )  ٤(
، والكايف )٥/٩٥(و الفتاوى اهلندية ) ٢٦/٥٦(املبسوط للسرخسي : ينظر: يف ذلك احلنفية واملالكية خالف )  ٥(

 ) .٨/٢١٧(،والذخرية للقرايف )٤٢٣(البن عبد الرب 
 .١٣٩٥: م )  ٩/١٠٣( احمللى  :ينظر)  ٦(
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ب وكان الدين حـاال  ومن لقي غرميه يف بلد بعيد أو قري«: -رمحه اهللا-قال اإلمام   - ٣
وقد بلغ أجله فله مطالبته وأخذه حبقه وجيربه احلاكم على إنصافه، عرضا كان الـدين  
أو طعاما أو حيوانا أو دنانري أو دراهم كل ذلك سواء وال حيل أن جيرب صاحب احلق 

 سـالم أَنْ على أن ال ينتصف إال يف املوضع الذي تداينا فيه، برهانُ ذلك أمره عليه ال
 . )١(»يعطى كُلَّ ذي حق حقه

للبائع أن يبيع سلعته للمشتري على أن يوفيه الثمن حيث مها أو حيث وجده هـو أو   - ٤
حىت ولو اشترط املشتري مكان معينـاً، ألن   من بالد اهللا إن كان الثمن حاالً،وكيله 

 .)٢(ل ذي حق حقهو باطل وألن اهللا أمر بإعطاء كهذا الشرط ليس يف كتاب اهللا فه
القسمة جائزة يف كل حق مشترك إذَا أمكن وعلى حسب ما ميكن ألمر رسول اللَّـه   - ٥

حق حقه برهان قاطع يف وجوب القسمة إذا كل ذي بأن يعطى  صلى اهللا عليه وسلم
 .)٣(طلب ذو احلق حقه

فباع شيئاً من ذلك أو تصرف فيه بـأي   ..بني غريه أرض أو حيوانمن كان بينه و  - ٦
جب إىل القسمة أو حاضـرا  فإن كان شريكه غائبا، ومل ينوع من أنواع التصرف، 

جب إىل القسمة، فله تعجيل أخـذ حقـه   يتعذر عليه أن يضمنه إىل القسمة، أو مل ي
 . )٤(والقسمة والعدل فيها، ومنعه من أخذ حقه جور، وكل ذي حق أوىل حبقه

لى ذلك فرض على الرجل أن جيامع زوجته، وأدىن ذلك مرة يف كل طُهر، وجيرب ع   - ٧
 .)٥(وألهلك عليك حق فأعط كل ذي حق حقهمنكر من العمل، من أىب باألدب ألنه 

 .)٥(حقه
اإلجارة فإنه إذا حالَ أحد بني صاحبه وبني عني ماله، حال بينه وبني منافعه، فضمنها،  - ٨

ولزمه أداُء ما منعه من حقه بأمر رسول اللَّه صلى اهللا عليه وسلم أَنْ يعطى كُـلَّ ذي  
                                 

 .١٢٠٠: م )  ٨/٢٤٤( احمللى )  ١(
 .١٤٥٦: م )  ٩/٢٠٤( احمللى :  ينظر)  ٢(
 . ١٢٤٩: م )  ٨/٢٦٥( احمللى : ينظر)  ٣(
 . ١٢٥٨:م ) ٨/٢٦٩(احمللى  :ينظر)  ٤(
 . ١٨٤٨:م ) ١١/٤٦(و  ١٨٩٠:م ) ١١/١١٣(احمللى  :ينظر)  ٥(
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ح قعلـى مانعـه إعطـاؤه حقـه    ح وكراُء متاعه من حقه بال شك ففرض ،١(قَّه(.    
 .                                            واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات 

  
  
  
  
  
  
  

 دةـاعـق
 )٢(أموال الناس تضمن بالعمد واخلطأ واجلهل والنسيان

ل يف النفوس فطـرة متيـل إليـه    للناس، وجع هللا تعاىل، زينه اهللاملال نعمة من نعم ا   
 تفريط وال إفراط غري من الفطرة هذه مراعية وتعاىل سبحانه اهللا شريعة وجاءت ،وحترص عليه

 يف البشـرية  يشلتع وصيانته حفظه ويف وصرفه أخذه طريقة يف وحدوداً أحكاماً له ووضعت
  .واستقرار أمن حالة

ة، اليت أضاءت لنا بنورها جانباً من جوانب ومن ذلك ما تضمنته هذه القاعدة العظيم
حفظ املال يف هذه الشريعة الغراء، حيث بينت يف طياا أن إتالف املال وإضاعته والتعـدي  
عليه أمر حمرم يف الشريعة، صدع بذلك نيب األمة صلى اهللا عليه وسلم يف يوم النحر يف شهر 

                                 
 .١٢٦٠: م )  ٨/٢٧٥( احمللى :  ظرين)  ١(
 : وممن قرر هذه القاعدة من العلماء )  ٨/١٢٥٩( ، ١٠٠٦: م )  ٨/٥٧( احمللى : ينظر)  ٢(

)  ٢١٧: ق  ٤/١١٤٨( ، واإلمام القرايف يف كتابه الفروق ) ٦٥٣( و)  ٢٩٦( اإلمام ابن رشد يف بداية اتهد      
يف كتابه القواعد، والسبكي يف )  ٢/٦٠٣( واملقري )  ٣٩٢- ١/٣٨٨( وابن الوكيل يف األشباه والنظائر 

لزركشي يف كتابه وا)  ٢٩/٣٢٧(وشيخ اإلسالم ابن تيمية يف جمموع الفتاوى ) ١/٢٧٧( األشباه والنظائر 
موسوعة القواعد )  ٤٥٣( الشيخ أمحد الزرقا يف شرح القواعد الفقهية و)  ٢/٣٢٦(واعد نثور يف القامل

 ) . ١/٢٧٩(والضوابط الفقهية للندوي 
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كم وأموالكم وأعراضكم  علـيكم حـرام   إن دماء: (رم يف بلد اهللا املعظم حيث قالاهللا احمل
وجعل علـى   )١( )الشاهد الغائبكحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا فليبلغ 

من أتلف شيئاً من ذلك، أو تعدى عليه بغري حق،سواء تعمد ذلك أم مل يتعمده، ألزم اجلميع 
 أن من فعل ذلك متعمداًَ بالضمان وذلك حفظاً وصيانةً هلذا املال، وحفظاً حلقوق الناس، إال

  .الوقت نفسه عليه اإلمث والعقوبة فإنه يلزمه الضمان ويف
  
  
  

  
  : شرح القاعدة

  :مفردات القاعدة -١
  .)٢(وهو ما ملكته من كل شيء... واملال معرف) م ول(مفردها مال،  :)أموال( 

فضـة مث  املال يف األصل ما ميلك من الذهب وال « :)٣( -رمحه اهللا-قال ابن األثري 
أطلق على كل ما يقتىن وميلك من األعيان وأكثر ما يطلق املال عند العرب على اإلبل، ألا 

  .)٤(»كانت أكثر أمواهلم 

                                 
 .من هذا البحث) ١٩١( :سبق خترجيه ينظر)  ١(
 
 .)١٣٦٨(يط والقاموس احمل)  ٢/٨٩٢ (واملعجم الوسيط )  ١٣/٢٢٤( وانظر لسان العرب ) ٦٠٧( جممل اللغة)  ٢(
املبارك بن حممد بن حممد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد جمد الدين أبو السعادات الشيباين اجلزري الشافعي : هو )  ٣(

املعروف بابن االثري، له جامع األصول الستة املوطأ والصحيحني وسنن أيب داود والنسائي والترمذي، ومل يذكر 
يب احلديث، وله شرح مسند الشافعي والتفسري وغري ذلك، وعرض له ابن ماجه فيه وله كتاب النهاية يف غر

مرض مزمن أبطل يديه ورجليه وعجز عن الكتابة، وأقام بداره وأنشأ رباطاً بقرية من قرى املوصل، ووقف 
  . -رمحه اهللا-ودفن برباطه  ٦٠٦تويف سنة .أمالكه عليه، وله شعر يسري 

طبقات الشافعية ) ٦/١٩٨(والنجوم الزاهرة ) ١٣/٥٤(ية والنهاية والبدا) ٤٣/٢٥٥( تاريخ اإلسالم : ينظر 
 ).٨/٣٦٦(الكربى 

 ) . ٣٤٤( وانظر القاموس الفقهي )  ٢/٦٨٩( النهاية )  ٤(
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ويؤكـد  . كل ما متوله ومتلكه الناس: تعريفات أئمة اللغة أن املال هو ويظهر يل من
املعروف من كالم «: ذ يقولإ )١( -رمحه اهللا-هذه النتيجة ما قاله اإلمام احلافظ ابن عبد الرب 

وهذا أبني من أن حيتاج إىل استشهاد ألن العلـم  ... عرب أن كل ما متول ومتلك فهو مالال
   )٣( . )٢(»..ماالًحميط، واللسان شاهد يف أن ما متلك ومتول يسمى 

  
أن املال عنده  يف احمللى تبني يل -رمحه اهللا-ومن خالل تتبعي ملا كتبه اإلمام بن حزم 

  .متموال وله قيمة ومنفعة وهو مباحما كان : هو
  : فاملال هو ما مجع الصفات التالية 
: إن مل يكن كـذلك فليس مبال مثالهأي مما ميكن أن يقتين وميلك ف. أن يكون متموالً - ١

وال حيل بيع اهلواء أصالً؛ ألن اهلواء ال يستقر فيضبط مبلك أبداً، «: اهلواء، قال اإلمام
  .)٤(»منه شيء ويأيت آخر هو متموج ميضيإمنا 

مثـل   خيرج من ذلك ما مل يكن له قيمة بني الناس فال يعترب ماال. وأن يكون له قيمة - ٢
وال يعد مـاالً  «: يقول اإلمام يف بيان معىن الفقري... كسرة خبز، حفنة تراب، وجيفة

  . )٥(»يستر العورة إذا مل تكن له قيمة ما ال بد منه مما
وال حيـل بيـع   «: يقول اإلمام. من ذلك ما ال منفعة فيه خيرج . أن يكون له منفعة - ٣

احليوان إال ملنفعة إما ألكل وإما لركوب وإما لصيد وإما لدواء فإن كان ال منفعة فيه 

                                 
يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري احلافظ القرطيب،  أحد األعالم وصاحب التصانيف، )  ١(

مع الثقة والدين والرتاهة والتبحر يف الفقه والعربية واألخبار، له كتاب التمهيد،  وليس ألهل املغرب أحفظ منه
  . - رمحه اهللا- ٤٦٣تويف سنة . واالستذكار، والكايف وغريها 

 ) .٢٩/٩٩(والوايف بالوفيات ) ٣/٣١٤(و شذرات الذهب ) ٣/٢٥٧(العرب يف خرب من غرب : ينظر
 ) . ٦-٢/٥( التمهيد )  ٢(
، واملوافقات )٤٠٧: (٩٩١ األشباه والنظائر للسيوطي ت: تعريف املال اصطالحا عند الفقهاءينظر يف )  ٣(

)٢/٣٣٢ . ( 
 . ١٥٢٢: م )  ٩/٢٩٧( احمللى )  ٤(
 . ٧٢٠: م )  ٦/١٠٠( احمللى )  ٥(
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  . )١(»مل حيل بيعه وال ملكه لشيء من ذلك
         .      وما كان حراما فإنه ال يعـد مـاالً  خيرج من ذلك ما كان حراماً . وأن يكون مباحاً - ٤

هـي  «: )٣(ويقول عن النـرد  )٢(»واحملرم ال يعد ماالً ألحد«: يقول اإلمام عن اخلمر
  .وأيضاً الصليب والصنم  )٤(»حرام وليست ماالً

تكفلـت بـه،   : من ضمن وضمنت الشيء ضماناً: من الضمان والضمان يف اللغة )تضمن(
  .)٥(وكل شيء جعلته يف وعاء شيء فقد ضمنته إياه

  .)٦(احلفظ والرعاية والغرامة وااللتزام :يف كالم أئمة اللغة يأيت مبعىنوالضمان 
يراد به  الضـمان.وألمهية معرفة معىن الضمان يف املصطلح الفقهي فإليك بيان ذلك

  : عند الفقهاء أحد معنيني
  . أنه مبعىن الكفالة، وتسمى أيضاً احلمالة والزعامة :املعىن األول

ذمة املضمون عنه يف التزام احلق، أو ضم ذمة إىل ذمة يف املطالبة، ضم ذمة الضامن إىل  :وهي
  . )٧(وهذا الضمان عندهم يشمل ضمان املال وضمان األبدان

                                 
 . ١٥٣١: م )  ٩/٣٠١( احمللى )  ١(
 . ١٢٦٧: م )  ٨/٢٨١( احمللى )  ٢(
: رح ( احلديث يف صحيح مسلم سي معرب وليس بعريب وهو النرد شري، ويف شيء يلعب به، فار: النرد)  ٣(

وهي لعبة ذات صندوق وحجارة ) . من لعب بالنرد شري فكأمنا غمس يده يف حلم خرتير و دمه ) (٥٨٥٦
وتعرف عند العامة ) الزهر ( فص وفصني، تعتمد على احلظ وتنقل فيها احلجارة على حسب ما يأيت به ال

  )) .لعب بالنرد : (( يقال )  بالطاولة(
ط سود من واحدة إىل قطعتان من العظم صغريتان مكعبتان حفر على األوجه الستة لكل منهما نق) زهر النرد(و     

  .ست
لسـان  ،)٣/٤٠٩( صطلحات واأللفاظ الفقهيه ، معجم امل) ١/٤٠٤و ٩٤٩/ ٢املعجم الوسيط ( :ينظر

 )     ٢/٧٢٩( كتاب النهاية )  ٤١١ (، القـاموس احمليط ) ١٤/١٠٣( العرب 
 . ١٥٣٣: م )  ٩/٣٠١( احمللى )  ٤(
 ) .ض م ن ) (  ٣٩٥( جممل اللغة )  ٥(
والدر النقي يف شرح  )٢/٩٤(والنهاية البن األثري ) ٢/٣٦٥( واملصباح املنري  ) ١٥٦٤( القاموس احمليط : ينظر)  ٦(

 .) ٣/٥٠٨( اخلريف  شرح ألفاظ
ومغين احملتاج ) ٣/٣٣٠(وحاشية الدسوقي ) ٦/٢١(وشرح خمتر خليل ) ٧/٢١٨(دير شرح فتح الق: ينظر)  ٧(
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همنا يف هذه تأيت مبعىن الغرامة، مقابل ما أتلفه الضامن، وهذا املعىن هو الذي ي :املعىن الثاين
اً عند الفقهاء األوائل، على حسب مـا  الذي هو الغرم،مل أجد له تعريفالقاعدة وهذا املعىن 

  .)١(اطلعت عليه، وإن كان معروفاً ومطبقاً ومستعمالً عند مجيع الفقهاء
يف كتابـه بدايـة    اًعليه رمحة اهللا قد وضع باب )٢(غري أين وجدت أن اإلمام ابن رشد

ى وإن كان مل يأت عل اتهد بعنوان باب الضمان باملعىن الذي نقصده حتت كتاب الغصب
  .)٣(مجيع ما يتضمنه الضمان من مسائل

والضمان عبارة عن  «تعريفاً يف كتابه نيل األوطار  )٤( -رمحه اهللا-وذكر الشوكاين 
  .  )٥(»غرامة التالف

  سائل الضمان عند اإلمـام ابـن حـزم   واملعىن الذي أستنبطه من خالل دراسيت مل
  . القيمة ن عدم املثل انصرف إىلرد مثل اهلالك فإالتزام : فيما يظهر يل هو -رمحه اهللا-

                                                                                               
 ) .٨٠(والة ) ١٣/٥(و املقنع والشرح الكبري واإلنصاف ) ٢/١٦٨(

والفقهاء مل يفردوا للضمان ذا املعىن فصالً خاصاً كما فعلوا يف الضمان  «: ويقول الدكتور حممد الروكي )  ١(
  . »وا أحكامه يف سائر األبواب والفصول الفقهية مبعناه األول بل بث

 ) . ٢٢٦( قواعد الفقه اإلسالمي : ينظر
له  )٥٢٠(ولد بقرطبة سنة  . فيلسوف أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطيبالالعالمة هو ابن رشد احلفيد، )  ٢(

  .افت التهافت  ة، والتحصيل ،بداية اتهد واية املقصد، ومنهاج األدل: أكثر من مخسني مؤلفا منها
  .تقريباً ) ٥٩٥(تويف سنة       
 .) ٨/٣١٣(ومعجم املؤلفني  )٢١/٣٠٧(سري أعالم النبالء : ينظر      

 ) . ٦٥٢( بداية اتهد : ينظر)  ٣(
 وىلو، شـوكان  جرة ولد صنعاء من ،اليمن علماء كبار من جمتهد فقيهالشوكاين،  حممد بن على بن حممدهو  )٤(

 والفوائـد  األوطـار،  نيل مؤلفاته، من التقليد، حترمي يرى وكان ،حاكما ومات ،١٢٢٩ سنة صنعاءيف  قضاءال
تـويف   .وغريها األصول ىف الفحول وإرشاد الفقهية، املسائل ىف البهية والدرر املوضوعة، األحاديث ىف اموعة

  . )١٢٥٠(رمحه سنة 
 ) .٦/٢٩٨(م للزركلي واألعال) ١/٣١٣(موسوعة األعالم : ينظر

الضمان هو التزام عن تعويض مايل عن ضرر للغري، وقد ذكر : يخ مصطفى الزرقا يف مدخله الفقهيوعرفه الش)  ٥(
ن مثلياً أو قيمته إن كان أن الضمان عبارة عن رد مثل اهلالك إن كا: يف كلياته -رمحه اهللا-أبو البقاء الكفوي 

  ).٢/١٠٣٢(واملدخل الفقهي ) ٣/١٤٢( و الكليات )  ٦/٣٣٧( نيل األوطار : ينظر .قيمياً
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  .وهذا ما سوف يتبني لنا من خالل عرض التطبيقات إن شاء اهللا 
  . )١(كل فعل يبين على علم أو زعم فهو عمد): العمد(
  .ضد العلم ): اجلهل(
  .وهو ضد العمد )٢(ما وقع من غري قصد اإلنسان ومل يرده بل أراد غريه فوقع ذلك): اخلطأ(

  .)٣( »العدول عن الصواب بغري قصد إىل ذلك« -رمحه اهللا-وعرفه ابن حزم 
  .)٤(ضد التذكر واحلفظ ويأتى مبعىن الترك :يف اللغة) النسيان (
  

ن هو استحضار صورة الشيء يف الذه: وقيل. هو احلادث بعد حصول العلموهو الس
  .)٥(وقت احلاجة إليه، من غري آفة يف العقل وال يف التمييز

  : لقاعدةاملعىن اإلمجايل ل
ن أموال الناس من املنافع واألعيان، إذا تعدي عليها أو أُخذت بغـري وجـه   إ: أقول

ـ  فإن كان اآلخذ أو املعتدى عامداً عاملاً مميزاً فهو عاص هللا عز وجل، ننظر حق، ان وإن ك
غري عامل أو غري عامد فال إمث عليه، إال أما سواء يف احلكم يف وجوب رد ذلك إىل صاحبه 

 وجوب ضمان مثله إن كان ما صار إليه من مال غريه قد تلفت عينـه أو مل يقـدر   أو يف
  .)٦(عليه

  : إعمال هذه القاعدة مقيد مبا يليو
لكـه وأتلفـه   متاملال مما حيل بيعه ومتلكه، فإن كان مما ال حيل بيعه وال  هذا أن يكون :أوالً

  .إنسان متعمداً أو غري متعمد فقد أحسن وال ضمان فيه 

                                 
 ) .٢/٤٢٨(واملصباح املنري ) ٣/١٨٥( الكليات :وينظر)  ١(
مشارق و) ٣/٧٠٩(ي البن املربد صر اخلرقوالدر النقي يف شرح خمت ) ١/٥٠٢( ظر النهاية البن األثريين)  ٢(

 ) .١/٢٣٤(األنوار
 ) .١/٤٥(اإلحكام البن حزم )  ٣(
 ) .٣٠٩( والتعريفات ) ١٤/١٣٢(ولسان العرب )  ٦٤٦( جممل اللغة البن فارس : ظرين)  ٤(
  ) . ٣/١٢٢(احمللى  »هو الذي علم الشيء مث نسيه  « -رمحه اهللا-ويقول ابن حزم )  ٥(

 ) .٣٥٥(واألشباه والنظائر ) ٢/٣٦٧وجامع العلوم واحلكم ) ١/٨٢(التبيان يف تفسري غريب القرآن : ينظر      
 . ٢٠/١٢٥٩)  ٨/٢٧١( احمللى  :ينظر)  ٦(
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فمن كسر إناء فضة أو إناء ذهب فال شيء عليه وكذلك من كسر «:رمحه اهللا  قال
  .)١(»صليباً أو أهرق مخراً 

  .)٢( )اجلواز الشرعي ينايف الضمان: (ةويقارب هذا إحكاماً وحتقيقاً قاعد
ل وإال فال لإلتالف بنفسه منسوباً إليه ذلك الفع )٣(أن يكون املتلف لذلك املال مباشراً  :ثانياً

اجلرة توضع إىل باب أو إنسان يستند إىل بـاب، فيفـتح    «: ضمان عليه، مثال ذلك
  .الباب فاتح فيفسد املتاع أو يقع اإلنسان فيموت

أنه ضامن للمتاع والدية على عائلتـه   -وباهللا التوفيق  -والظاهر عندنا : ... قال علي
  . )٤(»..ليه ألنه مباشر إلسقاط املتاعوالكفارة ع
لة احلائط املائل يقع فيتلف نفساً أو ماالً ؟ هل يضمن صـاحب اجلـدار   وقال يف مسأ

  ذلك أم ال ؟ 
؟ ملن قتله اجلدار يف لغة العرب صاحب اجلدار املائل ال يسمى قاتالًَ« -رمحه اهللا-قال 

وقد يكون غائباً بأقصى املشرق واحلائط بأقصى املغرب، فإذاً ال يسمى قاتل عمد وال قاتل 
 ذلك وال كفارة وال ضمان ملا تلف من مال ؛ إذ األموال حمرمة وال جيـوز  خطأ، فال دية يف

  .)٥(»احلكم بغرامة على أحد مل يوجبها عليه نص وال إمجاع
ليس كل مسيء ضامناً، وقد علمنا وعلم كل مسـلم، أن عامـل   «ينبغي أن نعلم أنه  :ثالثاً

قتـل النـاس، وال    السالح وبائعها يف الفنت خمالف ظامل ومسيء ومعني بذلك علـى 
  .)٦(»الف يف أنه ال ضمان عليهخ

  .فمن أوثق دابته على طريق املسلمني فال ضمان عليه وكذلك لو أرسلها وهو ميشي 

                                 
 . ١٢٦٧: م )  ٨/٢٨١( احمللى )  ١(
وشرح )  ٣٦٢( الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكلية و)  ١/٣٠٥( النظائر البن السبكي األشباه و: ينظر)  ٢(

 ) . ١/٨١( لة األحكام ودرر احلكام شرح جم)  ٤٤٩(  القواعد الفقهية
اعل آخر، درر احلكام شرح جملة دون أن يتخلل بينه وبني التلف فعل فل التلف من فعله صالذي حيو ه: املباشر)  ٣(

 ) .   ١/٨٠( األحكام 
 . ١٢٦٧: م )  ١٢/١٥٥( احمللى )  ٤(
 . ٢١١٦: م )  ١٢/١٦٣( ، ٢١١٥: م )  ١٢/١٦٢( انظر احمللى  -٢١٠٩: م )  ١٢/١٤٥( احمللى )  ٥(
 . ٢١١٢: م )  ١٢/١٦٠( احمللى )  ٦(
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الضمان عن املخطئ والناسي ويف احلديث  -رمحه اهللا-ملاذا مل يسقط اإلمام ابن حزم  :رابعاً
  ؟ )١( )ي الْخطَأُ والنسيانُ رفع عن أُمت: (أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

 ،ن نسي أن يعمله أو تعمد أن ال يعمله فلـم يعملْـه  مم يكون أن العمل املأمور به :اجلواب
الفرق بينهما أن الناسي غري حرجٍ يف نسيانه، والعامد يف حرجٍ، وكلُّ عملٍ عمله و

يه فيما عمل ناسيا، وعمله الْمرء مما أُمر به فزاد فيه ما مل يؤمر به ناسيا فال حرج عل
إال ما جـاء نـص    ئز فهذا هو حكْم القُرآن والسنةملا عمل مما أمر به صحيح جا

  .بإخراجه عن هذا احلكم فيوقف عنده
فهؤالء يرفع عنهم احلرج واإلمث، ولكن ال يرفع عنهم الضمان فيما أتلفوه مجعا بني 

  .األدلة، واهللا أعلم 
، إال أنه يضمن ما أتلف من مال فقط؛ ألنه اسـتهلكه  وأما اجلاهل فهو غري مؤاخذ

  .   )٢(بغري حق، فعليه مىت علم أن يرده إىل صاحبه
  .  -رمحه اهللا-فهذه تنبيهات هامة يف تطبيق هذه القاعدة على فقه اإلمام ابن حزم 

  : أدلة القاعدة
  : ليي على هذه القاعدة ما -رمحه اهللا-من األدلة اليت ذكرها اإلمام ابن حزم 

  : من القرآن: أوالً
  .)٤)(٣( چ ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېچ : قال تعاىل

                                 
) رفع ( بدل ) وضع ( ابن ماجه لكن بلفظ  رواه ) اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه   رفع عن أميت(حديث   )١(

جتاوز اهللا عن أميت (من حديث ابن عباس، وصححه ابن حبان واحلاكم وقال على شرط الشيخني ولفظهما 
ا بعض الفقهاء الشاميني وقال إنه مل يرها، يف هذا احلديث تعب عليه) رفع (  إىل آخره، واعلم أن لفظة) خلطأ ا

 قال النووي حديث حسن. وسأل عنها بعض احلفّاظ يف ذلك فكتب ورقة ومل يذكره فيها ذا اللفظ 
  .وصححه األلباين، رمحة اهللا على اجلميع 

وخمتصر )  ١/٢٨١(وتلخيص احلبري ) ١/١٧٥(والدراية يف ختريج أحاديث اهلداية ) ١/٣٦(تذكرة احملتاج : ينظر
 ) .١/٥١١(إرواء الغليل 

 . ٢١٥٨: م ) ١٢/٢٣٧(احمللى : ينظر)  ٢(
 ) .١٢٦(النحل )  ٣(
 ١٢٥٩: م ) ٨/٢٧١(احمللى )  ٤(
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  .)١( چ ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳچ : وقال تعاىل
ووجه الداللة من اآليتني السابقتني واضح، فإن اهللا من حكمته وعلمه وعدله جعـل  

ب مبثل ما اعتدى على كل من اعتدى على غريه أو ظلمه أو عاقبه، أن يعتدى عليه وأن يعاق
  .اء كان ذلك يف األنفس أو األموالعلى غريه، من غري زيادة وال نقصان، سو

اختلف العلماء  «يف تفسريه ما نصه  )٢(ويؤيد ذلك ما ذكره اإلمام القرطيب رمحة اهللا
فيمن استهلك أو أفسد شيئاً من احليوان أو العروض، فقال مجاعة من العلماء عليه يف ذلـك  

ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  چ  يعدل إىل القيمة إال عند عدم املثل لقوله تعاىلاملثل وال 
قالوا وهذا عموم يف مجيع األشياء  )٤( چۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېچ  وقوله تعاىل)٣( چگ  ڳ
  .)٥(»كلها 

إنه يضمن كلَّ ما مـات   « :فيمن غصب شيئاً -رمحه اهللا-يقول اإلمام ابن حزم 
لف من الغلَّة ويضمن الزيادة يف اجلسم والقيمة ؛ ألن كلّ ذلك مالُ من الولد والنتاج وما ت

املغصوب منه، وكان فرضا عليه أن يرد كل ذلك فهو معتد بإمساكه مال غـريه فعليـه أنْ   
  .)٦(»يعتدي عليه مبثل ما اعتدى
ومـن غصـب دارا    «: آخر لبيان وجه الداللة من اآلية السـابقة   وقال يف موضعٍ

ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  چ رد بنائها كما كان وال بد قال تعـاىل  فتهدمت كلف 
  .)٨(»ناء املؤلف فحال بينه وبني صاحبهوهو قد اعتدى على الب)٧( چ گ  ڳ

  : من السنة: ثانياً

                                 
 . ١٢٦٠: م )  ٨/  ٢٧٤( احمللى : ينظر) .  ١٩٤( البقرة )  ١(
 ) .٥٠/٧٥(وتاريخ اإلسالم ) ٥/٣٣٥(شذرات الذهب : ينظر)  ٢(
 ) . ١٩٤( البقرة )  ٣(
 ) .١٢٦(النحل )  ٤(
 ) .٧/٢٣٦(بدائع الصنائع للكاساين : وينظر ) . ٢/٣٥٧( اجلامع ألحكام القرآن )  ٥(
 . ١٢٦٠: م )  ٨/  ٢٧٤( احمللى )  ٦(
 ) . ١٩٤( البقرة )  ٧(
 . ١٢٦٢:م ) ٩/٢٧٨(احمللى )  ٨(
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ـ : (لى اهللا عليه وسلم قالما رواه مسلم يف صحيحه عن عائشة أن رسول ص -١ ل من عم
    .)١( )س عليه أمرنا فهو رد لي عمالً

  :ة من هذا احلديث على وجوب الضمانوجه الدالل
بعد التتبع لكثري من املواضع اليت استشهد فيها اإلمام ابن حزم ذا احلديث وبعـد  

يف ) هو رد ف( الرجوع إىل بعض شراح احلديث والنظر إىل معىن قوله صلى اهللا عليه وسلم 
  : اللغة، تبني يل ما يلي

وجوب الرد يف أكثر من مسألة ذا احلديث، فمن ذلـك   استدل اإلمام ابن حزم على :أوالً
ما ذكره يف كتاب الغصب دليالً على وجوب رد نفس العني إذا أمكن ذلـك أو رد  

ومل يستثن عليه السالم عاملاً من غري عـامل وال  «املثل، مث قال بعد استدالله باحلديث 
  .)٢(»ري مكلف وال عـامداً من غري عامدمكلفاً من غ
وكل من باع بيعا فاسدا، فهو باطل، وال ميلكـه املشـتري،   «أيضاً قوله ومن ذلك 

وهو مضمونٌ على املشتري إنْ قبضه، ضمان الغصـب سـواٌء    وهو باقٍ على ملك البائع،
  .)٣(»على البائع إن قبضهسواء، والثمن مضمونٌ 

لضمان ايف ب اجواليان يستدل ذا احلديث يف ب -رمحه اهللا-وهذا مما يدل على أنه 
  .على من وجب عليه

  : أن من شراح احلديث من قال: ثانياً
والبيع إذا وقع حمرماً أو على ما «: )فهو رد(ه صلى اهللا عليه وسلم يف بيان معىن قول

من عمل عمـالً  : (ال جيوز فمفسوخ مردود، وإن جهله فاعله ؛ قال صلى اهللا عليه وسلم 
  .)٤(»رد مثله ك املبيع بعينه رد، وإن فاتأي مردود فإن أدر) ليس عليه أمرنا فهو رد

: لوا عند أئمة اللغة، قا) رد(يف معىن ) فهو رد(وله صلى اهللا عليه وسلم إذا نظرنا إىل ق :ثالثاً

                                 
 . ١٧١٨: كتاب األقضية، باب نقض األحكام الباطلة رح )  ١(
 ١٢٥٩: م ) ٨/٢٧١(احمللى )  ٢(
 . ١٤٤٨:م ) ٩/١٩٩(احمللى )  ٣(
 . ٥/١٢٩التمهيد )  ٤(
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  .)١(رد عليه: الرجوع، وراد الشيء: رد معناه مردود، واالرتداد
سليم، فإنـه  اسم لنوع من الت: والرد «مبيناً معىن ذلك  -رمحه اهللا-ويقول الكفوي 

  .)٢(»لذي يعيد ما كان ثابتاًَ وقد فاتالتسليم ا
  .وبناء على ما سبق فوجه الداللة من احلديث بان واضحاً والعلم عند اهللا وباهللا التوفيق 

إىل رسول اهللا صلى اهللا  )٣(أنه ملا أهدت زينب بنت جحش رضي اهللا عنها :ومن األدلة -٢
ويومها جفْنةً من حيسٍ فَقَامـت عائشـةُ    )٤( عنهاعليه وسلم وهو يف بيت عائشة رضي اهللا

فَأَخذَت الْقَصعةَ فَضربت ا اَألرض فَكَسرتها فَقَام رسول اللَّه صلى اهللا عليه وسـلم إلَـى   
ـَانُ صحفَتها وقال لعائشة  اليت  لَك:( قَصـعة هلا فَدفَعها إلَى رسول زينب فقـال هذه مك

 تر٦(.)٥( )كَس(   
  .ني من أتلف مال غريه، واهللا أعلمويف هذا دليل واضح على تضم

فأعط كل ذي ( ومن األدلة على القاعدة ما يدخل يف عموم قوله صلى اهللا عليه وسلم  -٣
  .)٧( )حق حقه

وقد أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأن « :-رمحه اهللا-يقول اإلمام ابن حزم 
فمن أخذ حق  )٨(»ن هذا فقد خالف أمره عليه السالمكل ذي حق حقه، فمن منع م يعطي

                                 
 ) .رد ه (  ٣٦٠القاموس احمليط )  ١(
 ) . ٢/٣٨٧( الكليات )  ٢(
سـنة   صلى اهللا عليه وسلماألسدية أم املؤمنني زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم تزوجها النيب : زينب بنت جحش )  ٣(

ها آية احلجاب، وكانت قبله عند مواله زيد بن حارثة، أول زوجة حلاقاً به ثالث وقيل سنة مخس، ونزلت بسبب
  .صلى اهللا عليه وسلم، توفيت سنة عشرين، وصلى عليها عمر بن اخلطاب ودفنت بالبقيع 

 ) . ٧/١٠٤( البداية والنهاية )  ٦٦٩- ٧/٦٦٧( انظر اإلصابة 
 .من هذا البحث ) ٢١٤: (سبقت ترمجتها  )٤(
وله أصل يف البخاري يف كتاب املظامل باب إذا كسر قصعة أو شيئا لغريه  -رمحه اهللا-ا اللفظ ابن حزم تفرد ذ)  ٥(

 ).٢٤٨١: رح( 
 . ١٢٦٠:م ) ٩/٢٧٦(احمللى )  ٦(
 ) . ١٩٦٨( رح ... رواه البخاري كتاب الصيام، باب من أقسم على أخيه ليفطر يف التطوع )  ٧(
 . ١١٩٧: م )  ٨/٢٢٣( احمللى )  ٨(



____242_____________________________________________  __      
 

 

حق غريه وأتلفه أو فرط يف حفظه أو ترك من يلزمه حفظه من البهائم وغريها فإنه جيب عليه 
  .حب احلق حقهأن يرد لصا

  .اعاإلمج: ثالثاً
ـ   قد اجتمعت األمة على ضمان ما« :-رمحه اهللا-قال اإلمام  وال أتلف مـن األم

  .)١(»باخلطأ وبالعمد
  
  

  : أقسام رد املضمون -
  :  شرعية فإن هذا املال له حالتانمن أخذ شيئاً من مال غريه أو صار إليه بطريقة غري

  .املال أو تنقص من صفاته أن يتلف بعض هذا :احلالة األوىل
  .ف العني وتفوت وال يبقى منها شيءأن تتل :احلالة الثانية

يفية الضمان عند اإلمام لة من احلالتني السابقتني وأبني كوسوف أحتدث عن كل حا
  : كل منهما، فأقول وباهللا التوفيق يف -رمحه اهللا- ابن حزم

  : و نقص من صفاته لزم الضامن أمرانإذا تلف بعض املال أ :احلالة األوىل
  . تلف بعضها و نقص شيء من صفااأن يرد عليه ما بقي من العني اليت :األول
فإن عدم مجلة فحينئذ يقضى له  )٢(أن يرد عليه مثل ما تلف منها أو نقص من صفاا :الثاين

  .)٣(باملثل
فاملضمون له خمري بني أن  )٤(إذا فاتت عني املال لزم الضامن املثل فإن عدم املثْل :احلالة الثانية

                                 
 . ٢٠٣٠:م )  ١٢/٥٦( تكملة احمللى )  ١(
 .بتصرف يسري .  ١٢٦٠: م )  ٨/٢٧١( احمللى )  ٢(
 .بتصرف  ١٢٦٠: م )  ٢٧٧-٨/٢٧٦( احمللى )  ٣(
وهو ما متاثلت آحاده أو أجزاؤه، حبيث ميكن أن يقوم  ،بالكسر أعم األلفاظ املوضوعة للمشاة: واملثلي هو ) ٤(

  . تد به، وكان له نظري يف األسواقبعضها مقام بعض دون فرق يع
من مجيع  -يأيت  -املثل: املثْل إىل ثالثة أقسام وبني املثل املراد هنا فقال  -رمحه اهللا-وقد قسم اإلمام ابن حزم 
  . ومن أغلب الوجوه  الوجوه، ومن وجه واحد،

لني يف تغايرمها فبطل هذا مثفوجدنا املماثلة من مجيع الوجوه معروفة من العامل مجلة ألن كل غريين فليسا 
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  .)١(أن ميهله حىت يوجد املثل وبني أن يأخذ القيمة
  : املثل ال القيمة مبا يلي الواجب واستدل اإلمام على أن

أهدت إىل رسول صـلى اهللا   )٣(أن زينب بنت جحش: )٢(حديث أنس بن مالك«
، فقامت عائشـة فأخـذت   )٥(جفنة من حيس: ويومها )٤(عليه وسلم وهو يف بيت عائشة

القصعة فضربت ا األرض فكسرا، فقام رسول صلى اهللا عليه وسلم إىل قصعة هلا فدفعها 

                                                                                               
  . القسم

مث نظرنا يف املماثلة من أقل الوجوه وهو وجه واحد فوجدنا كل ما يف العامل ال حتاش شيئاً فهو مياثل كل ما يف       
  .العامل من وجه والبد وهو اخللق ألن كل ما يف العامل وهو دون اهللا فهو خملوق فبطل هذا القسم 

  . سم الثالث وهو املماثلة من أغلب الوجوه وأظهرها  وهذا هو املراد واهللا أعلم  فلم يبق إال الق      
وحاشية كتاب التوضيح يف اجلمع ) ١٣٩(واملدخل إىل نظرية االلتزام العامة .  ٨٧٩:م ) ٧/١٥٧(احمللى : ينظر

كام شرح جملة درر احل) ٣٤٤(والقاموس الفقهي ) ٤/٢٦٧(والكليات للكفوي ) ٢/٧٧٢(بني املقنع والتنقيح 
 ) .١/١٠٥(األحكام 

  .ألنه ال وصف له ينضبط به يف أصل اخللقة حىت ينسب إليه ،مأخوذ من القيمة، وهي مثن الشيء بالتقومي: القيمي)  ١(
ما اختلف آحاده وتفاوتت أفراده حبيث ال يقوم بعضه مقام بعض بال فرق أو كان من املثليات : ويف االصطالح

  . يت انعدم نضريها يف السوقاملتساوية اآلحاد ال
وينبغي أن أنبه هنا إىل  «: وقال الدكتور ناصر امليمان تنبيهاً بعد تعريفه للمثلي والقيمي وهو تنبيه مهم ما نصه 

أن كثرياً مما كان يعده الفقهاء يف السابق قيمياً قد أصبح اليوم مثلياً بسبب تطور الصناعة احلديثة اليت ألغت 
بعد أن  –الذي كان معتداً به بني أفراد الشيء، فاألقمشة واملالبس واحللي واألخشاب  الفوارق والتفاوت

ألا ختتلف يف مواصفاا ومقاييسها، أصبحت اليوم مثليات، حيث تأيت بأوصاف واحدة  –كانت قيمية 
  .  »ومقاييس واحدة أيضاً ال ختتلف 

) ٢/٧٧٣(كتاب التوضيح يف اجلمع بني املقنع والتنقيح  وحاشية) ١٣٩(املدخل إىل نظرية االلتزام العامة : ينظر
واملصباح املنري ) ١١/٣٥٧(ولسان العرب ) ١/١٠٥(درر احلكام شرح جملة األحكام ) ٣١١(والقاموس الفقهي 

)٢/٥٢٠. ( 
 

نـه،  وأحد املكثرين من الرواية ع صلى اهللا عليه وسلمبن النضر األنصاري خادم رسول اهللا  أنس بن مالك: هو)  ٢(
حديثاًَ تويف )  ١٢٨( حديثاً واتفقا على إخراج )  ٧٠( ـ نفرد مسلم باو)  ٨٠( خرج له البخاري دون مسلم 

  .هـ وكان عمره مائة سنة إال سنة ٩٢وقيل  هـ،٩١: هـ وقيل ٩٠سنة 
 ) . ١/١٢٦( ، اإلصابة ) ١/٤٥( تذكرة احلفاظ : انظر

 .من هذا البحث) ٢٤٢( :سبقت الترمجة يف )  ٣(
 .من هذا البحث) ٢١٤( :سبقت الترمجة يف)  ٤(
  .والسمن، وقد جيعل عوض األقط الدقيق ) لنب جمفف يابس ( هو الطعام املتخذ من التمر واألقط : احلَيس)  ٥(

 ) . ١/٢١٨( ومشارق األنوار )  ١/٤٥٨( النهاية : ينظر
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فهذا قضاء باملثل  .)١( )لك اليت كسرت: تها وقال لعائشة فحمكان ص ل هذهإىل زينب فقا
  .  )٢(»ال بالقيمة 

  : تطبيقات القاعدة 
من ذبح مال غريه بأمره فنسي أن يسمى اهللا تعاىل، أو تعمد فهو ضامن مثل احليـوان  « -١

  .)٣( »النسيانفقد أفسد مال أخيه، وأموال الناس تضمن بالعمد و... الذي أفسد، ألنه ميتة 
ألنه يرى أنه ال حيل أكل ما مل يسم  –رمحة اهللا  –وقد ضمنه اإلمام ابن حزم عليه 

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ    ڌ    چ  :اسم اهللا تعاىل عليه بعمد أو نسيان، برهان ذلك قول اهللا تعاىل
  .)٥(فعم تعاىل ومل خيص)٤(چڎ  ڎ  ڈ  ڈ

  .)٦(»سد املتاع فإنه ضامن للمتاعب فيففيفتح البا... اجلرة توضع إىل باب« -٢
اإلجارة فإنه إذا حالَ أحد بني صاحبه وبني عني ماله، حال بينه وبني منافعه، فضمنها،  -٣

   ـقي حى كُـلَّ ذطعمن حقه بأمر رسول اللَّه صلى اهللا عليه وسلم أَنْ ي ولزمه أداُء ما منعه
  .       )٧(مانعه إعطاؤه حقه حقَّه، وكراُء متاعه من حقه بال شك ففرض على

  .)٨(»نمن رمى سهماً يريد صيداً فأصاب إنساناً وماالً فأتلفه فإنه يضم« -٤
  .)٩(من شق راً ملنفعة أو لغري منفعة فإنه يضمن ما أتلف من املال -٥
السفينتان إذا تصادمتا وقد محل أحدمها على اآلخر وكان كل أهل سفينة غري عـارفني   -٦

                                 
 .من هذا البحث) ٢٤٣: (سبق خترجيه ينظر)  ١(
 . ١٢٦٠: م)  ٨/٢٣٦( احمللى )  ٢(
ووافق شيخ اإلسالم ابن تيمية اإلمام ابن حزم يف هذه املسألة وقال شيخ اإلسالم أن  ١٠٠٦: م)  ٨/٥٧( احمللى )  ٣(

جمموع الفتاوى : ينظرهذا القول رواية عن اإلمام أمحد واختارها أبو اخلطاب وهو قول غري واحد من السلف، 
 )٣٥/٢٣٩(. 

 .) ١٢١( األنعام )  ٤(
 . ١٠٠٤: م )  ٨/٥٥( لى احمل)  ٥(
 . ٢١١٠: م) ١٢/١٥٥(احمللى )  ٦(
 .١٢٦٠: م )  ٨/٢٧٥( احمللى :  ظرين)  ٧(
 . ٢١١١: م )  ١٢/١٥٥( احمللى )  ٨(
 . ٢١٢٠: م )  ١٢/١٦٨( احمللى : ينظر)  ٩(
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 . )١(ر لظلمة الليل ومل يروا شيئا فهذه جناية واألموال مضمونةمبكان اآلخ
  : مستثنيات

  .ئاً ليدفع أذاه عن نفسه مل يضمنهمن أتلف شي -١
كل من عدا عليه حيوان متملك من بعري أو فرس أو فيـل  « -رمحه اهللا- قال اإلمام

  .)٢(»فيه  أو غري ذلك فلم يقدر على دفعه عن نفسه إال بقتله فقتله فال ضمان عليه
لبحر أن يكون هذا املال مما جيب إتالفه، كما هو يف ختفيف أمحال السفينة إذا مال ا ا -٢

علـى  فليخففوا األثقل فاألثقل وال ضمان فيه  «:  -رمحه اهللا-وخافوا العطب، قال اإلمام 
 .)٣(چۀ    ۀ  ہ  ہ      ہچ  :أمورون بتخليص أنفسهم، قال تعـاىل ؛ ألم مأهل املركب

  .)٥(»)٤(چ ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہچ  :فمن فعل ما أمر به فهو حمسن قال تعاىل 
كالوكالة والوديعة واملضاربة والرهن ال ضمان فيها إال بالتعدي عليها )٦(عقود األمانات -٣

ما دمنا قادرين عليها أو تضيعها فيضمن حينئذ، فـإن هذه األمانات مأمورون فيها باألداء 
فإن عجز عن ذلك فاهللا تعـاىل   )٧(چۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ   ۅ  ۆ    ۆ  چ  :عليها، قال تعاىل

وال ضمان فيها إال بالتعدي أو الضياع، ففرق بـني    )٨(چۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ  :يقول
  .)٩(األمر باألداء واألمر بالضمان

من أُكْرِه على شرب اخلمر أو أكل اخلرتير أو املَيتة أو بعض احملرمات أو أكل مال مسلم  -٤

                                 
 . ٢٠٩٤: م )  ١٢/١٣٥( تكملة احمللى : ينظر)  ١(
: يف قواعده نصها -رمحه اهللا- املعىن قاعدة ذكرها ابن رجب هذاوينظر يف .  ١٢٦٥: م )  ٨/٢٨٠( احمللى )  ٢(

 ) . ١/٢٠٦) (  ٢٦( رقم  »من أتلف شيئاَ لدفع أذاه له مل يضمنه وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه «
 ) . ١٩٥( البقرة )  ٣(
 ) . ٩١( التوبة )  ٤(
  .بتصرف .  ١٣٢١: م )  ٩/١٨( احمللى )  ٥(
 ) .١٤:ق (  »التلف يف األمني غري مضمون إذا مل يتعد أو يفرط  «:  القواعد واألصول يقول الشيخ السعدي يف)  ٦(

. 
  ) .٥٨(النساء )  ٧(
 )  .٢٨٦(قرة بال)  ٨(
 .١٣٨٩: م )  ٩/٨٥: م )  ٩/٦١( ، ١٢١٥: م ) ٨/٢٤٠،٢٣٩(، ١٦٥٢: م)  ١٠/٧٨،٧٧(راجع احمللى )  ٩(
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چ  :فمباح له أن يأكل ويشرب وال شيء عليه َألحد وال ضمان لقول اللَّه عز وجل  أو ذمي
  .)١(چک  ک  ک  گ    کڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ

حاضر فعليه قيمة ما أكل ألن هذا هو له مال فإن كان املُكْره على أكل مال مسلم 
  . )٢(نا حكم املضطر فإن مل يكن له مال حاضر فال شيء عليه فيما أكل ملا ذكر

ليس على جمنون أصاب يف جنونه وال على سكران أصاب يف سكره املخرج له من عقله  -٥
  .)٣(وال على من مل يبلغ وال على أحد من هؤالء دية وال ضمان

رفع القلم عن الصيب حىت يبلغ وعـن  (ت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم للخرب الثاب
  .)٤(والسكران ال يعقل )انون حىت يفيق

  .)٥(ألن األحكام الزمة لكل بالغ حىت يوقن أنه ذاهب العقل جبنون أو سكرو
  .على فضله وإنعامه وباهللا التوفيقواحلمد هللا 

  
  
  

                                 
 ) . ٣( املائدة )  ١(
 . ١٤٠٤: م )  ٩/١٢٦: ( ينظر احمللى )  ٢(
 . ٢٠٢٤:م ) ١٢/٦(احمللى : ينظر)  ٣(
والترمذي يف أبواب احلدود ) ٤٣٩٩رح (رواه أبو داود يف كتاب احلدود باب يف انون يسرق أو يصيب حدا   )٤(

 حديث علي حديث حسن غريب من هذا الوجه: ال جيب عليه احلد، قال أبو عيسى احلدود باب ما جاء فيمن
وابن ماجة يف ) ٣٣٧٨رح (ب من ال يقع طالقه من اَألزواج  كتاب الطالق باوالنسائي يف) ١٤٢٣رح (

  .وغريهم )  ٢٠٣١رح ( كتاب الطالق باب طالق املعتوه والصغري والنائم 
صحيح : حسن، وقال احلاكم : حلاكم من رواية علي، قال الترمذيرواه األربعة وا :قال يف خالصة البدر املنري 

احلاكم من رواية  ه ابن حبان، وأخرجه البخاري موقوفا معلقا بصيغة جزم، ورواهعلى شرط الشيخني، وصحح
اكم من رواية عائشة، قال صحيح اإلسناد، ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان واحل: أيب قتادة وقال

  . ه األلباين رمحة اهللا على اجلميعواحلديث صحح على شرط مسلم، : احلاكم
) ١/٩١(وخالصة البدر املنري ) ١/١٨٣(وتلخيص احلبري ) ٢/١٦٨(  يف ختريج أحاديث اهلداية رايةالد: ينظر

 ) .١/٦٠(وخمتصر إرواء الغليل 
 . ٢٠٢٤:م ) ١٢/٧( احمللى : ينظر)  ٥(
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  دةـاعـق

  )١(العجماء جرحها جبار
هذه القاعدة متعلقة بقاعدة الضمان، وهي من القواعد املنظمة ألحكام الضـمان يف  

؛ وألن بعض هاأفردت احلديث عنها ألمهيت، ن حديث نبوي الشريعة اإلسالمية، وهي جزٌء م
 :، فأقول مستعيناً باهللا)٢(العلماء أفردها باحلديث

  :معىن القاعدة 
قدر على الكـالم  البهيمة وإمنا مسيت عجماء ألا ال تتكلم، وكذلك كل من مل ي :العجماء

  . )٣(فهو أعجم ومستعجم
  .)٤(ن غري ناطق مفصحوالعجماء عند العرب كل يمة وسبع وحيوا

رح، واجلمـع أجـراح وجـروح    الفعل جرحه جيرحه جرحاً أثر فيه، واالسم اجلُ :جرحها
  .)٥(واجلراحة اسم الضربة أو الطعنة واجلمع جِراحات وجِراح. وجِراح

إمنا عرب باجلرح ألنه األغلب أو هو مثال نبه به على « )٦(-رمحه اهللا-قال ابن حجر 
                                 

 . ١٢٦٦: م )  ٨/٢٨٠( و  ١٢٦٥: م )  ٨/٢٧٩( احمللى : ينظر)  ١(
والقواعد )  ٩٣: ق( وشرح القواعد الفقهية )  ٩٤/ م( ة وال)  ١/٧٤) ( ١٠٢:ق ( قواعد الفقه : ينظر)  ٢(

 ) . ١/٦٠٠( وترتيب الآليل ) ٤٦٠) (  ٤٨: ق ( الفقهية املستخرجة من إعالم املوقعني 
 ) . ١/١٩٧(خمتار الصحاح )  ١٤٦٦( والقاموس احمليط )  ٧٠/ ٩(لسان عرب  :وينظر )  ٤٦٠(جممل اللغة )  ٣(
 ) . ٧/٢٠( بد الرب التمهيد البن ع : ينظر)  ٤(
 ) . ٢٧٥(والقاموس احمليط )  ١٠٢(جممل اللغة :وأنظر )  ٢/٢٣٤( لسان العرب )  ٥(
شيخ اإلسالم علم األعالم أمري املؤمنني يف احلديث حافظ العصر شهاب الدين أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد )  ٦(
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 .)١(»حلكم يف مجيع اإلتالف ا، سواء كان على نفس أو مال ما عداه وا
 .)٢(وأما اجلبار فهو اهلدر، يقال ذهب دمه جبار :جبار

ال خيتلفون أن اجلبار اهلدر الذي ال أرش فيـه وال   «: -رمحه اهللا-قال ابن عبد الرب 
 .)٣(»دية

يف الباء املوحـدة ويف  بضم اجليم وختف) جبار ( قوله  « )٤(-رمحه اهللا-وقال العيين 
  . )٥(»آخره راء وهو اهلدر يعين ليس فيه ضمان 

  :املعىن اإلمجايل
مما يفهم من كالم ابن حزم أن ما أتلفته البهيمة بأي وجه كان الضمان فيه، سواء          

والضمان فيما . )٢(أو قائدها)١(أو سائقها )٦(كانت منفردة أو معها أحد، وسواء كان راكبها
                                                                                               

ين األصل، املصري املولد واملنشأ والدار بن حممد بن علي بن أمحد الشهري بابن حجر، الكناين العسقالاحممد 
ومن مصنفاته تعليق التعليق وصل فيه تعليقات البخاري وهو أول تصانيفه وهو كتاب والوفاة، الشافعي املذهب، 

  وصنف له مقدمة يف جملد وغريها كثري، تويف فتح الباري،نفيس، وشرح البخاري يف نيف وعشرين جملدا مساه 
  . ٨٥٢سنة  -رمحه اهللا-

والبدر الطالع ) ١/٣٨١(وذيل طبقات احلفاظ ) ١/٣٢٦(وحلظ األحلاظ ) ٧/٢٧١(شذرات الذهب : ينظر      
)١/٨١. ( 

 ) . ٨٤-٢٦/٨٣( فتح الباري )  ١(
  ) . ٤٦٠( والقاموس احمليط )  ١١٨( جممل اللغة : وأنظر )  ٢/١٦٨(لسان العرب )  ٢(

)  ١/٢٨١( وغريب احلديث البن سالم )  ٢/٦٨،١٠٠ (مشارق األنوار : وينظر يف معىن هذ ه األلفاظ 
 ) . ١/٢٣٢(والنهاية البن األثري )  ١/١٣٥( وغريب احلديث البن اجلوزي 

 ) . ٧/١٩( التمهيد البن عبد الرب )  ٣(
 بن الثناء وأبو حممد أبو البدر حممود بن يوسف بن حسني بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حممودهو اإلمام )  ٤(

ومن تصانيفه شرح البخاري يف أحد  . بالعيين ويعرف احلنفي القاهري مث املولد العنتايب األصل احلليب الشهاب
وشرح كتبا كثرية منها معاين اآلثار للطحاوي يف عشر جملدات وقطعة من  عمدة القاري،وعشرين جملدا مساه 

  . ٨٥٥ -رمحه اهللا-تويف . سنن أيب داود يف جملدين
 )٧/١٦٣(األعالم للزركلي و) ١٠/١٣١(ع الضوء الالم: ينظر 

 ) . ٩/١٠٢( عمدة القاري )  ٥(
  النهاية. هو من ركب اإلبل خاصة، مث اتسع فيه فأطلق على كل من ركب دابة : الراكب يف األصل )  ٦(

 ) .   ١١٧( والقاموس احمليط )  ٥/٢٩٤(ولسان العرب )  ٢٦٣(وينظر جممل اللغة )  ١/٦٨٤( البن  األثري 
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  .من دم أو مال يف ليل أو ار  أفسدته
-واستثين من ذلك ما إذا كان الفعل منسوباً إليه، بأن محلها على ذلك الفعل، قال    

قـاتالً أو  : هو ما مسي به املرء  ،أو للدية إن التعدي املوجب للضمان أو للقود«: -رمحه اهللا
  . )٣(»ر س كذلك إال باملباشرة  أو باألممفسداً ولي

ومحلها على شيء وأطلقها فيه يضـمن   -مة أي البهي -فإن أتى ا « :وقال أيضاً
  .)٤(»حينئذ، ألنه فعله، ليالً أو اراً 

يتبعها، فأصاب الْفلْو إنسانا أو مـاالً، فهـو    )٥(وهلا فلْوكمن ركب دابة « :وقال
 .لقود، وإن مل يعمد فهو قاتل خطأًاحلامل له على ذلك، فإن عمد فا

فلو ترك الْفتباعها، فال ضمان على راكـب  اتباع أمه وأخذ يلعب أو خرج عن ا لْو
  .)٦(»أُمه أصالً 

، وهذا )٧(وأما إذا كان الفعل ال ينسب إليه ومل حيمل الدابة على فعله فالضمان فيه
  .هو قيد هذه القاعدة

  :دليل القاعدة
  .هذه القاعدة نص من حديث صحيح ذا اللفظ

العجمـاء  : (ه وسلمرسول اهللا صلى اهللا علي: قال: قال عن أيب هريرة رضي اهللا عنه

                                                                                               
)  ١/٨٢٤( والنهاية البن األثري )  ٣٢٥( جممل اللغة : ينظر . الذي يقدم البهيمة وميشي خلفها : هو  السائق  )١(

 ) . ٦/٤٣٤( ولسان العرب 
  . الزمام او اللجام املقود ولذلك مسي احلبل الذي يشد يف . الذي يقود الدابة أي جيرها خلفه : القائد هو )  ٢(

 ) . ١١/٤٣١( ولسان العرب )  ٢/٤٩٨(  النهاية البن األثري: ينظر
 . ٢١١٤:م )  ١٢/١٦٢(احمللى من كتاب اإليصال )  ٣(
 . ٢١١٣:م )  ١٢/١٥٧(احمللى من كتاب اإليصال )  ٤(
  . باهلاء) فلوة ( أفالء، مثل عدو و أعداء، و األنثى : املُـهر الذي يفصل عن أمه، و اجلمع : الفلُو بالكسر هو )  ٥(

 ) .٣٩/٢٥٠(وتاج العروس ) ٢/٤٨١(املصباح املنري :  ينظر     
 .٢١١٣:م ) ١٢/١٦٠(احمللى )  ٦(
 ) . ٢٦/٨٦(فتح الباري  : للتوسع ومعرفة أقوال العلماء ينظر )  ٧(
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  .)١( )جرحها جبار
  
  
  

وأن مـا   إن هذا احلديث يف غـاية الصحة وبـه نقـول،  : -رمحه اهللا-قال اإلمام 
  . )٣)(٢(جماء ال يغرمجرحته الع

  :تطبيقات القاعدة 
و دم لـيالً أو  الضمان على صاحب البهيمة فيما جنته يف مـال أ «:  -رمحه اهللا-قال  -١

اراً، لكن يؤمر صاحبه بضبطه ، فإن ضبطه فذاك، وإن عاد ومل يضبطه بيع عليه للحديث 
  . )٤(»السابق 

إن أي حيوان كان إذا أضر يف إفساد الزرع أو الثمار، فـإن  «: -رمحه اهللا-وقال 
مهالـه  فقد أدى ما عليه، وإن عاد إىل إ)٥(صاحبه يؤدب بالسوط ويسجن إن أمهله، فإن ثقفه

  .)٦(»بيع عليه والبد، أو ذبح وبيع حلمه، أي ذلك كان أعود عليه، أنفذ عليه ذلك 
من أوثق دابته على طريق املسلمني فال ضمان عليه، وكذلك لو أرسلها وهو ميشـي،    - ٢

  .وليس كل مسيء ضامناً 

                                 
ومسلم يف كتاب احلدود )  ٦٩١٢رح . ( باب املعدن جبار والبئر جبار _ أخرجه البخاري يف كتاب الديات )  ١(

باب ما جاء أن  - والترمذي يف كتاب الزكاة)  ١٧١٠رح . ( اء واملعدن والبئر جبار باب جرح العجم-
رح . ( عدن والبئر جبار باب العجماء وامل_ وأبو داود كتاب الزكاة )  ١٣٧٧رح . ( العجماء جرحها جبار 

٤٥٩٣ (. 
  . وهي اخلسارة،وعرفها الفقهاء  مبا يلزم أداؤه : من الغرامة)  ٢(

 ) . ٨/ ٣( ومعجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية )  ٢٧٣(س الفقهي  القامو :ينظر
 .١٢٦٥: م )  ٨/٢٧٩( احمللى : ينظر)  ٣(
 . ١٢٦٦: م )  ٨/٢٨٠( احمللى )  ٤(
  . ظ هلذا احليوان ركه وقام مبا حيتاج إليه من احلفأي أد)  ٥(

 ) .١/٢١٣( ري والنهاية البن األث)  ٨٢( جممل اللغة : ينظر 
 . ٢١١٣: م )  ١٥٨/ ١٢: (لى من كتاب اإليصال احمل)  ٦(
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وكذلك من حل دابة، أو طائرا عن رباطها، فال ضمان عليه فيما أصابت، ألنـه مل  
  .)١(مد، وال باشر، وال توىلَّ يع
السائق إذا محل الدابة بضرب أو خنس أو زجر على شيء ما، فـإن تعمـد فـالقود    _  ٣

والضمان وإن مل يتعمد فهو قاتل خطأ، فإن مل حيملها على شيء فال ضمان عليـه ألنـه مل   
  . )٢(يباشر 

  

  :فائدة
صطلي أو ليطبخ شيئاً، أو مسألة، من أوقد ناراً لي -رمحه اهللا-ذكر اإلمام ابن حزم 

أوقد سراجاً مث نام، فاشتعلت تلك النار، فأتلفت أمتعة، وناساً، فالشيء عليه يف ذلك أصالً 
  .النار عجماء فهي جبار : وقال -ل على ذلك حبديث القاعدة واستد -

: حبديث يرويه بطريقني من سنده عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال  -واستدل أيضاً 
 . )٣( )النار جبار: (اهللا صلى اهللا عليه وسلمال رسول ق

وهذا خرب صحيح تقوم به احلجة وال حيل خالفه فوجب ذا أن  -رمحه اهللا-مث قال 
كل ما تلف بالنار فهو هدر،  إال ناراً اتفق اجلميع على تضمني طارحها، وليس ذلك إال ما 

                                 
 . ٢١١٣: م )  ١٢/١٦٠: (احمللى من كتاب اإليصال )  ١(
  .  ٢١١٣: م )  ١٢/١٦٠: (احمللى من كتاب اإليصال : ينظر)  ٢(
، والنسائي يف السـنن الكـربى   ) ٤٥٩٤رح . ( باب يف النار تعدي - أخرجه أبو داود يف سننه كتاب الديات)  ٣(

، وابن ماجه يف سننه كتــاب  ) ٥٧٨٩رح . ( باب يف لدابة تصيب برجلها رواية بن حيوة  -ب العارية كتا
  ) . ٢٦٧٦رح . ( باب اجلبار  -الديات 

يف قال الدار قطين يف سننه بسنده إىل أيب عبد اهللا أمحد بـن حنبـل يقـول    .  »ال يصح هذا  «: قال الشافعي        
  .الرزاق حيدث به النار جبار ليس بشيء،مل يكن يف الكتب باطل ليس بصحيح حديث عبد : حديث أيب هريرة

وقال ابن .يعين فهو تصحيف إن أهل اليمن يكتبون النار النري، ويكتبون البري يعين مثل ذلك : وقال األمام أمحد        
  .ر جبارجاءت رواية شاذة بلفظ النااتفقت الروايات املشهورة على التلفظ بالبئر، و: العريب

وقال ابن حجر احلكم الذي نقله ابـن العـريب   .وهذا التأويل نقل عن حيي ابن معني وجزم بأن معمرا صحفه        
  .صحيح، وميكن أن يتلقى من حيث املعىن من اإلحلاق بالعجماء ويلتحق به كل مجاد

ومل يأت ابن معني على قوله : لسابق ولكن صحح احلديث اإلمام ابن عبد الرب وقال معترضاً على قول ابن معني ا      
وقال اخلطايب . يف قوله نظر وال نسلم له حىت يتضح : وقال يف التمهيد . بدليل، وليس ذا ترد أحاديث الثقات 

وصححه . إن هذا احلديث مل ينفرد به عبد الرزاق، بل وجدته أليب داود عن عبد املك عن معمر :  -رمحه اهللا-
  .ة اهللا على اجلميع ابن حزم واأللباين رمح

وسـنن البيهقـي   )  ٢٦/ ٧( والتمهيد )  ٤/٣٧( ومعامل السنن للخطايب )  ٣/١٥٢( سنن الدار قطين :ينظر        
والسلسـلة  )  ٢٦/٨٤( وفـتح البـاري   )  ٢/٥٧٩(وشرح علل الترمذي البن رجب )  ٨/٣٤٤( الكربى 

 ) . ٢٣١٨رح ) (  ٥/٣٨٠( اين الصحيحة لأللب
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قتلـه  ليه القود، فيما عمـد  تعمد اإلنسان طرحها لإلفساد واإلتالف، فهذا مباشر متعد فع
  .والدية على عاقلته يف اخلطأ

وأما النار اليت أوقدها وهو غري متعد فهي جبار كما قال الرسول صـلى اهللا عليـه   
وسلم وهذا عموم ال جيوز ختصيصه إال ما خصه نص أو إمجاع، وال إمجـاع مـن تعمـد    

  .)١(ذلك
  .ث عن هذه القاعدة وباهللا التوفيقوبذلك ينتهي احلدي

  
 دةـاعـق

 لَّدومنهكُلُّ ما ت لَّدوبِ ما تاحصل وٍء فَهي٢(من ش(  
يف هذه قاعدة أكد اإلمام ابن حزم على اتفاق العلماء عليها، وهذا االتفاق جعل هلا 

  .ميزة وأمهية، لبيان مكانتها الفقهية، ودراستها وذكر التطبيقات عليها 
  :معىن القاعدة 

  .)٣(ألفاظ العموم وقد سبق احلديث عنها من امشل وأوسع :)كل(
فإن له ذلك وما تولد  فهذه القاعدة تعىن أن اإلنسان إذا ملك ماال مما حيل متلكه له،

منه، فما تولد من اإلناث اليت جيوز لإلنسان امتالكها كاجلارية ويمة األنعام فإا له، ومـا  
عه أو شجره من غراس من غرسه أو زرله، وما تولد  د من البهيمة من لبنها وصوفها فهوتول

  .ومثار فهي له
سواء كان هذا املال مغصوباً من الغري  أو مرهوناً  أو غري ذلك، فإن ما تولد منـه     

  .فلصاحب األصل، ألنه تولد من ماله وما تولد من مال املرء فهو له 
  .)٤(بأن يكون هذا التولد حصل يف ماله ويف ملكه :وقيد هذه القاعدة

  :القاعدةأدلة 

                                 
 . ٢١٢١: م )  ١٢/١٦٩( احمللى من كتاب اإليصال  تتمة: ينظر)  ١(
 . ٢٥:ق )  ١/١٩٩( قواعد ابن رجب : ينظر.  ٦٤٣: م )   ٥/١٧٢: ( احمللى)  ٢(

 . ١٥٦٥:م )  ٣٢٨/ ٩( و   ١٢٦٤: م )  ٨/٢٧٩( و  ١٢٦٠:م )  ٨/٢٧١( احمللى: وينظر
 .من هذا البحث) ١٩٨( :ينظر)  ٣(
 . ١٤٣٧: م  ) ٩/١٨٨( احمللى : ينظر)  ٤(
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دليل هذه القاعدة اإلمجاع كما نقل ذلك اإلمام ابن حزم عليه رمحة اهللا يف موضعني 
وكل ما تولد من شيء فهو لصاحب ما تولد منه بـال  «: من كتابه احمللى حيث قال ما نصه

  .)١(»خالف
من خصومنا معنـا  كل ما تولد من مال املرء فهو له باتفاق «: وقال يف موضع آخر

فقد أباح أكل املال بالباطل وأباح املال احلرام وخالف القرآن والسـنن  : ا قلنافمن خالف م
  .)٢(»بال دليل أصالً 
واتفقوا انه من ملك إناث حيوان فكل ما تولد منها من لـنب  «: -رمحه اهللا-ويقول 

أو ولد أو كسب أو غلة أو صوف فاللنب والولد والصوف والشعر والوبر ملك ملالك أمهاته 
  .)٣(»أخذ األمهات والغلة والكسبأن له و

واتفقوا أن من ملك شجرا أو حبا فكل ما تولد منـه  «: -رمحه اهللا-وقال ابن حزم 
  .)٤(»رقفهو له من حب أو تنب أو مثرة أو و

  :تطبيقات القاعدة
ذكر اإلمام أن من شروط التوبة من الذنوب، التخلص من حقوق اخللق والتحلل من  - ١

على أمواهلم، فال تقبل توبته حىت يرد أمواهلم إلـيهم، ورد   دما كان فيه تعأصحاا، ف
  . )٥(منها معها، أو مثل ذلك إن فاتكل ما تولد 

لو أن إنساناً غصب زرعة شخص فزرعها، أو نوى فغرسها، فكل ما تولد من الزرع  - ٢
أو مثر الشجر وما نبت من النوى فلصاحبه، وليس للغاصب منه شيء، وعليه ضـمان  

  . )٦(ل ما تولد من مال املرء فهو لهذلك ألن ك

                                 
 . ٦٤٣:م )  ٥/١٧٢(  احمللى)  ١(
 . ١٢٦٠:م )  ٨/٢٧١(  احمللى)  ٢(
 ) .٩٣(مراتب اإلمجاع )  ٣(
 ) .٩٤(مراتب اإلمجاع )  ٤(
 . ٨٨:م ) ١/١١٦(احمللى  :ينظر)  ٥(
 . ١٢٦٤:م )  ٨/٢٧٩( احمللى  :ينظر)  ٦(
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٣ -  من باع القثاء بأصوهلا، واملوز بأصوله، وتطوع له إبقاء كل ذلك يف أرضه بغري شرط
جاز ذلك، فإذا ملك ما ابتاع كان له كل ما تولد فيه، ألنه تولد يف ماله وله أخـذه  

 .)١(بقلع كل ذلك مىت شاء
وحشيا حيا، أو مذكى ،أو بعـض   وكل من ملك حيوانا«: -رمحه اهللا-قال اإلمام  - ٤

ماله بال خالف، فإن أفلت، وتوحش وعاد إىل الرب، أو البحر فهو فهو له كسائر صيد 
مـا  باقٍ على ملك مالكه أبدا، وال حيل لسواه إالَّ بطيب نفس مالكه وكذلك كـل  

 .)٢(»تناسل من اإلناث من ذلك أبدا
، فكـل ما تولـد مـن   )٣(شيء كل منافع الرهن لصاحب الرهن ال يستثىن من ذلك - ٥

الرهن، من الولد، والغـلة، والثمرة، فكله حادث يف ملك صـاحب األصل، فكلـه  
 .)٤(له، وال يدخل منه شيء يف الرهن

، جارية فولد اجلارية رقيق فهو لصاحب املـال  )٥(إذا اشترى العامل من مال القراض - ٦
ظه من الربح فقـط، وال  وكذلك املاشية، ألنه شيء حدث يف ماله وإمنا للـعامل ح

 .)٦(يسمى رحباً إال ما منا بالبيع فقط

                                 
 . ١٤٣٧:م ) ٩/١٨٨(احمللى  :ينظر)  ١(
 . ١٠٨٢: م )  ١٠٢/ ٨( احمللى )  ٢(
 أن يضيعهما فال حاشا ركوب الدابة املرهونة، وحاشا لنب احليوان املرهون، فإنه لصاحب الرهن كما ذكرنا إال )٣(

حياسب به وينفق على كل ذلك الْمرن، فيكون له حينئذ ركُوب الدابة، ولنب احليوان مبا أنفق ال ينفق عليهما، 
  .من دينه كثر ذلك أم قل 

 . ١٢١٤:م ) ٨/٢٣١(احمللى : ينظر
 . ١٢١٥: م )  ٢٣٩/ ٨( احمللى  :ينظر)  ٤(
، أصلها من القَرض يف قَارضه يقَارِضه قراضا ومقَارضة: املضاربة يف لغة أهل احلجاز يقالالقراض : القراض)  ٥(

  .قطعها بالسري فيها، وكذلك هي املُضاربة أيضا من الضرب يف األرض : األرض وهو
  .ن الربح بينهما على ما يتشارطانهأن يدفع الرجل إىل الرجل عينا أو ورقا ويأذن له بأن يتجر فيه على أ:قراضال

  .هو أن يعطي الرجل املال مضاربة ملن يتجر به جبزء مسمى من الربح :  -رمحه اهللا-وأما معناه عند ابن حزم 
والزاهر يف ) ٢٤٧(، وأنيس الفقهاء )٢/٤٣٨(، النهاية يف غريب احلديث ١٣٦٧:م ) ٩/٦٠(احمللى : ينظر

 )٢٦١(واملطلع ) ١/٢٤٧(غريب ألفاظ الشافعي 
 . ١٣٧٧:م )  ٩/٦٢( احمللى  :ينظر)  ٦(
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اإلماء، وسائر احليوان، فإنه ملـك  من إناث ن ولد ما ميلكه املرء إ: -رمحه اهللا-قال  - ٧
وأا مال من ماله باتفاق، فإذ ال شك يف هذا ،فال جيوز ألحـد احلكـم    ،ملالك أمه

 .)١(ري قرآن أو سنة وهذا غاية البيانبإخراج أمته، أو مماليكه، مما ولدت عن يده، بغ
كُل بذرٍ أُخذ بغري حق فمحرم عليه، بنص القرآن أكله، وكل ما تولد من شيٍء فهـو   - ٨

لصاحب ما تولد منه بال خالف، وليس وجوب الضمان مببيحٍ له ما حرم اللَّه تعـاىل  
 .)٢(عليه
  .مد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلاتواحل

  
  دةـاعـق

  )٣(هان مببيح  للضامن ما حرم اهللا عليوجوب الضم ليس
هذه القاعدة من قواعد الضمان املهمة اليت نص عليها ابن حـزم ودلـل عليهـا،    

 :العناصر التالية يشملدة سوف واحلديث يف هذه القاع
  :معىن القاعدة 

إن الذي يعتدي على أموال الناس ظلماً وعتواً، من غري وجه شـرعي، بغصـب أو   
إنه يلزمه ضمان ذلك برد ما أخذه إذا مل يتـلف ذلـك املـال، أو رد   بطرق غري شرعية، ف

ـ : له مثل كما سبق احلديث يف قاعدة املثل إذا تلف، أو قيمته إذا مل يكن وال تضـمن  األم
أما هذه القاعدة فإا تسلط الضوء  على حكـم عـني هذا  )٤(...بالعمد واخلطأ والنسيان

؟ أم يكون يكون هذا املال حالال له -أي اجلاين  -، هل بوجوب الضمان على الضامن الامل
  ؟  فيما لو بقيت العني أو شيء منها من حق اين عليه 

يرى أن هذا املال وما تولد منه من حق اين عليه؛ ألنه  -رمحه اهللا-اإلمام ابن حزم 
وال حيل ألحد أخذ مال غريه بغري حق ولو كان ضامناً لـه، فلـيس وجـوب    ، هو مالكه 

                                 
 . ١٨٨٨: م )  ١١/١١١( احمللى )  ١(
 . ٦٤٣:م ) ٥/١٧٣(احمللى : ينظر)  ٢(
 .بتصرف يسري.  ٦٤٣: م )  ٥/١٧٢( احمللى )  ٣(
 .بحثمن هذا ال) ٢٣٣(: ينظر)  ٤(
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  .  )١(لضمان على اجلاين مببيح له مال غريه بل هو حرام عليها
  :أمهية القاعدة 
  :      يف هذه القاعدة، وجعل املال للجاين)٢(ردا على من خالفه -رمحه اهللا-يقول اإلمام 

ن هذا القول يؤول إىل تعليم الظلمة أكل أموال الناس، فيقال لكل فاسق إذا أردت إ
أكل غنمه، واستحالل ثيابه، وقد امتنع أن يبيعك شيئاً من ذلك أو جارك، وأخذ قمح يتيم 
اطبخها، واغصبه حنطته واطحنها، وكُلْ ا ثياباً على رغمه، واذبح غنمه وفاغصبها، وقطعه

كلّ ذلك حالالً طيباً، وليس عليك إال قيمة ما أخذت، وهذا خالف القرآن يف يه تعاىل أن 
سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وال يشك أحد أن كل ، وخالف سنة رل أموالنا بالباطلنأك

دقيق طحن من حنطة إنسان فهو لصاحب احلنطة، وكل حلم شوي فهو لصاحب اللحـم  
تعـدي حيـل أمـوال املسـلمني     فيأيت من يقول الغصب والظلـم وال ميع يقر بذلك، واجل

  .    )٣(!!للغاصب
  :لة القاعدةأد

  :      الدليل األول من القرآن
  .)٤( چڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  چ  :عاىلقال ت -

، والغصب والظلم والتعدي علـى  يف اآلية ي من اهللا تعاىل أن نأكل أموالنا باطال
أموال الناس من أكل الباطل فال ميكن أن حيل هذا املال وينتقل من البطالن إىل احلـل، إال  

                                 
 .١٢٦١: م )  ٨/٢٧٧( و  ٦٤٣: م )  ٥/١٧٢( احمللى : ينظر)  ١(
رد إىل صاحبه، فإن وجد وقد قطعه من غصب ثوباً فإنه ي: اق رده على احلنفية الذين يقولونوهذا الكالم يف سي)  ٢(

مة وما نقصه القطع، وبني أن يعطيه للغاصب ويضمنه قي صاحب الثوب خمري بني أخذه كما هوالغاصب، ف
  . اصب بال ختيري، وليس عليه إال قيمة الثوبه قميصاً فهو للغالثوب، فإن مل يوجد إال وقد خاط

  .١٢٦١: م ) ٨/٢٧٧(احمللى 
إزالة يد املالك عن ماله املتقوم على : ى معىن الغصب عندهم، فهم يعرفونهوهذا القول عند احلنفية مبين عل 

  . سبيل ااهرة واملغالبة بفعل يف املال 
ودرر احلكام شرح )  ٦/١٧٧( وحاشية ابن عابدين )  ٧/٢٤٠( وبائع الصنائع )  ٤/٣٤( تبيني احلقائق : ينظر

 ) . ٤٩٢ -٢/٤٨٢( جملة األحكام 
 . ١٢٦١: م )  ٨/٢٧٧( احمللى )  ٣(
 .) ١٨٨: ( البقرة )  ٤(
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  . ك وال نصبنص يدل على ذل
  :     الدليل الثاين من السنة

  .)١( )إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم  عليكم حرام : ( عليه وسلمقوله صلى اهللا - ١
   )٣( .)٢( )س عليه أمرنا فهو ردل عمالً ليمن عم: ( له صلى اهللا عليه وسلمقو - ٢

  :ويف هذين احلديثني بيان أن أخذ األموال بطريقة غري شريعة، يترتب عليه حكمان
رام، ومعـىن ذالـك أن اآلخـذ آمث    أن هذا املال الذي أخذ بطريقة غري شرعية ح :األول

  .ومذنب
من ذلـك أن يـرد   أن من أخذ ذه الطريقة، أن تصرفه مردود عليه وباطل، ويلزم  :الثاين

  .األموال إىل أهلها
  .)٤( )وليس لعرق ظامل حق : ( قوله صلى اهللا عليه وسلم - ٣

ـ   امل ووجه الداللة من هذا احلديث أن النيب صلى اهللا عليه وسلم نفى أن يكـون للظ
والغاصب حق يف تلك األرض اليت أخذها بغري حق، فكيف حنل له أخذ ما غصبه منها حبجة 

  أننا أوجبنا عليه الضمان ؟ 
والعـرق الظامل كل ما احتفر و أُخذ وغُرس بغـري  «:  -رمحه اهللا-قال اإلمام مالك 

  .)٥(»حق 

                                 
 .من هذا البحث) ١٩١( :ينظر يف ختريج احلديث)  ١(

 

 .من هذا البحث) ٢٢٣( :ث ينظر يف ختريج احلدي)  ٢(
 .من هذا البحث) ٢٢٣( :سبق بيان وجه الداللة من احلديث)  ٣(
، والترمذي يف كتاب ) ٣٠٧٣: رح ( باب يف إحياء املوات  -أخرجه أبو داود يف سننه يف كتاب اخلراج )  ٤(

ى يف كتاب إحياء ، والنسائي يف السنن الكرب) ١٣٧٨: رح ( باب ما ذكر يف إحياء أرض املوات  -األحكام 
وقال .حسن غريب : قال الترمذي)  ٥٧٦١،٥٧٦٢: رح ( باب من أحيا أرضاً ميتة ليست ألحد  -وات امل

وهو صحيح مسند على ما أوردنا واحلمد هللا وهو  «: ابوعمر ابن عبد الرب بعد دراسة احلديث يف التمهيد قال
  . األلباين رمحة اهللا على اجلميع وصححه  »حديث متلقى بالقبول عند فقهاء األمصار وغريهم 

-٤/١٦٩(دراية يف ختريج أحاديث اهلداية وال)  ٧٦٨-٦/٧٦٦(والبدر املنري )  ٢٢/٢٨٢(التمهيد : ينظر        
 ) . ١٥٥٠: رح ( وإرواء الغليل )  ١٧١

 ) . ١٤٢٤:رح ( باب القضاء يف عمارة املوات،  -موطأ اإلمام مالك كتاب األقضية )  ٥(



____258_____________________________________________  __      
 

 

ك ه ألن يف ذلوعليه فال حيل ألحد أن يحل للضامن بوجوب الضمان عليه، مال غري   
  .تعديا وظلما وليس لعرق ظامل حق

فنسأهلم عمن «: موضحا للقاعدة بطريقة منطقية -رمحه اهللا-ويقول اإلمام ابن حزم 
  ؟ أحد بغري حق، أعرق ظامل هو أم الصار إليه مال 

الَ، خالفوا القرآن والسنن، وتركوا قوهلم  وقول أهل اإلسالم، ولزمهم أن : فإن قالوا
والظلم بعـرق   لى املستحق شيئاً، ألنه ليس بيد املستحق عليه، وال بيد الغاصب،ال يردوا ع

 . ق، إذ ال واسطة بينهما، وإذا مل يكن عرق ظامل فهو عرق حظامل
  .وهم ال يقولون ذا )١(چ     ی  ی  ی  چ : قال تعالَى
ه ذلـك  له يف شيء مما سرى فيبل بعرق ظامل هو بيده، لزمهم أن ال حق : وإن قالوا

  . )٢(»وهذا يف غاية الوضوح  .العرق
  :الدليل الثالث

  .)٣(كل ما تولد من شيء فهو لصاحب ما تولد منه :اإلمجاع على قاعدة فقهية وهي       
ا معنا فمن وكل ما تولد من مال املرء فهو له باتفاق من خصومن« -رمحه اهللا-قال    

اح املال احلرام وخالف القرآن والسنن بـال  فقد أباح أكل املال بالباطل وأب: خالف ما قلنا
 .)٤(»دليل أصالً

هذا االتفاق على ما تولد من العني اليت ميلكها اإلنسان، فإا إذا أخذت بطريقة غري 
شرعية فإن ما تولد منها يكون من ملك صاحبها، وال حتل ملن أخذها بطريقة غري مشروعة، 

  .  ملال، حىت لو أوجبنا عليه الضمانال حيل له هذا افما بالك بعني املال،فإنه من باب أوىل أن 
  :تطبيقات القاعدة

وال  -أي الغاصـب   -إن كان البذر مغصوباً فال حق له «:  -رمحه اهللا-قال اإلمام  - ١

                                 
 ) .٣٢: ( س يون)  ١(
 . ١٢٦٠:م )  ٨/٢٧٢: ( احمللى )  ٢(
 ) .٢٥٤( :وقد مت دراسة هذه القاعدة يف هذا البحث، ينظر .  ٦٤٣: م )  ٥/١٧٢( احمللى  :ينظر)  ٣(
 . ١٢٦٠: م )  ٨/٢٧١( احمللى  :ينظر)  ٤(
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نفسه أم يف غريها، وهـو   اهللا تعاىل منه، سواء كان يف أرضحكم يف شيء مما أنبت 
 .  )١( »كله لصاحب البذر

وال حيل أكل ما حنره أو ذحبه إنسان، من مال غريه، بغـري  «: -اهللا رمحه-قال اإلمام  - ٢
ال حيل لصـاحبه وال   -وهو ميتة  -أمر مالكه، بغصب، أو سرقة، أو تعد بغري حق 

  .)٢(»لغريه ويضمنه قاتله 
  .فإن هذه الذبيحة مل حتل مع وجوب الضمان عليه 

اغتل منه، وكل ما تولـد  من غصب شيئاً، أو أخذه بغري حق ، فعليه أن يرد كل ما  - ٣
غري ذلك، فريد كل ما اغتل من منه، سواء احليوان والدور والشجر واألرض والرقيق و

  . )٣(جر، ومن املاشية من لنب أو صوف أو نتاج، ومن العقار والكراءالش
  .بالرد ومل حيل له أخذ شيء من ذلكنالحظ أن اإلمام ألزم الغاصب 

إذا سرق القطع، مث يلزمه إحضار ما سرق ليرد  جيب على السارق: -رمحه اهللا-قال  - ٤
إىل صاحبه إن عرف، أو ليكون يف مجيع مصاحل املسلمني إن مل يعرف صاحبه، فـإن  

 . )٤(عدم الشيء املسروق ضمنه
  .واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات 

  
  
  
  
  
  

                                 
 . ٦٤٣: م )  ٥/١٧٢( احمللى )  ١(
 . ١٠٠٧: م )  ٨/٥٧( احمللى )  ٢(
 . ١٢٦٠: م )  ٨/٢٧١( لى احمل :ينظر)  ٣(
 ) . ٦٢١-٢/٦١٨( التشريع اجلنائي اإلسالمي لعبد القادر عودة : وينظر.  ٢٢٧٩: م )  ١٣/١٧٨( لى احمل)  ٤(
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  دةـاعـق
 فرعالَ تقَطُّ و رلُّك ما مل يمتفَتص لٌهاط١(ب(  

ة أو أو اإلجارة أو اهلبـة أو الصـدق   )٢(كان هذا التملك كان من طريق البيعأسواء 
  . الرهن أوغريه من طرق التملك

ذُكرت لبيـان   -رمحه اهللا-والقاعدة اليت بني أيدينا واليت أشار إليها اإلمام ابن حزم 
من البيـع   وما ال جيوز، ما جيوز متلكهحكم التملك ملا كان جمهول، وكيف ميكن لنا ضبط 

                                 
 .  ١٢٩٦:م )  ٩/١٠( ينظر احمللى )  ١(

 ،)٢/٣٤٣(، وقواعد العالئي ١٩٣: ق ) ٣/١٠٥١( والقرايف ) ٣/١٥٥(األم : وينظر قريب من هذه القاعدة 
 .)٢/١٠٨(لقواعد والضوابط الفقهية وموسوعة ا)  ١/٢٢٦(اية الزين ، و) ٨/٣٠٨( اوي الكبري واحل

  : بيع يف املعامالت يكون على قسمنيأما البيع فمن املعلوم أن ال ) ٢(
  :إما أن يكون املبيع حاضر أو غائب

، أو إىل أجل مسمى، أو حالة يف الذمة، بيع احلاضر املرئي املُقَلَّب مبثله، أو بنقود حاضرة مقبوضة: القسم األول
  .فمتفق على جوازه 

بيع السلعة الغائبة بعينها املرئية املوصوفة املعينة، ويف هذا خالف بني الفقهاء ليس هذا مكان : القسم الثاين 
  .عرضه 
 . ١٤١١:م ) ٩/١٣٢(احمللى : ينظر
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واهلبة والصدقة والعطية وغريها فال متلك إال إذا كانت هذه موجودة ومعلومة ومعروفة القدر 
  .)١(والصفات والقيمة

  :معىن القاعدة
  .)٢(ما ملك من مال :ومعناه لغةمأخوذ من امللْك،  ):التملك(

ن مطلقـا لتصـرفه فيـه    اتصال شرعي بني اإلنسان وبني شيء يكو :يف اصطالح الفقهاء
  .وحاجزا عن تصرف غريه فيه 

وهو الذي خيول صاحبه حق التصرف املطلق : أطلق امللك فيقصد به امللك التاموإذا 
يف الشيء الذي ميلكه عينا ومنفعة واستغالال، فينتفع بالعني اململوكـة وبغلتـها ونتاجهـا،    

  .)٣(ويتصرف يف عينها جبميع التصرفات اجلائزة
  :مجايلاملعىن اإل

تشري القاعدة إىل أن من متلك شيئاً سواء كان ذلك التملك عن طريـق البيـع أو   
العطية أو الصدقة أو غري ذلك من طرق التملك، فاألصل فيها أن متلكـه   جارة أو اهلبة أواإل

هلا باطل إذا مل تكن معلومة وكانت جمهولة ؛ ألنه مل خيرج شيء منها عن ملك صـاحبها،  
  .وهذا كله من أكل املال بالباطل كما، فال شيء له ذلك،ومل يوقع فيها ح

أكثرها انتشارا بـني  ويقول ابن حزم خبصوص البيع الذي هو أقوى طرق التملك و
إن بيع اهول باطل، ومفهوم ذلك أن الغائب املعني املوصوف جائز، وأن النقد فيه : الناس

، )٤(وقع عليها البـيع بال خيار يف ذلك جائز، وأن البيع الزم إذا وجد املبيع على الصفة اليت

                                 
 . ١٦٢٦:م ) ١٠/٣٤(احمللى : ينظر)  ١(
 ) .١٢٣٢(والقاموس احمليط ) ٦٢٥(جممل اللغة : ينظر)  ٢(
ومعجم ) ٢٨/٢١٥(واملوسوعة الفقهية ) ٣٢٥(ومعجم املصطلحات االقتصادية ) ٢٩٥(التعريفات : ينظر)  ٣(

  ) .٣/٣٥١(املصطلحات واأللفاظ الفقهية 
اختصاص إنسان بشيء، خيوله شرعا االنتفاع والتصرف فيه وحده،  «: وعرفه عبد السالم العبادي بقوله

  . »اًء،إال ملانع ابتد
 ) .١/١٥٠(امللكية يف الشريعة اإلسالمية : ينظر

 . ١٤١١:م )  ٩/١٣٢( احمللى : ينظر)  ٤(
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وإن وجد املـبيع خبالف ما وصف لـه فال بيع بينهما، إال بتجديد صفقة أخرى برضامها 
  .)١(مجيعاً 

ويستفاد من القاعدة على أن من أراد أن يبيع سلعة غائبة على املشتري، فالبـد أن  
انت على ما وصف له وكـان  تكون هذه العني الغائبة منضبطة بالصفة وقت العقد، فإن ك

مالكا هلا، لزم البيع، وإن مل تكن هذه العني الغائبة منضبطة أوليست على ما وصفت له فإن 
  . أن يصحح هذا العقد إال بعقد جديدالبيع باطل، ألن يف ذلك غرراً وعدم تراضٍ فال ميكن 

ة ومعرفة بيع الغائب إذا وصف عن رؤية وخرب:  -رمحه اهللا-يقول اإلمام ابن حزم 
  .)٢(وقد صح ملكه ملا اشترى فال يقع الغرر 

ال يـدري   وال مـا شيء ال يدري بائعه ما هو، ال جيوز بيع «: -رمحه اهللا-وقال 
وال جيوز البيع إال حىت يعلـم البـائع    وال ما جهاله مجيعا، املشتري ما هو وإن دراه البائع،
  .)٣(»فة من رآه وعلمهو يوصف هلما عن صواملشتري ما هو، ويرياه مجيعا، أ

  :أدلة القاعدة 
  :والربهان على بطالن بيع ما مل يعرف برؤية وال بصفة  -رمحه اهللا-قال ابن حزم 

  . )٤(عن بيعِ الْغررِ صلى اهللا عليه وسلمصحة ي النيب   -١
  .؛ َألنه ال يدري ما اشترى أو باع الغرر وهذا عني
  . )٥(ته حني العقدما عقد على جهل مبقداره وصفا: والغرر

 .)٦(چ ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃچ  :قول اللَّه تعاىل -٢

                                 
 . ١٤١٢:م )  ٩/١٣٦( احمللى : ينظر)  ١(
 . ١٤١١: م ) ٩/١٣٢(احمللى : ينظر)  ٢(
 . ١٤٦٣:م ) ٩/٢١٤(احمللى : ينظر)  ٣(
 ) .١٥١٣رح ( احلصاة والبيع الذي فيه غرر  باب بطالن بيع مسلم يف كتاب البيوعأخرجه )  ٤(
هو ماله ظاهر : قال القاضي عياض رمخه اهللا  «: -رمحه اهللا-وقال القرايف . ١٤٢٣:م )  ٩/١٧٣( ينظر احمللى )  ٥(

وقد يكون من الغرارة، وهي اخلديعة ومنه : حمبوب وباطن مكروه، ولذلك مسيت الدنيا متاع الغرور، قال 
 ) . ٣/١٠٥٢( الفروق  »الغني الرجل الغر بكسر

 ) .٢٩( النساء )  ٦(
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    . )١(وال ميكن أصال وقوع التراضي على جمهول        
نص تعاىل على التراضي منهما، والتراضي ال يكون إال علـى  «: -رمحه اهللا-وقال 

صل التراضي، بط، مل حيفإذا مل يكن الوصف منض )٢( »صفات املبيع وصفات الثمن ضرورة
  .وإذا مل حيصل التراضي بطل البيع

وال ميكن البتة وجود الرضا على جمهول، وإمنا يقع التراضـي  : -رمحه اهللا-ويقول 
على ما علم وعرف، فإذ ال سبيل إىل معرفة صفات املبيع وال مقداره فال سبيل إىل التراضي 

 .)٣(بالباطلبه وإذ ال سبيل إىل التراضي به فال حيل بيعه وهو أكل مال 
  :التطبيقات

لو أن شخصا استأجر شاة أو بقرة للحلب أصال، فإنه ال جيوز؛ ألن اإلجارة إمنا هـي   - ١
يف املنافع خاصة، ال يف متلك األعيان، وهذا متلك للنب، وهو عني قائمة، فهو بيـع ال  

 .)٤(إجارة، وبيع ما مل ير قط وال تعرف صفته باطل
ع هواء سطح مرتله للبناء عليه، فهذ باطل مـردود،  وال حيل بيع اهلواء أصال، كمن با - ٢

  .)٥(ألن اهلواء ال يستقر وال ميكن ضبطه فهو جمهول
بيع شيء من الغائبات، إذا كان على موصـوف فاملبيع الزم، وإن وجـد خبالفهـا    - ٣

  . )٦(فاملبيع باطل
ن بيع الثوب املطوي أو يف جرابه أو الثياب الكثرية إذا وصف كل ذلك فهو جائز، فإ - ٤

 .)٧(وجد كل ذلك كما وصف فالبيع الزم، وإال فالبيع باطل
واجلمل الشارد والطري املتفلت وغريها، إذا صح امللك عليها من قبل  )١(بيع العبد اآلبق - ٥

  )٣( .)٢(قبل ذلك، فهو جائز إذا كان يعرف صفة مجيع ما سبق
                                 

 . ١٤١٣:م )  ٩/١٣٧( احمللى )  ١(
 . ١٤٦٣:م ) ٩/٢١٤(وينظر احمللى .  ١٤٤٧: م) ٩/١٩٣(احمللى )  ٢(
 . ١٤٢٧:م ) ٩/١٧٨(احمللى : ينظر)  ٣(
 . ١٢٩٦: م) ٩/١٠( احمللى  :ينظر)  ٤(
 . ١٥٢٢:م ) ٢٩٧(احمللى : ينظر)  ٥(
 . ١٤١٣: م) ٩/١٣٦(احمللى  :ينظر)  ٦(
 . ١٤١٤: م) ٩/١٣٧(احمللى  :ينظر)  ٧(
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هـو  بيع اجلزر املغيب يف األرض الذي مل يره إنسي وال عرف صفته أهو جـزر أم   - ٦
بيع املقاثي اليت مل ختلق، والغائب الذي مل يوصـف وال  و معفون مسوس ال خري فيه،

 .)٤(عرف ، فهذه كلها من بيوع الغرر احملرمة املفسوخة الباطلة
واإلجيار البد أن يكون معلوما العمل أو املدة أوكليهما، ألنه خبالف ذلـك تكـون    - ٧

 .)٥(جمهولة وإذا كانت جمهولة فهي أكل مال بالباطل
 .)٦(وال جيوز هبة جنني األمة دون أمه، ألنه جمهول، وال جتوز هبة اهول - ٨
من أعطي شيئاً غري معني من مجلة أو عددا كذلك أو وزناً كذلك، فهـو باطـل ال    - ٩

  . )٧(جيوز، مثل أن يعطى رياالً من هذه الرياالت، أو صاعاً من هذا التمر
  : املستثنيات

فال يشترط لتملكها أن تكون معلومة ؛  -وقافوهي األ -يستثىن من ذلك األحباس  - ١
  )٩(. )٨( )أحبس أصلها وسبل مثرا : (هللا عليه وسلم لعمر رضي اهللا عنهلقوله صلى ا

                                                                                               
أبق، بفتح الباء يأبق بكسر الباء وضمها، وحكى ابن فارس كسر الباء يف املاضي : اهلارب، يقال :هواآلبق   )١(

  .وفتحها يف املضارع كأسف يأسف، وهو اململوك الذي فر من مالكه قصدا معندا 
 ) .١٣٨(واملطلع على أبواب املقنع ) ١٨٩(اء أنس الفقه: ينظر

 . ١٤٢٣: م)  ٩/١٧٢( احمللى : ينظر)  ٢(
يرى أن التسليم ال يلزم وال يوجبه  -رمحه اهللا-وهذه املسألة مبنية على شرط القدرة على التسليم، وابن حزم )  ٣(

  .املشتري وبني ما شتراه منه فقط  قرآن وال سنة وال دليل على ذلك أصال، وإمنا الالزم أن ال حيول البائع بني
 . ١٤٢٣: م )  ٩/١٧٣( لى احمل:  ينظر 

 . ١٤١٧:م ) ٩/١٥١(احمللى : ينظر)  ٤(
 . ١٢٨٨:م ) ٩/٥(احمللى : ينظر)  ٥(
 . ١٦٦٥: م ) ١٠/٩٢(احمللى : ينظر)  ٦(
 . ١٦٣٦:م ) ١٠/٦٣(احمللى : ينظر)  ٧(
وابن ماجه يف كتاب الصدقات باب مـن  ) ٦٤٣٠رح ( ملشاع أخرجه النسائي يف كتاب األحباس باب حبس ا)  ٨(

وابـن خزميـة يف   ) ١١/٢٦٢(قـف  وغريمها، صححه ابن حبان يف صحيحه يف كتاب الو) ٢٣٩٧رح (وقف 
 شـرط  علـى  صـحيح  سند وهذا: لباين رمحة اهللا على اجلميع وقالواحلديث صححه األ) ٤/١١٩( هصحيح
 .) ٦/٣١(، يف كتابه إرواء الغليل الشيخني

 . ١٦٥٤:م ) ١٠/٨٥: (احمللى: ينظر)  ٩(
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جلاز أن تسبل علـى   ولو أن شخصا حبس دارا أو شجرة ومل حيدد ملن تسبل مثرا،
  . قرابته وغريهم

م أكله، وال يدري كم يأكل كـل  جهالة القدر املباح، كطعام يدعى إليه قوم يباح هل - ٢
 . )١(أحد

  .واحلمد هللا رب العاملني 
  
  
  
  

  دةـاعـق
رِهٍء غَييش ادبِفَس حص عيب خفْسأَنْ ي وزج٢(الَ ي(  

  :  معىن القاعدة
ال واخلاء كلمة تدل على نقض شيء، يقاء والسني من الفسخ، والف :الفسخ لغةً): يفسخ(

  . )٣(يأيت مبعىن اإلزالة والرفعتفسخ الشيء انتقض، و
  .)٤(حل رابطة العقد:ب كل من العوضني إىل دافعه، وقيلوالفسخ قل :اصطالحاً

ته من غريي فزال ملكي عنه، بعت مبعىن بعت ما ملك: العرب تقول :يف اللغة: البيع): بيع(
باعـه  بعت مبعىن اشتريت، ويقال لكل واحد منهما بائع وبيع، وباع الشيء بيعـا  : وتقول

                                 
 . ١٦٤٧:م ) ١٠/٧٢(احمللى : ينظر)  ١(
رير وفيه حت. ٧٠: ق )  ٥١٧-٢/٥١٢(ايف ينظر يف هذا املعىن كتاب الفروق للقر.١٤٦٨:م ) . ٩/٢٢٢(احمللى ) ١(

  .مفيد هلذه القاعدة 
 ) .٤/٥٠٣(ومقاييس اللغة ) ٢/٤٧٢(املصباح املنري  :ينظر)  ٣(
هو إاء للعقد الصحيح ناتج عن شرط أدرجه املتعاقدان يف العقد، أو شرط افترضـه   « :وعرفه بعض املعاصرين  )٤(

  . »الشارع أو ناشئ عن استحالة تنفيذ االلتزام 
ومعجـم  )  ١٩٥:ق (والفروق للقـرايف  ) ٢/٣٨٩(حاشية الرملي  ) ٤٠٢(األشباه والنظائر البن جنيم : ينظر

 .واملدخل الفقهي العام ) ٣/٤٢(الفقهية   املصطلحات واأللفاظ
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  .        )١(واشتراه من األضداد
مبادلة عني أو منفعة مباحة مطلقا  :وقيل. )٢(مقابلة مال مبال على وجه خمصوص :اصطالحاً

   )٥( )٤( .)٣(بأحدمها كذلك على التأبيد فيهما، بغري ربا وال قرض
)حـرى الطبيعـي و   ):صقـد من الصحة يف البدن حالة طبيعية جتري أفعاله معها على ا 

العقد إذا ) صح(قضاء و الصالة إذا أسقطت ال) صحت: (للمعاين فقيل) الصحة(استعريت 
يأيت مبعىن احلق وهو خالف  )الصحيح ( و .القول إذا طابق الواقع) صح(ترتب عليه أثره و 

  .)٦(الباطل
ما أجزأ وأسقط القضاء، ويف املعامالت مـا  الصحيح من العبادات  :وعند الفقهاء

  .)٧(ر املقصود من العقد على العقدترتب األث
  . )٨(ضد صلُح: فساداً وفُسوداًمن فسد  ):بفساد(

يف العبادات هو عدم اإلجزاء وعدم إسـقاط القضـاء، ويف    :والفاسد عند الفقهاء
والباطـل،  الفاسد وال فرق بني  .)٩(املعامالت عدم ترتب األثر املقصود من العقد على العقد

                                 
 ) .١/٩٧(واملغرب يف ترتيب العرب ) ١/٦٦(واملصباح املنري ) ٩١٠(القاموس احمليط : ينظر)  ١(
 ).٢/٧٢(و الفواكه الدواين ) ١/٣٢٦(حدود ابن عرفة )  ٢(
وحاشية ابـن عابـدين   ) ٥/٢٧٧(البحر الرائق ).٢/٧٢(و الفواكه الدواين ) ١/٣٢٦(حدود ابن عرفة : ينظر)  ٣(

 ) .١١/٥(املقنع والشرح الكبري واإلنصاف ) ١/٢(ومغين احملتاج ) ١/١٧٢(والسراج الوهاج ) ٤/٥٠٠(
  .واشتقاقه من الباع ألن كل واحد من املتعاقدين ميد باعه لألخذ واإلعطاء : وقال غري واحد من الفقهاء )  ٤(

) بوع(أن الباع عينه واو : والثاين. أن املصادر غري مشتقة أنه مصدر والصحيح: وهو ضعيف لوجهني، أحدمها  
  ) .بيع(والبيع عينه ياء 

  .وشرط صحة االشتقاق موافقة األصل والفرع يف مجيع األصول  
 ) .٢٢٧(املطلع على أبواب املقنع : ينظر

 . )١/١٩٣(والزاهر يف غريب الشافعي ) ١٩٩(وأنيس الفقهاء ) ٢٢٦( طُلبة الطلبة  :ينظر)  ٥(
 ) .٢٩١(والقاموس احمليط ) ١/٣٣٣(املصباح املنري : ظرين)  ٦(
وأنيس الفقهاء ) ٥٣(الفقه  ومذكرة أصول) ١/٤٤١(وشرح خمتصر الروضة )١/١٧٨(املستصفى : ينظر ) ٧(

)٢٠٩(. 
 ) .٣٩١(القاموس احمليط : ينظر)  ٨(
) ٢٠٩(وأنيس الفقهاء  )٥٤(الفقه كرة أصولومذ) ١/٤٤٥(وشرح خمتصر الروضة )١/١٧٨(املستصفى : ينظر)  ٩(
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  .)١(-رمحه اهللا-عند اإلمام ابن حزم 
  :مجايل للقاعدةاملعىن اإل

يرى أن النهي إذا مل يقع على البيع  -رمحه اهللا-يفهم من هذه القاعدة أن ابن حزم 
بعينه فإنه ال يفسخ هذا البيع وال يكون باطال، ولو صاحب هذا البيع شيء فاسد خارج عن 

ريه وز أن نفسخه بفساد شيء غما هية البيع، فإنه يف هذه احلالة يكون البيع صحيحا، وال جي
  .ولكن يكون له اخليار بني اإلمضاء والفسخ

إما إذا كان النهي وقع على البيع بعينه فإن البيع والشراء مفسوخ أبدا، وال خيـار  
، )٢(ألحد يف إمضائه، مثاله النهي عن بيع يوم اجلمعة منذ أن تزول الشمس من يوم اجلمـة 

مـن  ، وغريمها )٥) (٤(والنهي أن يبيع املسلم على بيع أخيه )٣(أن يبيع حاضر لباد والنهي عن
  .البيوع اليت ت الشريعة عنها

  :ةأدلة القاعد
  :الدليل على صحة هذه القاعدة

أن النصوص اليت ت عن أمور مصاحبة هلذا البيع، جند أن النهي أتى على هذا األمر  :أوالً
البيع صـحيح لقـول اهللا    فإن املصاحب، ومل يأت النهي عن البيع، وإذا كان كذلك

                                                                                               
 ) .٢١٢(والتعريفات للجرجاين ) ٢٠٩(

فإذا حكمنا على شيء «رأي اجلمهور ومل خيالف يف ذلك إال احلنفية فهم يفرقون بني الباطل والفاسد وهو)  ١(
فإنه ليس مبشروع أصال وخبالف الفاسد فإنه خبالف بالصحة فمعناه أنه مشروع بأصله ووصفه مجيعا، 

 ).١/٣٨٠(ما سبق ذكره من املراجع، وكشف األسرار : ينظر  .»روع بأصله دون وصفه مش
  . )٩:اجلمعة (  چ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺچ لقول اهللا تعاىل )  ٢(

كاملريض، واخلائف  فيه السعي إىل ذكر اهللا، وترك البيع، فإذا سقط أحدمها بنص ورد :فيهما أمران مفترضان 
  .إذ مل يوجب سقوطه قرآن وال سنة  ،مل يسقط اآلخرواملعذورواملرأة 

 . ١٥٣٩:م ) ٩/٣٠٤(احمللى : ينظر 
 . ١٤٧٠:م) ٩/٢٢٦(احمللى  :ينظر)  ٣(
 لباد حاضر يشتري ال باباحلديثان اتفق على صحتهما البخاري ومسلم، فأخرجه البخاري يف كتاب البيوع )  ٤(

رح (  يترك أو يأذن حىت أخيه خطبة على اخلطبة رميحت م يف كتاب البيوع وبابومسل) ٢١٦٠رح(بالسمسرة 
١٤١٣. ( 

 . ١٤٦٧:م ) ٩/٢٢١(احمللى : ينظر )  ٥(
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  .التطبقات التالية يتضح اإلستداللومن خالل . )١( چٹ  ٹ  ٹ  چ: تعاىل
ي النيب صلى اهللا عليه وسلم عن تلقي اجللب كما يف احلديث عن أيب هريرة رضـي   :ثانياً

ـَقُّوا الْ: قال  صلى اهللا عليه وسلمإنَّ رسولَ اللَّه :( يقول )٢(اهللا عنه فَمـن  جلَب الَ تل
بِالْخ وفَه وقالس هديى منه فإذا أتى سرتفَاش لَقَّاهارِ ت٣( )ي(.  

وحكْم «: ث قاليح -رمحه اهللا-من احلديث نص عليه اإلمام ابن حزم  وجه الداللة
  .)٤( »باخليار للبائع ، بيان بصحة البيع صلى اهللا عليه وسلم رسول اللَّه 
  :اعدة تطبيقات الق

وهو أن يريد البيع فينتدب إنسان للزيادة يف البيع، وهو ال يريد الشراء لكن  - )٥(النجش -١
  .فهذا بيع إذا وقع على القيمة فاملشتري باخليار  -)٦(لكن ليغر غريه فيزيد بزيادته

يع الذي ينجش فيـه  والبيع صحيح وال جيوز أن نفسخه ألنه مل يأت ي قط عن الب

                                 
 . ٢٧٥: البقرة)  ١(
 عليـه  اهللا صلى اهللا رسول صاحب احلافظ، اتهد الفقيه االمامهو عبد الرمحن بن صخر الدوسي ، : أبو هريرة  ) ٢(

  .خيرب عام سبع، سنة أول يف وإسالمه مقدمه كان .أكثر أو مئة مثان عنه، روى: ريالبخا قال، وسلم
 ما إال عنه، مين حديثا أكثر اهللا رسول أصحاب من أحد ما: كان رضي اهللا عنه من أحفظ الصحابة حىت قال      

  . أكتب ال وكنت يكتب، كان فإنه عمرو، بن اهللا عبد من كان
 وسـبعون  مثان وله معاوية خالفة آخر يف تسع سنة وقيل ومخسني سبع سنة بالعقيق ويقال نةباملدي هريرة أبو تويف    

  .-رمحه اهللا- سنة
 صفة الصفوه) ٤/٣١٦( واإلصابة يف متييز الصحابة ) ١/٧٠٠(وأسد الغابة ) ٢/٥٧٨(سري أعالم النبالء : ينظر     

)١/١٥٣. ( 
 ) .١٥١٧رح (  الْجلَب تلَقِّي رميتح اببجه مسلم يف صحيحه كتاب البيوع أخر)  ٣(
 . ١٤٦٩:م ) ٩/٢٢٣(احمللى )  ٤(
تنفري الناس عن الشيء إىل غريه، النجش بفتح النون وسكون اجليم وآخره شني معجمة، وأصل : النجش يف اللغة)  ٥(

غريه، واألصل فيه تنفري الوحش من مكان إىل مكان ليؤخذ منه، ويقال رجل ناجش وهو الذي حيوش الصيد، 
جنشته أثرته، وجنش اإلبل ينجشها جنشا إذا مجعها بعد تفرق وذلك كله من باب احليلة واخلديعة والتناجش و

  .تفاعل من ذلك 
على  واملطلع) ٢١٢(وأنيس الفقهاء ) ٢/٢٨٦(وتفسري غريب ما يف الصحيحني) ٢/٥( رمشارق األنوا: ينظر

 ) .٢٣٥(أبواب املقنع 
 .١٤٦٨:م ) . ٩/٢٢٢(احمللى )  ٦(
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  .الناجش
: قـال هي وقع على النجش ومل يقع على البيع حلديث ابن عمر رضي اهللا عنه إمنا الن

   )٢( .)١( )صلى اهللا عليه وسلم ى عن النجشأن رسول اهللا (
سواء خـرج   وال حيل ألحد تلقي اجللب«: -رمحه اهللا-، قال عنه اإلمام )٣(تلقي اجللب -٢

قيه أم قرب، ولو أنه علـى  لذلك أو كان ساكنا على طريق اجلالب، وسواء بعد موضع تل
 ذلك، أضر ذلك بالنـاس أومل  السوق على ذراعٍ فصاعدا، ال ألضحية، وال لقوت وال لغري

  .يضر
فمن تلقى جلبا أي شيء كان، فاشتراه فإن اجلالب باخليار إذا دخل السوق مىت مـا  

  . )٤( »دخله ولو بعد أعوام يف إمضاء البيع أو رده
أن نفسخ  ى البيع، وإمنا وقع على تلقي اجللب، فال جيوزوالنهي يف احلديث مل يقع عل

  .بيعا صح بفساد شيء غريه
  .وباهللا التوفيق

  
  
  
  
  

                                 
 باب، ومسلم يف كتاب البيوع باب )٢١٤٢رح ( متفق عليه، أخرجه البخاري يف كتاب البيوع باب النجش )  ١(

 ) .١٥١٦رح (  التصرية وحترمي النجش وحتْرمي سومه ىعل هسومو أخيه يعِب ىعل الرجل بيعِ تحرمي
 .١٤٦٨:م ) . ٩/٢٢٢(احمللى  ينظر)  ٢(
اجليم والالم أي ما جيلب من البوادي إىل القرى من األطعمة وغريها، يقال جلبت الشيء  بفتح: تلقي اجللب)  ٣(

محلته من مكان إىل مكان معناه أن ما جلب من بلد إىل بلد من املتاع فال يستقبل اجلالبون له قبل  أي بالَج
  .وصوهلم ليبتاع منهم وخيدعوا فيه قبل أن يعرفوا األسعار 

، معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية )١/٢٨٧(، وتفسري ما يف الصحيحني )١/١٤٩( مشارق األنوار: ينظر
)١/٥٣٤. ( 

 .١٤٦٩:م ) . ٩/٢٢٢(احمللى )  ٤(



____270_____________________________________________  __      
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دةـاعـق
  .)١(إذا جاز له ذلك فيه نافذٌفَحكْمه كُلُّ ما ملَكَه الْمرُء 

رف فيما هذه القاعدة من القواعد اجلامعة النافعة، وفيها بيان حلكم مجيع أنواع التص
ميلكه املرء، وأن تلك التصرفات حكمه فيها نافذ، وذلك بقيد وهو ثبوت امللكية للمتصرف 

ع، وإن كان موافقـا  فيها، وذه القاعدة خالف بعض الفقهاء يف تطبيقها على بعض الفرو
  .هلم يف الغالب
  :معىن القاعدة

  .)٢(ه، والقضاءجعل األمر إلي: كم، وأصله املنع، وله معان منهامن احل ):حكمه(
فكل قضاء يقضيه اإلنسان على ملكه فهو نافذ، ومن : وهذه املعاين مناسبة للقاعدة

  . نع غريه من التعدي عليه أو أخذهملك شيئاً جعل األمر إليه، ومن ملك شيئاً فإنه مي
  .)١(ماض: يقال رجل نافذ يف أمره أي :لغة): نافذ(

                                 
ــى )  ١( ــذخرية ، و١٥٥٢:م ) ٩/٣١٤( ،١٥٣٨:م) ٩/٣٠٣: (وينظــر .١٤٢٣:م ) ٩/١٧٢(احملل ) ٧/١٦٣(ال

 .)١/٤٢٥(لضوابط الفقهية القرافية والقواعد وا ،٣:ق ) ١/٧٥(والفروق 
) ١/١٤٥(واملصـباح املـنري   ) ١٤١٥(والقـاموس احملـيط   ) ٤/٧١(يب اللغة وذ) ١٥٠(جممل اللغة : ينظر)  ٢(

 .)٢٣٢(وأنيس الفقهاء ) ١٢٣(ريفات والتع
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ين أن العقد منتج لنتائجه املترتبة عليه شرعا مبجرد يع: ونفاذ العقد يف اصطالح الفقهاء      
  . )٢(انعقاده

  .منتجا آلثاره املترتبة عليه كونه: اد أن تصرف اإلنسان يف ملكه نافذواملر
  :املعىن اإلمجايل

املوصولة مؤكدة للعموم، فكل ) ما(، و-كما سبق غري مرة -من أصرح صيغ العموم  )كل(
بأي طريقة من طرق التملك املشروعة من الشراء أو اهلبة أو ما ثبت دخوله يف ملك اإلنسان 

اإلرث أو الوصية أو غري ذلك من الطرق، فإن تصرف املالك يف هذا امللك نافذ أي مـاضٍ  
من بيع وهبـة وعتـق    -إذا وافق احلق، ومل يكن معصية  -بأي نوع من أنواع التصرف 

  .)٤(السنةإال أن خيص ذلك نص  من الكتاب أو  )٣(وصدقة وغريها
  .)٦(يف هذا امللك هو أثر امللك وفائدته األوىل )٥(ألن القدرة على التصرف واإلنتفاع

وال حيل إسقاط امللك عنه إال بدليل، ألن كل من ملك شيئا فهو مال من أمواله بال 
  . )٧(خالف من أحد

  :أدلة القاعدة
واتفقـوا أن من كان (:  -رمحه اهللا-اإلمجاع، يقول اإلمام ابن حزم : من أهم األدلة  -

بالغا عاقال حرا عدال يف دينه، حسن النظر يف ماله، أنه ال حيـجر عليه، وان كـل ما 

                                                                                               
 .)٢/٦١٦(واملصباح املنري ) ١٤/٣١٤(وذيب اللغة ) ٦٥٧(جممل اللغة : ينظر)  ١(
 ) .٣/٤٢٨(ومعجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية ) ٣٣٩-٣٣٨(معجم املصطلحات االقتصادية : ينظر)  ٢(
 .١٤٢٣:م ) ٩/١٧٢(احمللى  :ينظر)  ٣(
 . ١٥٣٨:م ) ٩/٣٠٣(احمللى  :ينظر)  ٤(
انتفاع : امللك االنتفاع، واالنتفاع يكون بوجـهني  موجب «:  -رمحه اهللا-فائدة، قال صاحب ذيب الفروق )  ٥(

والنائب قد يكون باستنابة املالك، وقد يكون بغري استنابته، . واله النائب عنه يتواله املالك بنفسه، وانتفاع يت
واحملجور عليه ال يتوصل إىل االنتفاع مبلكه إال . فغري احملجور عليه يتوصل إىل االنتفاع مبلكه بنفسه، ونيابته 

  .بنيابته، ونائبه ال يكون إال باستنابته 
 ) .٣/٣٦٧.( » بدونه وإما مع رد العني أو بدونه واالنتفاع إما مع أخذ العوض أو      

 ) .١/٤٢٨(القواعد والضوابط الفقهية القرافية : ينظر)  ٦(
 .١٤٢٣:م ) ٩/١٧٢(احمللى  :ينظر)  ٧(
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  .)١( )نافذأنفذ مما جيوز انفاذه يف ماله، فهو 
وقولـه   )٢(چڳ  ڳ  ڱ   چ  :األدلة اليت ثبت متلك األنسان للمال، كقوله تعـاىل   -

وغريها كـثري   .)٤(چڱ  ڱ  ڱچ  :وقوله تعاىل)٣(چ  ڃ   چ  چ  چ  چچ  :تعاىل
تفاع ذا امللك مما يثبت لإلنسان امللكية والتملك، وأعظم فوائد التملك التصرف واإلن

  .وإمضاء حكمه فيه
  .ألغينا هذه اخلصوصية يف امللكية،مل يكن هلذا التملك فائدةوإذا 

 . )٥(چ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤچ  :عموم قول اهللا تعاىل -
ما جاز لإلنسان أن ميلكه، جاز له أن يتصرف فيه ومن أهم  :وجه الداللة من اآلية

األمور اليت يتصرف فيها البيع، فما جاز ملكه جاز بيعه، إال أن خيص شيئا من ذلك نـص  
 .)٦(فيوقف عنده

 :التطبيقات 
بيع العبد اآلبق، واجلمل الشارد، أو أي شارد من احليوان، أو الطري اهلارب،أو احليوان  - ١

ز إذا صح امللك عليه قبل ذلك،ومبا أنه صح ملك مالكه له، فكل ما إذا استوحش، جائ
  . )٧(ملكه املرء فحكمه فيه نافذ

فمن أدعى سقوط امللـك عنـه بتوحشـه أو    « :يقول اإلمام عند ذكر هذه املسألة
برجوعه إىل النهر أو البحر، فقد قال الباطل، وأحل حراما بغري دليل، ال من قرآن وال مـن  

واية سقيمة وال من قول صاحب وال من قياس وال من تورعٍ وال مـن رأي  سنة وال من ر

                                 
 ) .٩٩(مراتب اإلمجاع )  ١(
 . )٢٦٢ (:البقرة)  ٢(
 . )٢ ( :النساء)  ٣(
 ) .١٠٣ (:التوبة)  ٤(
 ) .٢٧٥: ( البقرة)  ٥(
 . ١٥٣٨:م ) ٩/٣٠٣(احمللى  :ينظر)  ٦(
 .١٤٢٣:م ) ٩/١٧٢(احمللى  :ينظر)  ٧(



____273_____________________________________________  __      
 

 

  .)١( »يعقل
، وألعاب )٢(جواز بيع ألعاب الصبايا فقط واليت تكون على أشكال صور أو فيها صور - ٢

، فإن اختاذها هلن حالل حسن، وما )٣(الصبايا مستثىن من مجلة ما نهي عنه من الصور
  .جاز ملكه جاز بيعه

، لغري ضرورة ولغري دين، من غري كراهة يف ذلك،ألن بيـع  )٤(ملدبر واملدبرةجيوز بيع ا - ٣
كل متملك جائز إال ما فصل لنا حترمي بيعه، ومل يفصل لنا حترمي بيع املدبر واملـدبرة  

 .)٥(فبيعهما حالل
ي كل بيت متملَّك إلنسان فله أنْ يعلِّيه ما شاء، وال يقدر أحد على إخراج اهلواء الذ - ٤

 .)٦(وحكمه الواجب له ملكهعليه عن 
بيع البان النساء جائز، ألن للمرأة أن حتلب لبنها يف إناء وتعطيه ملن يسقيه صبيا، وهذا  - ٥

                                 
على مجيع االعتراضات اليت أوردها الفقهاء اليت بلغت مخسة اعتراضات وهذا ليس  -رمحه اهللا-وقد رد اإلمام )  ١(

  .جمال ذكرها 
 . ١٤٢٣:م) ١٧٥-٩/١٧٢( ينظر احمللى        

وكان يل  صلى اهللا عليه وسلم،عند النيب كنت أَلْعب بِالْبنات : عنها قالت ملا روى البخاري عن عائشة رضي اهللا)  ٢(
 ي فَكَانَ رسول اللَّهعم نبلْعي باحوي صلى اهللا عليه وسلمصعم نبلْعإيل فَي نهبرسمنه، فَي نعقَمتإذا دخل ي .  

ويف مسلم كتاب فضائل الصحابة، باب فضل عائشة )  ٥٧٧٩رح  (كتاب األدب،باب االنبساط إىل الناس      
 ) . ٢٤٤٠رح(

وال  بيتا فيه كَلْبلَا تدخلُ الْملَائكَةُ : ( قالصلى اهللا عليه وسلمعن النيب  -رمحه اهللا-ملا رواه البخاري )  ٣(
اوِيرصت(.=  

، باب حترمي تصوير ...م كتاب اللباس والزينة وأخرجه مسل)  ٥٦٠٥رح (يف كتاب اللباس، باب التصاوير =     
 ) .٢١٠٤رح...( صورة حيوان 

  .السيد أعتقه بعد مماته، واملمات دبر احلياة، فقيل مدبر مأخوذ من الدبر ؛ ألن : واملدبر من العبيد واإلماء  ) ٤(
 الرقيق،كاخليل والبغال وال يقال التدبري يف غري من دبر أي بعد املوت،: املعتق: املتقدمون يقولون والفقهاء
  .وغريمها 

 ) .١/٢٤٤(وحترير ألفاظ التنبيه ) ٢٢٥-١/٢٢٤( غريب احلديث البن قتيبة  :ينظر       
 . ١٥٥٢:م ) ٣١٤-٩/٣١٣(احمللى  :ينظر)  ٥(
 . ٥٠٣:م ) ٤/١٦٢: (احمللى  :ينظر)  ٦(
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 .)١(متليك منها له، وكل ما صح ملكه وانتقال األمالك فيه حل بيعه
ومن استقرض شيئا فقد ملكه وله بيعه إن شاء وهبته،والتصرف فيه كسائر أمالكـه   - ٦

 . )٣(وبه جاءت النصوص)٢(ا ال خالف فيهوهذ
من كان له عبد بينه وبني غريه، فأعتق نصيبه من هذا العبد، فإنه يعتق مجيعه، حـني   - ٧

  .)٥) (٤(يلفظ بذلك، ألن كل أحد أحق مباله ما مل مينعه نص
  :املستثنيات من القاعدة

  :يستثىن من القاعدة
 والثمر قبل بدو صالحه واملـاء  ما جاز ملكه، ولكن ال حيل بيعه كالكلب والسنانري -

  .فذفإن حكمه فيما سبق ال ين )٦(وغري ذلك مما ورد النص بالنهي عن بيعه
وممن يستثىن من هذه القاعدة من حجر عليه حجرا شرعيا لصغره أو جنونـه، فـإن    -

 .)٧(حكمه وتصرفه فيما ميلكه غري نافذ
الثلث، مع العلم أن املـال  املوصي الذي له مال، ليس له احلق يف أن يوصي بأكثر من  -

 .؛ ولكن منع ألجل النصماله
  . )٨(مينع اإلنسان من الصدقة والعطية من ماله مبا ال يبقي له غىن -

                                 
 . ١٥٤٦:م) ٩/٣٠٨(احمللى  :ينظر)  ١(
 .) ١٦٥(مراتب اإلمجاع : ينظر)  ٢(
 . ١١٩٦:م) ٨/٢٢٣(احمللى )  ٣(
 . ١٦٦٧:م ) ١٠٢-١٠/٩٤(احمللى : ينظر)  ٤(
من أَعتق شقْصا لَه في عبد أُعتق كُلُّه إِنْ كَانَ لَه مالٌ وإِلَّا : ( عن النيب صلى اللَّه عليه وسلم قال ودليل املسألة   )٥(

  ) .مشقُوقٍ علَيه ير يستسع غَ
 =ومسلم يف)   ٢٥٠٤رح (حلديث متفق عليه، أخرجه البخاري يف كتاب الشركة باب باب الشركة يف الرقيق ا

  . )١٥٠٣رح (كتاب العتق وباب باب ذكر سعاية العبد=
 قصالنصيب يف العني املُشتركة من كل شيء : الش.  
 ) .١/٨٨٢(النهاية يف غريب احلديث : ينظر

 . ١٢٥٥:م) ٨/٢٦٨(احمللى )  ٦(
 .١٣٩٤: م ) ٩/٨٧(احمللى : ينظر)  ٧(
 .١٣٩٤: م ) ٩/٨٧(احمللى : ينظر)  ٨(



____275_____________________________________________  __      
 

 

  : ن األعيان منها ما ال يقبل امللكأعلم أ«: فائدة
  . -حشرات األرض  -كاخلشاش إما لعدم اشتماله على منفعة أصال، - ١
  .أو اشتماله على منفعة حمرمة، كاخلمر  - ٢
  .أو تشتمل على منفعة مباحة، تعلق ا حق آدمي، كاحلر، فإنه ال يقبل امللك لغريه - ٣
  .)١( »ماأو تشتمل على منفعة مباحة، تعلق ا حق اهللا تعاىل كاملساجد والبيت احلر - ٤
فهو باطل، و ال ميلكه املشتري، وهو باق بل امللك، كل من باع بيعا فاسدا ومما ال يق - ٥

صححه طول األزمان، وال تغري األسواق، وال فساد السـلعة،  على ملك البائع، وال ي
  .)٢(وال ذهاا، وال موت املتبايعني أصال

  .ومحدا هللا على توفيقه وتيسريه
  دةـاعـق

 يا هما إن فَاِءالَى بِالْوعت اللَّه راليت أَم قُودالْع  
قُودا الْعهائمعليها بِأَس وصصن٣(الْم(.  

يف فقهه  -رمحه اهللا-لقاعدة من أبرز القواعد اليت أكد عليها اإلمام ابن حـزم هذه ا
  .وسار عليها بانضباط

أي أن األصل يف كـل   -إن هذه العقود ال خترج عن هذا القول  :-رمحه اهللا-قال    
، وما عدامها فتخبط وختلـيط  )٤(أو عكسه -جازته بامسه عقد أنه باطل إال ما جاء النص بإ

                                 
 ) .١٨٤:ق ) ( ٣/١٠٢٣(الفروق للقرايف )  ١(
 ) .١٤٤٨: م ) ٩/١٩٩(احمللى  :ينظر)  ٢(
  ) . ١٦-٥/١٤(، و اإلحكام ١٤١٧: م ) ٩/١٤٧(، ١٢٧٠:م)٨/٢٩٣:( نظروي. ١٣٢٧:م) ٩/٢٣( احمللى   )٣(

.  
وكان من أبرز من نصر هذا القول وهو . أن األصل محل العقود على الصحة : لماء، وقالوا وخالفه بعض الع
وإعالم املوقعني ) ٢٩/٤٦٦،١٤٦(جمموع الفتاوى : ينظر .وتلميذه ابن القيم  -رمحه اهللا- اإلمام ابن تيمبة 

  ) .٦/٢٤٦(والذخرية ) ٢/١٨٢(األشباه والنظائر البن الوكيل ) ١/٣٤٤(
 

وممن تكلم يف هذه القاعدة وأطال النفس فيها شيخ  .ن يقولون أا كلها الزم حق إال ما أبطله منها نص أي الذي)  ٤(
الفروع البن مفلح  :، وينظر)٢٨٥-٢٥٩( اعد النورانية يف القو -رمحه اهللا-شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 ) .٣/١٠٥٩( الفروق للقرايف ،)١/٣٤٤(إعالم املوقعني  ،)١٨/١٢٤(للسرخسي  املبسوط ،)٤/٣٢٣(
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  .)١(تومناقضا
  :معىن القاعدة

الربط والشد والتوثيق واجلمع بني أطـراف  : من معانيه :عقد لغةلوامجع عقد،  ):العقود(
  .)٢(الشيء

ارتباط إجياب بقبـول، على وجه مشــروع، يثبـت أثـره يف    « :ويف اصطالح الفقهاء
  .)٣(»حمله

  .إلزامه إياهى غريه فعله على وجه الشخص أن يفعله هو أو يعقد علكل ما يعقده :وقيل
وعلى ذلك فيسمى البيع والنكاح وسائر عقود املعاوضات عقودا، ألن كل واحـد  

  . )٤(من طريف العقد ألزم نفسه الوفاء به
  . )٥(هو استدعاء الفعل  على وجه االستعالء :األمر عند األصوليني  :)أمر(

ما، فإن كـان  إلزام اآلمر املأمور عمال  :بقوله -رمحه اهللا-وعرفه اإلمام ابن حزم 
اخلالق تعاىل أو رسوله صلى اهللا عليه وسلم فالطاعة هلما فرض، وإن كان ممن دوما فـال  
طاعة له، وهذا هو األصل يف األمر محله على الوجوب وميكن صرفه إىل الندب بدليل يـدل  

  . )٦(عليه
  .اعدة األمر يشمل الواجب واملندوبويف هذه الق

  :واملعىن اإلمجايل للقاعدة
وليس َألحد «:  -رمحه اهللا-األصل يف العقود املنع واحلظر وعدم اإللزام ا، قال أن 

                                 
 ) .٥/٨(اإلحكام )  ١(
 ) .٢/٤٠٨(واملصباح املنري ) ٣٨٣(والقاموس احمليط ) ٤٣٦(جممل اللغة : ينظر)  ٢(
هو ربط بني كالمني أوما يقوم مقامهما على وجه ينشأ عنه أثره : وقال بعضهم )١/٣٨٢(هي الفقاملدخل   )٣(

  ) .٥٢٠-٢/٥١٧(معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية : ينظر. الشرعي 
  
 ).٢٥٥(والقاموس الفقهي ) ٦/١٤٤( ملوسوعة الفقهيةا: ينظر)  ٤(
 ) .٢٢٤(ومذكرة أصول الفقه ) ٢/٣٤٩(شرح خمتصر الروضة  :ينظر)  ٥(
، شرح )٢/١٣٧(، اإلحكام لآلمدي )٢/٦١(املستصفى  ،)٣/٢٦٩) (١/٤٤(إلحكام البن حزم ا :ينظر )٦(

 ).٣/٥(الكوكب املنري 
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أن يعقد يف دمه وال يف ماله وال يف عرضه وال يف بشرته عقدا، وال أن يلتزم يف شيٍء مـن  
ذلك حكما، إال ما جاء النص بإجيابه بامسه، أو بإباحته بامسه، فصح أنّ العقود اليت أمر اللَّـه  

ىل بالوفاء ا إمنا هي العقود املنصوص عليها بأمسائها، وأن كـل مـا عـداها فحـرام    تعا
  .)١(»عقده

وجب أن كل عقد أو شرط أو عهد أو نذر التزمه املرء فإنـه  « :-رمحه اهللا-وقال 
ساقط مردود، وال يلزمه منه شيء أصال، إال أن يأيت نص أو إمجاع على أن ذلك الشـيء  

  .فإن جاء نص أو إمجاع بذلك لزمه، وإال فالامسه الزم له، الذي التزمه بعينه، و
واألصل براءة الذمم من لزوم مجيع األشياء إال ما ألزمنا إياه نص أو إمجـاع، فـإن   

:     إذ يقـول  صلى اهللا عليه وسـلم حكم حاكم خبالف ما قلنا فسخ حكمه ورد بأمر النيب 
  .)٣( »)٢() عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد من(

  : أدلة القاعدة
                    چ : وقال تعاىل  )٤(چچ  چ  چ  ڇ  چ  :قال تعاىل  -١

 چ                                چ اىل وقال تع)٥( چ      
 .          )٦( چ

هذه اآليات براهني قاطعة يف إبطال كل عقد ليس يف كتاب اهللا األمر به، أو النـص 
  .)٧(على إباحة عقده

   .)٨(چژ  ژ  ڑ  ڑ  کچ : ىلقال تعا -٢
ويف هذه اآلية جند أن مجيع أهل اإلسالم يوافقون على أن اآلية ليست على عمومها، 

                                 
 . ١٣٢٧:م )  ٩/٢٣( احمللى )  ١(
 .من هذا البحث) ٢٢٣( :سبق خترجيه ينظر )  ٢(
 ) . ٥/٤٢(اإلحكام )  ٣(
 ) .٣: ( املائدة)  ٤(
 ) .٢٢٩:( البقرة)  ٥(
 ) .١٤(  :النساء)  ٦(
 ) .١٥-٥/١٤(اإلحكام البن حزم : ينظر)  ٧(
 ) .١(  :املائدة)  ٨(
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وأن اهللا مل يرد قط كل عقد على إطالقه، فمن عقد على الزنا أو على اخلمر أو على إرقاق 
ـ    وز حر، كان عقداً فاسداً ومردوداً، فإذا كان كذلك وال شك فيه، فال يكـون عقـد جي

 .      )١(إمضاؤه إال عقد شهد القرآن والسنة جبوازه
، إال شـرطاً  )٢(من األدلة أن نعلم أن العقد بال شك شرط، وكل شرط حكمه اإلبطال -٣

قـام  :  حديث عائشة رضي اهللا عنها قالـت ، كما يف)٣(جاء بإباحته القرآن والسنة
ام يشـترطون شـروطا   ما بال أقو: (اهللا عليه وسلم على املنرب فقال رسول اهللا صلى

ليست يف كتاب اهللا من اشترط شروطا ليس يف كتاب اهللا فليس له وإن شرط مائـة  
 .)٤( )طشر

 :من األدلة أيضا السرب والتقسيم -٤
  :ال خيلو كل عقد التزمه أحد ألحد من وجهني ال ثالث هلما

  يفن كان كذلك فال إشكال إما أن يكون يف نص القرآن أو السنة إجيابه وإنفاذه، فإ -
  .ذلك وإجيابه إنفاذ       

  .إجيابه وال إنفاذه ففي هذا أشكالوإما أن يكون ليس يف نص القرآن وال يف السنة      -
قد ضرورة ال ينفك من أحد أربعـة أوجـه ال   فإن كان هذا حال كل عقد، فإن الع

  :خامس هلا أصال
  اهللا لسان رسول اهللا صلىإما أن يكون فيه إباحة ما حرم اهللا تعاىل يف القرآن أو على   -١

  . عليه وسلم فهذا عظيم ال حيل      
  .)٥(چڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  چ : قال تعاىل     
  ونسأل حينئذ عمن التزم يف عهده وعقده ووعده إحالل اخلرتير واألمهات وقتل     
  وسخفاقض النفس، فإن أباح ذلك كفر، وإن فرق بني شيء من ذلك فإن ذلك تن     

                                 
 . ١٤١٧:م ) ٩/١٤٧(،١٢٧٠:م )  ٨/٢٩٣( احمللى  :ينظر)  ١(
 .من هذا البحث) ٢١٣( :قاعدة الشروط :ينظر)  ٢(
 . ١٢٧٠:م )  ٨/٢٩٣( احمللى  :ينظر)  ٣(
 .من هذا البحث) ٢١٥( :سبق خترجيه ينظر )  ٤(
 ) . ٢٩: (التوبة)  ٥(
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  .وحتكم يف الدين بالباطل     
  صلىوإما أن يكون التزم فيه حترمي ما أباحه اهللا تعاىل يف القرآن أو على لسان رسوله   -٢

 .فهذا عظيم ال حيلاهللا عليه وسلم        
  .)١( چ ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پچ  :قال اهللا تعاىل

وقد صـح أن حمـرم    املباحات،ونسأل حينئذ عمن حرم املاء واخلبز والزواج وسائر 
  .احلالل كمحلل احلرام وال فرق

  
صـلى اهللا  وإما أن يكون التزم ما أوجبه اهللا تعاىل يف القرآن أو على لسان رسول اهللا  - ٣

  .فهذا عظيم ال حيل  عليه وسلم
ونسأل حينئذ عمن التزم يف عهده وعقده إسقاط الصلوات، وإسقاط صـوم شـهر   

  .ذلك فقد كفر رمضان، وسائر ذلك، فمن أجاز
  . هللا تعاىل عليه فهذا عظيم ال حيلوإما أن يكون أوجب على نفسه ما مل يوجبه ا - ٤

  .ىل غري مكة، أو يف غري أشهر احلجونسأل عمن التزم صالة سادسة، أو حج إ
وكل هذه الوجوه تعد حلدود اهللا، وخروج عن الدين، واملفرق بني شيء من ذلـك  

  . )٢(قائل يف الدين بالباطل
  .ب اهللا فهو باطلذلك على أن كل عقد ليس يف كتا فدل

  :التطبيقات
من العقود اليت مل نأمر بااللتزام ا، ولكن لو وىف بوعده لكان حسنا،  )٣(عقد اجلَعالة - ١

                                 
               ) .١: (التحرمي)  ١(
 ) . ١٦- ٥/١٤( اإلحكام  :ينظر)  ٢(
أوجبت، وقال ابن جعلت له جعال وأجعلت : ما جيعل على العلم، ويقال: مهاعالة بفتح اجليم وكسرها وضاجلَِ  )٣(

  .يعطاه اإلنسان على األمر يفعله اجلعل واجلعالة واجلعيلة ما: فارس يف امل
  .بالكسر  ما جعل لإلنسان من شيء على شيء يفعله، وكذلك اجلعالة: اجلُعل بالضم

ابيت الضالة أوحنومها فله كذا، أو من فعل كذا وكذا فله علي كذا، من رد عبدي اآلبق أو د: وصورا أن يقول
  .أو ما أشبه ذلك
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  .)١(ولكنه ليس من العقود امللزمة اليت نص عليها
من طلق زوجته على خالف ما أمر اهللا كأن يطلقها وهي حائض أو يف طهر حصـل   - ٢

 .)٢(يه مجاع، فإن هذا العقد ال حيل الوفاء به ألنه من العقود اليت ى اهللا عنهاف
  
  
  
العقود املقضي ا ال تكون إال مبعلومٍ، والطعـام  ألن  وال جيوز كراء األجري بطعامه، - ٣

خيتلف فمنه اللني، ومنه اخلشن، ومنه املتوسط، وخيتلف األدم وختتلف الناس يف األكل 
تفاوت٣(ا، فهو جمهول ال جيوزاختالفًا م( .  

اإلجارة عقد قد جاء النص جبوازه، وإباحة التزامه، وصح الدليل من النص واإلمجـاع   - ٤
على أن اإلجارة إىل غري أجل وعلى غري عمل حمدود باطلة، مردودة ال جتوز ألا أكل 

  .)٤(مال بالباطل، واإلجارة على ما ذكرنا حرام مردودة بإمجاع األمة كلها
  .هللا رب العاملني واحلمد

  
  
  
  
  
  
  

                                                                                               
 .١٣٢٧:م ) ٩/٢٣(واحمللى ) ٣/٤٩(وذيب األمساء ) ١٦٩(وأنيس الفقهاء ) ٢٨١(املطلع : ينظر

 . ١٣٢٧:م )  ٩/٢٣( احمللى )  ١(
 . ١٩٧٤:م) ١١/٢٦١( احمللى  :ينظر)  ٢(
 . ١٣٢٦: م ) ٩/٢٢(احمللى  :ينظر)  ٣(
 ) .٥/٤٢(اإلحكام : ينظر)  ٤(
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  دةـاعـق
  )١(كل عقد عقد على أن ال صحة له إال بصحة ما ال صحة له فهو باطل

يف أكثر  -رمحه اهللا-هذه القاعدة من القواعد اليت أكثر من ذكرها اإلمام ابن حزم 
ـ )٢(من عشرة مواضع يف احمللى، غري اليت ذكرها يف كتابه اإلحكام هجا يف واليت ترسم له من

  .)٣(التعامل مع العقود املقيدة بشرط أو مركبة على عقد آخر
  :معىن القاعدة 

  .)٤(الربط والشد والتوثيق واجلمع بني أطراف الشيء: من معانيه  :العقد لغة: )عقد(
  .)٥( »ارتباط إجياب بقبول، على وجه مشروع، يثبت أثره يف حمله« :ويف اصطالح الفقهاء

ى غريه فعله علـى وجـه   الشخص أن يفعله هو أو يعقد عل) عزمهي(كل ما يعقده  :)وقيل(

                                 
 ،١٤٩٦:م) ٩/٢٧١( ،١٤٤٧ :م)٩/١٩٢:( صرف يسري، وينظر احمللىبت .١٩٥٩:م)١١/٢٣٣(احمللى )١(

 . ١٦٢٨:م) ١٠/٣٥( ،)٩/٢٩٥(
 ) .٩٧- ٨٨(عبد ايد دية .ينظر القواعد والضوابط ألحكام املبيع ل د: وللمزيد يف هذه القاعدة 

 ) .٥/٢٣: (ينظر)  ٢(
مجع ما جيوز وما ال جيوز يف صفقة واحدة بثمن :، ويقصد ا )تفريق الصفقة ( هذا من جنس ما يسميه الفقهاء )  ٣(

 .واحد 
 ) .٢/٤٠٨(واملصباح املنري ) ٣٨٣(والقاموس احمليط ) ٤٣٦(جممل اللغة : ينظر)  ٤(
 ) .١/٣٨٢(املدخل الفقهي )  ٥(
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  .إلزامه إياه
وعلى ذلك فيسمى البيع والنكاح وسائر عقود املعاوضات عقودا؛ ألن كل واحـد  

  . )١(من طريف العقد ألزم نفسه الوفاء به
مـا أجـزأ   ومعىن الصحيح على حسب ما أضيف إليه، فالصحيح من العبادات  :)الصحة(

  .)٢(لقضاء، ويف املعامالت ما ترتب األثر املقصود من العقد على العقدوأسقط ا
  .)٣(عكس الصحيح وقد سبق التعريف ما ):باطل(

  :املعىن اإلمجايل
أن كل عقد أياً كان هذا العقد، كعقد نكاح أو عقد بيع، عقد على أنه ال صحة له 

  . )٤(عقد، فال صحة لهإال بصحة ما ال يصح،كالشروط أو القيود اليت ذكرت حني  ال
فمن عقد نكاحاً على أن يكون صداقه مخراً أو خرتيراً، فإن هذا العقد مفسوخ كله 
وباطل أبداً؛ ألن هذا النكاح عقد على أن ال صحة له إال بذلك املهر، وذلك املهر باطـل،  

   .)٥(فالذي ال يصح إال بصحة باطل فهو باطل بال شك
ل ما ال يصح بصفة ما، وشرط ما، وعقـد مـا،   إن ك«:  -رمحه اهللا-وقال أيضاً 

ففسدت تلك الصفة، وذلك الشرط، وذلك العقد، يف حني التعاقد، فإن ذلـك الشـيء ال   
يصح أبدا، ويبطل ذلك العقد ويفسخ أبدا، ألن ما تعلقت صحته مبا ال جيوز فال صحة له إذ 

  .إال به، وهذا أمر يعلم بالضرورة مل يصح ما ال متام له
وجب إبطال كل نكاح انعقد بشرط فاسد أو بصفة فاسدة، وكذلك كـل  وبذلك    

بيع انعقد على ما ال جيوز فإن كل ذلك يفسخ أبدا، ووجب بذلك بطالن كل صالة صليت 
يف مكان مغصوب يعلم املصلي فيه أنه مغصوب، وكل صالة فعل فيها املرء ما ال جيوز لـه  

                                 
 .)٢/٥١٧(صطلحات واأللفاظ الفقهية ومعجم امل)٢٥٥(والقاموس الفقهي ) ٦/١٤٤(  املوسوعة الفقهية: ينظر)  ١(
 ) .٢٠٩(ومذكرة أصول الفقه  وأنيس الفقهاء ) ١/٤٤١(وشرح خمتصر الروضة )١/١٧٨(املستصفى : ينظر)  ٢(
 .من هذا البحث) ٢٦٨( :ينظر)  ٣(
 . ١٨٤٩: م)  ١١/٤٦(احمللى  :ينظر)  ٤(
 . ١٨٥٦:م) ١١/٦٦(احمللى :ينظر)  ٥(
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  .)١( »...سكني مغصوبةوبذلك حرمت ذبيحة الغاصب والسارق واملعتدي وب
كل عقد اختلط احلرام فيه باحلالل فهو عقد فاسد، ألنه مل يعقد صحة «ومبعىن آخر 

  . )٢( »احلالل منه إال بصحة احلرام
ونفهم من هذه القاعدة أنه لو صح العقد،مث تعاقدا على شروط فاسدة أو قيود حمرمة 

بطله من غري دليل، لكن تبطل تلك فإن العقد صحيح الزم، فال جيوز أن ن -أي بعد العقد -
الشروط الفاسدة، والقيود احملرمة، ويفسخ حكم من حكم بإمضائها، واحلق حق والباطـل  

  . )٣(باطل
  :أدلة القاعدة

إذا ذكر هذه القاعدة يعتربهـا مـن بـديهيات     -رمحه اهللا-كان اإلمام ابن حزم 
  .)٥(، وأا نتيجة ال يشك فيه أحد)٤(وضرورات العقول

وهذه براهني ضرورية معلومة بأول احلس، وبديهة العقل، ومن «: -رمحه اهللا- يقول
  .)٧( »، مكابر للعيان)٦(ا فهو سوفسطائيهخالف في

  .  )٨(وهذا أمر يدريه كل ذي عقل ألنه من ضروريات العقول: ويقول
  :يعلل بطالن هذه العقود بسببني  -رمحه اهللا-وكان 
  . أا مل تنعقد كما أمر اهللا :األول

                                 
 .بتصرف يسري ) ٥/٤٢(اإلحكام )  ١(
 . ١٤٩٦: م) ٩/٢٧١(احمللى )  ٢(
 . ١٨٤٩: م)  ١١/٤٨(احمللى  :ينظر)  ٣(
 . ١٨٤٩: م)  ١١/٤٦(احمللى  :ينظر)  ٤(
 . ١٨٥٦:م) ١١/٦٦(احمللى  :ينظر)  ٥(
  .فرقة ينكرون احلسيات و البديهيات و غريها، الواحد سوفسطائي ) السوفسطائية ( )  ٦(

من الناس من ال يقول مبحسوس :وقيل). مبطلوا  احلقائق(يف الفصل هم  -رمحه اهللا-ويقول اإلمام ابن حزم  
  .وال معقول وهم السوفسطائية 

واملعجم الوسيط ) ١/١١٣(وكتاب املواقف ) ٢/٤(وامللل والنحل ) ١/٩(الفصل يف امللل والنحل :ينظر
)١/٤٣٣(. 

 ) .٣/٣٢٠( اإلحكام )  ٧(
 . ١٨٤٩: م)  ١١/٤٦(احمللى  :ينظر  )٨(
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  . )٢(وهو عقد واحد ال يتبعض ،)١(أنه مل يتميز حالله من حرامه :الثاين
   )٤(.)٣(چڦ  ڦ  ڄ    ڄ      ڄ  ڄ  چ  :ويستدل على ذلك بقول اهللا عز وجل

ائز ومل يتميز أن العمل إذا كان فاسدا خالصا، أو فاسدا اختلط مع ج :وجه الداللة من اآلية
  .نه وتعاىل ال يصلح عمل املفسديناهللا سبحافإنه فاسد، و الفاسد من اجلائز،

ألن  .)٥( )عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد من: (وبقول النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .له صلى اهللا عليه وسلم فهي باطلةألن اهللا مل يأمر مبثل هذه العقود وال رسو

  :تطبيقات القاعدة
له عندها، وال تـدري   على جمهول فهو باطل، ألنه ال يدري هو ما جيب)٦(من خالع - ١

هي، فهذا العقد يكون فاسدا، وال يقع الطالق، ألن اخللع صحيح ولكن مقدار اخللع 
جمهول، واخللع ال يصح إال على معلوم، وكل طالق ال يصح إال بصحة ما ال يصـح  

  .)٧(فهو غري صحيح
بيان أنـه  ، هو الذي يتزوجها ب)١(امللعون )٨(احمللِّلوصح أن : -رمحه اهللا-يقول اإلمام  - ٢

إمنا يتزوجها ليحلها، مث يطلقها ،ويعقدان النكاح على هذا، فهذا حرام مفسوخ أبدا، 
                                 

 . ١٦٣٣:م ) ١٠/٥١(احمللى :ينظر)  ١(
 . ١٦١٥:م ) ١٠/٢٨(احمللى  :ينظر)  ٢(
 ) .٨١: ( يونس)  ٣(
 . ١٤٢١:م ) ٩/١٦٣(احمللى  :ينظر)  ٤(
 . ١٦١٥: م) ١٠/٢٨(احمللى  :ينظر)  ٥(
ز من الزوج غالبا، على العكس من اإليالء فإن النشو لغة من الرتع، واخللع بناء على نشوز الزوجة غالبا: اخلُلع)  ٦(

  .ذا فعال ذلك كأما نزعا لباسهماإمنا قيل ذلك ألن كال منهما لباس لصاحبه فإ: وفـي املغرب
ة له عليها أن يفارق امرأته على عوض تبذله له، وفائدته ختلصها من الزوج على وجه ال رجع: ومعىن اخللع شرعاً
  .ديدإال برضاها وعقد ج

هو االفتداء إذا كرهت املرأة زوجها، فخافت أن ال توفيه حقه، أو خافت «: -رمحه اهللا- وعرفه اإلمام ابن حزم 
  .»أن يبغضها فال يوفيها حقها

واملصباح املنري ) ١/٣٣١(واملطلع على املقنع ) ١٦٢(وأنيس الفقهاء . ١٩٨٢:م ) ١١/٢٧٧(احمللى : ينظر
 ) .٤٦٣(والقاموس احمليط ) ١/١٧٨(

 . ١٩٨٣:م ) ١١/٢٨٤(احمللى  :ينظر)  ٧(
  .طلقة ثالثا ويطأها لتحل ملطلقهااسم فاعل من حلل الشيء جعله حالال،وهو الذي يتزوج امل :هو احمللِّل)  ٨(
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ألما تشارطا شرطا يلتزمانه، ليس يف كتاب اهللا تعاىل إباحة التزامه، وصح أن كـل  
صحة له فهو باطـل ال   ال عقد نكاح أو غريه عقد على أن ال صحة له إال بصحة ما

 .)٢(صحة له
، من باع صفقة مجعت حالال وحراما فهي باطل كلها، كمن باع بعـض  يف البيوع - ٣

املبيع مغصوباً، أو ال حيل ملكه، سواء كان أقل الصـفقة أو أكثرهـا أو أدناهـا أو    
 .)٣(أعالها

هول الصفة أو على ما ال ،إذا كاتب العبد سيده على عدد جمهول، أو جم )٤(يف الكتابة - ٤
  . )٥(تق بهشيء من ذلك أن يعح مر واخلرتير، فإنه ال يصحيل كاخل

ومن تداين فرهن يف العقد رهنا صحيحا، مث بعد ذلك تداينا وجعال ذلك الـرهن  «  - ٥
رهنا عن هذا الدين الثاين، فالعقد الثاين باطلٌ مردود ؛ ألن ذلك الرهن قد صـح يف  

رط  العقد األول فال جيوز نقلُه إىل عقد آخر، إذ مل يوجب ذلك قرآن وال سنة، فهو ش

                                                                                               
  .زوجها على أن حيللها للزوج األولهو أن ينكحها على أنه إذا وطئها فال نكاح بينهما وأن يت: وقيل
 ) .٣/٢٨٤(وذيب اللغة ) ١/١٤٧(واملصباح املنري ) ٣/٨٥(بدع البن مفلح وامل) ٢/٤٦(املهذب: ينظر

  .احمللل واحمللل له صلى اهللا عليه وسلملعن رسول اهللا : ملا روى ابن مسعود قال)  ١(
والترمذي يف أبواب ) ٣٤٤٥( إحالل املطلقة ثالثا وما فيه من التغليظأخرجه النسائي يف كتاب الطالق باب 

  .) ١١٢٠رح(لِّ والْمحلَّلِ له اب ما جاء يف الْمحبالنكاح  
أبو عيسى هذا حديث : قال، » وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد على شرط البخاري«  :يقول ابن حجر 

 . ، وصحح احلديث اإلمام ابن حزم و الشيخ األلباين رمحة اهللا على اجلميع حسن صحيح
وخمـتصر إرواء  ١٩٥٩:م ) ١١/٢٣٢(واحمللى ) ٢/١٩٥(البدر املنري  وخالصة) ١/١٧٨(تلخيص احلبري : ينظر

 ) .١٨٩٧رح ) (١/٣٧٥(الغليل 
 .١٩٥٩:م ) ١١/٢٣٣(احمللى )  ٢(
 ١٥١٩:م ) ٩/٢٩٥(احمللى  :ينظر)  ٣(
  .والتكاتب مبعىن واحد، واملكاتب العبد الذي يكاتب على نفسه بثمنه فإن سعى وأداه عتق  املُكَاتبةُ ) ٤(

معلومة لفظة وضعت لعتق على مال منجم، إىل أوقات : قال األزهري املكاتبة. اسم مصدر مبعىن املكاتبة: يلوق
  . حيل كل جنم لوقته املعلوم

 .)٢٤٥(وحترير ألفاظ التنبيه ) ١٧٠(وأنيس الفقهاء ) ٣١٦(املطلع على أبواب املقنع : ينظر
 .١٦٩٥:م) ١٠/١٣٧(احمللى : ينظر)  ٥(
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؛ ألنـه مل  ل عقد انعقد على باطلٍ فهو باطلليس يف كتاب اللَّه تعاىل فهو باطل، وكُ
 .)١( »تعقد له صحة إال بصحة ما ال صحة له فال صحة له

كل نكاح عقد على صداق فاسد أو على شرط فاسد، مثل أن يؤجل إىل أجلٍ مسمى  - ٦
ح عليها، أو أن ال يتسرى أو غري مسمى، أو بعضه إىل أجلٍ كذلك، أو على أن ال ينك

 عليها أو أن ال يرحلها عن بلدها، أو عن دارها، أو أن ال يغيب مدة أكثر من كذا، أو 
 
 

  
  على أن ينفق على ولدها، أو حنو ذلك، فهو نكاح فاسد مفسوخ أبدا، وإن ولدت له       
 . )٢(األوالد، وال يتوارثان، وال جيب فيه نفقة وال صداق وال عدة       
ال جيوز أن يكون الثمن إال مقبوضاً، فلو دفع البعض دون البعض سـواء  )٣(يف السلف - ٧

أكثره أو أقله وتفرقا بطلت الصفقة كلها، ألا عقد واحد وصفقة واحدة، وكل عقد 
  . )٤( واحد مجع فاسداً وجائزاً فهو كله فاسد

  :املستثنيات من القاعدة
  :ستثىن من القاعدة األمور التاليةي

إذا كان هذا الشرط أو القيد أو العقد الثاين وقع بعد عقد صحيح تام، فـإن العقـد    :الًأو
  .وإذا كان قبل العقد فهو لغو. )٥(صحيح ويفسخ الشرط أو القيد

؛ ألنه مل يتوفر فيـه  ها،فاألصل يف هذا العقد أنه باطلإذا تزوجت املرأة بغري إذن ولي :الثاين
مل يترتب عليه أثره من وجوب املهر، ولكن اطالًشروط النكاح، وإذا كان بشرط من 

                                 
 .١٢٢٠:م ) ١٠/٢٤١(احمللى )  ١(
 . ١٨٤٩:م ) ١١/٤٦(احمللى  :ينظر)  ٢(
فمن مل يدفع ما أسلف  ،يء أن يعطي شيئاً يف ش: خاطبنا صلى اهللا عليه وسلم  وهو التسليف يف اللغة اليت ا«)  ٣(

 .١٦١٥:م ) ١٠/٢٨(احمللى . بالسلم وهو ما يسمى  »فلم يسلف يف شيئاً، ولكن وعد بأن يسلف
 .١٦١٥:م ) ١٠/٢٨(لى احمل: ينظر)  ٤(
 .١٨٤٩:م ) ١١/٤٦،٤٨(احمللى : ينظر)  ٥(
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كحت بغري أميا امرأة ن: (ابت عن النيب صلى اهللا عليه وسلمتستثىن هذه احلالة للخرب الث
) فاملهر هلا مبا أصاب منـها : (لمإىل قوله صلى اهللا عليه وس) إذن وليها فنكاحها باطل

  .)١( )ها مبا أصاب منهافلها مهر(وصح أيضاً 
  

اهللا عليـه  تعريف باأللف والالم،وقوله صـلى  ) فاملهر هلا(لى اهللا عليه وسلم فقوله ص
هر املعهود املسـمى،  إضافة املهر إليها، فهذان اللفظان يوجبان هلا امل) فلها مهر مثلها(وسلم 

مل يكن هنالك مهر مسمى،وال جيوز أن حيكم ذا لكل نكاح فاسد، ألنـه  ومهرمثلها إن 
  .)٢(لقياس والقياس كله باط
  .وباهللا تعاىل نتأيد

  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
والترمذي يف أبواب النكاح باب ما جاء لَا )  ٢٠٨٣رح (باب يف الويل أخرجه أبو داود كتاب النكاح باب  ) ١(

  .) ١١٠٢رح (اح إِلَّا بِولي نِكَ
قال الترمذي حديث . خيرجاههذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل: احلديث صححه احلـاكم وقال 

ونص عليه ابن حبان يف صحيحه ونقل كالم نفيسا أليب . ال مغمز فيه لصحة إسناده: وقال ابن حزمٍ. حسن
  .وصححه األلباين رمحة اهللا على اجلميع . حامت 
) ٩/٣٥٨(وصحيح ابن حبان ) ٢/١٨٢(واملستدرك على الصحيحني  ١٨٤٩:م ) ١١/٤٧(احمللى : ينظر

 ) .١٨٤٠رح ) (١/٣٦٤(وخمتصر إرواء الغليل ) ٣/١٨٣( ونصب الراية ) ٣/١٩١(احلبري  وتلخيص
 .١٨٤٩:م ) ١١/٤٧(احمللى : ينظر)  ٢(
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  دةـاعـق

  .)١(كل عقد صح مؤجالً أو حاالً بالنص فال جيوز إبطال التأجيل أو احللول إال بنص
هذه قاعدة مرتبطة مبسائل اآلجال واحللول يف مجيع العقود، وهي توضـح للفقيـه   

مىت جيوز إبطال األجل أو إبطـال   العقود اليت جيوز فيها اآلجال واليت ال جيوز فيها، وتبني له
  .لت أو العقود اليت ما زالت مؤجلةاحللول يف العقود اليت ح

  :معىن القاعدة
  .)٢(سبق تعريفه يف القاعدة السابقة ):العقد(
وهو املدة . ومدة الشيء األجل حمركةً غاية الوقت يف املوت، وحلول الدين، :لغةً) مؤجالً(

  .)٣(جعلت له أجال: نه مؤجل، وقد أجلتهدي: ء، فيقالاملضروبة للشي
هو املدة املستقبلة اليت يضاف إليها أمر من األمور، سواء أكانت تلك اإلضافة  :واصطالحاً

أجال للوفاء بالتزام أو أجال إلا التزام، وسواء أكانت تلك املدة مقررة بالشرع أو بالقضاء 

                                 
 .١٢٠٦:م ) ٨/٢٢٧( لى بتصرف يسري احمل : ينظر)  ١(
 .من هذا البحث) ٢٨٣: (ينظر  )٢(
 ) .١١/١٣٢(غة وذيب الل) ١/٦(واملصباح املنري ) ١٢٤١(القاموس احمليط  :ينظر)  ٣(
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  .)١(أو بإرادة امللتزم
انتـهى أجلـه   : حل الدين: تهاء املدة املضروبة للشيء، يقالىن انمقابل األجل، مبع ):حاالً(

  .)٢(وجب) حلوال ( احلق حال و ) حل ( ، و فوجب أداؤه
  :املعىن اإلمجايل

يرى أنه ليس كـل   -رمحه اهللا- ة هذه القاعدة أن اإلمام ابن حزمتبني يل من دراس
جيوز اشتراط التأجيل إال يف بل ال  -أي ضرب مدة حمددة له-عقد جيوز اشتراط التأجيل فيه 

العقود اليت ورد النص جبواز اشتراط التأجيل فيها، والعقود اليت جاء النص جبواز التأجيل فيها 
ال جيوز إبطاهلا إال بنص، والعقود اليت حل وقتها ال جيوز تأجيلها إال بنص، كما سيتضـح  

  .اعدة فيما يلي إن شاء اهللا تعاىلذلك من خالل تطبيقات الق
  :لة القاعدةأد

عليـه،   عقود نوع من أنواع الشروط، وبناءالبد أن نعلم أن التأجيل واحللول يف ال
ما بالُ أَقْوامٍ يشترِطُونَ : (اطل، قال صلى اهللا عليه وسلمفكل شرط ليس يف كتاب اهللا فهو ب

ابِ اللَّهتطًا ليس يف كرطَ شرتمن اش ابِ اللَّهتوطًا ليست يف كرائَةَ  شطَ مرتإِنْ اشله و سفَلَي
 ةر٤(. )٣( )م(.  

  :تطبيقات القاعدة
ل فيه لورود النص بذلك قال يف الدين، فإن الدين من العقود اليت جيوز اشتراط التأجي - ١

  .)٥(چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   چ : تعاىل
  :والدين له حالتان

ل، ورغب الذي عليه احلق أن ينظره أيضـاً إىل  أن يكون حاالً أو مؤجالً فح :احلالة األوىل

                                 
 ) .  ١/٦٦(ومعجم املصطلحات األلفاظ الفقهية ) ١٤٤(املطلع على املقنع : ينظر)  ١(
والكليات ) ١/٢٩٣(والتعاريف ) ١٦٣(وطلبة الطلبة ) ١/١٤٧(واملصباح املنري ) ١٢٧٤(القاموس احمليط : ينظر)  ٢(

 .  )١/٢٤٨(على املقنع  املطلع) ١/٣٩٠(للكفوي 
 .من هذا البحث) ٢١٥: (نظرسبق خترجيه ي)  ٣(
 .١٢٠٦:م ) ٨/٢٢٧(احمللى : ينظر)  ٤(
 . ٢٨٢: البقرة)  ٥(



____290_____________________________________________  __      
 

 

مل يشـهد، مل  ق، أو أنظره بغري رغبة، وأشهد أوأجل مسمى ففعل صاحب احل
  .يلزمه التأجيل والدين حال يأخذه به مىت شاء 

 إذا كان الدين مؤجالً، ورغب الذي عليه احلق أن يسقط األجل وجيعله حاالً، :احلالة الثانية
  .الدين إىل أجله كما كانيلزمه، و فإن ذلك ال

كل عقد صح مؤجالً بالقرآن أو السنة، فال جيـوز إبطـال   «:  -رمحه اهللا-مث قال 
  .التأجيل إال بنص آخر

وكل عقد صح حاالً بالقرآن أو السنة، فال جيوز إبطال احللول إال بنص آخـر وال  
  .)١( »سبيل إىل نص يف ذلك 

فقد صح النص فيه باألجل، وإذا صح  املؤجل، )٢(وأما القرض«: -رمحه اهللا-وقال 
بالنص فهو ثابت فال رجوع ألحد فيه إذا كان شرط األجل يف حيز القرض، فـإن انعقـد   
حاال مث شرط على نفسه أجال فهو شرط فاسد ال يلزمه، والدين حال كما كان، ألنه شرط 

  .)٣( »ليس يف كتاب اهللا، وال أُمجع على لزومه فهو باطل
أنت حر غـداً،  : ى، كأن يقول مثالًاإلنسان إذا أعتق إىل أجل مسم، فإن )٤(يف العتق - ٢

  .إذا مت، أو حنو هذا، فهو كما قالأنت حر إذا جاء أيب، 
فإذا حل األجل ال جيوز له تأجيل العتق إال بنص، الن العتق إما وصية وإمـا نـذر،   

  . )٥(وكالمها عقد صحيح قد جاء النص بالوفاء ما

                                 
 . ١٢٠٦:م )  ٨/٢٢٧( احمللى )  ١(
وهو أن تعطي إنساناً شيئاً بعينه من مالك تدفعه إليه لريد عليك مثله إما حاالً يف ذمته وإما . القرض هو الدين )  ٢(

 .١١٩١:م ) ٨/٢٢١(احمللى . ل مسمى إىل أج
 .  )٥/٤٥(اإلحكام ألبن حزم )  ٣(
القوة، ورجل عتيق وامرأة عتيقة إذا عتقا من الرق، وقد عتق يعتق عتقا وعتاقا وعتاقة، وأصـله : العتق يف اللغة)  ٤(

عتق الفرس إذا سبق وجنا، وعتق فرخ الطائر إذا طار فاستقل، كأن العبد ملا فكت رقبته من : مأخوذ من قوهلم 
  .فذهب حيث شاء الرق ختلص 

  .العتق احلرية: ضهم بتعريف خمتصروعرفه بع. هي قوة حكمية يصري ا أهال للتصرفات الشرعية : ويف الشرع 
 ) .١/٤٢٧(والزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي ) ١٦٩(وأنيس الفقهاء ) ١/١٩٠(التعريفات : ينظر

 .١٦٧٢:م ) ١٠/١٠٧(احمللى : ينظر)  ٥(
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هذا العقد يف اآلجال املشترطة يف الكتابـة  « :)١(عبد املكاتبعن ال -رمحه اهللا-قال 
ژ  ژ  چ: ا، فهي داخلة يف عموم قوله تعاىلداخلة يف العقود اليت اجتمعت األمة على جوازه

  .)٣( »وال إمجاع على إسقاط آجال املكاتب بتعجيل ما عليه ...)٢(چڑ  ڑ  ک
  ألجـل املعلـوم فيـه، حلـديث    ، من العقود اليت نص على جواز اشتراط ا)٤(السلم  - ٣

مـن أسـلف يف   (: ال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمق: ضي اهللا عنه قالابن عباس ر
، فال جيوز للمتعاقـدين  )٥( )معلوم ووزن معلوم إىل أجل معلوم كيلشيء فليسلف يف 

أن يتعاقدا على السلم فيسقطون األجل وجيعلونه حاالً، ألن عقد السلم من العقـود  
  . )٦(النص فال جيوز البتة إبطال التأجيل إال بنص آخر، وال نصاملؤجلة ب

لورود النص عليـه   ، من العقود اليت جيوز فيها اشتراط الثمن إىل أجل مسمى،)٧(البيع - ٤
، فلو أراد صاحب السلعة )١)(٨(چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پچ : وهو قوله تعاىل

                                 
  .لى نفسه بثمنه فإن سعى وأداه عتقي يكاتب عواملكاتب العبد الذ ) ١(

 ) .١/٤٢٩(والزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي ) ١٧٠(أنيس الفقهاء : ينظر
 .١: املائدة)  ٢(
 .بتصرف يسري) ٥/٣٨(حكام البن حزم اإل)  ٣(
ل مجيع والسلم والسلف واحد، يقال سلم واسلم وسلف وأسلف مبعىن واحد، وهذا قو السلم وهو لغة السلف، ) ٤(

   .أهل اللغة
أخذ عاجل بآجل، مسي به هذا العقد لكونه معجال على وقته، فإن وقت البيع بعد وجود املبيع يف : والسلم

ملك البائع، والسلم عادة يكون مبا ليس مبوجود يف ملكه فيكون العقد معجال 
 .عقد على موصوف يف الذمة مؤجل بثمن مقبوض يف جملس العقد : وعرفه بعضهم 

 ) .١/٢١٧(والزاهر يف غريب الفاظ الشافعي ) ٢١٨(وأنيس الفقهاء ) ٢٤٥( املطلع على أبواب املقنع : نظري
ومسلم يف كتاب )  ٢٢٣٩رح (أخرجه البخاري يف كتاب السلم  باب السلَمِ في وزن معلُومٍ . متفق عليه)  ٥(

 .) ١٦٠٤رح (واملزارعة باب السلم  املساقاة
 .١٦١٣: م) ٢٨-١٠/٢٤(لى احمل: ينظر)  ٦(
: األمر األول : أن هناك فرق بني البيع والسلم وأن السلم ليس بيعاً، وعلل ذلك بأمرين  -رمحه اهللا-يرى اإلمام )  ٧(

ذكر اإلمام أربعة : األمر الثاين .أن التسمية يف الديانات ليست إال هللا عز وجل وقد مسى السلم ومسى البيع : 
  .م، وهذا ليس موضع ذكرها فروق بني البيع والسل

  . ١٦٣١:م  ) ١٠/٢٤( احمللى  :ينظر
 

 . ٢٨٢: البقرة)  ٨(
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لك، ولو أن صاحب املـال  السلعة أن يسقط هذا األجل بعد االتفاق عليه مل جيز له ذ
مل جيرب على تسـليمه  مث تراجع عن ذلك قبل دفع الثمن، أراد أن يعجل يف دفع الثمن
  .  طابق ملا حنن فيه من هذه القاعدةألن األجل مل حيل، وهذا م

وقد جاء النص جبوازها «: -رمحه اهللا-اإلجارة من عقود اآلجال املنصوص عليها قال  - ٥
الدليل من النص واإلمجاع على أن اإلجارة إىل غري أجـل  وإباحة التزامها، وقد صح 

  .وعلى غري عمل حمدود باطلة مردودة ال جتوز 
فذكر األجل يف عقد اإلجارة شرط صحيح، وإذا كان ذلك فقد ثبت عقده، وما ثبت 
عقده اآلن فال يبطل يف ثان إال بنص، فصح أن ال رجوع للمؤاجر وال للمستأجر فيما 

حياء، وما مل ينتقل ملك الشيء املستأجر عن املؤاجر له، وما كانت عقدوه ما داموا أ
  .)٢( »عني ذلك الشيء قائمة 

، ال جيوز أن يكون القراض إىل أجل مسمى لعدم وجود النص علـى  )٣(يف القراض  - ٦
جواز ذلك، فإذا عقدا القراض إىل أجل فسخ العقد،ألن هذا العقد من العقود احلالـة  

احللول إال بنص، وعليه إذا أراد أحد املتعاقدين ترك العمل فلـه  وال جيوز البتة إبطال 
 .)٤(ذلك وجيرب العامل على بيع السلع عاجالً 

  : املستثنيات
  :جال ال تبطل إال يف حاالت حمددةميكن مجع املستثنيات من هذه القاعدة يف أن اآل

ه ديـون  كل من مات وله ديون على الناس مؤجلة، أو للناس عليف :املوتيف حالة 
  .مؤجلة فكل ذلك سواء، وقد بطلت اآلجال كلها 

                                                                                               
 . ١٢٠٩:م ) ٨/٣٢٠(، ١٤٤٧:م ) ٩/١٩٣(احمللى  :ينظر)  ١(
 ) .٤٣-٥/٤٢(اإلحكام ألبن حزم )  ٢(
)٣ ( القمالـه  مـن  قطعة للعامل قطع املالك ألن ؛ بذلك مسي. القطع وهو ،القرض من مشتق ،القاف بكسر:  اضر 

 يف ضرب : يقال ،لالجتار األرض يف يضرب العامل ألن؛ مضاربة القراض ومسي ،الربح من وقطعة فيها يتصرف
  . مضاربة والعراق قراضا يسمونه احلجاز أهل : األزهري قال ،سافر أي األرض
 ) .٢٤٧(وأنيس الفقهاء ) ٢٦١(واملطلع ) ٢١٥(حترير ألفاظ التنبيه : ينظر 

 ) .٣٨٦( والكايف البن عبدالرب  .١٣٦٩،١٣٧٣:م ) ٦١-٩/٦٠(لى احمل :ينظر)  ٤(
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فبموت اإلنسان بطل حكمه عن ماله، وانتقل إىل مستحقيه من الورثـة والغرمـاء   
  . )١(واملوصى هلم فيحل كل ماله وكل ما عليه، وحتل مجيع الديون

ترط فيها ن يشأوإما العقود احلالّة فيستثىن منها العقود اليت جيوز فيها ألحد املتعاقدين 
  .)٢(التأجيل وهي الشروط املنصوص عليها كتأجيل الثمن يف البيع

  . يف هذه القاعدة وباهللا التوفيق  به هذا ما فتح اهللا علينا
  

  دةـاعـق
 )٣(كل عقد مل يلزم حني التزامه فال جيوز أن يلزم يف ثان ويف حني مل يلتزم فيه

  :معىن القاعدة
عاقد، لوجود سبب يفسده، فال جيـوز أن يلـزم   كل عقد مل يصح ومل يلزم أثناء الت

  . )٤(ويصح يف املستقبل بعد التعاقد، إال أن يوجب ذلك نص
وكما هو معلوم أن هذه العقود من الواجبات، وال جيوز أن نوجـب علـى أحـد    

  .)٥(واجباً يف غري واجب
نتهى هذا العقد، وميكن التصـحيح يف  اوهذا احلكم يكون على العقد فيما إذا مت و

أثناء العقد كأن يكون املعقود عليه جمهوال مثال فيعلم يف أثناء العقد ال بعده، أما بعده فـال  
  .   واهللا أعلم)٦(ميكن تصحيحه إال بابتداء عقد جديد بني املتعاقدين

  :أدلة القاعدة
  :من السنة

                                 
 . ١٢٠٦:م )  ٨/٢٢٧( احمللى  :ينظر)  ١(
 .من هذا البحث) ٢١٣( :يف قاعدة الشروط ينظر)  ٢(
: م ) ٩/٢١٣( ، و١٢٥٨:م ) ٨/٢٦٩(، و١٢٣٤:م ) ٨/٢٥٦( احمللى :، وينظر١٢٣٣:م ) ٨/٢٥٥(ى احملل)  ٣(

 .٨٩٩: م) ١١/١٢٨(، و١٦٩١:م) ١٠/١٣٢(، و١٧٥٦:م ) ١٠/٢٠٠(، و١٥٢٧:م) ٩/٢٩٩(و، ١٤٦٢
 . ١٢٣٤:م ) ٨/٢٥٦(احمللى  : ينظر)  ٤(
 . ١٢٣٣:م ) ٨/٢٥٥(احمللى  :ينظر)  ٥(
 . ١٥٢٧:م ) ٩/٢٩٩( احمللى  :ينظر)  ٦(
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  . )١( )كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد: (قال صلى اهللا عليه وسلم  -
أن العقد إذا وقع خبالف أمر اهللا وأمر رسوله صلى اهللا عليـه   :ة من احلديثوجه الدالل    

مل جيز حني عقده بل وجب إبطاله، فكل عقد«: -رمحه اهللا-وسلم فهو رد، يقول ابن حزم 
مل يصدق حني النطـق بـه   ال الباطل أن جيوز يف وقت آخرمل يعقد فيه، وكل قول فمن احمل

ني مل ينطق به، إال أن يوجب شيئا من ذلك يف مكان مـن  فمن الباطل املمتنِع أن يصدق ح
  .)٢( »األمكنة قرآن أو سنة فيسمع له ويطاع 

  
  :تطبيقات على القاعدة

ما تستقرضـه مـن    أنا أضمن لك: ن ما مل يلزم بعد، كأن يقول آلخرال جيوز ضما - ١
 ألن الضـمان عقـد  « ..من فالنا دينارا وأنا أضمنه عنك اقترض: فالن، أو يقول له

يلزم بعد، وهـذا حمـال   واجب، وال جيوز الواجب يف غري واجب، وهو التزام ما مل 
وقد ال يقرضه ما قال له، وقد ميوت القائل لذلك قبل أن يقرضه ما  ...وقول متفاسد

  .)٣( »أمره بإقراضه فصح بكل هذا أنه ال يلزم ذلك القول
. ..أيب، إذا نزل املطر،أنت حر غدا، إذا جاء : ن أعتق إىل أجل مسمى مثل أن يقولم - ٢

مل يأت ذلك األجل، فإن باعه مث رجع إىل ملكه و هذا فهو كما قال، وله بيعه ماأو حن
فقد بطل ذلك العقد، وال عتـق له مبجيء ذلك األجل، وكل شيء بطل حبق فـال  

 .)٤(جيوز أن يعود، إال أن يأيت نص بعودته وال نص يف عودة هذا العقد بعد بطالنه
غريه بغري إذن صاحب املال له يف بيعه، فإن وقع فسخ أبدا، وال جيـوز  من باع مال  - ٣

ن املشتري ال ميلك ما اشترى وال ميضي ذلك البيع أصال، وإذا قلنا إلصاحب املال أن 

                                 
 .من هذا البحث) ٢٢٣( :سبق خترجيه ينظر)  ١(
 . ١٢٥٨:م )  ٨/٢٦٩(احمللى  :ينظر)  ٢(
 . ١٢٣٣:م ) ٨/٢٥٥(احمللى  :ينظر)  ٣(
 . ١٦٧٢:م ) ١٠/١٠٨(احمللى  :ينظر)  ٤(
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ميلك صاحب السلعة الثمن، فمن الباطل أن ال يصح عقد حني عقده مث يصح يف غري 
 . )١(حني العقد إال بنص من الكتاب أو السنة

  منـها  )٣(بدرهم، أو كـل ذراع  )٢(ال حيل بيع مجلة جمهولة القدر على أن كل صاع - ٤
 
وهكذا يف مجيـع املقـادير    ...بكذا )٤(بكذا، أو كل واحد منها بكذا، أو كل رطل 

واألعداد، ألنه بيع بثمن جمهول ال يدري البائع ما جيب له وال املشتري ما جيب عليـه  
ناس بالباطل، وألنه من بيوع الغرر، فإذ خرج كل حال العقد، وهذا من أكل أموال ال

ذلك إىل حد العلم منهما معا، وكان ذلك بعد العقد، فمن الباطل أن يبطل العقد حني 
 . )٥(عقده، ويصح بعد ذلك حني مل يتعاقداه وال التزماه

، مث حدث له مال مل جيز من وصـيته  )٦(من أوصى بأكثر من ثلث ماله، فوصيته باطلة - ٥
ر ثلث ما كان له حني الوصية، ألن ما زاد على ذلك عقده عقدا حرامـا ال  إال مقدا

                                 
 . ١٤٢٦: م ) ٢١٣ -٩/٢١٠(احمللى  :ينظر)  ١(
  .الذي يكال به وتدور عليه أحكام املسلمني : الصاع والصُّواع بالكسر وبالضم والصوع ويضم )  ٢(

  .كغم ) ٢,٣٦(وهو أربعة أمداد على الصاع النبوي، وهو يساوي 
واملقادير الشرعية ) ١/٥٤٤(والكليات للكفوي ) ١/٣٥١(واملصباح املنري ) ٩٥٥(وس احمليط القام: ظرين
 ) .٢/٣٥٢(ومعجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية ) ٣٠٧(

الذراع من املرفق إىل أطراف األصابع، الذراع ذراع اليد فيه لغتان التذكري والتأنيث والذراع الذي يذرع به يقال )  ٣(
  .رعت الثوب وغريه أذرعه ذرعامنه ذ
ومعجم ) ٣/١٠٤(وذيب االمساء ) ١/٣٠٤(واملغرب يف ترتيب املعرب ) ١/٢٠٨(املصباح املنري : ينظر

 ) .٢/١٠٢(املصطلحات واأللفاظ الفقهية 
. ماجرا) ٤٠٦,٦(قيل أنه يساوي :معيار يوزن به وكسره أشهر من فتحه واختلف العلماء يف تقديره : الرِطْلُ)  ٤(

  .جراما ) ٤٠٨(جراما، وقيل ) ٤٠٧,٧(جراما، وقيل ) ٤٠٦،٢٥(وقيل 
ومعجم ) ٣/١١٦(وذيب األمساء ) ١/٣٣٣(واملغرب يف ترتيب املعرب ) ١/٢٣٠(املصباح املنري  :ينظر

 ) .١٩٤(واملقادير الشرعية ) ٢/١٥٦(املصطلحات واأللفاظ الفقهية 
 . ١٥٢٧:م ) ٩/٢٩٩(احمللى  :ينظر)  ٥(
يف الوصية أنه ال جيوز للموصي أن يوصي بأكثر من الثلث من تركته وذكر أدلته على  -رمحه اهللا-رأي اإلمام )  ٦(

 .١٧٥٥:م )٢٠٠ -١٠/١٩٧(واحمللى )٢/٣٦٥(والكايف البن قدامة)٦/٣٩٢(املبدع شرح املقنع  :ذلك، ينظر
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طالً فال جيوز أن يصح يف ثان، إذ مل يعقد وال حمال أكثر من عقد مل احيل، وما كان ب
 . )١(يصح حكمه إذ عقد، مث يصح حكمه إذ مل يعقد

ال يقـع إال  وال كفارة، ألن الظهار  من ظاهر من أجنبية مث تزوجها، فليس عليه ظهار - ٦
على إمرأته، وهو قد عقده على أجنبية عنه فال يلزمه شيء قبل زواجه منها وكذلك ال 
يلزمه شيء بعد زوجه منها، ألنه من الباطل أن ال يلزم احلكم للقول حني يقال مث يلزم 

وكل ما مل يلزم حني التزامه مل يلزم يف غري حال التزامه إال أن يوجـب   حني ال يقال،
 .)٢( نص ههناذلك نص وال

جيوز بيع املكاتب واملكاتبة مىت شاء السيد ما مل يؤديا شيئا من كتابتهما، فـإذا بيعـا    - ٧
بطلت املكاتبة فإن عاد إىل ملكه فال كتابة هلما إال بعقد جديد، ألن كل عقد بطـل  
حبق فال يرجع إال بابتداء عقده أو بأن يوجب عودته بعد بطالنـه نـص وال نـص    

 .)٣(ههنا
إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق، أو ذكر وقتا حمددا مل يقع الطالق، : لزوجتهمن قال  - ٨

ال اآلن وال إذا جاء األجل، ألن هذا العقد خمالف ملا شرعه اهللا، وكل طالق ال يقـع  
 . )٤(حني إيقاعه فمن احملال أن يقع بعد ذلك يف حني مل يوقعه فيه 

أنه ال حيل ألحد الشركاء إنفاذ شيء  )٥( ، يف كتاب القسمة-رمحه اهللا-ذكر ابن حزم  - ٩
اجلـزء   سواء أقل ذلك -شيء من احلكم يف جزء معني مما له فيه شريك، وال يف كله 

وال غري ذلك، كمن باع ربع الدار، أوكان شـريكه  ... ال بيع وال صدقة -أو كثر 

                                 
 . ١٧٥٦: م)  ١٠/٢٠٠(احمللى )  ١(
 . ١٨٩٩:م ) ١١/١٢٨(احمللى  :ينظر)  ٢(
 . ١٦٩١:م )  ١٠/١٢٨( احمللى  :ينظر)  ٣(
 . ١٩٧٤:م ) ١١/٢٥٩(احمللى  :ينظر)  ٤(
  .ملقسوم وقامسه الشيء أخذ كل قسمهلغة من االقتسام وبالكسر إذا أريد النصيب أو اجلزء من الشيء االقسمة )  ٥(

  . عة بني املتقامسنيتمييز بني احلقوق الشائال:ويف الشريعة متييز احلقوق وإفراز األنصباء، وقيل 
واملطلع على أبواب ) ٢٢٤(والتعريفات ) ٢/١٧٧(واملغرب يف ترتيب املعرب ) ١٤٨٣(القاموس احمليط : ينظر

 ) .٢٧٢(وأنيس الفقهاء ) ٤٠٢(املقنع 
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ع ؛ ألنه ال يدري أيقة، ألن كل من ذكرنا كسب على غريهحاضرا، أو مقامسته له ممكن
 ؟عند القسمة ذلك اجلزء أم الله 

الشيء بعينه بعد ذلك يف حصته  سواء وقع ذلك -فإن وقع شيء مما ذكرنا فسخ أبدا 
مل جيز حني عقده بل وجـب  ألن كل عقد ال ينفذ شيء مما ذكرنا أصال؛ -مل يقع أو

  .)١(مل يعقد فيهأن جيوز يف وقت آخر إبطاله، فمن احملال الباطل
  :ثنيات من القاعدةاملست

الذي يستثىن من هذه القاعدة، ما يكون من تصحيح يف أثناء العقد فإنه يصـح وال  
  :كون من ابتداء عقد جديد مثال ذلكيبطل، وما ي

كمن باع بيع مجلة جمهولة القدر على أن كل صاع منها بكذا مثال، وذلك قبل العقد،  -
  .)٢(صحيحويف أثناء العقد علم البائع واملشتري قدر ذلك عند العقد فهو بيع 

كمن باع أو اشترى مال غريه بغري إذن صاحب املال له يف بيعه أو شرائه، فهو عقـد   -
مفسوخ كما مضى معنا يف التطبيقات، إال أن يتراضى هو واملشتري على ابتداء عقد 

  . )٣(بيع أو شراء فيه
  .  وباهللا التوفيق

  
  
  
  
  
  
  

                                 
 .١٢٥٨و١٢٥٧:م ) ٨/٢٦٩(احمللى  :ينظر)  ١(
 . ١٥٢٧:م ) ٩/٢٩٩(احمللى  :ينظر)  ٢(
 . ١٤٢٦: م  )٢١٣ -٩/٢١٠(احمللى  :ينظر)  ٣(
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  دةـاعـق
  )١(إمنا تورث األموال ال احلقوق

  : القاعدةمعىن
  .)٢(وهو ما ملكته من كل شيء... واملال معرف) م ول ( مال،  ):األموال(

يف احمللى   -رمحه اهللا-، ومن خالل تتبعي ملا كتبه اإلمام بن حزم )٣(ولقد سبق تعريفه
  .)٤(ما كان متموال وله قيمة ومنفعة وهو مباح: أن املال هو

ك، واحلق اليقني بعـد  احلديث، واحلق الْمل احلق صدق :وتعريفه لغةًع حق، مج ):احلقوق(

                                 
، واألشباه والنظائر البن السبكي ١٩٧: ق)  ٣/١٠٦٤( فروق ال: وينظر .١٢١٦: م )  ٨/٢٤٠( احمللى )  ١(

واألشباه  ١٤٤: ق ) ٣/٧٨(ب ، وقواعد ابن رج) ٢/٥٥( للزركشي واعد ثور يف الق، واملن) ٣٦٧-١/٣٦٤(
، واملبسوط للسرخسي ) ٣٥٤(ائر للحسيين شرح األشباه والنظ ، وغمز عيون البصائر)٥٩٠(والنظائر للسيوطي

 ) . ١/٢٧٦(واحملرر يف الفقه )  ١١/٢٧(، واحلاوي الكبري ) ٥/٣٦( ، والذخرية ) ١٤/١١٦( 
والقاموس احمليط )  ٢/٨٩٢( سيط واملعجم الو)  ١٣/٢٢٤( وانظر لسان العرب )  ٦٠٧( جممل اللغة )  ٢(

)١٣٦٨(. 
 .من هذا البحث) ٢٣٤( :ينظر)  ٣(
 .من هذا البحث) ٢٣٤. (أموال الناس تضمن بالعمد واخلطأ واجلهل والنسيان :سبق تعريفه مفصال يف قاعدة  ) ٤(
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أحققت األمر إحقاقاً إذا أحكمته وصححته، ويقابله الباطل، ويطلـق احلـق   : الشك ويقال
  .)١(على املال وامللك واملوجود والواجب والثابت وغريها من املعاين املتعددة والكثرية

  . )٢(نكارههو الثابت الذي ال يسوغ إ : -رمحه اهللا-وعرفه اجلرجاين 
  . )٣(ما يستحقه الرجل :وقيل هو

واحلقوق عند الفقهاء هلا تقاسيم متعددة، ومن ذلك أا تنقسم إىل قسمني حـق هللا  
وحق للعباد، وحقوق العباد تكون يف العني واملنافع واحلق املطلق، واحلق املطلق هو املراد يف 

يار وحق األجـل ومـا شـابه    القاعدة وهو ما ليس بعني وال منفعة كحق الشفعة وحق اخل
  .)٤(ذلك

رنت مع األمـوال افترقـا يف   فاحلقوق إذا أطلقت دخل يف معناها األموال، وإذا اقت
  .املعىن
  :وق اليت يتركها املورث على قسمنيواحلق

قسم منها يورث وهي احلقوق املالية، وقسم ال يورث وهو ما كان معلقـاً بـنفس   
  .انات والوكاالت وغري ذلكاملورث وينتهي مبوته كالواليات واألم

وهناك قسم ثالث بني هذين القسمني حصل فيه خالف بـني الفقهـاء كاخليـار    
والشفعة والرهن، ويف هذه القاعدة سوف أوضح رأي األمام ابن حـزم يف هـذا القسـم    

تورث احلقـوق  هل األصل أن : املختلف فيه بني الفقهاء إن شاء اهللا، وموضع اخلالف هو 
  .)٥(؟ورث األموال دون احلقوقال؟ أو تكاألمو

  :املعىن اإلمجايل
وأمـا   ،من أدوات احلصر، أي إن الشيء الذي يورث حمصور فيما كان ماال )إمنا(

                                 
والكليات للكفوي ) ٦/٢٤٦(وذيب اللغة )  ٢٥/١٦٦( وتاج العروس )  ٣/٢٥٥( لسان العرب : ينظر)  ١(

)١/٣٩٠.  ( 
 ) .٩٤:(التعريفات للجرجاين )  ٢(
 ) . ٢١٦( وينظر أنيس الفقهاء ) .  ٦/١٤٨( البحر الرائق )  ٣(
 ) . ١٤/٢٣٦(املغين  :ينظر)  ٤(
 ) . ٣/٤٥٤(الفروق مع هوامشه )  ٥(
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  .وق ال تورث بل تنتهي مبوت صاحبهاماكان من احلقوق فإن احلق
  .)١(وأما املنافع عنده من احلقوق اليت ال تورث

ا تورث األموال ال احلقوق الـيت ليسـت   وإمن«:  -رمحه اهللا-قال اإلمام ابن حزم 
  .)٣( »واخليار ال يورث «: ، وقال)٢( »أمواالً كاألمانات والوكاالت والوصايا وغري ذلك

  :أدلة القاعدة
  .)٤( ) ومن ترك مالًا فَلورثَته( قال علية الصالة والسالم 

  .من ترك ماال مل يقل من ترك حقا وإمنا قال صلى اهللا عليه وسلم  فالنيب
   بِيعـورث وال   :أنه قال )٥(ونقل عن الشباع وال توهب وال تفعة ال تمسعنا أن الش

  . )٦(تعار هي لصاحبها الذي وقعت له
والشفعة نوع من احلقوق وكذلك باقي احلقوق ال تورث ألا ليست ماالً، وإمنـا  

  .   )٧(االًوال ال فيما ليس مملرياث يف األمأوجب اللَّه تعاىل ا
  :تطبيقات القاعدة

ووجب رد الرهن إىل ورثته، وحـل الـدين    )٨(إذا مات الراهن أو املرن بطل الرهن - ١
                                 

 . ١٢٩١: م ) ١٠/٦( احمللى : ينظر)  ١(
 . ١٢١٦: م )  ٨/٢٤٠( احمللى )  ٢(
 . ١٦٠٤: م )  ١٠/١٥( احمللى )  ٣(
) ٦٣٥٠: رح ( اب من ترك ماال فألهله يف البخاري اخرجه البخاري ومسلم رمحهما اهللا يف كتاب الفرائض، ب)  ٤(

 ) . ١٦١٩: رح ( ومسلم باب من ترك ماال لورثته 
وأدرك مخسمائة من الصحابة وقال ما كتبت سوداء يف بيضاء قط، وال ،وهو عامر بن شراحيل أو عمرو الكويف)  ٥(

  . حدثين رجل حبديث فأحببت أن يعيده علي،وال حدثين رجل حبديث إال حفظته
  .وقيل غري ذلك  ١٠٤وقيل  ١٠٣سنة  -رمحه اهللا-مات        
 ) .١٠١(ومشاهري علماء اإلسالم ) ٤/٢٩٤(وسري أعالم النبالء ) ١/١٤٠(طبقات احلفاظ : ينظر      

، أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه كتاب البيوع، باب هل يوهب وكيف إن بىن ١٦٠٤: م )  ١٠/١٦( احمللى )  ٦(
 ) .                  ١٤٤٠٨: ر (  عضهافيها أو باع ب

 . ١٦٠٤: م ) ١٦/ ١٠( احمللى  :ينظر)  ٧(
  .جعل الشيء حمبوسا أي شيء كان بأي سبب كان .رهن الشيء  يرهن رهونا ثبت ودام : الرهن لغة  )٨(

حلق يف يدي صاحب ا إثبات وثيقة: حبس الشيء حبق ميكن أخذه منه كالدين، وعرفه بعضهم : ويف الشريعة
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املؤجل، وإذا ما مات املرن فإمنا كان حق الرهن له ال لورثته وال لغرمائه وال ألهـل  
  .جب رد الرهن إىل صاحبهوصيته، فإذا سقط حق املرن مبوته و

هن فإمنا كان عقد املرن معه ال مع ورثته، وقد سقط ملك الراهن عن وإذا مات الرا
هل وصيته، وال الرهن مبوته، وانتقل ملكه إىل ورثته أو إىل غرمائه، وهو أحد غرمائه أو إىل أ

وال جيوز عقد امليت على غريه فيكون كاسبا عليهم فالواجب رد متاعهم عقد للمرن معهم،
  .)٢( )١( )إنَّ دماَءكُم وأَموالَكُم علَيكُم حرام ( :صلى اهللا عليه وسلمه إليهم ولقول رسول اللَّ

فقد لزمـت الصـفقة   : فإن مات الذي له الرد قبل أن يلفظ بالرد، أوبأنه ال يرضى  - ٢
  .)٣(ورثته، ألن اخليار ال يورثُ، إذْ ليس ماالً، وألنه قد رضي بالعقد

صـلى اهللا  وال جيوز إال ملن جعله رسول اللَّه « :يارعن اخل -رمحه اهللا-وقال اإلمام 
رسول اهللا صـلى اهللا  له، ومن جعله يورث فقد تعدى ما حد رسول اللَّه  عليه وسلم
  .)٤( »ولو ورث لكان ألهل الوصية منه نصيبهمال يورث، ، وليس اخليار ماعليه وسلم

وال حـق لورثتـه يف    إذا مات الشفيع قبل أن يقول أنا آخذ شفعيت، فقد بطل حقه، - ٣
ا إذا بلغ الشـريك  األخذ بالشفعة أصالً، ألن اللَّه تعاىل إمنا جعل احلق له ال لغريه، فأم

، مث مات فقد صحت له، وهي موروثةٌ عنه حينئذ )٥(أنا آخذ بالشفعة: أمر البيع فقال

                                                                                               
  .املال الذي جيعل وثيقة بالدين ليستوىف من مثنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه : وقيل. املرن
وأنيس الفقهاء ) ٦/١٤٧(وذيب اللغة ) ١/٣٥٦(و املغرب يف ترتيب املعرب ) ١/٢٤٢(املصباح املنري : ينظر

 ) .٢٤٧(قنع واملطلع على أبواب امل) ١/٢٢١(والزاهر يف غريب ألفظ الشافعي ) ٢٨٩(
 .من هذا البحث) ١٩١( :سبق خترجيه ينظر )  ١(
 . ١٢١٦: م )  ٨/٢٤٠( احمللى  :ينظر)  ٢(
 . ١٥٧٥:م )  ٩/٣٤٢(احمللى )  ٣(
 . ١٤٦٩:م )  ٩/٢٢٣(احمللى )  ٤(
الشفعة بالضم وهي أن تشفع فيما تطلب فتضمه إىل ما عندك فتشفعه أي تزيده، وهي اسم للملك : الشفعة)  ٥(

  .شفوع مثل اللقمة اسم للشيء امللقوم وتستعمل مبعىن التملك لذلك امللك امل
ض مايل أو استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه املنتقلة عنه من يد من انتقلت إليه بعو: وعرفها الفقهاء

  .حق متلك قهري يثبت للشريك القدمي على الشريك احلادث فيما ملك بعوض : وقيل. مطلقا
) ٢/٣٣٥( واإلقناع للشربيين ) ٢٧١(وأنيس الفقهاء ) ١/٣١٧(واملصباح املنري ) ٩٤٨(احمليط  القاموس :ينظر
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  .)١(ولورثته الطلب َألا حينئذ مال قد مت له
وصى له، قبل املوصي فإن الوصية ال تورث لورثته مـن  الوصية ال تورث فإذا مات امل - ٤

  .)٢(بعده ألا ليست ماال
إذا مات املستأجر يبطل عقد األجارة فيما بقي من املدة،ألن العقد كـان مـع هـذا     - ٥

حق عند الورثة، وال عقد له معهم، وال ترث الورثة منافع مل  للمؤجراملستأخر، وليس 
  . )٣(ن املنافع إمنا حتدث شيئاً بعد شيءختلق بعد، وال ملكها مورثهم قط، أل

  .وباهللا التوفيق
  دةـاعـق

اهرِض٤( ال جيوز مال أحد إال بطيب نفس منه و(  
هذه القاعدة عظيمة النفع كثرية الفائدة انطوى حتتها علم غزير لإلمام ابن حزم عليه 

ضا وطيب النفس كما سوف يظهر لنا من خالل العرض إن شاء اهللا تعاىل، والر -رمحه اهللا-
  .ود كلها وسبب حلها بني الناسمن أعظم مسائل املعامالت املالية وأصل العق

  :معىن القاعدة
يف هذه القاعدة بيان بأنه ال حيل ألحد أخذ مال معصوم أيا كان هذا املال أو بـأي  
طريقة كانت، إال أن يكون عن طيب نفس من صاحبه و رضاه، وهذه القاعدة هلا عالقـة  

  .نواع املعامالت املالية مما يدل على أمهيتهاجبميع أ
كما ذكره  -والسبيل إىل حصول الرضا و طيب النفس يف أي معاملة من املعامالت 

  .   رفة يف كل ما أخذ ويف كل ما أعطىالعلم واملع: هو -رمحه اهللا-اإلمام ابن حزم 
لى معلومٍ القدر وال ميكن ببديهة العقل الرضا وطيب النفس، إال ع: -رمحه اهللا-قال 

                                                                                               
 ) .٢/١٦٥(وشرح الزركشي 

 . ١٤٤:ق )  ٨٠/ ٣( ، وقواعد ابن رجب ١٦٠٤:م )  ١٦-١٠/١٥( احمللى  :ينظر)  ١(
 . ١٤٦٩:م )  ٩/٢٢٣(احمللى  :ينظر)  ٢(
 . ١٢٩١:م ) ٩/٦(احمللى  :ينظر)  ٣(
، واألشباه والنظائر البن جنيم مع ١٠٨٢: م )  ٨/١٠٢( احمللى : ، وينظر ١٢٠٤:م )  ٨/٢٢٦( احمللى   )٤(

 . ١٨:ق )  ٢/٥٣١( ، والقواعد والضوابط الفقهية القرافية ١٢: ق )  ١٧٩(حاشيته النواظر البن عابدين 
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  .)١(وال بد، ال على جمهولٍ، وهذا أمر يعلم باحلس واملشاهدة
وال جيوز «: -رمحه اهللا-ومما يدل على أمهية العلم واملعرفة يف األخذ أو العطاء قوله 

أن تطيب النفس على ما ال تعرف صفَاته، وال ما هو، وال ما قدره، وال ما يساوي، وقـد  
غاية الطِّيبِ على بذل الشيء وبيعه، ولو علم صفاته وقدرِه وما يساوي مل  تطيب نفس املرء

 .)٢( »تطب نفسه به، فهذا أكل مالٍ بالباطل فهو حرام ال حيلُّ
بناء على ما سبق فكل معاملة فيها أخذ أو إعطاء ال تكون معلومة وال معروفـة ال  

ال لك فال حيل له ذلك ألنه أكل للمذميكن البتة أن تقع عن تراضٍ بني الطرفني، وإذا كان ك
  .)٣(بالباطل

  :لواضح ذكر اإلمام مسألتني مهمتنيوبعد هذا البيان ا
  :داال على الرضا إال من اثنني فقطيف بيان أن السكوت ليس  :األوىل

: لبيان، لقوله صلى اهللا عليه وسـلم أحدمها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املأمور با
 .أي جائز )٤( )ووما سكت عنه فهو عف(
صـلى اهللا  يف ذلك عن أيب هريرة عن النيب  البكر يف نكاحها للنص الوارد :ثانيهماًو

                                 
 . ١٤٦٣: م )  ٩/٢١٤( و  ١٢٣٢: م )  ٨/٢٥٥( و  ١٢٠٤:م )  ٨/٢٢٦( احمللى : ينظر)  ١(
 .١٦٢٦: م)  ١٠/٣٤( احمللى )  ٢(
 . ١٤٢٧: م )  ٩/١٧٧( احمللى : ينظر)  ٣(
والترمذي يف أبواب اللباس باب ما )  ٣٨٠٠رح(باب ما مل يذكر حترميه أخرجه إبو داود يف كتاب األطعمة  ) ٤(

  ) . ٣٣٦٧رح(ن وابن ماجه يف كتاب األطعمة باب أكل اجلنب والسم) ١٧٢٦رح (جاء يف لبس الفراء 
قال أبو عيسى ويف الباب عن املغرية وهذا حديثٌ غريب ال نعرفه مرفوعا إال من هذا الوجه، : قال الترمذي 

وروى سفيان وغريه عن سليمان التيمي عن أيب عثمان عن سلمان قوله، وكأن هذا احلديث املوقوف أصح، 
ا روى سفيان عن سليمان التيمي عن أيب عثمان عن وسألت البخاري عن هذا احلديث فقال ما أُراه حمفوظً

  .وسيف بن هارون مقارب احلديث وسيف بن حممد عن عاصمٍ ذاهب احلديث :سلمان موقوفًا، قال البخاري 
والصحيح أنه ) حديث ضعيف (والذي يظهر أن الذي أخرجه الترمذي وابن ماجة عن سلمان رضي اهللا عنه 

ه، وأما ما رواه أبو داود عن ابن عباس رضي اهللا عنه فهو مابني احلسن موقوف على سلمان رضي اهللا عن
الشيخني ومل  هذا حديث صحيح على شرط: وقال احلاكم . ا رواه ابن حزم من طريق ايب داودوالصحيح وم

  . خيرجاه ذه السياق
 ) .١/٢٨٦(وغاية املرام لأللباين ) ٢/٣٤٧(وعلل احلديث ) ٢/٣٤٧(املستدرك للحاكم : ينظر
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فَقيـلَ يـا   ) حىت تستأْمر الثَّيبلَا تنكَح الْبِكْر حىت تستأْذَنَ، وال : ( قال عليه وسلم
  .)١( )إذا سكَتت: (كَيف إِذْنها؟ قال: اللَّهرسولَ 

  .أما كل من عدا ما ذكرنا فال يكون سكوته رضا حىت يقر بلسانه بأنه راضٍ به و
، ويؤيد ما ذهب )٢(إن السكوت عالمة الرضى:  ذلك رد على القاعدة اليت تقولويف
  :إليه ابن حزم

إنْ رضيت، حـىت مســعت     كُنت أبتاع: ن ابن عمر رضي اهللا عنه أنه يقولما نقل ع -
دببن ع يعٍ رضي اهللا عنهاللَّهطفكأمنـا  : ال ابن عمـر ق. إن الرجل لريضى مث يدع: يقول)٣(م

  .)٤(أخذت ها إن: فَكَانَ ابن عمر يبتاع ويقول. أَيقَظَنِي
فهذا ابن عمر رضي اهللا عنه ال يرى الرضا بالْقَلْب شيئا حىت يظهـره بـالقول، وال   

  . )٥(يعرف له خمالف من الصحابة
  إن املخالف ملا سبق تقريره يطالب بالدليل علـى قولـه، قـال   على ما سبق ف فبناء

ويسأل من قال إن سكوت من عدا هذين رضا، ما الدليل على صحة قولكم :  -رمحه اهللا-
  .إال بالكالم، ومن أين قلتم ذلك أن الرضا يكون بالسكوت، وأن اإلنكار ال يكون

                                 
لم يف صحيحه يف كتاب النكاح، ومس).  ٦٥٦٧:رح ( يف النكاح، : رواه البخاري يف كتاب احليل، باب )  ١(

 ) .١٤٢١: رح ( استئذان الثيب يف النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، : باب
ه القواعد وللدكتور عادل قوته يف كتاب)  ٢١٠-٢/٢٠٥(يف كالم نفيس لإلمام الزركشي يف املنثور : ينظر)  ٢(

   .) ٥٦٣-٢/٥٥٨( والظوابط الفقهية القرافية 
، وحدث عن صلى اهللا عليه وسلمعبد اهللا بن مطيع ابن األسود القرشي العدوي املدين، ولد يف حياة رسول اهللا  ) ٣(

وقد واله ابن الزبري على الكوفة، فلما غلب عليها املختار هرب عبد اهللا . صحيح مسلم أبيه وله حديث يف 
أحد الشجعان املذكورين،وكان على قريش يوم احلرة، فقدم املختار م مكة فكان مع ابن الزبري، وكان قدو

الكوفة وحرض الناس على ابن مطيع وقويت شوكته فهرب ابن مطيع من الكوفة وحلق بابن الزبري فكان معه 
تله مبكة مع ابن الزبري وهو يف عشر مبكة إىل أن تويف قبل ابن الزبري بيسري يف احلصار، أصابه حجر املنجنيق فق

  . ٧٣السبعني سنة 
.)٥/١٩٩(التاريخ الكبري ذيب الكمالو)٣/٤٠٤(وأسد الغابة ) ٥/٤٦٩(تاريخ اإلسالم : ينظر

 ) .١/٨٠(وشذرات الذهب 
 ) .٨/٥٣(أخرج هذا األثر اإلمام عبدالرزاق يف مصنفه )  ٤(
 . ١٥٩١: م )  ٩/٣٤٩( احمللى  :ينظر)  ٥(
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يدعو بأنه يعلـم  س هلم ذلك، أو ليس أمامهم إال ثالث دعاوى، أنْ يدعوا نصا ولي
، مث إنه ال فرق بـني  مجهور الناس خمالفون لكم يف ذلك قيل هلم إن. ضرورة من الساكت

غريكم عليكم بأنه يعلم ضرورة بطالن  غريكم بأنه يعلم ضرورة، وبني دعوىدعواكم على 
  .ت وأن الرضا ال يكون إال بالكالمقولكم، وأن اإلنكار يكون بالسكو

بطل الدعوتان ومل يبق إال أن الساكت ممكن أن يكون راضيا وممكـن أن  وبذلك ت
يكون غري راضٍ وهذا هو الذي ال شك فيه والرضا يكون بالسكوت وبالكالم، واإلنكـار  

  .وبالكالم يكون بالسكوت
اهللا عليه وسلم  الثالث من دعاواهم القياس، يقولون نقيس ذلك على رسول اهللا صلى

  .وعلى نكاح البكر
 عـدا  من نأل؛ الباطل غاية يف ههنا لكان حقا كان لو مث باطل القياسإن : قال هلمي
 أن يـرى  نـه أل أو ،وتروية أمره يف تدبريا أو تقية يسكت وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول
  .احلق هو وهذا شئ به يلزمه ال سكوته

حيكم يف شيء من ورسول اللَّه صلى اهللا عليه وسلم ال يتقي يف اللَّه تعاىل أحدا وال 
 الدين بغري الوحي من ربه تعاىل، وال جيوز له السكوت على الباطل فال ينكره، َألنه كـان 

يكون غري مبنيٍ، وقد أمره اللَّه تعاىل بالبيان والتبليغ واألمر بالواجبات وتفصـيل احلـرام،   
حقا أبدا  فسكوته خارج عن هذين الوجهني وليس غريه كذلك، وطول املدد ال يعيد الباطل

وال احلق باطالً، ويلزم املُخالف هلذا من قيل له يا كافر فسكت أنه قد لزمه حكم الكفـر،  
ومن قيل له إنك طلقت امرأتك فسكت أن يلزمه الطالق، وأن من قُتلَ ولده وهـو يـرى   

  .الرضا وهم ال يقولون بشيء من هذافسكت أنه قد بطل طلبه ولزمه 
عالمة على الرضا  يت ادعوها باطله وأن السكوت ليسوذا تكون مجيع دعاواهم ال

  .وباهللا التوفيق
أن من بيعت داره وهو ساكت : روينا عنه )١(وقولنا يف هذا هو قول أمحد بن حنبلٍ

                                 
أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين أبو عبد اهللا املروزي مث البغدادي، اإلمام الشهري صاحب  ) ١(

عشرة خلت مات ببغداد يوم اجلمعة الثنيت املسند والزهد وكان من كبار احلفاظ األئمة ومن أحبار هذه األمة، 
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ومجيـع   وهو قول أيب سـليمان . )١(فإن ذلك ال جيوز حىت يرضى أو يأمر أو يأذن يف داره
ه فيمن بيع ماله فعلم بذلك فروي عنه أنـه  أصحابنا، وهو قول الشافعي إال أنه اختلف عن

باطلٌ وال بد وروي عنه أن له أن جييز ذلك إن شاء ومل خيتلف عنه يف أن السكوت لـيس  
    .)٢(رضا أصالً
  
  

ال يكون إال يف أثناء وابتـداء انعقـاد    در اإلشارة إىل أن العربة بالرضىوجت :املسألة الثانية
  . )٣(الصفقة ال بعدها

وال جيوز البيع إال حىت يعلم البائع واملشتري ما هو ويرياه مجيعا، «: -هللارمحه ا-قال 
أو يوصف هلما عن صفة من رآه وعلمه، كمن اشترى فصا ال يدري أزجاج هو أم ياقوت 
فوجده ياقوتا أم زمردا أو زجاجا، وهكذا يف كل شيء وسواء وجده أعلى مما ظـن أو أدىن  

فسوخ أبدا، وال جيوز هلما تصحيحه بعد علمهمـا بـه إال   أو الذي ظن كل ذلك، باطل م
وليس هلما إجازته إال بابتداء «: وقال يف موضع آخر  )٤( »برضامها معا وإال فال  عقدبابتداء 
  .)٥( » عقد

  :أدلة القاعدة 
   )٧(.)٦(چڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  چ : قول اللَّه تعاىل - ١

                                                                                               
  .٢٤١من ربيع األول، سنة 

 ) .١١/١٧٧(وسري أعالم النبالء ) ١/١٩١(طبقات احلفاظ : ينظر
 ) .١/٣٠٨(مسائل أمحد بن حنبل رواية ابنه عبد اهللا : ينظر)  ١(
 . ١٤٦٢:م )  ٢١٤-٩/٢١١( احمللى  :ينظر)  ٢(
 . ٩٨٨: م )  ٣٢/ ٨(احمللى  :ينظر)  ٣(
 . ١٤٦٣: م )  ٩/٢١٤( احمللى )  ٤(
 . ١٤٦٣: م )  ٩/٢١٤( احمللى )  ٥(
 ) . ١٨٨(  سورة البقرة)  ٦(
 . ١٢٣٢:م )  ٨/٢٥٥(احمللى  :ينظر)  ٧(
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  .  )١(چ ڃ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ  :وقال تعاىل - ٢
وقـد   )٢( »وال ميكن وجود الرضا إال بعد املعرفة مبا يرضى به «: -رمحه اهللا-قال 
  .كن عن تراضٍ أكالً للمال بالباطلمسى اهللا مامل ي

  .)٣(چہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے    ۓ  ۓ    ہٹ   ۀ  ۀ  ہچ : قال اللَّه تعاىل - ٣
عز وجل على الرجال أن يعطوا النساء فافترض اللَّه «: قال اإلمام تعليقا على هذه اآلية

صدقان نِحلَةً، ومل يبح للرجال منها شيئا إال بطيب أنفس النساء، فأي بيان بعد هذا نرغب 
  .)٤( »أم كيف تطيب نفس مسلمٍ على خمالفة هذا الكالم

  .)٥( )م حرامموالَكُم علَيكُإنَّ دماَءكُم وأَ: (رسول اللَّه صلى اهللا عليه وسلم ولقولِ - ٤
بأنه ال جيوز إجباره مسـتدالً   ن أُجرب علي بيع ماله من الشركاءفيم -رمحه اهللا-قال 

فصح ذا أنه ال حيل أن خيرج مال أحد عن ملْكه بغري تراضٍ منه « :باحلديث السابق مث قال
السـنة  واإلجبار على البيع إخراج للمال عن صاحبه إىل من هو حرام عليه بنص القـرآن و 

  .  )٦( »وهذا ظلم ال شك فيه
  .)٧( )نفْسٍ منه بِطيبِالَ يحلُّ مالُ مسلمٍ إِالَّ (ره صلى اهللا عليه وسلم أَنه إخبا - ٥
وال ميكن ببديهة العقل وضرورة احلس رضا مبـا  «: -رمحه اهللا-قال اإلمام ابن حزم    

ك يف أنه إن قال رضيت أنه قد ال يرضى إالَّ مبعلوم املاهية، وال ش الرضاال يعرف وال يكون 
إذا علم ما هو، وإن كان دينا جدا، وقد مسي اهللا تعاىل ما مل يكن عن تراض أكـل مـال   

                                 
 ) . ٢٩( سورة النساء )  ١(
 . ١٥٨٧: م )  ٩/٣٤٤( احمللى )  ٢(
 ) . ٣(سورة النساء )  ٣(
 . ١٨٥٣:م )  ١١/٥٩( احمللى )  ٤(
 .من هذا البحث) ١٩١(:سبق خترجيه ينظر )  ٥(
 . ١٢٥٢:م )  ٨/٢٦٦( احمللى )  ٦(
-واحلديث ذا اللفظ صححه األلباين ) ١٤٤(املفاريد أليب يعلى املوصلي  و) ٣/٤٦٣(احلبري التلخيص : ينظر)  ٧(

 ) .٢٨/١٨٠(وصحيح وضعيف اجلامع الصغري ) ٦/١٨٠(يف إرواء الغليل  -رمحه اهللا
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 .)١( »بالباطل
تعاىل اإلمجاع علـى أن األصـل يف نقـل األمـالك      -رمحه اهللا-نقل اإلمام القرايف  - ٦

  .)٢(الرضا
  :تطبيقات القاعدة

ض من آخر ما هو معلوم يف عدده أو كيله أو وزنـه، مث  من ذلك لو أن شخصا اقتر - ١
  رده على من أقرضه ومل يدر أهو مثل ما اقترض أم أقـل أم أكثـر، قـال اإلمـام    

نفس منه ورضـاه، وال  بطيبمل جيز له، ألنه ال جيوز مال أحد إال «: -رمحه اهللا- 
  .)٣( »يكون الرضا وطيب النفس إال على معلوم والبد ال على جمـهول

مؤجلَةٌ، فكل ذلـك  كلّ من مات وله ديون على الناس مؤجلةٌ، أو للناس عليه ديون  - ٢
الا، وكلُّ ماله من دينٍ سواٌء، وقد بطلت الْآجالُ كلها، وصار كل ما عليه من دينٍ ح

على ذلك فال حيل للغرمـاء   ،وبناء، سواٌء يف ذلك كله القرض والبيع وغري ذلكحالٌ
ورثة واملوصى هلم والوصية بغري طيب أنفسـهم، وكـذلك ال حيـل    شيء من مال ال

 . )٤(للورثة إمساك مال غرمي ميتهم إال بطيب نفسه
ما يكون بني الشريكني من التصرفات كأن يكونا شريكني يف دابة بينهما مل جيـز أن   - ٣

يتشارطا استعماهلما باأليام ؛ ألنه قد يستعملها أحدمها أكثر من اآلخـر، واألمـوال   
رمة على غري أرباا، إال بطيب أنفسهم فإن تكارما يف ذلك جاز مـا دام بطيـب   حم

 .)٥(أنفسهم بذلك
وفرضه هنا هو  ال شيء ملن أتى بآبقٍ  َألنه فعل فعالً هو فرض عليه كالصالة والصيام - ٤

 .حفظ مال أخيه إذا وجده، وال حيل له أخذ ماله بغري طيب نفسه

                                 
 . ١٤٦٣: م )  ٩/٢١٤( احمللى )  ١(
 ) . ٧/٩٦( الذخرية للقرايف  :ينظر)  ٢(
 . ١٢٠٤:م )  ٨/٢٢٦(احمللى )  ٣(
 . ١٢٠٧:م )  ٢٢٨-٢٢٧/ ٨(احمللى  :ينظر)  ٤(
 . ١٢٤٧:م ) ٢٦٣/ ٨(احمللى  :ينظر)  ٥(



____309_____________________________________________  __      
 

 

ا هو، وال ماال يدري املشتري مـا هـو  وإن دراه   ال جيوز بيع شيء ال يدري بائعه م - ٥
البائع، وال ما جهِاله مجيعا، وال جيوز البيع إال أن يعلم البائع واملشتري ما هو ويريـاه  

 .و يوصف هلما عن صفة من رآه وعلمهمجيعا أ
ألن البيع ال يصح إال عن تراض والَ ميكن ببديهة العقل وضرورة احلس رضـا مبـا ال    

 .)١(يكون الرضا إال مبعلوم املاهية يعرف، وال
  
  

  :املستثنيات
  : أربعة أمور نص عليه اإلمام ابن حزم عليه رمحة اهللا فقال

ومن أُجرب على بيع حقه فلم يرض فال جيوز عليه َألنه خالف أمر اللَّه تعاىل فهـو  «
 : اللَّه تعاىل بالبيع وإن مل يرض أكل مالٍ بالباطل إالَّ حيث أمر

 .كالشفعة - ١
  .وعلى الغائب - ٢
 .وعلى الصغري - ٣
  .)٢(»وعلى الظامل - ٤

ووجدنا اللَّه عز وجل قد أوجب للمرأة حقوقًا يف مـال  «: -رمحه اهللا-قال اإلمام 
زوجها أحب أم كره وهي الصداق والنفقةُ والكسوة واإلسكانُ ما دامت يف عصمته والْمتعة 

  .)٣( »وال ما كثر إن طلقها ومل جيعل للزوج يف ماهلا حقا أصالً ال ما قل
إخراج الزكاة من ماله، فإن مل خيرجها طيبة ا نفسه أخرجـت منـه مـن غــري      -

  .)٤(رضاه
                                 

 . ١٤٦٣: م )  ٩/٢١٤( احمللى  :ينظر)  ١(
 . ١٥٤١:م ) ٩/٣٠٥(احمللى )  ٢(
 . ١٨٥٣:م )  ١١/٥٩(احمللى )  ٣(
أخذها منه أخذها وعزره ومل وإن منعها معتقدا وجوا وقدر اإلمام على « :-رمحه اهللا-قال صاحب املغين )  ٤(

 ).   ٢/٢٢٨.( »يأخذ زيادة عليها يف قول أكثر أهل العلم منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأصحام
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للَّه تعاىل حبق يف مالٍ أو دمٍ أو بشرة وكان املقـر  من أقر آلخر أو «:-رمحه اهللا-قال  -
وع له بعد عاقالً بالغا غري مكره وأقر إقرارا تاما ومل يصله مبا يفسده فقد لزمه وال رج

ذلك فإن رجع مل ينتفع برجوعه وقد لزمه ما أقر به على نفسه مـن دمٍ أو حـد أو   
 .)١(»مالٍ

يستثىن من ذلك أموال الناس من الدين إذا حل أجله والرهن والوديعة والقرض ومـا   -
غري النظر اىل رضـاه وال  أتلفه من مال الغري بقصد أو بدون قصد فإا تؤخذ منه من 

 .هللا التوفيق والسدادوبا .طيب نفسه
  دةـاعـق

  . )٢(حيرم على صاحب املال أن يبيحه لغريه إال حيث أباح القرآن والسنة
  :معىن القاعدة

لغريه إذا كان حيرم عليـه   من ماله  أويبيحأن حيل  ملسلميف القاعدة بيان أنه ال حيل 
يكون حراماً علـى  و، فاملال الذي ميلكه اإلنسان القرآن والسنةإال بالوجه الذي أباح ذلك 
  .)٣(إال بنص من الكتاب والسنة على جواز ذلكله  ملالكه أن يبيح أن ميلكه فال حيق هغري

  :أدلة القاعدة
ح مال شخص وهو حمرم عليـه  باتاسمن األدلة اليت تدل عليها هذه القاعدة، أن من 

ڄ  ڄ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ چ  :أموال الناس بالباطل، قال تعـاىل  فهو من أكلاخذه 
  .)٤(چڄ  ڃ  ڃ

 قَالُ رسول اللَّهصلى اهللا عليه وسلمو:  )امرح كُملَيع الَكُموأَمو اَءكُمم٥( ) إنَّ د(.  
 ،صـاحبه  غري على حرام مال كل أن فصح «: -رمحه اهللا-يقول اإلمام ابن حزم 

 أوجبـا  أو خراجـه إ والسـنة  القـرآن  أباح حيث اال لغريه يبيحه أن صاحبه على وحيرم
  .)١(»خراجهإ

                                 
 ١٣٧٨: م )  ٩/٦٣( احمللى )  ١(
 . ١٤٦٢:م ) ٩/٢١١(، ١٢٧٠:م ) ٨/٢٩٢(احمللى )  ٢(
 . ١٤٦٢:م ) ٩/٢١١(، ١٢٧٠:م ) ٨/٢٩٢(احمللى : ينظر)  ٣(
 . ٢٩: ساءالن)  ٤(
 .ا البحث١من ه) ١٩١(:سبق خترجيه ينظر)  ٥(
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  .)٢(»فال حيل إعطاء مالٍ إال حيث جاء النص بإباحة ذلك أو إجيابه «: وقال أيضا
  )٣(ومن األدلة على هذه القاعدة قصة األعرايب اليت رواها زيد بـن خالـد اجلهـين   

رسولَ يا : جاء أَعرابِي إلَى رسول اللَّه صلى اهللا عليه وسلمِ فقال : رضي اهللا عنه حيث قال
 ابِ اللَّهتا بِكننياقض ب ِسيفًا. اللَّهنِي كان عنِ إنَّ ابيمصالْخ دـ  )٤(قال أَح نى عـلى هذا فَز

ثُم سـأَلْت  . فَفَديت ابنِي بِمائَة من الْغنمِ ووليدة . على ابنِك الرجم : بِامرأَته، فَقَـالُوا يل
لَ الْعلْمِ فَقَالُوا أَه : هأَترعلى ام مجا الرمإِنامٍ، وع رِيبغتو ائَةم لْدج نِكا على ابمفقـال  . إن

 صلى اهللا عليه وسلمرسول اللَّه : ،كلَيع دفَر منالْغةُ ويدلا الْوأَم ،ابِ اللَّهتا بِككُمنيألقضني ب
ج نِكلَى ابعامٍلْوع رِيبغتو ائَةم ٥() د( .  

فأبطل رسـول  «: ابن حزم معلقا على هذا احلديث قال :وجه الداللة من احلديث
  .)٦( »الصلح املذكور وفسخه صلى اهللا عليه وسلماللَّه 

وهذا دليل على أن املال أو العقد أو الصلح أو ما شابه ذلك إذا كان حراما، فإنه ال 
  .املال، إال بنص يبيح ذلك للمسلم ال صاحبميكن ألحد أن حيله، و

  :تطبيقات القاعدة

                                                                                               
 . ١٢٧٠:م ) ٨/٢٩٢(احمللى )  ١(
 . ١٢٧٤:م ) ٨/٢٩٦(احمللى )  ٢(
  أبو زرعة وأبو عبد الرمحن وأبو طلحة، روى عن النيب صلى اهللا: د بن خالد اجلهين خمتلف يف كنيته فقيلزي)  ٣(

حني وغريمها، مات سنة مثان وسبعني باملدينة وله مخس وحديثه يف الصحيعليه وسلم ومجع من الصحابة،
ومثانون وقيل مات سنة مثان وستني وقيل مات قبل ذلك يف خالفة معاوية باملدينة وكان معه لواء جهينة يوم 

  .الفتح
 ) .٢/٥٤٩(واإلستيعاب )  ٢/٣٤٠(وأسد الغابة ) ٢/٦٠٣(اإلصابة  :ينظر

  .ه النهي عن قتل العسفاء يعين األجراء يف احلربفسره مالك قال العسيف األجري، ومن)  ٤(
  .العسيف وهو األجري ألنه يعسف الطرقات مترددا يف األشغال واجلمع : وقال أهل اللغة 

وذيب ) ٢/٤٠٩(واملصباح املنري ) ١/١٣١(وتفسري غريب ما يف الصحيحني ) ٢/١٠١(مشارق األنوار : ينظر
 ) .١٣/٦٦(اللغة 

)  ٢٦٩٥،٢٦٩٦رح (باب إِذَا اصطلحوا على صلْحِ جور فالصلح مردود  كتاب الصلح أخرجه البخاري يف)  ٥(
 ) . ١٦٩٨،١٦٩٧رح (مسلم يف كتاب احلدود باب من اعترف على نفسه بالزىن 

 .١٢٧٠:م ) ٨/٢٩٢: (احمللى )  ٦(
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من صاحل غريه على مال صلح إنكار، أو على السكوت، أو على إسقاط ميـني قـد    - ١
وجبت، أو على أن يصاحل مقر على غريه وذلك الذي صوحل عنه منكر، فكل هـذه  

 ام لغري صاحبه والاحلاالت ال جيوز الصلح عليها، وال حيل ألحد أن حيل هذا املال احلر
  .)١(وز الصلح مع اإلقرار باحلقصاحب احلق يستطيع ذلك، وإمنا جي

من باع عن غريه أو اشترى لغريه من غري إذنه، فإنه ال حيل لـه ذلـك، وال جيـوز     - ٢
لصاحب املال أن ميضي ذلك البيع أو الشراء، ألن هذا املال حـرام علـى غـريه أن    

وال دليـل، إال إذا   م اهللا إال بدليل على ذلك،ما حر ن حيليتصرف فيه، وال حيل له أ
  .)٢(تراضى هو واملشتري أو البائع على ابتداء عقد جديد

إذا تصرف أحد الشركاء يف جزء معني مما له فيه شريك ، بأي نـوع مـن أنـواع     - ٣
ع التصرف فإنه ال حيل له ذلك، وال ينفذ حكمه، ألنه كسب على غريه فال يدري أيق

  ؟ اجلزء أم الله عند القسمة ذلك 
حىت لو وقع ذلك الشيء بعينه بعد ذلك يف حصته أو مل يقع، ،وال بد من فسخه أبدا 

  .)٣(وال جيوز للشريك أن حيل له ذلك املال احملرم
  .واحلمد هللا رب العاملني

  
  
  
  
  
  
  

                                 
 .١٢٧٠:م ) ٨/٢٩٢( احمللى :ينظر)  ١(
 .١٤٦٢:م ) ٩/١٢٠(احمللى  : ينظر)  ٢(
 . ١٢٥٧:م ) ٨/٢٦٩(احمللى  :ينظر)  ٣(
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  دةـاعـق
   )١(ةٌ لغيرِهإِالَّ أَنْ تقُوم بِملْكه بين ،فَهو لهبِيد إنسان  لكلَّ ما

  :معىن القاعدة
يف كتاب البيوع، وهي قاعدة نافعة  -رمحه اهللا-هذه القاعدة ذكرها اإلمام ابن حزم 

  .حل املنازعات واخلصومات والدعاوييف 
  :د حيتاج إىل بيان، فإىل بيان ذلكواملقصود بالي

  .حسية ومعنوية: تنقسم إىل قسمني :)٢( )اليد(
.                                                                          من األصابع إىل الكوع: ، وقيل)٣(إىل أطراف األصابع كله اسم اليد ما بني املنكب :احلسية

فاملراد ا عند الفقهاء االستيالء على الشيء باحليازة وهي كناية عـن اليـد    :وأما املعنوية

                                 
-٣/٣٦٩(، املنثور يف القواعد )٢٣٤:ق) (٤/١٢١٩( الفروق للقرايف : وينظر ،١٤٢٠:م ) ٩/١٥٧(احمللى )  ١(

 )  .٢/٢٣٣(موسوعة القواعد والضوابط الفقهية  ،)٣٧٠
  :األيدي ثالثة «:  -رمحه اهللا-يقول ابن القيم )  ٢(

  .لة، فال تسمع الدعوى عليها يد يعلم أا حمقة عاد: األوىل      
  .يد يعلم أا مبطلة ظاملة، فال يلتفت إليها : الثانية     
الطرق احلكمية » ...ذه هي اليت تسمع الدعوى عليهايد حيتمل أن تكون حمقة، وأن تكون مبطلة، فه: الثالثة     

)١٣٠-١٢٨. ( 
مكان بسطها، ينظر يف ذلك املنثور يف القواعد  هذه معناها يف األصل، وإال املسألة فيها خالف هذا ليس)  ٣(

 ) .٣/٥١٠(ومعجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية  )٣/٣٦٩(للزركشي 
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  . )١(احلسية، ألن باليد يكون التصرف
اليد عبارة عن القرب واالتصال، وأعظمهـا ثيـاب    :-رمحه اهللا-ويقول القرايف 

ويليه البساط الذي هو جالس عليه والدابة الـيت هـو    )٢(اإلنسان اليت عليه ونعله ومنطقته
   .)٣( يركبها والدار اليت يسكنها

و حمسوسـة، واجلمـع   نت أقْلية كاالبينةُ داللةٌ واضحةٌ عو احلجة الواضحة، :لغةً): البينة(
  .)٤(يناتب

أو الشاهد واليمني وحنوهـا   بالشاهدين والثالثة واألربعة،خمصوصة  :ويف اصطالح الفقهاء
  .)٥(من البينات

البينـة يف  «: بتعريف أوسع وامشل من ذلك فقـال  -رمحه اهللا-وعرفها ابن القيم 
  .)٦( »اسم ملا يبني احلق ويظهره: الشرع 

تشمل الشهود وعلم القاضـي، ألن احلـق    -رمحه اهللا-ابن حزم نة عند اإلمام والبي
  .)٧(يتبني ما حقيقة

 -سواء أكانت هذه اليد حسية أو معنوية -ومفاد هذه القاعدة أن كل ما بيد املرء 
، وكما هو معلوم أن البينة أقوى من وضع اليد، وهذه )٨(فهو له، إال أن تقوم مبلكه بينة لغريه

  .عند املنازعة إذا فقدت البينة ةوهذه القاعدة تكون مرجح

                                 
 .)٣/٣٧٠(املنثور يف القواعد للزركشي )  ١(
)٢  (ا جتعل نطاقا على نطاق قيل ألمساء بنت أيب بكر ذات النطاقني و. بالكسر ما شددت به وسطك: قاملنطقيل أل

وقيل كان هلا نطاقان تلبس أحدمها و حتمل يف اآلخر الزاد للنيب صلى اهللا عليه وسلم حني كان يف الغار تسترا، 
  .قال األزهري و هذا أصح القولني

 ) .٢/١١(ومشارق األنوار ) ٩/٢٤(وذيب اللغة ) ٢/٦١٢(واملصباح املنري ) ١١٩٥(القاموس احمليط  :ينظر
 ) .٤/١٢١٩(الفروق )  ٣(
 ).٣٤/٣١٠(وتاج العروس ) ١/٨٠(يط املعجم الوس :ينظر)  ٤(
 ) .٤٧(والقاموس الفقهي ) ٤٠٣(املطلع : ينظر)  ٥(
 ) .٦٧(الطرق احلكمية )  ٦(
 . ١٨٠٠:م ى) ١٠/٢٩٣(احمللى : ينظر)  ٧(
 . ١٤٢٠:م ) ٩/١٥٧(احمللى  :ينظر)  ٨(
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  .)١( »اليد دليل امللك «: لقد عرب عنها بعض الفقهاء بقوهلمو
  :أدلة القاعدة

لـه، إال أن  من األدلة استصحاب األصل حىت يظهر خالفه، فكل ما كان بيده فهـو   -
 .نة على خالفهيتقوم الب

  البينة وإذا مل يكنأن الذي يف يده املال مدعى عليه نقل شيء عن يده، فعلى املدعي  -
   كما يف احلديث كان على املدعى عليه اليمني

وهو قول إياس :  -رمحه اهللا-يقول اإلمام ابن حزم  .)٢( )بينتك أو ميينه ليس لك غري ذلك(
  .)٤( » كل من كان يف يده شيء فالقول فيه قوله«: قال )٣(إياس بن معاوية

  : قاعدةتطبيقات ال
 :اليد إىل قسمني، القسـم األول  قهية قسم العلماءمن خالل النظر يف التطبيقات الف

  :ومن تطبيقاا)٥(.اليد اليت تفتقر إىل ميني : الثاينو  تفتقر إىل ميني،اليد اردة اليت ال
من مال فهو له، ألن  كل ما وجد مع اللقيط«: حيث قال)٦(ا ذكره اإلمام يف اللقيط م - ١

 .)١( »و له، وينفق عليه منهألن الصغري ميلك، وكل من ميلك فكل ما كان بيده فه

                                 
 .) ٥/٣٥٢(واية احملتاج ) ٨/١٦٩(والبحر الرائق ) ٥/٢٨٦(املبدع )  ١(
 .من هذا البحث) ٣١٨: (خترجيه  سيأيت  )٢(
وكان من دهاة الناس، بن قرة،كنيته أبو واثلة، روى عنه أهل البصرة،وهو من أتباع التابعني، إياس بن معاوية )  ٣(

  . ١٢٢مات سنة وثقه حيىي بن معني وقال النسائي تكلموا فيه 
 ) .٧/١٨١(سان امليزان ول) ١/١٥٣(ومشاهري علماء األمصار ) ٤/٣٥(الثقات  :ينظر

  ١٤٢٠:م ) ٩/١٥٧( و١٣٧٨:م ) ٩/٦٤(احمللى . ذكره ابن حزم من طريق محاد بن سلمه عن اياس بن معاوية  )٤(
:١٤٢٠  

 )١٢١،١٢٧) (الطرق احلكمية (يف كتابه  -رمحه اهللا-ذكر هذا التقسيم وأبدع فيه اإلمام ابن القيم )  ٥(
 ، الطريق ضل أَو  نبِذَ ، قَّهر يعرف ولَا ، بهنس فيعر ال طفل  وشرعا ،وجريح كَقَتيلٍ ، مفعول مبعىن فعيلٌ :هو  )٦(

 :وقيل ، صغره يف وجد صفَة أَي وعلى وجِد حيث الْملْتقَطُ: هو: ، وقيلفقط التمييز سن إىل  والدته بني ام ،
ماس يحأه طرحه مولود لو لُهفًاخ نيل مالْعافر أو ةن ارهمة منبذ طفل :وقيل . ةالريب تعرف ال شارع بنحو يي 
  . عٍمد له

وحتفة احملتاج ) ١٢/١٦٦(ومطالب أوىل النهى ) ١٨/٦٤(ومواهب اجلليل ) ١٠/٢٠٩(املبسوط للرخسي :ينظر      
 ) . ٢٦/٣٢٢(يف شرح املنهاج 
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فيقضى بالكفن ملن هو عليه من غري ميني، . أن يدعي كفنا على ميت أنه له، وال بينة  - ٢
 .)٢(فهو ملكه اإلنسانألن الكفن يف يد امليت وكل ما كان يف يد 

أن يدعي على صاحب اليد دعوى يكذبه فيها احلس، كمن ادعى على من يف يـده   - ٣
من املدعي، ففي هذه احلال يقضى به ملن كـان يف يـده وال   عبد أنه ابنه، وهو أكرب 

 .)٣(حيلف
هـذا يل  : رف لغريه، وادعى عليه إنسان وقـال لو أن شخصا كان بيده شيء ال يع - ٤

اشتريته منك بدرمهني، وقال الذي يف يده بل اشتريته منك بدرهم وقد أنصـفتك، يف  
خر بشـيء أصـال، ألن   هذه احلال من كانت السلعة يف يده هو ليس مدعيا على اآل

 .  )٤(حلف الذي بيده وبرئ: ء فهو له، فإذا ادعى عليه مدعٍاحلكم أن كل ما بيد املر
  :مستثنيات القاعدة

يستثىن من هذه القاعدة، ما إذا ادعى شخص شيئا يف يد غريه وأقام عليه البينـة أو  
 يكون عنده بينة زائدة أقام كل منهما البينة، فإنه يف هذه احلال ال يقضى به للذى يف يده إال

على ملكيته ملا يف يده، أو يلوح بتكذيب بينة اآلخر، والذي جعلنا نصرف النظر عن بينة ما 
يف يده، أن هذا الشخص مدعى عليه، واملدعى عليه ليس مكلفاً بالبينة، بل املكلف بـذلك  

 علـى مـن   املدعي كما حكم الرسول صلى اهللا عليه وسلم بأن البينة على املدعي واليمني
  . )٦( )٥( )بينتك أو ميينه ليس لك غري ذلك: (أنكر، قال صلى اهللا عليه وسلم

  وباهللا التوفيق 
  
  

                                                                                               
 . ١٣٨٦:م ) ٩/٨٤(احمللى )  ١(
 ) .١٢١(الطرق احلكمية )  ٢(
 ) .١٢١(طرق احلكمية ال :ينظر)  ٣(
 . ١٨١٥:م ) ١٠/٣٠١(احمللى  :ينظر)  ٤(
إِنَّ الَّذين يشترونَ بِعهد اللَّه وأَيمانِهِم ثَمنا قَليلًا أُولَئك لَا  (أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب التفسري وباب )  ٥(

 ) .٤٢٧٥: رح (  )خلَاق هلم 
 . ١٨١٥:م  ) ١٠/٣٠١(احمللى  :ينظر)  ٦(
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 دةـاعـق
  كل من أكره على قول ومل ينوه خمتارا له

  )١(أو أكره على فعل تبيحه الضرورة فال شيء عليه فإنه ال يلزمه 
ح القسم يمبقدمة يف أقسام اإلكراه، لتوض يف شرح هذه القاعدة، نقدم نشرعقبل أن  :متهيد

  -إن شـاء اهللا   –املراد ذكره يف هذه القاعدة واليت سوف يكون التطبيقات الفقهية عليها 
  : اإلكراه إىل قسمني-رمحه اهللا-اإلمام ابن حزم  لقد قسمو

  .إكراه على كالم، وإكراه على فعل 
  .واإلكراه على الكالم ال يلزم صاحبه شيء       

  :واإلكراه على فعل ينقسم إىل قسمني 
فمن أُكره على شيٍء من هذا فال شيء عليه ألنه أتى مباحا كل ما تبيحه الضرورة،  :أحدمها

  .له إتيانه
ما ال تبحه الضرورة، كالقتل واجلراح والضرب وإفساد املال فهذا ال يبيحه اِإلكراه  :والثاين

  .)٢(لضمان ألنه أتى حمرما عليه إتيانهفمن أُكره على شيء من ذلك لزمه القود وا
  :معىن القاعدة 

اإلجبار والقهر واإللزام، يقال أكرهت فالنا على كذا، إذا أجربته على شيء ال  :اإلكراه لغةً

                                 
 ) .٢٤٣(وقواعد الفقه اإلسالمي ) ٢٠١ - ١/١٨٨(، واملنثور يف القواعد ١٤٠٣:م ) ٩/١٢٥(احمللى  :ينظر)  ١(
 . ١٤٠٣:م ) ٩/١٢٥(احمللى  :ينظر)  ٢(
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  .)١(حيبه، وال يرضاه
كل ما سـمي يف : هو واإلكراه«: -رمحه اهللا-يقول اإلمام ابن حزم  :وأما يف االصطالح
رف باحلس أنه إكراه،كالوعيد بالقتل ممن ال يؤمن منه إنفاذ ما توعد بـه،  اللغة إكراها، وع

والوعيد بالضرب كذلك أو الوعيد بالسجن كذلك أو الوعيد بإفساد املال كذلك أو الوعيد 
  .)٢( »يف مسلم غريه بقتل أو ضرب أو سجن أو إفساد مال

 يتحقق إال ال -اهللارمحه -يفهم من هذا التعريف أن اإلكراه عند اإلمام ابن حزم 
  :بأحد األمور التالية

  .الوعيد بالقتل -
  .أو الوعيد بالضرب -
 .أو الوعيد بالسجن -
 .أو الوعيد بإفساد املال -
 .أو الوعيد يف مسلم آخر مبا سبق -

 .)٣(وذلك كله يف حالة صدور هذا اإلكراه من شخص ال يؤمن منه إنفاذ ما توعد به       
  :لقاعدةأدلة ا

باح ي يالضرورة واالضطرار، فإذا أكره على  التكلم أو الفعل الذ اإلكراه نوع من 
  :ورة فال شيء عليه لألدلة التاليةعند الضر

  :من الكتاب
  .)٤(چڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿچ     :قال تعاىل -
  .)٥(چڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ     ڻچ : قال تعاىل -

                                 
 ) .٢/٨٠٠(، مجهرة اللغة )١٢٢٥(، والقاموس احمليط )١٢/٨٠(لسان العرب : ينظر)  ١(
  . ١٤٠٣:م ) ٩/١٢٥(احمللى  :ينظر)  ٢(

 .)٣١٨-٣١٧(، القاموس الفقهي )٢٦٤(، وأنيس الفقهاء )٣٢٦(طلبة الطلبة : ولالستزادة يف معىن اإلكراه  ينظر    
 . ١٤٠٣:م ) ٩/١٢٥(احمللى  :ينظر)  ٣(
 ١١٩: األنعام)  ٤(
 .١٧٣: البقرة)  ٥(
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 .)٢( )١(چک  ک  ک  گ  کڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑچ : قال تعاىل -
  
  

  : وجه الداللة من اآليات
إن اإلكراه يف الفعل الذي يباح للضرورة حمصور يف األكل والشرب، فمن أكره على        

شرب اخلمر أو أكل اخلرتير أو امليتة أو بعض احملرمات فمباح له أن يأكل ويشرب وال شيء 
  .عليه ألحد وال ضمان 

إال و ال يف حال يكون فيها غري متجانف إلمث، وال باغيا، وال عاديا،ومل يبح ذلك له إ       
أكله ذلك عون على اإلمث والعدوان،وقوة له على قطع الطريق، وفساد السبيل وقتـل  كان 

  . )٣(املسلمني
  .)٤(چڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  چ  :قال تعاىل -

لى الكفر وقلبه مطمـئن  عاملكره اتفقوا على أن «: -رمحه اهللا-قال اإلمام ابن حزم        
باإلميان أنه ال يلزمه شيء من الكفر عند اهللا تعاىل واختلفوا يف إلزامه أحكام الكفر واتفقـوا  

  .)٥( »أن خوف القتل إكراه
  :ومن السنة

١ -  وا : (صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اللَّهكْرِهتوما اُس انيسالنو طَأعفي ألميت عن الْخ
  .)٦( )عليه

                                 
 .  ٣: املائدة)  ١(
 . ٢٢٩٦:م )  ١٣/٢٠٤(و ١٤٠٤،١٤٠٦: م ) ٩/١٢٦( احمللى  :ينظر)  ٢(
 . ١٤٠٤،١٤٠٦: م ) ٩/١٢٦(احمللى  :ينظر)  ٣(
 .١٠٦: النحل)  ٤(
 ) .٦١(مراتب اإلمجاع )  ٥(
ويف سنن النسائي الصغرى يف ) . ٢٠٤٣رح (باب طالق املُكره والناسي أخرجه ابن ماجة يف أبواب الطالق  ) ٦(

  .، كلهم عن ابن عباس مرفوعا )٣٣٠٧رح (احلدود باب املستكره  بكتا
وصححه ابن حبان، .هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه : جه احلاكم يف مستدركه وقال وأخر
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  . الْمستكْره ال شيء عليهأن  :الداللة من احلديثوجه 
  .)١( )بالنيات، وإمنا لكل امرئ ما نوى إمنا األعمال: (صلى اهللا عليه وسلم قوله - ٢

أن كل عمل بال نية فهو باطل ال يعتد به، وكالم املكره بال نية  :وجه الداللة من احلديث
،ألنه إمنا هو حاك ملا أمر أن يقوله فقط، باطل ال يعتد به وال يترتب عليه شيء من األحكام

  . )٢(وال حيكم على شخص حيكي كالما مل يعتقده
  :تطبيقات القاعدة

من أُكره على السجود لوثنٍ أو لصليبٍ أو إلنسان وخشي الضرب أو األذى أو القتل  - ١
على نفسه أو على مسلم غريه إن مل يفعل، فليسجد هللا تعاىل قبالة الصنم أو الصليب 

  .)٣(اإلنسان وال يبايل إىل القبلة يسجد أو إىل غريهاأو 
فصوم املكره واملكرهة تـام صـحيح ال    ،من أُكره على الفطر أو صب يف حلقه ماء - ٢

 .)٤(اداخلة فيه وال شيء عليهم
من أكره على شيء من حمظورات اإلحرام، حىت املرأة املكرهة على اجلماع ال شـيء   - ٣

 . )٥(وحجهم تام وإحرامهم تامعليها، وال على من أكره على ذلك 
ال حيل بيع من أكره على البيع وهو مردود، ألنه مل يرض، وكما هو معلوم أن كـل   - ٤

 .)١(بيع مل يكن عن تراض فهو باطل

                                                                                               
قال ابن أيب حامت سألت أيب عن حديث رواه الوليد بن مسلم عن األوزاعي عن قال النووي حديث حسن، 

عن عقبة بن  عطاء عن ابن عباس ذا وعن مالك عن نافع عن ابن عمر وعن ابن هليعة عن موسى بن وردان
عامر فقال هذه أحاديث منكرة كأا موضوعة وال يصح هذا احلديث وال يثبت إسناده، وصحح احلديث 

  .واهللا أعلم .األلباين، رمحة اهللا على اجلميع 
) ١/١٧٦(والدراية يف ختريج أحاديث اهلداية )  ٢/٢١٦(واملستدرك ) ١٦/٢٠٢(صحيح ابن حبان  :ينظر

 )٥/٤٣(وصحيح وضعيف سنن ابن ماجة ) ١/٢٨١(وتلخيص احلبري 

 ) .١رح (هذا احلديث ذا اللفظ أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب بدء الوحي،باب كيف كان بدء الوحي ) ١(
 . ١٩٧٠:م ) ١١/٢٥١(احمللى  :ينظر)  ٢(
 . ٤٧٤:م )  ٤/١١٤(، و١٤٠٧:م ) ٩/١٣٠(احمللى )  ٣(
 . ٧٥٣: م ) ٦/١٥٦(احمللى  :ينظر)  ٤(
 . ٨٩٥: م ) ٧/١٨١(احمللى  :ينظر)  ٥(
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إمنا هو حاك ملا أمر أن يقوله فقط وال طالق على حاك طالق املكره غري الزم له، ألنه  - ٥
 .)٢(كالما مل يعتقده

أو اضطر إليها لعطشٍ أو عالجٍ أو لدفع خنق فشرا فـال   على شرب اخلمرمن أُكره  - ٦
 .)٣(حد على أحد من هؤالء

لو مسكت امرأة حىت زين ا، أو أمسك رجل فأدخل إحليله  يف فرج امرأة فال شيء  - ٧
عليه وال عليها، سواء انتشر أو مل ينتشر، أمىن أو مل مين، أنزلت هـي أو مل تـرتلْ ؛   

الً، واالنتشار واإلمناء فعل الطبيعة الذي خلقه اللَّه تعـاىل يف  َألما مل يفعال شيئا أص
  .)٤(املرء أحب أم كره ال اختيار له يف ذلك

  :مستثنيات القاعدة
ما ال تبيحه الضرورة كالقتل واجلراح والضرب وإفساد املال فهذا ال يبيحه اإلكـراه   -

  .ا عليه إتيانهضمان ألنه أتى حمرمفمن أُكره على شيٍء من ذلك لزمه القود وال
من أكره على البيع حبق، كالبيع على من وجب عليه حق وهو غائب أو ممتنـع مـن    -

اإلنصاف، ألنه مأمور بإنصاف ذي احلق، وحنن مأمورون بذلك ومبنعه من املطل الذي 
هو الظلم، وإذ ال سبيل إىل منعه من الظلم إال ببيع بعض مالـه، فـنحن مـأمورون    

  .)٥(ببيعه
  .)٦(والرجوع اىل اإلسالم ويستتاب وإال قتل  على إكراه املرتد عن دينهانعقد اإلمجاع  -
من أكره على الزىن،إما بتهديد أو ضرب أو سجن حىت جامعها بنفسه قاصدا، فهـو   -

 .)٧(زان خمتار قاصد وعليه احلد والتحرمي ألنه ال حكم لإلكراه ههنا

                                                                                               
 . ١٥٢٩:م ) ٩/٣٠٠(احمللى  :ينظر)  ١(
 . ١٩٧٠:م ) ٢١٥، ١١/٢٤٩(احمللى  :ينظر)  ٢(
 .١٤٠٤:م ) ٩/١٢٦(و  ٢٢٩٦:م )  ١٣/٢٠٤(احمللى  :ينظر)  ٣(
 . ١٤٠٥: م ) ٩/١٢٦(احمللى  :ينظر)  ٤(
 . ١٥٢٩:م ) ٩/٣٠٠(احمللى  :ينظر)  ٥(
 . ٢١٩٩:م ) ١٣/٦٤(احمللى  :ينظر)  ٦(
  .  ١٤٠٦:م ) ٩/١٣٠(احمللى  :ينظر)  ٧(
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  .العاملنيواحلمد هللا رب 
  

 دةـاعـق
  )١(على فعل الطاعات عن الغريتجوز الْإِجارةُ 

ل على أعمال الطاعات عن الغـري،  هذه قاعدة يف قضية مهمة، وهي حكم أخذ املا
  .منها -رمحه اهللا-لنتعرف على هذه القاعدة وموقف ابن حزم ف

  :معىن القاعدة
أجرت فالنا من عمله كذا أي : أصله الثواب، يقال من األجر، واألجر:لغةً: )٢(اإلجـارة

يأجر واملفعـول  أجر  يف عمل، واألجر جزاء العمل،أجر ما أعطيت من نه، واإلجارة م أثبته
  )٣(مأجور

هي عقد على منفعة : على املنافع بعوض هو املال، وقيلالعقد  :ومعناها يف اصطالح الفقهاء
  .)٤(مباحة معلومة من عني معينة أو موصوفة يف الذمة، مدة معلومة أو عمل معلوم بعوض 

  :لى الطاعات تكون على قسمنياإلجارة ع
  :جارة على النفس وتنقسم إىل قسمنيأن تكون اإل -١
صوم واحلج والفتيـا أو  المن فعل الطاعات كالصالة و الواجب املتعني على املرء، على -  أ

 .غري ذلك،أو اإلجارة على ترك معصية، فإن هذا ال جيوز أخذ األجرة عليه

                                                                                               
 ترتب عليهوالفرق بني هذا األكراه والذي ذكر يف التطبيقات، أن األول أُخذ فرجه فأدخل يف فرجها فلم ي
 .شيء، وأما الثاين فقد قام خمتارا قاصدا بنفسه بعد الضرب والتهديد، ولذلك ترتب عليها أحكام الزىن 

 . ١٣٠٢،١٣٠٣: م ) ٩/١٢(احمللى : ينظر)  ١(
 .ل عادل شاهني ) أخذ املال على أعمال القرب ( كتاب: وينظر

الشرائع، أن الفقري ينتفع بفلسته من االستحمام، مثل انتفاع غين صرف األلوف الستحمامه يف من حماسن : فائدة)  ٢(
  . ظ الفقراءبناء احلمام فالبياعات شرعت على حظ األغنياء، واإلجارات شرعت على ح

 ) .٢٦١(أنيس الفهاء : ينظر     
 ) .٣/٤(وذيب األمساء ) ١٠/٢٤(وتاج العروس ) ٦/١٧٣(العني : ينظر)  ٣(
 ) .١٣(والقاموس الفقهي ) ١/٦٢(ومعجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية ) ٥(التعريفات : ينظر)  ٤(
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املفترضة ال بد له من  طل، ألن الطاعة لك أكل مال بالباألن يف ذ :والدليل على ذلك
عملها، واملعصية فرض عليه اجتناا، فأخذ األجرة على ذلك ال وجه له فهو أكـل مـال   

 .بالباطل
ألنـه   :والـدليل . يضا ال جيوز اشتراط أخذ مال عليهأن تكون على التطوع، وهذا أ - ب

 .يكون حينئذ لغري اهللا تعاىل
  :ات عن غريه، وهي تنقسم إىل قسمنيعـأن تكون اإلجارة على فعل هذه الطا - ٢
كأن حيج عنـه  . الغري من باب التطوع، فهذا جائز أن تكون هذه الطاعة اليت هي عن - أ 

 :والدليل. م عنه التطوع أو يأذن عنه التطوعالتطوع، أو يصلي عنه التطوع، أو يصو
عـن   ألن كل ذلك ليس واجبا على أحدمها وال عليهما، فالعاملُ يعملُه عن غـريه ال 

، وأما املستأجر فأنفق ماله يف ذلك تطوعا للَّه تعاىل فله أجـر  يعص ملنفسه فلم يطع و
 . ما اكتسب مباله

أن تكون هذه األجرة عن الغري يف أداء فرض، فهذه ال جتوز، إال عن العاجز، أو امليت  -ب 
ـ  مل يأت عنه ي، فهو دألنه : والدليل. فقط  هاخل يف عموم أمر النيب صـلى اهللا علي

  .)١(وسلم باملؤاجرة
، هو املقصـود ـذه القاعـدة    -أي الطاعات اليت تكون على الغري  -وهذا القسم 

 :ويكون املعىن اإلمجايل للقاعدة
أن اإلجارة ألداء قربة من القُرب عن الغري،كالصالة والصيام واحلج ومجيع أنـواع  

ن منها واجبا وقد عجـز  نذور الطاعة، سواء ما كان منها من باب التطوع مطلقا، وما كا
  . )٢(عنه أو مات وقد وجبت عليه، ومل يتعمد تركها، فاإلجارة يف أدائها عنه جائزة

 :أدلة القاعدة
  :من القرآن

                                 
  . بشيء من التصريف -رمحه اهللا- بق من تقسيم ذكره اإلمام ابن حزممجيع ما س)  ١(

 . ١٣٠٢،١٣٠٣،١٣٠٤:م ) ٩/١٢احمللى : ( ينظر       
 .١٣٠٣،١٣٠٤:م ) ٩/١٢( حمللى ا :ينظر)  ٢(
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  .)١(چٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ  ہ  چ  :قوله تعاىل  -
الناس، ومـن هـذه   ومل خيص فشملت ديون اهللا ودين  فَعم عز وجل الديونَ كُلَّها

  .)٢(طاعة وما كان واجباً عليه من صيام أو حجالنذور وعليه من امليت إذا مات  الديون
فإنه كما جيب أن يوىف أهل الديون دينهم قبل توزيع التركة، فإنه جيب إخراج ديون 

ك تطوعا من أقـارب امليـت أو   اهللا من النذور والصيام واحلج الواجب عليه، ويعـمل ذل
ا ال يتم الواجب إال ب أن يستأجر له من يؤديها عنه، وم، فإن مل يكن متطوعا، فيجغريهم

  .به فهو واجب
  :من السنة

أَنَّ أُمها ماتت  صلى اهللا عليه وسلمعن ابن عباسٍ رضي اهللا عنه أن امرأة سألت النيب  - ١
عنهاومل ت جحأفيجزىء أَنْ ت جح نعم، لـو  : صلى اهللا عليه وسلم؟ فقال رسول اللَّه
  .)٣(ان على أُمها دين فَقَضته عنها أَلَم يكُن جيزئ عنها، فَلْتحج عن أُمهاك

 صلى اهللا عليه وسلمعنِ ابنِ عباسٍ أَنَّ امرأَةً نذَرت أَنْ تحج فَماتت فَأَتى أَخوها النيب  - ٢
 عن ذلك فقال رسول اللَّه أَلَهصلى اهللا عليه وسلمفَس) : نيد كلو كان على أُم تأَيأَر

؟ قالأَكُنهيقَاض فَاِء: قال. نعم: تبِالْو قأَح وفَه وا اللَّه٤( )فَاقْض(. 
  :ه الداللة من احلديثني السابقنيوج

أنه ديـن هللا عـز    صلى اهللا عليه وسلمأن قضاء احلج عن امليت واجب، وبني النيب 
وإذا قـال  «: -رمحـه اهللا -دين اآلدميني يقول اإلمام ابن حزم  وجل وهو أحق بالوفاء من

 ـ   صلى اهللا عليه وسلمرسول اللَّه ل أن فاهللا أحق بالوفاء ودين اللَّه أحق أن يقضى، فـال حي

                                 
 . ١٢: النساء)  ١(
 . ١٢٤:م )  ٨/١٨٠( و  ٨١٨:م ) ٧/٢٥(احمللى  :ينظر)  ٢(
يف مسنده من مسند ابن وأمحد ) ٢٦٣٤رح (أخرجه النسائي يف كتاب احلج باب احلج عن امليت الذي مل حيج )  ٣(

وصححه األلباين يف صحيح  ).٤/٣٤٣(وذكره ابن خزمية يف صحيحة باب احلج عن امليت ) ٥/٤١٩(عباس 
 ) .  ١/٦٨(وضعيف سنن النسائي 

 ) .١٨٥٢رح ( عن امليت، والرجل حيج عن املرأة أخرجه البخاري يف كتاب جزاء الصيد  باب احلج والنذور)  ٤(
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  . )١( »ون اللَّه عز وجليقضى دين آدمي حىت تتم دي
ه أن يستأجر حد بأدائوعليه فإذا خلف امليت تركة وجب على أوليائه إن مل يتربع أ

  .من يؤدي عنه
من مات وعليه صيام : (قال صلى اهللا عليه وسلمعن عائشة أُم املُؤمنني أن رسول اللَّه  - ٣

  .)٢( )صام عنه وليه
  :وجه الداللة من احلديث

مل يكـن ذلـك   ت، ويقوم بذلك الويل وجوبا، فـإذا أن فيه وجوب الصوم عن املي
إنّ «: -رمحـه اهللا -يقول اإلمام ابن حزم فيستأجر من تركته من يؤدي عنه هذا الواجب، 

صـلى  االستئجار لذلك إنْ مل يكن له ويل من رأس املال مقدم على ديون الناس لقول النيب 
  .)٣( »فدين اللَّه أحق أن يقضى اهللا عليه وسلم

٤ -  ولَ اللَّهسى رفْتتادة األنصاري أنه اسبـذْ  صلى اهللا عليه وسلمحديث سعد بن عرٍ يف ن
كان على أُمه فَتوفِّيت قبل أَنْ تقْضيه فَأَفْتاه عليه السالم أَنْ يقْضيه عنها فَكَانت سـنةً  

هدع٤(ب(.  
  :من احلديثوجه الداللة 

  ..ه من نذر الطاعة من صيام أو صالةالوارث يلزمه قضاء ما على مورث
عموم لـكلّ نذر طاعة فال حيـل وهذا « : -رمحه اهللا-يقول اإلمام ابن حـزم 

  .)٥( »ألحد خالفه
  

                                 
 . ٨١٨:م ) ٧/٧٢(احمللى )  ١(
ومسلم كتاب الصيام باب ) ١٩٥٢رح (متفق عليه، أجرحه البخاري كتاب الصوم باب من مات وعليه صيام )  ٢(

 ) .١١٤٧رح (قضاء الصوم عن امليت 
 . ٧٧٥:م ) ٦/١٩٦(احمللى )  ٣(
ب النذر ومسلم كتا) ٦٦٩٨رح (متفق عليه، أخرجه البخاري كتاب األميان والنذور باب من مات وعليه نذر )  ٤(

 ) . ١٦٣٨رح (باب األمر بقضاء النذر 
 . ٦٣٥:م ) ٥/١٣٦(احمللى )  ٥(
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  :تطبيقات على القاعدة
 :حالتنيألجرة على الغري يف أحد يف احلج جيوز أن يعطى ا - ١

من ال مال له وال قوة جسم، إال أنه جيد من حيج عنه بال أجرة أو بـأجرة  : يف حالة العجز
  .)٢(ه واجب بتكليف من ينوب عنهفيكون احلج علي )١(يقدر عليها، فهو من املستطيعني

ومـن مـات وهـو    « -رمحـه اهللا -قال : ويف حالة املوت وقد وجب عليه احلج ومل حيج
حج عنه من رأس ماله واعتمر وال بد مقدما على ديون الناس إنْ مل يوجد مـن  ... مستطيع

 .)٣( »حيج عنه تطوعا سواًء أوصى بذلك أو مل يوص بذلك
  .طوع أحد يف احلالتنيوذلك يف إذا مل يت

إن كان نذر صالةً صلَّاها عنه وليه،أو صوما كذلك، أو حجا كـذلك أو عمـرةً   « - ٢
كذلك، أو اعتكافًا كذلك، أو ذكْرا كذلك، وكُل بر كذلك، فإن أىب الْويل اُستؤجر 

  . )٤( »...ماله من يؤدي دين الـلَّه تعاىلمن رأس 
أو نذر أو كفارة واجبة  ففرض علـى  ومن مات وعليه صوم فرض من قضاء رمضان  - ٣

فإن مل يكن ويل استؤجر عنه من  -أوصى به أو مل يوص به -أوليائه أن يصوموه عنه 
 .)٥(رأس ماله من يصومه عنه وال بد

وال حيل للوصـي  «: -رمحه اهللا-، يقول اإلمام ابن حزم )١(أخذ األجرة على الوصاية  - ٤
له احلاكم بأجرة مثل استأجره إن احتاج أن يأكل من مال من إىل نظره مطارفةً، لكن 

 .)٢( »عمله 

                                 
وجدنا اللغة اليت ا نزل القرآن وا خاطبنا اللَّه تعاىل يف كل ما ألزمنا إياه ال « :-رمحه اهللا-يقول ابن حزم )  ١(

صب املنجنيق عليه وإن كان مريضا خالف بني أحد من أهلها يف أنه يقال اخلليفة مستطيع لفتحِ بلد كذا ولن
 .٨١٥:م) ٢١-٧/٢٠(لى احمل »مثبتا ألنه مستطيع لذلك بأمره وطاعة الناس له وكان ذلك داخالً يف نص اآلية

 . ٨١٥:م ) ٧/٢٠(احمللى  :ينظر)  ٢(
 . ٨١٨:م ) ٧/٢٥(احمللى )  ٣(
 . ١١٢٤:م ) ٨/١٨٠(احمللى )  ٤(
 . ٧٧٥:م ) ٦/١٩١(احمللى  :ينظر)  ٥(
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  .وباهللا التوفيق 
 دةـاعـق

 صا إِالَّ بِندقُطُ أَبسبنص فَالَ ي تثَب ق٣(كُلُّ ح(  
  :معىن القاعدة

هذه القاعدة، قاعدة نافعة تعني الفقيه على ضبط ما ال حيصى من املسائل والفـروع  
صل يف كل حق شرعي هللا كان أو ألدمي ثبت  بطريقة شرعية الفقهية،حيث إا تفيد أن األ

  . على سقوطه من الكتاب أو السنة، فإنه يظل ثابتا، وال يسقط أبدا إال بدليل شرعي ينص
وكل حق وجب فال يسـقط إال بـنص أو   « :-رمحه اهللا-يقول اإلمام ابن حزم 

  . )٤( »إمجاع
  :أدلة القاعدة

: سول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم   قال ر: اهللا عنه قال رضي)٥(حديث جابر بن عبد اهللا  -
، وال يصلح أن يبيع حـىت يـؤذن  )٨(أو حائط يف أرض أو ربع )٧(يف كل شرك )٦(الشفعة(

                                                                                               
ما يأخذه الوصي أو املوصى إليه من املال مقابل القيام على شئون الصغري أو انون وكذلك النظر يف أمواهلم من )  ١(

 احملافظة عليها وتنميتها وغري ذلك
 . ١٤٠٢:م ) ٩/١٢٢(احمللى )  ٢(
 . ١٥٧٤:م ) ٩/٣٤٢(، ١٥٩٧:م ) ١٠/١٢(احمللى  :ينظر)  ٣(
 . ٢١٠٧:م )  ١٢/١٥٢(احمللى )  ٤(
 بن عمرو بن حرام بن كعب بن سلمة األنصاري السلمي يكىن أبا عبد اهللا وقيل أبا حممدجابر بن عبد اهللا )  ٥(

غزوت مع : يقول رضي اهللا عنه. وألبيه صحبةوله  ،صلى اهللا عليه وسلم أحد املكثرين عن النيب واألول أرجح، 
حدا منعين أيب فلما قتل مل ابر مل أشهد بدرا وال أتسع عشرة غزوة قال ج صلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا 

  .سنة  ٩٤وهذا أقرب للصواب، عاش  ٧٨وقيل ٧٤مات سنة  وكان مفيت املدينة يف زمانه .أختلف
  

 ) .١/٤٣٤(واإلصابة ) ١/٣٧٧(وأسد الغابة ) ٣/١٨٩(سري أعالم النبالء  :ينظر
 .من هذا البحث) ٣٠٣: (سيق تعريفها ينظر)  ٦(
وإسكان الراء من أشركته يف البيع إذا جعلته لك شريكا مث خفف املصدر بكسر األول وسكون الشني بكسر )  ٧(

   .الثاين فيقال شرك وشركة كما يقال كلم وكلمة 
 .)١٠/١٣(وذيب اللغة ) ١/٣١١(ري واملصباح املن) ٩/٣٠٨(وعون املعبود ) ٢/٢٤٨(مشارق األنوار : ينظر

  .أي البستان : احلائط)  ٨(
الربعة والربع بفتح الراء وإسكان الباء والربع الدار واملسكن ومطلق األرض، وأصله املرتل الذي كانوا :لربعوا
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  .)١( )فإن أىب فشريكه أحق به حىت يوذنهشريكه فيأخذ أو يدع 
أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أوجـب يف هـذا    :وجه الداللة من هذا احلديث

يث حق الشفيع بعرض الشفعة عليه قبل البيع وأسقط حقه بتركه األخذ حينئـذ، ومل  احلد
جيعل له بعد البيع حقا أصال، إال بأن ال يعرض عليه قبل البيع فحينئذ يبقى له احلق حمفوظـا  
بعد البيع، فكل حق ثبت حبكم اهللا تعاىل ورسوله صلى اهللا عليه وسلم فال يسقط أبـدا إال  

  . )٢(بنص وارد بسقوطه
  .قط عنه إال بيقنيبيقني فال يس -من حقوق  -وايضا نقول أن كل ما ثبت لإلنسان  -

  :تطبيقات القاعدة
يف الشفعة، إذا مل يعرض الشريك على شريكه األخذ قبل البيع حىت بـاع فوجبـت    - ١

علم بالبيع أم مل يعلم، حضـره أو مل   -الشفعة بذلك للشريك، فالشريك على شفعته 
  :حىت حيصل له أحد أمرين -مل يشهد يه أوحيضره،أشهد عل

  .د مثانني سنة أو أكثريأخذ مىت شاء، ولو بع -أ
  .أو يتلفظ بالترك فيسقط حينئذ -ب

  .)٣(وال يسقط حقه بعرض غري شريكه أو رسوله عليه
إذا وطئ الرجل أهله عمدا يف ار رمضان مث سافر يف يومه أو جـن أو مــرض ال    - ٢

أوجبه اهللا تعاىل فال يسقط بعد وجوبه إال بنص، وال نص  تسقط عنه الكفارة، ألن ما
  . )٤(يف سقوطها

                                                                                               
واحدة واجلمع الذي هو اسم اجلنس : والربعة تأنيث الربع، وقيل يف الربيع مث مسي به الدار واملسكن،يرتبعون فيه 

  .ربع كثمرة ومتر
والتيسري ) ٣/٤٧٦(وشرح الزرقاين ) ٤/١٧٦(وفيض القدير ) ١١/٤٥(م شرح النووي على صحيح مسل: ينظر

 ) .٢/٨٣(بشرح اجلامع الصغري 
ورواه البخاري بلفظ آخر )  ١٦٠٨رح (متفق عليه، رواه مسلم بنصه يف كتاب املساقاة واملزارعة باب الشفعة )  ١(

 ) .٢٢١٣رح ( يف كتاب البيوع باب بيع الشريك من شريكه 
 .١٥٩٧،١٥٩٥:م ) ١٢-١٠/٩(احمللى  :ينظر)  ٢(
 . ١٥٩٧:م ) ١٠/١٢(احمللى  :ينظر)  ٣(
 .٧٣٨: م ) ٦/١٣٥(احمللى )  ٤(
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رف فيه صاحب الرهن بأي نوع مـن أنـوع   صالرهن إذا تلف أو أبق أو فسد أو ت - ٣
فكل ذلك نافـذ   وغري ذلك، ...له، من بيع ومؤاجرة و أكل الثمرةالتصرف اجلائزة 

حبسبه الزم للراهن، فهو حق  ألنه تصرف يف ملكه، والرهن قد بطل، وبقي الدين كله
 .)١(قد ثبت فال يبطله شيء إال بنص من القرآن أو السنة

املتمتع، إذا أحرم باحلج وهو قادر على اهلدي ففرضه اهلدي بنص القرآن، سواء أعسر  - ٤
بعد ذلك أو كان معسرا قبل ذلك، وعليه أن يهدي مىت وجد،وإن كان وقت إحرامه 

بنص القرآن، سواء كان قبل ذلك قادرا على هدي  ال يقدر على اهلدي ففرضه الصوم
 .)٢(أو قدر عليه بعد ذلك، فال يسقط عنه ما أوجب اهللا عليه بالقرآن

من زىن بامرأة مث تزوجها مل يسقط احلد بذلك عنه َألن اللَّه تعاىل قد أوجبه عليه فال « - ٥
 .)٣( »يسقطه زواجه إياها وكذلك إذا زىن بأمة مث اشتراها

علوم أن من أصاب حدا من حدود اهللا ال يسقط عنه هذا احلـد وال حيـق   كما هو م - ٦
ملسلم أن يسقط عنه أي حد من هذه احلدود، فال تسقط عمن حلق باملشركني وقـد  

، وال عـن املرتـد، وال عـن    وجب عليه حد أصابه سواء كان قبل حلاقه أو بعـده 
 .)٤(ألن اهللا أوجب احلدود يف القرآن ومل يسقطها ...احملارب

، فالكفارة واجبة عليه، وال جيوز أن تسقط كفارة عن ميني )٥(من حلف ميينا غَموسا  - ٧
  .)٦(أصال إال حيث أسقطها النص
                                 

 . ١٢١٥:م ) ٨/٢٣٥(احمللى  :ينظر)  ١(
 . ٨٣٥:م )  ٧/٩١(احمللى  :ينظر)  ٢(
 . ٢٢١٩:م ) ١٣/١٠٩(احمللى )  ٣(
 . ٢١٧٤:م )  ١٣/١٨(احمللى  :ينظر)  ٤(
بفتح الغني قيل هي اليت يقطع ا احلق وقال اخلليل اليت ال استثناء فيها، ويقال هذا أمر غموس الغموس اليمني )  ٥(

  .أي شديد وكأنه انغماس يف الشدة كما ينغمس اإلنسان يف املاء 
  .قيل مسيت بذلك لغمس صاحبها يف املأمث وقيل يف النار 

  .ني الكاذبة الفاجرة كالىت يقتطع ا احلالف مال غريهتذر الديار بالقع هي اليم الغموساليمني  :يقول ابن األثري
وتفسري غريب ما يف الصحيحني ) ٢/١٣٦(ومشارق األنوار ) ٢/٣٢١(النهاية يف غريب احلديث : ينظر

 ) .٢/١٦٣(وغريب احلديث البن اجلوزي ) ١/٤٣٢(
 .١١٣٤:م )  ٨/١٩١(احمللى : ينظر)  ٦(
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  :مستثنيات القاعدة
كما هو معلوم أن الرجل إذا تزوج وكان عنده زوجة أو زوجات، فإن حق البكر أن  - ١

ا أكثر من سـبع، فإنـه   يسبع هلا يف املبيت، وحق الثيب التثليث، وأما إن أقام عندمه
اسب البكر حياسب الثيب جبميع ما أقام عندها، ويويف ضرا مثل ذلك كله، وال حيـ

 .إال مبا زاد على السبع
وحق الثيب مل يكن لنا أن نسقطه وهو الثالث إال حيث أسقطه النص وهو يف حالة 

ـ  د سـقط حقهـا   أن يسبع هلا وزاد على السبع، ألن الزيادة على السبع تسبيع وزيادة، وق
  .ا سقط مل يعد بالزيادة على السبعبالتسبيع، فإذ

إن شئت زدتـك  : (عنها ملا تزوجها رضي اهللا)١(قال صلى اهللا عليه وسلم ألم سلمة
  .)٢( ...)زدتك وحاسبتك به

سبعت لـك وإن سـبعت لـك سـبعت      إن شئت: (وقوله صلى اهللا عليه وسلم
  .)٤( )٣()لنسائي
د، من أصاب حداً من أهل الكفر ما داموا يف دار ممن جيوز أن يسقط عنه احلق و احل - ٢

أَما علمت أَنَّ : (؛ لقول صلى اهللا عليه وسلم)٥(احلرب قبل أن يتذمموا أو يسلموا فقط
 لَامأَنَّ الْإِس مدهيلَه١( )ما كان قَب( .  

                                 
د اهللا بن عمر بن خمزوم القرشية املخزومية زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم  بن املغرية بن عبهند بنت أيب أمية )  ١(

، وهلا أوالد صحابيون وقعة بدر سنة ثالث بعدصلى اهللا عليه وسلم   تزوجها رسول اهللاوإحدى أُمهات املؤمنني 
  .عمر وسلمة وزينب وهلا مجلة أحاديث 

ا توفيت يف شهر رمضان أو شوال سنة تسع ومخسني وصلى وتوفيت أُم سلمة أول أيام يزيد بن معاوية وقيل إ
  .عليها أبو هريرة وقيل صلى عليها سعيد بن زيد أحد العشرة 

 ) .٨/١٥٠(واإلصابة ) ٧/٣١٢(وأسد الغابة ) ٢/٢٠١(سري أعالم النبالء : ينظر
 ).١٤٦٠رح ( عقب الزفاف  مسلم كتاب النكاح باب  قدر ما تستحقه البكر والثَّيب من إقامة الزوجِ عندها)  ٢(

١٤٦٠.( 
رح ( قب الزفاف والثيب من إقامة الزوج عندها عقدر ما تستحقه البكر : اح بابأخرجه مسلم يف كتاب النك)  ٣(

 ) .١٤٦٠رح 
 .١٩٠٤:م ) ١٣٥ -١١/١٣٣( احمللى : ينظر)  ٤(
 .٢١٧٤:م )  ١٣/١٨(احمللى : ينظر)  ٥(
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  .مت الكالم على هذه القاعدة وباهللا التوفيق
 دة ـاعـق

  )٢(ال مدخل للعفو فيهاالَّ اللَّه و طَالب هلا إِالْحدود الَ
األول املنـع، والثـاين طـرف    : احلاء والدال أصالن، وله معنيان )حد(ه أصل :احلدود لغةً

  .الشيء
بواب حداد ملنعـه  ويقال لل وفالن حمدود إذا كان ممنوعا، فاحلد احلاجز بني الشيئني،

 .الناس من الدخول
  :قال األعشى

  

ــا   ــح ديكن ــا يص ــا ومل   فقمن
  

  
  

     

ــدادها   ــد ح ــة عن   )٣(إىل جون
  .)٤(وجبت حقا هللا عز وجلعقوبة مقدرة هو  :اصطالحاً

  للمعىن الذي يقصـده اإلمـام ابـن حـزم     -واهللا أعلم  -وهذا أقرب التعاريف 
  .)٥(-رمحه اهللا-

  والفرق اجلوهري بني احلدود والعقوبات األخرى والذي أشار إليـه ابـن حـزم   
ق اهللا تعاىل وما عداها من العقوبات هو مـن حقـوق   هو أن احلدود من حقو-رمحه اهللا-

الناس، وينبين على ذلك أن ما كان احلق فيه هللا تعاىل فإن اهللا مل جيعل ألحد إسقاط حد من 
  .ن هذه احلدود، ألنه ال حق له فيهحدوده،فال جيوز ألحد العفو يف حد م

موال، فعفو الناس ان احلق فيه للناس كالقصاص يف األعضاء و اجلنايات يف األوإن ك
  .)٦(عن حقوقهم جائز

                                                                                               
رح ( بله وكذا احلج واهلجرة وباب كون اإلسالم يهدم ما قحديث صحيح أخرجه مسلم يف كتاب اإلميان )  ١(

١٢١(. 
 . ٢١٥٣:م ) ١٢/٢١٥(، ٢٢٤٣:م )  ١٣/١٣٧(و .  ١٧٩٠:م )  ١٠/٢٧٤(احمللى  :ينظر)  ٢(
 ) . ١/٣٥٢( و القاموس احمليط ) ٢/٣(مقاييس اللغة البن فارس  :ينظر)  ٣(
 ) .٧/٣٣(، وينظر بدائع الصنائع )١٧٣(أنيس الفقهاء )  ٤(
  .)٢/٥٢٠(ينظر اإلقناع للشربيين  .عن ارتكاب ما يوجبه بأنه عقوبة مقدرة، وجبت زجرا: وعرفه بعض الفقهاء)  ٥(

   .»معصية، لتمنع من الوقوع يف مثلهاشرعا، يف عقوبة مقدرة «:وعرفه الفتوحي
 .)٢/٤٥٦(منتهى اإلرادات  :ينظر

رفة املزيد من الفروق بني احلدود وغريه من العقوبات ينظـر  وملع . ٢٢٤٢: م )  ١٣/١٣٧،١٣٨( ينظر احمللى )  ٦(
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  :وهي -رمحه اهللا-واحلدود كلها أربعة أقسام كما نص على ذلك اإلمام ابن حزم 
  .ب أو بقتل السيف أو برجم احلجارةاإلماتة، وتكون بالصل - ١
  .النفي - ٢
 .القطع - ٣
 . )١(اجللد - ٤

 :وهيرع ال تكون إال يف سبع مواضع إن احلدود اليت حددها الشا -رمحه اهللا-وقال 
وتناول اخلمر يف شرب  وجحد العارية، والسرقة، والقذف بالزنا، والزنا، والردة، احملاربة،«

  .  )٢( »وما عدا ذلك فال حد هللا تعاىل حمدودا فيه. أو أكل، فقط
  :معىن القاعدة إمجاالً

حده سبحانه وتعـاىل ال  و قامتها وال مطالبتها إال اهللاال حيق ألحد إ إن احلدود اليت
ألحد أن يسقطها، ألن إقامة هذه احلدود حق من حقوق اهللا تعاىل، وهـي ليسـت    جيوز

 تعاىل وحـده، ال  إن شاء عطلها، بل هي واجبة هللاإىل اختيار أحد إن شاء أقامها و موكولة
  . )٣(وال حكم دخيار فيها ألح

أحدمها هللا، والثاين للمخلوق، كان حق اهللا تعاىل أحـق   :إذا اجتمع يف احلد حقان
لنيب صلى اهللا عليـه  القضاء وأوىل باألداء، للخرب الذي رواه ابن عباس رضي اهللا عنه عن اب

  .)٤( )بالوفاء، ودين اهللا أحق أن يقضى اقضوا اهللا فهو أحق: (وسلم أنه قال
  .)٦( )٥( )كتاب اهللا أحق وشرط اهللا أوثق(وقوله صلى اهللا عليه وسلم 

                                                                                               
والنظرية العامة .  ٢٤٦:ق ) ١٣١٨-٤/١٣١٣( الفروق للقرايف  :،  وكتاب٢١٥٣: م )  ١٢/٢١٥( احمللى 

 ) .٢٠-١/١٧( عبد اهللا العلي الركبان : إلثبات موجبات احلدود للدكتور 
 . ٢١٨٨:م )  ١٣/٣٦(احمللى  :ينظر)  ١(
 . ٢١٦٧: م )  ١٣/٥( حمللى ا)  ٢(
 . ٢١٥٣: م )  ١٢/٢١٥( احمللى  :ينظر)  ٣(
 .من هذا البحث) ٣٢٦: (سبق خترجيه ينظر)  ٤(
 .من هذا البحث) ٢١٥:(سبق خترجيه ينظر)  ٥(
 . ٢٢٦٠: م )  ١٣/١٥٦( احمللى  :ينظر)  ٦(



____333_____________________________________________  __      
 

 

  
  

  : أدلة القاعدة
  : من القرآن :أوالً
   .)١(چڑ  ک  ک  ک  کچ : ال تعاىلق - ١
  )٢(چ                                     چ :قال تعاىل - ٢

يف هاتني اآليتني وغريمها من كتاب اهللا أمر اهللا بإقامة حدوده من غـري إسـقاط أو   
تعد على مـا حـده اهللا    فمن فعل خالف ذلك فقدتقصري أو تفريط، وال تعد أو إسراف، 

  .)٣(وشرعه
  :ن السنةم: ثانياً

شأن املخزومية الـيت سـرقت،   أن قريشا أمههم (ا ما ورد عن عائشة رضي اهللا عنه
ومن جيترئ عليه إال أسامة بن : ها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ فقالوامن يكلم في: فقالوا
: فلما قال لرسول هللا صلى اهللا عليه وسلم ما قال، قال له النيب صلى اهللا عليه وسلم  -؟ زيد
  . )٤( ...)أسامة  أتشفع يف حد من حدود اهللا؟  يا

ويف هذا احلديث إنكار شديد من النيب صلى اهللا عليه وسلم على شـفاعة أسـامة   
يف إسقاط حد من حدود اهللا، فال  -وهو حب رسول صلى اهللا عليه وسلم  -رضي اهللا عنه

مكانته ومهمـا   ما كانتحيق ألحد أن يسقط حدا من حدود اهللا إذا وصلت إىل اإلمام مه
 .علت مرتلته

  :من املعقول: ثالثاً
ومل يأْت نص وال إمجاع بأنَّ إلنسان حكمـا يف  «:  -رمحه اهللا-قال اإلمام ابن حزم  - ١

                                 
 . ١٨٧: البقرة)  ١(
 . ٢٢٩: البقرة)  ٢(
 ) . ٢٢.( زايل خليل عيد احلدود الشرعية للغ :ينظر)  ٣(
 ،)٦٧٨٨رح ( رواه البخاري يف صحيحه يف كتاب احلدود، باب كاهية الشفاعة يف احلد إذا رفع إىل السلطان )  ٤(

ه والنهي عن الشفاعة يف ومسلم أيضا يف صحيحه يف كتاب احلدود باب قطع السارق الشريف وغري ،)٦٧٨٨
 ) .١٦٨٨رح (احلدود 
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  .)١( »إسقاط حد من حدود اللَّه تعاىل فصح أنه ال مدخل للعفوِ فيه
ها من مصـاحل  إن هذه احلدود من حق اهللا تعاىل ال جيوز إسقاطها ملا يترتب على إقامت - ٢

رمحـه  -للمجتمع وملن أقيم عليه احلد، ويف هذا كالم حمكم لشيخ اإلسالم ابن تيمية 
إن إقامة احلد من العبادات،كاجلهاد يف سبيل اهللا فينبغي أن يعرف أن «حيث قال  -اهللا

إقامة احلدود رمحة من اهللا بعباده فيكون الوايل شديدا يف إقامة احلد ال تأخذه رأفة يف 
هللا فيعطله، ويكون قصده رمحه اخللق بكف الناس عن املنكرات، الإلشفاء غيظه دين ا

وإرادة العلو على اخللق ، مبرتلة الوالد إذا أدب ولده فانه لو كف عن تأديـب ولـده   
كما تشري به األم رقة ورأفة لفسد الولد وإمنا يؤدبه رمحة به وإصالحا حلاله مع أنه يود 

يبه، ومبرتلة الطبيب الذي يسقى املريض الـدواء الكريـه،   ويؤثر أن ال حيوجه إىل تأد
ومبرتلة قطع العضو املتآكل، واحلُجم، وقطع العروق بالفصاد وحنو ذلك بـل مبرتلـة   

  .نفسه من املشقة لينال به الراحة شرب اإلنسان الدواء الكريه وما يدخله على
  .امتهاي أن تكون نية الوايل يف إقفهكذا شرعت احلدود وهكذا ينبغ  
فإنه مىت كان قصده صالح الرعية والنهى عن املنكرات، جبلب املنفعة هلـم، ودفـع    

 أالن اهللا لـه القلـوب،  : بذلك وجه اهللا تعاىل، وطاعة أمـره املضرة عنهم، وابتغى 
  . )٢( »وتيسرت له أسباب اخلري،وكفاه العقوبة البشرية

  :تطبيقات القاعدة
د السبعة اليت نص عليها اإلمام، وهي احلرابـة  وتطبيق هذه القاعدة على مجيع احلدو

  .)٣(والسرقة والزنا والقذف بالزىن والردة وجحد العارية وتناول اخلمربعد أن يقدر عليه 
وأما احلدود فال طالب هلا إال اللَّه تعاىل وال حق للمقذوف يف « : -رمحه اهللا-قال 

 ا وال يف إسقاطها وال يف طلبها وكذلك املسروقمنه واملزين بامرأته أو حرميته أو أمتـه  إثبا
  .)٤( »أو غري ذلك فليس لذلك كله طالب

                                 
 . ٢٢٤٣:م )  ١٣/١٣٨(احمللى )  ١(
 ) . ٢٨/٣٢٩،٣٣٠( الفتاوى البن تيمية )  ٢(
 . ٢٢٩٩: م )  ١٣/٢٠٥( احمللى  :ينظر)  ٣(
 . ١٧٩٠:م )  ١٠/٢٧٤( احمللى )  ٤(
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اتفقوا على أنه ال عفو للمسروق منه يف قطع يد سـارقة وال  « :-رمحه اهللا-وقال 
حملارب له وال للْمزنِي بامرأته وأمته عن اللمقطوع عليه يف الطريق يف العفو عن القاطع عليه 

  .)١( »الزاين ما
أن القذف حق من حقوق اهللا وأنه ليس للمقـذوف   -رمحه اهللا-وقد رجح اإلمام 

  . )٣(إذا بلغ أمره إىل احلاكم )٢(العفو عن القاذف
  .وباهللا التوفيق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
 . ٢٢٤٣: م )  ١٣/١٣٨( احمللى )  ١(
 . ٢٢٤٣: م )  ١٣٨- ١٣/١٣٦( احمللى  :ينظر)  ٢(
 . ٢١٨٢: م )  ١٣/٣٠( احمللى  :ينظر)  ٣(
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  دةـاعـق
 وا فَهقفَذَ حذٌ كُلُّ من أَنافنوددرم والً فَهاطفَذَ بأَن نم١(و(  

  :معىن القاعدة
يف هذه القاعدة صورة من صور التعاون والتكافل يف اتمع املسلم وحفظا للحقوق 

  . ةمن الضياع، وتشجيعا على املبادرة والشعور باملسؤولي
فينظر يف هذا التصـرف الـذي    ألا تتعلق حبكم التصرف يف ماله ويف مال الغري،

ا وجب علينـا إمضـاؤه   أمضاه يف مال غريه، أو يف حق من حقوقه، فإن كان ما فعل حق
  . جيوز إمضاؤه وإنفاذه وهو مردودوإنفاذه، وإن كان هذا التصرف باطال فال

من ليس خماطبا وال مكلفًا وال مملكًا « :يف بيان هذه القاعدة -رمحه اهللا-قال اإلمام 
ماله فال شك يف أنَّ غريه هو املأمور بإصالح ماله فمن سارع إىل ما أُمر به من ذلك فهـو  

  .)٢( »حق
  :أدلة القاعدة

  .)٤(چۆ  ۈ  ۈ  ٷچ  :وقال تعاىل )٣( چٻ  پ  پچ  :قال تعاىل -
ويف هذا عموم لكل مسلم وبيان أنه ليس كل من حكم حبكم أن حكمـه نافـذ،   

  .)٥(ولكن ننظر إن كان حقاً أنفذناه وإن كان باطالً رددناه
  )٦(چ                               چ : وقال تعاىل -
  .)٧(چک  گ  گ   گ  گچ : وقال تعاىل -

  .)١() م أخو املسلم ال يظلمه وال يسلمهاملسل: (صلى اهللا عليه وسلمولقوله 

                                 
 . ١٨١١:م  )١٠/٣٠٠(احمللى )  ١(
 . ١٣٩٩:م ) ٩/١٢١(احمللى )  ٢(
 .١٣٥: النساء)  ٣(
 . ٨:املائدة)  ٤(
 . ١٨١١:م ) ١٠/٣٠٠(ينظر احمللى )  ٥(
 .٢: املائدة)  ٦(
           . ٧١:التوبة)  ٧(
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فصح أن كل مسلمٍ فهو ويل لكل مسلم وأنه مأمور بالنظر له باألحوط وبالقيام لـه  
  .)٢(بالقسط وبالتعاون على الرب والتقوى

   .)٣( )ليس منه فهو ردأمرنا هذا ما من أحدث يف (: صلى اهللا عليه وسلم ولقول
فكل من أنفذ حكما أو عقدا وهو باطل فإنه مردود عليه غري نافذ، ألنه وقع خبالف أمر اهللا 

  .)٤(و أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ما ال يحبـه   فال حيلّ َألحد أن حيكم بإنفاذ)٥(چڑ   ڑ  ک  ک  چ : وقَد قال تعالَى « -

 عز وجلاللَّه.  
  .)٦(چڦ  ڦ  ڄ    ڄ      ڄ  ڄ    ڦڤ  ڤ  ڦچ : وقال تعالَى -

فمن أجاز شيئا نص اللَّه تعـاىل على أنه ال يصلحه فقد عارض اللَّه تعاىل يف حكمه 
    .)٧( »وهذا عظيم جدا
  :تطبيقات القاعدة

ما قاموا به من املسلمني، إذا مل يكن للناس إمام ممكَّن، فإن كل )٨(أحكام أهل البغي - ١
  .         )٩(من احلق فهو نافذ

إذا كان هناك إمام ممكن، فإنه ال ينفذ منها شيء، ألنه ظلم وتعد، فكل ما أخذوه و
من صدقة فعليهم ردها ألنه أُخذ بغري حق، وعليهم ضمان ما أخذوه، وما أقاموه من 

خذ الدية من مال من احلدود فهو مظلمة ال يعتد به، وتعاد احلدود ثانية وال بد، وتؤ

                                                                                               
 . ١٣٩٩:م ) ٩/١٢١(احمللى )  ١(
 .١٣٩٩:م ) ٩/١٢٠(احمللى : ينظر)  ٢(
 . ٢١٦١:م) ١٢/٢٤١(احمللى: لبحث، وينظرمن هذا ا) ٢٢٣:(سبق خترجيه ينظر)  ٣(
 . ١٢٥٨:م ) ١٠/٢٦٩(احمللى  :ينظر)  ٤(
  ٢٠٥:  البقرة)  ٥(

 . ٨١: يونس )  ٦(
 . ١٤٤٨: م ) ٩/١٩٩(احمللى  :ينظر)  ٧(
عن  الظاملة اخلارجة الفئة: االستطالة والكرب، وأهل البغي همهو الظلم وأصله احلسد،والبغي أيضا الفساد و: البغي)  ٨(

  .والباغيه اليت تعدل عن احلق وما عليه أئمة املسلمني ومجاعتهم : وقيل الشرعي، طاعة اإلمام 
 ) .١٨٧(وأنيس الفقهاء ) ١/٨١(غريب احلديث البن اجلوزي : ينظر

 . ٢١٦١:م ) ١٢/٢٤١(احمللى  :ينظر)  ٩(
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ع ما أنفذوه كان باطال ألن مجي. )١(كموه والبدقتلوه قوداً، وأن يفسخ كل حكم ح
   .باطال فهو مردود

 كل من تصرف يف ماله ببيع أو هبة أو صدقة أو عتق أو غري ذلك، من بالغ وعاقـل،  - ٢
 أو أنثى، بكرا ذات أبٍ أو غري ذات أب، أو ذات زوج أو ال ، ذكراًكان أو عبداً حراً

ومردود فعلُ كل أحد يف ماله  نافذٌ إذا وافق احلق من الواجب أو املباح،زوج هلا، فإنه 
وال فرق وال اعتراض ألبٍ وال لـزوجٍ وال حلـاكم يف    إذا خالف املباح أو الواجب،

 .يةً للَّه تعاىل فهو باطلٌ مردودشيء من ذلك إال ما كان معص
مبا ال يبقى بعده للمتصدق، أو الواهب غىن،فإن  ومن معصية اللَّه تعاىل الصدقة والعطية

 تصرف علن بانتزاعه منه، وال جيوز للعبد حينئذأراد السيد إبطال فعل العبد يف ماله فلي
  .)٢(يف شيٍء منه

من فروع القاعدة ما ذكره اإلمام يف كتاب الشفعة، فيمن كان بينه وبني غـريه أرض   - ٣
و وهبه أو تصدق به أو أَصدقه، فإن كـان  أو حيوان أو عرض، فباع شيئا من ذلك أ

شريكه غائبا ومل جيبه إىل القسمة، أو حاضرا يتعذر عليه أن يضمه إىل القسـمة أو مل  
جيب إىل القسمة، فله تعجيل أخذ حقه والقسمة والعدل فيها، ومنعه من أخذ حقـه  

قدار حقـه  جور، وكل ذي حق أوىل حبقه فينظر حينئذ، فإن كان أنفذ ما ذكرنا يف م
وكل مـا   يف القيمة بالعدل غري متزيد وال حمابٍ لنفسه بشيء أصالً فهي قسمةُ حق،

 .لك جائز نافذٌ أحب شريكه أم كرهأنفذ من ذ
فإن كان حاىب نفسه فسخ كل ذلك ألا صفقةٌ مجعت حراما وحالال فلـم تنعقـد   

  .)٣(صحيحةً 
مل يبلغ، أو بلغ ولكنه ال مييز  ت الصغري الذيومن التطبيقات على هذه القاعدة، تصرفا - ٤

وال يعقل، أو ذهب متييزه بعد أن بلغ مميزا،فهؤالء غري خماطبني، وال ينفذ هلم أمـر يف  
  .)٤(شيء من ماهلم

                                 
 . ٢١٦١:م ) ١٢/٢٤١(احمللى  :ينظر)  ١(
 . ١٣٩٤:م ) ٩/٨٧(احمللى  :ينظر)  ٢(
 . ١٢٥٨: م ) ٨/٢٦٩( احمللى  :ينظر)  ٣(
 . ١٣٩٩:م ) ٩/١٢٠(احمللى  :ينظر)  ٤(
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لصغر أو جنون فسواٌء كان عليه وصي من أَبٍ أو من قـاضٍ   يف مالهفمن حجِر عليه 
و عملٍ ما فهو نافذٌ الزم ال يـرد وإن  فكل من نظر له نظرا حسنا يف بيعٍ أو ابتياعٍ أ

زجا مل يأنفذ عليه الوصي ما ليس نظر.  
فكل بر وتقوى أنفذه املُسلم للصغري والذي ال يعقلُ فهو نافذٌ بنص القرآن ومل  يأت 

  . )١(قطُّ نص بإفراد الوصي بذلك ورد ما سواه
من سبق إىل حسن النظـر  الغائب الذي خيشى عليه أن يتضرر يف ماله أو يضيع، فكل  - ٥

فيه نفذ ذلك التصرف، إال فيما مينع منه إذا قدم وكان ال ضرر يف ترك إنفاذه، فهـذ  
  .)٢(ليس ألحد إنفاذه

وال يصححه  وال ميكن إنفاذه وكلُّ من باع بيعا فاسدا فهو باطلٌ وال ميلكه املشتري، - ٦
وال موت املتبـايعني   ،وال فساد السلعة وال ذهاا ،وال تغري األسواق ،طول األزمان

 .واحلمد هللا رب العاملني  .)٣( أصالً
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دةـاعـق
  الدين والْحكْم واحد على الْجميعِ

                                 
  .  ١٣٩٩:م ) ٩/١٢٠(احمللى  :ينظر)  ١(
  .  ١٣٩٩:م ) ٩/١٢٠(احمللى  :ينظر)  ٢(
 . ١٤٤٨: م ) ٩/١٩٩(احمللى  :ينظر)  ٣(
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   )١(إِالَّ أَنْ يأْتي نص أو إمجاع بِالْفَرقِ بني شيٍء من ذلك
ـ بيف هذه القاعدة بيان واضح  ه أن األصل يف خطاب اهللا سبحانه وتعاىل وخطاب نبي

الرجال والنساء واألحرار والعبيد، من  اخللق صلى اهللا عليه وسلم أن يكون موجهاً إىل مجيع
ويف فهم هذه القاعدة نفع كـبري،   .من غري تفريق بينهم إال بنص أو إمجاع يدل على الفرق
  .ل هذه املناقشات، وباهللا التوفيقوحل لكثري من خالفات الفقهاء وضبط ذهين للفقيه يف مث

  :القاعدةمعىن 
يف إن وجـوب التسـوية   : يان هذه القاعدةيف ب -رمحه اهللا-يقول اإلمام ابن حزم 

األحكام بني احلر والعبد والذكر واألنثى ذات اَألب البكر وغري البكر واليتيمة وذات الزوج 
فَألن الدين واحد على اجلميع، واحلكم واحد على اجلميع، إال أن يأيت بالفرق بني شيء من 

   .)٢(ك قرآن أو سنةٌ أو إمجاعذل
وال خـالف يف أنَّ العبـد واألمـة    «: يف موضع آخر -رمحه اهللا-ويقول  أيضاً 

مخاطبان باإلسالم وشرائعه ملزمان بتخليص أنفُسهما والتقرب إىل اللَّه تعاىل بصاحل األعمال 
إال حيث جاء النص  موعدان باجلنة متوعدان بالنار كاألحرار وال فرق فالتفريق بينهما خطأ

  .)٣( »بالفرق بينهما
  : أدلة القاعدة

  : -رمحه اهللا-ولالستدالل هلذه القاعدة يقول اإلمام ابن حزم 
إن لكل معىن لفظا يعرب به وال بد، وال خالف بني أحد من العرب وال من حـاملي  

األحـرار   من -والنساء  -من األحرار والعبيد -اللغة من أوهلم عن آخرهم، يف أن الرجال 
أخرب عنهم، أن اخلطاب واخلـرب   وأن الذكور واإلناث إذا اجتمعوا وخوطبوا، أو -واإلماء

يرِدان بلفظ اخلطاب واخلرب عن الذكور إذا انفردوا وال فرق، وأن هذا أمر مطرد أبدا علـى  

                                 
  .١٣٩٨: م ) ٩/١١٨( ، ١٣٧٨: م ) ٩/٦٥(احمللى  :ينظر)  ١(

 ) . ٢/١٠٥(،إعالم املوقعني )١/٥٤٨(موع املذهب للعالئي ا: وينظر
 .١٣٧٨:م ) ٩/٦٥( احمللى  :ينظر)  ٢(
 . ١٣٩٨: م ) ٩/١١٨( احمللى )  ٣(
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غـري   حالة واحدة، فصح بذلك أنه ليس خلطاب الذكور خاصة لفظ جمرد يف اللغة العربيـة 
بيان زائد بأن املراد الذكور دون اإلناث، فلما صـح  ال أن يأيت اجلامع هلم ولإلناث، إ اللفظ

مل جيز محل اخلطاب على بعض ما يقتضيه دون بعض إال بنص أو بإمجاع، فلما كانت لفظة 
افعلوا واجلمع بالواو والنون ومجع التكسري يقع على الذكور واإلناث معا، وكان رسول اهللا 

مبعوثا إىل الرجال والنساء بعثا مسـتويا وكـان خطـاب اهللا تعـاىل      وسلم صلى اهللا عليه
للرجال والنساء خطابا واحدا مل جيز أن خيص بشيء من  صلى اهللا عليه وسلموخطاب نبيه 

   .)١(ذلك الرجال دون النساء إال بنص جلي أو إمجاع
به اخلصـوص   ومعىن ذلك أننا حنمل الكالم على عمومه، فإذا قام دليل على أنه أراد

  .)٢(صرنا إليه
  :ومن ذلك العموم  يف القرآن -
  .)٣(چۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ   ۅ  چ :قال اهللا تعاىل -١

وهذا متوجه بعمومه إىل الرجل واملرأة واحلـر  «:  -رمحه اهللا-قال  :وجه الداللة من اآلية
جل وبني احلر والعبـد  حيث جاء النص بالفرق بني الْمرأة والرواحد إالَّ والعبد والدين كله 

  .)٤( »فَيستثىن حينئذ من عموم إمجال الدين
  .)٥(چپ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ :قال تعاىل -٢

أن اهللا أثبت أن األيامي والعبيد يقع عليهم وصـف الفقـر    :وجه الداللة من اآلية
حينا ويفقر ويعدم يف حـني   والغىن وال يتصور من أحد يقع عليه هذا الوصف إال وهو ميلك

اللَّه تعاىل بالغىن وأخرب أن فقد وعدهم «: تعليقا على هذه اآلية -رمحه اهللا-آخر، قال اإلمام 
فيعدم مـرةً  الفقر والغىن جائزان على العبيد واإلماء وال جيوز أن يوصف بالفقر إال من ميلك 

ويستغين أُخرى وأما من ال ميلك أصالً فال جيوز أن يوصف بفقرٍ وال بغىن كاإلبل والبقـر  

                                 
 ) .٣/٣٣٦( اإلحكام يف أصول األحكام  :ينظر)  ١(
 ) .٣/٣٣٩( اإلحكام يف أصول األحكام )  ٢(
 ) .٥٨(النساء )  ٣(
 . ١٨٠٥: م )  ١٠/٢٩٦( احمللى )  ٤(
 . ٣٢: النور)  ٥(
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والسباعِ واجلمادات وهذا واضح والقرآن والسنن يف أكثر عهودمها شاهد كل ذلك بصحة 
  .)١( »قولنا ههنا إذ مل يأت نص يف شيء من األوامر بالفرق يف األموال بني حر وعبد

  .)٢( چھ   ھ  ھ  چ  :تعاىل قال -٣
ال خالف بني املسلمني يف أنه واقع على إناث اخلنازير كوقوعها على ذكورها بنفس 

  .)٣(اللفظ للنوع كله 
خماطبون ذه اآليـات  مجيع املكلفني  أحد من املسلمني قاطبة يف أن وال خالف بني

 )٥(چ ہ  ہ  ہ   ہ  ۀچ :وقوله تعـاىل  )٤( چڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  چ : كقوله تعاىل

      چ  :وقوله تعـاىل  )٦( چھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭچ  :وقوله تعاىل
  .  )٧(چ 

، وهل خص أحـد مـن   فيدخل يف هذا اخلطاب الذكور واإلناث األحرار والعبيد
  ؟ هوالء دون اآلخر

بد من أنه عموم جلميع املكلفني، فكل خطاب ورد فهو هكذا، وال فـرق بـني   فال
  . )٨(ار والعبيد وال الرجال وال النساء إال ما فرق النص فيه بينهماألحر

   :ومن السنة
 :أَحب إِلَيك؟ قـال أَي الناس  سأل عمرو بن العاص رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم -

  .)٩(أَبوها: فقلت من الرجالِ؟ فقال.عائشةُ
                                 

 . ١٣٩٨: م )  ٩/١٢٠( احمللى )  ١(
 . ١٤٥: األنعام)  ٢(
 ) .٣/٣٣٩( اإلحكام يف أصول األحكام  :ينظر)  ٣(
 . ٤٣: البقرة)  ٤(
 .١٨٥: البقرة)  ٥(
 .٩٧: آل عمران)  ٦(
 . ٢٨٢: البقرة)  ٧(
 ) . ٣/٣٤٣( اإلحكام يف أصول األحكام  :ينظر)  ٨(
كنت متخذا  لو: ري يف صحيحه يف كتاب فضائل الصحابة، باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم أخرجه البخا)  ٩(

  ائل أيب بكر الصديقباب فض يف صحيحه يف كتاب فضائل الصحابةومسلم . )٣٤٢٦: رح (خليال 
 ) .٢٣٨٤: رح (  رضي اهللا عنه
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م وهو أعلم الناس باللغة اليت وجه الداللة من احلديث أن الرسول صلى اهللا عليه وسل
بعث ا، محل اللفظ على عمومه يف دخول النساء مع الرجال حىت أخربه السائل أنـه أراد  

  .)١(بعض من يقع عليه االسم الذي خاطب به فقبل ذلك منه عليه السالم
، وأجاز عليه السالم صدقة العبد )٢(كان النيب صلى اهللا عليه وسلم جييب دعوة اململوك -

  .)٤(رضي اهللا عنه)٣(يته كما وقع مع سلمان الفارسيالعبد وهد
فلو مل يكن مالكاً ملاله مل جيب دعوة اململوك، وملا قبل هدية سلمان الفارسي رضي اهللا 

  . )٥(عنه
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم بعث إىل العبيد واألحرار  :ومن األدلة على هذه القاعدة -

اع مجيع األمة، وإن الشريعة اليت هي اإلسـالم  وإىل الرجال والنساء بعثا متساويا بإمج
الزمة هلم مجيعا، وأن اخلطاب بالعبادات واألحكام متوجه إليهم مجيعا، إال ما خصهم 
منهم بدليل، وكل هذا يوجب أال يفرد أحد منهم بشيء قد صح اشتراك اجلميع فيـه  

  . )٦(إال بنص أو إمجاع 

                                 
 ) .٣/٣٣٩( ينظر اإلحكام يف أصول األحكام )  ١(
كتاب )  ٧١٢٨:رح ( »هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه « : مسنده وقال عنهأخرجه احلاكم يف)  ٢(

هذا ال نعرفه إال من حديث « :وقال عن احلديث) وجييب دعوة العبد(األطعمة، وأخرجه الترمذي يف سننه بلفظ 
 : رح( كتاب اجلنائز، وأخرجه ابن ماجة يف سننه )  ١٠١٧رح (  »مسلم عن أنس، ومسلم األعور يضعف

اهده كما يف السلسلة كتاب التجارات باب ما للعبد أن يعطى ويتصدق، وصححه األلباين بشو)  ٣٣٩٦
   ) . ٥/١٥٨) (  ٢١٢٥ :رح(الصحيحة 

 ) .١٢/١٣٩( وينظر نصب الراية يف ختريج أحاديث اهلداية 
، والطرباين يف معجمه من مسند سلمان الفارسي رضي اهللا عنه)  ٢٣٧٧٣رح ( أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده )  ٣(

ما روى ابن عباس من سلمان، وأورده اهليثمي يف جممع الزوائد ومنبع الفوائد وقال عن )  ٦٠٦٥رح ( الكبري 
 :ينظر »عند أمحد والطرباين رجاهلما رجال الصحيح غري حممد بن إسحق وقد صرح بالسماع« :احلديث

)  ٨٩٤رح ( »هذا إسناد حسن« -رمحه اهللا-ل ، وقد صححه األلباين يف السلسلة الصحيحة وقا)٩/٣٣٦(
)٢/٤٦٨. ( 

 . ١٣٩٨: م ) ٩/١٢٠( احمللى  :ينظر)  ٤(
 . ١٣٩٨: م )  ٩/١٢٠( احمللى  :ينظر)  ٥(
 ) .  ٣/٣٤١،٣٤٣( اإلحكام يف أصول األحكام  :ينظر)  ٦(
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  :تطبيقات القاعدة
ء، ألنه خماطب باألمر باملعروف والنهي عن النكـر، وألنـه   جيوز للعبد أن يلي القضا - ١

وللنص اجللي من )١(چۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ   ۅ  چ   : ول اهللا تعاىلداخل يف ق
أوصاين خليلي : حيث قال)٢(رضي اهللا عنهأليب ذر  صلى اهللا عليه وسلمقول الرسول 

  )٤( .)٣(أن أمسع وأطيع وإن كان عبداً جمدع األطراف
ز للعبد أن يتصدق ويهب ويبيع ويشتري بغري إذن سيده مثل احلر، واألمة كاحلرة وجيو - ٢

   )٦( .)٥(ما مل ينتزع سيدمها ماهلما
والربا يقع بني العبد وسيده كما يقع بني احلر واحلر وال فرق، وإذ حرم اهللا تعاىل الربا  - ٣

   )٨( .)٧( چ                چ  وتوعد فيه فما خيص عبداً من حر
أحد أن يتصرف يف ماله بكل أنواع التصرفات اليت أباحتها الشريعة مـن بيـع   لكل  - ٤

وشراء وعتق وهبة وصدقة والنفقة يف وجوه اخلري، سواء كان حراً أو عبداً أو ذكراً أو 

                                 
 ) .٥٨(النساء )  ١(
ر بن جنادة وقيل غري ذلك، أحد السابقني بري: جندب بن سكن وقيل: الغفاري، وقيلجندب بن جنادة هو )  ٢(

كان رأسا يف الزهد والصدق والعلم والعمل، قواال باحلق  صلى اهللا عليه وسلم،األولني، من جنباء أصحاب حممد 
  . وثالثني ويقال مات يف ذي احلجةمات سنة اثنتني.ه يف اهللا لومة الئم على حدة فيهال تأخذ

 ) .١/٥٨٤(وصفة الصفوة ) ٧٨-٢/٤٦(سري أعالم النبالء : ينظر     
، وابن ماجـة ...يف غري معصية  اإلمارة، باب وجوب طاعة األمراء: ، كتاب) ١٨٣٧:رق ( أخرجه مسلم )  ٣(

 .اجلهاد باب طاعة اإلمام : كتاب)  ٢٨٦٢: رق (
 . ١٨٠٥: م )  ١٠/٢٩٦( احمللى  :ينظر)  ٤(
أنه أعطى احلجام أجرة وسأل عن  صلى اهللا عليه وسلمل اهللا وأما انتزاع السيد مال العبد فقد صح عن رسو)  ٥(

فصح أن للسيد أخذه بأمر ه عليه السالم بأن خيفف عنه من خراجه، وصح . ضريبته، فأمر أن خيففوا عنه منها
البيوع باب ذكر واحلديث متفق عليه رواه البخاري يف صحيحه يف كتاب . أن مال العبد له ما مل ينتزعه سيده

  ) . ١٢٠٢رح ( ومسلم يف صحيحه يف كتاب املساقاة باب حل أجرة احلجامة ) ١٩٩٦رح (  احلجام
 . ١٥٦٢: م ) ٩/٣٢٦( احمللى  :وينظر

 . ١٧٦٣:م ) ١٠/٢٠٧( ، ١٥٦٢:م ) ٩/٣٢٦(، ١٣٩٨: م )  ٩/١١٨(احمللى  :ينظر)  ٦(
   .٦٤:  مرمي)  ٧(
 .١٥٠٦:م )  ٩/٢٧٥( احمللى  :ينظر)  ٨(
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أنثى أو بكراً ذات أب أو غري ذات أب، أو ذات زوج أو اليت ال زوج هلا، وكل ذلك 
أحد يف ماله إذا خالف احلق، وال اعتراض ألب نافذ إذا وافق احلق ومردود فعل كل 

  .ما كان معصية هللا تعاىل فهو باطلوال لزوج وال حلاكم يف شيء من ذلك إال 
فصح أنّ كل أحد مندوب إىل فعل اخلري والصدقة والعتق « :-رمحه اهللا-يقول اإلمام 

ذكرنا من  والنفقة يف وجوه الرب ليقي نفسه بذلك نار جهنم وال خالف يف أن كل من
عبد وذات أَبٍ وبكرٍ وذات زوجٍ مأمورون، منهيون، متوعدون بالنـار، منـدوبون   
موعودون باجلنة فقراء إىل إنقاذ أنفسهم منها كفقر غريهم سواًء سواًء، وال مزية، فال 
خيرج من هذا احلكم إال من أخرجه النص، ومل يخرج النص إال انون ما دام يف حال 

ذي مل يبلغ إىل أن يبلغ فقط، فكان املفرق بني من ذكرنا فيطلق بعضا على جنونه، وال
الصدقة واهلبة والنكاح ومينع بعضا بغري نص مبطلٍ، حمرم ما ندب اللَّه تعاىل إليه، مانع 

  .)١( »مانعا من فعل اخلري
خاصـة  واجلزية الزمة للحر منهم والعبد والذكر واألنثى والفقري والغين من البـالغني   - ٥

  )٣( .)٢(چگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   چ لقول اهللا تعاىل 
 صلى اهللا عليه وسلمد على من قذف العبيد واإلماء، والدليل أن النيب احلوجوب إقامة  - ٦

: صلى اهللا عليه وسـلم سوى بني حرمة العرض من احلر والعبد نصا كما هو يف قوله 
    )٥( .)٤() كم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرامإن دماءكم وأموال(
  .)٦(شهادة العبد واألمة يف كل شيء لسيدمها ولغريه كشهادة احلر واحلرة وال فرق - ٧
من فروع القاعدة أن الطالق بيد العبد ال بيد سيده، ويعلم أن طالق العبد لزوجتـه   - ٨

األمة أو احلرة، وطالق احلر لزوجته األمة أو احلرة كل ذلك سواء، وال حيـرم مـن   

                                 
 . ١٣٩٤:م ) ٩/٨٨( احمللى )  ١(
 . ٢٩: التوبة)  ٢(
 . ٩٦٠:م )  ٧/٢٥٧( احمللى  :ينظر)  ٣(
 .من هذا البحث) ١٩١( :سبق خترجيه ينظر)  ٤(
 . ٢٢٣٢:م ) ١٣/١٢٥(احمللى  :ينظر)  ٥(
 . ١٧٩٢:م ) ١٠/٢٨٠( احمللى )  ٦(
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  .)١(ال بثالث تطليقات ال بأقلالطالق ممن ذكرنا إ
وللعبد أن ينكح ما طاب له من النساء مثىن وثالث ورباع، فلم خيص اهللا عبدا من حر  - ٩

  .)٢(فهما سواء، وللعبد أن يتسرى كاحلر لعدم وجود التخصيص
الرجـل واملـرأة   ونذر «: حيث قال -رمحه اهللا-ومن فروع القاعدة ما ذكره اإلمام  -١٠

ت األب وذات الزوج وغري الزوج والعبد والْحر سـواٌء يف  البكر ذات األب وغري ذا
 كل ذات ما ذكرنا ألن أمر اهللا تعاىل بالوفاء بالنذر وأمر رسوله صلى اهللا عليه وسلم

   )٤(.)٣( »  چ              چ بذلك عموم مل خيص من ذلك أحد من أحد 
والنهي عن املنكر واجـب   وجيب على النساء النِفار للتفقه يف الدين واألمر باملعروف -١١

عليهن كوجوبه على الرجال، وفرض على كل امرأة التفقه يف كل ما خيصـها كمـا   
ذلك فرض على الرجال ففرض على ذات املال منهن معرفة أحكام الزكـاة وفـرض   
عليهن كلهن معرفة أحكام الطهارة والصالة والصوم وما حيل وما حيرم مـن املآكـل   

  .)٥(لك كالرجال وال فرقواملشارب واملالبس وغري ذ
 .)٦(والقسامة واجبة يف العبد كما هي يف احلر -١٢
  
احلج إىل مكَّة والعمرة إليها فرضان على كل مؤمن عاقـل بـالغ   «: -رمحه اهللا-قال  -١٣

يف كل ذلك سواٌء مـرةً  واحلُـرةُ واألمةُ احلُر والعبد ذكر أو أُنثى بكر أو ذات زوجٍ 
  .)٧( »ليها سبيالًيف العمر إذا وجد من ذكرنا إ

  :املستثنيات من القاعدة
ويستثىن من هذه القاعدة كل نص كان فيه خصوص للمرأة كأحكام الدماء اخلارجة 

                                 
 . ١٩٨١:م )  ١١/٢٧٣( احمللى  :ينظر)  ١(
 . ١٨٢٠:م ) ١١/٩( احمللى  :ينظر)  ٢(
 . ٦٤: مرمي)  ٣(
 . ١١١٨:م )  ٨/١٧٨( احمللى )  ٤(
 ) . ٣/٣٣٧( اإلحكام يف أصول األحكام  :ينظر)  ٥(
 . ٢١٥٤:م ) ١٢/٢٢٢(احمللى  :ينظر)  ٦(
 . ٨١١:م )  ٧/٥(احمللى )  ٧(
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ت يف احلج وغري ذلك مما ، وأحكام اللباس،وأحكام العدد وأحكام اإلحرام واحملظورا)١(منها
  .هو معلوم

أبق عنـه، وكجـواز    وكل نص فيه خصوص للعبيد كأحكامه املتعلقة مع سيده إذا
  .عه وشرائه، وأنه ال يرث وغري ذلك، وجواز بي)٢(انتزاع السيد مال عبده

  .)٣(ال جيوز للمرأة أن تصوم غري الفرض إال بإذن زوجها كما نصت السنة على ذلك -
  . )٤(صح اإلمجاع على أن حكم املماليك يف حد الزىن نصف حد احلر  -

  .اعدة واحلمد هللا رب العاملني هذا ما يسر اهللا كتابته يف هذه الق
  
  
  
  
  
  
  
  

 دةـاعـق
  )٥(ويحكَم على الْيهود والنصارى والْمجوسِ بِحكْمِ أَهلِ اإلسالم يف كل شيٍء

  :معىن القاعدة
 أو إجيـاب أو إباحـة مطلقـة أو    قضية يف شيء ما وهو يف الدين حترميهو إمضاء  :احلكم

                                 
 ) . ٢٣٨-١٣٣،١٤٦،٢٣٦( كتاب الطهارة من احمللى مثل  :ينظر)  ١(
 . ١٥٦٢:م ) ٩/٣٢٦(احمللى  :ينظر)  ٢(
 . ٨٠٤:م ) ٦/٢١٢( ، وينظر ١١١٨:م ) ٧/١٧٨( احمللى  :ينظر)  ٣(
 . ٢٢١٠:م )  ١٣/١٠١( احمللى  :ينظر)  ٤(
) ١٠/٢٩٢(، ٢٠٠٤: م )  ١١/٣١٢(، ٢٢٣٤:م)  ١٣/١٢٦:( وينظر أيضا.  ١٧٩٩:م )  ١٠/٢١٩( احمللى)  ٥(

 .١٥١٣:م ) ٩/٢٨٩(، احمللى ١٧٩٩:م ) ١٠/٢٩٢(
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  .)١(راهة أو باختياربك
بـين  (املعروفني باألسباط هي ديانة العربانيني املنحدرين من إبراهيم عليه السالم، و :وداليه

  .مؤيدا بالتوراة ليكون هلم نبياً الذين أرسل اهللا إليهم موسى عليه السالم،) إسرائيل
وهذه بدورها قد اختلـف  . واليهودية ديانة حمرفة يبدو أا منسوبة إىل يهود الشعب

ون نسبة إىل يهوذا أحد أبناء يعقوب وعممت على الشعب على سـبيل  وقد تك. يف أصلها
  . )٢(التغليب

هم أتباع الدين الذي احنرف عن الرسالة اليت أُنزلت على عيسى عليه الصـالة   :النصارى
والسالم، مكملة لرسالة موسى عليه الصالة والسالم، ومتممة ملا جاء يف التوراة من تعاليم، 

  .  )٣(لموجهة إىل بين إسرائي
كلمة فارسية تطلق على أتباع الديانة اوسية، والديانة اوسية ديانة وثنية تقـول   :اوس

بإهلني اثنني، أحدمها إله للخري واآلخر إله للشر، وبينهما صراع دائم إىل قيام الساعة، وهذه 
  .)٤(لشرالعقيدة اليت تقوم على حسب زعمهم الفاسد نتيجة النتصار إله اخلري على إله ا

وس، حبكم أن حنكم على أهل الكتاب ومن أحلق م من ا املراد من هذه القاعدة
من صيغ العموم فال خيرج من ذلك  -احمللى بأل  -أهل اإلسالم يف كل شيء وهذه اللفظة 

إال ما أخرجه النص من الكتاب والسنة، سواء أرضوا بأحكامنـا أم سـخطوا، أحبـوا أم    
  .أتوناكرهوا، أتونا أم مل ي

ذلك فإنه ال حيل لنا أن نردهم إىل حكم دينـهم فـنحكم بـه، وال إىل    على  وبناًء   
  .)٥(حكامهم أصال

القضاء  :يفرق بني احلكم والشريعة، ومقصوده باحلكم-رمحه اهللا-ابن حزم واإلمام 
والدين يف القرآن واللغة يكـون للشـريعة، ويكـون    «: يدل على ذلك قوله -واهللا أعلم-

                                 
 ) . ١/٤٩:( اإلحكام )  ١(
 ) .١/٤٩٥(وسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب امل)  ٢(
 ) . ٢/٥٦٥(املصدر السابق )  ٣(
 ) .٢/١١٣٩(املصدر السابق )  ٤(
 . ١٧٩٩:م )  ١٠/٢١٩(احمللى  :ينظر)  ٥(
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  .آلخرة إىل اللَّه تعاىل ال إليناويكون اجلزاء، فالْجزاُء يف ا احلُكم،
والشريعةُ قد صح أن نقرهم على ما يعتقدون إذا كانوا أهل كتابٍ، فبقي احلكـم  

 . )١( »فوجب أن يكون كله حكم اللَّه كما أمر
  :أدلة القاعدة

  :األدلة من القرآن: أوالً
وهذه اآلية ناسخة يف )٢(چۆ  ۈ  ۈ  ٷ   ۋ  ۋ  چ : من أدلة القاعدة، قول اهللا تعاىل  -١

چ : ختري الرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني احلكم بينهم أو اإلعراض عنهم، يف قوله تعاىل 
  .)٣(چپ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ
 )٤(نِسخت من هذه السـورة :ن ابن عباس رضي اهللا عنه حيث قالكما نقل ذلك ع

انتةُ : آيصلى فكان رسول اللَّه  )٦(چپ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀچ  :قوله تعاىلو)٥(چڄچ آي
عنهم فردهم إىل أحكامهم،  خمريا إن شاء حكم بينهم وإن شاء أعرض صلى اهللا عليه وسلم

  .)٨( )٧( چۆ  ۈ  ۈ  ٷ   ۋ  ۋ  چ : فرتلت
  .حيكم بينهم مبا يف كتابناأن  صلى اهللا عليه وسلمفأمر رسول اللَّه 

  . )٩( وهذا مسند َألن ابن عباسٍ أخرب برتول اآليةقال أبو حممد 
   )١٠(چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ      چ   چچ : قوله تعاىل -٢

                                 
 . ١٧٩٩:م )  ١٠/٢٩٢(احمللى )  ١(
 .  ٤٩: املائدة)  ٢(
 . ٤٢املائدة )  ٣(
 .يقصد سورة املائدة )  ٤(
 . ٩٧: املائدة)  ٥(
 . ٤٢املائدة )  ٦(
 .٤٩: املائدة)  ٧(
ف العلماء يف النسخ وذكر خال) ١/٣٩٧(والناسخ واملنسوخ للنحاس ) ٣٦(واملنسوخ البن حزم  الناسخ: ينظر)  ٨(

 .النسخ هلذا احلكم
 . ١٧٩٩:م )  ١٠/٢٩٢(احمللى )  ٩(
     .       ١٩٣: البقرة)  ١٠(
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والدين احلكم، فواجب «: -رمحه اهللا-يقول اإلمام ابن حزم  :وجه الداللة من اآلية
، ومن أن حيكم عليهم حبكم اإلسالم، وهو الزم هلم وبتركهم إياه استحقوا اخلـلود يف النار

  . )١( »قال إنه ال يلزمهم دين اإلسالم فقد فارق اإلسالم
َألحد أن يحكم وال حيلُّ الدين كله واحد علينا وعلى الكفَّار، « :-رمحه اهللا-وقال 

  .)٢( »عليهم، وال هلم إالَّ حبكم اإلسالم لنا وعلينا، إالَّ حيث جاء النص بالفرق بيننا وبينهم
  .)٣(چٻ  پ  پ  چ : قول اهللا تعاىل -٣

ولَيس من الْقسط تركُهم يحكُمونَ بِـالْكُفْرِ   « :-رمحه اهللا-يقول اإلمام ابن حزم 
لَ بِهمالْعو لَ بِهالْقَو مرالَى أو حعت اللَّه طَلَهكْمٍ قد أَبلِ أو بِحدبألن ذلك ليس مـن  )٤( » الْم

  .القسط بل هو من الظلم 
  .)٥(چ                              چ  :اىلاهللا تع وقول -٤
  

  :وجه الداللة من اآلية
أن من يردهم إىل حكم الكفر املبدل والدين احملرف واألمر املنسوخ احملرم، مل يكـن  

  .)٦(معينا هلم على الرب والتقوى، بل كان معني هلم على اإلمث والعدوان
  .)٧(چ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ چ : وقوله تعاىل -٥

والصغار هو جري أحكامنا عليهم، فإذا ما تركوا حيكمون بكفرهم فما أصغرناهم «
  .)٨( »ومعاذ اهللا من ذلك  –بل هم أصغرونا 

                                 
 . ٢٠٠٤: م )  ١١/٣١٢(احمللى )  ١(
 . ١٧٩١: م )  ١٠/٢٨٠(احمللى )  ٢(
 . ١٣٥: النساء)  ٣(
 . ١٧٩٩:م )  ١٠/٢٩٢(احمللى )  ٤(
 . ٢: املائدة)  ٥(
 . ١٧٩٩:م )  ٢٩٢/ ١٠(ينظر احمللى )  ٦(
 . ٢٩: التوبة)  ٧(
 . ١٧٩٩:م )  ١٠/٢٩٣(احمللى )  ٨(
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  :األدلة من السنة: ثانياً
  .ةيأنه قتل يهودياً قوداً بصب صلى اهللا عليه وسلم صح عنه - ١

قَتـلَ   صلى اهللا عليه وسـلم كما يف حديث أَنسِ بن مالك رضي اهللا عنه أَنَّ النيب 
  .)١(بِجارِية قَتلَها على أَوضاحٍ هلايهوديا 
  .أنه رجم يهوديني زنيا صلى اهللا عليه وسلموصح عنه  - ٢

   جاؤوا إىل رسـول اللَّـه ودهرضي اهللا عنهما أَنَّ الْي رمبن ع كما يف حديث عبد اللَّه
صـلى اهللا  فقال هلم رسول اللَّه  .جلًا منهم وامرأَةً زنيار فَذَكَروا له أَنَّ صلى اهللا عليه وسلم

  فقـال . نفْضـحهم ويجلَـدونَ  : فَقَالُوا .الرجمِما تجِدونَ يف التوراة يف شأْن : عليه وسلم
فَوضع أَحدهم يده على آية . نشروهاوا بِالتوراة فَفَأَتالرجم كَذَبتم إِنَّ فيها  :عبد اللَّه بن سلَامٍ

فَرفَع يده فإذا فيها آيةُ . ارفَع يدك: فقال له عبد اللَّه بن سلَامٍ .رأَ ما قَبلَها وما بعدهافَقَالرجمِ 
 صلى اهللا عليه وسـلم اللَّه  فَأَمر بِهِما رسول. الرجمِصدق يا حممد فيها آيةُ : الُوافَقَ .الرجمِ
  .)٢(قال عبد اللَّه فَرأَيت الرجلَ يجنأُ على الْمرأَة يقيها الْحجارةَ. فَرجِما

  :وجه الداللة من هذين احلديثني
  .)٣(مل يلتفت إىل حكم دينهم بل حكم مبا أنزل اهللا عليه صلى اهللا عليه وسلمأنه 

  : من املعقول: ثالثاً
ـ  نق اطالً ول إن أحكام الدين الذي يتحاكمون إليه إما أن يكون حقاً حمكمـاً أو ب

  :منسوخاً، وال بد من أحدمها
  .قال إنه حق حمكم، فقد كفر جهارا فمن

                                 
مسلم يف كتاب القسامة و)  ٦٨٨٥رح(  قتل الرجل باملرأةأخرجه البخاري يف كتاب الديات وباب . متفق عليه)  ١(

  )١٦٧٢رح(من احملددات واملثقالت وقتل الرجل باملرأة القتل باحلجر وغريه ثبوت القصاص يفواحملاربني وباب 
 . شيء كل من البياض والوضح ،لبياضها به مسيت ،فضة من يعمل احللي من نوع وضح مجع :واالوضاح      

 أحكام أهل الذمة وإحصام إذا زنوا ورفعوا إىل اإلمامباب أخرجه البخاري كتاب احلدود . متفق عليه)  ٢(
 ) . ١٦٩٩رح .(  رجم اليهود أهل الذمة يف الزىنومسلم يف كتاب احلدود وباب )  ٦٨٤١رح(

 . ١٧٩٩:م )  ٢٩٢/ ١٠(احمللى  :ينظر)  ٣(
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ومن قال إنه باطل منسوخ، فقد صدق، وأقر على نفسه أنـه ردهـم إىل الباطـل    
  .)١(املنسوخ احملرف احملرم، ويف هذا كفاية

  :ةتطبيقات القاعد
قد حرم اهللا تعاىل اخلرتير واخلمر وامليتة والدم فحرم ملْك كل ذلك وشربه واالنتفاع  - ١

على به وبيعه وقد أوجب اللَّه تعاىل دين اإلسالم على كل إنسٍ وجن، فوجب احلكم 
  .)٢(والنصارى واوس حبكم اإلسالم أحبوا أم كرهوااليهود 

ة، من زوال الشـمس إىل أن  عومسلم يف يوم اجلمومينع  البيع بني الكفار أو بني كافر  - ٢
تقضى الصالة، وقد أوجب اهللا علينا أن يكون الدين كله هللا، فوجب احلكم بني أهل 

  .)٣(الكفر حبكم أهل اإلسالم وال بد
ومن مات له موروثٌ ومها كافران ثُم أسلم احلي «: -رمحه اهللا-يقول اإلمام ابن حزم  - ٣

تقسم مواريث أهل الذمة إال علـى قسـم اهللا تعـاىل     أخذ مرياثه سنة اإلسالم، وال
 .)٤( »املواريث يف القرآن 

  
 
 . )٦(واجب على الذمية، وحيكم عليهم حبكم أهل اإلسالم )٥(اإلحداد - ٤
 .)١(الكافر إذا قذف املسلم، يقام عليه حد القذف، وحيكم عليه حبكم أهل اإلسالم - ٥

                                 
 . ١٧٩٩:م )  ٢٩٢/ ١٠(احمللى  :ينظر)  ١(
 . ١٥١٣:م ) ٩/٢٨٩(احمللى  :ينظر)  ٢(
 . ٥٤٢:م )  ٥/٥٧(احمللى  :ينظر)  ٣(
 . ١٧٤٧:م ) ١٠/١٨٨( احمللى )  ٤(
، حاد إذا حزنت عليه: وتحد فهيتحد محد، وحدت : فهيتحد، أحدت املرأة على زوجها :احلَداد يقال)  ٥(

  .واملرأة احلادة تاركة الزينة للعدة . ولبست ثياب احلزن وتركت الزينة
  .املرأة على زوجها إذا تركت الزينة ملوته فهي حمد  اإلحداد مصدر أحدت: عبارة أخرىوقيل ب       

واملطلع على أبواب ) ١/١٩٦(وغريب احلديث البن اجلوزي ) ٣٤٦-١/٣٤٥(النهاية يف غريب احلديث : ينظر
 ) .١/١٢٤(واملصباح املنري ) ٣٥٢(والقاموس احمليط ) ٣٤٨(املقنع 

 . ٢٠٠٤:م )  ١١/٣١٢( احمللى  :ينظر)  ٦(
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 .)٢(كم أهل اإلسالممجيع احلدود تقام على أهل الذمة، وحيكم عليهم حب - ٦
  :املستثنيات من القاعدة

يستثىن من هذه القاعدة، أحكام الشريعة ال احلكم والقضاء، فيقـرون علـى مـا    
  .)٣(چ         ی  چ : يعتقدون إذا كانوا أهل كتاب، لقول اهللا تعاىل

صلى وال حيكم عليهم بالصالة والصيام واحلج واجلهاد والزكاة، ألنه صح عن النيب 
أنه مل يلزمهم شيئاً من هذا فخرج بنصه وبقي سائر األحكام علـيهم علـى    عليه وسلم اهللا

  .)٥(، ومىت كان هلم حكم حكمنا فيه حبكم اإلسالم ملا سبق من األدلة)٤(حكم اإلسالم
  .وباهللا التوفيق  

  
  
  
  
  

  دةـاعـق
 دلُّ َألححالَ يو لْزِمنٍ أَنْ ييعٍء ميلَ شعف رآخ  

  ذِّكْرِ والْبِر إِالَّ بِقُرآن أو سنةمن ال
  :معىن القاعدة
القاعدة نافعة لكل مفت ومستفت، فأما فائدا للمفيت فهي أال يلزم املكلفـني   ههذ

ـ  ا، إال بفعل شيء معني من أنواع الذكر أو من أنواع الرب من صالة وصيام وصدقة وحنوه
  .بدليل من الكتاب أو السنة

                                                                                               
 . ٢٢٣٤:م )  ١٣/١٢٦( احمللى  :ينظر)  ١(
 . ٢٢٩٧:م )  ١٣/٢٠٤(، ٢٢٣٤:م )  ١٣/١٢٧(  :احمللى: ، وينظر٢١٨٧:م )  ١٣/٣٤( احمللى  :ينظر)  ٢(
 . ٢٥٦: البقرة)  ٣(
 . ١٨٩٩:م )  ١٠/٢٩٢(احمللى  :ينظر)  ٤(
 . ٢١٨٧: م )  ١٣/٣٦( احمللى  :ينظر)  ٥(
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للمستفيت فألنه إذا كلفه أحد بأمر من األمور اليت سبق ذكرهـا، فـال   وأما فائدا 
  .ال بعد معرفة النص الذي دل عليهايبادر إىل فعله إ

آخر فعل شيء معينٍ من الذِّكر أَنْ يلْزم وال حيلّ ألحد « :-رمحه اهللا-يقول اإلمام 
ما ال نص يف إجيابه عاصٍ للَّه عز  والرب إال بقرآن أو سنة يوجب نصهما ذلك وإِلَّا فَالْموجِب

  .)١( »وجل متعد حلدوده
  :أدلة القاعدة

، وإتباع صلى اهللا عليه وسلممجيع النصوص اليت تأمر العبد فيها بطاعة اهللا والرسول 
ھ  ے      ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   چ : الشرع من غري تبديل أو ابتداع، من ذلك قوله تعاىل

  .)٢( چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ
  .)٣( )يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردمن أحدث : (لى اهللا عليه وسلموقوله ص

فهذه النصوص وغريها تدل على أنه ال جيوز ألحد أن يلزم أحداً من اخللـق بفعـل   
سـنة   شيء معني من القرب أو الطاعات أو الرب من غري دليل يدل عليه مـن الكتـاب أو  

  .املصطفى صلى اهللا عليه وسلم
  

  :تطبيقات القاعدة
من التطبيقات على هذه القاعدة يف كتاب األقضية، أنه ليس  -رمحه اهللا-ذكر اإلمام  - ١

على من وجبت عليه اليمني أن حيلف إال باهللا، أو باسم من أمساء اهللا يف جملس احلكم 
ظ الـيمني،  يف صيغ وألفا ، خالفا ملا قاله بعض الفقهاء)٤(من غري زيادة على هذا الفظ

باهللا الذي ال إله إال هو عامل الغيب والشـهادة الـرمحن   «: لهفبعضهم قال حيلف بقو
وبعضـهم قـال    )٥( »الرحيم الطالب الغالب الذي يعلم من السر ما يعلم من العالنية

                                 
 .١٧٨٨:م ) ١٠/٢٦٠( احمللى )  ١(
 .٢١: الشورى)  ٢(
 .من هذا البحث) ٢٢٣( :ينظرسبق خترجيه )  ٣(
 ) .٦/٤٦٢(والفروع ) ١٤/٢٢٢(املغين : ينظر .وهذا مذهب احلنابلة)  ٤(
املبسوط  :واحلنفية ينظر). ٢٥٣؟١(املزين  وخمتصر) ٢٥٩، ٦/٩٩،١٠٠(األم : ينظر. قال بذلك الشافعية)  ٥(
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وكل هذا ال دليل عليـه، وإمنـا ورد   . )١( »باهللا الذي ال إله إال هو«: حيلف بقوله 
ه تعاىل قطُّ أحدا بأن يزيد يف احللف على التحليف باهللا أو باسم من أمسائه فلم يأمر اللَّ

  .)٢(اللَّه شيئا، فال حيلُّ ألحد أن يزيد على ذلك شيئا موجبا لتلك الزيادة
يف كتاب النذور، أن النذور حمصورة يف أوجه بينها  -رمحه اهللا-يقول اإلمام ابن حزم  - ٢

ه مـا يلـزم   وبني لكل وجه حكماً، وليس من تلك الوجو صلى اهللا عليه وسلمالنيب 
علي نذر ومل يسم شيئا فكفارة : صاحبه بكفارة اليمني إال وجه واحد، وهو إذا قال 

فكان من اسـتعمل يف   )٣( )كفارة النذر كفارة ميني: (صلى اهللا عليه وسلمميني لقوله 
أحد تلك الوجوه كفارة مينيٍ فقد أخطأ َألنه زاد يف ذلك ما مل يأْت به نص يف ذلـك  

محلُ هذا اخلرب على ما ال يحال به حكم تلك النصوص عن أحكامهـا  الوجه فوجب 
فوجدناه إذا محل على ظاهره صح حكمه وهو من نذر نذرا فقط كما يف نص اخلـرب  

 .)٤(ومل جيز أن يلزم شيئا من أعمال الرب مل يلتزمها وال جاء بالتزامه إياها نص
بغسل ما احندر عن الذقن مـن  يف غسل الوجه يف الوضوء ال حيل ألحد أن يلزم آخر  - ٣

الـذي   )٥(اللحية، وما احندر عن منابت الشعر من القفا، ألا ليست يف حدود الوجه
 .)٦(كلفنا اهللا بغسله، فال يلزم يف كل ذلك شيء، إذ مل يوجبه قرآن وال سنة 

 .وفيقوباهللا الت     
  
  

                                                                                               
 .)٢/١٣١(ر يف شرح ماتقى األحبر جممع األو) ١٦/١١٨(للسرخسي 

 ) .٤٧٩(والكايف البن عبد الرب ) ١٢/١٣٤(املدونة الكربى : ينظر  املالكيةهذا قول )  ١(
 . ١٧٨٨: م ) ١٠/٢٦٠(احمللى  :ينظر)  ٢(
 ) . ١٦٤٥رح( كفارة النذريف أخرجه مسلم يف كتاب النذر باب )  ٣(
 . ١١١٦: م ) ٨/١٧٧(احمللى  :ينظر)  ٤(
صول األذنني معا إىل منقطع من حد منابت الشعر يف أعلى اجلبهة إىل أ: وحدود الوجه كما حدها ابن حزم)  ٥(

 . ١٩٨: م ) ٢/٣٤(احمللى . الذقن
 . ١٩٨ :م ) ٢/٣٦(احمللى  :ينظر)  ٦(
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 دةـاعـق
  )١(على غريه حكمه األصل أن ال جيوز قول أحد على غريه وال

  : معىن القاعدة
ال جيوز ألحد وال حيق له أن يتكلم عن غريه أو يعقد عن غريه أو حيكم عن غريه أو 
يتصرف عن غريه، فال جيوز له أن يطلق، أو يعتق، أو يقر، أو ينكر، أو يعقد هبة، أويعفو، 

د ثبت، ونقـل  ، ألن كل ذلك إلزام حكم مل يلزم قط، وحل عقد ق...يضمن أو يربئ، أو

                                 
 .بتصرف .  ١٣٦٣:م ) ٩/٥٨(احمللى )  ١(

، إعالم املوقعني ) ٢٥٠، ٥٨١،٣٢/١٦٣-٢٠/٥٧٧(ى جمموع الفتاو: يف هذه القاعدة واخلالف فيها إىلينظر 
 .)٢٥٥- ٢/٢٤٦(موع املذهب للعالئي ، ا)٩٦/، ق٣٧٧-٢/٣٧٠(  )قواعد ابن رجب(  ،)٢/٣٥(
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  .نوع من الظلم والتعدي على الغري بلفظ أو حكم أو عمل غريه، وهذا)١(ملك
  :أدلة القاعدة

  .)٢(چ ی                                 چ  :قال تعاىل  -
من جواز عقد أحد «وفيها املنع  :عن هذه اآلية -رمحه اهللا-يقول اإلمام ابن حزم 

  .)٣( » نص قرآن أو سنة على أحد إال أن يوجب إنفاذ ذلك
فال جيوز عمل أحد على غريه إال حيـث أجـازه القـرآن    « :-رمحه اهللا-وقال 

  . )٤(»والسنة
-  لُ رسول اللَّهقَوكُ   ( :صلى اهللا عليه وسلمولَـيع الَكُمـوأَمو ـاَءكُممإنَّ د امـرح ٥( )م( 

ى غريه فهو باطلٌ وحكمـا يف  والتصرف يف مال الغري أو يف أمالكهم أو حقوقهم كسبا عل
٦(مال غريه فهو حرام(.  

وقد صح إمجاع أهل اإلسالم على أن ال يصدق أحد علـى  «: يقول اإلمام عليه رمحة اهللا -
  .)٧( »غريه إال على حكم الشهادة فقط

  :تطبيقات القاعدة
ى عة، وال على إسالم، وال علال جتوز الوكالة على طالق، وال على عتق، وال على رج - ١

، ألنه ال جيوز أن يتكلم أحد عن أحد إال حيث أوجب النص، وال نص على ...توبة
  .)٨(ز الوكالة يف شيء من هذه الوجوهاجو

،فإن وقع فسخ أبدا، وال حيل ألحد أنَّ يبيع مال غريه بغري إذن صاحب املال له يف بيعه - ٢
 .)١(شراء غريه إال أن يأمره بذلك وال يلزم أحد

                                 
 .١٨٢٧:م ) ١١/٢٣(، ١٣٦٣:م ) ٩/٥٨ (احمللى  :ينظر)  ١(
 .١٦٤: األنعام)  ٢(
 .١٣٦٣:م ) ٩/٥٨( ، ١٨٢٧:م ) ١١/٢٣(احمللى )  ٣(
 .١٦٨٨:م ) ١٠/١٢٤(احمللى )  ٤(
 .من هذا البحث) ١٩١: (سبق خترجيه ينظر)  ٥(
 .١٨٥٥:م ) ١١/٦٤(احمللى : ينظر)  ٦(
 . ١٧٨٣:م ) ١٠/٢٤١(احمللى )  ٧(
 . ١٣٦٣:م ) ٩/٥٨(احمللى  :ينظر)  ٨(
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عدة، أن األب أو غريه لو أنكح الصغري الذكر، فإن هذا العقـد  من تطبقات هذه القا - ٣
مفسوخ، ألنه ال جيوز أن يعقد أحد عن أحد إال أن يوجب إنفاذ ذلك نص قرآن، أو 

  .)٢(سنة، وال نص، وال سنة يف جواز إنكـاح األب البنه الصغري
إجياب هلا  زكاة الفطر واجبة على الذكر واألنثى والصغري والكبري واحلر والعبد، وهو - ٤

، كل واحد جتب عليه زكـاة  )٣(عليهم فال جتب على غريهم فيه إال من أوجبه النص
ألب عن ابنـه،  الفطر بنفسه ال على غريه له، فال جتب على الزوج عن زوجته، وال ا

 .كذاوه ...وال االبن عن أبيـه
                 چ  :املسلم عبد غريه لقـول اهللا تعـاىل   ال جيوز أن يكاتب - ٥

فال جيوز عمل أحد على غريه إال حيث أجـازه   )٤(چی                
 .)٥(القرآن والسنة

ومن التطبيقات على هذه القاعدة أيضا، أنه ال جيوز التوكيل على اإلقرار واإلنكـار   - ٦
أصال، وال يقبل إنكار أحد عن أحد، وال إقرار أحد على أحد،بل ال بد من قيام البينة 

 . )٦(املقر نفسه أو إنكاره عند احلاكم على إقرار
ال جيوز أن خيالع عن انونة وال عن الصغرية أب أو غريه، من وصي أو سلطان، ألن  - ٧

 .)٧(يف ذلك كسباً على غريه، وهذا ال جيوز
  :مستثنيات القاعدة

من املستثنيات من هذه القاعدة، وجوب إخراج زكاة الفطر عن الرقيق، وخرج مـن   - ١
 ليس على املسلم يف فرسه وعبده: (لنيب صلى اهللا عليه وسلمهو قول االقاعدة للنص، و

 .)١( )صدقة، إال صدقة الفطر يف الرقيق

                                                                                               
 . ١٤٦٢:م ) ٩/٢١٠(احمللى  :ينظر)  ١(
 . ١٨٢٧:م )  ١١/٢٣(احمللى  :ينظر)  ٢(
 . ٧٠٩:م ) ٦/٩٢(احمللى  :ينظر)  ٣(
 . ١٦٤: األنعام)  ٤(
 . ١٦٨٨:م ) ١٠/١٢٤(احمللى )  ٥(
 . ١٧٨٣:م ) ١٠/٢٤١(احمللى : ينظر)  ٦(
 . ١٩٨٦:م ) ١١/٢٨٥(احمللى : ينظر)  ٧(
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، لقضاء النيب صلى اهللا عليه )٣(على العصبة وهم العاقلة )٢( وجوب الدية يف قتل اخلطأ - ٢
عبد أو أمة، مث إن املـرأة الـىت    )٤(وسلم يف جنني امرأة من بين حليان سقط ميتا بغرة

وسلم بأن مرياثها لبنيهـا  عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول اهللا صلى اهللا عليه قضى 
  .)٥(قل على عصبتهاوأن الع

 :يف مال الغري يف احلاالت التاليةجيوز التصرف 
 فساد متيقن فإنه يبيعه له احلاكم أو غريه إذا كان صاحب املال غائبا وخشي عليه من - أ 

 .ويشتري ألهله ما البد هلم منه
  )٦(.صاحبه حبق واجب لينتصف غرمي منه يع علىما ب -ب 

                                                                                               
ومسلم يف )  ١٤٦٤رح ( رواه البخاري يف كتاب الزكاة وباب ليس على املسلم يف عبده صدقة . متفق عليه)  ١(

 ) . ٩٨٢رح (اة على املسلم يف عبده وفرسه  كتاب الزكاة وباب ال زك
وهو رمي املسلم بظن الصيد مثال  مأخوذ من اخطأ خيطئ أخطاء وخطأ مهموز مقصور إذا مل يتعمد : قتل اخلطأ)  ٢(

  .اجلناية 
 ) .٣/٨٦(وذيب األمساء ) ١/٣٧٣(والزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي ) ٢٩٢(أنيس الفقهاء : ينظر

العصبة واألقارب من قبل األب الذين يعطون دية قتيل اخلطأ، مسيت العاقلة إللزامهم إياها عن وليهم  هي: العاقلة)  ٣(
. مسيت العاقلة اليت تؤدي دية اخلطأ؛ ألا إذا فعلت ذلك عقلت عن وليها تبعة أولياء املقتول: وقيل. يف اخلطأ
أي تشد يف عقلها لتسلم إليهم ويقبضوها ولذلك مسيت بذلك ألن اإلبل جتمع فتعقل بفناء أولياء املقتول : وقيل

  .مسيت الدية عقال
وأنيس ) ٣٦٨(واملطلع على أبواب املقنع ) ٢/٤٩(وغريب احلديث للخطايب ) ٢/١٠٠(مشارق األنوار : ينظر

 ).٢٩٦(الفقهاء 
أي أفضله وأشهره  والغرة اليت يودى ا اجلنني هي عبد أوأمة مسيا بذلك ألما غرة ما ميلك الرجل: الغرة)  ٤(

  .والعرب أيضا جتعل الفرس غرة ألنه غرة ما ميلك
البياض  وأصل الغرة البياض يف وجه الفرس وكان أبو عمرو بن العالء يقول الغرة عبد أبيض أو أمة بيضاء وليس

  . شرطا عند الفقهاء
 ) .٣٦٤(واب املقنع واملطلع على أب) ١/٢٢٢(وغريب احلديث البن قتيبة ) ٢/١٣١(مشارق األنوار : ينظر 

ومسلم يف )  ٦٧٤٠رح (أخرجه البخاري كتاب الفرائض باب مرياث املرأة والزوج مع الولد وغريه . متفق عليه)  ٥(
كتاب القسامة واحملاربني وباب دية اجلنِني ووجوب الدية يف قتل اخلطأ وشبه العمد على عاقلة اجلاين 

 ) . ١٦٨١رح(
  . أعط كل ذي حق حقه : عليه وسلم قول سلمانلتصويب رسول اهللا صلى اهللا  )٦(

 .من هذا البحث ) ٢٣٠: (سبق خترجيه        
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  )١(.أو يف نفقة من تلزمه نفقته -ج 
  .)٢(فهذا الزم له حاضرا كان أو غائبا رضي أم سخط

  .وباهللا التوفيق
  
  
  

  دةـاعـق
  )٣(دة أمــاجلـ

، وهذه القاعدة تـبني أن اجلـدة   ن حزم على هذه القاعدة يف موضعنينص اإلمام اب
  .)٤(مها إذا عدمت األم حكما أو حقيقة يف املرياث واحلضانةتأخذ حكم األم وتقوم مقا

  :دليل القاعدة

                                 
. ودليله أذن النيب صلى اهللا عليه وسلم هلند أن تأخذ من مال أيب سفيان بغري علمه ما يكفيها وولدها باملعروف   )١(

 ) .٥٠٤٩رح ( واحلديث أخرجه البخاري باب إذا مل ينفق الرجل 
  . ١٤٦٢:م ) ٩/٢١٠(احمللى  :ظرين)  ٢(

 فقد نفقته املسلم لزمت من وكل چٻ  پ  پ  چ : وجل عز اهللا فلقول « :ومن أدلته على مجيع ما سبق   
 بيع عقار أو عرض ببيع إال ذلك على يقدر مل فإذا إياه وتوفيته إليه إيصاله علينا ففرض ماله يف حق له وجب
 حقه إىل غريه أو العبد به يوصله ما حق عليه من مال من يبع مل فمن: چٹ  ٹ  ٹ  چ : وجل عز اهللا لقول ذلك
 الرب أبر ومن چ                               چ : وجل عز قوله يف تعاىل اهللا عصى فقد
  . »حقه احلق ذي منع والعدوان اإلمث ومن حقه احلق ذي إيفاء

 . ١٩٣٥:م) ١١/١٦٢(احمللى : ينظر       
 .ابن حزم أخذ فيها بالقياس وإن كان ينكره  يظن أن وهذه من القواعد اليت.  ١٧٣٠: م ) ١٠/١٦١(احمللى )  ٣(

الطائر بيضه من باب نصر حضن و أَو الصدر والعضدان وما بينهما، ما دون اإلبط إىل الكشحاحلضن بالكسرِ)  ٤(
لصيب اليت تقوم عليه يف حاضنة اانة، ودخل إذا ضمه إىل نفسه حتت جناحه وحضنت املرأة ولدها حضنصر و
  . احتضن الشيء جعله يف حضنهتربيته و

حفظ الولد يف نفسه : وعرفها بعضهم بقوله. موره مبا يصلحه، ويقيه عما يضرهتربية من ال يستقل بأ: وشرعاً       
  .ومؤنة طعامه ولباسه ومضجعه 

 .)٩٣(والقاموس الفقهي ) ١٦٧(وأنيس الفقهاء . )٣٤/٤٤١(وتاج العروس ) ٦٠(لصحاح خمتار ا: ينظر      
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 يف األبـوين  أحـد  اجلدة أن نصا وجدنا وقد« :-رمحه اهللا-يقول اإلمام ابن حزم 
 ما اإلنسان يذكر وقت كل يف وليس ،القرآن يف فمرياثها ،القرآن يف األبوين ومرياث ،القرآن
 متعلـق  ملخالفنـا  وليس ،القرآن بنص اجلدة مرياث فهذا، بنوه فنسى آدم ونسى ،حفظه يف

 بانه مقطوع فهو هكذا كان وما نظر وال قياس وال متيقن إمجاع وال ةسن وال بقرآن ال أصال
  .)١( »باطل

  .)٢(، وكلهن ورثةاألمهات، فاجلدة أم ، فكلهن أم فاجلدات هلن حكم
 ومرياث ،القرآن بنص ناألبوي وأحد ،أم اجلدة أن «حجتنا  :ويقول يف موضع آخر

 إمجـاع  أو صـحيح  بـنص  إال املرياث األبوان حيرم أن جيز فلم ،القرآن بنص مبني األبوين
 القـرآن  بنص مرياثها فبقى ،بذلك املرياث من اجلدة مبنع إمجاع وال نص يأت ومل... متيقن
  .)٣(» التوفيق تعاىل وباهللا واجبا

  
  : الدالة على ذلك رمن اآلثا

  . )٤( »اجلدة مبرتلة األم إذا مل تكن أم « :رضي اهللا عنهقال ابن عباس 
  .)٦( »اجلدة مبرتلة األم ترث ما ترث األم« : -رمحه اهللا- )٥(وقال طاوس     

  :تطبيقات القاعدة
ا ترثه األم إذا مل يكـن  يورث اجلدة م -رمحه اهللا-، جند أن اإلمام ابن حزم يف املرياث - ١

  .  األم السدس وترث السدس حيث ترثم الثلث،للميت أم،فترث الثلث حيث ترث األ

                                 
 .١٧٣٠: م ) ١٠/١٦٢(احمللى )  ١(
 .١٧٣٠: م ) ١٠/١٦٧(احمللى : ينظر)  ٢(
 . ١٧٣٠:م) ١٠/١٦٥(احمللى   )٣(
ومل أعثر على هذا الفظ يف كتب اآلثار واهللا ) ٨/١١٠(، واحلاوي الكبري ١٧٣٠: م ) ١٦١/ ١٠(احمللى : ينظر)  ٤(

 .أعلم 
  ، مسعمة األعالم، وهو من أبناء الفرسكان أحد األئ ،اليماين اجلندي بفتح اجليم والنوناوس بن كيسان ط)  ٥(

تويف . ما رأيت أحدا مثل طاوس: أرقم وطائفة، قال عمرو بن دينارزيد بن ثابت وعائشة وأبا هريرة وزيد ابن 
  .يوم التروية سنة ست ومائة وروى له اجلماعة 

 ) .٢/٢٤٨(وصفة الصفوة ) ١٦/٢٣٧(بالوفيات  الوايف: ينظر       
 ) .٦/٢٦٩( مصنف بن أيب شيبة )  ٦(



____362_____________________________________________  __      
 

 

وكل جدة ترث إذا مل يكن هناك أم أو جدة أقرب منها ، فإن اسـتوين يف الدرجـة   
  . )١(اشتركن يف املرياث

وال يقصد اإلمام يف هذه القاعدة جدة معينة ، بل كل من أطلق عيها هـذا املسـمى   
  .السابق ذكره هذه القاعدة بالقيد الشرعي فإن هلا ما نص عليه يف

ــواء أم األ ، ب ، وأم أيب األب ، وأم أيب األم، وأم أم األم ، وأم أم األم، وأم األبس
  .)٢(وهكذا أبدا

األم، مث  -إن استووا يف صالح احلـال   -يف احلضانة ، أحق الناس باحلضانة لألوالد  - ٢
  . )٣(اجلدة واجلدة أم

  .وباهللا التوفيق 
  
  
  
  
  
  

  
  
  

                                 
أُمها وأُم أمها وهكذا صعدا ترث، ما مل يكن ، وقد اتفقوا أن أم األم واجلدات وقع فيه خالف بني الفقهاءمرياث )  ١(

، وبعضهم مل يورث إال  ال يرث إال ثالث جدات: أهل العلم يف مرياث اجلداتوقال بعض . هنالك أم أو أب
، وبعضهم قال ال ترث اجلدة وابنها أبو امليت حي  بعضهم أا ال ترث أكثر من السدسجدة واحدة ، وذكر 

  . ر اإلرثوغريها من األقوال يف عدد اجلدات ويف مقدا
) ٢/٢٦( واملهذب) ٦/١٣٤(واملبدع البن مفلح ) ١٧٨(مراتب اإلمجاع : وللتوسع يف هذا املوضوع ، ينظر     

 .)٩٥( رضية يف املباحث الفرضية والتحقيقات امل) ٥٦٧(والكايف البن عبد الرب 
 .١٧٣٠: م ) ١٠/١٦١(احمللى : ينظر)  ٢(
 .٢٠١٨: م ) ١١/٣٥٢(احمللى : ينظر)  ٣(
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م هذا البحث املاتع، وأن أمحد اهللا تويف اية هذا املطاف آن يل أن أضع قلمي، وأخت

  .على التيسر والتسديد والتوفيق على إمتامه
هذا البحث على أكمل وجه، ووقفت  هدي وطاقيت يف إخراج بذلت جينوحسيب أن

القواعد الفقهية عند اإلمام ابن حزم من كتابه احمللى (ملوضوع الذي بني يدي وهو أمام هذا ا
فاجتمع علي يف هذا البحث أمران ثقيالن، أوهلما ) من أول باب األضاحي إىل اية الكتاب

أمام  وثانيهما وقويف. فن القواعد الفقهية الذي ال ختفى مكانته وعلو قدره وصعوبة معتركه
وتوثيق  ةمسبوك تفإذا ا علم ثقيل، وكالم دقيق، وعبارا -رمحه اهللا–ابن حزم ثروة اإلمام 
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أصيل، وفهم عميق، مما جعل األمر شاقاً وعسرياً، ولكن يسر اهللا يل أن أمجع ما انتثر مـن  
هذه القواعد يف هذه الدراسة، وأحل عقده، وأشرح ألفاظه، وأفسر غريبه، واقتنص فوائـده  

  . ه وانظمه يف منظومة واحده، بأسلوب جيمع بني القدمي واملعاصرةودرره، واسبك  ذلك كل
ولقد حرصت يف هذه الدراسة أن أشارك أخواين الباحثني بوضع لبنـة هلـا لوـا    

وبـاهللا  . وطبعها وميزا اخلاصة ا يف هذا الفن وأن تكون دراسة نافعة مقبولة بـإذن اهللا 
  .  التوفيق

 :أهم النتائج
معامل للفقيه الذي حيق له أن يتكلم يف العلم الشرعي ويفيت بـه   مجعت يف هذا البحث •

 .-رمحه اهللا –من كالم اإلمام ابن حزم 
قد قام على أسـس  توصلت من خالل البحث أن منهجه الفكري، ومذهبه الفقهي،  •

كمال هذه الشريعة وان اهللا أمت هذا الدين وأن النيب صلى اهللا عليه وسلم  :ثالثة وهي
طريق إىل اخلري إال ودلنا عليه وال طريقا إىل الشر إال وحذرنا منـه، وأن  مل يترك لنا 

هذه الشريعة بنيت على اليقينيات والقطعيات ال على الظنون والشكوك، وأن العلـل  
 .واألسباب كلها منفية عن أحكام اهللا وأحكام رسوله صلى اهللا عليه وسلم

أن يترك  -رمحه اهللا–ابن حزم استطعت يف هذا البحث أن أفسر كيف استطاع اإلمام  •
هذه الثروة الفقهية الواسعة، وكيف استطاع أن يتعامل مـع النـوازل واحلـوادث    

  .املستجدة يف عصره، مع تضيقه وإنكاره لكثري من األدلة اليت يأخذ ا سائر الفقهاء
نتيجة غلو أهل الـرأي يف الـرأي،    -رمحه اهللا-كان ظهور مذهب اإلمام ابن حزم  •

صوص، واجلمود على أقوال أئمة املذهب األربعة وتقليدهم والتعصب هلم ، وهجر الن
 .مما كان له األثر يف رد األمور إىل نصاا واهللا أعلم

  استطعت من خالل هذا البحث أن أرسم موقفا متوازنا مـن اإلمـام ابـن حـزم     •
وا لوال نغعنه وخنسر االستفادة من هذا التراث  اوفوتراثه الفقهي، فال جن -رمحه اهللا -

 .فيه فنقع فيما وقع فيه واهللا هو املوفق
عاا ملن يريد احاولت أن أكتب أهم احملاذير العقدية واألصولية والعلمية اليت ينبغي مر •
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 .-رمحه اهللا  -دارسة وقراءة تراث اإلمام ابن حزم 
 على مذهبه الظاهري، مما أسهم يف ن حزم كان هلا طابعها اخلاص بناءقواعد اإلمام اب •

 .تقدمي نوع من اإلضافة اجلديدة يف هذا الفن
من النتائج أن اإلمام ابن حزم كان له جهد مشكور يف تطوير علم القواعد وذلك من  •

خالل نقده للقواعد اليت يتداوهلا كثري من الفقهاء واليت من شهرا قد تكـون مـن   
 .علم املسلمات وهذا يفتح لنا بابا من الدراسة والبحث اجلديد يف هذا ال

استطعت يف هذه الرسالة أن أبيان مفهوم اإلمجاع عند ابن حـزم واذكـر سـبب     •
االضطراب الذي وقع فيه بعض الباحثني هل اإلمجاع عند ابن حـزم هـو إمجـاع    

 . الصحابة فقط أو هو أوسع من ذلك
  أن اإلمجاع هو إمجاعأنه من الناحية النظرية يأخذ بقول الظاهرية ظهر يل والذي  
  كما قرر ذلك يف اإلحكام والنبذ، ومن الناحية العملية فإنه يوسعفقط ، الصحابة 
  كما هو يف تطبيقاته يف احمللى وكتابه مراتب اإلمجاع الدائرة بنوع من التشدد واحلذر 
 .واهللا أعلم  

ن بلغـوا  ظهر يل من خالل دراسة سرية اإلمام ابن حزم أنه عامل من علماء األمة الذي •
 .معترب وله حظ من النظر خالفه رتبة االجتهاد وأن

  :أهم التوصيات
اجلمع وجدت من خالل الدراسة أن اإلمام ابن حزم أهتم ببحث أصويل مهم إال وهو  •

، ولقد متيز رمحه اهللا يف ذلك ، ومثل هذا املوضوع بني النصوص اليت ظاهرها التعارض
  )١(.حق اجلمع والدراسةتمن مثل هذا اإلمام يس

  :منهجيه يف املناقشة والرد على اخلصوم -رمحه اهللا -البن حزم  من التوصيات، رأيت •
يتتبع فيها كالم  ،وهذا املوضوع يستحق أن يدرس دراسة أصولية يف الدراسات العليا

                                 
  ، قالأن جيمع يف ذلك مصنفا -رمحه اهللا-ذا املوضوع ولقد وعد  والبن حزم رمحه اهللا اهتمام كبري)  ١(

 كتباوإن أمدنا اهللا بعون من عنده فسنجمع يف النصوص اليت ظاهرها التعارض «: يف كتابه اإلحكام -ه اهللارمح-
  ) .١/١٦٩.( »من غريها إن شاء اهللا كافية
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اإلمام ابن حزم رمحه اهللا وحياول معرفة الطرق اليت يستخدمها مع املخالف إلبطـال  
ويستفاد  ،فوائد تستحق الدراسةوسوف جيد الباحث يف هذا املوضوع لطائف و ،قوله

 ،من هذه الدراسة وضع منهجية يف املناظرات وطريقة اإلقناع عند علمـاء املسـلمني  
  .هذه اإلشارة املختصرة املقترحويكفي يف هذا 

علم القواعد الفقهية علم نفيس مر مبرحلة النشأة والتكوين مث مرحلة النمو والتدوين مث  •
فترة نعيش يف مرحلة التطوير مما يستلزم من الباحثني أن مرحلة التطوير وحنن يف هذه ال

يبحثوا عن الثغرات اليت مل تخدم يف هذا الفن، وأن يتوقفوا عن التكرار الذي ال فائدة 
منه، وأن يهتموا يف املرحلة القادمة بوضع املعايري والضوابط يف حتديد مفهوم القاعـدة  

  .ه املعايريالفقهية، وتنقيح ما كتب من القواعد وفق هذ
من التوصيات اليت ظهرت يل من خالل البحث ربط القواعد الفقهية بكتب الفقهاء يف  •

واخص من ذلك فقه املعامالت، حىت تتحقق الفائـدة   التدريس والتأليف وغري ذلك،
من دراسة هذا الفن؛ ألن تدريس هذه القواعد بالطريقة املتبعة يغلب عليه التنظري أكثر 

 .صل املقصود وهذا مشاهد ومعلوممن التطبيق فال حي
الفقهية واألصولية ملا فيها مـن   -رمحه اهللا  -االهتمام بدراسة ثروة اإلمام ابن حزم  •

 .العلم والفائدة الكبرية
 :ويف اخلتام أقول 

  ـميارب والشـكر ت لك احلمد  
    

     بالشـكرفم مـا بـاح لك احلمد  
   

 ــة ــل حال ــد يف ك ــك احلم   ل
    

  )١(ضـلٌ وعـم  فقد خصين منك ف  
   

 
 

 
  

                                 
 ).٣٧(ديوان اإلمام ابن حزم الظاهري : ينظر -رمحه اهللا -هذا من شعر اإلمام ابن حزم   )١(
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  الفهـــــــارس
 

 
 
 

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  الفهـــــــارس

  

  :ية املتعارف عليها، وهيوتشمل الفهارس الفن
  .فهرس اآليات القرآنية  - ١
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 .فهرس األحاديث  - ٢
 .فهرس اآلثار  - ٣
 .فهرس األعالم  - ٤
 .فهرس احلدود واملصطلحات والغريب  - ٥
 .فهرس البلدان واحلضارات  - ٦
 .فهرس الشعر  - ٧
 .فهرس القواعد  - ٨
 .فهرس الكليات الفقهية  - ٩
 .فهرس املصادر واملراجع  -١٠
  .فهرس املوضوعات  -١١

  
  
  

  
  

 
 

  الصفحة  رقمها  السورة  ةـــــاآلي
  ٩٣  ٧  الفاحتة  چڄ  ڄ  چ 

  ١٨٥  ٣١  البقرة   چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  چ  
  ١٦٠  ٤٣  البقرة    چڱ  ڱ  چ  

  ٣٢٠  ١٧٣  البقرة  چڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ     ڻچ 
  ٣٤٤  ١٨٥  البقرة  چ ۀ  ہ  ہ  ہ   ہچ 
  ٣٣٥  ١٨٧  البقرة  چڑ  ک  ک  ک  کچ 

  ٢٥٨  ١٨٨  البقرة   چڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  چ  
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  الصفحة  رقمها  السورة  ةـــــاآلي
  ٣٤  ١٩١  البقرة  چ پ       ڀ  ڀ  ڀچ 
  ٣٥٢  ١٩٣  البقرة  چ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ      چ   چچ 

  ٢٤٠  ١٩٤  البقرة    چ ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳچ  
  ٢٤٧  ١٩٥  البقرة   چ  ۀ     ۀ  ہ  ہ      ہچ  
  ٣٣٩  ٢٠٥  البقرة  چڑ   ڑ  ک  ک   چ
  ٢٢٤  ٢٢٩  البقرة     چ                                     چ  
  ٢٠٠  ٢٣١  البقرة   چ      ڀ  ڀ  ٺ  ٺچ   
  ٢٠٠  ٢٣٣  البقرة    چ           ې  ې   ې  ې  چ   

  ٣٥٥  ٢٥٦  البقرة  چ         ی  چ 
  ٢٧٣  ٢٦٢  البقرة  چڳ  ڳ  ڱ   چ  
  ٢٦٩  ٢٧٥  البقرة  چٹ  ٹ  ٹ  چ  
  ٢٢١  ٢٨٠  البقرة   چ                       ې  چ  
   چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀچ  

  ٢٢١  ٢٨٢  البقرة
٢٩١  

  ٢٢٠  ٢٨٣  البقرة  چ  پ  پ  پ     پ  ڀچ  
  ٢٤٧  ٢٨٦  البقرة   چ ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ  

  ٣٤٤  ٩٧  آل عمران  چ ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭچ 
  ٩٠  ١٨٥  آل عمران    چڻ  ڻ ں  ں چ 
  ٢٧٣  ٢  النساء  چ ڃ   چ  چ  چ  چچ 
  ٣٠٨  ٣  النساء  چٹ   ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے    ۓ  ۓ چ

  ٣٢٥  ١٢  النساء  چٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ  ہ  چ 
                                            چ 
  ٢٧٩  ١٤  النساء  چ

  ١٨٧  ٢٩  النساء     چ ڄ  ڄ  ڃ  ڃچ  
  ٢٤٧  ٥٨  النساء   چۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ   ۅ  چ  
  ٨٠  ٥٩  النساء     چ ی   ی  ی                   چ  
  ٧٩  ٨٢  النساء    چڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  چ  
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  الصفحة  رقمها  السورة  ةـــــاآلي
  ٣٥٢  ١٣٥  النساء  چٻ  پ  پ  چ  

  ٢٧٩  ١  املائدة  چ ژ  ژ  ڑ  ڑ  کچ 
  ٣٣٨  ٢  ةاملائد    چۆ  ۈ  ۈ  ٷچ 
  ٢٢٤  ٢  املائدة  چ                  چ 
  ٧٦  ٣  املائدة   چ چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌچ 
  ٢٤٧  ٣  املائدة  چڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  ک  ک  گچ 
  ٣٥١  ٤٢  املائدة  چ پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀچ 
  ٣٥٢  ٤٩  املائدة  چۆ  ۈ  ۈ  ٷ   ۋ  ۋ  چ 
  ٣٥١  ٩٧  املائدة  چڄچ 
  ٧٦  ٣٨  األنعام   چ  ڍ  ڌ  ڌڇ  ڇ  ڍ  چ 
  ٣٢  ١١٩  األنعام    چڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  چ 
  ٢٤٦  ١٢١  األنعام    چ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ    ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈچ 
  ١٤٤  ١٤٥  األنعام  چھ   ھ  ھ  چ 
  ٣٥٩  ١٦٤  األنعام    چ                   چ 
  ٢٠٠  ١٥٧  األعراف    چڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  چ 
  ١٠٠  ٢٠  األعراف   چ                      ې  ې  ې  ې      ۅ   ۅ  ۉ  ۉ چ 
  ٨٨  ٣٨  األنفال        چہ    ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  چ 
  ٢٨٠  ٢٩  التوبة  چڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  چ 
  ٣٤٧  ٢٩  التوبة  چگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   چ 
  ٣٣٨  ٧١  التوبة   چ  ک  گ  گ   گ  گچ 
  ١٦٨  ٩١  بةالتو   چ ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہچ 
  ٢٧٣  ١٠٣  التوبة  چڱ  ڱ  ڱ  چ 
  ٨٨  ١١٤  التوبة     چژ  ڑ  ڑ ک چ 
  ٧٠  ١٢٢  التوبة   چی   ی                            چ 
  ٢٥٩  ٣٢  يونس   چ      ی  ی  ی  چ 
  ٢٨٥  ٨١  يونس  چڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ      ڄ  ڄ    چ 
  ٩٣  ٨٩  يونس  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ 
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  الصفحة  رقمها  السورة  ةـــــاآلي
  ٣١  ١١  الرعد   چ ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ   چ 
  ٧١  ٤  إبراهيم    چ ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںچ 
  ٣٢١  ١٠٦  النحل    چڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  چ 
  ٢٤٠  ١٢٦  النحل   چ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېچ 
  ١٠٩  ٢٣  اإلسراء   چہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  چ 
  ٢١٠  ٢٤- ٢٣  الكهف    چڱ  ڱ  ڱ   ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀچ

  ١٨٠  ١٢  مرمي      چپ  پ  پچ 
  ٧٦  ٦٤  مرمي  چ               چ 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ     چ 
  ٣٤٤  ٣٢  النور   چ

  ٧١  ١٩٥  الشعراء     چٹ  ۀ     ۀ  چ 
  ١٨٣  ٤، ٣  النجم   چڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ    چ 
  ٧٧  ٢٣  النجم     چ                                    چ 
  ١٨٦  ٢٣  النجم      چ              ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  چ 
  ٧٧  ٢٨  النجم   چٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  چ 
  ٩٩  ٤٤  غافر  چڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ         ژڑ  ڑ  ک  ک  کچ 
  ٣٥٦  ٢١  الشورى  چھ  ے      ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆچ 
  ٢٠٥  ٤٢  الشورى   چ                                          چ 
  ٧٧  ١٢  احلجرات  چپ  ڀ  ڀڀ   ڀ   ٺ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  ٱچ 
  ٢٦٩  ٩  اجلمعة   چٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺچ 
  ٢٢٦  ١  الطالق     چپ  پ  چ 
  ١٧٩  ١  الطالق      چ ڤ  ڤ   ڤڦ  ڦ  ڦ        ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄچ 
  ٢٠٠  ٦  الطالق   چ     پ     پ  پ     ڀچ 
  ٢٨١  ١  التحرمي    چٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  چ 
  ٢١٥  ١  التحرمي    چ ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پچ 
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  الصفحة  ـديثـــاحلــ

  ٢٢٦  أحبس أصلها وسبل مثرا  
  ١٨٣  إذا أتيت مضجعك

  ١٨٧  ل ال خالبةإذا بايعت فق
ازتجأَنْ ي دأَح ادمن الناس فَأَر هرتس٢٠٨  إذَا صلى أحدكم إلَى ما ي  

 ولَ اللَّهسى رفْتتصلى اهللا عليه وسلماس هذْرٍ كان على أُم٣٢٧  يف ن  
 طي أَعكُلَّ ذقَّهح ق٢٣٠  ح  

  ٢٢٥  أكل بنيك حنلت ؟
  ٣٣٢  ما كان قَبلَهيهدم سلَام أَما علمت أَنَّ الْإِ
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  الصفحة  ـديثـــاحلــ
  ٢١٦  ق الشروط أنْ توفُوا به ما استحلَلْتم به الفُروجـإنَّ أح

  ٣٣٥  بِجارِية قَتلَهاقَتلَ يهوديا  صلى اهللا عليه وسلمأَنَّ النيب 
  حرام عليكُم ١٩١  إنَّ دماءكم وأموالكُم  

  ٢١٥  م عليكم حرامإن دماءكم وأموالكم وأبشارك
  ٣٣٢  إن شئت زدتـك وحاسـبتك به

  ٣٣٢  إن شئت سـبعت لك وإن سـبعت لك سبـعت
  ٢٢٥  انصر أَخـاك ظَالما أَو مظْلُوما

  ٣٤٦  أوصاين خليلي أن أمسع وأطيع وإن كان عبداً جمدع األطراف
  ٧٧  إياكم والظن فإن الظن من أكذب احلديث

  ٢٨٨  ذن وليها فنكاحها باطلأميا امرأة نكحت بغري إ
  ٣١٨  بينتك أو ميينه ليس لك غري ذلك

  ٢٠٧  تداووا فإن اللَّه مل يضع داًء إال وضع له شفاًء
  ٢٤٨  رفع القلم عن الصيب حىت يبلغ وعن انون حىت

  ٢٣٩  رفع عن أُمتي الْخطَأُ والنسيانُ
  ٣٢٩  أو حائط يف أرض أو ربع الشفعة يف كل شرك
  ٢٥١  العجماء جرحها جبار

  ٣٢١  عفي ألميت عن الْخطَأ والنسيان وما اُستكْرِهوا عليه
  ٢٨٨  فاملهر هلا مبا أصاب منها

  ١٧  فإن خري الصدقة جهد املقل
  ٣٦٢  قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأن مرياثها لبنيها
  ٣٤٥  كان النيب صلى اهللا عليه وسلم جييب دعوة اململوك

  ٣٤٥  كتاب اهللا أحق وشرط اهللا أوثق
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  الصفحة  ـديثـــاحلــ
  ٣٥٧  كفارة النذر كفارة ميني

  ٨٨  كل مسكر مخر وكل مخر حرام
 اتنبِالْب بالنيب كنت أَلْع دن٢٧٤  صلى اهللا عليه وسلمع  

  ٢٧٤  وال تصاوِيربيتا فيه كَلْب لَا تدخلُ الْملَائكَةُ 
لَبـَقُّوا الْج   ٢٦٩  الَ تل

  ٣٠٥  حىت تستأْمر الثَّيبلَا تنكَح الْبِكْر حىت تستأْذَنَ ، وال 
  ٢١١  ال خري يف الكذب 

  ٣٠٩  نفْسٍ منه بِطيبِالَ يحلُّ مالُ مسلمٍ إِالَّ 
انمن الناس اثْن يقشٍ ما بييف قُر رالُ هذا اَألمز٣٣  الَ ي  

  ١٩٧  أحدث حىت يتوضأال يقبل اهللا صالة أحدكم إذا 
ابِ اللَّهتا بِككُمني٣١٣  ألقضني ب  

  ٢٨٦  احمللل واحمللل له صلى اهللا عليه وسلملعن رسول اهللا 
تراليت كَس ٢٤٣  لَك  

  ١٥٢  اللهم علمه التأويل وفقهه يف الدين
نمل يكن عليك ج عينه ه بعصا ففقأْت٢٣١    اح لو أَن امرأً اطلع عليك بغري إذن فحذفت  

  ٣٦١  ليس على املسلم يف فرسه وعبده صدقة ، إال صدقة الفطر يف الرقيق
  ١٨٤    ليشربن ناس من أميت اخلمر يسموا بغري امسها 

  ٢١٤  ما بال أقوام يشترطون
  ٢١٥  ما بال أناس يشترطون شروطاً
 أْنيف ش اةروونَ يف التجِدمِما تج٣٥٣  الر  

  ٢٢٦   ليدعها حىت تطهر مث حتيض حيضة أخرىمره فلرياجعها مث
  ٢٢٥  املسلم أخو املسلم ال يظلمه
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  الصفحة  ـديثـــاحلــ
  ٣٣٩  املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال يسلمه

 اعتمن اباعتبرِطَ الْمتشعِ إال أَنْ يائلْبا لهترفَثَم ربؤأَنْ ت دعلًا بخ٢٢١  ن  
  ٣٤٥  قلت من الرجالِف.عائشةُ :من أحب الناس إليك ،قال

  ٣٣٩  من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد
  ٢٩٣  من أسلف يف كيل معلوم ووزن معلوم إىل أجل معلوم
  ٢٧٥  من أَعتق شقْصا لَه في عبد أُعتق كُلُّه إِنْ كَانَ لَه مالٌ 

  ١٩٦  من رأى هالل ذي احلجة فأراد أن يضحى فال يأخذن من شعره
  ٢٠٢  من ضار أضر اهللا به

  ٢٣٣  من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد
  ٢٣٥  من لعب بالنرد شري فكأمنا غمس يده يف حلم خرتير و دمه

  ٣٢٧  من مات وعليه صيام صام عنه وليه
  ٤  من يرد اهللا به خريا يفقه يف الدين

  ٢٥٣  النار جبار
  ١٨٦  نعم اُألدم اخلل

هنعم، لو كان على أُمهتفَقَض ني٣٢٦  ا د  
  ٢٦٤  عن بيعِ الْغررِ صلى اهللا عليه وسلمي النيب 

  ٢٧٠  ى عن النجش
  ٣٤٥  وأجاز عليه السالم صدقة العبد وهديته

  ٢٥٩  وليس لعرق ظامل حق
  ٣٠٥  وما سكت عنه فهو عفو
هثَتروالًا فَلم كرت نم٣٠١  و  

  ٣٣٥  اهللا ؟ يا أسامة  أتشفع يف حد من حدود
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  الصفحة  ـديثـــاحلــ
  ١٩١  حرمت الظلم ، وجعلته بينكم حمرما فال تظاملوا إينيا عبادي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
  الصفحة  األثـــــــــــر

؟    أال أنبئكم بالفقيه حق الفقه ٥  
  ٣٦٤  اجلدة مبرتلة األم إذا مل تكن أم
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  ٣٦٤  اجلدة مبرتلة األم ترث ما ترث األم
ورثمسعنا أن الشباع وال توهب وال تفعة ال ت ٣٠٢  

  ٢٠٢  الضرار يف الوصية من الكبائر مث قرأ
  ٣١٧  كل من كان يف يده شيء فالقول فيه قوله

يتضت أبتاع  إنْ ركُن ٣٠٥  
انتآي ةورمن هذه الس تِسخن ٣٥١  

 
 

 
    

  
  
  

  
  

 
  

ـَلَم   الصفحة  العــــــــ
  ١٨٤  يأبو مالك األشعر

  ١٠٤  زروقب املشهور الفاسي الربنسي عيسى بن حممد بن أمحد بن أمحد
  ١٤٧  القريف أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن الصنهاجي

  ١٢١  أمحد بن داود الدينوري
  ٢٦  أمحد بن سعيد بن حزم بن غالب

  ١٩٩  أمحد بن عبد احلليم بن تيمية
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ـَلَم   الصفحة  العــــــــ
  ٢٤٩  أمحد بن علي بن حممد

  ٦٢  بن اجلسورابن سعيد أبو عمر املعروف باأمحد بن حممد بن أمحد 
  ٤١  أمحد بن حممد بن أمحد بن حيىي بن عبد الرمحن بن أيب العيش املقري 

  ٥٩  أمحد بن حممد بن العاص
  ٣٠٧  أمحد بن حممد بن حنبل
  ٤٨  أمحد بن حممد بن سعيد

  ٦٢  أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن لب بن حيىي املعافري األندلسي
  ١٢١  ن إسحاق بن إمساعيلإمساعيل ب

  ٤٤  أبو علي القايل إمساعيل بن القاسم بن عبدون
  ٣٩   إمساعيل بن يوسف بن نغرله اليهودي 

  ٤١  اعتماد الرميكية
  ٨٦  إليسع بن حزم الغافقي

  ٣٠  أمية بن عبد الرمحن بن هشام
  ٢٤٥  أنس بن مالك  بن النضر

  ٣١٧  بن قرةإياس بن معاوية 
  ١٨٣  احلارث بنالرباء بن عازب 

  ٣٢٩  بن عمروجابر بن عبد اهللا 
  ٣٤٦  الغفاريجندب بن جنادة 

  ٣١  جهور بن حممد بن جهور
  ١٠٧  الثقفي  احلجاج بن يوسف

  ٥٦  احلسني بن علي الفاسي
  ٢٤  احلكم بن عبد الرمحن ، يكىن أبا العاص
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ـَلَم   الصفحة  العــــــــ
  ٧٤  محد بن حممد بن إبراهيم اخلطايب

  ٤٩  ف خبليل الفضلةبن كليب املعروخليل بن عبد امللك 
  ٢٩  موىل املنصور بن أيب عامرخريان 

  ٧٢  داود بن علي بن خلف
  ٣١٢  زيد بن خالد اجلهين
  ٢٤٢  زينب بنت جحش

  ٤٣  سليمان بن خلف الباجي
  ٦٤  شريح بن حممد بن شريح الرعيين اإلشبيلي

  ٦٤  صاعد بن أمحد بن عبد الرمحن بن صاعد التغليب
  ٣٦٤  جلندياليماين اطاوس بن كيسان 

  ٢٤٣  عائشة بنت أيب بكر عبد اهللا بن عثمان
  ٢٤١  عائشة بنت أيب بكر الصديق

  ٣٠٢  عامر بن شراحيل أو عمرو الكويف
  ١٤٠  السيوطي بكر أيب بن الرمحن عبد

  ٢٦  عبد الرمحن بن حممد بن أيب عامر امللقب بالناصر
  ٣٠  عبد الرمحن بن حممد بن عبد امللك

  ٤٥  املعروف بابن خلدون بن احلسنبن حممد بن حممد  عبد الرمحن بن حممد
  ٣٠  عبد الرمحن بن هشام بن عبد اجلبار
  ١٢٠  التنوخي  عبد السالم بن سعيد بن حبيب

  ١٣٨  عبد الكرمي بن عبد النور
  ٤٤  عبد اهللا بن عبد احلكم بن أعني

  ٦٢  عبد اهللا بن عبد الرمحن بن جحاف أبو عبد الرمحن املعافري
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ـَلَم   الصفحة  العــــــــ
  ١٦٤  ، أبو زيد الدبوسي   بن عمر بن عيسى احلنفيعبد اهللا

  ٦٤  عبد اهللا بن حممد بن العريب األشبيلي
  ٦٣  عبد اهللا بن حممد بن يوسف، أبو الوليد القاضي، املعروف بابن الفرضي

  ٣٠٦  عبد اهللا بن مطيع ابن األسود
  ٦٣  ونيقال له ابن دح أبو حممد القرطيب الفقيه املالكي،عبد اهللا بن حيىي 

  ٢٥  عبد امللك بن حممد بن أيب عامر امللقب باملظفر
  ١٤٨  السبكي الشافعي عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف

  ١٠  أبو حممد السلمي الدمشقي الشافعيعز الدين بن عبد السالم 
  ٣٩  علي بن بسام أبو احلسن الشنتريين

  ٢٩  بن أيب العيشعلي بن محود 
  ٢٢٩  ىنعلى بن حممد بن على احلسي

  ٦٥  الفضل بن علي بن أمحد بن سعيد بن حزم
  ٤٩  احلافظ اإلمام حمدث األندلسقاسم بن أصبغ 

  ٤٧  مالك بن أنس بن مالك
  ٢٣٤  املبارك بن حممد بن حممد

  ٢٣٦  حممد بن أمحد بن رشد القرطيب
  ٤٥  حممد بن أيب نصر األزدي احلميدي 
  ٦٥  ن محيد األزديبن فتوح بحممد بن أيب نصر فتوح بن عبد اهللا 

    حممد بن أمحد بن أيب بكر
  ٦٧  الشافعي حممد بن إدريس بن العباس
  ٣١  حممد بن إمساعيل بن عباد

  ٦٣  ، املعروف بابن الكتاينحممد بن احلسن املذحجي الكناين القرطيب
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ـَلَم   الصفحة  العــــــــ
  ١٢٠  حممد بن احلسن بن فرقد الشيباين 

  ٤١  ظافر باهللا حممد بن امللك املعتضد باهللا أيب عمرو عباد بن ال
  ٦٥  حممد بن الوليد بن حممد بن خلف الطرطوشي

  ١٤٦  بن عبد اهللا املصري الزركشي الشافعيحممد بن ادر 
  ٢٠٠  حممد بن جرير بن يزيد

  ٢٤  حممد بن عبد اهللا بن أيب عامر املنصور احلاجب
  ٤٤  حممد بن عبد اهللا بن حممد األري املالكي 

  ١٤٠  زرقون بن سعيد بن أمحد بن سعيد بن دحمم بن اهللا عبد بن حممد
  ١٣٦  حممد بن علي الطائي

  ٢٣٧  الشوكاين اهللا عبد بن حممد بن علي بن حممد
  ١٣٧  حممد بن حممد بن حممد بن حممد بن أمحد

  ٢٧  ميبن عبد الرححممد بن هشام بن عبد اجلبار 
  ١٣٦  حممد بن يوسف بن علي

  ٢٥٠  موسى بن أمحد بن حممود
  ٦٥  الفارسيأمحد بن سعيد بن حزم بن علي بن املصعب 

  ٤٨  موسىموسى بن حممد بن حدير بن 
  ٢٢٤  النعمان بن بشري بن سعد

  ٢٤  هشام بن احلكم بن عبد الرمحن امللقب باملؤيد
  ٢٧  هشام بن سليمان بن الناصر لدين اهللا

  ٣٠  هشام بن حممد بن عبد امللك بن عبد الرمحن
  ٣٣٢  غريةبن املهند بنت أيب أمية 

  ١٣٧  حيي بن أيب اخلري سامل
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ـَلَم   الصفحة  العــــــــ
  ١٢١  حيي بن مالك بن عائذ

  ٦٣  حيىي بن عبد الرمحن بن مسعود القرطيب اخلزاز، ابن وجه اجلنة أبو بكر
  ٤٨  األديب املعتزيلحيىي بن حيىي 

  ٣٢  امللقب بأمري املسلمنييوسف بن تاشفني 
  ٢٣٤  يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب

  ٦٣  عبد اهللا بن حممد بن مغيث، أبو الوليديونس بن 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
                            
  ١٥٥  اجلزئيات  ٢٦٥  اآلبق

  ٢١٢  اجلَعالة  ٣٤٢    اإلجارة
  ٢٧٠  اجللب  ٨٣  اإلمجاع
  ١٢٧  اجلندل  ٩٤  االحتياط

  ٢٣٧  اجلهل  ٩٥  االستحسان
  ١٨٦  وهراجلَ  ٩١  االستصحاب
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  ٢٩٠   احلال  ٨٧  االستنباط
  ١٨١  احلد  ١٨٠  األمساء

  ٣٥٥  احلداد  ١٥٩  أصول الفقه
  ٣٣٣  دوداحلُ  ١٥٥  أغليب
  ١٩٩   احلرام  ٣١٩  اإلكراه
  ٣٦٣  احلضانة   ٢٠٤  األمر

  ٦٨  احلفظ  ٢٣٤  األموال
  ٢٢٩  احلق  ٢١٣  الباطل
  ٣٠٠  احلقوق  ٣٣٩   البغي
  ١٥٥  احلكم  ٢٦٧  البيع
  ١٩٢    احلكومة  ٣١٦  البينة

  ١٢٨  اخلردل  ٢٢٨  التسليف
  ٢٨٦  اخلُلع  ١٠٠  التعليل
  ٢٣٧  اخلطأ  ٩٦  التقليد
  ٨٧  الدليل  ٢٦٢  التملكامللك و
  ٩٧  دليل اخلطاب  ٢٤٩  جبار
  ٢٤٩    العجماء    ٢٩٦  الذراع
  ١٨٦  عرض  ٩٤  الذريعة
  ٣١٣  العسيف  ٩٧  الرأي
  ٢٨٣  العقد  ٣٢٩  عبرال

  ٩٠  القضاياعكس   ٢٤٢  الرد
  ٦٩  العلم  ٢٩٧  الرطل
  ٥  العلمانية  ٣٠٢  الرهن
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  ١٩٠  الغرامة  ٢٩٢  لمالس  
  ٣٦١  الغرة  ٨١  السنة

  ٢٦٤  الغرر  ٢٨٥  السوفطائية
  ٢٦٨  الفاسد  ٢١٣  الشرط 
  ٩٠  فحوى اخلطاب  ٣٢٩  شرك
  ١٩٥  الفرض  ٣٠٣  الشفعة
  ٢٢٣  الفسخ  ٢٧٦  الشقص
  ١٥٢  الفقه  ٢٩٦  الصاع
  ٦٧  الفقه عند ابن حزم  ٨١  الصحيح
  ١٥٣  القاعدة  ١٥٧  بطالضا
  ٣٦١  اخلطأ قتل  ١٩٨  الضرر
    النجش  ٢٣٦  الضمان
  ٢٣٧   العمد   ٧٠  الظاهر
  ٢٥٦  القراض  ٢٢٢   الظلم
  ٢٩١  القرض  ٣٦١   العاقلة
  ٢٩٤  القرض  ٢٩٢  العتق

  ٤  املستشرقون  ٢٩٨  القسمة
  ٢١١  املعضل  ١٥٣   القواعد الفقهية

  ١٢٧  اجلندل  ٢٠٢    القود
  ٢٩٢  باملكات  ٧٢  القياس
  ٤  امللحدون  ٢٤٤  القيمي

  ٢٦٢  والتملك املُلْك  ١٢٦   اللف والنشر
  ١٠٣  املنطق  ٢٩٠  املؤجل
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  ٢٧٢  النافذ  ١٤٩  املآخذ
  ٢٢٤  النحلة  ٨٨  املتالئمات

  ٢٣٧  النسيان  ٢٤٤  املثلي
  ٧٠  النص  ٣٥٠  اوس
  ٣٥٠   النصارى  ٢٨٦  احمللِّل

  ١٦١   النظريات  ٣٤١  املخاطب
  ٣٥٨  الوجه  ٢٧٥  املدبر
  ٣٢٨  الوصاية  ١٤٩  ركااملد

  ٣٣١  اليمني الغموس  ٧٠  املذهب
  ٣٥٠  اليهود  ٢٠١  املرسل
      ٣١٧  اللقيط

 
 
  
  
  
  

 
 

 
  ٢٩  اإلدريسيةالدولة   ٣٢  إشبيلية

  ٢٧  الدولة األموية  ٢٣  األندلس 
  ٢٤  الدولة العامرية  ٥٩  بلنسية
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  ٢٩  الدولة العلوية  ٥٤  ربض منية املغرية
  ٢٧  الرببر  ٢٨  طليطلة

  ٣٨  الصقالبة  ٢٨  عقبة البقر
    ٢٨  قرطبة 
    ٣٦  املَرِية 

    ١١٥  منت ليشم 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

  
  

  
  

  األبيــــات
  الصفحة

ــةٌ ــامِ تجرب ــت ويف األي   إين رأي
  

ــرِ   ــةً حممــودةَ األث   للصــرب عاقب
  

  
  أمـرٍ يحاولُـه   وقلَّ من جـد يف 

  
  بـالظِّفَرِ  واستصحب الصرب إال فاز  

  
١٧  
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  األبيــــات
  الصفحة

  وإن حترقوا القرطاس ال حترقوا الذي
    

  تضمنه القرطاس بل هو يف صـدري   
    

  
  يسري معي حيث استقلت ركائيب

  
  ويرتل إن أنزل ويـدفن يف قـربي    

    
  

  دعوين من إحـراق رق وكاغـد  
    

  وقولوا بعلم كي يرى الناس من يـدري   
    

  
  أةوإال فعودوا يف املكاتـب بـد  

  
  فكم دون ما تبغون هللا مـن سـتر    

  
٣٥  

        
  نقشــت يف اخلــد ســطرا  

  
  مـــن كتـــاب اهللا مـــوزون  

  
  

  لــن تنــال الــرب حــىت   
     

  تنفقـــوا ممـــا حتبـــون    
  

٣٩  
        
  نـتك فال غنيا حتيا أن شئت إذا
    

  بـدوا  رضـيت  إال حالـة  على  
  

٦١١  
        

  ويل حنو أكناف العـراق صـبابة  
     

    كلف الصبوال غرو أن يستوحش ال  
  فإن يرتل الرمحن رحلـي بينـهم  

  
  فحينئذ يبدو التأسـف والكـرب    

  
٦١  

        
ــين   ــاهري وأن ــر أين ظ   أمل ت

   
  على ما بدا حـىت يقـوم دليـل     

  
٧١  

        
  وال تغل يف شيء من األمر واقتصد

     
  ذمـيم  كال طريف قصـد األمـور    

  
٧٤  

        
ـ     تعدى سبيل الرشد من جار واعتدى     دى فتبلـدا وضاء لـه نـور اهل

  
  

  وخاب امرؤ وافاه حكـم حممـد  
     

ــدا   ــآراء الرجــال وقل ــال ب   فق
  

  
  
  
  

  وألقوا كتاب اهللا خلف ظهورهم
  

  وقول رسول اهللا ويلـهمو غـدا    
  وقالوا بأن الدين لـيس بكامـل    

  
  وكذب ما قـالوا اإللـه وفنـدا     

  وما فرط الرمحن شـيئا ومل يكـن    
  

ــدا    ــه س ــرك بريت ــيا ومل يت   نس
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  األبيــــات
  الصفحة

  قول الظن يف غري موضـع  وحرم
     

  وأن تقتفي ما لست تعلم موعـدا   
  

٧٩  
          

ريكةَ تنس  ـهجو  غَـري  قرِفـةم  
  

    دبـن وال الٌـخ ا لَيس ملْساَء  
  

٨١  
        

  كأنك بالزوار يل قـد تبـادروا  
  

  وقيل هلم أودى علـي بـن أمحـد     
    

١١٥  
  فيا رب حمزون هناك وضـاحك 

  
  دوخـد خمـد   وكم أدمع تـذرى   

  عفا اهللا عين يوم أرحـل ظاعنـا    
  

  عن األهل حمموال إىل ضيق ملحـد   
  وأترك ما قد كنت مغتبطـا بـه      

  
  وألقى الذي آنست منـه مبرصـد    

  ي إن كان زادي مقـدما تاحاروفَ    
  

  ويا نصـيب إن كنـت مل أتـزود     
          

  كأنه مستنشـق مـن الشـرق   
    

  مكـروه النشـق   اخلردل حرا من  
ـ  حرا من اخلردل مكروه  ١٢٨     قالنش

    
  أو مقرع من ركضها دامي الرنـق   

          
ــا  ــح ديكن ــا يص ــا ومل   فقمن

  
  إىل جونــة عنــد حــدادها    

  
٣٣٣  

  
  
  

 
  

  ١٧٨  األحكام على األمساء
  ٣٥٩  .األصل أن ال جيوز قول أحد على غريه، وال حكمه على غريه 

  ٢٣٣  .واخلطأ والنسيان من املخاطب وغري املخاطب أموال الناس تضمن بالعمد
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  ٣٠٠  .إمنا تورث األموال ال احلقوق
  ٢٦٢  .بيع مامل يرقط وال تعرف صفته باطل

  ٣٢٤  .جتوز اإلجارة على فعل الطاعات عن الغري
  ٣٦٣  .اجلدة أُم 

  ٣٣٣  .احلدود ال طالب هلا إال اهللا وال مدخل للعفو فيها
اجلميع إال أن يأيت نص أو إمجاع بالفرق بني شـيء   الدين واحلكم واحد على

  .من ذلك
٣٤٢  

  ٢٢٢  .الظلم ال جيوز إمضاؤه بل يرد ويفسخ
  ٢٤٩  .العجماء جرحها جبار

  ٢٧٧  العقود اليت أمر اهللا تعاىل بالوفاء ا إمنا هي العقود املنصوص عليها بأمسائها
  ١٩٠  .الغرامة ال جتب إال حيث أوجبها اهللا

  ٣٢٩  .ت بنص فال يسقط أبداً إال بنص وارد بسقوطهكل حق ثب
  ١٩٤  .كل سنة ليست فرضاً فإن هلا حدوداً مفروضة ال تكون إال ا

  ٢١٣  .كل شرط ليس يف كتاب اهللا فهو باطل
  ٢٩٠  .كل عقد صح مؤجالً أو حاالً بالنص فال جيوز إبطال التأجيل أو احللول بنص

  ٢٨٣  .بصحة ما ال صحة له فهو باطلكل عقد عقد على أن ال صحة له إال 
  ٢٩٥  .كل عقد مل يلزم حني التزامه فال جيوز أن يلزم يف ثان ، ويف حني مل يلتزم فيه

  ١٩٨  .ماحركل ما أضر فهو 
  ٢٥٤  .كل ما تولد من شيء فهو لصاحب ما تولد منه

  ٢٧٢  .كل ما ملكه املرء فحكمه فيه نافذ
  ٣١٥  .كل مال بيد إنسان فهو له

من أكره على قول ومل ينوه خمتارا له فإنه ال يلزمه، أو أكره علـى فعـل   كل 
  .تبيحه الضرورة فال شيء عليه

٣١٩  
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  ٣٣٨  .كل من أنفذ حقاً فهو نافذ ومن أنفذ باطالً فهو مردود
  ٢٦٧  .ال جيوز أن يفسخ بيع صح بفساد شيء غريه
  ٣٠٤  .ال جيوز مال أحد إال بطيب نفس منه ورضاه

  ٣٥٦  .أن يلزم آخر فعل شيء معني من الذكر والرب إال بقرآن أو سنة ال حيل ألحد
  ٢٥٧  .ليس وجوب الضمان مببيح للضامن ما حرم اهللا عليه

  ٢٠٤  .من فعل ما أمر به فهو حمسن
  ٢٠٩  .الوعد ال يلزم إجنازه

  ٤١٢  حيرم على صاحب املال أن يبيحه لغريه إال حيث أباح القرآن والسنة
  ٣٥٠  .يف كل شيء د والنصارى واوس حبكم أهل اإلسالمحيكم على اليهو

  ٢٢٩  .يعطى كل ذي حق حقه
 
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 

 
  



____392_____________________________________________  __      
 

 

صا إِالَّ بِندقُطُ أَبسبنص فَالَ ي تثَب ق٣٢٩  كُلُّ ح  
  ١٩٤  كل سنة ليست فرضا فإن هلا حدودا مفروضة ال تكون إال ا

اللَّه فهو باطلٌ كلُّ شرط ليس يف كتاب ٢١٣  
  ٢٩٠  كل عقد صح مؤجالً أو حاالً بالنص فال جيوز إبطال التأجيل أو احللول إال بنص

  ٢٨٣  كل عقد عقد على أن ال صحة له إال بصحة ما ال صحة له فهو باطل
  ٢٩٥  كل عقد مل يلزم حني التزامه فال جيوز أن يلزم يف ثان ويف حني مل يلتزم فيه

  ١٩٨  فهو حرام ما أضركُلُّ 
 لَّدومنهكُلُّ ما ت لَّدوبِ ما تاحصل وٍء فَهي٢٥٤  من ش  

  ٢٧٢  كل ما ملكه املرء فحكمه فيه نافذ
  ٣١٥   إِالَّ أَنْ تقُوم بِملْكه بينةٌ لغيرِهفَهو له بِيد إنسان كان  لكلَّ ما

فعل تبيحـه   ه فإنه ال يلزمه أو أكره علىكل من أكره على قول ومل ينوه خمتارا ل
  الضرورة فال شيء عليه

٣١٩  

 وا فَهقفَذَ حذٌ كُلُّ من أَنافنوددرم والً فَهاطفَذَ بأَن نم٣٣٨  و  
 
  
  
  
  
  
  

 
 

وجي، دار صديق بن حسن القن: أجبد العلوم الوشي املرقوم يف بيان أحوال العلوم، تأليف •
 .عبد اجلبار زكار: ، حتقيق١٩٧٨ -بريوت  -دار الكتب العلمية : النشر
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دار : إلمام حممد أبو زهرة ، دار النشـر ا: بن جزم حياته وعصره وآرائه وفقهه، تأليفا •
 .القاهرة –الفكر العريب 

الشيخ سعيد األفغـاين، دار  : الصحابة، تأليف ابن حزم األندلسي ورسالة املفاضلة بني •
 .الطبعة الثانية ،١٣٨٩ -لبنان -بريوت  -دار الفكر : لنشرا

الدار املصـرية   زكريا إبراهيم ،: ابن حزم األندلسي، املفكر الظاهري املوسوعي، تأليف •
 .للتأليف والترمجة

: أيب عبد الرمحن بن عقيل الظاهري، دار النشر :ابن حزم خالل ألف عام، مجع وحتقيق •
 .، الطبعة األوىل١٤٠٢-لبنان  – بريوت –ب اإلسالمي دار الغر

 .م١٩٨٢أندلسية، حممد طه احلاجري، دار النهضة العربية، بريوت،  ابن حزم صورة •
دار : حممود علي محايـة، دار النشـر  . د: ومنهجه يف دراسة األديان، تأليفابن حزم  •

 .، الطبعة األوىلم ١٩٨٣ –القاهرة  -املعارف
مركـز   :النشـر ، دار أمحد بن ناصر احلمد. د: حزم وموقفه من اإلهليات، تأليف ابن •

، ١٤٠٦-مكة املكرمة  –جامعة أم القري  –البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي 
 .الطبعة األوىل

الوصول إىل علم األصول للبيضاوي، تأليف علـي   اإلاج يف شرح املنهاج على منهاج •
األوىل، : ، الطبعـة ١٤٠٤ -بريوت  -دار الكتب العلمية : دار النشر، بن عبد الكايف

 .مجاعة من العلماء: حتقيق
علي : اإلاج يف شرح املنهاج على منهاج الوصول إىل علم األصول للبيضاوي، تأليف •

: ، الطبعـة ١٤٠٤ -بريوت  -دار الكتب العلمية : بن عبد الكايف السبكي، دار النشر
 .مجاعة من العلماء: األوىل، حتقيق

دار : جالل الدين عبد الرمحن السـيوطي، دار النشـر  : تأليفاإلتقان يف علوم القرآن،  •
 . سعيد املندوب: األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٤١٦ -لبنان  -الفكر 

دار : زكريا بن حممد بن حممود القزويين، دار النشر: آثار البالد وأخبار العباد ، تأليف •
 . ١٣٨٠صادر 
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: إلياس بلكـا، دار النشـر  . د: االحتياط،حقيقته وحجيته وأحكامه وضوابطه، تأليف •
 .، الطبعة األوىل ١٣٢٤-لبنان  –بريوت  –مؤسسة الرسالة 

دار الفكـر  : أبو بكر حممد بن عبد اهللا ابن العريب، دار النشـر : حكام القرآن، تأليفأ •
 . حممد عبد القادر عطا: لبنان، حتقيق -للطباعة والنشر 

عبـد الـرزاق   : مدي ، تعليـق  آلحممد ا يف أصول األحكام ، لإلمام علي بن اإلحكام •
 .١٤٠٢عفيفي، املكتب اإلسالمي، بريوت، الطبعة الثانية 

 –دار احلـديث  : ابن حزم األندلسي، دار النشر: اإلحكام يف أصول األحكام، تأليف •
 .جلنة بإشراف الناشر: مصر، مراجعة وحتقيق –القاهرة 

سني بن علي الصـيمري، دار  القاضي أيب عبد اهللا ح: أخبار أيب حنيفة وأصحابه، تأليف •
 .الثانية: ، الطبعة١٤٠٥ -بريوت  -عامل الكتب : النشر

احلسن علي بن القاضي يوسف مجال الدين أيب : إخبار العلماء بأخبار احلكماء ، تأليف  •
، الطبعة األوىل،  ١٣٢٦ –طبع مبطبعة السعادة جبوار حمافظة مصر : القفطي، دار النشر

 .أمني اخلاجني السيد حممد: عىن بتصحيحه
، تأليف عالء الـدين أيب  الفقهية لشيخ اإلسالم ابن تيمية األخبار العلمية من االختيارات •

أمحد بن حممد بن حسن اخلليـل، دار العاصـمة،   : ، حتقيق)٨٠٣: ت (احلسن البعلي 
 .١٤١٨الرياض ، الطبعة األوىل 

بيليا، الرياض، الطبعة أخذ املال على أعمال القرب، عادل شاهني حممد شاهني، كنوز اش •
 .١٤٥٢األوىل 

مام احلافظ حممد بن علـي  اإل: يف، تألول إىل حتقيق احلق من علم األصولإرشاد الفح •
شـعبان حممـد   . د: ، الطبعة األوىل، حتقيق١٤١٣ –دار الكتيب : الشوكاين، دار النشر

 .إمساعيل
شـيخ عبـد   ، للسبابالفقه بأقرب الطرق وأيسر األإرشاد أوىل البصائر واأللباب لنيل  •

ضواء السـلف ،  ، مكتب أأشرف عبد املقصود: ، حتقيق)١٣٧٦:ت (الرمحن السعدي 
 .١٤٢٠الطبعة األوىل 
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حممد ناصر الدين األلباين، دار النشر : إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، تأليف •
 .، الطبعة الثانية ١٤٠٥ -بريوت -املكتب اإلسالمي: 

 حممـد : ريج أحاديث منار السبيل، حممد ناصر الدين األلباين، إشرافليل يف ختإرواء الغ •
 . ١٤٠٥، الطبعة الثانية ، زهري الشاويش، املكتب اإلسالمي

أبو العباس أمحد بن خالد بـن حممـد   : االستقصا ألخبار دول املغرب األقصى، تأليف •
/ فر الناصريجع: ، حتقيق١٤١٨ -الدار البيضاء  -دار الكتاب : الناصري، دار النشر

 .حممد الناصري
يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الـرب، دار  : االستيعاب يف معرفة األصحاب، تأليف •

 .علي حممد البجاوي: األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٤١٢ -بريوت  -دار اجليل : النشر
يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الـرب، دار  : الستيعاب يف معرفة األصحاب، تأليفا •

 .علي حممد البجاوي: األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٤١٢ -بريوت  -دار اجليل : نشرال
عز الدين بن األثري أيب احلسن علي بـن حممـد   : أسد الغابة يف معرفة الصحابة، تأليف •

: ، الطبعـة ١٤١٧ -نـان  لب -بريوت  -دار إحياء التراث العريب : اجلزري، دار النشر
 .عادل أمحد الرفاعي: األوىل، حتقيق

جالل الدين عبد الرمحن بن أيب :األشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه الشافعية ، تأليف  •
: ، الطبعـة   ١٤٢٦ –بـريوت   –لبنان  –دار ابن حزم : بكر السيوطي ،دار النشر 

 .األوىل
هاب بن علي بن عبد الكايف السبكي، اإلمام تاج الدين عبد الو: األشباه والنظائر، تأليف •

: ، الطبعـة األوىل، حتقيـق  ١٤١١ –لبنان  –بريوت  –دار الكتب العلمية :دار النشر
 .عوض الشيخ عادل عبد املوجود والشيخ علي حممد

، وحباشـيته  ) ٩٧٠: ت (، زين الدين بن إبراهيم املعروف بابن جنـيم  األشباه والنظائر •
ت (عابدين  املعروف بابن ، تأليف حممد أمني بن عمرهة النواظر على األشباه والنظائرنز
 . ١٤٠٣، دار الفكر ، الطبعة األوىل حممد مطيع احلافظ: ، حتقيق)١٢٥٢: 

أمحد بن علي بن حجر أبـو الفضـل العسـقالين    : اإلصابة يف متييز الصحابة، تأليف •
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: األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٩٩٢ - ١٤١٢ -بريوت  -دار اجليل : الشافعي، دار النشر
 . علي حممد البجاوي

أمحد بن علي بن حجر أبـو الفضـل العسـقالين    : متييز الصحابة، تأليفإلصابة يف ا •
علي حممد : األوىل، حتقيق: ، الطبعة ١٤١٢ -بريوت  -دار اجليل : الشافعي، دار النشر

 .البجاوي
: تأليفأصحاب الفتيا من الصحابة والتابعني ومن بعدهم على مراتبهم يف كثرة الفتيا ،  •

،  ١٤١٥-لبنان  –بريوت  –دار الكتب العلمية : ر النشر ، دااإلمام ابن حزم األندلسي
 .سيد كسروي حسن: األوىل ، حتقيق الطبعة

، دار  ١٤٢٣الطبعـة الثانيـة    حممد إبراهيم علـي، . ملالكية، داصطالح املذهب عند ا •
 .البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء التراث ، دولة اإلمارات العربية املتحدة 

دار : ، دار النشـر  حممد عجاج اخلطيب. د: ه، تأليفومصطلح أصول احلديث علومه •
 .، الطبعة السادسة  ١٤١٤ –السعودية  –جدة  –املنارة للنشر والتوزيع 

: عياض بن نامي السلمي، دار النشرد .أ: ل الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله، تأليفأصو •
 .، الطبعة األوىل ١٤٢٦ –السعودية  –الرياض  –التدمرية 

 –مكتبة الثقافـة الدينيـة   : ابن حزم األندلسي ، دار النشر : ول والفروع، تأليفاألص •
إبـراهيم  . عاطف العراقـي و د . د: ، الطبعة األوىل ، حتقيق وتقدمي١٤٢٥ –القاهرة 

 .سهري فضل اهللا أبو وافية. ل و دإبراهيم هال
ابـن  : ، تأليف  قياساإلعراب عن احلرية واأللتباس املوجودين يف مذاهب أهل الرأي وال •

بعة األوىل ، دراسة ، الط١٤٢٥ –الرياض  –أضواء السلف  :حزم األندلسي، دار النشر
 .حممد بن زين العابدين بن رستم . د : وحتقيق

ستشـرقني ،  ، قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني واملاإلعالم •
 .م١٩٩٧يني ، الطبعة الثانية عشر ، دار العلم للمال) ١٣٩٦: ت(خري الدين الزركلي 

، ن حممد بن أمحد اخلطيب الشرببييناإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع ، تأليف مشس الدي •
 .١٣٧٠، الطبعة األوىل قيق حممد  حمي الدين عبد احلميد، مطبعة السعادةحت
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  علـي : ، تـأليف إلكمال يف رفع االرتياب عن املؤتلف واملختلف يف األمساء والكـىن ا •
، ١٤١١ -بريوت  -دار الكتب العلمية : هبة اهللا بن أيب نصر بن ماكوال، دار النشربن 

 . األوىل: الطبعة
فؤاد بن : دراسة نظرية وتطبيقية من خالل إلزامات ابن حزم للفقهاء ، للطالب اإللزام،  •

القرى،مل يف جامعة أم .عبد اهللا الغطيمل . حيي بن عبد اهللا بن هاشم ، وأشرف عليها أد
 .طبع بعدت

، )٢٠٤: ت (األم ، ضمن موسوعة اإلمام الشافعي ، لإلمام حممد بن إدريس الشافعي  •
 .١٤١٦بة، بريوت ، الطبعة األوىل ، دار قتيأمحد بدر الدين حسون. حتقيق د

 -بريوت  -دار املعرفة : حممد بن إدريس الشافعي أبو عبد اهللا، دار النشر: األم، تأليف •
 .الثانية: ، الطبعة١٣٩٣

إمساعيل حيي رضوان، : وأثر الرتعة الظاهرية يف اجتهاده، تأليفاإلمام ابن حزم األندلسي  •
 .، الطبعة األوىل ١٤٢٨ –السعودية  –الرياض  –مكتبة الرشد : دار النشر

حممد عبد اهللا أبو صعيليك ، دار : لس ، تأليف داإلمام ابن حزم الظاهري إمام أهل األن •
 .، الطبعة األوىل  ١٤١٥ –ق دمش –دار القلم : النشر 

 –اإلبداع الفكري : طارق السويدان ، دار النشر .د: األندلس التاريخ املصور ، تأليف  •
 . ، الطبعة الثانية ١٤٢٧ –الكويت  –الصفاة 

أيب سعيد عبد الكرمي بن حممد ابن منصور التميمي السـمعاين، دار  : األنساب، تأليف •
 عبد اهللا عمر البارودي: األوىل، حتقيق: م، الطبعة١٩٩٨ -بريوت  -دار الفكر : النشر

. 
علي : اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، تأليف •

: بريوت، حتقيق -دار إحياء التراث العريب : بن سليمان املرداوي أبو احلسن، دار النشر
 . حممد حامد الفقي

الشيخ قاسم القونوي ، : املتداولة بني الفقهاء ، تأليف أنيس الفقهاء يف تعريفات األلفاظ  •
، الطبعة األوىل ،  ١٤٠٦ –السعودية  –جدة –دار الوفاء للنشر والتوزيع : دار النشر 
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 .أمحد عبد الرزاق الكبيسي . د: حتقيق 
 -دار إحيـاء العلـوم   : اخلطيب القزويين، دار النشر: اإليضاح يف علوم البالغة، تأليف •

 . الشيخ يج غزاوي: الرابعة، حتقيق: ، الطبعة١٤١٩ -بريوت 
 )ب(

دار : زين الدين ابن جنيم احلنفـي، دار النشـر  : البحر الرائق شرح كرت الدقائق، تأليف •
 . الثانية: بريوت، الطبعة -املعرفة 

بدر الدين حممد بن ادر بن عبد اهللا الزركشـي،  : البحر احمليط يف أصول الفقه، تأليف •
: األوىل، حتقيـق : ، الطبعـة ١٤٢١ -بريوت  -لبنان –دار الكتب العلمية : دار النشر

 . حممد حممد تامر. د: ضبط نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه
اإلمام عالء الدين أيب بكـر بـن مسـعود    : بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ، تأليف  •

،  ١٤٢٠ –لبنان  –وت بري –دار املعرفة : الكاساين امللقب مبلك العلماء ، دار النشر 
 .حممد خري طعمه حليب : الطبعة األوىل حتقيق

، ليد حممد بن أمحد بن رشد القـرطيب القاضي أيب الو: اتهد واية اتهد، تأليف بداية •
 .، الطبعة األوىل  ١٤٢٠ –لبنان  –بريوت  –دار ابن حزم : دار النشر 

مكتبة : ري القرشي أبو الفداء، دار النشرإمساعيل بن عمر بن كث: البداية والنهاية، تأليف •
 . بريوت –املعارف 

دار : ، حممد بن علي الشوكاين، دار النشـر  لبدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابعا •
 . بال: بال، حتقيق: بريوت ، الطبعة -املعرفة 

: أمحد بن حيي الضيب ، دار النشـر : تأليف ،لتمس يف تاريخ رجال أهل األندلسبغية امل •
روحيـة  . د : ، الطبعة األوىل ، حتقيق  ١٤١٧ –لبنان  –بريوت  –دار الكتب العلمية 

 .عبد الرمحن السويفي 
جالل الدين عبد الرمحن السيوطي، دار : بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة، تأليف •

 . حممد أبو الفضل إبراهيم: صيدا، حتقيق -لبنان  -املكتبة العصرية : النشر
: حممد بن يعقوب الفريوزأبادي، دار النشـر : غة يف تراجم أئمة النحو واللغة، تأليفالبل •
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حممـد  : األوىل، حتقيـق : ، الطبعة١٤٠٧ -الكويت  -مجعية إحياء التراث اإلسالمي 
 .املصري

. د: ، حتقيـق  )  ٧٢٨ت ( بيان الدليل على بطالن التحليل ، لشيخ اإلسالم ابن تيمية  •
 .١٤٢٥ابن اجلوزي ، الطبعة األوىل ، دار أمحد بن حممد اخلليل 

 )ت(
: حممد مرتضى احلسيين الزبيدي، دار النشـر : تاج العروس من جواهر القاموس، تأليف •

 . جمموعة من احملققني: دار اهلداية، حتقيق
حممد بن يوسف بن أيب القاسم العبدري أبو عبد : التاج واإلكليل ملختصر خليل، تأليف •

 . الثانية: ، الطبعة١٣٩٨ -بريوت  -ر الفكر دا: اهللا، دار النشر
: زين الدين عمر بن مظفر الشهري بابن الوردي، دار النشـر : تاريخ ابن الوردي، تأليف •

 . األوىل: ، الطبعة١٤١٧ -بريوت  -لبنان  -دار الكتب العلمية 
دار : عبد الرمحن بن حممد بن خلدون احلضرمي، دار النشر: ابن خلدون، تأليفتاريخ  •

 . اخلامسة: ، الطبعةم ١٩٨٤ –بريوت  -لقلم ا
دار : دار النشرإحسان عباس ،  :تأليف ،)عصر سيادة قرطبة( تاريخ األدب األندلسي  •

 . م١٩٠٦بريوت ، الطبعة األوىل  –الثقافة 
مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان : اريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم، تأليفت •

م، ١٩٨٧ -هــ  ١٤٠٧ -بريوت  -لبنان –ار الكتاب العريب د: الذهيب، دار النشر
 . عمر عبد السالم تدمرى. د: األوىل، حتقيق: الطبعة

عبد .، تأليف د) ٨٩٧-٩٢(التاريخ األندلسي من الفتح اإلسالمي حىت سقوط قرانطة  •
 . ١٤٠٧الرمحن علي احلجي ، دار القلم ، دمشق ، الطبعة الثالثة ،

 -مطبعة السعادة : عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، دار النشر: اريخ اخللفاء، تأليفت •
 .حممد حمي الدين عبد احلميد: األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٣٧١ -مصر 

احلافظ أيب الوليد عبد اهللا بن حممد بـن  : تاريخ العلماء والرواة للعلم باألندلس، تأليف •
: الثانية، حتقيـق : ، الطبعة١٤٠٨ -القاهرة  -مطبعة املدين : يونس األزدي، دار النشر
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 . عزت العطار احلسيين
 –دار النفائس :ر ، دار النشر عمر سليمان األشق. د : ي ، تأليف تاريخ الفقه اإلسالم •

 .، الطبعة الثالثة  ١٤١٢ –الكويت  –األردن  ومكتبة الفالح 
الكتـب  دار : أمحد بن علي أبو بكر اخلطيب البغدادي، دار النشر: تاريخ بغداد، تأليف •

 .بريوت  -العلمية 
دار ابن : أيب زيد عبيد اهللا عمر بن عيسى الدبوسي ، دار النشر : تأسيس النظر ، تأليف  •

مصـطفى  :القـاهرة ، حتقيـق    –لبنان ومكتبة الكليات األزهرية  –بريوت  –زيدون 
 .القباين

صري، دار شهاب الدين أمحد بن حممد اهلائم امل: لتبيان يف تفسري غريب القرآن، تأليفا •
األوىل، : م، الطبعـة ١٩٩٢ -هـ١٤١٢ -مصر  -دار الصحابة للتراث بطنطا : النشر
 . فتحي أنور الدابلوي: حتقيق

، دار .فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي احلنفي: تبني احلقائق شرح كرت الدقائق، تأليف •
 .  القاهرة –.  دار الكتب اإلسالمي: النشر

عالء الدين أيب احلسن علي بن سـليمان  : ول الفقه، تأليفالتحبري شرح التحرير يف أص •
: ، الطبعـة ١٤٢١ -الرياض  -السعودية  -مكتبة الرشد : املرداوي احلنبلي، دار النشر

 . أمحد السراح. عوض القرين، د. عبد الرمحن اجلربين، د. د: األوىل، حتقيق
ي النووي أبو زكريا، دار حيىي بن شرف بن مر: ، تأليف)لغة الفقه(حترير ألفاظ التنبيه  •

 . عبد الغين الدقر: األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٤٠٨ -دمشق  -دار القلم : النشر
مشس الـدين السـخاوي، دار    اإلمام: التحفة اللطيفة يف تاريخ املدينة الشريفة، تأليف •

 . األوىل: ، الطبعة ١٤١٤ -بريوت  -دار الكتب العلمية : النشر
احلافظ جالل الدين السـيوطي ، دار   :وي ، تأليفريب النواتدريب الراوي يف شرح تق •

نظـر  : ، الطبعة الرابعة ، حتقيق ١٤١٨-السعودية  –الرياض  –مكتبة الكوثر : النشر 
 .حممد الفاريايب 

دار الكتـب  : أبو عبد اهللا مشس الدين حممد الذهيب، دار النشر: تذكرة احلفاظ، تأليف •
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 . األوىل: بريوت، الطبعة -العلمية 
 -املكتب اإلسالمي  : ابن امللقن، دار النشر: تذكرة احملتاج إىل أحاديث املنهاج، تأليف •

 . محدي عبد ايد السلفي: األوىل ، حتقيق: ، الطبعة١٩٩٤ -بريوت  
حممد بن سليمان الشـهري بنـاظر زاده ، دار   : ترتيب الآليل يف سلك األمايل ، تأليف  •

، الطبعة األوىل ، دارسة وحتقيق ١٤٢٥ –السعودية  –الرياض  –مكتبة الرشد : النشر 
 .خالد بن عبد العزيز آل سلمان : 

القاضي أيب الفضل : ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك ، تأليف  •
،  ١٤١٨ –لبنـان   –بريوت  –دار الكتب العلمية : ابن موسى اليحصيب ، دار النشر 

 .حممد سامل هاشم : حيح الطبعة األوىل ، ضبط وتص
قارنا بالقانون الوضعي ، عبد القادر عوده ، مؤسسة الرسالة مالتشريع اجلنائي اإلسالمي  •

 . ١٤١٢، بريوت ، الطبعة احلادية عشر ، 
 -دار الكتاب العـريب  : علي بن حممد بن علي اجلرجاين، دار النشر: التعريفات، تأليف •

 . إبراهيم األبياري: األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٤٠٥ -بريوت 
حممد بن املدين ، دار اشبيليا ، الريـاض ،  . التعويض عن الضرر يف الفقه اإلسالمي ، د  •

 . ١٤١٩الطبعة األوىل 
حممد بن أيب نصر فتوح بـن  : تفسري غريب ما يف الصحيحني البخاري ومسلم، تأليف •

القاهرة  -تبة السنة مك: عبد اهللا بن فتوح بن محيد بن يصل األزدي احلميدي، دار النشر
زبيدة حممد سـعيد  : الدكتورة : األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٩٩٥ - ١٤١٥ -مصر  -

 . عبد العزيز
أيب حممـد  : التقريب حلد املنطق واملدخل إليه باأللفاظ العامية واألمثلة الفقهية ، تأليف   •

 –لبنـان   –بريوت  –دار ابن اجلوزي : علي بن أمحد بن حزم األندلسي ، دار النشر 
 .عبد احلق التركماين : ، الطبعة األوىل ، حتقيق ١٤٢٨

اإلمام زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب :تقرير القواعد وحترير الفوائد ، تأليف  •
 –السعودية ودار ابن عفـان القـاهرة    –الدمام  –دار ابن القيم : احلنبلي ، دار النشر 
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 .الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان : ، حتقيق ، الطبعة األوىل  ١٤٢٤ –مصر العربية 
لإلمام حممد بن حسني بن علي القادري احلنفي . ائقتكملة البحر الرائق شرح كرت الدق •

، بريوت، الطبعـة  ، حتقـيق الشيخ زكريا عمريات، دار الكتب العلمية) ١١٣٨:ت (
 . ١٤١٨األوىل 

دار : اهللا القضاعي، دار النشر أبو عبد اهللا حممد بن عبد: التكملة لكتاب الصلة، تأليف •
 . عبد السالم اهلراس: ، حتقيق١٤١٥ -لبنان  -الفكر للطباعة 

أمحد بن علي بن حجر أبو الفضـل  : تلخيص احلبري يف أحاديث الرافعي الكبري، تأليف •
السيد عبداهللا هاشم اليمـاين  : ، حتقيق١٩٦٤ - ١٣٨٤ -املدينة املنورة  -العسقالين 

 .املدين
دار ابـن  : اإلمام ابن جزم األندلسي ، دار النشر : وجوه التخليص ، تأليف التلخيص ل •

 .عبد احلق التركماين : ، الطبعة األوىل ، حتقيق  ١٤٢٣ –لبنان  –بريوت  –حزم 
عبد الرحيم بن احلسن األسنوي أبـو  : التمهيد يف ختريج الفروع على األصول، تأليف •

حممد . د: األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٤٠٠ - بريوت -مؤسسة الرسالة : حممد، دار النشر
 . حسن هيتو

أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن عبـد  : التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، تأليف •
، ١٣٨٧ -املغرب  -وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية : الرب النمري، دار النشر

 .  البكريحممد عبد الكبري ،مصطفى بن أمحد العلوي : حتقيق
 -دار الفكر : حمي الدين بن شرف النووي، دار النشر: ذيب األمساء واللغات، تأليف •

 . مكتب البحوث والدراسات: األوىل، حتقيق: ، الطبعةم١٩٩٦ –بريوت 
: يوسف بن الزكي عبدالرمحن أبو احلجاج املزي، دار النشـر : ذيب الكمال، تأليف •

 .بشار عواد معروف. د: األوىل، حتقيق: الطبعة،  ١٤٠٠ -بريوت  -مؤسسة الرسالة 
دار إحياء التراث : أبو منصور حممد بن أمحد األزهري ، دار النشر: ذيب اللغة ، تأليف •

 .حممد عوض مرعب: األوىل ، حتقيق: م، الطبعة٢٠٠١ -بريوت   -العريب 
ومطبعة النهضة توضيح األحكام من بلوغ املرام ، تأليف الشيخ عبد اهللا البسام ، مكتبة  •
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 . ١٤١٤احلديثة ، مكة املكرمة ، الطبعة الثانية 
، )٩٣٩ :ت ( ، تأليف أمحد بن حممد الشـويكي  يح يف اجلمع بني املقنع والتنقيحالتوض •

كة املكرمـة ، الطبعـة األوىل   د ناصر بن عبد اهللا امليمان ، املكتبة املكية ، م.أ: حتقيق
١٤١٨. 

دار : حممد عبد الرؤوف املناوي، دار النشـر : ليفالتوقيف على مهمات التعاريف، تأ •
 . حممد رضوان الداية. د: األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٤١٠ -دمشق ، بريوت  -الفكر 

اإلمام احلافظ زين الدين عبد الرؤوف املناوي، دار : التيسري بشرح اجلامع الصغري، تأليف •
 . الثالثة: ، الطبعة١٤٠٨ -الرياض  -مكتبة اإلمام الشافعي : النشر

 )ث(
دار الفكر : حممد بن حبان بن أمحد أبو حامت التميمي البسيت، دار النشر: الثقات، تأليف •

 . السيد شرف الدين أمحد: األوىل، حتقيق: ، الطبعة ١٣٩٥ -
 )ج(

اإلمام أيب جعفـر  : جامع البيان عن تأويل آي القرآن املعروف تفسري الطربي ، تأليف  •
 –لبنـان   –بـريوت   –دار إحياء التراث العريب : ار النشر حممد بن جرير الطربي ، د

 .حممود شاكر : ، الطبعة األوىل ، ضبط وتعليق ١٤٢١
مكتبـة  : اإلمام احلافظ حممد بن عيسى الترمذي ، دار النشر : جامع الترمذي ، تأليف  •

، الطبعة ١٤٢٢-األردن  –عمان  –السعودية ودار األعالم –الطائف  –البيان احلديثة 
 .عادل مرشد : األوىل ، حتقيق 

زين الـدين أيب  : جامع العلوم واحلكم يف شرح مخسني حديثا من جوامع الكلم، تأليف •
 -بريوت  -مؤسسة الرسالة : الفرج عبد الرمحن بن شهاب الدين البغدادي، دار النشر

 . إبراهيم باجسوشعيب األرناؤوط : السابعة، حتقيق: ، الطبعة١٤١٧
حممد بن أمحد بن أيب بكر القرطيب، دار ، تأليف اإلمام أيب عبد اهللا لقرآناجلامع ألحكام ا •

عبد اهللا . د: ، الطبعة األوىل، حتقيق ١٤٢٧-لبنان  –بريوت  –مؤسسة الرسالة : النشر
 .التركي و حممد رضوان عرقسوسي 
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حممد عزيز مشس وعلي حممد عمـران ،  : اجلامع لسرية شيخ اإلسالم ابن تيمية ، مجعه  •
 .، الطبعة الثانية ١٤٢٢ –مكة املكرمة  –دار عامل الفوائد : ار النشر د

اإلمام أيب حممد بن أيب نصر احلميدي ، : جذوة املقتبس يف ذكر والة األندلس ، تأليف  •
: ، الطبعة األوىل ، حتقيق  ١٤١٧ –لبنان  –بريوت  –دار الكتب العلمية : دار النشر 

 .روحية عبد الرمحن السويفي . د
 -دار العلـم للماليـني   : دار النشرحممد بن احلسن بن دريد ، : تأليف مجهرة اللغة،  •

 . رمزي منري بعلبكي. د: األوىل، حتقيق: م، الطبعة١٩٨٧ -بريوت 
مكـة   –مكتبة عباس لباز : ابن حزم األندلسي ، توزيع : مجهرة أنساب العرب، تأليف •

، راجع النسـخة   ١٤٢١-لبنان  -ت بريو–دار الكتب العلمية : املكرمة ، دار النشر
 .جلنة من العلماء بإشراف الناشر : وضبط أعالمها

 )ح(
: حاشية إعانة الطالبني على حل ألفاظ فتح املعني لشرح قرة العني مبهمات الدين، تأليف •

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع : أيب بكر ابن السيد حممد شطا الدمياطي، دار النشر
 .بريوت –

دار الفكر : حممد عرفه الدسوقي، دار النشر: ة الدسوقي على الشرح الكبري، تأليفحاشي •
 . حممد عليش: بريوت، حتقيق -

دار الكتب العلميـة  : حسن العطار، دار النشر: حاشية العطار على مجع اجلوامع، تأليف •
 . األوىل: ، الطبعة١٤٢٠ -بريوت  - لبنان –

ابـن  : شرح تنوير األبصار فقه أبو حنيفة، تـأليف حاشية رد املختار على الدر املختار  •
 . ١٤٢١ –.  بريوت -.  دار الفكر للطباعة والنشر: ، دار النشر. عابدين

علي بـن  : احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح خمتصر املزين، تأليف •
 -بريوت  -دار الكتب العلمية : حممد بن حبيب املاوردي البصري الشافعي، دار النشر

الشيخ عادل أمحد  -الشيخ علي حممد معوض : األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٤١٩ -لبنان 
 . عبد املوجود
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بيت األفكار الدولية للنشر : ام ابن حزم األندلسي، دار النشراإلم: حجة الوداع، تأليف •
 .أبو صهيب الكرمي : ، حتقيق  ١٤١٨-الرياض  –

من واالستقرار للمجتمع ، تأليف الغزايل خليل عيد احلدود الشرعية وأثرها يف حتقيق األ •
 . ١٤٠١، مكتبة املعرف ، الرياض 

دار : أيب الوليد سليمان بن خلف الباجي ، دار النشـر  : احلدود يف األصول ، تأليف  •
حممـد  : م ، الطبعة األوىل ، تقدمي وتعليق ١٩٩٩ –لبنان  –بريوت –الغرب اإلسالمي 

 .السليماين 
جالل الدين عبد الرمحن السيوطي، دار : يف تاريخ مصر والقاهرة، تأليفاحملاضرة  حسن •

، الطبعة ١٣٨٧ –السعودية ودار إحياء الكتب العربية  –بريدة  –دار البخاري : النشر
 .حممد أبو الفضل إبراهيم: األوىل، حتقيق

: ر النشـر أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن أيب بكر القضاعي، دا: احللة السرياء، تأليف •
 .الدكتور حسين مؤنس: الثانية، حتقيق: م، الطبعة١٩٨٥ -القاهرة  -دار املعارف 

 )خ(
 –دار صـادر  : احمليب، دار النشـر : خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر، تأليف •

 . بريوت
عمر بن علـي بـن   : خالصة البدر املنري يف ختريج كتاب الشرح الكبري للرافعي، تأليف •

: األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٤١٠ -الرياض  -مكتبة الرشد : نصاري، دار النشرامللقن األ
 . محدي عبد ايد إمساعيل السلفي

 )د(
 . الثانية: ، الطبعة١٣٨٦ -بريوت  -دار الفكر : ، دار النشر:  الدر املختار، تأليف •
بن حسـن  مجال الدين أيب احملاسن يوسف : الدر النقي يف شرح ألفاظ اخلرقي ، تأليف  •

، الطبعـة  ١٤١١ –السعودية  –جدة  –دار اتمع : املعروف بابن املربد ، دار النشر 
 .رضوان خمتار بن غربية . د: األوىل ، حتقيق 

أمحد بن علي بن حجر العسقالين أبو الفضل، : لدراية يف ختريج أحاديث اهلداية، تأليفا •
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 . اهللا هاشم اليماين املدين السيد عبد: بريوت، حتقيق -دار املعرفة : دار النشر
 -دار الكتب العلميـة  : علي حيدر، دار النشر: درر احلكام شرح جملة األحكام، تأليف •

 . احملامي فهمي احلسيين: تعريب: لبنان بريوت، حتقيق
احلافظ شهاب الدين أيب الفضل أمحد بـن  : الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة، تأليف •

اهلند  -يدر ابادح -جملس دائرة املعارف العثمانية : ين، دار النشرعلي بن حممد العسقال
 . مراقبة حممد عبد املعيد ضان: الثانية، حتقيق: ، الطبعة١٣٩٢ -

 –دار ابن حـزم  : نور الدين اخلادمي ، دار النشر . د: الدليل عند الظاهرية ، تأليف  •
 .، الطبعة األوىل  ١٤٢١ –لبنان  –بريوت 

إبراهيم بن علي بن حممد بـن  : يف معرفة أعيان علماء املذهب، تأليف الديباج املذهب •
 . بريوت –دار الكتب العلمية : فرحون اليعمري املالكي، دار النشر

صبحي رشاد عبد الكرمي ، . د : ديوان اإلمام ابن حزم الظاهري ، مجع وحتقيق ودراسة  •
 .األوىل ، الطبعة ١٤١٠-بطنطا  –دار الصحابة للتراث : دار النشر 

 )ذ(
: أبو احلسن علي بن بسام الشنتريين، دار النشر: الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة، تأليف •

 . إحسان عباس: ، حتقيق١٤١٧ -بريوت  -دار الثقافة 
بريوت  -دار الغرب : شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف، دار النشر: لذخرية، تأليفا •

 .  حممد حجي: م، حتقيق١٩٩٤ -
احلافظ أبو الفضل جالل الدين عبد الرمحن ابن : ، تأليف)للذهيب ( ات احلفاظ ذيل طبق •

 . بريوت –دار الكتب العلمية : أيب بكر السيوطي، دار النشر
  

 )ر(
: أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين أبو العباس، دار النشر: الرد على املنطقيني، تأليف •

 . بريوت –دار املعرفة 
إحسان عباس ، املؤسسة العربية للدراسات والنشر : ألندلسي ، حتقيق رسائل ابن حزم ا •
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 .م   ١٩٨٣ببريوت ، الطبعة األوىل 
: ، حتقيـق  ١٣٥٨ -القاهرة  -حممد بن إدريس أبو عبد اهللا الشافعي : الرسالة، تأليف •

 . أمحد حممد شاكر
: ، دار النشـر  حممد بن عبد املنعم احلمريي : الروض املعطار يف خرب األقطار ، تأليف  •

 .إحسان عباس : م ، الطبعة الثانية ، حتقيق ١٩٨٤ –مكتبة لبنان 
بريوت  -املكتب اإلسالمي : النووي، دار النشر: روضة الطالبني وعمدة املفتني، تأليف •

 . الثانية: ، الطبعة١٤٠٥ -
 )ز(

اهللا، دار حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد : زاد املعاد يف هدي خري العباد، تأليف •
،  ١٤٠٧ -الكويـت   -بـريوت   -مكتبة املنار اإلسالمية  -مؤسسة الرسالة : النشر
 . عبد القادر األرناؤوط -شعيب األرناؤوط : الرابعة عشر، حتقيق: الطبعة

حممد بن أمحد بن األزهر األزهري اهلروي أبو : الزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي، تأليف •
: ، الطبعة١٣٩٩ -الكويت  -وقاف والشئون اإلسالمية وزارة األ: منصور، دار النشر
 . حممد جرب األلفي. د: األوىل، حتقيق

 )س(
: العالمة حممد الزهري الغمراوي، دار النشـر : السراج الوهاج على منت املنهاج، تأليف •

 . بريوت –دار املعرفة للطباعة والنشر 
مكتبة : ين، دار النشرحممد ناصر الدين األلبا: سلسة األحاديث الصحيحة، تأليف •

  .، الطبعة األوىل ١٤١٧ -الرياض - املعارف للنشر والتوزيع
مكتبة املعارف  :حممد ناصر الدين األلباين، دار النشر: سلسلة األحاديث الضعيفة، تأليف •

  .، الطبعة األوىل ١٤١٧ -الرياض -للنشر والتوزيع
عبد امللك بن حسني بن عبد امللك : مسط النجوم العوايل يف أنباء األوائل والتوايل، تأليف •

: ، حتقيـق ١٤١٩ -بريوت  -دار الكتب العلمية : الشافعي العاصمي املكي، دار النشر
 . علي حممد معوض -عادل أمحد عبد املوجود
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يب عبد اهللا حممد بن يزيد الربعي القزويين ، دار أاإلمام احلافظ : سنن ابن ماجه ، تأليف  •
 .، الطبعة األوىل ١٤٢٠ –السعودية  –ياض الر –دار السالم : النشر 

بـن إسـحاق    سنن أيب داود ، تأليف احلافظ اإلمام أيب داود سليمان بـن األشـعث   •
 .، الطبعة األوىل١٤٢٠ –السعودية  –الرياض  –دار السالم : السجستاين، دار النشر

دار : شـر علي بن عمر أبو احلسن الدارقطين البغدادي، دار الن: سنن الدارقطين، تأليف •
 . السيد عبد اهللا هاشم مياين املدين: ، حتقيق ١٣٨٦ -بريوت  -املعرفة 

دار الكتب : أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن النسائي، دار النشر: السنن الكربى، تأليف •
، عبد الغفار سليمان البنداري .د: األوىل، حتقيق: ، الطبعة ١٤١١ -بريوت  -العلمية 

 .  سيد كسروي حسن
اإلمام احلافظ أيب عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي : نسائي الصغرى ، تأليف سنن ال •

 .، الطبعة األوىل  ١٤٢٠ –السعودية  –الرياض  –دار السالم : ، دار النشر 
: حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب أبو عبـد اهللا، دار النشـر  : سري أعالم النبالء، تأليف •

حممد ، شعيب األرناؤوط : التاسعة، حتقيق: بعة، الط١٤١٣ -بريوت  -مؤسسة الرسالة 
 . نعيم العرقسوسي

 )ش(
عبد احلي بن أمحد بن حممـد العكـري   : شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، تأليف •

عبـد  : ، حتقيـق األوىل: ، الطبعة١٤٠٦ -دمشق  -دار بن كثري  : احلنبلي، دار النشر
 . القادر األرنؤوط، حممود األرناؤوط

لى موطأ اإلمام مالك ، حممد عبد الباقي بن يوسـف الزرقـاين ، دار   شرح الزرقاين ع •
 . ١٤١١بريوت ، الطبعة األوىل   –الكتب العلمية 

 .١٣٩٨ح الزرقاين على موطأ اإلمام مالك، حملمد الزرقاين، دار املعرفة، بيوت لبنان، شر •
سـالة  على منت الر) ٨٩٩:ت (شرح العالمة أمحد بن حممد الربنسي املعروف بزروق  •

 .١٤٠٢دار الفكر ، بريوت ، ) ٣٨٦:ت (لإلمام أيب حممد عبد اهللا بن زيد القريواين 
 -دار القلـم  : أمحد بن الشيخ حممد الزرقا، دار النشـر : شرح القواعد الفقهية، تأليف •
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صححه وعلق عليـه  : الثانية، حتقيق: م، الطبعة١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩ -سوريا / دمشق 
 . مصطفى أمحد الزرقا

دار عامل الكتب : دار النشر ،مشس الدين عبدالرمحن ابن قدامة: الكبري ، تأليف  الشرح •
 .عبد الفتاح احللو . اهللا التركي ودعبد. د: ، حتقيق  ١٤٢٦ –السعودية  –الرياض  –

العالمة حممد بن أمحد بن عبـد  : شرح الكوكب املنري املسمى مبختصر التحرير ،تأليف  •
 –الريـاض   –مكتبـة العبيكـان   : النجار ، دار النشر  العزيز الفتوحي املعروف بابن

 .نزيه محاد . حممد الزحيلي ود. د: ، حتقيق  ١٤١٨ –السعودية 
مشس الدين حممود عبـد الـرمحن   : شرح املنهاج للبيضاوي يف علم األصول ، تأليف  •

، تقدمي وحتقيق  ١٤٢٠ –السعودية  –الرياض  –مكتبة الرشد : األصفهاين ، دار النشر 
 .عبد الكرمي النملة . د: 

شرح حدود ابن عرفة ، املوسوم اهلداية الكافية الشافية لبيان حقائق اإلمام ابـن عرفـة    •
دار الغـرب  : أيب عبد اهللا حممد األنصاري الرصـاع ، دار النشـر   : الوافية ، تأليف 

حممد أبو األجفـان و  : م ، الطبعة األوىل ، حتقيق ١٩٩٣ –لبنان –بريوت -اإلسالمي
 .الطاهر املعموري 

شرح سنن النسائي املسمى شروق أنوار املنن الكربى اإلهلية بكشف أسـرار السـنن    •
: الشيخ حممد احملتار اجلنكـي الشـنقيطي ، دار النشـر    : الصغرى النسائية ، تأليف 

 .، الطبعة األوىل  ١٤٢٥ –الرياض  –احلميضي 
مكتبة املنـار  : نبلي، دار النشراإلمام احلافظ ابن رجب احل: شرح علل الترمذي ، تأليف •

 .الدكتور مهام عبد الرحيم سعيد: األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٤٠٧ -األردن  -الزرقاء  -
( بن رجب شرح علل الترمذي ، لإلمام احلافظ زين الدين أيب الفرج البغدادي الشهري با •

 .١٤٢١نور الدين عتر، دار العطاء، الرياض، الطبعة األوىل : يق، حتق)٧٩٥: ت
دار : كمال الدين حممد بن عبد الواحد السيواسي، دار النشر: شرح فتح القدير، تأليف •

 . الثانية: بريوت، الطبعة -الفكر 
 –مؤسسـة الرسـالة   : جنم الدين الطويف ، دار النشر : شرح خمتصر الروضة ، تأليف  •
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 .سن التركي عبد اهللا عبد احمل. د : ، الطبعة الثانية ، حتقيق  ١٤١٩-لبنان  –بريوت 
: بن عبد القوي الطويف ، دار النشـر شرح خمتصر الروضة ، تأليف جنم الدين سليمان  •

 . عبد اهللا التركي .د: ، الطبعة الثانية ، حتقيق  ١٤١٩ –بريوت  –مؤسسة الرسالة 
شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل ، لإلمام ابن القـيم اجلوزيـة ،    •

 .١٤٢٠ة العبيكان ، الطبعة األوىل ر بن سليمان احلفيان ، الناشر مكتبعم:حتقيق 
 )ص(

الصادع يف الرد على من قال بالقياس والرأي والتقليد واالستحسان والتعليل ، تـأليف   •
العالمة اإلمام أيب حممد علي بن حزم األندلسي ، وبذيله تعقبات عيسى بن سهل اجلياين 

 –األردن  –عمـان   –الدار األثرية : ن حزم ، دار النشر يف كتابه التنبيه على شذوذ اب
 .الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان : ، الطبعة األوىل ، حتقيق  ١٤٢٩

إمساعيل بن محاد اجلوهري ، : تاج اللغة وصحاح العربية ، تأليف : الصحاح ، املسمى  •
شهاب الدين : يق، الطبعة األوىل ، حتق ١٤١٨ –دار الفكر للطباعة والنشر : دار النشر 

 .أبو عمر بإشراف مكتب البحوث والدراسات 
حممد بن حبان بن أمحد أبو حامت التميمـي  : صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، تأليف •

شعيب : الثانية، حتقيق: ، الطبعة ١٤١٤ -بريوت  -مؤسسة الرسالة : البسيت، دار النشر
 . األرنؤوط

ق بن خزمية أبو بكر السلمي النيسابوري، دار حممد بن إسحا: صحيح ابن خزمية، تأليف •
 . حممد مصطفى األعظمي. د: ، حتقيق ١٣٩٠ -بريوت  -املكتب اإلسالمي : النشر

اإلمام احلافظ أيب عبد اهللا حممد بن إمساعيل البخاري اجلعفي : صحيح البخاري ، تأليف  •
 .لثانية ، الطبعة ا ١٤١٩ –السعودية  –الرياض  –دار السالم : ، دار النشر 

حممد ناصر الـدين األلبـاين، دار   : صحيح اجلامع الصغري وزياداته الفتح الكبري، تأليف •
 .األوىل: ، الطبعة١٣٨٨ -لبنان -بريوت-املكتب اإلسالمي: النشر

اإلمام احلافظ أيب احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي : صحيح مسلم ، تأليف  •
 .، الطبعة األوىل ١٤١٩ –السعودية  –الرياض  –م دار السال: النيسابوري ، دار النشر 
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أبو زكريا حيىي بن شرف بن مري النـووي، دار  : صحيح مسلم بشرح النووي، تأليف •
 . الطبعة الثانية: ، الطبعة١٣٩٢ -بريوت  -دار إحياء التراث العريب : النشر

 -دار املعرفة  :عبد الرمحن بن علي بن حممد أبو الفرج، دار النشر: صفة الصفوة، تأليف •
 . جي حممد رواس قلعه.د -حممود فاخوري : الثانية، حتقيق: ، الطبعة ١٣٩٩ -بريوت 

الصلة يف تاريخ أئمة األندلس وعلمائهم وحمدثيهم وفقهائهم وأدبـائهم ، أليب القاسـم    •
خلف بن عبد امللك ، املعروف بابن بشكوال ، تصحيح ومراجعة السيد عزت العطار ، 

 .١٤١٤، القاهرة ، الطبعة الثانية  مكتبة اخلاجني
 )ض(

أمحد موامي ، دار ابـن  . ، د ...الضرر يف الفقه اإلسالمي ، تعريفه وأنواعه وعالقاته  •
 . ١٤١٨عثمان للنشر والتوزيع ، الطبعة األوىل 

. الضعف املعنوي وأثره يف سقوط األمم ، عصر ملوك الطوائف يف األندلس أمنوذجـا   •
 .من إصدارات جملة البيان، الرياض، ١٤٢٣ ، الطبعة األوىل السحيباين محد بن صاحل

دار : أبو جعفر حممد بن عمر بن موسى العقيلـي، دار النشـر  : الضعفاء الكبري، تأليف •
 . عبد املعطي أمني قلعجي: األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٤٠٤ -بريوت  -املكتبة العلمية 

دار : د بن شعيب النسائي، دار النشـر أبو عبد الرمحن أمح: الضعفاء واملتروكني، تأليف •
 . حممود إبراهيم زايد: األوىل، حتقيق: ، الطبعة-هـ١٣٩٦ -حلب  -الوعي 

حممد ناصر الـدين األلبـاين، دار   : ضعيف اجلامع الصغري وزياداته الفتح الكبري، تأليف •
 .األوىل: ، الطبعة١٣٨٨ -لبنان -بريوت-املكتب اإلسالمي: النشر

 - مكتبة املعارف: حممد ناصر الدين األلباين، دار النشر: ، تأليفضعيف سنن ابن ماجه •
 .، الطبعة األوىل ١٤١٧ -الرياض

 -مكتبة املعارف: حممد ناصر الدين األلباين، دار النشر: ضعيف سنن النسائي، تأليف •
 .، الطبعة األوىل١٤١٩ -الرياض

 )ط(
املكتبـة  : ار النشـر  صاعد بن أمحد بن صاعد األندلسي ، د: طبقات األمم ، تأليف  •
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األب لـويس  : م ، عين به ١٩١٢ –لبنان  –بريوت  –الكاثوليكية لآلباء اليسوعيني 
 .شيخو البسوعي 

دار : عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي أبو الفضل، دار النشـر : طبقات احلفاظ، تأليف •
 . األوىل: ، الطبعة١٤٠٣ -بريوت  -الكتب العلمية 

: تاج الدين بن علي بن عبد الكايف السبكي، دار النشر: أليفطبقات الشافعية الكربى، ت •
حممـود حممـد   . د: ، حتقيقالثانية : ، الطبعة١٤١٣ -هجر للطباعة والنشر والتوزيع 

 . عبد الفتاح حممد احللو.الطناحي د
أبو بكر بن أمحد بن حممد بن عمر بن قاضـي شـهبة، دار   : طبقات الشافعية، تأليف •

احلافظ عبد العليم . د: األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٤٠٧ -بريوت  -عامل الكتب : النشر
 .خان

حممد بن سعد بن منيع أبو عبداهللا البصـري الزهـري، دار   : الطبقات الكربى، تأليف •
 . بريوت –دار صادر : النشر

 -مكتبة العلوم واحلكم : أمحد بن حممد األدنه وي، دار النشر: طبقات املفسرين، تأليف •
 . سليمان بن صاحل اخلزي: األوىل، حتقيق: م، الطبعة١٩٩٧ -هـ١٤١٧ -السعودية 

 -مكتبة وهبة : عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، دار النشر: طبقات املفسرين، تأليف •
 . علي حممد عمر: األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٣٩٦ -القاهرة 

: دي ، دار النشرأمحد بن عبد اهلا طبقات علماء احلديث ، تأليف أيب عبد اهللا حممد بن •
 .إبراهيم الزيبق: ، الطبعة األوىل، حتقيق١٤٠٩-لبنان  –بريوت  –مؤسسة الرسالة 

جدة،  -دار املدين : حممد بن سالم اجلمحي، دار النشر: طبقات فحول الشعراء، تأليف •
 . حممود حممد شاكر: حتقيق

حيم بن احلسيين زين الدين أبو الفضل عبد الر: طرح التثريب يف شرح التقريب ، تأليف •
األوىل ، : م ، الطبعـة ٢٠٠٠ -بـريوت    -دار الكتب العلمية  : العراقي ، دار النشر

 . عبد القادر حممد علي: حتقيق
: م ابن القيم اجلوزية ، دار النشـر اإلما: الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية ، تأليف  •
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 .صاحل الشامي: رتبه، عين به و، الطبعة األوىل١٤٢٣-بريوت  –املكتب اإلسالمي 
الدين بن حفص النسفي ، دار الشيخ جنم : ة يف االصطالحات الفقهية، تأليفطلبة الطَلب •

 .خليل امليس: بعة األوىل، حتقيق، الط ١٤٠٦-لبنان  –بريوت  –دار القلم : النشر
دار الكتـب  : ن حزم األندلسي، دار النشراب: طوق احلمامة يف األلفة واألالف، تأليف •

د مشـس  أمح: عة الثالثة، ضبطه ووضع حواشيهطب، ال١٤٢٤-لبنان  –بريوت –ية العلم
 .الدين

ـ : طوق احلمامة يف األلفة واألالف، تأليف • عيد بـن حـزم   اإلمام أيب حممد علي بن س
، الطبعة األوىل،  ١٤٢٣ –سوريا  –دمشق  –مكتبة دار البيان  :األندلسي، دار النشر

 .بشري عيون : حتقيق
 )ع(

: مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب، دار النشـر : خرب من غرب، تأليف العرب يف •
صالح الدين . د: ، حتقيق٢ط: ، الطبعةم ١٩٨٤ –الكويت  -مطبعة حكومة الكويت 

 . املنجد
، ١٤١٤، أيب يعلى حممد بن احلسني الفـراء البغـدادي  : العدة يف أصول الفقه، تأليف •

 .بن علي بن سري املباركي أمحد. د :الطبعة الثالثة، حتقيق
العرف ، حجيته وأثره يف فقه املعامالت املالية عند احلنابلة ، عادل بن عبد القادر قوته ،  •

 . ١٤١٨املكتبة املكية ، مكة املكرمة ، الطبعة األوىل 
حممد بن أمحد بن عبـد  : العقود الدرية من مناقب شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية، تأليف •

: بريوت، حتقيق -دار الكاتب العريب : املقدسي أبو عبد اهللا، دار النشراهلادي بن قدامة 
 . حممد حامد الفقي

عبد الرمحن بن حممد بن بن إدريس بن مهران الرازي أبو حممـد،  : علل احلديث، تأليف •
 . حمب الدين اخلطيب: ، حتقيق١٤٠٥ -بريوت  -دار املعرفة : دار النشر

معة وعصرية للقواعد الفقهية واألصولية واملقاصـدية  علم القواعد الشرعية ، دراسة جا •
والضوابط والكليات واألشباه والنظائر والفروق والتقاسيم واملدارك واملآخذ واألصـول  
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 –مكتبة الرشـد  : نور الدين خمتار اخلادمي ، دار النشر : تأليف . والنظريات الفقهية 
 .، الطبعة األوىل  ١٤٢٦-السعودية  –الرياض 

سفر بـن  . د: ية املعاصرة ، تأليف ية نشأا وتطورها وآثارها يف احلياة اإلسالمالعلمان •
، الطبعـة  ١٣٢٠ –مصر  –القاهرة  -مكتب الطيب: عبد الرمحن احلوايل، دار النشر

 .الثانية
دار : أبو عمرو عثمان بن عبد الرمحن الشهرزوري، دار النشـر : علوم احلديث، تأليف •

 . نور الدين عتر: ، حتقيق١٣٩٧ -بريوت  -الفكر املعاصر 
بدر الدين حممود بن أمحـد العـيين، دار   : عمدة القاري شرح صحيح البخاري، تأليف •

 . بريوت –دار إحياء التراث العريب : النشر
موفق الدين أيب العباس أمحد بن القاسـم بـن   : عيون األنباء يف طبقات األطباء، تأليف •

: بـريوت، حتقيـق   -دار مكتبة احلياة : نشرخليفة بن يونس السعدي اخلزرجي، دار ال
 . الدكتور نزار رضا

 )غ(
حممد ناصر الدين األلباين، دار : غاية املرام يف ختريج أحاديث احلالل واحلرام، تأليف •

 . ١٤٠٠-دمشق - املكتب اإلسالمي: النشر
جامعـة أم  : إبراهيم بن إسحاق احلريب أبو إسحاق، دار النشر: غريب احلديث، تأليف •

سليمان إبـراهيم حممـد   . د: األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٤٠٥ -مكة املكرمة  -رى الق
 . العايد

أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد بن علي بن اجلـوزي،  : غريب احلديث، تأليف •
األوىل، : ، الطبعة١٩٨٥ - ١٤٠٥ -لبنان  -بريوت  -دار الكتب العلمية : دار النشر
 . أمني القلعجيالدكتور عبد املعطي : حتقيق

دار الكتـاب  : القاسم بن سالم اهلروي أبو عبيد، دار النشـر : غريب احلديث، تأليف •
 . حممد عبد املعيد خان. د: األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٣٩٦ -بريوت  -العريب 

: عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبو حممـد، دار النشـر  : غريب احلديث، تأليف •
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 . عبد اهللا اجلبوري. د: األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٣٩٧ - بغداد -مطبعة العاين 
، )لزين العابدين ابن جنـيم املصـري  (غمز عيون البصائر شرح كتاب األشباه والنظائر  •

أبو العباس شهاب الدين أمحد بن حممد مكي احلسيين احلمـوي احلنفـي، دار   : تأليف
األوىل، : م، الطبعة١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥ -بريوت -لبنان –دار الكتب العلمية : النشر
 . شرح موالنا السيد أمحد بن حممد احلنفي احلموي: حتقيق

 )ف(
 -دار املعرفة : حممود بن عمر الزخمشري، دار النشر: الفائق يف غريب احلديث، تأليف  •

 . حممد أبو الفضل إبراهيم-علي حممد البجاوي : الثانية، حتقيق: لبنان، الطبعة
شيخ اإلسالم أيب العباس تقي الـدين  : م ابن تيمية، تأليفالفتاوى الكربى لشيخ اإلسال •

قدم له : بريوت، حتقيق -دار املعرفة : أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين ، دار النشر
 .حسنني حممد خملوف

الشيخ نظام ومجاعة : الفتاوى اهلندية يف مذهب اإلمام األعظم أيب حنيفة النعمان، تأليف •
 . ١٤١١ –دار الفكر : النشر من علماء اهلند، دار

فتح الباري شرح صحيح البخاري ، لشهاب الدين أمحد بن علي بن حجر العسـقالين   •
طه عبد الرؤف سـعد ، مصـطفى حممـد    : ، حتقيق كل من ) ٨٥٢: ت ( الشافعي 

 .١٣٩٨اهلواري، السيد حممد عبد املعطي، مكتبة الكليات األزهرية، الطبعة األوىل 
حممد بن أمحد بن حممد : يف الفتوى على مذهب اإلمام مالك، تأليف فتح العلي املالك  •

 . ١٣٧٨ -سوريا - مكتبة ومطبعة الباي احلليب: عليش، دار النشر
، حممد أمحـد علـيش ، مكتبـة    يف الفتوى على مذهب اإلمام مالك فتح العلي املالك •

 .م١٩٥٨ده مبصر ، الطبعة األخرية  مصطفى احلليب وأوال
دار : اهللا مصطفى املراغـي، دار النشـر   عبد : طبقات األصوليني، تأليفالفتح املبني يف •

 .، الطبعة الثانية  ١٣٩٤ –لبنان  –بريوت  –الكتب العلمية 
مؤسسة الرسالة : ة مشس الدين حممد بن مفلح املقدس، دار النشرالعالم: الفروع، تأليف  •

 . التركي عبد اهللا. د: ، حتقيق ، الطبعة األوىل١٤٢٤-لبنان  –بريوت  –
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دار : ي ، دار النشـر اإلمام ابن حزم األندلس: الفصل يف امللل واألهواء والنحل ، تأليف  •
أمحد مشس : ة ، وضع حواشيه، الطبعة الثاني١٤٢٠ –لبنان  –بريوت  –الكتب العلمية 

 .الدين
عبد الوهاب إبراهيم أبو سـليمان ، دار ابـن اجلـوزي ،    . فقه املعامالت احلديثة ، د •

 . ١٤٢٦عودية ، الطبعة األوىل الس
حممد .عبد اهللا املطلق ود. الطيار و دعبد اهللا. د: ، تأليف)قسم املعامالت ( الفقه امليسر  •

 . ١٤٢٥، الطبعة األوىل املوسى، مدار الوطن، الرياض
حممد بن احلسن احلجوي الثعاليب، دار : الفكر السامي يف تاريخ الفقه اإلسالمي ، تأليف  •

عبـد   :، ختريج وتعليـق   ١٣٩٧-السعودية  –املدينة املنورة  –كتبة العلمية امل: النشر
 .العزيز عبد الفتاح القارئ

عبد : ، تأليف١/٢سالت جلت ومعجم املعاجم واملشيخات واملسفهرس الفهارس واالثبا •
 -لبنـان   -بـريوت  –دار العريب االسـالمي  : احلي بن عبد الكبري الكتاين، دار النشر

 . إحسان عباس. د: الثانية، حتقيق: ة، الطبع١٤٠٢
 ،دار الكتب العلمية : حممد بن شاكر بن أمحد الكتيب، دار النشر: فوات الوفيات، تأليف •

 .عادل أمحد عبد املوجود، وعلي حممد بن يعوض اهللا: األوىل، حتقيق: ، الطبعة -بريوت 
بن غنـيم بـن سـامل     أمحد: الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين، تأليف •

 . ١٤١٥ –بريوت  -دار الفكر : النفراوي املالكي، دار النشر
فيض القدير شرح اجلامع الصغري من أحاديث البشري النذير ، حممد عبد الرؤوف املناوي  •

 .١٤١٥وت لبنان ، الطبعة األوىل أمحد عبد السالم ، دار الكتب العلمية ، بري: ، حتقيق 
املكتبـة  : عبد الرؤوف املناوي، دار النشـر : الصغري، تأليففيض القدير شرح اجلامع  •

 . األوىل: ، الطبعة١٣٥٦ -مصر  -التجارية الكربى 
 )ق(

 –دار الفكـر  : سعدي أبو جيب، دار النشر: القاموس الفقهي لغة واصطالحا، تأليف •
 .، الطبعة الثانية  ١٤٠٨ –سوريا  –دمشق 
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: الدين حممد بن يعقوب ، دار النشرآبادي جمد العالمة الفريوز: القاموس احمليط ، تأليف •
مكتب التراث يف : ، الطبعة الرابعة، حتقيق ١٣١٥ –لبنان  –بريوت  –مؤسسة الرسالة 
 .لة ، بأشراف حممد نعيم العرقسوسيمؤسسة الرسا

 –لبنان  –بريوت  –مؤسسة الرسالة : الفريوزآبادي، دار النشر: القاموس احمليط، تأليف •
 .الرابعة ، الطبعة١٤١٥

: ت ( عاين الشـافعي  ، لإلمام أيب املظفر منصـور السـم  قواطع األدلة يف أصول الفقه •
 . ١٤١٩عبد اهللا حافظ احلكمي ، مكتبة التوبة ، الطبعة األوىل : ، حتقيق)٤٨٩

كراتشي  –الصدف ببلشرز : قواعد الفقه ، حممد عميم اإلحسان اددي ، دار النشر  •
 . ١٤٠٧، الطبعة األوىل 

قواعد الفقه اإلسالمي من خالل كتاب اإلشراف علـى مسـائل اخلـالف للقاضـي      •
 –دمشـق   –دار القلـم  : حممد الروكي ، دار النشر . د : الوهاب املالكي، تأليفعبد

 .، الطبعة األوىل  ١٤١٩
الصدف ببلشرز : حممد عميم اإلحسان اددي الربكيت، دار النشر: قواعد الفقه، تأليف •

 . األوىل: ، الطبعة١٩٨٦ - ١٤٠٧ -كراتشي  -
 –حتليلـة   –دراسه نظرية  –التطور –املصادر  –املقومات  –القواعد الفقهية ، املبادئ  •

مكتبة : يعقوب بن عبد الوهاب الباحسني ، دار النشر . د: تارخيية ، تأليف  –تأصيلية 
 .، الطبعة األوىل  ١٤٢٠-السعودية  –الرياض  –الرشد 

ايد أيب عبد الرمحن عبد: ني ، تأليف ستخرجة من كتاب إعالم املوقعالقواعد الفقهية امل •
 –السعودية ودار ابـن عفـان    –الدمام  –دار ابن القيم : مجعة اجلزائري ، دار النشر 

 .، الطبعة األوىل  ١٤٢١-مجهورية مصر العربية  –القاهرة 
 –دار الفـتح  :، دار النشر شيخ اإلسالم ابن تيمية : القواعد النورانية الفقهية ، تأليف  •

الرؤوف عبد: بعة األوىل، ختريج وتعليق ، الط١٤١٦ –الشارقة اإلمارات العربية املتحدة 
 .عبد احلنان 

عبد الرمحن بـن  : ، تأليف لفروق والتقاسيم البديعة النافعة القواعد واألصول اجلامعة وا •
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 .خالد بن علي املشيقح .د: ناصر السعدي ، حتقيق 
عـادل بـن   .د: املالية ، تـأليف  الضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات القواعد و •

، الطبعة  ١٤٢٥ –لبنان  –بريوت –دار البشائر اإلسالمية :القادر قوته ، دار النشر عبد
 .األوىل 

اهللا حممد بن عبد. د : ألسرة ، تأليف القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية يف فقه ا •
، الطبعـة   ١٤٢٢-السـعودية   –الطائف  –دار البيان احلديثة : نشر السواط ، دار ال

 .األوىل 
. د.أ: الطهارة والصالة ، تـأليف  : القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية يف كتايب  •

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث اإلسالمي  :عبد العزيز امليمان ، دار النشر ناصر بن
 .، الطبعة األوىل  ١٤١٦-املكرمة مكة  –، جامعة أم القرى 

 )ك(
أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن عبد الرب القرطيب، دار : الكايف يف فقه أهل املدينة، تأليف •

 . األوىل: ، الطبعة١٤٠٧ -بريوت  -دار الكتب العلمية : النشر
 الكرمين أيب الكرم حممد بن حممد بن عبـد أبو احلسن علي ب: الكامل يف التاريخ، تأليف •

: ، حتقيـق الثانية: ، الطبعة١٤١٥ -بريوت  -دار الكتب العلمية : الشيباين، دار النشر
 . عبد اهللا القاضي

س وذيب األخالق والزهد يف الرذائل، كتاب األخالق والسري أو رسالة يف مداواة النفو •
 ١٤٢١-لبنان  –بريوت  –دار ابن حزم : اإلمام ابن حزم األندلسي، دار النشر: تأليف

 .عبد احلق التركماين : إيفا رياض، راجعه وقدم له:قيق الطبعة األوىل ، حت ،
 -دار الفضـيلة  : أمحد بن عبد احلليم بن تيميـة، دار النشـر  : ، تأليفكتاب الصفدية •

 . حممد رشاد سامل: ، حتقيق١٤٢١ -الرياض 
: الل، حتقيقدار ومكتبة اهل: اخلليل بن أمحد الفراهيدي، دار النشر: كتاب العني ، تأليف •

 . د إبراهيم السامرائي ود مهدي املخزومي 
لإلمام أيب العباس أمحد بن إدريس الصنهاجي املشهور بالقرايف : كتاب الفروق ، تأليف  •
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د حممد .أ: ، الطبعة األوىل، حتقيق١٤٢١-رة القاه –مصر  –دار السالم : ، دار النشر 
 .د علي مجعة حممد .أمحد سراج و أ

دار  ،بكر أمحد بن علي اخلطيـب البغـدادي  احلافظ أيب : املتفقه، تأليفكتاب الفقيه و •
عـادل   :، الطبعة الثالثة، حتقيق١٤٢٦ –الدمام  –السعودية  –دار ابن اجلوزي : النشر

 .بن يوسف العزازي 
أبو بكر عبد اهللا بن حممد بن أيب شـيبة  : الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار، تأليف •

كمـال  : األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٤٠٩ -الرياض  -مكتبة الرشد : الكويف، دار النشر
 . يوسف احلوت

دار اجليل : عضد الدين عبد الرمحن بن أمحد اإلجيي، دار النشر: كتاب املواقف، تأليف •
 . الرمحن عمريةعبد: األوىل، حتقيق: ، الطبعة ١٤١٧ -بريوت  -لبنان  -

ر بن يونس بن إدريس البـهويت ، عـامل   كشاف القناع عن منت اإلقناع ، تأليف منصو •
 .الكتب ، بريوت 

  عالء الـدين عبـد العزيـز   : كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي، تأليف •
اهللا عبد: ، حتقيق ١٤١٨ -بريوت  -مية دار الكتب العل: بن أمحد البخاري، دار النشر

 .حممود حممد عمر
مصطفى بن عبد اهللا الشهري حباجي : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، تأليف  •

 .لبنان  –بريوت  –دار إحياء التراث العريب : خليفة ، دار النشر 
أيوب بن حممد بن موسـى  : ، تأليف  )معجم يف املطلحات والفروق اللغوية( الكليات  •

،  ١٤١٣ –مصـر   –القاهرة  –دار الكتاب اإلسالمي : احلسين الكفوي ، دار النشر 
 .ة الطبعة الثاني

عالء الدين علي املتقي بن حسام الـدين  : كرت العمال يف سنن األقوال واألفعال، تأليف •
: األوىل، حتقيـق : ، الطبعة١٤١٩ -بريوت  -دار الكتب العلمية : اهلندي، دار النشر

 . حممود عمر الدمياطي
دار  :الغزي، دار النشـر حممد بن حممد : ب السائرة بأعيان املائة العاشرة، تأليفالكواك •
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جربائيـل   .د: م ، الطبعة الثانية ، حتقيـق ١٩٧٩ –لبنان  –بريوت  –اآلفاق اجلديدة 
 .سليمان جبور

 )ل(
أبو احلسن علي بن أيب الكرم حممد بن حممد الشيباين : اللباب يف ذيب األنساب، تأليف •

 .١٤٠٠ –بريوت  -دار صادر : اجلزري، دار النشر
  احلافظ أبو الفضـل تقـي الـدين حممـد    : أليفحلظ األحلاظ بذيل طبقات احلفاظ، ت •

 . بريوت –دار الكتب العلمية : بن حممد بن فهد اهلامشي املكي، دار النشر
 –دار إحياء التـراث العـريب   : اإلمام ابن منظور ، دار النشر : لسان العرب ، تأليف  •

لصـادق  أمني حممد  عبد الوهاب و حممـد ا : لبنان ، الطبعة الثالثة ، حتقيق  –بريوت 
 .العبيدي 

: أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي، دار النشر: لسان امليزان، تأليف •
دائـرة  : الثالثـة، حتقيـق  : ، الطبعة ١٤٠٦ -بريوت  -مؤسسة األعلمي للمطبوعات 

 .اهلند  -املعرف النظامية 
 )م(

إسحاق، مفلح احلنبلي أبو بن عبد اهللا بنإبراهيم بن حممد : املبدع يف شرح املقنع، تأليف •
 . ١٤٠٠ –بريوت  -املكتب اإلسالمي : دار النشر

 . بريوت –دار املعرفة : مشس الدين السرخسي، دار النشر: املبسوط، تأليف •
اإلمام حممد بن حيان بن أمحد بـن  : روحني من احملدثني والضعفاء واملتروكني، تأليفا •

األوىل، : هـ، الطبعة١٣٩٦ -حلب  -الوعي  دار: أيب حامت التميمي البسيت، دار النشر
 . حممود إبراهيم زايد: حتقيق

: كارخانه جتارت كتب، حتقيـق : مجعية الة، دار النشر: جملة األحكام العدلية، تأليف  •
 . جنيب هواويين

علي بـن  :عند ابن حزم ، تأليف  ةالى يف حتقيق أحاديث احمللى ومعه الصناعة احلديثي •
،  ١٤٢٥ –دمشـق   –دار املـأمون  :  بن علي بن رضا ، دار النشر رضا بن عبد اهللا
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 .الطبعة األوىل 
عبد الرمحن بن حممد بن سليمان الكليبـويل  : جممع األر يف شرح ملتقى األحبر، تأليف •

، ١٤١٩ -بـريوت   -لبنـان  –دار الكتب العلميـة  : املدعو بشيخي زاده، دار النشر
 . ه وأحاديثه خليل عمران املنصورخرح آيات: األوىل، حتقيق: الطبعة

دار الريـان  : علي بن أيب بكر اهليثمي، دار النشـر : جممع الزوائد ومنبع الفوائد، تأليف •
 . ١٤٠٧ –بريوت ، القاهرة  -دار الكتاب العريب  /للتراث

دار إحياء التـراث  : الشيخ أمحد بن فارس بن زكريا ، دار النشر : جممل اللغة ، تأليف  •
 .حممد طعمه :، الطبعة األوىل ، حتقيق  ١٤٢٦-لبنان  –ريوت ب –العريب 

عبد الرمحن بن قاسم النجدي : جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية ، مجع وترتيب  •
 . ١٤١٨ –لبنان  –بريوت  –مؤسسة الرسالة : ، دار النشر 

لـدي  احلافظ صالح الدين خليـل كيك : اموع املُذهب يف قواعد املذهب ، تأليف  •
 –مكة املكرمـة   –عمان و املكتبة املكية  –دار عمار : العالئي الشافعي ، دار النشر 

 .أمحد خضري عباس . جميد علي العبيدي ود. د: ، حتقيق  ١٤٢٥ –السعودية 
أبو القاسم احلسني بن حممد بـن  : حماضرات األدباء وحماورات الشعرء والبلغاء، تأليف •

: م، حتقيـق ١٩٩٩ -هـ١٤٢٠ -بريوت  -دار القلم  :املفضل األصفهاين، دار النشر
 . عمر الطباع

عبد السالم بن عبد اهللا بن أيب : احملرر يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، تأليف •
 الثانية: ، الطبعة١٤٠٤ -الرياض  -مكتبة املعارف : القاسم بن تيمية احلراين، دار النشر

. 
جامعة : ، دار النشر مد بن عمر بن احلسني الرازيحم: احملصول يف علم األصول، تأليف •

طـه  : ، حتقيـق  األوىل: ، الطبعة١٤٠٠ -الرياض  -اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 
 . جابر فياض العلواين

فخر اإلسالم أيب حممد علي بن أمحد بن سعيد ابن حزم ، : احمللى شرح الى ، تأليف  •
، الطبعـة األوىل ،   ١٤١٨ –لبنـان  –بريوت  –دار إحياء التراث العريب : دار النشر 
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 .حتقيق أمحد شاكر ، ونقحه وصححه مكتب التحقيق بدار إحياء التراث العريب 
خمالفات اإلمام ابن حزم الظاهري لألئمة األربعة يف فقه األحوال الشخصية واملعامالت،  •

 عمان –لتوزيع دار احلامد للنشر وا: خالد بن علي بن سليمان ، دار النشر .د: تأليف 
 .، الطبعة األوىل   ١٤٢٦ –األردن  –

مكتبة لبنان  : القادر الرازي، دار النشر حممد بن أيب بكر بن عبد: خمتار الصحاح، تأليف •
 . حممود خاطر: طبعة جديدة، حتقيق: ، الطبعة ١٤١٥ -بريوت  -

سـنن  ومعه معامل ال) ٣٨٨: ت (، للحافظ املنذري ) ٢٧٥ت (خمتصر سنن أيب داود  •
، )٧٥١: ت ( ام ابن القيم اجلوزيـة  وذيب اإلم)  ٦٥٦: ت ( أليب سليمان اخلطايب 

 .حممد حامد الفقي ، دار املعرفة ، بريوت لبنان : حتقيق 
 –دمشـق   –دار القلم : مصطفى الزرقاء ، دار النشر : املدخل الفقهي العام ، تأليف  •

 .الطبعة األوىل  ١٤١٨
 –القاهرة  –دار الشروق : حممد قطب ، دار النشر : يف مذاهب فكرية معاصرة ، تأل •

 .، الطبعة السادسة ١٤١٢مصر 
مكتبة ابن تيمية : حممد األمني الشنقيطي ، دار النشر : مذكرة يف أصول الفقه ، تأليف  •

 .عطيه حممد سامل : كتبها واهتم ا  -القاهرة –
عة أم القرى ، مركـز البحـث   حممد إبراهيم علي ، طبعته جام.املذهب عند احلنفية ، د •

 .العلمي وإحياء التراث اإلسالمي 
أبو حممد عبد اهللا بن أسعد بن علي بـن سـليمان   : مرآة اجلنان وعربة اليقظان، تأليف •

 . ١٤١٣ –القاهرة  -دار الكتاب اإلسالمي  : اليافعي ، دار النشر
مـام ابـن حـزم    اإل: مراتب اإلمجاع يف العبادات واملعامالت واالعتقادات ، تأليف  •

، الطبعـة األوىل ،   ١٤١٩-لبنان  –بريوت  –دار ابن حزم : األندلسي ، دار النشر 
 .حسن أمحد إسر : عناية 

 - دار الفكر: علي بن احلسني بن علي، دار النشر: مروج الذهب ومعادن اجلوهر، تأليف •
 . ١٤٠٩ -بريوت
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:  بن أمحد بن حنبل، دار النشرعبد اهللا: مسائل أمحد بن حنبل رواية ابنه عبد اهللا، تأليف •
 .زهري الشاويش: حتقيقاألوىل،: ، الطبعة١٤٠١ -بريوت  -املكتب اإلسالمي 

اهللا احلاكم النيسـابوري،   اهللا أبو عبد حممد بن عبد: املستدرك على الصحيحني، تأليف •
مصـطفى  : األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٤١١ -بريوت  -دار الكتب العلمية : دار النشر

 . لقادر عطاعبد ا
: املستشرقون ومن تابعهم وموقفهم من ثبات الشريعة ومشوهلا دراسة وتطبيقا ، تـأليف   •

، الطبعة  ١٤٠٨-مكة املكرمة  –مكتبة املنار : عابد بن حممد السفياين ، دار النشر . د
 .األوىل 

. د : ، حتقيـق  ) ٥٠٥: ت ( املستصفى من علم األصول ، لإلمام الغزايل أيب حامـد   •
 . ١٤١٧مد سليمان األشقر ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ، الطبعة األوىل حم

: اهللا الشيباين، دار النشـر  أمحد بن حنبل أبو عبد: مسند اإلمام أمحد بن حنبل، تأليف •
 .  مصر –مؤسسة قرطبة 

القاضي أيب الفضل عياض بن موسـى بـن   : مشارق األنوار على صحاح اآلثار، تأليف •
 . املكتبة العتيقة ودار التراث: املالكي، دار النشرعياض اليحصيب السبيت 

حممد بن حبان بن أمحد أبو حامت التميمي البسـيت، دار  : مشاهري علماء األمصار، تأليف •
 . يشهمر فال. م: ، حتقيق١٩٥٩ -بريوت  -دار الكتب العلمية : النشر

د بن علي املقـري  أمحد بن حمم: ملصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعي ، تأليفا •
 . بريوت –املكتبة العلمية : الفيومي، دار النشر

 -املكتب اإلسالمي : أبو بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعاين، دار النشر: املصنف، تأليف •
 . حبيب الرمحن األعظمي: الثانية، حتقيق: ، الطبعة١٤٠٣ -بريوت 

افظ ابن حجـر العسـقالين ، دار   احل: املطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية ، تأليف  •
 .الشيخ حبيب الرمحن األعظمي : لبنان ، حتقيق  –بريوت  –دار املعرفة : النشر 

حممد بن أيب الفتح البعلي احلنبلي أبـو عبـد اهللا، دار   : املطلع على أبواب الفقه ، تأليف •
 . حممد بشري األدليب: ، حتقيق ١٤٠١ -بريوت  -املكتب اإلسالمي : النشر
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أبو نصر الفتح بن حممد بن : ع األنفس ومسرح التأنس يف ملح أهل األندلس، تأليفمطم •
م، ١٩٨٣ -بريوت  -مؤسسة الرسالة : بيلي، دار النشرشعبيد اهللا بن خاقان القيسي اإل

 . حممد علي شوابكة: األوىل، حتقيق: الطبعة
 -دار املعـارف   : ابن قتيبة أبو حممد عبد اهللا بن مسلم ، دار النشـر : املعارف، تأليف •

 . دكتور ثروت عكاشة: القاهرة ، حتقيق
، دار ) ٣٨٨:ت ( معامل السنن شرح سنن أيب داود ، اإلمـام أيب سـليمان اخلطـايب     •

 . ١٤١١الكتب العلمية ، بريوت ، الطبعة األويل 
يعقوب . د : املعايري اجللية يف التمييز بني األحكام والقواعد والضوابط الفقهية ، تأليف  •

 –السـعودية   –الريـاض   –مكتبة الرشـد  : بن عبد الوهاب الباحسني ، دار النشر 
 .، الطبعة األوىل ١٤٢٧

حممد بن علي بن الطيب البصري أبـو احلسـني، دار   : املعتمد يف أصول الفقه، تأليف •
 .خليل امليس: األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٤٠٣ -بريوت  -دار الكتب العلمية : النشر

يص أخبار املغرب من لدن فتح األندلس إىل آخـر عصـر املوحـدين،    املعجب يف تلخ •
، ١٣٦٨ -القـاهرة   -مطبعة االسـتقامة  : عبد الواحد املراكشي، دار النشر: تأليف
 . حممد العريب العلمي، حممد سعيد العريان : األوىل، حتقيق: الطبعة

اهللا ياقوت بن عبـد  أبو عبد : معجم األدباء أو إرشاد األريب إىل معرفة األديب، تأليف •
: ، الطبعـة ١٤١١ -بـريوت   -دار الكتب العلميـة  : اهللا الرومي احلموي، دار النشر

 .األوىل
دار احلـرمني  : أبو القاسم سليمان بن أمحد الطرباين، دار النشر: ملعجم األوسط، تأليفا •

  عبـد احملسـن    ،طارق بـن عـوض اهللا بـن حممـد     : ، حتقيق١٤١٥ -القاهرة  -
 . حلسيينبن إبراهيم ا

دار الفكـر  : ياقوت بن عبد اهللا احلموي أبو عبد اهللا، دار النشر:  معجم البلدان، تأليف •
 . بريوت –

مكتبة : سليمان بن أمحد بن أيوب أبو القاسم الطرباين، دار النشر: املعجم الكبري، تأليف •
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 . لفيايد الس محدي بن عبد: الثانية، حتقيق: ، الطبعة ١٤٠٤ -املوصل  -الزهراء 
 –بـريوت  –مؤسسة الرسالة : عمر رضا كاحله ، دار النشر : معجم املؤلفني ، تأليف  •

مكتب حتقيـق التـراث يف   : ، الطبعة األوىل ، اعتىن به ومجعه وأخرجه  ١٤١٤-لبنان 
 .مؤسسة الرسالة 

دمشق ودار  -املكتبة العربية: عمر رضا كحالة، دار النشر: معجم املؤلفني ، تأليف •
 .بريوت  - تراثإحياء ال

نزيه محاد ، الدار العامليـة للكتـاب   . معجم املصطلحات االقتصادية يف لغة الفقهاء ، د •
 . ١٤١٥اإلسالمي ، الطبعة الثالثة 

حممود بن عبد الرمحن بن عبد املـنعم ، دار  .معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية ، د  •
 .الفضيلة ، القاهرة 

حامد عبـد القـادر   وأمحد الزيات وهيم مصطفى إبرا: ، تأليف)٢+١(ملعجم الوسيط ا •
 . جممع اللغة العربية: دار الدعوة، حتقيق: حممد النجار، دار النشرو

حممـد   وحامد عبد القادر  وأمحد الزيات  وإبراهيم مصطفى : املعجم الوسيط ، تأليف •
 . جممع اللغة العربية: دار الدعوة، حتقيق: النجار، دار النشر

دار اجليل : أيب احلسني أمحد بن فارس بن زكريا، دار النشر: ة، تأليفمعجم مقاييس اللغ •
السالم حممـد  عبد: الثانية، حتقيق: م، الطبعة١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠ -لبنان  -بريوت  -

 . هارون
حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز : معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار، تأليف •

األوىل، : ، الطبعـة ١٤٠٤ -بريوت  -مؤسسة الرسالة : رالذهيب أبو عبد اهللا، دار النش
 . صاحل مهدي عباس، شعيب األرناؤوط ، بشار عواد معروف : حتقيق

: معرفة علوم احلديث ، أليب عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلاكم النيسـابوري ، حتقيـق    •
 . ١٣٩٧دار الكتب العلمية ، بريوت ، الطبعة الثانية .السيد معظم حسني 

: ناصر بن عبد السيد بن علي املطريزي، دار النشر:غرب يف ترتيب املعرب، تأليفامل •
حممود فاخوري، عبد احلميد :، حتقيق١٣٩٩ - حلب -سوريا –بن زيد  ةمكتبة أسام
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 .خمتار 
 -رة القاه -دار املعارف : ابن سعيد املغريب، دار النشر: املغرب يف حلى املغرب، تأليف •

 . شوقي ضيف. د: ة، حتقيقالثالث: ، الطبعةم ١٩٥٥
موفق الدين أيب حممد عبد اهللا بن أمحد بن حممد املقدسي احلنبلي ، دار : ين ، تأليف غامل •

عبد . عبد اهللا التركي ود. د: ، الطبعة الثانية ، حتقيق ١٤١٢ –مصر  –هجر : النشر 
 .الفتاح احللو 

: اخلطيب الشربيين، دار النشر حممد: مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، تأليف •
 . بريوت –دار الفكر 

أشرف عبد املقصود ، دار النشر : املغين عن محل األسفار ، أبو الفضل العراقي ، حتقيق  •
 . ١٤١٥مكتبة طربية ، الرياض ، الطبعة األوىل : 

: اإلمام مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب، حتقيـق : ملغين يف الضعفاء، تأليفا •
 . الدكتور نور الدين عتر

مفتاح الوصول إىل بناء الفروع على األصول ، حممد ابن أمحد احلسيين ، حتقيق حممـد   •
علي فركوس ، املكتبة املكية يف السعودية ومؤسسة الريان يف بريوت ، الطبعـة األوىل  

١٤١٩ . 
دار املعرفة  :أبو القاسم احلسني بن حممد ، دار النشر: ملفردات يف غريب القرآن، تأليفا •

 .حممد خليل غيتاين  :حتقيق الطبعة األوىل ، ،١٤١٨ لبنان –
نـور  : مقدمة ابن الصالح ، أليب عمرو عثمان بن عبد الرمحن الشهرزوري ، حتقيـق   •

 . ١٣٩٧الدين عتر ، دار الفكر املعاصر ، بريوت 
،  مقدمة ابن خلدون ، عبد الرمحن بن حممد بن خلدون ، حتقيق دار صـادر ،بـريوت   •

 . م٢٠٠٠الطبعة األوىل ، 
السعودية  –الرياض  –دار عامل الكتب : دار النشراملوفق ابن قدامة ، : املقنع ، تأليف  •

 .عبد الفتاح احللو . اهللا التركي ودعبد. د: ، حتقيق  ١٤٢٦ –
اإلمام موفق الـدين ابـن قدامـة    :املقنع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين ، تأليف  •
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مع حاشيته للشيخ سليمان بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الوهاب ، دار النشر  املقدسي ،
 .القاهرة ، الطبعة الثانية  –املكتبة السلفية : 

ملخص إبطال القياس والرأي واالستحسان والتقليد والتعليل لإلمام ابن حزم األندلسي ،  •
: العريب، دار النشـر  حمي الدين حممد بن علي الطائي الظاهري ، املعروف بابن : خلصه 

 .الشيخ سعيد األفغاين: ة ، حتقيق ، الطبعة الثاني ١٣٨٩ –لبنان  –بريوت  –دار الفكر 
عبدالسالم : امللكية يف الشريعة اإلسالمية طبيعتها وظيفتها وقيودها دراسة مقارنة، تأليف •

 . ، الطبعة األوىل١٣٩٤ -عمان -األردن -مكتبة األقصى: داود العبادي، دار النشر
دار : حممد بن عبد الكرمي بن أيب بكر أمحد الشهرستاين، دار النشر: امللل والنحل، تأليف •

 . حممد سيد كيالين: ، حتقيق١٤٠٤ -بريوت  -املعرفة 
لتقي الدين حممـد بـن أمحـد    منتهى اإلرادات يف مجع املقنع مع التنقيح والزيادات ،  •

اخلالق ، مطبعة دار اجليـل للطباعـة ،    عبد الغين عبد. ابن النجار ، حتقيق د الفتوحي 
١٣٨١ . 

كة دار شـر : بدر الدين الزركشي الشافعي ، دار النشـر  : املنثور يف القواعد ، تأليف  •
تيسري . د : ،الطبعة الثانية، حتقيق١٤٠٥ –املطابع التجارية ) األنباء(الكويت للصحافة 
 . فائق أمحد حممود 

 –دار ابـن اجلـوزي   :حممد العمراين ، دار النشـر  عبد اهللا : املنفعة يف القرض، تأليف •
 .، الطبعة األوىل  ١٤٢٤-السعودية 

: أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين أبو العباس، دار النشر: منهاج السنة النبوية، تأليف •
 . حممد رشاد سامل. د: األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٤٠٦ -مؤسسة قرطبة 

طه بن علـي بوسـريح ، دار   : ن حزم األندلسي ، تأليف املنهج احلديثي عند اإلمام اب  •
 .، الطبعة األوىل ١٤٢٢ –لبنان  –بريوت –دار ابن حزم : النشر 

، تأليف  )دراسة يف تراث ابن حزم( منهج املدرسة الظاهرية يف تفسري النصوص الدينية  •
 –ريـاض  ال –مكتبة ودار ابن حزم : أمحد طاهر عبد الرمحن النقيب ، دار النشر . د: 

 .، الطبعة األوىل  ١٤٢٥ –اململكة العربية السعودية 



____428_____________________________________________  __      
 

 

حممد . ، حتقيق د) ٤٧٦: ت (املهذب يف فقه اإلمام الشافعي ، أليب اسحاق الشريازي  •
 . ١٤١٢الزحيلي دار القلم ، دمشق دار الشامية بريوت ، الطبعة األوىل 

، شرحه وكشـفه  ) ٧٩٠ :ت ( املوافقات يف أصول الشريعة ، أليب إسحاق الشاطيب  •
 .١٤١٦ة ، بريوت ، الطبعة الثانية الشيخ عبد اهللا الدراز ، دار املعرف: وخرج أحاديثه

الرمحن يب عبد اهللا حممد بن حممد بن عبـد ، تأليف أمواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل •
 . ١٤١٢، دار الفكر ، الطبعة الثالثة ) ٩٥٤:ت ( املعروف باحلطاب 

اهللا، دار د بن عبد الرمحن املغريب أبو عبدحمم: خليل، تأليف مواهب اجلليل لشرح خمتصر •
 . الثانية: ، الطبعة١٣٩٨ -بريوت  -دار الفكر : النشر

  http://www.islamiccouncil.com، املصرية األوقاف وزارة موقعموسوعة األعالم ،  •
 ،د علي السـالوس .أ: سالمي، تأليفاملعاصرة واالقتصاد اإلموسـوعة القضايا الفقهية  •

قطر  –الدوحة  –مجهـورية مصر العربية ودار الثقافة  –مكتبة دار القرآن : دار النشر
 .، الطبعة السابعة ١٤٢٣

مكتبـة  : دقي بن أمحد البورنو، دار النشرحممد ص. د: د الفقهية، تأليفموسوعة القواع •
 .، الطبعة الثانية ١٤١٨ –دية السعو –الرياض  –التوبة 

الية يف الفقـه اإلسـالمي ،   موسوعة القواعد والضوابط الفقهية احلاكمة للمعامالت امل •
 . ١٤١٩-دار عامل املعرفة :على أمحد الندوي ، دار النشر .د: تأليف

. إشراف وختطيط ومراجعة د.ديان واملذاهب واألحزاب املعاصرةاملوسوعة امليسرة يف األ •
محاد اجلهين ، دار الندوة العاملية للطباعة والنشر والتوزيع ، الطبعـة اخلامسـة    مانع بن
١٤٢٤ . 

دار إحياء : اهللا األصبحي، دار النشر مالك بن أنس أبو عبد: وطأ اإلمام مالك، تأليفم •
 . حممد فؤاد عبد الباقي: ، حتقيقمصر -التراث العريب 

 )ن(
علي بن أمحد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو : تأليفناسخ واملنسوخ يف القرآن الكرمي،ال •

. د: األوىل، حتقيـق : ، الطبعة١٤٠٦ -بريوت  -دار الكتب العلمية : حممد، دار النشر

http://www.islamiccouncil.com
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 . عبد الغفار سليمان البنداري
أمحد بن حممد بن إمساعيل املرادي النحاس أبـو جعفـر، دار   : الناسخ واملنسوخ، تأليف •

حممد عبدالسالم . د: األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٤٠٨ -الكويت  -مكتبة الفالح : النشر
 . حممد

: ،حتقيـق )٤٥٨: ت (ن حزم األندلسي النبذ يف أصول الفقه الظاهري ، اإلمام علي ب •
 .، مكتب نشر الثقافة اإلسالمية  ١٣٦٠حممد زاهد بن احلسن الكوثري ، الطبعة األوىل 

لدين أيب احملاسن يوسف بن تغري مجال ا: لنجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة، تأليفا •
 . مصر –وزارة الثقافة واإلرشاد القومي : بردى األتابكي ، دار النشر

مجال الدين أيب احملاسن يوسف بن تغري : النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة، تأليف •
 . مصر –وزارة الثقافة واإلرشاد القومي : بردى األتابكي ، دار النشر

احلافظ ابـن حجـر   : ح خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر ، تأليف نزهة النظر يف شر •
محدى  :، حتقيق١٤٢١ –مكة املكرمة  –مكتبة مصطفى الباز : العسقالين ،دار النشر 

 .الدمرداش 
نصب الراية ألحاديث اهلداية ، مجال الدين أيب حممد عبد اهللا بن يوسف الزيلعي احلنفي  •

 . ١٤٢٤ؤسسة الريان ، بريوت ، الطبعة الثانية ، حتقيق حممد عوامة ، م) ٧٦٢: ت (
دار : مصطفى أمحد الزرقا ، دار النشر: نظرية اإللتزام العامة يف الفقه اإلسالمي ، تأليف  •

 .، الطبعة األوىل ١٤٢٠ –سوريا  –دمشق  –القلم 
حممد الروكـي ، دار  . د : نظرية التقعيد الفقهي ، وأثرها يف اختالف الفقهاء ، تأليف  •

 .الطبعة األوىل،١٤٢١،لبنان –بريوت –اجلزائر ودار ابن حزم  –دار الصفاء:شرنال
. ، ديف الفقه اإلسالمي دراسة مقارنـة  املدنية واجلناية ةنظرية الضمان ، أحكام املسؤولي •

 .١٤٠٢لفكر بدمشق ، الطبعة األوىل وهبة الزحيلي ، دار ا
الركبـان ، مؤسسـة   اهللا العلي  عبد.، تأليف درية العامة إلثبات موجبات احلدودالنظ •

 . ١٤٠١، الرسالة ، بريوت
أمحد بن حممد املقري التلمسـاين، دار  : نفخ الطيب من غصن األندلس الرطيب، تأليف •
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 .إحسان عباس. د: هـ، حتقيق١٣٨٨ -بريوت  -دار صادر : النشر
كر، بريوت ار الف، دتأليف حممد بن عمر بن علي اجلادياية الزين يف إرشاد املبتدئني ،  •

 .، الطبعة األوىل
الرحيم الشيخ مجال الدين عبد: وي، تأليفاية السول يف شرح منهاج األصول للبيضا •

 . ١٣٤٣ –لبنان  -بريوت –عامل الكتب : اآلسنوي، دار النشر
مشس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة : ، تأليف. اية احملتاج إىل شرح املنهاج •

 -دار الفكر للطباعـة  : ، دار النشر.لرملي الشهري بالشافعي الصغريابن شهاب الدين ا
 .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤ -بريوت 

، يب السعادات املعروف بابن األثريجمد الدين أ: النهاية يف غريب احلديث واألثر ، تأليف  •
الشـيخ  : ، الطبعة األوىل ، حتقيـق  ١٤٢٢-ن لبنا –بريوت  –دار املعرفة : دار النشر 
 .ن شيحا خليل مأمو

، دار أبو عبد الرمحن بن عقيل الظـاهري  :نوادر اإلمام ابن حزم ، خرجها وعلق عليها  •
 .، الطبعة األوىل  ١٤٠٤-السعودية  –مطابع الفرزدق التجارية : النشر 

، دار اخلري، دمشق ) ١٢٥٥(علي الشوكاين ، حممد بن نيل األوطار شرح منتقى األخبار •
 . ١٤١٨، الطبعة الثانية ، بريوت

 )ـه(
إمساعيل باشـا البغـدادي، دار   : هدية العارفني يف أمساء املؤلفني وآثار املصنفني، تأليف •

 .بغداد  -مكتبة املثىن: النشر
 )و(

يـل البغـدادي احلنبلـي، دار    أيب الوفاء علي بن عق: لفقه ، تأليفالواضح يف أصول ا •
 .عبداهللا التركي.د:يق،الطبعة األوىل،حتق١٤٢ –لبنان –بريوت–مؤسسة الرسالة :النشر

دار إحيـاء  : صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي، دار النشر: الوايف بالوفيات، تأليف •
 . أمحد األرناؤوط وتركي مصطفى: ، حتقيق١٤٢٠ -بريوت  -التراث 

: عالء الدين أيب احلسن املرداوي، دار النشـر : واألنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف •
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. اهللا التركـي ود عبد. د: ، حتقيق  ١٤٢٦ –السعودية  –اض الري –دار عامل الكتب 
 .عبد الفتاح احللو 

مد صدقي بن أمحد بن حممـد  حم. د: الوجيز يف إيضاح القواعد الفقهية الكلية ، تأليف  •
 .،الطبعة اخلامسة١٤١٩ –لبنان  –بريوت –مؤسسة الرسالة :البورنو، دار النشر

أمحد بن حسـن  . د : استثمارها ، تأليف  –مها استخدا –الودائع املصرفية ، أنواعها  •
 . ١٤٢٠دار بن حزم ، الطبعة األوىل  –املكتبة املكية : احلسين ،دار النشر 

 .١٤١٨اين األثري ، الطبعة األوىل وصف احمللى ، الشريف أيب حممد بن علي الكت •
حممد بن أيب  أبو العباس مشس الدين أمحد بن: أبناء الزمان، تأليف أنباءوفيات األعيان و •

 . عباس إحسان: لبنان، حتقيق -دار الثقافة : بكر بن خلكان، دار النشر
 )ي(

أبو منصور عبد امللك بن حممد بن إمساعيـل  : مة الدهر يف حماسن أهل العصر، تأليفيتي •
: م، الطبعة١٩٨٣هـ١٤٠٣ -لبنان /بريوت -دار الكتب العلمية : الثعاليب، دار النشر
 . فيد حممد قمحيةم. د: األوىل، حتقيق
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  ٤  ................................................................................  املقدمة
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  ٦  ......................................................................  أمهية علم الفقه 
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  ٧  .........................................................................  مراتب الفقهاء
  ٧  ................................................موضوع البحث وأمهيته ودواعي االختيار
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  ٥٨  ................................طلبه للعلم ، ورحالته وشيوخه ، وتالمذته : املسألة الثانية 
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  ٦٦  ...............................  م ، ومذهبه ، ومنهجيته الفقهية فقه ابن حز: املسألة الثالثة 
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  منها ذرـع فيها وحـان احملاذير اليت وقـمكانته العلمية وثناء العلماء عليه، وبي: املسألة الرابعة
  ١٠٢  ...............................................................................   العلماء

  ١٠٢  .........................................................................  ه العلميةتنمكا
  ١٠٥  ...................................................................  يت وقع فيهااحملاذير ال

  ١١١  ..........................................................  نتاجه العلمي : املسألة اخلامسة
  ١١٥  ................................................................  وفاته : املسألة السادسة

  ١١٧  .................................  دراسة موجزة عن كتاب احمللى البن حزم : املبحث الثاين
  ١١٨  ............تاريخ الكتاب، وأصله، ومصادره، وأسباب التأليف، وموضوعه : املطلب األول

  ١١٨  ...................................................................  تاريخ الكتاب واصله
  ١٢٠  ........................................................................  مصادر الكتاب

  ١٢٢  .........................................................................  تأليفأسباب ال
  ١٢٤  ..............................................................................  موضوعه

  ١٢٥  ........................................................  أسلوب ابن حزم : املطلب الثاين
  ١٢٩  .................................................  منهج ابن حزم يف كتاب: املطلب الثالث
  ١٢٩  .........................................................................  منهجه الفقهي

  ١٣٠  .......................................................... منهجه يف عرض مادته الفقهية
  ١٣١  ..............................................................  منهجه يف مناقشة خصومه

  ١٣٥  ....................  موقع احمللى بني كتب الفقهاء وأمهيته وثناء العلماء عليه: املطلب الرابع
  ١٤٢  ................................................  املآخذ على كتاب احمللى: املطلب اخلامس
  ١٤٤  ...................  دراسة موجزة عن القواعد الفقهية ومنهج ابن حزم فيها: املبحث الثالث
  ١٤٥  ..............................  مبادئ ومصطلحات يف علم القواعد الفقهية : املطلب األول

  ١٤٦  ................................................................................  مقدمة 
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  ١٥٢  ................................................   القواعد الفقهية يف امليزان: املسألة األوىل
  ١٤٧  .....................................   وعلم القواعد تعريف القواعد الفقهية: انيةاملسألة الث

  اعدةـن القـي، والفرق بينها وبيـابط الفقهـالفرق بني القاعدة الفقهية والض: املسألة الثالثة
  ١٥٧  ........................................... األصولية، والفرق بينها وبني النظرية الفقهية  
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  ١٦٣  ...................................................  أقسام القواعد الفقهية : املسألة الرابعة
  ١٦٦  ..................................  تأصيل القواعد الفقهية يف  منهج ابن حزم: ملطلب الثاينا
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  مؤلفـد الـرها عنـدراسة القواعد الفقهية املستخرجة مرتبة على حسب ذك: الفصل الثاين
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  ١٩٠  .............................................  الغرامة ال جتب إال حيث أوجبها اهللا: قاعدة 
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  ٢٢٩  ........................................................ يعطى كل ذي حق حقه: عدة قا
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  ٢٤٩  .........................................................  العجماء جرحها جبار:  قاعدة 
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  ٢٧٢  ...............................................  كل ما ملكه املرء فحكمه فيه نافذ: قاعدة 
  ل ما ـالعقود اليت أمر اهللا تعاىل بالوفاء ا إمنا هي العقود املنصوص عليها بأمسائها وأن ك: قاعدة 
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  ٢٨٣  ..............  كل عقد عقد على أن ال صحة له إال بصحة ما ال صحة له فهو باطل:  قاعدة
  ٢٩٠  .....  بنصإالكل عقد صح مؤجالً أو حاالً بالنص فال جيوز إبطال التأجيل أو احللول : قاعدة
  ٢٩٥  ...........  كل عقد مل يلزم حني إلتزامه فال جيوز أن يلزم يف ثان ويف حني مل يلتزم فيه: قاعدة
  ٣٠٠  ...................................................  ال احلقوقإمنا تورث األموال :  قاعدة
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  ضرورةكل من أكره على قول ومل ينوه خمتارا له فإنه ال يلزمه أو أكره على فعل تبيحه ال: قاعدة
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  ٣٣٣  .................................  فيها طالب هلا إال اهللا وال مدخل للعفو احلدود ال:  قاعدة
  ٣٣٨  ............................  كل من أنفذ حقاً فهو نافذ ومن أنفذ باطالً فهو مردود: قاعدة
  ٣٤٢  الدين واحلكم واحد على اجلميع إال أن يأيت نص أو إمجاع بالفرق بني شيء من ذلك:  قاعدة
  ٣٥٠  .............  يف كل شيء وحيكم على اليهود والنصارى واوس حبكم أهل اإلسالم: قاعدة
  ٣٥٦  .........  ال حيل ألحد أن يلزم آخر فعل شيء معني من الذكر والرب إال بقرآن أو سنة: قاعدة
  ٣٥٩  .......................  وال حكمه على غريه  جيوز قول أحد على غريهاألصل أن ال: قاعدة
  ٣٦٣  .......................................................................  اجلدة أم : قاعدة
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