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Abstract 
Title: "The Doctrinal Rules and Regulations By Emmam Bin Dakeek Al- 

Eid Through his Book (Ehkam Al- Ahkam), Discussion of Rules Mayor, 
Collecting and Studying". 

The Study Subject: "Collecting of Rules and Regulations By Emmam Bin 
Dakeek Al Eid Through his Book, Discussion of Rules Mayor, then studying 
them with complete Deduction With Exceptions". 

The Study Plan: The study consisted of an introduction, two parts and 
conclusion.  
Introduction: contains the subject importance, reasons of choice, methodology 
and plan. 
First part: The definition of Emmam Bin Dakeek Al Eid his Book and Doctrinal 
Rules, it included three chapters:  

First chapter: The definition of Emmam Bin Dakeek Al Eid. 
Second chapter: The definition of the book.  
Third chapter: The definition of Doctrinal Rules.  

Second Part: The Doctrinal Rules and Regulations of the book, it included a 
preface and two chapters:  

Preface: illustrates the proof and characteristics of The Doctrinal Rules by 
Emmam Bin Dakeek Al Eid.  

First Chapter: The Doctrinal Rules Through the Book (Ehkam Al- 
Ahkam), it included eighteen rules distributed in five groups:  

First group: a rule related to true work. 
Second group: rules related to miser recovery. 
Third group: rules related to ease and shy recovery.  
Forth group: rules related to tradition.  
Fifth group: different rules.  
Second chapter: The Doctrinal Regulations Through the Book (Ehkam 

Al- Ahkam), it includes eighteen regulators distributed in ten themes:  
• First theme: Prayer regulators. 
• Second theme : Zakat regulator. 
• Third theme: Sales regulators. 
• Forth theme: endowment regulators. 
• Fifth theme: Sworn regulators. 
• Sixth theme: Breast feeding regulators. 
• Seventh theme: Punishment regulators. 
• Eighth theme: Limitations and censure regulators. 
• Ninth theme: Judgment regulators. 
• Tenth theme: Strife regulator. 

Conclusion: included the most important results and recommendations.



 
 

 

١ 

 

  ةـاملقـــدم
ِ بصائر من شاء من عباده وهادهيم ِرِّنوُ هللا مُاحلمد ْ ٰعل العلم طريقا إىلجا، إليهَ ً 
ِّعوة إليه، فبالعلم يعرف العبد حق ربَّعبادته والد ْ ََّ ه عليه، وبالعلم يرتفع طالب العلم ُُ

ٰوصىل.  لديهُه ويزدلفِّرجات عند ربَّيف الد  ٰ عـىلِ احلـريصٍدَّنا حممِِّيبَ نٰ اهللا وسلم عىلَّ
َ عنَت إال عْنِها مُيبصُته فام كان يَّمُأ ََّ ِ املحجةٰه، تركها عىلَّز عليٍ ، ها كنهارهاُ ليلِالبيضاء َّ

ِه حني عرج به إليه، ما مأل ِّ من آيات ربٰىرأ قدِّالل والتيه، َّامت الضُلُرها من ظَّوحذ ُ
ًطائعا أواهاِّزال لربه  امفًال عليه، ُّوكًقلبه يقينا وت ْديَ خٰ جتري دموعه عىلًَّ ه، يقـوم مـن َّ

َ تتفطرٰىَّيل حتَّالل ٍ ربه وهـو راض ُدْعَوه َجاءْأ ن  ٰإىلشفق زوجه عليه، ُتواه  قدمَّ عنـه ِّ
 :ُدْعَا بَّأم.  إليهٌومشتاق

ْ من كامل هذه الرشيعة املباركة، أهنا جاءتَّفإن ، ٍ ومكـانٍ زمـانِّ لكـلً صاحلةَّ
ت أن تكـون َّستجدات، فاستحقاملوازل ونَّال يف حياة العباد من ُحيدث ملا ًومستوعبة
َّسون يف مدَّفقهائنا يتلموالرساالت؛ وهذا ما جعل ئع خامتة الرشا هـا ِ وموارداِخراهتُ

ُقواعد وأصول وك َ ُليات تنَْ ٍ ُم حتتها الفروعَظَّ ٰ؛ وتـرد إىلُ واجلزئياتُ َُّ ُ رياضـها اآلوابـد ُ
ُهلامتْدُم وال ً؛ فكان منهم من ألف يف تلك القواعـد اسـتقالالَّ َّ ْ  ومـنهم مـن كـان ،)١(َ

                                            
 

ِّ لإلمـام عـز الـدين »قواعد األحكام يف مصالح األنام « ابـكت: وـذا النحـٰة عىل هـب املؤلفـ  ومن الكت)١(
 لإلمـام أيب »القواعـد« وكتـاب ،ِّ لصدر الدين بـن الوكيـل»األشباه والنظائر« وكتاب ،عبدالسالمابن 

 وغريهـا  لإلمام صالح الدين العالئـي،»املجموع املذهب يف قواعد املذهب« وكتاب َّعبـد اهللا املقري،
 .-ميعٰ رمحة اهللا عىل اجل–



 
 

 

٢ 

َ تكون ٰى؛ حت)١ً(تعليال وًتأصيال بعض األحكام عند ذكرُيوردها  َّ  ٰى لد- بتوفيق اهللا–َ
َّفيسة والكليات املنيفة، كانت ٌالفقه اإلسالمي منجم من تلك القواعد النَّ  بفـضل –ُ

، ..هِمَكِع وحَّ أرسار الرشٰد، مشتملة عىلَدَمكثرية العدد، عظيمة الـ« -اهللا وما زالت
 ُحِضَّوتتـ ،ُفَعـرُ الفقه ويُ رونقُ، ويظهرُفُر الفقيه ويرش قدُظمْبقدر اإلحاطة هبا يع

 .)٢(»ُكشفُ وتٰى الفتوُمناهج
 قسم الدراسـات  بفضله، بااللتحاق بتخصص الفقه يفٰهللا تعاىلفلام أكرمني ا

ُ يف مرحلة املاجستري؛ أحببـت أن يكـون يل يف هـذا ٰىبجامعة أم القرعية َّالرشالعليا 
ِّ نفيس أهال لـذلك؛ إال أينٰى ال أرُنتُامليدان نصيب، وإن ك ُت أنْـُ كً مـا َّأن لهـا بـِّعلُ

ٰسيعرض عىلبه ُستكت ُ ً مباركـة مـن مـشاخيي ًخبـةُ أعنـي ن-رسان تلـك املـسالكُ فُ
 .قيمون املعوجُ فيجربون الكسري وي؛-ُ الـمناقشنيوأساتذيت
َّبقيت بني العناوين ذاهبا وجائيـا، ومـشاورا ومـستخريا، حتـف ً ً ً ً ُ هـديتٰىُ  ٰ إىلُ
َكتاب ع ٍلم من أعالم املسلمني، وِ ٍم راسـخإماَ ْين، اتـسمت مؤلفاتـه ِّ يف الفقـه والـدٍ َّ

                                            
 

ٌوهذه الطريقة هي سمة عامة الفقهاء السـيام مـن قامـت عـىل مؤلفـاهتم بحـوث) ١( ُٰ ْ ََّ َّ َ ٌ ودراسـات معـارصة ِ ٌ
ّالقواعد الفقهية منها، إما من كتاب معني ألحدهم، أو من أبواب معينة من كتبـهالستخالص  فمثـال . ٍ

خلالف للقـايض عبـد الوهـاب ٰقواعد الفقه اإلسالمي من خالل كتاب اإلرشاف عىل مسائل ا: األول
 القواعـد الفقهيـة املستخلـصة مـن التحريـر لإلمـام مجـال الـدين ،- للدكتور حممد الروكي–املالكي 

القواعـد والـضوابط : ومثـال الثـاين.  وكالرسالة التي بني يـديك،- للدكتور عيل الندوي–احلصريي 
 القواعـد ، للـدكتور نـارص املـيامنالفقهية عند شيخ اإلسـالم ابـن تيميـة يف كتـايب الطهـارة والـصالة

 القواعد والـضوابط الفقهيـة ،والضوابط الفقهية للمعامالت املالية عند ابن تيمية لعبد السالم احلصني
 .عند ابن تيمية يف فقه األرسة للدكتور حممد الصواط، وغريها

 ).٣-١/٢(الفروق، القرايف )  ٢(



 
 

 

٣ 

ه اإلمـام ابـن دقيـق َّقعيد، إنَّأصيل للمسائل الفقهية والتَّظر البعيد، والتوالنَّمق ُعبال
 .- رمحه اهللا–العيد 

ــ ــه الـم ــت كتاب ُفيمم ْ ــام«: ٰىَّسمَُّ ــدة األحك ــام األحكــام رشح عم  ،»إحك
َّ منه ما يرس اهللا استخراجه من القواعد والضُواستخرجت وابط الفقهية؛ فكان هـذا َّ
 - رمحه اهللا–القواعد والضوابط الفقهية عند اإلمام ابن دقيق العيد «: البحث بعنوان

ً، مجعا ودراسة رشح عمدة األحكاممن خالل كتابه إحكام األحكام ً«. 

 
ٍرتبط بعلم عظيم النَّه مَّأن -١  القـدر، وهـو علـم القواعـد الفقهيـة، ِ وجليـل،فعٌ

 :ُته من خالل ما ييلَّوالذي تظهر أمهي
ٰه يعني عىلَّأن  -أ  ُ ل اإلمـام يقـوالفقـه وجزئياتـه املتنـاثرة، كـام  ضـبط فـروع ُ

 عن حفظ أكثر ٰى، استغنومن ضبط الفقه بقواعده« :-رمحه اهللا - )١(القرايف
، -رمحـه اهللا - )٣(ٍابـن رجـبوقال  .)٢(» َّجها يف الكلياتاجلزيئات؛ الندرا

                                            
 

عباس، شهاب الدين، الصنهاجي القـرايف، إمـام املالكيـة يف محد بن إدريس بن عبد الرمحن، أبو الأ: هو)  ١(
ٰوقته، ولد بمرص، وهبا نشأ وتعلم حتى انتهت إليه رياسة املذهب املـالكي، بـرع يف الفقـه واألصـول، 

 . بمرص)هـ٦٨٤ (وشارك يف أنواع الفنون، تويف سنة
الـديباج :   انظر. يف أصوله ورشح تنقيح الفصول الذخرية يف الفقه، والفروق يف قواعده،:همن تصانيف

 ).١/٩٤ (، الزركيل ؛ األعالم)٦٢(بن فرحون ا ،املذهب
 ).١/٣(الفروق، القرايف   )  ٢(

عبد الرمحن بن أمحد بن رجب، أبو الفرج زين الدين، السالمي البغـدادي ثـم الدمـشقي، احلـافظ : هو)  ٣(
ٰصغريا وتلقى هبا أنواع العلوم، ورحل ٰببغداد، ثم رحل إىل دمشق ) هـ٧٣٦(شيخ احلنابلة، مولده سنة  ً

ًإىل احلجاز ومرص وسمع من علامئهام،وكان رمحه اهللا إماما ًفقيهـا واعظـا، ًحجـة ًحافظا ٰ  العلـامء ومـن ً
= 



 
 

 

٤ 

ُم له منثور املـسائل ُتنظ«: هادارس ٰن القواعد الفقهية وأثرها عىلًمتحدثا ع
َّد له الشِّقيُ، وتٍ واحدٍيف سلك ُب عليه كل مِّرقُوارد، وتُ َّ   .)١(»تباعدُ

 . الباحثٰىكة الفقهية لدَلَـم تنمية الٰه يساعد عىلَّأن -ب 
َّيمة العلميالق -٢  .ممن جاء بعدهٌكثري عليه َحكام، فقد اعتمد األإحكام ُة لكتاب ُ
َ، فهو من هو يف جاللة قدره،هِف ملؤلُةَّكانة العلميامل -٣ ِّلو كعبه، فقد حبـاه اهللا ُوع َ

ًعلام غزيرا، وفهام دقيقا، وملكة عجيبة يف استنباط األحكام مـن النـُّ ً ً ًَ َ َ ً صوص؛ ً
ْأهلت كتابه أن يكون َّ  . مدة بعد ذلكُ العَ

 ام رمحهـ– )٢(الـسالمُ، شيخه اإلمام العـز بـن عبدهولقد كان من أبرز شيوخ
َأحد أوائل من صنَّف يف القواعد الفقهية؛ وال ش -اهللا َ ُتلمذ أثره البالغ َّهذا التِلـ َّ أنَّكُ ُ
َّ، وهو ما ظهر جليا فيام تم استخراجه من الق- رمحه اهللا–  العيد ابن دقيقٰعىل ً واعـد ّ

  .والضوابط الفقهية

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 ). هـ٧٩٥(العباد، تويف رمحه اهللا سنة  واألئمة الزهاد،
يف رشح مخـسني ، وجامع العلوم واحلكـم )مل يكمل(فتح الباري رشح صحيح البخاري : من تصانيفه

؛ املقـصد )٣/١٠٨(الدرر الكامنة، ابن حجـر : انظر. ًحديثا من جوامع الكلم، وذيل طبقات احلنابلة
 ).١/٣٢٨(؛ البدر الطالع، الشوكاين )٢/٨١(األرشد، ابن مفلح 

 ).٣(القواعد، ابن رجب )  ١(

 الـشافعي اإلمـام  الـسلمي أبـو حممـد سـلطان العلـامء، عبد العزيز بن عبد السالم بن أيب القاسـم:هو) ٢(
ٰأنكر مرة عىل امللك الصالح إسـامعيل فـسجنه ثم إنه  ونشأ فيها، ،)هـ٥٧٧( ولد بدمشق سنة املجتهد،

ٰثم أطلقه فخرج إىل مرص وتوىل فيها القضاء واخلطابة، ثم اعتزل حتى مات هبا سنة  ٰ   ).هـ٦٦٠(ٰ
. نام، وبداية السول يف تفضيل الرسولالتفسري الكبري، وقواعد األحكام يف مصالح األ: من تصانيفه

  الزاهـرة، ابـن تغـري بـردي  النجـوم؛)٢٥٥-٨/٢٠٩( الـسبكي ٰ الـشافعية الكـربى،طبقات: انظر
 ).٤/٢١( ، الزركيل األعالم؛)٧/٢٠٨(



 
 

 

٥ 

يف  وابط الفقهيةَّواعد والضالق ودراسة مجعٍ سابقة تناولت ٍةُعدم وجود دراس -٤
 ِّمتعلقـةة  َّه مـن رسـائل جامعيـُت كتابتـَّـمما ت َّكتاب إحكام األحكام؛ وأما

 : النَّحو التايلٰ عىلكانت منه، وِّ يف اجلانب األصويلوام هَّإنفالكتاب، ب
لعيد األصـولية مـن خـالل كتابـه اإلحكـام رشح عمـدة آراء ابن دقيق ا  -أ 

حممد بو زيـان، وهـي رسـالة مقدمـة لنيـل درجـة / ، للباحثاألحكام
 .املاجستري من جامعة األمري عبدالقادر للعلوم اإلسالمية

آراء ابن دقيق العيد األصولية يف كتابه رشح عمـدة األحكـام وأثرهـا يف  -ب 
مـد العـرويس، وهـي رسـالة خالـد حم/ ، للدكتوراستنباطه من احلديث

 سـنة  بمكـة املكرمـةٰىمقدمة لنيل درجة املاجستري مـن جامعـة أم القـر
 .  هـ١٤١٢-١٤١١
 آراء املؤلف األصولية، وهـي ليـست تناولا تَّفإهنها  من عناوينوكام يظهر

ِنية با    ِهذه الرسالة املعجمال بحث   .ضوابط الفقهيةلقواعد والَّ
ٰأثرا عظـيام عـىل دراسة هذا الكتابِ لَّأن -٥ ً َّن أصـل مادإُ الباحـث؛ حيـث ً ه، ِتـَّ

 َّ أنَّكَقة باألحكـام، والشـِّتعلُـم اهللا عليه وسلم الـٰرسول اهللا صىلُأحاديث 
 رشح ابن دقيقتكرار قراءة  من خالل –األحاديث مع فقهها  مثل هذه َضبط
ِّيعد من أنفع ما حيصله طالب العلم -العيد َ ُُ ُّ. 

 
 :نهج اإلمجايلامل  -أ 

َّ بقراءة كتاب إحكام األحكام قراءة أوُتْمُق: ًأوال -١ أكـد مـن َّ التٰ إىلُ هتدف،ًليةً
ٍوجود مادة كافية ٍ ، ِّاملوضوع يف قسم الدراسات العليا الـرشعية لتسجيل هذا َّ



 
 

 

٦ 

ٍ أثناء ذلك أدون مجيع ما يمر يب من قاعدة فقهية أو ضابط فقهي أو مـا ُوكنت ٍ ُّ ِّ ُ
َّيظن أن ُّ ٰ حتصل لدي بعد هذا اجلمع ما يزيد عىلٰىه كذلك؛ حتَُ َّ  تـسعني عبـارة َّ
 .ُمما ذكر

مـع فـضيلة املـرشف ع لدي من تلك العبارات َّ بتمحيص ما جتمُ قمت:ًثانيا
ُّ فتم استبعاد ما يظن أنه قاعدة أو ضـابط – جزاه اهللا عني خري اجلزاء – البحث ٰعىل ُ َّ

َّال يندرج حتته فـروع، أو تقـسيم فقهـي جمـرد، أو حقيق حكم فقهي َّبينام هو عند الت
. أو لكون بعضها من منقول اإلمام وليس من مقولـه ،– وما أكثره –قاعدة أصولية 

ٰثم دجمت القواعد املتشاهبة بعضها ببعض، فخلصت إىل ُ  القواعد والضوابط الواردة َ
 .يف هذا البحث

َّن مـرة؛ ألمجـع كـل مـا  رشعت يف قراءة فاحصة متأنية للكتاب أكثر م:ًثالثا
 .ى أخرٍ أو صياغةٍ أو متثيلٍ أو استداللٍيتعلق بالقاعدة أو الضابط من رشح

 ٰىً حسب أمهيتـها، مبتدئا بالقواعد اخلمس الكربٰ عىلالقواعـدبـت َّرت: ًرابعا
 قاعدة منها ما يتعلق هبـا مـن قواعـد، ثـم َّ كلُعتَبْتَ وأ،–ُ ما ذكر منها يف البحث –

 : النَّحو التايلٰ املتفرقة؛ فكانت عىل ذلك القواعدأوردت بعد
ٌقاعدة متعلقة بالعمل : ٰاملجموعة األوىل • ِّ  .اليقنيبٌ

َّالقواعد املتعلقة بإزالـة الـرضر، وإقامـة العـدل: الثانية املجموعة • ُ وتـضم :  ِّ
 ).٣ (ٰإىل) ٢(القواعد من 

َّالقواعد املتعلقة بالتيسري ورفع احل: الثالثة املجموعة • ُ وتضم القواعد من  :رجِّ
 ).٦ (ٰإىل) ٤(

ْالقواعد املتعلقة بالعرف والعادة: املجموعة الرابعة • ُ ) ٧(وتضم القواعد من : ِّ
 ).٨ (ٰإىل



 
 

 

٧ 

 ).١٨ (ٰإىل) ٩(وتضم القواعد من : قواعد متفرقة: املجموعة اخلامسة •
 األبواب الفقهية حسب ترتيب كتـاب عمـدة ٰبتها عىلَّ فقد رتالضوابطوأما   

 .كام؛ لكونه املتن املرشوحاألح
 : القاعدة أو الضابط يندرج حتت ثالثة مطالبٰجعلت الكالم عىل: ًخامسا

 .رشح القاعدة أو الضابط: املطلب األول
 .دليل القاعدة أو الضابط: املطلب الثاين
 .تطبيقات القاعدة أو الضابط: املطلب الثالث

 ٍ، وأضـعها يف مطلـب–جدت ُ إن و–مع ذكر مستثنيات القاعدة أو الضابط 
 .ٍّمستقل

 :املنهج التفصييل  -ب 

 :يتبني املنهج التفصييل هلذا البحث، من خالل النقاط التالية
 للقاعـدة أو – رمحـه اهللا –العيـد بحرص األلفاظ التي ذكرها ابن دقيق ُقمت -١

الضابط، مع اختيار أحدها ممـا يكـون أقـرب لـصياغة القواعـد الفقهيـة أو 
 ٰىِّ، وأفيد من بقية األلفـاظ يف بيـان معنـٰىيف املعنالضوابط، أو يكون أشمل 

 .القاعدة ورشحها
 – رمحـه اهللا –  العيـد إيراد القاعدة بلفظها كام ذكرها ابن دقيـقٰ عىلُحرصت -٢

َّف، إال إذا كانت هناك حاجة إلجراء يشء من التُّدون ترص  لتتالءم ؛غيري فيهاٍ
 .ة للقواعدَّياغة العامِّمع الص

ِّوثقهـا بلفظهـا يف ُ أ- وهو األغلب - ٍفُّدة بلفظها دون ترص ذكر القاعفعند
 ذلك يف ٰشري إىلُ أِّ يف لفظ القاعدة فإينُفتَّا إن ترصَّاحلاشية بذكر اجلزء والصفحة، أم

 .الصفحةو قبل ذكر اجلزء "انظر": احلاشية بقويل



 
 

 

٨ 

 َّ بتوثيق القاعدة أو الضابط من كتب القواعد الفقهية ومـدونات الفقـهُقمت -٣
 َبَسَحـ ًبـا ذكرهـاِّ يل الوقوف عليه، مرتِّسواء املتقدم منها أو املتأخر مما تيرس

 .تاريخ وفاة مؤلفيها

فقـد ابتـدأت فيـه بتوضـيح بعـض :  أو الـضابطسبة لرشح القاعـدةا بالنَِّّأم -٤
تبعـت م أ ثـ"معاين األلفاظ": ة حتت عنواندِّاأللفاظ الغامضة يف نص القاع

 وقـد – رمحه اهللا –ًريا بكالم اإلمام ابن دقيق العيد  القاعدة مستنٰىذلك بمعن
 أكتفـي بعنـوان ِّ فـإينًواضحةالقاعدة وعندما تكون ألفاظ . أذكر كالم غريه

 .  القاعدة أو الضابطٰىًاملطلب، وأرشع مبارشة يف بيان معن

 يف البحـث مـن ٍ أو ضـابطٍفقد قمت باالستدالل لكـل قاعـدة: ا األدلةَّوأم -٥
 بيـان وجـه ٰ عـىلُنة أو اإلمجاع أو االعتبار والقياس وحرصتُّالكتاب أو الس

 ٰ رمحـة اهللا عـىل–من كالم العلـامء به اللة من اآلية أو احلديث بام يفتح اهللا َّالد
 .– عليهم

ً أن تكون مستقاة مـن ُسبة لتطبيقات القاعدة أو الضابط فقد حرصتا بالنَِّّأم -٦
 كتـب ٰ، فإن مل أجـد عمـدت إىل–  رمحه اهللا– العيدمؤلفات اإلمام ابن دقيق 

 .َّالقواعد الفقهية ومدونات الفقه

ُوقد رتبت تطبيقات القواعد الفقهية بحسب ترتيـب أبـواب الفقـه؛ لكـون  َّ
 .ًالقاعدة حتوي فروعا من أبواب

ــت -٧ ــة باإلشــارة إىلُاكتفي ــسائل اخلالفي ــن ٰ يف امل ــيشء م ــاء ب ــذاهب الفقه ٍ م
ًواسع جدا، وخي ذلك َّاالختصار؛ ألن  .رج بالبحث عن هدفه وخطتهٌ

، وذلك بذكر اسم السورة، ورقـم مواضعها يف القرآن ٰ بعزو اآليات إىلُقمت -٨
 .اآلية



 
 

 

٩ 

حيحني أو َّ بتخـريج األحاديـث واآلثـار، فـإن كـان احلـديث يف الـصُقمت -٩
جته مـن املعتمـد مـن كتـب َّأحدمها مل أنسبه لغريمها، وإن كان يف غريمها خر

 بيان درجة احلـديث بـذكر حكـم ٰا، مع احلرص عىلنن وغريمهُّاملسانيد والس
 .َّنقاد احلديث عليه

 . اسم الكتاب، ثم عنوان الباب، ثم رقم احلديثٰ أشري إىلِّ، فإينا طريقة العزوَّأم

 وبيـان معـاينً واصـطالحا، ً لغةسالةَّ الواردة يف الر برشح املصطلحاتُقمت -١٠
 .من الكتب املعتمدةالكلامت الغريبة 

 ٰىة مجيع األعـالم الـذين وردت أسـامؤهم يف هـذا البحـث سـو برتمجُقمت -١١
يف ترمجة  املصادر األصلية ٰجوع إىلُّ الرٰعارصين، مع احلرص عىلُاألنبياء والـم

 .العلم

ٰ بعمل فهارس فنية ختدم البحث وتسهل الوصـول إىلُقمت -١٢ ِّ  حمتوياتـه، وهـي ِّ
 :حو التايل النَّٰعىل

q فهرس اآليات القرآنية. 
q واآلثارديث النبويةفهرس األحا . 
q فهرس األعالم املرتجم هلم. 
q  وغريب األلفاظاملصطلحاتفهرس  . 
q فهرس األمكنة واملدارس. 
q فهرس الشعر. 
q حروف املعجمٰ الفقهية مرتبة عىلفهرس القواعد والضوابط . 
q فهرس املصادر واملراجع. 
q فهرس املوضوعات. 



 
 

 

١٠ 

 

ــ: القـــسم األول ام ابـــن دقيـــق العيـــد، وكتابـــه إحكـــام  التعريـــف باإلمـ
 :   وفيه ثالثة فصولاألحكام، والقواعد الفقهية،

 : ، وفيه مبحثانالتعريف باإلمام ابن دقيق العيد: الفصل األول
 :حياة اإلمام ابن دقيق العيد الشخصية، وفيه مخسة مطالب: املبحث األول

 . اسمه ونسبه:  املطلب األول
 . مولده: املطلب الثاين

 .أرسته: ملطلب الثالثا
 .عبادته وأخالقه: املطلب الرابع

 .  وفاته: املطلب اخلامس
ِّحياة اإلمام ابن دقيـق العيـد العلميـة والعمليـة، وفيـه سـبعة : املبحث الثاين َ َّ ِ

 :مطالب
 .طلبه للعلم وتدريسه: املطلب األول
 .ِّتوليه القضاء: املطلب الثاين
 . شيوخه: املطلب الثالث

 .تالميذه: رابعاملطلب ال
 .ثناء العلامء عليه: املطلب اخلامس
 .أدبه وشعره: املطلب السادس
 .آثاره العلمية: املطلب السابع



 
 

 

١١ 

، وفيـه ثالثـة التعريف بكتاب إحكام األحكام رشح عمدة األحكـام: الفصل الثاين
 :مباحث

 .ِّيزاتهمنهجه ومم :املبحث األول
 .كتابال ٰثناء العلامء عىل :املبحث الثاين

 .كتابالْالدراسات التي خدمت : املبحث الثالث
ة أربعـ، وفيـه ا وأمهيتها وبني ما يشبههاالفرق بينهالقواعد الفقهية و: الفصل الثالث

 : مباحث
 .تعريف القاعدة الفقهية: املبحث األول
 . تعريف الضابط الفقهي: املبحث الثاين

 : وفيه ثالثة مطالب،يشبهها الفرق بني القاعدة الفقهية وما:املبحث الثالث
 .الفرق بني القاعدة الفقهية والضابط الفقهي:  املطلب األول
 .الفرق بني القاعدة الفقهية والقاعدة األصولية: املطلب الثاين
 .الفرق بني القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية: املطلب الثالث

 .أمهية علم القواعد الفقهية وفوائده: املبحث الرابع

ـــان ـــسم الث ــام     :يالق ــاب إحكـ ــي كتـ ــة فـ ــضوابط الفقهيـ ــد والـ  القواعـ
 : وفيه متهيد وفصالناألحكام،

 .    حجية القاعدة الفقهية عند اإلمام ابن دقيق العيد: ًأوال: التمهيد
 .خصائص القاعدة الفقهية عند اإلمام ابن دقيق العيد: ًثانيا                  

 .األحكامالقواعد الفقهية يف كتاب إحكام : الفصل األول
 : قاعدةة عرشوفيه ثامن

 .»اليقني ال يزول بالشك« :ٰالقاعدة األوىل



 
 

 

١٢ 

  قطع النـزاع فيـه بتقـديرهُقصدُما يقع فيه التنازع والتشاجر ي«: القاعدة الثانية
َّبيشء معني ُ« . 

 .» باملصلحةٌدِّ متقيمنظر اإلما«: القاعدة الثالثة
 .»ال تكليف إال مع اإلمكان«: القاعدة الرابعة

ُ األمـر، مل يعـذر ٰ خـالف مقتـىضٰاملأمورات إذا وقعت عىل«: القاعدة اخلامسة
ــسيان  ُفيهــا باجلهــل، بخــالف املنهيــات فإنــه يعــذر فيهــا بالن

 .»واجلهل
 .»خصة إذا دعت احلاجة إليهاُّ بالرُمسكَّ التُّستحبُي«: القاعدة السادسة
 ٰ فيـه إىلُجـعْرُي: ًحيد فيه حداًام، ومل ْكُع حَّب عليه الرشَّما رت«: القاعدة السابعة
 .»فْرُالع

 .»لتفت إليهُادر ال ي بالغالب، والنٌَّاحلكم منوط«: القاعدة الثامنة
ُما قارب شيئا ي«: القاعدة التاسعة  .» حكمهٰىعطً
ِّاإلذن يف اليشء إذن يف مكم«: القاعدة العارشة   .»الت مقصودهٌ

 .»قع يف املجبورصل يف اجلابر أن ياأل«: القاعدة احلادية عرشة
     ٰىصالح املتعلقـة بـه أقـوما ثبت بأصـل الـرشع، فاملـ«: القاعدة الثانية عرشة
 .»وأرجح
 .»بعَّتُط مَّالرش«: القاعدة الثالثة عرشة
ًد احلكم هبا وجودا وعدماَّة أن يتقيَّ العلٰقتىضُم«: القاعدة الرابعة عرشة ً«. 

ِّما ضيق طر«: القاعدة اخلامسة عرشة ُ وما اتسع طريقه سهلَّيقه قلُ َ َّ«. 
ٰالعباد مأمورون يف كل حالة من أحوال التقـرب إىل«: القاعدة السادسة عرشة ٍ ُِ 



 
 

 

١٣ 

ًاهللا عز وجل أن يكونوا يف حالة كـامل ونظافـة إظهـارا لـرشف 
 .»العبادة

ه املـصلحة ْتـَحَّ املكلف مـا رجِّأفضل األعامل يف حق«: القاعدة السابعة عرشة
 .»التي تليق به

ُإذا عــارض الفضيلة احتمــال تفويت األصل يقـدم «: عدة الثامنة عرشةالقا َّ ُ
 .» تفويت األصلٰتفويت الفضيلة عىل

 .الضوابط الفقهية يف كتاب إحكام األحكام: الفصل الثاين
 :وفيه عرشة مباحث

 :وفيه أربعة ضوابط. ضوابط يف الصالة: املبحث األول
 فـضيلة أول ٰ عىلٌةَّلصالة مقدمحضور القلب يف افضيلة «: الضابط األول

 .»زاحمَّالوقت عند الت
 املـرأة َّجال وشهوهتم فإنِّ لداعية الرٌ ما كان فيه حتريكُّكل«: الضابط الثاين
 .» منه عند اخلروج للمسجدُنعُمت
 .»د أسبابهُّد بتعدَّهو يتداخل، وال يتعدَّسجود الس«: الضابط الثالث
 .» تنحرص بعد اإلتيان بام هو مطلوبمقاصد اخلطبة ال«: الضابط الرابع

 :وهو. ضابط يف الزكاة: املبحث الثاين
ُما تكامل فيه النَّامء ال يعترب فيه احلول « ُُ«. 

 :وفيه ثالثة ضوابط. ضوابط يف البيوع:املبحث الثالث
 .»عدم االنتفاع يمنع صحة البيع«:  الضابط األول
ُة جيب رده وال يملكُمعاوضة الفاسد ُما أخذ بال«:  الضابط الثاين ُّ«. 
 .»امنَّاخلراج بالض«:  الضابط الثالث



 
 

 

١٤ 

 :وهو. ضابط يف الوقف: املبحث الرابع
 .»بَرُ القٰالوقف ال يكون إال عىل «

 :وهو. ضابط يف اللعان: املبحث اخلامس
 .» إلحلاق األنسابٌاألشباه معتربة «

 :وهو. ضابط يف الرضاع:املبحث السادس
 .»سبا حيرم من النَّضاع مَّحيرم من الر «

 :وهو. ضابط يف القصاص: املبحث السابع
 .»املامثلة يف طريق القتل يف القصاص معتربة «

 :اومه.  والتعازير يف احلدودانضابط: املبحث الثامن
 .» االحتياط يف تركه ودرئه بالشبهاتٰ احلد عىلٰىمبن«: الضابط األول
 .»ح مع الصالح استصالح، وال استصالالتعزير«: الضابط الثاين

 :وفيه ثالثة ضوابط. ضوابط يف القضاء: املبحث التاسع
ٰاملقصود األكرب يف القضاء، إيصال احلق إىل«:  الضابط األول  .» مستحقهِّ
َّكل ما أوجب تشويشا للفكر، فإن«:  الضابط الثاين ُ القايض يمنع معه مـن ً ُ

 .»القضاء
 .»ًه مطلقا عليٰىعَّدُـم الٰاليمني عىل«: الضابط الثالث

 :وهو. ضابط يف اجلهاد: املبحث العارش
 .»ً رشعاٌ ممنوعٍ اغتيالُّلُك«

ٰ فهـذا ثمـرة جهـدي، وقـد بـذلت فيـه وسـعي حمـاوال الوصـول إىل:وبعد ً 
ِّواب، وال أدعي أينَّالص  فيه وأصبو إليه؛ فالبضاعة قليلـة، ُ أطمحُا كنت مُ قد بلغتَّ



 
 

 

١٥ 

 . اهللا حسبي ونعم الوكيلواخلربة ضعيفة، و
َّوذلل وأالن، َّ ما يرس وأعان ٰ اهللا سبحانه وأثني عليه اخلري كله عىلُ أمحدِّثم إين

 !  نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلامتهٰفاحلمد له سبحانه عدد خلقه، ورىض
َّوعيل يف هذا البحث حقوق كثرية ألصحاهبا، حمتم عيل أداؤها، أعظمهم  ٌّ ّعيل َّ

ٰ بعد حق اهللا تعاىل–ًحقا  ُرهتام تذكرت املعروف واإلحسانَّام تذكَّلُنان، ك اث– ِّ َُّ . 
ي ِّمـُ قـرب أٰعافهام واعف عنهام، وأنزل عىلًارمحهام كام ربياين صغريا، وهم فَّالل
َها عني خري ما جزيت أما عن ولدها، وأْات واجزَمحَّشآبيب الر ً ُ يف عمر وْطلّ الـدي ُ

ٍمع صالح عمل و حسن خامتة، يا ِ   !ا أرحم الرامحني أرحم الرامحني يٍ
عبـداهللا بـن محـد بـن نـارص / ثم الشكر لفـضيلة الـشيخ األسـتاذ الـدكتور

، وغمـرين ًراسات العليا الرشعية، الذي أفادين كثريا من علمـهلدالغطيمل، أستاذ ا
َّهم اغفر له، وارفع قدره، وأحسن عاقبته، وأقـر َّفالل ،بكريم أخالقه وطيب سجاياه

 . تهَّريُعينه بصالح ذ
،  أتوجه بالشكر إىل جلنة املناقشة عىل ما أبدوه من مالحظات وتوجيهـاتكام

 .فلهم مني جزيل الشكر، ومن اهللا عظيم األجر
 ِدْقَختي وشقيقتي التي عوضني اهللا هبا بعد فإىل أ أتقدم بالشكر واالمتنان ثم  
ُفكانـت أختـا وأ؛ – رمحها اهللا – يتوالد ًمـا؛ًُ  الطيبـة،  فأسـأل اهللا أن يرزقهـا احليـاةّ

 .والذرية الصاحلة
ْصــربت وصــابرت، وعانــت وأعانــت،  التــي ٍّ عــيلَّمُ زوجتــي أٰى وال أنــس ْ ْ ْ َ

ًلت معي قسطا كبريا من طريقَّحتمو ِّته، فكانت من وراء كـل حـرف َّ البحث ومشقً
َكتب فيه، فجزاها اهللا عنِّ ِ  . ِّي خري اجلزاء، ووفقها ملا حيبه ويرضاهُ



 
 

 

١٦ 

،  والقبـولاإلخالصهذا العمـل بـعىل  -ُّان وحدكوأنت امل –اللهم فامنن 
وانفع به كاتبه وقارئه وسامعه، واجز باخلريات عني كل أساتذيت ومشاخيي، ومن له 

َّحق عيل، يا ذا اجلالل واإلكرام ٌّ . 
ِديمها علينـا مـع ُمـ لَفنسأل اهللا املبتدئ لنا بنعمه قبل استحقاقها، ا«: ًوختاما

 أوجب به من شكره هبا، اجلاعلنا يف خـري أمـة أخرجـت  ماٰتقصرينا يف اإلتيان عىل
ّاس؛ أن يرزقنا فهام يف كتابه، ثم سنة نبيه للنَّ ا حقـه، ملسو هيلع هللا ىلصً َّ، وقوال وعمال يؤدي به عنـَّ ً ً

 . )١(»ويوجب لنا نافلة مزيده
ٰ اهللا وسلم وبارك عىلٰوصىل  آله وصـحبه أمجعـني، ٰ عبده ورسوله حممد وعىلَّ

 . واحلمد هللا رب العاملني
 يارس بن عيل بن مسعود القحطاين/ الطالب

                                            
 

     ).١٩(  الرسالة، الشافعي)١(



  
  
  

  
 

 

 
 

 
  

التعريف باإلمام ابن دقيق العيد، 

وكتابه إحكام األحكام، 

  والقواعد الفقهية 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الفصل األول

  التعريف باإلمام 
  ابن دقيق العيد 

  
  



 
 

 

١٩ 

  المبحث األول
 

 
  :)١(اسمه ونسبه: المطلب األول

ين عيل، ابن أيب العطايـا ِّين حممد، بن أيب احلسن جمد الدِّهو أبو الفتح تقي الد
عيدي، َّويص، الـصُزي، املنفلوطي، القـْهَشريي، البُطيع، القُمع مَّوهب، بن أيب الس

 . دْيِهري بابن دقيق العَّي، الشِِْرصالقاهري، امل
َ جد والده كان عليه يوم عيد طَّأن: قبَّوسبب شهرته هبذا الل ٍ  ُ شديد)٢(ٌسانَلْيَّ

 . -رمحه اهللا- به َبِّقُلَه دقيق العيد، فَّكأن: البياض، فقال بعضهم

                                            
 

؛ برنـامج )٣/٢٤٥ (مـلء العيبـة، ابـن رشـيد: وانظـر ترمجتـه يف). ٥٧٨(ُالطالع الـسعيد، األدفـوي )  ١(
؛ )٧/٦٠(؛ املخترص يف أخبار البرش، أبو الفدا )١٦(؛ مستفاد الرحلة، التجيبي )١٥٤، ١٤٣(التجيبي 

؛ الـوايف )٤/١٤٨١(؛ تـذكرة احلفـاظ، الـذهبي )٤/٢٦٥(طبقات علامء احلـديث، ابـن عبـداهلادي 
ن، اليــافعي ؛ مــرآة اجلنــا)٤/٥٧٦(؛ أعيــان العــرص، الــصفدي )٤/٤/١٩٣(بالوفيــات، الــصفدي 

؛ البدايـة )٢/٢٢٧(؛ طبقات الـشافعية، اإلسـنوي )٩/٢٠٧(؛ طبقات الشافعية، السبكي )٤/٢٣٦(
؛ طبقـات الفقهـاء الـشافعية،  )٢/٣١٨(؛ الديباج املذهب، ابن فرحـون )١٤/٢٧(والنهاية، ابن كثري 

 ؛ حــسن املحـارضة، الــسيوطي)٥/٣٤٨(؛ الـدرر الكامنــة، ابـن حجـر )٢/٢٣(ابـن قـايض شــهبة 
 ).٦/٢٨٣(؛ األعالم، الزركيل )١٨٩(؛ شجرة النور الزكية، حممد بن حممد خملوف )١/٣١٧(

ٌكساء مدور، أخرض، ال أسفل له، يلبسه اخلواص من العلامء واملشايخ، وهـو مـن لبـاس : الطيلسان هو) ٢( ٌَّ ِ
ِّمعجم األلفاظ الفارسية املعربة، أدي شري : انظر. العجم َ ُهو أخـرض : ، أقول) أخرض: (وقوله). ١١٣(َّ

ًمن حيث الغالب، وإال فقد يكون أسودا أو أبيضا كام يف هذه احلادثة ً َّ  .واهللا أعلم. ُ



 
 

 

٢٠ 

 . )١(ين ووالده بابن دقيق العيدِّفاشتهر تقي الد
ُ قشري بن كعب بن ربيعة، قبيلة كبـرية ينـسب إليهـا ٰ إىلفنسبة: شرييُا القَّوأم

 . )٢(كثري من العلامء
 . )٤()٣( ه من ذرية هبز بن حكيمَّألن: يِزْهَوالب

 . )٥(لد فيهاُ والده وَّ منفلوط؛ ألنٰنسبة إىل: واملنفلوطي
 . )٦(، التي نشأ هباوصُ قٰنسبة إىل: ويصُوالق
 . )٧(عيد بمرصَّ الصٰنسبة إىل: عيديَّوالص

                                            
 

 ).٤٣٥(الطالع السعيد، األدفوي )  ١(
 ).٣٨ – ٣/٣٧(اللباب يف هتذيب األنساب، ابن األثري )  ٢(
شريي البرصي له عدة أحاديـث هبز بن حكيم بن معاوية بن حيدة اإلمام املحدث أبو عبدامللك الق: هو)  ٣(

َّعن أبيه عن جده وروى عنه احلامدان وحييى القطان وآخرون وث ٰ  ابن معني وابـن املـديني وأبـو داود قهٰ
تويف قبـل . ال حيتج به: وقال أبو حاتم. ًخيطئ كثريا وهو ممن أستخري اهللا فيه: والنسائي وقال ابن حبان

؛ )٦/٢٥٣(؛ سـري أعـالم النـبالء، الـذهبي )٤/٢٥٩(ي  هتذيب الكـامل، املـز:نظرا. اخلمسني ومائة
 ).١/٣١٣(هتذيب التهذيب، ابن حجر 

؛ البـدر الطـالع، )٥/٣٥٠(؛ الـدرر الكامنـة، ابـن حجـر )٢/٣١٨(الديباج املـذهب، ابـن فرحـون )  ٤(
  ).٢/٢٣٠(الشوكاين 

 ). ٤٣٤(؛ الطالع السعيد، األدفوي )٥/٣٢٥(ُمل العيبة، ابن رشيد )  ٥(
 ).٣/١٣٢٣(مراصد االطالع، صفي الدين البغدادي : انظر.  بلدة بالصعيد يف غريب النيل:ومنفلوط

 ).١٣(الطالع السعيد، األدفوي )  ٦(
 – رمحـه اهللا –وقد ذكر ابـن دقيـق العيـد . مدينة كبرية عظيمة واسعة، هي قصبة صعيد مرص: ُوقوص

؛ اخلطـط للمقريـزي )٢٧(سعيد الطـالع الـ: انظـر. ُها، وحـسن رطبهـاطيب فاكهتها، وعطرية رياض
)١/٢٣٦ .( 

ُأسوان، وقوص، وقفـط، وإمخـيم، والبهنـسا، : بالد واسعة كثرية، فيها عدة مدن عظام؛ منها: َّالصعيد)  ٧(
= 



 
 

 

٢١ 

  : مولده: المطلب الثاني

 ووالـداه متوجهـان مـن – رمحـه اهللا –ين ابن دقيق العيد ِّولد الشيخ تقي الد
وهلـذا كـان . )١(بساحل ينبـع) البحر األمحر( مكة للحج، يف البحر املالح ٰقوص إىل

 . )٢( ثبج البحر، وهو وسطهٰنسبة إىل) يِجَبَّالث(ًيكتب أحيانا  
وكانت والدته يف يوم السبت اخلـامس والعـرشين مـن شـعبان سـنة مخـس 

 . )٣(هـ٦٢٥ شعبان ٢٥وعرشين وستامئة، 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
؛ )٨٤٢ – ٢/٨٤١(مراصـد االطـالع : انظـر. وهو يف جنوب الفسطاط. قرية) ٩٥٧(الصعيد : وقيل

 ).١/١٨٩(؛ اخلطط للمقريزي )٧(الطالع السعيد 
ــسعيد، األدفــوي )  ١( ــشافعية، اإلســنوي )٥٧٠(الطــالع ال ــات ال ؛ حــسن املحــارضة، )٢/٢٢٧(؛ طبق

 ).١/٣١٧(السيوطي 
 ).٢٢٨ – ٢/٢٢٧(؛ طبقات الشافعية، اإلسنوي )٥٧٠(الطالع السعيد )  ٢(

َّوعلـق . »ّالـسجي : ولـذلك ربـام كتـب بخطـه«: قوله) ٤/٥٨٠(وقد ورد يف أعيان العرص للصفدي 
ِّكذا، ولعله يشري إىل سجو البحر، وهو سكونه وامتداده«: اب بقولهحمقق الكت ُ ُ ٰ .( 

ُوعلق حمقق كتاب االقرتاح البن دقيـق العيـد  ِّ : ، وهـو الـدكتور قحطـان الـدوري بقولـه-رمحـه اهللا–َّ
الذي نرشه معهد تاريخ العلـوم العربيـة واإلسـالمية، إصـدار فـؤاد ) أعيان العرص(راجعت خمطوط «

ــصو ــزكني، م ــتنبول ســنة ّس ــسليامنية باس ــة ال ــدي، مكتب ــة عــاطف أفن ــوط جمموع ــن خمط ًرا ع
، فرأيــت فيــه كلمــة ٦٣ص٣ أملانيــا املتحــدة ج–م يف إطــار جامعــة فرانكفــورت ١٩٩٠/هـــ١٤١٠

ُعـيل أبـو زيـد ورفاقـه، لكنـي رأيتهـا حمتملـة ألن تقـرأ . كام أوردها حمققو أعيان العـرص د) السجي(
َّلذلك أرى أن يف قراءهتا . اط الثاء والباء؛ ألن الناسخ أمهل نق)الثبجي( ًبعدا؛ السيام أن ابـن ) ّالسجي(ٰ ْ ُ

: انظـر. »)َّالـسجي(ٌ، ومل يذكر أحـد مـنهم )...الثبجي(دقيق العيد نفسه والذين أرخوا له ذكروا نسبة 
 ).٤٢(مقدمة حتقيق االقرتاح 

مـستفاد : وانظـر. يف بعـض إجازاتـه لـهِّأنه ممـا كتبـه بخطـه : ، وذكر)٣/٢٥٨(ُمل العيبة، ابن رشيد )  ٣(
= 



 
 

 

٢٢ 

 ما أخربين عنه بعض طلبته ٰىل، ع)ين عيلِّجمد الد(ذكر والده : )١(دفويُقال األ
ً اهللا عاملا عامال يده وطاف به، ودعا له أن جيعلهٰه أخذه عىلَّأن: بقوص ً)٢( . 

 فيـه دعـاء أبيـه اإلمـام جمـد الـدين أيب ٰوأجـاب اهللا تعـاىل: )٣(وقال التجيبي
، كام أخربنا الشيخ الفقيـه اإلمـام الفاضـل هبـاء الـدين أبـو -رمحه اهللا - )٤(احلسن

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

؛ )٩/٢٠٩(؛ طبقات الـشافعية، الـسبكي )٤/٥٨٠(؛ أعيان العرص، الصفدي )٣٦(الرحلة، التجيبي 
ُهذا وقـد ذكـر يف رفـع ). ١٤/٢٧(؛ البداية والنهاية، ابن كثري )٢/٢٢٨(طبقات الشافعية، اإلسنوي 

َّملتقدمني من مرتمجي ابن دقيق العيـد عـىل أنـٌوهو حتريف إلمجاع ا. »ولد يف حمرم «: اإلرص البن حجر ه ٰ
َّ الروايات متفقة عىل أنَّولد يف شعبان، كام أن ٰلد وأبواه متوجهان إىل احلج، وذلك ال يكـون يف شـهر ُه وٰ

 ).٦٥(ابن دقيق العيد، عيل صايف حسني : انظر. ًحمرم عادة
ٰنـسبة إىل أدفـو بلـد - بـضم الفـاء -فـوي جعفر بن تغلب بن جعفر، أبو الفضل، كامل الدين األد: هو)  ١(

، وسمع احلديث بقـوص )هـ٦٨٥(بصعيد مرص، الفقيه األديب الفاضل الشافعي، ولد يف شعبان سنة 
  .)هـ٧٤٨(والقاهرة، وأخذ عن علامء ذلك العرص منهم ابن دقيق العيد، تويف بالقاهرة سنة 

الـوايف :  انظـر.د اجلامع ألسامء نجباء الصعيد والطالع السعي، البدر السافر وحتفة املسافر:من تصانيفه
/ ٢(لـزركيل ا ،؛ األعـالم)٦/١٥٣( ابـن العـامد ،؛ شذرات الـذهب)٧٧/ ١١(لصفدي ا ،بالوفيات
١٢٢.( 

    ).     ٥٧٠( الطالع السعيد )٢(

القاسم بن يوسف بن حممد، علم الدين التجيبـي الـسبتي، العالمـة املحـدث الرحالـة، مولـده يف : هو)  ٣(
ٰ، وقدم إىل احلج فالتقاه الذهبي وروى عنه، تويف )هـ٦٧٠(ود حد . ًتقريبـا) هــ٧٣٠( سنة -رمحه اهللا–ٰ

؛ الدرر الكامنـة، )١٣٤(معجم الذهبي : انظر. مستفاد الرحلة واالغرتاب: كتاب رحلته: من تصانيفه
 ).٤/٢٨٠(ابن حجر 

العيد القشريي املالكي العالمة شيخ أهل عيل بن وهب بن مطيع، أبو احلسن، جمد الدين ابن دقيق : هو)  ٤(
َّ، وتفقـه عـىل مـذهب مالـك، ودرس وأفتـى وصـنف يف )هــ٥٨١(ُالصعيد نزيل قوص، ولـد سـنة  ٰ َّ ٰ َّ

= 



 
 

 

٢٣ 

ِّالقاسم بن عبداهللا بن سيد الكل أخربين شيخي اإلمام العالمة جمد : ، قال)١(ِّ العذريُ
اء َعُّالد«:  قالملسو هيلع هللا ىلصبي  النََّّ أن)٢(ٍلَسْلَسُ مٍ حني حدثنا بإسناد-َّقدس اهللا روحه  -ين ِّالد

 . )٣(»دَرُ ال يِمََزتْلُعند امل
ُدعـوت :  فاستجيب يل، وقال الـراوي عنـهُدعوت«: ملسو هيلع هللا ىلصبي اوي عن النََّّقال الر

 الشيخ، ٰىل إٰى أن انتهٰ فاستجيب يل، إىلُدعوت: ٍفاستجيب يل، وكذلك كل واحد يقول
فسألناه ما الـذي دعـا بـه؟ :  فاستجيب يل، قالُدعوت: ين املذكور، فقالِّيعني جمد الد

ِّولد يل هذا الولد، يعني تقي الد: قال بساحل الينبـع، : ًين حممدا، يف طريق مكة، أو قالُ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
 يف النفـوس، ً لفنون العلم، موصـوفا بالـصالح، معظـامًكان جامعاواملذهب، وانتفع به أهل الصعيد، 

لـسيوطي ا ،؛ حـسن املحـارضة)١٨٤ /٢٢ (صفدي، الـالوايف بالوفيـات: انظر  .)هـ٦٦٧(ِّتويف سنة 
 ).٣٢٥-٥/٣٢٤ (، ابن العامد؛ شذرات الذهب)١/٤٥٧(

ً تقريبـا )هــ٦٠٠(هبة اهللا بن عبد اهللا بن سيد الكل، أبو القاسم، هباء الدين القفطي، ولد يف سـنة : هو)  ١(
ْقفط"بـ ٰ عىل غري واحد، ثم رحل إىل القاهرة و"قوص" من الصعيد، وتعلم بـ"ِ لقي فيها العز بـن عبـد ٰ

ٰالسالم، ثم عاد إىل بلده فانتفع به اخللق، ثم رحل إىل  ّ وتوىل قـضاءها، ودرس هبـا، ثـم اعتـزل "إسنا"ٰ ٰ
 .)هـ٦٩٧(القضاء وتفرغ للعلم والعبادة، تويف بـإسنا سنة 

:  انظـر. نزهة األلباب يف رشح عمدة الطالب وشفاء غلة الصادي يف رشح كتاب اهلـادي:هفيناصمن ت
؛ )٤٤٠- ٥/٤٣٩ (، ابـن العـامد؛ شـذرات الـذهب)٨/٣٩٠(لـسبكي ، اٰطبقات الـشافعية الكـربى

 ).٨/٧٣ (، الزركيلاألعالم
َّاإلسناد املسلسل كام عرفه ابن دقيق)  ٢( َ َ ٍهو ما كان عىل صفة واحدة يف طبقاتـه: - رمحه اهللا–  العيدُ ٍ : انظـر. ٰ

 ).٢٧٣(االقرتاح يف بيان االصطالح 
، )٩٧٦٦( حـديث رقـم - بـاب الوقـوف يف امللتـزم- كتاب احلج-ٰ البيهقي يف السنن الكربىأخرجه)  ٣(

، )٤/٩٤(، والـديلمي يف الفـردوس )٥/١٦٤ (إنه موقوف عـىل ابـن عبـاس ريض اهللا عـنهام: وقال
  ).٨/٢٤٠(واحلديث ضعفه النووي يف املجموع 



 
 

 

٢٤ 

ً، يعني يف امللتزم، أن جيعله فقيها عاملا، فكان ذلكٰفسألت اهللا تعاىل ً«)١( . 
 :  يف ذلك)٢(فديَّصوقال ال

  ٍواف بخـري بيـتَّومن عنـد الطـ
  

 

ــه ه  ــوه ل ــدعو أب ــدا ي ــُغ   كِنال
  

 

ـــاز يف عمـــل وعلـــم ـــأن يمت ٍب ْ ِ َ َ  
 

  )٣(كيف ال يأيت كـذلك؟: فقل يل 

 

  : أسرته: المطلب الثالث

، فـأبوه شـيخ ِالحَّ والصِ بالعلمٍ مشهورةٍولد اإلمام ابن دقيق العيد من عائلة
ين عيل بن وهب، مجع بني العلم والعمل، والعبادة، والـورع ِّدعيد، جمد الَّعلامء الص

 . )٤(َّ والزهادة، من كبار فقهاء املالكيةٰىقوَّوالت

                                            
 

ئهم منذ والدهتـم ٰلامء عىل الدعاء ألبناوتأمل كيف كان حرص الع.  بترصف يسري)١٦(مستفاد الرحلة )  ١(
 !بالعلم والعمل

ّخليل بن أيبك بن عبد اهللا، أبو الصفاء، صالح الـدين الـصفدي العالمـة األديـب البليـغ البـارع : هو)  ٢(
ٰ، ورحل إىل دمشق وتعلم هبـا، وتـوىل ديـوان )هـ٦٩٦(من فلسطني سنة ) صفد(املتفنن املؤرخ، ولد بـ ٰ
ووكالة بيت املال بدمشق، وله نظم رائق، تويف بدمشق يف شوال سـنة ،  وحلباإلنشاء يف صفد ومرص

  .)هـ٧٦٤(
 وأعيـان العـرص، كالمهـا يف الـرتاجم  الوايف بالوفيات،:-  زهاء مئتي مصنف التي تبلغ–من تصانيفه 

 ٰربى، الـشافعية الكـطبقات:  انظر.والشعور بالعور، يف تراجم العور، ونكت اهلميان يف أخبار العميان
؛ )١/٢٤٣ (، الـشوكاين؛ البـدر الطـالع)٦/٢٠٠ ( الـذهب، ابـن العـامد؛ شذرات)١٠/٥(السبكي 
 ).٢/٣١٥ (، الزركيلاألعالم

 ).٤/٥٨٠(أعيان العرص )  ٣(
؛ حسن املحـارضة، الـسيوطي )٤/١٦٦(؛ مرآة اجلنان، اليافعي )٤٢٤(الطالع السعيد : انظر يف ترمجته)  ٤(

)١/٤٥٧.( 



 
 

 

٢٥ 

َّوكذلك كان جده وهب معروفا بالعلم والفضل والت خاء والبذل، َّ والسٰىقوًُّ
 . )١( لكرمه وجوده؛ بأيب العطاياُفَرْعُوكان ي

ين مظفر ِّع اإلمام تقي الدِرَالح الوَّ الصَّوأما من جهة أمه، فهي بنت الشيخ
، فأصـاله كـريامن، وأبـواه )٢(َرتحْقُبن عـيل املـرصي املعـروف بالــمبن عبداهللا 

 . عظيامن

  : عبادته وأخالقه: المطلب الرابع

 
َيا وِقَ ت– رمحه اهللا –كان ابن دقيق العيد   –ًعا، كثري املحاسـبة لنفـسه، يقـول ِرًّ

ُ كلمة، وال فعلتُمتَّما تكل«: -هللا رمحه ا ُ فعال، إال وأعددتً ً له جوابا بني يدي اهللا ً
ْولو شاء العاد أن حي«: )٣(اسوقال عنه تلميذه أبو الفتح ابن سيد النَّ. » َّ وجلَّعز َ  َُرصُّ

                                            
 

 ). أيب العطايا(ًبدال من ) أيب العطاء): (٢/٣١٨( الديباج املذهب البن فرحون وقد وقع يف)  ١(
ُّأبو منصور حممـد بـن حممـد الـربوي الـشافعي، ت: مؤلفه. ٍاسم كتاب يف اجلدل: َقرتحُالـم)  ٢( . هــ٥٦٧َ

َّوسمي الشيخ مظفـر بـاملقرتح؛ ألنـه كـان حيفظـه ِّ وفيـات األعيـان، ابـن خلكـان : انظـر يف ترمجتـه. ُ
 ).٢/٤٤٤(؛ طبقات الشافعية، اإلسنوي )٨/٣٧٢(؛ طبقات الشافعية، السبكي )٤/٢٢٥(

حممد بن حممد بن حممد بن أمحد، أبو الفتح، فتح الدين، ابن سيد النـاس، اليعمـري الربعـي، ولـد : هو)  ٣(
ٰىل ، وأصله من إشبيلية، اشتغل باحلديث، وبرع يف التاريخ واألدب، تتلمـذ عـ)هـ٦٧١(بالقاهرة سنة 
درس وجـاء يف الـن كـا الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد إذا أن الصالح الصفدي ، ذكرابن دقيق العيد

أيش ترمجة هذا يا أبا الفتح، فيأخذ فـتح الـدين : ذكر أحد من الصحابة أو أحد من رجال احلديث قال
ٰيف الكالم ويرسد والناس سكوت، والشيخ مصغ إىل ما يقوله  . )هـ٧٣٤(القاهرة سنة تويف رمحه اهللا ب. ُ

 . والنفح الشذي يف رشح جـامع الرتمـذي، عيون األثر يف فنون املغازي والشامئل والسري:همن تصانيف
 ).٣٤/ ٧ (، الزركيل؛  األعالم)٦/١٠٨ (، ابن العامدشذرات الذهب:  انظر



 
 

 

٢٦ 

 . )١(»كلامته حلرصها
 ينام، أقام الشيخ تقي الدين أربعني سنة ال«: ين القرايفِّقال اإلمام شهاب الد

ٰه كان إذا صىلَّإال أن  . )٢(»هار  النَّٰىَّحَضَتَ يُ حيثٰ جنبه إىلٰح اضطجع عىلْبُّ الصَّ
ًأمـا دأبـه يف الليـل علـام وعبـادة«: )٣(ين الـسبكيِّ الدتاجوقال اإلمام  ً ٌ فـأمر َّ

ُاب، رَجُع ، َّيلة فطالع فيها املجلد أو املجلدين، وربام تال آيـة واحـدةَّام استوعب اللَّبٌ
ٰ استمع له بعض أصحابه ليلة وهو يقرأ، فوصل إىل. مطلع الفجرٰرها إىلَّفكر  قولـه ً
فام زال :  قال)٤(﴾¸  Á    À    ¿    ¾  ½  ¼  »  º   ¹﴿: ٰتعاىل

 . )٥(» مطلع الفجرٰها إىلُرِّكرُي
َ لقــُّيِقــَّهــو الت«:   يف وصــفه)٦(ويـسنــال اإلـوقــ ْبا ونعـــَ َ َتا، والــوـً ِيل ســً ًمة ُّ َ

                                            
 

اء الـشافعية، ؛ طبقات الفقه)٩/٢١٢(؛ طبقات الشافعية، السبكي )٤/٥٨٣(أعيان العرص، الصفدي )  ١(
 ).٢/٢٤(ابن قايض شهبة 

 ).٤/٢١٣(الدرر الكامنة، ابن حجر )  ٢(
ؤرخ، امل  العالمةفقيهال  الشافعي، تاج الدين السبكي، أبو نرص،عبد الوهاب بن عيل بن عبد الكايف: هو)  ٣(

ٰ وانتقل مع والده إىل دمشق فتلقى ا)هـ٧٢٧(بمرص، ولد يف القاهرة سنة ) سبك(ٰنسبته إىل  لعلم فيهـا، ٰ
ٰوتوىل التدريس واإلفتاء واخلطابة بدمشق، وناب يف قضائها عن أبيه ثم تواله بعـده حتـى انتهـت إليـه  ٰ

 ).هـ٧٧١(رئاسته وجرت له بسببه حمن، تويف بدمشق سنة 
 الكامنـة، ابـن حجــر الـدرر: انظـر. ٰو طبقـات الــشافعية الكـربى ،األشـباه والنظـائر: مـن تـصانيفه

 ).٤/١٨٤(، الزركيل  األعالم؛)٦/٢٢١(ذهب، ابن العامد  ال شذرات؛)٢/٤٢٥(
 .١٠١: سورة املؤمنون، آية)  ٤(
 ).٩/٢١١(طبقات الشافعية، السبكي )  ٥(
 القـريش الـشافعي اإلسـنوي، الفقيـه ،عبد الرحيم بن احلسن بن عـيل، أبـو حممـد، مجـال الـدين: هو)  ٦(

، وقـدم القـاهرة  ألخـذ العلـم مـن العلـامء )هــ٧٠٤(بلدة بصعيد مرص سنة ) إسنا(األصويل، ولد بـ
= 



 
 

 

٢٧ 

ًمتاَوس ْ«)١(. 
  :ابتالؤه* 

 عليـه يف َبَلـَ من الوسـواس غٍءَِيش بَيـِلُوكان رمحه اهللا مع شدة ورعه قد ابت
 . )٢(جاساتأمر املياه والنَّ

شديد َّ قـد التـزم التـ-ٰرمحـه اهللا تعـاىل -وكـان «: قال عنه تلميـذه التجيبـي
 ٰ بـه األمـر إىلٰ أفـىضامَّبـُ رٰىَّ نفسه يف العبادات، وبـالغ يف ذلـك، حتـٰضييق عىلَّوالت

 . )٣(»ٌ عظيمةٌاس، فتلحقه منه مشقةفتي به النَُّة نفسه، ال يَّ يعرتيه يف خاصٍوسواس
ُّ يمـس ُ من حاله، فـال يكـادٍ هذا األمر يف كثريهولقد غلب علي«: ًوقال أيضا ََ

َه ثوب غريه لفُثوب  . )٤(»ظهُّط حتفْرَ
ــذ ــة َّمــر الطوكــان يف أ«: – رمحــه اهللا – )٥(بيَهَّوقــال ال ــاه يف هناي هــارة واملي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

ًالكبار، فتلقى هبا أنواعا ً من املعارف، تويف سنة   . )هـ٧٧٢(ٰ
 ابـن رافـع ،الوفيـات:  انظـر.، و طبقات الشافعيةٰ يف ختريج الفروع عىل األصول التمهيد:تصانيفهمن 

 ).٣/٣٤٤ (، الزركيل؛ األعالم)٣/٩٨(ابن قايض شهبة ، ؛ طبقات الشافعية)٢/٣٧٠(
 ).٢/٢٢٧(طبقات الشافعية، اإلسنوي )  ١(
؛ أعيان العرص، الـصفدي )٤/١٩٤(؛ الوايف بالوفيات، الصفدي )٤/١٤٨٢(تذكرة احلفاظ، الذهبي )  ٢(

 ).٢/٢٢٩(؛ البدر الطالع، الشوكاين )٥/٣٤٨(؛ الدرر الكامنة، ابن حجر )٤/٥٨٢(
 ).١٧(مستفاد الرحلة )  ٣(
 .املصدر نفسه)  ٤(
حممد بن أمحد بن عثامن بن قايامز، أبو عبد اهللا، شمس الدين الرتكامين الذهبي، مـؤرخ اإلسـالم، حـافظ  :هو)  ٥(

ٰ وتلقى العلم فيها ويف غريها من األقطار الكثرية التي طاف هبـا، وتـوىل )هـ٦٧٣(مدقق، ولد يف دمشق سنة  ٰ
كأنام مجعت األمة يف صـعيد ": سبكيالتدريس يف بعض مدارسها، وكان آية يف التاريخ والرجال، قال عنه ال

= 



 
 

 

٢٨ 

 . )١(»الوسوسة، ريض اهللا عنه
ُّ الـسلطان ٰوكـان يف بعـض األيـام طلـع إىل« :– رمحه اهللا –دي َفَّويقول الص

ُراحـة جـُ طٰ عىلٌ، وهو جالس)٢( ينِّحسام الد  ٰ معـه عليهـا، وقـىضَسَلـَ، فج)٣(ٍخْوَّ
 َيـا سـيدي، ال كنـت: ا لـه بيته، ونزع كل ما عليـه وغـسله، فقـالوٰشغله، وعاد إىل

ُفكرت:  عليها، فقالَجلست ُ جلست دْ إنَّ ْ الرشَبِصنَْ مُ أهنتُنوه أكَنْوُ ٌ، وهو أمر ِعَّ
َّما يزول، فجلست معه وغسلت ما عيل فزال ُ ُ«)٤( . 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 .)هـ٧٤٨(، تويف بدمشق يف ذي القعدة سنة "واحد فنظرها ثم أخذ خيرب عنها أخبار من حرضها
، وميـزان االعتـدال يف نقـد  تاريخ اإلسـالم و سـري أعـالم النـبالء:-تقارب املائة التي –تصانيفه من 

؛ )١٢٣-٩/١٠٠( الـسبكي ٰكـربى، الـشافعية ال؛ طبقـات)٧١ص(معجـم الـذهبي :  انظـر.الرجال
 ).٥/٣٢٦ (، الزركيلاألعالم

 ).٤/١٤٨٢(تذكرة احلفاظ )  ١(
، وهو مملـوك )هـ٦٩٦(الجني بن عبد اهللا، حسام الدين، امللك املنصور، تسلطن يف صفر من سنة : هو)  ٢(

واسـتمر  جعله نائـب سـلطنته، )هـ٦٩٤(للملك املنصور قالوون، ملا تسلطن امللك العادل كتبغا سنة 
ٰالجني عىل ذلك حتى سافر امللك العادل كتبغا إىل الـبالد الـشامية وأصـلح أمورهـا وعـاد إىل الـديار  ٰ ٰ ٰ
ٰاملرصية فاتفق الجني هذا مع مجاعة من أكابر األمراء عىل قتل امللك العادل، وبلغ امللك العـادل كتبغـا 

ٰذلك ففاز بنفسه وتوجه إىل دمشق، فاستوىل عند ذلك الجني عىل ٰ  امللك والسلطان واستمر يف السلطنة ٰ
 .)هــ٦٩٨(ٰوحسنت سريته وبارش األمور بنفسه وأحبه الناس إىل أن قتل يف القلعة يف ربيع اآلخر سنة 

، ؛ األعـالم) ٨/٨٥( ابن تغري بـردي ،؛ النجوم الزاهرة)١٤/٣٤٦( ابن كثري  ،البداية والنهاية: انظر
 ).٥/٢٣٨ (الزركيل

 ).١/١٤٥(املعجم الوسيط : انظر. ق من الصوف وهو فاريس معربنسيج صفي: اجلوخ)  ٣(
  ما أحكمـه حـني قـاده علمـه للموازنـة بـني – رمحه اهللا –ُّوهللا دره ). ٥٨٧ – ٤/٥٨٦(أعيان العرص )  ٤(

َّاملصالح واملفاسد، فاختار ما يرفع به منصب الدين، ومل يبال بام يلحقه يف خاصة نفـسه ُ َّممـا يـرى أنـه - ِّ
= 



 
 

 

٢٩ 

 

 : كرمه* 
ْاس، حمـًكان رمحه اهللا مع علمه وفضله وجاللـة شـأنه متواضـعا مـع النـَّ ًنا ِسُ

َّهم، مشهورا باجلود والسإلي  . خاءً
رمحـه اهللا -)١(ين القونـويِّمـة عـالء الـدَّأخربنا شيخنا العال«: قال األدفوي

 . )٢(»هب َّراهم والذَّه كان يعطيه يف كثري من األوقات الدَّأن: -ٰتعاىل
 وكان من طلبة احلديث وأقام – )٣(ويصُ حممد احلواسيني الفريض القٰىوحك
ً شـيئا، ٍكـان الـشيخ يعطينـي يف كـل وقـت«:  قـال–زمن الـشيخ  يف ًبالقاهرة مدة
ً يوما مفلسا، فكتبت ورقةُفأصبحت ً ويص ُاململوك حممـد القـ: ( وأرسلتها إليه، فيهاًُ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 :  وصدق العالمة أبو احلسن اجلرجاين، إذ يقول يف قصيدته املشهورة-!ٌرضر
ْولو أن أهل العلم صانوه صاهنم  ِّولو عظموه يف النفوس لعظام    َِّ َُّ ُّ 

 ).٤٧(أدب الدنيا والدين، املاوردي : انظر
 عـرصه، عيل بن إسامعيل بن يوسف، أبو احلسن، عالء الدين القونوي، أحـد فقهـاء الـشافعية يف: هو)  ١(

ٰ، ثم نزل دمشق، وانتقل بعـد ذلـك إىل القـاهرة، فتلقـى )هـ٦٦٨(من أرض الروم سنة ) قونية(ولد بـ ٰ
، فأقـام )هــ٧٢٧(العلوم هبا، وتقدم يف التفسري والفقه واألصول واألدب، ثم ويل قضاء الـشام سـنة 

  .)هـ٧٢٩(ٰبدمشق إىل أن تويف هبا سنة 
أعيان :  انظر. بتهاج يف انتخاب املنهاج، والطعن يف مقالة اللعنرشح احلاوي الصغري، اال: من تصانيفه

 ، الـزركيل؛ األعـالم)١٠/١٣٢( الـسبكي ٰ الـشافعية الكـربى،؛ طبقات)٣/٢٨٥ (، الصفديالعرص
)٤/٢٦٤.( 

 ).٥٧٦(الطالع السعيد، األدفوي )  ٢(
 . مل أجد له ترمجة:حممد احلواسيني الفريض القويص)  ٣(



 
 

 

٣٠ 

 . ٍ، فكتب يل بيشء)ًأصبح مرضورا
 . ٍ، فكتب يل بيشء)اململوك ابن احلواسيني: (ُثم ثاين يوم كتبت
  ).اململوك حممد: (ُثم ثالث يوم كتبت
 . اململوك: ُمن هو ابن احلواسيني؟ فقلت: فطلبني، وقال يل

 . اململوك: ُومن هو القويص؟ قلت: قال
ُدلس عيل تدليس املحدثني؟ قلتُت: قال َّ  . ورةَّالرض: ِّ

َفتبسم وك  . )١( يلَبَتَّ
َّوسمع كل من الش ين ِّ الـدُ، وشـمس)٢( بـن عـدالنُين حممدِّ الدُيخني شمسٌّ

ُ ما يطلبُابطَض«:  ابن دقيق العيد وهو يقولَالشيخ )٣(َّحممد ابن القامح ي أن جيوز نِِّ مُ

                                            
 

 ).٥٧٧ – ٥٧٦ (الطالع السعيد)  ١(
حممد بن أمحد بن عثامن بن إبراهيم ابن عدالن، شمس الدين الكناين، أحد أعيـان الـشافعية، ولـد : هو)  ٢(

ً، سمع من مجاعة، وبرع يف الفقه األصول، وكان بارعا يف املذهب، يرضب به املثل فيـه، )هـ٦٦٣(سنة 
العسكر يف أيام النـارص بـن  قـالوون، تـويف ٰتوىل النيابة عن شيخ اإلسالم ابن دقيق العيد، وويل قضاء 

 . )هـ٧٤٩(بالطاعون يف مرص سنة 
؛ شـذرات )٩/٩٧( الـسبكي ٰ الـشافعية الكـربى،طبقـات: انظـر.  رشح خمتـرص املـزين: من تصانيفه

 ).٥/٣٢٦ (، الزركيل؛ األعالم)٦/١٦٤ (، ابن العامدالذهب
يل، شمس الدين ابن القامح املرصي الشافعي، مولـده حممد بن أمحد بن إبراهيم بن حيدرة، أبو املعا: هو)  ٣(

ٰ، سمع احلديث ففاق فيه، ومجع الفقه، وأفتى، وكان آية يف احلفظ، كثري التالوة للقـرآن، )هـ٦٥٦(سنة 
 ؛ طبقـات)٢/١٠٥ (، الـصفديالوايف بالوفيـات: انظر. )هـ٧٤١(ناب يف احلكم بالقاهرة، تويف سنة 

 ).٦/١٣١ (، ابن العامد؛ شذرات الذهب)٩/٩٢( السبكي ٰالشافعية الكربى،



 
 

 

٣١ 

ُرشعا، ث  . )١(»ُلَخْبَ ال أَّمً
ٰولقد أوقعه كرمه يف فاقة شديدة، حيتاج معها إىل ٍ  .  االستدانة من اآلخرينٍ

  ُمُهـُّلُ كُاس النََّادَ سُال املشقةْوَل
 

ُ واإلقـدام قتـالُرِقْفُ يُدُْواجل  َّ)٢(  
 

 : أدبه مع أقرانه* 
َّ غايـة يف التـ– رمحه اهللا –لقد كان ابن دقيق العيد  أدب مـع أقرانـه مـن أهـل ً

العلم، وإنزاهلم منازهلم، وقد كان يعرتف بالفضل لصاحبه ويثني عليه بام يليق بـه، 
ُ يف هـذا اخللـق مـن إدامـة الـوَّ أنَّكَ وال ش.رج بالثناء عن املقصود ختٍدون مبالغة ِّد ُُ

ٰ والداللة عىل،ةواملحب ، ومـن ِّ املتبـرصٰ عـىلٰى ما ال خيفـَّ، وسالمة الصدر،واضعَّ التَّ
 : تلك املواقف

ً رجال ُرأيت«:  قال عنه– رمحه اهللا – )٣( ه ملا اجتمع بشيخ اإلسالم ابن تيميةَّأن -١

                                            
 

 ). ١/٩٠(خاوي َّفتح املغيث، الس)  ١(
 ).  ١/١٦٣(البيت للمتنبي يف ديوانه )  ٢(
ّأمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم، أبو العباس، تقي الدين ابن تيميـة احلـراين النمـريي احلنـبيل، : هو)  ٣(

، )هـ٦٦١(، اجلامع ملا تفرق من الفنون، ولد يف حران سنة أحد أئمة الدنيا، شيخ اإلسالم، البحر اهلامم
ٰثم انتقل إىل دمشق، وسمع هبا، ونظر يف الفقه واألصول فبلغ فيهام الغاية، أما أصـول الـدين ومعرفـة 

وشـهرته : قلـت .ن علوم اللغة والكالم، وغريمهاأهل البدع واألهواء فكان آية فيه، هذا مع ما حواه م
 ذكر أحواله، وقد صنفت يف ترمجته مصنفات، تـويف بقلعـة دمـشق ليلـة االثنـني عن اإلطناب يف تغني

 .، وكانت جنازته مشهودة)هـ٧٢٨(العرشين من ذي القعدة سنة 
السياسة الرشعية، ودرء تعارض العقل والنقل، ومنهاج الـسنة النبويـة، : -ً الكثرية جدا–من تصانيفه 

؛ البدايـة )٧/١١ (، الـصفدي؛ الـوايف بالوفيـات)٢٥ص (معجم الـذهبي: انظر. ٰوالرد عىل املنطقيني
= 



 
 

 

٣٢ 

 . )١(»كل العلوم بني عينيه، يأخذ ما يريد ويدع ما يريد
 . )٢(يا فقيه : ً عاملا قال لهَبَاطَوكان إذا خ -٢

َّوكان رمحه اهللا بارا بأصحابه، وفيا هلم، حت -٣ ً  – )٣( بعد وفاهتم، قال ابن حجرٰىًَّ
، أخـربين )٤( بخط حممد بن عبدالرمحن العثامين قايض صفدُقرأت: -رمحه اهللا 

ٰ يومـا إىلُخرجـت:  قـال)٥(ين بلبـان احلـساميِّاألمري سـيف الـد  الـصحراء ً

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 ).٦/٨٠ (، ابن العامد؛ شذرات الذهب)١٤/١٣٥ (، ابن كثريوالنهاية
 ). ٢٩(الشهادة الزكية )  ١(
 ).٩/٢١٢(طبقات الشافعية، السبكي )  ٢(
ين املـرصي، أمحد بن عيل بن حممد بن حممد، أبو الفضل، شهاب الدين ابن حجر العسقالين الكنـا: هو)  ٣(

ّ، ونشأ يتيام، حفظ القرآن صغريا، وأم الناس يف املـسجد )هـ٧٧٣(بحر العلوم، حافظ الدنيا، ولد سنة  ً ً
ٰاحلرام، طلب احلديث حتى مجعه، ورحل فيه إىل األقطار، حتى بلـغ فيـه املنتهـى، وصـار املقـصد فيـه  ٰ ٰ ٰ

ً اعتزله آخرا، تويف رمحه اهللا بالقاهرة سـنة ٰواملرجتى، فهو أمري املؤمنني يف احلديث، ويل القضاء مرات ثم
 و لـسان امليـزان يف الرجـال، و إحتـاف ،فتح الباري رشح صحيح البخـاري:   من تصانيفه.)هـ٨٥٢(

لـسيوطي ، ا؛ طبقـات احلفـاظ)٢/٣٦(لـسخاوي ، االضوء الالمع: انظر.  وغريهااملهرة يف األطراف،
 ).٧/٢٧٠ (، ابن العامد؛ شذرات الذهب)٥٥٢ص(

حممد بن عبد الرمحن بن احلسني، أبو عبد اهللا صدر الـدين الدمـشقي العـثامين الـصفدي الـشافعي  :هو)  ٤(
 . )هـ٧٨٠(املعروف بقايض صفد، فقيه من أهل دمشق، تويف بعد 

، ورمحـة األمـة يف اخـتالف األئمـة يف فـروع -ً نقل منه ابن حجر كثريا-  طبقات الفقهاء:تصانيفهمن 
؛ معجـم )٦/١٩٣(لـزركيل ا ،األعالم:  انظر.ٰملفتني واحلكام يف الفتاوى واألحكامالشافعية، وكفاية ا

 ).١٠/١٣٨( عمر رضا كحاله ،املؤلفني
 .مل أجد له ترمجة: األمري سيف الدين بلبان احلسامي)  ٥(



 
 

 

٣٣ 

ً واقفا، يقـرأ ويـدعو ويبكـي، فـسألته، )١(َّبانة ابن دقيق العيد يف اجلُفوجدت
 . )٢(َّصاحب هذا القرب كان من أصحايب، وكان يقرأ عيل فامت: فقال

 : حلمه وتساحمه* 
ُاملَال يتبوأ الع  ٰىبعد تقـو -ٍبيشءاس  النَّٰى لدَولُبَ والقِنْيِّ يف الدِ اإلمامةَ منزلةِ

م، الذي متايز بـه العلـامء وأصـبح هـو ْلِ احلِقُلُ بمثل خ-وحتصيل العلم وضبطه هللا
ٌحظ وافـر مـن  - رمحه اهللا–ر بينهم، ولقد كان لإلمام ابن دقيق العيد ِّالوصف املؤث ٌ

 :  ذلكٰالة عىلَّهذا اخللق، فمن املواقف الد
ِّأن قطب الد -١ َ كلم اإلمام ابن دقيق )٣(اميةَّين بن الشَّ ًاس كالما بحرضة النَّالعيد َّ

قابله فلـم يفعـل، وسـألوه عـن ُه يَّاس أن النََّّنَمن املجلس، وظوقام . َّتأمل منه
 . )٤(َّعري بذلكُ أن يُخشيت: ذلك، فقال

، وكـان قـد )٥(بيـبَّين املـرصي احلنفـي الطِّأخربين برهان الد: قال األدفوي -٢
ِ أبارش وقفـا، فأخـذه مُكنت: استوطن قوص سنني، قال ين ِّ الـدُي شـمسنـًِّ

َّ، وواله آلخـر، فعـز) العيدابن دقيق: يعني( ، ابن أخي الشيخ)٦(حممد َّعـيل،  َّ
                                            

 

ِواجلبان واجلبانة مشددتني: )١٥٣٠(قال يف القاموس: َّاجلبانة)  ١( ْ ُ ََ َّ ََ َّ ََّ ُ ُاملقربة و: ُ َ َ ْ ُالـصحراء واملنبـت الكـريم أو َ ُُ ِ ْ َ ْ َّ
ٍاألرض املستوية يف ارتفاع َ ُ ُِ ْ َْ ِ َ   ).١٣/٨٤(لسان العرب، ابن منظور :  وانظر.ُ

 ).٥/٣٥٢(الدرر الكامنة )  ٢(
 .مل أجد له ترمجة: قطب الدين بن الشامية)  ٣(
 ).٥٨٥(الطالع السعيد، األدفوي )  ٤(
 .مل أجد له ترمجة :برهان الدين املرصي احلنفي الطبيب)  ٥(
ٰحممد بن عيسى بن عيل بن وهب، شمس الدين بن رشف الدين ابن دقيـق العيـد القـشريي، ابـن : هو)  ٦(

= 



 
 

 

٣٤ 

ً أبياتا يف الشيخ فبلغته، فأنا أميش مرةُونظمت َّ َّ خلفه، وإذا به قـد التفـت إيلً َ ،
ًك هجوتني، فسكت زمانا، فقالَّيا فقيه بلغني أن: وقال ُّ َ َّأنشدين، وألح عيل، : َ َّ

 : ُفأنشدته

ِول ٰت فوىلْيَ َّ   ه عنـك بـأرسُدْهـُّ الزَ
ٰركنت إىل ْنيا وعارشُّ الدَ    أهلهاَتَ

 

  ُرِظهـُ تَنـتُ الـذي كُوبان لنا غـري 
ُت تنُْ لقد كٍْربَولو كان عن ج   ُرَذْعَ

 

، وأنـا أبـارش ٌ فقـريٌأنا رجل:  هذا؟ فقلتٰما محلك عىل: ً زمانا، وقالَتَكَفس
ٌوقفا أخذه مني فالن ٰما علمت هبذا، أنت عىل: فقال. ً ًف مدة،  الوقُفبارشت.  حالكُ َّ

أمعـك : ، وقـالَّ إيلَ خلفـه، فالتفـتُ إليه أستأذنه، فدخلتُ، فجئتُّيل احلجر َطَوخ
مـع :  سـيدي، فقـالُ أسـتأذنُ، وجئـتَّ احلـجُي أريـدال، ولكنِّ: ٌهجو آخر؟ فقلت

ُغريُالمة ما نَّالس  .)١( عليكِّ
ّطيف بن القفيصَّوقال عبدالل -٣ َّه مرة فبلغه، فلقيته بالكامليُهجوت: )٢(ُ : ة، فقـالً

ًبليقة(فأنشدته ك هجوتني، أنشدين، َّبلغني أن َ ْ  : هلاَّأو) َُّ
  هَ نفــسَلَزَقــايض القــضاة عــ

 

ــــام  ـــَ ظَّل ـــَرَه ـــس للنَّ   هُاس نح
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

سمع من عبد العزيز احللواين وشـامية ": ، قال ابن حجر)هـ٦٦٦(أخي الشيخ تقي الدين، مولده سنة 
 ."املواريث نظر ٰووىل ّبنت البكري وعبد الوهاب بن الفرات وغريهم، وحدث ودرس

 ).هـ٧٤٥( سنة ٰاألوىل ٰمجادى  تويف يف
 ).٥/٣٨٩( ابن حجر،الكامنة ؛ الدرر) ١/٤٨٩(الوفيات، ابن رافع : انظر

 ).٥٨٦ – ٥٨٥ (الطالع السعيد)  ١(
ّعبداللطيف بن القفيص)  ٢(  .مل أجد له ترمجة :ُ



 
 

 

٣٥ 

ً جيداَهجوت:  آخرها، فقالٰإىل ِّ)١( . 

  : وفاتـــه: المطلب الخامس

 اجلمعـة يـوم:  يف– رمحـه اهللا –ين حممد بن دقيـق العيـد ِّ الدُّتويف الشيخ تقي
 . )٢(هـ٧٠٢حادي عرش صفر عام اثنني وسبعامئة، احلادي عرش من صفر 

َودفن يوم السبت بس. )٣( وسبعون سنةٌوعمره سبع افـة َرَ، بالق)٤(َّطمَقُ الـمِحْفُ
 . - عليهم أمجعنياهللا رمحة – ين بن عبدالسالمِّ جانب شيخه عز الدٰ، إىل)٥(ٰىغرُّالص

                                            
 

 ).٥٨٦ (الطالع السعيد)  ١(
 ).٥٩٩ (الطالع السعيد)  ٢(
 ).٤/٢٣٦(ان، اليافعي مرآة اجلن)  ٣(
ُّيمر عىل جانبي النيل إىل الن: وجبل املقطم: قال املقريزي: َّسفح املقطم)  ٤( ٰ  . ويعـرب مـن فـوق الفيـوم،وبـةّٰ

؛ تـاج )٢٠٠-١/١٩٩(؛ اخلطـط، املقريـزي )٥٥٧(الروض املعطار يف خرب األقطار، احلمريي : انظر
 ).٣٣/٢٨٨(العروس، الزبيدي 

القرافـة، فـام كـان منهـا يف سـفح : ّوألهل القاهرة عدة مقابر وهي..":  قال املقريزي:ٰالقرافة الصغرى)  ٥(
ٰاجلبل يقال له القرافة الصغرى، وما كان منها يف رشقي مرص بجوار املساكن يقال له القرافـة الكـربى،  ّٰ
ٰويف القرافة الكربى كانت مدافن أموات املسلمني منـذ افتتحـت أرض مـرص واخـتط العـرب مدينـة 

 القرافة بمرص اسـم ملوضـعني، القرافـة الكبـرية حيـث َّاعلم أن":  وقال يف موضع آخر"...الفسطاط
ّاجلامع الذي يقال له جامع األولياء، والقرافة الصغرية وهبا قرب اإلمام الـشافعي، وكانتـا يف أول األمـر  ُّ

انـة، َّبُصارت القرافة الكبـرية جثم . ُخطتني لقبيلة من اليمن هم من املغافر بن يغفر، يقال هلم بنو قرافة
َّوهي حيث مصىل خوالن والبقعة وما هو حول جامع األولياء، فإن ٰ ٰه كان يشتمل عـىل مـساجد وربـط ّ

ٍوسوق وعدة مساكن، منها ما خرب ومنها ما هـو بـاق ، )٤٤٣ - ٢/٤٤٢(اخلطـط، املقريـزي . "...ّ
 ).٤/٣١٧(معجم البلدان، ياقوت : وانظر



 
 

 

٣٦ 

ًوكان ذلك يوما مشهودا، عزيز ُا مثلً  إليـه، ووقـف ُاس النََّعَه يف الوجود، سارً
 . )١(ٌجيش ينتظر الصالة عليه، وممن حرض جنازته نائب السلطنة واألمراء
ين ِّرشف الـد: وقد رثاه مجاعة من الفضالء واألدباء بالقاهرة وقوص، منهم

 :  من قصيدة طويلة)٢(النصيبيني
  لول وقـويفُّسيطول بعدك يف الط

  لعلـوم بأرسهـا فقـد اٰأبكي عىل
 

  معي املذروفْدَ مْنِ مٰىَرَّي الثِوْرَأ 
  )٣(ٍواملكرمــات بنــاظر مطــروف

 

 

                                            
 

 ).١٤/٢٧(اية، ابن كثري البداية والنه)  ١(
ٰحممد بن حممد بن عيسى، رشف الـدين الـشيباين النـصيبي القـويص، األديـب الـشاعر الفاضـل : هو)  ٢(

ٰاملحدث، سمع احلديث عن مجاعة، وتتلمذ عىل ابن دقيق العيد، يـروى أن ابـن دقيـق :  قـال لـه العيـدٰ
تـويف . "ًفمت ومل أهج أحدا:  قال.ًداأح هتج فال بموته، سيئاته متوت من والسعيد فاضل، ٌرجل أنت"

 ).هـ٧٠٧(رمحه اهللا بقوص سنة 
؛ الدرر الكامنة، ابن حجـر )١/٢٠١(الوايف بالوفيات، الصفدي : انظر. ديوان شعر كبري: من تصانيفه

 ).٧/٣٢(؛ األعالم، الزركيل )٥/٤٧٤(
  ).٦١٨(الطالع السعيد، األدفوي )  ٣(



 
 

 

٣٧ 

  المبحث الثاني
  

 

  : وتدريسهطلبــه للعلم: المطلب األول

 
 َّمُتدأ بقراءة القرآن الكريم، ث، واب)١(ُ بقوص– رمحه اهللا –  العيدنشأ ابن دقيق

ً وأخذ عنه األصول أيضا، كام قرأ يف – رمحه اهللا – والده ٰبدأ بدراسة الفقه املالكي عىل
 بـن ِّزِل باإلمـام العـَصَّ القـاهرة، فاتـٰ، ثـم انتقـل إىل)٢(غـةُّ وعلـوم اللَحوالنَّوص ُق

ق املذهبني َّ ضبطه، فحقٰىَّه عليه باملذهب الشافعي حتَّ وتفق– رمحه اهللا –عبدالسالم 
ً فيهام، وبلغ فيهام الغاية حفظا واسـتدالالٰىوأفت  ٰسـافر إىل) هــ٦٦٠(ويف سـنة  .)٣(ً

 )٤(نذريُ باإلمام عبدالعظيم الـمٰى مرص، فالتقٰ عاد إىلَّمُ، ثدمشق ليسمع من علامئها

                                            
 

وقـد ورد يف مـرآة اجلنـان ). ٩/٢١٠( طبقات الـشافعية، الـسبكي ؛)٥٧١(الطالع السعيد، األدفوي )  ١(
ويف املنهل الصايف البن تغـري . ٌ، وهو كالم عام ال حتديد فيه)نشأ بديار مرص(أنه ): ٤/٢٣٦(لليافعي 
ْبردي ٰاألوائل الذين نصوا عـىلالعيد ٌوهذا خمالف لروايات مرتمجي ابن دقيق ).نشأ بالقاهرة(أنه : َ أنـه : ُّ
ُوص، كام أنه عاش عند أبيه وتتلمذ عليه، وأبوه كان مقيام بقوصُنشأ بق مقدمة كتـاب االقـرتاح : انظر. ً

 ).٤٦(العيد البن دقيق 
 ).٤٢٤(الطالع السعيد، األدفوي )  ٢(
 .– رمحه اهللا –ُوسيأيت بمشيئة اهللا مزيد بيان وحتقيق ملذهبه )  ٣(
ن سالمة، أبو حممد، زكي الدين املنذري املرصي، احلافظ، عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد اهللا ب: هو)  ٤(

ونـشأ هبـا وتعلـم، ) هــ٥٨١(شيخ اإلسالم، وأحد األئمة األعالم، أصله من الشام، ولد بمرص سنة 
= 



 
 

 

٣٨ 

اإلسـكندرية  ٰ سـافر إىلَّمُوسمع منهام احلـديث، ثـ – رمحهام اهللا – )١(يزيَمُجـوابن ال
، ًه جاور بمكـة مـدةَّ، كام أن)٤( وغريهم)٣(ِّريَقُ وابن الـم)٢(مع من علامئها كابن رواجوس

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

ّوطلب احلديث فربع فيه، وكان أعلم أهل زمانه به، مع تبحـره يف الفقـه، وأنـواع العلـوم، درس بـدار 
 ).هـ٦٥٦(تويف رمحه اهللا سنة احلديث الكاملية عرشين سنة، 

: خمترص صحيح مسلم، والرتغيب والرتهيب، والتكملة لوفيـات النقلـة وغريهـا، انظـر: من تصانيفه
؛  شـذرات )٨/٢٥٩(ٰ؛ طبقات الـشافعية الكـربى، الـسبكي )٢٣/٣١٩(سري أعالم النبالء، الذهبي 
 ).٥/٢٧٧(الذهب، ابن العامد احلنبيل 

 اللخمـي املـرصي، احلـافظ، يبن سالمة، أبـو احلـسن، هبـاء الـدين ابـن اجلميـزعيل بن هبة اهللا : هو)  ١(
ٰ، وقرأ القراءات عىل اإلمـام الـشاطبي، وأخـذ الفقـه عـن ابـن أيب )هـ٥٥٩(املقريء، ولد بمرص سنة 

ٰعرصون وغريه، توىل اخلطابة والتدريس بجامع القاهرة مدة، وانتهت إليه مشيخة الـديار املـرصية، لـه 
؛ )٢٣/٢٥٣(سري أعالم النبالء، الـذهبي : انظر). هـ٦٤٩(فيه مشيخته، تويف بمرص سنة مصنف ذكر 

 ).٥/٣٠(؛ األعالم، الزركيل )٢٢/١٧٥(الوايف بالوفيات، الصفدي 
عبد الوهاب بن ظافر بن عيل بن فتوح، أبو حممد رشيد الدين، ابـن رواج األسـكندراين املـالكي، : هو)  ٢(

ًنا وقورا فاضـال، تـويف سـنة ِّفي وطائفة، وكان ديَلِّ، وسمع من الس)هـ٥٥٤(املحدث املسند، ولد سنة  ً ً
؛ )١٩/٢٠٢(؛ الوايف بالوفيات، الـصفدي )٥/٢٠٠(العرب يف خرب من غرب، الذهبي : انظر). هـ٦٤٩(

 ).٥/٢٤٢(شذرات الذهب، ابن العامد 
بغدادي األزجـي، مولـده ببغـداد سـنة َّعيل بن احلسني بن عيل بن املنصور، أبو احلسن ابن املقري ال: هو)  ٣(

ٰ، سمع وحدث، وعمر حتى بلغ الغاية يف اإلسناد؛ فكان مسند وقتـه، حـج وجـاور بمكـة، )هـ٥٤٥( ِّ ُ
ٰوكان شيخا صاحلا كثري التهجد والتالوة، رحل إىل مرص وتويف هبا سنة  ً  ). هـ٦٤٣(ً

؛ األعـالم، )٢١/٢٤(فدي الـوايف بالوفيـات، الـص: انظـر. جزء فيـه أحاديـث وفوائـد: من تصانيفه
 ).٤/٢٧٩(الزركيل 

 .– رمحه اهللا –ًوسيأيت ذكر هؤالء مجيعا عند الكالم عن شيوخه )  ٤(



 
 

 

٣٩ 

ُمتنقال بني علامئها ث َ، وبـارش)١(َّوص، ودرس باملدرسـة النجيبيـةُ قـٰ بعد ذلك عاد إىلَّمً َ 
 بمـسجد َّ بالقـاهرة، ودرسَّوص واسـتقرُ ترك قـَّمُ املذهب املالكي، ثٰالقضاء فيها عىل
ــشافعي ــام ال ــة النََّرَ بالق)٢(اإلم ــة، ويف املدرس ــةاف ــة)٣(ارصي  )٤( ودار احلــديث الكاملي

                                            
 

ٰنسبة إىل بانيها النجيب بن هبة اهللا القويص، املتوىف سنة : املدرسة النجيبية)  ١( هـ، وقـد بناهـا بقـوص ٦٢٢ٰ
 ).٤٢٥(الطالع السعيد، األدفوي . هـ٦٠٧سنة 

، وقدوة األمـة، ومـن سـارت ، أبو عبد اهللا الشافعي املطلبيمد بن إدريس بن العباس بن عثامنحم: هو)  ٢(
ٰبغزة، ورحلت به أمه إىل مكة فتعلم هبـا، وأخـذ العربيـة يف باديـة ) هـ١٥٠(بمذهبه الركبان، ولد سنة 

فة أيـام العـرب،  ٰهذيل، ثم رحل إىل مالك وأخذ عنه املوطأ، وكان آية يف الذكاء والفطنة واحلفظ ومعر
ٰارحتل إىل العراق ثم عاد إىل مكة ثم رحل ثانيـة إىل العـراق ثـم انتقـل إىل مـرص، وهبـا صـنف مذهبـه  ٰ ٰ ٰ

 ). هـ٢٠٤(ٰاجلديد، ومكث هبا إىل أن تويف سنة 
تـاريخ بغـداد، اخلطيـب : انظـر ترمجتـه وافيـة يف. الرسـالة يف األصـول، واألم يف الفقـه: من تصانيفه

 .ٰطبقات الشافعية الكربى، السبكي، ومقدمة طبقات الشافعيني، ابن كثري، وغريها؛ مقدمة )٢/٥٦(
َّهي املدرسة املجاورة لقبة الشافعي بالقرافة، أنشأها السلطان امللك النـارص صـالح : املدرسة النارصية)  ٣( ُ

ُالدين يوسف بن أيوب، وهي أول ما ويل ابن دقيق  سعيد، األدفـوي الطالع ال: انظر. يف التدريسالعيد َّ
 ).٢/٤٠٠(؛ اخلطط للمقريزي )٢/٢٢٩(؛ طبقات الشافعية، اإلسنوي )٥٩٧(

ٍّمدرسة بخط بني القرصين من القاهرة، أنشأها الـسلطان امللـك الكامـل نـارص : دار احلديث الكاملية)  ٤(
حديث، ُهـ، وهي ثاين دار عملت لل٦٢٢الدين حممد بن امللك العادل أيب بكر بن أيوب بن شادي سنة 

ٰفإن أول من بنى دارا للحديث امللك العادل نور الدين حممود بن زنكي بدمشق، ثم بنـى الكامـل هـذه  ًٰ َّ
ٰالدار، ووقفها عىل املشتغلني باحلديث النبوي، ثم من بعدهم عىل الفقهاء الـشافعية، ومـا برحـت بيـد  ٰ

وممـن . ٰ كـام تالشـى غريهـاهــ، فتالشـت٨٠٦ٰأعيان الفقهاء إىل أن كانت احلوادث واملحن منذ سـنة 
َوليها ْأبو اخلطاب عمر بن دحية، وأخوه، واحلافظ املنذري، وزين الدين العراقي، وابن امللقن: َِ : انظر. ِ

 .وفيه أسامء شيوخها) ٢/٢٦٢(؛ حسن املحارضة، السيوطي )٢/٣٧٥(اخلطط للمقريزي 



 
 

 

٤٠ 

 .ٰويف، رمحه اهللا تعاىلُ أن تٰ وأقام بالقاهرة إىل)١(والفاضلية

 
ل طلبـه للعلـم قـد اشـتغل َّ يف أو– رمحـه اهللا –كان اإلمام ابن دقيـق العيـد 

 أتقنه، ثم اشتغل بمذهب اإلمام الشافعي ٰىَّ حت– رمحه اهللا –)٢(بمذهب اإلمام مالك
ً، وحفظـا واسـتدالال، ً وروايـةً فيه الغاية، درايـةَغَلَ بٰىَّر فيه، حتَّ وتبح– رمحه اهللا – ً

َّوتقليدا واستقالال، حت ً  .)٣(ه آخر املجتهدينَّإن:  قيلٰىً
وافق اجتهادي اجتهـاد : ( عن نفسه– رمحه اهللا –العيدوقال اإلمام ابن دقيق 
ــسألتني ــشافعي إال يف م ــدهيام: ال ــَّأن: إح ــن ال ي ــُ أُجِّوَزُ االب ــرُهَّم  ...:ٰى، واألخ

                                            
 

الرحيم بن عيل البيساين، بجوار داره سنة مدرسة ملوخيا بالقاهرة بناها القايض الفاضل عبد: الفاضلية)  ١(
ٰهـ، ووقفها عىل طائفتي الفقهاء واملالكية والشافعية، وجعل فيها قاعة لإلقراء، أقـرأ فيهـا اإلمـام ٥٨٠

أبو حممد الشاطبي ناظم الشاطبية، وأوقف هبا مجلة عظيمة من الكتب، وكانت هذه املدرسة من أعظـم 
 ).٢/٣٦٦(اخلطط للمقريزي : انظر. ت خلراب ما حوهلاِّمدارس القاهرة وأجلها، وقد تالش

مالك بن أنس بن مالك بن عامر، أبو عبد اهللا األصبحي احلمريي، إمام دار اهلجرة، وأحد األئمـة : هو)  ٢(
، وأخـذ العلـم عـن أهلهـا، ومل بمدينـة النبـي) هــ٩٣(األربعة أصحاب املذاهب املتبعة، ولد سنة 

ًن علامئها، وكان مهيبا  وقورا، ذا سمت حـسن، وطلعـة هبيـة، صـلبا يف ٰيتصدر حتى أذن له سبعون م ً ً
ٰدينه، بعيدا عن األمراء وامللوك، تويف رمحه اهللا بمدينة املصطفى ً هـ١٧٩( سنة.( 

مقدمـة ترتيـب املـدارك، القـايض : انظـر ترمجتـه وافيـة يف). موطأ مالك(املوطأ املشهور : من تصانيفه
االنتقاء يف فضائل الثالثـة األئمـة الفقهـاء، ابـن : ذهب، ابن فرحون؛ وانظرعياض؛ مقدمة الديباج امل

 ).٥/٢٥٧(؛ األعالم، الزركيل )٤/١٣٥(؛ وفيات األعيان، ابن خلكان )٤٧-٩(عبد الرب 
ٰ؛ ويف كشف القناع املرنى، العينتايب )٤/٢٣٦(مرآة اجلنان، اليافعي )  ٣( ًوكان مالكيـا  أوال، ثـم ): (١٧٠(ْ ً

 ).ًياصار شافع



 
 

 

٤١ 

 ).)١(»بياض«
 .هن الشافعيِ ذٰهنه عىلِ ذُلَّتنزَ يْنَِم بَكُبْسَوح: –ً معلقا –فدي َّقال الص

 عن ٌه متفرعَّ فألنِّألة االبن وعدم تزوجيه ألمه؛ا مسَّأم: ُقلت:  قال بعد ذلكَّمُث
أمه، ومـا هلـا أن تـزوج : ، وال والية له يف تزويج أمه، والثاينأبوه: أحدمها: أصلني

 .)٢(ابنها، فبطل أن يكون لالبن والية يف تزويج أمه
فتي فـيهام، ويف هـذا ُ، وصار ي)٣(لميذِّيخ والتَّ مذهب الش– رمحه اهللا – َقَّفحق

 :)٤(ُأن يقول اإلمام ابن القوبعَّالش
َصـــب    ا للعلـــم صـــبا يف صـــباهَ

ٌبـــاسِ لـــه لُبابَّ والـــشَقـــنْتَوأ َ  
 

ـــَأَف  ِ هبِلْع ـــصِةَّمـــِ َّ الـــصب ال ِّ   ِِّيبَّ
ــــ ــــشافعيَةَّأدل ــــك وال ِّ مال ٍ)٥(  

 

                                            
 

ٌيوجد بياض يف املخطوط: أي)  ١( ُ . 
 ).٤/٥٨١(أعيان العرص، الصفدي )  ٢(
 .–ٰ رمحة اهللا عىل اجلميع –ً شيخا لإلمام الشافعي –ٌ كام هو معلوم –فقد كان اإلمام مالك )  ٣(
ونـيس حممد بن حممد بن عبد الرمحن بن يوسف، أبو عبد اهللا، ركن الدين ابن القوبـع اجلعفـري الت: هو)  ٤(

ٰوتعلم هبا، ثم رحل إىل دمشق، ثم إىل القاهرة وهبا استقر، كان من ) هـ٦٦٤(املالكي، ولد بتونس سنة  ٰ
 مـا ":وفيه يقول التقي الـسبكي! ًأوعية العلم، جامعا لفنونه؛ فلو تكلم يف أي فن لقلت ما حيسن غريه

 ). هـ٧٣٨( سنة -رمحه اهللا- تويف "ًأعرف أحدا مثل الشيخ ركن الدين
-١/١٨٧(الـوايف بالوفيـات، الـصفدي : انظـر. رشح ديوان املتنبي، وتفـسري سـورة ق: من تصانيفه

 ).٧/٣٥(؛ األعالم، الزركيل )٥/٤٤٥(؛ الدرر الكامنة، ابن حجر )١٩٣
؛ طبقــات الــشافعية، )٩/٢١٠(؛ طبقــات الــشافعية، الــسبكي )٤/٥٨١(أعيــان العــرص، الــصفدي )  ٥(

  ).٢/٢٢٨(اإلسنوي 



 
 

 

٤٢ 

ُ ما يذكرِيفِطَ لْنِوم  رمحـه – )١(ُ املذهبني، ما ذكره ابن رشيدٰ يف أمر فتواه عىلُ
 عرضـت ٍ، دخلها حلاجة)٢(حلية يوم رأيته باملدرسة الصاَلَّلقيته أو:  حيث قال–اهللا 

ُ، وقد حف به مجع من طـالب العلـم، وعرضـت عليـه ٌ عليه وهو قائمُمتَّله، فسل َّ َّ
ائل يف مـا َّ سئل فيها عن البسملة يف قراءة فاحتة الكتاب يف الصالة، وكان الـسٌورقة
َ مالكيا، فاملُّأظن ً خروجا من  قراءهتا للاملكيٰ يف جوابه إىل– ريض اهللا عنه – ُيخَّ الشً

 .تها مع قراءهتاَّحِاخلالف يف إبطال الصالة برتكها، وص
 .يا سيدي، أذكر يف املسألة ما يشهد الختياركم:  لهُفقلت
 وما هو؟: فقال

                                            
 

مد بن عمر بن حممد بن عمر، أبو عبد اهللا، حمب الدين، ابن رشيد الفهـري الـسبتي، ولـد سـنة  حم: هو)  ١(
ٰبسبته، وويل اخلطابة بجامع غرناطة األعظم، ورحـل إىل املـرشق وصـنف يف ذلـك رحلتـه ) هـ٦٥٧(

ب والتـاريخ ً، وكان عاملا بـاألد)ٰملء العيبة، فيام مجع بطول الغيبة، يف الرحلة إىل مكة وطيبة(املشهورة 
 ). هـ٧٢١( بفاس سنة -رمحه اهللا –الفقه واحلديث وعلومه، تويف 

  اإلمـامني بـني املحاكمـة يف األمعـن واملورد األبني، والسنن النحو، القوانني يف تلخيص: من تصانيفه
الـوايف : انظـر .الـصحيح اجلامع بإسناد بالتعريف  النصيح وإفادة املعنعن، السند يف  ومسلم البخاري

ــزركيل )٣١٠ص(؛ الــديباج املــذهب، ابــن فرحــون )٤/١٩٩(الوفيــات، الــصفدي ب ؛ األعــالم، ال
)٦/٣١٤.( 

، بالشام،  وكانـت هـذه املدرسـة أول مدرسـة جتمـع )هـ٦٣٩(أوقفها الصالح نجم الدين أيوب سنة )  ٢(
ٰاملذاهب األربعة حتت سقف واحد، وقد اندرس موضعها، واستويل عىل أوقافها واهللا املستع : انظـر! انُ

؛ منادمـة األطـالل ومـسامرة اخليـال، ابـن بـدران )١/٢٣٩(الدارس يف أخبـار املـدارس، النعيمـي 
 ).١١٠ص(



 
 

 

٤٣ 

َّامليانيش:  أن أقولُحفص، وأردتذكر أبو : ُفقلت ِ ِ ُ، فغلطت وقلـت)١(َّ ابـن : ُ
: ه يقــرأُ، فــسمعت)٣(َزري خلــف اإلمــام أيب عبــداهللا املــاُتْيَّصــل: ، قــال)٢(شــاهني

﴿!)  (  '  &   %  $  #  "﴾)٤(. 

                                            
 

عمر بن عبد املجيد بن عمر، أبو حفص، تقي الدين امليانيش القريش املـالكي، أصـله مـن ميـانش : هو)  ١(
هام، وكان خطيب مكة وشيخها، وكـان ٰقرية باملهدية من أفريقية، جاور بمكة واملدينة، وتوىل القضاء في

ًإماما حمدثا مسندا، تويف بمكة سنة  ً  ). هـ٥٨١(ً
. ما اليسع املحدث جهله، واالختيـار يف امللـح واألخبـار، وروضـة املـشتاق يف الرقـائق: من تصانيفه

؛ شـذرات الـذهب، ابـن العـامد )٢/٣٤٨(التحفة اللطيفة يف تاريخ املدينة الرشيفة، الـسخاوي : انظر
 ).٥/٥٣(؛ األعالم، الزركيل )٤/٢٧٢(

عمر بن أمحد بن عثامن، أبو حفص ابن شاهني، العالمة احلـافظ املفـرس املحـدث املـسند الـواعظ : هو)  ٢(
ونشأ ببغداد وتعلم هبا، أخذ احلديث وبرع ) هـ٢٩٧(صاحب التصانيف وأحد أوعية العلم، ولد سنة 

ًفيه وفرس القرآن العظيم، وكان واعظا إماما  ًدينا ثقة مأمونا، تويف ً ً  ). هـ٣٨٥( ببغداد سنة – رمحه اهللا –ً
. تفسري القرآن، وتاريخ أسامء الثقات ممن نقل عنهم العلم، والرتغيب يف فضائل األعـامل: من تصانيفه

؛ األعـالم، )١١/٣١٦(؛ البدايـة والنهايـة، ابـن كثـري )١٦/٤٣١(سري أعالم النبالء، الـذهبي : انظر
 ).٥/٤٠(الزركيل 

حممد بن عيل بن عمر التميمي أبو عبد اهللا املازري الفقيه املـالكي املحـدث أحـد األعـالم املـشار : هو)  ٣(
 "كان أحد األذكياء املوصوفني واألئمة املعتـربين": إليهم يف حفظ احلديث والكالم عليه، قال الذهبي

 .باملهدية من أفريقيا) هـ٥٣٦(تويف سنة 
 :نظـرا.  مسلم، والتلقني يف الفروع، وإيـضاح املحـصول يف أصـول الفقـهاملعلم بفوائد:  من تصانيفه

لـزركيل ا ،؛  األعالم)٢٠/١٠٤(؛ سري أعالم النبالء، الذهبي )٢/٣٦٦(، ابن خلكان وفيات األعيان
)٦/٢٧٧.( 

  .٢ – ١: سورة الفاحتة، آية)  ٤(



 
 

 

٤٤ 

ُ خلوت به، قلتَّفلام  .ك تقرأ يف صالة الفريضة كذاُيا سيدي سمعت:  لهُ
 ُ لذلك يا عمر؟َنتَّد تفطَ قَوَأ: فقال يل
 .ربينُ أن ختَّدُب ، والٍ يف مذهب مالكٌيا سيدي، أنت إمام: فقلت له
َاسمع يا عمر: فقال يل بـسم اهللا : َّن مـن قـرأأ: مذهب مالـكٌواحد يف ٌقول : ُ

 َّنأ: ٌ واحـد يف مـذهب الـشافعيٌحيم يف الفريضة ال تبطل صالته، وقولَّمحن الرَّالر
 به صاليت يف ُ ما ال تبطلُه، فأنا أفعلُحيم بطلت صالتَّمحن الرَّمن مل يقرأ بسم اهللا الر

 .)١(فمذهب إمامي، وتبطل يف مذهب الغري؛ لكي أخرج من اخلال
َّغ لذلك، فلام ْصُ احلكاية، وهو مُ استوفيتٰىَّفرتكني شيخنا ريض اهللا عنه، حت ٍ

 ابن شاهني مل يلق َّ فإن؛َ التاريخ يأيب ما ذكرتَّ أنَّ، إالٌهذا حسن: قطعت كالمي قال
ِ امليانُام أردتَّإن: فقلت. َاملازري َّيشَّ  .)٢(هَكرتَ ما ذَّحَاآلن ص: فقال. ِ

 
ً، حريصا عليها، شغوفا ِ املطالعةَكثري - رمحه اهللا–كان اإلمام ابن دقيق العيد  ً

مشقي، املعـروف ِّين عمر الدِّ يل الشيخ زين الدٰىحك«: دفويُبالكتاب، قال عنه األ
                                            

 

َعرف بعض العلامء اخلروج من اخلالف بقوهلم)  ١( ِ ُ : ومن أسامئه. ٍاحد من الدليلني حكمههو إعطاء كل و: َّ
قواعــد األحكـام يف مـصالح األنــام، العـز بـن عبدالــسالم : انظــر يف هـذه املـسألة. مراعـاة اخلـالف

؛ األشباه والنظائر، الـسيوطي )١/١٠٦(؛ املوافقات، الشاطبي )٢/٥٤(؛ الفروق، القرايف )١/٤٣٣(
)١/٢٤٦.( 

بن رشيد عن حكم البسملة يف الصالة، ومسألة اخلروج من ، ثم حتدث ا)٢٤٧ – ٣/٢٤٥(ملء العيبة )  ٢(
 .اخلالف، وأقوال الفقهاء فيها



 
 

 

٤٥ 

َ عليه بكرةُدخلت:  قال،- رمحه اهللا – )١(اينَّبابن الكت : ًدة، وقـالَّ، فنـاولني جملـٍ يومُ
 . هذه طالعتها يف هذه الليلة التي مضت

ُلـة ُ املطالعة، رأيت خزانة املدرسة النجيبية بقوص، فيها مجٰوكان له قدرة عىل
َّ، يف نحو من ثالثني جملـدة، وعليهـا )٢(البن القصارعيون األدلة : كتب، من مجلتها

 . ٌعالمات له
ري ـن الكبــُّ الـسنٰ عـىلُتـ، رأيـ)٣(ةـَّوكذلك رأيـت كتـب املدرسـة الـسابقي

                                            
 

بن عبد الرمحن، أبو حفص زين الدين ابن الكتاين الدمشقي الـشافعي، ) احلزم(عمر بن أيب احلرم : هو)  ١(
ٰتقريبا، وطلب العلم بدمشق ثم ارحتل إىل مرص وتوىل هبا ) هـ٦٥٣(ولد بالقاهرة سنة  ٰ بعض األقـضية، ً

ٰودرس ببعض املدارس وناب عن ابن دقيق العيد مرات، وكان فيه حـدة وشـدة عـىل العلـامء   رمحـه –ّ
 ).هـ٧٣٨(ٰ تويف بمسكنه عىل شاطيء النيل سنة –ورمحهم اهللا 

؛ )١٠/٣٧٧(ٰ؛ طبقـات الـشافعية الكـربى، الـسبكي )٢٢/٢٧٦(الوايف بالوفيات، الـصفدي :  انظر
 ).٦/١١٧(عامد شذرات الذهب، ابن ال

ًعيل بن عمر بن أمحد، أبو احلسن ابن القصار، قايض بغداد،  شيخ املالكية، كان ثقة، حمدثا، وكتابـه : هو)  ٢(
 اخلـالف مسائل يف كتاب له": من كتب اخلالف وقد قال فيه أبو إسحاق الشريازي) عيون األدلة(هذا 
 ). هـ٣٩٧(ه اهللا سنة  تويف رمح"منه أحسن ًكتابا اخلالف يف هلم أعرف ال كبري

سـري أعـالم النـبالء، الـذهبي : انظـر. كتـاب مقدمـة يف أصـول الفقـه: - غري ما تقـدم-من تصانيفه 
 ).٣/١٤٩(؛  شذرات الذهب، ابن العامد )٢١/٢٣٢(؛ الوايف بالوفيات، الصفدي )١٧/١٠٧(

 الـسلطانية املامليـك ّمقـدم ،)هــ٧٧٦ت(األنوكي  أنشأها األمري سابق الدين مثقال: املدرسة السابقية)  ٣(
 داخـل كـان الـذي ّالـرشقي الكبري القرص مجلة من الفاطميني اخللفاء قرص داخل األرشفية، وموضعها

 بينهـا ٰكتب، وبنـى وخزانة قراءات تصدير فيها وجعل الشافعية، للفقهاء ًدرسا هبا وجعل اخلالفة، دار
وممن ويل التـدريس هبـذه املدرسـة رساج  يل،للسب ماء حوض الدين سابق بقرص ُتعرف التي داره وبني

 . الدين ابن امللقن، وشيخ اإلسالم زكريا األنصاري وغريمها
؛ )١١/١٣٥(؛ النجوم الزاهرة، ابن تغري بردي )٣٩٤-٢/٣٩٣ (، املقريزيواالعتبار املواعظ:  انظر

 ).٣/٢٣٧(الضوء الالمع، السخاوي 



 
 

 

٤٦ 

 كـذلك، ومعجـم )٢(، وفيهـا تـاريخ اخلطيـبً عالمـةٍدةَّلُ فيها، يف كل جم)١(للبيهقي
 . ، وغري ذلك)٤( الكبري، والبسيط للواحدي)٣(الطرباين

                                            
 

ْرسوجردي البيهقـي الـشافعي، ُأمحد بن احلسني بن عيل، أبو بكر اخلـ: هو)  ١( ِْ ْ احلـافظ العالمـة، الثبـت، "َ
َ، مولده بخرسوجرد من قرى بيهق بنيسابور سنة "الفقيه، شيخ اإلسالم ْ َ ٰ ْْ ِْ َ ، وهبا نشأ، ثم رحل )هـ٣٨٤(ُ

ٰإىل بغداد والكوفة ومكة، ثم إىل نيسابور، صـنف املجلـدات الكبـار، وحـوى أنـواع العلـوم مـن فقـه  ٰ ٰ
 إال ٌةمنـ عنقـه يف وللـشافعي إال شـافعي مـن مـا": وغريها، وفيه يقول إمام احلرمنيوحديث وتفسري 

 بنيسابور سـنة – رمحه اهللا – تويف ".وأقاويله ملذهبه نرصته يف لتصانيفه منة الشافعي ٰعىل له َّالبيهقي فإن
 .ٰونقل جثامنه إىل بيهق فدفن هبا) هـ٤٥٨(

وفيات األعيـان، ابـن خلكـان : انظر. ة، وشعب اإليامن، وغريهاٰالسنن الكربى، ودالئل النبو: من تصانيفه
 ).٤/٨(ٰ؛ طبقات الشافعية الكربى، السبكي )١٨/١٦٣(؛ سري أعالم النبالء، الذهبي )١/٧٥(

أمحد بن عيل بن ثابت أبو بكر، املعروف باخلطيب البغـدادي، صـاحب تـاريخ بغـداد وغـريه مـن : هو)  ٢(
 - بـني الكوفـة ومكـة-بغزيـه ) هـ٣٩٢( والعلامء املتبحرين، ولد سنة التصانيف، أحد احلفاظ املتقنني

ٰوحضه والده عىل السامع يف صغره حتى سمع وهو ابن  ٰسنة، ورحل إىل البرصة، ثم إىل نيسابور، ) ١١(ٰ ٰ
 . ببغداد) هـ٤٦٣(ٰثم إىل أصبهان، ثم دمشق فسكنها، وصنف فيها كتبه، وحدث هبا بتأليفه، تويف سنة 

وفيـات : انظـر. تاريخ بغداد، و الـبخالء، و  الكفايـة يف علـم الروايـة، وغريهـا: فه الكثريةمن تصاني
ــن خلكــان  ــان، اب ــذهبي)١/٩٢(األعي ــبالء، ال ــزركيل )١٨/٢٧٠(؛ ســري أعــالم الن ؛ األعــالم، ال

)١/١٧٢.( 
 الثقـة، افظ،احلـ بن أمحد بن أيوب، أبو القاسم الطرباين اللخمـي، حـافظ الـدنيا، اإلمـام،سليامن : هو)  ٣(

املعمرين، مـن أهـل طربيـة وإليهـا ينـسب، مولـده بعكـا سـنة  علم اإلسالم، حمدث ال،َّاجلو الَّالرح
ٰ، ورحل يف طلب العلم إىل األقطار؛ فرحل إىل مكة والعراق ومـرص والـيمن وفـارس، ثـم )هـ٢٦٠( ٰ

 ). هـ٣٦٠(استقر بأصبهان، وهبا تويف سنة 
تاريخ أصبهان، أبو نعـيم األصـبهاين : بري واألوسط والصغري،  انظرالك: املعاجم الثالثة: من تصانيفه

 ).٣/١٢١(؛ األعالم، الزركيل )١٦/١١٩ (النبالء، الذهبي أعالم ؛ سري)١/٣٩٣(
عيل بن أمحد بن حممد، أبو احلسن الواحدي النيسابوري، املفرس العالمة األديب اللغوي، صاحب : هو)  ٤(

= 



 
 

 

٤٧ 

الــرشح (ا ظهــر َّه ملــَّأنــ: )١(َّوأخــربين شــيخنا الفقيــه رساج الــدين الدنــدري
، وصـار يـصيل ٍ درهـمِبـألف)  ابن دقيـق العيـداإلمام(َّ للرافعي، اشرتاه )٢()الكبري

 .  أن أهناهٰالفرائض فقط، واشتغل باملطالعة، إىل
 . »عن آخرها) الفاضلية(ه طالع كتب َّإن: ويقال
ُتجـت أن ْ مـن أبـواب الفقـه، واحٍ بابْنِ مُجتَرَما خ«: – رمحه اهللا –وقال 

 . )٣(» إليهَعودَأ
ٍل إال قليال، يقطعه فيام بني مطالعةْيَّ ال ينام من الل– رمحه اهللا –وكان  ، ٍ وتالوةً

ُّ صار السهر له عادة، وأوقاته كلٰىَّ، حتٍدُّ وهتجٍرْكِوذ  . )٤(ها معمورةَّ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 ).هـ٤٦٨( عن الثعلبي، وبرع يف العربية، تويف رمحه اهللا بنيسابور سنة التصانيف املفيدة، أخذ التفسري
البـسيط والوسـيط والـوجيز ثالثتهـا يف التفـسري، وأسـباب النـزول، ورشح أسـامء اهللا : من تصانيفه
ٰ؛ طبقــات الــشافعية الكــربى، الــسبكي )١٨/٣٣٩(ســري أعــالم النــبالء، الــذهبي : انظــر. ٰاحلــسنى

 ).٤/٢٥٥(ركيل ؛ األعالم، الز)٥/٢٤٠(
ٰحممد بن عثامن بن عبد اهللا، أبو بكر رساج الدين الدندري الشافعي، نسبته إىل دندرا بصعيد مـرص، : هو)  ١(

ًأخذ القراءات، وتفقه بابن دقيق العيد وغريه، وناب يف احلكم بقوص وقفـط، وكـان يستحـرض متونـا 
الـوايف بالوفيـات، الـصفدي : ظـران). هــ٧٣٤(كثرية من احلديث والتفـسري واإلعـراب، تـويف سـنة 

 ).٥/٢٩٢(؛ الدرر الكامنة، ابن حجر )٤/٦٨(
 .فتح العزيز رشح الوجيز: اسم الكتاب)  ٢(
ربام استوعب الليلـة فطـالع فيهـا «): ٩/٢١١(؛ ويف طبقات الشافعية للسبكي )٥٨٠(الطالع السعيد )  ٣(

 .»املجلد أو املجلدين
 . كالمها للصفدي) ٤/٥٨١( العرص ؛ أعيان)٤/١٩٤(الوايف بالوفيات )  ٤(



 
 

 

٤٨ 

  : يه القضاءتول : المطلب الثاني

ّام مات القايض تقي الدين بن بنت األعز ل َ هـ، يف عهد الـسلطان ٦٩٥سنة  )١(َّ
َالعادل كتبغا املنصوري َالقـضاء فـامتنع، فنَحلـوا عليـه، العيـد ا ابن دقيق ، سألو)٢(ُ

ً فالنا وفالنا قد انحرص األمر َّإن: فقالوا له عن شخصني، ال يصلحان عنده للقضاء ً
 َلِبـَقَ، فُ قد وجـب عليـه القبـولْنَ أٰىه كان كذلك، فرأَّ أنُاهرَّفيهام إن مل تقبل، والظ

 . )٤(ٍ شديدٍ، بعد إباء)٣(ٍحينئذ

                                            
 

عبد الرمحن بن عبد الوهاب بن خلف، أبو القاسم، تقي الدين، العالمي املرصي، املعـروف بـابن : هو)  ١(
َ، وطلب العلم ومهر يف احلديث واألدب، نعته الـصفدي بـقـــوله)هـ٦٣٩(بنت األعز، مولده سنة  َ :

 ًفـصيحا ًحمسنا ًشاعرا ًرئيسا، ًنبيال ًكامال ًذكيا العربية، جيد ،باألحكام ًبصريا ًمناظرا ًإماما ًفقيها وكان"
 –ٰ وكان قد ويل الوزارة والقضاء ثـم اسـتعفى مـن الـوزارة، تـويف ."السؤدد كامل العقل وافر ًمفوها،

ٰ؛ طبقات الـشافعية الكـربى، )١٨/١٠٥(الوايف بالوفيات، الصفدي : انظر). هـ٦٩٥( سنة –رمحه اهللا 
 ).٣/٣١٥(؛ األعالم، الزركيل )٨/١٧٢(السبكي 

كتبغا بن عبد اهللا، زين الدين املنـصوري، امللقـب بامللـك العـادل، مولـده سـنة : كتبغا املنصوري: هو)  ٢(
ٰ، أصله من سبي التتار، أخذه امللك املنصور قالوون وإليه ينتسب، وكان من أمره أنـه ترقـى )هـ٦٣٩(

ٰعند املنصور حتى توىل نيابة السلطنة يف  عهد النارص حممد بن قالوون، ثم تـسلطن بعـد خلـع النـارص ٰ
وهـي ) هــ٧٠٢(ٰلصغر سنه، فلم يلبث أن عاد النارص للسلطنة فواله محاة، وظل هبا إىل أن تويف سـنة 

؛ )٢٤/٢٤٠(الـوايف بالوفيـات، الـصفدي : انظر ترمجته وافية يف. السنة التي تويف فيها ابن دقيق العيد
 ).٥/٢١٩(وما بعدها؛ األعالم، الزركيل ) ٨/٥٥(غري بردي النجوم الزاهرة، ابن ت

 ). ٢/١٦٨(؛ حسن املحارضة، السيوطي )٢/٢٢٩(طبقات الشافعية، اإلسنوي )  ٣(
 ). ٩/٢١٢(طبقات الشافعية، السبكي )  ٤(



 
 

 

٤٩ 

 يف يوم السبت الثـامن عـرش )٢( بالديار املرصية)١( القضاة الشافعية قضاءَِيلَوَف
  . )٤( ماتْ أنٰ فيه إىلَّ، واستمر)٣(هـ٦٩٥ سنة مخس وتسعني وستامئة ٰ األوىلٰىمن مجاد

َّ نفـسه غـري مـرَلَزَه عَّ ثامين سنني، غري أنَفكانت واليته القضاء ُ يـسألَّمُة، ثـَ ُ 
ُويعاد ُ)٥( . 

َ اهللاُ لـمَارَ ما خ،واهللا:  يقولوكان: ُقال األدفوي َ بيل بالقضاءْنِ َ َ ُ . 
َّين بن عدالن أنِّ الدُوأخربين الشيخ شمس ْ : يا فقيـه: ، وقالًةَّه قال له ذلك مرَ

                                            
 

؛ الـسلوك )٢/٣١٩(؛ الـديباج املـذهب )٩/٢١٢(؛ طبقات الشافعية، السبكي )١٦(مستفاد الرحلة )  ١(
: ؛ ويف)١٨٩(؛ شجرة النور الزكيـة )١/١٤٧(؛ بدائع الزهور )٨/٢٠٦(؛ النجوم الزاهرة )١/٩٤٧(

  . واليته قضاء القضاة): ٤/٥٨١(أعيان العرص 

؛ البدايــة )٤/٥٨١(؛ أعيــان العــرص )٤/١٤٨٢(؛ تــذكرة احلفــاظ، الــذهبي )١٦(مــستفاد الرحلــة )  ٢(
؛ شـذرات الـذهب )٥١٣(طبقات احلفـاظ ؛ )٥/٣٥١(؛ الدرر الكامنة )١٤/٢٧(والنهاية، ابن كثري 

)٦/٥  .( 
ُ؛  وذكـرت الـسنة )٥/٣٥١(؛ الـدرر الكامنـة )٦/٣٧٠(ٰ؛ املقفى، املقريـزي )٤/٥٨١(أعيان العرص )  ٣( َُّ َّ

 ).١٤/٢٧(البداية والنهاية : فقط يف
تح ؛ فـ)٥/٣٥١(؛  الدرر الكامنة )٦/٣٧٠(ٰ؛ املقفى )١/٩٤٧(؛ السلوك ) ٤/١٤٨٢(تذكرة احلفاظ)  ٤(

 ). ١/٩١(املغيث، للسخاوي 
؛ طبقـات الـشافعية، )٤/٥٨٢(؛ أعيـان العـرص )٤/١٩٤(؛ الوايف بالوفيـات )٥٩٦(الطالع السعيد )  ٥(

ويف أعيــان ). ١/٩٠(؛ فــتح املغيــث ) ٢/١٦٨(؛ حــسن املحــارضة، الــسيوطي )٩/٢١٢(الــسبكي 
ٰ وستامئة، ثم إنه أعيد إىل وكان قد عزل نفسه يف شهر ربيع اآلخر سنة سبع وتسعني): ٤/٥٨٧(العرص  ُ

 . ُالقضاء وخلع عليه



 
 

 

٥٠ 

 . )١(ٰى لكفِابَسِ واحلِؤالُّلو مل يكن إال طول الوقوف للس
ٌ أصحابه يوما فرآه، وهو حزينُ عليه بعضَلَخَود لـك، ، فـسأله عـن ذٌرِّ مفكً

 . ًيا فالن من أراد اهللا له بالقضاء، ما أراد له خريا: فقال
 . )٢(قةريَّ الطَ السرية مشكورَوكان ابن دقيق العيد رمحه اهللا يف قضائه حممود

 
ًقام الشيخ بعبء قايض القضاة، وكـان ذكيـا عـادال حكـيام، فكانـت لـه يف  ً ً

 :  منهاٌ حسنةٌالقضاء آثار
َّأوقاف كانت أخذت، واقتطعت ملقط انتزاع - ُ ُ  . عنيٍ
ُان خيلـع علـيهم احلريـر، فخلـع علـيهم القضاة كـَّ وأن-  َوفُّ الـصُ الـشيخُ
 . َّفاستمر

ِّ النُّواب يذكرهم وحيذرهمٰ إىلُبُتْكَ وكان ي- ُ ِّ ُ َّ . 
ِا اشتهر من كتبه َّومم ْ ِّ املخلص البهنَيسٰإىل) كتابته(َ ِ ْ ِ قايض إمخيمَ  ، وكان مـن)٣(ْ

ُالقضاة يف زمنه، كتابا أوله بعد البسملة َّ َ ً : 
﴿  ¸  ¶  µ   ´  ³  ²   ±   °  ¯  ®  ¬  «

Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »   º  ¹﴾)٤( .  
                                            

 

 ). ٥٩٦(الطالع السعيد )  ١(
 ). ١٦(مستفاد الرحلة )  ٢(
 .مل أجد له ترمجة): قايض إمخيم(املخلص البهنيس )  ٣(
 . ٦: سورة التحريم، آية)  ٤(



 
 

 

٥١ 

ٰين، وفقه اهللا تعاىلِّالن الدُ فٰهذه املكاتبة إىل َ ِّقربـه ُ يـامِصيحة، وآتاه ل لقبول النََّّ
ًإليه قصدا صاحلا ونية صحيحة ً ً ِّ، أصدًَّ ها إليه بعد محد اهللا الذي يعلم خائنة األعني ُرُ

ِّ املغرور، تذكٰ باإلمهال عىلُ اإلمهالَ يلتبسٰىَّ حتُمهلُدور، ويُّوما ختفي الص َ َّره بأيـُ ام ُ
 مـن َه صفقةُرِّوحتذ )١(﴾)  (    *  +  ,      -  .  /﴿: ٰاهللا تعاىل

ٌيا، فام أحد سواه مغبونْنُّباع اآلخرة بالد ه، َذكار وينفعـِّ أن يرشده هبذا الت اهللاٰى، عسٌ
َّ من واله ّرُجَيَ فيها، فٰىَّ أخاف أن يرتدِّار، فإين من النَِّهِزَجُصائح بحوتأخذ هذه النَّ ْ َ– 

 .  معه–ُوالعياذ باهللا 
 القلـوب، ومـن ٰحناه من الغفلة املستحكمة عـىلَواملقتيض إلصدارها ما لـم

ُ املربوب، ومن أنـسهم هبـذه الـدار وهـم ٰعىل ِّتقاعد اهلمم عن القيام بام جيب للرب
صون، َّ، وهـم منهـا ال يتخلـٍ كؤودٍعنها يزعجون، وعلمهم بام بني أيدهيم من عقبة

ٍ، وظهروا بصور كبارٍ ضعيفةَ كواهلٰوالسيام القضاة الذين حتملوا األمانة عىل ٍ ومهمٍ ِ 
ً مع ذلك أمنا وال قـرارا ٰىأر، وال ٌ جلسيمَ اخلطبَّ، وإنٌ لعظيمَ األمرَّ إن، واهللاٍِنحيفة ً

َهم إال رجال نَّ، اللًوال راحة َّ اآلخرة وراه، واختذ إهله هواه، وقرص مهه ومهَذَبً َّ َِ ٰته عـىلَ َ 
ُ مطلبه حب اجلاه، واملنزلة يف قلوب النَُّ نفسه ودنياه، فغايةِّحظ ِّاس، وحتـسني الـزي ُّ ِّ ُ

َوامللبس، والركبة واملجلس، غري مستشعر خسة ح َّ اله، وال ركاكة مقصده، فهـذا ال ِ
ِ يف القبـور، فـاتق اهللا الـذي ْنَ مـٍمعْسُ، وما أنت بمٰىُع املوتِمْسُك ال تَّكالم معه، فإن َّ

َّيراك حني تقوم، واقرص أملك عليه، فإن َ َ ، ومـا أنـا ٍحـومرُ فضله غري مْنِ مَ املحرومَ

                                            
 

 . ٤٧: سورة احلج، آية)  ١(



 
 

 

٥٢ 

ٌا النَّفر إال كام قال حبيب العجميُّوأنتم أهي ْيـا ليتنـا مل نخلـق، : ال له قائل، وقد ق)١(َ ُ
 . قد وقعتم فاحتالوا: قال

ُّ هذا اخلطـر، وشـغلتك الـدُدْعُ خفي عليك بْفإن نيا أن تقـيض مـن معرفتهـا ْ
َّالوطر، فتأم َ بعض أصـحابه لـ ملسو هيلع هللا ىلصبـي ، وقـول النَّ)٢(»ُالقـضاة ثالثـة«: بوةَل كالم النَُّ

ٰال تأمرن عىل«: ًقا عليهِفْشُم َّ َ ِ اثنني، وال تلَّ ٍني مال يتيمَ َ َّ َ«)٣(. 
ٰومما يعينك عىل:  قولهٰإىل ِّ هذا األمر الذي قد دعوتك إليه، وتزوُ دك يف سفرك ُ

ُّللعرض عليه، أن جتعل لك وقتا تعمره بالتذكر والتفكر ُّ ُ َّاما جتعلهـا لـك معـدة َّ وأي،ً َ ُ ً
َ صعب تالفيه، وأعرض عنه من هو أُاهَدَ استحكم صٰىه متَّجلالء قلبك، فإن َ ُ ُعلم بـام َ

ُّفيه، فاجعل أكرب مهك االستعداد للمعـاد، والتأهـ ِّ َ َّب جلـواب امللـك اجلـواد، فإنـْ َ ه َ
َ ومهام وجـدت مـن )٤(﴾&  '   )  (  *  +           ,﴿: يقول

                                            
 

 الزهـاد أحـد. ًسـكنا البـرصي ثـم ًأصال، الفاريس ،ُالعجمي حممد أبو حممد، بن ٰعيسى بن ُحبيب: هو)  ١(
 ٰوروى سـريين، وابن احلسن الدعاء، لقي واستجابة والكرامات والورع بالزهد املوصوفني املشهورين

؛ الوايف بالوفيـات، الـصفدي )٦/١٤٣(سري أعالم النبالء، الذهبي : انظر). هـ١١٩( سنة  تويف.عنهام
)١١/٢٣٠.( 

 –، والرتمـذي )٣٥٧٥( حـديث رقـم – بـاب يف القـايض خيطـئ –تاب األقضية  ك– أخرجه أبو داود )٢(
، والنـسائي يف )١٣٢٢( حـديث رقـم – يف القـايض  باب ما جاء عن رسول اهللا –كتاب األحكام 
 حـديث – باب احلاكم جيتهد فيصيب احلق – كتاب األحكام –، وابن ماجه )٣/٤٦٢(ٰالسنن الكربى 

      ).٨/٢٣٥(أللباين يف إرواء الغليل ، واحلديث صححه ا)٢٣١٥(رقم 
   ).١٨٢٦( حديث رقم – باب كراهة اإلمارة بغري رضورة - كتاب اإلمارة –أخرجه مسلم ) ٣(
 . ٩٣ – ٩٢: سورة احلجر، اآليتان)  ٤(



 
 

 

٥٣ 

ْمهتك قصورا، واستشعرت من نفسك عام بدا هلا نفورا، فاج ً ِأر إليه، وقًَّ ْ ه َّ ببابه، فإنْفَ
َال يعرض عمن ص َُّ ُ ُ، وال يعزب عن علمه خفاء الضامئر، أال يعلم من خلق؟ َقَدِ ُ ُ 

َوهذه نصيحتي إليك، وحجتي بني يدي اهللا  َّ َ إن فرطت –ُ ْ ُ عليك، أسأل اهللا –َّ
ًيل ولك قلبا واعيا، ولسانا ذاكرا، ونفسا مطمئنة ً ً ً ً َ بمنِّه وكرمهً ََ«)١(  . 

ُ من عمل املودع احلُلَّ وهو أو-  ْ، إنٌ مـن مـات ولـه وارثَّر أنَّ، وقر)٢(يِمْكَ
ِكان كبريا قبض ح ْ كان صغريا عمـل املـال يف املـودع، وإنْه، وإنَتَّصً ت ِّ كـان للميـًَ

ٌ ومعه عدول،ٌ خاصٌّويص ُ  . ٍ تقديرِّ كلٰ لينضبط أصل املال عىلُ يندهبم القايض؛ُ
 . )٣( ذلكٰ احلال عىلَّواستمر

  :شيوخه: الثالثالمطلب 

 مـن علـامء عـرصه، ٍ كثـريٰ عىل– رمحه اهللا – العيد لقد تتلمذ اإلمام ابن دقيق
ُوبلغوا عددا كبريا يصعب حرصه، فمنهم من كان يف قـ ً وص، ومـنهم مـن كـان يف ً

 – رمحـه اهللا –  العيدث ابن دقيقِّدُالقاهرة واإلسكندرية والشام واحلجاز، وفيهم حي
                                            

 

ٰ، ونقـل يف املقفـى )١٧١ – ٢/١٦٩(حـسن املحـارضة : ؛ والرسالة يف)٥٩٩ – ٥٩٧(الطالع السعيد )  ١( ُ
 . ُتزاعه األوقاف وخلع القضاةان): ٦/٣٨٢(

َّوخرب نبذ الشيخ خلعة القايض احلريرية، ولبسه الصوف، وأمـره نوابـه بلبـسه يف          طبقـات الـشافعية، : ُ
 ). ٢/١٦٨(؛ وحسن املحارضة، السيوطي )٢/٢٣٠(اإلسنوي 

ٰ؛ واملقفـى، املقريـزي )٢/٢٢٩(طبقات الشافعية، اإلسـنوي : ٰوكتابته إىل نوابه ومبالغته يف وعظهم يف         
 ). ٢/١٦٩(؛ وحسن املحارضة، السيوطي )٦/٣٧٩(

ُمل أجد من عرفه تعريفا اصطالحيا فيام وقفت عليه، وكام يظهـر مـن كـالم ابـن دقيـق : املودع احلكمي)  ٢( ً ً َّ
  .َّ  أنه هيدف إىل تنمية أموال األيتام-رمحه اهللا –العيد 

 ). ٥/٣٥٢(الدرر الكامنة ؛ ) ٦/٣٨٧(ٰاملقفى، املقريزي )  ٣(



 
 

 

٥٤ 

ُكرا، وقد سمعتِيهم ذِصْحُ ال أْنَيوخ مُّومن الش«: بقوله ، )١(» مـنهمٍ كبـريٍ مجعٰ عىلً
 :– رمحه اهللا – أبرز شيوخه ْنِوم
وسـمع منـه . )٢(هــ٦٦٧ سـنة ٰين عيل بن وهب، املتوىفِّوالده الشيخ جمد الد -١

َاحلديث، وتفقه  . عليه بمذهب اإلمامني مالك والشافعي وقرأ عليه األصولَّ
ِّهباء الدين أبو القاسم هبة اهللا بن عبداهللا بن سيد الكل القفطي -٢ ُ  الشافعي، كان َّ

َأخذ عنـه احلـديث وفقـه. )٣(هـ٦٩٧من تالميذ والده، تويف سنة   الـشافعي، َ
 .ميِّعلُ مُالبهاء:  العيدوكان يقول ابن دقيق

ين أبو احلسن عيل بن هبة اهللا بـن سـالمة الـشافعي، املعـروف بـابن ِّهباء الد -٣
ْاجلمي َّ  . عنه العيدَّ، حدث ابن دقيق)٤(هـ٦٤٩ سنة ٰي، املتوىفِزُ

 سنة ٰين أبو حممد عبدالعظيم بن عبدالقوي املنذري الشافعي، املتوىفِّزكي الد -٤
 .وأخذ عنه احلديث. )٥(هـ٦٥٦

ُري، املَقُم ُأبو احلسن عيل بن احلسني البغدادي احلنبيل، الشهري بابن ال -٥  سـنة ٰتوىفِّ
                                            

 

 ).٢/٢٤٧(ملء العيبة، ابن رشيد )  ١(
؛ حـسن املحـارضة، الـسيوطي )٤/١٦٦(؛ مـرآة اجلنـان، اليـافعي )٤٢٤(الطالع السعيد، األدفـوي )  ٢(

 ).٥/٣٢٤(؛ شذرات الذهب، ابن العامد )١/٤٥٧(
سن املحارضة، الـسيوطي ؛ ح)٨/٣٩١(؛ طبقات الشافعية، السبكي )٦٩١(الطالع السعيد، األدفوي )  ٣(

)١/٤٢٠.( 
؛ حسن املحـارضة، الـسيوطي )٨/٣١٠(؛ طبقات الشافعية، السبكي )٤/١١٩(مرآة اجلنان، اليافعي )  ٤(

)١/٤١٣.( 
؛ طبقـات الـشافعية، )٨/٢٥٩(؛ طبقـات الـشافعية، الـسبكي )٤/١٤٣٦(تـذكرة احلفـاظ، الـذهبي )  ٥(

 ).٢/٢٢٣(اإلسنوي 



 
 

 

٥٥ 

َّنّا، إال أنـِوهو أقدم من سمع عليه ابن دقيق العيد س. )١(هـ٦٤٣ ن رع عـَّه تـوً
 .)٢(ه نعسَّ أنَّكَالرواية عنه؛ لكونه ش

ٰ بن عيل العطار املـرصي املـالكي، املتـوىفٰىين أبو احلسني حييِّرشيد الد -٦  سـنة َّ
 .)٣(هـ٦٦٢

ٰين عبدالعزيز بن عبدالسالم السلمي الشافعي، املتوىفِّ الدُّعز -٧ . )٤(هـ٦٦٠ سنة َُّ
 والشيخ – )٥(َّام مر معنا ك– عنه الفقه الشافعي يف القاهرة  العيدوأخذ ابن دقيق

ُهو الذي لقبه بسالعيد  بن دقيق ِّ الدينُّتقي  ٰة اهللا عـىلـــــ رمح– امءَلُطان العْلَّ
 . )٦(-جلميعا

ٰين حممد بن أيب الفضل املريس، املتوىفِّ الدُرشف -٨ ّْ وقـرأ عليـه . )٧(هـ٦٥٥ سنة ُ
 . العربية

                                            
 

 ).٥/٢٢٣(؛ شذرات الذهب، ابن العامد )٦/٣٥٥(ري بردي النجوم الزاهرة، ابن تغ)  ١(
وقـد وقـع يف مطبوعـة ). ٤/١٩٣(؛ الوايف بالوفيـات، الـصفدي )٤/١٤٨١(تذكرة احلفاظ، الذهبي )  ٢(

، وكـذلك )يغـش(ٰإىل ) نعس(، فحرف أنه )َّلكونه شك أنه يغش): (٢/٢٤٩(املعجم الكبري للطرباين 
ِّمل حيـدث عـن ابـن ): (٢/٢٣٠(ويف البدر الطالع للشوكاين ). ٥/٣٤٩(يف الدرر الكامنة البن حجر 

َّوالصحيح يف كل ما مىض هو ما أثبته يف األعىل وهو ما رصح بـه ). املنري(ٰإىل ) ِّاملقري(، فحرف ...)املنري ٰ ٰ
ِّمل حيدث عن ابـن املقـري وابـن رواج؛ ألنـه : (بقوله) ٤/٥٧٧( يف أعيان العرص – رمحه اهللا –الصفدي  ِّ

ٌاخله شك يف كيفية التحمل عنهامَد َ.( 
 ).١/٣٥٦(؛ حسن املحارضة، السيوطي )٤/١٤٤٢(تذكرة احلفاظ، الذهبي )  ٣(
؛ النجـوم الزاهـرة، ابـن )٢/١٩٧(؛طبقات الشافعية، اإلسـنوي )٨/٢٠٩(طبقات الشافية، السبكي )  ٤(

 ).٧/٢٨٧(؛ املنهل الصايف، ابن تغري بردي )٧/٢٠٨(تغري بردي 
 . من هذا البحث) ٣٧( صفحة :انظر)  ٥(
 ). ١/٣١٤(؛ حسن املحارضة، السيوطي )٣٨٨(العيد االقرتاح، ابن دقيق )  ٦(
 ).٥/٢٦٩(؛ شذرات الذهب، ابن العامد )١/١٤٤(بغية الوعاة، السيوطي )  ٧(



 
 

 

٥٦ 

ِين حممد بن حممـود بـن حممـد األصـفهاين العِّشمس الد -٩  سـنة ٰ، املتـوىفِيلْجـّ
ُا كان حـاكام بقـَّوكان ابن دقيق العيد قد حرض عنده مل. )١(هـ٦٨٨ وص، هـو ً

 . يخ يسمعَّومجاعة، وكان بعضهم يقرأ، والش

ابن رواج رشيد الدين أبو حممد عبدالوهاب بن ظافر اإلسكندراين املـالكي،  -١٠
 . )٢(هـ٦٤٨ سنة ٰاملتوىف

  : تالميذه: الرابعالمطلب 

، فتوارد عليه الطلبة، وسمع منـه - رمحه اهللا – ابن دقيق العيد ُتلقد ذاع صي
ثني، وأفاد منـه علـامء كثـريون ممـن ِّاخللق الكثري، وأسهم يف تكوين طبقة من املحد
 . درسوا عليه وحرضوا جمالسه يف الفنون املتعددة

ٌكتب عنه خلق كثري«: – رمحه اهللا –قال ابن حجر   . )٣(» وماتوا قبله ٌ
 : رز هؤالء التالميذومن أب

ِّفتح الدين أبو الفتح، حممد بن حممـد بـن حممـد بـن أمحـد بـن سـيد النـاس  -١
 . )٤(هـ٧٣٤ سنة ٰاليعمري، املتوىف

                                            
 

؛ شذرات الـذهب، ابـن )١٣/٣١٥(؛ البداية والنهاية، ابن كثري )٨/١٠٠(طبقات الشافعية، السبكي )  ١(
 ).٥/٤٠٦(عامد ال

؛ طبقـات علـامء احلـديث، ابـن )١٩(؛ مـستفاد الرحلـة، التجيبـي )٣/٢٥٧(ُملء العيبة، ابن رشـيد )  ٢(
 ).٤/٢٦٥(عبداهلادي 

 ).٤/٢١٤(الدرر الكامنة )  ٣(
؛ الدرر الكامنـة، ابـن حجـر )٥/٢٠١(؛ أعيان العرص، الصفدي )٤/١٥٠٣(تذكرة احلفاظ، الذهبي )  ٤(

 ). ١/٣٥٨(رضة، السيوطي ؛ حسن املحا)٥/٤٧٦(



 
 

 

٥٧ 

ْشمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن بن قايامز الرتكامين، الدمشقي الـذهبي،  -٢
ٰسمعت من لفظه عرشين حديثا، وأمـىل: وقال. )١(هـ٧٤٨ سنة ٰاملتوىف   علينـاً
 . )٢(ًحديثا

 . )٣(هـ٧٤٢ سنة ٰين يوسف بن الزكي عبدالرمحن املزي، املتوىفِّمجال الد -٣

ٰور بن منـري احللبـي احلنفـي، املتـوىفين عبدالكريم بن عبدالنُِّّقطب الد -٤  سـنة ُ
 . )٤(هـ٧٣٥

ِابن رشيد حممد بن عمر بن حممد، الف -٥ ٰي السبتي، املتوىفِرْهُ . )٥(هــ٧٢١ سـنة َّ
 . )٦(رواه ما َّوأجاز له كل

ــَع -٦ ــسِّ الــدُمَل ــشافعي، املتــوىفٰىين حممــد بــن أيب بكــر بــن عي ــائي ال  ٰ اإلخن
                                            

 

؛ الدرر الكامنة، ابن حجـر )٩/١٠٠(؛ طبقات الشافعية، السبكي )٤/٢٨٨(أعيان العرص، الصفدي )  ١(
)٥/٦٦.( 

 ).٤/١٤٨٢(تذكرة احلفاظ )  ٢(
؛ الـدرر الكامنـة، ابـن )١٠/٣٩٥(؛طبقات الـشافعية، الـسبكي )٤/١٤٩٨(تذكرة احلفاظ، الذهبي )  ٣(

َّمقدمة كتابه هتذيب الكامل يف أسامء الرجال بقلم حمققه الـدكتور بـشار : ًضا؛ وانظر أي)٦/٢٢٨(حجر 
 . ّعواد معروف

؛ حسن املحارضة، السيوطي )٣/١٣٥(؛ أعيان العرص، الصفدي )٤/١٥٠٢(تذكرة احلفاظ، الذهبي )  ٤(
)١/٣٥٨.( 

 الوعـاة، الـسيوطي ؛ بغيـة)٥/٣٦٩(؛ الدرر الكامنة، ابن حجر )٤/٢٨٤(الوايف بالوفيات، الصفدي )  ٥(
)١/١٩٩.( 

َّوأجاز لنا غري مرة ما حدث به من مسموعاته«): ٥/٣٢٧( يف ملء العيبة – رمحه اهللا –ُقال ابن رشيد )  ٦( َّ، 
ًومجيع ما رواه باإلجازة وما صنفه وما قاله نظام ونثرا ً َّ« . 



 
 

 

٥٨ 

 . )١(هـ٧٣٢سنة

اس أمحـد بـن حممـد بـن عـيل األنـصاري َّة، أبـو العبـَعـْفِّين بن الرِّ الدُنجم -٧
 . )٢(هـ٧١٠ سنة ٰالشافعي، املتوىف

 ٰعي، املتوىفالن الشافْدَين حممد بن أمحد بن عثامن بن إبراهيم بن عِّ الدُشمس -٨
 . )٣(هـ٧٤٩سنة 

ُان حممد بن يوسف بن عيل بن يوسف بن حيـان الغَّيَين أبو حِّ الدُأثري -٩ اطي َنـْرَّ
 . )٤(هـ٧٤٥ سنة ٰحوي، املتوىفعي النَِّافَّالش

ٰين عيل بن إسامعيل بن يوسف القونوي، املتوىفِّ الدُعالء -١٠ َ  . )٥(هـ٧٢٩ سنة ُ

                                            
 

رر الكامنة، ابن حجـر ؛ الد)٩/٣٠٩(؛ طبقات الشافعية، السبكي )٤/٣٦٠(أعيان العرص، الصفدي )  ١(
)٥/١٤٥ .( 

؛ حــسن املحــارضة، )١/٣٣٦(؛ الــدرر الكامنــة، ابــن حجــر )٩/٢٤(طبقــات الــشافعية، الــسبكي )  ٢(
 ).١/٣٢٠(السيوطي 

؛ شـذرات الـذهب، ابـن )١/٤٢٨(؛ حسن املحارضة، الـسيوطي )٥/٦٣(الدرر الكامنة، ابن حجر )  ٣(
 ).٦/١٦٤(العامد 

كالمها للـصفدي؛ طبقـات الـشافعية، الـسبكي ) ٥/٣٢٥(؛ أعيان العرص )٥/٢٦٧(الوايف بالوفيات )  ٤(
 ). ١/٤٥٧(؛ طبقات الشافعية، اإلسنوي )٩/٢٧٩(

؛ الـدرر الكامنـة، ابـن )١٠/١٣٢(؛ طبقـات الـشافعية، الـسبكي )٣/٢٨٥(أعيان العرص، الصفدي )  ٥(
 ).٤/٢٩(حجر 



 
 

 

٥٩ 

  : ثناء العلماء عليه: الخامسالمطلب 

ٌ ابن دقيق العيد كثري من أكابر العلامء الذين درسوا عليـه، أو الـذين ٰ عىلٰىأثن
 .  علمه الغزيرٰ مؤلفاته من بعده، والتي هي خري شاهد عىلٰاطلعوا عىل

ّفمام قاله تلميذه األدفوي ِْ ُ َي ذاتا ونِقَّالت«: ُ َّتا، والسْعً َّك الطِالً َج َوِريق الذي ال عُ
ُتا، واملْمَفيه وال أ ِز من صـفاتِرْحً ًنونـا خمتلفـةُ فِ الفـضلُ ِّحيل َتُ، واملـٰىً  وأنواعـا شـتً

ُسنيني صمتا وسمتا، الشيخُباحلالتني احل ً ُ، عالمـةُ اإلمـامً ُ العلـامء األعـالم، وراويـةَّ َ ِ َ 
فنون اجلاهلية وعلوم اإلسالم، ذو العلوم الرشعية، والفـضائل العقليـة، والفنـون 

ة، والباع الواسع يف استنباط املسائل، واألجوبـة الـشافية األدبية، واملعارف الصوفي
لكل سائل، واالعرتاضات الصحيحة التـي جيعلهـا الباحـث لتقريـر اإلشـكاالت 

 . ُوسائل، واخلطب الصادعة الفصيحة البليغة التي تستفاد منها الرسائل
ُّإن عرضت الش َهات أذهبُبَ ُ جوهر ذهنه ما عرض، أو اعرتضت املـشكالت ُ ََ ُ

 . ضَرَ فهمه فأصاب الغِاب شاكلتها بسهمأص
َإن خطب أسهب يف البالغة، وأطنَب يف الرباعة، أو كتب َ َ ََ َ ْ َ َ ِ فوحي الكالم ينزل َ ُ

ِّ الرياعة، فللٰعىل َ ْه دره إذا ارتفع بنفسه، وإنَ ُّ  كان له من أبويـه مـا يقتـيض االرتفـاع، َ
َ اليفاع أبناء جنسه، فكان من رفعة املنزلة يف املكانٰوعال عىل َ . 

َإن ذكر التفسري، فمحمد فيـه حممـود املـ ٌ َّ َُ ُ ِ شريي فيـه ُهب، أو احلـديث فالقـَذُ
ِّمعلم، والط صاحب الرقم ال َ ْ ب، أو الفقه فأبو الفتح العزيز اإلمام، الـذي َّهَذُم راز الُ
ُ اخلطيـب مـن اخلطيـب؟ وهـل يقـرن ُنسب، أو األصول، فأين ابـنُإليه االجتهاد ي َ ُ ْ َ ْ َِ ِ

ُنابغـة زمانـه، وإن اختـرصت، : ُ باملصيب؟ أو اآلداب فإن اقترصت، قلتاملخطئ
ْحبيب، مل يشغل: قلت ْ  . ُظر يف العلوم كثرة املناصبه عن النََِّ



 
 

 

٦٠ 

َّمتسك من الت يق التـي ال ِقْدَّيق والتـِقْحَّ، وقام بوظيفة التٰىبب األقوَّ بالسٰىقوَّ
ك املباهاة، بام عليه من الفضائل، ، مع ترٰىَيطيقها غريه من أهل زمنه، وال عليها يقو

 . ٰىعوَّالمة من الدَّوالس
ِاس م النَّٰى ما رأٍةنََمن مئة س:  قال بعض الفضالءٰىحت  . َثلهُ

ْوباجلملــة فاالســتغراق يف مناقبــه خيــرج عــن اإلمكــان، وحيــ  تــوايل ٰ إىلُجِوُ
 . )١(»األزمان

لكامـل فـتح الـدين ُوقد ترمجه تلميذه الشيخ اإلمام العامل األديب املحـدث ا
ٰمل أر مثله فـيمن رأيـت، وال محلـت عـىل:  فقال–اس د النَِّّ ابن سي–ُحممد اليعمري  ُ ُ َ َ 

َ منه فيام رأيت ورَّأجل ًويت، وكـان للعلـوم جامعـا، ويف فنوهنـا بارعـا، مقـدما يف ُ ً ًَّ َ ُ
ِّ أقرانه، منفردا هبذا الفنٰمعرفة علل احلديث عىل بـذلك، ًفيس يف زمانـه، بـصريا  النًَّ

ٍ أملعية، وأزكٰىظر يف تلك املسالك، بأذك النََّسديد َِّ ُ لوذعية، ال يـٰىَ ٍَّ ِ ُ لـه غبـار، وال ُّشقَ
َجيري معه سواه يف مضامر ْ ِ . 

ــل ــاال لقائ ــرتك مق ــال مل ي ٍإذا ق ً  
 

ٰمصيب ومل يثن اللسان عىل  َ ِْ َ ْ هجـرٍ ُ)٢(  
 

نة ُّ مـن الـسوكان حسن االستنباط لألحكـام واملعـاين: ًوقال اليعمري أيضا
ٍّوالكتاب، بلب يسح ٍر األلباب، وفكر يفتح له ما يُ ْ  غـريه مـن األبـواب، ٰستغلق عىلِ

                                            
 

 ).٥٦٩ – ٥٦٨(الطالع السعيد )  ١(
ّدفــوي الطــالع الــسعيد، األ)  ٢( ٰ؛ واملقفــى، املقريــزي )٩/٢٠٨(؛ وطبقــات الــشافعية، الــسبكي )٥٦٩(ْ ُ

، ومل يـذكر بيـت الـشعر )١/٣١٧(ُومل يذكر بيت الشعر؛ وحـسن املحـارضة، الـسيوطي ) ٦/٣٧١(
َمل أر«: وورد قوله. ًأيضا ؛ والبدر الطالع، الشوكاين )٥/٣٥٠(الدرر الكامنة، ابن حجر :  يف»ًبارعا ... َ

)٢/٢٣١.( 



 
 

 

٦١ 

ٰمستعينا عىل ً ذلك بام رواه من العلوم، مستبينا ما هنالك بام حواه من مدارك الفهوم، ً
 . ًمربزا يف العلوم النقلية والعقلية، واملسالك األثرية، واملدارك النظرية

ٰ يقـىضُوم بحيـثوكان من العل ُ  
 

ٍلــه مــن كــل علــم    )١( بــاجلميعِّ

 

شيخنا اإلمام األوحد، الفقيه املتفنن، جـامع : ووصفه تلميذه التجيبي بقوله
املعروف بابن دقيق العيد، وما . .أشتات الفضائل، زين املصنفني، وخامتة املجتهدين

   . )٢(أدراك ما ابن دقيق العيد
َّالشيبة، وحسن اهلدي والسمت، واإلقبـال ومجع مع ذلك كثرة اهليبة، ووقار  ُ َّ

 بلغ يف ذلـك الغايـة، ٰىِّمع الدين املتني والورع الفائق، حت. . الكتب والتصنيفٰعىل
 . )٣(وحاز فيه النهاية

ُديـار مـرص تفتخـر بـرجلني يف : ًوقال شيخه عز الدين بن عبدالسالم أيـضا ِ
 . )٥(وصُلعيد بق باإلسكندرية، وابن دقيق ا)٤(ِّرينَُابن م: طرفيها

                                            
 

 – ٦/٣٧١(ٰ؛ واملقفـى، املقريـزي )٩/٢٠٨(؛ وطبقـات الـشافعية، الـسبكي )٥٧٠(الطالع الـسعيد )  ١(
 ).٣١٨ – ١/٣١٧(ومل يذكر بيت الشعر؛ وحسن املحارضة ) ٣٧٢

 ). ١٩٩، ١٥٤،١٧٤: (وانظر). ١٤٣(برنامج التجيبي )  ٢(
 ).١٧ – ١٦(مستفاد الرحلة، التجيبي )  ٣(
منصور، نارص الـدين ابـن املنـري اجلـذامي اإلسـكندراين املـالكي، مولـده سـنة أمحد بن حممد بن : هو)  ٤(

ٰ، توىل قضاء اإلسكندرية وخطابتها، وكانت له اليد الطوىل يف األدب وفنونه، وبرع يف الفقـه )هـ٦٢٠( ٰ
 ). هـ٦٨٣( سنة -رمحه اهللا–واألصول والنظر، تويف 

العرب يف خرب من غرب، :  انظر.ال صحيح البخاريتراجم رجتفسري للقرآن، واملتواري يف : همن تصانيف
 ).١/٢٢٠(؛ األعالم، الزركيل )٥/٣٨١(؛ شذرات الذهب، ابن العامد )٥/٣٤٢(الذهبي 

؛ وانظـر يف )٦/٥(؛ شذرات الذهب، ابـن العـامد )٢/٢٤(طبقات الفقهاء الشافعية، ابن قايض شهبة )  ٥(
= 



 
 

 

٦٢ 

َّكان من أذكياء زمانه، واسع العلم، كثري الكتب، مديام للس: وقال الذهبي هر، ً
ٰمكبا عىل ً ِ َ االشتغال، ساكنا وقورا وُ ً َّعا، قل أن ترِرً  يف ٰلـه يـد طـوىل. . العيون مثلهٰىً

 . )١(ٌاألصول واملعقول، وخربة بعلل املنقول
 عليه ٰالذي أمىل -هـ٦٩٩ سنة ٰملتوىف ا)٢(ين بن األثريِّووصفه القايض عامد الد

واحد عرصه، وفريـد دهـره، واسـطة : هَّ بأن-عمدة األحكامل هابن دقيق العيد رشح
 ُةَّجُاهد، حَّع الزِرَعقد الفضائل، ملحق األواخر باألوائل، الشيخ العامل الفاضل، الو

العامل بعلمه، .. .سلمنيف، مفتي املَلَّة السَّهاد، بقيُّالعلامء، قدوة البلغاء، أرشف الز
 ونفع به، فإنه ٰع ما أمر اهللا به من حكمه، رمحه اهللا تعاىلِبَّ يف إفهامه وفهمه، املتُقِّاملحق

َ بام ترضِ من املحاسنَصفَّاء واألمثال، واتَرَظالذي فاق النُّ  . )٣( به األمثالُبُ
ثالثـة الــذين ين بـن تيميـة أحـد الِّ الــدُّ تقـيُخْيَّكـان الـش: يِدَفَّوقـال الـص

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 ). ١٨٨(ف شجرة النور الزكية، حممد خملو: ترمجة ابن املنري
ٰعن الشهاب أمحد بن حييى بـن فـضل ) ٦/٣٧٠(ٰ، وهذا يف املقفى )٤/١٤٨٢(تذكرة احلفاظ، الذهبي )  ١(

 . اهللا
إسامعيل بن أمحد بن سعيد، أبو الفداء، عامد الدين، ابن األثري احللبي الـشافعي الكاتـب األديـب، : هو)  ٢(

ًوتوىل كتابة الدرج يف مـرص، ثـم تركهـا تورعـا بالقاهرة، تعلم الكتابة واألدب، ) هـ٦٥٢(مولده سنة  ٰ
ُتدينا، قو  .رمحه اهللا) هـ٦٩٩(ل يف وقعة التتار سنة ِتً

: انظـر. عربة أويل األبصار يف ملوك األمصار، وكنز الرباعة، ورشح قصيدة ابـن عبـدون: من تصانيفه
األعـالم، ؛ )٢/١٧٠(؛ طبقـات الـشافعية، ابـن قـايض شـهبة )٩/٥٦(الوايف بالوفيـات، الـصفدي 

 ).١/٣٠٩(الزركيل 
 ).١/٤( مقدمة ابن األثري –إحكام األحكام )  ٣(



 
 

 

٦٣ 

، وهم الـشيخ تقـي ٍ سنةِمان مثلهم، بل وال قبلهم من مئةَّعارصهتم، ومل يكن يف الز
ين ِّين بن دقيق العيد، وشـيخنا العالمـة تقـي الـدِّين بن تيمية، والشيخ تقي الدِّالد

 : وقلت يف ذلك. ُّالسبكي
ــــع ــــيس هلــــم راب ــــة ل ُثالث ٌ  
ــــ ــــسب للتق ــــم منت   ٰىُّوكله

  
 

ـــن ذاك يف   ـــن م ـــال تك ـــكُف ِّش َ  
َيقــرص عــنهم وصــف مــن حيكــي ُ ُ ْ َ  

 

َّفــإن تــشا قلــت ابــن تيميــة َ  
 

ــسبكي  ــد وال ــق العي ــن دقي ُّواب ِ ِْ َ)١(  

 

َّ اجلملة فكان أمرا غريبا قـل أن تـرٰوعىل: ًوقال أيضا ً ُ العيـون مثلـه زٰىً ًدا ْهـُ
ّوورعا وتصميام وحتري ً ًا واجتهادا وعبادة وتوسعا يف العلومً ً ً : 

َفهو الذي بجـح الزمـ ْان بـذكرهَِ ِ ُ  
 

ـــت  ْوتزين ـــعارََّ ـــه األش   )٢(ُ بحديث
 

ًكان رأسا يف العلم .. .شيخ القاهرة وقاضيها شيخ اإلسالم: )٣(وقال اليافعي

                                            
 

 ).٢٥٣ – ١/٢٥٢(أعيان العرص )  ١(
 ). ٤/٥٨٧(أعيان العرص )  ٢(
املكي، مولده  ثم اليمني الشافعي اليافعي الدين، السعادات، عفيف أبو عيل،  بن أسعد بن اهللا عبد: هو)  ٣(

ٰ، وبه نشأ وتعلم، ثم رحل إىل احلج ودخل القدس والشام ومـرص، ثـم ًتقريبا) هـ٦٩٨(سنة ) عدن(بـ
ٰعاد إىل اليمن، ثم ارحتل ثانية إىل  اإليثـار كثـري كـان":  وذكر ابن حجر أنهٰ مكة ومل يزل هبا إىل أن  تويف،ٰ

 للطلبـة اإلحـسان كثـري ربعة، ًنحيفا بأيدهيم، عام ًمعرضا األغنياء، ٰعىل ًمرتفعا التواضع، كثري للفقراء،
 تويف رمحـه - واهللا أعلم–! ّوقد ذكر عنه غري واحد تعظيمه البن عريب، وذمه البن تيمية.  "مات أن ٰإىل

 .ودفن هبا). هـ٧٦٨(اهللا بمكة سنة 
مرآة اجلنان وعربة اليقظان يف حوادث الزمان، والدر النظيم يف خواص القـرآن العظـيم، : من تصانيفه

؛ النجوم الزاهرة، ابن )٣/١٨(الدرر الكامنة، ابن حجر : انظر. نيوروض الرياحني يف مناقب الصاحل
 ).٤/٧٢(؛ األعالم، الزركيل )١/٣٧٨(؛ البدر الطالع، الشوكاين )١١/٩٣(تغري بردي 



 
 

 

٦٤ 

ً علامء وقته، وأكربهم قدرا، وأكثرهم دينا وعلـام َّالعلم والعمل، عديم النظري، أجل ً ً
ًوورعا، واجتهادا يف حتصيل العلم ونرشه، واملداومة عليه يف ليله و هنـاره، مـع كـرب ً

 أقرانه، ٰام يف علم احلديث، فاق عىلِّ يف علوم كثرية، السيَعَرَب.. .ه وشغله باحلكمسنِّ
 علمه وزهده وورعه ٰبة من اآلفاق، ووقع عىلَلَّ أهل زمانه، ورحل إليه الطٰوبرز عىل
 . )١(-رمحه اهللا -االتفاق 

ِوقال السبكي زاهد، الورع الناسك، الشيخ اإلمام، شيخ اإلسالم، احلافظ ال: ُّ
املجتهد املطلق، ذو اخلربة التامة بعلوم الرشيعة، اجلامع بني العلم والدين، والسالك 
َسبيل السادة األقدمني، أكمل املتـأخرين، وبحـر العلـم الـذي ال تكـدره الـدالء،  ِّ ِّ َُ

ا، هنومعدن الفضل الذي لقاصده منه ما يشاء، وإمـام املتـأخرين، كلمـة ال جيحـدو
ِّ أنفسهم يؤدوهنا، مع وقار عليه سيام اجلالل، وهيبة ال يقـوم الـرضغام ٰة عىلوشهاد

 من األزهار، وألعب بـالعقول، ٰى أزهٍضيف إليه من أدبُعندها لنزال، هذا مع ما أ
 . )٢(ُال أدري بني يدي هذا الشيخ ما أقول، أستغفر اهللا من العقار

ًوأكثرهم علـام ودينـا، وورعـا هم ُّأحد علامء وقته، بل أجل: )٣(وقال ابن كثري ً ً
                                            

 

 ).٤/٢٣٦(مرآة اجلنان )  ١(
 ). ٢٠٨ – ٩/٢٠٧(طبقات الشافعية، السبكي )  ٢(
ٰ الدين القريش الدمشقي الشافعي، نشأ بدمـشق، وأفتـى إسامعيل بن عمر بن كثري، أبو الفداء عامد:  هو) ٣(

ًودرس وناظر، وبرع يف الفقه والتفسري والنحو والرجال والعلل، وأخذ عن ابن تيمية، وكان حيبه كثريا،  ِّ ِّ ََّّ
ُّهـ، ودفن بمقابر الصوفية٧٧٤ٍوامتحن بسببه مرات، وكان كثري االستحضار، مات يف شعبان سنة  ُ. 

 .تفسري القرآن العظيم، جامع املسانيد والسنن، البداية والنهاية يف التاريخ، وغريها: يفه        من تصان
 الدرر ؛)٣/٨٥( الشافعية، ابن قايض شهبة  طبقات؛)٧٤(املعجم املختص باملحدثني :           انظر يف ترمجته

 ). ١/٣٧٤(الكامنة، ابن حجر 



 
 

 

٦٥ 

ٰوتقشفا، ومداومة عىل غل بـاحلكم، ولـه ُّ والـشِّ العلم يف ليله وهناره، مع كرب الـسنً
 يف علم احلـديث، ِّالتصانيف املشهورة والعلوم املذكورة، برع يف علوم كثرية، السيام

َ أهل زمانه، رحلت إليه الطلبة من اآلفاٰ أقرانه، وبرز عىلٰفاق فيه عىل  ٰق، ووقع عـىلَ
 . )١(علمه وورعه وزهده االتفاق

ٰوحسبك شهادة هؤالء اجلهابذة من العلامء وغريهم، التـي تـدل عـىل ُّ  عظـم َ
 . منزلة ابن دقيق العيد بأعينهم، ومكانته اجلليلة يف نفوسهم

 
َّقد عد ابن دقيق العيد من املجتهدين املل ُدين دين األمة، الذين أشار إليهم ِّجدُ

 ملسو هيلع هللا ىلص عـن رسـول اهللا -ريض اهللا عنـه- )٢(عن أيب هريـرة:  يف احلديثملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
ُ من جيدد هلا دينَهاٍ سنةِ مئةِّ رأس كلٰإن اهللا يبعث هلذه األمة، عىل«: قال ِّ َ ُ«)٣(. 

ٰوابن دقيق العيد عد العامل املبعوث عىل َّ  .  رأس املئة السابعةُ

                                            
 

ويبـدو أن ). ٦/٦(؛ شذرات الذهب، ابـن العـامد )٢/٢٥(طبقات الفقهاء الشافعية، ابن قايض شهبة )  ١(
 .  من هذه الدراسة) ٦٤(ًهناك تقاربا بني هذا الكالم وما نقل عن اليافعي صفحة 

 ، أسلمعبد الرمحن بن صخر الدويس، الصحايب اجلليل، وأكثر الصحابة رواية حلديث النبي:  هو) ٢(
ً فقريا مـن ، والزمه وحفظ الكثري من حديثه، وكان ٰسنة سبع من اهلجرة، وقدم هو وأمه إىل النبي

ٰأهل الصفة، توىل إمرة املدينة، واستعمله عمر عىل البحرين، ثم عزله، فأقام باملدينة إىل أن تويف هبـا  ٰٰ 
؛ اإلصابة، ابـن حجـر ) ١٧٧٢-٤/١٧٦٨(االستيعاب، ابن عبد الرب: انظر). هـ٥٩(أو ) هـ٥٧(سنة 

)٤٤٤-٧/٤٢٥.(  
، والطـرباين يف )٤٢٩٣( حديث رقـم – باب ما يذكر يف قرن املائة – كتاب املالحم –جه أبو داود أخر)  ٣( 

، )١/٢٠٨(، والبيهقي يف معرفة السنن واآلثار )٤/٥٦٧(، واحلاكم يف املستدرك )٦/٣٢٤(األوسط 
 ).٢/١٥٠(واحلديث يف السلسة الصحيحة لأللباين 



 
 

 

٦٦ 

ِحتفة املهتدين بأخيار املجددين(ها َّوطي يف أرجوزة سامُيُّ السقال ِّ :( 
   املراقـــيٰاقـــي إىلَّابع الرَّوالـــس

 

ـــاق  ـــد باتف ـــق العي ـــن دقي   )١(ِّاب
 

ّوقال السبكي ُِّ ًمل ندرك أحدا من مشاخينا خيتلف يف أن ابن دقيق العيـد، هـو : ْ
 ٰديث املصطفوي النبـوي صـىل رأس السبعامئة، املشار إليه يف احلٰالعامل املبعوث عىل

ً قائله وسلم، وأنه أستاذ زمانه، علام وديناٰاهللا عىل ً ُ ََّ)٢( . 

                                            
 

فــيض القــدير، للمنــاوي : ً، والقــصيدة أيــضا يف)٢٥٨ و١٢(ُمجــددون يف اإلســالم، للــصعيدي  ال)  ١( 
 ). ٤/١٨١(ٰ؛ وعون املعبود عىل سنن أيب داود، العظيم أبادي )٢/٢٨٢(

ِّمجددين الذين أش  وقد اختلف العلامء يف تسمية ال          : قـال ابـن كثـري. ار إليهم احلديث الرشيف السابقُ
ُة عاملا من علامئهم، ينزلـون هـذا احلـديث عليـه، وقـال ذكر كل طائفة من العلامء يف رأس كل مئة سن« ً

َّالصحيح أن احلديث يشمل كل فرد من آحاد العلامء من هـذه األعـصار، ممـن يقـوم : طائفة من العلامء
ٰبفرض الكفاية يف أداء العلم عمن أدرك من السلف إىل من يدركه من اخللف، كام جاء يف احلديث مـن  َّ

َطرق مرسلة وغري مرسل ََ ُ َحيمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه حتريف الغالني وانتحـال : ةَ ُ ََ َ ُ ََ
 ).٤٩٥( شامئل الرسول، ابن كثري .»ُمبطلني ال

تكلمـوا يف تأويـل هـذا احلـديث، : وقال يف جامع األصـول«): ١/٩(وجاء يف فيض القدير للمناوي 
ٰوكل أشار إىل القائم الذي هو من مذهبه ومحل احلديث ع ُليه، واألوىل العمـوم، فـإن ٌّ ُٰ ْ ْمـن(َ ٰتقـع عـىل ) َ

ُالواحد واجلمع، وال خيتص أيضا بالفقهاء، فإن انتفاع األمة يكون أيضا بأويل األمر وأصحاب احلديث  ًُ ًَّ
ًوالقراء والوعاظ، لكن املبعوث ينبغي كونه مشارا إليه يف كل من هذه الفنون َُّ ُ التنبئـة : انظر لالستزادة.»َّ

ِّمعتدين ومنحة ال ٰ اهللا عىل رأس كل مئة للسيوطي؛ وبغية البمن يبعثه َ ْمجدين للمراغي اجلرجاوي ُ ِّ ِ ُ. 
ّطبقات الشافعية، السبكي )  ٢( طبقات الفقهاء الشافعية، ابن قايض شـهبة : ، ونقل عنه القول يف)٩/٢٠٩(ُِّ

 ). ١٢٩ – ٣/١٢٨(؛ عرص سالطني املامليك، حممود سليم )١/٣١٨(؛ حسن املحارضة )٢/٢٤(



 
 

 

٦٧ 

  : أدبه وشعره: السادسالمطلب 

، مع ٍ رقيقٍ وشعر،ٍ مجيلٍه كان ذا أسلوبَّ بأن- رمحه اهللا– ابن دقيق العيدامتاز 
 . بلوغه رتبة االجتهاد يف األحكام الرشعية

، ويف  صـحة هـذا القـول نظـرة يـسرية يف كتبـهٰليل عـىلَّوتكفي يف إقامة الد
 .  منهاٌ طرفُدَورُأشعاره، التي سي

 : اسد النَِّّلذلك قال ابن سي
ٌله أدب وساع« َ  لقد كان حممود الكاتب، املحمود يف تلك املـذاهب، ٰىحت.. .ٌَ

َمل تـر « : أهل املشارق واملغارب، يقولٰقدم فيام يشاء من اإلنشاء، عىلَّاملشهود له بالت َ
َعيني آدب منه َ«)١( . 

                                            
 

 ). ٦/٣٧٢(ٰ؛ املقفى )٥٧٠(الطالع السعيد : انظر)  ١(
مـا رأيـت : أخربين الشيخ اإلمام شهاب الدين أبو الثناء حممود قال«: َّوهذا القول ذكره الصفدي فقال         

 ).٤/٥٩٠(؛ وأعيان العرص )٤/١٩٥(الوايف بالوفيات . »يف أهل األدب مثله 
ُوذكر كالم ابن س          َ ّيد الناس أيضا بترصف يسري مـع املحافظـة عـىل نـص حممـود الكاتـب يفُ ِّٰ ُّ طبقـات : ً

؛ الـدرر الكامنـة، ابـن حجـر )١/٣١٨(؛ حسن املحارضة، الـسيوطي )٩/٢٠٩(ُّالشافعية، السبكي 
ِّونقل قول الشهاب فقط بلفـظ). ٢/٢٣١(؛ البدر الطالع، الشوكاين )٣٥١ – ٥/٣٥٠( ُ َ مـا رأيـت : (ُ

 ). ٢/٢٢٧(طبقات الشافعية، اإلسنوي : يف) عة األدبأعرف منه بصنا
 بن فهد أبو الثناء شهاب الدين احلنبيل الدمـشقي، –ُ أو سليامن –هو حممود بن سلامن : وحممود الكاتب        

ٰكاتب الرس، وعالمة األدب، املتوىف بدمشق سنة  ؛ )٤/٨٢(ُفـوات الوفيـات، الُكتبـي : انظـر. هـ٧٢٥َّ
؛ )٩/٢٦٤(؛ النجـوم الزاهـرة، ابـن تغـري بـردي )٢/٣٧٨( احلنابلة، ابن رجـب ٰالذيل عىل طبقات

 ). ٢/٣٩٥(؛ البدر الطالع، الشوكاين )٦/٦٩(شذرات الذهب، ابن العامد 



 
 

 

٦٨ 

ُ الدين حممودُوناهيك بمن يقول شهاب«: فديَّقال الص  . )١(»ه هذاِّ يف حقِّ
 لشهد له من األدب الوافر -رشح اإلملام-ُه خطبة ولو مل يكن له إال ما تضمنَّ

َّفإن : وبعد. ملسو هيلع هللا ىلص رسوله ٰاحلمد هللا والصالة والسالم عىل«: بأوفر األقسام، وقوله فيها
ُ رشفها وعالهـاٰىٌلفقه يف الدين منزلة ال خيفا ُ َ ْ وال حي،َ ُتجـب عـن العقـول طوالعهـا َ

َّوأضواها، وأرفعها بعد فهم كتاب اهللا املنز ِّل البحث عن معاين حديث نبيُ َ َرسل، ُه املُ
ُإذ بذلك تثبت القواعد، ويستقر األساس، وعنه يقوم اإلمجاع ويصدر القياس، وما  ُ َ

ْتقدم رش َ ُني تقديمه رشًعا تعَّ ُ ُ ٰوعا، وما كان حمموال عـىلَّ ً ُ الـرأس ال حيـسن أن جيعـل ً ُ
 . ًموضوعا

ْ رشَّلكن ُعل الرأي هو املأمومُط ذلك عندنا أن حيفظ هذا النظام، وجيَ ُّص  والنَُّ
ُّهو اإلمام، وترد  تقف بني يديـه، وأمـا أن ٰى املذاهب إليه، وتضم اآلراء املنترشة حتُ
ًجيعل الفرع أصال ُ َ ٰ يرد النص إليه بالتكلف والتحيل وحيمل عىلُ ُ ُُّ ُّ ُّ ّ  أبعد املحامل بلطافة ُ

ٰالوهم وسعة التخيل، ويرتكـب يف تقريـر اآلراء الـصعب والـذلول، وحيمـل عـىل ُ ُ َّ ُ ْ َّ ُ ُّ ََ َ 
 املـذاهب ٰىفذلك عندنا من أردفوس، وتستنكره العقول،  منه النُُّرِفنَْالتأويالت ما ت

َّال يعتقد أن، وً طريقةهاِئَوْسَوأ  احلقيقة، وكيف يقع ٰين عىلِّصيحة للده حتصل معه النَُّ
ُأمر مع رجحان م ُ مـال أحـد اجلـانبني فيـه؟ ومتـٍ بميزانُنْزَ الوُّصحَ يٰىَّيه؟ وأنِنافٌ َ  ٰىَ
َينصف حاكم م ٌ ُ ِ ُتهَكَلُ َبية العَضَ غْ ُصبية؟ وأيـن يقـعَُّ َ احلـق مـن خـاطر أَّ ٍ ُة َّزِه العـْتـَخذُّ

 عنـد تقابـل ُ اجلـورُرفني، ويظهـرَّ بالعـدل عنـد تعـادل الطـُكـمُام حيَّ وإنـَّباحلمية؟

                                            
 

 ). ٤/٥٩٠(؛ وأعيان العرص )٤/١٩٥(الوايف بالوفيات )  ١(



 
 

 

٦٩ 

 .)١( »...املنحرفني
 : ومن مشهور شعره

ـــدما ـــا عن ـــي طرب ـــيم قلب ًهي ُ َ  
ُويــستخف الوجــد قلبــي وقــد ْ ُّ  

  
 

ــــتلم  ِأس ْ َ ْ َّح الــــربق احلجازيــــاَ َ ُِ َ  
َأصـــبح يل حـــسن احلجـــ ُ ُِ ـــاٰىْ َّ زي ِ  

  
 

ٰيا هل أقيض حاجتي مـن منَـى ِ ِّ َ ُ ْ َ  
ــو يل ــزم فه ــن زم ــوي م ٍوأرت َ َْ ِْ َ َ  

 

َّوأنحــــــر البــــــزل املهاريــــــا  َ َُ َ ْ ُ ْ َ  
ـــا ـــا ري ـــق امله ـــن ري ـــذ م َِ أل َِ َُّ َ)٢(  

 

 : ومن شعره
َت أن الشيب عْينََّمت َُ ْ َّ ِاجـل لَ َ   َّمتـي َ

ِآلخذ م َ ِ عرصْنُ ْ   َشاطهَ نِبابَّ الشَ
  

ِرب مَوقـــ  َ ـــَّ َي يف صـــباينِّ َ ـــِ ُزارهَ م َ  
ِوآخذ من عرص ْ َ َ ُقـارهِشيب وَ الـمـُ َ)٣(  

 

 : ومنه
ُومستعبد قلـب الــم َ ٍ ُحب وطرفـهِ َِّ َْ ِ  

ُّمتني التق َّ عف الضٰىُ َمري عن اخلنَـاَُّ ِ  
ــم  ــازع يف احلك ــسن ال ين ــسلطان ح ِب ُ ُْ ُ َُ ٍ  

َّرقيق حوايش الط ِف واحلسنْرُ ْ ُ ِ والفهـمِ َ  

                                            
 

 ). ٥٨٨-٥٨٧(الطالع السعيد )  ١(
ــسعيد )  ٢( ــى )٥٩١(الطــالع ال ــسري يف)٦/٣٧٨(ٰ؛ املقف ــع اخــتالف ي ــات م ٍ؛ واألبي ــات : ٍ ــوايف بالوفي ال

 ). ١/٤١٢(؛ بدائع الزهور )٣/٤٤٤(؛ فوات الوفيات )٤/٥٩٥(؛ أعيان العرص )٤/٢٠١(
؛ أعيان العـرص )٤/٢٠١(؛ الوايف بالوفيات )٥/٣٢٦(ُ؛ ملء العيبة، ابن رشيد )٥٩٣(الطالع السعيد )  ٣(

؛ )٣/٤٤٥(ُ؛ فـوات الوفيـات، الُكتبـي )١٤٥(دري كالمها للصفدي؛ رحلة العب) ٥٩٦ – ٤/٥٩٥(
؛ شـذرات الـذهب )٢/٢٣١(؛ طبقـات الـشافعية، اإلسـنوي )٩/٢١٤(طبقات الشافعية، الـسبكي 

 ). ٤٦١(َّ؛ التاج املَكلل، القنوجي )٦/٦(



 
 

 

٧٠ 

َلني مـــــسواكه فأِاونَـــــُي َ َ ْ ِ   ظنُّـــــهُ
  

َل يف رشـفي الرضـابَّيـَحت ُّ َْ   )١(ِمْثــِال إِ بـَ
 

 :ر بالقواعد الفقهية، قولهِّمن مجيل شعره املتأثو
ٌفـــالن عـــامل فاضـــل: قـــالوا ٌ ٌ  

  
 
  

ـــــيض  ـــــثلام يرت ـــــأكرموه م َف ْ ِ  
  

 

ــت ــى: ُفقل ــن ذا تق ـــام مل يك ٰل َُّ  
 

ْتعــــارض املــــانع والـمقتــــيض  ُ  
 

 : -رمحه اهللا –وقال 
َ ليلــة فيــك وْكــم َا الــرسنَْلَصــٍ   ٰىُّ

َقــد كلــت العــيس فجــد اهلــو َ َُ َّ ِ ِ   ٰىَّ
ـــادت  ـــاِوك ـــا هب ـــس مم َّاألنف ُ  

  ُواختلف األصحاب ماذا الـذي
ــــل ــــاعة: فقي ــــسهم س ًتعري ُ ُ َ  

  

ــَال ن  ــسرتيحْع ْرف الغمــض وال ن َ ْ ُ ُ  
ْواتـسع الكــرب فـضاق الفــسيح ُ ْ َ َّ  
ـــا تطـــيح ْتزهـــق واألرواح منه ُِ َ ُ  
ــزيح؟ ــكواهم أو ي ــن ش ــل م ْيزي ُ ُُ  

 يحِحَّبل ذكراك، وهو الص: ُوقلت
َتقدمني وال مـن املتـأخرين حـسن هـذا  من املٍما أعرف ألحد: يِدَفَّقال الص ُْ

َاملخلص ْ)٢( . 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 
 ).٦/٣٧٧(ٰ؛ املقفى )٤/٥٩٤(؛ أعيان العرص )٤/٢٠٥(؛ الوايف بالوفيات )٥٩٠(الطالع السعيد )  ١(
ُكالمها للصفدي، وذكـرت األبيـات يف) ٤/٥٩٢(؛ أعيان العرص )٤/٢٠٣(وايف بالوفيات ال)  ٢( فـوات : َّ

؛ طبقـات الـشافعية، اإلسـنوي )٩/٢١٤(؛ طبقات الـشافعية، الـسبكي )٣/٤٤٧(ُالوفيات، الُكتبي 
)٢/٢٣١ .( 
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  : آثاره العلمية: السابعالمطلب 

 بـذكره يف هـذا أليف، وأتقن وأجاد، وقد أشـادَّن التين فأكثر مِّ الدُّ تقيَفَّأل
 . ٌاملجال فحول من العلامء وكبار املؤلفني

   .)١(»ً مفيدةً فريدةً عديدةٍ مصنفاتَفصنَّ«: قال ابن كثري
يف تصانيفه من الفروع الغريبة والوجوه واألقاويل، ما ليس «: وقال األدفوي

 . )٢(»ةَلَق من املبسوطات، وال يعرفه كثري من النٍَّيف كثري
 .  يف العقائد واحلديث والفقه واألصول واألدب- رمحه اهللا–َّفقد ألف 

 

ُلقد عرفت مؤلفات   يف علـم احلـديث النَّبـوي - اهللارمحـه–ابن دقيق العيـد ُِ
ُواشتهرت، وكتب هلا القبول بني العلـامء ْ َ ُفات احلديثيـة لتـشهد صنَُّهـذه الـمـَّوإن . َ َ َّ ِ

ُّبقربه من السنَّة  ْ ُ ال سـيام مـا يتعلـق بجانـب وعنايته هبـا؛ُ َّ َّ حاديـث األحكـام، فلـه أِ
َّالـمطول من َّب بـل جتلـت ْسَ فحـ عند مجعهـا- رمحه اهللا–ُها والـمخترص، ومل يقف ُ

ُفتوحات اهللا عليه يف بيان فقه متوهنا وأسانيدها  ٍ استنباط لألحكـامُ؛ فكام كان له فقهُ
ُمـن ذلـك أيـضا احلـظ الـوافركان له ودقائق املسائل من النُّصوص،  ُّ  عنـد دراسـة ً

ٰمن كالمه الدال عىلاألسانيد؛ و ٍإن وصف الراوي بالوهم يف حـديث «: ذلك، قولهَّ َّ َّ
                                            

 

 ).١٣/٢٧(البداية والنهاية )   ١(
 ).٥٨١(الطالع السعيد )   ٢(
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ٰينبغي أن ينظر فيه إىل ،ما هـل يتناسـب مـع درجـة حفـظ املـتن،  مقدار الـوهم يف ُ
 :ومن آثاره يف احلديث وعلومه ما ييل .)١(»اوي؟َّالر
 .)٢(إحكام األحكام رشح عمدة األحكام -١

َّرشح األربعني حديثا الن -٢  هـذه ٰعىل -رمحه اهللا–م ابن دقيق العيد َّتكل: )٣(وويةً
، )هــ٦٧٦( سـنة ٰ املتوىف)٤(ووياهد أيب زكريا النََّّزاألربعني لإلمام العالمة ال

 .  غريهٰ عىلٰىما قد خيفٍيف عبارات موجزة  من معانيها َزَوأبر

ًوقد مجع فيه أحاديث األحكام مجعـا ال : )٥(يف معرفة أحاديث األحكام اإلمام -٣
ًمثيل له، وذكر طرقهـا مـستوفاة، مـع الكـالم عليهـا تـصحيحا وتـضعيفا،  ً

                                            
 

 . )٢/٤٥٤(اإلمام )   ١(
 .ً هذا الكتاب هو موضوع هذه الرسالة وسيأيت الكالم عنه مفصال يف الفصل الثاين)  ٢(
عـيل بـن : تعليق، هـ١٤٢٥مؤسسة اجلرييس سنة : هـ ، وكذلك١٤١٦دار األرقم سنة : بعنايةمطبوع )   ٣(

 .ّخلوفٰمصطفى 
النووي، عالمة الفقه واحلـديث،  حمي الدين احلزامي احلوراين ، أبو زكريا، بن رشف بن مريٰىحيي: هو)  ٤(

 ً، و قدم دمشق مع أبيه وأقـام فيهـا زمنـا)هـ٦٣١(بسورية يف ) ٰنوى(وشيخ الشافعية يف زمانه، ولد يف 
  تـويف،ٰوفيها تلقى العلم، واشتهر عنه القيام باألمر باملعروف والنهي عن املنكر، وعـدم املحابـاة فـيهام

 ).هـ٦٧٦( سنة ٰبنوى
، وروضة الطالبني، واملنهـاج يف )مل يكمله(يح مسلم، واملجموع رشح املهذب رشح صح: من تصانيفه

  والنهايــة، ابــن كثــري البدايــة؛)٤٠٠-٨/٣٩٥ ( الــسبكيٰ الــشافعية الكــربى،طبقــات: نظــرا. الفقـه
 ).٨/١٤٩( ، الزركيل األعالم؛)٥/٣٥٤(  الذهب، ابن العامد شذرات؛)١٣/٢٣٠(

 .هـ١٤٢٠هللا آل محيد، دار املحقق سنة سعد بن عبد ا.د:  مطبوع بتحقيق)  ٥(
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بـسبب استخـشان ) اإلملام(ًرحيا يف رواهتا، واستخرج منه كتاب ًوتعديال وجت
ٍبعض أهل عرصه لطوله، وكونه ألفه ليـصبح كتـاب مطالعـة ومراجعـة، ال  ٍ َّ

ٍكتاب حفظ ودرس ٍ. 

قة باألحكـام، ِّتعلُون األحاديث الــم فيه متَعََمج: )١(اإلملام بأحاديث األحكام -٤
 مـن ٌقه إمامَّيورد إال حديث من وث عن األسانيد، وقد اشرتط فيه أن ال ًجمردة

ٰا عىلي رواة األخبار، وكان صحيحِّكَزُم أئمة اظ و َّفُ طريقة أهل احلديث الـحً
ً، وطريقـا أعـرض عنـه ُهَكَلَ وسـُهَدَصَ قـٰى منهم مغـزٍ لكلَّ فإنار؛َّظالفقه النُّ

ٌه، ويف كل خريَكَرَوت  ُّيـدل وممـا ،"اإلمـام" َّالسابقوقد اخترصه من كتابه . )٢(ٍّ
ه مـن ُهذا، وملا خـرج مـا أخرجتـ« :"رشح اإلملام" ذلك قوله يف مقدمة ٰعىل

َّه مقتضيا لالتـُعْ، وكان وض"األحكامأحاديث اإلمام يف معرفة "كتاب  ساع، ً
َومقصوده موجبا المتداد الباع، ع ٰ قوم عن استحسان إطابته إىلَلَدً  استخشان ٌ

 فلـم يفـضوا بمناسـبته وال إخالتـه،  احلامـل عليـهٰى املعنٰإطالته، ونظروا إىل
ُفأخذت يف اإلعراض عنهم بالرأي األحزم، وقلت عند سامع قوهلم ِشنْشنَة : ُ ِ

ًومل يكن ذلك مانعا يل من وصل ماضيه باملـستقبل، وال . )٣(مَزْخَأعرفها من أ

                                            
 

 .هـ١٣٨٣حممد سعيد املولوي، سنة :  مطبوع بتحقيق)  ١(
 ). ١/٤٧(مقدمة اإلملام : انظر)   ٢(
َالشنشنة هي: انظر)   ٣( ِْ ِويرضب هذا املثـل يف قـرب . هي املضغة والقطعة: وقيل. الطبيعة والعادة الغالبة: ِ ْ ُ ُ ُ

َالشبه  مل :قـالُه فيام يَّ ألن؛هه بأبيهِّشبُ ي-ريض اهللا عنهام- البن عباس -يض اهللا عنهر-وقد متثل به عمر . َّ
ًوكان كريام . أخزم: وكان اسمه َّ الطائي حاتمِّ جدُّ من قال هذا جدُلَّ مثل العباس وأوٌ رأيرٍيشُيكن لق

َّجوادا؛ فلام نشأ  َّإن : وقيل. ة أعرفها من أخزمَنِْشنِ ش:هُّه أخزم يف اجلود قال جدِّدَ جَ أخالقَلَّ وتقبٌحاتمً
= 
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ُ ذلـك الكتـاب كتـاب َّ، غـري أن...ًموجبا ألن أقطع ما أمر اهللا به أن يوصـل
ة عند احلاجة إليه، ال كتاب حفظ ودرس يعتكف يف التكرار مطالعة ومراجع

ًعليــه، فــصنفت خمتــرصا لــتحفظ الدارســني، ومجعــت رأس مــال إلنفــاق 
رمحه –وقال اإلسنوي .  )١(»"اإلملام بأحاديث األحكام"ـاملدرسني، وسميته ب

 ٰى قـد أكمـل كتابـه الكبـري العظـيم الـشأن املـسم-رمحه اهللا-وكان «: -اهللا
، وهو الذي اسـتخرج منـه كتابـه -ة مكسورة، بعدها ميممزهب - "اإلمام"ـب

 .)٢(»-بزيادة الالم- "اإلملام" ـ بٰىاملخترص املسم
: قال عنه نفسه ابن دقيق العيد َّ إنٰى جليل القدر، عظيم الفائدة، حتٌوهو كتاب       
ب إعجاب األئمة وقد حاز هذا الكتا. )٣(»هُ مثلِّ يف هذا الفنَعِضُه ما وَّ أنٌأنا جازم«

 شيخ اإلسالم ابن ممن يعنون باألحاديث التي ينبني عليها العمل يف األحكام، فهذا
 . )٤(»هو كتاب اإلسالم«:  يقول-رمحه اهللا-تيمية

ي أبــو ِّدَمـا عمــل أحـد مثلـه، وال احلــافظ الـضياء، وال جـ«: ًوقـال أيـضا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
ِّ عـىل جـدٍ واحـدٍ يف مكـانً فوثبوا يومـاَ وترك بننيُفامت أخزمًأخزم هذا كان عاقا بأبيه،  هم أيب أخـزم ٰ

َّومما سبق فـإن : أقول. هِقُلُم أشبهوا أباهم يف طبيعته وخَّ أهن:أي.ة أعرفها من أخزمَنِْشنِ ش: فقال.ُهْوَمْدَفأ
ح ْدَيف سياق القإما كام يف احلادثتني األوليني، ودح  يف معرض املَّ لبيان قرب الشبه، إماهٰتى بؤُاملثل يهذا 

املحكم، ابـن سـيده : نظرا. ٰ يف األعىل-رمحه اهللا–العيد ه عن ابن دقيق ُّكام يف احلادثة األخرية، وفيام أثبت
  ).٦/٣٥٤(؛ لسان العرب، ابن منظور )٥/١٠٧(

 ). ٢٤-١/٢٢(رشح اإلملام )   ١(
 ). ٢/٢٢٩(طبقات الشافعية )   ٢(
 ). ٥٧٥(الطالع السعيد )   ٣(
 ). ٥٧٥(الطالع السعيد )   ٤(
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 . )٢(»)١(الربكات

ــام -٥ اإلملــام بأحاديــث "  بٰىَّختــرص املــسمملٌوهــو رشح ل: )٣(رشح اإلمل
رمحـه –  األدفوي عنهقال. رع يف رشحه بطريقة مل يسبق هلا مثيلب، "األحكام

اشتمل هذا الكتاب من الفوائد النقلية، والقواعد العقليـة، واألنـواع «: -اهللا
كت اخلالفية، واملباحث املنطقيـة، واللطـائف البيانيـة، واملـواد األدبية، والنُّ

احلديثية، وامللح التارخيية، واإلشارات الصوفية، ما يـشهد اللغوية، والعلوم 
ه أكمـل  والكتاب مل يـتم، لكنـَّ.)٤(»له بفضله، وحيكم له بعلو منزلته يف العلم

 . َّتسويده، وبيض منه قطعة

ولو كمل مل يكن لإلسالم مثله، وكان جييء يف «: -رمحه اهللا– فديَّيقول الص

                                            
 

أحد أئمة احلنابلة ، احلراين،  جمد الدين أبو الربكات بن أيب القاسم اخلرض،عبد السالم بن عبد اهللا: هو)   ١(
 العراق والشام واحلجاز، ٰ، ورحل إىل)هـ٥٩٠(يف وقته، فقيه حمدث مفرس، ولد بحران حوايل سنة 

 ).هـ٦٥٢(تويف يف حران سنة 
: انظـر. ٰتفسري القرآن العظيم، ومنتقى األخبار يف أحاديث األحكـام، واملحـرر يف الفقـه: من تصانيفه

،  األعـالم؛)٢٣/٢٩١( ، الـذهبي النـبالء أعـالمسـري؛ )٢/٢٤٩( ابـن رجـب  طبقات احلنابلة،ذيل
  ).٤/٦( الزركيل

 . )٥٧٥(لسعيد الطالع ا)   ٢(
َطبع منه جملدان )   ٣( ِ وقـد . هــ١٤١٨عبد العزيز الـسعيد، سـنة .د:  بتحقيق-ٌ هي رشح لسبعة أحاديث–ُ

ٌأن ما عثر عليه مـن الكتـاب إنـام هـو رشح لثامنيـة : -حفظه اهللا–سعد آل محيد /أفادين الشيخ الدكتور َّ ُ َّ
 . - واهللا أعلم–ًوعرشين حديثا فقط 

 ). ٥٧٥(د الطالع السعي)   ٤(



 
 

 

٧٦ 

 .)١(»ًمخسة وعرشين جملدا
ِّ نقال عن قطب الدين احللبـي -هبي َّوقال الذ ورشح بعـض «:  رمحهـام اهللا–ً

ً رشحا عظيام"اإلملام" ً«)٢(. 
، ورشع "اإلملام يف أحاديث األحكام"وصنَّف «: -رمحه اهللا–وقال ابن حجر 

ٰ فيهام بالعجائب الدالة عىلٰى أتيف رشحه، فخرج منه أحاديث يسرية يف جملدين  سعة َّ
 .)٣(»ستنباط يف االًدائرته، خصوصا

 فـذهب "اإلمام"ٌهذا، وقد حصل تداخل بني اسم هذا الرشح واسم كتاب 
دفوي يف ُاأل، ك" اإلمام"ـ ب"رشح اإلملام" تسمية ٰإىلالعيد ٌمجع ممن ترمجوا البن دقيق 

 يف )٤(يوطي يف حـسن املحـارضة، وابـن العـامدُّفدي يف الوايف، والـسَّالع، والصَّالط

                                            
 

 ). ٤/١٩٣(الوايف بالوفيات )   ١(
 ). ٤/١٤٨٢(تذكرة احلفاظ )   ٢(
 ). ٤/٩٢(الدرر الكامنة )   ٣(
عبد احلي بن أمحد بن حممد، أبو الفالح، ابن العـامد العكـري الـصاحلي احلنـبيل، األديـب املـؤرخ : هو)  ٤(

رة واستمر هبا مدة طويلة، ثـم رحـل ٰ، وانتقل إىل القاه)هـ١٠٣٢(الفقيه، مولده بـصاحلية دمشق سنة 
ًإىل مكة حاجا فتويف هبا، نعته تلميذه املحبي فقال  الطرفـة املفـنن األديب املصنف اهلامم العامل شيخنا": ٰ

 وتقييـد العلميـة بـاخلزائن والتمتـع األعيان ومداخلة املذاكرة يف التحول يف الشأن العجيب اإلخباري
 باآلثـار إحاطـة وأغـزرهم املتكـاثرة بـالفنون وأعـرفهم اسالنـ آدب مـن وكـان فـن كل من الشوارد

 . ودفن باملعالة) هـ١٠٨٩(تويف بمكة سنة . "والتحرير الكتابة ٰعىل وأقدرهم مساجلة وأجودهم
 يف األثـر خالصـة: انظـر. ٰشذرات الذهب يف أخبار من ذهب، ورشح منتهـى اإلرادات: من تصانيفه

 ).٣/٢٩٠(؛ األعالم، الزركيل )٢/٣٤٠( عرش، املحبي احلادي القرن أعيان



 
 

 

٧٧ 

 واخلطـأ يف تـسميته .)٢(نـون، وغـريهمُّ يف كـشف الظ)١(ةذرات، وحاجي خليفَّالش
ٍقديم، وله ثالثة أسباب هي ٌ: 

 ."رشح اإلملام"، و"اإلملام"خمترصه ، و"اإلمام": تقارب أسامء كتبه الثالثة -١
 "اإلمـام"، وتداول نسخه بني أهل العلـم، بعكـس  ورشحه"اإلملام"شهرة  -٢

 .ُالذي فقد أكثره
 .)٣( املتأخرينٰ؛ مما جعل اخلطأ يتسلل إىلخطأ بعض املتقدمني يف تسميته -٣

َّوالصحيح أهنام  ، وهـو -رمحـه اهللا– كتابان متغايران كالمها البن دقيق العيدَّ
 . )٤(بقات، واحلافظ ابن حجر يف الدررَّكي يف الطْبُّقول تلميذه القاسم التجيبي، والس

                                            
 

، مولـده )شـلبي(ٰمصطفى بن عبد اهللا القسطنطيني الشهري بحاجي خليفة، ومال كاتب جلبـي أو : هو)  ١(
ٰوهبا منشأه، وتعلم الفقه صغريا عىل أيدي العلامء احلنفية، وتوىل الكتابة ) هـ١٠١٧(بالقسطنطينية سنة  ٰ ً

ٰيف نظارة اجليش، وما زال يرتقى حتى  بلـغ كتابـة أرسار الـسلطان  مـراد الرابـع، وكـان مـدير املاليـة، ٰ
ًولذلك لقب بخليفة، ثم إنه حج بعد ذلك وتلقب بحـاجي، وتفـرغ بعـدها للعلـم تدريـسا وتـصنيفا  ً

ٰوتأليفا إىل أن تويف رمحه اهللا سنة   .بالقسطنطينية) هـ١٠٦٧(ً
بـار يف أسـفار البحـار، تقـويم كشف الظنـون عـن أسـامي الكتـب والفنـون، حتفـة الك: من تصانيفه
؛ )٧/٢٣٦(؛ األعـالم، الـزركيل )١/٧٣٢(معجـم املطبوعـات، يوسـف رسكـيس : انظر. التواريخ

 ).١٢/٢٦٢(معجم املؤلفني، كحالة 
؛ )١/٣١٨(؛ حـسن املحـارضة، الـسيوطي)٤/١٩٣(؛ الوايف بالوفيات )٥٨١(الطالع السعيد : انظر)   ٢(

 ).١٥٨(؛ كشف الظنون )٦/٥(ب شذرات الذه
 ). ١/٢٣(سعد آل محيد .، د"اإلمام"مقدمة حتقيق كتاب : انظر)   ٣(
 ). ٤/٢١١(؛ الدرر الكامنة )٩/٢١٢(؛ طبقات الشافعية )٢٠(مستفاد الرحلة )   ٤(



 
 

 

٧٨ 

َّساعية خرجهـا ًوهي أربعون حـديثا تـ:  العاملنيِّواية عن ربِّاألربعون يف الر -٦
 . )١(لنفسه

 .)٢(االقرتاح يف بيان االصطالح -٧

  .)٣(نبذة يف علوم احلديث -٨

 . )٤(طبقات احلفاظ -٩

 

 .)٦(ينِّاالقرتاح يف أصول الد: ها ابن العامدَّسام: )٥(عقيدة ابن دقيق العيد -١٠

 . مةِّرسالة يف شأن أهل الذ -١١

 

ــب يف رشح التَّحتفــة الل -١٢ ــبَّبي ــه مــتن الغايــة والت: )٧(قري  أليبقريــب َّرشح في

                                            
 

 ). ١/٥٤(؛ إيضاح املكنون )٤/١٤٨٢(تذكرة احلفاظ )   ١(
عـامر حـسن .د : حتقيـق-١ :نيوقـد طبـع بتحقيقـ). ٢١(؛ مـستفاد الرحلـة )١٤٣(برنامج التجيبي )   ٢(

  . م٢٠٠٦ سنة ُّقحطان الدوري.د : حتقيق-٢ .هـ١٤١٧صربي، سنة 
 . ٨٧٦: خمطوط، وتوجد منه نسخة يف املتحف الربيطاين بلندن، رقم احلفظ)   ٣(
ٰ، وقد وردت تسميته يف املقفى )٢٠(مستفاد الرحلة )   ٤( ِّمجع كل من سمي حافظ): ٦/٣٧٠(ْ ُ ِّ . 
: ُوتوجد منـه نـسخة يف). ١/٢٥(؛ هدية العارفني، البغدادي )١١٥٧(نون، حاجي خليفة كشف الظ)   ٥(

  .٧_٠٩٧٥٧: مركز امللك فيصل للبحوث بالرياض، رقم احلفظ

 ). ٥/٦(شذرات الذهب )   ٦(
وقـد ). ٢/٢٦(؛ طبقات الفقهاء الشافعية، ابـن قـايض شـهبة )٢/٢٢٩(طبقات الشافعية، اإلسنوي )   ٧(

= 



 
 

 

٧٩ 

ً، أمحد بن احلسن بـن أمحـد األصـبهاين الـذي كـان عائـشا يف سـنة )١(جاعُش
 . وهو كتاب خمترص يف الفقه الشافعي).هـ٥٠٠(

ٰق رشحا عىلَّعل -١٣ وقد خلصه من الوجيز :  )٣( يف فقه الشافعية)٢( خمترص التربيزيً
 . )٤(ي خليفةللغزايل، وقد ذكر هذا الرشح حاج

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

ِطبع مرتني َّعبـد الـستار .د:  حتقيق-٢. هـ١٤٢٠ني، دار أطلس سنةصربي سالمة شاه.د:  حتقيق-١: ُ
 .هـ١٤٢٩الكبييس، دار ابن حزم سنة 

ٰبالبرصة، تفقـه عـىل ) هـ٤٣٤(أمحد بن احلسن بن أمحد، أبو شجاع األصبهاين القايض، مولده سنة : هو)  ١(
ًوكان حيـا سـنة ! ٰ أقف له عىل تاريخ وفاةَّمذهب الشافعي، ودرس املذهب يف البرصة أربعني سنة، ومل

 ). هـ٥٠٠(
؛ طبقـات الـشافعية )٤/٧٤(معجـم البلـدان، يـاقوت : انظـر. خمترص يف فروع الشافعية: من تصانيفه

 ).٦/١٥(ٰالكربى، السبكي 
بن إسامعيل، أبـو سـعد، أمـني الـدين، التربيـزي، مولـده سـنة ) أو أيب حممد( املظفر بن أيب اخلري ::هو)  ٢(

ّ، وتعلم ببغداد، ودرس بالنظامية، ثم رحل إىل احلج، ثم إىل مرص ودرس هبا مدة، ثم رحـل )هـ٥٥٨( ٰ ٰ َّ
 ًفقيهـا مرص ديار يف العلم مشايخ أجل من وكان": ٰإىل العراق ثم شرياز وهبا تويف، نعته السبكي بـقوله

 ).هـ٦٢١( تويف سنة ".مربزا ًمناظرا ًإماما العبادة كثري ًزاهدا ًعابدا ًأصوليا
 طبقـات: انظـر. سمط الفرائد يف الفقه، واملخترص يف الفروع، والتنقيح يف أصـول الفقـه: من تصانيفه

؛ األعـالم، )٢/٩١(؛ طبقـات الـشافعية، ابـن قـايض شـهبة )٨/٣٧٣(ٰالكـربى، الـسبكي  الشافعية
 ).٧/٢٥٧(الزركيل 

 ). ٢/٢٦(ة، ابن قايض شهبة ؛ طبقات الفقهاء الشافعي)٩/٢١٢(طبقات الشافعية، السبكي )   ٣(
 ). ١٦٢٦(كشف الظنون )   ٤(



 
 

 

٨٠ 

وهـو كتـاب : )٢( يف األحكـام)١( اإلشـبييلِّاحلـق  مقدمة كتاب عبدٰإمالء عىل -١٤
 "االقرتاح" هل كتابَّيف أو -رمحه اهللا –العيد  ذكره ابن دقيق ٰىغرُّاألحكام الص

 مقدمـة رشح األحكـام ٰ مواضع من ذلك فيام أمليته عـىلُوقد ذكرت«: فقال
 . )٣(» - ٰه اهللا تعاىل رمح- أليب حممد عبد احلقٰىغرُّالص

 الـشافعي )٤(أليب بكر حممد بن أمحد الشايش: رشح العمدة يف فروع الشافعية -١٥

                                            
 

عبد احلق بن عبـد الـرمحن بـن عبـد اهللا، أبـو حممـد ابـن اخلـراط األزدي اإلشـبييل، مولـده سـنة : هو)  ١(
ً، تقريبا، رحل من بلده أشبيلية بعد الفتنة الواقعة يف األندلس بعد انقراض الدولة اللمتونيـة )هـ٥١٠(

ٰ إىل احلج ثم نزل بـجاية وتوىل اإلمامة اخلطابة هبا وظل هبـا يبـث فقهـه وعلمـه حتـى ٰإىل لبلة ثم ذهب ٰ ٰ
 ًعارفـا وعللـه باحلـديث ًعاملـا ًحافظا ًفقيها وكان": نعته القضاعي فقال). هـ٥٨١(أدركته املنون سنة 

 والـورع والزهـد والـصالح بـاخلري ًموصـوفا احلفـاظ مثلها من خيلو ال وأوهامه ونقلته رجاله بأسامء
  ".بسهم القريض نظم يف ًضاربا األدب، يف ًمشاركا الدنيا، من والتقلل السنة ولزوم

الـصلة،  لكتـاب التكملة: انظر. املعتل من احلديث، واألحكام الرشعية، واجلامع الكبري: من تصانيفه
 ؛ األعــالم، الــزركيل)٢١/١٩٨(؛ ســري أعــالم النــبالء، الــذهبي )٣/١٢٠( ابــن األبــار القــضاعي

)٣/٢٨١.( 
 ). ٥٧٦(الطالع السعيد، األدفوي )   ٢(
 ). ١٦(االقرتاح )   ٣(
حممد بن أمحد بن احلسني بن عمر، أبو بكر فخر اإلسالم الـشايش الفـارقي امللقـب باملـستظهري، : هو)  ٤(

ٰبميافارقني، وهبا نشأ وتفقه أوال، ثم رحل إىل بغداد والزم أبا إسحاق الشرياز) هـ٤٢٩(مولده سنة  ي ً
ٰوتفقه به، وبرع يف املذهب، حتى أصبح شيخ الشافعية يف العراق بعـد وفـاة شـيخه، وتـوىل التـدريس  ٰ

 ).هـ٥٠٧(ٰ، ومل يزل شيخها إىل أن تويف رمحه اهللا سنة )هـ٥٠٤(بالنظامية سنة 
حلية العلامء يف معرفة مذاهب الفقهاء، والشايف رشح خمتـرص املـزين، والعمـدة يف فـروع : من تصانيفه

= 



 
 

 

٨١ 

 )١(ذكره حاجي خليفة يف كشف الظنون، والبغـدادي): هـ٥٠٧( سنة ٰاملتوىف
 . )٢(يف هدية العارفني

أليب بكر أمحد بن احلسني بن سهل : رشح عيون املسائل يف نصوص الشافعي -١٦
 . )٤(ذكره حاجي خليفة ): هـ٣٥٠( يف حدود سنة ٰ، املتوىف)٣(الفاريس

 .)٥(رشح كتاب ابن احلاجب يف الفقه املالكي -١٧

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

؛ )٤/٢١٩(؛ وفيات األعيان، ابـن خلكـان )٩/١٥٢(الكامل يف التاريخ، ابن األثري : انظر. لشافعيةا
 ).٦/٧٠(ٰطبقات الشافعية الكربى، السبكي 

إسامعيل بن حممد أمـني بـن مـري سـليم البابـاين البغـدادي، مولـده ومـسكنه ببغـداد، تـويف سـنة : هو)  ١(
 ).هـ١٣٣٩(

ٰ الذيل عىل كشف الظنون، وهديـة العـارفني يف أسـامء املـؤلفني وآثـار إيضاح املكنون يف: من تصانيفه
 ).٢/٢٨٩(؛ معجم املؤلفني، كحالة )١/٣٢٦(األعالم، الزركيل : انظر.  املصنفني

، وقـد تفـردا يف ذكـر هـذا الكتـاب دون )٢/١٤٠(؛ هدية العارفني )١١٧٠-١١٦٩( كشف الظنون )  ٢(
ْسائر من ترمجوا البن دقيق  ُّ؛ وهو ما جعل بعض البـاحثني يعدونـه مـن االلتبـاس، -رمحه اهللا  –العيد َ

َّحيث تصورا  مقدمـة : انظـر. َّالذي هو رشح عمدة األحكام، أنه رشح عمدة الـشايش) رشح العمدة( ُ
 ).١٥٤-١٥٣(كتاب االقرتاح 

شافعية، قـال أمحد بن احلسني بن سهل، أبو بكر الفاريس، صاحب ابن رسيج، إمام فقيه من أئمة ال: هو)  ٣(
 يف حـدود – رمحـه اهللا –تـويف . "الـشافعي مـذهب يف باهرة مصنفات له إمام فقيه": الصفدي يف حقه

 ). هـ٣٥٠(
؛ )٦/٢٠٧(الوايف بالوفيات، الـصفدي : انظر. كتاب عيون املسائل يف نصوص الشافعي: من تصانيفه

 ).١/١١٤(؛ األعالم، الزركيل )٢/١٨٤(ٰطبقات الشافعية الكربى، السبكي 
 ).١١٨٨( كشف الظنون )  ٤(
 ).٩/٢١٢(؛ طبقات الشافعية، السبكي )٣/٢٥٩(ُ ملء العيبة، ابن رشيد )  ٥(



 
 

 

٨٢ 

  .)١( قايض إمخيمٰجواب ابن دقيق العيد إىل -١٨

 

 . )٣(ذكره األدفوي والبغدادي:  يف أصول الفقه)٢(رشح مقدمة املطرزي -١٩

، ذكـر ذلـك ٍهـو يف عـرش ورقـاتو: رشح عنوان الوصول يف أصول الفقـه -٢٠
 .  )٥( يف البحر املحيط)٤(ركيشَّ، وذكره الز الظنونكشفحاجي خليفة يف 

 ســنة ٰ، املتــوىف)٦(ازيَّين الــرِّ كتــاب املحــصول لإلمــام فخــر الــدٰق عــىلَّعلــ -٢١
                                            

 

 .٥/٣٥٦، ٥/١٥٢:  خمطوط، وتوجد منه نسخة يف دار الكتب املرصية بالقاهرة، رقم احلفظ)  ١(
 .مل أجد له ترمجة): صاحب مقدمة يف أصول الفقه(املطرزي )  ٢(
 ). ٢/١٤٠(، وهدية العارفني  )٥٧٦(سعيد  الطالع ال)   ٣(
حممد بن هبادر بن عبداهللا، أبو عبد اهللا بدر الدين الزركيش املرصي الشافعي، أصـله مـن األتـراك، : هو)  ٤(

ًكان فقيها أصوليا حمدثا، مجيل العبارة، رشيق األسلوب، لقب باملصنف لكثرة تـصانيفه، عـاش تـسعا  ً ً ً
 ). هـ٧٩٤( يف رجب سنة وأربعني سنة، ومات بالقاهرة

املنثور يف القواعد، الربهان يف علوم القـرآن، إعـالم الـساجد بأحكـام املـساجد، البحـر : من تصانيفه
؛ )٣/١٦٧(طبقـات الـشافعية، ابـن قـايض شـهبة  : انظر يف ترمجتـه. املحيط يف أصول الفقه، وغريها

 ).٢/١٥٧(ن، الداودي ؛ طبقات املفرسي)٣/١٣٨(؛ إنباء الغمر )٣/٣٩٧(الدرر الكامنة 
 ).١١٧٦(؛ كشف الظنون )١/٨(البحر املحيط )   ٥(
 الـرازي ،القريش الطربستاين األصل،  فخر الدين األصويل،اهللا  أبو عبد،حممد بن عمر بن احلسني: هو)  ٦(

 ، )هــ٥٤٤( ولـد سـنة ، كبري األذكياء واحلكـامء واملـصنفني، املفرس، العالمة الكبري ذو الفنون،املولد
 ومهـر يف أنـواع العلـوم العقليـة، ففـاق يف املنطـق ٰاشتغل عىل أبيه اإلمام ضياء الدين خطيـب الـري،

  .)هـ٦٠٦( تويف هبراة يوم عيد الفطر سنة والطب وغريها، 
:  أنظـر. وغـري ذلـك يف أصول الفقه، واملحصول،املطالب العلية، و تفسري القرآن الكريم:ه تصانيفمن

= 



 
 

 

٨٣ 

 . )١(ذكره ابن رشيد): هـ٦٠٦(

 . )٢(ذكره ابن رشيد: قليدَّالة التُ غٰ عىلِّشديد يف الردَّالت -٢٢

 

، ٍ، ومباحـث عجيبـةٍ فيه بأشياء غريبـةٰىأت«: قال األدفوي: ِحوانَّاقتناص الس -٢٣
  .)٣(» ٍ، ومواد غزيرةٍوفوائد كثرية

 .)٥()٤(ذكره التجيبي والوادي آيش:  بقوصأمالها بدار احلديث: األمايل -٢٤

 . )٦(سنويه التجيبي واإلًأنشأها ملا كان خطيبا بقوص، ذكر: ديوان خطب -٢٥

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 الـشافعية طبقـات؛ )٢١/٥٠٠ ( أعالم النبالء، الذهبيسري؛ )٢/٣٤٩ (ان، ابن خلكوفيات األعيان
 .)٨/٨١( السبكي ٰالكربى،

 ). ٣/٢٥٩(ملء العيبة )   ١(
 ). ٣/٢٥٩(ملء العيبة )   ٢(
 ). ٥٧٦(الطالع السعيد، األدفوي )   ٣(
يش، عـامل أندلـيس حممد بن حممد بن عبد الرمحن، أبو عبد اهللا، شمس الـدين ابـن جـابر الـوادي آ: هو)  ٤(

 .بغرناطة) هـ٧٤٦( سنة – رمحه اهللا –باألندلس، تويف ) وادي آش(أصله من 
؛ )٧/٣٥(األعـالم، الـزركيل : انظـر. برناجمه الشهري الذي أثبت فيـه مروياتـه وشـيوخه: من تصانيفه

 ).١١/٢٣٠(معجم املؤلفني، كحالة 
 ). ١٣٥(؛ برنامج ابن جابر الوادي آيش )٢٠(مستفاد الرحلة )   ٥(
 ). ٢/٢٣٠(؛ طبقات الشافعية )٢٠(مستفاد الرحلة )   ٦(



  
  
  
  
  
  
  
  

  الثانيالفصل 

   بكتابالتعريف 
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٨٥ 

  المبحث األول
 

  : منهجه: أوال 

 ة طريقـٰ كتابـه إحكـام األحكـام عـىل– رمحه اهللا –ف ابن دقيق العيد َّلقد أل
ِّ ذلك املستميل الشيخ القايض عامد الدين إسامعيل بن تاج الدين ٰاإلمالء كام أشار إىل

لكتـاب ا حفـظ ُتَْرتْفـاخ... «: أمحد بن سعيد بن حممد بـن األثـري احللبـي، بقولـه
ٰ، الذي رتبـه عـىلٰ رمحه اهللا تعاىل)٢( لإلمام احلافظ عبدالغني)١()مدةُالع(املعروف بـ  َّ 

                                            
 

ٰوقـد عمـد فيـه مؤلفـه إىل حـذف أسـانيد األحاديـث، . ملسو هيلع هللا ىلصاألنام ِّعمدة األحكام عن سيد : هو كتاب)  ١( ِ
َواقترص عىل إثبات اسم الصحايب الراوي للحديث، وأثبت إىل جانب الصحابة الرواة أسامء عدد قليل  ٰ ٰ

ٰذين ورد ذكرهم يف أسانيد عدد من األحاديث استكامال للفائدة، ثم رتـب الكتـاب عـىل من التابعني ال َّ ً
ٰ يف إيراد األحاديث التي اتفق عىل إخراجها البخاري ومـسلم، عـىل - رمحه اهللا–أبواب الفقه، واجتهد  ٰ

ًأن يف الكتاب عددا قليال من األحاديث م ً  الغالـب يـورد ٰني عن اآلخر، وعىلـد الشيخـرد به أحـام انفـَّ
ً عقب احلديث رواية أخرى له، ويف بعض املواطن أكثر مـن روايـة معـوال يف إيـراد تلـك - رمحه اهللا– ِّ ٰ

عمدة "مقدمة حتقيق كتاب : انظر.  إال القليل منها فهي للبخاري»صحيح اإلمام مسلم«ٰالروايات عىل 
 ).١٠-٩(، حممود األرناؤوط "األحكام

د الواحد بن عيل، أبو حممد، تقي الدين املقـديس اجلامعـييل احلنـبيل، مولـده سـنة عبد الغني بن عب: هو)  ٢(
ٰعيل، ثم رحل إىل دمشق وتعلم هبا، ورحل إىل اإلسكندرية واملوصل وبغداد وأصفهان َّبـجام) هـ٥٤١( ٰ

ًومهذان، وكان إماما حافظا للحديث، عاملا برجاله، فقيها بأحكامه، نعته الذهبي بـ ً ً  احلافظ عاملال اإلمام"ً
َّاألثري املتبع عامل احلفاظ العابد القدوة الصادق الكبري ِ  ).هـ٦٠٠( تويف رمحه اهللا بمرص سنة "َّ

الكـامل يف أسـامء الرجـال، والـدرة املـضية يف الـسرية النبويـة، والنـصيحة يف األدعيـة : من تـصانيفه
؛ )٢/١٥٢(د، ابـن مفلـح ؛ املقـصد األرشـ)٢١/٤٤٣(النبالء، الذهبي أعالم سري: انظر. الصحيحة

 ).٤/٣٤(األعالم، الزركيل 



 
 

 

٨٦ 

 ٰ منها حتتـاج إىلٍأبواب الفقه، وجعله مخسامئة حديث، فوجدت األحاديث كل لفظة
 فاخرتت أن أعلم معاين األحاديث التي.. .ٍ وحتقيقٍ كشفٰ، وتفتقر إىلٍ وتدقيقٍبحث

 رمحهـام اهللا، )٢( ومـسلم)١( اإلمامني البخـاريٰأوردها صاحب العمدة، وأسندها إىل
أبـا .. .فلم أجد من علامء الوقت من يعرف هذا الفن، إال واحد عرصه وفريد دهره

ُفوحدت.. .ينِّبن الشيخ جمد الدحممد اين ِّالفتح تقي الد ُمايل إليه، وعولت آَّ  يف فهم َّ
ُه القصد مما أريد، وأصغيتُفتَّ وعرمعاين هذا الكتاب عليه، ُ ملا يبدي فيه مـن القـول ُ

ٍ عيل من معانيه كل فن غريبٰفأمىل ُوما يعيد،  غريه أن خيطر ٰ عىلٍ بعيدٰى، وكل معن)٣(َّ
                                            

 

َحممد بن إسامعيل بن إبراهيم بن املغرية بن بردزبة، أبو عبد اهللا البخاري اجلعفي، نعته السبكي بــ: هو)  ١( َ َْ ْ :
 وحـافظ املرسـلني، سـيد أحاديث يف عليه واملعول املؤمنني، وشيخ املوحدين، وقدوة املسلمني، إمام"

ٰ، وطلب احلديث صـغريا ورحـل يف طلبـه إىل األقطـار، )هـ١٩٤(ٰ مولده يف بخارى سنة ".الدين نظام ً
 ). هـ٢٥٦(ٰومجع فأوعى، وهو إمام أهل احلديث بال منازع، تويف رمحه اهللا بسمرقند ليلة الفطر سنة 

مجتـه انظـر تر.  اجلامع الصحيح، وخلق أفعال العباد، والتاريخ الكبري، والتاريخ الصغري: من تصانيفه
؛ البداية )٤٧١-١٢/٣٩١(؛ سري أعالم النبالء، الذهبي )٣٤-٢/٤(تاريخ بغداد، اخلطيب : وافية يف

 ).  ٤٩٣-٤٧٧(؛ هدي الساري مقدمة فتح الباري، ابن حجر )١١/٢٤(والنهاية، ابن كثري 
الثبـت إمـام مسلم بن احلجاج بن مسلم، أبو احلسني، القشريي النيسابوري، اإلمام احلافظ احلجة : هو)  ٢(

ٰبنيـسابور، رحـل إىل العـراق واحلجـاز ) هــ٢٠٤(املحدثني، صاحب اجلامع الصحيح، مولـده سـنة 
 ).هـ٢٦١(ٰوالشام ومرص يف طلب احلديث، فنال منه القدح املعىل، تويف رمحه اهللا بنيسابور سنة 

تـاريخ بغـداد، : يفانظـر ترمجتـه .  ٰاجلامع الصحيح، والكنى واألسامء، وطبقات التابعني: من تصانيفه
؛ ســري أعــالم النــبالء، الــذهبي )٢٧/٤٩٩(؛ هتــذيب الكــامل، املــزي )١٠٣-١٣/١٠٠(اخلطيــب 

)٥٨٠-١٢/٥٥٧.( 
 لرغبة تلميذه ومل يعتذر منه، أو يشرتط عليه أن - رمحه اهللا–َّتأمل كيف استجاب اإلمام ابن دقيق العيد )  ٣(

ْيكون معه مجع من الطلبة؛ فكانت العاقبة أن  َّ ٰبارك اهللا يف رشحه وقيض له من ينرشه وخيدمـه إىل يومنـا ٌ َّ
 !هذا



 
 

 

٨٧ 

 .)١(»ٌبباله وهو عليه قريب
َّن هذا الرشح إمالء إال أنومع كو ً ال يكاد جيد فرقا بينه وبني ما القارئ ً ِّألف ْ ُ

 وذلك لرسـوخ ممليـه يف علـوم الـرشيعة ومتكنـه مـن  التحرير والكتابة؛عن طريق
 . العربية واألدب والبيان

 :  فيمكن تلخيصه يف اآليت– رمحه اهللا –ا منهجه َّوأم
 رشحـه للحـديث بـذكر ترمجـة الـصحايب – رمحه اهللا –يبدأ ابن دقيق العيد  -١

 )٢(يل بـن أيب طالـباوي، كام فعل مع عـَّر ترمجة الرِّؤخُراوي احلديث، وقد ي
 آخر باب ٰ إىل)٣(ذيَّريض اهللا عنه، إذ أخر ترمجته من احلديث األول يف باب امل

 . )٤(املواقيت من كتاب الصالة
ويف : ، أوٌفيـه مـسائل: ، أو يقـولٍوالكالم عليه مـن وجـوه: ثم يقول بعدها -٢

                                            
 

 ). ١/٤(إحكام األحكام )  ١(
بن هاشم، أبـو احلـسن وأبـو تـراب ) شيبة احلمد(بن عبد املطلب ) عبد مناف(عيل بن أيب طالب : هو)  ٢(

لم يف قـول ، مولده قبل البعثة بعرش سـنني، وهـو أول مـن أسـالقريش اهلاشمي، ابن عم رسول اهللا 
 وشـهد معـه ، ومل يفارق النبـيٰكثري من أهل العلم، وقد نشأ وتربى يف بيت النبوة ويف حجر النبي

 وأحـد العـرشة ٰاملشاهد كلها إال تبوك، فإنه استخلفه فيها عىل املدينة، وهو زوج فاطمة بنـت النبـي
 يف رمـضان سـنة  قتـل .لفـاء الراشـدينٰاملبرشين باجلنة وأحد الستة أصحاب الـشورى ورابـع اخل

ٰ؛ ذخائر العقبى، املحب الطـربي )٣/١٠٨٩(االستيعاب، ابن عبد الرب : انظر. سنة)٦٣(وله ) هـ٤٠(
 ).٤/٥٦٤(؛ اإلصابة، ابن حجر )٥٥(

 ).١/٧٥(إحكام األحكام )  ٣(
 ).١/١٥٢(إحكام األحكام )  ٤(



 
 

 

٨٨ 

 . ونحو ذلك.. .احلديث فوائد

ًطه من مسائل، ويضع هلا أرقامـاً ، ثم يبدأ بذكر هذه الوجوه، وتعداد ما يستنب -٣
ُفيبدأ برشح غريب احلديث إن وجد، ثم يعرض املسائل األصولية والفقهيـة 

 ومالـك والـشافعي )١(ملذاهب الفقهاء أيب حنيفةًغالبا من احلديث، يتعرض 
، مـع بيـان وجـه ٍ باختـصار ويـوازن بينهـا– اجلميع ٰ رمحة اهللا عىل–)٢(وأمحد

 ٍ وأحاديثٍةًام اختياره بأدلِّح لديه مدعَّذكر ما ترج، وٍاالستدالل لكل مذهب
 . غري التي وردت يف الباب

                                            
 

كويف، إمام أهل الـرأي، فقيـه امللـة، عـامل ٰالنعامن بن ثابت بن زوطى، أبو حنيفة التيمي موالهم ال: هو)  ١(
، بالكوفة وهبا نشأ، وكـان يمـتهن البـزازة، )هـ٨٠(العراق، أحد األئمة األربعة املتبوعني، مولده سنة 

ًثم تفرغ للعلم والتدريس، رأى بعض الصحابة، وكان إماما يف الرأي، قـوي احلجـة، رسيـع البدهيـة،  ٰ
تـويف رمحـه اهللا سـنة . "ٰالناس يف الفقه عيال عىل أيب حنيفـة" :واسع الذكاء، وحسبك بمقولة الشافعي

 ).هـ١٥٠(
انظـر ترمجتـه .  ٰالفقه األكرب، والعامل واملتعلم، والـرد عـىل القدريـة: - التي تنسب إليه–من التصانيف 

؛ سـري )٤٥٣-١٣/٣٢٣(تـاريخ بغـداد، اخلطيـب ) ٩٢-١٥(أخبار أيب حنيفة، الـصيمري : وافية يف
  ).٤٠٣-٦/٣٩٠(ء، الذهبي أعالم النبال

أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل، أبـو عبـد اهللا الـشيباين اإلمـام، إمـام أهـل الـسنة، مولـده سـنة : هو)  ٢(
علامئها، وكـان  عن وكتب واجلزيرة والشام واليمن ومكة والبرصة الكوفة ٰإىل ببغداد، رحل) هـ١٦٤(

م  وأبو داود وغـريهم، وهـو أعلـم األئمـة ٰحيفظ ألف ألف حديث، وروى عنه األئمة البخاري ومسل
 ). هـ٢٤١(األربعة باحلديث واألثر، تويف رمحه اهللا سنة 

تـاريخ : انظر ترمجته وافية يف. املسند العظيم، الذي مجعه ابنه، والزهد، وفضائل الصحابة: من تصانيفه
أعـالم النـبالء، ؛ سـري )٢٠-١/٤(ٰ؛ طبقات احلنابلة، ابن أيب يعـىل )٤٢٢-٤/٤١٢(بغداد، اخلطيب 

 ).٣٥٨-١١/١٧٧(الذهبي 



 
 

 

٨٩ 

  :زاتهممي: ثانيا 

صوص، ه للنـُّ جيد عظيم فهم– رمحه اهللا –اظر يف رشح ابن دقيق العيد  النََّّإن
ة أفقه، ووفرة علمه، مما جيعـل ته، وسعَّجُ منها، وقوة حوعجيب استنباطه لألحكام

 .)١(»ربتَتْربت احَتْام اخَّلُوك«َّ بأهيا يبدأ أو خيتار، ،ُزاته حيتارِّي ملِيصْحُالـم
َمن تلق منهم ت ََ ْ ْ َّالقيـت سـيدهم : ْلُقَ ُ

 

 
  )٢(َّجوم التي يرسي هبـا الـساريمثل النُّ 

 

 : يلزات الكتاب فيام يِّيممويمكن تلخيص 
َّفكام مر معنا أن: ترتيبه -١  ، ومن شـأن هـذاً له منهجا يف تناول احلديث ورشحهَّ

ُاملنهج أن ي ِّيسهل الفهم واالستيعاب، كام جاء ًيبا يف عرض املسائل، تترورث ْ ُ
بحـث يتعلـق بأصـول : ّ هذا احلديث يتعلق بمباحـثٰالكالم عىل«: يف قوله

ٌالدين، وبحث يتعلق بأصول الفقـه، وبحـث يتعلـق بالفقـه، فأمـا البحـث  ٌ

                                            
 

َّأي كلام تعمقت فيه ازددت بـه «: ً شارحا هذه العبارة– حفظه اهللا –أمحد بن محيد /قال شيخي الدكتور)  ١( َّ ُ
ٰإعجابا ورسورا، وهذه العبارة هي البن العريب املالكي يصف فيها بقلمه البليغ اللحظـات األوىل مـن  ً ً

، ولـوال )مدينـة الـسالم( وإعجابه بـه، وذلـك يف بغـداد – رمحهام اهللا –زايل لقائه بشيخه أيب حامد الغ
ًاإلطالة لنقلت النص بحروفه، فهـو فـوق الوصـف بالغـة وتـأثريا  البـن العـريب، »قـانون التأويـل«. َّ

فتح اجلليـل يف ترمجـة وثبـت شـيخ احلنابلـة عبـداهللا بـن : ًنقال عن كتاب. »ٰالطبعة األوىل) ٤٥٠ص(
 ).٢٥٦(لعقيل عبدالعزيز ا

، والتربيـزي يف رشح )١/٦٨(البيت لعبيد بـن العرنـدس الكـاليب اجلـاهيل، أورده املـربد يف الكامـل )  ٢(
 ).١/١٥١(، والبرصي يف احلامسة البرصية )٢/٢٧٠(احلامسة 



 
 

 

٩٠ 

 .)١(»...أحدمها: ففي موضعني: األول
َّ وتقديمه للنص الرشتعظيمه -٢  : عي، ومن شواهد ذلك ما ييلِّ

د املناسـبة، َّ جمـرٰى هذه املعاين املـستنبطة إذا مل يكـن فيهـا سـوَّفإن«: قوله  -أ 
َّفإذا وقعـت فيهـا االحـتامالت، فالـصواب . ِّفليست بذلك األمر القوي

 .  )٢(»ِّباع النصِّات
 البـرش، فالواجـب  ال حييط هباٌوللفضائل واملصالح مراتب«: ًوقال أيضا  -ب 

 . )٣(»ِّباع النص فيهاِّات

ٰواألوىل«: وقال يف موضع آخر  -ج  ْ  . )٤(»ِّ اتباع النَّصَ

 . )٥(»علق به يف مقابلة داللة النَّصَّ التُّال يصح«: – رمحه اهللا –وقال   -د 

 ٰىافرة بمعنـصوص الظـاهرة املتظـف يف النـَُّّأن نتـرصولـيس لنـا «:  وقال-       هـ
 .)٦(»خيايل

 ٰ ورجـوعهم إىل)٧() ونحـن حمرمـونٍنأكل من حلم صيدأ: (وقوهلم«: وقال -   و      
                                            

 

 ).٢/٢٥(إحكام األحكام )  ١(
 ).١/٣١(إحكام األحكام )  ٢(
 ).١/١٤١(إحكام األحكام )  ٣(
 ).٤/٦٧(كام إحكام األح)  ٤(
 ).٤/١٨٥(إحكام األحكام )  ٥(
 ).٢/١٧٢(إحكام األحكام )  ٦(
 حـديث رقـم -بـاب ال يـشري املحـرم إىل الـصيد-كتاب جزاء الصيد –أخرجه البخاري : متفق عليه)  ٧(

 .)١١٩٦( حديث رقم - باب حتريم الصيد للمحرم-كتاب احلج–، ومسلم )١٨٢٤(



 
 

 

٩١ 

ٰ يف ذلك، دليل عىلملسو هيلع هللا ىلصبي النَّ ، ملسو هيلع هللا ىلصجـواز االجتهـاد يف زمـن النبـي : أحدمها:  أمرينٌ
صوص عند تعـارض األشـباه  النُّٰجوع إىلُّوجوب الر: م أكلوه باجتهاد، والثاينَّفإهن

 .)١(»واالحتامالت

 .)٢(»ٰباع النُّصوص أوىلِّفات: ٍ كل تقديرٰوعىل«: وقال -ز         

 : ُّاألدب يف نقد وتعقب كالم العلامء -٣

ًه إحكام األحكام دلـيال كتاب يف - رمحه اهللا–لقد كان أسلوب ابن دقيق العيد 
 عند عرضه لكالم بعـض ًةَّالتي ظهرت جليه الفاضلة،  وأخالقه الكريمة شامئلٰعىل

، فهـو  ممن خيالفونه الرأي يف بعض ما ذهـب إليـههأهل العلم من سابقيه ومعارصي
َّ فيها اخلالف عرضا علميا وموضوعيا، دون أن يتعرٰىيعرض للمسألة التي جر ً ً ض ً

َّلذكر صاحب القول املخالف غالبا، بل إن ًضفي عليه أحيانـا بعـض األوصـاف ُه ليً
َّاحلميدة، إحسانا للر  : م التي بينهام، ومن ذلكِحً

 .)٣(» الفضالء من املتأخرين، فذكر ما ظاهره اخلالفوسها بعض«: قوله  -أ 
ني يوملا ظهر لبعض الفضالء املتـأخرين مـن املـالك«: - رمحه اهللا –وقوله   -ب 

 . )٤(»... قوة الرفع يف األماكن الثالثة

: فيـه هلـم وجهـان) اس النـَِّةَطِفقامت امرأة من س: (وقوله«: ًوقال أيضا  -ج 

                                            
 

 ).٣/٩٣(إحكام األحكام )  ١(
 ).٤/١٥٧(كام األحكام إح)  ٢(
 ).١/٢١٨(إحكام األحكام )  ٣(
 ).١/١٢٢(إحكام األحكام )  ٤(



 
 

 

٩٢ 

 .)١(»...دباء من األندلسينيما ذهب إليه بعض الفضالء األ: أحدمها

 . )٢(»وبلغني عن بعض أهل العرص«: وقوله  -د 

ً جتعل للكتـاب وصـاحبه قبـوال لـدَزةِّي مثل هذه الـمَّ أنَّوال شك ب َّالُ طـٰىُ
 . )٣(العلم

 : متحيصه ملا ينقل من كالم العلامء -٤
 يكون له فيهـا  ألقوال العلامء دون أنٍ ناقلَدَّرُ جم– رمحه اهللا –مل يكن ابن دقيق العيد 

ُ صاحب العمدة ذكـره لـبعض األحاديـث ممـا ٰيستدرك عىلٌرأي أو توجيه، بل كان  َ ِ
َّانفرد به أحد الشيخني عن اآلخر، وهو ما خيالف منهجه الـذي نـص عليـه يف أول  َّ

هذا احلديث سـها املـصنف يف «: - رمحه اهللا–  العيدٍكتابه؛ فمن ذلك قول ابن دقيق
 :ورشط الكتـاب ...ه مما انفرد بـه مـسلم عـن البخـاريَّفإن ؛إيراده يف هذا الكتاب

 .)٤(»ختريج الشيخني للحديث
ُ مـن حيـث ٍ قـويمٍقَسَ نـٰا عىلَّ أهنَّها ليطمئنُدفنُِّ يَّمُث العلامء قوال وكان يورد أ  
 : اللة، ومن شواهد ذلكَّ الورود والدُجهة

                                            
 

 ).٢/١٣٠(إحكام األحكام )  ١(
 ).٤/١٣٨(إحكام األحكام )  ٢(

ُّوالعرصي املـُشار إليه أظنه ابن تيمية«): ١٢/١٨٥ (»فتح الباري «        قال احلافظ ابن حجر يف  ُّ«. 
َّوال غرو أن يتسم)  ٣( َ ْ َّ هبـذه الـسمة ويتـورع صـاحبه عـن ذكـر أسـامء – رمحـه اهللا – كتاب ابن دقيق العيد َ ِّ

أعـراض املـسلمني حفـرة مـن حفـر النـار، «): ٣٤٤ (- كام يف كتابه االقرتاح–املخالفني، وهو القائل 
 . »وقف عليها املحدثون واحلكام

 . )١/٢١٣(إحكام األحكام )  ٤(



 
 

 

٩٣ 

أ لدينـه هات اسـتربُبُّالـش ٰىقَّمن ات: (وقوله عليه السالم«: – رمحه اهللا –قوله   -أ 
ع، وقد كان يف عرص شيوخ شيوخنا بينهم اختالف َرَ يف الوٌ أصل)١()وعرضه

َهم سلك طريقا يف الوفوا فيها تصانيف، وكان بعضيف هذه املسألة، وصنَّ ع، َرً
 واملبـاح مـا –ً مباحـا ُءَّ كان هـذا الـيشْإن:  أهل عرصه، وقالُ بعضفخالفه
ك، والرتجـيح  جلانب الـرتٌَّ ترجيحَعَرَ الوَّ فيه؛ ألنَعَرَ فال و– طرفاه ٰىاستو

 ذلـك ٰ عـىلٰى بـني املتناقـضني، وبنـٌ، ومجعٌالُساوي حمَّألحد اجلانبني مع الت
 . ًتصنيفا

 : واجلواب عن هذا عندي من وجهني
ٰ املباح قد يطلق عىلَّأن: أحدمها  طرفـاه، َما ال حـرج يف فعلـه، وإن مل يتـساو ُ

ا أن َّإمـ: د فيـه القـول، وقـالَّرفني، فهذا الذي ردَّباح املتساوي الط من املُّوهذا أعم
ٰيكون مباحا أو ال، فإن كان مباحا فهو مستوي الطرفني، يمنعه إذا محلنا املبـاح عـىل ً ً 

ٰ املباح قد صار منطلقا عىلَّ، فإنٰىهذا املعن  ما هو أعم من املتـساوي الطـرفني، فـال ً
 .  اخلاص بعينهٰ عىلُّ العام ال يدلٰال عىلَّ التساوي، إذ الدٰ عىلُّيدل

ٍرفني باعتبار ذاته، راجحا باعتبار أمرَّه قد يكون متساوي الطَّأن: الثاين ، ٍ خارجً
 . )٢(»امنُْك احلٍوال يتناقص حينئذ

ُوقد نقل عن بعض املتأخرين ممن مل يرسـخ قدمـ«: – رمحه اهللا –وقال   -ب  ه يف ُ
                                            

 

 حديث – باب احلالل بني واحلرام بني وبينهام مشبهات –كتاب البيوع  –أخرجه البخاري : متفق عليه)  ١(
 ).١٥٩٩( حديث رقم – باب أخذ احلالل وترك الشبهات – كتاب املساقاة –، ومسلم )١٩٤٦(رقم 

 ).٤/١٨٣(إحكام األحكام )  ٢(



 
 

 

٩٤ 

 الشافعي يقـول بوجوبـه، وهـذا َّ أن–عي  غري الشافٰالفقه، ممن ينتسب إىل
ْ قطعا، فإنٌغلط رمحه  - مل ينقله غريه فالوهم منه، وإن نقله غريه كالقايض ً

 .)١(» ومن هو يف مرتبته من الفضالء فالوهم منهم ال منه–اهللا 

َّ يف معرض كالمه عن حكم صالة حتية املسجد يف أوقـات - رمحه اهللا– وقال -ج 
ا حكاه القايض عياض عن الشافعي يف جواز صالهتا بعـد ا مَّوأم« :النَّهي

 إذ هـي عنـده مـن ؛رِفْسُالعرص، ما مل تصفر الشمس، وبعد الصبح ما مل يـ
قصد ُمنع يف هذه األوقات ما ال سبب له، ويُام يَّوإن .ٌوافل التي هلا سببالنَّ

  هـذهٰهذا ال نعرفه من نقل أصحاب الشافعي عـىل.  كالمهٰى انته...ًابتداء
  .)٢(»الصورة

 : كثرة إيراده للمسائل والقواعد األصولية -٥
ه قد َّ جيد أن– رمحه اهللا –اظر يف كتاب إحكام األحكام البن دقيق العيد  النََّّإن

َّيلء كام هائال من القواعد األصولية، حتُم ً ً ٍ ختريج َ كتابٍ جدارةِّلُ أصبح الكتاب بكٰىَّ
َ، وجماال ر األصولٰ عىلللفروع ُ إنه لينَٰىبوية، حتنة النَُّّ السٰطبيق عىلَّللتًبا ْحً  ٰىِّمي لـدَّ

صوص؛ وذلك لكثرة ما يـربط عية من النَُّّ استنباط األحكام الرشَةَكَلَطالب العلم م
جيح  الرتَّٰ عىل– رمحه اهللا –ه حيرص َّصويل، كام أنُ بني احلكم واملأخذ األ– رمحه اهللا –

  .وذكر اختياره فيام يعرض من مسائل
 : ومن أمثلة ذلك

                                            
 

 ).٢/٦(إحكام األحكام )  ١(
 ).٢/٤٩(إحكام األحكام )  ٢(



 
 

 

٩٥ 

 ٍ أصـوليةٍ مـسألةٰوهذا اخلالف يف هذه املسألة ينبنـي عـىل« :- رمحه اهللا–قال   -أ 
 من ٌ اآلخر عامٰسبة إىل منهام بالنٍِّان، كل واحدَّ، وهو ما إذا تعارض نصٍشكلةُم

إن مل يتناول مـدلول : صني مدلول أحد النَّ:، فنقول...ٍ من وجهٌ، خاصٍوجه
، ً مـثال" املؤمنني " و " املرشكني " فهام متباينان، كلفظة اآلخر وال شيئا منه،

 "فهام متساويان، كلفظـة .  مدلول اآلخرَّوإن كان مدلول أحدمها يتناول كل
يتنـاول كـل مـدلول  ، وإن كان مـدلول أحـدمهاً مثال" البرش " و "اإلنسان 

 ٰسبة إىل بالنـٍِّوجـه ِّ مـن كـلٌعـام: فاملتناول له ولغـريه؛ اآلخر، ويتناول غريه
، ٍوإن كـان مـدلوهلام جيتمـع يف صـورة .ٍ وجـهِّ من كلٌاآلخر، واآلخر خاص

 ٍ مـن وجـهٌ مـنهام عـامٍ واحـدُّلُفكـ؛ ٍ أو صورٍ منهام بصورةٍوينفرد كل واحد
 .)١(»ٍ من وجهٌخاص

َّ باحلديث مسألة أصولية، وهي أن األمر بـاألمر ُقَّويتعل«: – رمحه اهللا –قوله   -ب 
َّر بذلك اليشء أم ال؟ فإن النَّبي باليشء، هل هو أم  قـال لعمـر يف بعـض ملسو هيلع هللا ىلصٌَّ
ِمره، فأمره بأمره: (طرق هذا احلديث ْ َ َ ْ َُ ٍ كل حال، فال ينبغـي أن يـرتدد ٰ، وعىل)َ ِّ ُ

َّيف اقتضاء ذلك الطلب، وإنام ينبغي أن ينظر يف أن لوازم صـيغة األمـر، هـل  َّ
 ٰاللـة عـىلَّستويان يف الدَّ أهنـام هـل يـٰىهي لوازم لصيغة األمر باألمر، بمعنـ

 .)٢(»ٍ واحد أم ال؟ٍ وجهْنِالطلب م

 ِعْضَة بوَّ األلفاظ العامَّ، وهو أنٌ أصوليةٌوهذا فيه قاعدة«: – رمحه اهللا –قوله   -ج 
                                            

 

 ).٥٠-٢/٤٩(إحكام األحكام )  ١(
 ).٤/٥٣(إحكام األحكام )  ٢(



 
 

 

٩٦ 

: ، والثانية...عميمَّما ظهر فيه عدم قصد الت: ، أحدهاٍ ثالث مراتبٰغة عىلُّالل
 سـبب، لقـصد تأسـيس ٰأ ال عـىل مبتـدَدِورُعمـيم بـأن أَّما ظهر فيه قصد الت
ٰما مل يظهر فيه قرينة زائدة تدل عىل: القواعد، والثالثة ٌ عميم، وال قرينة تدل َّ التٌ

 من بعض املتأخرين يف القسم األول يف كون ٌعميم، وقد وقع نزاعَّ عدم التٰعىل
 ذلك، وهذا الطريـق ٰليل عىلَّعميم، فطالب بعضهم بالدَّاملقصود منه عدم الت

ٍبجيدليس  ُ ذلك أمر يعرف من سياق الكالم، وداللـةَّ؛ ألنِّ ُ ُ الـسياق ال يٌ قـام ِّ
ليل عليـه َّ بالـدَبِولـُعليها دليل، وكذلك لو فهم املقصود مـن الكـالم، وط

 .)١(»ه وإنصافهِينِ دٰناظر يرجع إىلُه، والـمِقْوَ ذٰاظر يرجع إىل، فالنََُّرسَعَل

ك، وظـاهر ُس النـُِّرْذُ بعـ)٢( اجلمـعَّاملنقول عن مذهب أيب حنيفـة، أن«: قوله  -د 
ك، ُسه بعذر النـَُّّ، أنٌفر، ولبعض أصحابه وجهَّه بعذر السَّمذهب الشافعي، أن

 كان جيمع بني الصالتني يف طول سفره ذلك، فإن كان مل ملسو هيلع هللا ىلصبي  النََّّنقل أنُومل ي
  احلكم املتجدد عن جتـددَّك؛ ألنُس أن يكون للنُّٰىجيمع يف نفس األمر، فيقو

ٰأمر يقتيض إضافة ذلك احلكم إىل  . )٣(» ذلك األمرٍ

ٌالسياق طريق يف بيان املجمالت، وتعيـني املحـتمالت وتنزيـل «: ًوقال أيضا   -هـ  ِّ
 املقصود منه، وفهم ذلك قاعدة كبرية من قواعد أصـول الفقـه، ٰالكالم عىل

ّا مطولـة َّومل أر من تعرض هلا يف أصول الفقه بالكالم عليها، وتقرير قاعـدهت
                                            

 

 ).٢/١٨٧(إحكام األحكام )  ١(
 . اجلمع بني صاليت املغرب والعشاء بمزدلفة: املراد به)  ٢(
 ).٣/٩٠(إحكام األحكام )  ٣(



 
 

 

٩٧ 

 النـاظر، ٰإال بعض املتأخرين ممن أدركنا أصحاهبم، وهي قاعدة متعينـة عـىل
  .)١(»ناظرُ الـمٰ عىلٍبَغَوإن كانت ذات ش

 ع يف ألفـاظَّغـة ومـدلول الـرشُّإذا تعـارض مـدلول الل« :- رمحه اهللا–وقال     – و
ِ مح،عَّصاحب الرش    .)٢(»عيةَّ الرشِ احلقيقةٰ عىلَلُ

 : ودقة عباراتهجزالة ألفاظه  -٦
 بوضـوح  للعمـدة يف رشحـه– رمحـه اهللا –  العيـدامتاز أسلوب ابـن دقيـق

 َّ أنَّيعة وعلوم العربية، وال شكَّالعبارة، مع قلة األلفاظ، مما يعكس رسوخه يف الرش
تـسويد الـصفحات وكثـرة قني مـن أهـل العلـم، فليـست العـربة بِّفة املحقهذه ص

َّاراتـه، وجمانبـا التوسـع واإلطالـة،  عبًقيقـا يف د –  رمحـه اهللا– كانوقد . النُّقوالت ً
َّ االختصار، فلم يكن يستطرد ويرخي لقلمـه العنـان وإنـام كـان يـذكر مـا ًومراعيا

 :ن ذلكُيناسب املقام، فم
 ذلـك مـن ٰومـا زاد عـىل«:  املسائلٰىما قاله بعد عرضه آراء العلامء يف إحد  - أ

ْ فلـيس مـن رش، األقيـسةوالنَّظـر يفر، َخـُ أحاديـث أٰاألحكام عىل  هـذا ِطَ
 . )٣(»الكتاب

ِ القاتل للسلبَ استحقاقٰىافعي يرَّالش«: ٍوقال يف موضع آخر   -ب َ ً حكام رشعيا َّ ً

                                            
 

 ).٤/٨٣(إحكام األحكام )  ١(
 ).٢/٢٣٧(إحكام األحكام )  ٢(
 ).٢/٦٢(إحكام األحكام )  ٣(



 
 

 

٩٨ 

 . )١(»ٍبأوصاف مذكورة يف كتب الفقه

 ٌواملسألة مـشهورة«:  قال،ق بتقييد املطلقَّ تتعلٍ أصوليةٍوعندما عرض ملسألة  - ج
  . )٢(»يف أصول الفقه

 :  إفادة طالب العلم وتفهيمهٰرص عىلاحل -٧
ٌلقد جتلت عبارات  إفهام ٰ حرصه عىلٰ عىلُّ تدل– رمحه اهللا –  العيد البن دقيقَّ

َّ الطالب ُ جتعل، فهيٍ ومكانٍالقارئ ونفعه، وهذه صفة العلامء الربانيني يف كل زمان
ُيقبلون بك  يف هذا املقام مـا ُرُ التلقي عنه، ومما يذكٰحيرصون عىل شيخهم وٰيتهم عىلِّلُ

ٍل مرةَّأو حني لقيه – رمحه اهللا –ُقاله ابن رشيد  لقيته أول يوم رأيتـه «: ، فكان مما قالَّ
َّ عليه وهو قائم، وقـد حـف ُمتَّباملدرسة الصاحلية، دخلها حلاجة عرضت له، فسل

 . )٣(»به مجع من طالب العلم
ٰ واضحة عىلً يف هذا االحتفاف داللةَّوال ريب أن َا كتب له من  مً ِ  ٰعىل، وٍقبولُ

 .ًوحـديثا ً قـديام،طـالب العلـممنـه   أفـادٍمبـاركٍنـافع  ٍم بـه مـن علـ اهللاهمما أكر
ٰحتفون بكتبه إىلُفالـم ُّ َ ً ال حيصون كثرة-كتاب إحكام األحكامام َّسي ال- يومنا هذاْ َ ْ َ ْ ُ. 
 : ييل ما ، العلمطالب ٰ حرصه عىلٰ عىلِالةَّ الد-رمحه اهللا –ه عباراتومن 

راد املـتكلم مـن ُ مـٰ عـىلُا الدالةَّياق والقرائن، فإهنِّأما الس«: – رمحه اهللا –قوله   -أ 
  بيان املجمالت، وتعيني املحـتمالت، فاضـبط هـذهٰكالمه، وهي املرشدة إىل

                                            
 

 ).٤/٢٣٢(إحكام األحكام )  ١(
 ).٢/٢١٦(حكام األحكام إ)  ٢(
 ).٤٢(سبق ذكره يف صفحة )  ٣(



 
 

 

٩٩ 

ٰا مفيدة يف مواضع ال حتىصَّالقاعدة، فإهن ُ«)١( . 
 يف ألفاظ احلـديث  أن اختالف الرواةٰوقد أشار بعض الناس إىل«: ًوقال أيضا  -ب 

إذا اختلفت الروايات وكانت احلجة ببعضها : فيقول.. .مما يمنع االحتجاج به
 . دون بعض، توقف االحتجاج

هذا صحيح، لكن برشط تكافؤ الروايات، أو تقارهبـا، أمـا إذا كـان : فنقول
 فينبغـي العمـل هبـا، إذ – إما ألن رواته أكثـر، أو أحفـظ –ًالرتجيح واقعا لبعضها 

مسك بـالراجح َّ، واملرجوح ال يدفع التٰىًضعف ال يكون مانعا من العمل باألقواأل
 . )٢(»فتمسك هبذا األصل، فإنه نافع يف مواضع عديدة

َّواستدل به«: – رمحه اهللا –قال   -ج   احلرم بعـد ٰ أنه يقتل يف احلرم من جلأ إىلٰ عىل)٣(ُ
لـة يف قتلـه، فيقتـل ً والقاتل عدوانا فاسق بعدوانه، فتوجـد الع،...قتله لغريه
؛ ألنه مكلـف، وهـذه الفواسـق فـسقها طبعـي، وال تكليـف عليهـا، ٰباألوىل

 الفسق ٰ بإقامة مقتىضٰواملكلف إذا ارتكب الفسق هاتك حلرمة نفسه، فهو أوىل
ٌعليه، وهذا عندي ليس باهلني، وفيه غور، فلينتبه له  . )٤(»واهللا أعلم. .ِّ

                                            
 

 ).٢/٢٢٥(إحكام األحكام )  ١(
 ).٣/١٧٢(إحكام األحكام )  ٢(
 –أخرجـه البخـاري : ، متفـق عليـه... )ُمخس من الدواب كلهن فاسق، يقتلن يف احلرم: (أي بحديث)  ٣(

 –، ومـسلم )٣١٣٦(يث رقـم  حد–  باب مخس من الدواب فواسق يقتلن يف احلرم–كتاب بدء اخللق 
 ).٢٩١٩( حديث رقم – باب ما يندب للمحرم وغريه قتله من الدواب يف احلل واحلرم –كتاب احلج 

 ).٣/٣٧(إحكام األحكام )  ٤(



 
 

 

١٠٠ 

  الثانيالمبحث 
 

 

 – رمحـه اهللا –ٌلقد ذكر رشح العمدة كثري ممن ترجم لإلمام ابن دقيـق العيـد 
 : وأثنوا عليه، منهم

ُ العمدة، لكان عمـدة يف ٰ ما أماله عىلَّلو مل يكن له إال«:  ُاألدفوي؛ حيث قال -١
ِّالشهادة بفضله، واحلكم بعلو  . )١(»هِلْبُ منزلته يف العلم ونُُ

ًرشح العمدة يف األحكـام، أمـاله إمـالء «: – رمحه اهللا – )٢(فرحونوقال ابن  -٢
 .)٣(» ابن األثري، أبان فيه عن علم واسع، وذهن ثاقب، ورسوخ يف العلمٰعىل

ُأذكـر يف زمـن الطلـب أين كنـت  « :-رمحه اهللا – )٤(وقال الشيخ ابن عثيمني -٣ َّ َّ ُ
                                            

 

 ).٥٧٥(الطالع السعيد )  ١(
أه إبراهيم بن عيل بن حممد، أبو الوفاء، برهان الدين ابن فرحون اليعمري املـالكي، مولـده ومنـش: هو)  ٢(

ًباملدينة، ورحل إىل الشام والقدس ثم عـاد إىل املدينـة وتـوىل القـضاء هبـا، وكـان عاملـا فقيهـا بـصريا  ً ً ٰ ٰ ٰ
 . ًعن عمر يناهز السبعني عاما) هـ٧٩٩(باألحكام واألقضية، أصيب آخر عمره بالفالج وتويف سنة 

. ألقضية ومناهج األحكـامالديباج املذهب يف أعيان املذهب، وتبرصة احلكام يف أصول ا: من تصانيفه
؛ التحفـة اللطيفـة يف تـاريخ املدينـة الـرشيفة، الـسخاوي )١/٥٢(الدرر الكامنـة، ابـن حجـر : انظر

 ).١/٥٢(؛ األعالم، الزركيل )١/٨١(
 ).٣١٩ – ٢/٣١٨(الديباج املذهب )  ٣(
، الـشيخ العالمـة حممد بن صالح بن حممد بن سليامن، أبو عبد اهللا آل عثيمـني الـوهيبي التميمـي: هو)  ٤(

بعنيزة من بالد القصيم باململكة العربية السعودية، وهبـا نـشأ، وكانـت ) هـ١٣٤٧(َّالزاهد، مولده سنة 
ٍنشأته نشأة علمية فحفظ القرآن صغريا، وطلب العلم الرشعي فربز فيه، وكـان حـاو ألنـواع العلـوم،  ً

م العلم الرشعي طوال حياتـه، ومكـث ُّودروسه تشهد لذلك، فهو املفرس الفقيه األصويل اللغوي، خد
= 



 
 

 

١٠١ 

ٰأتتبع رشح ابن دقيق العيد عىل هذا الـرشح مـن أعظـم َّ عمدة األحكام؛ ألن َّ
ٰوح يف مسألة الرجوع إىلُّالرش وهو يف احلقيقة من جهة ...  القواعد األصولية،ُّ

ًالقواعد األصولية والفقهية يعترب مرجعا ُ ُ«)١(. 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

ُّيف التدريس خاصة نصف قرن من الزمان، وتوجه إليه الطالب من أصقاع األرض، ومل يز ًَّ َّ ٍ َ ل يف خدمـة َّ
ِّوصيل عليه باملـسجد احلـرام بعـد ). هـ١٤٢١(يف اخلامس عرش من شوال سنة العلم وأهله حتى تويف  ُ

 .سعةصالة عرص يوم اخلميس، فرمحه اهللا رمحة وا
، ورشح )ّفرغـه تالمذتـه(ٰاألصول من علم األصول، والرشح املمتع عـىل زاد املـستقنع : من تصانيفه

، اجلـامع )١٩٧-٢٧(نارص الزهراين .َّابن عثيمني اإلمام الزاهد، د:انظر. األجرومية يف النحو وغريها
 ).١٧٢-١٠(حلياة العالمة حممد بن صالح العثيمني، وليد احلسني 

 ).٢٦(منظومة أصول الفقه وقواعده : انظر)  ١(



 
 

 

١٠٢ 

  الثالثالمبحث 
 

 
َّلقد حظي كتاب إحكام األحكام بعناية من قبل العلـامء، حتـ َ  أكثـروا مـن ٰىِ

َّعنه قديام وحديثا، وأمالنقل  ً ُا من جهة خدمته من حيث إخـراج الـنص، والتعليـق ً ِّ ُ ُ
 : ُعليه، وغري ذلك فيمكن إمجاهلا يف ثالثة جماالت

  : التحقيق: أوال 

ً النص صحيحا سـليام كـام أمـاله مؤلفـه َوأقصد به إخراج ً أو  – رمحـه اهللا –ِّ
 :  منهاٌ، وجاء يف هذا املجال عدد من املحاوالتًقريبا منه

َّطباعته قديام يف اهلند، غري أن  -أ  ً هذه الطبعة قـد ملئـت أغالطـا كثـرية، لكنًَّ هـا ُ
ٰحازت السبق يف إخراج الكتاب إىل  .  الوجودْ

 – ١٣٤٢ُثم طبع الكتاب بعناية الشيخ حممد منـري الدمـشقي يف مـرص سـنة   -ب 
ْهـ، ومل يع١٣٤٤ لعل َن بتصحيحه العناية الواجبة، فكانت األغالط كثرية، وُ
 .ه اعتمد مطبوعة اهلند وحدهاَّعذره أن

َّثم  -ج   – قام بطبعه وتصحيحه الشيخ حممد حامد الفقي، والـشيخ أمحـد شـاكر ُ
َّ وأصبحت هذه الطبعة هي املتداولة بني طالب العلم، وتقع يف ،–رمحهام اهللا 

 . ا مل تسلم من األخطاء املطبعية كسابقتيهاَّدين، إال أهنَّلُجم

هـ، يف دار الفكر ١٤١٧شيخ عبد القادر عرفان حسونة، سنة ُوطبع بتحقيق ال  -د 
 .يف بريوت



 
 

 

١٠٣ 

ًوطبع أيضا بعناية األستاذ  -هـ  وهـي طبعـة هــ،١٤٢٣ سـنة ْحسن أمحد إسرب،/ُ
َّص، غري أن من حيث العناية بالنٌَّدةِّجي  . ه وقع فيها بعض التصحيفاتِّ

  : التعليق: ثانيا 

، احتاج يف بعـض املـواطن ٰى غزير املعنَّام كان كتاب اإلحكام دقيق العبارة، ل
 : كان من الكتب يف هذا املجالقد  إيضاح مراد املؤلف، وٰإىل

 إحكـام ٰ عـىل)١(ُّالعدة حاشية العالمة حممـد بـن إسـامعيل األمـري الـصنعاين  -أ 
األحكام رشح عمدة األحكـام، وقـد طبعـت يف أربعـة جملـدات، باملطبعـة 

عليق عليها الـشيخ عـيل َّبتحقيقها والتهـ، وقام ١٣٧٩السلفية بالقاهرة سنة 
 . َّبن حممد اهلندي، وقدم هلا وأخرجها الشيخ حمب الدين اخلطيب

القـول املفيـد يف إيـضاح رشح : ، أسـامها)٢(خاويَّحاشية لشمس الدين الس  -ب 

                                            
 

حممد بن إسامعيل بن صالح، أبو إبراهيم عز الدين، الصنعاين احلكالين الشهري باألمري الـصنعاين، : هو)  ١(
) هــ١٠٩٩( مولـده سـنة "التـصانيف صـاحب املطلق املجتهد الكبري اإلمام" :قال الشوكاين يف حقه

ٰأخذ عـن علامئهـام، ثـم عـاد إىل صـنعاء يفتـي ويـدرس ٰبكحالن، ونشأ بصنعاء، ورحل إىل احلرمني و
 ).هـ١١٨٢(وخيطب، وقد جرت له مع أهل عرصه خطوب وحمن، تويف رمحه اهللا سنة 

. سبل السالم، توضيح األفكار رشح تنقيح األنظار، وتطهري االعتقاد عن أدران اإلحلـاد: من تصانيفه
 ).٦/٣٨(، الزركيل ؛ األعالم)١٣٩-٢/١٣٣(البدر الطالع، الشوكاين : انظر

حممد بن عبد الرمحن بن حممد، أبو اخلري، شمس الدين السخاوي القاهري الشافعي، مولـده سـنة : هو)  ٢(
ٰبالقاهرة، ورحل يف الطلب وساح يف البالد، ومجـع األجـزاء، وتبحـر يف التـاريخ، واعتنـى ) هـ٨٣١(

 .باملدينة) هـ٩٠٢( سنة ٰباحلديث وعلومه، ونيفت مصنفاته عىل املائتني، تويف رمحه اهللا
الضوء الالمع يف أعيان القرن التاسع، اإلعـالن بـالتوبيخ ملـن ذم التـاريخ، ورشح ألفيـة : من تصانيفه

= 



 
 

 

١٠٤ 

 . )١(العمدة البن دقيق العيد

  :الدراسات الجامعية المعاصرة:  ثالثا 

 مـن درر ونفـائس هـذا الـرشح ٍءيشلقد قام بعض البـاحثني باسـتخالص 
العيد   ابن دقيقياراتتَّا عنيت باجلانب األصويل منه، فتم استالل اخَّاملبارك؛ إال أهن

 : النحو التايلٰ، وهي عىلاألصولية
آراء ابن دقيق العيـد األصـولية مـن خـالل كتابـه اإلحكـام رشح عمـدة   -أ 

 درجـة حممـد بـو زيـان، وهـي رسـالة مقدمـة لنيـل/ األحكام، للباحث
 .املاجستري من جامعة األمري عبدالقادر للعلوم اإلسالمية

آراء ابن دقيق العيد األصولية يف كتابـه رشح عمـدة األحكـام وأثرهـا يف   -ب 
خالـد حممـد العـرويس، وهـي رسـالة / استنباطه من احلديث، للـدكتور

 سـنة  بمكـة املكرمـةٰىمقدمة لنيل درجة املاجـستري مـن جامعـة أم القـر
 .  )٢(هـ١٤١٢-١٤١١

  
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

؛ شذرات الذهب، ابـن )٣٢-٨/٢(الضوء الالمع، للسخاوي نفسه : انظر. العراقي يف علوم احلديث
 ).٦/١٩٤(؛ األعالم، الزركيل )٨/١٥(العامد 

 ).٢/٩٩٠(وذكره الكتاين يف فهرس الفهارس ). ٨/١٦(مع، السخاوي الضوء الال)  ١(
 .وقد سبق ذكر هاتني الدراستني عند ذكر أسباب اختيار املوضوع يف املقدمة)  ٢(



 
  

  
   

  الفصل الثالث

القواعد الفقهية 
والفرق بينها وبين 
  ما يشبهها وأهميتها



 
 

 

١٠٦ 

  المبحث األول
 

 
ًيا من كلمتني، إحـدامها مـضاف، ًركبا وصفُم) القاعدة الفقهية(ا كان لفظ ـَّمل

 معرفـة معناهـا باعتبارهـا َّ الفقهية، فإن مضاف إليه، وهيٰىوهي القاعدة، واألخر
ٰعلام ولقبا متوقف عىل ً ً املناسب أوال تعريف كل ؛ لذا كان منام معرفة كل كلمة منهً

ً، ثم تعريفها باعتبارها علام ولقبا، وذلك من خالل املطلبني التالينيٍةَدِ حٰكلمة عىل ً : 

  : تعريف القاعدة الفقهية باعتبارها مركبا  وصفيا : المطلب األول

 
 : تعريف القاعدة لغة) أ(

 الثبـات واالسـتقرار، ومـن ذلـك ٰى قواعد، وهـي بمعنـٰمع عىلُجت: القاعدة
 القيام، سـمي بـذلك لقـراره بـاألرض، ٰوهو املريض الذي ال يقدر عىل): ُمقعد ال(

 . وهي امرأته يف بيته؛ سميت بذلك لكثرة قرارها يف البيت): قعيدة الرجل(ومنه 
أساسه، ومنه :  عليه، فقاعدة كل يشءٰىبنُ الذي يُِّس األٰىوتأيت القاعدة بمعن

 قول اهللا ٰى عليها، ومن هذا املعنٰىلبيت، أي أساطني البناء وأعمدته التي يبنقواعد ا
: ، وقولــه ســبحانه)١(﴾!  "  #     $  %  &  '﴿: جــل وعــال

﴿È  Ç  Æ  Å  Ä﴾)٢( . 
                                            

 

 .١٢٧: سورة البقرة، اآلية)  ١(
 .٢٦: سورة النحل، اآلية)  ٢(



 
 

 

١٠٧ 

وهي أخشاب أربع معرتضـة يف أسـفله، تركـب فـيهن : ومنه قواعد اهلودج
 .  قواعد البناءٰىعيدانه، وهي جتري جمر

 . وهي أصوله املعرتضة يف آفاق السامء:  السحابومنه قواعد
ًيا ِّ القاعدة هي أساس اليشء وأصله، سواء كان ذلك اليشء حسَّواحلاصل أن

ًكقواعد البيت وقواعد اهلودج، أو معنويا كقواعد الدين أي دعائمه، وقواعد الفقـه 
 . )١( عليها فروعهٰىأسسه التي تبن: أي

 :  العامتعريف القاعدة يف االصطالح) ب(
 وإن اختلفـت –للقاعدة بمعناها العام تعريفات كثـرية، لكنهـا ذكر العلامء  

: اَّ واحد، ولعل من أحـسن مـا قيـل يف تعريفهـا هـو أهنـٰى معنٰ تؤول إىل–ألفاظها 
 . )٢(»حكم كيل ينطبق عىل مجيع جزئياته«

 
 : ًتعريف الفقه لغة) أ(

) ِفقه الرجل: ( العلم باليشء والفهم له والفطنة، يقال:– بكرس الفاء – الفقه
 يـستعمل يف – بـضم القـاف –) ُفقـه( إذا فهـم وعلـم وفطـن، و– بكرس القاف –

                                            
 

؛ لــسان العــرب )٥/١٠٨(؛ مقــاييس اللغــة )٢/٥٢٦(؛ الــصحاح )١/٢٠٤(هتــذيب اللغــة : انظــر)  ١(
)٣٦٤ – ٣/٣٥٧.( 

؛ التحريـر مـع )١/٢٠(ٰ؛ التلـويح عـىل التوضـيح )١٩٥(املصباح املنـري : وانظر). ١٧١(التعريفات )  ٢(
؛ كــشاف )٧٢٨(؛ الكليــات )٤٥ / ١/٤٤(؛ رشح الكوكــب املنــري )١/٢٩(التقريــر والتحبــري 
 ). ٢/١٢٩٥(اصطالحات الفنون 



 
 

 

١٠٨ 

ًإذا صار فقيها، وصار له الفقه نعتا وسجية) ُفقه الرجل: (النعت، يقال ً . 
 . )١(لق الفهم املطٰى الفقه بمعنَّغة، وهو أنُّوهذا ما ذهب إليه مجهور أهل الل

ٌوخصه مجاعة  . )٢(ةَّ بفهم األشياء الدقيقة اخلفيَّ
 . )٣(هو فهم غرض املتكلم من كالمه: وقال آخرون

 َّغة، وهو القـول بـأنُّ األقوال بالقبول ما ذهب إليه مجهور أهل اللٰ أوىلَّولعل
 : ًالفقه هو الفهم مطلقا؛ وذلك لألسباب التالية

ً الفهم مطلقا، ومن ذلك قول اهللا ٰىم بمعنيف القرآن الكري) الفقه(جميء لفظ  -١
ً ما نفهم كثريا مـن ٰى بمعن)٤(﴾J  I        H  G  F  E  D﴿: ٰتعاىل
Ó     Ò    Ñ  Ð  Ï   ﴿: ، ومنـه قولـه جـل وعـال عـن الكفـار)٥(قولك

Õ  Ô﴾)٧(ً أي ال يفهمون حديثا بالكلية وال يقربون من فهمه)٦(. 

                                            
 

؛ لـسان العـرب )٤/٤٤٢(؛ مقـاييس اللغـة )٦/٢٢٤٣(؛ الـصحاح )٥/٤٠٤(هتذيب اللغـة : انظر)  ١(
؛ بيـان )١/٦(؛ اإلحكام، اآلمـدي )١/٥٨(روضة الناظر : وانظر يف كتب أصول الفقه). ١٣/٥٢٢(

 ). ١/٤٧(؛ إرشاد الفحول )١/٨(؛ هناية السول )١/١٨(املخترص 
؛ رشح الكوكب املنـري )١/٨ (؛ هناية السول)١٧(؛ رشح تنقيح الفصول )١/١٥٧(رشح اللمع : انظر)  ٢(

)١/٤١ .( 
 ). ١/٤١(؛ رشح الكوكب املنري )١٦٨(؛ التعريفات )١/٨(هناية السول : انظر)  ٣(
 .٩١: سورة هود، آية)  ٤(
 ).٢/٤٣٩(تفسري القرآن العظيم : انظر)  ٥(
 .٧٨: سورة النساء، آية)  ٦(
 ).١٨٩(تيسري الكريم الرمحن )  ٧(



 
 

 

١٠٩ 

 الفهـم املطلـق، ومـن ٰىبوي الرشيف بمعن يف احلديث النَّ)الفقه(جميء لفظ  -٢
 ٰى بمعنـ)١(»ًمـن يـرد اهللا بـه خـريا يفقهـه يف الـدين«: ملسو هيلع هللا ىلصذلك قـول النبـي 

 . )٢(ِّيفهمه
 ٍده بـيشءِّقيـُ الفهـم املطلـق، ومل تٰى الفقه يأيت بمعنَّغة ذكرت أنُّ كتب اللَّإن -٣

 .)٣(آخر
 :  ًتعريف الفقه اصطالحا) ب(

ًيوعا ُ من أشهرها وأكثرها شَّ، لعلٍ كثريةٍتعريفات يف االصطالح بُ الفقهَفِّرُع
ًوشموال وصحة العلم باألحكام الرشعية العملية املكتسب من أدلتها «: هَّ تعريفه بأنً

 . )٤(»التفصيلية
 : رشح التعريف وبيان حمرتزاته

، وهو جنس يف التعريف، ومـا بعـده )٥( ما هو بهٰهو معرفة اليشء عىل: العلم

                                            
 

بـرقم ) ١/٤٢(ًكتاب العلم، باب من يرد اهللا به خـريا يفقهـه يف الـدين : يحهأخرجه البخاري يف صح)  ١(
مـن ) ١٠٣٧(بـرقم ) ٢/٧١٨(كتاب الزكـاة، بـاب النهـي عـن املـسألة : ؛ ومسلم يف صحيحه)٧١(

 . حديث معاوية ريض اهللا عنه
 ). ١/١٩٨(فتح الباري )  ٢(
؛ لـسان العـرب )٤/٤٤٢( اللغـة ؛ مقـاييس)٦/٢٢٤٣(؛ الـصحاح )٥/٤٠٤(هتذيب اللغـة : انظر)  ٣(

 ). ١٠(؛ تاريخ الفقه اإلسالمي، األشقر )١/٨(؛ هناية السول )١٣/٥٢٢(
؛ روضــة النــاظر )١/٦(اإلحكــام، اآلمــدي : وانظــر). ١/٢٢(منهــاج األصــول مــع هنايــة الــسول )  ٤(

 ). ١/٤١(؛ رشح الكوكب املنري )١/٩٥(
 ).١٥٥(التعريفات : وانظر). ٢٤(احلدود، الباجي )  ٥(



 
 

 

١١٠ 

 . )١( ليس من الفقهقيود إلخراج ما
ً آخر سلبا أو إجياباٰ إىلٍ، وهو إسناد أمرٍكمُمجع ح: األحكام  ٌلَّ أوٌ، وهو قيـد)٢(ً

كليفية والوضعية، وخيرج ما ليس بأحكام كـالعلم بالـذوات َّيدخل فيه األحكام الت
 . )٣( كالقيامواد، والعلم باألفعالَّكالسفات ِّكزيد، والعلم بالص

عريف إلخراج األحكام َّ يف التٍ ثانٌع، وهو قيدَّ الرشٰوبة إىلأي املنس: عيةَّالرش
عية كاألحكام العرفية أو احلسابية أو اهلندسية واللغوية، وغريها ممـا لـيس َّغري الرش
 . )٤(ًرشعيا

اس من أفعال كالصالة واحلـج والبيـع، أي املتعلقة بام يصدر من النَّ: العملية
 . )٥(عية غري العملية وهي األحكام االعتقاديةَّ إلخراج األحكام الرشٌ ثالثٌوهوقيد

 مـن َمِلُ ليخرج ما عٌ رابعٌأي من أدلة األحكام الرشعية، وهو قيد: من أدلتها
 . )٦(عيةَّد الذي مل جيتهد يف حتصيل األحكام من األدلة الرشِّ املقلِمْلِ، كعٍغري دليل
 إلخـراج األدلـة ٌ خـامسٌنـة، وهـو قيـدَّلة املعيَّأي األدلة املفـص: فصيليةَّالت

 .)٧(اإلمجالية كمطلق األمر ومطلق اإلمجاع، فالبحث فيها من شأن علم أصول الفقه
                                            

 

 ).١/٢٢(هناية السول : انظر)  ١(
 ). ٩٢(التعريفات : انظر)  ٢(
 ).١/٤٢(؛ رشح الكوكب املنري )١/٢٢(هناية السول : انظر)  ٣(
 ). ١/٢٩(هناية السول : انظر)  ٤(
 ).٨٢(؛ أصول الفقه، الباحسني )١/٢٩(هناية السول : انظر)  ٥(
 ).١/٤٤(ري ؛ رشح الكوكب املن)١/٢٩(هناية السول : انظر)  ٦(
 ).٨٣(أصول الفقه، الباحسني : انظر)  ٧(



 
 

 

١١١ 

  : تعريف القاعدة الفقهية باعتبارها علما  ولقبا : المطلب الثاني

 : م سلكوا يف ذلك مسلكنيَّ املتأمل يف تعريف الفقهاء للقاعدة يالحظ أهنَّإن
دوها ِّقيـُفوا القاعدة بمعناها العام، من غري أن يَّر وهم الذين ع:املسلك األول

 :  حيث قال يف تعريفها- رمحه اهللا– بالفقه، ومن ذلك تعريف عبدالوهاب السبكي
 جزئيـات كثـرية تفهـم أحكامهـا )١(األمر الكـيل الـذي ينطبـق عليـه: فالقاعدة«
 .)٢(»منها

: فهـوم العـام للقاعـدةزوا القاعدة الفقهية عن املَّوهم الذين مي: املسلك الثاين
 :  ثالثة أقسامٰ إىل–  من متقدمني ومتأخرين–وقد انقسم أصحاب هذا املسلك 

 : ةَّليُ القاعدة الفقهية كَّوهم الذين يرون أن:القسم األول
 : وهذه بعض تعاريفهم

ّكل كيل، وهو أخص : ونعني بالقاعدة«: - رمحه اهللا-)٣(ريَّقال أبو عبداهللا املق -١
                                            

 

ٰ زائد؛ حيث إن األصـل انطبـاق القاعـدة عـىل جزيئاهتـا »عليه«: - رمحه اهللا–َّلعل حرف اهلاء يف قوله )  ١( ُ َّ ُ ٌ
 . -ٰ واهللا تعاىل أعلم–وليس العكس 

ي وكــالم اإلســنوي خمتــرص مـن قواعــد العالئـ: وانظـر). ١/١١(األشـباه والنظــائر، ابـن الــسبكي )  ٢(
 ). ١/١٩(؛ درر احلكام )١٠٠(؛ رشح املنهج املنتخب )١/١٦(؛ كشاف القناع )١/٦٤(

حممد بن حممد بن أمحد، أبو عبداهللا القريش املقري التلمساين املالكي، كان مـن جمتهـدي املـذهب، : هو)  ٣(
أبو زيـد عبـدالرمحن : منهمٰويف زمانه من أعلم أهل املغرب، وقد تتلمذ عىل عدد وافر من علامء عرصه 

ي، وغريهم، كام تتلمذ عليه غري واحد منهم َّبن حممد وأخوه أبو موسى وحممد بن سليامن السكِّ حممـد : ٰ
 بن حممد بن خلدون املؤرخ،  نبن عبداهللا بن اخلطيب لسان الدين املشهور بذي الوزارتني، وعبد الرمح

 . هـ٧٥٨هم، تويف سنة ٰوإبراهيم بن موسى الشاطبي صاحب املوافقات وغري
اإلحاطـة يف : انظر. وغريها) أحاديث األحكام(و) عمل من طب ملن حب(و) القواعد: (من تصانيفه

 ).٢/٣٠٠(؛ معجم املؤلفني )٣٨٢(؛ الديباج املذهب )٢/١٩١(أخبار غرناطة 



 
 

 

١١٢ 

ّائر املعاين العقلية العامة، وأعم من العقود ومجلـة الـضوابط من األصول وس
 .)١(»الفقهية اخلاصة

 ٌأصـول: فالقواعد الفقهية هـي«: - رمحه اهللا– )٢( الزرقاٰىمصطفالشيخ قال  -٢
ًن أحكامـا تـرشيعيةَّ تتـضمٍ دستوريةٍ موجزةٍ يف نصوصٌ كليةٌفقهية  يف ً عامـةً

 . )٣(»احلوادث التي تدخل حتت موضوعها

 كيل فقهـي ٌهي حكم«:  يف تعريفها- حفظه اهللا– عبدالرمحن الشعالن.دال ق -٣
 . )٤(» جزئيات كثرية من أكثر من بابٰينطبق عىل

 ٌ رشعيـةٌ كليـةٌقـضية«:  يف تعريفهـا- حفظـه اهللا– يعقوب الباحـسني.دقال  -٤
، جزئياهتـا ٌ كليـةٌ فقهيةٌقضية: أو. ، جزئياهتا قضايا كلية رشعية عمليةٌعملية
 . )٥(» فقهية كليةقضايا

 ): أكثرية( القاعدة الفقهية أغلبية َّوهم الذين يرون أن: القسم الثاين
 : وهذه بعض تعاريفهم
                                            

 

 ).١/٢١٢(القواعد، املقري )  ١(
عثامن بن احلاج حممـد بـن عبـدالقادر الزرقـا، الفقيـه ٰمصطفى بن الشيخ أمحد بن الشيخ حممد بن السيد : هو)  ٢(

ٰ، درس عىل والده والـشيخ حممـد راغـب الطبـاخ وغريمهـا، مـن )هـ١٣٢٢(األصويل، ولد يف حلب سنة 
 ..هـ١٤٢٠/ ربيع األول/١٩عبدالفتاح أبو غدة وحممد فوزي فيض اهللا وآخرون، تويف يف : تالميذه

. وغريهـا) أحكـام األوقـاف(و) ٰاملدخل إىل نظرية االلتزام العامـة(و، )املدخل الفقهي العام: ( من تصانيفه
ٰفتاوى مصطفى الزرقا(؛ مقدمة كتاب )٣٧٠ – ٢/٣٤٣(علامء ومفكرون عرفتهم : انظر ٰ) (٣٦ – ٢١.( 

 ).٢/٩٤٧(املدخل الفقهي، الزرقا )  ٣(
 ).١/٢٣(مقدمة حتقيق لكتاب القواعد، احلصني )  ٤(
 ). ٥٤(باحسني القواعد الفقهية، ال)  ٥(



 
 

 

١١٣ 

 ٌحكـم«:  يف تعريف القاعدة عنـد الفقهـاء- رمحه اهللا– )١(قال أمحد احلموي -١
 . )٢(» أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منهاٰأكثري ال كيل ينطبق عىل

 ٌّ أغلبـيٌحكـم«:  يف تعريفها- حفظه اهللا– د بن محيد أمح الشيخ الدكتورقال -٢
 . )٣(»ً منه حكم اجلزئيات الفقهية مبارشةُفَّتعرُي

 القاعدة الفقهية أعم مـن كوهنـا كليـة أو َّوهم الذين يرون أن: القسم الثالث
 : أغلبية

 :  هذا الرأيٰوممن ذهب إىل
: عريـف القاعـدة، حيث يقـول يف ت- رمحه اهللا–)٤( املرادي الروميٰىمصطف -١

ف به أحكام َّتعرُِي مجيع جزئياته لٰ ينطبق عىلٌّ كيلٌفحكم: ا يف االصطالحَّوأم«
ا َّهذا  عند غري الفقهاء، وأم: قيل... اجلزئيات والتي تندرج حتتها من احلكم

                                            
 

أمحد بن حممد مكي أبو العباس شهاب الدين احلسيني احلموي الفقيه، أحد علامء احلنفيـة، محـوي : هو)  ١(
 .هـ١٠٩٨تويف سنة ٰاألصل، مرصي، درس باملدرسة السليامنية بالقاهرة، وتوىل إفتاء احلنفية، 

سـمط الفوائـد وعقـال «جـيم، ويف رشح األشباه والنظائر البـن ن» غمز عيون البصائر«: من تصانيفه
  ).١/٢٣٩(؛ األعالم للزركيل )١٦٥ – ٥/١٦٤(هدية العارفني : انظر. »املسائل الشوارد

 ).١/٥١(غمز عيون البصائر )  ٢(
 ).١/١٠٧(مقدمة حتقيقه لكتاب القواعد للمقري )  ٣(
 امللقـب بخلـويص، ٰهو مصطفى بن حممد الكوز حلصاري املرادي الرومي احلنفي النقـشبندي الفقيـه،)  ٤(

 .هـ١٢١٥تويف سنة 
حقيـق احلقـائق يف رشح رسـالة « و»منـافع الـدقائق يف رشح جمـامع احلقـائق للخـادمي«:        من تـصانيفه

هديـة :  يف الفقه، انظـر»ٰحاشية عىل الرشح الصغري إلبراهيم احللبي« و»الربكوي يف العقائد واألخالق
 ). ٣/٨٨٤(؛ معجم املؤلفني )٦/٤٥٤(العارفني 



 
 

 

١١٤ 

 أكثر جزئياته، لكن املختار كون القواعـد ٰفحكم أكثري ينطبق عىل: عندهم
 .)١(»ثرية كام أشار إليه املصنفأعم من أن تكون كلية أو أك

َّإذا فإن«: ، حيث يقول- حفظه اهللا– ويْدعيل النَّالدكتور  -٢  مـن ُّ القاعدة أعمً
 .)٢(»أن تكون كلية أو أكثرية

 : القاعدة الفقهية بأحد التعريفنيَفِّرَعُيمكن أن ن«: ًوقال أيضا
 .حكام ما دخل حتتهاف منها أَّتعرُ يٍ أغلبيةٍ يف قضيةٌّ رشعيٌا حكمَّبأهن: أحدها
ً كيل يتضمن أحكاما ترشيعيةٌّ فقهيٌأصل: والثاين  يف ٍ متعددةٍ من أبوابًةَّ عامً

 .)٣(»القضايا التي تدخل حتت موضوعه
، وال يظهـر يل – يف األقـسام الثالثـة – ذكره من هذه التعاريف َّهذا ما تيرس

 ْنَ مَّ فإن– واألغلبية  أعني الكلية– من وصف القاعدة الفقهية بكال الوصفني ٌمانع
غـوي، ُّ معناهـا اللٰ إىلَرَظـَ، كام نُةَّ األصل يف القاعدة الكليَّ أنٰ إىلَرَظَوصفها بالكلية ن

َصفها باألغلبية نظرومن و َ ت َّ الفروع الفقهية التي خرجت عـن القاعـدة وشـذٰ إىلَ
 الغالـب َّألن«، وهـذا ال ينـايف وصـفها بالكليـة؛ )٤(ستثناة منهـاُعنها، فأصبحت م
 يف الرشيعة اعتبار العام القطعي؛ إذ املتخلفات اجلزئية ال ينتظم منها ٌاألكثري معترب

 . )٥(»كيل يعارض هذا الكيل الثابت
                                            

 

 ).٣٠٥(منافع الدقائق )  ١(
 ).٤٥(القواعد الفقهية، الندوي )  ٢(
 ).٤٥، ٤٣(القواعد الفقهية، الندوي )  ٣(
 ).٤٣ (املصدر نفسه)  ٤(
 ).٢/٨٤(املوافقات )  ٥(



 
 

 

١١٥ 

حكم «:  هوالقاعدة الفقهية أختار أن يكون تعريف ِّ ومن خالل ما سبق، فإين
 .» ً مبارشةٍ منه أحكام جزئيات كثرية من أبوابُفَّتعرُكيل فقهي ي

 :رشح التعريف
ً آخر سلبا أو إجياباٰ إىلٍهو إسناد أمر: حكم ً) ١(. 
 .)٢( مجيع أفراد موضوعهٰأي حمكوم به عىل:  كيل
  ٰى القواعد من الفنون األخـرَ مجيعُجِرُ علم الفقه، وهو قيد خيٰنسبة إىل: فقهي
 .وية والقاعدة األصولية والقاعدة احلسابيةْحكالقاعدة النَّ

 ٰفيها داللة عىل) يتعرف (َّ؛ ألن)ينطبق( من استخدام كلمة ٰأوىلوهذه : فَّتعرُي
ً إعامل ذهن، وال يعرف من القاعدة بدهيةٰ فهم احلكم من القاعدة حيتاج إىلَّأن ُ ٍ)٣(. 

 . حمل إعامل القاعدة الفقهيةُِّنيَبُ يٌقيد: جزئيات
 ٍت بـابًه يشمل فروعا تندرج حتـَّ الضابط الفقهي؛ ألنُجِرُ خيٌقيد: من أبواب

 .ٍواحد
ليل َّ احلكم بواسطة الدا منهُفَّتعرُا يَّ القاعدة األصولية فإهنُجِرُ خيٌ قيد:مبارشة

 .عيَّالرش

                                            
 

 ).٩٢(التعريفات : انظر)  ١(
 ).١/٣١(ٰ؛ حاشية العطار عىل رشح مجع اجلوامع )١/٨٩(بيان املخترص : انظر)  ٢(
 ).١/١٠٧(أمحد بن محيد .مقدمة حتقيق كتاب القواعد للمقري، د: انظر)  ٣(



 
 

 

١١٦ 

  المبحث الثاني
 

 
  :تعريف الضابط لغة: المطلب األول

 ٰطلق عـىلُه، ويُْسبَ وحِءَّط، وهو لزوم اليشْبَّ اسم فاعل من الض:لغةابط، َّالض
: إذا حفظه باحلزم، ومنـه قـوهلم) ضباطةًطا وْبَ ضُهََطبَض: (قالُ، يٍبحزمِء َّ اليشحفظ

 .)١( حازمٰىبمعن)  وضبنطيٌ ضابطٌرجل(

  :تعريف الضابط الفقهي اصطالحا : المطلب الثاني

 كـيل فقهـي ٌحكـم«: َّبأنه االصطالحفيمكن تعريفه يف الضابط الفقهي ا َّوأم  
 .»ً مبارشةٍ واحدٍ كثرية من باب منه أحكام جزئياتُفَّتعرُي

َّوال شك أن هذا الت َّ ٰعريف مبني عىلَّ  التفريـق بـني القاعـدة والـضابط؛ إذ إن ٌ
ٍالقاعدة جتمع فروعا من أبواب خمتلفة، والضابط جيمع فروعا من باب ً  .ٍ واحدً

َّ، إال أنه قد يظهر )٢( هذا االصطالح أكثر املتأخرين واملعارصينٰوقد درج عىل

                                            
 

؛ القـاموس املحـيط )٧/٣٤٠(؛ لـسان العـرب )٣/٣٨٦(؛ مقاييس اللغة )٣/١٣٩(الصحاح : انظر)  ١(
)٨٧٢.( 

ــسيوطي )١/٢١٢(القواعــد، املقــري : انظــر)  ٢( ــري )١/٩(؛ األشــباه والنظــائر، ال ؛ رشح الكوكــب املن
؛ )١/١٠٥(؛ الفوائـد اجلنيـة )٢/١١١٠(؛ كشاف اصـطالحات الفنـون )٧٢٨ (؛ الكليات)١/٣٠(

ٰ؛ القواعــد الكــربى، )١/١٠٨(؛ مقدمــة حتقيــق القواعــد للمقــري )٥٢(القواعــد الفقهيــة، النــدوي 
 ). ١/٢٤(؛ مقدمة حتقيق القواعد، احلصني )٢٤(؛ الوجيز، البورنو )١١(العجالن 



 
 

 

١١٧ 

سامح وعـدم االلتـزام يف التفريـق بيـنهام يف بعـض َّالتمن  ٌض املتأخرين يشءمن بع
 .)١(األحايني

 عـدم التفريـق بـني القاعـدة ٰ اصـطلحت عـىلٰىوبإزاء هـؤالء طائفـة أخـر
 .)٢( اآلخرٰوالضابط، وإطالق كل منهام عىل

 .ً هذا يكون تعريف الضابط عندهم مرادفا لتعريف القاعدةٰوعىل
 .)٣(مون من أهل العلمِّا االصطالح املتقد هذٰوقد درج عىل

 يف َةَّ، وال مـشاحٌ اصـطالح– ٰى كـام تـر–ة َّ القـضيَّ فـإنٍ أمـرْنِ مْنُكَومهام ي
 .االصطالح

 أعنـي –ه أصـبح َّ؛ لـذا فإنـُزَيـْمَ وأُّأدق اصطالح التفريق بيـنهام َّ أنَّوال شك
ً متداوال شـائعا لـد–اصطالح التفريق  والبـاحثني يف الفقـه ، ن الفقهـاء املتـأخريٰىً

 ُتِوقد رس .)٤(قون اآلن بني القاعدة والضابط يف املجاالت الفقهيةِّرَفُاإلسالمي، في
 . هذا االصطالحٰسالة عىلِّيف هذه الر

 

                                            
 

، ٢١٨، ١/١١(؛ األشـباه والنظـائر، ابـن الـسبكي )٣٣٦، ٣٣٤، ١/٢٥٣(القواعـد، املقـري : انظر)  ١(
 ). ٢٧٣، ١٦٣، ١٦٢(؛ األشباه والنظائر، السيوطي )٢٢٥، ٢٢٠

، ١٠، ١/٥(؛ تقريـر القواعـد )١٩٥(؛ املـصباح املنـري )١/٢٩(التحرير مع التقريـر والتحبـري : انظر)  ٢(
 ).١٠٠(؛ رشح املنهج املنتخب )٢٥٠

 . املصادر السابقة: انظر)  ٣(
 ).٥٢(القواعد الفقهية، الندوي : انظر)  ٤(



 
 

 

١١٨ 

  المبحث الثالث
 

 

  :الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي: المطلب األول

ًال مـنهام ُ كـَّ القاعدة والـضابط يـشرتكان يف أنَّ لنا أنَّ ما تقدم تبنيمن خالل
 .  أحكام مجلة من الفروع الفقهيةٰحكم كيل فقهي يتعرف منه عىل

َّإال أهن  : ام يفرتقان فيام يأيتَّ
ً القاعدة جتمع فروعا فقهيةَّإن: ًأوال اليقني ال (، كقاعدة ٰىَّ شتٍ من أبوابً كثريةً

 كالطهـارة والـصالة ٰىَّ شـتٍ من أبوابٌ كثريةٌه يندرج حتتها فروعَّ، فإن)ِّيزول بالشك
ٍواحلج وغريها، بينام الضابط جيمع فروعا من باب هن َّالر: (ب، كقوهلمْسَحَ فٍ واحدً

ه ضابط فقهي خيتص بباب الرهن، وال خيـرج َّ، فإن) يف يد املرهتن غري مضمونٌأمانة
 ُّ الفروع وشمول املعاين، والضابط أخصُ مجعُث من حيُ وأشملُّعنه، فالقاعدة أعم

 . )١(وأضيق
َّ شـذوذا مـن الـضابط الفقهـي؛ ألنُ القاعدة الفقهية أكثـرَّإن: ًثانيا  الـضابط ً

ُيضبط موضوعا واحدا، فال ي ً  . )٢(سامح فيه بشذوذ كثريَتً
 من –ً القاعدة الفقهية غالبا ما تكون حمل اتفاق بني املذاهب الفقهية َّإن: ًثالثا

                                            
 

؛ األشـباه والنظـائر، )١/١١(؛ األشـباه والنظـائر، ابـن الـسبكي )١/٢١٢(القواعـد، املقـري : انظر)  ١(
 ). ٥١، ٤٦(؛ القواعد الفقهية، الندوي )١٣٧(؛ األشباه والنظائر، ابن نجيم )١/٩(السيوطي 

 ).٥٢(القواعد الفقهية، الندوي : انظر)  ٢(



 
 

 

١١٩ 

ُّا الضابط الفقهي فكثريا ما خيتصَّ وإن اختلفوا يف بعض فروعها، أم– اجلملة ُحيث ً 
ٍ معنيٍ يف مذهبٍ واحدٍ لفقيهٍرَظَ نَه قد يكون وجهةَّ، بل إنٍ معنيٍبمذهب ، خيالفه فيـه َّ
 . )١( آخرون من نفس املذهبُفقهاء

  :  )٢(صوليةالفرق بين القاعدة الفقهية، والقاعدة األ: المطلب الثاني

 )٣(ف ابن احلاجبَّحقيق، فقد عرَّ التٰالقاعدة األصولية، هي أصول الفقه عىل
 استنباط األحكـام الـرشعية ٰالعلم بالقواعد التي يتوصل هبا إىل«: اَّأصول الفقه بأهن

َّعرف الدكتور مصطفو، )٤(»الفرعية عن أدلتها التفصيلية باالستدالل  سعيد اخلن ٰىَ
األسـس واخلطـط واملنـاهج التـي يـضعها «: اَّلقواعد األصولية بأهنـ ا– رمحه اهللا –

وع باالسـتنباط، يـضعها ليـشيد عليهـا رصح ُّاملجتهد نصب عينيه عند البدء والرش
ه يقـصد بـذلك َّ أنـٰى، وال خيفـ)٥(»مذهبه، ويكون ما يتوصل إليه ثمرة ونتيجـة هلـا

                                            
 

 ).١/٣٥(موسوعة القواعد، البورنو : انظر)  ١(
 ) .١٠٣-١/١٠١(حممد الصواط .القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية يف فقه األرسة، د: انظر)  ٢(
ًكـان فقيهـا منـاظرا . عثامن بن عمر بن أيب بكر يونس، أبو عمرو الكردي األصل املالكي املـذهب: هو)  ٣( ً

ًمفتيا، مربزا يف عل ًكان من أذكياء العـامل، رأسـا «: وم الفقه وأصوله والعربية وفروعها، قال عنه الذهبيً
 .هـ٦٤٦، مات باإلسكندرية سنة»يف العربية وعلم النظر

ٰمنتهى الوصول واألمل يف علمي األصول واجلدل، جـامع األمهـات، األمـايل يف النحـو، :       من تصانيفه
؛ بغيـة الوعـاة )١٨٩(؛ الـديباج املـذهب )٢٣/٢٦٤( النـبالء سـري أعـالم: انظر ترمجتـه يف. وغريها

)٢/١٣٤.( 
 ).١/١٨(ٰخمترص املنتهى، مع رشح العضد )  ٤(
 ).١١٧(ٰأثر االختالف يف القواعد األصولية يف اختالف الفقهاء، مصطفى اخلن )  ٥(



 
 

 

١٢٠ 

 . )١(ية عليه املذاهب الفقهٰىبنُه هو الذي تَّأصول الفقه ألن
فاق واالفرتاق بني القاعـدة الفقهيـة َّبعد هذه التقدمة يمكن حتديد أوجه االت

 : والقاعدة األصولية بام يأيت
ٌّ كال منهام حكم كيلَّكان يف أنا وجه االتفاق، فهام يشرتَّأم ِّ ُ يتعرف منه أحكام ً

 . ٍعدد من الفروع
 : ا أوجه االختالف، فيمكن إمجاهلا يف اآليتَّوأم
 من األدلة الرشعية، أو مـن اسـتقراء املـسائل ٌةَّالقاعدة الفقهية مستمد: ًأوال

ا القاعدة األصولية فمستمدة ممـا يـستمد منـه علـم األصـول، َّالفرعية املتشاهبة، أم
 . )٢(ر األحكامَّعلم العربية، وأصول الدين، وتصو: وهو

َّالقاعدة الفقهية متعلقة بأفعال املكلفني، أم: ًثانيا ّ ّلقاعدة األصولية فمتعلقة ا اّ
 . )٣(باألدلة الرشعية
نـه َّف تيقَّقة بكل فعل للمكلِّ متعل»اليقني ال يزال بالشك «قاعدة : مثال ذلك

                                            
 

 – ٢٨(امي الـسلمي ٰاستدالل األصوليني بالكتاب والسنة عىل القواعد األصولية، عياض بـن نـ: انظر)  ١(
٣٠ .( 

؛ )١/٧٧(الربهـان، اجلـويني : ذكر هذا االستمداد اإلمام اجلويني، وتبعه كثري من األصـوليني، انظـر)  ٢(
؛ رشح الكوكـب املنـري، الفتـوحي )١/٢٨(؛ البحر املحـيط، الزركـيش )٨، ١/٧(اإلحكام، اآلمدي 

)١/٤٨.( 
  لكتـاب القواعـد لرمحن الـشعالن يف القـسم الـدرايسوالفرق الـسابق ذكـره الـشيخ الـدكتور عبـدا          

نـارص . القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية يف الطهارة والـصالة، د: ؛ وانظر)١/٢٥(للحصني 
 ).١٣١(امليامن 

 ).١/٢٥(عبدالرمحن الشعالن .القسم الدرايس لكتاب القواعد للحصني، د: انظر)  ٣(



 
 

 

١٢١ 

َّن عدمه، ثم شك يف عكسهَّأو تيق َّ . 
ٍ متعلقة بكل دليل»األمر يقتيض الوجوب «: والقاعدة األصولية يعة َّ يف الـرشِّ

 . فيه أمر
ا القاعـدة األصـولية َّستفاد منهـا احلكـم مبـارشة، أمـُلفقهية يالقاعدة ا: ًثالثا

 .)١(ستفاد منها احلكم بواسطة الدليلُفي
يـة يف العبـادات أفـادت وجـوب النِّ» األمور بمقاصدها«قاعدة : مثال ذلك

 .مبارشة
أفادت وجوب الـصالة، لكـن » األمر يقتيض الوجوب«والقاعدة األصولية 

 .)٢(﴾`  a﴿: ٰيل وهو قوله تعاىلليس مبارشة؛ بل بواسطة الدل
 الفـروع ٰالقاعدة األصولية سابقة يف الوجود الـذهني والـواقعي عـىل: ًرابعا

ا القاعدة الفقهية فهـي متـأخرة يف وجودهـا َّأم. ّالفقهية؛ إذ هذه الفروع مبنية عليها
 . عن جتميع هذه الفروعٌا ناجتةَّعن الفروع الفقهية؛ ألهن

ألصولية باملنابع للفـروع الفقهيـة، وتـشبيه القواعـد فيمكن تشبيه القواعد ا
 .)٣(الفقهية بمراكز التجميع هلذه الفروع

                                            
 

؛ القواعـد )١٠٨، ١/١٠٧(القواعد للمقري،  أمحد بن عبداهللا بن محيـد القسم الدرايس لكتاب : انظر)  ١(
 ).١٣٧(الفقهية، الباحسني 

، سـورة )١١٠، ٨٣، ٤٣(سـورة البقـرة، آيـة : ّهذا جزء مشرتك بني عدة آيات من القرآن الكريم منها)  ٢(
 ).٧٧(النساء، آية 

؛ سد الـذرائع )١/٣٣(يسري فائق أمحد حممود القسم الدرايس لكتاب املنثور للزركيش، الدكتور ت: انظر)  ٣(
 ).١٥٩(يف الرشيعة اإلسالمية، حممد هشام برهاين 



 
 

 

١٢٢ 

  :)١(الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية:المطلب الثالث

 التفكر ٰىء بالعني، ويأيت بمعنَّل اليشُّ مشتقة من النظر، وهو تأم:النظرية، لغة
 .)٢(والتأمل واالعتبار

ُ يطلبٌهو فكر:  عند األصولينيظرَّوالن  .)٣(ٌّ أو ظنٌ به علمُ
 ٍقةَّنـسُ مٍ مـن تـصوراتٌفَّلَ مؤٌّ عقيلٌتركيب«: اَّة بأهنف الفالسفة النظريِّعرُوي
 .)٤(» ربط النتائج باملبادئٰهتدف إىل

ً نظامـا ُفِّؤلـُ يٌقوقي عامُ حٌمفهوم«: والنظرية يف االصطالح القانوين املعارص
 .)٥(»ع يف فروع القانون املختلفةَّج حتته جزئيات، تتوزًموضوعيا، تندر

َّوقد كانت بدايات ظهـور هـذا املـصطلح عنـدما احتـك بعـض الفقهـاء 
ــسلمنيوالبــاحثني ــالقوانني الغربيــة؛ رغبــة يف املقارنــة بينهــا وبــني الفقــه  امل ً ب

                                            
 

 .)١٠٨-١/١٠٥(حممد الصواط . األرسة، دالقواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية يف فقه: انظر)  ١(
 ).٦٢٣(؛ القاموس املحيط )٥/٢١٥(؛ لسان العرب )٢/٨٣٠(الصحاح : انظر)  ٢(
؛ البحـر املحـيط، الزركـيش )٤٢٩(؛ رشح تنقيح الفصول، القـرايف )١/١٠(اإلحكام، اآلمدي : انظر)  ٣(

؛ احلـدود األنيقـة والتعريفـات الدقيقـة، زكريـا )١/٥٧(؛ رشح الكوكب املنـري، الفتـوحي )١/٤٢(
النبوات، لشيخ اإلسالم ابن تيميـة : وانظر كذلك). ٢٠(؛ إرشاد الفحول، الشوكاين )٦٩(األنصاري 

)٢/٦٥٧.( 
 ).٢/٤٧٧(مجيل صليبا .املعجم الفلسفي، د)  ٤(
معجـم املـصطلحات القانونيـة، جـريار كورنـو : ؛ وانظـر)٧(حممد فوزي فيض اهللا .نظرية الضامن، د)  ٥(

)١٧١٨، ٢/١٧١٧.( 



 
 

 

١٢٣ 

 .)١(اإلسالمي
 ٰىَّفقهية، حت القاعدة الٰىناه بمعنونتيجة لرسيان هذا املصطلح فقد التبس مع

 . )٢(ِّفرق بني املصطلحني، بل جيعلهم من قبيل املرتادفُ البعض من الفقهاء ال يَّنإ
 للقاعـدة الفقهيـة َّنُريق بيـنهام، حيـث إـــفَّو التـائد هــ الـرأي الـسَّ أنٰعىل

                                            
 

عبـدالعزيز .ٰ؛ املـدخل إىل الفقـه اإلسـالمي، د)١١ – ٧(حممد فوزي فيض اهللا .نظرية الضامن، د: انظر)  ١(
 ).٣٧٩(عبدالرمحن الصابوين ورفاقه .؛ املدخل الفقهي وتاريخ الترشيع اإلسالمي، د)٩٠(ط اخليا

َّوجتدر اإلشارة إىل أن الكثري من الفقهاء يف هذا العـرص ال يرتـضون إطـالق مـصطلح  ٰعـىل ) النظريـة(ٰ
نساين، واألحكام ٰالدراسات الفقهية املستنبطة من الفقه اإلسالمي؛ بناء عىل أن النظرية وليدة الفكر اإل

َّالرشعية كثري منها منزل منصوص عليه؛ وألن هذه التسمية مستقاة من القوانني الوضعية الغربيـة، ويف  َ
ٰلغتنا وفقهنا ما يغني عن هذه التسميات، لذلك فقد مـال بعـضهم إىل تـسمية هـذه النظريـات بـالنظم 

 . اإلسالمية، أو الضوابط الفقهية
ٰ النظرية الفقهية إذا كانت قائمـة عـىل أحكـام قابلـة للنظـر واالجتهـاد َّ أن– واهللا أعلم –والذي يظهر 

َّالرشعي املتصف بالضوابط والقيود الرشعية املعتربة فال مـانع مـن القبـول هبـا؛ ألن يف اشـتقاق مـادة 
ًالنظرية يف اللغة معنى االجتهاد واالعتبار، فيصبح اخلالف حينئذ يف قبول اللفظ أو رده خالفـا لف ّ ًظيـا ٰ

 . ًاصطالحيا، وال مشاحة يف االصطالح
حممـد صـدقي الربونـو . موسـوعة القواعـد الفقهيـة، د: انظر حول هذا املوضوع بني مؤيد ومعارض

ط امللكيـة يف الفقـه ؛ ضـواب)٢٠٨(عمر سليامن األشقر . ؛ تاريخ الفقه اإلسالمي، د)١٠٢، ١/١٠١(
؛ )٩٠(عبدالعزيز اخليـاط .ٰل إىل الفقه اإلسالمي، د املدخ؛)٧، ٦(عدنان خالد الرتكامين .اإلسالمي، د

القواعد والـضوابط الفقهيـة عنـد ابـن : ًنقال عن؛ )٢٢٥(عبداهللا الدرعان .املدخل للفقه اإلسالمي، د
 ). ١/٥٤(حممد الصواط .تيمية يف فقه األرسة، د

اهر اخلطـايب يف مقدمـة ؛ والشيخ أمحد بـو طـ)١٠(وذلك كالشيخ حممد أبو زهرة يف كتابه أصول الفقه )  ٢(
 ).١١١(حتقيقه لكتاب إيضاح املسالك، للونرشييس 



 
 

 

١٢٤ 

ظريـة الفقهيـة معناهـا  للنََّّذي ال يشاركها فيه غريها، كام أنـ هبا والَّمعناها املختص
 . )١( كذلكَّقلاملست

:  هــي–ه اهللا  حفظـ–وي ْدَّ كــام عرفهـا الـدكتور عــيل النـَّفالنظريـة الفقهيـة
 مسائل فقهية أو قضايا فقهية حقيقتهـا ٰ يشتمل عىلٌ، أو موضوعٌ فقهيةٌموضوعات«

 ً موضـوعيةً، جتمعها وحـدةٌ فقهيةٌأركان ورشوط وأحكام، تقوم بني كل منها صلة
 . )٢(»ًحتكم هذه العنارص مجيعا 

 ذلك يمكن حتديد مواطن االتفاق واالختالف بني القاعدة الفقهية ٰوبناء عىل
 : والنظرية الفقهية

ٰال منهام يشتمل عىلُ كَّفهام يشرتكان يف أن  . )٣(ٍقةِّتفرُ مٍ مسائل من أبوابً
 : وخيتلفان يف األمور اآلتية

                                            
 

ٰاملـدخل الفقهـي العـام، مـصطفى الزرقـا : وهذا ما ذهب إليه مجـاهري العلـامء يف هـذا العـرص، انظـر)  ١(
؛ القـسم الـدرايس لكتـاب القواعـد )١٨٧(ّ؛ املدخل للفقه اإلسالمي، حممد سالم مدكور )١/٢٣٥(

وهبـه الـزحييل . ؛ الفقـه اإلسـالمي وأدلتـه، د)١/١٠٩(ر أمحد بن عبداهللا بـن محيـد للمقري، الدكتو
 ).٢٠٢(ٰحممد مصطفى الزحييل . ؛ النظريات الفقهية، د)٤/٧(

القسم الـدرايس لكتـاب القواعـد للمقـري، : ؛ وانظر يف تعريف النظرية الفقهية)٥٤(القواعد الفقهية )  ٢(
؛ النظريـات )١/٢٣٥(ٰدخل الفقهـي العـام، مـصطفى الزرقـا ، املـ)١/١٠٩(الدكتور أمحد بن محيـد 

. ٰ؛ املـدخل إىل الفقـه اإلسـالمي، د)٥٢(عبـدالوهاب أبـو سـليامن . والقواعد يف الفقـه اإلسـالمي، د
 ).٢٢(أمحد حممد احلرصي . ؛ القواعد الكلية للفقه اإلسالمي، د)٩٠(عبدالعزيز اخلياط 

؛ املـدخل )١/١٠٩(عد، للمقري، الدكتور أمحد بن عبداهللا بن محيد القسم الدرايس لكتاب القوا: انظر)  ٣(
 ).٢٢٥(عبداهللا الدرعان . للفقه اإلسالمي، د



 
 

 

١٢٥ 

لـب، فقـد تنـدرج ً النظرية الفقهية أوسع نطاقا من القواعـد يف الغاَّأن: ًأوال
َّ، ومتثـل ضـابطا خاصـا بناحيـة معيٰىالقاعدة حتت النظرية الكـرب ً نـة مـن نـواحي ً

 . )١(النظرية
ً متثل ضابطا خاصا بناحية معينة »األصل يف العقود رضا املتعاقدين «فقاعدة  ً

ًل أمـرا عامـا يتنـاول أحكـام ِّثـُهـا ال مت كل العقود، لكنَّٰمن نظرية العقد ينطبق عىل ً
 . ود من مجيع نواحيهاالعق

رد، فقـد تكـون القاعـدة َّ أن كون النظرية أوسع من القاعدة أمر غري مطـٰعىل
ٍ أو باب معنيٍقها بموضوعُّ من النظرية من حيث عدم تعلَّأعم َّ ، بخالف النظرية التي ٍ

 . )٢(اهاَّقد تنحرص يف أبواب معينة ال تتعد
 . )٣(ًب الفقه تقريبا تدخل يف مجيع أبوا»األمور بمقاصدها «فقاعدة 

 . أما نظرية العقد فهي خاصة بالعقود دون باقي أبواب الفقه
ِّالقاعدة الفقهية تتضمن حكام فقهيا يف حد: ًثانيا ً  ٰ ذاهتا، وهذا احلكم ينتقل إىلً

ً لفظها ال حيمل حكام فقهياَّالفروع املندرجة حتتها، بخالف النظرية الفقهية فإن ً)٤( . 
ً تتضمن حكام فقهيا لكل مـسألة »اليقني ال يزول بالشك «قاعدة : مثال ذلك ً

                                            
 

 ). ١/٢٣٥(ٰاملدخل الفقهي العام، مصطفى الزرقا : انظر)  ١(
 ).١٥٠(يعقوب الباحسني . القواعد الفقهية، د: انظر)  ٢(
 ).٤٦(األشباه والنظائر، السيوطي : انظر)  ٣(
؛ )١١٠، ١/١٠٩(أمحـد بـن عبـداهللا بـن محيـد .القسم الـدرايس لكتـاب القواعـد للمقـري، د: انظر)  ٤(

 ).٢٠٢(حممد الزحييل .النظريات الفقهية، د



 
 

 

١٢٦ 

 . ٌّ وشكٌاجتمع فيها يقني
 .  فقهيٍمْكُ حَّاته أيَّ هذا اللفظ ال حيمل يف طيَّا نظرية امللك أو العقد، فإنَّأم

ً غالبا، بخـالف النظريـة ٍ وأركانٍ رشوطٰالقاعدة الفقهية ال تشتمل عىل: ًثالثا
 . )١( من الرشوط واألركانٍ مجلةٰ عىلالتي ال يقوم بناؤها إال

                                            
 

 . املصادر السابقة: انظر)  ١(



 
 

 

١٢٧ 

  المبحث الرابع 
 

مهيـة القواعـد الفقهيـة يف علـوم  أ– رمحهـم اهللا –علامؤنا األوائل أدرك  لقد
وأنت «:   يبني أمهية قواعد الفقه، فيقول- رمحه اهللا –الرشيعة، فها هو اإلمام القرايف 

َّل، إذا كان مفرقا تبدَتعلم أن الفقه وإن ج ً َّ ْه، وقلتُ حكمتْدتَّ  عن ْتدُعَه، وبُ طالوتَّ
ْالنفوس طلبته ٰوإذا رتبت األحكام خمرجة عىل. ِ َّ  مآخـذها، ٰة عـىلَّ مبني، قواعد الرشعُِّ

 . )١(»ٍهنضت اهلمم حينئذ القتباسها، وأعجبت غاية اإلعجاب بتقمس لباسها
َّبل إنه رصح بأوضح من هذا ف ٰرج عىلُ مل خيٍ فقهَّ كلَّإن«: قالَّ  القواعد فلـيس َّ

 . )٢(» ٍبيشء
 :  فوائد عديدة منهالقواعد الفقهيةَّهذا، وإن ل

ل  يــسهُ، بحيـثٍ واحــدٍاملتنـاثرة يف سـلكواجلزئيــات ضـبط الفـروع : ًأوال
 .ذكر القاعدة اجلامعة هلا بمجرد ت املتشاهبة حكم املسائل الفقهيةاستحضار

  املنتـرشة األمـورَّإن ضـبط«: - رمحـه اهللا –ن الزركيش يقول اإلمام بدر الدي
 . )٣(» لضبطهاٰى حلفظها وأدعٰى أوعة هوحدَّ يف القوانني املتِّاملتعددة

فهذه قواعد مهمة، وفوائـد : بعدا َّأم«: – رمحه اهللا –ويقول اإلمام ابن رجب 
نـه قـد  مـا كـان عٰمجة، تضبط للفقيه أصول املذهب، وتطلعه من مآخذ الفقـه عـىل

                                            
 

 ).١/٣٦(الذخرية )  ١(
 ).١/٥٥(الذخرية )  ٢(
 ).١/٦٥(املنثور يف القواعد )  ٣(



 
 

 

١٢٨ 

ٍتغيب، وتنظم له منثور املسائل يف سلك ُقيدُ، وتٍ واحدَّ ُربَقُوارد، وتَّ له الشِّ  َّلُ عليه كِّ
 . )١(»ٍتباعدُم

 عـن ٰىومن ضبط الفقه بقواعده اسـتغن«: – رمحه اهللا –ويقول اإلمام القرايف 
 . )٢(»ِّحفظ أكثر اجلزئيات الندراجها حتت الكليات

وهـذه ؛  لدى الباحـثة الفقهيةَكَلَي الـمِّنمُتد الفقهية  دراسة القواعَّأن: ًثانيا
ال  ٍاستنباط األحكام الرشعية يف كثـري مـن املـسائل الفقهيـةمن شأهنا املساعدة عىل 

 . وازل املعارصةلوقائع املستجدة والنَّاَّسيام 
 ٌظـائر فـن األشـباه والنََّّ فـنَّاعلـم أن«: – رمحـه اهللا –يقول اإلمام السيوطي 

َّ، به يطلٌعظيم َّ حقائق الفقـه ومداركـه، ومآخـذه وأرساره، ويتمهـٰع عىلُ ر يف فهمـه ُ
ٰواستحضاره، ويقتدر عىل خريج، ومعرفة أحكام املسائل التـي ليـست َّ اإلحلاق والتُ

 .)٣(»مانَّ الزِّ ممرٰ، واحلوادث والوقائع التي ال تنقيض عىلٍبمسطورة
لـو و درجة االجتهاد ٰ إىلُرتقي الفقيها يِوهب«:  – رمحه اهللا – )٤(ابن نجيموقال 

                                            
 

 ).٢(القواعد )  ١(
 ).١/٣(ق الفرو)  ٢(
 ).٣١(األشباه والنظائر )  ٣(
زين الدين بن إبراهيم بن حممد، ابن نجيم املرصي احلنفـي، اإلمـام العالمـة الفقيـه، مولـده سـنة : هو)  ٤(

ٰ، طلب العلم واجتهد، فحصل العلوم، وأفتى ودرس، وصنف وألف، له املصنفات النافعـة )هـ٩٢٦(
 ). هـ٩٧٠(واملؤلفات اجلامعة، تويف رمحه اهللا سنة 

شـذرات : انظـر. ٰاألشباه والنظائر، والبحر الرائق رشح كنز الدقائق، والفتـاوى الزينيـة: من تصانيفه
 ).٣/٦٤(؛ األعالم، الزركيل )٨/٣٥٨(الذهب، ابن العامد 



 
 

 

١٢٩ 

 .  )١(»ٰىيف الفتو
ُال تتداخل ُذهن دارس الفقه، بحيث  لً يف دراسة الفقه بقواعده ترتيباَّأن: ًثالثا

 .  لديهتناقضأو تالفروع املتشاهبة 
ِّومـن جعـل خيـرج الفـروع باملناسـبات «: – رمحه اهللا –يقول اإلمام القرايف 

ِّلكلية تناقضت عليه الفروع واختلفـت، وتزلزلـت خـواطره اجلزئية دون القواعد ا
 . )٢(»فيها واضطربت، وضاقت نفسه لذلك وقنطت
وكـم مـن «: – كام نقل عنه ابنه – )٣(ويقول اإلمام عيل بن عبدالكايف السبكي

ِّام ذهنـه فيهـا، غفـل عـن قاعـدة كليـة، ثر يف الفروع ومداركها قد أفـرغ مجـمستك
 من العناية مجع بـني ٍقه اهللا بمزيدَّارك وصار حريان، ومن وفطت عليه تلك املدَّفتخب

 . )٤(» األمر رأي العنيٰىاألمرين، فري
ُأن معرفـة القواعـد الفقهيـة ممــا يعـ: ًرابعـا  إدراك مقاصـد الــرشيعة ٰني عـىلَّ

                                            
 

 ).١٠(األشباه والنظائر )  ١(
 ).١/٣(الفروق )  ٢(
الدين الـسبكي، شـيخ اإلسـالم وأحـد األئمـة عيل بن عبدالكايف بن عيل بن متام، أبو احلسن تقي : هو)  ٣(

ّاألعالم، ويل قضاء دمشق، ودرس بدار احلديث األرشفية بعـد املـزي، وخطـب بجـامع دمـشق مـدة  ِّ َّ
ٰطويلة، وكان متقشفا يف أموره، ويف آخر عمره نزل عن قضاء الشام البنه عبدالوهاب، ورجع إىل مرص  ً

ٰفأقام هبا دون عرشين يوما حتى وافته امل  ). هـ٧٥٦(ٰنية بالقاهرة يف مجادى اآلخرة سنة ً
. ٰالدر النظيم يف تفسري القرآن العظيم، االبتهاج برشح املنهاج للنووي، الفتاوى، وغريهـا: من تصانيفه

؛ الـدرر )١٠/١٣٩(ٰ؛ طبقـات الـشافعية الكـربى )٢/٣٤(معجم الـشيوخ، الـذهبي : انظر يف ترمجته
 ). ٣/٦٣(الكامنة 

 ).١/٣٠٩(نظائر، ابن السبكي األشباه وال)  ٤(



 
 

 

١٣٠ 

ُ القاعدة العامة التي تندرج حتتها مسائل عديـدة يعطـي  معرفةَّوذلك أن وأرسارها؛ َّ
ًتصورا واضحا  . )١( ذلك عن مقصد الرشيعة يفً
صني يف علـوم الـرشيعة تيح لغـري املتخصـُ علم القواعد الفقهية يَّأن: ًخامسا

 . )٢(ٍَّرسيُ مٍ سهلٍ األحكام الرشعية بشكلٰطالع عىلاال
 

                                            
 

 ).١/١١٣(القسم الدرايس لتحقيق القواعد للمقري، الدكتور أمحد بن محيد : انظر)  ١(
 ).٣٨٦(عبدالرمحن الصابوين ورفاقه . املدخل الفقهي وتاريخ الترشيع اإلسالمي، د: انظر)  ٢(



  
  
  

  
 

 

 
 

  
  القواعد والضوابط الفقهية

   في كتاب إحكام األحكام
 



 
 
 

  
  

  التمهيد

q  حجية القاعـدة الفقهيـة     : أوال
  عند اإلمام ابن دقيق العيد

q  صائص القاعـــــدة خـــــ: ثانيـــــا
الفقهيـــة عنـــد اإلمـــام ابـــن    

  دقيق العيد
  



 
 

 

١٣٣ 

 
 

  :حجية القواعد الفقهية عند اإلمام ابن دقيق العيد: أوال 

 
 لـربط ٍ متينـةٍ استثامر القواعد الفقهية كـأداةٰ عىل– رمحهم اهللا –ق الفقهاء اتف -١

ِّاملسائل املتشاهبة ببعضها، ومل شتات اجلزئيات املتناثرة منها َ. 
 .عيَّليل الرشَّعليل هبا بجانب الدَّم مل خيتلفوا يف االستئناس والتَّكام أهن -٢

ٍّالفقهية الـواردة بلفـظ نـص  االستدالل بالقاعدة ٰم متفقون عىلَّوكذلك فإهن -٣
 املـدعي واليمـني ٰالبينـة عـىل"، وقاعدة "اخلراج بالضامن" كقاعدة –رشعي 

 .– )١(" من أنكرٰعىل

ٍّدة من نص رشعي تم االحتجاج بالقاعدة الفقهية إذا كانت مسٰكام اتفقوا عىل -٤ ً
ًاستمدادا قريبا  ستمدة  وكذلك إذا كانت مـ)٢("األمور مقاصدها" كقاعدة –ً

َّإمجاع صحيح أو مبنيمن  ٍ ٰة عىلٍ ٍ قياس مستوف لرشائطهً ٍ. 

ُحجة يستدل هبا وتبنـاألخريتني  فالقاعدة الفقهية يف هاتني احلالتني ُّ ُ  عليهـا ٰىٌ
ُّا مستمدة من أصول حيتجَّاألحكام؛ ووجه ذلك أهن ُ ٍ الكتاب والسنة واإلمجـاع،  هبا كٌ

ٰ؛ وال شك أن ما بني عىل الصحيحوالقياس ُ َّ  .ألصول فهو حجة هذه اَّ
                                            

 

 .– إن شاء اهللا –سيأيت ختريج هذين احلديثني )  ١(
؛ )١/٥٤(ُّالسبكي ابن ؛ األشباه والنظائر، )١/١٢٠(املجموع املذهب، العالئي : اعدة يفانظر هذه الق)  ٢(

 ).١/٢٠٨(القواعد، احلصني 



 
 

 

١٣٤ 

ًا إذا كانت القاعدة الفقهية مستنبطة من نص رشعي استنباطا بعيدا حيتاج َّوأم ً ٍّ
ٍ تأمل ونظر،ٰإىل ً تبعـا – رمحهـم اهللا – فيهـا اخلـالف بـني الفقهـاء ٰى فهي التي جـرٍ

ْفـإن . َّالختالفهم يف صحة هذا الطريق الذي اتبعه املجتهد يف االستنباط والتخريج
ٰاتفقوا عىل َّ ذلك كانت القاعدة حجة ودليال صاحلا السـتنباط األحكـام منهـا؛ ألنَّ ً ً 

ٰ ذلك يعني إقرارهم بصحة القاعدة، وبصحة ردها إىلٰاتفاقهم عىل  . النَّص الرشعيِّ
ٌوأما إن اختلفوا يف ذلك فالقاعدة حجة عند من استنبطها دون غريه َّ. 

ٰوأما ما بني من القواعد عـىل ُ ائل املتـشاهبة، فقـد ذهـب فيـه  املـس)١( اسـتقراءَّ
 : قولنيٰالعلامء إىل

 ويعتمد عليها يف بيان احلكـم الـرشعي؛ لكـون هـذا ٌا حجةَّ أهن:القول األول
ٌه يفيد الظن، والعمل بالظن الزمَّاالستقراء وإن مل يفد اليقني، فإن ِّالسيام إذا كثرت . ِّ

ٰعة فإهنا تبعث عىلَّتتبُاجلزئيات الـم ه كلام كانت اجلزئيات َّ نتيجتها؛ ألنٰ االطمئنان إىلَّ
 درجة الكلية، ٰ أن تصل بالقاعدة إىلٰوقد تتوافر اجلزئيات إىل.  أغلبُّأكثر، كان الظن

َّوعندها ال يرض القاعدة ختلف بعض املستثنيات عنها؛ ألن ُّ  مثـل هـذا االسـتثناء ال ُّ
األمـر الكـيل إذا ثبـت «: – رمحه اهللا – )٢(يقدح يف كليتها، كام يقول اإلمام الشاطبي

                                            
 

ٰ املعتل الالم وهو أصل صـحيح يـدل عـىل مجـع واجـتامع، ومعنـاه »ٰقرى«مأخوذ من :  لغة،االستقراء)  ١(
ٍىل أمـر يـشمل تلـك اجلزئيـاتتصفح أمور جزئية ليحكم بحكمها عـ«: ًوأما اصطالحا فهو. التتبع ٰ« .
ٰ؛ املستصفى، الغزايل )١١/١٤٦(؛ لسان العرب، ابن منظور )٥/٧٨(مقاييس اللغة، ابن فارس : انظر

)١/٥١.( 
 علـامء  أحـدلغويالصويل األ ، الفقيه أبو إسحاق، اللخمي الغرناطي،ٰإبراهيم بن موسى بن حممد: هو)  ٢(

= 



 
 

 

١٣٥ 

ٰفتخلف بعض اجلزئيات عن مقتىض ُّ : ًوقيل أيضا. )١(»ً الكيل ال خيرجه عن كونه كلياَ
 .)٢(» العوارض ال تقدح يف القواعد«

 االستقراء ال تصلح أن تكون حجـة ٰ هذه القواعد املبنية عىلَّ أن:القول الثاين
 :)٣( أمرينُيعتمد عليها يف بيان احلكم الرشعي، وتتلخص حججهم يف

 زرع ٰ، ال تكفـي إىلٍ حمـدودةٍ تتبـع فـروعٰه مبنـي عـىلَّضعف االستقراء؛ ألنـ -١
 . الذي بمثله تثبت األحكامِّالطمأنينة يف النفس، وتكوين الظن

ُ أغلبية هذه القواعد االستقرائية ال ختلو من مـستثنيات تـرد عليهـا، وقـد َّأن -٢ ِ َ
ُّ مـن الفـروع املـستثناة، فيـستدل تكون املسألة املراد االستدالل هلا بالقاعـدة َ ُ

ْ غري موضع االستدالل، وهو ما يعرف بعدم االطرادليل يفَّبالد ُ. 

 
ٰلقد نسب إىل ُ  القـول بعـدم حجيـة القواعـد – رمحـه اهللا – ابن دقيق العيـد ُ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

ٰا نشأ وتعلم، وتوىل اخلطابـة واإلمامـة والتـزم يف سـريته الـسنة املالكية املجتهدين، ولد يف غرناطة وهب
 . يف غرناطة)هـ٧٩٠(وتويف رمحه اهللا سنة ، وحارب البدع فتعرض بسبب ذلك ملحن

نيـل : انظـر). ألفية ابـن مالـك(واملقاصد الشافية رشح اخلالصة  االعتصام، واملوافقات :من تصانيفه
  - رمحـه اهللا – حممد أبو األجفان. دترمجة ؛ )١/٧٥( ، الزركيلم األعال؛)٥٠-٤٦( ، التنبكتياالبتهاج

-١٠٧ ( مقدمة نظرية املقاصد عنـد الـشاطبي ألمحـد الريـسوين؛)اإلفادات واإلنشادات(له يف مقدمة 
١٤١.( 

 ).٢/٥٣(املوافقات )  ١(
 ).٣/٢١(غمز عيون البصائر، احلموي )  ٢(
 ).٣٩(؛ الوجيز، البورنو )٢٨٠(سني يعقوب الباح. القواعد الفقهية، د: انظر)  ٣(



 
 

 

١٣٦ 

 . عليهاالفقهية االستقرائية؛ لعدم اطراد ختريج الفروع
 رمحـه اهللا يف –سبة هو ما نقله ابن فرحـون ولقد كان املصدر الوحيد هلذه النِّ

 يعني ابـن –وكان رمحه اهللا «:  فكان مما قال– رمحه اهللا – )١(ترمجة ابن بشري التنوخي
 يف كتابـه  هـذا مـشىٰ يستنبط أحكام الفروع من قواعد أصول الفقه، وعـىل–بشري 

َّالتنبيه، وهي طريقة نب َّا غـري خملـصة، وأنَّأهنـالعيـد ه الشيخ تقي الدين ابـن دقيـق َّ ِّ ُ 
 . )٢(» القواعد األصوليةٰرد خترجيها عىلَّالفروع ال يط

مـن عـدم   – اجلميع ٰ رمحة اهللا عىل–العيد وما نقله ابن فرحون عن ابن دقيق 
ٌمـدخول مـن ف ،)٣(ضاه عـن اسـتنباط أحكـام الفـروع مـن قواعـد أصـول الفقـهر

 :)٤(جهتني
 

                                            
 

إبراهيم بن عبد الصمد بن بشري، أبو الطاهر التنوخي، إمام من أئمة املالكية، فقيه عـامل، قـال ابـن : هو)  ١(
 يف ًإمامـا للمـذهب ًحافظـا ًمتقنـا ًضابطا ًفاضال ًجليال ًمفتيا ًعاملا ًإماما اهللا رمحه كان": فرحون يف حقه

 رتبـة ٰإىل التقليـد درجـة عـن املرتفعـني املذهب، يف املربزين العلامء من واحلديث والعربية الفقه أصول
  ).هـ٥٢٦(ً، كان حيا سنة "والرتجيح االختيار

 .التهذيب ٰعىل والتذهيب التوجيه، مبادئ ٰعىل والتنبيه أرسار الرشيعة، ٰإىل البديعة األنوار: من تصانيفه
 ).١/٤٨(معجم املؤلفني، كحالة ؛ )٨٧(الديباج املذهب، ابن فرحون : انظر

 ).٨٧(الديباج املذهب )  ٢(
 .ًالقواعد الفقهية كام سيأيت بيانه قريبا إن شاء اهللا: ومراده هبا)  ٣(
ِانظر ما سيأيت من مناقشة هذا النقل عن ابن دقيق العيد، البحث املـستوعب حلجيـة القاعـدة الفقهيـة)  ٤( َ :

حممـد بـن عبـد اهللا بـن احلـاج .بن تيمية يف األيامن والنـذور، دالقواعد والضوابط عند شيخ اإلسالم ا
 .بترصف) ٣١٩-١/٣١٦(



 
 

 

١٣٧ 

  :من جهة الثبوت: ًأوال
ٌ ضــعيف؛ – رمحــه اهللا –العيــد  ابــن دقيــق ٰثبــوت نــسبة هــذا النقــل إىلَّإن 

 :ٍالعتبارات منها
ُه معارض بام نقل عن ابن دقيق َّأن -١ ٌ َ من االحتفـاء بالقواعـد  -رمحه اهللا -العيد ُ

العتبار ن اٍالفقهية، واالهتامم هبا، وكثرة استعامهلا بام يوحي بقدر ال بأس به م
 : هذا ما ييلٰ ومن الشواهد عىل،هلا

َ مـن قواعـد – موضـوع هـذه الرسـالة –إحكام األحكام : ما تضمنَّه كتابه -أ 
ِ غدت سٍ فقهيةَوضوابط ٍمة بارزة يف الكتاب؛ جعلت منه شاهدا غري مدفوع ْ ً ًْ ً

 القواعـد يف جمـال االسـتنباط، أو التخـريج، أو ٰ اعتامد ابـن دقيـق عـىلٰعىل
 .الرتجيح

ُ تكون جوابا عمليا ملـا نـسب ٰىَّ مجعها ودراستها؛ حتٰهو ما دفع الباحث إىلو ً ً
 .– رمحة اهللا عليه – هذا اإلمام ٰإىل

ٰما ذكره عنه بعض العلامء كابن السبكي وغريه، مما يدل عىل  -ب   نقيض ما نقله ُّ
 وهو من أمجع من – عنه، فكان مما قاله ابن السبكي – رمحه اهللا –ابن فرحون 

ًإن له فوائد ومناقب أكثر من أن حترص ولكنَّهـا غالبـا «: –البن دقيق ترجم  َُّ
ًمتعلقة بالعلم من حيث هو حديثا وأصوال وقواعد كلية كام يراها النَّاظر يف  ً ُ

ه ذكر َّه يقصد بالقواعد الكلية قواعد الفقه؛ ألنَّ أنِّ، وغالب الظن)١(» مؤلفاته

                                            
 

 ).٩/٢٤٤(ٰطبقات الشافعية الكربى )  ١(



 
 

 

١٣٨ 

 .غايرةمعها األصول واحلديث، والعطف يقتيض امل

َّوقد ضبط ابن دقيق العيد ما حيرم التشبه هبن فيه «: -حتفة املحتاج-وجاء يف  ِ ِ َّ
َّبأنه ما كان خمصوصا هبن يف جنسه وهيئته ِ ِ ً  ٰ حرصـه عـىلٰوهو ما يـدل عـىل. )١(»....َّ

ٰإجياد ضابط ملا حيرم لبسه عىل ِ الرجال مما فيه تـشبه بالنـساء، لٍ ٌ َيخـرجُّ ُّ عليـه كـل مـا َُّ ُ
 .َّنفس العلة فيه َّققتتح

َّوال شك أن ٰقلني ما يدل عىل يف هذين النََّّ  كان – رمحه اهللا – ابن دقيق العيد َّ أنُّ
ُمعروفا عنه العنَاية بالتقعيد، واستعامل القواعد الفقهية ً. 

، وهـو – رمحـه اهللا – الدين بن عبدالسالم ِّزِ الشيخ اإلمام عٰه قد تتلمذ عىلَّأن -٢
 ٰف يف علـم القواعـد الفقهيـة، ويـذهب بعـض العلـامء إىلَّأحد أوائل من أل

 األصـولية، ويف ذلـك مـن ٰىاعتباره أول من جعل القواعد الفقهيـة يف معنـ
احلجية واالعتبار بقدر ما يف حجيـة القواعـد األصـولية، التـي يكـاد يطبـق 

 ًمتأثراالعيد  حجيتها واالستدالل هبا؛ فال يبعد أن يكون ابن دقيق ٰالعلامء عىل
 .– اجلميع ٰ رمحة اهللا عىل–يف موقفه من القواعد بموقف شيخه 

ٰومن الشواهد الدالة عىل َّ : ُّ تأثره بموقف شيخه جتاه القواعـد الفقهيـة، قولـهَّ
ِّ لعظم حق  يف عظم مفسدته؛َّ، وال شك...عقوق الوالدين معدود من أكرب الكبائر«

ٌ، واملحرم من العقوق هلام، فيه عـرس، اعة هلامَّالواجب من الط  ضبطَّالوالدين، إال أن َّ
ُورتب العقوق خمتلفة َ ُ. 

                                            
 

 ).١٠/٧٤(حتفة املحتاج، ابن حجر اهليثمي )  ١(



 
 

 

١٣٩ 

ومل أقف يف عقوق الوالـدين، وال : قال شيخنا اإلمام أبو حممد بن عبدالسالم
ِّ أعتمد عليه، فإن ما حيرم يف حق األجانـب، ٍضابط ٰفيام خيتصان به من احلقوق، عىل َّ

ٌفهو حرام يف حقهام، وما جيب لألجانب، فهو واجـب  الولـد ٰفـال جيـب عـىل.  هلـامٌ
ٰوقد حرم عـىل. طاعتهام يف كل ما يأمران به، وال يف كل ما ينهيان عنه باتفاق العلامء ِّ ُ 

ُّ اجلهاد بغري إذهنام؛ ملا يشق عليهام من توقع قتله، أو قطع عـضو مـن ٰالولد السفر إىل ُّ
ٍوقد أحلق بذلك كل سفر خي.  ذلكٰعهام عىلُّأعضائه، ولشدة تفج ُّ ُ نفسه،  ٰعىلافان فيه ُ

 . كالمهٰىانته....  عضو من أعضائهٰأو عىل
ٌوالفقهاء قد ذكروا صورا جزئية، وتكلموا فيها منثورة، ال حيصل منها ضابط ً ً 

 .)١(» ٌّكيل
ٍ ضابط يف بر الوالدين يعد شاهد عدل ٰ االهتداء إىلٰ عىل– رمحه اهللا –فحرصه  ُّ ُ ِّ ٍ

َ بال؛ ولوال وجود قدر من االعتبار هلـا؛ مل نـر مثـل ٰة التقعيد كانت منه عىلَّ قضيَّبأن َ ٍ ٍ
 !لَّ ملن تأمً أضحت ظاهرةٰىَّهذه العناية بالقواعد الفقهية، حت

، لـه مـن – رمحه اهللا –  العيد اإلمام ابن دقيقٰ مثل هذا القول املنسوب إىلَّإن -٣
ُه اليشء الكثـري، ٰي املسلك الفقهي لدٰاألمهية واللوازم واآلثار عىل ِّفهـو حيـدد ُ ُ

ُّوازل التـي جتـد عليـه؛ مآخذ األحكام لديه، ويبني منهجه يف التعامل مع النـَّ
ٍ مقارب لـه يف يشء مـن مؤلفاتـه ٰ مثله وال عىلٰنا مل نقف عىلَّومع كل هذا فإن

ٰ، وهو ما جيعل التحفظ عىل)٢(املطبوعة ًه النِّسبة قـائام، السـيام  إطالق مثل هذُّ
                                            

 

 ).٤/١٧٢(إحكام األحكام )  ١(
ام؛ رشح األربعـني ؛ رشح اإلملـ)موضـوع هـذه الرسـالة(إحكام األحكام رشح عمدة األحكام : منها)  ٢(

= 



 
 

 

١٤٠ 

 .  هبا–رمحه اهللا  –د ابن فرحون ُّمع تفر

 رضورة التثبت ٰ يؤكد بنفسه عىل- رمحه اهللا–العيد وقد كان اإلمام ابن دقيق 
 أصحاهبا، كام أشار وهـو يتحـدث ٰقة يف نسبة األقوال إىلِّي الدِّيف نقل اآلراء، وحتر

ٌه طريق َّومل أعترب حكاية الغري عنهم فإن... «: عن نقل املذاهب الفقهية يف بعض كتبه
 املخالفون للمـذاهب ٰىَّيه اخللل، وتعدد من مجاعة من النقلة فيه الزلل، وحكوقع ف

 .)١(»عنها ما ليس منها
ه ال يمكننا أن ننسب إليه القول بعدم َّفلو التزمنا منهج ابن دقيق العيد هذا فإن

ٰحجية القواعد الفقهية بناء عىل  .  نقل ابن فرحون السابقً
 : من جهة الداللة: ًثانيا
ٰ داللة ما نسب إىلٰالكالم عىل َّإن ٌ فرع عن القول – رمحه اهللا –  العيد ابن دقيقُ

ٰ ثبوته بناء عىلٰىبثبوته، فلو كنَّا ال نر ٍ مـن ردود سـابقة؛ فـال وجـه َرِكـُ مـا ذً ٍحينئـذ ٍ
 . للخوض يف داللته
سبة من جهـة الداللـة، يظهـر مـن  ضعف هذه النَِّّ القول بثبوته فإنٰوأما عىل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 . ًحديثا النووية؛ حتفة اللبيب رشح متن التقريب
ًلقد أخرت هذا الرد؛ لكوين أراه ال ينهض لدفع هذه النسبة استقالال؛ وذلك ألن كثريا مما نسب : أقول ً َّ ُ ّ

ٰإىل فقهائنا وعرفوا به، مل يذكر يف كتبهم، والشواهد عىل هذا ال تنحرص ُ ُ ُ ٰ . 
ُهذا الرد قرائن أخرىن مع  كاَّولكن لـام ًتنرصه؛ أوردته مبـادرا، و، تعضده وِّ ُيثبـت تبعـا مـا ال يثبـت «ُّ ًُ
 .  أعلم–ٰ تعاىل – واهللا !»ًاستقالال 

  العيـده من خطبة رشح ابن دقيـقَّ ضمن ترمجة ابن دقيق العيد، وذكر أن– رمحه اهللا –ذكره ابن السبكي )  ١(
 ).٩/٢٤٠(ٰة الكربى طبقات الشافعي: انظر. ملخترص ابن احلاجب



 
 

 

١٤١ 

 :نيخالل مسلك
َّك بحرفية النص الذي نسب إليه، فإنـَّ أن نتمس:املسلك األول ُ َّه قـد عـرب عـن ِّ

ً هذا النقل ال يعنينا كثـريا؛ لكونـه َّالقواعد الفقهية بالقواعد األصولية، وعندها فإن
 . )١(خارج حمل النزاع

 :  تأويل العبارة بحيث تتالءم مع املقصود من إيرادهاٰ أن نلجأ إىل:املسلك الثاين
َّويف هذا املقام البد من محل مراد اإلمام ابن دقيق  بالقواعـد - رمحه اهللا–  العيدُ

 َّ أنِّ يـرجحممـا َّهذا وإن. م االستدالل باملقال القواعد الفقهية؛ ليستقيٰاألصولية عىل
 :املراد هو القواعد الفقهية، أمران

نبط أحكـام يـست«:  وهي قول صاحب الـديباج،صقرينة لفظية يف النَّ: األول
َّوالفروع ال يطرد خترجيهـا «:  العيد، وقول ابن دقيق»الفروع من قواعد أصول الفقه

الفـروع؛ : ُ، فإن أريد القواعد األصولية املعروفة فـال يقـال» القواعد األصوليةٰعىل
ٰ القواعد األصولية إنام حتكم عىلَّألن َّ ُ ٰفدل عـىل.  الفروعٰ األدلة ال عىلَّ   املـراد هـوَّ أنَّ

 . القواعد الفقهية
ٌ القواعد الفقهيـة أمـر شـائع يف ذلـك ٰ إطالق القواعد األصولية عىلَّأن: الثاين ٌ
 . )٢(العرص

                                            
 

ٍأيضا ال خيلو من غرابةالتعبري ولكون هذا )  ١(  هذا الوصف ال تنعت به القواعد األصولية، السيام من َّ فإن؛ً
ً؛ وذلك لكون التخريج عىل القواعد األصولية يعـد منهجـا  – رمحه اهللا –فقيه أصويل كابن دقيق العيد  ُّ ُ ٰ

  .ًصحيحا يف االستدالل عند كافة العلامء
ومـن تلـك اإلطالقـات يف ). ١/١١٧(أ محد بن محيـد . َّمقدمة حتقيق كتاب القواعد للمقري، د: انظر)  ٢(

= 



 
 

 

١٤٢ 

َّ كل حال فإنٰوعىل ٍ  التأويل أضعف بكثري ممـا ٰالذي حيتاج يف داللته إىل القول ِّ
ب وقائع األحوال إذا تطـرق إليهـا االحـتامل كـساها ثـو« َّ ذلك، بل إنٰال يفتقر إىل

،  وبكـل ذلـك تـضعف )١( كام اشتهر عن الـشافعي»اإلمجال وسقط هبا االستدالل
ٰ ابن دقيق العيد ثبوتا وداللة، ويرتجح محل موقفـه عـىلٰنسبة هذا القول إىل  املـنهج ً

 احلجيـة واالعتبـار وإن مل ٰىالسائد يف عرصه الذي ال يقـرص بالقواعـد عـن مـستو
  .يبلغها هبا رصاحة، واهللا أعلم

  :خصائص القاعدة الفقهية عند اإلمام ابن دقيق العيد: ثانيا 

 قـدرة ٰ صياغة القاعدة الفقهية، أو الضابط الفقهـي حيتـاج إىلَّ أنٍما من شك
ه مجيعهـا نُِّ ألغلب املسائل الفروعية، متكٍ تامٍبيانية، وكفاءة فقهية عالية، واستحضار

 املسائل والقضايا املعروفة ٰمن صياغتها يف عبارة موجزة، جامعة، مانعة، تنطبق عىل
 . والنادرة

 رمحه –العيــــدوقد توافرت أسباهبا، وحتققت رشوطها يف اإلمام ابن دقيق 
َّ، فال عجب أن يكون له فيها الباع الطويل، خصوصا وأن-اهللا   صناعتها وصياغتها ً

 من البالغة، وسمو البيان، الذي يتجانس وأسلوبه لصياغة األحكام، فتـأيت ٌرضب
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
أي [وفيـه : (-)٢٨٩(ٍيف آخـر سـطر مـن الرسـالة الفقهيـة  – قول ابن أيب زيد القرياوين: ذلك العرص

ًضه، ويفهـم كثـريا مـن ٰما يؤدي اجلاهل إىل علم ما يعتقده من دينه ويعمل به من فرائـ] ٍكتاب الرسالة
ً متحـدثا عـن القواعـد –وقول ابـن نجـيم . مع أنه مل يذكر يف الرسالة أصول فقه) أصول الفقه وفنونه

 ).١/٣٢(األشباه والنظائر : انظر. )ٰوهي أصول الفقه عىل احلقيقة: (-الفقهية 
 ).٣/١٢١(مغني املحتاج : انظر)  ١(



 
 

 

١٤٣ 

ًالقاعدة أو الضابط يف الباب أو املوضوع حكام فاصال، ونتيجة طبيعية ملا سبقها من  ً
 . مقدمات وحتليالت

 هلا َّوإذا نظرنا يف هذه القواعد والضوابط الفقهية التي ذكرها اإلمام، نجد أن
 : سامت وخصائص يمكن إمجال احلديث عنها بام ييل

 
 : اإلجياز -١

 قـــــ اإلمام ابن دقيٰىٌقد امتاز كل من القاعدة الفقهية والضابط الفقهي لدل  
 : فمن ذلك.  بوجازة اللفظ، واملراد به قلة كلامت القاعدة– رمحه اهللا – العيد
 . »الرشط متبع «: قاعدة -
 . »ٌاحلكم منوط بالغالب «: قاعدة -
ُما قارب شيئا يعط«: قاعدة -  . » حكمه ٰىً
 . »ً رشعا ٌ ممنوعٍيالكل اغت«: ضابط -

 حفظ هذه القواعد ٰة أن تعني طالب العلم عىلِّن من شأن هذه امليز أَّوال شك
 . ورسعة استحضارها

 :  الوضوح والبيان-٢
ا واضـحة َّ جيد أهنـ– رمحه اهللا –العيد املتأمل يف قواعد وضوابط ابن دقيق َّإن

ٰ، سهلة العبارة، تدل عىلٰىاملعن  : ومن أمثلة ذلك. ٍ، أو تعقيدٍفُّ املراد دون تكلُّ
 . »ال تكليف إال مع اإلمكان «: قاعدة -
 . »سجود السهو يتداخل، وال يتعدد بتعدد أسبابه «: ضابط -

 . »ُ القرب ٰالوقف ال يكون إال عىل«: ضابط -



 
 

 

١٤٤ 

 
ن  مـ– رمحـه اهللا –  العيـدلقد امتازت القواعد الفقهية عند اإلمام ابن دقيـق

حيث املعاين التي حتملها، واألحكام التي تتضمنها بعدة خصائص، يمكـن إمجاهلـا 
 : فيام ييل
  :األصالة -١

َّويقصد هبا أن    َّ هذه القواعد والضوابط مستنبطة مما صح عند اإلمام ابن دقيقُ
 قواعده وضوابطه قد توافرت عليها ُةَّ؛ فعام من األدلة الرشعية– رمحه اهللا – العيد

ليل َّظر العقيل املعتضد بالـدمن الكتاب أو السنة أو اإلمجاع أو القياس أو النَّاألدلة 
 . النقيل

 يبدأ يف رشح احلـديث أن:  إليراد هذه القواعد والضوابطفقد كانت طريقته  
ُبوي، فيبني معانيه، وحيالنَّ ِّ غة والقواعد األصولية، ثـم يـستنبط ُّل جزئياته وفق اللِّلُ

ِّ فقهيا حسب ما يقتضيه املقام والسًمنه قاعدة أو ضابطا  . ياقً
ٍولربام استشهد بقاعدة َّ ٍّ أو ضابط هو يف أصله لفظ نص رشعيُ ٍ  : ، ومثالهٍ

 . »اخلراج بالضامن «: ضابط -
 . »حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب «: ضابط -
  :الشمول -٢

محـه ر –العيـد لقد امتازت القواعد والضوابط الفقهية عند اإلمام ابن دقيق   
ُ بحيـث تنـدرج حتتهـا ٰىا كانت تتسم بشمولية املعنـَّمع وجازة األلفاظ، بأهن -اهللا

 . جزئيات كثرية ال يطرأ عليها تناقض



 
 

 

١٤٥ 

ٌ مبتدأة بإحد– رمحه اهللا –وغالب قواعده  َ َ ْ  صيغ العمـوم، وهـو مـا جيعـل ٰىُ
 : القاعدة شاملة جلميع فروعها، ومن أمثلة ذلك ما ييل

 . »ابر أن يقع يف املجبور األصل يف اجل«: قاعدة -
ٰالعباد مأمورون يف كل حالة من أحوال التقرب إىل«: ضابط -  اهللا عز وجل أن ٍ

 . »يكونوا يف حالة كامل 

كل ما كان فيه حتريك لداعية الرجال وشهوهتم فإن املرأة متنـع منـه «: ضابط -
 . »عند اخلروج من املسجد 

 . » يمنع معه من القضاءًكل ما أوجب تشويشا للفكر، فإن القايض«: ضابط -

 : حتقيقها للمقاصد الرشعية -٣
رمحـه  –العيـد  اإلمام ابن دقيـق ٰى من أبرز سامت وخصائص القواعد لدَّإن

 أسـاس حتقيـق املقاصـد الـرشعية، مـن جلـب املـصالح ودرء ٰا قائمة عىلَّأهن -اهللا
 . املفاسد، وإزالة الرضر، والتيسري ورفع احلرج عن العباد

 : قواعد التي جاءت بجلب املصالح، أو املفاضلة بني رتبها، ما ييلفمن أمثلة ال
 . »ِّأفضل األعامل يف حق املكلف ما رجحته املصلحة التي تليق به «: قاعدة -
 . »ٌنظر اإلمام متقيد باملصلحة «: قاعدة -

 . » مستحقه ٰاملقصود األكرب يف القضاء إيصال احلق إىل«: ضابط -

 : ت بإزالة الرضر ما ييلومن أمثلة القواعد التي جاء
ٍما يقع فيه التنازع والتشاجر يقصد قطع النـزاع فيـه بتقـديره بـيشء «: قاعدة -

 . »َّمعني 



 
 

 

١٤٦ 

 . »عدم االنتفاع يمنع صحة البيع «: ضابط -

 : ومن أمثلة القواعد التي راعت جانب التيسري ورفع احلرج عن املكلفني، ما ييل
 . »ال تكليف إال مع اإلمكان «: قاعدة -
 . »يستحب التمسك بالرخصة إذا دعت احلاجة إليها «: عدةقا -

 : الواقعية -٤
ٍ أساس صـلب مـن ٰ عىل- رمحه اهللا–العيد لقد قامت قواعد اإلمام ابن دقيق    ْ ُ ٍ

 مسائل مفرتضة ال تالمس حيـاهتم ٰمراعاة حاجات الناس ونوازهلم، فلم تقم عىل
َّوواقعهم؛ لذلك فإن من يتأم ٰلضوابط جيدها ممـا حيتـاج إىلل فروع هذه القواعد واَْ َّ 

ني ممن ارتبطوا باألثر ِّوهذه هي عادة علامئنا املحقق. معرفته وفقهه كثري من املكلفني
ٰارتباطا وثيقا، فهم ال يميلون إىل ً ُمجـرد الـذي ال يبنـ َّ التنظري الً َّ ٌ عليـه عمـل بـل ٰىُ

 . اجةينطلقون يف استنباطهم مما أملته عليهم النُّصوص، ودعت إليه احل
ُ مثل هذه اخلصيصة هي ثمرة العلـم النـافع، حـني يوفـق العـامل َّنَ أُوأحسب ُ َّ ُ

ٰالرباين إىل َ أثر جوامع كلم هُكلامت ها، فتقفواُدِّقعُها ويُلِّ يؤصٍ يسريةٍ نفع األمة بكلامتََّّ َ َ
ُ اهللا عليه وسلم، فيسعد هبا العباد ويٰبي صىلالنَّ  .فلحواُ

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الفصل األول

  

القواعد الفقهية في كتاب 

  إحكام األحكام

  



 
 

 

١٤٨ 

)١( 
 
  :شرح القاعدة:  األولالمطلب

 
َ مـن يقـن األمـرٌقَّالعلـم وزوال الـشك، وهـو مـشت: اليقني، لغة  إذا ثبـت :ََ

 .)٢(ووضح
َ فقد اختلف يف تعريفه بني األصـوليني والفقهـاء، فعنـد :ا يف االصطالحَّوأم ِ ُ ْ

ُاألصوليني يعرف بأنه َّ ُ: 
 .)٣(»د اجلازم الثابت املطابق للواقعاالعتقا«

ًا عند الفقهاء فهو أعم إطالقا فيشمل عندهم الظن الراجح، يقول اإلمام َّوأم ُّ
 يطلقون العلم واليقني ويريـدون – أي الفقهاء –م َّاعلم أهن«: - رمحه اهللا –النووي 
 .)٤(» الظاهر، ال حقيقة العلم واليقنيَّهبام الظن

                                            
 

قواعـد األحكـام، العـز بـن عبدالـسالم : هـذه القاعـدة يفوانظـر ). ١/٧٨(إحكام األحكـام : انظر)   ١(
؛ املنثــور، )١/١٣(؛ األشــباه والنظــائر، الــسبكي )١/٧٠(؛ املجمــوع املــذهب، العالئــي )٢/٢٣١(

ــيش  ــن )٢/٢٤١(الزرك ــن امللق ــباه والنظــائر، اب ــسيوطي )١/٢٢٠(؛ األش ــباه والنظــائر، ال ؛ األش
)١/١٥١.( 

؛ املـصباح املنـري، الفيـومي )٦/١٢١(اييس اللغـة، ابـن فـارس ؛ مق )٢/٣٠٠(الصحاح، اجلوهري )   ٢(
)٢/٦٨١.( 

 ).٩٧٩(الكليات، الكفوي )   ٣(
  ).١/٢٤٠( املجموع، النووي )   ٤(



 
 

 

١٤٩ 

 ُ العلم واليقني من حيثٰ عىلٰىبنُام تَّ يف كون األحكام إنوهم هبذا ال ينازعون
 اليقني يف كل حكم؛ كان البد من اعتبار غلبة ٰا تعذر الوقوف عىلـَّه ملَّاألصل، إال أن

واألصل املنع من احلكم بالظن، إال حيث «: - رمحه اهللا –  العيدقال ابن دقيق. الظن
املعترب يف األسـباب «: - رمحه اهللا –ري َّ املق، كام يقول اإلمام)١(»تدعو الرضورة إليه

َّا تعذر أو تعرس يف أكثر ذلك أقيم ـَّ، وملُبت عليه األحكام العلمَّ ما ترتِّلُوالرباءة، وك َّ
 .)٢(»ُّالظن مقامه لقربه

 ٰ األحكـام إال عـىلٰىاألصـل أن ال تبنـ«: – رمحه اهللا –ويقول اإلمام القرايف 
ولكــن دعــت الــرضورة . )٣(﴾ ÁÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â ﴿: ٰالعلـم؛ لقولــه تعــاىل

للعمل بالظن لتعذر العلم يف أكثر الصور فثبت عليـه بنـاء األحكـام لنـدرة خطئـه 
 .)٤(»ً إمجاعاٍَربتْعُ غري مُّادر وبقي الشك للنَُّرتكُوغلبة إصابته، والغالب ال ي

 ٰى جمـرٍ يف العمليـات جـارُّالظـن«: – رمحـه اهللا –ومما قاله اإلمام الـشاطبي 
 .)٥(»العلم

ً يـشك شـكا، إذا التـبسُ األمـرَّكَشـ: يقال. خالف اليقني: ك، لغةَّالش ُّ)٦( .

                                            
 

 ).٢/٩٢(إحكام األحكام )   ١(
 ).١/٢٨٩(القواعد، املقري )   ٢(
 .٣٦: سورة اإلرساء، آية)   ٣(
 ).١١٩ / ١(الفروق، القرايف )   ٤(
  ).٣٦٠ /٢( افقات، الشاطبي املو)   ٥(
 ).١/٣٢٠(املصباح املنري، الفيومي )   ٦(



 
 

 

١٥٠ 

: داخل، ومـن ذلـك قـوهلمَّوأصل الشك التـ.  الرتدد فيهٰى يف األمر بمعنُتْكَكَوش
 َّ بذلك ألنُّ الشكَيِّمُوس. مح، وذلك إذا طعنته فدخلت السنَّارة جسمهُّشككته بالر

ًشك له األمران يف مشك واحد، وال يتيقن واحدا منهام كأنه َّالشاك ٍ َّ ُ)١(. 
ً فقد اختلف األصوليون والفقهاء أيضا يف تعريفه، فعنـد :ا يف االصطالحَّوأم

َّاألصوليني يعرف بأن َّ  .)٢(» اآلخرٰ ألحدمها عىلَةَّيِزَجتويز أمرين ال م«: هُ
اء كان الطرفان متـساويني ًدد مطلقا، سو الرتَّٰىا الفقهاء فهو عندهم بمعنَّوأم

 ُ حيثُّ الشك«: - رمحه اهللا – يقول اإلمام النووي ٰىح أحدمها، ويف هذا املعنَّأو ترج
 ٰى وعدمـه، سـواء اسـتوِءَّ بـني وجـود الـيشَدُّدأطلقوه يف كتب الفقه أرادوا به الرتَّ

 .)٣(»ح أحدمهاَّاالحتامالن أو ترج
 عند ِّ الشكٰىَّ يدخالن يف مسمَمْهَاجح والوَّ غري الرَّنَّ الظَّ ذلك فإنٰوبناء عىل

 .الفقهاء دون األصوليني

 
كم بزوالـه ملجـرد ُ، وال حيٍ قاطعٍه ال يرتفع إال بدليلُ ثبوتَّتيقنُ األمر الـمَّأن«
 َّ الـشكَّ؛ ألنِّ، كذلك األمر املتيقن عدم ثبوته ال حيكم بثبوته بمجـرد الـشكِّالشك

ًفال يعارضه ثبوتا وعدماأضعف من اليقني  ً«)٤(. 
                                            

 

 ).٣/١٣٣(مقاييس اللغة، ابن فارس )   ١(
 ).٢٩(احلدود يف األصول، الباجي )   ٢(
 ).٣٦(حترير ألفاظ التنبيه، النووي )   ٣(
 ).١/١٨(رشح جملة األحكام، األتايس )   ٤(



 
 

 

١٥١ 

ً ال يقتيض وجوبـا يف احلكـم، إذا ُّالشك«: – رمحه اهللا – ابن دقيق العيد وقال
 .)١(» خالفهٰكان األصل املستصحب عىل

 .)٢(»من املايضَّاألصل استصحاب احلال يف الز«: ً أيضا– رمحه اهللا –وقال 
َّوهذا ما جعل بعض العلامء يعد هذه القاعـدة أهنـ  نفـسه؛ )٣( االستـصحاباُّ

 .)٤(لالرتباط الوثيق بينهام

 
ًهذه قاعدة عظيمة جدا من قواعد الفقه اإلسالمي، ممتدة اجلذور يف خمتلـف 

ُّ وتعد من أكثر القواعد الفقهية الكرب)٥(األبواب ُّ تطبيقا، كام قال اإلمام الـسٰىُ يوطي ً
جة عليها َّخرُأبواب الفقه، واملسائل الـم مجيع هذه القاعدة تدخل يف«: - رمحه اهللا –

ُل مظهـرا مـن مظـاهر اليـِّثـُ وهي مت.)٦(»تبلغ ثالثة أرباع الفقه وأكثر فـق يف ِّرس والرً
خفيـف عـنهم بتقريـر َّ رفع احلرج عـن العبـاد والتٰالرشيعة اإلسالمية؛ إذ هتدف إىل

                                            
 

 ).١/١٩(إحكام األحكام )   ١(
 ).١/٨٧( حكام األحكام إ)   ٢(
ًاستدامة إثبات ما كان ثابتا، أو نفي ما كان منفيـا، أو : ًواصطالحا. ُّطلب الصحبة: االستصحاب، لغة)   ٣( ً

ٰاحلكم بثبوت أمر يف الزمان الثاين بناء عىل ثبوته يف الزمان األول، حتى يقوم الدليل عىل التغري : انظـر. ٰٰ
 ).١/٣٣٩(ني، ابن القيم ؛ إعالم املوقع)١/٣٧٩(ٰاملستصفى 

إن اليقـني ال : القاعـدة الثانيـة: ( حيث يقـول– رمحه اهللا –ومن هؤالء العلامء، اإلمام احلافظ العالئي )   ٤(
 ).١/٧٠(املجموع املذهب، العالئي ) يزول بالشك، وإن األصل بقاء ما كان عليه

 ).١/٢٢٩(مجهرة القواعد الفقهية، الندوي )   ٥(
 ).١/١٥٢(والنظائر، السيوطي األشباه )   ٦(



 
 

 

١٥٢ 

ِّاليقني واعتباره أصال، وإزالة الشك ام يف َّيِالوسـواس، السـً الذي كثريا ما ينشأ عـن ً
ًباب الطهارة والصالة خصوصا، وسائر املسائل والقضايا الفقهية عموما ً)١(. 

  :أدلة القاعدة:  الثانيالمطلب

. ُّ أدلة متوافرة من الكتاب والسنَّة واإلمجـاع واملعقـولٰتستند هذه القاعدة إىل
 :ومن هذه األدلة

 .)٢(﴾  `  Z     Y  X  W  Vb  a]  \  [  ^  _﴿: ٰقوله تعاىل -١

 َّإن«:  اآلية يف تفسري هذه– رمحه اهللا – )٣( قال ابن جرير الطربي:وجه الداللة
ٰالشك ال يغني من اليقني شـيئا، وال يقـوم مقامـه، وال ينتفـع بـه حيـث حيتـاج إىل ً 

 .)٤(»اليقني

                                            
 

 ).٣٥٤(القواعد الفقهية، الندوي )   ١(
 .٣٦: سورة يونس، آية)   ٢(
، ولـد يف  املطلـقفقيـه املجتهـدالؤرخ املـفـرس امل ،حممد بن جرير بـن يزيـد أبـو جعفـر، الطـربي: هو)   ٣(

ٰ ونشأ هبا وتلقى العلم ورحل إىل الـري)هـ٢٢٤(عاصمة إقليم طربستان سنة )آمل(  وبغـداد وواسـط ٰ
ٰ أن تـرى َّلَ وكثـرة تـصانيف قـً وذكاءًكان من أفراد الدهر علام" :والكوفة والشام ومرص، قال الذهبي

، استقر آخر أمره يف بغداد، ورفـض كـل املناصـب التـي عرضـت عليـه، وتفـرغ للعلـم "العيون مثله
  ).هـ٣١٠(تويف فيها سنة  ٰوالتصنيف حتى

جامع البيان يف تفسري القرآن، تاريخ األمم وامللوك، رصيح : - بكثرهتا يرضب املثل التي-من تصانيفه 
 ؛)١٤/٢٦٧(، الـذهبي  النـبالء أعـالم سري؛)٢/١٦٢( تاريخ بغداد، اخلطيب :انظر. وغريها. السنة

 ).٦/٦٩( ، الزركيل األعالم؛)٣/١٢٠( السبكي ٰ الشافعية الكربى،طبقات
 ).٦/١١٦(جامع البيان، الطربي )   ٤(



 
 

 

١٥٣ 

ٰشكي إىل:  قال– ريض اهللا عنه – )١(نة، حديث عبداهللا بن زيدُّومن الس -٢ َ ِ  النَّبي ُ
َّ الرجل الذي خييل إليه أنملسو هيلع هللا ىلص ُ  ٰىال ينرصف حت«: فقال. ه جيد اليشء يف الصالةَّ

ًيسمع صوتا أو جيد رحيا ً«)٢(. 

هـذا احلـديث أصـل مـن «: - رمحـه اهللا – قال اإلمام النووي :وجه الداللة
ٰوهي أن األشياء حيكم ببقائها عىل: أصول اإلسالم، وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه ُ ُ 

ُّ يتيقن خالف ذلك، وال يرض الشك الطارئ عليهاٰىأصوهلا حت ُّ«)٣(. 
ٌواحلـديث أصـل يف إعـامل األصـل، «: - رمحـه اهللا –وقال ابن دقيق العيـد 

 .)٤(»وطرح الشك
 ال َّ الـشكَّأن: ويف احلديث من الفقـه« :- رمحه اهللا – )٥(وقال اإلمام اخلطايب

                                            
 

ًمل يـشهد بـدرا، وهـو : عبد اهللا بن زيد بن عاصم، األنصاري املازين، شهد املـشاهد كلهـا، وقيـل: هو  ) ١(
ًراوي حديث الوضوء، رواه عنه ابن أخيه عباد بـن متـيم، وكـان عبـد اهللا قـد شـارك وحـشيا يف قتـل 

ٰمسيلمة يوم الياممة، وكان مسيلمة قد قتل أخاه حبيبا وقطعه، فقىض اهللا أن يشارك  َعبد اهللا يف قتله، قتل ً ُ
؛ اإلصابة، ابـن حجـر )٣/٩١٣(االستيعاب، ابن عبد الرب : انظر). هـ٦٣( يوم احلرة سنة عبد اهللا 

)٤/٩٨.( 
  حـديث –ٰ باب ال يتوضأ من الشك حتـى يـستيقن –  كتاب الوضوء -أخرجه البخاري : متفق عليه)   ٢(

 أن من تيقن الطهارة ثم شك يف احلـدث فلـه ٰ باب الدليل عىل– كتاب احليض –، ومسلم )١٣٧(رقم 
 ).٣٦١( حديث رقم –أن يصيل بطهارته تلك 

 ).٥٠ – ٤/٤٩(رشح صحيح مسلم، النووي )   ٣(
 ).١/٧٨(إحكام األحكام )   ٤(
لغوي، ولـد سـنة الفقيه ال ، املحدثاخلطايب البستي  أبو سليامن،،بن حممد بن إبراهيم) أمحد(ْمحد : هو)   ٥(

ٰمن بالد كابل، وتلقى العلم بمكة وبغداد والبرصة ونيـسابور مـدة، ثـم عـاد إىل ) بست(  يف)هـ٣١٩( ٰ
= 



 
 

 

١٥٤ 

 .)١(»يزحم اليقني

قـال :  قـال– ريض اهللا عنـه –)٢(يد اخلدريًة أيضا، حديث أيب سعنَُّّومن الس -٣
ًإذا شك أحدكم يف صالته فلم يدر كم صىل ثالثـا أم أربعـا «: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا  ً ٰ َّ ْ َ ِ َّ

ٰ، وليبن عىلَّفليطرح الشك ِ ْ  ْ ما استيقن ثم ليسجد سجدتني قبل أن يسلم فـإنَ
ٰكان صىل َ مخسا شَّ ًرغيام ً إمتامـا ألربـع كانتـا تـٰ له صالته، وإن كان صـىلْتَعَفً

 .)٣(»يطانَّللش

َملا كان األصـل إبقـاء الـصالة يف ذمتـه أمـر «: - رمحه اهللا – )٤(قال ابن القيم ِ ُ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

  ).هـ٣٨٨(ٰواستقر هبا بقية حياته إىل أن مات سنة ) بست(بلده 
  طبقـات؛)١٧/٢٣( ، الـذهبي النـبالء أعـالمسري: انظر. وغريب احلديث،  معامل السنن:من تصانيفه

 ).٢/٢٧٣( ، الزركيل األعالم؛)٣/٢٨٣( السبكي ٰالشافعية الكربى،
 ).١/١٢٩(معامل السنن، اخلطايب )   ١(
سعد بن مالك بن سنان األنصاري اخلزرجي، مـشهور بكنيتـه، استـصغر يـوم أحـد، وشـهد مـا : هو)  ٢(

؛ )٤/١٦٧٣(االسـتيعاب، ابـن عبـد الـرب ). هــ٧٤( الكثـري، مـات ٰبعدها، روى عن رسـول اهللا 
 ).٣/٧٨(اإلصابة، ابن حجر 

 ).٥٧١( حديث رقم – باب السهو يف الصالة والسجود له – كتاب املساجد –أخرجه مسلم )   ٣(
حممد بن أيب بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي، املعروف بـابن قـيم اجلوزيـة، أشـهر تالميـذ شـيخ : هو ) ٤(

َّاإلسالم ابن تيمية عىل اإلطالق، كان كثري العبادة والذكر، واسع العلم، سيال الفهم َّ، حج مرات كثرية ٰ
 .ُهـ، ودفن بمقابر الباب الصغري بدمشق٧٥١وجاور بمكة، تويف يف رجب سنة 

زاد املعاد يف هدي خري العباد، إعالم املوقعني عن رب العاملني، هتذيب : -الكثرية املتنوعة-       من تصانيفه 
 . سنن أيب داود، وغريها

؛ ذيل طبقـات احلنابلـة )٢/٢٧٠(؛ الوايف الوفيات )٢٦٩(املعجم املختص باملحدثني : انظر يف ترمجته
 ).٣/٤٠٠(؛ الدرر الكامنة )٢/٣٦٨(



 
 

 

١٥٥ 

ٰالشاك أن يبني عىل ْ  .)١(»َّ اليقني ويطرح الشكُّ
يف هـذا احلـديث مـن «: ً مبينا فقه احلديث– رمحه اهللا – )٢(وقال ابن عبدالرب

، ُّ اليقـني ال يزيلـه الـشكَّاألحكام، وهـو أن يف أكثر ٌدِرَّطُ مٌ جسيمٌ عظيمٌالفقه أصل
 .)٣(» يزيله يقني ال شك معهٰى أصله املعروف حتٰ اليشء مبني عىلَّوأن

.  االعتداد هبا وإن اختلفوا يف بعـض مـسائلهاٰفق الفقهاء عىلَّاإلمجاع، فقد ات -٤
ة،  هـذه القاعـدٰفقـني عـىلَّتُ العلامء مَّكأن«: – رمحه اهللا –قال ابن دقيق العيد 

 .)٤(»هم خيتلفون يف كيفية استعامهلاولكنَّ

 كـل َّ عليها، وهي أنٌمعُهذه القاعدة جم«: – رمحه اهللا –وقال شهاب القرايف 
 .)٥(»مشكوك فيه جيعل كاملعدوم الذي جيزم بعدمه

ًكام جازما ُ يف اليقني حَّ؛ ألنِّ من الشكٰى اليقني أقوَّ العقل فإنُا من حيثَّوأم -٥ ً

                                            
 

 ).١/٣٧٩(إعالم املوقعني، ابن القيم )   ١(
 حافظ املغرب، ولـد ،النمري القرطبي املالكي  أبو عمر،، يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب: هو)  ٢(

ٰتلقى العلم يف بلده ورحل من أجله يف بالد األندلس، قـال  ونشأ يف بيت علم، و)هـ٣٦٨(بقرطبة سنة 
، ويل " كان إماما دينا ثقة متقنا عالمة متبحرا صاحب سنة واتبـاع ممـن بلـغ رتبـة االجتهـاد": الذهبي

  ).هـ٤٦٣(قضاء لشبونة وشنرتين، وتويف بشاطبة سنة 
، الـذهبي  النـبالء أعـالمسـري: نظـرا. التمهيد، واالستذكار، والكايف يف فقه أهل املدينـة: من تصانيفه

 ).٨/٢٤٠(، الزركيل  األعالم؛)٣٥٧(، ابن فرحون  الديباج املذهب؛)١٨/١٥٣(
 ).٥/٢٥(التمهيد، ابن عبدالرب )   ٣(
 ).١/٧٨( إحكام األحكام )   ٤(
  ).١١١ /١( الفروق، القرايف )   ٥(



 
 

 

١٥٦ 

 .)١(ِّكفال ينهدم بالش

  :تطبيقات القاعدة:  الثالثالمطلب

ٌهذه القاعدة فروعها كثرية كام مر معنا، وممتدة  : يف أكثر أبواب الفقه، ومنهاَّ
 .)٢(ه ال يعيد الوضوءَّمن دخل يف الصالة بوضوء متيقن ثم شك يف زواله، فإن -١
َّإذا شك من يغتسل من اجلنابة، هل عم بدنه أم ال؟ بن -٢ و عدم  اليقني وهٰ عىلٰىَّ

 .)٣(عميمَّالت

ً ثالثا أو أربعا؟ بنٰ املصيل املنفرد، هل صىلَّإذا شك -٣  اليقني وهو األقـل؛ ٰ عىلٰىً
 .)٤(ُ األصل بقاء الصالة يف ذمتهَّألن

.  األصل بقاء النهـارَّ الصائم يف غروب الشمس مل جيز له الفطر؛ ألنَّإذا شك -٤
َّأما لو شك  .)٥( األصل بقاء الليلَّر؛ ألن يف طلوع الفجر جاز له األكل ومل يفطَّ

ً هل طاف ستا أو سبعا بنَّإذا شك -٥  .)٦()وهو األقل( اليقني ٰ عىلٰىً

َّ أحد شيئا ثم ادٰىلو اشرت -٦ ً َّ به عيبـا وأراد ردَّ أنٰىعٌ جـار أهـل ُّه، واختلـف التً
ُّاخلربة يف كونه عيبا، فليس للمشرتي رد المة هي األصل املتيقن فال َّ السَّه؛ ألنً

                                            
 

 ).٢/٩٦٧(املدخل الفقهي العام، الزرقا )   ١(
 ).١/٣٨٠(وقعني، ابن القيم إعالم امل)   ٢(
 ).٣/٢٧٣(بدائع الفوائد، ابن القيم )   ٣(
 ).٨٠(إيضاح املسالك، الونرشييس )   ٤(
 ).٣/٢٧٣(بدائع الفوائد، ابن القيم )   ٥(
 ).٣/٣٧٨(املغني، ابن قدامة )   ٦(



 
 

 

١٥٧ 

 .)١(ِّالعيب بالشكيثبت 

ٰإذا شك الزوج هل طلق زوجته أم ال؟ مل يلزمه يشء، وكان له وطؤها إىل -٧  أن َّ
 .)٢(ًيتحقق الطالق، استصحابا للنكاح املتقدم

ُنقل عن عامل ما خيالف املـشهور عنـه والـمـإذا  -٨ َ ُ ُ ٍ ِ ُفينبغـي التثبـت  لديـه، َّستقرُ َّ
 .)٣(ٍا ثبت بيقني ال يزول بالشكَّ إليه؛ ألن م يف نسبة هذا القولِّوحتري الدقة

                                            
 

 ).٨٣ (رشح القواعد الفقهية، الزرقا)   ١(
 ).١/٧١(املجموع املذهب، العالئي : انظر)   ٢(
 .)٩/٢٤٠(طبقات الشافعية الكربى، ابن السبكي : انظر)   ٣(



 
 

 

١٥٨ 

٢- )١( 

  : شرح القاعدة:  األولالمطلب

 
 . )٣(اختلفوا: ، وتنازع القوم)٢(خاصمَّ الت:، لغةنازعَّالت

 فقـد ٍ تداخل بعضه يف بعـضٍ يشءُّلُداخل، فكَّ من التٌ مأخوذ:شاجر، لغةَّالت
شاجر يف اخلصومة، إذا َّماح، إذا تطاعنوا هبا، وكذلك التِّتشاجر، وتشاجر القوم بالر
أي تنازعوا، واملشاجرة : ، واشتجر القوم وتشاجروا)٤(دخل كالم بعضهم يف بعض

¬  ®  ¯   °      ±  ²  ³  ´  ] : ويف التنزيل العزيز. املنازعة

    µZ )فيكون . )٧(أي فيام وقع من االختالف يف اخلصومات: )٦(َّال الزجاج، ق)٥
                                            

 

 ).٣/١٢٢( إحكام األحكام ) ١(
 ).٩٩٠( القاموس املحيط، الفريوزأبادي ) ٢(
 ).٢/٦٠٠( املصباح املنري، الفيومي ) ٣(
 ).١/٢٢٥( مجهرة اللغة، ابن دريد ) ٤(
 .٦٥: سورة النساء، آية) ٥(
الـرسي بـن أبـو إسـحاق، الزجـاج النحـوي اللغـوي، ولـد يف بغـداد سـنة إبراهيم بن حممد بن : هو)  ٦(

ً، كان خيرط الزجاج يف صباه، ومال إىل النحو فأخذه عن املربد، كان مؤدبا للقاسم بـن عبيـد )هـ٢٤١( ِ ٰ
 ).هـ٣١١(ٰاهللا بن سليامن وزير املعتضد، تويف يف مجادى اآلخرة سنة 

؛ )١/٤٩(، ابن خلكان وفيات األعيان :انظر. ق، وغريمهامعاين القرآن، وكتاب االشتقا: من تصانيفه
 ).١/٤٠(؛ األعالم، الزركيل )١٤/٣٦٠(سري أعالم النبالء، الذهبي 

 ).٤/٣٩٤( لسان العرب، ابن منظور ) ٧(



 
 

 

١٥٩ 

 .  واحدٰىالتشاجر والتنازع بمعن

 
ْا كان من املعامالت عرضة لوقـوع اخلـصومات لعـدم انـضباطه مَّأن  َّ، فـإنُ

ًام وقطعا لْسَده؛ حِّع يأيت بام حيدَّالرش  .الختالفً

  : أدلة القاعدة:  الثانيالمطلب

كبـان، ُّال تلقـوا الر«:  قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا َّحديث أيب هريرة ريض اهللا عنه، أن -١
 بيـع بعـض، وال تناجـشوا، وال يبـع حـارض لبـاد، وال ٰوال يبع بعضكم عىل

َّترصوا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخـري الن ُُّ إن رضـيها : ظـرين، بعـد أن حيلبهـاَ
ًأمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من متر َّ«)١(. 

ً جعل يف مقابل اللبن التالف صـاعا مـن متـر، ومل ملسو هيلع هللا ىلصبي  النََّّ أن الداللةوجه
وما « :- رمحه اهللا –  العيد لتعذر املامثلة، وكام يقول ابن دقيق؛جيعل ضامنه بلبن مثله

ًيرده من اللبن عوضا عن اللبن التالف ال تتحقق مماثلتـه لـه يف املقـدار، وجيـوز أن  ُّ
 . )٢(»د حالة العقد أو أقليكون أكثر من اللبن املوجو

َّ االختالف والتنازع ؛ فقدر الرشٰ عدم املامثلة يفيض إىلَّوال ريب أن امن َّع الضَّ

                                            
 

  – باب النهي للبائع أن ال حيفـل اإلبـل والبقـر والغـنم – كتاب البيوع –أخرجه البخاري  : متفق عليه)  ١(
 حـديث رقـم –ٰ باب حتريم بيع الرجل عىل بيع أخيـه – كتاب البيوع –، ومسلم )٢٠٤٣(حديث رقم 

)١٥١٥.( 
 ). ٣/١٢١(إحكام األحكام )  ٢(



 
 

 

١٦٠ 

 :– رمحـه اهللا –  العيـدًاع مطلقا، ويف هذا يقول ابـن دقيـقَّ، وهو الصٍ واحدٍبمقدار
 ٍه بتقديره بـيشءزاع فيقصد قطع النُِّشاجر يَّنازع والتَّ ما يقع فيه التَّأن: واحلكمة فيه«
 . )١(»َّعنيُم

 مل جيب مثله وال قيمته بل وجـب َّوإنام« :– رمحه اهللا –ويقول اإلمام النووي 
ُصاع يف القليل والكثري؛ ليكون ذلك حدا ي  ملسو هيلع هللا ىلص وكان ،خاصمَّ به التُزولَ إليه ويُرجعًٌ

ٰحريصا عىل  صام واملنع من كل ما هو سبب لـه، وقـد يقـع بيـع املـرصاة يفِ رفع اخلً
 ويف مواضع ال يوجد من يعرف القيمة، ويعتمد قولـه فيهـا، وقـد ٰىالبوادي والقر

ًيتلف اللبن ويتنازعون يف قلته وكثرته ويف عينه فجعل الرشع هلم ضابطا ال نزاع معه 
 .)٢(»وهو صاع متر

 عـن بيـع ٰىهن«: ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا َّ ريض اهللا عنهام أن)٣(حديث عبداهللا بن عمرو -٢
 .)٤(»بتاعُ البائع والـمٰىبدو صالحها، هن يٰىَّمرة حتَّالث

                                            
 

 ).٣/١٢٢(إحكام األحكام )  ١(
 ).١٠/١٦٧(رشح مسلم، النووي )  ٢(
 أبيـه، بن العاص بن وائل بن هاشم،  أبـو حممـد،القريش الـسهمي، أسـلم قبـلعبد اهللا بن عمرو : هو)  ٣(

 مـا كـان أحـد :، قال أبو هريـرة  يف أن يكتب ما يسمع منه، فأذن له رسول اهللا استأذن رسول 
ه كان يعي بقلبه، وأعي بقلبي، وكان يكتـب، َّ مني إال عبد اهللا بن عمرو فإنأحفظ حلديث رسول هللا 
؛ اإلصـابة، )٣/٩٥٦( االستيعاب، ابن عبد الرب: انظر. ٰعىل األرجح) هـ٦٥(وأنا ال أكتب، مات سنة 

 ).٤/١١١(ابن حجر 
 بـاب مـن بـاع – كتـاب الزكـاة –أخرجه البخاري : -ريض اهللا عنهام-متفق عليه عن ابن عمر وجابر ) ٤(

 –، ومـسلم )١٤١٦-١٤١٥(حديث رقـم –..  ثامره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العرش
= 



 
 

 

١٦١ 

َّ حدد وقت جواز بيع الثمرة ببدو الصالح؛ ملسو هيلع هللا ىلصبي  النََّّ أنوجه الداللة  َّفـإن«َّ
ٌضـة للعاهـات، فـإذا طـرأ عليهـا يشءَّالح معرَّ الـصِّالثامر قبل بـدو  منهـا حـصل ٌ

 املـشرتي ٰىع، وهنَّمن الذي بذله، ومع هذا فقد منعه الرشَّاإلجحاف باملشرتي يف الث
 .)١(»خاصمَّزاع والتٌه قطع للنَِّّ البائع، وكأنٰىكام هن

ُاقتتلـت امرأتـان مـن هـ«: حديث أيب هريرة ريض اهللا عنه قال -٣ ل، فرمـت ْيَذْ
: ملسو هيلع هللا ىلصبـي َّ النٰ بحجر، فقتلتهـا ومـا يف بطنهـا، فاختـصموا إىلٰىإحدامها األخر

َّ دية جنينها غرةَّ أنٰفقىض   .)٣(»– عبد أو وليدة – )٢(ُ

 َةَيـِ دَّ أنٰفق العلـامء عـىلَّوات«: – رمحه اهللا – قال اإلمام النووي وجه الداللة
ام كان كذلك؛ ألنـه َّوإن: ، قال العلامءٰىًاجلنني هي الغرة سواء كان اجلنني ذكرا أو أنث

ٌ يقطع النـزاع، وسـواء كـان خلقـه ٍ فيكثر فيه النزاع فضبطه الرشع بضابطٰىقد خيف
ة َّرُر فيها خلق آدمي ففي كل ذلك الغَّناقصها أو كان مضغة تصوكامل األعضاء أم 

 . )٤(»باإلمجاع
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
 ).١٥٣٤( حديث رقم -الحها باب النهي عن بيع الثامر قبل بدو ص–كتاب البيوع 

 ).  ٣/١٢٧(حكام إحكام األ)  ١(
َّالغرة)  ٢(  عمـرو بـن أبـوالبياض الذي يكون يف وجه الفرس، وكـان :  األمة، وأصل الغرةأوالعبد نفسه : ُ

ٌالغرة عبد أبيض : العالء يقول ٌ أمة بيضاء، وسمي غرة لبياضه، فـال يقبـل يف الديـة عبـد أسـود وال أوٌ ٌ ٌ
ما بلغ ثمنه نصف عـرش الديـة مـن : ً، وليس ذلك رشطا عند الفقهاء، وإنام الغرة عندهمجارية سوداء
 ).  ٣/٣٥٣(النهاية، ابن األثري . العبيد واإلماء

 حـديث –... ٰ باب جنني املرأة وأن العقل عـىل الوالـد– كتاب الديات –أخرجه البخاري : متفق عليه)  ٣(
 ).١٦٨١( حديث رقم –...  باب دية اجلنني–.. حاربنيكتاب القسامة وامل-، ومسلم  )٦٥١٢(رقم 

 ).١١/١٧٦(رشح مسلم، النووي )  ٤(



 
 

 

١٦٢ 

  : تطبيقات القاعدة:  الثالثالمطلب

ُيضمن اللبن -١ ُ ً يف الشاة املرصاة عند ردها بصاع مـن متـر مطلقـاُ التالفُ ٍ ٍ ِّ ً؛ سـدا َّ ّ
  .)١(زاعلباب اخلصومة والنِّ

ٌ مقدر)٣(هاُشْرَ أ)٢(ةَحِوضُالـم -٢ ًختالفها بـالكرب والـصغر؛ قطعـا للنـزاع ، مع اَّ
 . )٤(والتخاصم

ًاجلنني مقدر أرشه، وال خيتلف بالذكورة واألنوثة واختالف الصفات؛ حسام  -٣ ٌ َّ
 . )٥(للنزاع

ِاحلر د -٤ : َّه مقدرة، وإن اختلف بالصغر والكرب وسائر الصفات، واحلكمة فيهُتَيُّ
ٍ معنيٍع فيه بتقديره بيشءُ ما يقع فيه التنازع والتشاجر يقصد قطع النزاَّأن َّ)٦( . 

                                            
 

 .)٣/١٢١(إحكام األحكام : انظر)  ١(
َاملوضحة)  ٢( ُهي الشجة التي تبدي وضـح العظـم، : ِ َّ  أي: ِّهـي التـي توضـح العظـم: بياضـه، وقيـل: أيَّ

 ). ٢٢٨(الفقهاء ؛ أنيس )٤٤٨(؛ املطلع )٥/١٩٥(النهاية : انظر. تظهره
ٰ اطلع عىل عيب يف املبيع، وأروش اجلنايات واجلراحات إذاهو الذي يأخذه املشرتي من البائع : األرش)  ٣( َّ

. ٰهو اسـم للواجـب عـىل مـا دون الـنفس: وقيل. من ذلك؛ ألهنا جابرة هلا عام حصل فيها من النقص
 ). ٢٩١(هاء ؛ أنيس الفق)١/٣٩(النهاية : انظر. هو دية اجلراحات: وقيل

 ). ٣/١٢١(إحكام األحكام : انظر)  ٤(
 ). ٣/١٢٢(إحكام األحكام : انظر)  ٥(
 ). ٣/١٢٢(إحكام األحكام : انظر)  ٦(



 
 

 

١٦٣ 

) ١( 
 

  : شرح القاعدة: المطلب األول

 
 . )٣(ءَّ يف اليشُرْكِهو الف: وقيل. )٢(ُّ تأمل اليشء ومعاينته:ظر، لغةَّالن

ِّ من األم:اإلمام، لغة . دمهم وهـي اإلمامـة هبم تقـَّ القوم وأمَّ وأم– بالفتح – َ
ٰ به قوم كانوا عىلَّمَ من ائتُّلُك: واإلمام  .)٤(نيِّاط املستقيم أو كانوا ضالِّ الرصٌ

القاف والياء والدال كلمة واحـدة، «: – رمحه اهللا – )٥(، قال ابن فارسدِّمتقي

                                            
 

؛ املنثـور، الزركـيش )٤/٩٥(الفـروق، للقـرايف : وانظر هذه القاعـدة يف). ٤/٢٤٤(إحكام األحكام )  ١(
ــسيوطي )١/٣٠٩( ؛ رشح القواعــد )٧٠(الفقــه، املجــددي ؛ قواعــد )١٢١(؛ األشــباه والنظــائر، ال

 ).٣٠٩(الفقهية، الزرقا 
 ).٥/٤٤٤(مقاييس اللغة، ابن فارس )  ٢(
؛ خمتـار )٥/٢١٥(لـسان العـرب، ابـن منظـور : ؛ وانظـر)٦٢٣(القاموس املحـيط، الفـريوز أبـادي )  ٣(

 ).٢٧٨(الصحاح، الرازي 
 ).١٠(خمتار الصحاح : ؛ وانظر)١٢/٢٥(؛ لسان العرب، ابن منظور )١/٢١(مقاييس اللغة )  ٤(
ًأمحد بن فارس بن زكريا القزويني، كان إماما يف اللغة واألدب، حـسن االعتقـاد، مـن أئمـة أهـل :  هو) ٥(

ٰالسنة، وكان يف مبادئ أمره شافعيا ثم حتول إىل مذهب مالك فربع فيه، ومذهبه يف النحـو عـىل طريقـة  ٰ ً
 . هـ٣٩٥مات بالري سنة . الكوفيني

، )٣/٣٩٧(يتيمـة الـدهر : انظـر. جممل اللغة، مقاييس اللغـة، حليـة الفقهـاء، وغريهـا:   من تصانيفه       
 ).١/١٢٧(، إنباه الرواة )٤/٦١٠(ترتيب املدارك 



 
 

 

١٦٤ 

ُ، ثم يٌ، وهو معروفُدْيَوهي الق ِ حيبٍ يشءِّلُ يف كُستعارَّ ْ  .)١(»ُسَ
ا َّالح، فهي إمـَّراد هبا اخلري والصُ، تأيت ويٰىً كاملنفعة وزنا ومعن:املصلحة، لغة

 للواحد من املصالح، وقد ٌ النفع، أو هي اسمٰىالح كاملنفعة بمعنَّ الصٰى بمعنٌمصدر
الح، واملـصلحة َّاملـصلحة الـص«:  الوجهني بقولـه– رمحه اهللا – )٢(ذكر ابن منظور

ُّمفعلـة التـي تـدل   الُ صيغة– وجه املجاز ٰ عىل– هلا َّقُ، وقد اشت)٣(»واحدة املصالح  َ ْ َ
َّ فيـه مـا اشـتقُرُثْكَ اسم املكان الذي يٰعىل ُ يل وجـود تـاء التأنيـث فيهـا، ل منـه، بـدْ

 . )٤(ٌّ قويٌ فيه صالحٌيشء:  هذاٰفاملصلحة عىل
ع بجلـب املنـافع ودفـع َّ مقصود الرشٰفهي املحافظة عىل: ا يف االصطالحَّوأم

 .)٥(خللقاملفاسد عن ا

 
ًتبني هذا القاعدة املهمـة أن تـرصف اإلمـام وكـل مـن ويل شـيئا مـن أمـور  َّْ َ ِِّّ ُ ُّ ُ ُ

                                            
 

 ).٤٠٠(؛ القاموس )٢٣٣(؛ خمتار الصحاح )٣/٣٧٢(لسان العرب : ؛ وانظر)٥/٤٤(مقاييس اللغة )  ١(
لغـوي المـام اإل أبو الفضل مجال الدين األنـصاري األفريقـي، ،ظورحممد بن مكرم بن عيل بن من: هو)  ٢(

 عمـل يف  منهـا تـاريخ ابـن عـساكر،ٰ كان يعنى باختصار املطوالت،)هـ٦٣٠(جة، ولد بمرص سنة احل
  ).هـ٧١١(ديوان اإلنشاء بالقاهرة، وويل القضاء بطرابلس، مات بمرص سنة 

، هتـذيب اخلـواص مـن درة الغـواص ان العـربلـس:  - جملـد)٥٠٠(ٰ تربـو عـىل  التي-من تصانيفه 
  شـذرات؛)٦/١٥( الكامنـة، ابـن حجـر الـدرر: انظر.  للحريري، خمترص تاريخ دمشق البن عساكر

 ).٧/١٠٨( ، الزركيل األعالم؛)٦/٢٦( الذهب، ابن العامد
 ).٢/٥١٧(لسان العرب )  ٣(
 ).١/١٨٨(؛ رشح الشافية، الريض )٤/٩٤(الكتاب، سيبويه )  ٤(
 ).٤/٣٧٧(البحر املحيط، الزركيش  ) ٥(



 
 

 

١٦٥ 

 ومـا مل بجلب املنفعة ودفع املفسدة عن كل من يترصف له،املسلمني جيب أن يرتبط 
ًيكن كذلك مل يكن صحيحا وال نافذا ً . 

ً كـل مـن ويل شـيئا مـن فهذه القاعدة تضبط احلدود التي يترصف يف نطاقها ُّ
ْ أو من أنابه كاألمري والقايض أمور العامة من إمام و الوزير؛ وذلـك لكـون هـؤالء َ

َّمجيعا وغريهم ليسوا عامال ألنفسهم وإنام هم وكالء  ً َّ ُ  . ألمة يف القيام بشؤوهناعن اً
، ظـر لإلمـام النََّّإن: ُوحيث يقال«: – رمحه اهللا –يقول اإلمام ابن دقيق العيد 

 .)١(»شهيَّ حسب التٰإنام يعني هذا، أن يفعل ما تقتضيه املصلحة، ال أن يفعل عىل
ُّوهذه القاعدة تقع حتت أصل جلب املصالح ودرء املفاسد، فاألئمة والرعـاة  ُ
مع رعاياهم مضبوطون هبذا األصل العظيم، فهم مطالبون بمراعـاة خـري التـدابري 

 وصيانة األخـالق وتطهـري املجتمـع مـن إلقامة العدل وإزالة الظلم وإحقاق احلق
ِّالفساد، وبعبارة أشمل فهم مطالبون بسياسة الدنيا بالدين ُّ . 

ُومما يتفرع عن هذه القاعدة العظيمة من قواعد السياسة الـرشعية؛ أن جتعـل 
ٰالوالية يف من كان أجدر وأقدر عىل َ َ  القيـام بحقوقهـا، كـام يقـول اإلمـام العـز بـن َْ

َّا ال يقـدَّوالضابط يف الواليات كلها أهن«: –ه اهللا  رمح–عبدالسالم  م فيهـا إال أقـوم ُ
 .)٢(»الناس بجلب مصاحلها ودرء مفاسدها

ُه يقدمَّع أنَّ قاعدة الرشَّإن«: - رمحه اهللا –ويقول اإلمام القرايف  َّ  ٍ موطنِّلُ يف كُ

                                            
 

 ).٤/٢٤٤(إحكام األحكام )  ١(
 ).١/٦٥(قواعد األحكام، العز بن عبد السالم )  ٢(



 
 

 

١٦٦ 

 . )١(» من هو أقوم بمصاحلهاٍ واليةِّلُوك
 يف بيان السبب الذي مـن أجلـه جعـل -ه اهللارمح–ويقول ابن جرير الطربي 

ريض اهللا عـنهم  –تة الـذين اختـارهم ِّ أمـر اخلالفـة يف الـس-ريض اهللا عنه –ُعمر 
َّمل يكن يف أهل اإلسالم أحد له من املنزلـة يف الـدين واهلجـرة والـس«: -أمجعني ِّ ابقة ٌ

 ٰىاألمـر شـورة الـذين جعـل عمـر َّياسة؛ مـا للـستِّوالعقل والعلم، واملعرفة بالـس
  .)٢(»بينهم

  : القاعدةأدلة : المطلب الثاني

¨  ©    ª  »  ¬  ®  ¯  °   ±  ²  ³  ´   ﴿: ٰقال اهللا تعاىل -١

Å   Ä           Ã  Â    Á  À¿   ¾  ½  ¼    »  º¹  ¸  ¶  µ  ﴾)٣(. 
هـذه اآليـة مـن أمهـات «: – رمحـه اهللا – قال اإلمام القرطبـي :وجه الداللة
ا عامة يف مجيع الناس، َّواألظهر يف اآلية أهن.. . مجيع الدين والرشعاألحكام تضمنت

 الظالمات والعدل ِّردم من األمانات يف قسمة األموال وفهي تتناول الوالة فيام إليه
اس يف حفـظ الودائـع والتحـرز يف وتتنـاول مـن دوهنـم مـن النـَّ.. .يف احلكومات

 .)٤(»الشهادات وغري ذلك

                                            
 

 ).٢/٢٧٣(الفروق، القرايف )  ١(
 ).١٣/٢١٠(فتح الباري، ابن حجر )  ٢(
 .٥٨: سورة النساء، آية)  ٣(
 ).٥/٢٥٦(اجلامع ألحكام القرآن، القرطبي )  ٤(



 
 

 

١٦٧ 

 .)١(﴾  �  ¡  ¢    £   ¤  ¥  ¦  §  ¨{  ~﴿: ٰوقوله تعاىل -٢
وإن كـان هـذا «: – رمحه اهللا – يقول اإلمام العز بن عبدالسالم :وجه الداللة

 أن يثبت يف حقوق عامة املسلمني فيام يترصف فيه األئمة من ٰ فأوىلٰىيف حقوق اليتام
 باملـصالح األموال العامة؛ ألن اعتناء الرشع باملصالح العامة أوفر وأكثر من اعتنائه

ٌ جر فسادا أو دفع صالحا فهو منهيٍفُّ ترصُّلُاخلاصة، وك ًَّ  . )٢(» عنهً
ُ مـا روي عـن عمـر بـن – رمحـه اهللا –د ما قاله العز بن عبدالـسالم ِّومما يؤي

 أنزلت نفيس مـن مـال اهللا بمنزلـة وايل اليتـيم، إن ِّإين«: – ريض اهللا عنه –اخلطاب 
 .)٣(»ُتْفَ استعفُه، فإن استغنيتُّ رددتُ منه، فإذا أيرستُ أخذتُاحتجت

َّ نفـل ملسو هيلع هللا ىلصبي َّشهدت الن«:  قال– ريض اهللا عنه – )٤(سلمةمحديث حبيب بن  -٣
ْالربع يف البدأة  .)٦(»، والثلث يف الرجعة)٥(ُّ

                                            
 

 .٣٤: رساء، آيةسورة اإل)  ١(
 ).٢/٧٥(قواعد األحكام، العز بن عبدالسالم )  ٢(
، والبيهقـي يف الـسنن )٤/٢٥٥(، والطـربي يف تفـسريه )٦/٤٦٠(أخرجه ابن أيب شـيبة يف املـصنف )  ٣(

 ).٦/٤(ٰالكربى 
 حبيب بن مسلمة بن مالك بن وهب، أبو عبد الرمحن الفهري، الصحايب اجلليل املجاهـد الفـاتح،: هو)  ٤(

ًعاما، وشهد الريموك أيام أيب بكـر، وكـان )١٢( وعمره مولده بمكة قبل اهلجرة بسنتني، تويف النبي
ٰ إىل أرمينيـة ٰيسمى حبيب الروم لكثرة توغله فيهم وفتكه هبم، واله أبو عبيدة أنطاكية، ثم بعثه عمر 

 أرمينيـة أيـام معاويـة، وهبـا ٰ اجلزيـرة، ثـم تـوىلٰيف مدد إليها، فلام فرغ عاد إىل احلج، ثم واله عمـر 
؛ االسـتيعاب، ابـن عبـد الـرب )٧/٤٠٩(ٰالطبقـات الكـربى، ابـن سـعد : انظر). هـ٤٢( سنة تويف

 ).٢/٢٤(؛ اإلصابة، ابن حجر )١/٣٢٠(
 ).١/١٠٣(النهاية، ابن األثري : انظر. هي القفول منه: هي ابتداء الغزو، والرجعة: البدأة)  ٥(
 – باب فيمن قـال اخلمـس قبـل النفـل – كتاب اجلهاد –داود  وأبو ،)٤/١٦٠( ندأمحد يف املس أخرجه)  ٦(

= 



 
 

 

١٦٨ 

 ٰ عىلٌويف احلديث داللة«: – رمحه اهللا –  العيد كام يقول ابن دقيق:وجه الداللة
ٰصالح املتعلقـة باملـال أصـال وتقـديرا عـىلً لنظـر اإلمـام مـدخال يف املـَّأن ً  حــسب ً

ٰأشق عىلجعة ملا كانت َّ الرَّ؛ فإن...املصلحة  العـدو َّ ألنَّ الراجعني، وأشد خلـوفهم؛َّ
ِقد كان نذر هب َّملا ) البدأة( زيادة التنفيل، وٰ اقتىض من أمرهم؛ٍ يقظةٰم لقرهبم، فهو عىلَ

 أن يكون ٰ باملصلحة ال عىلٌدِّنظر اإلمام متقي نقصه، وٰ، اقتىضٰىمل يكن فيها هذا املعن
  .)١(»يِّشهَّبحسب الت

َالبلوي  هانئ بن نيار– حديث أيب بردة -٤  َعِمَه سـَّ أنـ– ريض اهللا عنـه – )٢(َ
ٍّال جيلد فوق عرشة أسواط إال يف حد من حدود اهللا«:  يقولملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا  ٍُ ُ«)٣(. 

ٌض للمنـع ِّواحلديث متعر«: –هللا  رمحه ا– يقول ابن دقيق العيد :وجه الداللة
 ما دوهنا ال تعرض للمنع فيه، وليس التخيري فيه، وال ٰى العرشة، ويبقٰيادة عىلِّمن الز
ٰ مما يفوض إىلٍيف يشء ُ َّ  َّ وال شك،)٤(» بل البد عليهم من االجتهادي الوالة ختيري تشهُ

ٰما كان مفض إىل)االجتهاد(ـ مراده بَّأن  .  املصلحةٍ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
واحلـديث  ، )٢٨٥٢ ( حديث رقـم– باب النفل – كتاب اجلهاد –ماجه  وابن ، )٢٧٥٠ (حديث رقم

 ).٢٣٨٨(صححه األلباين يف صحيح أيب داود برقم 
 ).٤/٢٤٤(إحكام األحكام )  ١(
ًالبلوي، حليف األنصار، خال الرباء بن عازب، مشهور بكنيته، كان عقبيا هانئ بن نيار، أبو بردة :  هو)  ٢(

ُبدريا، وشهد أيضا أ ً ٍّدا وما بعدها، تويف يف أول خالفة معاوية بعـد شـهوده مـع عـيلُحً .  حروبـه كلهـاً
 ).٦/٢٧٨(؛ اإلصابة، ابن حجر )٤/١٦٠٨(االستيعاب، ابن عبد الرب : انظر

-٦٤٥٦( حـديث رقـم – باب كم التعزير واألدب – كتاب املحاربني – أخرجه البخاري: متفق عليه)  ٣(
 ).١٧٠٨( حديث رقم – باب قدر أسواط التعزير – كتاب احلدود –، ومسلم )٦٤٥٨

 ).٤/١٣٩(إحكام األحكام )  ٤(



 
 

 

١٦٩ 

  : تطبيقات القاعدة: لثالثالمطلب ا

ٌإذا قتل شخص -١ ه، لكن ليس له العفو عن القـصاص ُّلطان وليُّ له فالسَّ ال ويلُ
َّانا؛ ألنَّجم  املصلحة يف القـصاص اقـتص أو يف ٰىه خالف املصلحة، بل إن رأً

 .  باملصلحةٌدِّ نظر اإلمام متقيَّ؛ ألن)١( أخذهاِةَيِّ الدِذْخَلح وأُّالص
ه خـالف َّ تزويج الصغرية فـال يزوجهـا لغـري الكـفء؛ ألنـإذا أراد القايض -٢

ٌ، وهو نائب عن اإلمام، ونظر اإلمام متقيد باملصلحة)٢(مصلحتها ّ . 

َّال جيوز لإلمام أن يمنع من حماسبة من كانت أموال العام -٣ َُ ْ ْ ة والقارصين حتـت ِ
 . ملصلحة باٌدِّ نظره متقيَّ؛ ألن)٣( األوقاف واألوصياءٰني عىلِّتولُيده، كالـم

 اإلمام يف تفريق املال العام أن يرصفه يف حتـصيل أعالهـا مـصلحة ٰجيب عىل -٤
 . )٤(فأعالها، ويف درء أعظمها مفسدة فأعظمها

سق واخلمـر ِفــً من املفاسد املحرمة رشعا كالٍال جيوز لإلمام أن يسمح بيشء -٥
 ٌدِّم متقيـ، ونظـر اإلمـا)٥( املـصلحةُا مجيعها خـالفَّبا؛ ألهنِّوالقامر، وأكل الر

 . باملصلحة

                                            
 

ــشريازي : انظــر)  ١( ــاع، البهــويت )١٣٥(التنبيــه، ال ؛ درر احلكــام، عــيل حيــدر )٤/٢٣٢(؛ كــشاف القن
)١/٥١.( 

؛ البحـر الرائـق، ابـن نجـيم )٥/١٤٣(؛ الفروع، ابن مفلـح )٧/٥٨(روضة الطالبني، النووي : انظر ) ٢(
)٣/١١٧.( 

 ).٣٥٧(حممد شبري .القواعد الكلية والضوابط الفقهية، د: انظر)  ٣(
 .املصدر نفسه)  ٤(
 .املصدر نفسه)  ٥(



 
 

 

١٧٠ 

)١( 
 

  : شرح القاعدة: المطلب األول

 

٢(ةَّ ما فيه مـشقُ إلزام: لغة،كليفَّالت(.خطـاب ٰإلـزام مقتـىض: ًواصـطالحا 
. )٣(الرشع 

َّمكنه اهللا من الـيش«: )٤( قال اجلوهري: لغة،اإلمكان ، ٰى منـه بمعنـ وأمكنـهِءَّ
ُ، وفالن ال يٰىن منه بمعنَّ ومتكِءَّ من اليشُجلَّواستمكن الر ال : هـوض، أيه النُّنُـِكْمٌ

 . )٥(»يقدر عليه
                                            

 

؛ األشـباه والنظـائر، )٨/٤٦٩(ٰى جمموع الفتـاو: وانظر هذه القاعدة يف). ١/١٩٢(إحكام األحكام )  ١(
 ).٥٧(؛ القواعد والفوائد األصولية، ابن اللحام )٢/١٥(؛ املنثور، الزركيش )١/٣٨١(ابن السبكي 

ــصحاح، اجلــوهري )  ٢( ــارس )٤/١٤٢٣(ال ــن ف ــاييس اللغــة، اب ــاموس املحــيط، )٥/١٣٦(؛ مق ؛ الق
 ).١٠٩٩(الفريوزأبادي 

 ). ١/٤٨٣(الكوكب املنري، الفتوحي )  ٣(
 من أئمة اللغة ومـن أهـل اخلـط املعـدودين، ، الرتكي اجلوهري الفارايبإسامعيل بن محاد أبو نرص: هو)  ٤(

ًولد يف فاراب ودخل العراق صغريا وطاف البلدان ثم أقام يف نيسابور وهبا كانت وفاته، يعد أول مـن 
ٰب لنفـسه جنـاحني فـصعد عـىل منـارة وألقـى َّحاول الطريان ومـات بـسببه فركـ بنفـسه فـامت سـنة ٰ

 .– واهللا أعلم – ، وقيل كان ذلك بسبب عارض جنوين)هـ٣٩٣(
 ؛)١٧/٨٠( النـبالء أعـالمسري: انظر. ، وكتاب يف العروض، ومقدمة يف النحو الصحاح:من تصانيفه

 ).١/٣١٣( ، الزركيل األعالم؛)٣/١٤٢(  الذهبشذرات
 ).٦/٢٢٠٥(الصحاح، اجلوهري )  ٥(



 
 

 

١٧١ 

 
 مـا ُّلُف، فكَّكلُ استطاعة الـمِرْدَ قٰ ما كان عىلَّيعة إالَّ من أحكام الرشُمَزْلَال ي

ٌكان معجوزا عنه من الواجبات، فهو ساقط  . فَّكلُن الـم عً

 
َّمتثل هذه القاعدة العظيمة أصال مهام يتعل ً  عنـه ُعَّكليف الذي تتفرَّ بأصل التُقً

واهي التـي  عنـه األوامـر والنـَُّعَّمجيع العبادات التي هي الغاية من اخللق، كام تتفـر
 . )١(نيا واآلخرةُّتضبط اخللق ومصاحلهم يف الد

ِكاشفة عن سكام تأيت هذه القاعدة  ة، وهي َحْمَّة السَّيِ من سامت هذه احلنيفٍةَمً
 . رفع احلرج عن املكلفني

فمن استقرأ ما جاء به الكتاب «: – رمحه اهللا –يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 
َبنيَة، تنَُّّوالس ُكليف مرشوط بالقَّ التَّ له أنَّ ً العلم والعمل، فمن كـان عـاجزا ٰدرة عىلٌ

 . )٢(»ً اهللا نفسا إال وسعهاُفِّكلُنه ما يعجزه، وال يعن أحدمها سقط ع
 ٌع سـاقطَّ املعجوز عنـه يف الـرشَّمن األصول الكلية أن«: – رمحه اهللا –وقال 
ُبـنيُ هذه القاعـدة تَّ أنَّوال شك. )٣(»الوجوب َّ رشطـا مـن رشوط التِّ كليـف و هـو ً

 . )٤(َّ املكلف بهٰالقدرة عىل
                                            

 

  ). ٢٥٥ – ٢٥٤(فقهية عند ابن تيمية يف الطهارة والصالة، نارص امليامن القواعد والضوابط ال) ١(
 ).٢١/٦٣٤(ٰجمموع الفتاوى، ابن تيمية )  ٢(
 ).٥٦٠ – ٢٠/٥٥٩(ٰجمموع الفتاوى، ابن تيمية )  ٣(
؛ )١/١٥٠(؛ اإلحكام، اآلمدي )١/١٥٨(ٰاملستصفى، الغزايل : ٰوانظر ما تبقى من رشوط التكليف يف)  ٤(

= 



 
 

 

١٧٢ 

 القدرة والعجـز ٰسبة إىل أحوال املكلفني بالنِّ– اهللا  رمحه–َّوقد قسم ابن القيم 
 :  أربعة أحوالٰيف اليشء املأمور به، واآلالت املأمور مبارشهتا من البدن إىل

 ٰواحلـر القـادر عـىل املـاء، ٰقدرته هبام، فحكمه ظاهر، كالصحيح القادر عـىل -١
 . الرقبة الكاملة

عادم للامء، والرقيق العادم  ظاهر، كاملريض ال–ً أيضا –عجزه عنهام، فحكمه  -٢
 . للرقبة

قدرته ببدنه وعجزه عن املأمور به، كالصحيح العادم للامء، واحلر العاجز عن  -٣
الرقبة يف الكفارة ونحو ذلك، فإن مل يكن له بدل سقط عنه وجوبه، كالعريان 

 . العاجز عن سرت عورته يف الصالة، فإنه يصيل وال يعيد

 : مور به أو بدله، وله صور املأٰعجزه ببدنه وقدرته عىل -٤
ٌ الراحلة، وله مال يقدر أن حيج به ٰاملعضوب الذي ال يستمسك عىل: إحداها

 املـأمور بـه، وإن عجـز عـن ٰعنه، فالصحيح وجوب احلج عليه باملـه لقدرتـه عـىل
 . مبارشته هو بنفسه

 .  اجلهاد بامله العاجز ببدنه، جيب عليه اجلهاد باملهٰالقادر عىل: الثانية
 اإلطعـام، فهـذا جيـب ٰالشيخ الكبري العاجز عن الصوم، القادر عـىل: لثالثةا

 . ًعليه اإلطعام عن كل يوم مسكينا
املريض العاجز عن استعامل املاء، فهذا حكمه حكم العادم، وينتقـل : الرابعة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

؛ رشح الكوكــب املنــري، الفتــوحي )١/٣٤٤(؛ البحــر املحــيط، الزركــيش )٣٥(دة، آلل تيميــة َّاملـسو
 ). ١/٢٥(؛ نرش البنود، الشنقيطي )١/٤٩٦(



 
 

 

١٧٣ 

 .  اإلطعامٰ بدله، كالشيخ العاجز عن الصيام ينتقل إىلٰإىل
َّثم ذكر ضابطا لذلك، وهو أن املعجوز عنه يف ذلك كله إن كان له بدل انتقل  ً

 . )١( بدله، وإن مل يكن له بدل سقط عنه وجوبهٰإىل

  : أدلة القاعدة: المطلب الثاني

 . )٢(﴾§  ¨   ©  ª  »  ¬﴿: ٰ قوله تعاىل-١
ٰخرب جزم نص عـىل«: – رمحه اهللا – )٣(  قال ابن عطية األندليس:وجه الداللة َّ ٍ ُ 

 من أعامل القلب أو اجلوارح إال وهي ًد من وقت نزول اآلية عبادةه ال يكلف العباَّأن
 .)٤(»ُ إدراكه وبنْيتهٰيف وسع املكلف، ومقتىض

ًال يكلف أحدا فـوق طاقتـه، وهـذا مـن : أي«: – رمحه اهللا –وقال ابن كثري 
 .  )٥(» بخلقه ورأفته هبم وإحسانه إليهمٰلطفه تعاىل

                                            
 

 ).٨٣٣ – ٤/٨٣٢(بدائع الفوائد، ابن القيم )  ١(
 .٢٨٦: سورة البقرة، آية)  ٢(
،  اإلمام العالمة، شـيخ املفـرسين، عبد احلق بن عطية بن غالب بن عبد الرمحن أبو حممد، املحاريب: هو ) ٣(

سـنة : وقيـل) هــ٥٤٢(ًكان إماما يف الفقه والعربية ويف التفسري، ويل قضاء الري، تـويف بلورقـة سـنة 
 ).هـ٥٤١(

 :انظـر. املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، وبرنامج يف ذكر مروياته وأسامء شـيوخه: من تصانيفه
؛ األعــالم، الــزركيل )٢/٥٢٦(؛ نفــح الطيــب، املقــري )١٩/٥٨٧(ســري أعــالم النــبالء، الــذهبي 

)٣/٢٨٢.( 

 ).١/٣٩٢(املحرر الوجيز، ابن عطية )  ٤(
 ).١/٣٤٣(تفسري القرآن العظيم، ابن كثري )  ٥(



 
 

 

١٧٤ 

 . )١(﴾z  y  x  w﴿: ٰ قوله تعاىل-٢
 بتقـواه، التـي هـي ٰيأمر تعـاىل«: – رمحه اهللا – قال ابن سعدي :وجه الداللة

امتثال أوامره واجتناب نواهيه، ويقيد ذلك باالستطاعة والقدرة، فهذه اآليـة تـدل 
 بعـض املـأمور ٰ أن كل واجب عجز عنه العبد، أنه يسقط عنه، وأنه إذا قدر عىلٰعىل

ه، ويسقط عنه ما يعجز عنه، كام قـال النبـي وعجز عن بعضه، فإنه يأيت بام يقدر علي
، ويدخل حتت هذه القاعـدة الـرشعية »إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم«: ملسو هيلع هللا ىلص

 . )٢(»من الفروع، ما ال يدخل حتت احلرص
دعـوين مـا «:  قـالملسو هيلع هللا ىلص عـن النبـي – ريض اهللا عنـه – حديث أيب هريرة -٣

 أنبيائهم، فإذا هنيتكم عن ٰالفهم عىلام هلك من كان قبلكم بسؤاهلم واختَّتركتكم، إن
 . )٣(»ٍيشء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم

وإذا ( «: ملسو هيلع هللا ىلص يف رشح قولـه – رمحـه اهللا – قال اإلمـام النـووي :وجه الداللة
هذا من قواعد اإلسالم املهمـة ومـن جوامـع «): ٍأمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم

 من األحكام كالـصالة بأنواعهـا، ٰ، ويدخل فيها ما ال حيىصملسو هيلع هللا ىلصالكلم التي أعطيها 
 بالباقي، وإذا عجـز عـن بعـض ٰىفإذا عجز عن بعض أركاهنا أو بعض رشوطها أت

َأعضاء الوضوء أو الغـسل غـسل املمكـن وأشـباه هـذا غـري منحـرصة، وهـي ... َ
ق لقول  أصل ذلك، وهذا احلديث موافٰمشهورة يف كتب الفقه، واملقصود التنبيه عىل

                                            
 

 .١٦: سورة التغابن، آية)  ١(
 ).٨٦٨(تفسري الكريم الرمحن، ابن سعدي )  ٢(
 -  بـاب االقتـداء بـسنن رسـول اهللا–بالكتـاب والـسنة  كتاب االعتـصام -أخرجه البخاري: متفق عليه)  ٣(

 ).١٣٣٧( حديث رقم – باب فرض احلج مرة يف العمر – كتاب احلج –، ومسلم )٦٨٥٨(حديث رقم 



 
 

 

١٧٥ 

 .)١(»﴾z  y  x  w﴿: ٰاهللا تعاىل

  : تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث

 مـن رشوط الـصالة كالطهـارة باملـاء، أو سـرت العـورة، أو ٍالعاجز عن يشء -١
ه ال تكليف إال مع َّ؛ ألن)٢(ه يسقط عنه ويصيل حسب حالهَّاستقبال القبلة، فإن

 .اإلمكان
، كالقيام، أو القراءة، أو اجللوس إذا عجز املصيل عن ركن من أركان الصالة -٢

 . )٣(ه ال تكليف إال مع اإلمكانَّه يسقط عنه؛ ألنَّبني السجدتني فإن
ه ال تكليف َّ؛ ألن)٤( بدله، وهو اإلطعامٰيسقط فرض الصوم عن العاجز عنه إىل -٣

 . إال مع اإلمكان
ٍ لعدم وجود مكان هبا، فبات خارج حدودها ٰىإذا عجز احلاج عن املبيت بمن -٤

 . فإنه ال يشء عليه؛ ألنه ال تكليف إال مع اإلمكان
َّإذا تعذر إقامة الركب ألجل احليض، فإن -٥ ََّّ  احلائض تفعل ما تقـدر عليـه مـن ُ

ه ال َّ؛ ألن)٥(وط والواجباتُّمناسك احلج، ويسقط عنها ما تعجز عنه من الرش
 . تكليف إال مع اإلمكان

                                            
 

 ).٩/١٠٢(رشح صحيح مسلم، النووي )  ١(
 ).٢٣/٤٠٤(ٰجمموع الفتاوى، ابن تيمية : انظر)  ٢(
 ).٢٣/٤٠٤(ٰجمموع الفتاوى، ابن تيمية : انظر)  ٣(
 ).٣/١٦٩(إعالم املوقعني، ابن القيم : انظر)  ٤(
 ).٣/١٦٨(إعالم املوقعني، ابن القيم : انظر)  ٥(



 
 

 

١٧٦ 


 )١( 

 

  : شرح القاعدة: المطلب األول

 
ِّ الطلب، وأصل األمر مأمور بـه ثـم حـول ٰى، وهو بمعن)٢(هي النَُّّدِض: األمر ُ
 واألصـل ٌ راضـيةٌ، وعيـشةٌعارف وأصـله معـروفٌر أم:  فاعل كام قيلٰاملفعول إىل

ــوهلم. )٣(ةَّيِضــْرَم ــه األصــوليون بق ــالقول عــىل: ِّويعرف  وجــه ٰاســتدعاء الفعــل ب
 . )٤(االستعالء

 . )٦( العلمُّدِهو ض: ، وقيل)٥( خالف ما هو عليهٰهو اعتقاد اليشء عىل: اجلهل
 يعـرتي اإلنـسان ٰىمعنـ:  هـوًواصطالحا. ر واحلفظْكِّ ضد الذ: لغة،سيانِّالن

                                            
 

ــسالم : وانظــر هــذه القاعــدة يف ).٢/١٢٧(إحكــام اإلحكــام :  انظــر) ١( قواعــد األحكــام، ابــن عبدال
 املوقعني، ابـن ؛ إعالم)١٩٢(؛ األشباه والنظائر، ابن الوكيل )٢/٢٧٧(؛ الفروق، القرايف )٢/٦٠٥(

 ).١/٩٤(؛ القواعد، ابن اللحام )١/٣١١(؛ القواعد، املقري )٢/٥٠(القيم 
 ). ٣٦٩(؛ القاموس املحيط، الفريوزأبادي )١/١٤١( مقاييس اللغة، ابن فارس ) ٢(
 ). ١/٢١( املصباح املنري، الفيومي ) ٣(
لـم األصـول، ابـن عثيمـني ؛ األصول مـن ع)١٦٢(؛ رشح العضد، اإلجيي )١/٥٤٢( روضة الناظر ) ٤(

)٢٣ .( 
 ). ١٠٨( التعريفات، اجلرجاين ) ٥(
 ).١٠١( خمتار الصحاح، الرازي ) ٦(



 
 

 

١٧٧ 

 . )١(ون اختياره، فيوجب الغفلة عن احلفظبد
 . )٢(هو عدم استحضار اليشء يف وقت احلاجة إليه: وقيل

َّالنـسيان إنـام يكـون عـام كـان، : واختلفوا يف الفرق بينه وبني السهو، فقيـل
 . )٤(ام مرتادفانَّواملعتمد أهن. )٣(َّوالسهو يكون عام مل يكن

ْمية العقل هنومنه تس.  واملنعُّ الكف: لغة،هيَّالن ه يمنع صاحبه، ويزعه َّ؛ ألنًةَيُ
استدعاء الـرتك بـالقول : ويف االصطالح.  األمرُّدِعن الوقوع فيام ال ينبغي، وهو ض

 . )٥( وجه االستعالءٰعىل

 
َّتفيــد هــذه القاعــدة املهمــة أن ُ ُ ــُ ٌسيان أعــذار يف املنهيــات دون  اجلهــل والنِّ

 .املأمورات
 : ملأمورات واملنهياتالفرق بني ا

:  يف الفـرق بـني املـأمورات واملنهيـات– رمحـه اهللا –يقول ابن دقيق العيـد 
َّوفرق بينهام بأن« َ  املقـصود مـن املـأمورات إقامـة مـصاحلها، وذلـك ال حيـصل إال ُِّ

ُ عنها بـسبب مفاسـدها، امتحانـا للمٌبفعلها، واملنهيات مزجور ف باالنكفـاف َّكلـً
                                            

 

 ).٥٧٩(، خمتار الصحاح، الرازي )٤/٣٩٦( كشف األرسار ) ١(
 ). ٢/٢٣٦( التقرير والتحبري، ابن أمرياحلاج ) ٢(
 ). ٢٦٠(جيم ؛ األشباه والنظائر، ابن ن )١١١( الفروق اللغوية، العسكري ) ٣(
 ). ٢/٢٨(إحكام األحكام : انظر. -رمحه اهللا-وهذا هو الذي رجحه ابن دقيق العيد ) ٤(
 ).٦٦( قواعد األصول ومعاقد الفصول، صفي الدين البغدادي ) ٥(



 
 

 

١٧٨ 

سيان واجلهـل مل يقـصد املكلـف  بالتعمد الرتكاهبا، ومع النـِّعنها، وذلك ال يكون
 .)١(» باجلهل فيهَرِذُعَارتكاب املنهي، ف

ٰفمن ارتكب املنهي عنه ناسيا، سقط عنه إثمه إىل ً ما مل يكـن إتالفـا، ٍ غري بدلً
ا وجبـت جـابرة، َّ مل تسقط كفارته؛ ألهن– كقتل الصيد يف اإلحرام –ًفإن كان إتالفا 

 . سيانر ال تسقط بالنِّواجلواب
َّومن ترك املأمور به ناسيا سقط عنه إثمه، أم ُا سقوط الفعل فيفرق فيه بني ما ً َّ

 َّسيان؛ ألنيمكن تداركه وما ال يمكن تداركـه، فـإن أمكـن تداركـه مل يـسقط بالنـِّ
 ذلك فمـن تـرك ٰدارك، وعىلَّغرض الشارع حتصيل مصلحته، وحتصيلها ممكن بالت

ٰكاة أو الصيام ونحوه نسيانا وجب عليه قضاؤها عـىلالصالة أو الز  الفـور إن كـان ً
ٰالواجب فوريا، أو عىل  . ً الرتاخي إن كان مرتاخياً

وإن كان املأمور به ال يمكن تداركه كاجلمعة واجلهاد، فهذه تسقط بالفوات، 
 . لفوات مصلحتها

ًاملنيس مطلقا،  سقوط اإلثم ال يعني سقوط الفعل َّ أنٰوهذا التقرير يدلنا عىل
ٰأو ينايف ترتب أحكام عىل  النسيان واجلهل؛ لبقاء األهلية والتكليف يف حق النايس، ٍ

 . )٢(وكذلك اجلاهل
َّوملا كان الفعل املأمور به أو املنهي عنه قـد خيتلـف بـاختالف متعلقـه؛ فإنـه  َ ُ

                                            
 

ٰ، وقد ذكر بعض العلامء فروقا أخرى ال تبعـد عـام قالـه ابـن دقيـق)٢/١٢٧( إحكام األحكام ) ١( .  العيـدً
 ). ٣/٢٧٤(، الزركيش املنثور: انظر

 ).١/٣٨٦(؛ املجموع املذهب، العالئي )٦ – ٢/٥(قواعد األحكام، العز بن عبدالسالم : انظر ) ٢(



 
 

 

١٧٩ 

ٰحيسن بنا أن نبني الفرق بني أثر النسيان عىل  ومـا – ٰىل تعـا– ما كان من حقـوق اهللا ُ
 : كان من حقوق العباد

ًأوال  : – ٰ تعاىل–أثر النسيان يف حقوق اهللا : َّ
إن «: ملسو هيلع هللا ىلصًيعترب النسيان عذرا يف سقوط اإلثم وهو احلكم األخـروي، لقولـه 

:  – يف روايـة –، واملراد من الوضع أو الرفـع )١(»اهللا وضع عن أمتي اخلطأ والنسيان
ي واملؤاخذة، وليس رفع عني النسيان؛ وذلك  ما يرتتب عليه من احلكم األخروُرفع
ً املحاسبة عليه نوع من تكليف ما ال يطاق، وهو غري جائز رشعاَّألن ُ ٌ)٢( . 

ًوأما إن كان احلكم دنيويا فقد فرقـوا بـني املـأمورات واملنهيـات، فـاعتربوا 
ٰالنسيان عذرا يف املنهيات دون املأمورات عىل  .  ما سبق بيانهً

 : سيان يف حقوق العبادأثر الن: ًثانيا
ُّيعد النسيان مسقطا للمؤاخذة واإلثم فيام يتعلـق بحقـوق العبـاد، وال يعـد  ُُّ ًُ

ٰمسقطا للضامن الذي هو من قبيل األحكام الوضعية، والتي ال ينظر فيهـا إىل ُ  كـون ً
ًالفاعل متعمدا أو ناسيا، فلو أتلف النايس مال غـريه وجـب عليـه الـضامن، جـربا  ً ً

                                            
 

 حـديث رقـم – بـاب طـالق املكـره والنـايس – كتـاب الطـالق –ابن ماجـه : »وضع«أخرجه بلفظ  ) ١(
ِّ، وقد تُكلم )٦/٨٤(ٰربى ، والبيهقي يف السنن الك)٨/١٦١(، والطرباين يف املعجم األوسط )٢٠٤٥( ُ

ه قوم باالنقطاع، ووصله آخرون، واحلديث له ألفاظ َّ فأعل- أعني حديث ابن عباس-يف هذا احلديث 
ِّتدل عىل معناه، صحح احلديث بمجملها، انظر ُ ؛ إرواء الغليـل، )٦٥-٢/٦٤(نصب الراية، الزيلعي : ٰ

 ).١/١٢٣(األلباين 
؛ التقرير والتحبـري، ابـن أمـري )٤/٤٥٥(؛ كشف األرسار، النسفي )٢/٢٨٩( مفاتيح الغيب، الرازي ) ٢(

 ). ٢/٢٣٦(احلاج 



 
 

 

١٨٠ 

ف لغريه؛ وألن أموال العباد حمرتمة حلاجتهم إليها، ويف إتالفها من غـري للحق التال
َّضامن حرج شديد وضياع للمصالح، ولو مل يقل بالضامن الدع ٍ كل متلف أنه كان ٰىُ ِ ُّ

ٰناسيا، وتلك فوىض  . )١( ال تليق بمقام الترشيعً
 : العالقة بني اجلهل والنسيان

 : ايلتقي اجلهل مع النسيان يف أمور، منه
ً يعـد عـذرا مقبـوال يف الـرشع، وتـسقـط بـه املؤاخــذة، قــال امًال منهُ كَّأن -١ ً ُّ ُ

 النـسيان، واجلهـل َّأن:  قاعـدة الفقـهَّاعلـم أن«: - رمحـه اهللا – )٢(السيوطي
فإن وقعا يف ترك مأمور مل يسقط، بل جيـب : ًمسقط لإلثم مطلقا، وأما احلكم

 . )٣ (»...تداركه

كـل «: - رمحه اهللا –قال القرايف . ستويان يف عدم القصداجلاهل والنايس يَّأن  -٢
رتط فيهـا أسباب العقوبات التي هي جنايات، كالقتل املوجب للقصاص يش

                                            
 

؛ رفـع احلـرج يف )٤/٤٥٥(؛ كـشف األرسار، النـسفي )١/٣٨٧(املجموع املـذهب، العالئـي :  انظر) ١(
 ).٢٠١(الباحسني .الرشيعة اإلسالمية، د

 الـسيوطي الـشافعي، اإلمـام احلـافظ عبدالرمحن بن أيب بكر بن حممد بن سابق الـدين اخلـضريي:  هو) ٢(
ًالشهري، كان مشهورا بكثرة التصنيف مع جودته، نشأ يتيام، وملا بلغ أربعني سنة اعتـزل النـاس وتفـرغ  ً

ٰللتأليف إىل أن مات بالقاهرة يف مجادى األوىل، سنة   . هـ٩١١ٰٰ
 اإلتقان يف علـوم القـرآن، الـدر األشباه والنظائر،: - التي بلغت أكثر من تسعامئة مصنف–       من تصانيفه 

، شـذرات )٣/٩٢(، درة احلجـال )٤/٦٥(الضوء الالمـع : انظر. املنثور يف التفسري باملأثور، وغريها
 ).١٠/٧٤(الذهب 

 ).١/٣٩٣( األشباه والنظائر، السيوطي ) ٣(



 
 

 

١٨١ 

 عقوبـة مـن مل ٰى رمحة صاحب الرشع تـأبَّ ذلك أنالقدرة، والعلم، والقصد؛
 الفقـه، ٰ فيه بإرادته وقدرته، بـل قلبـه مـشتمل عـىلٰىيقصد الفساد، وال سع

ًة، واإلنابة، فمثل هذا ال يعاقبه صاحب الرشع رمحة، ولطفاوالطاع ً«)١(. 

القلـب هـو األصـل يف مجيـع «: – رمحه اهللا –وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
األفعال واألقوال، فام أمر اهللا به من األفعال الظاهرة فالبد فيـه مـن معرفـة القلـب 

ل واألفعال إنام يعاقب عليـه وقصده، وما أمر به من األقوال، والنهي عنه من األقوا
إذا كان بقصد القلب، وأما ثبوت بعض األحكـام كـضامن النفـوس واألمـوال إذا 
ٍأتلفها جمنون أو نائم أو خمطئ أو ناس، فهذا من باب العدل يف حقوق العباد، لـيس 

 .)٢(»هو من باب العقوبة
ام ال َّوذلـك ألهنـ ًن األهلية وال ينقصان منها شيئا؛ام ال ينافياَّويشرتكان يف أهن -٣

يسلبان من املكلف أهليتي الوجوب واألداء؛ وذلك لـسالمة عقـل اجلاهـل 
 . )٣(ايس، وبلوغهاموالنَّ

وكالمها من عوارض األهلية وليسا من الصفات الذاتية املالزمـة لإلنـسان،  -٤
سان ُّ النسيان يعد من عوارض األهلية الساموية وهي مـا مل يكـن لإلنـَّغري أن

ُّ فيعدُاجلهلَّاكتساب، وأما فيها اختيار و  من العوارض املكتسبة، وهي ما كان ُ

                                            
 

 ).١/٣٦٣(الفروق، القرايف :  انظر) ١(
 ).١٤/١١٩(ٰ جمموع الفتاوى، ابن تيمية ) ٢(
، التقريـر والتحبـري )٢/٣٥٣(، التلـويح رشح التوضـيح )٤/٤٥٥(كـشف األرسار، النـسفي : انظر ) ٣(

)٢/٢٣٦ .( 



 
 

 

١٨٢ 

 .  )١(لإلنسان دخل فيها، إما باكتساهبا أو ترك إزالتها
 : ًرشوط اعتبار النسيان عذرا

 : )٢(ًذكر بعض العلامء رشوطا للعذر بالنسيان، وهي
ألكـل يف ًأن ال يكثر الفعل املرتكب نسيانا، كام يف الكالم يف الصالة، وكـذا ا -١

 الغالب من النسيان هـو َّ أنٰالصوم عند بعض العلامء، وهذا الرشط مبني عىل
 . )٣( طول الزمن إال ما ندرٰما يقرص أمده وال يستمر عىل

ًواهللا ال أدخـل الـدار عامـدا : أن ال يسبقه ترصيح بالتزام حكمه، كام لو قال -٢
َّوال ناسيا، فدخلها ناسيا، فإنه حينث، وال شك ً ذا الـرشط فيـه خمالفـة  هـَّ أنً

 )٤(لنصوص ومبادئ التيسري يف الرشيعة اإلسالمية، وقد قال القايض حـسني
َّ ما وسعه الـشارع َّوقد يستشكل بالقاعدة السابقة، أن«: ً معرتضا-رمحه اهللا–

                                            
 

 ).٢/٢٣٠( التقرير والتحبري، ابن أمري احلاج ) ١(
 ).٣٤٨-٢/٣٤٧( املنثور، الزركيش ) ٢(
 ). ٢/٧( قواعد األحكام، العز بن عبدالسالم ) ٣(
، إمام الشافعية يف خراسان، وأحد بحور )املروروذي(عيل، املروذي احلسني بن حممد بن أمحد، أبو :  هو) ٤(

 آفاق يف الصيت له ومن األصحاب، رفعاء أحد اجلليل اإلمام": العلم وأوعيته، قال فيه التاج السبكي
 كـان.....املجـرورة، املرفوعـة الفخـار ذيـول وسـاحب املـشهورة، التعليقة صاحب وهو األرضني،
 القـرن يـرتك بحـث ًماجـدا، وبطـل يـساجل يساجله من علم ورجل ًصاعدا، ًمنيعا فقه جبل القايض
 . بمرو الروذ) هـ٤٦٢(وكان يلقب بـحرب األمة، تويف رمحه اهللا سنة .  "ًوقاعدا ًقائام أنامله ًمصفرا

؛ سـري أعـالم النـبالء، )٢/١٣٤(وفيات األعيان، ابـن خلكـان : انظر. التعليقة يف الفقه: من تصانيفه
 ).٢/٢٥٤(؛ األعالم، الزركيل )٤/٣٥٦( ٰالكربى الشافعية ؛ طبقات)١٨/٢٦٠(الذهبي 



 
 

 

١٨٣ 

ٰفضيقه املكلف عىل ً نفسه فهل يتضيق؟ كام لـو نـذر النفـل قـائام والـصوم يف َّ
 . )١(» يتضيقه الَّالسفر، واألصح ال؛ ألن

 معهـا لتقـصري، وإال مل يرتتـب عليـه ُسبنْـُرة يِّذكُأن ال تكون معه حالـة مـ -٣
ٰكام لو أقدم املكلـف عـىل. حكمه ِّ الفعـل ناسـيا مـع وجـود املـذكَّ ر وانتفـاء ً

َّسيان ال يعترب عـذرا، كاألكـل يف الـصالة ناسـيا، فـإناعي، فإن النَِّّالد ً ً  هيئـة ُ
لطبع إليه يف الصالة منتف عادة، فتفسد الصالة وال رة له، ودعاء اِّذكُاملصيل م

َّيكون النسيان عذرا، بخالف األكل يف حالة الصيام، فإن  هيئة الصوم ليست ً
ُ يشري ابن ٰى هذا املعنٰوإىل. )٢( األكلٰ طول مدته تدعو الطبع إىلَّرة، كام أنِّمذك

األكـل والـرشب : أي[ٌ نسيان اجلامع نادر بالنسبة إليه َّإن«: دقيق العيد بقوله
 ٰايس، هل يوجب الفساد عىلوقد اختلف الفقهاء يف مجاع النَّ]... حال الصيام

َإن أكل النَّ: قولنا ًايس ال يوجبه؟ واختلف أيضا القائلون بالفساد، هل يوجب َّ ُ
 قصور ٰايس ال يوجبها، ومدار الكل عىل أ كل النََّّ أنٰالكفارة؟ مع اتفاقهم عىل

النسيان، ومـن ًآلكل ناسيا، فيام يتعلق بالعذر بًيا عن حالة احالة املجامع ناس
ام طريقه القياس، والقياس مع الفارق َّأراد إحلاق اجلامع باملنصوص عليه، فإن

َّ، إال إذا بني القائس أنٌمتعذر ُ َ  .)٣( »ٰى الوصف الفارق ملغَّ

                                            
 

 .)٣٤٨-٢/٣٤٧( املنثور، الزركيش ) ١(
 ).٤/٤٥٦(، كشف األرسار، النسفي )٢/٢٣٦( التقرير والتحبري، ابن أمري احلاج ) ٢(
 ).٢/٢١٢( إحكام األحكام ) ٣(



 
 

 

١٨٤ 

 : )١(ًأقسام اجلهل باعتباره عذرا
 :  اجلهل بالوقائع:القسم األول

ًعد اجلهل بالوقائع عذرا مقبوال وال يؤاخذ بسببه املكلف مـا مل يكـن ناشـئا ُي ًَّ ً ُّ
ِعن تقصري، كمن نكح امرأة جاهال أهنـا حمرمـة عليـه بـسبب الرضـاعة، أو رش َ ٌ ً  َبً

ُّعصري عنب جاهال ختم ً  . ره، وكجهل الشفيع ببيع رشيكه حصتهٍ
 :  اجلهل باحلكم الرشعي:القسم الثاين

ُاألحكام فال يعـد عـا اجلهل بَّوأم ُّ ًذرا إال يف دار احلـرب التـي مل تنتـرش فيهـا ُ
ْتعاليم اإلسـالم بالنـسبة ملـن أسـلم مـن احلـربيني، ومل يعلـم باألحكـام الـرشعية  َ

ًأما يف دار اإلسالم فال يكون اجلهل عذرا؛ وذلـك لكـون الـرشيعة قـد . وتفاصيلها ُ
ٍد، وليس برشط حتقق العلـم ٌاستقرت وانترشت يف بالد اإلسالم فلم يبق عذر ألح

 الظـروف املاديـة املحيطـة ٰلكل مكلف، بل يكفي إمكان العلـم والـذي يرجـع إىل
 . بالفرد

ٍفمن كان يف بلد قد انترشت فيه وسائل االتصال فحكمه خيتلف عن شخص  ٍ
ً النائية أو اهلجر البعيدة، كام أنه يفرق بني مـن كـان مـتعلام وحيـسن ٰىيسكن يف القر َّ

 . والكتابة، وبني من ال حيسنها، وهكذاالقراءة 
 وهو عدم العـذر باجلهـل يف دار - العلامء من هذا األصلٰىلذلك فقد استثن

 :  بعض احلاالت، ومنها-اإلسالم

                                            
 

 .)٤٣٧ – ٣/٤١٦( التقرير والتحبري، ابن أمري احلاج ) ١(



 
 

 

١٨٥ 

ًاجلهل يف موضع االجتهاد الصحيح، كقتل أحد الوليني قاتـل موليـه عمـدا  -١
ًعدوانا بعد عفو الويل اآلخر جاهال بعفوه أو بسقوط القـود ب ًعفـوه معتمـدا ً

ُ ظن أن القود له، فهذا ال يقتص منـه لقـول بعـض فقهـاء املدينـة بعـدم ٰعىل َ َِّ َّ
بخـالف اجلهـل يف موضـع االجتهـاد . )١(سقوط القـصاص بعفـو أحـدهم

 .املخالف للكتاب أو السنة أو اإلمجاع فإنه ال يعذر فيه اجلاهل
 .)٢(َّاجلهل يف موضع الشبهة، كمن وطء جارية والده يظن حلها -٢

طـالع عليـه، فمثـال اب الرشعي، وعدم إمكان املكلف االعدم انتشار اخلط -٣
ًمن أسلم يف دار الكفار ومل يبلغه حتريم اخلمر ورشهبا جاهال، ومثـال : األول َ ِ َ
 .)٣(من نشأ يف البادية وال يستطيع القراءة والكتابة: الثاين

  : أدلة القاعدة: المطلب الثاني

 ٰى يوم األضحملسو هيلع هللا ىلصخطبنا النبي :  اهللا عنه قال ريض)٤(حديث الرباء بن عازب -١
 صالتنا، ونسك نـسكنا فقـد أصـاب النـسك، ٰمن صىل«: بعد الصالة، فقال

                                            
 

 . املصدر نفسه) ١(
 . املصدر نفسه) ٢(
 ).٣/٤٣٦ ( املصدر نفسه) ٣(
ًالرباء بن عازب بن حارث بن عدي األنصاري اخلزرجي، مل يشهد بـدرا وأحـدا لـصغره، وشـهد :  هو) ٤( ً

اخلندق وما بعدها، وشهد اجلمل وصفني والنهروان مع عيل ريض اهللا عنه، ثم نزل الكوفة ومـات هبـا 
، اإلصـابة )١/٣٦٢(، أسد الغابة )١٠٩-١٠٨(االستيعاب : انظر.  هـ٧٢الزبري سنة أيام مصعب بن 

)١/١٤٧.(  



 
 

 

١٨٦ 

َفقال أبو بردة بن نيار . )١(»ومن نسك قبل الصالة فال نسك له  خال الـرباء –ُْ
 اليـوم َّ يا رسول اهللا، إين نسكت شايت قبل الصالة، وعرفت أن:–بن عازب 

، وأحببت أن تكون شايت أول مـا يـذبح يف بيتـي، فـذبحت يوم أكل ورشب
يا رسـول : ، قال»شاتك شاة حلم«: شايت، وتغديت قبل أن آيت الصالة، فقال

نعم، وال «: ّ هي أحب إيل من شاتني أفتجزي عني؟ قال)٢(ً عندنا عناقاَّاهللا فإن
 .)٣(»ٍجتزي عن أحد بعدك

ً نسكا، حـني مل تـذبح يف الوقـت  أبطل كون الشاةملسو هيلع هللا ىلصبي  النََّّ أن:وجه الداللة
شـاتك : (ملسو هيلع هللا ىلصويف قـول النبـي «: املرشوع، كام يقول اإلمام ابن دقيق العيد رمحه اهللا

ٰ إبطال كوهنا نسكا، وفيه دليل عىلٰداللة عىل) شاة حلم  ٰ أن املأمورات إذا وقعت عىلً
 .)٤(» األمر، مل يعذر فيها باجلهلٰخالف مقتىض

مـن نـيس وهـو صـائم، «:  قالملسو هيلع هللا ىلص عن النبي حديث أيب هريرة ريض اهللا عنه -٢

                                            
 

ُالنسك  )١( ٍيراد به الذبيحة، وقد استعمل فيها كثريا، واستعمله بعض الفقهاء يف نوع خاص، هـو الـدماء : ُّ ً
فـالن ناسـك، أي : ُاملراقة يف احلج، وقد يستعمل فيام هو أعم من ذلك من نوع العبـادات، ومنـه يقـال

 ).٢/١٢٧(إحكام األحكام . متعبد
هي الصغري مـن أوالد املعـز : (ٰاألنثى من أوالد املعز ما مل يتم له سنة، وقال بعضهم: بفتح العني: ًاقاَنَ ع) ٢(

 ).٤/٢١١(اإلعالم، ابن امللقن : انظر). ما دامت ترضع
، ومسلم )٩١٢( حديث رقم –كل يوم النحر  باب األ– كتاب العيدين –أخرجه البخاري : متفق عليه ) ٣(

 ).١٩٦١( حديث رقم – باب وقتها – كتاب األضاحي –
 ).٢/١٢٧( إحكام األحكام ) ٤(



 
 

 

١٨٧ 

 . )١(»ام أطعمه اهللا وسقاهَّفأكل أو رشب، فليتم صومه، فإن

 األكل والرشب يف حال الصيام من باب املنهيات، وقد عذر َّ أن:وجه الداللة
ً فيهام بالنسيان، بدليل أمره النايس باإلمتام، وتـسميته الـذي يـتم صـوما، ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  ُّ َ ُ

: -رمحـه اهللا-قـال ابـن دقيـق العيـد . الصالة والـسالم بالقـضاءوعدم أمره عليه 
ه أمـر َّوعمدة من مل يوجب القضاء هذا احلديث وما يف معنـاه، أو مـا يقاربـه، فإنـ«

ٰ الذي يتم صوما، وظاهره محلـه عـىلٰىَّباإلمتام، وسم ً ُّ  احلقيقـة الـرشعية، وإذا كـان ُ
ًصوما وقع جمزئا، ويلزم من ذلك عدم وجوب القضا ام أطعمه اهللا َّفإن: (، وقوله...ءً

ٰيستدل به عىل) وسقاه َّ فيه إشعارا بأنَّ صحة الصوم، فإنُ  الفعل الصادر منه مسلوب ً
 . )٢ (»اإلضافة إليه، واحلكم بالفطر يلزمه اإلضافة إليه

مــن نــيس صــالة «:  قــالملسو هيلع هللا ىلص ريض اهللا عنــه أن رســول اهللا )٣( حــديث أنــس -٣
                                            

 

 بـاب الـصائم إذا أكـل أو رشب – كتاب الصوم –أخرجه البخاري : متفق عليه من حديث أيب هريرة ) ١(
 –النايس ورشبه ومجاعـه ال يفطـر  باب أكل – كتاب الصيام –، ومسلم )١٨٣١( حديث رقم –ًناسيا 

 ).١١٥٥(حديث رقم 
ٰ إىل أن إجيـاب القـضاء -رمحـه اهللا–  العيدابن دقيقهذا وقد ذهب ). ٢١٢-٢/٢١٠( إحكام األحكام ) ٢(

ًعىل من أكل ناسيا هو القياس كام هو رأي اإلمام مالك  فـإن : ( َّ، وعلل هـذا الـرأي بقولـه-رمحه اهللا–ٰ
 أن النـسيان ال يـؤثر يف بـاب :والقاعـدة تقتـيض.  مـن بـاب املـأموراتالصوم قد فـات ركنـه، وهـو

 .)٢/٢١١ (صدر نفسهامل: انظر). املأمورات
أنس بن مالك بن النرض بن ضمضم، أبو محزة األنصاري اخلزرجي النجـاري، خـادم رسـول اهللا : هو)  ٣(

حني قـدم إليهـا النبـي ، وأحد املكثرين من الرواية عنه، مولده باملدينة، وكان عمره عرش سنني  ،
ُهذا غالم خيدمك، فقبله النبـي:  وقالت لهٰفأخذته أمه إىل النبي َ َ َِ فخدمـه بقيـة حياتـه إىل أن تـويف ،ٰ

ٰ، ثم رحل بعد ذلك إىل دمشق ثم استقر بالبرصة إىل أن تويف هبا رسول اهللا ٰ انظـر). هــ٩٣( سـنة :
= 



 
 

 

١٨٨ 

 . )٢(»)١(﴾ /    0    1﴿ا إال ذلك، فليصلها إذا ذكرها، ال كفارة هل
ٌ الصالة من قبيل املأمورات، وتداركها ممكـن، فلـم تـسقط َّ أن:وجه الداللة

  . بالنسيان، بل بقيت املطالبة هبا
 ريض اهللا )٤( ريض اهللا عنهام أن عمـر بـن اخلطـاب)٣(حديث جابر بن عبداهللا -٤

ُّعنه جاء يوم اخلندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار  يا : قريش، قالَُ
 كادت الـشمس تغـرب، قـال النبـي ٰىما كدت أصيل العرص حت: رسول اهللا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 ).١٢٨-١/١٢٦(ة، ابن حجر ؛ اإلصاب)١١١-١/١٠٩(االستيعاب، ابن عبد الرب 
 .١٤ :سورة طه، آية ) ١(
 – بـاب مـن نـيس صـالة فليـصل إذا ذكرهـا – كتاب مواقيت الصالة –أخرجه البخاري : متفق عليه ) ٢(

 ).٦٨٤( حديث رقم – باب قضاء الصالة الفائتة – كتاب املساجد –، ومسلم )٥٧٢(حديث رقم 
، أبو عبد الرمحن وأبو عبد اهللا األنصاري اخلزرجـي الـسلمي، جابر بن عبد اهللا بن عمرو بن حرام: هو)  ٣(

 وأحد املكثرين من الرواية عنه، هو وأبوه صحابيان، حرض بيعة العقبة الثانية مع صاحب رسول اهللا
 يـشهد كان ينقل فيهـا املـاء، وقيـل إنـه ملًأبيه وهو صغري، وشهد املشاهد كلها إال بدرا، وروي عنه أنه 

ًأحدا أيضا، و ؛ اإلصابة، ابن )١/٢١٩(االستيعاب، ابن عبد الرب : انظر). هـ٧٨( باملدينة سنة تويف ً
 ).١/٤٣٤(حجر 

عمر بن اخلطاب بن نفيل، أبو حفص القريش العدوي، أحد العرشة املبرشين باجلنة، وثاين اخللفاء :  هو) ٤(
لم يف الـسنة الـسادسة مـن ُالراشدين، وأول من لقب بأمري املؤمنني، ومناقبه أشهر مـن أن تـذكر، أسـ

البعثة، وشهد املشاهد كلها، وويل أمر املسلمني بعد أيب بكر الصديق، وكانت مدة خالفته عـرش سـنني 
 .هـ٢٣ًوستة أشهر ومخس ليال، مات شهيدا يف ذي احلجة سنة 

بـن ، أسـد الغابـة، ا)٥٥١/٥٥٨(، االستيعاب، ابن عبدالرب )٣/١٤١(ٰالطبقات الكربى، ابن سعد :  انظر
  ).٤/٢٧٩(، اإلصابة، ابن حجر )٤/١٣٧(األثري 



 
 

 

١٨٩ 

، فتوضـأ للـصالة )١( بطحانٰواهللا ما صليتها، فقمنا إىل«:  اهللا عليه وسلمٰصىل
 .)٢(» بعدها املغربٰ العرص بعدما غربت الشمس، ثم صىلٰوتوضأنا هلا، فصىل

ًالة العرص اشتغاال بـأمر العـدو،  نيس أن يصيل صملسو هيلع هللا ىلصالنبي  َّأن: وجه الداللة
َّثم صالها حني تذكرها ومل يسقطها عن نفسه مع أن الشمس قد غربت، فـدل هـذا 

 .ُ أن ما كان من قبيل املأمورات كالصالة ال يعذر فيه بالنسيانٰعىل

  : تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث   

  
 : نسيان املأموراتعدم العذر ب ٰبيقات عىلتط - أ

ٰمن نيس املاء يف رحله، فتيمم وصىل -١  ذكره، وجب عليـه اإلعـادة؛ ألنـه َّمُ به ثَّ
 . )٣(مأمور ال تربأ الذمة إال بفعله

من نيس الرتتيب يف الوضوء تلزمه اإلعادة؛ ألنه من باب فعل املـأمور الـذي  -٢

                                            
 

َبطحان)  ١( وهو . العقيق، وبطحان، وقناة: ٍ، واد باملدينة، أحد أوديتها الثالثة، وهي- بالضم والسكون -: ُْ
ينة من جهة الرشق ثـم يمـر جنـوب املـسجد دواد كثري املياه واملزارع، يسري من حرة العوايل فيدخل امل

، معجـم معـامل احلجـاز )٥٦(، املغانم املطابـة يف معـامل طابـة )١/٥٢٩(م البلدان معج: انظر. النبوي
)٢٣٣-١/٢٣١.( 

ٰ بـاب مـن صـىل بالنـاس مجاعـة بعـد ذهـاب – كتاب مواقيت الصالة –أخرجه البخاري : متفق عليه ) ٢(
 ٰ باب الدليل ملن قال الصالة الوسـطى هـي– كتاب املساجد –، ومسلم )٥٧١( حديث رقم –الوقت 

 ).٦٣١( حديث رقم –صالة العرص 
 ). ١/٣٩٥( األشباه والنظائر، السيوطي ) ٣(



 
 

 

١٩٠ 

 . )١(ال يسقط بالنسيان

ً شيئا من أركاهنا كقراءة الفاحتة، وجب عليـه التـدارك إذا من نيس الصالة أو -٣
 . )٢(ا مأمورات ال تسقط بنسياهناَّتذكره؛ ألهن

 . )٣(ًمن ترك الزكاة الواجبة نسيانا، لزمه اإلتيان هبا إذا تذكرها -٤

ًمن ترك شيئا من فروض احلج ناسيا، وكان مما يقبـل التـدارك وجـب عليـه  -٥ ً
 . )٤(اإلتيان به

 كفارة ظهار ومعه رقبة يعتقها، فنسيها وصام عـن ظهـاره، ثـم من كان عليه -٦
 الرتتيب، وهي من بـاب ٰتذكر أنه يملك رقبة مل يعذر؛ ألن كفارة الظهار عىل

 . )٥(املأمورات التي ال يعذر فيها بالنسيان
 : املأموراتعدم العذر باجلهل يف  ٰتطبيقات عىل - ب
نـه مـأمور ال يـسقط من جهل وجوب الرتتيب يف الوضوء، لزمـه إعادتـه أل -١

 . باجلهل
ُ جـاهال بنجاسـة ال يعفـٰمن صىل -٢  عنهـا مل جتزئـه صـالته، ووجبـت عليـه ٰىً

 . )٦(اإلعادة

                                            
 

 . املصدر نفسه ) ١(
 ).٢/٥٠(؛ إعالم املوقعني، ابن القيم  املصدر السابق) ٢(
 ).٢/٥٠( إعالم املوقعني، ابن القيم ) ٣(
 ).٢٨٤( رشح املنهج املنتخب، املنجور ) ٤(
 ).٥١١(املصدر نفسه  ) ٥(
 ). ١/٣٩٥(باه والنظائر، السيوطي  األش) ٦(



 
 

 

١٩١ 

 كالصالة والزكاة والـصوم واحلـج بعـذر  الفروع املشهورةًمن ترك شيئا من -٣
ُاجلهل، فإنه ال يعذر ٍ؛ ألنه ال يسع أحدا غري مغلوب عىل عقله َّ ً ُ يف دار اإلسالم َّ

 .هاُجهل

َّمن ترك شيئا من واجبات احلـج جـاهال بـه، لزمـه التـ -٤ ً دارك إن أمكنـه وإال ً
 . ًالفدية؛ جربا هلذا الفائت الذي ال يسقط باجلهل

 
 : نسيان املنهياتالعذر ب ٰتطبيقات عىل - أ

َّمن تكلم يف صالته ناسيا مل تبطل صالته؛ ألن -١ الم يف الـصالة مـن بـاب  الكـً
 . )١(املنهيات التي تسقط بالنسيان

ًمن أكل أو رشب ناسيا وهو صائم، فصيامه صحيح وال يأثم وال جيب عليه  -٢
 . )٢(القضاء

ًمن فعل شيئا من حمظورات اإلحرام ناسيا غري قتل الصيد، كام لو تطيـب، أو   -٣ ً
ا مـن َّ إثـم؛ ألهنـَّ رأسه، أو حلق رأسه، أو قلم ظفره فال فدية عليـه والٰىغط

قبيل املنهيات التي تسقط بالنسيان، وما كان فيها من إتالف فال قيمـة لـه يف 
 . )٣(الرشع وال يف العرف

                                            
 

 ).٢/٥٠( إعالم املوقعني، ابن القيم ) ١(
 ).٢/٢١٢( إحكام األحكام ) ٢(
 ).٢/٥٠( إعالم املوقعني، ابن القيم ) ٣(



 
 

 

١٩٢ 

 . )١(ًمن فعل ما يوجب عقوبة ناسيا، كان نسيانه شبهة يف إسقاطها -٤

 : املنهياتالعذر باجلهل يف  ٰتطبيقات عىل - ب

صالة والـصوم، فـال تفـسد ً بمفسد للعبـادة جـاهال، كاألكـل يف الـٰىمن أت -١
 . )٢( األكل من قبيل املنهيات التي تسقط باجلهلَّعبادته؛ ألن

ًجاهال فال يشء عليه؛ ألنه من باب املنهيات ٍلغري عذر من خرج من معتكفه  -٢
 .ُالتي يعذر فيها باجلهل

ًمن ارتكب شيئا من حمظورات اإلحرام التي ليست بإتالف جاهال التحريم -٣ ً، 
  . )٣(وال تلزمه فديةه ال يأثم َّفإن

َّإذا دخل نرصاين يف اإلسالم، ورشب اخلمر جاهال بحرمتها، فإن -٤ ُّه ال حيدً ُ)٤( . 

  : مستثنيات القاعدة: المطلب الرابع

 
جتب املـواالة يف الوضـوء، وتـسقط بالنـسيان، وإن كانـت مـن املـأمورات؛  -١

 . )٥(ف مأخذ الوجوب من الدليللضع
ً الذبيحة، ومن ترك التسمية ناسيا فال يشء عليـه، وتؤكـل ٰجتب التسمية عىل -٢

                                            
 

 ).١٥٩( رشح القواعد الفقهية، الزرقا ) ١(
 ). ١/٣٩٧( األشباه والنظائر، السيوطي ) ٢(
 ).١/٣٩٧( األشباه والنظائر، السيوطي ) ٣(
 ).٣/٤٣٥( التقرير والتحبري، ابن أمري احلاج ) ٤(
 ).١/٢٢٨( مواهب اجلليل، احلطاب ) ٥(



 
 

 

١٩٣ 

ه قـد فـات حملهـا وال َّ التسمية وإن كانت من املأمورات، إال أنـَّذبيحته؛ ألن
 . )١(يمكن تداركها

 
 يف أصـول الـدين َ مـن العـذر باجلهـل، اجلهـل– رمحه اهللا –لقرايف  اٰىاستثن -١

ً صاحب الرشع قـد شـدد فيهـا تـشديدا عظـيام، َّومسائل العقيدة؛ وذلك أن ً ّ
 .)٢(»وأما الفروع دون األصول فقد عفا صاحب الرشع عن ذلك«: فيقول

َّ ما قاله اإلمام القرايف غري مسلَّوال شك أن ُ ال يطـاق، ه من التكليف بامَّم، فإنُ
ُّإذا أنا مـت فـأحرقوين ثـم «: ُّويرده ما جاء يف الصحيحني يف الرجل الذي قال لبنيه ِ

ِّاسحقوين ثم ذروين يف الريح يف البحر، فواهللا لئن يقدر عـيل ريب ليعـذبني ً عـذابا مـا َّ
ِّففعلوا ذلك به، فقال لألرض أدي ما أخذت، فـإذا هـو قـائم، : ًب به أحدا، قالَّعذ

خمافتك، فغفر لـه : خشيتك يا رب، أو قال:  ما صنعت؟ فقالٰ ما محلك عىل:فقال له
 . )٣(»بذلك

َّ ال شـك فيـه، إال أنـٌ يف قدرة اهللا، وهذا كفرَّفالرجل قد شك ًه كـان جـاهال َّ
 .)٤( لهَرِفُباعتقاده املصحوب باخلوف من اهللا، فغ

                                            
 

 ).٥/٢٩٦(ُ، رشح مسلم، األيب )٣/٢١٩( مواهب اجلليل، احلطاب ) ١(
 )٢/٤٣( الفروق، القرايف ) ٢(
 –م ، ومـسل)٣٢٩٤( حـديث رقـم – حـديث الغـار – كتاب األنبياء –أخرجه البخاري : متفق عليه ) ٣(

 ).٢٧٥٦( حديث رقم –ٰ باب يف سعة رمحة اهللا تعاىل وأهنا سبقت غضبه –كتاب التوبة 
 ).١٣٦( تطبيقات قواعد الفقه عند املالكية، الغرياين ) ٤(



 
 

 

١٩٤ 

ًال لزومهـا يف من أسلم يف دار احلرب وترك الصالة والصوم ونحو ذلك، جاه   -٢
ًه البد من سامع اخلطـاب حقيقـة أو َّاإلسالم فال قضاء عليه عند مجهور الفقهاء؛ ألن

  . )١(ًتقديرا بشهرته يف حمله، وذلك غري متحقق يف دار احلرب

                                            
 

 ).٣/٤٣٦( التقرير والتحبري، ابن أمري احلاج ) ١(



 
 

 

١٩٥ 

)١(  

 

  :شرح القاعدة: المطلب األول

 
َرخص الرشع لنا يف كذا : سهيل، يقالَّيسري والتَّالت: خصة، لغةُّالر ) ًترخيصا(َّ

َّإرخاصا إذا يرسه وسهله، وفالن يرتخص يف األمـر أي مل يـستقص) أرخص(و ٌ ُ ًَّ)٢( .
ٰرخص السعر إذا تيرس وسهل وخف عىل: ًومن ذلك أيضا َّ ِّ الناس، واتسعت السلع َّ
 . )٣(وسهل وجودها

ما «: وقيل. )٤(» الدليل لعذر خالفٰاحلكم الثابت عىل«: هيًا اصطالحا فَّوأم
 ٰمـا ثبـت عـىل«: وقيـل. )٥(» سهولة لعذر مع قيام السبب للحكـم األصـيلٰتغري إىل

َّ هـذه الـرخص إنـَّوال شك أن. )٦(»خالف دليل رشعي ملعارض راجح ام رشعـت ُّ

                                            
 

 ).٢/٢٢٥(إحكام األحكام )  ١(
 ).١/٢٢٤(املصباح املنري، الفيومي )  ٢(
 ).١/١٧٦(حكام، اآلمدي اإل)  ٣(
 – رمحـه اهللا –َّ، وقد قيد اإلمام الشاطبي )١/٢٦٢(؛ البحر املحيط، الزركيش )٧١(التمهيد، اإلسنوي )  ٤(

ُوأما الرخصة فام رشع لعذر شاق استثناء من أصـل «: – رمحه اهللا –ًوصف العذر بأن يكون شاقا، قال 
َّ، وكذلك اإلسـنوي فقـد فـرس العـذر باملـشقة »جة فيه ٰكيل يقتيض املنع مع االقتصار عىل مواجهة احلا

 ). ٢/٣٤(؛ هناية السول )١/٣٠١(املوافقات : انظر. واحلاجة
 ).١/١٦١(مجع اجلوامع، ابن السبكي )  ٥(
، وتـأيت الرخـصة يف مقابـل )١/١٩١(؛ الكوكـب املنـري، الفتـوحي )٦٠(روضة الناظر، ابـن قدامـة )  ٦(

= 



 
 

 

١٩٦ 

 : )١( املكلفني، ورفع احلرج عنهم لوجهنيٰللتيسري عىل
وف من االنقطاع من الطريق، وبغض العبادة، وكراهة التكليف، اخل: أحدمها

 . وينتظم حتت هذا اخلوف من إدخال الفساد يف جسمه أو عقله أو ماله أو حاله
 . خوف التقصري عند مزامحة الوظائف املتعلقة بالعبد املختلفة األنواع: والثاين

 : أقسام الرخصة
ٰقد قسم األصوليون الرخصة إىلل ُّ  : )٢(ثة أقسام ثالَُّّ

َّومثاهلا، أكل امليتة للمضطر، وإساغة الغصة بـاخلمر، ودليـل : رخصة واجبة -١
ُّ النفوس حق اهللا وهي َّ؛ وألن)٣(﴾x      w  v  u t﴿: ٰذلك قوله تعاىل

 .)٤( املكلف حفظهاٰأمانة عند املكلفني، فوجب عىل
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 

وقـال ]. ١١٥: سورة طه، آية [﴾>  =  <  ?﴿: ٰكد، ومنه قوله تعاىلالعزم املؤ: العزيمة وهي لغة
ٰويف هذا ما يدل عىل خالف ما اختـاره بعـض . ٰالعزيمة دالة عىل التأكيد«: – رمحه اهللا –ابن دقيق العيد  ُّ

 مع ما أبيح: َّوأن الرخصة. َّأن العزيمة ما أبيح فعله من غري قيام دليل املنع: املتأخرين من أهل األصول
َّوهذا القول خمالف ملا دل عليه االستعامل اللغوي من إشعار العزم بالتأكيـد؛ فـإن هـذا . قيام دليل املنع َّ ٌ

 ).٢/١٦٨(إحكام األحكام . القول يدخل حتت املباح الذي ال يقوم دليل احلظر عليه
 ).٢/١٣٦(املوافقات، الشاطبي : انظر)  ١(
 ).١/٢٦٥(؛ البحر املحيط، الزركيش )٢/١٠(منهاج الوصول، البيضاوي : انظر)  ٢(
 .١٩٥: سورة البقرة، آية)  ٣(
ًوقد عد بعض العلامء هذا القسم من قبيل العزيمة؛ لتأكد الفعل يف حق املكلف إبقـاء لنفـسه؛ ولكـون )  ٤( َّ

ًهذا الفعل راجع إىل أصل كيل ابتداء، وهو حفظ النفس ٰ  بـني – رمحـه اهللا –وقد مجع ابن دقيـق العيـد . ٌ
ٍوال مانع أن يطلق عليه رخصة من وجه وعزيمـة مـن وجـه، فمـن حيـث قـام «: هذين الرأيني، بقوله ًٍ ً ُ

ٰالدليل املانع نسميه رخصة، ومن حيث الوجوب نسميه عزيمة، وكذلك فكـام أن العزيمـة راجعـة إىل  ِّ ًِّ ً
= 



 
 

 

١٩٧ 

 ملـن يـشق  ومثاهلا، القرص للمسافر برشطه املعروف، والفطر:مندوبةرخصة  -٢
 بــالظهر، والنظــر إىل )١(عليــه الــصوم يف ســفر أو مــرض، وكــذلك اإلبــراد

 .)٢(املخطوبة وقت اخلطبة
َّومثاهلا، السلم، وبيـع العرايـا، واإلجـارة، واملـساقاة، وشـبه : رخصة مباحة -٣

 .)٣(ذلك من العقود

 جمـال تطبيـق هـذه القاعـدة، هـو القـسم الثـاين لكـون األخـذ َّ أنَّوال شك
 جانب ٰراجح عىلفيه يدور يف مرتبة االستحباب والندب، وجانب الفعل بالرخصة 
 .  درجة العزيمةٰه ال يصل إىلَّالرتك إال أن

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

ٰأصل كيل ابتدائي، فكذلك الرخـصة راجعـة إىل جزئـي مـستثنى مـن ذلـك األصـل الكـيل  : انظـر .»ٰ
  ). ١/٥(؛ البحر املحيط، الزركيش )١/٣٠٣(املوافقات، الشاطبي 

ل الوقت مقدار ما يظهـر للحيطـان َّالصالة عن أو َرَّخَؤُ أن ت:اإلبراد «: -رمحه اهللا–  العيدقال ابن دقيق)  ١(
 ).٢/٥٤( إحكام األحكام .»، وال حيتاج إىل امليش يف الشمسٌِّلظ

 بعضهم َّة، أو رخصة؛ وعربَّنُهل هو س: قهاء يف اإلبراد بالظهر يف شدة احلراختلف الف«: وقال رمحه اهللا
 إىل ٍّنِ مـن صـىل يف بيتـه، أو مـشى يف كـَّأن: هل األفضل التقديم، أو اإلبراد؟ وبنوا عىل ذلك: بأن قال
ه َّإنـ: ، وإن قلنـالإذ ال مشقة عليه يف التعجي؛ نَسُ مل يٌه رخصةَّإن:  له اإلبراد؟ فإن قلناُّنَسُهل ي: املسجد

 مـن فـيح ِّـرَة احلـَّدِش"َّأن  وهو،  لورود األمر به، مع ما اقرتن به من العلة؛ةَّنُه سَّأن: واألقرب .ة أبردَّنُس
 ).٢/٥٥(إحكام األحكام  .» للتأخريٌ وذلك مناسب"مَّجهن

 ).١/٢٠٧(؛ األشباه والنظائر، السيوطي )١/٣٧٠(املنثور، الزركيش : انظر)  ٢(
ً أن هذا القسم ال يعد رخصة باملعنى االصطالحي؛ لكونه جائزا مـن – رمحه اهللا –ٰيرى اإلمام الشاطبي   )٣( ٰ ُّ ُ

 ).٢/٤٥(املوافقات : انظر. غري حاجة أو عذر



 
 

 

١٩٨ 

ْاألمر املفتقر إليه، واحلوج: احلاجة، لغة  رمحـه –وقال ابن فـارس . )١(الفقر: َ
ٰاحلاء والواو واجليم أصل واحد، وهو االضطرار إىل«: –اهللا ٌ  . )٢(» اليشءٌ

َّما يفتقر إليه من أجل الت: ً اصطالحا فهياَّوأم  .)٣(وسعة ورفع احلرجُ
 : أقسام احلاجة

 : )٤( قسمنيٰتنقسم احلاجة من حيث استمرارها إىل
وهي ما تتعلق بمصالح الناس العامة، التي لو : حاجة مستمرة: القسم األول

البيـوع، واإلجـارات، واألنكحـة، : مثـل. َسقطت للحقهم حرج ومشقة شديدين
 . م اجلنايات واألقضية ونحوهااوسائر العقود، وكذلك أحك

ًوهـي مـا رشعـه اهللا ختفيفـا وترخيـصا بـسبب : حاجة طارئـة: القسم الثاين ً
َّالسفر، واملرض، واإلكراه، : وأسباب الرتخيص عند العلامء سبعة. األعذار الطارئة

 . ، والنقصٰىسيان، واجلهل، والعرس وعموم البلووالنِّ

                                            
 

 ).٢/٢٤٣(؛ لسان العرب، ابن منظور )٤/٧٨(هتذيب اللغة، األزهري : انظر)  ١(
ٰب اللغة اسـتعامل مـصطلح احلاجـة بمعنـى الـرضورة أو ٰوالغالب عىل أربا). ٢/٢١٤(مقاييس اللغة )  ٢(

 . العكس
ة يف وقـد وردت هـذه التـسمي.  املناسب احلاجي-١: ومن أسامئها). ٢/٨(املوافقات، الشاطبي : انظر)  ٣(

-٣٦٥(؛ إرشـاد الفحـول، الـشوكاين )٢/٢١٩(املحـصول، الـرازي : عدد من كتب األصـول منهـا
الربهـان، اجلـويني : ُوقـد ذكـر يف.  املناسب املصلحي-٢. ؛)٢/١٧٧(؛ نرش البنود، الشنقيطي )٣٦٦

 ).٧٤-٢/٧٣(؛ هناية السول، اإلسنوي )٣/٥٥(؛ اإلهباج، السبكي )٢/٦٠٥(
 ). ١/٣١٣(؛ األشباه والنظائر، السيوطي )١/٣٠٠(املوافقات، الشاطبي )  ٤(



 
 

 

١٩٩ 

 : ر احلاجةرشوط اعتبا
 : ثالثة رشوط– التي يستحب الرتخص من أجلها –ُيشرتط للعمل باحلاجة 

 :جة قائمة، ال منتظرة أو متومهةاأن تكون احل: الرشط األول
 .)١( عليه حكم تكليفيٰىُ الرتدد والتوهم ال يبنَّألن

السفر، فهو من األعذار املبيحة لقـرص الـصالة وللفطـر يف هنـار : مثال ذلك
 .فال جيوز للمسافر القرص والفطر، إال إذا صدق عليه أنه مسافررمضان، 

وهـذا الــرشط خـاص باحلاجــة الطارئـة دون املــستمرة التـي مــصلحتها يف 
 .)٢(ٍاستمرارها؛ الحتياج الناس إليها يف كل حني

 :)٣( انتهاك رضورةٰأال يؤدي مراعاة احلاجة إىل: الرشط الثاين
 مراعاته إخالل بالرضوري، وهلذا جيـب فال عربة باحلكم احلاجي إذا كان يف

َّ املكلف وإن كان مريضا يشق عليه القيـام بـأمر الـصالة؛ ألنٰأداء الصالة عىل  أداء ً
ــظ  ــشقة حــاجي، فتحتمــل احلاجــة يف ســبيل حف ــاة امل ــادة رضوري، ومراع العب

                                            
 

 ).٤٤٢(يعقوب الباحسني . رفع احلرج يف الرشيعة اإلسالمية، د)  ١(
 ).١/٣٠٣(املوافقات، الشاطبي : انظر ) ٢(
َّهي ما ال بد منه يف قيام مصالح الدين والدنيا، وتفرتق الرضورة عـن احلاجـة يف : ًاصطالحاالرضورة، )  ٣( ُ

ًأن املشقة يف باب الرضورة مشقة فادحة غري عادية، فتستدعي إنقاذا ودفعا للهالك وأما املشقة يف باب . ً
َّ، ال يرتتب عليها اهلالك، وإنام حيصل معها احلرج والضيق، فتحصل مما سبق احلاجة؛ فإهنا مشقة عادية

؛ املوافقـات، )١/٧(قواعد األحكام، العز بـن عبدالـسالم : انظر. ٰأن الرضورة أعىل مرتبة من احلاجة
 ).٢/٨(الشاطبي 



 
 

 

٢٠٠ 

 .)١(الرضوريات
 :)٢(َّأن تقدر احلاجة بقدرها: الرشط الثالث

خص بسبب احلاجـة  الرتََّّ موضع احلاجة؛ ألنٰ عىلفام جاز للحاجة يقترص به
، ومـا أبـيح للـرضورة ال )٣( هو حالة طارئة مستثناة من أصل كيل يقتـيض املنـعَّإنام

كرشب اخلمر منهـي عنـه، وال يـستباح إال يف حالـة الـرضورة ال . يستباح باحلاجة
 . التلفظ بكلمة الكفرٰاحلاجة، وكذلك أكل امليتة، واإلكراه عىل

 
ٰترشد هذه القاعدة املهمة إىل ِّ ُ أنه يندب يف حق املكلف األخذ بتيـسري الـرشع ُ ِّ َّ

ٰحرجا ومشقة ال يصالن إىلفيفه، عندما يواجه وخت  .ِّ حد اختالل املصالح الرضوريةً
، )٤(»املشقة جتلـب التيـسري«: ٌوهذه القاعدة فرع من القاعدة الكلية املشهورة

ٰة من صور احلاجة، كام أن قاعدتنا مبنية عىلِّفاملشقة متثل صور ٰ احلض عـىلَّ  التيـسري ِّ
                                            

 

يعة وضـعت للمحافظـة ٰفقد اتفقت األمة بل سائر امللل عىل أن الرش«:  رمحه اهللا–قال اإلمام الشاطبي )  ١(
 ).١/٣٨( املوافقات »ٰعىل الرضوريات اخلمس وهي الدين والنفس والنسل واملال والعقل

 – ٣/٣٥٨(ٰ؛ رشح منتهـى اإلرادات، الفتـوحي )١٢/٢٩٢(و) ٣/٣٣١(املغنـي، ابـن قدامـة : انظر)  ٢(
٤٠٠.( 

ستثناء من أصل كيل يقتيض املنـع، ٍما رشع لعذر شاق ا: الرخصة«: – رمحه اهللا –يقول اإلمام الشاطبي )  ٣(
ٰ رشيعة الرخص جزئية يقترص فيها عـىل موضـع َّإن«: ً،  ويقول أيضا»ٰمع االقتصار عىل موضع احلاجة

 ).٣٠٣، ١/٣٠١(املوافقات . »احلاجة
؛ األشــباه والنظــائر، ابــن الــسبكي )١/١٢٣( املجمــوع املــذهب، العالئــي : انظــر هــذه القاعــدة يف)  ٤(

 ).٧٦(اه والنظائر، السيوطي ؛ األشب)١/٤٨(



 
 

 

٢٠١ 

ُّواألخذ به وهو أصل مـن أصـول الـرشيعة اإلسـالمية، وعنـه تفرعـت الـر خص ٌ
 .)١(بأنواعها

: ٰ دعائم الرمحة والرفـق واليـرس؛ قـال تعـاىلٰفقد أقيمت رشيعة اإلسالم عىل
﴿  ¢¡  �   ~  }   |   {  z﴾)٢(. 

، وقال النبي )٣(﴾§  ¨  ©  ª   »  ¬  ®   ¯﴿ :ٰوقال تعاىل
 .)٤(»حةْمَّة السَّيِ باحلنيفُثتِعُب«: ملسو هيلع هللا ىلص

ٰواهي ليست من األمور التي تشق عىلفأصل األوامر والنَّ«  النفوس، بل هـي ُّ
 أمر العباد بام أمرهم بـه ٰغذاء لألرواح ودواء لألبدان، ومحية عن الرضر، فاهللا تعاىل

 إذا حصل بعض األعذار التـي هـي مظنـة املـشقة حـصل ًرمحة وإحسانا، ومع هذا
التخفيف والتيسري، إما بإسقاطه عن املكلف، أو إسقاط بعضه كام يف التخفيف عن 

 .)٥(»املريض واملسافر وغريمها
  :أدلة القاعدة: المطلب الثاني

 Ö  Õ  Ô  Ó  ﴿:ُقلت لعمر بن اخلطـاب:  بن أمية قالٰ حديث يعىل-١

                                            
 

 ).٥/٦٧( التحرير والتنوير، ابن عاشور )  ١(
 .٧٨: سورة احلج، آية)  ٢(
 .١٨٥: سورة البقرة، آية)  ٣(
، وصـححه األلبـاين يف السلـسلة )٨/٢١٦ ( يف الكبـري، والطـرباين)٥/٢٦٦ ( يف املـسندأخرجه أمحد)  ٤(

 ).٢٩٢٤(الصحيحة برقم 
 ).٨٩(ن، ابن سعدي تيسري الكريم الرمح)  ٥(



 
 

 

٢٠٢ 

  Û      Ú  Ù  Ø  ×ß  Þ   Ý  Ü ﴾)عجبت مما : ،  فقد أمن الناس، قال)١
َّصدقة تصدق اهللا هبا علـيكم، «:  عن ذلك فقالملسو هيلع هللا ىلصعجبت منه، فسألت رسول اهللا  ٌ

 .)٢(»فاقبلوا صدقته
ٰ بقبوهلا، وهذا يدل عىلَرَمَ، وأً القرص صدقةٰىَّ سمملسو هيلع هللا ىلصبي  النََّّ أن:وجه الداللة ُّ 

: – رمحـه اهللا –قـول اإلمـام الـشوكاين  تركها، يٰرجحان األخذ برخصة القرص عىل
ٰاألمر بقبوهلا يدل عىل«  .)٣(» أنه ال حميص عنهاُّ

 يف ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول اهللا «:  قال– ريض اهللا عنهام – حديث جابر بن عبداهللا -٢
ِّ زحاما ورجال قد ظلل عليه، فقالٰىسفر فرأ ُ ً ليس مـن : قال. صائم: ما هذا؟ قالوا: ً

 .)٥(»َّعليكم برخصة اهللا التي رخص لكم«: ويف لفظ ملسلم. )٤(»ِّالرب الصيام يف السفر

علـيكم «: وقولـه«: – رمحـه اهللا – يقول اإلمام ابن دقيق العيد :وجه الداللة
ٰ دليل عىل»َّبرخصة اهللا التي رخص لكم مسك بالرخـصة إذا دعـت َّ أنه يستحب التٌ

                                            
 

 .١٠١: سورة النساء، آية)  ١(
 ).٦٨٦( حديث رقم – باب صالة املسافرين – كتاب صالة املسافرين –أخرجه مسلم )  ٢(
 ).٣/٢٤٧(نيل األوطار )  ٣(
 ملن ظلل عليه واشتد احلر لـيس مـن  باب قول النبي– كتاب الصوم –أخرجه البخاري : متفق عليه)  ٤(

 باب جواز الصوم والفطر يف – كتاب الصيام –، ومسلم )١٨٤٤( حديث رقم –سفر الرب الصوم يف ال
 ).١١١٥( حديث رقم –شهر رمضان للمسافر 

 ).١١١٥( حديث رقم – باب جواز الصوم والفطر يف شهر رمضان للمسافر –كتاب الصيام )  ٥(



 
 

 

٢٠٣ 

 .)١(»عمقَّنطع والتَّفس والت النَّٰ وجه التشديد عىلٰوال ترتك عىل. احلاجة إليها
إذا خطـب «: ملسو هيلع هللا ىلصقـال رسـول اهللا :  قـال– ريض اهللا عنه – حديث جابر -٣

 .)٢(»ٰأحدكم املرأة، فإن استطاع أن ينظر منها ما يدعوه إىل نكاحها، فليفعل
ٰه ملا كانت حاجة اخلاطب داعية إىلَّ أن:وجه الداللة  النَّظر للمخطوبـة لتـدوم ً

ِّاملودة بينهام؛ رخص له يف  ِ حيصل به املقصود بل وندب إليه، بالقدر الذيظر إليها النَُّ ُ
ٰ معلقا عىل– رمحه اهللا –يقول اإلمام النووي   وجه ٰفيه استحباب النظر إىل«:  احلديثً

من يريد تزوجها وهو مذهبنا ومذهب مالك وأيب حنيفـة وسـائر الكـوفيني وأمحـد 
 .)٣(»ومجاهري العلامء

 ٰخص مع قيام سـببه قـد يـؤدي إىل ترك الرتََّّنفإ:  من جهة الدليل العقيل-٤
، وامللل، والتنفري عن الدخول السآمة ٰقد يقود إىل، و اخلريٰاالنقطاع عن االستباق إىل

شديد، فـربام صـرب َّواإلنسان إذا قصد الت. يف العبادة، وكراهية العمل، وترك الدوام
 فـإذا مل يـف دائـم،والتكل.  وال يصرب يف بعـضعليه يف بعض األوقات واألحوال،

َّخص؛ عد الرشيعة شاقينفتح له من باب الرتَّ َّ  .)٤(ةَ

                                            
 

 ).٢/٢٢٥(إحكام األحكام )  ١(
ٰ باب يف الرجل ينظر إىل املرأة وهو يريد تزوجيهـا –ب النكاح  كتا–، وأبو داود )٣/٣٣٤(أخرجه أمحد )  ٢(

 ).٩٩(، واحلديث صححه األلباين يف السلسلة الصحيحة برقم )٢٠٨٢( حديث رقم –
 ).٩/٢١٠(ٰرشح النووي عىل صحيح مسلم )  ٣(
 ).١/٢٥٦(املوافقات، الشاطبي : انظر)  ٤(



 
 

 

٢٠٤ 

 :تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث
ه يـستحب لـه َّ االغتسال من اجلنابة لشدة برودة املاء، فإنـُّيشق عليهكان من  -١

 . احلاجة تدعو إليهاَّ؛ ألن)١( رخصة التيممٰاالنتقال إىل
 ٰه االنتقـال إىلِّه يـستحب يف حقـَّ إال بمشقة فإنـً الصالة قائامٰمن ال يقدر عىل -٢

 . ذلكٰ احلاجة داعية إىلَّ؛ ألن)٢(اجللوس
يستحب القرص للمسافر؛ لكون السفر مظنة املشقة، وعنـد حـصول املـشقة  -٣

 .)٣(واحلاجة يستحب التمسك بالرخصة
؛ )٤(ًيستحب الفطر ملن يشق عليه الصوم يف سفر أو مرض؛ أخذا برخصة اهللا -٤

 .احلاجة تدعو إليها َّوألن
ًخصة إذا دعت حاجة املستفتي إليها؛ رفعـا ُّيستحب للمفتي أن يتمسك بالر -٥

 .)٥(للحرج

                                            
 

 ).١/٣٤٣(قرايف ؛ الذخرية، ال)١/١١٢(املبسوط، الرسخيس : انظر)  ١(
 ).٢/٢٠٧(الفروق، القرايف : انظر)  ٢(
 ).١/٤٢٢(؛ كشاف القناع، البهويت )١٦/٣١٤(التمهيد، ابن عبد الرب : انظر)  ٣(
 ).٢/٢٢٥(إحكام األحكام )  ٤(
ْإنـام العلـم  «: – رمحـه اهللا –وقال سفيان الثوري ). ٣٢(ٰصفة الفتوى واملستفتي، أمحد بن محدان : انظر)  ٥( ِ َّ

ٍعندنا الرخصة من ثقة فأما التشديد فيحسنه كل أحد ِ ٍُّ ُ ُ ْ ُُ ُ َّ َّ  . املصدر نفسه:انظر. »ُّ



 
 

 

٢٠٥ 

)١( 
       

  :شرح  القاعدة: المطلب األول

 
 معنيني، كام ذكـر ابـن ٰ، ترجع يف جمملها إىلٍ معان كثريةٰيأيت عىل:  لغة،ُالعرف

ً تتابع اليشء متصال بعضه ببعض، ويـدل ٰعىل:  أن أحدمها يدل– رمحه اهللا –فارس 
 .)٢( السكون والطمأنينةٰعىل: اآلخر

واستعامل العرف يف االصطالح يوافق األصلني املذكورين، ففيـه تتـابع، أي 
فس  فيه طمأنينة الـنََّّ العمل به، كام أنٰعىلًاس بعضا، واالستمرارية متابعة بعض النَّ

 .وارتياحها لألخذ به
 يف – ٰ رمحه اهللا تعـاىل– )٣(سفيين النَِّّحافظ الدفقد عرفه : يف االصطالحوأما  

                                            
 

ٰ؛ القواعد الصغرى، العـز )١٦٤(أصول الكرخي : وانظر هذه القاعدة يف). ٤/١٩٥( إحكام األحكام ) ١(
يوطي ؛ األشـباه والنظـائر، الـس)١/١٥٦(؛ األشـباه والنظـائر، ابـن الوكيـل )١٠٢(بن عبدالـسالم ا
)١/٢٣٥.( 

 ).٩/٢٣٩(؛ لسان العرب  )٤/١٤٠٠(الصحاح، اجلوهري : انظر. )٤/٢٢٩(  مقاييس اللغة) ٢(
عبد اهللا بن أمحد بن حممود، أبو الربكات، حافظ الـدين النـسفي، اإلمـام املفـرس الفقيـه األصـويل :  هو) ٣(

: واجلدل، نعته ابـن حجـر بــاملتكلم، شيخ احلنفية، وأحد األساطني يف الفقه واألصول وعلم الكالم 
 ).هـ٧١٠(، تويف رمحه اهللا سنة "ّعالمة الدنيا"

مدارك التنزيل وحقائق التنزيـل يف التفـسري، وكنـز الـدقائق يف الفقـه، واملنـار يف : من تصانيفه الكثرية
؛ األعـالم، )٣/١٧(؛ الدرر الكامنة، ابـن حجـر )٢٧٠(طبقات احلنفية، القريش : انظر. أصول الفقه

 ).٤/٦٧(كيل الزر



 
 

 

٢٠٦ 

العقـول قضايا فوس من جهة  يف النَُّّ ما استقر:العرف«:  بقوله)١("ٰىاملستصف"كتابه 
هذا التعريف من أقدم ما قيل يف العـرف، كـام و. )٢(»وتلقته الطباع السليمة بالقبول

 .)٣(- رمحه اهللا – ذلك الشيخ أبو سنة ٰه عىلَّنب

 
ُبنيُهذه القاعدة ت  ٍاسـم كل َّ أنٰ عىلُّصين، حيث تنُِّ مكانة العرف من هذا الدِّ

ُع حكام رشعيا ومل يَّق عليه الرشَّعل ً رجع فيـه  املَّطه، فإن حدوده وأوصافه وضوابِّنيَبً
ة من هذه َّوُاس العام أو الغالب حيقق املصلحة املرج عرف النََّّوذلك أن«ُ العرف؛ ٰإىل

ِّام يعرب عنَّاألحكام، وكون العرف يف الغالب إن ُّس إليه حاجة املجتمع وتطمئن مت ام ُ
إليه النفوس وتأنس به، فإذا حصل من النفقة، أو املتعة، أو األكل من مال اليتيم، ما 

 . )٤(»ه من العدل يف األحكامْتَّفوس، وعد به النُّْتَِسنَ أٌ معروفهو

                                            
 

ُ هو املستصفى يف فروع احلنفية، وقد ذهب وهل) ١( َ َ  بعـض العلـامء والبـاحثني حـال نـسبة هـذا التعريـف ٰ
ٰ إىل مستصفى الغزايل –ٰللمستصفى  : ٌ فنسبوه إليه، وهو وهم باعثه االشرتاك يف عنوان الكتاب، منهم–ٰ

وما سـبق . ، وغريهم)٣٥٣ ("مالك"به ؛ والشيخ أبو زهرة يف كتا)٢/٨٤١(األستاذ الزرقا يف املدخل 
عـادل .، د"العرف حجيته وأثره يف املعامالت املالية عند احلنابلـة "َّالبحث املجود: ٌمنقول بترصف من

 ).١/٩٤(قوته 
َّويقرب جـدا مـن تعريـف النـسفي ) ٢/٥٩٣( كشف األرسار يف رشح املنار، النسفي ) ٢(  مـا عرفـه بـه –ً

، ونحـوه )٧٢(، وكذلك الشيخ زكريـا األنـصاري يف احلـدود األنيقـة)١٩٣(اجلرجاين يف التعريفات 
 ).٧٩(، وكذلك ابن نجيم يف األشباه والنظائر)٦١٧(الكفوي يف الكليات

 ).٨( العرف والعادة يف رأي الفقهاء) ٣(
 ).٦٠٨( مقاصد الرشيعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة الرشعية، اليويب) ٤(



 
 

 

٢٠٧ 

 :رشوط اعتبار العرف
ُّهذا العرف الذي يتم الرِلـ ُّ  مـن َّ البـدٌ عليـه األحكـام رشوطٰىُجوع إليه وتبنُ

ّ يكون معتربا ومعتدٰىَّ حت؛توفرها حال العمل به ُ ًا به، ويمكن تلخيص هذه الرشوط ًُ
 :)١( التاليةيف األمور األربعة

ًدا أو غالبارَّأن يكون العرف مط -١ ً. 
َّأن يكون العرف الذي يراد حتكيمه يف الت -٢  .ًرصفات قائام عند إنشائهاُ
َأال يعارض العرف -٣  . بخالفهٌ ترصيحُ
َأال يعارض العرف األدلة -٤ ُ  . ً، بحيث يكون العمل به تعطيال هلاَ الرشعيةُ

ًع عليها أحكاما، ومل حيـدد َّق الرشَّاألسامء التي عل: وجمال تطبيق هذه القاعدة
ٰهلا ضوابطا وأوصافا، فيأيت العـرف ليتـوىل َّ ً  بيـان حقيقـة هـذه األسـامء الـواردة يف ً

 .النصوص الرشعية من الكتاب والسنة

  :أدلة القاعدة: المطلب الثاني

 :ٍ هذه القاعدة بأدلة من الكتاب والسنةٰيمكن االستدالل عىل
³  ﴿: ٰوقوله تعـاىل. )٢(﴾j  i  hl  k   ﴿: ٰقوله تعاىل -١

´﴾)٣(. 
                                            

 

َّ رأي الفقهاء، أبوسنة ُالعادة والعرف يف:    انظر)١( -٢/٨٧٤(؛ املدخل الفقهـي العـام، الزرقـا )٨٧-٧٣(ُ
٨٨٠.( 

 .٢٢٨:  سورة البقرة، آية) ٢(
 .١٩:  سورة النساء، آية) ٣(



 
 

 

٢٠٨ 

الزوجني يف عرشهتام، وأداء حـق  أرشد قد ٰ اهللا تبارك وتعاىلَّ أن:وجه الداللة
 املعروف املعتاد، الذي يرتضيه العقل، ويطمئن إليه القلـب، ٰ اآلخر إىلٰكل منهام إىل
 .)١( ذلك متغري حسب االختالف بني املناطق وأحوال الناسَّ أنَّوال شك
 حـسنة ةصلخـكـل : العـرف واملعـروف والعارفـة«:)٢(ال اإلمام القرطبيق

 .)٣(»ترتضيها العقول وتطمئن إليها النفوس
. )٤(﴾ K  J  I  H   G    F  E﴿: ٰ وقوله تعاىل-٢ 

رف، وهو ُبالع اهللا عليه وسلم ٰصىله َّ أمر نبي- عز وجل–  اهللاَّ أن:وجه الداللة
ًال، أو عمال، واستطابته نفوسـهم، وتقبلتـه عقـوهلم، اس فيام بينهم قوما تعارفه النَّ ً

 .)٥( األمر، وإال مل يكن لألمر به فائدةٰقتىضمعمل به فال
إذا اختلف الزوجان يف متـاع ": يف مسألة -رمحه اهللا–قد استدل هبا القرايف و
 مـا شـهدت بـه ُّلُكـف. ﴾ H   G    F  E  ﴿: ٰقوله تعاىل«: ، حيث قال"البيت

                                            
 

 ).٢٩٤ – ٢٩٣(عيل الندوي .  القواعد الفقهية، د) ١(
ًامـا يف العلـم، كثـري حممد بن أمحد بن فرح األنصاري اخلزرجي القرطبي، املفرس املشهور، كـان إم:  هو) ٢(

بمينة اخلصيب من صـعيد مـرص يف شـوال سـنة : ًاالطالع، وافر الفضل، مشتغال بأمور اآلخرة، مات
 .هـ٦٧١

. اجلامع ألحكام القرآن، التذكرة ألحوال املوت وأمور اآلخرة، التذكار يف أفضل األذكار: من تصانيفه
 ).٧٩(؛ طبقات املفرسين، السيوطي )٣١٧(؛ الديباج املذهب )٢/١٢٢(الوايف بالوفيات : انظر

 ).٧/٣٤٦( تفسري القرطبي ) ٣(
 .١٩٩:  سورة األعراف، آية) ٤(
َّ العرف والعادة، أبوسنة ) ٥( ُ)٢٣.( 



 
 

 

٢٠٩ 

 .)١(»هالعادة قيض ب
£  ¤  ¥   ¦  §  ¨  ©  ª  »  ¬   ﴿: ٰوقوله تعاىل   -٣

  º  ¹   ¸  ¶  µ  ´  ³  ²   ±  °   ¯®
»﴾)٢( . 

ابط َّ يقرر لنـا الـض،﴾ ´  µ  ¶  ¸   ﴿: ٰقول اهللا تعاىلَّأن :وجه الداللة
ام، وتوفري الكسوة يف مجيع األحكـام املتعلقـة طعُذي يلجأ إليه يف حتديد مقدار اإلال
ٰ مقـدار معلـوم معـني، فينظـر فيهـا إىلٰكفارات، التي مل ينص الشارع فيهـا عـىلبال َّ 

 .)٣(األعراف السائدة والعوائد املتبعة
 عند بيان فدية املحرم يف احلـج، – رمحه اهللا –ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 

: ذه الكفـارة، ويف سـائر الكفـاراتوحتديد ما هو األفضل يف إطعـام الطعـام يف هـ
 ±   µ  ´  ³  ²  ﴿:  بقولهٰه، ما ذكره اهللا تعاىلِّلُلواجب يف ذلك كوا«

»  º  ¹   ¸  ¶...﴾ .بإطعام املساكني من أوسط ٰفأمر اهللا تعاىل. اآلية 
ُمقدر بالرشع، أو يرجـع هو ما يطعم الناس أهليهم، وقد تنازع العلامء يف ذلك هل  ٌ ّ

اجح يف هـذا كلـه أن َّ الزوجة، والـرنفقة:  العرف؟ وكذلك تنازعوا يف النفقةٰفيه إىل

                                            
 

 ).٣/٢٧٥( الفروق ) ١(
 .٨٩:  سورة املائدة، آية) ٢(
 ).٢٩٤(عيل الندوي . القواعد الفقهية، د) ٣(



 
 

 

٢١٠ 

ٰيرجع فيه إىل ٍم كل قوم مما يطعمون أهليهمِعُْط العرف، فيُ ُّ«)١(. 
 أبـا َّإنملسو هيلع هللا ىلص يـا رسـول اهللا :  قالـت)٣(ًدانْـِ هَّ ريض اهللا عنهـا أن)٢(حديث عائشة  -٤

ّ أن آخذ من مالـه رسٌناحُج َّ رجل شحيح، فهل عيل)٤(سفيان خـذي «: ًا؟ قـالِ

                                            
 

 ).١١٤ – ٢٦/١١٣(ٰ جمموع الفتاوى) ١(
عائشة بنت أيب بكر الصديق عبد اهللا بن عثامن أيب قحافة، أم املؤمنني أم عبد اهللا التيميـة القرشـية، :  هي) ٢(

، ولـدت بعـد البعثـة بـأربع سـنني أو مخـس، فقيهة األمة، املربأة من فوق سبع ساموات، زوج النبي
ٰة األوىل مـن  وهي بنت ست سنني، ودخل هبا وهـي ابنـة تـسع يف شـوال مـن الـسنوتزوجها النبي

، توفيت ، وكانت من أحب الناس إليهاهلجرة، وكانت ريض اهللا عنها من املكثرين من الرواية عنه 
؛ اإلصـابة، )٤/١٨٨١(االستيعاب، ابن عبد الـرب : انظر. ودفنت بالبقيع) هـ٥٨(ريض اهللا عنها سنة 

 ).٨/١٦(ابن حجر 
 منـاف القرشـية، والـدة معاويـة بـن أيب سـفيان، هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبـد:  هي) ٣(

ٰ عىل نكاحهـا، توفيـت يف خالفـة أسلمت عام الفتح بعد إسالم زوجها أيب سفيان فأقرها رسول اهللا 
 االستيعاب، ابـن عبـد :انظر. عمر بن اخلطاب يف اليوم الذي مات فيه أبو قحافة والد أيب بكر الصديق

 ).٨/٢٠٥(؛ اإلصابة، ابن حجر )٤/١٩٢٢(الرب 
، وأحد صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس، أبو سفيان القريش األموي، صاحب رسول اهللا:  هو) ٤(

احلكامء والرؤساء والوجهاء يف اجلاهلية، ولد قبل الفيل بعرش سنني، وأسلم يوم الفتح سـنة ثـامن مـن 
ٰلطائف، وفقئـت األخـرى ًاهلجرة، وشهد حنينا والطائف، وكان من املؤلفة قلوهبم، وفقئت عينه يوم ا

 إال الريمـوك يـوم األصوات فقدت: ، وروي عن سعيد بن املسيب عن أبيه قاليوم الريموك فعمي 
ريض اهللا . يزيـد ابنـه راية حتت سفيان أبو هو فإذا فنظرت :قال اقرتب، اهللا نرص يا :يقول رجل صوت

َّويروى أن. عنهم أمجعني ٰ جعله عامال له عىل نجران،  النبيٰ باملدينـة، وقيـل ) هــ٣١( سـنة تـويف ً
 ).٣/٤١٢(؛ اإلصابة، ابن حجر )٢/٧١٤(االستيعاب، ابن عبد الرب : انظر. بالشام



 
 

 

٢١١ 

 .)١(» يكفيك باملعروفأنت وبنوك ما
: يف هذا احلديث فوائد منها«: - اهللا  رمحه–قال اإلمام النووي  :وجه الداللة

 .)٢(»اعتامد العرف يف األمور التي ليس فيها حتديد رشعي
ِّ وكذلك حديث حميصة  -٥ َ أن ناقة للرباء بن عازب ريض اهللا : - ريض اهللا عنه – )٣(ُ

ٰعنه دخلت حائطا فأفسدت فيه فقىض  أهـل احلـوائط ٰ عـىلَّأنملسو هيلع هللا ىلص  رسـول اهللا ً
 .)٤( أهل املوايش حفظها بالليلٰهار، وعىلَّحفظها بالن

 ٰ عىلٍ يشءُّلدوهو أ«: هل بقو- رمحه اهللا – )٥(م العالئي اإلماهنَّبي :وجه الداللة

                                            
 

ٰ باب من أجرى أمر األمصار عىل ما يتعـارفون بيـنهم يف – كتاب البيوع -أخرجه البخاري:  متفق عليه) ١( ٰ
 حـديث رقـم – قـضية هنـد  بـاب– كتـاب األقـضية –، ومـسلم )٢٠٩٧( حـديث رقـم –.. البيوع

)١٧١٤.( 
 ).٣٧٤ – ١٢/٣٧٣( رشح صحيح مسلم، للنووي ) ٢(
ّحميصة :  هو) ٣( َ  بن مسعود بن كعب ابن عامر األنصاري – بضم امليم وفتح احلاء وتشديد الياء املكسورة –ُ

َ إىل أهـل فـدك يـدعوهمملسو هيلع هللا ىلصًاألويس، أسلم قبل اهلجرة، وشهد أحدا وما بعدها، بعثـه رسـول اهللا  َ ٰ إىل ٰ
 ).٦/٦٨(، اإلصابة )٥/١١٤(، أسد الغابة )٤/٢٥(االستيعاب : انظر. اإلسالم

، والبيهقـي يف الـسنن )٥/٤٣٥(، وعـن طريقـه أمحـد يف املـسند )٢/٧٤٧( أخرجه مالـك يف املوطـأ ) ٤(
 ).١/٤٢٣(، وهو يف السلسلة الصحيحة لأللباين )٣٤١، ٨/٢٧٩(ٰالكربى 

ِخليل بن كيَكلدي بن : هو)  ٥( ْ  الرتكـي، ، الـشافعي، العالئي الدمـشقي، صالح الدين، أبو سعيد،عبد اهللاَ
ٰ وتلقـى العلـم هبـا ،)هـ٦٩٤( ولد بدمشق سنة  الفقيه األصويل اجلديل النظار،حدثحافظ املرشق، امل

ٰورحل إىل القدس ومكة ومرص، ودرس بدمشق والقدس وتوىل مشيخة بعض املدارس فـيهام، وتـويف  ٰ
 ).هـ٧٦١(بالقدس سنة 
املجموع املذهب يف قواعد املذهب، جامع التحصيل يف أحكام املراسيل، وحتقيق املراد يف  :من تصانيفه

= 



 
 

 

٢١٢ 

اس إرسال مواشيهم  عادة النََّّاعتبار العادة يف األحكام الرشعية وبناؤها عليها؛ ألن
ر للرعي، وحبسها بالليل، وعادة أهل البساتني واملزارع الـسكون يف أمـواهلم بالنها

 .)١(» ما جرت به عادهتمٰضمني عىلَّالتملسو هيلع هللا ىلص بي  النَّٰى دون الليل، فبن–ً غالبا –بالنهار 
املكيال مكيال أهل «: قالملسو هيلع هللا ىلص  النبي َّ أن– ريض اهللا عنه – )٢(وحديث ابن عمر   -٦

 . )٣(»مكةاملدينة، والوزن وزن أهل 
 أهـل َّأن: ووجـه الداللـة فيـه«: -ً أيضا –قال اإلمام العالئي  :وجه الداللة

املدينة ملا كانوا أهل نخيل وزرع اعترب عادهتم يف مقدار الكيل، وأهل مكة كانوا أهل 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 والنهايـة، ابـن  البدايـة؛)١٠/٣٥( الـسبكي ٰ الشافعية الكربى،طبقات: انظر. أن النهي يقتيض الفساد
 ).٢/٣٢١( ، الزركيل األعالم؛)١٤/٢١٣( كثري

 ).١/١٤٠ ( املجموع املذهب، للعالئي) ١(
ًعبداهللا بن عمر بن اخلطاب، أبو عبد الرمحن القريش العـدوي الـصحايب اجلليـل، أسـلم صـغريا، :  هو) ٢(

 وكان ملسو هيلع هللا ىلصوشهد اخلندق وما بعدها، كان من فقهاء الصحابة، ومن املكثرين من الرواية عن رسول اهللا 
 . ٰذي طوىهـ، ودفن ب٧٣ً، مات مسموما بمكة سنة ملسو هيلع هللا ىلصَّشديد االتباع آلثار الرسول 

 ).٥٥١(، االستيعاب، ابن عبد الرب)٤/٣٨٩(ٰالطبقات الكربى، ابن سعد :          انظر
 حـديث رقـم – املكيـال مكيـال املدينـة  بـاب  يف قـول النبـي– كتـاب البيـوع –أبـو داود :  أخرجه) ٣(

 باب –لزكاة  كتاب ا–والنسائي »الوزن وزن أهل مكة واملكيال مكيال أهل املدينة« :، ولفظه)٣٣٤٠(
املكيال مكيال أهـل املدينـة والـوزن وزن أهـل «: ، ولفظه)٢٥٢٠( حديث رقم –التمر يف زكاة الفطر 

 رواه أبـو داود »امليزان ميزان أهل مكة واملكيال مكيـال أهـل املدينـة«حديث ": ، قال ابن امللقن»مكة
سائي وزن املدينة ومكيـال مكـة  ويف رواية أليب داود والن،والنسائي من رواية ابن عمر بإسناد صحيح

إرواء : ، وانظـر)١/٣٠٦( ، ابـن امللقـنخالصة البدر املنـري  ،" هو الصحيح  واألول:قال الدارقطني
 ).٥/١٩١(الغليل، األلباين 



 
 

 

٢١٣ 

ُمتاجر فاعتربت عادهتم يف الوزن، واملراد بذلك فيام يتقدر رشعا كنُصب الزكوات،  ً
 .)١(»الفطر، والكفارات ونحو ذلكومقدار الديات، وزكاة 

كل يشء مل يـنص عليـه «: وله بق– رمحه اهللا – )٢( هذا أشار اإلمام العينيٰوإىل
 مـا بيـنهم مـن العـرف ٰالشارع أنه كييل أو وزين، فيعترب يف عادة أهل كل بلدة عـىل

 .)٣(» العرف مجلة من القواعد الفقهيةٰ؛ ألن الرجوع إىل...فيه
: - ريض اهللا عنهـا – )٤(لـصالة والـسالم حلمنـة بنـت جحـشوقوله عليـه ا    -٧

 إذا رأيت أنك قـد ٰىيض ستة أيام أو سبعة أيام يف علم اهللا، ثم اغتسيل حتَّفتحي«
ًيل ثالثا وعرشين ليلـة أو أربعـطهرت واستنقأت فص  وعـرشين ليلـة وأيامهـا ًاِّ

لنساء وكـام ض اَّ كام حتيٍ ذلك جيزؤك، وكذلك فافعيل يف كل شهرَّوصومي، فإن

                                            
 

 ).١/١٤٠( املجموع املذهب، العالئي ) ١(
ب، بلدة كبرية حـسنة عـىل حممود بن أمحد بن موسى، أبو حممد بدر الدين العيني، نسبة إىل عني تا:   هو) ٢(

ًهــ، ورحـل إىل القـاهرة، وويل احلـسبة مـرارا وقـضاء ٧٦٢ثالث مراحل من حلب، ولد بحلب سنة 
 .هـ٨٥٥تويف بمرص سنة . »ولو مل يكن فيه رائحة التعصب لكان أجود وأجود«: قال اللكنوي. احلنفية

 . األخيار يف رجال معاين اآلثارعمد القاري يف رشح صحيح البخاري، مغاين : له مصنفات عديدة، منها
 ).٢٠٨ – ٢٠٧(؛ الفوائد البهية )١٣٥-١٠/١٣١(؛ الضوء الالمع )١٦/٨(النجوم الزاهرة : انظر

 ).١٦/١٠٢( عمدة القاري رشح البخاري، العيني ) ٣(
بن رياب األسدية، أخت أم املؤمنني زينب بنت جحـش، كانـت زوج مـصعب   محنة بنت جحش: هي) ٤(

ت ممـن خـاض يف ل يوم أحد فتزوجها طلحة بن عبيد اهللا فولدت له حممد وعمران، وكانـبن عمري فقت
؛ اإلصـابة، )٤/١٨١٣( االستيعاب، ابن عبد الرب :انظر. -ريض اهللا عنها – ذلكٰاإلفك وجلدت عىل 

 ).٧/٥٣(ابن حجر 



 
 

 

٢١٤ 

 .)١( »...يطهرن، ميقات حيضهن وطهرهن
 العادة؛ حيث مل ٰيف مدة احليض والطهر إىلأرجعها ملسو هيلع هللا ىلص بي النََّّ أن :وجه الداللة

 .يرد يف الرشع حتديد هلا
  :تطبيقات القاعدة: الثالثالمطلب 

ُّاحلرز يف الرسقة، والتفرق يف البيع، والقبض، ووقت احليض، وقدره وانتفاع  -١
ُ بالعني املؤجرة، واحلرز يف الوديعة ليعلم املتعدي واملفـرط، وإحيـاء املستأجر

ًاألرض املوات، فكل هذه أمور مل جيعل الـرشع هلـا حـدا أو ضـابطا، فيكـون  ً ُّ
ٰالرجوع يف حدها إىل  .)٢( العرفِّ

 .)٣(َّجيوز استخدام الرجل امرأته فيام خف من الشغل، واقتضته العادة -٢
ٰ الصيد، مل يرد يف الرشع حتديـد لـه، فريجـع فيـه إىلُمشرتط لكلب عليم الَّالت -٣ ُ ٌ َّ 

 .)٤(العرف
                                            

 

أقبلت احليـضة تـدع  باب من قال إذا – كتاب الطهارة –، وأبو داود )٦/٤٣٩( أخرجه أمحد يف املسند ) ١(
 باب ما جاء يف املستحاضة أهنا جتمع بني – كتاب الطهارة –، والرتمذي )٢٨٧( حديث رقم –الصالة 

 كتـاب –، وابـن ماجـه "حديث حسن صحيح": وقال) ١٢٨( حديث رقم –الصالتني بغسل واحد 
 حـديث رقـم –ا الدم  باب ما جاء يف املستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر هب–الطهارة 

 ).١/٢٠٢(إرواء الغليل، األلباين : حديث حسن، انظر: ، قال األلباين)٦٢٢(
 ).١/٢٣٥( انظر األشباه والنظائر، السيوطي ) ٢(
 ).١/١٢٧( إحكام األحكام، ابن دقيق العيد ) ٣(
يم املشرتط لكلـب َّ، وراجع إن شئت كالم الفقهاء يف التعل)٤/١٩٥( إحكام األحكام، ابن دقيق العيد ) ٤(

؛ بداية )٢٤٨ – ٢/٢٤٧(؛ اإلرشاف، ابن هبرية )٢٨٨ – ١٥/٢٨٣(االستذكار، ابن عبدالرب : َّالصيد
 ).٣/٤٨٩(املجتهد 



 
 

 

٢١٥ 

 كالقـرص والفطـر يف هنـار ًاأحكامـفر َّ الـسٰىَّسمُ مٰعىلملسو هيلع هللا ىلص َّعلق اهللا ورسوله  -٤
َّرمضان، ومع ذلك مل حيد بمسافة، وال فرق فيه بني طويل وقصري، ومل خيـص  ُ ُِّ َّ

 .)١(لعرف اٰ، فوجب الرجوع يف هذه إىلٰىبوسيلة نقل دون أخر
، ٍ معـنيٍ الرجل أن يطأ زوجته بقدر ما يعفها، وال يتقدر ذلك بقـدرٰجيب عىل -٥

 .)٢( العرفٰبل يرجع فيه إىل
 . العرفٰ هلا، فيكون املرجع فيها إىلٌع حتديدَّ الزوجة، مل يرد يف الرشٰفقة عىلالنَّ -٦
 وكذلك  له، فالعربة فيه بالعرف السائد،ٌع حتديدَّإكرام الضيف، مل يرد يف الرش -٧

 العـرف ٰى جـرٍعام وجعله بني أيدهيم يف وقتَّضيف لضيوفه الطُـمم الَّإذا قد
 .ه جيوز األكل منه، لإلذن العريف، القائم مقام اإلذن اللفظيَّبأكلهم فيه، فإن

نة، ومل يرد حتديد هلا، فهل تكون ُّصلة األرحام، جاء األمر هبا يف الكتاب والس -٨
غنـي ُوعية، أم يف األعياد واملناسـبات فقـط، وهـل ييارة اليومية، أم األسبِّبالز

ٰ هـذه األمـور يرجـع فيهـا إىلُّلُاالتصال بالوسائل احلديثة عـن زيـارهتم، كـ ُ 
 .العرف

مان واملكان، وفيه ما هو َّ اختالف الزٰ عىلٌ منه ما هو ثابت)٣(عزيرَّما يوجب الت -٩

                                            
 

 ).١٩/٢٤٣(ٰ جمموع الفتاوى، ابن تيمية ) ١(
 ).٨٩ – ٣٤/٨٥) (٢٩/١٧٤(ٰ جمموع الفتاوى، ابن تيمية ) ٢(
َّالتأديب دون احلد، ومن أحسن من عرفه : ًمن معاودة القبيح، اصطالحاَّاملنع؛ ألنه يمنع : َّ التعزير، لغة) ٣( َّ

ٰتأديب عىل فعـل املنهيـات أو الكـف عـن مـأمورات مل :  بقوله– رمحه اهللا –الشيخ أمحد فهمي أبو سنة 
 .يقدره الشارع

= 



 
 

 

٢١٦ 

 أمثال املشتوم وتلحقـه تم بام يعترب بهَّاس، كالش العرف وأحوال النَّٰ إىلٌموكول
اس، فقـد  من مراعاة عادات النـََّّدُب الوحشة به، وكذلك من جهة العقوبة فال

ًقابا يف زمان أو مكان وليس عقابا يف غريمها، وقد يكون مقدار ِيكون اليشء ع ً
ٍالعقاب رادعا يف زمان أو مكان غري رادع  .)١( يف غريمهاً

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

؛ )١٧٠(القونـوي ؛ أنـيس الفقهـاء، )٢/٤٠٧(؛املصباح املنري، الفيـومي )٤٥٧(املطلع، البعيل :           انظر
 ).٢٤٦(العرف والعادة يف رأي الفقهاء 

 ).٢٥٠ – ٢٤٨( العرف والعادة يف رأي الفقهاء، أبو سنة ) ١(



 
 

 

٢١٧ 

)١(  

 

  :شرح القاعدة:  األولالمطلب

 
 :)٣( املنع، ومنه قول جرير:)٢(لغة، احلكم

  ي حنيفة أحكموا سـفهاءكمنأب
  ْنـي إن أهجكـمني حنيفـة إنأب

 

ــيكم أن أغــضبا    ُإين أخــاف عل
ــا   )٤(أدع الياممــة ال تــواري أرنب

 

ه يمنع من خمالفـة مقتـضاه وكـذلك َّ ألنًي ما يصدر عن القايض حكام؛ِّمُوس
َّاحلكمة؛ فإهنا متنع صاحبها من أخالق األراذل والفساد ُ. 

َّأي معلق، فالنَّ: منوط ِّ إذا علـق ُ عليه الـيشءَيطِن:  التعليق، ويقال:)٥(لغةط ْوُ ُ
 . عليه

                                            
 

؛ املوافقـات، الـشاطبي )١/٢٤٣(َّالقواعـد، املقـري : وانظـر القاعـدة يف). ١/٢٨( إحكام األحكـام )١(
 ).٤٢(؛ املجلة العدلية، مادة )٢/٨٤(

 ).١٤١٥(وز أبادي القاموس املحيط، الفري) ٢(
جرير بن عطية بن حذيفة اخلطفي، أبو حرزة، التميمي الكلبي الريبوعي، أشعر أهل عـرصه، ولـد : هو) ٣(

ًومات يف الياممة، وعاش عمره يناضل الشعراء ويساجلهم، وكان عفيفا، وهو من أغزل الناس شـعرا،  ً
؛ )١/٣٢١(، ابن خلكـان ت األعيانوفيا :انظر). هـ١١٠(له ديوان شعر مطبوع يف جزأين، تويف سنة 

 ).١١/٦٢(؛ الوايف بالوفيات، الصفدي )٤/٥٩٠(سري أعالم النبالء، الذهبي 
 ).٥٠(البيتان يف ديوان جرير ) ٤(
 ).٧/٤١٨(؛ لسان العرب، ابن منظور )٢/٢٣٩( الصحاح يف اللغة، اجلوهري )٥(



 
 

 

٢١٨ 

ِّ علق به القلب من الوتني، وقال رقاع بن قـيس ٌرقِوهو ع: ومنه نياط القلب ُ
 :)١(األسدي
ْالد هبــا نيطــتبــ ِ َّ عــيل متــائميٌ َ  

 

ُ أرض مس جلدي تُّوأول  َّ َ   اُراهبـٍ
 

غلبه إذا قهـره، ويطلـق :  مأخوذ من الغلبة وهو القهر، يقال:)٢( لغة،الغالب
ٰأيضا عىل  .َّغلبة الدين، أي كثرته:  الكثرة، ومنهً

 . فالن الكرم، أي كان أكثر خصالهٰوغلب عىل
 .)٣( خيالف القياسَّما قل وجوده وإن مل: ادرَّالن

 
ٌ فرع غري معلوم احلكم، واحتمل إحلاقه بالكثري الغالـب أو بالقليـل َدِجُإذا و

 .ادراذ النََّّ بالعام الغالب ال بالشُقَّعلُكم يُ احلَّادر، فإنالنَّ
 ٰاألصـل اعتبـار الغالـب وتقديمـه عـىل«: – رمحه اهللا –يقول اإلمام القرايف 

 ُمنعُ وي،ود املسلمنيه وع، الغالب يف طهارة املياهُمَّقدُأن الرشيعة، كام يادر وهو شالنَّ
 .)٤(» الغالب منهم احليفَّشهادة األعداء واخلصوم؛ ألن

                                            
 

 .مل أجد له ترمجة: رقاع بن قيس األسدي  )١(
 ).١٤٨(؛ القاموس املحيط، الفريوز أبادي )١/٦٥١( ابن منظور لسان العرب،) ٢(
 ).٣٠٧(التعريفات، اجلرجاين ) ٣(
 ).٤/١٠٤(الفروق، القرايف ) ٤(



 
 

 

٢١٩ 

 :)١(رشوط إناطة احلكم بالغالب
قون من العلـامء، فهـو ِّاإلحلاق من مسائل الرتجيح التي ال يقوم هبا إال املحق

ُل إال لـمال حيص«: -  كام يقول القرايف- ، )٢(» يف الفقهيات، واملـوارد الـرشعيةٍسعَّتِ
ًولذلك كان األخذ هبذه القاعـدة مطلقـا سـببا لـرسيان اخلطـأ يف نتائجهـا، وورود  ً ْ ُ

 .النقوض الكثرية عليها
 :ًلذلك اشرتط العلامء لصحة تعليق احلكم بالغالب رشوطا من أمهها

 :حقق من ثبوت الغلبةَّالت -١

، ًم إال بعـد ثبوهتـا، فقـد تكـون تلـك الغلبـة متومهـةَّلسُ الغلبة ال تٰىفدعو
 .ام يتم باالستقراءَّحقق من الغلبة إنَّوالت
 :ٰلغىُأن ال يكون الغالب م -٢

ُفهناك غلبات ألغاها الرشع ومل يلتفت إليها، فهذه ال تعتمد يف إحلاق غريهـا  َ َ
ثبـات حكـم ينبغـي ملـن قـصد إ«: – رمحـه اهللا –هبا، ويف هذا الرشط يقول القرايف 

 يعتمـد ٍادر أن ينظر هل ذلك الغالب مما ألغاه الرشع أم ال؟ وحينئـذالغالب دون النَّ
 .)٣(»عليه، وأما مطلق الغالب كيف كان يف مجيع صوره فخالف اإلمجاع

 :ادر والغالب من جنس الغالبَّأن يكون الفرع بني الن -٣

ر، فإن ذلك  تأمل قوي، وجودة فكٰوحتديد كونه من جنس الغالب حيتاج إىل
                                            

 

 . بترصف)٣١٠ – ٣٠٨(االستقراء وأثره يف القواعد األصولية والفقهية، الطيب السنويس : انظر) ١(
 ).٤/٢١٣(الفروق، القرايف ) ٢(
 ).٤/٢٠٧(الفروق، القرايف  ) ٣(



 
 

 

٢٢٠ 

ًعرف أحيانا باحلس، وأحيانا بداللة السياق والقرائن، أو غري ذلكُي ً. 
ًمبينـا كيفيـة اإلحلـاق بـاجلنس – رمحه اهللا –يقول اإلمام القرايف  الطريـق «: ِّ

 هبم من العلامء يف ذلـك، وينظـر ٰىقتدُ الـمٰىكثر من حفظ فتاوُل لذلك أن يِّاملحص
ظـر وجـودة ، فيلحقـه بعـد إمعـان النَّ...ا فيـهْوَتـْفَما وقع له هل هو من جنس ما أ

التفكري بام هو من جنسه، فإن أشكل عليه األمـر، أو وقعـت املـشاهبة بـني أصـلني 
فتـي ُوقف، وال يَّظر يف ذلك لقصوره، وجب عليه التخمتلفني، أو مل تكن له أهلية النَّ

 .)١(»ٍبيشء

 : منهٰىأن ال يعارض اإلحلاق بالغالب ما هو أقو -٤

ُ من هذا اإلحلاق عمل به، كام لو وجد دليل خـاص ٰىذا وجد معارض أقوفإ
هبذا الفرع املرتدد، أو وجود فارق بـني الفـرع املـرتدد والغالـب يمنـع اإلحلـاق، أو 

 . من الغالب يدخل حتتها هذا الفرعٰىوجود قاعدة أقو
تبارك تأويل كتاب اهللا «: – رمحه اهللا –ومن أمثلة ذلك ما قاله اإلمام الطربي 

 األغلب من كالم العرب الذين نزل بلساهنم القـرآن ٰ إىلَّ غري جائز رصفه إالٰوتعاىل
 جيـب ٌاملعروف فيهم دون األنكر الذي ال تتعارفه إال أن يقوم بخالف ذلـك حجـة

 .)٢(»سليم هلاَّالت
أين : أصل ما أقول يف اإلقرار«: – رمحه اهللا –وكذلك ما قاله اإلمام الشافعي 

                                            
 

 ).٢٣٧ – ٤/٢٣٦(الفروق، القرايف ) ١(
 ).٤/٧٩(تفسري الطربي ) ٢(



 
 

 

٢٢١ 

 .)١(»ًناس أبدا اليقني، وأطرح منهم الشك، وال أستعمل عليهم األغلبُألزم ال
 من اإلحلـاق ٰى األغلب؛ لوجود قاعدة أقوٰ أن حيمل كالم املقر عىلٰىام نفَّوإن

 . األصل براءة ذمة املتهمَّباألغلب، وهي أن
)٢(الفرق بني هذه القاعدة وما يشبهها 

 :)٣("در هل يلحق بجنسه أو بنفسه؟النا":  الفرق بني قاعدتنا، وقاعدةً:أوال
ًأما قاعدتنا فهي خاصة بالفرع الذي مل نعرف حكمه ابتـداء وحيتمـل إحلاقـه 

 .بالغالب أو النادر، فإن األصل إحلاقه بالغالب ما مل يعارضه معارض راجح
، فهي يف الفرع الذي تبـني "النادر هل يلحق بجنسه أو بنفسه؟"وأما قاعدة 

ًخذ حكام مستقال، أو يلغي اعتبار الندرة ويلحق بالغالب من ندرته وشذوذه، هل يأ ً
 .)٤(جنسه؟

 :"ام تعترب العادة إذا اطردت أو غلبتَّإن":  الفرق بني قاعدتنا، وقاعدة:ًثانيا         
 .، والصواب التفريق)٥( البعض بينهامٰىَّسو

 مـن ٍط عـن رشُِّربَعـُ ت)١("إنام تعتـرب العـادة إذا اطـردت أو غلبـت": فقاعدة
                                            

 

 ).١٣/٩٠(األم، الشافعي ) ١(
 ).٥٢٣-٢/٥٢٢(القواعد والضوابط الفقهية عند اإلمام ابن القيم يف العبادات، الصواط : انظر) ٢(
؛  )٨٣(ر، ابـن الوكيـل ؛ األشـباه والنظـائ)٢٤٤ – ١/٢٤٣(القواعـد، املقـري : انظر هذه القاعدة يف) ٣(

؛ إيضاح املـسالك، الونرشيـيس  )١/٣٨٥(؛ األشباه والنظائر، السيوطي )٣/٢٤٦(املنثور، الزركيش 
)١٠٤.( 

 ).٢٦ – ٢٥(فتح القادر يف بيان أحكام النادر، الوصايب : انظر) ٤(
 ).٤٢(َّجملة األحكام العدلية، مادة : انظر) ٥(



 
 

 

٢٢٢ 

ّقاعدة خاصة بجانـب معـني مـن رشوط اعتبار العادة، وهو االطراد والغلبة، فهي 
 .ّرف ال تتعداهُالع

ًادر سـواء أكـان متعلقـا بالعـادة أم ال،  يف أحكام النـٌَّةَّا قاعدتنا فهي عامَّوأم
 ٰ جديـد أوىلٰى تأسيس معنـَّ العادة يف صياغتها، وال شك أنٰبدليل عدم اإلشارة إىل

 .)٢( السابقٰىأكيد املعنمن ت

  :أدلة القاعدة:  الثانيالمطلب

 اهللا ٰسألت رسول اهللا صىل:  ريض اهللا عنه قال)٣( حديث عدي بن حاتم- ١
إذا أرسـلت كالبـك «:  فقـالٌإنا قوم نـصيد هبـذه الكـالب؟: عليه وسلم قلت

 علـيكم وإن قـتلن، إال أن يأكـل املعلمة، وذكـرت اسـم اهللا، فكـل ممـا أمـسكن
ٌ نفسه، وإن خالطها كالب من غريها فال ٰ، فإين أخاف أن يكون أمسكه عىلالكلب
 .)٤(»تأكل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 
؛   )٢٣٠ /١( ؛ األشـباه والنظـائر، الـسيوطي  )١٠٠ / ٢( الزركـيش املنثـور، :  انظر هذه القاعـدة يف)١(

 ).٤١(َّ العدلية، مادة  األحكامجملة؛  )٨٤(باه والنظائر، ابن نجيم األش
 ).٢٧١ – ١/٢٧٠(مجهرة القواعد الفقهية، الندوي ) ٢(
 سـنة ٰدم إىل النبي عدي بن حاتم بن عبد اهللا بن سعد، أبو طريف الطائي، ولد اجلواد املشهور، ق: هو) ٣(

ًتسع وقيل عرش، وكان سيدا رشيفا يف قومه، خطيبا حارض اجلواب فاضال كريام ً ً ً ) هــ٦٨(تـويف سـنة . ً
؛ األعـالم، )٤/٤٦٩(؛ اإلصـابة، ابـن حجـر )٣/١٠٥٧( االستيعاب، ابـن عبـد الـرب :انظر.  ًتقريبا

 ).٤/٢٢٠(الزركيل 
  بـاب إذا أكـل – كتاب الصيد والذبائح –البخاري  أخرجه -  متفق عليه من حديث عدي بن حاتم)٤(

 بـاب الـصيد بـالكالب – كتاب الصيد والـذبائح –، وأخرجه مسلم )٥١٦٦( حديث رقم –الكلب 
= 



 
 

 

٢٢٣ 

ادر أن م أن يكون لصاحبه، والنََّّ الكلب املعلِدْيَ الغالب يف صَّ أنوجه الداللة
ادرة، وأحلـق هـذه  اهللا عليه وسلم االحـتامالت النـَّٰبي صىل النَّٰىيكون لنفسه، فألغ

يه، كأن يأكل الكلـب مـن ِّقوُادر بقرائن تح النََّّ أن يرتجَّب، إالالصورة املفردة بالغال
 .)١(يد، أو خمالطة كالب أخر لهَّالص

كنـت بحمـص، فقـال يل «:  ريض اهللا عنه قـال)٢( عن عبداهللا بن مسعود-٢
: فقال رجل مـن القـوم: اقرأ علينا، فقرأت عليهم سورة يوسف، قال: بعض القوم

 اهللا ٰ رسـول اهللا صـىلٰوحيك، واهللا لقد قرأهتـا عـىل: قلت: واهللا ما هكذا أنزلت، قال
: ُ، فبينام أنا أكلمه إذ وجدت منه ريح اخلمـر، قـال"أحسنت": عليه وسلم فقال يل

 . أجلدكٰىال تربح حت!  بالكتاب؟ُبِّذَكُأترشب اخلمر وت: فقلت
 .)٣(»فجلدته احلد: قال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 ).١٩٢٩( حديث رقم –املعلمة 
 ).٣/٢٣١(؛ بدائع الفوائد، ابن القيم ) ٣٤/٨٢(ٰجمموع الفتاوى، ابن تيمية : انظر  )١(
ٰود بن غافل، أبو عبد الرمحن اهلذيل، حليف بني زهرة، أحد الـسابقني األولـني إىل عبد اهللا بن مسع: هو ) ٢(

ً، الصحايب اجلليل، ذو املناقب املشتهرة واملفاخر املتناثرة، أسلم قديام، اإلسالم، وصاحب نعيل النبي
والزم ٰويقال أنه سادس ستة أسلموا، وهاجر اهلجـرتني إىل احلبـشة واملدينـة، وشـهد املـشاهد كلهـا، 

، وكان ٰ مالزمة شديدة فكان خيدمه ويدخل عليه يف أية ساعة؛ حتى إنه كان يعد من أهل بيتهالنبي
ٰمن أراد أن يقرأ القرآن غضا كام أنزل فليقـرأه عـىل قـراءة ابـن أم «: ، وفيه قالأقرأ أصحاب النبي ً

االسـتيعاب، ابـن عبـد الـرب : يفانظر ترمجته وافيـة . ودفن بالبقيع) هـ٣٢( باملدينة سنة تويف . »عبد
-٤/٢٣٣(؛ اإلصـابة، ابـن حجـر )٥٠٠-١/٤٦١(؛ سري أعالم النبالء، الـذهبي )٩٩٤-٣/٩٨٧(

٢٣٥.( 
 حـديث رقـم –...  بـاب فـضل اسـتامع القـرآن– كتاب صـالة املـسافرين وقـرصها –أخرجه مسلم   )٣(

= 



 
 

 

٢٢٤ 

 يمكن إحلاقهـا ٌ مفردةٌة صورٍ وجود رائحة اخلمر يف شخصَّ أنوجه الداللة
ه متضمض هبـا، َّبالغالب وهو كوهنا أثر رشبه، ويمكن إحلاقها بالقليل النادر وهو أن

 .)١(ًأو ظنها ماء، فأحلقها ابن مسعود ريض اهللا عنه بالغالب، وأقام عليه احلد
ا كانت حتت سعد بن َّأهن«: – ريض اهللا عنها – )٢( حديث سبيعة األسلمية-٣

 فتويف عنهـا يف حجـة –ًهو من بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا  و– )٣( خولة
ِالوداع، وهي حامل فلم تنشب أن وضـعت محلهـا بعـد وفاتـه، فلـام تعلـت َّ  مـن )٤(ٌ

َّنفاسها، جتملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك  رجل من بنـي – )٥( َّ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

)٨٠١.( 
 ).١٣٠، ١/١٠٣(ابن القيم ؛ إعالم املوقعني، )٦(الطرق احلكيمة، ابن القيم : انظر) ١(
ٰسبيعة بنت احلارث األسلمية، كانت امرأة سعد بن خولة فتوىف عنها بمكة، روى عنها عبداهللا بـن : هي) ٢( ٰ

 االستيعاب، ابن عبد :انظر). من استطاع منكم أن يموت يف املدينة فليمت( قال عمر أن رسول اهللا 
 ).٧/٦٩٠(؛ اإلصابة، ابن حجر )٤/١٨٥٩(الرب 

ة، وهـو زوج ـٰة إىل احلبـشـرة الثانيــر اهلجــًسعد بن خولة العامري أصال، وقيـل بـالوالء، هاجـ: هو  )٣(
ٰسبيعة األسلمية التي يرد خربها غالبا يف أحكام عدة املتوىف عنها زوجها، وكان  ً قـد تـويف يف حجـة 

قـد حللـت  ، فقـال هلـاًالوداع بمكة، ومل تنشب سبيعة أن وضـعت محـال، فـأخربت بـذلك النبـي
؛ فـتح )٣/٥٣(؛ اإلصابة، ابن حجر )٢/٥٨٦(االستيعاب، ابن عبد الرب : انظر. فانكحي من شئت

، ٤٧٢، ٩/٤٢٠، ٣٢٨، ٧/٣١١، ٣٦٨، ٣٦٥-٥/٣٦٤، ١٦٥-٣/١٦٤(البـــاري، ابـــن حجـــر 
١٨١-١١/١٨٠.( 

 ).٤/٦٠(إحكام اإلحكام . "طهرت: تعلت من نفاسها، أي": قال ابن دقيق العيد) ٤(
ْأبو السنابل بن بعَكك بن احلارث بن عميلة، العبدري القريش، اسمه صبة وقيل: هو)  ٥(  غري: حبة، وقيل: َ

ٰإنه أقام بمكة حتى تويف هبـا، ورد ذكـره : ه سكن الكوفة، ويقالَّنإ: ذلك، وهو من مسلمة الفتح، يقال
= 



 
 

 

٢٢٥ 

جني للنكاح، واهللا ما أنت بناكح ما يل أراك متجملة؟ لعلك تر:  فقال هلا–ّعبد الدار 
َّفلام قال يل ذلك، مجعت عيل ثيـايب : قالت سبيعة.  متر عليك أربعة أشهر وعرشٰىحت

 اهللا عليه وسلم، فسألته عن ذلك؟ فأفتاين بـأين ٰحني أمسيت، فأتيت رسول اهللا صىل
 .)١(» ُقد حللت حني وضعت محيل، وأمرين بالتزويج إن بدا يل

ام استدل هبذا احلديث َّبُور«: – رمحه اهللا –ل ابن دقيق العيد يقو :وجه الداللة
، ً أو علقـةً مـضغة– كـان ٍ أي وجـهٰة تنقيض بوضع احلمل عىلَّدِ العَّ أنٰبعضهم عىل

ٰه رتـب احلـل عـىلَّ إنـُ من حيـث–استبان فيه اخللق أم ال   وضـع احلمـل مـن غـري َّ
وهذا . نزلة العموم يف املقالوترك االستفصال يف قضايا األحوال ينزل م. استفصال

ٌق، ووضع املضغة والعلقـة نـادر، ِّام املتخلَّ الغالب هو احلال التَّهاهنا ضعيف؛ ألن
 .)٢(» الغالب ظاهرٰومحل اجلواب عىل

  :تطبيقات القاعدة:  الثالثالمطلب

ٰيستحب العفو عمن ظلم وال يرض اجرتاء البعض عىل -١ ُّ  املظامل بعد العفو؛ ألن َّ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

ٰالكـربى، ابـن سـعد الطبقـات : انظـر. ُإنه تزوجها بعـد: يف الصحاح يف قصة سبيعة األسلمية، ويقال
 ).٧/١٩٠(؛ اإلصابة، ابن حجر )٤/١٦٨٤(؛ االستيعاب، ابن عبد الرب )٥/٤٤٩(

، )٣٧٧٠( حـديث رقـم –ً باب فضل من شـهد بـدرا – كتاب املغازي –متفق عليه، أخرجه البخاري  )١(
  حـديث رقـم–ٰ باب انقضاء عدة املتوىف عنها زوجها وغريها بوضع احلمل – كتاب الطالق -ومسلم

)١٤٨٤.( 
 ).٤/٦٠(إحكام األحكام ) ٢(



 
 

 

٢٢٦ 

 .)١( عنه أنه يستحي ويرتدع عن الظلمٰىُن يعفالغالب مم
الغالب يف النساء ندرة احليض يف احلمل، وما وقع خالف ذلـك فهـو نـادر،  -٢

 .)٢(ُوالنادر ال يلتفت إليه

ال عذر للمكلف يف اجلهل بـاحلكم الـرشعي إذا كـان يف دار اإلسـالم؛ ألن  -٣
 .الغالب انتشار خطاب الرشع، وال عربة بالنادر

لقطة بام تتبعه مهة أوساط الناس يف الغالب، فلو كـان هنـاك قلـم العربة يف ال -٤
: َّقيمته زهيدة لكنه عند صاحبه يساوي اليشء الكثري؛ ألنه تعود عليه، فنقول

 .)٣(العربة بالغالب

  :مستثنيات القاعدة:  الرابعالمطلب

َّاألصل إحلاق الفرع املرتدد بني الغالب والنادر بـام عـم وغلـب، إال أنـه قـد 
ٰ هذا األصل ويعمل بالنادر إذا اعتضد بمرجح، أو كان يف إعامله تيـسريا عـىلٰىلغُي ً 

ِّاملكلفني ورفعا للحرج عنهم، ومن الصور التي ألغي فيها الغالب وقدم النادر عليه ً: 
َالنِّعال الغالب عليها مصادفة  النجاسات السيام نعل ميش به سـ -١ ُ ُ، وجلـس ًةنٌَ

سالمتها من النجاسة، لغالب النجاسة، والنادر به يف مواضع حاجة اإلنسان فا
ة نَُّّادر، فجـاءت الـس الغالب، وأثبت حكـم النـََّمْكُارع حَّ الشٰىومع ذلك ألغ

                                            
 

 ).٢/٣١٧(قواعد األحكام، العز بن عبدالسالم ) ١(
 ).٤/٥٣(إحكام األحكام ) ٢(
 ).١٠/٣٦٣(الرشح املمتع، ابن عثيمني ) ٣(



 
 

 

٢٢٧ 

 .)٢( العبادٰ ذلك رمحة وتوسعة عىلُّ؛ كل)١(عالبالصالة يف النِّ

 ثياب الصبيان النجاسة والسيام مع طـول لبـسهم هلـا، والنـادر ٰالغالب عىل -٢
ملهـا يف ُ عليه الصالة والـسالم بأمامـة حيُّد جاءت السنة بصالتهسالمتها، وق

ًتا حلكم النادر لطفا بالعباداًالصالة إلغاء حلكم الغالب، وإثب ً)٣(. 

                                            
 

َأكان: ُ أنه سئل وذلك يف احلديث املتفق عليه من حديث أنس بن مالك )١( َ ُّالنبي َ ِ  وسـلم عليه اهللا ٰصىل َّ
ِّيصيل َ ِنعليه؟ ِيف ُ ْ َْ َقال َ ْنعم: َ َ َ بـاب الـصالة يف النعـال – كتاب الـصالة –أخرجه البخاري واللفظ له – 

 حـديث رقـم – بـاب جـواز الـصالة يف النعلـني – كتـاب املـساجد –،  ومـسلم )٣٧٩(حديث رقم 
)٥٥٥.( 

ٰحلـديث يـدل عـىل جـواز ا): (١/٢٣٦ ("إحكـام األحكـام" يف – رمحه اهللا –        وقد قال ابن دقيق العيد  ُّ
ٰالصالة يف النعال، وال ينبغي أن يؤخذ منه االستحباب؛ ألن ذلـك ال يـدخل يف املعنـى املطلـوب مـن 

ٰمراعـاة أمـر النجاسـة مـن الرتبـة األوىل وهـي : (ثم بحث يف كونـه مـن التحـسينات وقـال) الصالة
 يف حكم إزالة النجاسة، فتكون ٰالرضوريات، أو من الثانية وهي احلاجيات عىل حسب اختالف العلامء

ًرعاية األوىل برفع ما قد يكون مزيال هلا أرجح بالنظر إليها، ويعمل بـذلك يف عـدم االسـتحباب ٰ َّ إال ،)ُ
ٰأنه يرد عىل هذا كون استحباب الصالة يف النعال مستفادا من قول رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم ًٰ ِّ ُ َِ َّ :

وصـححه احلـاكم ) ٦٥٢( رواه أبـو داود " يف نعـاهلم وال خفـافهمخالفوا اليهود، فإهنم ال يـصلون"
ٰمن حديث شداد بن أوس، قال العالمة أمحد شـاكر يف تعليقـه عـىل ) ٢١٨٦(، وابن حبان )١/٢٦٠(
ٰال مطعن يف إسناده، وأدنى أحوال األمر االستحباب، وباألخص أنه ): (١/٢٥١ ("إحكام األحكام"
 ). ٰحباب، وهي القصد إىل خمالفة اليهود تقوي هذا االستٍ بعلةٌلَّعلُم

ٰ        وممن نبه عىل هذا اإليراد ، واإلمـام ابـن )٩١ ("اقتضاء الرصاط املـستقيم"شيخ اإلسالم ابن تيمية يف : َّ
 ).٤/١١٩ ("عمدة القاري"، واإلمام العيني يف )١/٥٨٩ ("فتح الباري"حجر يف 

 ).٤/٢٠٢(الفروق، القرايف ) ٢(
 ).٤/٢٠٣ (هاملصدر نفس) ٣(



 
 

 

٢٢٨ 

ٰ الصالح الويل التقي عىلٰىدعو -٣ ِّ ً الفاجر الشقي الغاصب الظامل درمها، الغالب ِّ
َصدقه فيها والنَّادر كذبه، ومع ذلك قدم الـرشع حكـم ال  الغالـب، ٰنـادر عـىلَُّ

 .)١( عنهمٰىًوجعل الرشع القول قول الفاجر لطفا بالعباد بإسقاط الدعاو

                                            
 

 ).٤/٢٠٦ (املصدر نفسه: انظر) ١(



 
 

 

٢٢٩ 

٩- ][) ١(  

 

   :شرح القاعدة: المطلب األول

 
ً هنا، قد تكون موصوال اسميا، بمعن"ما" ً شيئا َبَارَالذي ق:  الذي، أيٰىً
َوال حرفيا، وهو الذي يه، وقد تكون موصُله حكم ً ً مصدرا مع الفعل الذي ُكِبْسً

َّترصفا، كام هو احلال هنا، أو مصدرية ُ إذا كان م"ما"بعد  ً  ُرَّ فيقـد– غري زمانية –ِّ
 .)٢(وُهَء كَّبة اليشَقارُم: ء له حكمه، أوَّء، أو قريب اليشَّقارب اليشُم: يف ذلك
اين، َّالـد: والقريب. ُ منه، وقرب إليهُقرب: ُ، ويقالٌا فهو قريبَنَ دأي: َبَارَق

 . )٣(سبةمان أو النَِّّيف املكان أو الز
ُيراد ب :حكمه  .)٤(ابت للمحكوم فيهَّالوصف الث: هُ

 
 

                                            
 

ري )٥/٣٦٦(الـذخرية، القـرايف : وانظر القاعـدة يف). ٢/٧٦( إحكام اإلحكام ) ١( ـَّ؛ القواعـد، املق
؛ املنثور، )١/٢٧١(؛ املوافقات، الشاطبي )٩٨ – ١/٩٧(؛ األشباه والنظائر، السبكي )١/٣١٣(

؛ إيضاح املـسالك، )٢٨٦ – ١/٢٧٢(السيوطي ؛ األشباه والنظائر، )١٤٥ – ٣/١٤٤(الزركيش 
؛ مجهـرة القواعـد الفقهيـة يف املعـامالت املاليـة، )١٦٤ – ١٥٢(؛ رشح املنجور )٧٠(الونرشييس 

 ). ٣٤٧ – ١/٣٢٢(عادل قوته .؛ القواعد الفقهية القرافية، د)٤٧١ – ١/٤٦٨(الندوي .د
 ). ٣٠٤ – ٣٠٣، ١/٢٩٦(ب، ابن هشام ؛ مغني اللبي)٣٨٠(رصف املباين، ابن عبد النور :  انظر) ٢(
 ).٦٦٦-٦٦٥(املصباح املنري، الفيومي :  انظر) ٣(
 ).٧٢( احلدود يف األصول، الباجي ) ٤(



 
 

 

٢٣٠ 

: 
، يف أبواب العبادات، ٍ كثريةُ عليها مسائلُجَّر، وتتخرْدَ القُهذه القاعدة جليلة
َّواملعامالت، ويراد منها أن  .  حكمهٰىُيعط: ِءَّء، كذلك اليشَّاليش َبِقارُ مُ

  :أدلة القاعدة: المطلب الثاني

 – )١(ُمما حيسن إيراده قبل ذكر أدلة هذه القاعدة، ما نـسب لإلمـام ابـن رشـد
 :  من قوله– ٰرمحه اهللا تعاىل

َّ هذه القاعدة كثريا ما يذكرها الفقهاء، ومل أجد دليال يشهد لعينها؛ فأمـ...« ً ا ً
 ُّبه؛ فـإن كـان ممـا ال يـتمَا إعطاؤه حكم ما قارَّفسه فهو األصل، وأمإعطاؤه حكم ن

ُّ خالف ذلك فقد حيـتج لـه ٰه، وإن كان عىلِجَّتَيل فهذا يَّ من اللٍزءُ به، كإمساك جَّإال ُ
املـرء مـع مـن : (الة والـسالمَّ وبقولـه عليـه الـص،)٢() القوم مـنهمٰموىل: (بحديث

                                            
 

حممد بن أمحد بن حممد بن أمحـد، أبـو الوليـد ابـن رشـد القرطبـي الفيلـسوف، الـشهري باحلفيـد، :  هو) ١(
تقن الفقـه والطـب والفلـسفة وعلـم الكـالم، بقرطبة، برع يف أنواع العلوم، فـأ) هـ٥٢٠(مولده سنة 

ًواعتنى بكالم أرسطو وترجم كثـريا منـه، تـويف  ٰبمـراكش، ونقـل إىل ) هــ٥٩٥(  سـنة – رمحـه اهللا –ٰ
 . قرطبة ودفن هبا

. بداية املجتهد وهناية املقتصد يف الفقه، وهتافت التهافت يف الفلسفة، والكليات يف الطب: من تصانيفه
؛ شـذرات )٢٨٤(؛ الـديباج املـذهب، ابـن فرحـون )٢١/٣٠٧(لنـبالء، الـذهبي سري أعـالم ا: انظر

 ).٥/٣١٨(؛ األعالم، الزركيل )٤/٣٢٠(الذهب، ابن العامد 
ٰ بـاب مـوىل القـوم مـن – كتاب الفـرائض ٰموىل القوم من أنفسهم: أخرجه البخاري عن أنس بلفظ ) ٢(

 أخرجـه أمحـد ٰمـوىل القـوم مـنهم: وبلفـظ ،)٦٣٨٠( حـديث رقـم –أنفسهم وابن األخت منهم 
وغريمهـا مـن  ،)٢٦١٢( حديث رقم –ٰ باب موىل القوم منهم – كتاب الزكاة –، والنسائي )٤/٣٤٠(

= 



 
 

 

٢٣١ 

 .)٢(»)١()أحب
 : ُاعدة فيمكن أن يستدل هلا بام ييلَّوأما أدلة هذه الق

Z  Y  X  W  V  U   ]  \  [  ^  _  ﴿: ٰقوله تعاىل -١

h   g  f  e      d  cb  a  `﴾)٣(. 

 كـانوا ْهم به، وإنُقِحْلُ اهللا سبحانه يرفع ذرية املؤمن إليه، ويَّ أن:وجه الداللة
 .)٤(ؤمنني يكونوا مْه، برشط أنُ نفسَه وتطيب عينَُّلتقردونه يف العمل؛ 

:  يقـولملسو هيلع هللا ىلصسمعت رسول اهللا :  قال– ريض اهللا عنه – )٥(عن النعامن بن بشري -٢
ُ احلالل بني وإن احلرام بني، وبينهام أمور مشتبهات، ال يعلمهـَّإن« ٌ ٌِّ  مـن ٌ كثـريَّنِّ

هات وقـع ُبُّهات استربأ لدينه وعرضه، ومن وقع يف الشُبُّ الشٰىقَّاس، فمن اتَّالن
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
 . ملسو هيلع هللا ىلص ٰطريق أيب رافع موىل النبي

 حـديث رقـم – بـاب عالمـة حـب يف اهللا عـز وجـل – كتـاب األدب –أخرجه البخاري : متفق عليه ) ١(
 ).٢٦٤٠( حديث رقم – باب املرء مع من أحب –الصلة واآلداب  كتاب الرب و–، ومسلم )٥٨١٦(

 ).١٧٠(ٰ؛ وكذلك األستاذ اخلطايب يف التعليق عىل إيضاح املسالك )١٦٣ – ١٦٢( نقله العالمة املنجور ) ٢(
 .٢١:  سورة الطور، آية) ٣(
؛ )١١٨ – ٥/١١٧(؛ فـتح القـدير، الـشوكاين )١٧٣٢ – ٤/١٧٣١(أحكام القرآن، القرطبـي :  انظر) ٤(

 ). ٤/١٢٥(ٰحاشية الصاوي عىل تفسري اجلاللني 
 وابـن النعامن بن بشري بن سعد بن ثعلبة، أبو عبد اهللا األنصاري اخلزرجي، صاحب رسـول اهللا : هو) ٥(

 وعمره ثامن سنني وله عنه صاحبه، أول مولود يف اإلسالم من األنصار بعد اهلجرة، تويف رسول اهللا 
ً أمريا جماهدا فصيحا مفوهـا، واله معاويـة الـيمن ثـم الكوفـة ثـم سامع، وكان رواية رصح فيها بال ً ً ً

ٰالطبقـات الكـربى، ابـن سـعد : انظـر!. قتلتـه خيـل مـروان بـن احلكـم) هـ٦٥( سنة محص، قتل 
 ).٦/٤٤٠(؛ اإلصابة، ابن حجر )١٥٠٠-٤/١٤٩٦(؛ االستيعاب، ابن عبد الرب )٦/٥٣(



 
 

 

٢٣٢ 

 .)١(»... يرتع فيهْ أنُكِوشُ يٰىمِعي حول احلاَّيف احلرام، كالر

 : - رمحه اهللا–)٢(ويفُّين الطِّ قال العالمة نجم الد:وجه الداللة
: ًء خالطه غالبا، ومنـهَّ من قارب اليشَّيقرب أن يرتع فيه، ألن: يوشك، أي«

﴿ a   ̀ _  ^  ] ﴾)٤(»ً عن املقاربة حذرا من املواقعة ٰى، هن)٣(. 
 سأل عن أعلم َّمُث... «: ملسو هيلع هللا ىلصٍل الذي قتل مئة نفس، وفيه قوله ُجَّيف حديث الر -٣

ٰأهل األرض، فدل عىل َّ إنه قتل مئة نفس فهل له مـن توبـة؟ : ٍ رجل عاملٍ، فقالُ
 هبـا َّ أرض كذا وكـذا، فـإنٰق إىلِطلْوبة؟ انَّ بينه وبني التُ حيولْنعم، ومن: فقال

ٰناسا يعبدون اهللا تعاىلُأ ا أرض َّ أرضـك فإهنـٰ ترجـع إىل فاعبـد اهللا معهـم، والً
َّ إذا نصف الطٰىَّق حتَطلْفان. سوء َ ريـق أتـاه املـوت، فاختـصمت فيـه مالئكـة ََ

ٰجاء تائبـا مقـبال بقلبـه إىل: الرمحة ومالئكة العذاب، فقالت مالئكة الرمحة ً  اهللا ً

                                            
 

 حديث – باب احلالل بني واحلرام بني وبينهام مشبهات – كتاب البيوع – أخرجه البخاري: متفق عليه ) ١(
 ).١٥٩٩( حديث رقم – باب أخذ احلالل وترك الشبهات – كتاب املساقاة –، ومسلم )١٩٤٦(رقم 

فقيه ال ، أبو الربيع نجم الدين الطويف الرصرصي البغدادي، سليامن بن عبد القوي بن عبد الكريم:  هو) ٢(
 وطلب العلم يف بغداد ودمشق واحلـرمني وزار )هـ٦٥٧(نبيل، ولد بطوف يف العراق سنة حلاصويل األ

  ).هـ٧١٦(ًمرص واستقر أخريا يف القدس وهبا مات سنة 
، وبغيـة الـسائل )مل يكمل(اإلشارات اإلهلية يف املباحث األصولية : - الرائقة األسلوب - من تصانيفه

  الـدرر؛)٢/٣٦٦( ابن رجـب  طبقات احلنابلة،ذيل: انظر. ةيف أمهات املسائل، ورشح خمترص الروض
 ).٣/١٢٧( ، الزركيل األعالم؛)٢/٢٩٥(الكامنة، ابن حجر 

 . ١٨٧: سورة البقرة، آية)   ٣(
 ).١٠٠(التعيني يف رشح األربعني )   ٤(



 
 

 

٢٣٣ 

ٌه مل يعمل خريا قط، فأتـاهم ملـك يف صـورة َّإن: ، وقالت مالئكة العذابٰتعاىل َ َ ً
هـا كـان ِتَّ أيٰقيسوا ما بني األرضني فإىل: ًام، فقالَكَح: ٍّي فجعلوه بينهم، أيآدم
 األرض التـي أراد، فقبـضته مالئكـة ٰ إىلٰى فهو له، فقاسوا فوجـدوه أدنـٰىأدن
 .»محةَّالر

ِ القرية الصاحلة أقرب بـشرب، فجعـل مـن ٰفكان إىل«: ويف رواية يف الصحيح ُ
 .)١(»أهلها

َملك ال ل اَّ أن:وجه الداللة َ ِحكم، ومُم َ ُر اإلهلي اجلاري لـه بخامتـة َدَه القِلْبَ قْنَّ
 .)٢(هاُمْكُ له حَيبةَّ الطَ األرضَقاربُ مَّ بأنٰقىض: السعادة

:  اهللا عليه وسلمٰقال رسول اهللا صىل:  قال-ريض اهللا عنه–حديث أيب هريرة  -٤
ْا شعرَمَر، أَمُيا ع« َّ أن عم الرَتُ َّ ُجل صنوَّ ْ  . )٤(» أبيه)٣(ِ

َّأن العم لـام كان :وجه الداللة َّ ٍ أصل ٰ إىلً قريبا يف النَّسب من األب لرجوعهامَّ
ُواحد؛ كان له من الرب واإلكرام مثل ِ ِّ ِ  يف -رمحـه اهللا– )٥(ن امللقـنبيقول ا ما لألب، ٍ

                                            
 

 –، ومـسلم )٣٢٨٣( حـديث رقـم – حـديث الغـار – كتاب األنبياء -أخرجه البخاري: متفق عليه)   ١(
 ).٢٧٦٦( حديث رقم – باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله –كتاب التوبة 

 ).١/٣٣١(عادل قوته .د والضوابط الفقهية القرافية، دالقواع)   ٢(
ُوالصنو: (-رمحه اهللا–  العيدقال ابن دقيق)   ٣( ْ ٌأن جيمع النخلتني أصـل واحـد: َّل، وأصله يف النخلِْثامل: ِ ٌ َّْ .(

 ).٢/١٩٤(إحكام األحكام 
 ).٢٣٢٤( حديث رقم – باب يف تقديم الزكاة ومنعها – كتاب الزكاة –أخرجه مسلم )   ٤(
عمر بن عيل بن أمحد، أبو حفص رساج الدين األنصاري األندليس ثم املرصي املعـروف بـابن امللقـن، )  ٥(

ٰ، بالقاهرة، وتويف والده وهو صغري فأوىص به إىل الشيخ عيسى )هـ٧٢٣(مولده سنة  ٰ املغريب املعـروف ٰ
= 



 
 

 

٢٣٤ 

ُ أصل واحد فيتعني إكرامه كـام يتعـني إكـرام ٰأي يرجع مع أبيه إىل«:رشح احلديث َُّ َّ ٍ ٍ
 .)١(»األب

 : ومن جهة االعتبار، يقال -٥

َّإن إحلاق ما قارب اليش ٌ هذا اليشء ليس حتديدا، بل اجتهاد َّ أنٰ عىلٌء فيه دليلَّ ً
ٌمقارب، فهو مـن منزلـة العفـو وبـاب التقـديرات االجتهاديـة، ال مـن حتديـدات 

 . )٢(الرشع
ا صـلتها فـع، هلـ عظيمة النًَّ جليلةً قاعدة– رمحه اهللا –وقد عقد اإلمام القرايف
 : الوثيقة بام نحن بصدده، فقال

ُ يتعني،ٍع بتحديدَّما مل يرد فيه الرش« ٌ خـري َقريبَّ التَّع؛ ألنَّه بقواعد الرشُ تقريبَّ
  .)٣(»عَّعطيل فيام اعتربه الرشَّمن الت

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

ًبابن امللقن الذي تزوج أمه بعد فعرف به، وحفظ القرآن صغريا واشتغل بالفقـه واحلـديث، وأكثـر يف  ُ ُ
تويف رمحـه اهللا . "املصنفني عمدة العالمة العامل اإلمام الشيخ" :التصنيف فيهام، نعته ابن قايض شهبة بـ

 ). هـ٨٠٤(سنة 
، األشـباه والنظـائر، وكـايف املحتـاج إىل رشح املنهـاجكـام، وعمدة األحاإلعالم بفوائد : من تصانيفه

؛ )٤/٤٣(طبقـات الـشافعية، ابـن قـايض شـهبة : انظر. والبدر املنري يف ختريج أحاديث الرشح الكبري
 ).٥/٥٧(؛ األعالم، الزركيل )٦/١٠٠(الضوء الالمع، السخاوي 

 ).٥/٩٣(اإلعالم بفوائد عمدة األحكام )   ١(
 ).١/٣٣٢(عادل قوته . الضوابط الفقهية القرافية، دالقواعد و)   ٢(
 ).١/١٢٠(ً؛ الفروق، له أيضا )٣٤٢ – ١/٣٤١(الذخرية، القرايف )   ٣(



 
 

 

٢٣٥ 

  : تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث

َّإن تطبيقات هـذه القاعـدة ممتـدة مـن الط  أبـواب ٰإىلعبـادات هـارة فاحتـة الَّ
 : ومن هذه التطبيقات .اتِّ والبينٰىَّالدعاو
ِّ قرب من حمل االستجامرَّالعفو عام -١ َ ُ َ)١( . 

َّزء من الرأس مع الوجه، ليتحقُ جِلْسَوجوب غ -٢  . )٢(هُق غسلٍ

َّجواز تقديم النِّية قبل حملها يف الوضوء والصالة بيسري -٣ َّ)٣( . 

 . )٤(كاة قبل احلول بيسريَّجواز تقديم الز -٤

 . )٥( اليسريِءَّ باليشَي املكرتي املسافةِّ   جواز تعد-٥  

وهذا التخـريج هـو رأي (. )٦(الثةَّم اليومني والثَلَّجواز تأخري رأس مال الس -٥
 قـبض رأس املـال يف املجلـس مـن رشائـط َّأن اجلمهور ٰىاملالكية فقط، إذ ير

م مثـل َلَّ الـسوط يفُّ خيـار الـرشُبـوتُم، وبذلك يمتنـع عنـدهم ثَلَّة السَّصح
ْالرص َّف بتاتا، وهنا جيب التَّ  ٰ عـىل– ثالثـة أيـام ٰى جواز التأخري ملـدَّ أنٰنبيه إىلً
 املال فسد العقد ُ رأسَدِقُ نْ املال، فإنِ رأسُدْقَ نَِّم فيه أال يتٌ مرشوط– ٍّ حدٰأقىص

                                            
 

 ).٧٠(إيضاح املسالك، الونرشييس )   ١(
ٌ، وهذا الفرع له تعلق بقاعدة)١/٢٨٦(األشباه والنظائر، السيوطي )   ٢( ما ال يـتم الواجـب إال بـه فهـو : ُّ

 . واجب
 ).٧٠(، الونرشييس إيضاح املسالك)   ٣(
 . املصدر نفسه)   ٤(
 ).٧١ (املصدر نفسه)   ٥(
 .  املصدر نفسه)   ٦(



 
 

 

٢٣٦ 

عـض منيـة، وقـد اسـتفاد بَّة والثَّلفيَّد رأس املال بني الـسُّمع رشط اخليار لرتد
 أعـامل البنـوك اإلسـالمية مـن رأي املالكيـة إذا ٰاهليئات الرشعية املرشفة عـىل

 . )١() ذلكٰت احلاجة إىلَّمس

 لـه بـاملرأة ً؛ إحلاقـا)٢( حلاجةَّواخللوة به إالاملليح  األمرد ٰظر إىلعدم جواز النَّ -٦
 .ً فام قارب شيئا أخذ حكمهبجامع حصول الفتنة هبام؛

ُل وقتها إذا كان الطعام متيرسَّ أوالة عنَّجواز تأخري الص -٧ ؛ ٍ احلضور عن قريبِّ
ُ، وما قارب شيئا يعط)٣(َّفإن حكمه حكم احلارض  . حكمهٰىً

                                            
 

مجهـرة : بواسـطة؛ )٣/٥(؛ مـنح اجلليـل، علـيش )١٩٦ – ٣/١٩٥(الرشح الكبـري، الـدردير : انظر)   ١(
أال يـتم : ( قولـه، وقد حصل يف األخري تصحيف وهـو)٤٧١ – ١/٤٧٠(الندوي .القواعد الفقهية، د

ِفقدْ رأس املال، فإن فقد ِنقدْ رأس املال، فإن نقدأال يتم : (ُ، والصواب أن يقال)ُ ُ( . 
َّالـصبي األمـرد امللـيح : ( -رمحـه اهللا–، وقال شيخ اإلسالم ابـن تيميـة )١٠٤(ٰفتاوى النووي : انظر)   ٢(

 ).٣٢/٢٤٧(ٰجمموع الفتاوى ). بمنزلة املرأة األجنبية
 ).١/١٤٨(ام األحكام إحك)   ٣(



 
 

 

٢٣٧ 

 )١(  

 

  : شرح القاعدة: المطلب األول

 
َأذن له يف اليشء: يقال. اإلباحة: اإلذن، لغة ِ  . )٢(أباحه له: َ
 . )٣(الغاية وموضع القصد: املقصود واملقصد: مقصوده

 
ٌ من أبيح له يشء سواء َّلُ كَّأن ً عينا؛ فإنه يباح له أيضا ما يـتمم ًكان ترصفا أمُ ًُ

 . ءَّغايته من ذلك اليش
 إذ ؛)٤(»ٌع تـابعِابَّالتـ«: وهذه القاعدة مستمدة من القاعـدة الكليـة املـشهورة

ًأخذ حكم املتبوع سواء كان املتبوع واجبا أو مندوبا أو مباحاالتابع ي ً ً . 
، وهـو »ِّاملكمـل«ابع بــ َّ عن الت– رمحه اهللا –  العيدَّوقد عرب اإلمام ابن دقيق

                                            
 

؛ )٢٠٣ – ٢٠٢(األشباه والنظـائر، ابـن الوكيـل : وانظر هذه القاعدة يف). ٤/٢٠٠(إحكام األحكام )  ١(
؛ جملة األحكـام العدليـة، )٢/٣٠٢(؛ تقرير القواعد، ابن رجب )٢٢٦ – ٣/٢٢٥(املنثور، الزركيش 

 ). ٢/١٠٢٣(ي، الزرقا ؛ املدخل الفقه)٢٦١(؛ رشح القواعد الفقهية، الزرقا )٤٩(مادة 
 ). ١٥١٦(؛ القاموس املحيط، الفريوزأبادي )١/٩(املصباح املنري، الفيومي )  ٢(
 ).٢/٥٠٤(املصباح املنري، الفيومي )  ٣(
ــسيوطي : انظــر هــذه القاعــدة يف)  ٤( ؛ األشــباه والنظــائر، ابــن نجــيم )١/٢٧٢(األشــباه والنظــائر، ال

 ).٤٧ (؛ جملة األحكام العدلية، مادة)١/١٢٠(



 
 

 

٢٣٨ 

ُ؛ فاملكمـلٌ دقيقٌتعبري َّ بمنزلـة اخلـادم للمكمـل، ووظيفتـه تنميـة مـصالح املكمـل ِّ َّ
 . وزيادهتا

رصفات َّاألعيـان والتـ:  جمال تطبيقها هوَّ أنوالذي يظهر من صياغة القاعدة
 .  مقصودهاُلِّمَكُ ما يٰاملباحة إذا احتاجت إىل

َ املكمل واإلذنَ إباحةَّ أنَّوال شك َّ الزم إباحة املكمل، حتْنِ فيه مِّ ب َّ لو ترتٰىَّ
َّ فعل املكمل ما يوجب الـضٰعىل ي  اجلـواز الـرشعَّامن؛ ألنَّ بالـضُكـمُه ال حيَّامن فإنـِّ

 ٰب عىلَّما ترت:  عن هذا املعنى بقاعدة-رمحه اهللا– َّينافيه، وقد عرب الشيخ ابن سعدي
 . )١(املأذون غري مضمون

 :  هذه القاعدة بقوله– رمحه اهللا –كام نظم الشيخ ابن عثيمني 
ْفكل مـا حيـصـل ممـــا قـد أذن  ِ ُ ُّ ُ  

 

ْفليس مضمونا وعكسه ضـمن  ِ ُ ً)٢(  

  

  : عدةأدلة القا: المطلب الثاني

سـمعت :  عـن أبيـه ريض اهللا عـنهام قـال)٣(حديث سامل بن عبداهللا بن عمـر -١
                                            

 

 ). ٤٠٩، ٧/٣١١(املجموعة الكاملة ملؤلفات الشيخ عبدالرمحن السعدي )  ١(
؛ إعـالم )٧/٣٠٥(؛ بدائع الـصنائع، الكاسـاين )٩/٦٣(املبسوط، الرسخيس :           وانظر هذه القاعدة يف

ابـن ؛ الفـروع، )٢/٢٦٤(؛ املنثور، الزركـيش )٣٥٠(؛ القوانني الفقهية، ابن جزي ) ٢/٤٣(املوقعني 
 ). ٩١(؛ جملة األحكام العدلية، مادة )٤/٤٥١(مفلح 

 ).٢٣٨(منظومة أصول الفقه وقواعده، ابن عثيمني )  ٢(
سامل بن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب، أبو عمر القريش العدوي املدين، أحد فقهـاء املدينـة، وأحـد : هو)  ٣(

 والزهد ِالفضل يف الصاحلني من ٰمىض بمن شبهأ زمانه يف يكن مل: العلامء العاملني، قال فيه اإلمام مالك
الزهري عن سامل عن أبيه، كـان رمحـه اهللا : أصح األسانيد: قال األمام أمحد وإسحاق بن راهويهو. منه

= 



 
 

 

٢٣٩ 

َّ كلبا، إال كلب صيد، أو ماشية، فإنٰىقتنامن «:  يقولملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا  ه يـنقص ً
 . )١(»من أجره كل يوم قرياط

بـيح اقتنـاء الكلـب لألغـراض املـذكورة، مـع مـشقة ُه ملـا أَّ أنوجه الداللة
ته، إذ اإلذن يف اليشء إذن يف مكمـالت سن ذلك اإلذن يف مالبُاالحرتاز منه، علم م

  . )٢(مقصوده
 ملسو هيلع هللا ىلص النبي ٰىً رجال أتَّأن«: حديث عبداهللا بن عمرو بن العاص ريض اهللا عنهام -٢

 من مال يتيمك غـري مـرسف، ْلُك: إين فقري ليس يل يش ويل يتيم، فقال: فقال
  . )٥(»)٤(لِّ، وال متأث)٣(وال مبادر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

آدم شديد األدمة، يلـبس اخلـشن مـن الثيـاب، كـان مولـده يف خالفـة عـثامن، وتـويف رمحـه اهللا سـنة 
-١٠/١٤٥(؛ هتذيب الكامل، املـزي )٢٠٠-٥/١٩٥(سعد ٰالطبقات الكربى، ابن :  انظر). هـ١٠٦(

 ).٤٦٧-٤/٤٥٧(؛ سري أعالم النبالء، الذهبي )١٥٤
 بـاب مـن – كتاب الذبائح والـصيد – أخرجه البخاري – ريض اهللا عنهام –متفق عليه من حديث ابن عمر )  ١(

ًاقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية   ًكلبـا إال ًكلبـا ٰاقتنـى مـن«، ولفـظ البخـاري )٥١٦٤( حديث رقم –ٰ
  - كتـاب املـساقاة –، وأخرجـه مـسلم »قرياطـان يوم كل أجره من ينقص فإنه ماشية كلب أو لصيد ًضاريا
  حـديث –ذلك  ونحو ماشية أو زرع أو لصيد إال اقتنائها حتريم وبيان نسخه وبيان الكالب بقتل األمر باب
 .»قرياطان يوم كل أجره من نقص ماشية أو صيد كلب إال ًكلبا ٰاقتنى من«: ولفظه) ١٥٧٤(رقم 

 ). ٣/١٦٢٦(؛ العدة رشح العمدة، ابن العطار )٤/٢٠٠(إحكام األحكام )  ٢(
 ).١/٣٨(املصباح املنري . أي مسارع: مبادر)  ٣(
ِأي جامع ومدخ: متأثل)  ٤(  ).١/٢٣(النهاية، ابن األثري : انظر. مال مؤثل أي جمموع: ر، يقالَّ
 مـن ينـال أن اليتـيم لويل ما يف جاء ما   باب- كتاب الوصايا –، وأبو داود )٢/٢١٥( يف املسند أخرجه أمحد)  ٥(

 – ما للويص من مال اليتـيم إذا قـام عليـه – كتاب الوصايا –، والنسائي )٢٨٧٢( حديث رقم – اليتيم مال
 –﴾Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ﴿:  بـاب قولـه– كتـاب الوصـايا –، وابن ماجه )٣٦٦٨(حديث رقم 

= 



 
 

 

٢٤٠ 

 يف إصالح ماله، ٰىَّه ملا كان وايل اليتيم الذي يقوم عليه، ويسعَّأن وجه الداللة
ٰحمتاجا إىل َ سد حاجة نفسه بيشء من مال اليتيم؛ أذن له يف ذلـك بـاملعروف؛ حتـً ُ  ٰىِّ
ُاإلذن يف الـيشء إذن يف مَّ اليتـيم؛ وألن ٰ املقصود مـن واليتـه عـىليتحقق الت ِّكمـٌ

 . مقصوده

  : قاعدةتطبيقات ال: المطلب الثالث

 اإلذن يف َّالوكيل بالـرشاء يملـك تـسليم الـثمن ويملـك قـبض املبيـع؛ ألن -١
 . )١(الوكالة إذن يف مكمالت مقصودها

 . )٢(من ملك قبض يشء ملك املطالبة واملخاصمة فيه -٢

ٰمن ملك شيئا بنفسه ملك تفويضه إىل -٣  . )٣( غريهً

 . )٤(ًمن ملك أرضا كانت له حقوقها ومرافقها -٤

 . )٥(ستوفاه بنفسه أو بنائبهًمن ملك شيئا ا -٥

َّما كان ظـاهرا مـن الكلـب املـأذون يف اقتنائـه فإنـ -٦ ه حيكـم بطهارتـه وجتـوز ً
 . )٦( يف مكمالت مقصودهٌ اإلذن يف اليشء إذنَّمالبسته؛ ألن

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 ).٢٨٧٢(، واحلديث صححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود برقم )٢٧١٨(ث رقم حدي
 ).٢٠٢(األشباه والنظائر، ابن الوكيل )  ١(
 ).٣/٥٠٠(، كشاف القناع، البهويت )٥/٨(املبدع، ابن مفلح )  ٢(
 ).١٠٣(تأسيس النظر، الدبويس )  ٣(
 ). ٥/٥٨٥(، املغني، ابن قدامة )٢/٤٤٦(الكايف، ابن قدامة )  ٤(
 ).٤/١٥(كشاف القناع، البهويت )  ٥(
 ).٤/٢٠٠(إحكام األحكام )  ٦(



 
 

 

٢٤١ 

)١( 
 

  : شرح القاعدة: المطلب األول

 
 : )٣( أربعة أشياءٰ يطلق عىلاالصطالحويف . )٢(ا ينبني عليه غريه م: لغة،األصل
 .  دليلها:ُّأصل هذه املسألة الكتاب والسنة، أي: ليل، كقوهلمَّالد: األول
، أي الغالـب »األصـل بـراءة الذمـة «: اجح، كقـوهلمَّالغالب أو الـر: الثاين
ُاءهتا؛ ألهنا تشغل يف بعض األحيانوالراجح بر ُ ُعنى الـمراد يف هذه القاعدةوهو امل. َّ ٰ. 

 ٰإباحة امليتة للمضطر عـىل: رد، كقوهلمَّطُة واألمر الـمَّرِستمُالقاعدة الـم: الثالث
  . خالف القاعدة املستمرةٰخالف األصل، أي عىل

أصل النبيذ : املقيس عليه، وهو ما يقابل الفرع يف باب القياس، كقوهلم: الرابع
ٌ اخلمر، فالنبيذ فرع واخلمر أصل مقيس عليهٰعىلُاخلمر، أي أن النبيذ يقاس  ٌ . 

 
 أو ٍتٍ فعـل كـان السـتدراك فـواِّلُ يف كـ الغالبَّ أنُةَّ املهمُ هذه القاعدةُِّنيَبُت
ُ، أن يكون بداخل ما يراد تكميلٍنقص  . هُه وجربُ

                                            
 

؛ الفروق، القـرايف )١/١٥٠ ( بن عبد السالمقواعد األحكام، العز: وانظر). ٢/٣٦(إحكام األحكام )  ١(
)١/٣٦٧.( 

 ).١٢٤٢(؛ القاموس املحيط )١/١٦(؛ املصباح املنري، الفيومي )١١/١٦(لسان العرب، ابن منظور )  ٢(
؛ فواتح الرمحـوت، )١/٣٨(؛ رشح الكوكب املنري، الفتوحي )٢/١٩٦(املعتمد، أبو احلسني البرصي )  ٣(

 ).١/٩(ابن عبدالشكور 



 
 

 

٢٤٢ 

سـتدراك  الٌا اجلـوابر، فهـي مـرشوعةَّوأم«: – رمحه اهللا –قال اإلمام القرايف 
فـوس، واألعـضاء، ومنـافع ثم اجلوابر تقـع يف العبـادات، والنُّ.. .املصالح الغائبة

 . األعضاء، واجلراح، واألموال، واملنافع
وصـالة ... ُّفجوابر العبادات كالتيمم مع الوضوء، وسـجود الـسهو للـسنن

 . ٰى  مجاعة أخره جيرب ما فاته من فضيلة اجلامعة باإلعادة يفَّ وحده؛ ألنٰاجلامعة ملن صىل
 ...  الواجب يف الزكاةِّقدين مع دون السنوأخذ النَّ

ٰواإلطعام ملن أخر قضاء رمضان عن سنته إىل  .  بعد شعبان، أو مل يصم لعجزهَّ
ً من ارتكب حمظورا من حمظورات احلـج، ِّوالصيام واإلطعام والنسك يف حق

 ما عدا األركان، أو العمل ِّبات احلج من واجٍلبية، أو يشءَّم لرتك امليقات، أو التَّأو الد
 . ٍ يف احلج، وسبعة يف غريهٍيف التمتع، أو القران، وجرب الدم بصيام ثالثة أيام

 ... يد يف احلرم، أو اإلحرام باملثل، أو اإلطعام، أو الصيامَّوجرب الص
 الصالة ال جترب إال بعمل بدين، وال جترب األمـوال إال باملـال وجيـرب َّواعلم أن

ًحلج والعمرة والصيد بالبدين واملايل معا ومفرقني، والصوم بالبدين بالقضاء وباملال ا
 .يف اإلطعام
 به كامـل َيتُن، فإن أاإلمكا بعني املال مع ٰىؤتُا جوابر املال، فاألصل أن يَّوأم

َّات والــصفات، بــرئ مــن عهدتــه، أو نــاقص األوصــاف جــرب بالقيمــة؛ ألنَّالــذ ُ 
 . )١(»ةَّيِلْثِاألوصاف ليست م

                                            
 

 – ١/٢٦٣(قواعــد األحكــام، العــز بــن عبدالــسالم : وانظــر). ٤٤١ – ١/٤٣٩(الفـروق، القــرايف )  ١(
٢٦٥.( 



 
 

 

٢٤٣ 

  : أدلة القاعدة: المطلب الثاني

ــاىل-١ ــه تع Ø  ×  Ö  Õ  ÔÓ  Ò    Ñ  Ð   Ï        Î  Í  Ì  Ë  ﴿: ٰ قول

ß  Þ   Ý  Ü  Û   Ú  Ù﴾)١( . 
أرشد من مل جيـد اهلـدي أن جيـرب ذلـك قد  -عز وجل- اهللا َّ أن:وجه الداللة

 ليقـع اجلـابر وهـو –م  واهللا أعلـ–بصيام عرشة أيام، منها ثالثة يف احلـج؛ وذلـك 
الصوم يف املجبور، ويف توقيت صـيام هـذه الثالثـة أيـام يقـول اإلمـام ابـن عطيـة 

ال يـصومها إال يف عـرش ذي : ًوقال عطـاء أيـضا، وجماهـد«:- رمحه اهللا– األندليس
ًيـصوم يومـا قبـل يـوم الرتويـة، ويـوم : احلجة، وقال ابن عمر، واحلسن، واحلكم

ال جيـوز تأخريهـا عـن عـرش ذي احلجـة؛ ألن : هم يقـولالرتوية، ويوم عرفة، وكل
 . )٢(»بانقضائها ينقيض احلج

ٰ صـىلملسو هيلع هللا ىلصبـي َّ النَّأن«: – ريض اهللا عنه – )٣( حديث عبداهللا بن بحينة-٢  هبـم َّ
 الصالة، ٰ إذا قىضٰىاس معه، حتَّالظهر فقام يف الركعتني األوليني، ومل جيلس، فقام الن

                                            
 

 .١٩٦: سورة البقرة، آية)  ١(
 ).١/٢٧٠( ابن عطية املحرر الوجيز،)  ٢(
ٰعبد اهللا بن مالك بن القشب، األزدي، اشتهرت نسبته إىل أمه بحينة بنت احلارث بـن املطلـب بـن : هو)  ٣(

 ًفاضـال ًناسـكا وكـان ًقـديام  النبـي وصـحب أسلم": عبد مناف، فكان ينسب إليها، قال ابن سعد
 األخر احلكم بن مروان عمل يف به ومات املدينة من ميال ثالثني ٰعىل ريم بطن ينزل وكان الدهر يصوم
 . كام أفاد احلافظ ابن حجر) هـ٥٦(وكانت وفاته سنة . "سفيان أيب بن معاوية خالفة يف املدينة ٰعىل

؛ اإلصـابة، ابـن )٣/٩٨٢(؛ االستيعاب، ابن عبـد الـرب )٤/٣٤٢(ٰالطبقات الكربى، ابن سعد : انظر         
 ).٤/٢٢٢(حجر 



 
 

 

٢٤٤ 

َّ وهو جالس، فسجد سجدتني قبل أن يسلم ثم سلمَّاس تسليمه، كربَّوانتظر الن ٌ«)١(. 
ٰفيه دليل عىل« :– رمحه اهللا – قال ابن دقيق العيد :وجه الداللة جود قبـل ُّ السٌ

. )٢(»هَّ وتـشهدَ األوسـطَه نقص من هـذه الـصالة اجللـوسَّقص، فإنالم عند النََّّالس
 بعد السالم يف الزيادة، ُوقد ثبت يف بعض األحاديث السجود«: – رمحه اهللا –وقال 

 اجلمع، بأن استعمل كل حديث ٰوقبله يف النقص، واختلف الفقهاء فذهب مالك إىل
 .)٣(»قبل السالم يف النقص، وبعده يف الزيادة

، غري ٰى اجلمع بني األحاديث بطريق أخرٰوذهب أمحد بن حنبل إىل«: ثم قال
فيه، وما مل يرد فيه حديث ما ذهب إليه مالك، وهو أن يستعمل كل حديث فيام ورد 

 األصل يف اجلابر، أن يقـع يف َّ أنٰ هذا نظر إىلَّوكأن. فحمل السجود فيه قبل السالم
 ٰ فـيام عـداه عـىلٰىص، ويبقـ يف مـورد الـنََّّاملجبور، فال خيرج عن هـذا األصـل إال

 . )٤(األصل

  : تطبيقات القاعدة: الثالثالمطلب 

ه يكـون قبـل الـسالم؛ ألن َّ الـصالة فإنـ يفٍهو، إذا كان عن نقصَّسجود الس -١
 . )٥(األصل يف اجلابر أن يقع يف املجبور

                                            
 

 حديث رقم –ً باب من مل ير التشهد األول واجبا – كتاب صفة الصالة –رجه البخاري أخ: متفق عليه)  ١(
 ).٥٧٠( حديث رقم – باب السهو يف الصالة والسجود له – كتاب املساجد -، ومسلم )٧٩٥(

 ).٣٨-٢/٣٧(إحكام األحكام )  ٢(
 ).٣٥-٢/٣٤(إحكام األحكام )  ٣(
 ). ٢/٣٦(إحكام األحكام )  ٤(
 ).٢/٣٦(حكام إحكام األ)  ٥(



 
 

 

٢٤٥ 

َّمن أفطر يف شهر رمضان لعذر فإن -٢ ه يقيض ما أفطره يف العام الذي وجب عليه ٍ
 .  األصل يف اجلابر أن يقع يف املجبورَّ؛ ألن)١(الصوم فيه

ُمن كان عاجزا عن الصوم لكرب، أو مرض ال يرج -٣ ٍ ٍ  عليه جـرب مـا َّفإن ؛ برؤهٰىً
 . ؛ ليقع اجلابر يف املجبور)٢(فاته باإلطعام يف شهر رمضان

ه جيـربه بـصيام ثالثـة أيـام يف َّ احلج ومل جيـد اهلـدي، فإنـٰع بالعمرة إىلَّمن متت -٤
 . )٣(احلج

 األصـل يف َّ؛ ألنَرَكـَي يف أثنائـه إذا ذِّسمُه يَّ الطعام، فإنَلَّسمية أوَّمن نيس الت -٥
 . )٤(ع يف املجبوراجلابر أن يق

                                            
 

؛ مغني املحتاج، الرشبيني )٢/٤٤٨(؛ مواهب اجلليل، احلطاب )٣/٣٣٣(اإلنصاف، املرداوي : انظر)  ١(
)١/٤٤١.( 

 ).٢/٢١٥(إحكام األحكام : انظر)  ٢(
 ).١/٤٤٠(الفروق، القرايف )  ٣(
وطــار، ؛ نيــل األ)٥/١٧٣(؛ كــشاف القنــاع، البهــويت )٧/٣٤٠(روضــة الطــالبني، النــووي : انظــر)  ٤(

 ).٩/٤٢(الشوكاين 



 
 

 

٢٤٦ 

)١(  

 

  :شرح القاعدة: المطلب األول

ٰه إذا اجتمع للحث عىلَّتفيد هذه القاعدة أن  الفعل أو الرتك داعيان، أحـدمها ِّ
ٰه يقدم مقتىضَّع، واآلخر من جهة املكلف؛ فإنَّمن جهة الرش ُ  املـصالح َّع؛ ألنَّ الـرشَّ

 .دَيْزَاملرتبطة به آكد وأ
ًذر مثال ملا ثبت من جهة املكلـف،  بالنَّ– رمحه اهللا –  العيدويرضب ابن دقيق

وأما ما ثبت وجوبه بالنـذر «: ع فيقولَّويوازن بينه وبني ما ثبت وجوبه بأصل الرش
َّ وإن كان مساويا للواجب بأصل الرش– ر  فال يساويه يف مقدا–ع يف أصل الوجوب ً

، وأن ال – ٰ تعـاىل–ام هو للوفاء بام التزمـه العبـد هللا َّ الوجوب ههنا إنَّاملصلحة؛ فإن
وهذا بمفرده ال يقتيض االسـتواء يف املـصالح، وممـا . يدخل فيمن يقول ما ال يفعل

 مـع )٢()ذرَّ عـن النـٰى هنملسو هيلع هللا ىلصبي َّ النَّأن(: يؤيد هذا النظر ما ثبت يف احلديث الصحيح
ر، فلو كان مطلق الوجوب مما يقتيض مساواة املنذور بغريه مـن وجوب الوفاء بالنذ

 .)٣(»الواجبات، لكان فعل الطاعة بعد النذر أفضل من فعلها قبل النذر

                                            
 

؛ )١/١٤٩(األشـباه والنظـائر، ابـن الـسبكي : وانظـر هـذه القاعـدة يف). ٢/٢٣٤(إحكام األحكام )  ١(
 ).١/٣٣٢(؛ األشباه والنظائر، السيوطي )٢/٢٤٠(املنثور، الزركيش 

ث رقـم  حـدي–ٰ بـاب إلقـاء العبـد النـذر إىل القـدر – كتـاب القـدر –أخرجـه البخـاري : متفق عليه)  ٢(
 ).٤٣٣٠( حديث رقم –ً باب النهي عن النذر وأنه ال يرد شيئا – كتاب النذور –، ومسلم )٦٢٣٤(

 ).٢/٢٣٤(إحكام األحكام )  ٣(



 
 

 

٢٤٧ 

تغـاير املـوجبني، بحيـث يـستلزم : هوجمال تطبيق هذه القاعدة  َّ أنَّوال شك
 . بالتقديمٰحصول تعارض وتزاحم يف من يكون أوىل

ًدا لآلخـر؛ ِّجبني فليس هناك ما يمنع أن يكون أحدمها مؤكا مع احتاد املوَّوأم
 . مورد واحدٰلتواردمها عىل

ِّ نفـسه أمـام ربـه ٰعي مع ما يوجبه املكلف عـىلَّومما يفرتق فيه الواجب الرش
 ٰ عـىلًا وذلـك لكونـه متوقفـ لإلسقاط بـال بـدل؛ٌ األول قابلَّ، أنذور واأليامنكالنَّ

ًل به ذمة املكلف ابتداء مـا دام عـاجزا عنـهاالستطاعة والقدرة، فال تنشغ ا َّ، وأمـ)١(ً
 تلـك العقـود وال ُّلَاآلخر الذي أنشأه املكلف باختياره فليس لـه إسـقاطه وال حـ

، يقوم مقـام الوفـاء الـذي هـو موجـب ٍ مرشوعٍاخلروج من التزاماته فيها إال ببدل
 . العقد

ومـا أوجبـه «: - اهللا  رمحـه– يقول شيخ اإلسالم ابـن تيميـة ٰىويف هذا املعن
َ عباده ابتداء فأٰ عىلُّالرب  اهللا علـيم حكـيم َّ أنفـسهم فـإنٰ مما يوجبونه عـىلُ أيرسُهُرْمً

ٰرحيم فال يكلف نفسا إال وسعها، والعبد جاهل ظامل، فلهذا قد يوجب عىل  نفسه ما ً
َّ نفسه ما ال بد هلا منه، فـرخٰ عىلُمِّرُال يسعه وحي َّ  ْنـد العجـز أناذر عص الـشارع للنـَُّ

ٰ نفسه تيسريا من اهللا عىلٰ البدل الذي مل يوجبه هو عىلٰينتقل إىل  عبـاده، بخـالف مـا ً
 .)٢(» بدلٰأوجبه اهللا عليه فإنه ال يوجبه إال مع القدرة فال حيتاج مع وجوبه إىل

                                            
 

 ).١٧١(يف هذا البحث، صفحة ) ال تكليف إال مع اإلمكان(قاعدة : انظر)  ١(
 ).٣٨ – ٣٧(نظرية العقد، ابن تيمية )  ٢(



 
 

 

٢٤٨ 

  : أدلة القاعدة: المطلب الثاني

:...  اهللا قالَّإن«: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :  قال– ريض اهللا عنه –حديث أيب هريرة  -١
ٍوما تقرب إيل عبدي بيشء َّ  .)١( احلديث»َّ أحب إيل مما افرتضته عليهَّ

عامل أحب ٌأن يكون هناك يشء من األ -ٰتبارك وتعاىل-اهللا  نفي :وجه الداللة
ْبده، و من ذلك األعامل التي يلـ عٰعىل إليه مما افرتض ه، يقـول َنفـسُ هبـا املكلـف ُمِزُ

ويـدخل حتـت هـذا اللفـظ مجيـع فـرائض العـني «: –ه اهللا  رمح–اإلمام ابن حجر 
والكفاية، وظاهره االختصاص بام ابتدأ اهللا فرضيته، ويف دخول ما أوجبـه املكلـف 

َّ نفسه نظر للتٰعىل  .)٢(»ُت عليهُّافرتض: قييد بقولهٌ
ًعليام خبريا، يعلـم األنفـع ملا كان  -تبارك وتعاىل –اهللا  َّ، أنمن جهة القياس -٢ ً

ٰه، وخبري بام يصلحهم؛ كان األوىللعباد ْ َ َّ أن يقدم ويرجح ما اختاره اهللا لعبده ٌ ُ َُّ
 .  ما اختاره املكلف لنفسهٰوأوجبه عليه، عىل

 : تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث
 َّمن مل حيج إذا أحرم بالتطوع أو النَّذر وقـع ذلـك عـن حجـة اإلسـالم؛ ألن -١

َّالوقوع عن حجة اإلسالم متعلق بالرش ٌ ٌع ووقوعه عن التطوع والنَّذر متعلـق ِّ ِّ
ُبإيقاعه عنهام، واألول أقو  .)٣( وأرجحٰىَّ

                                            
 

 ).٦١٣٧( حديث رقم – باب من جاهد نفسه يف طاعة اهللا –رقاق  كتاب ال–أخرجه البخاري )  ١(
 ).١١/٣٤٣(فتح الباري، ابن حجر )  ٢(
 ).٢/٢٤٠(املنثور، الزركيش )  ٣(



 
 

 

٢٤٩ 

إذا اجتمع خيار املجلس وخيار الرشط يكون ابتداء خيار الـرشط مـن حـني  -٢
ٰالتفرق؛ ألن ما قبله ثابت بالرشع، فال حيتاج إىل الرشط ٌ َّ)١( . 

بـألف، : هُ قولـَطَقَلرجعة سـ يل اَّ أنٰ عىلٍ بألفِكُقتَّطل: لو قال رجل لزوجته -٣
َّا؛ ألنّويقع رجعي  . )٢(ٰىع فكانت أقوَّجعة ثبتت بالرشَّط والرَّ املال ثبت بالرشً

َلو نكح أمة مورثه ثم قال -٤ َ إذا مات سيدك فأنت طالق فامت السيد، والـزوج : َ
ه ال يقع الطـالق؛ ألنـه اجتمـع املقتـيض لالنفـساخ ووقـوع َّيرثه فاألصح أن
ِّة واحدة، واجلمع بينهام ممتنع فقدم أقوامها، واالنفساخ أقوالطالق يف حال ؛ ٰىُ

َّه حكم ثبت بالقهر رشعـا ووقـوع الطـالق حكـم تعلـق باختيـار العبـد َّألن ٌ ً
 . )٣(ٰىواألول أقو

                                            
 

 ).١/١٥٠(األشباه والنظائر، ابن السبكي )  ١(
 ).١/١٤٩(األشباه والنظائر، ابن السبكي )  ٢(
 ).٢/٢٤٠(املنثور، الزركيش )  ٣(



 
 

 

٢٥٠ 

)١( 

  : شرح القاعدة: المطلب األول

 
ــرش ــة،طَّال ــه يف :  لغ ــزام يشء والتزام ــه رشوط، إل ــع ونحــوه، ومجع البي

َوالرشط  Ò  ﴿: ٰ، ومنه قوله تعـاىل)٢( أرشاطٰ العالمة، وجيمع عىل– بالتحريك –َ

Ô  Ó﴾)يف ذكـر – رمحـه اهللا –وقال ابـن دقيـق العيـد . )٤(، أي عالماهتا)٣ 
 اإلعـالم ٰوما ترصف منها تدل عىل) الرشط(و) االشرتاط(لفظة «:  الرشطٰىمعن

ة، والـرشط اللغـوي والـرشعي، ومنـه قـول ـراط الساعـأش: هـواإلظهار، ومن
َأوس بن حجر أعلمهـا : ، أي)٦( فيهـا نفـسهَطَْرشَأَـف: – بفتح احلاء واجليم – )٥(َ

                                            
 

؛ جملـة )٢٩/١٣٢(جمموع الفتـاوى، ابـن تيميـة :  وانظر هذه القاعدة يف).٣/١٤٧(م إحكام األحكا)  ١(
  ).٤١٩(؛ رشح القواعد الفقهية، أمحد الزرقا )٨٣(األحكام العدلية، مادة 

؛ القاموس املحـيط، )٧/٣٢٩(؛ لسان العرب، ابن منظور )٣/٢٦٠(مقاييس اللغة، ابن فارس : انظر)  ٢(
 ).٨٦٩(الفريوزأبادي 

 .١٨: سورة حممد، آية ) ٣(
 ). ٢٥٨(املفردات، األصفهاين : انظر)  ٤(
 أيب بـن زهـري أم زوج اجلاهلية، وهـو يف متيم شاعر: رشيح أبو التميمي، مالك بن حجر بن أوس: هو)  ٥(

 .اإلسالم يدرك ومل طويال،  عمر.احلرية يف هند، بن عمرو عند إقامته وأكثر األسفار، كثري  كان.ٰسلمى
 .ًتقريبا).  ق هـ٢( تويف .العرب شعراء سائر ٰعىل تقدمه متيم وكانت ورقة، حكمة شعره يف

 ).٢/٣١(األعالم؛ الزركيل : انظر
 : وهو بعض شطر بيت)  ٦(

َفأرشط فيها نفسه وهو معصم  َ ْ ٍوألقى بأسباب له وتوكال    َ ٰ 
= 



 
 

 

٢٥١ 

 . )١(»وأظهرها
ما يلزم من عدمـه عـدم احلكـم، وال يلـزم مـن «: ويف اصطالح األصوليني 

 .)٢(»وجوده وجود احلكم وال عدمه لذاته
 : )٣(ط عندهم عن ثالثة معانَّرج إطالقات الرش، فال ختأما عند الفقهاء

كـرشوط الـصالة، : وذلـك: ط عنـد األصـولينيَّ الـرشٰى به معنـَرادُا أن يَّإم -١
 . الخ... كاحكاة، والبيع، والنَِّّوالز

بب، فيلزم من وجـود َّ السٰى، الذي هو بمعن)٤(غويُّط اللَّ به الرشَرادُا أن يَّوإم -٢
بـاب تعليـق الطـالق : عدمـه العـدم، ومثالـهط وجود املرشوط، ومن َّالرش

 . بالرشوط
َا أن يرادَّوإم -٣ إلزام أحد املتعاقدين اآلخر بسبب العقـد مـا لـه فيـه «: طَّ بالرشُ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 ).٥٣(             والبيت يف ديوان أوس 
 ). ٣/٢٦٠(؛ مقاييس اللغة )٢١٦١٦(العني، اخلليل بن أمحد : انظر

 ).٣/١٦٥(إحكام األحكام )  ١(
؛ الكاشـف، )٢/٣٠٣(أصـول الرسخـيس : ؛ ولالسـتزادة انظـر)٢٤٦(تقريب الوصول، ابن جـزي )  ٢(

 ).١/٢٤٨(؛ البحر املحيط، الزركيش )٨٢(؛ رشح تنقيح الفصول، القرايف )٤٦(الرازي 
؛ القواعد والضوابط الفقهية عند ابـن تيميـة )٥٤٧، ٦/٢٥٢(ض املربع، ابن قاسم حاشية الرو: انظر)  ٣(

 . بترصف) ١/٢٥٦(يف فقه األرسة 
وهـو يف . إن زرتنـي زرتـك: نحـو. ٰهو ما انتفى احلكم عند انتفائه وثبت عنـد ثبوتـه: الرشط اللغوي)  ٤(

؛ الكليـات، الكفـوي )٥٢٨(الـصعقة الغـضبية، الطـويف : انظـر. حقيقته مـن األسـباب ال الـرشوط
)٢٥٥.( 



 
 

 

٢٥٢ 

 . )١(»منفعة 
جمـال وهذا القـسم هـو . الرشوط يف البيع والوقف والنكاح وغريها: ومثاله

 .تطبيق هذه القاعدة
َّمت  عنه من الباب ُّء والعني أصل واحد ال يشذالتاء والبا«: قال ابن فارس: بعُ

َالتلو والق: يشء، وهو  . )٢(»بعتهَّ واتتهًتبعت فالنا إذا تلو: ُو، يقالْفُّ
 . )٣(»رست يف أثره: ًتبعت اليشء تبوعا«: ويف اللسان

 : أقسام الرشط
 : )٤(الرشط يف البيع ونحوه أقسام

ٌرشط: أحدها  املشرتي، أو تبقية ٰبيع إىل يقتضيه العقد عند إطالقه؛ كتسليم املْ
 .  بالعيبِّدَّ أوان اجلداد، أو الرٰ الشجر إىلٰالثمرة عىل

مني، َّهن، والـضَّ فيه مصلحة، وتدعو إليه حاجة؛ كاشرتاط الـرٌرشط: الثاين
واخليار، وتأجيل الثمن، ونحو ذلك، فهذان القسامن جائزان، وال يؤثران يف صـحة 

 . العقد، بال خالف
 . اط العتق يف العبد املبيع أو األمة، وهو جائز عند اجلمهوراشرت: الثالث

                                            
 

 ).٢/١٦٠(ٰ؛ رشح منتهى اإلرادات، البهويت )١٧٣(التنقيح املشبع، املرداوي )  ١(
 ).١/٣٦٢(مقاييس اللغة )  ٢(
 ).٨/٢٧(لسان العرب، ابن منظور )  ٣(
؛ البحـر املحـيط، الزركـيش )٢/٣٠٩(؛ اإلحكـام، اآلمـدي )١/٢٦٣(املوافقـات، الـشاطبي : انظـر)  ٤(

)١/٣٠٩.( 



 
 

 

٢٥٣ 

 العقـد مـن عـدم قبـضه ٰ ذلك؛ كاشرتاط مـا ينـايف مقتـىضٰىما سو: الرابع
 . والترصف فيه، ونحو ذلك، فهذا باطل

 
 األصـل يف الـرشوط التـي تقـع بــني َّ أنٰ هـذه القاعـدة العظيمـة عـىلْتَّلـَد

ْ عليه قفوها والسري يف أثرهاَّ، ومن التزم بيشء منها فإناللزوماملتعاقدين  َّ . 
 االلتـزام هبـا مـا ٰ عىلِّوط، واحلثُّ بالرشَ يف جتويز الرشيعة العملَّ أنَّوال شك

يتوافق ومصالح كثري من املكلفني بل وحاجاهتم، ورضورياهتم سـواء يف عقـودهم 
 إذ األصـل يف العقـود وفسوخهم أو تربعاهتم وغـري ذلـك مـن أنـواع معـامالهتم؛

 – البطالن والتحريم، كام قال ابـن القـيم ٰ عىلٌ دليلَ يقومٰىَّحة، حتِّواملعامالت الص
 خـالف حكـم اهللا ٍ رشطَّلُ كَّ أنُّصَّعي الذي دل عليه النََّّابط الرشَّالض«: –رمحه اهللا 

 رمحـه – )٢(وقال ابن عاشـور. )١(» ٌ، وما مل خيالف حكمه فهو الزمٌوكتابه فهو باطل

                                            
 

 ).٣/٣٩٠(، ابن القيم إعالم املوقعني)  ١(
) هــ١٢٩٦(حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطـاهر بـن عاشـور، اإلمـام العالمـة، مولـده سـنة : هو)  ٢(

ٰبتونس، وطلب العلم هبا صغريا وتعلم اللغة الفرنسية، والتحق بجـامع الزيتونـة فتفـوق عـىل أقرانـه،  ً
ٰوخترج منها ثم درس هبا، وما زال يرتقى يف املناصب، حتى  -رمحـه اهللا – أصبح شـيخ املالكيـة، تـويف ٰ

 . بتونس) هـ١٣٩٣(سنة 
انظر ترمجتـه الوافيـة . التحرير والتنوير، وكتاب مقاصد الرشيعة، وغريها: تفسريه الرائق: من تصانيفه

شيخ اإلسالم اإلمام األكرب حممـد الطـاهر بـن : التي صنعها الشيخ حممد احلبيب ابن اخلوجة يف كتاب
 ).٦/١٧٤( األعالم، الزركيل :عاشور، وانظر



 
 

 

٢٥٤ 

واألمـر «: )١(﴾Z  ]  \  [  ^﴿: ٰ يف تفسريه لقولـه تعـاىل–اهللا 
ٰباإليفاء بالعقود يدل عىل َّ وجوب ذلك، فتعني أنُّ  ؛ٌّ إيفاء العاقـد بعقـده حـق عليـهَّ

ٰفلذلك يقىض ِّ العقود رشعـت لـسد حاجـات َّ به عليه؛ ألنُ األمـة فهـي مـن قـسم ُ
 مـن أقـسام املناسـب ٍ كل قـسمَلِّمَكُ مَّألنًي فيكون إمتامها حاجيا؛ املناسب احلاج

ً بمكمله إن رضوريا أو حاجيا أو حتـسينيا، ويف احلـديثُحقْلُالثالثة ي ً املـسلمون : (ً
ً رشوطهم إال رشطا أحل حراما أو حرم حالالٰعىل َّ ً ًَّ(«) ٢(. 

  : أدلة القاعدة: المطلب الثاني

 . )٣(﴾Z  ]  \  [  ^﴿: ٰ قوله تعاىل-١
الرشط اجلائز بمنزلة العقد بل هو «: – رمحه اهللا – قال ابن القيم :وجه الداللة

ٰعقد وعهـد، وقـد قـال اهللا تعـاىل ٌ ٌ :﴿^  ]  \  [  Z ﴾وقـال ، :
﴿H  G  F  E﴾)٥(»)٤( . 

ٌ املكلف مأمور بالوفاء بالعقود والعهود والتي منها الرشوط، كام َّ أنَّوال شك
 . دونقض العهواخليانة ه منهي عن الغدر َّأن

                                            
 

 .١: سورة املائدة، آية)  ١(
 .ًوسيأيت ختريج احلديث قريبا). ١/١٧٩(التحرير والتنوير، ابن عاشور )  ٢(
 .١: سورة املائدة، آية)  ٣(
 .١٧٧: سورة البقرة، آية)  ٤(
 ).٣/٣٩٠(إعالم املوقعني، ابن القيم )  ٥(



 
 

 

٢٥٥ 

,  -        .  ﴿:  عليه السالم مـع اخلـرضٰى يف قصة موسٰ قول اهللا تعاىل-٢

9  8  7  6  5  43  2  1  0  /﴾)١( . 
 مـا ٰ العمل بمقتىضٰفيه داللة عىل«: – رمحه اهللا – قال ابن حجر :وجه الداللة

W  V  U    X  ﴿: طَّ أخلـف الـرشَّ لــامٰى اخلرض قال ملوسَّط، فإنَّ عليه الرشَّدل

Y﴾)رشع مـن قبلنـا رشع َّ، ومعلوم أن)٣(» عليه السالم ذلكٰى، ومل ينكر موس)٢ 
  . )٤(لنا ما مل يرد يف رشعنا ما خيالفه

 ٰاملـسلمون عـىل«:  قـالملسو هيلع هللا ىلصبـي  النََّّ حديث أيب هريـرة ريض اهللا عنـه، أن-٣
 . )٥(»رشوطهم

                                            
 

 .٧٦: سورة الكهف، آية)  ١(
 .٧٨: لكهف، آيةسورة ا)  ٢(
 ).٥/٣٢٦(فتح الباري، ابن حجر )  ٣(
؛ أصـول )١/٥٢٨(؛ رشح اللمـع، الـشريازي )٣٩٥(إحكام الفصول، البـاجي : انظر هذه املسألة يف)  ٤(

 ).١/٤٥٧(؛ روضة الناظر، ابن قدامة )٢/٩٩(الرسخيس 
 حـديث رقـم – الـصلح  بـاب يف– كتاب األقـضية –أبو داود يف سننه :  هذا أخرجهحديث أيب هريرة)  ٥(

، والـدارقطني يف سـننه »مـا وافـق احلـق منهـا«: وزاد) ١/١٦١(ٰ، وابن اجلارود يف املنتقـى )٣٥٩٤(
والصلح جـائز «بزيادة ) ٢/٥٧(، واحلاكم يف املستدرك »والصلح جائز بني املسلمني«: وزاد) ٣/٢٧(

؛ )٦/٧٩(ٰهقي يف السنن الكـربى ، والبي"رواة هذا احلديث مدنيون ومل خيرجاه": ، وقال»بني املسلمني
ٌمجيعا من طريق كثري بن زيد عن الوليد بن رباح عن أيب هريرة يرفعه، وكثـري هـذا هـو كثـري بـن زيـد : ً

لـيس ": ، واختلف القول عن ابن معني فقـال مـرة"ٰال أرى به بأسا": األسلمي خمتلف فيه؛ فقال أمحد
، وقـال "صدوق فيـه لـني": ، وقال أبو زرعة"ليس به بأس": ، وقال مرة"صالح": ، وقال مرة"بذاك

= 



 
 

 

٢٥٦ 

طهم اجلـائزة  رشوٰاملسلمون عىل«: – رمحه اهللا – )١( قال املناوي:وجه الداللة
ٰرشعا، أي ثابتون عليها، واقفون عندها، ويف التعبري بعىل  ، علـو مـرتبتهمٰ إشارة إىلً
 . )٢(» عليه ُّويف وصفهم باإلسالم ما يقتيض الوفاء بالرشط وحيث

ُّأحـق «:  قـالملسو هيلع هللا ىلص ريض اهللا عنـه أن رسـول اهللا )٣( حديث عقبة بن عـامر-٤
 . )٤(»وجالرشوط أن توفوا هبا ما استحللتم به الفر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

ٰ، وباجلملة فاحلديث له طرق أخرى غري طريـق كثـري "صالح، ليس بالقوي، يكتب حديثه": أبو حاتم
بن زيد، وإن كانت ال ختلو من مقال، فروي من حديث عائشة وأنـس بـن مالـك وعمـرو بـن عـوف 

ًليـه املحـدث األلبـاين بكونـه صـحيحا  ولذلك حكـم ع؛املزين، وعبد اهللا بن عمر ورافع بن خديج
إرواء : ، وانظر يف ختريج احلديث)٢٤/١١٣(هتذيب الكامل، املزي : انظر يف ترمجة كثري بن زيد. لغريه

 ).٥/١٤٢(الغليل، األلباين 
 الـشافعي، القـاهري، املنـاوي، احلدادي الدين، زين، عيل بن العارفني تاج بن الرؤوف عبد حممد: هو)  ١(

علامئها، وصنف املصنفات الكثرية املشتهرة، وكان  عن وأخذ، القاهرة يف ، عاش)هـ٩٥٢ (مولده سنة
سـنة –رمحـه اهللا –ًمداوما للسهر مع قلة الطعام، فـضعفت أطرافـه، فجعـل ولـده يـستميل لـه، تـويف 

 .بالقاهرة) هـ١٠٣١(
:  انظـر.امت التعاريفٰالتوقيف عىل مه و القدير، وفيض الصغري، اجلامع رشح يف التيسري: تصانيفه من

 ).٦/٢٠٤( األعالم، الزركيل ؛)١/٣٥٧( الطالع، الشوكاين البدر
 ).٦/٢٧٢(فيض القدير )  ٢(
ً كثـريا، وكـان مـن القـراء ٰعقبة بن عامر بن عبس اجلهني، الصحايب املشهور، روى عن النبـي : هو)  ٣(

االسـتيعاب، ابـن عبـد الـرب : انظـر). هــ٥٨(وأحد الذين مجعوا القـرآن، شـهد الفتـوح، تـويف سـنة 
 ).٤/٥٢٠(؛ اإلصابة، ابن حجر )٣/١٠٧٣(

 باب الـرشوط يف املهـر – كتاب الرشوط – أخرجه البخاري - متفق عليه من حديث عقبة بن عامر)  ٤(
 باب الوفاء بالرشوط يف النكـاح – كتاب النكاح –، ومسلم )٢٥٧٢( حديث رقم –عند عقدة النكاح 

= 



 
 

 

٢٥٧ 

 اسـتحقاق الـرشوط ٰ عـىلَّفـدل«: – رمحـه اهللا – قال ابن تيمية :وجه الداللة
 . )١(» بالوفاء من غريهاُّ رشوط النكاح أحقَّبالوفاء، وأن
من أعتـق «: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :  حديث ابن عمر ريض اهللا عنهام أنه قال-٥

ِّعبدا وله مال فامل العبد له إال أن يشرتط السيد ً«)٢( . 
ويف احلديث جواز الرشط الـذي «: – رمحه اهللا – قال ابن حجر :جه الداللةو

 . )٣(» العقدٰال ينايف مقتىض
 – من املناسب ذكر مـا أورده اإلمـام ابـن القـيم َّ، فلعلَّ وأما من القياس-٦
 االلتـزام َّإن«:  قـالُوط ولزومهـا، حيـثُّة الـرشَّوُ قـٰ يف االستدالل عىل–رمحه اهللا 
ذر ال يبطل منه إال ما خـالف حكـم اهللا وكتابـه، بـل ذر، والنَّااللتزام بالنَّط كَّبالرش
 من االلتزام ٰ أوىلا اهللا، وااللتزام هبِّذر يف حقوط يف حقوق العباد أوسع من النَُّّالرش
 . بالنذر

ذر يف حقوق رب العاملني، فكل طاعـة فالرشط يف حق املكلفني كالنَّ: ثم قال
لزمت بالنذر، وكذلك كل رشط قد جاز بذله دون االشـرتاط جاز فعلها قبل النذر 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 ).١٤١٨( حديث رقم –
 ).٢٩/١٤٥(ٰجمموع الفتاوى )  ١(
، وابـن ماجـه )٣٩٦٢( حديث رقم –ً باب فيمن أعتق عبدا وله مال – كتاب العتق –أخرجه أبو داود )  ٢(

، والـدارقطني يف سـننه )٢٥٢٩( حـديث رقـم –ً بـاب مـن أعتـق عبـدا ولـه مـال – كتاب العتـق –
 ).٣٩٦٢(، واحلديث صححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود برقم )٤/١٣٣(

 ).٥/٥١(فتح الباري، ابن حجر )  ٣(



 
 

 

٢٥٨ 

 . )١(»لزم بالرشط، فمقاطع احلقوق عند الرشوط

  : تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث

ُ نخـال بعـدما أٰىمن اشرت -١  فثمرهـا للبـائع، إال أن يـشرتطها املـشرتي ْتَرِّبـً
 . )٢( الرشط متبعَّفيستحقها بالرشط؛ ألن

ً املشرتي رشطـا يف البيـع ممـا هـو مقـصود للبـائع، وال ٰإذا اشرتط البائع عىل -٢
صح البيع خيالف حكم الشارع، كاستثناء بعض منفعة املبيع مدة ونحو ذلك، 

 .  الرشط متبعَّ؛ ألن)٣( يويف بالرشطوالرشط، ولزم املشرتي أن
ٌجيوز ألي من الزوجني أن يشرتط يف اآلخر صفة مقـصودة لـه فيهـا غـرض  -٣

 واجلـامل، صود الـشارع وحكمـه، وذلـك كاليـسارف مقـصحيح، وال ختال
ًويكون الرشط حينئذ صحيحا الزما حيق ألي منهام فسخ العقد عنـد فـوات  ً ٍ

 .  الرشط متبعَّ؛ ألن)٤(الرشط

                                            
 

 ).٣/٣٩٠(إعالم املوقعني : انظر)  ١(
 ).٣/١٤٧(إحكام األحكام )  ٢(
 ).٢٩/١٣٣(ٰجمموع الفتاوى : انظر)  ٣(
 ).١٧٥، ٢٩/١٣٥(ٰجمموع الفتاوى : انظر)  ٤(



 
 

 

٢٥٩ 

)١(  

  

  : شرح القاعدة: المطلب األول

 
ُ حيل باملحل فيتغريٰىعبارة عن معن:  لغة،ةَّلِالع  به حال املحل بال اختيار، ومنه َّ

 . )٢(ًةَّ علُي املرضِّسم
ما ظهر وانـضبط ممـا : وقيل يف تعريفه .)٣(فة اجلالبة للحكمِّالص: ًواصطالحا

ُارع موجبا للحكم ومَّجعله الش  . )٤(ًفا لهِّعرً
ُ فيعرف َّاحلكم الرشعيَّأما و ق ِّ املتعلـٰ خطاب اهللا تعاىلٰمقتىض: َّ بأنهًاصطالحاَّ

 . )٥(خيري أو الوضعَّبأفعال املكلفني باالقتضاء أو الت

 
ٰترشد هذه القاعدة إىل ُبب الـذي رشع مـن َّ ارتباط حكم فعل املكلـف بالـسُ

                                            
 

؛ )٦٠(الونرشيـيس ؛ إيضاح املسالك، )٢/٤(قواعد األحكام، العز : انظر). ٣/٣٤(إحكام األحكام )  ١(
 ).١١٤(؛ القواعد واألصول اجلامعة، ابن سعدي )١٢٠(رشح املنهج املنتخب، املنجور 

؛ الكليات، الكفوي )٢٠١(؛ التعريفات، اجلرجاين )١٨٩(؛ خمتار الصحاح )١١/٤٧١(لسان العرب )  ٢(
)١/٩٨٢ .( 

 ).٢/١٣٩(قواطع األدلة، السمعاين )  ٣(
 ).١٠١(عبداحلكيم السعدي مباحث العلة يف القياس، )  ٤(
 ).١٤٦(؛ املدخل، ابن بدران )٥٧(؛ املخترص، ابن اللحام )١/١٠٧(املحصول، الرازي )  ٥(



 
 

 

٢٦٠ 

ُأجله سواء من حيث الوجود أو العدم، وهذه القاعدة مـن القواعـد املـشرتكة بـني 
ُ والقواعد الفقهية؛ فهي مـن حيـث األصـل أصـولية؛ لتعلقهـا علمي أصول الفقه

 احلكم والعلة ركنان من أركان القياس الذي هـو أحـد األدلـة َّ من جهة أن،باألدلة
 . )١(الرشعية، وكذا لتعلقها باحلكم الرشعي

ويمكن أن تكون فقهية؛ لتعلقها بموضـوع القواعـد الفقهيـة، وهـو أفعـال 
 أحكـام أفعـاهلم توجـد عنـد وجـود عللهـا وتنتفـي املكلفني؛ وذلك من جهـة أن

 . بانتفائها

  : أدلة القاعدة: المطلب الثاني

 : يمكن أن يستدل هلذه القاعدة بام ييل
 .)٢(﴾... ¨  ©  ª  »﴿: ٰ قوله تعاىل-١

¨  ©  ª  ﴿: ٰال خيلـو قولـه تعـاىل«: )٣( قـال اجلـصاص:وجه الداللة

                                            
 

ٰوكثريا ما يتطرق األصوليون إىل هذا القاعدة يف معرض حديثهم عن مسلك مـن مـسالك العلـة وهـو )  ١( ً
وجـود العلـة، واالنعكـاس هـو أن الدوران، أو االطراد واالنعكاس، إذ االطراد هو أن يوجد احلكم ب

؛ )٢/٥٤٦(؛ الربهـان )٢/٧٨٤(املعتمـد : انظـر مـن كتـب أصـول الفقـه. ينتفي احلكم بانتفاء علته
 ).٣/٨٥٩(؛ روضة الناظر )٢/٣٠٧(ٰ؛ املستصفى )٤/٢٣٠(قواطع األدلة 

 .٥: سورة التوبة، آية)  ٢(
صـويل األفقيـه الاجلـصاص لعملـه بـاجلص،  املعـروف ب، أبو بكر الرازي البغدادي،أمحد بن عيل: هو)  ٣(

 ونـشأ فيهـا )هــ٣٠٥(فرس من أئمة احلنفية املجتهدين يف عرصه، من أهل الري، ولد يف بغداد سـنة امل
ٰوتلقى العلم ورحل إىل األهواز ونيسابور ثم رجع بغداد وتفرغ للتدريس وامتنع مـن القـضاء، حتـى  ٰ ٰ
= 



 
 

 

٢٦١ 

ًم رشطـا يف زوال القتـل عـنهم،  من أن يكون وجود هذه األفعال منه﴾... »
 فيـه هـو الـرشط دون وجـود الفعـل، ٰويكون قبول ذلك، واالنقياد ألمر اهللا تعـاىل

 .)١(».. . ال حمالة يف زوال القتلٌ وجود التوبة من الرشك رشطَّومعلوم أن
ك، ِّمـن الـرش:  أي﴾ ¨  ©﴿: ٰقولـه تعـاىل«: -رمحـه اهللا – وقال القرطبي

﴿°   ̄ ®  ¬     «  ª﴾اهللا َّل وذلك أنُّ هذه اآلية فيها تأم 
ٰ علق القتل عىلٰتعاىل  كـان ٰى القتـل متـَّ، واألصـل أن﴾ ¨  ©﴿: ك ثم قالِّ الرشَّ
 .)٢(».. .وبةَّك يزول بزواله، وذلك يقتيض زوال القتل بمجرد التِّللرش

 عـن ملسو هيلع هللا ىلص رسـول اهللا ٰىهنـ«: ، قـال-ريض اهللا عـنهام- حديث ابن عمـر -٢
 . )٤(» أن تستأذن أصحابك، إال)٣(اإلقران

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 ).هـ٣٧٠(تويف هبا سنة 
 ؛)١٦/٣٤٠( ، الـذهبي النـبالء أعالمسري: انظر. لقرآن، والفصول يف األصولأحكام ا: من تصانيفه

 ).١/١٧١( ، الزركيل األعالم؛)٣/٧١(  الذهب، ابن العامدشذرات
 ).٤/٢٧٠(أحكام القرآن، اجلصاص )  ١(
 ).٨/٧٤(اجلامع ألحكام القرآن، القرطبي )  ٢(
َّهنى الن«: قال: َّفرسته رواية البخاري: اإلقران)  ٣( صـحيح .»ً أن يقرن الرجـل بـني التمـرتني مجيعـا ملسو هيلع هللا ىلصبي ٰ

ٰوالقاف والراء والنون أصالن صحيحان أحـدمها يـدل عـىل «: وقال ابن فارس). ٢/٨٨٤(البخاري  ُّ
 ).٥/٧٦ (»... ٰمجع يشء إىل يشء

 حـديث – كتاب الرشكة، باب قسم الغنم –أخرجه البخاري من حديث جبلة بن سحيم عن ابن عمر )  ٤(
 –...  باب هني اآلكل مع مجاعة عن قـران متـرتني ونحومهـا- كتاب األرشبة–، ومسلم )٢٣٥٧(رقم 

 ).٢٠٤٥(حديث رقم 



 
 

 

٢٦٢ 

ٰ يقول اإلمام اخلطايب معلقا عىل:وجه الداللة ً هـي ام جـاء النََّّإن«:  هذا احلديثِّ
 وهي ما كان عليه القوم من شـدة العـيش، َّ مفهوم، وعلة معلومة؛ٰىقران ملعنعن ال

زون يف املأكـل ويواسـون مـن القليـل، فـإذا َّوضيق الطعام وإعوازه، وكانوا يتجـو
 الطعـام، ٰعام للبعض، وآثر صـاحبه عـىلَّ بعضهم عن الطٰ األكل جتاىفٰا عىلاجتمعو
دة، فهـو ِّ، ويف القوم مـن بلـغ بـه اجلـوع والـش)١(ًام يكون مشفوهاَّبُ الطعام رَّغري أن

ُّيشفق من فنائه قبل أن يأخذ حاجته منه، فربام قرن بني التمرتني وأعظم الل َ َّقمة ليسد َ
 األدب فيـه، وأمـر باالسـتئذان؛ ٰ إىلملسو هيلع هللا ىلصبـي رم، فأرشـد النَّبه اجلوع، ويشفي به الق

ليستطيب به نفس أصحابه، فال جيدوا يف أنفسهم من ذلـك إذا رأوه قـد اسـتأثر بـه 
 . عليهم

اس إذا اجتمعـوا تالطفـوا سعت احلال، وصار النََّّا اليوم فقد كثر اخلري واتَّأم
 االستئذان يف فعل ذلـك، إال ٰإىل الطعام، فهم ال حيتاجون ٰ األكل، وحتاضوا عىلٰعىل

ٰأن حيدث حال من الضيق واإلعواز تدعو الرضورة فيها إىل  مثل ذلك، فيعود األمر ٌ
 . )٢(»واهللا أعلم.. إذا عادت العلة

                                            
 

ِّ وأصله املاء الذي كثرت عليـه الـشفاه .القليل: وقيل. ما تكاثرت عليه األيدي: املشفوه من الطعام هو)  ١(
؛ تـاج العـروس، )١٣/٧٠٥ (؛ لسان العرب، ابـن منظـور)٤٩٠(املحكم، ابن سيده :  انظر.َّحتى قل
 ).٣٦/٤١٧(الزبيدي 

 ).٥/٣٣٣(معامل السنن )  ٢(



 
 

 

٢٦٣ 

  : تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث

 اإلسكار، فإذا زال الوصف وانقلبت اخلمر بنفـسها ُة حتريم اخلمر وصفِّعل -١
ً العلة أن يتقيد احلكم هبا وجودا وعدماٰ مقتىضَّيم؛ ألنًخال، زال التحر ً)١( . 

 العلة أن يتقيد احلكم هبا ٰ مقتىضَّ؛ ألن)٢(ًإذا انقلب العصري مخرا زالت طهارته -٢
ًوجودا وعدما ً . 

 َّ؛ ألن)٣(ُّإذا زال العيب عن املبيع املعيب وهـو بيـد املـشرتي فلـيس لـه الـرد -٣
ًا وجودا وعدما العلة أن يتقيد احلكم هبٰمقتىض ً . 

 موجـب َّه بعـد علمـه ببيـع رشيكـه؛ ألنِصْقِفعة ببيع الرشيك شُّتسقط الش -٤
 ُّص، فيـزول احلـقْقِّفعة هـي الـرشكة يف العقـار، وقـد زالـت ببيـع الـشُّالش

 . )٤(بزواهلا

ٍمن حلف أن ال يأكل لفالن -٥ ْ ُ طعاما، وكان سببَ بـا، ِّه يأكـل مـن الرَّ اليمني أنً
اس بالباطل، فتاب وخرج مـن املظـامل، وصـار طعامـه مـن ويأكل أموال النَّ

 العلة أن يوجد ٰ مقتىضَّ؛ ألن)٥(كسب يده أو جتارة مباحة مل حينث بأكل طعامه
ًاحلكم هبا وجودا وعدما ً . 

                                            
 

 ). ٤/١٠٥(؛ إعالم املوقعني )٢/٤(قواعد األحكام، العز بن عبدالسالم )  ١(
 ). ٢/٤(قواعد األحكام، العز بن عبدالسالم )  ٢(
 ).٦٠(إيضاح القواعد، الونرشييس )  ٣(
 ).٤/٤٨٤(رشح الكبري، الدردير ؛ ال)٢٨(اإلسعاف بالطلب، املنجور )  ٤(
 ).٤/١٣٥(إعالم املوقعني )  ٥(



 
 

 

٢٦٤ 

  : مستثنيات القاعدة: المطلب الرابع

َّإذا ذهبت رائحة الطيب فال يباح بعد اإلحرام باالتفاق؛ ألن -١  حكم املنـع قـد ُ
 . )١( فيه، واألصل استصاحبهثبت

ِّ جيب فسخه وال يصحٌنكاح املحرم فاسد -٢  املنـع فيـه َّحه زوال اإلحـرام؛ ألنُ
 . )٢( بان عدمهٍلعني اإلحرام، ال ألمر

                                            
 

 ).٦٠(إيضاح املسالك )  ١(
 ).٦٠(؛ إيضاح املسالك ) ٢/٣٤(و ) ١/٢٤٢(بداية املجتهد، ابن رشد )  ٢(



 
 

 

٢٦٥ 

) ١(  

 

  : شرح القاعدة: المطلب األول

 الفـرق بـني الفـرائض ٰ هذه القاعـدة إىل  يف-رمحه اهللا–ُيشري ابن دقيق العيد 
 باب النوافل والتطوعات أوسع من باب الفرائض واملكتوبـات، َّوالنوافل، وهو أن

 . فيجوز فيها من األقوال واألفعال ما ال جيوز مثله يف الفرائض
 : ويرجع السبب يف كون الفرائض أضيق من النوافل ألمرين

ِّء إذا عظم قدره شدَّاليش َّأن: عَّ قاعدة الرشَّأن«: أوهلام د فيه، وكثرت رشوطه، ُ
ً قوي؛ تعظيام لشأنه، ورفعا لقدرهٍوبالغ إبعاده إال لسبب ً«)٢(. 

ولـذلك . )٣(»تكثري النفـل وتيـسري الـدخول فيـه«ع َّ مقصد الرشَّأن: وثانيهام
ِّسهل طريقه وتسومح فيه  ٰتوسيعا من اهللا عىل«ُ ع  أنـواَّطـوع؛ فـإنَّ عباده يف طـرق التً

 . )٤(»ًالتطوعات دائام أوسع من أنواع املفروضات
َّولو اشرتط فيها كل ما يشرتط يف الفرائض ألد ك،  احلـرج أو الـرتَّٰ ذلك إىلٰىُ

ع، ُّوافل يف حكم التـرب النََّّوافل، كام أنارع من تكثري النََّّوكالمها خالف مقصود الش

                                            
 

؛ االستغناء، البكـري )٣/٢٧٧(املنثور، الزركيش : وانظر هذه القاعدة يف). ١/١٨٨(إحكام األحكام )  ١(
 ). ١٥٤(؛ األشباه والنظائر، السيوطي )٣٤٨، ١/٣١٣(

 ).٣/٢٦٦(الفروق، القرايف )  ٢(
 ).١/٣٠٣(إعالم املوقعني، ابن القيم )  ٣(
 ).٢٥/١٢٠(ٰجمموع الفتاوى، ابن تيمية )  ٤(



 
 

 

٢٦٦ 

 . )١(خفيف فيهاَّفناسب الت

  : عدةأدلة القا: المطلب الثاني

 ٰ يصيل يف السفر عىلملسو هيلع هللا ىلصبي َّكان الن«:  قال– ريض اهللا عنهام –حديث ابن عمر  -١
َّراحلته حيث توجهت به، يومئ إيامء، صالة الل ً  ٰيل إال الفرائض، ويـوتر عـىلُ

 .)٢(»راحلته
 وهـو ملسو هيلع هللا ىلصرأيت رسول اهللا «:  قال– ريض اهللا عنه – )٣(حديث عامر بن ربيعة -٢

ِّ الراحلة يسبحٰعىل ُ يومئ)٤(ُ َّ برأسه قبل أيُ َ  ملسو هيلع هللا ىلصَّ توجه، ومل يكن رسول اهللا ٍ وجهِ
 .)٥(»يصنع ذلك يف الصالة املكتوبة

                                            
 

 ).١/٢٥٣(؛ الفروق، السامري )١/٤٩(األشباه والنظائر، ابن السبكي : انظر)  ١(
 ).٩٥٥( حديث رقم -ب الوتر يف السفر با– كتاب الوتر –أخرجه البخاري )  ٢(
ٰعامر بن ربيعة بن كعب بن مالك، أبو عبد اهللا العنزي، موىل اخلطاب بن نفيل والـد عمـر، وكـان : هو)  ٣(

ً قديام، وهاجر اهلجرتني، وشهد املشاهد كلها، وقد عامر بن اخلطاب، أسلم: عامر ينسب إليه فيقال
ً عابدا تقيا، تـويف  وكانٰ عىل املدينة ملا حج،استخلفه عثامن ً وقيـل غـري ذلـك) هــ٣٣( سـنة .

 ).٣/٥٧٩(؛ اإلصابة، ابن حجر )٢/٧٩٠(االستيعاب، ابن عبد الرب : انظر.  قصةولوفاته
ْالسبحة صالة النافلة عىل ال«: -رمحه اهللا –قال ابن دقيق العيد )  ٤( َ َ َُ َ ِ ِ َّ ُ َ َ ْ ِمـشهور ُّ ُ ْ ، )٣/٩٢( إحكـام األحكـام .»َ

ِّسميت  وقـال ). ٢/٣٣١(النهايـة، ابـن األثـري : انظـر. ًبذلك تشبيها هلا باألذكار يف كوهنا غري واجبـةُ
سـبحان اهللا، فـإذا أطلـق يف : التـسبيح حقيقـة يف قـول«): ٢/٦٧٠(احلافظ ابن حجر يف فتح البـاري 

ِّالصالة فهو من باب إطالق البعض عىل الُكل  ٰ« .  

، )١٠٤٦( حـديث رقـم –ٰ باب اإليـامء عـىل الدابـة –الكسوف  كتاب –أخرجه البخاري : متفق عليه)  ٥(
  -ٰ باب جواز صالة النافلـة عـىل الدابـة يف الـسفر حيـث توجهـت – كتاب صالة املسافرين –ومسلم 

 ). ٧٠٠(حديث رقم 



 
 

 

٢٦٧ 

 التفريق بني صالة الفريضة والنافلـة يف ٰ احلديثني يدالن عىلَّ أن:وجه الداللة
ًاستقبال القبلة؛ وذلك تسهيال وترغيبا يف كثرة النوافل ً  . 

وافـل  حتـصيل النَُّبب فيه تيسريَّ السَّوكأن«: – رمحه اهللا –قال ابن دقيق العيد 
َّيق طريقه قل، وما اتُ ما ضَّ املسافر وتكثريها، فإنٰعىل َّ ُسع طريقـه سـهل، فاقتـضت ِّ َ

ًل الفرائض عليهم تـسهيال للكلفـة، وفـتح هلـم طريقـة َّ بالعباد أن قلٰرمحة اهللا تعاىل
 .)١(»ًتكثري النوافل تعظيام لألجور

ً ليال طويال قائام، ِّصيلُكان ي«: ملسو هيلع هللا ىلصبي  النََّّ أن–نها  ريض اهللا ع–حديث عائشة  -٣ ً ً
ًوليال طويال قاعدا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قـائم، وإذا قـرأ  ً ً

 .)٢(»ًقاعدا ركع وسجد وهو قاعد
ُفل قاعدا بال ع جواز صالة النَّٰ عىلَّ احلديث دلَّ أن:وجه الداللة ، وهذا ال ٍرْذً

 .  املساحمة والتخفيفٰ النوافل عىلٰى مبنَّلعذر، وما ذاك إال ألنجيوز يف الفرض إال 
 عليه طول القيـام، ُّاس يشقً كثريا من النََّّوألن«: – رمحه اهللا –قال ابن قدامة 

ًع لرتك أكثـره، فـسامح الـشارع يف تـرك القيـام فيـه ترغيبـا يف ُّطوَّفلو وجب يف الت َّ
 .)٣(»تكثريه
ٍ ذات يـوم ملسو هيلع هللا ىلصبـي َّ النٰخـل عـىلد«:  قالـت–ا  ريض اهللا عنه–حديث عائشة  -٤

                                            
 

 ).١/١٨٨(إحكام األحكام )  ١(
ً باب جواز النافلة قائام وقاعدا – كتاب صالة املسافرين –أخرجه مسلم )  ٢(  ).٧٣٠(  حديث رقم -ً
؛ رشح مـسلم، النـووي )٣/٧٢(إكامل املعلم، القايض عيـاض : وانظر). ٢/٥٦٨(املغني، ابن قدامة )  ٣(

)٦/٣٥٧ .( 



 
 

 

٢٦٨ 

ً أتانـا يومـا آخـر َّ إذن صائم، ثمِّفإين: ال، قال: ٌهل عندكم يشء؟ فقلنا: فقال
ِأهد! يا رسول اهللا: فقلنا ِي لنا حُ ٌيسَ ًائام، أرينيه، فلقد أصبحت صـ: ، فقال)١(ْ

 .)٢(»َلَكَفأ
هـار،  من النٍَّةَّع بنيُّطوَّالت جواز إنشاء صوم ٰ عىلُّلُدي احلديث َّ أن:وجه الداللة

َمن مل جي«: ملسو هيلع هللا ىلصبي وال جيوز ذلك يف الفرض، حلديث النَّ يام قبـل الفجـر فـال َّع الصِّمُ
 .  من باب الفرضُفل أوسع باب النََّّ أنٰ عىلَّلَ، فد)٣(»صيام له

  : تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث

 ٰى مبنـَّبخالف الفرائض؛ ألنفر، َّوافل يف السال يشرتط استقبال القبلة يف النَّ -١
 . )٤(خفيفَّ التٰوافل عىلالنَّ

                                            
 

ْاحليس)  ١( ُطعام ي: ِ َّتخذ من التمر واألقط والسمن، وقد جيعل عوض األقـط الـدقيق أو الفتيـتٌ َّ ََّ ِ ُ ْ ُوأصـل . َّ
 ).١/٤٦٧(؛ النهاية، ابن األثري )١/٥٣٣(يث املجموع املغ: انظر. ُ اخللطِاحليس

 ).١١٥٤( حديث رقم – باب جواز صوم النافلة بنية من النهار – كتاب الصيام –أخرجه مسلم )  ٢(
، )٢٤٥٤( رقـم  حـديث- باب النية يف الـصيام– كتاب الصوم – ، وأبو داود)٦/٢٨٧(أخرجه أمحد )  ٣(

، )٧٣٠(رقـم  حـديث -يام ملـن مل يعـزم مـن الليـل  باب ما جـاء ال صـ– كتاب الصوم – ٰوالرتمذى
ُغريهم بألفاظ خمتلفة، وقـد اختلـف يف ، و)٣/٢١٢(، وابن خزيمة )٢/١٢ (يالدارم: ًوأخرجه أيضا ٍ ٍ

ال : الوقف أشبه، وقال أبـو داود: ِّرفع احلديث ووقفه وأهيام أصح املرفوع أو املوقوف؟ فقال أبو حاتم
هـو خطـأ وهـو : ه قـالَّف أصح، ونقل يف العلل عـن البخـاري أنـاملوقو: يصح رفعه، وقال الرتمذي

: انظـر. صـحيح: ٰصحيح عـىل رشط الـشيخني، وقـال األلبـاين: حديث فيه اضطراب، وقال احلاكم
 ).٢١٤٣(؛ صحيح أيب داود، األلباين، حديث رقم )٢/١٨٨(التلخيص احلبري، ابن حجر 

 ).١/١٨٧(إحكام األحكام : انظر)  ٤(



 
 

 

٢٦٩ 

ُ قاعدا بال عِّصيلُل أن يِّتنفُجيوز للم -٢ وافـل  النَّٰى مبنـَّذر، بخالف الفرض؛ ألنً
 . )١(خفيفَّ التٰعىل

 ٰوافـل عـىل النَّٰى مبنـَّوافل، بخـالف الفـرائض؛ ألن يف النٍَّ غري واجبةُاجلامعة -٣
 . )٢(خفيف واملساحمةَّالت

ة َِّيهار، دون صيام الفرض، فالبد من تبييت النة من النََّّنيِيصح صيام التطوع ب -٤
ُفل أوسع طريقا، فت النََّّمن الليل؛ ألن  .)٣( فيه أكثر من الفرضَحِسومً

                                            
 

 ).١/٣٠٣(الم املوقعني، ابن القيم إع: انظر)  ١(
 ).١/٣١٣(زاد املعاد، ابن القيم : انظر)  ٢(
 ).٧/٨٢(هتذيب السنن، ابن القيم : انظر)  ٣(



 
 

 

٢٧٠ 


)١(  

  : القاعدةشرح : المطلب األول

َّ مجيال حيب اجلامل، وكـان أحـق مـن يتجمـ-َّجل جالله- كان اهللا َّلـام ُ َُّّ ُ ل لـه ً
َّويتزي َّ متام الطهـارة ٰ العبادة عىلٰ العباد أن حيرصوا حال إقباهلم عىلٰ للقائه؛ كان عىلُنُ
ًجمل؛ تعظيام هللا ولشعائرهَّوالت ُّ. 

ٍوارد يف القاعدة أمر ندب واستحباب ال أواألمر ال ٍ ٍمر حتم وإجيـاب؛ لكونـه ُ ٍ ُ
ًمتعلقا َّ بكامل العبادة ال بإجزائها؛ وذلك أن من شـأن مـا يتعلـِّ ق بكـامل العبـادة أن َّ

ُأن يغنـي «: َّ القدر الواجب فيها، وأما اإلجـزاء فحقيقتـهٰيادة عىلِّيكون من قبيل الز
د مطابقة األمر َّجرُ بمَّ؛ وهو ما يتحقق)٢(»ٍزيادة عليهُالفعل عن املطلوب ولو من غري 

 َّأن :القواعـد الـرشعية تقتـيض«  :- رمحـه اهللا–عي كام يقول ابن دقيـق العيـد َّالرش
 .)٣(»رجات واإلجزاءَّواب والدَّ للثً لألمر كانت سبباًيت هبا مطابقةُالعبادة إذا أ

                                            
 

 ).١/٦٥(إحكام األحكام : انظر)  ١(
ًنـه كـون الفعـل كافيـا يف إ«: -ًأيـضا –وقيل يف تعريفـه ). ٢٢(َّمعجم لغة الفقهاء، حممد رواس : انظر)  ٢( َّ

ُاعلم أن اإلجـزاء يفـرس بتفـسريين«: - رمحه اهللا–وقال العضد اإلجيي . »من عهدة التكليفاخلروج  َّ ُ َّ :
َّفإن فرس بحصول االمتثال بـه فـال شـك أن . سقوط القضاء به: واآلخر. حصول االمتثال به: أحدمها َُّ ِّ

َّوإن فـرس بـسقوط القـضاء فإنـه يـستلزمه. ٰإتيان املأمور به عىل وجهه حيققه َ ِّ البحـر املحـيط، :  انظـر.»ُ
 ).٩١-٢/٩٠(ٰ؛ رشح العضد عىل خمترص ابن احلاجب )١/٣١٩(الزركيش 

 ).١/١٣(إحكام األحكام : انظر)  ٣(



 
 

 

٢٧١ 

َّ وإن يف االستعداد للعبادة بالت  حتقيق ٰارة ما جيعل املكلف أقرب إىلهَّزين والطَّ
ٍأهـب ألمـر َّ من هذه العبادة؛ وذلك بام حيـصل لـه مـن الـشعور بالتمقصود الرشع

ما يقوده حلضور قلبه وخضوعه بني يدي ربـه ومـواله؛ فكانـت هـذه ؛ وهو ٍعظيم
َّاملقدمات واملمهدات، التي هـي مـن قبيـل التحـسينيات بمثابـة اخلـادم لألصـل )١(ِ

ُّ كـل «: -رمحـه اهللا–يقول اإلمام الشاطبي . وهو العبادة التي رشعها اهللاوري َّالرض
َّام هو خادم لألصل الـرضِّحاجي وحتسيني إن ٌوري ومـؤنس بـه، وحمـسن لـصورته ٌ ٌِّ

ًإما مقدمة له، أو مقارنا، أو تابعا: اخلاصة ً ٍ كـل تقـديرٰوعـىل. ِّ  فهـو يـدور باخلدمـة ِّ
 . أحسن حاالتهٰوري عىلَّالرض به ٰىَّ أن يتأدٰىحواليه، فهو أحر

ــد ــثال إذا تق ــصالة م ــك أن ال َّوذل ً ــر َّ ــب ألم ــعرت بتأه ــارة أش ٍمتها الطه ٍ ْ
 .)٢(»...ٍعظيم

األصل اسـتحباب الطهـارة يف «: - رمحه اهللا–  العيدويف هذا يقول ابن دقيق
 .)٣(»األمور العظيمة

َام وقـر ِ؛ لـًوقد كانت عناية سلف هذه األمة هبذا األمر فائقة َ يف قلـوهبم مـن َ
ٰيف مقدمهم رسول اهللا صىلقد كان م وإجالهلم له، وِّتعظيم رهب َّ َ  . )٤(م َّ اهللا عليه وسلُ

                                            
 

ِّهي األخذ بام يليق من حماسن العادات، وجتنب األحوال الـمدنسات التي تأنفها العقول : التحسينيات)  ١( ُ ُ ُّ
 وباجلملـة –إزالة النجاسـة : من أمثلتها يف العباداتو. وجيمع ذلك قسم مكارم األخالق. الراجحات

 ).١/١١(املوافقات، الشاطبي : انظر.  وسرت العورة، وأخذ الزينة، وأشباه ذلك-َّالطهارات كلها
 .)٢/١٩(املوافقات )  ٢(
 .)١/٩٠(إحكام األحكام )  ٣(
ٍكام سيأيت ذكر يشء من )  ٤(  .- بإذن اهللا- يف املطلب القادمملسو هيلع هللا ىلصأحواله ُ



 
 

 

٢٧٢ 

  : القاعدةأدلة : المطلب الثاني

 .)١(﴾$  %  &  '     ) ﴿: ٰ قال تعاىل-١
$  %  &   ﴿: ٰوقوله تعاىل«: – رمحه اهللا – قال اجلصاص :وجه الداللة

 ممـا يتـزين ٍ نظيفٍ أخذ ثوبٰ يف حضور املسجد إىلٌه مندوبَّ أنٰ عىلُّ يدل﴾'     )
 ذلك يف اجلمع واألعياد كام أمر باالغتـسال ٰه ندب إىلَّ أنملسو هيلع هللا ىلصبي به، وقد روي عن النَّ

 . )٢(»للعيدين واجلمعة وأن يمس من طيب أهله
نة ُّوهلـذه اآليـة ومـا ورد يف معناهـا مـن الـس«: - رمحه اهللا –وقال ابن كثري 

ه مـن َّيـب؛ ألنـِّام يوم اجلمعة ويوم العيـد والطِّجمل عند الصالة والسيَّلتستحب اُي
 . )٣(».. .ُباس البياضِّه من متام ذلك، ومن أفضل اللَّ والسواك؛ ألن.الزينة

 ٰ عـىلَّقُ أشـْلـوال أن«:  قالملسو هيلع هللا ىلصبي  حديث أيب هريرة ريض اهللا عنه عن النَّ-٢
 . )٤(»ٍواك عند كل صالةِّأمتي ألمرهتم بالس
ٌّواك مـستحب يف ِّالـس«: – رمحـه اهللا –  العيـد قـال ابـن دقيـق:وجه الداللة

ٰ، منها ما دل عليه هذا احلديث، وهو القيام إىلٍ متعددةٍحاالت َّالة، والرس فيه أنَّ الصَّ ا ُّ

                                            
 

 .٣١: سورة األعراف، آية)  ١(
 ).٤/٢٠٧(أحكام القرآن، اجلصاص )  ٢(
 ).٢/٢١١(تفسري القرآن الكريم، ابن كثري )  ٣(
، )٨٤٧( حـديث رقـم – بـاب الـسواك يـوم اجلمعـة – كتاب اجلمعة –أخرجه البخاري : متفق عليه)  ٤(

 ).٢٥٢( حديث رقم – باب السواك – كتاب الطهارة –ومسلم 



 
 

 

٢٧٣ 

 ٍ اهللا عز وجل أن نكـون يف حالـة كـاملٰقرب إىلَّ من أحوال التٍمأمورون يف كل حالة
 .)١(»ف العبادةً؛ إظهارا لرشٍونظافة
 ٰرسول اهللا صـىل-طيب ُ أُكنت«:  قالت-ريض اهللا عنها-عائشة   حديث -٣  

 .)٢(»ه قبل أن يطوف بالبيتِّلِـحِول،  إلحرامه قبل أن حيرم-اهللا عليه وسلم
 اهللا عليـه ٰطيب رسول اهللا صىلُ أُكنت« : قالت -ريض اهللا عنها- وعنها -٤  

يب يف رأسـه وحليتـه ِّ الط)٣(َْصِيبَ وٰى أرٰىَّحتيب ِّوسلم بأطيب ما كنت أجد من الط
  .)٤(»رمُقبل أن حي

 ٰصـىل-طيب رسول اهللا ُ أُ كنت:قالت« : قالت -ريض اهللا عنها-وعنها  -٥  
 .)٦(»دة عند إحرامهِّ اجلي)٥( بالغالية-اهللا عليه وسلم

                                            
 

 ).١/٦٥(حكام إحكام األ)  ١(
 –..  باب الطيب عند اإلحرام وما يلبس إذا أراد أن حيرم– كتاب احلج –أخرجه البخاري : متفق عليه)  ٢(

 حـديث رقـم – باب الطيـب للمحـرم عنـد اإلحـرام – كتاب احلج –، ومسلم )١٤٦٥(حديث رقم 
)٢٨٨٣.( 

ــسان العــرب، ابــن منظــور : انظــر. هــو الربيــق: الــوبيص)  ٣( ــاج العــروس، الزبيــدي ؛ )٧/١٠٤(ل ت
)١٨/١٩٨.( 

 حـديث رقـم – بـاب الطيـب يف الـرأس واللحيـة – كتـاب اللبـاس –أخرجه البخـاري : متفق عليه)  ٤(
 ).٢٨٩٣( حديث رقم – باب الطيب للمحرم عند اإلحرام – كتاب احلج –، ومسلم )٥٥٧٩(

 :انظـر. ِّمن أجود أنواع الطيبوهو . ب من مسك وعنرب وعود ودهنَّركُنوع من الطيب مهي : الغالية)  ٥(
 ).١٥/١٣١(؛ لسان العرب، ابن منظور )٤/٣١٢(مقاييس اللغة، ابن فارس 

، والبيهقـي يف الـسنن )٢/٢٣٢(، والـدارقطني يف سـننه )٣/٦٠١(أخرجه ابن أيب شيبة يف املـصنف )  ٦(
= 



 
 

 

٢٧٤ 

ٰأهنا دلت عىل: وجه الداللة من هذه األحاديث ْ َّ  اهللا ٰصـىلبـي د استعامل النَُّّ تأكَّ
َعليه وسلم الطيب  َّ عند إحرامه وعند إرادته الطواف، وال شك أن-بل أطيبه-ِّ  هذه َّ

ٰ، فدل ذلك عىلٰ اهللا تبارك وتعاىلٰقرب إىلَّاملواطن من أحوال الت  استحباب التطيب و َّ
ٰقا عىلِّعلُ م-رمحه اهللا–نعاين َّيقول اإلمام الص. ِّده يف حق أتباعهُّتأك –  حديث عائشةً

ــا ــل«: لَّ األو-ريض اهللا عنه ــه دلي ــىلٌفي ــتحباب التٰ ع ــَّ اس ــل ُّطي ــد إرادة فع ب عن
 .)١(»اإلحرام

  : القاعدةتطبيقات : المطلب الثالث

 كــامل الطهــارة مــن إســباغ الوضــوء، واالســتياك، ٰ احلــرص عــىلُّستحبُيــ -١
 . )٢(ٍةزين عند كل صالَّطيب، وكامل التَّوالت

 وكـذلك ،طيـب لـصالة اجلمعـةَّوالتِّثياب بلبس أحسن الجمل َّ التُّستحبُي -٢
 .  )٣(ًصالة العيدين؛ إظهارا لرشف العبادة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

َ، قال)٥/٣٥(ٰالكربى  ِحاتم أيب ْابن َ َسألت: »علله «ِيف َ ِحديث َعن أيب َ َائشةَع َ َقالـت ِ ُرسـول طيبـت«: َ َ 
ٰصىل - اهللا َّ ِعليه اهللا َ ْ َ ْعند اجليدة بالغالية - َوسلم َ َإحرامه ِ ْ َفقال »ِ َ ِحديث: َ علـل احلـديث، ابـن أيب .ُمنكر َ

 الكبري، ابن امللقـن الرشح يف الواقعة واآلثار األحاديث ختريج يف املنري البدر: ، وانظر)١/٢٨٤(حاتم 
)٦/١٣٦(. 

 ).٢/١٩١(سالم سبل ال)  ١(
 ).١/٧٩(؛ روضة الطالبني، النووي )١/٦٩(املغني، ابن قدامة : انظر)  ٢(
 ).٢/١٩٣(؛ مواهب اجلليل رشح خمترص خليل، احلطاب )٢/٤٣(روضة الطالبني، النووي : انظر)  ٣(



 
 

 

٢٧٥ 

ٍ، واستعامل أطيب الطيب عند اإلحرام بحجٰى االغتسال وإزالة األذُّستحبُي -٣ ِّ 
 .)١(ٍأو عمرة

 الطهارة عند قراءة القرآن، وكذلك عند الدعاء؛ لكوهنام من أحـوال ُّستحبُت -٤
 . )٢(جل اهللا عز وٰقرب إىلَّالت

                                            
 

 ).٢/١٤٣(؛ بدائع الصنائع، الكاساين )٣/٦٩(روضة الطالبني : انظر)  ١(
 ).١/١٤٩(؛ كشاف القناع، البهويت )١/٣٠(د بداية املجته: انظر)  ٢(



 
 

 

٢٧٦ 

)١( 
 

  : شرح القاعدة: المطلب األول

 
ٌمأخوذة من الثالثي فضل، وهو أصل:  لغة،أفضل َ  يف ٍ زيادةٰ عىلُّ يدلٌ صحيحَ

: ملسو هيلع هللا ىلصومنه قوله . )٢(قص النَُّّدِيادة واخلري، وهو ضِّوهو الز: ، ومن ذلك، الفضلٍيشء
ً فضالًارةَّ مالئكة سيٰ هللا تبارك وتعاىلَّإن« ُ ُ«)٣(بني مـع َّرتُم املالئكة الـٰزيادة عىل:  أي

 . )٤(اخلالئق
 كام يقول ابن »أفعل«، وصيغة »أفعل« صيغة ٰ عىل»أفضل«وقد جاءت كلمة 

جحان ألحد الطرفني ُّتقتيض املشاركة يف األصل، مع الر«: - رمحه اهللا –دقيق العيد 
تقتـيض وجـود االشـرتاك يف األصـل مـع ) أفضل(لفظة «: ً وقال أيضا)٥(»حقيقة

                                            
 

، )٣٨٨ – ٢/٣٧٥(قواعـد األحكـام : وانظـر هـذه القاعـدة يف). ١/١٣٢(إحكـام األحكـام : انظر)  ١(
ــصغرى  ــد ال ــوال )١١٦ – ١١٣(ٰالقواع ــارف واألح ــجرة املع ــن ) ٢٢ – ١٧(، ش ــز ب ــا للع مجيعه

 . عبدالسالم
؛ القـاموس املحـيط، )١١/٥٢٤(لعـرب، ابـن منظـور ؛ لـسان ا)٤/٤٠٥(مقاييس اللغة، ابن فارس )  ٢(

 ). ١٣٤٨(الفريوزابادي 
 -  باب فـضل ذكـر اهللا – كتاب الدعوات – أخرجه البخاري - متفق عليه من حديث أيب هريرة)  ٣(

 –،  ومـسلم »...إن هللا مالئكة يطوفون يف الطرق يلتمسون أهـل الـذكر«ولفظه ) ٦٠٤٥(حديث رقم 
 ).٢٦٨٩(  حديث رقم -ل جمالس الذكر  باب فض-كتاب العلم 

 ).٣/٤٥٥(النهاية يف غريب احلديث، ابن األثري )  ٤(
ٰ عـىل وجـه ً يف األصـل قلـيالٍ من غري اشـرتاكُدِرَوقد ت: (، ثم قال رمحه اهللا)١/١٣٦(إحكام األحكام )  ٥(

= 



 
 

 

٢٧٧ 

 . )١(»التفاضل يف أحد اجلانبني
 التفـضيل ال يكـون إال بـني مـشرتكني يف َّ أنٰ عـىل– رمحـه اهللا – كالمه َّفدل

ُفضلُ يزيد الـمَّمُ، ثٰىمعن  . )٢(ٰىل عليه يف ذلك املعنَّ املفضٰ عىلَّ
َّوهبذا يمكننا أن نعرف التفضيل من خالل ما نحن بصدده بأن  : هُِّ

 . )٣( فيهاٍ غريها ملزيةٰ عىلٍترجيح عبادة
 . ٌ بام فيه مشقةُمَلزُم هو الِّبضم امليم وتشديد الالم، : َّاملكلف

ُهو الـمخاطب بأحكام الرشيعة الـم: ًواصطالحا لزم بتنفيذها، وهو البـالغ ُ
َّخص الذي تعلق خطاب الرشَّهو الش: وقيل. )٤(العاقل  . )٥(ع بفعلهَّ

 
؛ املباركة فاضل بني األعامل يف رشيعته ْحكمته أنَّإن من كامل كرم اهللا و

ب َّ تقرْنَ وصفاته فهو سبحانه شاكر شكور، م– ٰ تبارك وتعاىل–لتظهر آثار أسامئه 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 

ومن «: عبيدةقال أبو ]. ٢٧: الروم [﴾ ..E  D  C ﴿: ٰ، ومنه قوله تعاىلاملصدر نفسه). املجاز
ٰيعرب عن تفضيل يشء عىل يشء فقولـه مـردود بقولـه تعـاىل) أهون(جعل  ٰ :﴿    _  ^  ]  \

اجلـامع ألحكـام القـرآن، : انظر]. ٢٥٥: البقرة [﴾Ë     Ê     É ﴿: ، وقوله]٣٠: النساء [﴾`
 ).١٤/٢١(القرطبي 

 ).١/١٥٧(إحكام األحكام )  ١(
 ).٣/١٥٤(، البحر املحيط، الزركيش )٣/١٠٨٦(أحكام القرآن، ابن العريب )  ٢(
 ). ١٣٩(؛ معجم مصطلحات أصول الفقه، قطب سانو )١١٩(َّمعجم لغة الفقهاء، رواس )  ٣(
 ) ٤٢٦(َّ؛ معجم لغة الفقهاء، رواس )١/١٧٥(ٰحاشية العطار عىل رشح اجلالل )  ٤(
 ).٢/٣٩٥(ابن أمري احلاج ، تيسري التحرير)  ٥(



 
 

 

٢٧٨ 

، وهو سبحانه يضاعف )١(ر منهاب إليه بأكثَّ من األعامل الصاحلة تقرٍإليه بيشء
 ٰعىل أضعاف كثرية، يثيب الكثري ٰ سبعامئة ضعف إىلٰ عرش أمثاهلا إىلٰاحلسنة إىل

ه خيتار ما يشاء من َّ أن-ٰسبحانه وتعاىل -ده ُّ ومن كامل ربوبيته وتفر.العمل اليسري
: سبحانهب عليها من املصالح واألجور ما ال يكون يف غريها، كام قال ِّرتُاألعامل وي

﴿  ¾   ½  ¼   »  º¹  ¸  ¶  µ  ´³  ²  ±  °   ¯
̂    _  ﴿: ٰ، وقال تعاىل)٢(﴾¿  ]  \[  Z  Y  X  W  V   U  T

i      h  g  f  ed  c      b  a  `﴾)٣( . 
َّاء، الـسمو بـاملكلَّ من مقاصد رشيعته الغـرَّكام أن َّ ُ  درجـة ٰ يـصل إىلٰىَّف حتـُّ

لعبوديــة للخــالق عــز وجــل، حيبهــا ســبحانه اإلحــسان، وهــي درجــة عاليــة يف ا
Ó  Ò  Ñ  ﴿:  وقـال)٤(﴾z}  |    {  ~    �﴿: ٰ كام قـال تعـاىل،ويرتضيها

Ø  ×  Ö  Õ  Ô﴾)٥( . 
َّ معرفة مـا فـضله اهللا ٰ حيرص عىلْ درجة اإلحسان؛ أنٰومما يوصل املكلف إىل

ٰمن األعامل، فيكون سباقا إليه؛ إذ األعامل والعبادات ليست عىل ً  يف ٍ واحـدةٍ درجـةَّ
وللفضائل واملصالح مراتب ال حييط «: - رمحه اهللا –  العيدالفضل، كام قال ابن دقيق

                                            
 

 ). ٩٤٩ – ٩٤٨(؛ تيسري الكريم الرمحن، ابن سعدي )٨/١٤١( العظيم، ابن كثري تفسري القرآن: انظر)  ١(
 .٦٨: سورة القصص، آية)  ٢(
 . ٧٤ – ٧٣: سورة آل عمران، آية)  ٣(
 .١٩٥:سورة البقرة، آية)  ٤(
 .١٢٨: سورة النحل، آية)  ٥(



 
 

 

٢٧٩ 

 . )١(»هبا البرش
َدا ومـِّيَ يف األعـامل واألقـوال سـَّإن«: - رمحـه اهللا –وقال ابن القـيم  ًودا، ُسً
ُورئيسا ومرؤوسا، وذ ً  . )٢(»وهناُ وما دًروةً

 
ٍ فـرد ِّلُ كـُفني بحسب ما تقتضيه مـصلحةَّسبة للمكلل تتفاضل بالنِّ األعامَّأن

لغـريه، ْورة أن يكـون كـذلك َّليس بالـرضف أحدهم ِّمنهم، فام كان األفضل يف حق
َّاألعـامل املتـساوية يف الرتبـة والدعنـد تـزاحم  :القاعـدة وجمال تطبيق هـذه رجـة، ُّ

 إمكـان اجلمـع فـال وجـه مـعَّوأما  وافل،وافل مع النَّكالفرائض مع الفرائض، والنَّ
جيح؛ لكون اجلمع  .  أكمل مرتبة وأبلغ يف حتصيل األجرللرتَّ

 : )٣( ينظر يف أمرين مهمنيْ عن أفضل األعامل أنهبحثف عند َّ املكلُعنيُومما ي
 َّعز- مواله ٰيف نفسه وخصائصها وما يصلحها وما حتتاجه؛ كي يتقرب به إىل -١

 األعامل ما يكون أصلح لذاته، فيكـون أفـضل ، وبذلك قد خيتار من-َّوجل
 هـذه ُلِّ يؤص– رمحه اهللا –وها هو اإلمام مالك . سبة لغريهسبة له، ال بالنِّبالنِّ

 العزلة ٰ رسالة حيضه فيها إىل)٤(يِرَمُالقاعدة ويؤكد عليها عندما أرسل إليه الع

                                            
 

 ). ١/١٤١(إحكام األحكام )  ١(
 ).١/٢٥٥(مدارج السالكني )  ٢(
 ).١٥٢ – ١٥١(ملفاضلة يف العبادات، سليامن النجران ا: انظر)  ٣(
عبد اهللا بن عبد العزيز بن عبد اهللا بن عبد اهللا بن عمـر بـن اخلطـاب، أبـو عبـد الـرمحن العمـري : هو)  ٤(

ً فقيها عاملا زاهدا عابـدا واعظـا، مولـده ومنـشأه -رمحه اهللا–العدوي املدين الزاهد القدوة العابد، كان  ً ً ً ً
= 



 
 

 

٢٨٠ 

 اهللا عز وجل َّإن«: ده يف جمالس العلم فكتب إليه اإلمام مالكِّهَزُوالعمل، وي
ٍقسم األعامل كام قسم األرزاق، فرب رجل َّ َّ فتح له يف الصُ الة، ومل يفتح له يف ُ

الصوم، وآخر فتح له يف الصدقة، ومل يفتح له يف الـصيام، وآخـر فـتح لـه يف 
ه من أفـضل أعـامل الـرب، ُ العلم وتعليمُونرش. اجلهاد، ومل يفتح له يف الصالة
 ما أنا فيه بدون ما أنت فيه، ُّ منه من ذلك، وما أظنوقد رضيت بام فتح اهللا يل
 بام قـسم ٰ كل واحد منا أن يرىضٰ خري، وجيب عىلٰوأرجو أن يكون كالنا عىل

 . )١(»الم َّ والس،اهللا له
 العمل، فعنـد انتـشار ٰ الفضل يزداد بزيادة احلاجة إىلَّيف احلاجة للعمل إذ إن -٢

يـن اهللا عـز وجـل، وعنـد انتـشار اجلهل تـزداد احلاجـة للعلـم والفقـه يف د
 النفقــة والبــذل والعطــاء ٰاملجاعــات والفقــر والكربــات تــزداد احلاجــة إىل

 األمـر ٰوالصدقات وتفريج الكربات، وعند انتشار املنكرات تزداد احلاجة إىل
 قدر احلاجـة ٰوهكذا يعظم الفضل ويكرب عىل.. .باملعروف والنهي عن املنكر

 .  سبيل اإلطالقٰسب احلاجة ال عىلواملصلحة، فيكون األفضل بح

ً قد يكون راجحا ُاليشء« :- رمحه اهللا –ويف هذا الشأن يقول ابن دقيق العيد 
ٌ هو، فإذا عارضه أمر آخرُه من حيثِّ حملٰظر إىلبالنَّ ٰ منه، قدم عـىلُ أرجحٌ ِّ ل مـن َّ األوُ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

ٰ ورحل إىل العراق، ثم عاد إىل املدينة، قال فيه ابن عيينةبيبمدينة الن هو العامل املشار إليه يف احلديث : ٰ
تـويف رمحـه اهللا . املدينـة عـامل من أعلم ًعاملا جيدون فال اإلبل أكباد يرضب الناس أن يوشكالنبوي 

ٰكـربى، ابـن سـعد الطبقـات ال: انظـر. ، بباديـة خـارج املدينـة كـان قـد اعتـزل فيهـا)هــ١٨٤(سنة 
 ).٣٧٨-٨/٣٧٣(النبالء، الذهبي  أعالم ؛ سري)٧/١٩(؛ الثقات، ابن حبان )٥/٤٣٥(

 ). ٧/١٨٥(التمهيد، ابن عبدالرب )  ١(



 
 

 

٢٨١ 

، عـاد احلكـم عـارض الـراجح إذا زال ذلـك املٰىَّ، حتٰ تزول الفضيلة األوىلْغري أن
ام هـو َّل إنـَّ تـرك األوَّ أنٰليل عىلَّ إذا قام الدٰىوْقَام يَّاألول من حيث هو هو، وهذا إن
 . )١(» ذلك بقرائن ومناسباتُخذْؤُألجل املعارض الراجح، وقد ي

ئات تتفاضل باألجناس ِّيَّ احلسنات والسَّإن« :- رمحه اهللا –ويقول ابن تيمية 
 . )٢(» هلاُضِرْعَ تٰىرْخُ أٍ، وتتفاضل بأحوالًتارة

 – بعـض ٰ باب تفضيل بعض األعامل عىل–وهذا الباب «: -رمحه اهللا-وقال
 مـن األعـامل، ٍ بتنوع األحوال يف كثـريُعَّتنوي ذلك قد َّفضيل، وأنَّرف فيه التْعُ مل يْنإ

 . )٣(» وقع فيها اضطراب كثريَّوإال
النظـر «: ابقني بقولـهَّمرين الـس األٰ إىل- رمحه اهللا–وقد أملح اإلمام الشاطبي 

، ٍ دون حـالٍ، وحـالٍ دون وقـتٍفيام يصلح كل مكلـف يف نفـسه؛ بحـسب وقـت
 ٍزانِ وٰفـوس ليـست يف قبـول األعـامل اخلـاص عـىل؛ إذ النٍُّ دون شخصٍوشخص

 ٰ يـدخل بـسببه عـىلٍ صـالحٍ عمـلَّبُا يف العلوم والصنائع كذلك، فرَّ، كام أهنٍواحد
 ُّ يكـون حـظٍ عمـلَّبُ آخـر، ورٰسبة إىل، وال يكون كـذلك بالنـٌِّ أو فرتةٌ رضرٍرجل
ً آخر، ويكـون بريئـا مـن ٍ منه يف عملٰى العامل أقوٰسبة إىلفس والشيطان فيه بالنِّالنَّ

ً نـورا َقِزُحقيـق هـو الـذي رَّذلك يف بعض األعامل دون بعض، فـصاحب هـذا الت
كـاليف، وصـربها َّ حتملهـا للتفوس ومراميها، وتفاوت إدراكها، وقوةيعرف به النُّ

                                            
 

 ).٣/٤٨(إحكام األحكام )  ١(
 ).١١/٦٦٠(ٰجمموع الفتاوى، ابن تيمية )  ٢(
 ).٢٤/١٩٩(ٰجمموع الفتاوى، ابن تيمية )  ٣(



 
 

 

٢٨٢ 

 احلظوظ العاجلة أو عـدم التفاهتـا، ٰ محل أعبائها أو ضعفها، ويعرف التفاهتا إىلٰعىل
 ذلـك هـو املقـصود َّ أنٰ كل نفس من أحكام الرشيعة هبـا، بنـاء عـىلٰفهو حيمل عىل

 .)١(»كاليفَّي التِّعي يف تلقَّالرش

  : أدلة القاعدة: الثانيالمطلب 

دت فيها إجابات َّ هلذه القاعدة بمجموع األحاديث التي تعدَّليمكن أن نستد
 عن أفـضل األعـامل، ويف – ريض اهللا عنهم أمجعني – أسئلة السائلني ٰ عىلملسو هيلع هللا ىلصبي النَّ

وقـد اختلفـت األحاديـث الـواردة يف «: هذا الشأن يقول ابن دقيق العيد رمحـه اهللا
 ٌا أجوبـةَّإهنـ:  هـذا بعـض، والـذي قيـل يفٰفضائل األعامل، وتقـديم بعـضها عـىل

 بـبعض ٌ، أو من هـو يف مثـل حالـه، أو هـي خمـصوصةٍ خمصوصٍ لسائلٌخمصوصة
 .)٢(»رادُا الـمَّ أهنٰاألحوال التي ترشد القرائن إىل
 : بوية املباركةَّومن هذه األحاديث الن

أي العمـل : ملسو هيلع هللا ىلصبي َّسألت الن«:  قال– ريض اهللا عنه – حديث ابن مسعود -١
ثم : قال.  الوالدينُِّرثم ب: ثم أي؟ قال: قال.  وقتهاٰالصالة عىل:  قال)٣( اهللا؟ٰأحب إىل

                                            
 

 ).٤/٤٧٠ (املوافقات، الشاطبي)  ١(
 ).١/١٣٢(إحكام األحكام )  ٢(
 ُّأي: كقول ابن مسعود ريض اهللا عنـه«: ٰ بعد ذكره أللفاظ احلديث األخرى– رمحه اهللا –قال ابن رجب )  ٣(

ٰ األعامل أقـرب إىل اجلنـة؟، وهـذه األلفـاظ متقاربـة املعنـى أو ُّيا نبي اهللا، أي: العمل أفضل؟ وكقوله ٰ
َّمتحدة؛ ألن ما كان من ٰ األعامل أحب إىل اهللا فهو أفضل األعامل، وهـو أقـرب إىل اجلنـة مـن غـريه َّ ٰ« .

  ).٤/١٧(فتح الباري : انظر



 
 

 

٢٨٣ 

  . )١(»اجلهاد يف سبيل اهللا: أي؟ قال

 ُّرِ بـَّمُثـ: (ملسو هيلع هللا ىلصوقولـه « :– رمحـه اهللا –  يقول اإلمام ابن رجـبوجه الداللة
ٰ له أم احتاج إىل– ريض اهللا عنه –كان ابن مسعود َّلـام ) الوالدين لديه بعد  واِِّر ذكر بٌّ

، كـام قـال َّ وجـلَّ اهللا عـزِّ حلـقٌبِّ الوالدين متعقُّ اهللا وحقُّالة حقَّ الصَّالة؛ ألنَّالص
 . )٣(»)٢(﴾T  S     R  Q﴿: ٰتعاىل

أي العمل : ُ سئلملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا َّأن«: - ريض اهللا عنه – حديث أيب هريرة -٢
ثـم : قيل. هاد يف سبيل اهللاجل: ثم ماذا؟ قال: قيل.  باهللا ورسولهٌإيامن: أفضل؟ فقال

 . )٤(» مربورٌحج: ماذا؟ قال
ام اختلفت هذه األحاديث َّإن«: - رمحه اهللا – )٥(بَّهلُ يقول الـموجه الداللة

                                            
 

 بـاب – كتـاب مواقيـت الـصالة – أخرجـه البخـاري - متفق عليه من حديث عبد اهللا ابن مسعود)  ١(
إليـامن بـاهللا  بـاب بيـان كـون ا– كتاب اإليامن –، ومسلم )٥٠٤( حديث رقم –فضل الصالة لوقتها 
 ).٨٥( حديث رقم –ٰتعاىل أفضل األعامل 

 .١٤: سورة لقامن، آية)  ٢(
 ).٣/٤١(فتح الباري )  ٣(
  باب من قال إن اإليـامن هـو – كتاب اإليامن – أخرجه البخاري - متفق عليه من حديث أيب هريرة)  ٤(

ٰامن باهللا تعاىل أفضل األعامل  باب بيان كون اإلي– كتاب اإليامن –، ومسلم )٢٦( حديث رقم –العمل 
 ).٨٣( حديث رقم –

ٰاملهلب بن أمحد بن أسيد، أبو القاسم ابن أيب صـفرة التميمـي، سـكن املريـة، ورحـل إىل املـرشق : هو)  ٥(
وسمع بمرص من مجاعة، وكانت له عناية شديدة بصحيح البخاري، اخترصه وله عليه تعليقـات، قـال 

تـويف . "والنظـر والعبـادة واحلـديث الفقـه يف املتفننني الراسخني لعلما أهل من": هِّابن فرحون يف حق
 ).هـ٤٣٣(رمحه اهللا سنة 

= 



 
 

 

٢٨٤ 

 بام هلم احلاجة إليه، أال تراه قد أسـقط ٍ قومَّلُ كَمَلْ أع- ملسو هيلع هللا ىلص –ه َّيف ذكر الفرائض، ألن
 مـن ُ العمل أفضل، وهي آكـدُّأي: ائلَّللسيام من جوابه ِّكاة والصَّالة والزَّذكر الص

 ْمُهَمَلْعَم كانوا يعرفون ذلك ويعملون به، فأَّ أهنِهِمْلِام ترك ذلك لعَّاجلهاد واحلج، وإن
 . )١(» هللاُ اإلسالم واحلمدُ دعائمْتَّ متٰىَّ حتْمِهِمْلِما مل يكن يف ع

 ُّسـول اهللا، أييـا ر: قالوا«:  قال– ريض اهللا عنه – )٢( ٰى حديث أيب موس-٣
 . )٣(» املسلمون من لسانه ويدهَِملَمن س: اإلسالم أفضل؟ قال

: ملسو هيلع هللا ىلصً رجال سأل النبي َّأن«: - ريض اهللا عنهام – حديث عبداهللا بن عمرو -٤
 . )٤(» من عرفت ومن مل تعرفٰالم عىلَّتطعم الطعام، وتقرأ الس: أي اإلسالم خري؟ قال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

املـذهب، ابـن  الـديباج: انظـر. - صـحيح البخـاري–النـصيح يف اختـصار الـصحيح : من تـصانيفه
 ).١/٣٤٨(فرحون

 ).١/٥٩(رشح ابن بطال )  ١(
ً، مشهور باسـمه وكنيتـه معـا، حـالف سـعيد بـن ٰعبد اهللا بن قيس بن سليم أبو موسى األشعري: هو)  ٢(

ٰ عىل خمـاليف ٰالعاص ثم أسلم وهاجر إىل احلبشة، وقدم املدينة بعد فتح خيرب، واستعمله رسول اهللا 
ٰاليمن، واستعمله عمر عىل البرصة بعد املغرية ثم استعمله عثامن عىل الكوفة، ثـم كـان أحـد احلكمـني  ٰ

ًلقد أويت أبـو موسـى مزمـارا مـن "  بالقرآن، قال فيه رسول ًبصفني، وكان من أحسن الناس صوتا ٰ
: انظـر. ، وقيل غري ذلك، بالكوفـة وقيـل مكـة)هـ٤٤: (وقيل) هـ٤٢( سنة  مات "مزامري آل داود

 ).  ٤/١٢١(؛ اإلصابة، ابن حجر )٣/٩٨٠(االستيعاب، ابن عبد الرب 
 – بـاب أي اإلسـالم أفـضل –تاب اإليامن  ك– أخرجه البخاري - ٰمتفق عليه من حديث أيب موسى)  ٣(

  حديث –  باب بيان تفاضل اإلسالم وأي أموره أفضل - كتاب اإليامن –، ومسلم )١١(حديث رقم 
 ). ٤٢(رقم 

 بـاب – كتاب اإليـامن – أخرجه البخاري – ريض اهللا عنهام –متفق عليه من حديث عبد اهللا بن عمرو )  ٤(
= 



 
 

 

٢٨٥ 

ُفيمكن أن يراد «: - رمحه اهللا –ابن حجر كام يقول : وجه الداللة من احلديثني
ٍ حتذير من خيش منه اإليذاء بيد أو لسان:لَّيف اجلواب األو ٰ فأرشـد إىلٍ ، ويف ِّ الكـفُ

َّ ذلـك، وخـص ٰفع العام بالفعل والقـول فأرشـد إىل فيه النَّٰى ترغيب من رج:الثاين
ْملا كانوا فيه من اجلهد، ر ملسيس احلاجة إليهام يف ذلك الوقت؛ ْكِّهاتني اخلصلتني بالذ َ
 . )١(»وملصلحة التأليف

  : تطبيقات القاعدة: الثالثالمطلب 

 .)٢(ُاجلهاد: فع األكرب يف القتالل للنَِّّتأهُجاع الباسل الـمُّ الشِّاألفضل يف حق -١
ُ من ينْتفع بصدقة مالهِّاألفضل يف حق -٢  . )٣(ُدقةَّالص: َُ

أن : ٌ وملكـة يف احلفـظ والفهـمٌ من كان لديه استعداد نفـيسِّاألفضل يف حق -٣
هـذا البـاب العظـيم؛ ِّاس وسد حـاجتهم يف يشتغل بالعلم الرشعي ونفع النَّ
 . لرتجيح املصلحة الالئقة به هلذا

ن احـسمهـا وإِّأن يـشتغل برب:  له والـدان حمتاجـان إليـهْنَ مِّاألفضل يف حق -٤
 ترك النوافل؛ لكون ٰ ذلك إىلٰىَّ لو أدٰىَّ اهللا عليه، حتِّصحبتهام بعد قيامه بحق

 .واألليق بهِّيف حقه  هو األرجح ه بوالديهِّبر
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
 باب بيان تفاضل اإلسـالم – كتاب اإليامن –، ومسلم )١٢( رقم  حديث–إطعام الطعام من اإلسالم 

 ).٣٩( حديث رقم –وأي أموره أفضل 
 ).١/٧٢(فتح الباري، ابن حجر )  ١(
 ).١/١٣٢(إحكام األحكام )  ٢(
 ).١/١٣٢(إحكام األحكام )  ٣(



 
 

 

٢٨٦ 

 
)١( 

 

  :شرح القاعدة: المطلب األول

َّتشكل هذه القاعدة ضابطا من ضوابط العمل بالفضيلة، وهو أنـ ًُ ُ  ه إذا تقابـلِّ
 تقـديم فـوات ُّه يـتمَّ؛ فإنـٍلة لعبادة ما، مع احتامل عـدم فعلهـاَّوتضاد طلب الفضي

 .الفضيلة يف مقابل إدراك أصل العبادة
ه ٰف أو يغلـب عـىلَّن املكلَّعندما يتيق: ق هذه القاعدة فهوَّوأما جمال تطبي  ظنـِّ

 .اعدم إمكان اجلمع بني العبادة وفضيلته
َّلفضائل يف العبادات، وقـرر  بباب ا– رمحه اهللا –العيد  ابن دقيق ٰىولقد اعتن

ْ البد من معرفتها ومراعاهتا ملـن أراد أنًةَّمِهُ مضوابط َّ د وازن بـني األعـامل ليـسعُ يـُ
 : املراتب، ومن تلك الضوابطٰبأعىل
: –وقال رمحـه اهللا . )٢(» وقيفَّالفضيلة ال توجد إال بالت«: – رمحه اهللا –قوله  -١

. )٣(»صبـاع الـنَِّّح مراتب ال حييط هبا البرش؛ فالواجب اتوللفضائل واملصال«
ٰام يرجع فيها إىلَّواب إنَّ مراتب الثَّإن«: – رمحه اهللا –وقال   .)٤(»صوص النُُّ

                                            
 

 ).٢/٨٦(إحكام األحكام )  ١(
 ).١/١٦١(إحكام األحكام )  ٢(
 ).١/١٤١(إحكام األحكام )  ٣(
 ).٢/٥٥(إحكام األحكام )  ٤(



 
 

 

٢٨٧ 

فضيلة الوسيلة بحسب فضيلة املتوسـل إليـه؛ فحيـث «: – رمحه اهللا –وقال  -٢
هـاد يف سـبيل  كان اجلَّوسل إليه تعظم فضيلة الوسيلة، ولـامتعظم فضيلة املت

 إعالن اإليامن ونرشه، وإمهـال الكفـر ورفـضه كانـت فـضيلة ٰ إىلًاهللا وسيلة
 .)١(» اجلهاد بحسب فضيلة ذلك

 .)٢(»الفضيلةتقتيض زيادة زيادة العمل «: – رمحه اهللا –وقال  -٣

  :أدلة القاعدة: المطلب الثاني

 مـن خـاف أن ال«: ملسو هيلع هللا ىلص قـال رسـول اهللا: قال-ريض اهللا عنه –حديث جابر  -١
َّيقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليـل، 

 .)٣(»فإن صالة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل

 أن ٰفيه دليـل رصيـح عـىل«: – رمحه اهللا –يقول اإلمام النووي  :وجه الداللة
ال يثـق  مـن َّ آخر الليل أفضل ملن وثق باالسـتيقاظ آخـر الليـل وأنٰتأخري الوتر إىل

 .)٤(»بذلك فالتقديم له أفضل

ٰويمكن أن يستدل عىل -٢ َّ َّ هـذه القاعـدة بـدليل مـن االعتبـار؛ وهـو أنُ لـة  منزٍ
َّكمل مع أصله، ورشط التُالفضيلة من العبادة بمنزلة الـم ملة مع األصـل، ْكِّ

                                            
 

 ).١/١٣٣(إحكام األحكام )  ١(
 ).٢/٢٤٠(إحكام األحكام )  ٢(
 – من خاف أن ال يقوم مـن آخـر الليـل فليـوتر أولـه باب – كتاب صالة املسافرين –أخرجه مسلم   )  ٣(

 ).٧٥٥(حديث رقم 

 ). ٦/٣٥(رشح مسلم، النووي   )  ٤(



 
 

 

٢٨٨ 

 .  األصل باإلبطالٰأال يعود اعتبارها عىل

ٰوسبب عدم اعتبار الفضيلة املؤدية إىل  : )١( أمرينٰفض أصلها؛ يعود إىل رِّ
َّأن يف إبطال األصل إبطـال الت: أحدمها َّكملـة مـع مـا كملتـه َّ التَّكملـة؛ ألنَّ

ٰكالصفة مع املوصوف، فإذا كان اعتبار الصفة يؤدي إىل ِّ  ارتفاع املوصوف، لزم مـن ِّ
ٰ هـذا الوجـه مـؤد إىلٰكملـة عـىلَّفاعتبـار هـذه الت. ًذلك ارتفاع الصفة أيضا عـدم  ٍّ

 . اعتبارها
ْأنا لو قدرنا تقدير: والثاين َّ َّا أنّ ية حتصل مع فوات املـصلحة كميلَّ املصلحة التً
 . فاوتَّ ملا بينهام من التٰ لكان حصول األصلية أوىلاألصلية؛

  : تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث

َّإذا كان عادم املاء يرجو وجوده يف آخـر الوقـت، فإنـ -١ َّم التـِّدُه يقـُ ل َّيف أو يممُ
ُالوقت إحرازا للفضيلة الـم  . )٢(ةَقَّحقً

ه إذا َّ ينـام؛ ألنـْه يوتر قبـل أنَّ يف آخر الليل، فإنِرْتِ كان خياف أال يقوم للوْنَم -٢
 . )٣( فوات الفضيلةٰعارض الفضيلة احتامل تفويت األصل قدمناه عىل

نـا نقـدم  إدراك الصالة نفـسها، فإن الصالة معٰإذا تعارضت فضيلة امليش إىل -٣
 . ألصل، ولو مع فوات الفضيلةإدراك ا

                                            
 

 ).٢/١١(طبي املوافقات، الشا: انظر  )  ١(

 ).٢/٨٦(إحكام األحكام : انظر  )  ٢(

 ).٢/٨٦(إحكام األحكام : انظر  )  ٣(



 
 

 

٢٨٩ 

ِّف األول احتامل فوات الصالة بالكلَّإذا عارضت مراعاة فضيلة الص -٤ ُ  كام –ة َّيَّ
بــوي هـو احلـال يف بعــض املـساجد الكبـرية كاملــسجد احلـرام واملـسجد النَّ

ٰنا نقدم إدراك الصالة عىلَّ، فإن-وغريمها  .  فوات الفضيلةِّ

 بعد طلـوع الـشمس أو االنـشغال )١(ُيان قضاء سنَّة الفجر نسٰىمن كان خيش -٥
ٰه يبادر إىلَّعنها؛ فإن ٰ؛ تقـديام لألصـل عـىلً قضائها بعد صالة الفجر مبـارشةُ ً 

 . )٢(فوات الفضيلة
 

 
 

                                            
 

ٰ أهنا تسمى بعرشة أسامء- رمحه اهللا–ذكر ابن حجر اهليتمي   )  ١( َّ  أو سـنة ،ركعتـي الفجـرسنة الفجـر، أو : َُّ
 أو سـنة ، ركعتـي الـربد أو، أو سنة الـربد، أو ركعتي الغداة، أو سنة الغداة، أو ركعتي الصبح،الصبح
 ).٢/٢٢٠(حتفة املحتاج : انظر. ٰ أو ركعتي الوسطى،ٰالوسطى

ٰوهـذا التطبيـق مبنـي عـىل ). ٤/٧٨(، املجموع، النووي )٨/١١٣، ١/١٧٤(األم، الشافعي : انظر  )  ٢( ٌّ
َّأفضلية قضائها بعد طلوع الشمس وذهاب وقت النهي َّ. 



 
 

  الفصل الثاني

  
الضوابط الفقهية في 
  كتاب إحكام األحكام

  



 
 

 

٢٩١ 

  المبحث األول
 

 
 : وفيه أربعة ضوابط

  الضابط األول
)١( 

  : شرح الضابط: المطلب األول

َّيفيد هذا الضابط املهم أن ُه إذا تعارض فعل الـصالة يف أول وقتهـا مـن غـري ُ
ٍحضور قلب مع فعلها بعده بقلب حارض َّ؛ فإنه يقدٍ اخلـشوع ًم الثاين مراعاة ملقـصد َُّ

 .الصالةوالطمأنينة املطلوبني يف 
 مـن ٰالفضيلة املتعلقـة بـذات العبـادة أوىل«: ٌرتباط بقاعدةوهذا الضابط له ا
ٌ؛ فإن حضور القلـب متعلـق بـذات الـصالة بخـالف )٢(»املتعلقة بمكاهنا أو زماهنا َّ

َّالصالة يف أول الوقت فإهنا متعلقة  َّبوصف عارض للعبادة وهو الزمـان الـذي هـو َّ ٍ
َّظرف إليقاعهـا؛ ومعلـوم أن مراعـاة الوصـف الـذايت أو ٌ  مـن مراعـاة الوصـف ٰىلٌ

 .)٣(العريض

                                            
 

 ). ١/١٤٨(إحكام األحكام : انظر)  ١(
؛ كشاف )٢/٣٩٥(ٰ؛ مطالب أويل النهى، السيوطي )١/٢٠٧(ٰأسنى املطالب، زكريا األنصاري : انظر  )٢(

 ). ٢/١١٦٢(القناع؛ البهويت 
 ). ٢/١٦٣(بريقة حممودة : انظر)  ٣(



 
 

 

٢٩٢ 

 
ُ من األعامل جوهرا وظاهرا، ومن ذلك العبادات التـي نتقـرب ٍ لكل يشءَّإن َّ ً ً

ِدمَقـُالة تأيت يف مَّ، والص  اهللا الكريمٰإىلهبا  ين، ِّ هـذه العبـادات؛ إذ هـي عمـود الـدَّ
وعليهـا مـدار الفـالح نـافق، وهي الفيصل بني املؤمن واملِّلة بني العبد وربه، ِّوالص
ُح، فإذا صلحت صلح سائر العملجاوالنَّ َُ َْ. 

ً و إن هلذه الصالة جوهرا به  ُقوامها وعليه مـدار قبوهلـا، أال وهـوَّ اخلـشوع : ُ
ٰ وصف وصف اهللا به املؤمنني كـام قـال تعـاىلُلَّوهو أو. وحضور القلب َ َ َ ْ ٍَ :﴿  "  !

: – رمحه اهللا –ابن سعدي ، ويقول الشيخ )١(﴾#  $  %  &  '  )  (
ً، مستحـرضا لقربـه، ٰهو حضور القلب بـني يـدي اهللا تعـاىل: واخلشوع يف الصالة«

ًبا بني يـدي ِّ التفاته، متأدُّ نفسه، وتسكن حركاته، ويقلُّفيسكن لذلك قلبه، وتطمئن
َّه، مستحرضا مجيع ما يقوله ويفعله يف صالته، من أوِّرب ا، فتنتفي  آخرهٰل صالته إىلً

َّالردية، وهذا روح الصالة واملقصود منهـا، وهـو الـذي بذلك الوساوس واألفكار  ِ َّ
ً للعبد، فالصالة التي ال خشوع فيها وال حضور قلب، وإن كانت جمزئة مثابا ُتبْكُي

 .)٢(» حسب ما يعقل القلب منهاٰواب عىلَّ الثَّعليها، فإن
ٰوهلذا فقد جاءت هذه الرشيعة املباركة باحلض عىل  اخلـشوع ٰكل ما يقـود إىل ِّ

هـي عـن وحضور القلب، فجاء األمر بأن نأيت الصالة وعلينـا الـسكينة، وجـاء النَّ

                                            
 

 .٢ – ١: سورة املؤمنون، آية)  ١(
 ).٥٤٨ – ٥٤٧(تفسري الكريم املنان، ابن سعدي )  ٢(



 
 

 

٢٩٣ 

 ٰ عـىلِّة النَّبويـة باحلـثنَُّّصاوير، ووردت الـسَّ التـٰالة إىلَّالصعن زخرفة املساجد، و
ق العيـد  ملا هلا من األثر يف هتيئة املصيل، يقول ابن دقي؛واتب قبل الفرائضَّنن الرُّالس
 لطيـف ٰى الفـرائض وتأخريهـا عنهـا، معنـٰويف تقديم الـسنن عـىل«: –رمحه اهللا –

فألن اإلنسان يشتغل بأمور الدنيا وأسباهبا، فتتكيف النفس : مناسب، أما يف التقديم
من ذلك بحالة بعيدة عـن حـضور القلـب يف العبـادة، واخلـشوع فيهـا الـذي هـو 

 . روحها
ُّفإذا قدمت الس ْلفريضة تأنست اٰنن عىلِّ ْ بالعبادة، وتكيفتُفس النََّّ ٍ بحالة َّ

م َّقدُ له لو مل تُ حتصلْ مل تكنٍة حسنةٍ حالٰتقرب من اخلشوع، فيدخل يف الفرائض عىل
وورود  .ر أو طالُام إذا كثَّيِ ال س،هي فيهف بام ُّ التكيٰ عىلٌفوس جمبولة النَُّّة، فإننَُّّالس

 .)١(»ُضعفهُابقة أو يَّيمحو أثر احلالة الس احلالة املنافية ملا قبلها قد
َّالصالة مثال إذا تقدمتها الطهارة أشعرت «:-رمحه اهللا–وقال اإلمام الشاطبي  ً

َّبتأهب ألمر عظيم، فإذا استقبل القبلة أشعر التوجه بحضور املتوجه إليه، فإذا 
ُّأحرض نية التعبد أثمر اخلضوع والسكون ً؛ فلو قدم قبلها نافلة...َّ ً كان ذلك تدرجيا َّ

ًللمصيل واستدعاء للحضور ِّ«)٢(.                        
َّوجاء هذا الضابط ليبني مكانة اخلشوع وحضور القلـب مـن الـصالة، وأنـ ه َّ

ٰمقدم عىل  . عند التزاحم مراعاة أول الوقتٌ
 

                                            
 

 ).١/١٧٠(إحكام األحكام )  ١(
 ).٢/٢٤(املوافقات )  ٢(



 
 

 

٢٩٤ 

  : أدلة الضابط: المطلب الثاني

ة، إذا أقيمـت الـصال«:  قـالملسو هيلع هللا ىلص أن النبي – ريض اهللا عنها –حديث عائشة  -١
َوحرض العشاء، فابدأوا بالع  .)١(»شاءََ

 ٰ عـىلٌويف احلـديث دليـل«: – رمحـه اهللا –  العيد يقول ابن دقيق:وجه الداللة
َّام ملا تزامحا قـدم َّل الوقت، فإهنَّ فضيلة أوٰفضيلة تقديم حضور القلب يف الصالة عىل

فون ِّتشوُم صالة يف الوقت، وال أداء الٰ حضور القلب عىلٰصاحب الرشع الوسيلة إىل
ٰ أيضا قد ال يقرصون احلكم عىلٰى املعنٰإىل  حضور الطعام، بل يقولون به عند وجود ً
 .  الطعامٰشوف إىلَّ، وهو التٰىاملعن

ُتيرسُا أن يكون مَّعام إذا مل حيرض، فإمَّ الطَّحقيق يف هذا، أنَّوالت  احلـضور عـن ِّ
ْ كاحلارض أوَ يكونٰىَّ، حتٍقريب  حكمه حكم َ يكونْ أنُدُعْل، فال يبَّ كان األوْفإن ال، َ

 حضوره، فال ينبغـي أن يلحـق باحلـارض، ٰىاين، وهو ما يرتاخَّ كان الثْاحلارض، وإن
ُّف وتطلُّ حضور الطعام يوجب زيادة تشوَّفإن  يكـون ْيادة يمكن أنِّوهذه الز.  إليهٍعٍ
ُ، فال ينبغي أن يلحق هبا ما ال يساوهيا،  الصالةٰارع اعتربها يف تقديم الطعام عىلَّالش

ًربا مل َتـْعُ مَونُكَ يْمكن أنُ يٍ وصفٰ إذا اشتمل عىلِّص النََّّ حملَّإن(: للقاعدة األصولية
ْيلغ ُ(«) ٢(. 

                                            
 

 – بـاب إذا حـرض العـشاء فـال يعجـل عـن عـشائه – كتاب األطعمـة –أخرجه البخاري : متفق عليه)  ١(
 باب كراهة الصالة بحرضة الطعام الذي يريد أكلـه – كتاب املساجد –، ومسلم )٥١٤٨(حديث رقم 

 ).٥٥٨( حديث رقم –يف احلال وكراهة الصالة مع مدافعة األخبثني 
 ).١/١٤٨(إحكام األحكام )  ٢(



 
 

 

٢٩٥ 

ال «:  يقـولملسو هيلع هللا ىلصسـمعت رسـول اهللا :  قالـت– ريض اهللا عنهام –ًوعنها أيضا  -٢
 .)٢(»)١(صالة بحرضة طعام، وال هو يدافعه األخبثان

ٰ أن تكون هناك صالة كاملـة ملـن صـىلٰى نفملسو هيلع هللا ىلصبي  النََّّ أن:وجه الداللة  وهـو َّ
ًيعاين غائطا أو بوال يدفعان أنفسهام، ليفتح هل ً َ املخرج فيربزان، ثم هو يدفعهام بضامُ  ِّمُ

اخل؛ وذلـك لكـون هـذه احلالـة منقـصة َّ الدٰاملخرج، وانضامم فخذيه ليدفعهام إىل
، فمن كانت هذه حاله جاز له تأخري الـصالة عـن )٣(كليةللخشوع، أو مذهبة له بال

 . أول وقتها
 ٰا أن تـؤدي إىلَّإمـ: ومدافعـة األخبثـني«: – رمحه اهللا –العيد يقول ابن دقيق 

 ذلك، امتنع دخول الصالة معـه، وإن ٰ إىلٰىَّ، أو ال؛ فإن أدٍ، أو رشطٍاإلخالل بركن
ٰ االختالل، وإن مل يؤد إىلدخل واختل الركن أو الرشط، فسدت الصالة بذلك  ذلك ِّ

 .)٤(»فاملشهور فيه الكراهة

  : تطبيقات الضابط: المطلب الثالث

َّإذا دخل وقت صالة وقد حرض طعـام، فإنـ -١  فـضيلة َّ؛ ألن)٥(ُ يبـدأ بالطعـامهٍ

                                            
 

 ).١/١٤٨(إحكام األحكام . الغائط والبول: األخبثان)  ١(
 باب كراهة الصالة بحرضة الطعام الذي يريد أكله يف احلال وكراهـة – كتاب املساجد –أخرجه مسلم )  ٢(

 ).٥٦٠( حديث رقم –الصالة مع مدافعة األخبثني 
 ).٢/٤٤(كشف اللثام، السفاريني : انظر)  ٣(
 ).١/١٤٨(إحكام األحكام )  ٤(
 ).١/١٤٨(إحكام األحكام )  ٥(



 
 

 

٢٩٦ 

 .  فضيلة أول الوقت عند التزاحمٰحضور القلب مقدمة عىل
ًن مدافعا للبـول والغـائط جيوز للمكلف تأخري الصالة عن أول وقتها إذا كا -٢

 فـضيلة حـضور القلـب واخلـشوع َّ؛ ألن)١(وما يف حكمهام كانحباس الريح
 .  فضيلة أول الوقتٰمقدمة عىل

ٰمن دخل عليه وقت الصالة وهو جمهد بحيث لو صىل -٣ َّ ُ  مل حيرض قلبه أو يعقـل ٌ
 . ًه جيوز له تأخريها عن أول وقتها طلبا حلضور القلبَّما يقرأ؛ فإن

 فواتـه، وقـد ٰىشُ خيٍ مهمٍان املكلف بانتظار مكاملة هاتفية مهمة أو موعدإذا ك -٤
؛ لتحصيل حـضور ٌعِسَّتُ له تأخريها ما دام الوقت مَّحرض وقت الصالة؛ فإن

 . القلب فيها

ٍمن كان موجودا يف مكان عام ميلء -٥ ٍ واغل والقواطع عن حضور القلب، َّ بالشً
 . له تأخريهاَّوقد دخل وقت الصالة فإن

                                            
 

 ). ٢/٩٣(؛ اإلنصاف، املرداوي )١/٤٣٠(؛ الفروع، ابن مفلح )١/١٤٨(إحكام األحكام )  ١(



 
 

 

٢٩٧ 

  الثانيالضابط 


)١(  

   :شرح الضابط: المطلب األول

ِ سـرت املـرأة وصـوهنا؛ لـئال تفـتن أو ٰيعة املباركة عـىلَّلقد حرصت هذه الرش ْ َ
َتفتن، وجاءت النُّ  ٰ قد علمه اهللا تبارك وتعاىلَّمتضافرة باألمر باحلجاب؛ لـام صوصُْ

 . ُّج والسفورُّمن عواقب ومآالت الترب
ُحمال للعبادة؛ رخص للنساء اخلروج و اهللاَبيوتوملا كانت املساجد  ِّ ُ  إليها، بل ً

 هذا اإلذن جاء َّ أنَّ، إال)٢(هاب للمساجدَّ من الذَّ عن منعهنملسو هيلع هللا ىلصبي هي من النَّجاء النَّ
 مقـصود الـشارع يف سـرتها ٰ املرأة أقـرب إىل جيعلًمرشوطا يف بعض األحاديث بام

 . املحافظة عليها وترغيبها يف احلشمة والعفافوصوهنا و
هـي عـن ويلـزم مـن النَّ«: - رمحه اهللا – يقول ابن دقيق العيد ٰىويف هذا املعن

ِّه لو كان ممتنعا مل ينْـه الرَّ؛ ألنَّمنعهن من اخلروج إباحته هلن َ َ  منـه، َّجـال عـن مـنعهنً

                                            
 

اإلعالم بفوائد عمدة األحكـام، ابـن : ٰوانظر يف معنى هذه القاعدة). ١/١٦٨(إحكام األحكام : انظر)  ١(
؛ العدة حاشية رشح العمـدة، الـصنعاين )٢/٣٩٤( فتح الباري، ابن حجر ؛)٢٤١ – ٢/٢٤٠(امللقن 

)١٤١ – ٢/١٤٠ .( 
 بـاب – كتـاب اجلمعـة –أخرجه البخـاري :  متفق عليه.»ال متنعوا إماء اهللا مساجد اهللا «: وهو حديث)  ٢(

كتـاب –ومـسلم  ،)٨٥٨( حـديث رقـم –ٰهل عىل من مل يشهد اجلمعة غسل مـن النـساء والـصبيان 
 ).٤٤٢( حديث رقم –ٰ باب خروج النساء إىل املساجد إذا مل يرتتب عليه فتنة –الة الص



 
 

 

٢٩٨ 

ٍ الفقهاء قد خصوه برشوطَّساء، ولكنواحلديث عام يف النِّ  . )١(»ٍ وحاالتُّ
ً رشوط خروج املرأة من بيتها عموما، – رمحه اهللا –وقد ذكر اإلمام ابن امللقن 

 :  بخمسة رشوطَّال خترج املرأة إال:  بعض العلامءوقال« :فقال
 . أن يكون ذلك لرضورة -١
 .  ثياهباٰىأن تلبس أدن -٢

 . هر عليها الطيب، وما يف معناه من البخورأن ال يظ -٣

 . أن يكون خروجها يف طريف النهار -٤

 . )٢ (»أن متيش يف طريف الطرقات دون وسطها لئال ختتلط بالرجال -٥

ُّالضابط الذي معنا ينتظم عددا من هذه الرشَّ أن َّوال شك ً ًوط، فالطيب مثال كام ُ ِّ
نع ملا فيه من حتريك داعية الرجال وشهوهتم، ُإنام م« :- رمحه اهللا –يقول ابن دقيق العيد 

ًام يكون سببا لتحريك شهوة املرأة أيضا، فام أوجب هذا املعنَّبُور  .)٣(» التحق بهٰىً
ٰوصيغة هذا الضابط ختتص باخلروج إىل ٍ املساجد مع أنه يـشمل كـل خـروج ُّ َُّ َّ

ً خروجها متعطرة أو متجملة من مفاسدٰللمرأة؛ وذلك ملا يرتتب عىل َّغري أنه  عظيمة ً
ٰيزداد خطرها إذا كان اخلروج إىل  :- رمحـه اهللا -نعاين َّ املسجد، كام يقول اإلمام الصُ

َوأي مفسدة أعظم من ش« ٍ  طيـب املـرأة أو سـامع أصـوات ِ قلب املصيل برائحـةِلْغُّ
 .)٤(» مالبسهاِنْسُحليها أو رؤية ح

                                            
 

 ).١/١٦٨(إحكام األحكام )  ١(
 ). ٢/٢٤٠(اإلعالم بفوائد عمدة األحكام، ابن امللقن )  ٢(
 ).١/١٦٨(إحكام األحكام )  ٣(
 ).٢/٥٠٣(العدة حاشية إحكام األحكام )  ٤(



 
 

 

٢٩٩ 

َودخول املرأة بزينتها املسجد يستلزم الفتنة عن ال صالة ونـزع اخلـشوع منهـا ُ
 . وفساد العبادة

   :أدلة الضابط: المطلب الثاني

ال «: ملسو هيلع هللا ىلصقـال رسـول اهللا :  قـال– ريض اهللا عـنهام –حديث عبداهللا بن عمر  -١
 . )٣(»)٢(وليخرجن تفالت«: ويف رواية. )١(» متنعوا إماء اهللا مساجد اهللا

قال لنا رسول :  قالت– ريض اهللا عنها – امرأة ابن مسعود – )٤(حديث زينب -٢
ًإذا شهدت إحداكن املسجد فال متس طيبا«: ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  ُّ«)٥( . 

ٍأيـام امـرأة «: ملسو هيلع هللا ىلصقـال رسـول اهللا :  قـال– ريض اهللا عنه –حديث أيب هريرة  -٣
                                            

 

ٰ باب هل عىل من مل يـشهد اجلمعـة غـسل مـن النـساء – كتاب اجلمعة – أخرجه البخاري: متفق عليه)  ١(
ٰ بـاب خـروج النـساء إىل املـساجد إذا مل –كتاب الـصالة –ومسلم  ،)٨٥٨( حديث رقم –والصبيان 

 ).٤٤٢( حديث رقم –يرتتب عليه فتنة 
 ).١/١٩١( النهاية، ابن األثري : انظر. أي تاركات للطيب: تفالت)  ٢(
 بـاب يف خـروج – كتاب الصالة –، وأبو داود يف السنن )٢/٤٣٨(أمحد يف املسند : ه الروايةأخرج هذ)  ٣(

ٰ،  وابـن اجلـارود يف املنتقـى )١/٣٣٠(، والدارمي يف سـننه )٥٦٥( حديث رقم –ٰالنساء إىل املساجد 
 واحلـديث من طرق عـن أيب سـلمة عـن أيب هريـرة ) ٥/٥٨٩(، وابن حبان يف صحيحه )١/٩١(

 ).٢/٢٩٣(لباين يف إرواء الغليل صححه األ
، اختلـف يف بن عتاب الثقفيـة، زوج عبـد اهللا بـن مـسعود) أو أيب معاوية(زينب بنت معاوية : هي)  ٤(

بل مهـا ثنتـان، ونـسبها ابـن : زينب اسم ورائطة لقب، وقيل: رائطة، وقيل: زينب وقيل: اسمها فقيل
ًعبد الرب بام ذكر أوال  ).٧/٦٨٠(؛ اإلصابة، ابن حجر )٤/١٨٥٦(ن عبد الرب االستيعاب، اب: انظر. ُِ

 حـديث رقـم –ٰ باب خروج النساء إىل املساجد إذا مل يرتتب عليه فتنة –كتاب الصالة –أخرجه مسلم )  ٥(
)٤٤٣.( 



 
 

 

٣٠٠ 

 . )١(»ًأصابت بخورا فال تشهد معنا العشاء اآلخرة

ًا نصت مجيعاَّأهن: وجه الداللة من هذه األحاديث ْ ب يـِّ منع املرأة مـن الطٰ عىلَّ
 ٰجـال ممـا يـؤول إىل الرٰىهوة لـدَّ ملا فيه من حتريـك الـش املسجد؛ٰحال خروجها إىل

يب مـا يف ِّلحق بالطُفي«: - رمحه اهللا–  العيدقال ابن دقيق قدو .حصول الفتنة بذلك
  .)٢(»معناه

   :تطبيقات الضابط: المطلب الثالث

َّال جيوز للمرأة أن تتطيب  -١ ٍيه مـن خمالفـة ألمـر  املسجد؛ ملا فٰعند خروجها إىلْ
 .)٣( وحتريك شهوة الرجال وفتنتهم،ملسو هيلع هللا ىلصبي النَّ

 عنـد ِّ كالـضيقة والـشفافةة والفاتنـةنََسَ باملالبس احلـُ اخلروجلمرأةال جيوز ل -٢
 .)٤( املسجد؛ ملا فيها من حتريك شهوة الرجال وفتنتهمٰذهاهبا إىل

ا فيـه مـن حتريـك ينة؛ ملِّاحليل الذي يظهر أثره يف الزْال جيوز للمرأة أن تلبس  -٣
 .)٥(شهوة الرجال وفتنتهم

  

                                            
 

 حـديث رقـم –ٰ باب خروج النساء إىل املساجد إذا مل يرتتب عليه فتنة –كتاب الصالة –أخرجه مسلم )  ١(
)٤٤٤.( 

 ).١/١٦٨(كام األحكام إح)  ٢(
 ).١/١٦٨(إحكام األحكام : انظر)  ٣(
 ).١/١٦٨(إحكام األحكام : انظر)  ٤(
 ).١/١٦٨(إحكام األحكام : انظر)  ٥(



 
 

 

٣٠١ 

  الثالثالضابط 
)١( 

   :شرح الضابط: المطلب األول

 
 . )٢(مصدر سجد، وهو اخلضوع مع خفض الرأس: ود، لغةُجُّالس

، وأصابع القـدمني هو وضع اجلبهة واألنف والكفني والركبتني: ًواصطالحا
 . )٣( األرضٰعىل

 . )٤(الغفلة عن اليشء، وذهاب القلب عنه: و، لغةْهَّالس
ًالسهو اصطالحاود ُجُسَّوأما تعريف  ْ سجدتان بني التشهد والـسالم، : ، فهوَّ

 . )٥(مرشوع للخلل احلاصل يف الصالة
 . )٦(نقيض اخلروج: ، والدخول» َلَخَد«مأخوذ من مادة : داخل، لغةَّالت

                                            
 

؛ )١/٤٢٩(قواعد األحكام، العز بن عبـد الـسالم : ، وانظر هذه القاعدة يف)٢/٣٣(إحكام األحكام )  ١(
؛ األشـباه والنظـائر، ابـن امللقـن )١/٣٧(ر، الزركـيش ؛ املنثـو)٩٣(األشباه والنظـائر، ابـن الوكيـل 

)١/٣٦٠ .( 
؛ املـصباح املنـري، الفيـومي )١/٢٢٠٢(؛ تاج العروس، الزبيدي )٣/٢٠٤(لسان العرب، ابن منظور )  ٢(

)١/٢٦٦ .( 
 ). ٢١٥(معجم لغة الفقهاء، رواس )  ٣(
 وانظـر يف الفـرق بـني الـسهو ).١٤/٤٠٦(؛ لسان العرب، ابن منظـور )١/٢٧٧(العني، الفراهيدي )  ٤(

 . من هذا البحث) ١٧٨(والنسيان صفحة 
 ).١/١٢٦(؛ كفاية األخيار، احلصني )١/١٩٦(حاشية القليويب )  ٥(
 ).١١/٢٣٩(لسان العرب، ابن منظور )  ٦(



 
 

 

٣٠٢ 

. غة يقتيض املشاركة بني أمرينُّ وزن التفاعل وهو يف اللٰداخل عىلَّوقد جاء الت
 ٍ يف يشءٍ يشءِ عن دخـولٌداخل عبارةَّالت«: بقوله -رمحه اهللا– )١(فه اجلرجاينَّوقد عر

 . »ٍ ومقدارٍ حجمِآخر بال زيادة
وده داخل يقـرتن وجـَّ التـَّ أنٰ يـدل عـىل» آخـر ٍ يف يشءٍدخول يشء«: فقوله

 ْأي: »مقـداربال زيادة حجم و ... «: بوجود شيئني يدخل أحدمها يف اآلخر، وقوله
  .  ام تداخلهٰ بناء عىلٍ واحدٍب أثرُّ ترتٰفيه إشارة إىل

َّغـوي متناسـب مـع مـا يرتتـُّ اللٰىوهذا املعن داخل يف األحكـام َّ التـٰب عـىلٌ
 اشـرتاكها يف ُقِّقـُ حيٍوجـه ٰ عليه دخول بعضها يف بعض عـىلُبَّ يرتتُعية؛ حيثَّالرش

 . )٢(نفس احلكم
ٰترتيب أثر واحد عىل«: هَّ، فيمكن تعريفه من خالل ما سبق بأنًا اصطالحاَّوأم ٍ ٍ 

 .)٣(»شيئني خمتلفني

                                            
 

عيل بن حممد بن عيل، أبو احلسن، زين الدين، الـرشيف اجلرجـاين احلـسيني، مولـده بتـاكو  سـنة : هو)  ١(
 مجيع يف ًإماما وصار": ، وتعلم بشرياز، فربع يف اللغة واملنطق والكالم والفقه، قال الشوكاين)ـه٧٤٠(

 يف صـيته وطـار وجليلهـا دقيقهـا يف متبحـرا أنواعها مجيع يف مصنفا هبا ًمتفردا وغريها العقلية العلوم
 وينقلـون العلـامء أكابر اهب حيتج فن كل يف مشهورة وهي البالد مجيع يف بمصنفاته الناس وانتفع اآلفاق
 .بشرياز) هـ٨١٦( سنة – رمحه اهللا –تويف . "عنها ويصدرون ويوردون منها

؛ )٥/٣٢٨(الضوء الالمع، الـسخاوي : انظر. كتاب التعريفات، ورشح املواقف للعضد: من تصانيفه
 ).٥/٧(؛ األعالم، الزركيل )١٢٥(؛ الفوائد البهية، اللكنوي )١/٤٨٨(البدر الطالع، الشوكاين 

 ).١٤(حممد خالد . التداخل وأثره يف األحكام الرشعية، د: انظر)  ٢(
؛ )٢/٢٩(الفـروق، القـرايف : ٰولالستزادة يمكـن الرجـوع إىل). ١/٢٠٠(املوسوعة الفقهية الكويتية )  ٣(

= 



 
 

 

٣٠٣ 

 
َّابط أنَّيفيد هذا الض  بعضها يدخل َّ فإنو؛ْهَّدت موجبات سجود السَّه إذا تعدُ

ً سجودا واحدا للجميعِّيسجد املصيلٍيف بعض، و ً . 
 اإلمجاع ُقد حكي فًا أو نقصانً زيادةٍ واحدٍ من جنست هذه املوجباتإن كانف

 ه ال يتكـررَّ أنـٰمهور عـىل فـاجلٍ ونقـصٍ بزيـادةترَّ تكـرْا إنَّد، وأمـُّعدَّ عدم التٰعىل
 .)١(جودُّالس

َّهذا وقد عد سجود الس   َّ ًفاقا، كـام َّا ات أسباهبِدُّ بتعدُدَّو يف املسائل التي ال تتعدْهُ
 : يف التكميل بقوله -رمحه اهللا– )٢(َّأشار ميارة

َإن يتعدد سبب، واملوجب ٌ  
ٍكناقض سهو ولوغ والفدا ٍ  
  وذا كثـــري، والتعـــدد ورد

  

ــ     هلــن موجــبٰىٌمتحــد كف
  حكايـــة حـــد تـــيمم بـــدا
ْبخلف أو وفق بنص معتمد ْ ُ  

 

ٰوقد اعرتض عىل  الكثري مـن َّأن: نييع: وذا كثري:  قول ميارة يف البيت األخريُ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

؛ )٤٩٤(ٰ؛ حاشـية الطحطـاوي عـىل مراقـي الفـالح )١٦٦(ٰالتوقيف عىل مهامت التعاريف، املنـاوي 
 ). ١٢٦( الفقهاء، رواس معجم لغة

 ). ٢/١٥(مواهب اجلليل، احلطاب : انظر)  ١(
، وهـو )هــ٩٩٩(حممد بن أمحد بن حممد، أبو عبد اهللا الفايس، فقيه املالكية، العالمة، مولـده سـنة : هو)  ٢(

 ). هـ١٠٧٢( سنة – رمحه اهللا –من مشاهري متأخري املالكية، تويف 
رشح حتفة احلكام، والدر الثمـني يف رشح منظومـة املرشـد املعـني، اإلتقان واإلحكام يف : من تصانيفه

 ).٩/١٤(؛ معجم املؤلفني، كحالة )٦/١١(األعالم، الزركيل : وغريها، انظر



 
 

 

٣٠٤ 

 . )١(دت أسبابهَّد املوجب الذي تعدُّ تعدُفروع هذه املسألة، عدم
د هو ُّعدَّ التَّد أسباهبا، وال تتداخل؛ ألنُّد بتعدَّبل األصل يف األحكام أن تتعد

 . )٢( القياسٰمقتىض
اب  مـن األسـبٍ سـببُّلُه لو انفرد كـَّأن:  القياسٰ هو مقتىضَدُّعدَّ التَّ أنُوبيان

 . )٣(َّ عليه مسببه، فكذا لو اجتمع مع غريهَبَّتََرتَل

   :أدلة الضابط: المطلب الثاني

ٰصىل«: عن أيب هريرة ريض اهللا عنه قال -١  صـاليت ٰى إحـدملسو هيلع هللا ىلص بنـا  رسـول اهللا َّ
ِّيشَالع ٰ، فصىل)٤(ِ ٰ بنا ركعتني، ثم سلم، فقام إىلَّ  خـشبة معروضـة يف املـسجد، َّ

َّ، وشـبك بـني ٰى اليـرسٰ عـىلٰىضـع يـده اليمنـفاتكأ عليها كأنه غضبان، وو
َأصابعه، وخرجت الرسعان  –ُقرصت الـصالة :  من أبواب املسجد، فقالوا)٥(َّ

ٌ فهابا أن يكلامه، ويف القوم رجل يف يديه طـول، – وعمر )٦( ويف القوم أبو بكر َّ
                                            

 

 ).٥/٤٧٨(أضواء البيان، الشنقيطي : انظر)  ١(
روق، ؛ هتـذيب الفـ)٢/٣٠(؛ الفروق، القـرايف )١/١٨٢(قواعد األحكام، العز بن عبدالسالم : انظر)  ٢(

 ). ٢/٤٠(حممد عيل بن حسني املالكي 
 ).٦٢(خالد اخلشالن .دالتداخل بني األحكام، : انظر)  ٣(
َّورد تعيينهـا يف إحـدى الروايـات أهنـا صـالة العـرص ويف أخـرى أهنـا صـالة الظهـر، والروايتــان يف )  ٤( َّٰ ٰ

 .الصحيحني
َالرسعان بفتح السني والراء)  ٥( َّأوائل الن: َّ ْتسارعون إىل اليشء ويقبلـون عليـه بـرسعةَاس الذين يُ ُ ِٰ ِ ْ َُ ُ ُوجيـوز . َ

 .)٢/٣٦١ (، ابن األثري النهاية يف غريب األثر.تسكني الراء
 بن عامر، أبو بكر الصديق، التيمي القريش، صـاحب رسـول اهللا) أيب قحافة(عبد اهللا بن عثامن : هو)  ٦(

= 



 
 

 

٣٠٥ 

 مل: يا رسول اهللا، أنسيت، أم قرصت الصالة؟ قال:  فقال)١(ذو اليدين: يقال له
ٰنعـم، فتقـدم فـصىل: أكام يقول ذو اليدين؟ فقالوا: أنس ومل تقرص، فقال َّ  مـا َّ

َّترك، ثم سلم، ثم كرب وسجد مثل سجوده أو أطول، ثـم رفـع رأسـه وكـرب،  َّ
َّفربام سألوه، ثم سلم َّ«)٢( . 

ٰفيـه دليـل عـىل«: – رمحه اهللا –  العيد يقول اإلمام ابن دقيقوجه الداللة  َّ أنٌ
َّ سـلم، وتكلـم، ملسو هيلع هللا ىلصبـي  النََّّد أسـبابه، فـإنُّد بتعـدَّو يتداخل، وال يتعدْهَّسجود الس َّ

 . )٣(» فيها بسجدتنيٰى، وهذه موجبات متعددة، واكتفٰىومش

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 بعد األنبيـاء، بإمجـاع األمـة ال خيـالف يف ذلـك إال وخليفته، ثاين اثنني إذ مها يف الغار، خري هذه األمة
أول مـن : األشقياء، مولده بعد الفيل بسنتني وستة أشهر، وهو من أول من أسلم من الرجـال، ويقـال

 مـن ، وكـان ٰ طوال حياته ومل يتخلف عنه قط حتى تويف رسول اهللا ًأسلم مطلقا، صحب النبي
ٰا بأنساب العرب وأيامها، وهو أول خليفة للمسلمني، وتوىل أرشف الناس، صاحب جتارة يف مكة، عامل ً

انظر ترمجته وافيـة . بمدينة النبي) هـ١٣( سنة ، ومناقبه كثرية غزيرة، تويف ًاخلالفة سنتني وأشهرا
؛ اإلصـابة، )٩٧٨-٣/٩٦٣(االستيعاب، ابن عبد الـرب : من تاريخ ابن عساكر، وانظر) ٣٠(يف اجلزء 

 ).٤/١٦٩(ابن حجر 
ٰ حتى روى عنه املتأخرون من التابعني، كام ذكر ، عاش اخلرباق السلمي، صاحب رسول اهللا: هو)  ١( ٰ

 ).٢/٤٢٠(؛ اإلصابة، ابن حجر )٢/٤٥٧(االستيعاب، ابن عبد الرب : انظر. أبو عمر ابن عبد الرب
 فـسجد  بـاب إذا سـلم يف ركعتـني أو يف ثـالث– كتـاب الكـسوف -أخرجـه البخـاري: متفق عليـه)  ٢(

، )٦٨٢٣، و٥٧٠٤، و١١٧٠، و٦٨٢، و٤٦٨(، وأخرجـه بـرقم )١١٦٩( حديث رقم –.. سجدتني
 ).٥٧٣( حديث رقم – باب السهو يف الصالة والسجود له – كتاب املساجد –وأخرجه مسلم 

 ).٢/٣٣(إحكام األحكام )  ٣(



 
 

 

٣٠٦ 

أن «: ملسو هيلع هللا ىلصبـي  وكان مـن أصـحاب النَّ– ريض اهللا عنه – َةنَْيَحُعن عبداهللا بن ب -٢
ٰ صىلملسو هيلع هللا ىلصالنبي  س، فقـام النـاس  هبم الظهر فقام يف الركعتني األوليني، ومل جيلَّ

َّ الصالة، وانتظر الناس تسليمه، كرب وهو جالس، فـسجد ٰ إذا قىضٰىمعه، حت
 . )١(»َّسجدتني قبل أن يسلم ثم سلم

 عـدم تكـرار ٰفيه دليل عـىل«: – رمحه اهللا – قال ابن دقيق العيد وجه الداللة
 هلـام ٰىًعا، واكتفـشهد مَّه قد ترك اجللوس األول والتَّو؛ ألنْهَّجود عند تكرار السُّالس

 . )٢(»بسجدتني
ام أنـا َّإنـ... «:  قالملسو هيلع هللا ىلص أن النبي – ريض اهللا عنه –حديث عبداهللا بن مسعود  -٣

 سـجدتني وهـو ْكم، فليـسجدُ أحـدَِيسَ كام تنسون، فإذا نٰىسْنَمثلكم، أٌبرش 
 . )٣(» ٌجالس

َّ علق سجود السملسو هيلع هللا ىلصه َّ أنوجه الداللة إذا نيس ف«: سيان بقوله مطلق النِّٰو عىلْهَّ
َسيان مرة واحدة أو أكثر، ف النُِّ وهو يشمل»أحدكم  ً  .  فيه بسجدتنيٰىفَتُْكيً

ْ، فيكمن أنٰىومن جهة املعن -٤  :ُ يقالُ

 ُالة، وإرغامَّ اخللل الواقع يف الصُو، هو جربْهَّ من سجود السَ املقصودَّإن: ًأوال         

                                            
 

 ). ٢٤٤(سبق خترجيه، صفحة )  ١(
 ). ٢/٣٨(إحكام األحكام )  ٢(
 حـديث رقـم – باب التوجه نحـو القبلـة حيـث كـان – كتاب الصالة –أخرجه البخاري : همتفق علي)  ٣(

 ).٥٧٢( حديث رقم – باب السهو يف الصالة والسجود له –  كتاب املساجد -، ومسلم )٣٩٢(



 
 

 

٣٠٧ 

 .)١(ٍ سهوْنِ مَ ألكثرٍ واحدٍالشيطان، وهذا املقصود حيصل بسجود
ُه يتداخل ألمر به عند َّ ولوال أن،الةَّ آخر الصٰ إىلٌرَّو مؤخْهَّ سجود السَّإن: ًثانيا         
 .)٢(الوةِّيت عند التأالوة يِّكسجود التو ْهَّالس

  :تطبيقات الضابط:المطلب الثالث

ُإذا سلم اإلمام عن نقص وهو شاك، ث -١ ٌ ٍ قص، نَّ سأل املأمومني فأخربوه هبذا الَّمَّ
ْ؛ ألن سـجود الـسه وتكفيـه سـجدتنيلنَّقص ولكالمه معهـمه يسجد لَّفإن َّ و َّ

 .يتداخل
 َّ؛ ألنَّ ركعة، فإنه يسجد سجدتني للجميـعًيف صالته ناسيا، ثم زادَّمن تكلم  -٢

 . د أسبابهُّد بتعدَّو ال يتعدْهَّسجود الس
 

                                            
 

 ).١/٢٦٩(؛ املنثور، الزركيش )٥/٦٠(رشح مسلم، النووي )  ١(
 ).٤/١٧٢ (فتح العزيز رشح الوجيز، الرافعي)  ٢(



 
 

 

٣٠٨ 

  الضابط الرابع
)١(  

  

  : شرح الضابط: المطلب األول

 
ُاالعتزام واالعـتامد واألم وطلـب الـيشء : غةُّالل مجع مقصد وهو يف املقاصد ُّ َ

 .)٢(وإتيانه
ٰخطب عـىل:  املنرب، يقالٰقال عىلُ بضم اخلاء، هي ما يُاخلطبة َ َ ً املنـرب خطبـة َ ْ ُ– 

َّ وخطابة، وأم–بضم اخلاء   فهي طلب نكـاح املـرأة، وهبـذا – بكرس اخلاء –ة َبْطِا خً
م كانوا ال َّب، وهو األمر العظيم؛ ألهنَْطمن اخل: يكون اشتقاقها من املخاطبة، وقيل

 . )٣(جيعلوهنا إال عنده
ُهي الكالم املؤلف الـم:  فقيلالحا يف االصطَّأم ًمن وعظا وإبالغاِّتضَّ ً)٤( . 

ٍ، من شخص معتقدٍ أو مظنونةٍ مقبولةٍن مقدمات مٌبَّ مركٌقياس« اَّإهن: وقيل ٍ 
ا َّوأم. )٥(»اس فيام ينفعهم من أمور معاشهم ومعادهمفيه، والغرض منها ترغيب النَّ

                                            
 

 ).٢/١٤١(إحكام األحكام )  ١(
 ).٣٩٦(؛ القاموس املحيط )٢٢٤(؛ خمتار الصحاح، الرازي )٣/٣٥٣(لسان العرب، ابن منظور )  ٢(
 ).١٠٣(؛ القاموس املحيط )٧٦(خمتار الصحاح، الرازي )  ٣(
 ).٨٤(حترير ألفاظ التنبيه، النووي )  ٤(
 ).١٣٤(التعريفات، اجلرجاين )  ٥(



 
 

 

٣٠٩ 

 يف – رمحـه اهللا – )١( طبة اجلمعة بخصوصها فقـد قـال اإلمـام الكاسـاينُتعريف خ
 حتميـد اهللا ٰ ملا يـشتمل عـىلٌواخلطبة يف املتعارف اسم«: معرض كالمه عن أحكامها

ذكري َّعاء للمسلمني، والـوعظ والتـُّ، والدملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا ٰالة عىلَّناء عليه، والصَّوالث
 .)٢(»هلم

 : مطلوبات اخلطبة
َّطبـة غايـات وأهـدافا يتأكـُ للخَّإن ً ُد اإلتيـان هبـا، وقـد اختلـف الفقهـاء يف ٍ

ً، ومنهم من سامها رشوطا)٣(ًتسميتها، فمنهم من أطلق عليها أركانا ، ومنهم مـن )٤(ّ
ٰ واحد وهو احلرص عىلٰىَّ، واملؤد)٥(ًيها فروضاِّسمُي   . يف اخلطبة مراعاهتاٌ

 : )٦(و التايلْح النَّٰوهي عىل
                                            

 

فقيـه ال الكاشـاين، يلقـب بملـك العلـامء، أو ، عالء الدين الكاسـاين،ن مسعود بن أمحدأبو بكر ب: هو)  ١(
دريس فيهـا، َّ كاسان يف تركستان، سكن حلب وواله الـسلطان حممـود زنكـي التـأمري،  القدوةنفياحل

 ،)هـ٥٨٧(وفيها كانت وفاته سنة 
 بغية الطلب يف تاريخ حلـب، ابـن :انظر. السلطان املبني يف أصول الدين،  بدائع الصنائع:من تصانيفه

 ).٢/٧٠(؛ األعالم، الزركيل )٥٣(؛ الفوائد البهية، اللكنوي )١٠/٤٣٤٧(العديم 
 ).١/٢٦٢(بدائع الصنائع )  ٢(
، والـرشبيني يف رشحـه مغنـي )٢/٢٤(، والنووي يف روضة الطـالبني )٢/٢٧٨(كالغزايل يف الوسيط )  ٣(

 ). ١/٢٧٠(رقي ، والزركيش يف رشح اخل)١/٢٨٥(املحتاج 
 ).٢/٣٧٨(، واملرداوي يف اإلنصاف )٢/٧٥(كابن قدامة يف املغني )  ٤(
 ).٤/٤٣٨(كالنووي يف املجموع )  ٥(
؛ رشخ خمتـرص اخلرقـي، الزركـيش )٢/٧٥(؛ املغنـي، ابـن قدامـة )٢/٢٧٨(الوسيط، الغـزايل : انظر)  ٦(

ٰ هـذه األركـان ليـست عـىل َّ أنٰوجتـدر اإلشـارة إىل). ١/٢٨٥(؛ مغني املحتاج، الرشبيني )١/٢٧٠(
َّ يف اآلكديةٍ واحدةٍدرجة ِ َ. 



 
 

 

٣١٠ 

 . – ٰ تعاىل–محد اهللا : األول
 . ملسو هيلع هللا ىلصبي  النَّٰالة عىلَّالص: الثاين

 .  اهللاٰىة بتقوَّاملوعظة، والوصي: الثالث
 .  من القرآنٍقراءة يشء: الرابع

 املقـصود منهـا، وجـاء باألكمـل َقَّطبة فقد حقُ هبذه األركان يف اخلٰى أتْنَفم
ًطبـة عرفـا، يقـول شـيخ ُ اخلُ املجزئ منها فهو مـا يقـع عليـه اسـمُرْدَا القَّفيها، وأم ْ ُ

ه َّنيا وذكـر املـوت؛ ألنـُّ الدُّطبة ذمُال يكفي يف اخل«: – رمحه اهللا –اإلسالم ابن تيمية 
ُفا بام حيْرُطبة عُ من اسم اخلَّالبد  مـن َّ، بـل البـد... اخلـريٰ القلوب ويبعث هبا إىلُكِّرً
، )١(»ذكري بآالئـهَّ اهللا، والتـٰعوة إىلَّجـر عـن املعـصية، والـدَّ الطاعة، والزٰ عىلِّاحلث
 .)٢(» باختصار يفوت به املقصود– اخلطبة –وال حتصل «: وقال

طبـة ُه إذا خطـب خَّأنـوالـصواب «: – رمحه اهللا –ويقول الشيخ ابن سعدي 
ٍ ذلك كاف وإن مل يلتزم تلك املـذكورات، نعـم مـن َّحيصل هبا املقصود واملوعظة أن

 .)٣(».. .ملسو هيلع هللا ىلص رسوله ٰ اهللا، وعىلٰناء عىلَّكامل اخلطبة الث
 ِن األربعـة يف كـال عندما سئل عن اشرتاط تلـك األركـا– رمحه اهللا –وقال 

 ٰى، وإذا أتـٌ من اخلطبتني فيه نظـرٍّلُعة يف كاشرتاط الفقهاء األركان األرب«: اخلطبتني
 ٰىنة للقلـوب فقـد أتـِّيَلُبه املقصود من اخلطبة الواعظة الــم بام حيصل ٍطبةُ خِّلُيف ك

                                            
 

ٰالفتاوى الكربى، ابن تيمية )  ١( ٰ)٤/٤٣٠.( 
 .املصدر نفسه)  ٢(
 ).٧٠(املختارات اجللية )  ٣(



 
 

 

٣١١ 

ْ محَّ أنَّباخلطبة، ولكن ال شك  مـن ٍ، وقـراءة يشءملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا ٰالة عىلَّ اهللا، والصَدَ
 .)١(» هلاٌطبة، وهي زينةُالقرآن من مكمالت اخل

األمر «:  اخلالف يف هذه املسألة بقوله– رمحه اهللا –  العيد ابن دقيقٰىقد حكو
َّطبة، وقد عد بعض ُذكري من مقاصد اخلَّ طاعته واملوعظة والتٰ عىلِّ اهللا، واحلثٰىبتقو

 اهللا، وبعـضهم جعـل الواجـب مـا ٰىاألمر بتقو: الفقهاء من أركان اخلطبة الواجبة
ة نَُّّ بـه الـسٰىَّ به الواجب يف اخلطبة الواجبة تتأدٰىَّوما يتأد عند العرب، ًطبةُ خٰىَّسمُي

 .)٢(»طبة املسنونةُيف اخل
ومن «: – رمحه اهللا –ُومن أنفس ما يذكر يف هذا املقام ما قاله اإلمام ابن القيم 

وحيـد، َّ والتٰىدُه ببيـان الــً أصحابه، وجدها كفيلةَبَطُ وخملسو هيلع هللا ىلصبي  النََّبَطُ خَلَّتأم
 اهللا، وذكر آالئه ٰة، والدعوة إىلَّيِلُ جالله وأصول اإليامن الكَّ جلِّالربوذكر صفات 

َ التي حتٰتعاىل ه، واألمر بذكره وشكره الذي ِسْ بأْنِفهم مِّامه التي ختوَّ خلقه، وأيٰ إىلُهُبِّبُ
  خلقـه، ويـأمرونٰ اهللا وصفاته وأسامئه ما حيببـه إىلِةَمَظَ عْنِ مَونُرُكْذَحيببهم إليه، في

َمــن طاعتــه وشــكره وذكــره مــا حيبــبهم إليــه، فينــرصف الــسامعون وقــد أ وه ُّحبــَّ
ًسـوما ُوة، وصارت الرشائع واألوامـر رُب، وخفي نور النُُّدْهَ طال العَّمُث. )٣(همَّحبَوأ

ُّتقام من غري مراعاة حقائقها ومقاصدها، فجعلوا الر ًنا ال ينبغي نَُ واألوضاع سَسومُ

                                            
 

 ).١٩٣(ٰالفتاوى السعدية )  ١(
 ).٢/١٣٠(إحكام األحكام )  ٢(
ُليت شعري كيف سيصبح حال األمة لو جعل ك)  ٣( َّ ُ َُ ْ ِْ ِ ُل خطيب هدفه من خطبتـهَ َ َُّ ُّأن ينـرصف الـمـصلون : ٍ ُْ

ُّمن صالة اجلمعة وقد أحبو َ َّ وأحبهم-َّجل جالله-ا اهللا َ َ َ! 



 
 

 

٣١٢ 

عوا اخلطـب َّ باملقاصـد التـي ال ينبغـي اإلخـالل هبـا، فرصـواَّاإلخالل هبا، وأخلـ
 القلـوب منهـا، ومـات ُّ وعلم البـديع، فـنقص بـل عـدم حـظ)١(ِسجيع والفقرَّبالت

 .)٢(»املقصود هبا
ُوبعض اخلطباء يقحم يف اخل«: – حفظه اهللا – وقال الشيخ صالح الفوزان طبة ُ

ها يف هذا املقام، وقـد ال مواضيع ال تتناسب مع موضوعها، وليس من احلكمة ذكر
عودوا باخلطبة ! ا اخلطباءُّ، فيا أهي... من مستواهمُا أرفعَّيفهمها غالب احلضور؛ ألهن

 ٰزوا مواضيعها عىلِّكَ، ر)٣(﴾È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã        Â  Á﴿بوي،  اهلدي النَّٰإىل
َّ ضـمنوها الوصـي،ة التي تتناسب مع املقـامنَُّّنصوص من القرآن والس  اهللا ٰىتقـوة بِّ

، أكثـروا ٍ خمتـرصٍ واضـحٍواملوعظة احلسنة، عاجلوا هبا أمراض جمتمعاتكم بأسلوب
 .)٤(»فيها من قراءة القرآن العظيم الذي به حياة القلوب ونور البصائر

 َّن وذلـك أبيـب؛َّ بالطَ اخلطيـب– رمحـه اهللا –العيد َّوقد شبه ابن دقيق هذا، 
ُاخلطيب يعالج أدواء النَّ َّنوية والسلوكيةاس املعُ َّكام أن الطبيـب يـداوي أمراضـهم ، َُّّ َّ

                                            
 

َالفقر)  ١( ًهي الكلامت التي تراعى فيها الفواصل بحيث تكـون مـسجوعة: ِ ُ ٰ َّواألصـل فيهـا أهنـا لفقـرات . ُ
ُالظهر ولكنها استعريت لفواصل الكالم، كام يف الل ًأجود بيت يف القصيدة يـسمى فقـرة تـشبيها «: سانَّ ًْ َ ِٰ

َّبفقرة الظهر  ِْ : ومـن املجـاز«: ، وجـاء يف تـاج العـروس للزبيـدي)٥/٦٢(لسان العرب : انظر.  اهـ»َِ
ُالفقرة أجود بيت يف القصيدة تشبيها بفقرة الظهر، ويقال ِ ِ َِ َْ ً َمـا أحـسن فقـر كالمـه أي نَكتـه، وهـي يف : ُْ ُ َ ِ

 ).١٣/٣٤٢( تاج العروس، الزبيدي »ٰاغ عىل شكل فقر الظهرّاألصل حيل تص
 ).١/٤٢٤(زاد املعاد )  ٢(
 .٢١: سورة األحزاب، آية)  ٣(
 ).١/١٨٠(امللخص الفقهي )  ٤(



 
 

 

٣١٣ 

َّالعضوية واجلسدية َّ واهللا لـو : (قوله عليه الصالة والسالم«: – رمحه اهللا –، فمام قاله ُ
ًتعلمون ما أعلم لضحكتم قليال ولبكيتم كثريا ٰفيه دليل عـىل: )١ ()ً  ٰ تـرجيح مقتـىضٌ
 ملـا يف ذلـك مـن ؛خصُّإلشـاعة بـالر اٰاخلوف، وترجيح التخويف يف املوعظة عـىل

 الـشهوات، وذلـك ٰ ملا جبلـت عليـه مـن اإلخـالد إىل تسامح النفوس؛ٰسبب إىلَّالت
 .)٢(»ها، ال بام يزيدهاِّضدِة بَّلِبيب احلاذق يقابل العَّمرض خطري، والط

َّهيب رهب، أو أنً هناك حاجة للرتََّّ أنُ اخلطيبٰى رأٰىفمت غيـب  احلاجة للرتََّّ
:  يف رشح قولـه عليـه الـصالة والـسالم– رمحـه اهللا –العيد ، يقول ابن دقيق َّرغب

ُ فإين رأيتَنْقَّتصد( صح بام  اإلغالظ يف النُّٰ إىلٌفيه إشارة«: )٣ ()مَّ جهنِ أكثر حطبَّنُكِّ
 .)٤(» هبام اإلنسانُصفِّذين يتَّنب اللَّ إزالة العيب، أو الذٰه يبعث عىلَّلعل

 
ٰ اخلطيب إذا وىفَّ أنٰابط إىلَّ هذا الضُرشدُي نـاء َّ بأركان اخلطبة مـن احلمـد والثَّ

 .  يف مقاصد اخلطبةٌث عن غريها مما هو داخلَّواملوعظة، فله أن يتحد
 ُ وخطـب،ًة اجلمعة خصوصابْطُخ: َّ جمال تطبيق هذا الضابط هوَّ أنَّوال شك
 . العيدين واخلسوف واالستسقاءًاملجامع عموما ك

                                            
 

، )٩٩٧( حـديث رقـم –باب الصدقة يف الكـسوف - كتاب الكسوف  –أخرجه البخاري : متفق عليه)  ١(
 ).٤٢٦( حديث رقم –إلمام بركوع أو سجود أو نحومها  باب حتريم سبق ا– كتاب الصالة –ومسلم 

 ).٢/١٤٢(إحكام األحكام )  ٢(
، )٢٩٨( حـديث رقـم – باب تـرك احلـائض الـصوم – كتاب احليض –أخرجه البخاري : متفق عليه)  ٣(

 ).٨٨٥( حديث رقم – كتاب صالة العيدين –ومسلم 
 ).٢/١٣٠(إحكام األحكام )  ٤(



 
 

 

٣١٤ 

   :أدلة الضابط: المطلب الثاني

:  للخسوف قالتملسو هيلع هللا ىلصبي  يف صفة صالة النَّ– ريض اهللا عنها –حديث عائشة  -١
إن الشمس والقمر آيتان من «:  عليه، ثم قالٰىفخطب الناس، فحمد اهللا وأثن

آيات اهللا، ال ينخسفان ملوت أحـد وال حياتـه، فـإذا رأيـتم ذلـك فـادعوا اهللا 
 .)١(»َّوكربوا، وصلوا وتصدقوا

 محـد من اخلطبـة، مـن ٌطلوب بام هو مٰى بعد أن أتملسو هيلع هللا ىلصبي  النََّّ أن:وجه الداللة
َّ، حتدث عن الش عليهناءَّ، والثاهللا َّوأهنام آيتان من آيات اهللا، وال شك، مس والقمرَّ  َّ أنَّ
 يف مقاصد اخلطبة، إذ مقاصدها ال تنحـرص بعـد اإلتيـان بـام هـو ٌذكري هبا داخلَّالت

  .املطلوب منها
ُّومن جهة االعتبار، أنه ملـا كانـت األمـور التـي هتـم -٢ تنحـرص،  املـسلمني ال َّ

ُ كان من الزم ذلك أن تستوعب اخلطب تلك وحوائجهم ونوازهلم متجددة؛
ُاحلوائج واملقاصد كلها، وأن تستثمر كأداة لتجديد اإليـامن، وتنبيـه الغافـل، 

 غري ذلك مما ٰ بعض، إىلٰ خلقه، وحقوق بعضهم عىلٰذكري بحقوق اهللا عىلَّوالت
ِال خيرج عن مقاصد اخلطبة التي رش  .  من أجلهاْتَعُ

  : تطبيقات الضابط: المطلب الثالث

ُيرشع للخطيب بعد أن يأيت بأركان اخلطبة، أن يعالج مشكلة اجتامعية نزلت  -١ ُ

                                            
 

 – بـاب الـصدقة يف الكـسوف – كتـاب الكـسوف –أخرجه البخـاري : ائشةمتفق عليه من حديث ع)  ١(
 ).٩٠١( حديث رقم – باب صالة الكسوف – كتاب الكسوف –، ومسلم )٩٩٧(حديث رقم 



 
 

 

٣١٥ 

بالناس، كغالء املهور، وانحراف األبناء وطرق عالج كل ذلك مما هو داخل 
 . يف مقاصد اخلطبة

َيرشع للخطيب أن يذكر ببعض املخالفات العقدية، والعملية بعدما يـأيت بـام  -٢ ِّ ُ ُ
 . هو مطلوب من اخلطبة

ِّجيوز للخطيب أن ينوه ببعض مصائب املسلمني ونكباهتم؛ ليحض املـصلني  -٣
ُّ إعانتهم بالدعاء، وما يستطيعونه مـن األمـور املاديـة؛ إذ كـل هـذا مـن ٰعىل

 . مقاصد اخلطبة

ُاخلطيب بأركان اخلطبة، فله أن يبني للناس أحكـام بعـض العبـادات  ٰىإذا أت -٤
 . كالصالة، والزكاة، وصوم رمضان، ومناسك احلج والعمرة

ِّيرشع للخطيب أن يستعرض بعض أحداث الس -٥ بـي ًرية وشيئا من شـامئل النَُّ
 . املسلمون هبا؛ لكوهنا داخلة يف مقاصد اخلطبةٰى؛ ليتأسملسو هيلع هللا ىلص



 
 

 

٣١٦ 

  المبحث الثاني 
 

)١( 
  :شرح الضابط: المطلب األول

 
َكمل الـيشء وكمـل : يقال.  متام اليشءٰ عىلُّ يدلٌ صحيحٌأصل :، لغةكاملَّتال َُ ُ ََ َ

ٌفهو كامل، أي تام َ)٢(. 
النـون واملـيم : – رمحـه اهللا –، كـام يقـول ابـن فـارس )٣(الزيـادة :، لغةامءَّالن

ٰواحلرف املعتل أصل واحد يدل عىل  .)٤( ارتفاع وزيادةٌ
ًينمو نموا: ٍزاد، ويف لغة: ً نامءٰى املال ينمٰىونم ّ ُُ ُُ. 

الزيـادة بالتوالـد : حقيقي وتقـديري، فـاحلقيقي: وهو يف االصطالح نوعان
ًكـون املـال قـابال نه من الزيادة بأن يُّقديري متكَّجارات ونحوها، والتِّناسل والتَّوالت

                                            
 

 فـيام اطلعـت -رمحـه اهللا –ذا الضابط مل أجده عند غري ابن دقيق العيد ، وه)٢/١٩٠(إحكام األحكام ) ١(
. ُالفقهية، حيث مل يذكروا إال الـصور التـي ال يـشرتط هلـا احلـول، السيام أصحاب كتب القواعد عليه
؛ األشـباه )١/٤٢٢(؛ األشباه والنظـائر، ابـن امللقـن )١/٢٢٥(األشباه والنظائر، ابن السبكي : انظر

 ).٢/٤٨٦(؛ االستغناء،  البكري )٢/٧٦٦(والنظائر، السيوطي 
؛ القاموس املحـيط، الفـريوز )٢/٥٤١(الفيومي ؛ املصباح املنري، )٥/١١٣(مقاييس اللغة، ابن فارس ) ٢(

 ).١٠٦٦(أبادي 
 ).١٣٤٦(؛ القاموس املحيط )٨/٣٨٥(كتاب العني، الفراهيدي ) ٣(
 ).٢/٢٦٢(؛ املصباح املنري )٥/٣٨٦(مقاييس اللغة ) ٤(



 
 

 

٣١٧ 

والنامء يف النقود جماز، بخالف املاشية فإنـه فيهـا . )١(للزيادة سواء يف يده أو يد نائبه
 .)٢(حقيقة؛ ألهنا تزيد بتوالدها

ً، واملراد السنة القمرية وهي اثنا عرش شهرا عربيا، وهـو مـدة )٣(َّ السنَة:احلول ً ُ ُ َّ ُ
 .)٤(مرضوبة لتحصيل النامء

 
 نـامؤه ُّحوالن احلـول يف املـال الـذي يـتم عدم اعتبار ٰابط إىلَّ هذا الضيرشد

ٌ احلول مدة مرضوبة لتحصيل النََّّبوجوده وحصوله؛ وذلك ألن  ه، وعند تكامل)٥(امءٌ
 .)٦(ال حاجة العتبار احلول

 :احلكمة من عدم اشرتاط احلول فيام تكامل نامؤه
.. .عترب له احلول، وما مل يعترب لها ما الفرق بني«: -رمحه اهللا- )٧(قال ابن قدامة

                                            
 

 ).٢/٧(حاشية ابن عابدين ) ١(
 ).٣٤٠(نزيه محاد .معجم املصطلحات االقتصادية يف لغة الفقهاء، د) ٢(
 ).١٠٠٢(؛ القاموس املحيط )٢/٩٧(مقاييس اللغة ) ٣(
 ).٢/١٩٠(إحكام األحكام ) ٤(
 .َّوالنامء وحوالن احلول رشطان من رشوط وجوب الزكاة) ٥(
 ).٢/١٩٠(إحكام األحكام ) ٦(
َّعبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة، أبو حممد موفق الدين املقديس، ولد بجامعيل، ونـشأ بدمـشق، : هو) ٧(

ما دخل الشام بعد األوزاعي أفقـه مـن : ان إمام زمانه يف الفقه واألصلني وغريمها، قال فيه ابن تيميةك
ًمجع إىل سعة علمه حسن اخللق، فال يكاد يرى إىل مبتـسام، وكـان كثـري احل. الشيخ املوفق ٰ ٰٰ ًاء، زاهـدا، يـُ

 .هـ٦٢٠ًمتواضعا، مات بدمشق يوم عيد الفطر سنة 
= 



 
 

 

٣١٨ 

ْترب له مرصد للنامء، فاملاشـية مر ما اعَّأن ُ سل، وعـروض التجـارة ٌصـدةٌ َّ للـدر والنـَّ
كاة َّ ليكون إخراج الزامء؛ة النَّه مظنََّّبح، وكذا األثامن، فاعترب له احلول، فإنِّمرصدة للر

َّبد هلا مـن  ر يف هذه األموال، فالَّكاة تتكرَّ الزَّ؛ وألن...ُ وأيرسُه أسهلَّبح، فإنِّمن الر ُ
ٰ كيال يفيض إىلٍضابط؛ ٍمن الواحد مراتَّ تعاقب الوجوب يف الزُ  .، فينفذ مال املالكَّ

ٌامر فهي نامء يف نفـسها، تتكامـل عنـد إخـراج الزكـاة منهـا، ِّروع والثُّا الزَّأم
امء، فال جتب فيها زكاة ثانية؛ النَّقص ال يف  النَّٰ، ثم تعود عىلٍفتؤخذ الزكاة منها حينئذ

 .)١(»امءلعدم إرصادها للنَّ
 :أقسام األموال

ٰ لقد قسم العلامء األموال إىل  :)٢( قسمنيَّ
 .ً، وهذه ال زكاة فيها إمجاعا)٣( وهي املسامة بأموال القنيةأموال غري نامية -١
 : رضبنيٰ، وهذه هي التي جتب فيها الزكاة، وهي عىلأموال نامية -٢

ٍمال نام بنفسه، وهو مثل املـوايش واملعـادن والـزرع والـثامر، وهـذا : األول ٌ
 : نوعنيٰالقسم ينقسم إىل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 .، الكايف، املقنع، روضة الناظر، وغريهااملغني:  من تصانيفه
ٰ؛ الذيل عىل الروضتني، أبو شـامة املقـديس )٣/١٠٧(التكملة لوفيات النقلة، املنذري : انظر يف ترمجته

 ).٢/١٠٥(ٰ؛ الذيل عىل طبقات احلنابلة، ابن رجب )١٣٩(
 ).٤/٧٤(املغني، ابن قدامة ) ١(
 ).٣/٨٨(احلاوي الكبري، املاوردي ) ٢(
َّي الـمعدة لالستعامل الشخـيصوه) ٣( فقـه الزكـاة، القرضـاوي : انظـر. كالـسيارة واملالبـس واألثـاث: ُ

)١/١٤١.( 



 
 

 

٣١٩ 

ُنوع يتكامل نامؤه بوجوده، مثل الزرع والثمـرة، فـال يعتـرب فيـه احلـول   - أ ٌ
ُإمجاعا، وجتب فيه الزكاة بعد حصاد الزرع، وجداد ثمرته وجفافها ً. 

جوده، مثل املوايش، وهذا ال نوع ال يتكامل نامؤه إال بميض مدة بعد و  - ب
 .  حيول عليه احلولٰىجتب فيه الزكاة حت

ٌمال مرصد للنَّ: الثاين امء، وهو مثل النقدين وعروض التجارات، وهذا املـال ٌ
 . حيول عليه احلولٰىال جتب فيه الزكاة حت

أن النامء فيام هـو : والفرق بني هذا القسم والذي قبله وهو املال النامي بنفسه
ُّبنفسه تابع للملك ال للعمل، والنامء فيام كان مرصدا للنامء تابع للعمل والتقلب ٍنام  ٌ ً

 .ال للملك
 :معيار تكامل النامء

 بعـد تأمـل كـالم الفقهـاء، وتأمـل الفـروع – والعلم عند اهللا –الذي يظهر 
عـدم احـتامل هـذه األمـوال : امء هوَّمعيار تكامل الن َّاملندرجة حتت هذا الضابط، أن

ًامر مثال تكون عنـد احلـصاد يف أكمـل أحواهلـا، ِّروع والثُّ، فالزيادة بعد حصوهلاَّزال
حـوالن  ومثله العسل وغريه مما ال يـشرتط لوجـوب الزكـاة فيـه )١(كازِّوكذلك الر

                                            
 

ٰاملال املدفون، إما بفعل آدمي كـالكنز، وإمـا بفعـل إهلـي كاملعـدن، فهـو فعـال بمعنـى : ِّالركاز يف اللغة) ١(
 .مفعول كالبساط والكتاب

ْ مـا وجـد مـن دفـن :َّ املالكيـة والـشافعية واحلنبليـة بأنـهفعرفه مجهور الفقهاء مـن: أما يف االصطالح ِ ُ
َّاجلاهلية، وعرفه احلنفية بأنه ً املال املركوز باألرض خملوقا كان أو موضوعا فيها، فيعم املعـدن اخللقـي :ّ ً

 .والكنز املدفون
= 



 
 

 

٣٢٠ 

امء؛ كاة فيها عند تكامل النََّّومع اشرتاك هذه األموال فيام بينها يف وجوب الز. احلول
 .يعة الكاملةَّ؛ لعوامل راعتها الرش متفاوتةافيهاة كَّ مقادير الزَّإال أن

 :احلكمة من التفريق بني بعض مقادير الزكاة
 ِّجـارة مـن أشـقِّبح بالتِّء والـرَّ كـان الـنامَّلــام«: – رمحه اهللا –قال ابن القيم 

َّ معاناة وعمال خفهااألشياء وأكثر ً بح ِّ جعل فيها ربع العرش، وملـا كـان الـرْ بأن؛فهاً
 ِّ وال يكون يف كـلَ أيرسُ والعملٍلفةُ كَّفة أقلْلُ بالكٰىسقُامر التي تِّروع والثُّامء بالزوالنَّ
 بنفـسه ُرشبَ يـَّالعرش، وملا كان التعب والعمل فيام جعله ضعفه وهو نصف ؛نةَّالس
 فيه بزكاة عامـة خاصـة، ٰى جعله ضعف ذلك وهو العرش، واكتف؛َ أيرسُ واملئونةَّأقل

ه قـد انقطـع َّ زكاة؛ ألنـاَّه بعد ذلك عدة أموال لغري التجارة مل يكن فيهفلو أقام عند
ِ، بخالف املاشية، وبخالف ما لو أعا وزيادهتانامؤه َّد للتجارة؛ فإنُ  .ٌه عرضة للنامءَّ

ًكاز ماال جمموعا حمصال وكلفة حتصيله أقل من غريه، ومل حيـتج ِّ ملا كان الرَّثم َّ ً ً
 .ف ذلك وهو اخلمسْعِن الواجب فيه ض أكثر من استخراجه كاٰإىل

َيعة  الكاملة التـي هبـَّ تناسب هذه الرشٰفانظر إىل ا، ُها وكامهلـ حـسنَُ العقـولَرَ
ُ الفطرْدتِهَوش ن اجتمعـت ئ منها، ولـَ أفضلٌ رشيعةَق العاملُرْطَه مل يَّ بحكمتها، وأنِ

 يصل اقرتاحهـا  مل؛ًاء واقرتحت شيئا يكون أحسن مقرتحَّ العقالء وفطر األلبُعقول
 .)١(» ما جاءت بهٰإىل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

، )٤٨(في ؛ طلبة الطلبة، النـس)١/٢٣٧(؛ املصباح املنري، الفيومي )١٧٠ – ١٦٩(املطلع البعيل : انظر
 ).١/١٤٦(َّرشح حدود ابن عرفة، الرصاع 

 ).١١١-٢/١١٠(إعالم املوقعني ) ١(



 
 

 

٣٢١ 

  :أدلة الضابط: المطلب الثاني

 .)١(﴾ ¥  ¦  §     ¨ ﴿: ٰقال تعاىل -١

إذا بلغ ما أخرجت األرض ما «:  يقول اإلمام الشافعي رمحه اهللاوجه الداللة
¥    ﴿: لقـول اهللا عـز وجـل؛ٌنتظر هبا حولُ صدقته ومل يُتَذِخُيكون فيه الزكاة أ

 .)٢(»ً ومل جيعل له وقتا إال احلصاد ﴾ ¦  §     ¨
 )٣( كاة املفروضـة كـام قـال ابـن عبـاسَّ؛ الز  ﴾¦﴿: ٰواملراد بقوله تعاىل«

: مري يف قولـهَّد الـضْوَسبة لعـوأما بالنِّ«. )٤( »وأنس بن مالك ريض اهللا عنهم أمجعني
: ٰىلُ من شـأهنا أن حتـصد، كـام قـال تعـاَّروع؛ وذلك أنُّ الزٰه يعود عىلَّفإن ﴾¦﴿
ه الوقت الـذي َّ الزكاة يوم احلصاد؛ ألنٰىعطُ تْع أنَّ، وقد أمر الرش﴾§     ¨﴿

 ٰ إخراجـه عـىلٍ إليه نفوس الفقراء، ويـسهل حينئـذُفَّرع،وتتشوَّ فيه نامء الزُيتكامل
 .)٥( »روعُّأهل الز

                                            
 

 .١٤١: سورة األنعام، آية) ١(
 ).٢/٣٩(األم، الشافعي ) ٢(
َ، حـرب عبد اهللا بن العباس بن عبد املطلب، أبو العباس القريش اهلاشـمي، ابـن عـم رسـول اهللا: هو)  ٣(

كثرين من رواية احلديث، مولده قبل اهلجرة بثالث سـنني يف الـشعب، األمة وترمجان القرآن، وأحد امل
 ودعـا لـه بالفقـه يف الـدين ومعرفـة ، والزم رسـول اهللا)هــ٨(ٰوهاجر إىل املدينة مع أبيه عام الفتح 

االسـتيعاب، ابـن عبـد الـرب : انظـر). هــ٦٨(التأويل، وكف برصه آخر عمره، وتويف بالطائف سـنة 
 ).١٥١-٤/١٤١(ة، ابن حجر ؛ اإلصاب)٩٣٩-٣/٩٣٣(

  ).٣/٣٤٨( تفسري القرآن العظيم، ابن كثري )٤(
 ).٢٧٦(تيسري الكريم الرمحن، ابن سعدي  ) ٥(



 
 

 

٣٢٢ 

:  اهللا عليــه وســلم قــالٰ رســول اهللا صــىلَّ اهللا عنــه، أنٰعــن أيب هريــرة رىض -٢
 .)١(»كاز مخسِّبار، ويف الرُبار، واملعدن جُجبار، والبئر ُالعجامء ج«

ُّيستدل«: – رمحه اهللا –قال ابن دقيق العيد  وجه الداللة ه ال جيـب َّ أنٰ به عىلُ
امء فيه ، والنٍَّ وال تعبٍّ من غري كدًكاز حيصل مجلةِّكاز، والرِّاحلول يف إخراج زكاة الر

ٌ احلول مدة مرضوبةَّيعترب فيه احلول؛ فإنامء ال متكامل، وما تكامل فيه النَّ  لتحصيل ٌ
 .)٢(»امءالنَّ

  :تطبيقات الضابط: الثالثالمطلب 

ِّال يشرتط حوالن احلول لوجوب الزكاة قي الزروع والثامر ؛ لتكامـل نامئهـا  -١ ُّ َّ ُ
 .)٣(ُعند احلصاد، وما تكامل فيه النَّامء ال يعترب فيه احلول

 بمنزلة اخلارج من ؛ لكونهِّالركازَّالزكاة يف ُال يشرتط حوالن احلول لوجوب  -٢
 .)٤(امء فيه متكامل؛ فال يعترب له احلولاألرض، والنَّ

َّال يشرتط حوالن احلول لوجوب الزكاة يف العسل؛ ل -٣ ء فيـه عنـد امتكامل الـنَُّ

                                            
 

 حـديث – باب يف الركاز اخلمـس – كتاب الزكاة –أخرجه البخاري : متفق عليه من حديث أيب هريرة )١(
 حـديث رقـم –دن والبئـر جبـار  باب جرح العجامء واملعـ– كتاب احلدود –،  ومسلم )١٤٢٨(رقم 

)١٧١٠.( 
 ).٢/١٩٠(إحكام األحكام ) ٢(
 ).٢/١٩٠(؛ إحكام األحكام )٤/٧٤( املغني، ابن قدامة )٣(
؛ إحكـام األحكـام )٦/٤٨(؛ املجمـوع، النـووي )١/٢٥٠(قواعد األحكـام، العـز بـن عبدالـسالم ) ٤(

)٢/١٩٠.( 



 
 

 

٣٢٣ 

ُجنْيه، وما تكامل فيه النَّامء ال يعترب فيه   .)١(احلولَِ

َّال يشرتط حوالن احلول لوجوب الز -٤ كـام هـو رأي  -)٢(املـال املـستفادكاة يف ُ
تكامل فيه الـنَّامء ال  ، وما)٤( نامئه متكامل بوجودهَّ؛ ألن-)٣(بعض أهل العلم
 .ُيعترب فيه احلول

                                            
 

 ).٤١٩ – ١/٤١٨(، التوضيح، الشويكي )٢/٢١٦(املبسوط، الرسخيس ) ١(
احلاوي، : انظر. املال الذي يدخل يف ملكية الفرد بعد أن مل يكن، كاهلبة واملرياث والراتب واألجرة: هو) ٢(

 ).١/١٦٣(؛ فقه الزكاة، القرضاوي )٣/٨٨(املاوردي 
: انظـر. -ريض اهللا عـنهم أمجعـني-عبداهللا بن مسعود، ومعاوية بـن أيب سـفيان، وابـن عبـاس : منهم) ٣(

 ).٣/٨٨(، احلاوي، املاوردي )٤/٧٥(ي، ابن قدامة املغن
 ).٣/٨٨(احلاوي، املاوردي ) ٤(



 
 

 

٣٢٤ 

  المبحث الثالث 
 

 
 : وفيه ثالثة ضوابط  

  الضابط األول
)١( 

  :شرح الضابط: المطلب األول

 
ُّمأخوذ من النَّفع، وهو خالف الرض:  لغة،االنتفاع – ابـن فـارسكام يقول . ٌ

ما يتوصل : ، وهو)٢(»ُّ خالف الرضٰ عىلُّكلمة تدل: النون والفاء والعني«: -رمحه اهللا
وال خيرج اسـتعامل الفقهـاء .  املنفعةٰالوصول إىل:  مطلوبه، فاالنتفاعٰبه اإلنسان إىل

 . غويُّ اللٰىللفظ عن هذا املعنهلذا ا
 ُّ يدلٌ، فالصاد واحلاء أصلٍ عيبِّ ذهاب السقم، والرباءة من كل: لغة،حةِّالص

 . )٣( االستواءٰ الرباءة من املرض والعيب، وعىلٰعىل
هي «:  فقد اختلف الفقهاء واألصوليون يف تعريفها فقيل:ا يف االصطالحَّوأم

                                            
 

؛منهـاج )٣٦٤ – ٦/٣٦٠(املغنـي، ابـن قدامـة : وانظر هذا الـضابط يف). ٣/١٥٢(إحكام األحكام )  ١(
ــووي  ــي )٢١١(الطــالبني، الن ــسبكي )٢/٣٤٥(؛ املجمــوع املــذهب، العالئ ؛األشــباه والنظــائر، ال

 ).٢/٧٧٥(؛ األشباه والنظائر، السيوطي )٢/٤٥(شباه والنظائر، ابن امللقن ؛  األ)١/٢٣٦(
 ). ٨/٣٥٨(؛ لسان العرب، ابن منظور )٥/٤٦٣(مقاييس اللغة )  ٢(
  ).٢٩١(؛ القاموس املحيط )٢/٥٠٧(؛ لسان العرب، ابن منظور )٣/٢٨١(مقاييس اللغة : انظر)  ٣(



 
 

 

٣٢٥ 

َمـا رشع ذلـك العقـد لـه، : ، واملراد بـاألثر)١(»ه ترتب األثر املقصود من الفعل علي ُ
 . )٢(رصف يف املبيع، ونحو ذلكَّكالت

 . )٣(ءَّهو حتجري اليش:  خالف اإلعطاء، ويقال: لغةاملنع، 
ِّالوصف الوجودي الظاهر املنـضبط املعـرف نقـيض «: ًواملانع اصطالحا هو

 . )٤(»احلكم
م من عدمـه وجـود وال عـدم هو ما يلزم من وجوده العدم، وال يلز«: وقيل

 . )٥(»لذاته
ٌالباء و الياء والعني أصـل واحـد «: - رمحه اهللا – يقول ابن فارس : لغة،البيع ٌ

ٍ كـل واحـد مـن ٰالرشاء، ويطلق عىل: والبيع من األضداد، مثل. )٦(»وهو بيع اليشء
لعة، ويطلـق  الذهن باذل الـسٰه بائع، ولكن إذا أطلق البائع فاملتبادر إىلَّاملتعاقدين أن
 . )٧( املبيعٰالبيع عىل

                                            
 

املعتمـد، أبـو : ؛ وانظر تعريفـات األصـوليني للـصحة يف)٢/١٥٣(التقرير والتحبري، ابن أمري احلاج )  ١(
؛ فــواتح )١/٤٢(؛ اإلهبــاج ) ١/١٨١(؛ روضــة النــاظر، ابــن قدامــة )١/١٨٤(احلــسني البــرصي 

 ). ١/٩٧(الرمحوت 
 ).١/٣٥٠(املجموع املذهب، العالئي )  ٢(
 ).٥/٢٧٨(مقاييس اللغة، ابن فارس )  ٣(
 ).١/١٣٧ (ٰحاشية العطار عىل مجع اجلوامع)  ٤(
ــرايف )  ٥( ــيح الفــصول، الق ــسبكي )٨٢(رشح  تنق ــيش )١/٢٠٦(؛ اإلهبــاج، ال ؛ البحــر املحــيط، الزرك

)٢/٤٦٨.( 
 ).١/٣٢٧(مقاييس اللغة، ابن فارس )  ٦(
 ).١/٦٩(املصباح املنري، الفيومي )  ٧(



 
 

 

٣٢٦ 

واشـتقاقه :  من الفقهاءٍوقال غري واحد «: – رمحه اهللا –  )١(قال اإلمام البعيل
 ٌفُّتعاقدين يمد باعه لألخذ واإلعطـاء، وهـو ضـعيٍ واحد من املَّ كلَّمن الباع؛ ألن

 البـاع َّأن:  املصادر غري مشتقة، والثـاينَّه مصدر، والصحيح أنَّأن: أحدمها: لوجهني
عينه واو، والبيع عينه ياء، ورشط صحة االشتقاق موافقة األصل، والفرع يف مجيـع 

 .)٢(»األصول
 مباحـة عـىل التأبيـد ٍ مالية أو منفعةٍمتليك عني«: َّ بأنهًالبيع اصطالحاُويعرف 
 .)٣(»ٍبعوض مايل

 
ب آثـاره عليـه إذا كـان ُّ عدم انعقـاد البيـع وترتـٰ إىلُّابط املهمَّيرشد هذا الض

وضني بام  من املتعاٍ واحدِّام هو انتفاع كلَّإن:  مقصود البيعَّ؛ ألنٍ نافعَ غرياملعقود عليه
 . يصري إليه

 ال حيصل ٍفُّ ترصُّلُك«: ةَّ بالقاعدة الفقهية الكليٌ وثيقٌابط له اتصالَّوهذا الض

                                            
 

ٰ، اعتنى باحلديث والفقـه حممد بن أيب الفتح بن أيب الفضل البعيل احلنبيل، الفقيه، املحدث، اللغوي:  هو) ١(
ٰحتى برع فيهام، وقرأ العربية واللغة عىل ابن مالك حتى برع يف ذلك، درس بالصدرية واحلنبليـة، كـان  ٰٰ

 ).هـ٧٠٩(مات بالقاهرة يف املحرم سنة . ًواضعاتًثقة صاحلا م
 طبقـات احلنابلـة، ابـن ٰالـذيل عـىل: انظر. املطلع يف غريب املقنع، ورشح ألفية ابن مالك:         من تصانيفه

 ).٦/٣٢٦(؛ األعالم، الزركيل )٦/٢٠(؛ شذرات الذهب، ابن العامد )٢/٢٩٤(رجب 
 ).٢٧٠(ٰاملطلع عىل أبواب املقنع، البعيل )  ٢(
 .)١٥٣(التوقيف عىل مهامت التعاريف، املناوي )  ٣(



 
 

 

٣٢٧ 

 .  )١(»عَقَ وْ إنُع ويبطلْرشُه ال يَّمقصوده، فإن
 : )٢( األموال من جانبنيٰ جاءت الرشيعة اإلسالمية باملحافظة عىلوقد

 .  الكسبٰمن جانب الوجود وذلك باحلث عىل -١
 : من جانب العدم، وذلك بأمور -٢

 . حتريم االعتداء عليه  -أ 
 . حتريم إضاعة املال -ب 

ِما رش -ج   ). حد الرسقة، وحد احلرابة(ع من احلدود ُ

 . ضامن املتلفات  -د 

 . مرشوعية الدفاع عن املال  -ه 

 . يون، واإلشهاد عليهاُّتوثيق الد  -و 

 . ة وما تبعهَطَقُّتعريف الل  -ز 

ه يف يـد ِّحُ انعـدام املـال وشـٰي إىلِّ إضاعة املال من أخطر ما يؤدَّ أنَّوال شك
 . الفرد واألمة

لـه، وضع املال يف غـري حم: ًوإضاعة املال تشمل صورا ال حرص هلا، ضابطها
َّ؛ فإنه ه فيام ال ينفعُبذلكذلك ، واحاتغراق يف املبَّفالتبذير من إضاعة املال، ومنه اإل

 ما ال ينفع من ٰربم عىلُيعة بعدم تصحيح البيع الـمَّجاءت الرشفقد ؛ لذا إضاعتهمن 
                                            

 

 ).٣/٣٨٤(الفروق، القرايف )  ١(
 ).٢٨٧-٢٨٦(اليويب .مقاصد الرشيعة، د)  ٢(



 
 

 

٣٢٨ 

ً؛ صيانة له وحمافظة عليهاملبيعات ً . 
 : أسباب عدم االنتفاع
 : ولعدم املنفعة سببان«: – رمحه اهللا – ووي قال اإلمام النَّ

 ذلـك َّبيـب ونحومهـا، فـإنَّطـة والزنِْتني من احلَّة واحلبَّ كاحلب،ةَّلِلقا: أحدمها
ُالقدر ال يعد ماال، وال ي ًُ  .  إليه غريهَّمُفع إذا ض ظهور النَّٰنظر إىلُّ

ات والفـأر َّ كاحلـرشات واخلنـافس والعقـارب واحليـ،ةَّسِاخل: السبب الثاين
باع ِّ ويف معناهـا الـس،هاِّة مـن خواصـ منافعها املعدودٰمل ونحوها، وال نظر إىلوالنَّ

ٰ وال ينظر إىل،ئب والنمرِّ للقتال عليها كاألسد والذُحُصلَالتي ال ت  اقتناء امللـوك هلـا ُ
 . )١(»ياسةِّللهيبة والس

ًسببا ثالثا – رمحه اهللا – وأضاف اإلمام العالئي   جيعل املبيـع عـديم املنفعـة، ً
ة املهيلة، وبيـع َّاب يف الربي، وبيع الرتُّهراطئ النَّ شٰكثرة أمثاله، كبيع املاء عىل«: وهو

 . )٢(»عاب التي يكثر فيها أمثاهلاِّاحلجارة غري املنحوتة يف الش
َويكمن أن يضاف ُ ُْ ر، فـام كـان مـن َّالـرض:  لعـدم املنفعـة، وهـوٌ رابـعٌسبب َ

ٰاملبيعات حمتو عىل ُ، كالسم ويٰ باب أوىلْنِهي عنه م، فالنٍَّ رضرٍ  بعـض املـواد لحق بـهُّ
بب َّ الـسَنْمِ ضـً كانت مندرجةْ فهي وإن،ةَّات السامَّارة، وكذلك احليَّالكيامئية الض
َّبب ظاهر؛ ملا احتوت عليه من الرضَّخوهلا حتت هذا السُ دَّ أنَّ إال؛تهاَّالثاين خلس  . رٌ

                                            
 

 ).١/٤٠٥(روضة الطالبني، النووي : انظر)  ١(
 ).٥٤٦ – ٢/٣٤٥(املجموع املذهب، العالئي )  ٢(



 
 

 

٣٢٩ 

َّومما جيدر التنبيه إليه أن ما ذكره الفقهاء   لعدم ٌ مما هو سبب-رمحة اهللا عليهم–َّ
ٌاالنتفاع؛ إنام هو فرع عن واقعهم اس . َّ ُّوأما مع اختالف الزمان وجتدد حاجات النـَّ َّ َّ

ٰونوازهلم فقد تصبح بعض هذه املذكورات مما ينتفع به؛ فعندها يتغري حكم بيعها إىل َّ ُ ُ ُ 
ُبيع بعض احلرشات والفئران فقد أصبح مما :  ومثال ذلكِّالصحة؛ النتفاء علة النهي،

بعض بيع وكذلك . إليه احلاجة يف هذا العرص؛ إلجراء بعض التجارب عليهاتدعو 
ُالثعابني فإنه يستفاد  َّ ِّ يـستفاد مـن سـمهاِّجمـال الطـبمن جلودها، ويف َّ ؛ لتحـضري ُ

 . وغريهااألمصال
َّومن خالل ما سبق فال بد من ربط هذا الت َّ  ٍنبيه بام سيأيت ذكـره مـن تطبيقـاتُ

 . املهمةهلذا الضابط

  : أدلة الضابط: لمطلب الثانيا

 يقـول ملسو هيلع هللا ىلصه سـمع رسـول اهللا َّ حديث جابر بن عبداهللا ريض اهللا عنهام أن-١
َّ اهللا ورسـوله حـرم بيـع اخلمـر وامليتـة واخلنزيـر َّإن«: -عـام الفـتح-] وهو بمكة[

ٰه يطىلَّيا رسول اهللا، أرأيت شحوم امليتة؟ فإن: واألصنام، فقيل ُ هبا السفن، ويدهن هبا ُ ُّ
:  عند ذلكملسو هيلع هللا ىلصال، هو حرام، ثم قال رسول اهللا : اس، فقالَّاجللود، ويستصبح هبا الن

 . )١(»َّ حرم عليهم شحومها مجلوه ثم باعوه، فأكلوا ثمنهَّ اهللا لـامَّقاتل اهللا اليهود، إن

                                            
 

، )٢١٢١( حـديث رقـم – بـاب بيـع امليتـة واألصـنام – كتاب البيوع –أخرجه البخاري : متفق عليه)  ١(
 ).١٥٨١(  حديث رقم - باب حتريم بيع اخلمر وامليتة واخلنزير واألصنام – كتاب املساقاة –ومسلم 



 
 

 

٣٣٠ 

، فلعدم )١(ا بيع األصنامَّوأم«: – رمحه اهللا –  قال ابن دقيق العيد :وجه الداللة
 . )٢(» صورهتا، وعدم االنتفاع يمنع صحة البيعٰىلاالنتفاع هبا ع

 عن قيل ٰى كان ينهملسو هيلع هللا ىلصبي َّ النَّأن«:  ريض اهللا عنه)٣( حديث املغرية بن شعبة-٢
 عن عقوق األمهات، ووأد البنات، ٰىوقال، وإضاعة املال، وكثرة السؤال، وكان ينه

 .  )٤(»ومنع وهات
ا إضـاعة املـال َّوأمـ«: –  رمحـه اهللا– يقـول ابـن دقيـق العيـد : وجه الداللة

                                            
 

ُمراده )  ١( ٰبيع األصنام؛ لكوهنا معطوفة عىل ) حتريم(َّوأما : -رمحه اهللا –ُ َّ ممـا حـرم اهللا ،ُذكـر يف احلـديثما ً
 .واهللا أعلم. َ بيعه من اخلمر وامليتة واخلنزيرملسو هيلع هللا ىلص ورسوله

 ).٣/١٥٢(إحكام األحكام )  ٢(
ٰ أو أبو عيسى الثقفي، صحايب مشهور، وبطـل املغرية بن شعبة بن أيب عامر بن مسعود، أبو عبد اهللا: هو)  ٣(

، وشهد احلديبية وبيعـة الرضـوان، وشـارك يف الفتـوح، ٰمغوار، أسلم عام اخلندق وهاجر إىل النبي
 الكوفـة  ثم عزلـه، ثـم واله معاويـة البرصة، ثم الكوفة، فأقره عثامنوشهد الياممة، واله عمر

ٰفاستمر عىل إمرهتا إىل أن مات سنة   من دهاة العرب الذين يـرضب هبـم املثـل، وكان من ). هـ٥٠(ٰ
 بـاملكر إال منهـا بـاب مـن خيرج ال أبواب ثامنية هلا مدينة أن فلو املغرية صحبت": قال قبيصة بن جابر

؛ االسـتيعاب، ابـن عبـد )٤/٢٨٤(ٰالطبقات الكربى، ابن سعد : انظر. "كلها أبواهبا من املغرية خلرج
  ).٦/١٩٧(ة، ابن حجر ؛ اإلصاب)٤/١٤٤٥(الرب 

 حـديث رقـم –ٰ باب ما ينهى عـن إضـاعة املـال – كتاب االستقراض –أخرجه البخاري : متفق عليه)  ٤(
ٍ باب النهي عن كثرة املسائل من غري حاجـة– كتاب األقضية –، ومسلم )٢٢٧٧(  حـديث رقـم –... َّ
)٥٩٣.( 



 
 

 

٣٣١ 

 اهللا َّ؛ ألنٌ، وذلك ممنوع)١(فق عليها، بذله يف غري مصلحة دينية أو دنيويةَّفحقيقته املت
َّ جعل األموال قياما ملصالح العباد، ويف تبذيرها تفويت لتلك املصالح، إمـٰتعاىل ا يف ً
 . )٢(» غريهِّعها، أو يف حقِّضيُ مِّحق

ِبيع رشال« َّفإن: دليل العقل -٣ َّ طريقا للتَعُ  قضاء احلاجة، واستيفاء ٰوصل إىلً
ُ االنتفاع بـام يف يـد صـاحبه، ممـا يبـاح االنتفـاع ٰاملنفعة املباحة؛ ليصل كل واحد إىل

ُ، فإذا بذل املال فيام ال ينفع أو يرض كان يف ذلك إهـدار لقيمتـه وإضـاعة لـه، )٣(»به
بذل املال فيام ال منفعة فيـه « َّ كام أنفناسب أن ال تصحح الرشيعة بيع ما ال نفع فيه،

 . )٤ (» عنهٌّ منهيٌهَفَس

  : تطبيقات الضابط: المطلب الثالث

، وعـدم االنتفـاع يمنـع )٥(ه ال نفع فيهـاَّال يصح بيع آلة اللهو والطرب؛ ألن -١
 . صحة البيع

ِّيدان واخلنافس، وكل خـسيس مـن ِّاصري والدَّال يصح بيع احلرشات كالرص -٢

                                            
 

ٌوال شك أن بذل املال فيام ال نفع فيه داخـل يف إ)  ١( َّ ًوال ظـاهرا؛ إذ ال مـصلحة دينيـة ضـاعته دخـَّ فيـه وال ً
 .  يويةدن

  ). ٢/٩١( إحكام األحكام ) ٢(
 ).٦/٣٦٠(املغني، ابن قدامة )  ٣(
 ).٢١٧(العيد حتفة اللبيب، ابن دقيق )  ٤(
 ).٢/١٩٨(؛ حاشية عمرية )٤٥(منهاج الطالبني )  ٥(



 
 

 

٣٣٢ 

 .  البيعةفع فيها املوجب عدم صح النعدام النَّ؛)١(األشياء
 . ، وعدم االنتفاع يمنع صحة البيع)٢(ال يصح بيع امليتة لعدم االنتفاع هبا -٣
ُّكل -٤ ُ سبع ال ينفع ال يصح بيعه، كاألسد والنمر، ممـا لـيس بمُ ٍَ م وال يقبـل َّعلـُ

 . ، وعدم االنتفاع يمنع صحة البيع)٣(عليمَّالت
ً ما قل جدا الُّلُك -٥ ة احلنطة واحلبتـني، وقطـرة املـاء، وقطعـة َّ بيعه، كحبُّ يصحَّ

 . )٤(ًالقامش الصغرية جدا؛ ألنه ال نفع فيها
ُّ بيع األشياء الضارة كالسم، والثعـابني والعقـارب؛ النعـدام النفـع ُّال يصح -٦ َّ

 . )٥(فيها، وعدم االنتفاع يمنع صحة البيع

                                            
 

 ).٣/٣٩٥( الرميل ؛  هناية املحتاج، )٤/١٤(املبدع، ابن مفلح : انظر) ١(
 ).٤/١٤(؛ املبدع، ابن مفلح )٩/٢١٧(املجموع، النووي : انظر)  ٢(
 ).٥/٦٨(؛ حاشية ابن عابدين )١٧٤(الرساج الوهاج، الغمراوي : انظر)  ٣(
 ).٢/١٢(؛ مغني املحتاج، الرشبيني )٣/٣٥٠(روضة الطالبني، النووي : انظر)  ٤(
 ).٤/٢٦٥(ّ؛ مواهب اجلليل، احلطاب )٣/٣٥١(روضة الطالبني، النووي : انظر)  ٥(



 
 

 

٣٣٣ 

  الضابط الثاني 
)١(  

 

  : شرح الضابط: المطلب األول

 
ُ من العوض، وهو اخللف، أو البـدل الـذي يبـذل يف مقابلـة :ً لغة،املعاوضة َ َ ََ َ ِ

ِض، وعاوضـت فالنـا بعـَوِاستعاضني أي سـألني العـ: ُيقال. غريه  يف البيـع ٍضَوً
 . )٢(ه مما أعطيتهت فاعتض؛واألخذ

َّ وهـي نـوع مـن الت.)٣(فهي املبادلة بـني عوضـني: الصطالحا يف اَّوأم مليـك ٌ
ح، واالستـصناع، واملزارعـة واملـساقاة، ْلُف والصَّكالبيع واإلجارة، والرصبعوضٍ 

ًانـا َّمليـك جمَّا إن كان التَّ بني طرفني، وأمٌ ومبادلةٌوالزواج، ونحوها مما فيه معاوضة
 . )٤(ِفْقَ والوِدقةَّوالص ِةَبِعات، كاهلُّربَّ فهي التٍبغري عوض

َالح، ويعني يف األصل تغـريَّ الصُّدِ ض:من الفساد وهو لغة: الفاسدة ء َّ الـيشُّ
 . )٥(ليمةَّعن احلال الس

                                            
 

 ).٤/١١١(إحكام األحكام )  ١(
؛ لـسان العـرب، ابـن منظـور )٣/٤٤(؛ هتـذيب اللغـة، األزهـري )٢/١٩٣(العـني، اخلليـل : انظر)  ٢(

)٧/١٩٢ .( 
 ).٢٩٨(معجم املصطلحات االقتصادية، نزيه محاد )  ٣(
 ).٦/٥٧٢٣(الفقه اإلسالمي وأدلته، الزحييل : انظر)  ٤(
 ).٣/٣٣٥(؛ لسان العرب )٣٧٩(؛ املفردات، الراغب األصفهاين )٧/٢٣١(العني، اخلليل : انظر)  ٥(



 
 

 

٣٣٤ 

: وتعريفه باعتبار أثرهٌ فالفاسد مرادف للباطل عند اجلمهور، :ًا اصطالحاَّوأم
 . )١(هو ما ال يرتتب عليه أثره

 فهـو العقـد الـذي مل يـستجمع مجيـع رشائطـه :ا تعريفه من جهة فـسادهَّوأم
وإن . ً، فإن كان الفاسد عبادة فال تربأ هبا الذمة، وال حيـصل هبـا الثـواب)٢(وأركانه

َّكان عقدا أو نحوه فال ترتت ِب آثاره عليه من نقل امللـك أو حـً  االسـتمتاع ونحـو ِّلِْ
 . ذلك

هـي  األمـر والنَّ عـن خمالفتـهٌ العقـد الفاسـد نـاتجٰب اآلثـار عـىلُّوعدم ترت
 .عاقدَّني يف نظام التَّعيَّالرش

َما رشع بأصله : (هَّ بأنَفوا الفاسدَّوا بني الفاسد والباطل، فعرُقَرَفَا احلنفية فَّوأم ِ ُ
، فاسـتعملوا الفاسـد )٤()ُما مل يرشع بأصله وال بوصـفه: (، والباطل)٣()دون وصفه

ْ يعتربون فيها العقد خمٍ حالةٰاللة عىلَّللد َّال يف بعض نواحيه الفرعيَتُ ًة اختالال جيعلـه ً
ام َّحيح التَّطالن، فال هو بالباطل غري املنعقد، وال هو بالصُحة والبِّيف مرتبة بني الص

 . )٥(االعتبار
 رافقـه ْ بأصله، لكنٌ البيع مرشوعَّة، فإنَّبويِّالعقود الر: ومثال الفاسد عندهم

                                            
 

 ).٢/٤٠٩(املنثور، الزركيش )  ١(
 ).٧١(حتقيق املراد، العالئي )  ٢(
 ). ٢/٢٣٦(؛ تيسري التحرير، أمري باد شاه )١/٣٨٠(كشف األرسار، البخاري : انظر)  ٣(
 . املصادر نفسها)  ٤(
 ).٢٦٨(معجم املصطلحات االقتصادية، نزيه محاد : انظر)  ٥(



 
 

 

٣٣٥ 

 . ٍ مرشوعُبا الذي هو غريِّ الرُوصف
 اخللـل َّورتني؛ ألنُّ يف الـصٌم أو امليتة، فالعقد باطلوبيع املعد: ثال الباطلوم

ُّيوجد يف املبيع الذي هو ركن من أركان العقد وحمل  .  عليهُّه الذي ينصبُ
َّ فرق كبري؛ فـإن– عند احلنفية –وبني العقدين   عليـه ُبَّ العقـد الفاسـد ترتتـٌٌ

َّبإذن البائع انتقل به امللك وصحٌفيه قبض بعض آثاره، فعقد البيع الفاسد إذا حصل  ِ 
، )١(لـك احلاصـل بـهِة باملَعْفُّ، وال تثبـت الـشُ ال يطيـبُ كان االنتفاعْف، وإنُّرصَّالت

ِّالحه برد الزوالعقد الفاسد يمكن اص يادة إذا كانت هي سبب الفساد فيكون الباقي ِّ
ِّحالال طي َّبا، أمً  . )٢(ال يمكن إصالحهٌا الباطل فهو لغو ال فائدة فيه وً

 – أيب حنيفـة ٰ مذهب احلنفية هذا ونـسبه إىل– رمحه اهللا –وقد عرض القرايف 
هي  عن املفسدة، والنٌَّة ساملَّيِأصل املاه: قال أبو حنيفة«:  واستحسنه فقال–رمحه اهللا 

َّام هو يف اخلارج عنها، فلو قلنا بالفساد مطلقا لسوَّإن  للفـساد، نةِّينا بني املاهية املتضمً
َّحة مطلقا لسوِّلنا بالصُاملة عن الفساد، ولو قَّوبني الس ينا بني املاهية الـساملة يف ذاهتـا ً

سوية بـني َّ التـَّوصفاهتا، وبني املتضمنة للفساد يف صفاهتا، وذلـك غـري جـائز؛ فـإن
َّ القواعـد، فتعـنيُمواطن الفساد، وبني السامل عن الفساد خالف  ُ األصـلَقابـلُ أن يَ

هـي، واألصـل يف ٌأصل املاهية سامل  عـن النِّ:  بالوصف، فنقولُصل، والوصفباأل
، فيثبت ألصل املاهية األصـل ٌ يرد هنيٰىَّ، حتُحةِّترصفات املسلمني وعقودهم الص

حة، ويثبت للوصف الذي هو الزيـادة املتـضمنة للمفـسدة الوصـف ِّالذي هو الص
                                            

 

 ). ٥/٤٩(؛ حاشية ابن عابدين )٤/٤٤(تبيني احلقائق، الزيلعي : انظر)  ١(
 ).٦٠(أصول الفقه، عياض السلمي : انظر)  ٢(



 
 

 

٣٣٦ 

وهـو فقـه .  وهـو املطلـوبهي، فيفسد الوصـف دون األصـل،العارض، وهو النَّ
 .)١(»ٌحسن

 يف تفـريقهم بـني الفاسـد والباطـل يراعـون – عليهم  رمحـة اهللا –واحلنفية 
ُّمقصدا من مقاصد املعامالت وهو مصالح العباد الد  ،ٌ املجال منفسح فيهاَّنيوية؛ فإنً

ة َّليـُ فال تنعدم بالك، يف وصفهاٍ مع وجود خللٰىَّ عندهم حتٌها يف نفسها ممكنُقُّوحتق
ٰإال إذا كان اخللل فيها راجعا إىل ويف هـذا . ة كام هو احلال يف الباطلَّيِاملاه احلقيقة أو ً

 كانـت املعـامالت يف الغالـب َّه لــامَّإن«: – رمحه اهللا –اطبي َّالشاإلمام  يقول ٰىاملعن
ضاه يف َتـْقُ مٰا عـىلْوَشَ ومٰى فقد اعترب احلنفية فيها هذا املعن؛نياَّ مصالح الدٰ إىلًراجعة

ِّالشغار وبيع الدرهم بالدرمهني ونحو ذلـك مـن كاح تصحيح العقود الفاسدة كالنِّ
ُ فيزال ذلك الوجه،ٍ وجهٰالعقود التي هي باطلة عىل  هـذا ٰىومعن. رصفَّ ويميض التُ

هـي فـصار العقـد  النََّ زال ذلـك األمـر ارتفـعَّ فلـامٍارع كان ألمرَّ هني الشَّ أنالوجه
 حكـم ٰ عـىلٌبـةَّغلُ مـصالح العبـاد مَّ أنٰقصد الشارع، وهذا الوجه بناء عـىلًموافقا ل

 .)٢(»دُّعبَّالت
ْامللك، لغة  . )٣( االستبداد بهٰ عىلُدرةُ والقِ اليشءُ احتواء:ِ

َّ يقدٌّ رشعيٌفهو حكم: ًا اصطالحاَّوأم ٍر يف عنيُ ُ يقتـيض متكـن،ٍ أو منفعةُ ْ مـن ُّ َ

                                            
 

 ).٢/١٤٧(الفروق، القرايف )  ١(
 ).١/٢٩٥(املوافقات، الشاطبي )  ٢(
 ). ١٢٣٢(؛ القاموس املحيط، الفريوزأبادي )٧/٥٤(املحكم، ابن سيده : انظر)  ٣(



 
 

 

٣٣٧ 

ُينسب إليه من انتفاعه به وا  . )١( هو كذلكُض عنه من حيثَوِلعُ

 
ُبنيُي ٰابط أن ما بذل يف مقابلة غريه عىلَّ هذا الضِّ ُ َّ ْ وجه خمُ ُ ُأنـه تلـزم إعادتـه  ٍتـلٍ َّ

 . ٌّلباذله، وال ينبني عليه متكن من االنتفاع أو املعاوضة
ا هـو  العـدل فيهـَّفـإن«وهذا من متام عدل هذه الرشيعة املباركة يف األموال؛ 

 . نيا واآلخرة إال بهُّقوام العاملني، ال تصلح الد
َّ أحد بعقله، كوجوب تـسليم الـثُّلُ كُهُفِرْعَ يٌن العدل ما هو ظاهرِمَف  ٰمن عـىلٌ

كيـال وامليـزان، ِ البـائع للمـشرتي، وحتـريم تطفيـف املٰاملشرتي، وتسليم املبيع عىل
 جـزاء القـرض َّلغـش، وأنق والبيان، وحتريم الكـذب واخليانـة واْدِّووجوب الص

 . ُ واحلمدُالوفاء
 عامة مـا َّ اإلسالم، فإنَائع، أو رشيعتنا أهلَّ جاءت به الرشٌّومنه ما هو خفي

َّهي عن الظلم، دقه  حتقيق العدل والنَّٰة من املعامالت يعود إىلنَُّّ عنه الكتاب والسٰىهن ِ
ِّوجله، مثل  وأنواع الربا وامليرس التـي ،رس وجنسه من الربا واملي،أكل املال بالباطل: ِ

لـة، وبيـع الطـري يف اهلـواء، َبَل احلَبـَبيع الغـرر، وبيـع ح: ، مثلملسو هيلع هللا ىلصبي  عنها النَّٰىهن
ِّ، وبيـع املـرصاة، وبيـع املـدلس، ٰىَّسمُ أجـل غـري مـٰمك يف املـاء، والبيـع إىلَّوالس َّ

ل أن يبــدو جش، وبيـع الثمـر قبـواملالمـسة واملنابـذة، واملزابنـة، واملحاقلـة، والــنَّ
 عنه من أنواع املشاركات الفاسدة كاملخابرة بزرع بقعة بعينها مـن ٰىصالحه، وما هن

                                            
 

 ).٤/٢٢٣(مواهب اجلليل، احلطاب )  ١(



 
 

 

٣٣٨ 

 .)١(»األرض
ا الختالل َّ ومجيع هذه املعامالت املنهي عنها هي من املعاوضات الفاسدة، إم

ً عنها؛ فوجب يف الكل رد املال املبذول حفظا لـه وحتقيقـاٍنْكُ رِفُّ منها أو ختلٍرشط ً ُّ ِّ ُ 
 . للعدل بني العباد

  : أدلة الضابط: المطلب الثاني

A  @  ?  >  =  <  ;     :  9  ﴿: ٰقول اهللا تعـاىل -١

G  F  E  D  C   B ﴾)٢(. 

م يف َّ اهللا حـرَّإن«: – رمحـه اهللا – يقول شيخ اإلسالم ابن تيميـة :وجه الداللة
ُوهـذا يعـم كـ.. .كتابه أكل أموالنا بيننـا بالباطـل،  بالباطـل يف ُلؤكـُ مـا يَّلُّ

 واالستحقاق، وأكـل ِّربعات، وما يؤخذ بغري رضا املستحقَّاملعاوضات والت
ــه، مهــا ــا، : املــال بالباطــل يف املعاوضــات نوعــان، ذكرمهــا اهللا يف كتاب الرب

 .  )٣(»وامليرس

 َّإن«:  قـاال– ريض اهللا عـنهام – )٤(حديث أيب هريرة وزيد بن خالـد اجلهنـي -٢
                                            

 

 ).١٣٣(السياسة الرشعية، ابن تيمية )  ١(
 .٢٩: سورة النساء، آية)  ٢(
 ).٩/٢٢(ٰجمموع الفتاوى )  ٣(
و طلحـة، أبـ: أبو زرعـة وقيـل: ، اختلف يف كنيته قيلزيد بن خالد اجلهني، صاحب رسول اهللا: هو)  ٤(

غري ذلك، أسلم قبل احلديبيـة وشـهدها، وكـان حامـل لـواء جهينـة يـوم الفـتح، وحديثـه يف : وقيل
؛ )٤/٣٤٤(ٰالطبقات الكـربى، ابـن سـعد : انظر. ، وقيل غري ذلك)هـ٧٨( سنة الصحيحني، تويف

 ).٢/٦٠٣(؛ اإلصابة، ابن حجر )٢/٥٤٩(االستيعاب، ابن عبد الرب 



 
 

 

٣٣٩ 

 اهللا إال َكُدُيـا رسـول اهللا، أنـش: ، فقالملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا  ٰىًرجال من األعراب أت
نعـم، : – )١( منـهُهَقـْفَ وهـو أ–قضيت بيننا بكتاب اهللا، فقال اخلـصم اآلخـر 

 ابنـي كـان َّإن: ، فقـالْلُق: ملسو هيلع هللا ىلصبي َّفاقض بيننا بكتاب اهللا، وائذن يل، فقال الن
ُجم، فافتـديت َّ ابني الرٰ عىلَّ أنُتِْربْخُ أِّ بامرأته، وإينٰى هذا، فزنٰ عىل)٢ً(عسيفا

َّمنه بامئة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخربوين إن ٍ ابنـي جلـد مائـة ٰام عـىلُ ُ
والـذي نفـيس : ملسو هيلع هللا ىلصجم، فقال رسول اهللا َّ امرأة هذا الرٰ عىلَّ، وأنٍ عامُوتغريب
َّنيِضْبيده ألق ُ ابنـك جلـد ٰ عليك، وعـىلٌّ ردُ والغنمُ بينكام بكتاب اهللا، الوليدةَ

ُائة وتغريبم  هـذا، فـإن ِ امـرأةٰ عىل-مَلْسَ أْنِ مٌ رجل– )٣(سْيَنُ يا أُدْ، واغٍ عامٍ
 .)٤(»ُ فرمجتملسو هيلع هللا ىلص اهللا ُا عليها، فاعرتفت، فأمر هبا رسولرتفت فارمجها، فغدْاع

أي ) ٌّرد عليـك(وقولـه «: – رمحـه اهللا –العيـد  قال ابن دقيـق :وجه الداللة

                                            
 

َّحيتمل أن الراوي كان عارفا هبام قبل أن يتحاكام، فوصـف الثـاين بأنـ«: الرتمذيقال العراقي يف رشح )  ١( ً ه َّ
ًنقـال عـن . »ًأفقه من األول إما مطلقا، وإما يف هذه القصة اخلاصة، واسـتدل بحـسن أدبـه واسـتئذانه

 ).٤/٣٤٠(ٰحاشية الصنعاين عىل إحكام األحكام 
 ).٤/١١١(إحكام األحكام . األجري: العسيف)  ٢(
أنيس بن الـضحاك، وقيـل : وقد اختلف يف اسمه، فقيل.  ملسو هيلع هللا ىلصأنيس األسلمي صاحب رسول اهللا : هو)  ٣(

املثبتـة يف ته الروايـة َّه أسـلمي كـام فـرسَّوالذي دل عليـه احلـديث أنـ! غري ذلك وهي أقوال فيها مقال
 الباري، ابـن ؛ فتح)١/١٣٨(؛ اإلصابة، ابن حجر )١/١١٤(االستيعاب، ابن عبد الرب :  انظر.األعىل
 ).١٢/١٤٠(حجر 

 –ٰ باب إذا اصطلحوا عىل صلح جور فالـصلح مـردود – كتاب الصلح -أخرجه البخاري: متفق عليه)  ٤(
 حـديث رقـم –ٰ باب من اعرتف عـىل نفـسه بالزنـا – كتاب احلدود –، ومسلم )٢٥٤٩(حديث رقم 

)١٦٩٧.( 



 
 

 

٣٤٠ 

ٰوفيـه دليـل عـىل. فعـول اسـم املٰطلق املـصدر عـىلُ، وأٌمردود  َذِخـُ مـا أَّ أنٌ
ُباملعاوضة الفاسدة جيب رده وال يملك َّام صـاحلهم  جـل لَّ الرَّ، وذلك أن)١(»ُّ

ُّ رد املـال املـأخوذ فيـه؛ َبَجـَ وداء؛ِ، وكانت احلدود ال تقبل الفـٍضَوِ عٰعىل َ
 . لكون هذه املعاوضة فاسدة

من «: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :  قالت– ريض اهللا عنها – املؤمنني عائشة ِّمُحديث أ -٣
 .)٢(»ٌّأحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد

ٰويـستدل بـه عـىل«: – رمحه اهللا –  العيد يقول ابن دقيق:وجه الداللة  إبطـال ُ
 َّ أنٰ عـىله يف أصـول الفقـه بـَّلِدُتْمجيع العقود املمنوعة، وعدم وجود ثمراهتا، واسـ

َّالـدين، ولــامِضات الفاسدة من اإلحداث يف أمـر ، فاملعاو)٣(»هي يقتيض الفسادالنَّ ِّ 
 كوهنا مردودة، أي باطلة ال حكم ٰى احلديث، ومعنِّ بنصٌكانت كذلك فهي مردودة

َّهلا، فهي معدومة املرشوعية أصال، فال ترتت  .  عليها أي آثارُبً

  : تطبيقات الضابط: المطلب الثالث

ُه جيب رده وال يملك، لكون هـذه َّنما أخذ من املال يف مقابل ما ال نفع فيه فإ -١ ُّ

                                            
 

 ).٤/١١١(إحكام األحكام )  ١(
 –ٰ باب إذا اصطلحوا عىل صلح جور فالـصلح مـردود – كتاب الصلح -خاريأخرجه الب: متفق عليه)  ٢(

 باب نقض األحكام الباطلـة – كتاب األقضية –، ومسلم »ما ليس فيه«: ولفظه) ٢٥٥٠(حديث رقم 
 ).١٧١٨( حديث رقم –ورد حمدثات األمور 

 ).٧١(د العيً؛ ورشح األربعني حديثا النووية، ابن دقيق )١٣٦ /٤(إحكام األحكام )  ٣(



 
 

 

٣٤١ 

 . )١(املعاوضة فاسدة
ِّ رد الزَبَجـَ و،ًهب متفاضـالَّهب بالـذَّ بيع الذٰ رجالن عىلَّلو اتفق -٢ يـادة وال ُّ

َّمتلك؛ ألهن  . )٢(ٌ فاسدةٌا معاوضةُ

ٰلو تبايع اثنان ما ال يعلم كشاة من القطيع أو ما ال يقدر عىل -٣ ُ ُ  تـسليمه كـالطري ُ
ُ مـا بـذل يف مقابـل ذلـك جيـب رده وال يملـك؛ لفـساد هـذه َّفإنيف اهلواء،  ُّ ُ
 . )٣(املعاوضة

َه جيب رد ما أخذ وليس َّين، فإنَدْق تأخري قبض أحد النَّٰلو اتفق متصارفان عىل -٤ ِ ُ ُّ
 . )٤( فيه؛ لفساد هذه املعاوضةُفُّرصَّلآلخذ الت

 َّد اهللا، فـإنٍّ مبلغ من املال مقابل إسقاط حد من حـدوٰلو تصالح رجالن عىل -٥
َهذا املبلغ ير ُد وال يملك؛ لفساد هذه املعاوضة،ُ ُ لكون احلدود ال تقبل ذلك و ُّ

 .)٥(الفداء

                                            
 

 ).٢١٧(العيد حتفة اللبيب، ابن دقيق )  ١(
 ).٢١٩(العيد حتفة اللبيب، ابن دقيق )  ٢(
 ).٢٢٠ – ٢١٩ (املصدر نفسه)  ٣(
 ).٢١٨ (املصدر نفسه)  ٤(
 ).٤/١١١(إحكام األحكام : انظر)  ٥(



 
 

 

٣٤٢ 

  الضابط الثالث
)١( 

  :لضابطشرح ا: المطلب األول

 
 : اخلاء والراء واجليم أصالنَّوقد ذكر ابن فارس أن. )٢(ةَّلَالغ: لغة، اخلراج

 .)٣(اختالف لونني: فاذ عن اليشء، والثاينالنَّ: ولفاأل
 عـن العـني املبتاعـة ٌ نافـذةُةَّلـَ إذ الغ؛ٌة باألصـل األول واضـحَّلَوارتباط الغ

ًوخارجة منها سواء كانت عينا أو منفعة ً ٌ. 
 ُه، فخـراجُ نفعـه فهـو خراجـْنِ مـٍ ما خرج مـن يشءُّلُك«:)٤(خمرشيَّقال الز

                                            
 

 األشـباه ؛)٣٣٩ – ١/٣٣٨(املنثـور، الزركـيش: ، وانظر هذه القاعـدة يف)٣/١١٨( إحكام األحكام ) ١(
؛ واملواهـب الـسنية )٥٢١ – ٥١٩(؛ املنهج املنتخب ورشحه للمنجـور)١/٣٠٣(والنظائر، السيوطي

، رشحهـا لـسليم )٨٥( مـادة ،؛ جملـة األحكـام العدليـة)١٦٩ – ٢/١٦٧(َّالفوائد اجلنيـة: وحاشيتها
؛ ورشح قواعـدها )٢٤٢ – ١/٢٤٠(؛ ولألتايس)١/٧٨(؛ ورشحها لعيل حيدر)٥٧ – ١/٥٦(رستم

؛ القواعـد ٦٤٩، فقـرة )١٠٣٥ – ٢/١٠٣٣(؛ املـدخل الفقهـي العـام)٤٣٠ – ٤٢٩(لفقهية، للزرقاا
؛ مجهــرة القواعــد الفقهيــة يف املعــامالت )٤١١، ٤٠٦، ٣٣١، ٢٧٧، ٢٧٦، ٢٩٣(الفقهيــة، للنــدوي

ٰ؛ القواعد الفقيهة من خالل كتاب اإلرشاف عىل مـسائل اخلـالف، الروكـي )١/١٨٣(ًاملالية، له أيضا
)٣٣٦ .( 

 ).٢/١٩( النهاية يف غريب احلديث واألثر، ابن األثري ) ٢(
 ).٢/١٤٠( مقاييس اللغة، ابن فارس ) ٣(
) هــ٤٦٧(حممود بن عمر بن حممد، أبو القاسـم، جـار اهللا الزخمـرشي اخلـوارزمي، مولـده سـنة :  هو) ٤(

َزخمرش(بـ ْ ٰقرية من قرى خوارزم، رحل إىل بغداد، وجاور بمكة، وعاد إىل) ََ ٰ  خوارزم وتويف هبا، قال فيه ٰ
= 



 
 

 

٣٤٣ 

 .)١(»ُّه ودرهُيوان نسله وخراج احلُجر ثمرَّالش
ة َّمـا حيـصل مـن غلـ: اخلـراج«:-رمحه اهللا-ين البعيلِّوقال اإلمام شمس الد

 .)٢(» ما كانتًالعني املبيعة كائنة
ْ حيٍ يف يشءِءَّ اليشُلْعَج:  لغة،امنَّوالض َّمنت الـيشَض:  ذلك قوهلمْنِه، ومْيِوَ ُ  َءَّ

 : أعم، وهوٰى فيأيت بمعنصطالح الفقهاءاا يف َّوأم. ه يف وعائه فاحتواهُإذا جعلت: كذا
َ موجب حت: أي"ًم مطلقاْرُموجب الغ"  .)٣(ة اهلالكَِعبَ تُلُّمَ

 
عنـي كـام يقـول ابـن ي، وٍ رشيفٍ نبويٍ حديثُّ نصو اجلليل، هضابط الاهذ

 لـه ُهته، تكـونُشـب أو ٍ اسـتوفاها بعقـدْنَـمِ لـَةَّلـَ الغَّنأ« :– رمحه اهللا –دقيق العيد 
 .)٤( »بضامنه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 غـري من عرصه إمام كان البيان، وعلم واللغة والنحو واحلديث التفسري يف الكبري اإلمام": ابن خلكان
تـويف . "-اهللا يـساحمه-ٰوكان داعيـة إىل االعتـزال ":  وقال الذهبي."فنونه يف الرحال إليه تشد مدافع،

 ). هـ٥٣٨(رمحه اهللا سنة 
: انظـر. اف يف تفسري القرآن، وأساس البالغة يف اللغة، والفائق يف غريـب احلـديثالكش: من تصانيفه

؛ األعـالم، )١٥٦-٢٠/١٥١(؛ سري أعالم النـبالء، الـذهبي )٥/١٦٨(وفيات األعيان، ابن خلكان 
 ).٧/١٧٨(الزركيل 

 ).١/٣٦٥( الفائق يف غريب احلديث، الزخمرشي ) ١(
 ).٢٨٣( املطلع، البعيل ) ٢(
؛ معجـم املـصطلحات )٢/٣٦٤(؛ املـصباح املنـري، الفيـومي )٣/٢٩٢(يس اللغـة، ابـن فـارس  مقاي) ٣(

 ).٢٢٢(نزيه محاد . االقتصادية يف لغة الفقهاء، د
 ).٣/١١٨( إحكام األحكام ) ٤(



 
 

 

٣٤٤ 

كيـزة َّ الرُلِّثـُ أساس العدل والتوازن، ومتٰ عىلٌ هذه القاعدة قائمةَّوالواقع أن(
 ُ املشاركة يف املغانم واملغارم هـي األصـلَّة التي ينبني عليها االستثامر، فإنَّاألساسي

ظــام  التــي يــدعو إليهــا النُِّةَّيــِق النَُّ انقلبــت الفكــرةَّالــذي ال يمكــن إهــداره، وإال
م، نُْ الفـريقني بـالغِ أحـدُ وهو اختصاص،ِّيِوَبِّظام الر النِّٰاالقتصادي اإلسالمي إىل

 .)١()زاءَْر لعوارض املغارم واألُهَدْحَ الفريق اآلخر وُضُّرَعَوت
ِّ املعاوضات إنام جوزت ملـصالح َّ؛ ألنٍ عدم اجتامع العوضني لواحدُواألصل ُ ِّ

 . )٢( بأحدمهاُّاملتعاقدين، فال ختتص
 هـو "اج بالضامناخلر": ضابطوظيف األموال من خالل تطبيق  تَّلذلك فإن

 .)٣(ةَّبويِّ هو حرام من عملية التمويل بالقروض الرَّغني عامُـماملسلك الصحيح ال
اد ِّ احت: فهوضابطجمال تطبيق الا َّوأم. وهذا من متام العدل بني البائع واملشرتي

. )٤( اآلخـرٰامن عىلَّفهام فقد يكون اخلراج ألحدمها والضا عند اختالَّك واليد، أمِْلامل
 مفهـوم القـبض ٰه يـشتمل عـىلَّ لـك أنـَّغة تبـنيُّ يف الل"امنَّالض" ٰىلت معنَّوإذا تأم

                                            
 

 . بترصف)٤٤١ – ٤٤٠(صالح الصاوي .مشكلة االستثامر يف البنوك اإلسالمية، د:  انظر) ١(
  ).٢/٣٨٠(ز بن عبدالسالم   قواعد األحكام، الع) ٢(

 ).٦/٢٠٧ ("االستثامر"املوسوعة العلمية والعملية للبنوك اإلسالمية :  انظر) ٣(
املغصوب يف يـد الغاصـب، : ومن صور اختالف امللك واليد). ٢٩/٤٠١(ٰ جمموع الفتاوى، ابن تيمية ) ٤(

َّفإن خراجه ملالكه، وضامنه عىل الغاصب؛ ألنه حتت يده املعتدية، و ٰ : - رمحه اهللا –يف هذا يقول أبو عبيد َّ
ٰأصل لكل من ضمن شيئا أنه يطيب له الفضل إذا كان ذلك عىل وجه املبايعة :  هذاملسو هيلع هللا ىلصوحديث النبي " ً ٌ

 ).٣٨ – ٣/٣٧(غريب احلديث . "ٰال عىل الغصب



 
 

 

٣٤٥ 

 –بح ِّة أو الـرَّه ال جيوز اسـتحقاق الغلـَّ إن:واحليازة، ومن هذا املنطلق يمكن القول
 يف ضـامن ُ، وبذلك ما مل يـدخل الـيشءً إال إذا كان ناشئا عن القبض–وهو اخلراج 

 . )١(مل يسلم له خراجه: املشرتي
 جلـواز ٌ رشطَكْلـِ املَّامن مـع أنَّعليل بالـضَّ التٰا االقتصار يف احلديث عىلَّوأم

 .)٢( لطلبه واستبعادهُ عند البائع، وأقطعُه أظهرَّبح؛ ألنِّ والرِةَّلَالغ

  :دليل الضابط: المطلب الثاني

ملسو هيلع هللا ىلص بـي ً غالما يف زمـن النَّٰىً رجال اشرتَّأن: -ريض اهللا عنها- عائشة حديث
َّوبه عيب مل يعلم به، فاستغل ٰده، فخاصمه إىلَرَ فَ علم العيبَّمُه، ثٌ يا : فقالملسو هيلع هللا ىلص بي  النََّّ

 .)٣(»امنَّ بالضُاخلراج«: ملسو هيلع هللا ىلص، فقال رسول اهللا ٍنَمَ زُذنُْ مُهَّلَغه استَّرسول اهللا إن
 .)٤(»امنَّ بالضُةَّلَالغ«: وعند بعضهم بلفظ

                                            
 

 ).١/١٨٥(  مجهرة القواعد الفقهية يف املعامالت املالية، الندوي ) ١(
 ).١/٣٣٩( املنثور، الزركيش ) ٢(
ً باب فيمن اشرتى عبـدا فاسـتعمله ثـم – كتاب اإلجارة –، وأبو داود )٦/٤٩(أخرجه أمحد يف املسند  ) ٣( ٰ

 حـديث رقـم – اخلـراج بالـضامن – كتاب التجارة –، والنسائي )٣٥١٠( حديث رقم –ًوجد به عيبا 
 –ثـم جيـد بـه عيبـا  باب ما جاء فيمن يشرتي العبـد ويـستغله – كتاب البيوع –، والرتمذي )٤٤٩٠(

 حديث رقـم – باب اخلراج بالضامن – كتاب التجارات –، وابن ماجه )١٢٨٦-١٢٨٥(حديث رقم 
، واحلديث حسنه الرتمذي، واأللباين )١١/٢٩٨(، وأخرجه ابن حبان يف صحيحه )٢٢٤٣-٢٢٤٢(

 .ٰ، وشعيب األرناؤوط يف تعليقه عىل صحيح ابن حبان)٥/١٥٨(يف إرواء الغليل 
: وقـال) ٢/١٨(، واحلـاكم يف املـستدرك )١٦١، ١١٦، ٦/٨٠(هبذا اللفظ عنـد أمحـد يف املـسند هو  ) ٤(

، واحلـديث حـسنه األلبـاين يف )٥/٣٢١(ٰصحيح اإلسناد ومل خيرجـاه، والبيهقـي يف الـسنن الكـربى 
= 



 
 

 

٣٤٦ 

؛  مع كونه قد انتفـع بـهالغالمَّ رد ٰعىلملشرتي ا َّقرأملسو هيلع هللا ىلص بي  النََّّ أنوجه الداللة
َّال ذلك بأنِّلَعُم  .عليهكان قد  َامنَّ الضً

هو حديث صحيح «: هذا احلديثً شارحا –  رمحه اهللا–ل اإلمام الزركيشاوق
 ما كان عليه َضَوِ فهو للمشرتي عٍةَّ وغلٍ ومنفعةٍ من عنيِءَّما خرج من اليش: ومعناه

 ِلِقابـُ يف مُمنُْ الغـَ ليكون؛ لهُةَّك، فلو تلف املبيع كان من ضامنه، فالغلِْلمن ضامن امل
 .)١( »مْرُالغ

 –اهللا  رمحه – )٢(قابلة، كام يقول الونرشييسُ املذكورة يف احلديث للم"والباء"
 ٍثالِ مُنَسْحَاض، وأَوْ األعٰاخلة عىلَّالدقابلة وهي ُتأيت للم« :"الباء"عند ذكره معاين 

 .)٣(»"بالضامناخلراج ": هلا قوله عليه السالم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 ).٤١٧٩(صحيح اجلامع الصغري برقم 
 ).٢/١١٩( املنثور يف القواعد ) ١(
 حممد، أبو العباس الونرشييس التلمساين، فقيه مـن فقهـاء املالكيـة، مولـده سـنة ٰأمحد بن حييى بن: هو  )٢(

ٰ، وأخذ العلم عن علامء بلده تلمسان، ثم جرى له أمر مع السلطان ففر إىل فاس واستقر هبـا )هـ٨٣٤( ٰ
...  قاليماأل ٰعىل املغاربة حجة باملغرب، املالكي املذهب حافظ اإلمام:  ٰإىل أن تويف، قال الكتاين يف حقه

 مل وفروعـه أصـوله مالك بمذهب أحاط هَّأن بالطالق حلف ًرجال أن لو« :غازي ابن عنه قال الذي هو
 ).هـ٩١٤( تويف رمحه اهللا  سنة .»وتبحره حفظه لكثرة زوجته عليه تطلق

ٰإيضاح املسالك إىل قواعـد اإلمـام مالـك، واملعيـار املعـرب عـن فتـاوي علـامء إفريقيـة : من تصانيفه
شجرة النـور الزكيـة، : انظر. ألندلس وبالد املغرب، واملنهج الفائق واملنهل الرائق يف أحكام الوثائقوا

 ).١/٢٦٩(؛ األعالم، الزركيل )١١٢٢/ ٢ (الفهارس، الكتاين ؛ فهرس)٢٧٤(خملوف 
 ).٤/٣٤٦(املعيار املعرب  ) ٣(



 
 

 

٣٤٧ 

  :تطبيقات الضابط: المطلب الثالث

ِإذا رد املشرتي حيوانا أو سيارة أو دارا بخيار العيب بعـد قبـضه واسـتعامله،  -١ ً ًً َّ
َّغري عامل بالعيب، وكان قد استعمله مدة بنفسه أو أجـره مـن  ً َّ ٍ غـريه، وقـبض َ

 . )١(؛ لكونه يف ضامن املشرتيُّال يلزم رد ّ ذلك للبائع مع املبيع: تهأجر
َّإذا حصل للعني املرهونة زيادة تكون للراهن؛ ألن ضامن املرهون عليه -٢ َّ ٌ)٢( . 

َّ رجل دارا فاستغلها ثم استحقت بعد ذلـك بالـشفعة فـإن الغلـة ٰىإذا اشرت -٣ َّ ٌَّ َّ ًُّ ْ ِ ُ َّ
 . ؛ ألن اخلراج بالضامن)٣(َّشفيعتكون للمشرتي دون ال

ٰإذا حدث للعني املوىص -٤ َ ِْ َ ََ ٰ هبا زيادة بعد موت املويص وقبول املوىصَ َ ِ ِ َّ لـه، فـإن ٌ
ٰالزيادة تكون للموىص  .  )٤( لهَ

َّ أخذ نتاج ما باعه من املاشية والدواب – إذا فسخ البيع –ليس لغريم املفلس  -٥ َ َِ ُ
ِّوال غلة ماله، وليس له إال الرقـ ِاب بعينهـا إذا وجـدهاَّ ْ َ ْ؛ ألهنـا لـو تلفـت )٥(ُ َ ِ َ َّ

ِلضمنَها املفلس َ . 

ِح الــرش ربــَّإذا اشــرتك اثنــان يف رشكــة امللــك فــإن -٦  بيــنهام بنــسبة ُسمْقــُكة يَّ
                                            

 

؛ روضة )٢/٢١٨(؛ بداية املجتهد )٢٨٦ – ٥/٢٨٤(بدائع الصنائع : وانظر). ٣١٥(الوجيز، البورنو )  ١(
 ).  ٢٢٧ – ٦/٢٢٦(؛ املغني )٣/٤٩٣(الطالبني 

؛ حاشــية )٢١٩(؛ الـرساج الوهـاج )٣/٢٤٥(؛ حاشــية الدسـوقي )٢/٧٩(كتـاب االختيـار : انظـر)  ٢(
 ). ٥/٩١(الروض املربع 

 ).١٥/٤٦٠(؛ اإلنصاف مع املقنع )٩٦ – ٥/٩٥(روضة الطالبني : انظر)  ٣(
 ).٣/٥٤(غني املحتاج م: انظر)  ٤(
 ).٤١٨(الكايف، ابن عبدالرب : انظر)  ٥(



 
 

 

٣٤٨ 

 – أي مشرتكة مناصـفة – ًفإذا كانت حصص الرشيكني متساوية. حصصهم
 الثلث ولآلخـر  بأن يكون ألحدمها– ًساوي، وإذا مل تكن متساويةَّقسم بالتُفت

ات هذه األموال هـي بنـسبة  نفقَّسبة؛ ألن هذه النِّٰح عىلْبِّ فيقسم الر–الثلثان 
امن كـذلك، َّ الـضَّلـف أو اخلـسارة لـو حـصلت؛ ألنَّكـذلك التحصصها، 

 . )١(امنَّواخلراج بالض

  : الضابطمستثنيات: المطلب الرابع

:ا بعض الصور، ومنهضابط الامن هذبعض الفقهاء  ٰىستثنا 

مع يف رضعها اللبن ُاقة التي جياة أو النََّّاة، وهي الشَّرصُم كال ِّصما ثبت بالنَّ -١
َّإهياما للمشرتي أهن ْ وكثرية اللبن، فإذا ردتٌا حلوبً َّ  ٍ مع صاعُّدَرُا تَّ للبائع فإهنُ

ُّرصُال ت«: ملسو هيلع هللا ىلص، لقوله ٍمن متر وا اإلبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخري َ
ًها وصاعا من َّبعد أن حيلب، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردظرين َّالن
 .)٢(»ٍمتر

                                            
 

 ).٣/٢٦(درر احلكام )  ١(
 بـاب النهـي للبـائع أن ال حيفـل – كتاب البيوع – أخرجه البخاري متفق عليه من حديث أيب هريرة ) ٢(

 بـاب حكـم بيـع – كتـاب البيـوع –، وأخرجه مسلم )٢٠٤١( حديث رقم –... اإلبل والبقر والغنم
 ).١٥٢٤( حديث رقم –املرصاة 

َّوقد ادعى البعض الن          ُ ٰ ُ العلـامء مل جيعلـوه أصـال يَّسخ؛ ألنَّ التمهيـد، ابـن عبـدالرب : انظـر. قـاس عليـهً
)١٨/٢٠٧.( 



 
 

 

٣٤٩ 

 .)١(ه يضمنهاَّمستأجر العني الذي يفرط فيها، فتضيع، فإن -٢
ًاملبيع إذا أفلس مشرتيه قبل نقد الثمن، ووجده البائع قد نام نامء متصال -٣ ً)٢( 

 .)٣(فريجع به، وال يشء للمفلس
 .)٤( يده معتديةَّخراج املغصوب ال يطيب للغاصب؛ ألن -٤
َّلو اعتقت امرأة عبدا، فإن -٥  جناية خطأ فالعقل ٰى والءه يكون البنها، ولو جنً

 .)٥( عصبتها دونهٰعىل

                                            
 

 ).٣٣٩( القواعد الفقهية، الروكي ) ١(
 ).٢/١٥٣(تقرير القواعد، ابن رجب :  انظر حكم النامء املتصل واملنفصل يف) ٢(
 ).٢/١٥٥( تقرير القواعد، ابن رجب ) ٣(
 ).١/٦٨٦( الآليل، ناظر زاده ) ٤(
 ).١/٣٣٩(؛ املنثور، الزركيش )٩/٣٥٠(  روضة الطالبني، النووي ) ٥(



 
 

 

٣٥٠ 

  المبحث الرابع
 

)١( 

  :شرح الضابط: المطلب األول

 
 . )٢(»ٍ يف يشءٍثُّ متكٰ عىلُّ يدلٌ واحدٌأصل« : لغة،الوقف

ُّمصدر وقفه إذا حبـسه وقفـا، فيكـون معنـاه يف الل: والوقف يف األصل ً َ : غـةَ
َ، وقد عرب ابن دقيق)٣(احلبس ٰما حبس عىل«: قوله عنه باحلبس يف -رمحه اهللا –  العيدَّ ُ 

ٰجهة معينة تعني رصفه إليها، واستحقه أهل تلك اجلهة مضافا إىل ًَّ َّ َ ٍ ْ جهة احلـبسٍَّ ٍ«)٤(  .
 ٌةَّالوقـف عطيـ«:  بقولـه– رمحـه اهللا –َّ فقد عرفه ابن دقيق العيد ا يف االصطالحَّوأم
  . )٥(» حكمهاٰ عىلٌ باقيةٌدةَّمؤب

حبس اململوك وتسبيل منفعته مـع بقـاء «:  بقوله– رمحه اهللا – َّوعرفه املناوي
 .)٦(»عينه ودوام االنتفاع به

                                            
 

 ).٣/٢١٠(إحكام األحكام :  انظر) ١(
 ).٦/١٣٥(مقاييس اللغة، ابن فارس )  ٢(
  ).١١١٢(وزأبادي ؛ القاموس املحيط، الفري)٩/٣٥٩(لسان العرب، ابن منظور )  ٣(

 .)٢/١٩٣(إحكام األحكام ) ٤(
 ).٢٧٩(العيد حتفة اللبيب يف رشح التقريب، ابن دقيق )  ٥(
 ).٧٣١(التعاريف )  ٦(



 
 

 

٣٥١ 

 : أركان الوقف
 :  رأينيٰأركان الوقف إىلذهب الفقهاء يف تعداد 

 : )١( للوقف أربعة أركان هيَّرأي اجلمهور، من أن: األول
 .  الواقف-٢    ). ألفاظ الوقف( الصيغة -١
 :  املوقوف عليه، وهو قسامن-٤    ) العني املوقوفة( املوقوف -٣

ٍ معنيٰ أن يكون عىل:القسم األول ني، ورشطـه أن ِنـَّ معيٍ أو مجاعـةٍ كشخص،َّ
 . يكهيمكن متل

ٍ غري معنيٰ الوقف عىل:القسم الثاين ً وقفـا ٰىَّسمُ كالفقراء واملساكني وهـذا يـ،َّ
ُ الواقف يقصد جهة الفقر واملسكنة، ال شخصا بعينه، فيَّ اجلهة؛ ألنٰعىل ر يف اجلهة َظنًْ

وراة واإلنجيـل َّ املعصية كعامرة الكنيسة وقناديلها وحرصها وكتب التٰإن كانت عىل
 . مل يصح

 املساكني ٰبة كالوقف عىلْرُ فيه قصد القَرَهَ ظْ فإنَرِظُ نٍ معصيةَ مل تكن جهةوإن
 . الوقفَّ صح؛ٰويف سبيل اهللا تعاىل

ً للوقف ركنـا واحـدا وهـو َّأن، وهو رأي احلنفية: الثاين ؛ وذلـك )يغةِّالـص(ً
 . )٢(ٰىالقتضائها األركان األخر

َالقرب، ْمن القرب  : لغةُ وجاء يف . )٣(»دْعُالف البِ خٰعىل ُّ يدلٌ صحيحٌأصل «ُ
                                            

 

 ).٦/١٨(؛ مواهب اجلليل )٢٧٢-٤/٢٧١(ٰ؛ مطالب أويل النهى )٢/٣٧٦(مغني املحتاج : انظر)  ١(
 ).٤/٣٤٠(؛ حاشية ابن عابدين )٥/٢٠٥(البحر الرائق : انظر)  ٢(
 ).٥/٨٠(مقاييس اللغة، ابن فارس )  ٣(



 
 

 

٣٥٢ 

َّ قربة بـسكون الـرٰ اهللا تعاىلٰ به إىلُبَّتقرُوقيل ملا ي«: املصباح املنري ْ َاء، واجلمـع قـرب ُ ُ
 . )١(»وقربات

 . )٢(»اعةَّ والطِّ من أعامل الربٰ اهللا تعاىلٰ به إىلُبَّتقرُهي ما ي«: ًوقيل أيضا

 
ُيبني ِّ  :ة الوقف يتعلق باملوقوف عليهً رشطا من رشوط عبادُّهمابط املَّ هذا الضُ

ِّوهو أن يكون جهة من جهات الرب والطاعة ً . 
 : احلكمة من اشرتاط جعل الوقف يف جهة بر

مل اشـرتط : ٌسـؤال«: – رمحـه اهللا –قال الشيخ عبدالرمحن بن نارص السعدي 
اإلنسان جيـوز لـه بـذل  َّ مع أنٍّأهل العلم يف األوقاف ونحوها أن تكون يف جهة بر

 األمـوال جعلهـا َّبب يف ذلك أنَّالس: ماله يف األمور املباحة؟ اجلواب وباهللا التوفيق
َّاهللا قياما للناس، تقوم هبا أمور دينهم وأمور دنياهم، فام دام العبد يف قيد احلياة، فإن ه ً

، فإذا مـات العبـد جيوز له بذهلا يف املباحات واملنافع املتنوعة، كام يبذهلا يف الطاعات
بب وهـو َّانقطعت منه املنافع الدنيوية، ومل يبق إال املنافع األخروية، فهـذا هـو الـس

َّ؛ وهلذا من كان عنده مال لغريه وقد جهل صاحبه وتعذٰى كام ترٌظاهر ر عليه معرفته ٌ
َأو معرفة وارثه رص َق بـه عنـه، أو رصَّه يف اآلخـرة فتـصدَه فيام ينفع صـاحبَفَ ه يف َفـَ

ر عليـه االنتفـاع يف مالـه يف حياتـه ومنافعـه الدنيويـة، َّه ملا تعذَّينية؛ ألنِّملصالح الدا

                                            
 

 ).٢/٤٩٥(املصباح املنري، الفيومي )  ١(
 ).٢/٣٦٢(املعجم الوسيط )  ٢(



 
 

 

٣٥٣ 

 )١(. »َّتعينت املصالح األخروية
ُوعقد هذا الباب وضابطه«: – رمحه اهللا – يقول ابن القيم ٰىويف هذا املعن ْ  َّأن: ِ

ه بحسب اإلمكان، ُ ورسولطاع اهللاُُ، وأن يٰىقوَّ والتِّ الربٰام هو التعاون عىلَّاملقصود إن
َّوأن يقدم من قدمه اهللا ورسوله، ويؤخ َّ ُ اهللا ورسوله، ويعترب من اعتربه اهللا هرَّر من أخُ

ٰقربـه إىلُام يبذل ماله فيام يَّا الواقف فإنَّ، وأم... ما ألغاه اهللا ورسولهٰىُورسوله، ويلغ ِّ 
ْب أنَحَ أ؛ن بذل ماله يف أغراضهمٌن ُّه مل يبق له متكَّاهللا وثوابه، فهذا ملا علم أن  يبذلـه َّ

ٰفيام يقربه إىل ٌ اهللا وما هو أنفع له يف الدنيا واآلخرة، وال يشك واقفِّ  هذا غرضه، َّ أنُّ
كه املال؛ لينتفع به يف حياته، وأذن له أن حيبسه، لينتفع به بعد َّ ملٰواهللا سبحانه وتعاىل

ِّ وجه يقربـه ٰ حتبيس ماله بعده إال عىل، فهو سبحانه مل يملكه أن يترصف يف...وفاته ٍ
ْ وجه أراد، ومل يأذن اهللا وال رسـوله للمكلـف أنِّ أيٰإليه، ويدنيه من رضاه، ال عىل َّ ٍ 

ً وجه أراده أبداِّ أيٰف يف حتبيس ماله بعده عىلَّيترص ٍ . 
ُّفأين يف كالم اهللا ورسوله أو أحد من الصحابة ما يدل َّ أن لصاحب املال ٰ عىلٍ

ام واملفتني أن ينفذوا َّ احلكٰ من أراد، ويرشط ما أراد، وجيب عىلٰيقف ما أراد عىلأن 
رشوط الواقـف : (بـه بعـضهم مـن قولـه َجَا ما قد هلـَّوقفه، ويلزموا برشوطه، وأم

ا كنصوص َّ أهنَريدُ أْ باطل، فإنٰى صحيح ومعنٰىُفهذا يراد به معن) كنصوص الشارع
ٰ وتقييد مطلقها بمقيـدها وتقـديم خاصـها عـىلاللةَّارع يف الفهم والدَّالش ِّ ِّ عامهـا، َّ

ُبب، فهذا حق من حيـثَّواألخذ فيها بعموم اللفظ ال بخصوص الس  ْ اجلملـة، وإنٌّ
 به كنصوص الشارع يف وجوب مراعاهتا والتزامها وتنفيـذها فهـذا مـن أبطـل َريدُأ

                                            
 

 ). ٢٣٣ – ٢٣٢(جمموع الفوائد واقتناص األوابد، السعدي )  ١(



 
 

 

٣٥٤ 

 له ٰ اهللا وأرىضٰ أحب إىلًالباطل، بل يبطل منها ما مل يكن طاعة هللا ورسوله، وما غريه
َّ وطاعة كام تقدًبةْرُولرسوله منه، وينفذ منها ما كان ق  . )١(»مً

  : أدلة الضابط: المطلب الثاني

ًأصاب عمر أرضا بخيـرب، «:  حديث عبداهللا بن عمر ريض اهللا عنهام قال-١
ُيا رسول اهللا إين أصبت أرضا بخيـرب، مل أ:  يستأمره فيها، فقالملسو هيلع هللا ىلص النبي ٰىفأت ْصـب ً

َّإن شـئت حبـست أصـلها، : ًماال قط هو أنفس عندي منـه، فـام تـأمرين بـه؟ فقـال
َّفتصدق هبـا عمـر، غـري أنـ: قال. وتصدقت هبا ُه ال يبـاع أصـلها، وال يوهـب، وال َّ

ُفتصدق عمر يف الفقراء، ويف القرب: قال. يورث ، ويف الرقاب، ويف سبيل اهللا، وابن ٰىَّ
ً من وليها أن يأكل منها باملعروف، أو يطعم صديقا، ٰالسبيل، والضيف، ال جناح عىل

 .)٢(»ِّغري متمول منه
ٰاحلديث دليـل عـىل«: – رمحه اهللا – قال ابن دقيق العيد :وجه الداللة ة َّ صـحٌ
واملصارف التي ذكرها عمر ريض اهللا عنـه .. . جهات القرباتٰالوقف واحلبس عىل

 مـن اجلهـات ٍبـةْرُ ما ليس بقٰمصارف خريات، وهي جهة األوقاف، فال يوقف عىل
 . )٣(»ةَّالعام

 ٰ رشوط الـواقفني ال تزيـد عـىل«: – رمحه اهللا – القياس، يقول ابن القيم -٢
                                            

 

 ). ٤/١٨٦(إعالم املوقعني )  ١(
، )٢٥٨٦( حـديث رقـم –الوقـف  باب الرشوط يف – كتاب الرشوط –أخرجه البخاري : متفق عليه)  ٢(

 ).١٦٣٢( حديث رقم – باب الوقف – كتاب الوصية –ومسلم 
 ).٣/٢١٠(إحكام األحكام )  ٣(



 
 

 

٣٥٥ 

ذور إال بام كان طاعة هللا ورسوله فال يلـزم مـن  من النُُّه ال يويفَّاذرين، فكام أننذر النَّ
 . )١(»رشوط الواقفني إال ما كان طاعة هللا ورسوله

  : تطبيقات الضابط: لثالثالمطلب ا

ُ بناء املساجد؛ لكوهنا أماكن العبادة والقـرب، والوقـف ال ٰيصح الوقف عىل -١
 . )٢(ُ القربٰيكون إال عىل

ُ طباعة القرآن وكتب العلم الرشعي؛ ألهنا من القربٰيصح الوقف عىل -٢ َّ.  

؛ لكون ذلك من )٣( طالب العلم، واملجاهدين يف سبيل اهللاٰيصح الوقف عىل -٣
ٰم القرب التي يتقرب هبا إىلأعظ َّ َُ ُ  . اهللاُ

ُ؛ ألن اإلحسان إليهم من القرب التـي )٤( الفقراء واملساكنيٰيصح الوقف عىل -٤ َّ
ِّحيبها اهللا ُ.  

َّ؛ ألهنا من جهات الرب العامة)٥( بناء املستشفيات واجلسورٰيصح الوقف عىل -٥ ِّ َّ.  

 مـن يقطـع ٰىل الكنائس وكتب التـوراة واإلنجيـل، وعـٰال يصح الوقف عىل -٦
ُبـة، ومـا ذكـر معـصية، ْرُ املقـصود بـالوقف القَّالطريق وما أشبه ذلـك؛ ألن

 . )٦(بَرُ القٰوالوقف ال يكون إال عىل
                                            

 

 ).٤/١٨٥(إعالم املوقعني )  ١(
 ).٥/٣٢٢(؛ املبدع، ابن مفلح )١١٩(اإلقناع، املاوردي : انظر)  ٢(
 .)٤/٣٦٦(؛ حاشية ابن عابدين )٢/٣٥٧(الفروع، ابن مفلح : أنظر)  ٣(
 ).٢/٤٠١(ٰرشح منتهى اإلرادات، البهويت : انظر)  ٤(
 ).٦/٤٤٣(حاشية ابن عابدين : انظر)  ٥(
 ).٢٨٢ ( العيدحتفة اللبيب، ابن دقيق)  ٦(



 
 

 

٣٥٦ 

  المبحث الخامس 
 

) ١( 

  : شرح الضابط: المطلب األول

 
ٰ يدل عىلٌ واحدٌء أصلالشني والباء واهلا: األشباه ًء وتشاكله لونـا َّ تشابه اليشُّ
َشبه وشبه وشبيه أي: ًووصفا، يقال َْ َّء الـيشَّ الـيشَهَبْل، واجلمع أشـباه، وأشـْثِم: ِ : َءُ
 .)٢(من أشبه أباه فام ظلم: لَثـَماثله، ويف امل

ٰ يدل عـىلٌ واحدٌ صحيحٌالعني والباء والراء أصل: ربةَتْعُم  يف ِّيضفـوذ واملـ النُُّّ
َ اليشُاعتربت: َلتُء، فإذا قَّاليش ًا  ما يعنيك عـربَء فجعلتَّ اليشٰ إىلَتْرَظَك نَّء فكأنَّ

 .)٣ (اشتقاق االعتبارلذاك فتساويا عندك، هذا هو 
 . )٤(أي أدركه: َاإلدراك، حلق اليشء: حوق واإلحلاقُّحق واللَّالل: اإلحلاق
ه ورشطـه احتـاد َ معاملتـَعامـلُ ليَ أزيدٍلثاِ مٰ عىلٍثالِ مُلْعَج: اإلحلاق« :وقيل

                                            
 

 ). ٤/٧٢(إحكام األحكام )  ١(
؛ القـاموس، )١٣/٥٠٣(؛ لـسان العـرب، ابـن منظـور )٣/٢٤٣(مقاييس اللغة، ابـن فـارس : انظر)  ٢(

 ). ١٦١٠(الفريوزأبادي 
 ). ٥٥٨(؛ القاموس املحيط )٤/٥٢٩(؛ لسان العرب )٤/٢٠٩(مقاييس اللغة : انظر)  ٣(
؛ خمتـار الـصحاح، )١٠/٣٢٧(؛ لـسان العـرب )٣/١١(املحكم واملحيط األعظم، ابن سـيده : انظر)  ٤(

 ).٢٤٧(الرازي 



 
 

 

٣٥٧ 

 . )١(»املصدرين
 منـه ،ٍ بـيشءٍصال يشءِّالنون والسني والباء كلمة واحدة قياسها ات: األنساب

ُنـسبه ينـسبه : سب واحد األنساب، يقـالّي التصاله ولالتصال به، والنَِّّمُسب سالنَّ َِ َ
ْوينسبه نسبا ونس َ ًُ َ  .)٢(ًباُ

 ِ مـن جهـةٌاشـرتاك: َّعـني، أوُ مٍاالنتساب ألب: ة، أوهو القراب: ًواصطالحا 
 أو ٍ قريبـةٍ بـني إنـسانني باالشـرتاك يف والدةٌصالِّهـو اتـ: وقيـل. )٣(أحد األبـوين

 .)٤(ٍبعيدة

 
َّيبني هـذا الـض ِّ  بـني الرجـل والولـد فاتِّشاكل يف الـصَّامثـل والتـَّ التَّابط أنُ

َّالـمد  .  يف إثبات القرابة بينهام بهٌّدَتْعُ مٌدليلعى ُ
سب كام لو تنـازع  جانب إثبات النَّ: هوجمال تطبيق هذا الضابط َّ أنَّوال شك

َّ ولد أنٰىعَّسب، أو ادًرجالن طفال جمهول النَّ ٌ فالنا أبوه، ومل يكن ثمة فراش؛ لكونه ٌ ً
  . َّع من داللة الشبهَّ يف اعتبار الرشٰىأقو

                                            
 

 ).٥١(التعريفات، اجلرجاين )  ١(
 ). ١/٧٥٥(؛ لسان العرب )٨/٣٤٨(املحكم، ابن سيده ؛ )٥/٤٢٣(مقاييس اللغة، ابن فارس : انظر)  ٢(
؛ التعـاريف، املنـاوي )٢/٣٨٨(؛ مغنـي املحتـاج، الـرشبيني )٢/١٠٠(جواهر األكليل، اآليب : انظر)  ٣(

)٦٩٦ .( 
 ).١٩(العذب الفائض، إبراهيم الفريض )  ٤(



 
 

 

٣٥٨ 

 )١(ًه رشعا فليس له إال طريق واحد وهـو اللعـانسب بعد ثبوتا نفي النََّّوأم
ُواشرتط الشارع إلقامته رشوطا كثرية حت َ  .  من وقوعهُلِّلَقُ من حصوله وتُّدً

 : وسائل إثبات النسب
ُع حريـصا ومَّ كان الـرشَّلـام ُفا للِّتـشوً  وكانـت )٢( األنـسابِ وإثبـاتِوقُحـً

م عـن العيـون وال يمكـن ُّكـتَّ والتسرتَُّّ غاية مـن التـٰاملخالطة بني الرجل واملرأة عىل
ُسعت الرشيعة البـاب لطـرق و فقد دث هبا؛حَّد التَّ عليها، بل ال جمال ملجرُالعَّطاال َّ

َّإثبات نسب االبن من أبيه، وهي ما يعـرب عنهـا كثـري مـن الفقهـاء بأدلـ سب، ة النـَِّّ
 وختتلف هذه الوسائل )٣(بَس النَِّراتِهْظُِم ب– رمحه اهللا –يها اإلمام الكاساين ِّسمُوي

 :  وأشهر هذه الطرق،ً مجيعها يف كوهنا ظاهرةُا تشرتكَّة، إال أهنَّوُفيام بينها يف الق
 اليمـني املعتـرب ُكْلِحيح، أو مَّة الصَّوجيَّراش الزِ به فُراش، واملرادِالف: األول

وقـد . )٥(»الولـد للفـراش«: وهو مستفاد من قوله عليه الصالة والـسالم. )٤(ًرشعا

                                            
 

ح الكبـري، الـدردير ؛ الـرش)١١١ – ٦/١٠٩(؛ الوسيط، الغزايل )٥/١٤٠(أحكام القرآن، اجلصاص )  ١(
: انظـر. شـهادات مؤكـدات بـأيامن مـن اجلـانبني مقرونـة بلعـن وغـضب: واللعان هـو). ٢/٤٥٧(

 ).٣/١٧٩(؛ كشاف القناع، البهويت )٢٤٦(التعريفات، اجلرجاين 
 ). ٣/٥١٥(؛ منح اجلليل، الشيخ عليش )١/٣٨٥(ٰفتاوى السبكي : انظر)  ٢(
 ).ما يظهر به النسب: (وعبارته. )٦/٢٤٢(بدائع الصنائع، الكاساين )  ٣(
؛ املهـذب، الـشريازي )١٧/٩٩(؛ املبـسوط، الرسخـيس )٧/١٦٤(االسـتذكار، ابـن عبـدالرب : انظر)  ٤(

)٢/١٢٠.(  

باب -كتاب املحاربني-   أخرجه البخاري- ريض اهللا عنهام –متفق عليه من حديث أيب هريرة وعائشة )  ٥(
بـاب -كتـاب الرضـاع-اضع أخر، وأخرجـه مـسلمويف مو) ٦٤٣٢-٦٤٣١(حديث -للعاهر احلجر

 ).١٤٥٨-١٤٥٧(حديث -الولد للفراش وتوقي الشبهات



 
 

 

٣٥٩ 

 ٌ أي تـابع،الولـد للفـراش«:  هذا احلديث بقولـه– رمحه اهللا –  العيدرشح ابن دقيق
 ٰ إىل– رمحه اهللا – ِْرشُ يْ  فلم)١(» من هذاُبُرْقَ به للفراش، أو ما يٌللفراش، أو حمكوم

: – رمحـه اهللا –نعاين َّ للمـرأة، كـام قـال الـصٌه اسـمَّتعريف اجلمهور للفـراش وأنـ
َّه اسم للمرأة وقد يعرب به َّ أنٰ الفراش، فذهب اجلمهور إىلٰىلعلامء يف معنواختلف ا« ُ

 الولد لصاحب الفـراش؛ َّأن:  املراد باحلديثَّ أنٰ وذهبوا إىل)٢(»عن حالة االفرتاش
 إذ مل يكـن ذلـك  الولـد لـألم؛ِ نـسبَ إثبـاتَ احلديث بكونه أرادُ محلُِنمكُه ال يَّألن

 قوهلم ٰزاع يف نسب الولد من أبيه، فيكون احلديث بناء عىللنًِّ قطعا، بل اٍموضع نزاع
أي لـصاحب : قوله الولـد للفـراش«: - رمحه اهللا – كام قال الكاساين ،فيه اختصار
j  ﴿: ًه أضـمر املـضاف إليـه اختـصارا كـام يف قولـه عـز وجـلَّ أنَّالفراش إال

k﴾] ٣(»ونحوه] ٨٢: يوسف(. 
ٰوبناء عىل ًلفراش دليال وطريقا إلثبـات نـسب االبـن مـن  كون اَّ ما سبق فإنً ً

ُتعني: ُ يقصد به عند اجلمهور،أبيه َ املرأة لزوجها، فإذا أتت بولد صار ولدا ً له، وثبت ُّ ٍ َ
الولـد «: ملسو هيلع هللا ىلصً الفراش رشعـا يف قولـه – رمحه اهللا – )٤(َّنسبه منه، وهلذا فرس الزيلعي
                                            

 

 ).٤/٧١(إحكام األحكام )  ١(
 ).٣/٢١٠(سبل السالم، الصنعاين )  ٢(
 ).٥/٣٦٢(بدائع الصنائع، الكاساين )  ٣(
.  حنفـي، نحـوي، فـريض هو عثامن بن عيل بن حممد البارعي، أبو حممد فخر الدين الزيلعي، فقيه:هو)  ٤(

َقدم القاهرة سنة  ِ ًهـ، فأفتى ودرس، وشغل الناس بالعلم مدة، وانتفعوا به، وفيـه صـالح وخـري٧٠٥َ ّ .
َتويف بالقاهرة ودفن بالقرافة سنة   . هـ٧٤٣ُِ

تبني احلقائق رشح كنز الدقائق، رشح اجلامع الكبري للـشيباين، رشح املختـار للموصـيل، : من تصانيفه
= 



 
 

 

٣٦٠ 

 .)١(»ٍ واحدٍ للوالدة لشخصُ املرأةَّ تتعنيْأن«:  بقوله»للفراش
الفراش يف احلديث «: ه قالَّ أن– رمحه اهللا – )٢(ة املالكيرمجُونقل عن ابن أيب 

، )٣(»ةنَُّّ منها كثرية يف القرآن والسٰىُكناية عن اجلامع، والكناية عن األشياء التي يستح
فيكون املراد هبذا التفسري ذلك االتصال بني الرجل واملرأة يف إطار العقد الـرشعي، 

 .ه يلحق بأبيهَّ تلك العالقة القائمة فإنِّلِذا جاء املولود يف ظفإ
ُ هذا التفسري يقرب مما قالَّوكأن ْ ، فتصبح كلمـة – رمحه اهللا –  العيد ابن دقيقهَ

َّالفراش ليست خاصة بالرجل وال باملرأة، بـل هـي يف احلقيقـة مكونـة مـنهام؛ ألن َّ 
 ذلـك ٰرأة وال باملرأة دون الرجل فاقتىضَّتصور بالرجل دون املُالفراش املعروف ال ي

ٌكونُ الفراش مَّأن ُ منهام معا، ويقصد به وجودَّ ُُ ُ، ولد الولد يف ٍ صحيحةٍةَّ رشعيٍ رابطةً
 .)٤(ٌنطاقها، فهو منسوب إليها

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

؛ األعـالم، )٦/٢٦٣(؛ معجم املـؤلفني )١/٣٤٧(هدية العارفني : انظر. وع الفقه احلنفيوكلها يف فر
 ).٤/٢١٠(الزركيل 

 ).٣/٤٣(تبيني احلقائق، الزيلعي )  ١(
 عبد اهللا بن سعد بن سعيد، أبو حممد ابن أيب مجرة األزدي األندلـيس، صـاحب خمتـرص البخـاري، :هو)  ٢(

ذهب املـالكي، ونثـر فوائـد عظيمـة يف رشحـه ملختـرصه لـصحيح وأحد األولياء والصلحاء، أتقن امل
 ).هـ٦٩٥( سنة -رمحه اهللا–ٰالبخاري، استقى منها العلامء من بعده، تويف 

مجع النهاية وهو املعروف بمخترص ابـن أيب مجـرة، وهبجـة النفـوس، واملرائـي احلـسان، : من تصانيفه
 ).٤/٨٩(؛ األعالم، الزركيل )١٣/٣٤٦(البداية والنهاية، ابن كثري : انظر. وغريها

 ).٩/٢٠٤(فتح الباري، ابن حجر : انظر)  ٣(
 ).٢٦٥(ٰالنسب ومدى تأثري املستجدات العلمية يف إثباته، بو رقعة : انظر)  ٤(



 
 

 

٣٦١ 

وهـو . )١( بينه وبني آخرٍ به إخبار اإلنسان بوجود قرابةُاإلقرار، واملراد: الثاين
 .وسائل إثبات احلقوق، والتي منها نسب االبن من أبيه ٰى من أقوٌ رشعيةٌوسيلة

َّويعــرب عنــه الفقهــاء املالكيــة والــشافعية واحلنابلــة والســي ام املالكيــة ُِّ
َّا فقهاء احلنفية فيعربون عن اإلقرار بالدَّ وأم)٢(باالستلحاق عوة، وأما االسـتلحاق ِّ

 .)٣(ِّلسيد إال به الولد عندهم ال يلحق باَّي؛ ألنِّرسَّفيستعملونه يف الت
هـذا :  الرجـل الـذي قـالَّ أنٰوأمجعوا عىل«: - رمحه  اهللا – )٤(قال ابن املنذر
َّ ينسب إليه؛ أنٌ معروفٌفل نسبِّالطفل ابني وليس للط  نسبه يثبت بإقراره، وأمجعوا ُ

ِّ رجال بالغا من الرَّ أنٰعىل ً  لـه البـالغ وال نـسب للمقـر َّهـذا أيب وأقـر: جال لو قالً
 .)٥ (»هُلْه مثِلْه إذا جاز ملثه ابنَُّ أن؛ٌروفمع

                                            
 

؛ روضـة الطـالبني، النـووي )٥/١١٦(؛ املغني، ابن قدامة )٦/٢٤٢(بدائع الصنائع، الكاساين : انظر)  ١(
 ).٥/٢٣٨(ل، العبدري؛ التاج واإلكلي)٤/٤١٤(

ٌادعاء املدعي أنه أب لغريه: االستلحاق هو)  ٢( . ًهو اإلقرار بنسب مـن يكـون انتـسابه إليـه ممكنـا: وقيل. َّ
؛  )٥/١٠٧(؛ هنايـة املحتـاج )٦/١٠٠(؛ رشح اخلـريش )٤/٢٩١(َالبحـر الرائـق، ابـن نجـيم : انظر

 ).٥/٤٠٥(كشاف القناع، البهويت 
 ).٤/٢٩١(؛ البحر الرائق، ابن نجيم )١٧/٩٩(خيس املبسوط، الرس: انظر)  ٣(
ًحممد بن إبراهيم بن املنذر، أبو بكر، النيسابوري، كان فقيها عاملا مطلعا، نزل مكة، قـال الـذهبي: هو)  ٤( ً ً :

ًكان عىل هناية من معرفـة احلـديث، واالخـتالف، وكـان جمتهـدا ال يقلـد أحـدا" ً تـويف بمكـة سـنة . "ٰ
 ). هـ٣١٩(

ٰكتاب اإلمجـاع، واألوسـط يف الـسنن واإلمجـاع واالخـتالف، واإلرشاف عـىل مـذاهب : من تصانيفه
ــبالء، الــذهبي : انظــر. العلــامء ــسبكي )١٤/٤٩٠(ســري أعــالم الن ــشافعية الكــربى، ال ٰ؛ طبقــات ال

 ).٥/٢٩٤(؛ األعالم، الزركيل )٣/١٠٢(
 ).٧١(اإلمجاع، ابن املنذر )  ٥(



 
 

 

٣٦٢ 

 :)١(ًة اإلقرار رشوطا، منهاَّواشرتط العلامء لصح
ٍسب من أب آخـر، سب، بأن ال يكون معروف النَّأن يكون املقر له جمهول النَّ -١

َّوإال عد هذا اإلقرار باطال؛ ألن ً َّ ابت قبـل َّ االبن ال يكون له أبوان، ونسبه الثُ
 .حويلَّقبل الفسخ كام ال يقبل التاإلقرار ال ي

ُّ بأن يكون املقر به حمتمل الثُّه احلسَقِّصدُأن ي -٢ بوت من نسب املقر، فيكون ممن َ
ِّن املقر به أكرب من املقر أو مـساويا لـه يف الـسايولد مثله ملثل املقر، فلو ك ً  مل ِّنِ

 .بانهِّكذُ والواقع يَّسِ احلَّيصح إقراره؛ ألن

ْ، وهي اسم ملا يبني احلق ويظهرهِّالبينة: الثالث ُ َُّ ُ ًومجهور الفقهـاء كثـريا مـا . )٢(ِّ
َّموا بذلك؛ ألنُهود، سُّهادة أو الشَّنة ويريدون هبا الشِّيطلقون البي  ُّ احلـقَّ هبـم يتبـنيُّ

 . وهم املراد هنا)٣(حِضَّويت
ه َّه ابنه، وأنَّ يشهد شاهدان أنْعيه بأنَّسب يثبت ملد النََّّ أنٰوقد أمجع العلامء عىل

 .)٤(ِهتَمَ فراشه من زوجته أو أٰ عىلَِدلُو
هي اعتبار األشـباه «: - رمحه اهللا –  العيدَّالقيافة، كام عرفها ابن دقيق: الرابع

هي إحلاق نسب الولد بمن يشبهه عند االشـتباه بنـاء «:  وقيل)٥(»إلحلاق األنساب

                                            
 

  ).١٠/٤٥٧(املغني، ابن قدامة : انظر)  ١(

 ).١٦( الطرق احلكيمة، ابن القيم : انظر)  ٢(
 ).٢/٦٢٧(اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع، الرشبيني )  ٣(
 ).٥/٣٧٤(َزاد املعاد، ابن القيم : انظر)  ٤(
 ).٤/٧٢( إحكام األحكام )  ٥(



 
 

 

٣٦٣ 

 .)١(» أعضاء املولودٰظر إىلراسة والنَِّ الفٰعىل
 يف إثبـات النـسب، )٢( القيافةٰ جواز االعتامد عىلٰوقد ذهب مجهور العلامء إىل
عمـر بـن اخلطـاب، وعـيل بـن أيب طالـب، وأيب : ُكام روي عن مجع الصحابة منهم

 ريض اهللا عنهم وأرضاهم – األشعري، وعبداهللا بن عباس، وأنس بن مالك ٰىموس
 .- )٣(أمجعني

ً اعتبار القيافة طريقـا رشعيـا ٰتدل عىل)٤(دلة مذهبهم بأٰواستدل اجلمهور عىل ً
ِسب، غري أنه ال يؤخذ هبا إال إذا عدم دليل إلثبات النسب أقويف إثبات النَّ ُ ُ  منهـا، ٰىَّ

 .أو عند وجود دليلني متعارضني
ً يسلكون مسلكا ترتيبيا يف وسائل اإلثبات بحيـث – رمحهم اهللا –والفقهاء « ً

ٍذا عدمت وسيلة إثباتهتا، فإَّوُفوهنا حسب قيصنِّ ِ  ما دوهنـا يف املرتبـة ٰ نزلوا إىلٍ قويةُ
ً يف مجيعها ليس واحدا بل قد يكون األخذ بأحدها من بـاب َّ الظنَّ أنٰ عىل–وهكذا 

 .)٥(»– وأرجح ٰ ضعفه أوىلٰ مراعاته عىلَّاالحتامل الضعيف ال القوي، لكن
ألشباه معتـربة إلحلـاق ا«:  دليل القيافة هو ألصق األدلة بضابطَّوال ريب أن

                                            
 

 ).٤/٤٨٨(؛ مغني املحتاج )٢٩١(؛ التعريفات، اجلرجاين  )٢/٢٦٩( بداية املجتهد، ابن رشد : انظر)  ١(
؛ تبـرصة احلكـام، ابـن فرحـون )٦/٤٥(؛ املغنـي، ابـن قدامـة )٢/٤٣٧(املهـذب، الـشريازي : انظر)  ٢(

 ). ٤/٤٨٨(؛ مغني املحتاج، الرشبيني )١٠٠-٢/٩٩(
 .كالمها البن القيم) ٤٢٠-٥/٤١٩(؛ زاد املعاد )٣١٤(الطرق احلكمية )  ٣(
 .– بإذن اهللا –سيأيت ذكرها يف املطلب الثاين )  ٤(
 ).٢٩١(نظرية التقريب والتغليب، الريسوين : انظر)  ٥(



 
 

 

٣٦٤ 

 .اقبه بني االبن وأبيه يف اإلحلَّ الشٰ؛ وذلك العتمدمها عىل»األنساب

  :أدلة الضابط: المطلب الثاني

نة ُّاستدل القائلون باعتبار األشباه إلحلاق األنـساب بأدلـة مـن رصيـح الـس
 : واملعقول– ريض اهللا عنهم –وفعل الصحابة 

 صىل اهللا عليه وسلم رسول اهللا َّإن«: ت قال– ريض اهللا عنها –حديث عائشة  -١
ًدخل عيل مرسورا ت ْريـَم تــأل: رق أسارير وجهه، فقالـبَّ  نظـر )١(ًزاِّزـُ جمـَّ أنَ

ٰآنفا إىل  بعض هذه األقـدام َّإن«: الـ، فق)٣(دـ وأسامة بن زي)٢(ةـ زيد بن حارثً

                                            
 

ُ، اختلف يف إسالمه، ورجح ابـن حجـر إسـالمه، وأنـه اينجمزز بن األعور بن جعدة املدجلي الكن: هو)  ١(
االسـتيعاب، : انظر. ً، وإنام سمي جمززا ألنه كان جيز نوايص أرساه ثم يطلقهمشهد الفتوح بعد النبي

 ).٥/٧٧٥(؛ اإلصابة، ابن حجر )٤/١٤٦١(ابن عبد الرب 
 يف ًبيا، وكـان قـد أصـابه سـٰزيد بن حارثة بن رشاحيل أبـو أسـامة الكلبـي، مـوىل رسـول اهللا : هو)  ٢(

، وكـان ، فتبنـاه رسـول اهللا اجلاهلية، فاشرتاه حكيم بن حزام خلدجية بنت خويلد فوهبتـه للنبـي 
ً، شهد بدرا، وزوجه رسول اهللا موالتـه أم )م آلباهمادعوه(ٰالصحابة يدعونه زيد بن حممد حتى نزلت 

؛ اإلصـابة، ابـن )٢/٥٤٢(االستيعاب، ابـن عبـد الـرب : انظر). هـ٨(أيمن، وقتل يف غزوة مؤتة سنة 
 ).٢/٥٩٨(حجر 

أسامة بن زيد بن حارثة بن رشاحيل أبو زيد وقيل أبو حممد،الكلبي، احلب بن احلب، أمه أم أيمـن : هو)  ٣(
ٰره عـىل جـيش َّ قد أم وله عرشون سنة، وكان النبي ، ولد يف اإلسالم، ومات النبي  موالة النبي

 قبل أن يتوجه، فأنفذه أبو بكـر، مـات أسـامة يف أواخـر خالفـة معاويـة باملدينـة عظيم فامت النبي 
؛ اإلصـابة، ابـن حجـر )١/٧٧(االستيعاب، ابن عبد الرب : انظر. ٰعىل الصحيح) هـ٥٤(باجلرف سنة 

)١/٤٩.( 



 
 

 

٣٦٥ 

 .)٢(»ً قائفاٌزِّوكان جمز«: ، ويف لفظ)١(»ن بعضـمل

َّ رس ملسو هيلع هللا ىلصبـي  النََّّأن« :- رمحـه اهللا –ام يقـول ابـن دقيـق العيـد  ك:وجه الداللة ُ
ٍوال يرس بباطل: - رمحه اهللا –بذلك، وقال الشافعي  َّ َ ٌوره أيضا تقريـر ُ رسَّ، كام أن)٣(»ُ ً

 القيافـة ملسو هيلع هللا ىلص، وإقـراره )٤(ُّه أحد أقسام الـسنَّةَّقرير منه حجة؛ ألنَّة، والتَّ املرشوعيٰعىل
 . عليهد عىل الشبه؛ لقيام القيافة ٌإقرار ملرشوعية االعتام

 )٦( امرأته)٥( بن أميةُ يف قصة قذف هالل– ريض اهللا عنهام –حديث ابن عباس  -٢

                                            
 

-بـاب القـائف-كتاب الفـرائض-   أخرجه البخاري- ريض اهللا عنها –متفق عليه من حديث عائشة )  ١(
حـديث -باب العمل بإحلاق القائف الولد-كتاب الرضاع-وأخرجه مسلم) ٦٣٨٩-٦٣٨٨(حديث 

)١٤٥٩.( 
ٍهذا لفظ ملسلم وقد تقدم خترجيه يف احلديث السابق)  ٢( ٌ. 
  ).٤/٧٢(إحكام األحكام )  ٣(
 ).٤/١٣٧(؛ سبل السالم، الصنعاين )٤/٢٥٦(الفروق، القرايف )  ٤(
ًهالل بن أمية بن عامر بن قيس األنصاري الواقفي، شهد بدرا، وهو أحد الثالثة الذين ختلفوا عن : هو)  ٥(

: انظـر. ، وهو من نزلت فيه آية اللعان﴾!  "  #  $ ﴿: ٰغزوة تبوك فنزل فيهم قوله تعاىل
 ).٦/٥٤٦(؛ اإلصابة، ابن حجر )٤/١٥٤٢(ابن عبد الرب االستيعاب، 

ذكر احلافظ ابن حجر يف الفتح أهنا خولة بنـت عاصـم، وكـذلك قـال العينـي يف : امرأة هالل بن أمية)  ٦(
: خولة بنـت قـيس، وقيـل: خولة بنت عاصم، وقيل: عمدة القاري، وقد وقع اخلالف يف اسمها فقيل

واهللا أعلم، وجزم . بالعكس: ين، وبنت عاصم امرأة هالل، وقيلخولة بنت قيس امرأة عويمر العجال
فـتح البـاري، ابـن حجـر : انظـر. والعلـم عنـد اهللا. احلافظ كام تقدم أن امرأة هالل هي بنـت عاصـم

 ).١٩/٧٨(؛  عمدة القاري، العيني )٧/٦٢٣(؛ اإلصابة، ابن حجر، )٩/٤٤٨(



 
 

 

٣٦٦ 

 بـه أكحـل ْ جـاءتْوهـا فـإنُِرظْنَأ«:  قـالملسو هيلع هللا ىلصبي  النََّّ أن)١(برشيك بن سحامء
اءت به  فج»، فهو لرشيك بن سحامء)٢(اقنيَّج السَّلَدَالعينني، سابغ اإلليتني، خ

 .)٣(» من كتاب اهللا، لكان يل وهلا شأنٰلوال ما مىض«: ملسو هيلع هللا ىلصبي َّذلك، فقال النك

ُّ كان سيحد املـرأة ملـشاهبة ولـدها للرجـل الـذي ملسو هيلع هللا ىلصبي  النََّّ أن:وجه الداللة
ٰرميت به، ويف هذا دليل عىل ْ تـاب اهللا  االعتداد باألشباه يف حلوق النـسب؛ ولكـن كُ

 .قع، فلم يكن هلم إال املالعنة لنفي الولدومة، ومل يبق لالجتهاد بعده موفصل اخلص

أن عمـر ابـن «: )٤(ومن فعل الصحابة ما رواه مالك عـن سـليامن بـن يـسار -٣

                                            
 

ه أخـو َّنـإ:  وسحامء أمه، صاحب قصة اللعان، يقـالرشيك بن عبدة بن مغيث العجالين البلوي،: هو)  ١(
؛ )٢/٧٠٥(االسـتيعاب، ابـن عبـد الـرب : انظـر. ًه شهد أحدا مع أبيـهَّإن: الرباء بن مالك ألمه، ويقال

 ).٣/٣٤٤(اإلصابة، ابن حجر 
 فـتح البـاري، ابـن حجـر.  ممتلـئ الـساقني: بفتحتني وتشديد الـالم بعـدها جـيم أي:ج الساقنيَّلَدَخ)  ٢(

)١/١١٠.( 
 كتـاب –،  -  مـن حـديث ابـن عبـاس ريض اهللا عـنهام- واللفظ لـه – أخرجه البخاري -متفق عليه )  ٣(

ـــسري  ـــاب–التف ـــم – »½   ¾  ¿  È  Ç     Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á  À«:  ب ـــديث رق  ح
 حـديث رقـم – كتـاب اللعـان - ، وأخرجه مسلم من حديث ابن عباس وأنس بن مالك)٤٤٧٠(
ِأبرصوها فإن جاءت به أبيض سبطا قىضء العينني «:  مسلم، ولفظ)١٤٩٧-١٤٩٦( ْ َ َ ََ ْ َ َ ْ َ ْْ َ ً ْ َٰ ُِ ِ ِِ َِ َْ َِ َفهـو َ ُ ِهلـالل َ َ ِبـن ِِ ْ 

َأمية َّ َ ْوإن ُ ِ ْجاءت َ َ ِبه َ َأكحل ِ َ ْ ًجعدا َ ْ َمحش َ ْ ِالساقني َ ْ َفهو ََّ ُ ِلرشيك َ ِِ ِابن َ َسحامء ْ َ َْ« . 
إن أصله مـن :  يقال– ريض اهللا عنها –م املؤمنني ميمونة ٰسليامن بن يسار، أبو أيوب املدين، موىل أ: هو)  ٤(

 العلـم أوعيـة من وكان": ، وهو أحد فقهاء املدينة السبعة، قال الذهبيفارس، ولد يف خالفة عثامن
 ). هـ١٠٧( سنة – رمحه اهللا – تويف ."املسيب بن سعيد ٰعىل فضله قد بعضهم إن بحيث

النـبالء،  أعـالم ؛ سري)٢/٣٩٩(يات األعيان، ابن خلكان ؛ وف)٥/١٧٤(ٰالطبقات الكربى، ابن سعد 
 .)٤/٤٤٤(الذهبي



 
 

 

٣٦٧ 

 رجـالن ٰىَّأوالد اجلاهلية بمن ادعاهم يف اإلسالم، فـأت)١(اخلطاب كان يليط
ً عمر ريض اهللا عنه كالمها يدعي ولد امرأة، فدعا قائفا فنظر إليه القـائف، ٰإىل ِ ّ

نـي يأخرب: ِّلقد اشرتكا فيه، فرضبه عمر بالـدرة، ثـم دعـا املـرأة فقـال: فقال
 يأتيهـا يف إبـل ألهلهـا، فـال – ألحـد الـرجلني –كان هـذا : خربك، فقالت

ٌ هبا محل، ثم ينرصف عنهـا، فأهريقـت عليـه َّ أنه قد استمرَّ يظنٰىيفارقها حت
َّام هـو، فكـرب ِّ فـال أدري مـن أهيـ– يعني اآلخـر –ًدما، ثم خلف عليها هذا 
 .)٢(» فانتسبَام شئتِّ أهيٰفإىل: القائف، فقال عمر للغالم

 استعان بالقائف عنـدما – ريض اهللا عنه – عمر بن اخلطاب َّ أن:وجه الداللة
 قـط يف ُعـرفُوال ي«ام يعتـرب األشـباه، َّ القائف إنـَّ الرجالن الولد، ومعلوم أنٰىّادع

 عمـر هبـذا يف املدينـة، َمَكـَ ذلـك، بـل حالصحابة من خالف عمر ريض اهللا عنه يف
 .)٣(»وبحرضته املهاجرون واألنصار، فلم ينكره منهم منكر، فكان كاإلمجاع

 ٰام نحتـاج إىلَّإنـ«: ُحيـث قـال – رمحه اهللا –ومن املعقول، ما ذكره ابن القيم  -٤
ًنازع يف الولد نفيا وإثباتا، كام إذا ادعـاه رجـالن أو امرأتـانَّالقافة عند الت ، أو ً

 مـنهام ٌّلُ الولد من أحدمها، وكـَّ، وأنًام وطئا املرأة شبهةَّاعرتف الرجالن بأهن

                                            
 

 ).٦/٥(ٰاملنتقى، الباجي : انظر. أي يلحق فاإلالطة هي اإلحلاق: يليط)  ١(
ٰعن حييى بـن سـعيد عـن سـليامن بـن يـسار بـه، وعبـد الـرزاق يف ) ٢/٧٤٠(أخرجه مالك يف املوطأ )  ٢(

سـمعت سـليامن بـن يـسار : ٰيينة عن حييى بن سـعيد قـالعن ابن ع) ٣٦١-٣٦٠، ٧/٣٠٣(املصنف 
 ).١٠/٢٦٣(ٰفذكره بلفظ أقل من هذا، والبيهقي يف السنن الكربى من طريق مالك 

 ).٥/٤٢٠(؛ زاد املعاد، ابن القيم )٢/٢٦٩(بداية املجتهد، ابن رشد : انظر)  ٣(



 
 

 

٣٦٨ 

َّينفيه عن نفسه، وحينئذ فإم  وال سـبيل إليـه، ٍحِّح أحدمها بـال مـرجِّرجُا أن نٍ
َّا أن نلغي دعوامها، فال يلحـق بواحـد مـنهام وهـو باطـل أيـضا، فـإهنَّوإم ً ام ٍ

ا أن يلحـق هبـام مـع َّ غريمهـا، وإمـٌهنا سببحوق وليس ُّمعرتفان بسبب الل
ُبه البني بأحدمها، وهو أيضا باطل رشعا وعَّظهور الش ً ًٌ ًفا وقياساْرِّ ، فلم يبق ...ً

ُه بأقربه شبها منهام، وهذا هو احلكم املوافق لسُبعد ذلك كله إال إحلاق ة اهللا يف نًَّ
 جتـد قبوهلـا لـه  العقول كون الولد بني اثنـني ملٰخلقه، فأنت إذا عرضت عىل

ًها بيناَبَكقبوهلا لكون الولد ملن أشبهه ش ًِّ«)١( . 

  : تطبيقات الضابط: المطلب الثالث

ُتعترب  -١ ٰا إلثبات األنساب؛ العتامدها عىلّ رشعيً دليالُالقيافةُ  بني أعـضاء هبَّ الشً
 . )٢( إلحلاق األنسابٌ، واألشباه معتربةاألب واالبن

 أبيـه؛يف إحلـاق االبـن ب)٣(ليـل البـصمة الوراثيـة نتائج حتٰيصح االعتامد عىل -٢

                                            
 

 ).٣٢٨(الطرق احلكمية، ابن القيم : انظر)  ١(
 ).٤/٤٨٨(؛ مغني املحتاج  )٢/٢٦٩( جتهد، ابن رشد بداية امل: انظر)  ٢(
 DNAهي تعيني هوية اإلنسان عن طريق حتليل جـزء أو أجـزاء مـن حـامض الــ : (البصمة الوراثية)  ٣(

ٰهي البنية اجلنينية التفصيلية التي تدل عـىل هويـة كـل : (، أو)املرتكز يف نواة أي خلية من خاليا جسمه
 العلمية وسيلة ال تكاد ختطئ يف التحقق من الوالدية البيولوجيـة والتحقـق فرد بعينه، وهي من الناحية

، وقد أقر املجمع الفقهـي لرابطـة العـامل اإلسـالمي يف )من الشخصية والسيام يف جمال الطب الرشعي
َّبأن البحوث والدراسات تفيد بأهنا من الناحيـة العلميـة : دورته اخلامسة عرش هذا التعريف، وأضاف َّ َّ

َّلة متتاز بالدقة لتسهيل مهمة الطب الرشعي والتحقق مـن الشخـصية ومعرفـة الـصفات الوراثيـة وسي ِّ
ُّاملميزة للشخص، ويمكن أخذها من أي خلية من الدم أو اللعاب أو املنـي أو البـول أو غـريه َّ ٍ ِّ : انظـر. ِّ

= 



 
 

 

٣٦٩ 

َّلدقتها يف حتديد الشبه من عدمه، و  . )١( إلحلاق األنسابٌاألشباه معتربةَّ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

راثيـة واجلينـوم البـرشي ؛ أعامل الوراثة واهلندسة الو)٣٥(البصمة الوراثية وعالئقها الرشعية، هاليل 
، )٢ج(م، ١٩٨٨ أكتـوبر ١٥ – ١٣والعالج اجلينـي رؤيـة إسـالمية، املنعقـدة يف الكويـت يف الفـرتة 

  . م١٩٩٨، )١٥(م؛ قرارات املجمع الفقهي لرابطة العامل اإلسالمي، الدورة ٢٠٠٠

ٍوراثية يعتمد عىل أخـذ عينـة َّووجه اإلفادة من البصمة الوراثية يف إثبات األنساب، أن حتليل البصمة ال)  ١( ٰ
ٍ، وكل إنسان يأخذ نصف هذا احلامض من أبيـه، ونـصفه مـن أمـه، وبـذلك )DNA(من حامض الـ 

َّاخلاص به، نصفه يشبه أباه، والنصف اآلخر يشبه أمـه، كـام أن مـن أبـرز ) DNA(يتكون حامض الـ  ِّ
مـن ) ١(ٍراثيتني بني شخص وآخر هـو َّخصائصها أهنا ال تتشابه بني اثنني، بل احتامل تشابه بصمتني و

ُّمليار إنسان، وهو ما جيعل التشابه مستحيال، وال شك أن هذه النسبة من الناحيـة العلميـة تعـد ) ٦٤( ُ ََّّ ِ َّ ِّ َّ َّ ً
َّقطعية؛ وهلذا فقد أجاز الفقهاء املعارصون االعتامد عليها يف املجـاالت التـي يمكـن العمـل هبـا ومـن 

سب، مع األخذ بعني االعتبـار االلتـزام بـضوابط القبـول العلمـي مـن مجـع َّضمن ذلك ما يتعلق بالن
ٰوحفظ العينات بطريقة سليمة وإتقان عملية التوثيق وما إىل ذلك َّ ٍ ٰالنسب ومـدى حجيـة تـأثري : انظر. ٍ َّ

 ).٣٢٧ – ٣٢٦(املستجدات العلمية يف إثباته، سفيان بورقعة 
َّإنه حيسن االستفادة من هذه االكتـشافات العلميـة التـي .. .«: - رمحه اهللا –يقول الدكتور عمر السبيل  ِ َّ

ْهيأها اهللا لعباده، وهداهم إليها، واالستعانة هبا يف حتقيق ما ترمي إليه هذه الرشيعة املباركة من مقاصـد  َ َّ
ٰعىل ضوء قاعدة الرشع الكربى  َّ َّ، السيام وأن من أعظـم سـامت هـ)يف حتقيق املصالح ودرء املفاسد(ٰ َّ ذه ِ

ُّالرشيعة اخلالدة ما متيزت به من سامحة ومرونة حتمل عىل األخذ بكل مـا يـستجد ممـا حيقـق املـصالح  ٰ ٍ ٍ
ٌأمـر ظـاهر ... َّواألخذ بالبصمة الوراثيـة يف جمـال إثبـات النـسب... ويدرأ املفاسد وال خيالف الرشع

 ).٦٠، ٤٠(َّالنسب واجلناية ٰالبصمة الوراثية ومدى مرشوعية استخدامها يف : انظر. »ِّالصحة واجلواز



 
 

 

٣٧٠ 

  المبحث السادس 
 

)١( 
  : شرح الضابط: المطلب األول

 
َ رضُعَضْرَ يَعَضَ مصدر ر:ضاع، لغةَّالر ع أو َّبن من الـرضَّ اللُبُْرش: ًاعا، وهوَ

 .)٢(ديَّالث
ٍ امرأة أو مـا حـصل منـه يف معـدة ِ حلصول لبنٌاسم«: ا يف االصطالح فهوَّأم

 .)٤(»ٍذاءِ غِةنََّظَ مِّ ملحلٍّ آدميِ لبنُوصول«:  وقيل)٣(»ِهِماغِ أو دٍطفل

 
ضاع، ومعناه َّ، وعليه تدور أكثر أحكام الرٍّ نبويٍ حديثُّابط هو نصَّهذا الض

 كـذلك، إذا ٌمَّضـاع حمـرَّهـا مـن الرُلْثِسب، فمها ألجل النـَُّ نكاحَمُرَ حٍ امرأةَّلُ كَّأن
 . ربةَتْعُضاع رشوطه الـمَّ الرٰاستوىف

                                            
 

 ).٧٨ – ٤/٧٧(إحكام األحكام )  ١(
؛ لـسان العـرب، ابـن )٢/٤٠٠(؛ مقاييس اللغة، ابن فـارس )٢/٧٤٦(مجهرة اللغة، ابن دريد : انظر)  ٢(

 ).٨/١٢٥(منظور 
ــرشبيني : انظــر)  ٣( ــي املحتــاج، ال ــاج، الــرميل )٣/٤١٤(مغن ــويب )٧/١٧٢(؛ هنايــة املحت ؛ حاشــية قلي

)٤/٦٣.( 
 ).١/٣١٦(رشح حدود ابن عرفة، الرصاع )  ٤(



 
 

 

٣٧١ 

 : ِّضاع املحرمَّرشوط الر
َّيشرتط للر  : ِّضاع املحرم رشطان، مهاُ

ليل َّوالد«: – رمحه اهللا – دون احلولني، قال ابن دقيق العيد ُعِضأن يكون املرت -١
، )١ () يف احلـولنيَّال رضاع إال(: قوله عليه السالم: ط األولَّ اعتداد الرشٰعىل

ــاىل ــه تع z  y  }  |   {  ~�  ¡  ¢  £  ¤  ﴿ :ٰوقول

 .)٣(»اممَّ ملا بعد التَمْكُ وال ح)٢(﴾¥

ليل َّوالـد«: – رمحـه اهللا –، يقول الشيخ ٍقاتِّتفرُ مٍعاتْ رضَ مخسَعِأن يرتض -٢
 عن ٌّ ذلك مرويَّحابة ريض اهللا عنهم، فإنَّآثار الص: ط الثاينَّ اعتبار الرشٰعىل

ريض اهللا  )٤(عائشة ريض اهللا عنها، وعبداهللا بن مسعود، وعبـداهللا بـن الـزبري
يض اهللا القليل والكثري، ودليلنا قول عائشة ر: عنهم، وقال مالك وأبو حنيفة

، َنْمِّرُ حيـٍ معلوماتٍعاتْ رضُعرش:  من القرآنٰكان فيام أنزل اهللا تعاىل: (عنها
                                            

 

، كالمهـا مـن حـديث ابـن عبـاس، )٧/٤٦٢(ٰ، والبيهقي يف السنن الكربى )٤/١٧٤(أخرجه الدارقطني )  ١(
ٰموقوفا مرة، ومرفوعا أخرى، ورجحا املوقوف عىل املرفوع ٰ ً  ). ٣/٢١٨(نصب الراية، الزيلعي : انظر. ً

  .٢٣٣: سورة البقرة، آية)  ٢(
  ). ٣٦٤ ( العيد حتفة اللبيب، ابن دقيق)٣(
عبد اهللا بن الزبري بن العوام بن خويلد األسدي القريش، الصحايب اجلليل، أمه أسامء بنت أيب بكـر : هو)  ٤(

 وهو ًريض اهللا عنهام، كانت حامال به وقت اهلجرة وهو أول مولود للمهاجرين باملدينة، وبايع النبي
، )هـ٦٤(  سنة - ريض اهللا عنهام –ٰد توىل اخلالفة بعد موت يزيد بن معاوية  قابن ثامن سنني، وكان 

االستيعاب، ابـن عبـد : انظر).  هـ٧٣( سنة ُودخل يف طاعته مجيع الناس إال بعض أهل الشام، قتل
 ).٤/٨٩(؛ اإلصابة، ابن حجر )٣/٩٠٥(الرب 



 
 

 

٣٧٢ 

 فـيام َّنُ وهـملسو هيلع هللا ىلص اهللا ُ رسـولِّويفُمخـس رضـعات معلومـات، فتـ:  بــَنْخِسفنُ
 . )٢(»)١()َْنيَلْتُي

 ِة واألبَعِ املرضـِّمـة مـن جهـة األمْرُ احلْضـاع بـرشطيه انتـرشتَّ الرَّمَفإذا ت
 . عِضَبن، واالبن املرتَّلل اِصاحب
 أقارهبا أقارب ُضاعة ومجيعَّه من الرَّمُفل منها أِّفتكون املرأة التي ارتضع الط(
 . )٣(ضاعَّع من الرِضَللمرت

َّل الذي در اللُجَّا الرَّوأم ضاع، وأقاربه أقارب لـه مـن َّ من الرُ بوطئه فأبوهُبنَّ
 . )٤(ضاعَّالر

 نزلوا، وال تنتـرش ْ أوالده وإنٰمة تنترش إليه وإىلْرُ احلَّع فإنِضَفل املرتِّا الطَّوأم
 منه، كأبيه وأمـه وأعاممـه ٰ من هو أعىلٰ من يف درجته من أخوته وأخواته، وال إىلٰإىل

         .)٦())٥(وعامته وأخواله وخاالته وأجداده وجداته
 : األحكام املتعلقة بالرضاع

 : )٧(سب حكامنيتعلق بالرضاع من أحكام النَّ
                                            

 

 ).١٤٥٢(ديث رقم  ح– باب التحريم بخمس رضعات – كتاب الرضاع –أخرجه مسلم )  ١(
 ).٣٦٥ – ٣٦٤ ( العيدحتفة اللبيب، ابن دقيق)  ٢(
 )٣٤/٣١(ٰجمموع الفتاوى، ابن تيمية : انظر)  ٣(
 ).٣٤/٥٧(ٰجمموع الفتاوى، ابن تيمية : انظر)  ٤(
 ).٣٤/٣٣(ٰجمموع الفتاوى، ابن تيمية : انظر)  ٥(
 .بترصف) ٦١٣-٢/٦١٢(األرسة القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية يف فقه : انظر)  ٦(
 ).٥/٥٦٨(؛ الفروع، ابن مفلح )٣٢/١٣٦(ٰجمموع الفتاوى، ابن تيمية : انظر)  ٧(



 
 

 

٣٧٣ 

T  S  ﴿: ٰ عليـه يف قولــه تعــاىلِّصكــاح، للــنَّحتـريم النِّ: األول

U...﴾قولـــه تعـــاىلٰ إىل ٰ :﴿  a    `    _  ^

c  b﴾)١( . 
ٌة فـرع َّيِرمْ املحَّوذلك ألنة؛ َوَْلظر، واخل إباحة النَّْنِة، مَّيِمَرْحَم  الُبوتُث: الثاين

 . كاحمة النِّْرُعن ح
هادة، وغـري َّ الـشِّفقـة، والعتـق، واإلرث، وردمن النَّسب ا بقية أحكام النََّّأم

قاس عليه يف مجيع أحكامـه، ُ منه، فال يٰىسب أقو النََّّألن«ضاع؛ َّذلك فال تثبت بالر
ُام يشبه به فيام نَّوإن َّ  .  )٢(» عليه فيهَّصُ

  : أدلة الضابط: المطلب الثاني

^  _    `    b  a  ﴿: ٰقولـــــــه تعـــــــاىل -١

c﴾)٣(. 
ٰوإن كان اهللا مل ينص فيه عـىل«): اجلد ()٤( يقول اإلمام ابن رشد:لةوجه الدال َّ 

                                            
 

 .٢٣: سورة النساء، آية)  ١(
 ).١١/٣٠٩(املغني، ابن قدامة : انظر)  ٢(
 .٢٣: سورة النساء، آية)  ٣(
ي، قايض اجلامعة بقرطبة، أحـد األعـالم ، أبو الوليد، القرطبي املالك)حممد(حممد بن أمحد بن أمحد : هو)  ٤(

: ٰ، تعلم بقرطبة عىل عدد من العلامء والقضاة، قال ابـن بـشكوال)هـ٤٥٠(وأئمة اإلسالم، مولده سنة 
 مالـك مـذهب ٰعـىل ٰبـالفتوى ًعارفـا عـرصه أهـل مجيع ٰعىل فيه ًمقدما للفقه ًحافظا ًعاملا ًفقيها وكان"

= 



 
 

 

٣٧٤ 

ٰه نبه بذكر األخت عىلَّ، فإنًاألم واألخت خاصة ْضاع ال ختـَّمة الرْرُ حَّ أنَّ  ُّتصَ
سب، مات بالنـََّّ سائر القرابات املحرٰا ترسي إىلَّضاع، وأهنَّباملرأة املبارشة للر
 ٰضاع إىلَّ الرِمةْرُ يف رسيان حَّنُه بني األخت وبينَ والقياسٰىإذ ال فرق يف املعن

 .)١(»َّمجيعهن

ال «: )٣(محزة)٢( يف بنتملسو هيلع هللا ىلصبي قال النَّ:  قال– ريض اهللا عنهام –عن ابن عباس  -٢

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 يف الرياسـة أهـل مـن واألصول الفرائض علم يف ًنافذا ختالفهموا واتفاقهم بأقواهلم ًبصريا وأصحابه
 – تـويف ."الصالح ٰواهلدى احلسن والسمت واحللم والوقار والفضل الدين مع والفهم والرباعة العلم

 ). هـ٥٢٠( سنة –رمحه اهللا 
:  نظـرا. املقدمات واملمهدات، والبيان والتحصيل، وخمترص رشح معاين اآلثار للطحاوي: من تصانيفه

؛ األعـالم، الـزركيل )٢٧٨(؛ الديباج املـذهب، ابـن فرحـون )١٩/٥٠١(سري أعالم النبالء، الذهبي 
)٥/٣١٦.( 

 ).١/٤٨٩(املقدمات املمهدات )  ١(
عامرة بنت محزة بن عبد املطلب، ذكر ابن حجر يف الفتح أن يف اسـمها سـبعة أقـوال، : هي أمامة، وقيل)  ٢(

 يف عمـرة القـضاء فلـام ذهبـوا انت أمامة بمكة حـني قـدم النبـيٰوأمها هي سلمى بنت عميس، وك
دونك بنت عم أبيـك، فاختـصم : -القائل النبي: وقيل– لفاطمة فقال عيل! يا عم: تبعتهم تقول

َ ألن خالتها أسـامء بنـت عمـيس  هبا جلعفرٰ، فقىض النبيفيها هو وأخوه جعفر وزيد بن حارثة
الطبقـات : انظـر. واهللا أعلـم.  فيام بعـدجها سلمة بن أيب سلمة، ويقال أن أمامة تزوحتت جعفر

-٧/٥٠٥(؛ فـتح البـاري، ابـن حجـر )٧/٤٩٩(؛  اإلصابة، ابن حجـر )٨/٤٨(ٰالكربى، ابن سعد 
٩/١٤٢، ٥٠٨.( 

 وأخوه محزة بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف، أبو عامرة القريش اهلاشمي، عم رسول اهللا: هو)  ٣(
 بسنتني وقيل بأربع، وأسلم يف السنة الثانية مـن البعثـة وقـصة إسـالمه  ولد قبل النبيمن الرضاعة،

= 



 
 

 

٣٧٥ 

ِحتــ سب، وهــي ابنــة أخــي مــن َّضــاع مــا حيــرم مــن النــَّ يل، حيــرم مــن الرُّلَ
 .)١(»َّالرضاعة

ضـاعة َّ الرَّإن«: ملسو هيلع هللا ىلصل رسـول اهللا قا:  قالت– ريض اهللا عنها –حديث عائشة  -٣
ُرمُحت  .)٢(» ما حيرم من الوالدةِّ

ًضـاعة حمرمـةَّام نصان رصحيان يف كـون الرَّأهن:  من احلديثنيوجه الداللة  ملـا ِّ
 . سبِّحيرمه النَّ

ضـاع يف َّمة الرْرُ حَّيف هذا احلديث بيان أن«: – رمحه اهللا –قال اإلمام اخلطايب 
بن الواحـد، َّساء بـاللجال والنِِّّ من الرَنيِعِضَ املرتَّسب، وأنمة النَّْرُاملناكح كح

 .)٣(»سب الواحد النَّٰكاملنتسبني إىل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

ًمشهورة، وكان شجاعا مغوارا مهيبا، شهد بدرا وأبىل فيها بالء حسنا أوغـر صـدور املـرشكني عليـه،  ً ً ً ًً ٰ
 ودفن هـو َّ يف أحد بعد أن مثل به املرشكون،، استشهد أسد اهللا وأسد رسوله: وسامه رسول اهللا

؛ اإلصـابة، ابـن حجـر )١/٣٦٩(االستيعاب، ابن عبد الـرب : انظر. وعبد اهللا بن جحش يف قرب واحد
)٢/١٢١.( 

... ٰ باب الشهادة عىل األنساب والرضاع املـستفيض– كتاب الشهادات -أخرجه البخاري: متفق عليه)  ١(
 حديث رقـم – من الرضاعة  باب حتريم ابنة األخ– كتاب الرضاع –، ومسلم )٢٥٠٢( حديث رقم –
)١٤٤٦.( 

 حديث رقم – باب شهادة القاذف والسارق والزاين – كتاب الشهادات -أخرجه البخاري: متفق عليه)  ٢(
 حـديث رقـم – باب حيرم من الرضـاعة مـا حيـرم مـن الـوالدة – كتاب الرضاع –، ومسلم )٢٥٠٣(
)١٤٤٤.( 

 ).٣/٩(معامل السنن )  ٣(



 
 

 

٣٧٦ 

ه حيـرم مـن َّ أنـٰأمجعـوا عـىل«: - رمحـه اهللا –، يقول اإلمام ابن املنذر اإلمجاع -٤
 .)١(»سبضاع ما حيرم من النََّّالر

حـريم َّ التٰألمـة عـىلأمجـع علـامء ا«: - رمحـه اهللا –وقال اإلمام ابـن قدامـة 
 .)٢(»بالرضاع

  :تطبيقات الضابط: المطلب الثالث

األمهـات، : ٌ سبعَّنُضاع، وهَّها من الرُسب حرم مثل حرمت من النٍَّ امرأةُّكل -١
 .)٣(والبنات، واألخوات، والعامت، واخلاالت، وبنات األخ، وبنات األخت

واملـرأة وعمتهـا، سب، كـاألختني، كل امرأتني حرم اجلمع بينهام ألجل النـَّ -٢
وخالتها، حرم مثله يف الرضاع، فيحرم اجلمع بـني األختـني مـن الرضـاعة، 

 .)٤(وبني املرأة وعمتها من الرضاعة، وبينها وبني خالتها من الرضاعة

 بمـن حتـرم عليـه بالرضـاع، كـام حيـرم عليـه أن ٰىَّ الرجل أن يترسٰحيرم عىل -٣
  .)٥( بمن حترم عليه بالنسبٰىيترس

                                            
 

 ).٧٧(اإلمجاع )  ١(
؛ والنـووي يف )٦٧(اإلمام ابن حزم يف مراتـب اإلمجـاع : ًوممن نقل اإلمجاع أيضا). ١١/٣٠٩(املغني   )٢(

 ).١٠/١٩(رشح صحيح مسلم 
 ).٤/٧٨(إحكام األحكام )  ٣(
 ). ٣٢/٦٩(ٰجمموع الفتاوى، ابن تيمية : انظر)  ٤(
 ).٣٢/٦٩(ٰجمموع الفتاوى، ابن تيمية : انظر)  ٥(



 
 

 

٣٧٧ 

  :مستثنيات الضابط: ابعالمطلب الر

 )١( الفقهاء من هذا العمـومٰىوقد استثن«: - رمحه اهللا –العيد يقول ابن دقيق 
 أربـع نـسوة - »حيرم من الرضاع ما حيرم مـن النـسب«:  أعني قوله عليه السالم–

 : من النسب، وال حيرمن من الرضاعنحيرم
. مها حـرامأم أخيك، وأم أختك من النسب هي أمك، أو زوجة أبيك، وكال -١

 .ولو أرضعت أجنبية أخاك أو أختك، مل حترم
قـد ال : إما ابنتك، أو زوجة ابنك، ومهـا حـرام، ويف الرضـاع: )٢(أم نافلتك -٢

 .ًتكون بنتا وال زوجة ابن، بأن ترضع أجنبية نافلتك

                                            
 

أي بعضهم، وإال فـاجلمهور مل :  أقول»ٰوقد استثنى الفقهاء«: قوله: (- رمحه اهللا –اين قال اإلمام الصنع)  ١(
ًيستثنوا شيئا من الصور اآلتية؛ إذ يف التحقيق أهنن مل حيرمن من جهـة النـسب وإنـام حـرمن مـن جهـة 

 ).املصاهرة فليس مما نحن فيه؛ إذا الكالم يف أنه حيرم من الرضاعة ما حيرم من النسب
ٰ معلقـا عـىل هـذه الـصور – رمحه اهللا –وقال الرصاع ). ٤/٢٩٠( العدة حاشية إحكام األحكام :انظر ً

يعني [وذكر أربع صور خارجة عن العام، قال الشيخ : (– رمحه اهللا –العيد املستثناة التي ذكرها ابن دقيق 
َ الـمخرج من العام البد أن يدخل حتته، والصور اَّوهذا وهم؛ ألن]: ابن عرفة ملـذكورة مل تـدخل حتتـه ُْ

ًبوجه، ثم بني ذلك بام تقف عليه فيه، وما ذكر صواب؛ ألن الذي حيرم بالنسب ذكروا له ضابطا، جيمعه،  ََّّ َ َّ َ
 ).١/٣٢٠(رشح حدود ابن عرفة، الرصاع : انظر). ٰوال يصدق ذلك عىل الصور املستثناة إذا تأملته

بعد أن ذكر هذه املستثنيات يف رشحه لكتـاب التقريـب   – اهللا  رمحه–نفسه العيد        هذا وقد قال ابن دقيق 
ٰوهذه املسائل مما خيالف الرضاع فيها النسب، وهـي حتتـاج إىل تأمـل، واهللا : (– رمحه اهللا –أليب شجاع 

َّ، وهو ما يشعر بأن)أعلم  .– واهللا أعلم -،ه ال يقطع يف هذه املسألة برأيُ
) احلفيـد: النافلـة ولـد الولـد، ويقـال لـه:  أقول»أم نافلتك«: قوله (–هللا  رمحه ا–قال اإلمام الصنعاين )  ٢(

 ).٤/٢٩٠(العدة حاشية إحكام األحكام : انظر



 
 

 

٣٧٨ 

إما أمك، أو أم زوجتك، ومها حرام، ويف الرضـاعة : جدة ولدك من النسب -٣
جة، كام إذا أرضـعت أجنبيـة ولـدك، فأمهـا جـدة ًقد ال تكون أما وال أم زو

 .ولدك، وليست بأمك، وال أم زوجتك

أخت ولدك من النسب حرام؛ ألهنـا إمـا بنتـك أو ربيبتـك، ولـو أرضـعت  -٤
 .)١(» أجنبية ولدك، فبنتها أخت ولدك، وليست ببنت وال ربيبة

                                            
 

وزاد بعـض املتـأخرين أم العـم وأم : (– رمحـه اهللا –قال اإلمام الـصنعاين ). ٤/٧٩(إحكام األحكام )  ١(
ٰحاشيته عىل إحكام األحكام : انظر).  الرضاعالعمة وأم اخلال وأم اخلالة فإهنن حيرمن من النسب ال يف

)٤/٢٩١.(  



 
 

 

٣٧٩ 

  المبحث السابع 
 

)١( 
  :شرح الضابط: المطلب األول

 
 هذا، أي نظريه، فاملثل واملثـال ُلْثِ، وهذا مِءَّ لليشِءَّناظرة اليشُ م: لغة،املامثلة

قتلـه : ً فالنـاُلطانُّ السَلَثْمَأ: تقول العرب.  كشبيهٌ مثيل:ام قالواَّبُ واحد، ورٰىيف معن
ًقودا، واملعن : - رمحـه اهللا –ويقول ابن دقيق العيد . )٢(مثل ما كان فعلهه فعل به َّ أنٰىََ

 .)٣(ٍ وجهِّلُ ال تقتيض املساواة من ك»لِْثامل«لفظة 
 .)٤( حيصل به زهوق الروحٌهو فعل: القتل

 ذلـك ْنِ، مـِءَّ الـيشِعُّ تتبـٰ عـىلُّ يدلٌ صحيحٌالقاف والصاد أصل: القصاص
 ذلك اشتقاق القصاص يف اجلراح، وذلـك ْنِمعته، وَّإذا تتب:  األثرُتْصَصَتْاق: قوهلم

َّه يفعل به مثل فعله باألوَّأن أن :  يف االصـطالحفالقـصاص. )٥(ه أثـرَّه اقتصَّل، فكأنُ

                                            
 

، األشــباه )١/٣٩١(األشــباه والنظــائر، الــسبكي : ، وينظــر الــضابط يف)٤/٩٤( إحكــام اإلحكــام ) ١(
 ). ٢/٨٢٦(والنظائر، السيوطي 

 ).٥/٢٣٨( مقاييس اللغة، ابن فارس ) ٢(
 ).١/١٨٣( إحكام األحكام ) ٣(
 ).٢٢٠( التعريفات، اجلرجاين ) ٤(
 ).٥/٧( مقاييس اللغة، ابن فارس ) ٥(



 
 

 

٣٨٠ 

 .)٢(وأن يكون هناك مماثلة بني العقوبة واجلناية. )١(ُيفعل بالفاعل مثل ما فعل
ب ُّ يف ترتـِءَّتداد بالـيشاالع: ٰىًا هبا، فالعربة واالعتبار بمعنّدَتْعُأي م: ربةَتْعُم
 .)٣(احلكم

 
ُه يقتـل َّ االعتداد باملامثلة يف القصاص من اجلـاين، وأنـٰيرشد هذا الضابط إىل

ًالتي قتل هبا، حتقيقا للعدل، ومصلحة األمن العام، وصون الـدماء، ومحايـة  ِبالقتلة
 .)٤(األنفس، وزجر اجلناة

وهو أشبه «: القصاص عن –ه اهللا  رمح– يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية
 .)٥(»بالكتاب والسنة والعدل
¤  ¥  ¦  §   ¨  ©  ª  ﴿: ٰقال اهللا تعاىل

«﴾)٦(. 
 لكم يف هذا احلكم الذي رشعه أي«: – رمحه اهللا – )٧(وكاينَّقال اإلمام الش

                                            
 

  ).٢٢٥( التعريفات، اجلرجاين ) ١(

 ).٣٣٢( معجم لغة الفقهاء، حممد رواس ) ٢(
 ).٢/٣٩٠( املصباح املنري، الفيومي ) ٣(
 ). ٧/٥٦٦٢(الفقه اإلسالمي وأدلته، وهبه الزحييل : انظر) ٤(
 ).٢٨/٣٨١(ٰ الفتاوى، ابن تيمية ) ٥(
 . ١٧٩: قرة، آية سورة الب) ٦(
ًحممد بن عيل بن حممد الشوكاين، فقيه جمتهد من كبار علامء اليمن، كان حماربا للتقليد، وويل قـضاء : هو) ٧(

= 



 
 

 

٣٨١ 

ً يقتل قصاصا هَّأن َمِلَذا عإجل َّ الرَّاهللا لكم حياة؛ ألن َ قتل آخرإذاُ َ َ عن القتل، َّ كف َ
فوس اإلنسانية،  والوقوع فيه، فيكون ذلك بمنزلة احلياة للنُّإليهرسع َّوانزجر عن الت

ه جعل القصاص الذي َّفإن، ٌ من الفصاحة رفيعٌسنِْ، وجٌ من البالغة بليغٌوهذا نوع
ًهو موت حياة باعتبار ما يؤول إليه من ارتداع النَّ ًاس عن قتل بعضهم بعضا، إبقاء ٌ ً

ٰ حلياهتم، وجعل هذا اخلطاب موجها إىلًسهم، واستدامة أنفٰعىل  أويل األلباب؛ ً
ا من كان َّم هم الذين ينظرون يف العواقب، ويتحامون ما فيه الرضر اآلجل، وأمَّألهن

ُمصابا باحل ِه ال ينظر عند سورةَّة، فإنَّفِيش واخلَّق والطْمً ْ  غضبه وغليان مراجل طيشه َ
ٍأمر مستقبل، وال يفكر يف ٍ عاقبةٰإىل َّ ثم علل سبحانه هذا احلكم الذي رشعه ،...ٍ

صاص،  القٰتتحامون القتل باملحافظة عىل: ؛ أي﴾ ª  »﴿: لعباده بقوله
 .)١(»...ٰىًفيكون ذلك سببا للتقو

ُه يفعل باجلاين َّ أنٰوالكتاب وامليزان عىل«: – رمحه اهللا –وقال اإلمام ابن القيم 
ة وآثـار نَُّّ ذلـك الكتـاب والـسٰفـق عـىلَّ، وقد اتملسو هيلع هللا ىلصعل كام فعل باملجني عليه، كام ف

 .)٢(»...الصحابة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 . هـ١٢٥٠ٰصنعاء حتى مات سنة 
ٰفتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية من علم التفسري، نيـل األوطـار رشح منتقـى : من تصانيفه

 .ٰفحول إىل حتقيق احلق من علم األصولاألخبار، إرشاد ال
 ). ٢/١٠٨٢(، فهرس الفهارس )٣/٢٠١(، أبجد العلوم )٢/٢١٤(البدر الطالع :  انظر يف ترمجته

 ).١/٢٧١( فتح القدير ) ١(
 ).١/٣٢٧( إعالم املوقعني ) ٢(



 
 

 

٣٨٢ 

 .  القتل العمد: فهوابطَّ تطبيق هذا الضُّحملا َّوأم
 

 : كيفية استيفاء القصاص
َّه يقتل به، وأمَّيف، أنَّ اجلاين إذا قتل املجني عليه بالسَّ أنٰفق الفقهاء عىلَّات ُ ا إن ُ

غريق ونحوها فقد وقـع اخلـالف َّجر أو اخلشب أو التكان القتل بغري السيف، كاحل
 :  قولنيٰبينهم عىل

َ اعتبار املامثلة يف طريق القتل، وهو أن يفعل باجلـاين كـام فعـل :القول األول ُ
 . )١(باملجني عليه، وهو مذهب الشافعي ومالك، ورواية عن اإلمام أمحد

 . -بإذن اهللا –  الثاينطلباملوسيأيت ذكر أدلتهم ضمن 
ٰه ال يستوىفَّأن: يف، ومعناهَّ إال بالسَدَوَ ال ق:القول الثاين  من اجلاين ُ القصاصُ

ِ، أيا كانت القتلة التي قتل هباِهِقنُُيف يف عَّإال بالس ً  –وهو مذهب اإلمام أيب حنيفـة . َّ
هـي «: )٣(قـال عنهـا الرزكـيش احلنـبيل. )٢( ورواية ثانية عن اإلمام أمحـد–رمحه اهللا 

                                            
 

، مغنـي )٤/٣٠٩٩(؛ بداية املجتهد، ابـن رشـد احلفيـد )٢٦٣ – ٢/٢٦٢(ٰ الرواتني، القايض أيب يعىل ) ١(
 ).٤/٢٦٥(، الرشح الكبري، الدردير )٤/٤٤(املحتاج، الرشبيني 

 .)٣/٢٠١(؛ تيسري التحرير، أمري باد شاه )٧٧/ ٢(أصول الرسخيس :  انظر) ٢(
ًحممد بن عبداهللا بن حممد الزركيش املرصي احلنـبيل، أصـله مـن عـرب بنـي مهنـا، كـان إمامـا يف :  هو) ٣(

ٰات بالقاهرة يف مجادى األوىل سنة له تصانيف مفيدة، م. املذهب  .ٰهـ، ودفن بالقرافة الصغرى٧٧٢ٰ
: انظـر يف ترمجتـه. رشح خمترص اخلرقي، رشح قطعة من املحرر، رشح قطعـة مـن الـوجيز:        من تصانيفه

 ).٨/٣٨٤(، شذرات الذهب )٥/١٣٧(، املنهج األمحد )١١/١١٧(النجوم الزاهرة 



 
 

 

٣٨٣ 

 :ومن أدلتهم. )١(» واختيار األكثريناملشهورة،
قال رسـول اهللا : ه قالَّ أن– ريض اهللا عنه – )٢( حديث أيب بكرة:الدليل األول

 .)٣(»ال قود إال بالسيف«: ملسو هيلع هللا ىلص
َ القودََرصَ حملسو هيلع هللا ىلصبي  النََّّ أنوجه الداللة َ  ٰوعـىل. يفَّ وهـو القـصاص يف الـسَ

ُ الـسنَّة ال تنْـسخ الكتـاب وال َّأنه خيالف قاعدة احلنفية يف َّتقدير ثبوت احلديث فإن َ َُّ
ُختصص  . )٤(هِّ

 . )٥(لةْثُ عن الـمٰى هنملسو هيلع هللا ىلصبي َّ النَّأن :الثاين الدليل

                                            
 

 ).٦/٨٦(ٰ رشحه عىل خمترص اخلرقي ) ١(
، صحايب جليل مشهور بكنيتـه، ابن احلارث بن كلدة، أبو بكرة الثقفي: نفيع بن مرسوح، وقيل:  هو) ٢(

 مـن  أبـا بكـرة، وكـان ٰأسلم يوم الطائف، وكان قد تدىل من حصن الطائف ببكرة، فسامه النبـي
. ًأحـدا مـن الفـريقنيفضالء الصحابة، سكن البرصة وتويف هبا، وكان ممن اعتزل يوم اجلمل ومل يقاتل 

 وأيب حـصني بـن عمـران مـن أفـضل سـكنها ممن الصحابة من البرصة ينزل مل": قال احلسن البرصي
؛ اإلصـابة، ابـن )١٦١٤، ٤/١٥٣٠(االستيعاب، ابن عبـد الـرب: انظر). هـ٥١( سنة تويف . "بكرة

 ).٦/٤٦٧(حجر 
 حـديث رقـم –ال قـود إال بالـسيف  بـاب – كتـاب الـديات –حديث أيب بكرة هذا أخرجه ابن ماجه  ) ٣(

، ويف البـاب أحاديـث أخـر كلهـا ضـعيفة عـن ابـن مـسعود )٩/١١٥(، والبزار يف مسنده )٢٦٦٨(
ًوالنعامن بن بشري وأيب هريرة وعيل بن أيب طالب واحلسن البرصي مرسال وهو أصحها إسـنادا ولكنـه  ً

؛ إرواء الغليـل، )٤/١٩(ر التلخيص احلبري، ابـن حجـ: انظر. مرسل، فاحلديث ضعيف من كل وجه
 ).٧/٢٨٥(األلباين 

 ). ٣/٢٠١(؛ تيسري التحرير )٢/٧٧(أصول الرسخيس : انظر ) ٤(
، )٣٩٥٦( حـديث رقـم – باب قـصة عكـل وعرينـة – كتاب املغازي –أخرجه البخاري : متفق عليه ) ٥(

= 



 
 

 

٣٨٤ 

ٰه حممـول عنـد اجلمهـور عـىلَّأنـ:واجلواب عن هذا الـدليل  غـري املامثلـة يف ٌ
 . )١(القصاص

   :أدلة الضابط: المطلب الثاني

 . )٢(﴾ ^  _  `  f  e  d  c  b    a ﴿: ٰقوله تعاىل -١
 يف تفسري هذه اآلية – رمحه اهللا – )٣(قال الشيخ عبدالرمحن بن نارص السعدي

ُهذا تفسري لصفة الـم«: الكريمة  .)٤(»ا هي املامثلة يف مقابلة املعتديَّة، وأهنَّقاصٌ

 .)٥(﴾ |  {  ~  � ﴿: ٰقوله تعاىل -٢

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 ).١٦٧١( حديث رقم – باب حكم املحاربني واملرتدين – كتاب القسامة واملحاربني –ومسلم 
 ).٤/٣١٩(ٰ حاشية الصنعاين عىل إحكام األحكام ) ١(
 .١٩٤:  سورة البقرة، آية) ٢(
عبدالرمحن بن نارص بن حممد أبو عبداهللا آل سعدي، من النوارص من بني عمرو من قبيلة متيم، من :  هو) ٣(

ًأشهر علامء الديار النجدية، ولد بعنيزة، وهبا نشأ يتـيام، كـان متبحـرا يف الفقـ ه والتفـسري وغريهـا مـن ً
العلوم، كثري االعتناء بكتب شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، أصيب يف آخر عمـره بـضغط 

ٰالدم، ومات متأثرا بذلك بعنيزة يف مجادى اآلخرة سنة   . هـ١٣٧٦ً
صول اجلامعة، رسـالة تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان، القواعد واأل: -الكثرية–        من تصانيفه 

 .يف القواعد الفقهية، وغريها
، علـامء نجـد خـالل سـتة قـرون )٢٥٦(، مـشاهري علـامء نجـد )٣/٣٤٠(األعـالم :  انظر يف ترمجته

)٢/٤٢٢.( 
 ).٩٠( تيسري الكريم الرمحن ) ٤(
 .٤٠: ٰ سورة الشورى، آية) ٥(



 
 

 

٣٨٥ 

 .)١(﴾ µ  ´  ³  ²  ¶  ¸  ¹ ﴿: ٰقوله تعاىل -٣
 بالعـدل ٰيأمر تعـاىل«:  يف تفسري هذه اآلية الكريمة–  رمحه اهللا–قال ابن كثري 

ٌ، وهذه اآلية الكريمة هلا أمثال يف القرآن، ...يف االقتصاص واملامثلة يف استيفاء احلق
 |  {  ﴿:  الفضل، كام يف قولـهٰب إىلْد مرشوعية العدل والنَّٰ عىلٌا مشتملةَّفإهن

ــ. )٢(﴾¤  ¥  ¦  §£   ¢   ﴿: ، ثــم قــال﴾~  � ®    ﴿: الوق

وقـال يف هـذه . )٣(﴾±  µ  ´  ³  ²  ¶ ﴿: ، ثم قـال﴾ ¯
«   ﴿: ، ثــم قــال﴾ µ  ´  ³  ²  ¶  ¸  ¹﴿: اآليــة الكريمــة

¿  ¾    ½   ¼   ﴾)٥(»)٤(. 
ً وجد رأسها مرضـوخا بـني ً جاريةَّأن«: حديث أنس بن مالك ريض اهللا عنه -٤ ُ َْ َ ِ ُ

ٌمن فعل هذا بك؟ فالن، فالن؟ حت: حجرين، فقيل ْذكر هلا هيودي، فأومأت  ٰىٌ َ ََ َْ ٌّ ِ ُ
ــاعرتف، فــأمر الن َّبرأســها، فأخــذ اليهــودي ف ُّ َ ِ ــي ُ َ أن يــرملسو هيلع هللا ىلصب ُض رأســُ ه بــني َّ

 .)٦(»حجرين
                                            

 

 .١٢٦:  سورة النحل، آية) ١(
 .٤٠: ٰ سورة الشورى، آية) ٢(
 .٤٥:  سورة املائدة، آية) ٣(
 .١٢٦:  سورة النحل، آية) ٤(
 ).٥/٢٠٢٦( تفسري القرآن العظيم، ابن كثري ) ٥(
 باب ما يذكر يف األشخاص واملالزمة واخلـصومة – كتاب اخلصومات –أخرجه البخاري : متفق عليه ) ٦(

 بـاب ثبـوت –  كتـاب القـسامة واملحـاربني–، ومسلم )٢٢٨٢( حديث رقم –بني املسلم واليهودي 
 ).١٦٧٢( حديث رقم –.... القصاص يف القتل باحلجر وغريه



 
 

 

٣٨٦ 

ِّ برض رأس اليهودي القاتل بني حجرين، كام َرَمَ أملسو هيلع هللا ىلصبي  النََّّ أنوجه الداللة
ٰرض رأس اجلارية، ويف هذا جمازاة له بمثل فعله، وهو دليل عـىل ٌ  املامثلـة يف  اعتبـارَّ

 . القصاص
ٰفيه دليل عىل«: – رمحه اهللا – )١(قال البغوي  َُّصتْقُ جواز اعتبار جهة القتل، فيٌ

 .)٢(»من القاتل بمثل فعله
ٰ القصاص معناه املامثلة يف الفعـل، فوجـب أن يـستوىفَّ أن:املعقولومن  -٥  مـن ُ

ِّشفي، وال َّ من مقاصد القصاص حتقيق العـدل والتـَّاجلاين مثل ما فعل، ثم إن
 . )٣(يكمل املطلوب إال بقتل القاتل بمثل ما قتل

   :تطبيقات الضابط: المطلب الثالث

ُابط مجيـع الطـرق التـي يقتـل هبـا اجلـاين سـواء كانـت َّ عن هذا الـضُعَّيتفر
 : )٤(قُرُّومن هذه الط.  يف نفسها كام سيأيت بيانهًمستحدثة أو قديمة ما مل تكن حمرمة

                                            
 

ًكـان إمامـا جلـيال ": احلسني بن مسعود بن حممد، أبو حممد، البغوي الشافعي، قال ابـن الـسبكي: هو)  ١( ً
ًورعا زاهدا فقيها حمدثا مفرسا جامعا بني العلم والعمل ً ً ً ً ٰ، تفقه عىل القايض حسني صـاحب التعليقـة، "ً

. معامل التنزيل، و رشح الـسنة، والتهـذيب وغـري ذلـك: من تصانيفه). هـ٥١٦(تويف بمرو الروذ سنة 
 طبقـات؛ )١٩/٤٣٩(؛  سـري أعـالم النـبالء، الـذهبي )١/١٨٥(، ابن خلكان وفيات األعيان :انظر

 ).٧/٧٥ ( السبكيٰالشافعية الكربى،
 ).١٠/١٦٥( رشح السنة، البغوي ) ٢(
 ).٧/٥٦٨٦(سالمي وأدلته، وهبة الزحييل الفقه اإل:  انظر) ٣(
القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ اإلسالم ابن تيميـة يف اجلنايـات والعقوبـات، عبدالرشـيد :  انظر) ٤(

 ).٣٥٩، ٣١٦(قاسم 



 
 

 

٣٨٧ 

 . ه يقتل بهَّر فقتله فإنإذا رضخ رأسه بحج -١
 . إذا قتله بتغريق -٢

 .إذا قتله بخنق -٣

 .  ماتٰىَّاب حتَّعام والرشَّإذا حبسه يف دار ومنع عنه الط -٤

 . ٍ شاهقٍإذا ألقاه من مكان -٥

 . )١(ه يفعل به مثل ذلكَّإذا قطع يده أو أذنه أو أنفه ثم قتله، فإن -٦

 ٍاشـاتَّ ورشَ مـن بنـادقة أشـكاهلاَّ من األسلحة احلديثة بكافـٍإذا قتله بيشء -٧
 . ٍومسدسات

 . ق الكهربائي عايل اجلهدْعَّإذا قتله بتعريضه للص -٨

 بـامء األسـيد ٰىَّسمُار أو مـا يـار أو ما يشبهها كـامء النـَّحريق بالنََّّإذا قتله بالت -٩
 . )٢( املركز عن حامض الكربيتٌوالذي هو عبارة

                                            
 

:  عن املثلـة، وقـد أجـاب عنـه شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة بقولـهملسو هيلع هللا ىلصٰ  قد يرد عىل هذا الفرع هني النبي ) ١(
ٰلقتل ال جيوز إال عىل وجه القصاص، حتى الكفار إذا قتلناهم فإنا ال نمثل هبم بعد القتـل، التمثيل يف ا« ٰ

وال نجدع آذاهنم وأنوفهم، وال نبقر بطوهنم إال أن يكونوا فعلوا ذلك بنا، فنفعل هبـم مثـل مـا فعلـوا، 
 ). ٢٨/٣١٤(ٰجمموع الفتاوى : انظر. »والرتك أفضل 

ٰر حتى عىل وجه القصاص؛ ألن الذي يظهر حرمته فيكون مستثنى من الضابط ُّ  القتل بالتحريق حمل نظ) ٢( َّٰ ٰ َّ ٍ
ٰويعدل فيه إىل السيف، ومما يدل عىل حرمته، حديث ُّ ٰ َ أبى هريرة ُ َ َ ْٰ ُ ِ ُ أنه قال بعثنا رسـول -ٰ رىض اهللا عنه -َ َ َ َُ َ َ َ َ ُ َّ َ

َ ىف بعث فقال -ٰ صىل اهللا عليه وسلم -اهللاَِّ  َ َ ٍ ْ َ ٰ ْإن وجد« ِ َ َ ْ ِتم فالنا وفالنا فأحرقومها بالنار ِ َّ ِ َ ُْ َ َُ َ ُ ُِ ْ ََ ً ً ُثم قال رسـول » ُ َ َ ُُ َ َّ
َ حني أردنا اخلروج -ٰ صىل اهللا عليه وسلم -اهللاَِّ  ُ ُْ َْ َ َ َ َإنى أمـرتُكم أن حترقـوا فالنـا وفالنـا، وإن النـار ال « ِ َّ ُ ُ ُ َْ ْ ْ َ َّٰ ِ َِ ًَ ً ُ َِّ َ ِ ْ ُ َ َ

َيعذب هبا إال اهللاَُّ، فإن و ُ َ ُْ َ َّ ِِّ ِ َ َجدمتومها فاقتلومها ِ َ ُُ ُُ ْ َ ُُ ْ  بـاب ال يعـذب – كتـاب اجلهـاد –أخرجـه البخـاري . »َ
 ).٢٨٥٣( حديث رقم –بعذاب اهللا 



 
 

 

٣٨٨ 

   :مستثنيات الضابط: المطلب الرابع

ريـق َّ من هـذا مـا إذا كـان الطٰىتثنْسُوي« :- رمحه اهللا –لعيد يقول ابن دقيق ا
ً فيسقط اعتبار املامثلة للتحريم، ثم ذكر صورا منهـا، )١(»ًماَّرُالذي حصل به القتل حم

 : فقال
 . ه ال يمكن فعلهَّر، فإنْحِّكالس( -١
َه ال يقتل به خالفا لـمَّ، فإن)٢(واطِّإذا قتل بالل -٢ ِ ً ُ  . )٣(ٌخشبةُّس فيه َدُت:  قالْنُ

َه ال يقتل بـه خالفـا لــمَّإذا قتل بإجيار اخلمر، فإن -٣ ِ ً ُ   خـال بـدل ُرَوجُيـ:  قـالْنُ
 . )٤()اخلمر

 . يفَّ بالسُدَوَور يكون القُّويف هذه الص
                                            

 

 ).٤/٩٤(  إحكام األحكام ) ١(
ْعىل الفاحشة أو من فعلهـا، واملـذكور ) لوطي(و) اللواط( ليس من ألفاظ الكتاب والسنة إطالق لفظ ) ٢( َ

®  ¯  °  ±      ²  ³  ´    ﴿: ، كـام يف قولـه تعـاىل)الفاحـشة(يف كتاب اهللا لفظ 

µ  ﴾]مـن وجـدمتوه «: ًويف السنة املطهرة عن ابن عباس ريض اهللا عـنهام مرفوعـا. ]٥٤: النمل
، )٢٥٦١(، وابن ماجه، حديث رقـم )٤٤٦٢(أخرجه أبو داود، حديث رقم . »يعمل عمل قوم لوط 

 ).١٧-٨/١٦ (»صحيح«: وقال األلباين يف إرواء الغليل
َّ، وقـد علـق اإلمـام )٩/٢٢٩( قاله أبو إسحاق واإلصطخري كام ذكـر النـووي يف  روضـة الطـالبني ) ٣(

وال ريـب «: ٰعىل قوليهام بقوله) ٦/١٣٣ ("كشف اللثام رشح عمدة األحكام"السفاريني كام يف كتابه 
ٌ أمر مستبشع، فال تكـاد تـأيت الـرش- والسيام إدخال خشبة يف دبره–َّأن هذا  َ  -ٰتعـاىل–يعة بمثلـه، واهللا ٌ
 ).٢/٨٢٦(؛ األشباه والنظائر، السيوطي )١/٣٩٢(األشباه والنظائر، السبكي :  وانظر.  » أعلم

 ).٤/٩٤(  إحكام األحكام ) ٤(



 
 

 

٣٨٩ 

  المبحث الثامن 
 

  
  الضابط األول 

)١( 

  : شرح الضابط: المطلب األول

 
ُّحيـدَّ املنع، وهو يف األصل مصدر حـد : لغة،ُّدَاحل ُ ًه حـدا، إذا منعـهَ ي ِّمُوسـ. ّ

ًاحلاجز بني الشيئني حدا؛ لكونه يمنع من تداخلهام، ومنـه حـدود األرض وحـدود 
ًي املعرف للامهية حدا؛ِّمُاحلرم، وس ّ أي حتـت (خول َّف عن الـدَّ ملنعه أفراد غري املعرِّ
 . َّومنعه أفراد املعرف من اخلروج منه) التعريف

 . )٢( املنع: له وهوَعِضُ مع كثرة إطالقاته يرجع ملعناه األصيل الذي وُّواحلد
 . )٣(ٰ اهللا تعاىلِّ حقِع ألجلَّ يف الرشٌرةَّ مقدٌفهو عقوبة: ًا اصطالحاَّوأم
َّشمل العقوبة املقدرة وغـري املقـدرة، ويف ه يَّ أنشيخ اإلسالم ابن تيمية ٰىوير َّ

ُا تسمية العقوبة املقدرة حدا فهو عَّوأم« : - رمحه اهللا -يقولهذا  ً ّ ٌرف حادثَّ ٌ«)٤(.       
                                            

 

؛ )٢/١٣٧(قواعد األحكام، العز بن عبد السالم : وانظر هذا الضابط يف). ٤/١١٧(إحكام األحكام )  ١(
 ).٧٦(؛ قواعد الفقه، املجددي )١٢٢( األشباه والنظائر، السيوطي ؛)٤/٣١٣(الفروق، القرايف 

 ).٣٥٢(؛ القاموس املحيط )٣/١٤٠(؛ لسان العرب، ابن منظور )٢/٣(مقاييس اللغة، ابن فارس )  ٢(
 ).١٧٣(؛ أنيس الفقهاء، القونوي )١١٣(؛ التعريفات، اجلرجاين )٣٧٠(املطلع، البعيل: انظر)  ٣(
 ).٢٨/٣٤٨(، ابن تيمية ٰجمموع الفتاوى)  ٤(



 
 

 

٣٩٠ 

وبلغني عن «: فقال - رمحهام اهللا– مقولة ابن تيمية وقد ناقش ابن دقيق العيد
َّحلـد هبـذه املقـدرات أمـر  بـأن ختـصيص اٰىَّه قرر هذا املعنَّ، أن)١(بعض أهل العرص

ْاصطالحي فقهي، وأن عرف الرشع يف أول اإلسالم، مل يكن كـذلك، أو حيتمـل أن  ُ
َّ فال خيرج عنه إال التأديبات التي ليست عن حمرم – هذا أو كام قال –ال يكون كذلك 

 . رشعي
ْعـن العـرف فيهـا، ومـا ذكـره هـذا ) ِّاحلـد( خروج يف لفظة –ً أوال –وهذا  ُ

 . قل، واألصل عدمه، يوجب النَُّّالعرصي
ٰأنا إذا محلناه عىل: ًوثانيا زاد، مل ُ يـْ من حقـوق اهللا أنٍّ ذلك، وأجزنا يف كل حقّ

ُّيبق لنا يشء خيتص مات كلهـا، َّ عرشة أسواط؛ إذ ما عدا املحرٰيادة عىلِّ باملنع فيه بالزٌ
، فـال ٌعزير فيـه ممنـوعَّ، وأصل التٍيادة، ليس إال ما ليس بمحرمِّالتي ال جتوز فيها الز

 .ٰىيادة معنَّ خلصوص منع الزٰىيبق
َّ مـا تقـدم يف –ُ، فـيام نقـل عنـه ُّ أصل الكالم وما قالـه العـرصيٰعىل: ًوثالثا

ه يقطـع  دابـر َّ، فإنـ» احلدود ثامنونُّأخف«: –)٢(احلديث قبله من حديث عبدالرمحن
                                            

 

ُّوالعرصي املشار إليه أظنه ابن تيمية «: – رمحه اهللا –قال ابن حجر )  ١(   ).١٢/١٨٥(فتح الباري :  انظر»ُّ

عبد الرمحن بن عوف بن عبد عوف بـن عبـد احلـارث بـن زهـرة، أبـو حممـد الزهـري القـريش، : هو)  ٢(
ٰ الستة أصحاب الشورى، مولده بعد الفيل بعـرش الصحايب اجلليل، أحد العرشة املبرشين باجلنة، وأحد

ٰسنني، أسلم قديام عىل يد أيب بكر ً ،قبل دخول دار األرقم، هاجر اهلجرتني، وشـهد املـشاهد كلهـا ،
ٰ تاجرا جوادا تصدق بشطر ماله عىل عهـد رسـول اهللاٍ وهو عنه راض، وكان وتويف رسول اهللا ً ً 

. ودفـن بـالبقيع) هــ٣٢( باملدينـة سـنة ومخسامئة رحلة، تويف ٰومحل عىل مخسامئة فرس يف سبيل اهللا 
؛ اإلصـابة، )٢/٨٤٤(رب ـــاب، ابـن عبـد الــ؛ االستيع)٣/١٢٤(ٰالطبقات الكربى، ابن سعد : انظر

= 



 
 

 

٣٩١ 

رات التـي يطلـق َّ املقدٰا عىل مصطلحهم يف احلدود إطالقهَّ أنٰ عىلُّهذا الوهم ويدل
 مقـدار أربعـني، فهـو ٰ مـا عـدا ذلـك ال ينتهـي إىلَّ فـإن»ِّاحلـد«عليها الفقهاء اسم 

 .)٢(» إليه، هي احلدود املقدراتٰىام املنتهَّ، وإن)١(ثامنون
ًا ّمتشينب، َّيت احلدود بذلك؛ لكوهنا متنع من الوقوع يف مثل ذلك الذِّمُوقد س

قـصان، أو يـادة وال النُِّّ ال جيوز فيهـا الزًرةَّ ومقدًدةَّ، أو لكوهنا حمدغويُّ اللٰىمع املعن
  .)٣(يت باحلدود التي هي املحارم، لكوهنا زواجر عنهاِّمُتكون س

، واحتـاط الرجـل، أخـذ يف أمـوره )٤( األخذ بأوثق الوجـوه:االحتياط، لغة
ا يف االصطالح َّوأم. )٥( واحدٰىواالحتياط بمعن ْيطةِستعمل احلوطة واحلُباألحزم، وت

ا َّ وأم،)٦(»فس عن الوقوع يف املآثمهو حفظ النَّ«: بقوله -رمحه اهللا–فه اجلرجاين َّفعر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 ).٤/٣٤٦(ابن حجر 
، )فهـو ثامنـون(قولـه «): ٤/٣٨٣(ٰ يف حاشيته عىل إحكام األحكام – رمحه اهللا –قال اإلمام الصنعاين )  ١(

ٰإىل أخف احلدود، ويف العبـارة قلـق، وإنـام املنتهـى إليـه أي إىل الثامنـني هـي ) هو(يعود ضمري : أقول ٰ ٰ
ٰاحلدود املقدرات وهي حد القذف، فلـو كـان مـراد الـصحابة باحلـدود حقـوق اهللا تعـاىل لكـان أقـل 

َّحدودها عىل رأي تسعة وثالثني ولعينه عبدالرمحن يف جوابه لعمر  ٍ  .» –هم أمجعني  ريض اهللا عن–ٰ
 ).٤/١٣٩(إحكام األحكام )  ٢(
؛ كـشف اللثـام، الـسفاريني )١٢/٥٨(؛ فتح الباري، ابن حجر )٤٧٣(كفاية األخيار، احلصني : انظر)  ٣(

)٦/١٩٣.( 
 ، )١/١٥٧(املصباح املنري، الفيومي )  ٤(
 ).٧/٢٧٩(لسان العرب، ابن منظور )  ٥(
 ).٢٦(التعريفات، اجلرجاين )  ٦(



 
 

 

٣٩٢ 

 – رمحه اهللا –َّ، ثم فصل )٢(»المةَّاالحتياط طلب الس«: فقال -رمحه اهللا– )١( ابن حزم
 أن ُملـرءقـي اَّه وهو اجتنـاب مـا يتُورع نفسَّاالحتياط هو الت«: يف موضع آخر، فقال

قاء ما غـريه خـري منـه عنـد ذلـك َّيكون غري جائز، وإن مل يصح حتريمه عنده، أو ات
 .)٣(»املحتاط

ُاالحتياط هو فعل ما ي«: وقيل  ُظُّحفَّالـت: ، وقيـلِّ به مـن إزالـة الـشكُنَّتمكُ
 .)٤(»واالحرتاز من الوجوه لئال يقع يف مكروه

 . )٥(وا يف اخلصومةُعَفتدارؤوا، أي تدا: فع، يقالَّالد: الدرء، لغة
ِّشبه عليه األمر تشبيها، أي لبس عليـه: ُ االلتباس واملثل، يقال:هة، لغةْبُّالش ُِّ ً ُ .

 . )٦(واشتبه األمران إذا أشكال

                                            
 

عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم أبو حممد الظاهري، عامل األندلس يف عرصه وأحـد أئمـة اإلسـالم، : هو)  ١(
ً وكانت له وزارة ولكنه تركها زهدا وانرصف إىل العلم حتـصيال وتدريـسا، )هـ٣٨٤(ولد بقرطبة سنة  ًً ٰ

  ).هـ٤٥٦( يف بادية لبلة سنة يفوت ،ًكان شديدا يف نقده
حكـام يف ، إحكـام األٰ  املحـىل يف الفقـه الظـاهري:- جملد)٤٠٠( ًحوا من التي بلغت ن-من تصانيفه 

 نفـح ؛)١٨/١٨٤( ، الـذهبي النـبالء أعـالمسـري: انظـر. أصول األحكام، والفصل يف امللل والنحل
 ).٤/٢٥٤( ، الزركيل األعالم؛)١/٣٦٤(، املقري الطيب

 ).١/٤٦(اإلحكام، ابن حزم )  ٢(
 .)١/٥٠(اإلحكام، ابن حزم )  ٣(
 ).٥٦(الكليات، الكفوي )  ٤(
 ). ٥٠(؛ القاموس املحيط )٨٤(؛ خمتار الصحاح، الرازي )١/٧١(لسان العرب، ابن منظور : انظر)  ٥(
 ).١٦١٠(؛ القاموس املحيط )٣/٢٤٣(مقاييس اللغة، ابن فارس : انظر)  ٦(



 
 

 

٣٩٣ 

  . )١(فهي ما يشبه اليشء الثابت وليس بثابت يف نفس األمر: ًا اصطالحاَّوأم

 
َّيبني هذا الض رة ما جيعلنا نلتبس َّ بالعقوبات املقدَّفَتْ ما احٰىه متَّابط املهم، أنُ

َّ األصل دفع هذه العقوبات عن املتَّك يف ثبوهتا، فإنَّونتشك ُهمني، وإسقاطها وعـدم ُ
 . إقامتها

ٌابط فـرع عـن القاعـدة الفقهيـة َّ هـذا الـضَّ أن– واهللا أعلـم –والذي يظهـر 
األصل «: ًا املتفرعة عنها أيضا، والتي من قواعده»اليقني ال يزول بالشك«: ٰىالكرب

 براءة ذمة َّأن: وهذه القواعد بهاتُّ، ووجه الرتابط بني درء احلدود بالش»براءة الذمة
ِّ باليقني، وانشغال ذمته باجلناية املوجبة للحد ثابت بالـشك واالحـتاملٌاملتهم ثابتة ٌ .

َّفيقد  . ِّ ما ثبت بالشكٰ ما ثبت باليقني عىلُمُ
َاس ال حيـالنـَّ«: – رمحـه اهللا –افعي َّ يقول اإلمام الـشٰىويف هذا املعن  َّون إالُّدُ

َّ الفعل حمرم، فأمَّ تشهد عليهم بالفعل وأنٍنةِّبإقرارهم أو بي  .)٢(»ا بغري ذلك فال حدٌ
 : أنواع احلدود

قة، واحلرابـة، ورشب اخلمـر َّنـا، والقـذف، والـرسِّ الزَّ أنٰفق الفقهاء عـىلَّات
 . )٣(، واختلفوا يف غريهاِّدَ للحٌموجبات

                                            
 

 ).٣٣٣(؛ قواعد الفقه، املجددي )١/٤١٢(كشف األرسار، البزدوي : انظر)  ١(
 ).٦/٣٥٦(معرفة السنن واآلثار، البيهقي )  ٢(
 ).٩/٢٣(بدائع الصنائع، الكاساين )  ٣(



 
 

 

٣٩٤ 

ة، َّدِّالــر: ابقةَّ اخلمــسة الــسٰ فيــضيفون إىلٌ احلــدود ســبعةَّفاملالكيــة يــرون أن
َّ القصاص يعد من احلـدود باعتبـار أنـَّ بعض الشافعية أنٰىوير. )١(والبغي ُّ ه عقوبـة ُ

 يف عـرفهم مـا ُّ أن يتجاوزها، وهبذا يشمل احلـدٍمقدرة من عند اهللا، فال جيوز ألحد
 . )٢(، وما كان من حقوق اخللقٰكان من حقوق اهللا تعاىل

 : احلكمة من ترشيع احلدود
اس وردعهـم عـن هـي زجـر النـَّ:  احلكمة من هذه احلدود أو العقوبـاتَّإن

، قال ابن )٣(طهر من الذنوبَّاقرتاف تلك اجلرائم، وصيانة املجتمع عن الفساد، والت
 أن رشع العقوبـات يف اجلنايـات ٰحانه وتعـاىلمن رمحة اهللا سب« :– رمحه اهللا –تيمية 

فوس واألبـدان واألعـراض واألمـوال  بعض يف النُّٰاس بعضهم عىلالواقعة بني النَّ
ادعة عن َّجر الرَّ وجوه الزٰقة، فأحكم سبحانه وتعاىلَّوالقتل واجلراح والقذف والرس

دع َّ ملـصلحة الـرنةِّ أكمل الوجوه املتضمٰعىلهذه اجلنايات غاية اإلحكام، ورشعها 
دع، فلم يرشع يف الكـذب قطـع َّه اجلاين من الرُّقِحَر، مع عدم املجاوزة ملا يستْجَّوالز

ام رشع هلم َّفس، وإن النََّقة إعدامَّ، وال يف الرسَنا اخلصاءِّاللسان وال القتل، وال يف الز
 ه؛مته ورمحته، ولطفه وإحسانه وعدلـيف ذلك ما هو موجب أسامئه وصفاته من حك

ظامل والعدوان، ويقتنـع كـل إنـسان بـام آتـاه َّوائب وتنقطع األطامع عن التلتزول النَّ

                                            
 

 ).١٢/٣٢(التاج واإلكليل)  ١(
 ).٣٨/٣١٥(حتفة املحتاج )  ٢(
 ).٧/٥٢٧٦(الفقه اإلسالمي وأدلته، وهبه الزحييل )  ٣(



 
 

 

٣٩٥ 

 .)١(»هَّمالكه وخالقه، فال يطمع يف استالب غريه حق
 : أقسام الشبهة

 :  ثالثة أقسامٰارئة للحدود إىلَّبهة الدُّتنقسم الش
َّا أهنّ فراشه فوطأها ظانٰ عىلً يف الفاعل، كمن وجد امرأةٌشبهة -١ ه، فهـذه ُا زوجتً

 . )٢(بهة جاءت نتيجة اشتباه من جهة الفاعلُّالش
 . )٣( يف املفعول به، كمن وطئ جارية يملكها مع غريهٌشبهة -٢

ْ خمٍ يف الفعل، كمن وطئ يف نكاحٌشبهة -٣  لفـوات ٍ فاسدٍته أو نكاحَّ يف صحٍفَلَتُ
ِّرشط من رشوطه مع ظن  . )٤(وطُّ الرشَرُّ العاقد توفٍ

 .  فال أثر هلاَّ وإالً قويةِّون الشبهة الدارئة للحدوالبد أن تك
َّفلو نكح رجل نكاح متعة أو وطأ جارية بالعارية حد وال يلتفت للخالف يف  ُ

 . )٥(هذا لكونه بعيد املأخذ
لهـا بعـض العلـامء َّليس كل جهة حل«: – رمحه اهللا –قال اإلمام ابن السبكي 

واب َّة، وهـذا هـو الـصَّوُهـا بعـض القـبشبهة، بل كل جهة كان ملستند الفاعل بحل
                                            

 

 ).٥٨(القياس )  ١(
 ).٢/٢٢٥(املنثور، الزركيش )  ٢(
ًوتسمى أيضا ش)  ٣( ٰ َّ ًبهة يف املحل، وتسمى أيضا شبهة حكمية أي شبهة يف حكم الرشع بحل املحلُ  :انظر. ٰ

 ).١/١١٤(          األشباه والنظائر، ابن نجيم 
ًوتسمى أيضا شبهة يف الطريق أو شبهة اختالف)  ٤( . احلـل واحلرمـة الفقهاء وهي ناجتة عـن اخـتالفهم يف ٰ

 ).٤/١٠٠(ٰرشح التلويح عىل التوضيح : انظر
 ).٢/٢١٢(الفوائد اجلنية، الفاداين : انظر)  ٥(



 
 

 

٣٩٦ 

 .)١(» إليهُلتفتُفاملأخذ الضعيف ال ي

  : أدلة الضابط: المطلب الثاني

ادرءوا احلدود «: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :  قالت– ريض اهللا عنها –حديث عائشة  -١
 . )٢(»عن املسلمني ما استطعتم

ه يـدفع َّ أنٰ عىلٌوفيه دليل«: – رمحه اهللا –نعاين َّ يقول اإلمام الص:وجه الداللة
 ، ٌت املـرأة وهـي نائمـةَيـِتُا أَّ اإلكراه أو أهنـٰىاحلد بالشبهة التي جيوز وقوعها كدعو

  .)٣(» ما زعمتهٰنة عىلِّيَ البُفَّكلُ وال تَّفيقبل قوهلا ويدفع عنها احلد

 ريض – )٤( بن مالكُ ماعزٰىملا أت:  قال– ريض اهللا عنهام –حديث ابن عباس  -٢
:  قـال»، أو غمزت، أو نظرت؟ َتْلَّبَلعلك ق«:  قال لهملسو هيلع هللا ىلصبي َّ النٰ إىل–اهللا عنه 

 . )٥(اهللاال يا رسول 
                                            

 

 ).٢/١١٩(األشباه والنظائر، ابن السبكي )  ١(
، )١٤٢٤( حـديث رقـم – باب ما جاء يف درء احلدود – كتاب احلدود –الرتمذي : أخرجه هبذا اللفظ)  ٢(

ٰ الكـربى صـحيح اإلسـناد ومل خيرجـاه، والبيهقـي يف الـسنن: وقـال) ٤/٤٢٦(واحلاكم يف املستدرك 
 ).٥/٢٢٢(، واحلديث يف السلسة الضعيفة لأللباين )٨/٢٣٨(

 ).٤/١٥(سبل السالم، الصنعاين )  ٣(
ً كتابا بإسـالم قومـه، وهـو ، كتب له رسول اهللاماعز بن مالك األسلمي، صاحب رسول اهللا: هو)  ٤(

ُالذي أصاب الذنب فاعرتف عىل نفسه ور لقد تـاب توبـة  :، فقال رسول اهللاٰ عىل عهد النبيَمِجٰ
؛ االسـتيعاب، )٤/٣٢٤(ٰالطبقات الكربى، ابن سـعد : انظر. لو تاهبا طائفة من أمتي ألجزأت عنهم

 ).٥/٧٠٥(؛ اإلصابة، ابن حجر )٣/١٣٤٥(ابن عبد الرب 
 حـديث – باب هل يقول اإلمام للمقر لعلك ملـست أو غمـزت – كتاب املحاربني –أخرجه البخاري )  ٥(

  ).٦٤٣٨(رقم 



 
 

 

٣٩٧ 

ُ كان يلقنملسو هيلع هللا ىلصبي  النََّّ أن:وجه الداللة ُ ماعزا جوابا يُِّ ً ، ففيـه َّ عنه بـه احلـدُطِقْسً
 )١( يقول الكامل بن اهلاممٰى، ويف هذا املعنٍ شبهةٰى بأدنِّ لدرء احلدملسو هيلع هللا ىلص ِِهفُّشوَ تٰ عىلٌداللة
حابة مـا يقطـع يف املـسألة، فقـد َّ والـص- ملسو هيلع هللا ىلص –ع املروي عنه ُّويف تتب« - رمحه اهللا –

ك َّك ملـست، لعلـَّك قبلت، لعلَّلعل:  قال ملاعز– عليه الصالة والسالم –ه َّعلمنا أن
 َّ إالٌنا، وليس لـذلك فائـدةِّ بعد إقراره بالز»نعم «: ه أن يقولنُِّقَلُ ذلك يُّلُغمزت، ك
ٍ، ومل يقل ملن اعرتف عنده بدين...ُا قاهلا ترك وإال فال فائدةكونه إذ ْ  ًه كان وديعةَّلعل: َ

ِّ حيتال يف درئه بالشكِّواحلاصل من هذا كله كون احلد.. . ونحوهْعندك فضاعت ُ. ..
َّ مقطوعا بثبوته من جهة الرشٰىفكان هذا املعن   .)٢(»عً

َّ وجد مـس احلجـارة، َّلـامه َّأن: -ريض اهللا عنهم– حديث جابر يف قصة ماعز -٣ َ
وين مـن ُّ قـومي قتلـوين وغـرَّ، فإنملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا ٰوين إىلُّدُر! يا قوم: ناِ بَخََرص

 تركتمـوه َّفهال«:  فأخربناه، قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا ٰ رجعنا إىلَّنفيس، احلديث، فلام
 .)٣(»وجئتموين به

                                            
 

 الـسيوايس ، كـامل الـدين، املعـروف بـابن اهلـامم،حممد بن عبد الواحد بن عبد احلميد بن مسعود: هو)  ١(
 )هــ٧٩٠ (ٰ أئمة احلنفية، أصويل فقيه مشارك يف علوم شتى، ولد باإلسكندرية سنةأحد، ،اإلسكندري

 تـويف بالقـاهرة سـنةٰ وأقام بحلب وباحلرمني، وتوىل مشيخة الشيوخ بمرص، ،ٰوتعلم بالقاهرة حتى نبغ
  ).هـ٨٦١(

 ؛)٨/١٢٧(، السخاوي الضوء الالمع: انظر. التحرير يف األصول، وفتح القدير يف الفقه: من تصانيفه
 ).٦/٢٥٥( ، الزركيلاألعالم؛ )١٨٠(الفوائد البهية، اللكنوي 

 ). ٥/٢٤٩(فتح القدير، ابن اهلامم : انظر)  ٢(
 بـاب رجـم مـاعز بـن – كتاب احلـدود – وأبو داود عن جابر ،)٢/٤٥٠(أخرجه أمحد عن أيب هريرة )  ٣(

= 



 
 

 

٣٩٨ 

 أي –ا ففـي هـذ«: – رمحـه اهللا – )١( يقـول اإلمـام الـسفاريني:وجه الداللة
ُ رجوعه شبهة، واحلدود تـدرأ َّه يقبل رجوعه؛ ألنَّ أنٰ أوضح الدالئل عىل–احلديث 
  .)٢(»بالشبهات

 جارية ٰ وقع عىل)٤(ً رجال يقال له عبدالرمحن بن حننيَّأن )٣(عن حبيب بن سامل -٤
ٰ وهـو أمـري عـىل– ريض اهللا عنـه –عامن بن بشري ُّ النٰامرأته فرفع إىل  الكوفـة، ٌ

ها لك جلدتك مائة ْتَّلَحَ أْ كانتْ إنملسو هيلع هللا ىلص فيك بقضية رسول اهللا َّقضنيأل«: فقال
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
 باب ما جاء يف درء احلد عن املعـرتف إذا – كتاب احلدود –، والرتمذي )٤٤٢٠( حديث رقم –مالك 
 – بـاب الـرجم – كتـاب احلـدود –حديث حـسن، وابـن ماجـه: وقال) ١٤٢٨( حديث رقم -رجع

 ).٧/٣٥٤(َّث حسنه األلباين يف إرواء الغليل ، كالمها عن أيب هريرة، واحلدي)٢٥٥٤(حديث رقم 
 مولـده احلنـبيل، النابلـيس الـسفاريني الـدين شمس العون، أبو سليامن، بن سامل بن أمحد بن حممد: هو)  ١(

َّفـدرس  بلـده ٰإىل العلم، ثم رجـع لطلب دمشق ٰإىل ورحل ،)هـ١١١٤(نابلس سنة  ٰقرى من بسفارين
ًوأفتى، وكان مشتهرا هبا  ).هـ١١٨٨( سنة – رمحه اهللا –والذكاء، تويف  لبالفض ٰ

كشف اللثام رشح عمدة األحكام، غـذاء األلبـاب رشح منظومـة اآلداب لعبـد القـوي، : من تصانيفه
 ).٦/١٤(؛ األعالم، الزركيل )٢/١٠٠٢(فهرس الفهارس، الكتاين : انظر

 ).٦/٢٥٩(كشف اللثام، السفاريني )  ٢(
ّي، موىل النعامن بن بشري وكاتبه، روى عنه وعن أيب هريرة وغريمها، وثقـه حبيب بن سامل األنصار: هو)  ٣( ٰ ٰ

التـاريخ الكبـري، البخـاري : انظـر. ٰفيه نظر، روى له اجلامعـة إال البخـاري: أبو حاتم، وقال البخاري
 ).٥/٣٧٤(؛ هتذيب الكامل، املزي )٣/١٠٢(؛ اجلرح والتعديل، ابن أيب حاتم )٢/٣١٨(

ٰ بسبب وقوعه عىل جارية امرأته، كام ذكر ذلك غري واحد مـن ٰرفع إىل النعامن بن بشريهو الذي : هو)  ٤(
وانظر مـن كتـب . ٰأهل العلم، وكان يلقب قرقورا، ومل أقف له عىل ذكر فيام بني يدي من كتب الرتاجم

ــديث ــام أمحــد : احل ــسند اإلم ــنن أيب داود )٤/٢٧٥(م ــسائي )٤/١٥٧(؛ س ــسنن الكــربى، الن ٰ؛ ال
 ).١٢/٩٦(؛ عون املعبود، العظيم آبادي )١٢/١١٥(؛ عمدة القاري، العيني )٣/٣٢٩(



 
 

 

٣٩٩ 

تهـا لـه فجلـده َّتها لك رمجتك باحلجـارة، فوجـدوه قـد أحلَّوإن مل تكن أحل
 .)١(»مائة

 برضب الـذي ملسو هيلع هللا ىلصبي فقد أمر النَّ«: – رمحه اهللا – قال ابن تيمية :وجه الداللة
 .)٢(» بالشبهةت له امرأته جاريتها مائة ودرأ عنه احلدَّأحل
 ٰأمجعوا عىل«: – رمحه اهللا –اإلمجاع، وقد حكاه مجع من العلامء، قال ابن املنذر  -٥

 : ، ومما قيل يف هذا)٣(»بهات ُّ بالشِّ درء احلدَّأن
َوباتفـــاق احلـــدود تـــ ُ   ُسقطٍ

  
 

  واَُطبَهات حـسبام قـد ضـُبُّبالش 
  

 

َوأصــلها مــن احلــديث وردا َ ُ  
 

ِمـن طــرق عديـدة واعتمــدا  ٍُ َ ٍ ُ ُ)٤(  

 

 ًستدعي جنايـة فتـٌ متكاملةٌ احلدود عقوبةَّإن«: ُ أن يقالُمكنُيف :ومن املعقول -٦

                                            
 

 – باب يف الرجل يزين بجاريـة امرأتـه – كتاب احلدود –،  وأبو داود )٤/٢٧٥(أخرجه أمحد يف املسند )  ١(
، )٣٣٦١( حـديث رقـم – بـاب إحـالل الفـرج – كتاب النكـاح –، والنسائي )٤٤٥٨(حديث رقم 

، واحلـديث ضـعفه األلبـاين يف ضـعيف سـنن أيب داود بـرقم )٨/٢٣٩(ٰنن الكـربى والبيهقي يف الس
)٣٨٦٦.( 

 ).٢٨/١٠٨(ٰجمموع الفتاوى :  انظر) ٢(
). ٥/٢١٧(؛ فتح القدير، ابن اهلامم )١٠/١٥٥(املغني، ابن قدامة : وانظر). ١١٣(اإلمجاع، ابن املنذر )  ٣(

َملا نقل؛ وال ختلو حكاية اإلمجاع هذه من نظر ِ ٰ من خـالف ابـن حـزم وأصـحابه بـدعوى عـدم ثبـوت ُ ٍ
ٰاألحاديث اآلمرة بدرء احلدود بالشبهات، وأن هذا يـؤدي إىل تعطيـل احلـدود ِّ ُوال خيفـى بعـد هـذا ). َّ ُ ٰ

 ). ٨/٢٥٣(ٰاملحىل، ابن حزم : انظر. ٰالقول، واهللا تعاىل أعلم
 ).٤٤(الفرائد البهية، األهدل )  ٤(



 
 

 

٤٠٠ 

 .)١(» كانت اجلناية غري متكاملةٌ، فإذا كان هناك شبهةًمتكاملة
 املحدود ال يمكن رفعه بعد وقوعـه، وال يمكـن ٰ عىلِّ وقوع احلدَّوكذلك فإن

ام َّ من اخلطأ يف العقوبة السيًافو خرياستدراك اخلطأ فيه ومعاجلته، فكان اخلطأ يف الع
  . )٢(»مع قيام املوجب بالدفع وهو الشبهة

  : تطبيقات الضابط: المطلب الثالث

ُ ذلك جائزا، كان الـوطءَّ أنْكاح واعتقدت وكتام النٍِّجت املرأة بال ويلَّلو تزو -١ ً 
ٰعاقبـان تعزيـرا عـىلُيلحق الولد بأبيه ويرثه، ويوفيه وطء شبهة،  ا  مثـل هـذً

 .)٣(العقد
 . )٤(بهةُّ للشُ القطعَطَقَكه، سْلِ كون املرسوق مٌ سارقٰىعَّلو اد -٢

ٌ ال يدري أمسلم هو أم كـافرْ منُّرُ احلُإذا قتل املسلم -٣ ه ال قـصاص عليـه َّ، فإنـٌ
 .)٥(بهةُّللش

 مـن َّهم وكـان البـاقون أقـلُهـم أو بعـضُّهود عن شـهادهتم كلُّإذا رجع الش -٤
 . )٦(بهةُّملكان الش العقوبة تسقط َّ؛ فإنصاب يف القذفالنِّ

                                            
 

 ).٧/٣٤(الكاساين بدائع الصنائع، : انظر)  ١(
  ).١٥/٣٠٨(ٰجمموع الفتاوى، ابن تيمية )  ٢(

 ).٣٢/١٠٣(ٰجمموع الفتاوى، ابن تيمية : انظر)  ٣(
 ).١٢٣(األشباه والنظائر، السيوطي : انظر)  ٤(
 ).١٢٣(األشباه والنظائر، السيوطي : انظر)  ٥(
 ).١٠/١٠٨(روضة الطالبني، النووي : انظر)  ٦(



 
 

 

٤٠١ 

َّ عبده، مل حيد؛ ألنَةَمَ ابنه أو أَ جاريةُلو وطئ األب -٥  . )١(ِ له فيها شبهة ملكُ

ِعتقدا حُداوي مَّمن رشب اخلمر للت -٦  . )٢(َّه، ال حد عليه؛ لشبهة اخلالفَّلً

                                            
 

 ).٣١(الفقهية، ابن جزي القوانني : انظر)  ١(
 ).٢/٢٢٥(املنثور، الزركيش : انظر)  ٢(



 
 

 

٤٠٢ 

  الضابط الثاني
)١(  

 

  :شرح الضابط: ولالمطلب األ

 
 .)٢(ر، وهو احلبس واملنعْزَ من العٌ مأخوذ: لغةَّالتعزير،

 .)٣( فيه وال كفارةَّ ال حدٍ ذنبٰ عىلٌتأديب: ويف االصطالح
 ٌع عقوبـةَّمل يـرد يف الـرش ٍ جريمةٰ القايض من العقوبة عىلُهْرِّقدُهو ما ي: وقيل

 .)٤(ِّون احلدأديب دَّهو الت: وقيل.  عليهاٌمقدرة
عزيـر يمنـع اجلـاين مـن َّ التَّأن:  االصـطالحي واللغـويٰىوالعالقة بني املعنـ

 .نبَّمعاودة الذ
ٌالصاد والالم واحلاء أصل واحد يدل «:  قال يف املقاييس:االستصالح، لغة ٌ

طلــب : ومعنــاه. )٦(ضــد االستفــساد: ، واالستــصالح)٥(» خــالف الفــسادٰعـىل
 .األصلح

                                            
 

 ).٢/٢١٣(إحكام األحكام ) ١(
 ).٤/٥٦٢(لسان العرب، ابن منظور ) ٢(
 ).٥/٥٢٢(مغني املحتاج، الرشبيني ) ٣(
 ).٢١٦( وسبق تعريفه، صفحة ).١١٥(معجم لغة الفقهاء، رواس ) ٤(
 ).٣/٢٣٦(مقاييس اللغة، ابن فارس ) ٥(
 ).٣٢٢(خمتار الصحاح، الرازي  )٦(



 
 

 

٤٠٣ 

 
عزير هو إصالح اجلاين وهتذيبه وزجـره، فـإذا َّ مقصد الرشيعة من عقوبة التَّأن

ق هذا املقصد من دون تنفيذ هذه العقوبة، فال حاجة إذن لتنفيذها، يقول اإلمام َّحتق
 .)١(» قد ينتفي النتفاء ثمرته، واملقصود منهُءَّاليش«: -رمحه اهللا –العيد  ابن دقيق

ام سقط اعتبار املقصد سقط اعتبار الوسيلة َّلُك« :– اهللا  رمحه–وقال اإلمام القرايف 
َّ ترصف ال يرتتَّلُ كَّإن«: -رمحه اهللا –، وقال )٢(»ًغالبا  .)٣(»ُب عليه مقصوده، ال يرشعٍ

 :املقصد من التعزيرات
 . إلصالح اجلاين وهتذيبه، وردعه وزجرهٌ مرشوععزيرَّالت

و قـال  .)٤(»االنزجـار عزيـرَّالت مـن املقـصود«:- رمحـه اهللا –قال أبو حنيفة 
َّالتعزير للتأديب«: – رمحه اهللا – )٥(املريغيناين َّ«)٦(. 

                                            
 

 ).١/٢٠٢(إحكام األحكام ) ١(
 ).٢/٦٤(الفروق، القرايف ) ٢(
 ).٢/٦٤(الفروق، القرايف ) ٣(
 ).١٧/٣٢١(فتح القدير، ابن اهلامم ) ٤(
ٰ عيل بن أيب بكر بن عبد اجلليل، أبو احلسن، برهان الدين الفرغاين املرغيناين نسبة إىل مرغينان قريـة :هو) ٥(

ً، وكان رمحه اهللا إماما فقيها عاملا صـواما، )هـ٥٣٠(ٰقرى فرغانة، إمام احلنفية يف زمانه، مولده سنة من  ً ً
إمام مـا ": ًه ألف كتاب اهلداية يف ثالث عرشة سنة وكان صائام طوال هذه املدة، نعته الذهبي بـَّإن: يقال

 ).هـ٥٩٣( سنة - رمحه اهللا–تويف . "كان من أوعية العلم": ، وقال فيه"وراء النهر
سـري أعـالم النـبالء، الـذهبي : انظـر. اهلداية، وخمتارات النوازل: من تصانيفه بداية املبتدي، ورشحها

 ).٤/٢٦٦(؛ األعالم، الزركيل )١٤١(؛ الفوائد البهية، اللكنوي )٢١/٢٣٢(
 ).١/٣٦٠(اهلداية ) ٦(



 
 

 

٤٠٤ 

 .)٢(»عزير تأديبَّالت«:  بقوله– رمحه اهللا – )١( َّورصح اإلمام املاوردي
،  )واجـرَّالز: (ويف قـوهلم. )٣(رةَّواجر غـري املقـدَّبـالز: عزيراتَّميت التُوقد س
عزيرات، وهو زجر اجلاين ومنعـه مـن معـاودة َّ مقاصد الت من أهمٍ مقصدٰإشارة إىل

–َّاجلريمة، ومنع غريه من االقتداء بارتكاب اجلريمة، وقد سامها ابـن دقيـق العيـد 

 :ًواجر أيضا يف قولهَّ بالز-رمحه اهللا
  .)٤(»ٰفي به من األعىلُ اكتواجرَّالزْاملفسدة إذا ارتفعت باألهون من «  

فمقـصد «:  هـذه املقاصـد بقولـه– رمحـه اهللا –ور وقد مجع اإلمام ابـن عاشـ
: الرشيعة من ترشيع احلدود والقـصاص والتعزيـر وأروش اجلنايـات ثالثـة أمـور

 .)٥(»تأديب اجلاين، وإرضاء املجني عليه، وزجر املقتدي باجلناة
 فهو إصالح أفراد األمة الذين منهم يتقوم جمموع األمة، وبإقامـة التأديبا َّفأم

                                            
 

ٰضاة البـرصي، تفقـه عـىل أيب القاسـم عيل بن حممد بن حبيب، أبو احلـسن املـاوردي، قـايض القـ: هو)  ١(
ٰالقشريي ثم ارحتل إىل الشيخ أيب حامـد األسـفرائيني، ودرس بالبـرصة وببغـداد سـنني كثـرية، مـات 

 ). هـ٤٥٠(ببغداد سنة 
: انظـر. النكت والعيون يف تفسري القرآن، واحلاوي الكبري يف الفقه، واألحكام السلطانية: من تصانيفه

؛ طبقــات الــشافعية )١٨/٦٤(؛ سـري أعــالم النــبالء، الـذهبي )١٢/١٠٢(تـاريخ بغــداد، اخلطيــب 
 ).٥/٢٦٧(ٰالكربى، السبكي 

 ).١٣/٩٠٣(احلاوي الكبري ) ٢(
 ).٣/٢٠٨(تبيني احلقائق، الزيلعي ) ٣(
 ).١/١٦٧( إحكام األحكام )٤(
 ).٥٥٠(مقاصد الرشيعة اإلسالمية ) ٥(



 
 

 

٤٠٥ 

 . اجلنايةٰ اجلاين يزول من نفسه اخلبث الذي بعثه عىلٰالعقوبة عىل
 من يعتدي عليهـا ٰفوس احلنق عىل يف طبيعة النَُّّ فألنإرضاء املجني عليها َّوأم

ٰعمدا، والغضب ممن يعتدي خطأ، فتندفع إىل ًوهو انتقام ال يكـون عـادال  االنتقام، ً
 .َّوية، وينحجب هبام نور العدلَّ معهام الرُّ ختتلٍ وغضبٍ عن حنقٌه صادرَّ ألنًأبدا؛

E  D  C   B  ﴿ :ٰ مـن قولـه تعـاىلٌ فهـو مـأخوذزجر املقتديا َّوأم
F﴾)يردع املحدود، ومن شـهده َّ احلدَّإن«: – رمحه اهللا – )٢(قال ابن العريب. )١ 

 .)٣(»عظ به ويزدجر ألجله، ويشيع حديثه فيعترب به من بعدهَّوحرضه يت
حقق مـن إقامـة العقـاب َّ التَّالح جمموع األمة، فإن إصٰوهذا األمر راجع إىل

 إرضـاء شـياطني ٰعارة من اإلقدام عىلَّ قواعد معلومة يؤيس أهل الدٰ اجلناة عىلٰعىل
ً أثر انزجارا فهو عقوبةٍرَهْظَ مُّلُنفوسهم يف ارتكاب اجلنايات، فك َّ)٤(. 

                                            
 

 .٢: سورة النور، آية) ١(
 بن حممد بن عبداهللا،  أبو بكر بن العريب املعافري األندليس املالكي، اإلمام احلافظ، حممد بن عبداهللا: هو) ٢(

ٰارحتل إىل املرشق وتفقه عىل العديد من العلامء كالغزايل وغريه، ثم عاد إىل األنـدلس بعلـم غزيـر، ويل  ٰٰ
ٰقضاء إشبيلية فحمدت سريته وكان ذا رشه وسطوة فعزل، وأقبـل عـىل نـرش العلـم وت ٍ ٍ دوينـه، وكـان ُ

ًفصيحا بليغا، ثاقب الذهن، كريم الشامئل، مات بفاس يف ربيع اآلخر سنة   .هـ٥٤٣ً
العواصم من القواصم، أحكام القـرآن، القـبس رشح موطـأ مالـك بـن أنـس، عارضـة : من تصانيفه

 .األحوذي يف رشح جامع الرتمذي، وغريها
، تـذكرة احلفـاظ، الـذهبي )٢/٥٥٨(وال الصلة يف تاريخ أئمـة األنـدلس، ابـن بـشك: انظر يف ترمجته

 ).٩٠(، طبقات املفرسين، السيوطي )٢٨١(، الديباج املذهب، ابن فرحون )٤/١٢٩٤(
 ).٣/٣٣٦(أحكام القرآن، ابن العريب، ) ٣(
 ).٥٥٢ – ٥٥٠(انظر مقاصد الرشيعة اإلسالمية، ابن عاشور ) ٤(



 
 

 

٤٠٦ 

 :)١(املعايص املوجبة للتعزير
 ٍ أو معـصيةٍعزير مـن دون جنايـةَّه مل يرشع التَّأن من متام حكمة اهللا ورمحته َّإن

 ٰ العباد، وقـد قـسم الفقهـاء املعـايص إىلٰتوجبه، بل ربطه بأسباب لتقوم احلجة عىل
 :)٢(ثالثة أنواع
 .ما فيه احلد وال كفارة فيه، كالرسقة، ورشب اخلمر، والزنا، والقذف: النوع األول
يـه، كـالوطء يف هنـار رمـضان، والـوطء يف َّما فيه الكفـارة وال حـد ف: النوع الثاين

 .اإلحرام
ما ال حد فيه وال كفارة، كوطء األمة املشرتكة بينه وبني غريه، وقبلـة : النوع الثالث

فـق َّقة، وقـد اتَّوع يف الرسُّاألجنبية وأكل امليتة والدم وحلم اخلنزير، والرش
 .عزيرَّ أن هذه األنواع من املعايص فيها التٰالفقهاء عىل

ٍها ال خترج عن أنواع هذه املعايص التي ال حد فيها وال كفارة متنوعة، ولكنَّو
ًثالثة أيضا ٍ: 

ٍقة من غري حرز ورسقـة مـا َّ، كالرسنوع رشع يف جنسه احلد ولكن ال حد فيه  -أ 
 .نا ومقدماتهِّوع يف الزُّصاب، وكالرشدون النِّ

، كرسقة املـال َّاحلددرأت ا لشبهة َّ إم،نوع رشع فيه احلد ولكن امتنع احلد فيه  -ب 
ه ال قـصاص فيـه، َّ باجلاين كقتل األب ولده فإنـٍ خاصٍسببا لَّاملشرتك، وإم

                                            
 

 – ١/١٣٠(اجلنائي اإلسالمي، عبدالقادر عـودة ؛ الترشيع )٢/١١٨(إعالم املوقعني، ابن القيم : انظر) ١(
١٣٢.( 

 ).١٣٢ – ١/١٣٠(الترشيع اجلنائي اإلسالمي، عبدالقادر عودة : انظر) ٢(



 
 

 

٤٠٧ 

ِا ال قطع فيها، بل حيَّورسقة الفروع من األصول فإهن  .عزيرَّ القطع التَّ حملُّلَ

وع أكثر املعـايص مثـل أكـل ، ومن هذا النَّنوع مل يرشع فيه وال يف جنسه احلد  -ج 
 اخلنزير، وخيانة األمانة ممن أؤمتن عليها كأمني بيـت املـال، امليتة والدم وحلم

 .ب والرشوة وغري ذلكَّور، والسُّوناظر الوقف والوكيل، وشهادة الز

 :)١( قسمنيٰقها إىلَّتعلُعزير باعتبار مَّويمكن تقسيم املعايص املوجبة للت
ِّ معاص متعلقة بحق:القسم األول لـصوم، أو مـا ، كـرتك الـصالة وا– ٰ تعـاىل– اهللا ٍ

 .حقوق اجلامعة أو أمنهاُّيمس 
َّ معاص متعلقة بحقوق العباد، كمنع الز:القسم الثاين يها، وغـصب ِّكاة عن مـستحقٍ

 .األموال، وشتم األعراض
)٢(أنواع العقوبات التعزيرية 

، ومنهـا مـا لـيس )٣(ع فال جمال لالجتهاد فيهَّ الرش يفَرِّدُ العقوبات منها ما ق
ة اجلناية َّ اإلمام بحسب ما تقتضيه املصلحة، ونوعيٰ االجتهاد فيه إىلَلِكُوَّبمقدر، بل 

                                            
 

 ٧/٥٥٥٦(؛ الفقه اإلسالمي وأدلته، الـزحييل )١/١٢٨(الترشيع اجلنائي اإلسالمي، عبدالقادر عودة ) ١(
– ٥٥٥٧.( 

؛ إعـالم )١٤٣، ٧٢، ٢/٦٦(؛ زاد املعـاد، ابـن القـيم )٥٧، ١٢(الطـرق احلكميـة، ابـن القـيم : انظر) ٢(
؛ التاج واإلكليل ملختـرص خليـل، )٥/٥٢٥(؛ مغني املحتاج، الرشبيني )٢/١١٩(املوقعني، ابن القيم 

؛ الترشيع اجلنائي اإلسـالمي، عبـدالقادر )٤٨٣(؛ احلدود والتعزيرات، بكر أبو زيد )٨/٤٣٨(َّاملواق 
ٌصل نفيس جدير بالتأمل واملقارنة بـام عليـه حـال األنظمـة الوضـعية وفيه ف) ٧٠٨ – ١/٦٨٧(عودة  ٌ ٌ
 .اليوم

 .كاحلدود والقصاص والدية) ٣(



 
 

 

٤٠٨ 

ة، ويمكن تقسيمها بحسب متعلقاهتا َّعزيريَّ بالعقوبات التٰىَّسمُومقدارها، وهو ما ي
 : النحو التايلٰعىل
 .ما يتعلق باألبدان كاجللد والقتل -١
 .ما يتعلق باألموال كاإلتالف والغرم -٢

 .ٍارق من غري حرز مع إضعاف الغرم عليهَّ، كجلد السما هو مركب منهام -٣

 .فيما يتعلق بتقييد اإلرادة كاحلبس والنَّ -٤

 .جرَّوبيخ والزَّفوس بالتما يتعلق باملعنويات كإيالم النُّ -٥

ا املعايص التي لـيس فيهـا َّوأم«: – رمحه اهللا –يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 
ٌ مقدرٌّحد ًبون تعزيرا وتنكيال وتأديبا بقدر ما يراه الـوايل، فهؤالء يعاق...  وال كفارةَّ ًً
ًته، فإذا كان كثريا زاد يف العقوبـة بخـالف مـا إذا كـان َّنب وقلَّ حسب كثرة الذٰعىل

ٰقليال، وعىل  يف عقوبتـه َيـدِ الفجـور زٰ حسب حال املذنب فإذا كان من املدمنني عىلً
 ُضَّعاقب مـن يتعـرُغره، فينب وصَّ الذَِرب حسب كٰقل من ذلك، وعىلُبخالف الـم

 ٍّ أو صـبيٍ واحـدةٍض إال المـرأةَّ مل يتعـرْنَعاقـب مـُاس وأوالدهم بام ال يلنساء النَّ
 .)١(»ٍواحد

َعزير استصالحا؛ لَّ كان التَّولـام ٰ من يتوىلَمِزً ََّ  أمـره مراعـاة املـصلحة بحيـث ْ
َّيدور معهـا حيـث دارت، حتـ ْ  لـه َّة فـإن العقوبـَ إسـقاطُ لـو اقتـضت املـصلحةٰىُ

غليظ فيها، َّخفيف أو التَّ، وكذلك ما اقتضته من حتديد نوع العقوبة أو الت)٢(إسقاطها
                                            

 

 ).٢٨/١٠٧(ٰجمموع الفتاوى ) ١(
 ).٤/٢٨٠(الفروق، القرايف ) ٢(



 
 

 

٤٠٩ 

ٌه؛ إذ اجتهاده منوط باملصلحة، ِّلُ األمر مراعاة املصلحة يف ذلك كِّ ويلٰه ينبغي عىلَّفإن
 .وهو نائب عن األمة يف القيام بشؤوهنا

  : الضابطأدلة:  الثانيالمطلب

 اهللا ٰبـي صـىلَّبينام نحن جلوس عنـد الن: رة ريض اهللا عنه قال أيب هريحديث
: قـال. »مالـك؟«: يـا رسـول اهللا، هلكـت، قـال: فقالعليه وسلم إذ جاءه رجل، 

 رسول اهللا  فقال– ويف رواية أصبت أهيل يف رمضان – امرأيت، وأنا صائم ٰوقعت عىل
 فهل تستطيع أن تصوم«: ل قاال،:  قال»هل جتد رقبة تعتقها؟«:  اهللا عليه وسلمٰصىل

 ٰ اهللا عليه وسلم، فبينام نحن عىلٰفمكث النبي صىل: ال، قال:  قال»شهرين متتابعني؟
أيـن «:  قال–ل َتْكِالـم: ُقَرَ والع– ٌ فيه مترٍقَرَ اهللا عليه وسلم بعٰ صىلُّبيَّ النَتـِيُذلك أ

 أفقـر منـي يـا ٰعـىل:  فقـال الرجـل»خذ هذا، فتصدق به«: أنا، قال: ال ق»السائل؟
 أهل بيـت أفقـر مـن أهـل بيتـي، – يريد احلرتني –رسول اهللا؟ فواهللا ما بني البيتها 

أطعمـه «:  بـدت أنيابـه، ثـم قـالٰى وسـلم، حتـ اهللا عليـهٰفضحك رسول اهللا صىل
 .)١(»أهلك

 أن مـن ٰاسـتدل بـه عـىل«: – رمحـه اهللا – قال ابن دقيق العيـد وجه الداللة
َّا، وجاء مستفتيا أنارتكب معصية ال حد فيه مل يعاقبه، مع  ملسو هيلع هللا ىلصبي  النََّّ ألنُ يعاقب؛ه الً

                                            
 

 باب إذا جامع يف رمضان ومل يكن له يشء فتصدق عليـه – كتاب الصوم -أخرجه البخاري: متفق عليه )١(
 باب تغليظ حتريم اجلامع يف هنـار رمـضان – كتاب الصيام –، ومسلم )١٨٣٤(حديث رقم  –فليكفر 

 ).١١١١( حديث رقم –... ٰعىل الصائم



 
 

 

٤١٠ 

عزير َّوبة؛ والتَّدم والتً جميئه مستفتيا يقتيض النََّّ، أنٰىاعرتافه باملعصية، ومن جهة املعن
 .)١(»الحَّ، وال استصالح مع الصٌاستصالح

ُعزير مرتبط بمصالح رشع من أجلها فحَّ التَّ ومن املعقول، أن-٢ َ ُيث عـدمت هـذه ٌ ُ
ًته وجودا َّأن يف احلكم أن يرتبط بعلَّ الشَّاملصالح جاز إسقاطه وتركه؛ وذلك أن

 .ًوعدما

  :تطبيقات الضابط:  الثالثالمطلب

ًمن ارتكب معصية ال حد فيها، وجـاء مـستفتيا -١  جميئـه َّه ال يعاقـب؛ ألنَّأنـ: َّ
 وال استــصالح مــع ،ٌعزيـر استــصالحَّوبــة، والتَّدم والتًمـستفتيا يقتــيض النَّــ

 .)٢(الحَّالص
 ٰي إىلِّعزيريـة أن يـؤدَّجن كام يشرتط يف غريه من العقوبـات التِّ يف السُشرتطُي -٢

ه لـن َّ أنـِّ الظـنٰب عىلَلَ، فإن غٌ التعزير استصالحَّإصالح اجلاين وتأديبه؛ ألن
 . )٣(ٰىب اجلاين، امتنع احلكم به، ووجب احلكم بعقوبة أخرِّيؤد

 
 

                                            
 

 ).٢/٢١٣(إحكام  ) ١(
 ).٢/٢١٣(إحكام األحكام ) ٢(
َّ؛ بدائل العقوبات السالبة للحرية يف الرشيعة اإلسـالمي)١/٦٩٥(الترشيع اجلنائي، عبد القادر عودة ) ٣( ة، َّ

 ).  ١٤٢-١٣٩(احلميد حسني عبد 



 
 

 

٤١١ 

  سع المبحث التا
 

 
 : وفيه ثالثة ضوابط

  الضابط األول 
)١( 

  :شرح الضابط: المطلب األول

 
 ُ وإتيــان،َُّم واألُاالعــتامد :اســم مفعــول مــن القــصد وهــو :لغــةاملقــصود، 

َما يؤ: فيكون املراد هبا.)٢(اليشء  . للغايةًفاكون مراد إليه؛ فيٰىُيؤتُّم وُ
ًا اصطالحا فرياد باملقاصد عموماَّوأم  َُ املعاين واحلكم ونحوها من األهداف : ُ

 .)٣(ارينَّع لتحقيق مصالح العباد يف الدَّوالغايات التي راعاها الرش
ًوأما يف القضاء خصوصا املعاين واحلكـم ونحوهـا مـن األهـداف : ُ فرياد هباَّ

 .ع لتحقيق مصالح العباد يف القضاءَّتي راعاها الرشوالغايات ال
ٰوإن هلذه املقاصد أمهية كبرية، وملعرفتها أثـرا بالغـا عـىل ً ً ً  مـن ٰ الفقيـه، وعـىلًَّ

                                            
 

 ).٤/٧٦(إحكام األحكام )  ١(
؛ التعـاريف، )٣٩٦ (؛ القـاموس املحـيط، الفـريوز أبـادي)٣/٣٥٣(لسان العرب، ابن منظور : انظر)  ٢(

 ).٣٠٨(، وسبق تعريفها، صفحة )٥٨٣(املناوي 
 ).٣٧(مقاصد الرشيعة، اليويب )  ٣(



 
 

 

٤١٢ 

َّ للقضاء خصوصا؛ فإنٰىَّيتصد َ من أحاط هبا مع إدراكه لألدلة اجلزئية، سهل عليـه ً ُ َْ َ
َّاستنباط األحكام، وتقريرها بوضوح تام، السيام ٍ  .وازل واملستجدات أحكام النٍَّ

َفإذا بلغ اإلنسان مبلغا ف«: – رمحه اهللا –يقول اإلمام الشاطبي  ارع َّ عن الشَمِهً
 من أبواهبا فقد حـصل لـه ٍلة من مسائل الرشيعة ويف كل بابِّفيه قصده يف كل مسأ

واحلكـم بـام تيا ُعليم والفَّ يف التملسو هيلع هللا ىلصبي بب يف تنزيله منزلة اخلليفة للنََّّ هو الس؛ٌوصف
 .)١(»أراه اهللا

 :أقسام مقاصد القضاء
 : قسمنيٰتنقسم مقاصد القضاء من حيث كليتها وجزئيتها إىل

 حتقيقها يف مجيع ٰ إىلٰىوهي املقاصد التي تراعيها الرشيعة وتسع: مقاصد كلية -١
 .أحكام القضاء أو مجلة منها

يـصال وهذه املقاصد هي املقصودة يف هذا الضابط؛ حيـث ينـدرج مقـصد إ
 .– إن شاء اهللا – مستحقه حتتها، كام سيأيت تفصيل ذلك ٰاحلق إىل

وهي مقصد الرشع يف كل حكم جزئـي للقـضاء مـن حظـر : مقاصد جزئية -٢
 .وإباحة ونحومها، وهي املعروفة بحكمة الترشيع

ًوهذه املقاصد اجلزئية تنطوي عليها األحكام اجلزئية وقد يرصح هبـا تعلـيال  ُ َُّ
ًو تلتمس استنباطاحلكم املسألة، أ َ ُْ. 
ٰأصل صحيح يدل عىل :، لغةالقضاء ُّ  إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه جلهتـه، قـال ٌ

                                            
 

 ).٤/١٠٦(املوافقات )  ١(



 
 

 

٤١٣ 

احلكم، : أحكم خلقهن، والقضاء: ، أي)١(﴾ !  "  #  $  %﴿: ٰتعاىل
ي القـايض ِّمُاصنع واحكم، ولذلك س:  أي)٢(﴾®  ¯  °  ± ﴿: ٰقال اهللا تعاىل
َّقاضيا؛ ألن  . )٣(ذهاه حيكم األحكام وينفً

فـصل : وقيـل.  سـبيل اإللـزامٰ عـىلِّ رشعـيٍاإلخبار عن حكم: ًواصطالحا
 . )٤(اخلصومات وقطع املنازعات

َّق اليشَ حْنِخالف الباطل؛ م: لغة، احلق  .، إذا وجب وثبتُءَّ
 .)٥(َّإذا اختص به من غري مشاركة: ُّوفالن أحق بكذا

َّفمن العلامء من عرفه بتعر: ا يف االصطالحَّأم ٍيف عام، كالشيخ أمحـد فهمـي َ ٍ
 ٰ أو لإلنـسان عـىلٰع هللا تعـاىلَّمـا ثبـت يف الـرش«:  بقولـه– رمحـه اهللا – )٦( ةنَُّأبو سـ

                                            
 

 .١٢: صلت، آيةسورة ف) ١(
 .٧٢: سورة طه، آية)  ٢(
؛ املحكـم واملحـيط )٥/٩٩(؛ مقاييس اللغة، ابـن فـارس )١٠/١١٦(هتذيب اللغة، األزهري : انظر)  ٣(

 ).٦/٤٨٢(األعظم، ابن سيدة 
؛ التعريفات، اجلرجاين )١/٩(تبرصة احلكام، ابن فرحون : انظر هذا التعريف وغريه يف املراجع التالية)  ٤(

؛ أنـيس الفقهـاء، )٤/٣٧١(؛ مغنـي املحتـاج، الـرشبيني )١٠/٣(؛ املبدع، ابن مفلح )٢٢٦ – ٢٢٥(
 ).٥/٣٥٢(؛ حاشية ابن عابدين ) ٥٨٤(؛ التعاريف، املناوي )٢٢٨(القونوي 

؛ التعريفـات، اجلرجـاين )٦٢(؛ خمتـار الـصحاح، الـرازي )١٠/٥٢(لسان العرب، ابن منظور : انظر)  ٥(
)١٢٢-١٢١.( 

ً، حفظ القرآن صغريا، ثـم )م١٩٠٩(د فهمي بن حممد بن حممود بن خليفة أبو سنة، مولده سنة أمح: هو)  ٦(
ٰالتحق باألزهر  وتنقل يف مراحله حتى حصل عىل الـشهادة العامليـة العاليـة وهـو أول أزهـري حيمـل  ٰ

، )م١٩٤١(ٰشهادة العاملية من درجة أستاذ والتي أصبحت تسمى الدكتوراه، وكان حصوله عليها سنة 
= 



 
 

 

٤١٤ 

 .)١(»ريــالغ
ُوعرفه الشيخ مصطف َّ ُ يقـرر بـه ٌهو اختـصاص«:  بقوله– رمحه اهللا –قا ْرَّ الزٰىَّ ِّ ُ

ًالرشع سلطة أو تكليفا ً ُ ُ  .َّ يظهر وأقرهبا من املعرفعاريف فيامَّوهو أسلم الت. )٢(»َّ
 :أقسام احلق
 :)٣( ثالثة أقسامٰقوط من عدمه، إىلُّته للسَّليِ باعتبار قابَّم العلامء احلققس

 :حق اهللا: القسم األول
 ٍ عـامٍ اهللا وتعظيمه وإقامة شعائره، أو حتقيق نفـعٰ إىلُبُّوهو ما قصد به التقر

 .)٤(اس من النٍَّ ذلك بأحدَّدون أن خيتص

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

ٰثم توىل التدريس باألزهر حتى تقاعد سنة  ٰ، ثم انتقـل إىل التـدريس يف اجلامعـات العربيـة، )م١٩٧٤(ٰ
 ).م١٩٩٧(ٰإىل ) م١٩٧٢(ٰومكث يف جامعة أم القرى من عام 

العرف والعادة يف رأي الفقهـاء واألصـوليني، الوسـيط يف أصـول الفقـه، حمـارضات يف : من تصانيفه
 ).٨-٧(حمارضات يف أصول الفقه، أبو سنة : ترمجتهانظر يف . أصول الفقه

 ). ٣٤(حسني اجلبوري .   عوارض األهلية، د)١(
الكاشـف، : ولالستزادة مـن تعريفـات احلـق، انظـر). ٣/١٠(ٰاملدخل الفقهي العام، مصطفى الزرقا )  ٢(

ح املنار، اللكنـوي ؛ قمر األقامر لنور األنوار يف رش)٢٣(؛ احلدود، سعد الدين التفتازاين )٥٤(الرازي 
)٢/١٨٦.( 

؛ )١/١٤٠(؛ الفـروق، القـرايف )٢/٢٤٣(قواعد األحكام، العز بن عبدالسالم : انظر هذه األقسام يف)  ٣(
ٰ؛ التلــويح عــىل )٢/٣١٨(؛ املوافقــات، الــشاطبي )٤/٢٤٠(كــشف األرسار، عبــدالعزيز البخــاري 

؛ الفقـه اإلسـالمي )٢/١٠٤( احلـاج ؛ التقريـر والتحبـري، ابـن أمـري)٢/٣١٥(التوضيح، التفتازاين 
القواعـد : ؛ بواسـطة)٣٧(حـسني اجلبـوري .؛ عوارض األهليـة، د)٤/١٣(زحييل وهبة ال. وأدلته، د

 .) ٣٢٠-١/٣١٦(الصواط .والضوابط الفقهية عند ابن تيمية يف فقه األرسة، د
 ).٢٨/٢٩٧(ٰ؛ جمموع الفتاوى )١/١٤٠(الفروق : انظر)  ٤(



 
 

 

٤١٥ 

 .العبادات املختلفة من صالة وزكاة وصيام وحج وجهاد: ال األولمث
 وهو حفـظ ٌ نفعها عامَّ فإن–ًال َثَ م–قة َّنا والرسِّالعقوبات  كالز: ومثال الثاين

، لعمـوم ٍ وتـرشيفٍ تعظـيمُ نسبةٰ هللا تعاىلِّاس وأمواهلم، ونسبة هذا احلقأنساب النَّ
 . )١(م مكانتهينفعه وعظ

 :حق اآلدمي: القسم الثاين
 .)٢( لهٌ خالصٌ به مصلحة لإلنسان، مما فيه نفعُقَّ ما يتعلُّوهو كل

 واملشرتي يف املبيع، ،منَّ البائع يف الثِّكه، وحقْلِ املالك يف مِّوذلك كرعاية حق
 .خص يف بدل ماله املتلفَّ الشِّوحق

 :احلق املشرتك: القسم الثالث
 العبد، فإن كان الغالب فيه حق اهللا ُّ اهللا سبحانه وحقُّوهو ما اجتمع فيه حق

ُي حقا هللا، وإن كان الغالب فيه حق العبد سِّمُس  .ًي حقا لآلدميِّمً
 : نوعنيٰوينقسم احلق املشرتك إىل

 :ٰ اهللا تعاىلُّ ويغلب فيه حقٌ مشرتكٌّحق: النوع األول
 ٌّيه حقًه زاجرا، وفُ كونُ من حيثٰ اهللا تعاىلُّ القذف، إذ فيه حقُّحد: مثال ذلك
ِه رشَّ أنُلآلدمي من حيث فع  النََّّ؛ ألنٌ اهللا غالبَّ حقَّ لدفع العار عن املقذوف؛ لكنَعُ

 .)٣( ختليص املجتمع من الفسادٰي إىلِّ، إذ يؤدٌفيه عام
                                            

 

 ).٣٨، ٣٧(حسني اجلبوري . ؛ عوارض األهلية، د)٤/٢٣٠(ار، البخاري كشف األرس: انظر)  ١(
 ).٤/٢٦٧(؛ كشف األرسار )١/١٤٠(الفروق : انظر)  ٢(
ٰهذه املسألة مبنية عىل مذهب احلنفية ورواية )  ٣( ٌ ِّ عند احلنابلة، الذين يرون أن املغلب يف حـد – مرجوحة –َّ َّ

ٰالقذف هو حـق اهللا سـبحانه وتعـاىل ؛ )٩/٨٤(؛ املبـدع، ابـن مفلـح )٥/٣٩(البحـر الرائـق : رانظـ. ُّ
= 



 
 

 

٤١٦ 

 : اآلدميُّ ويغلب فيه حقٌ مشرتكٌّحق: النوع الثاين
ريمة، وفيه  هللا وهو تطهري املجتمع من هذه اجلٌّالقصاص، ففيه حق: مثل ذلك

 َّ اآلدمي مغلب هنا؛ ألنُّيب نفسه بقتل القاتل، وحقي لآلدمي بشفاء غيظه وتطٌّحق
 .)١(خصَّ الشُّ حقَحَّرتجف املامثلة، ٰالقصاص مبني عىل
ابق للحقوق ال يعني متيزها وانفصاهلا عن بعض؛ بـل مـا مـن َّوالتقسيم الس

مـا مـن «: – رمحه اهللا –ام القرايف ، ويف ذلك يقول اإلمٌ لآلدمي إال وهللا فيه حقٍّحق
 مستحقه، فيوجد ٰ إىلِّ، وهو أمره بإيصال ذلك احلقٰ هللا تعاىلٌّ للعبد إال وفيه حقٍّحق
ام َّ؛ وإنـٰ هللا تعـاىلٌ وفيـه حـقَّ العبـد إالُّ العبد، وال يوجد حقِّ دون حقٰ اهللا تعاىلُّحق

ُيعرف ذلك بصحة اإلسقاط، فك  العبـد، َّلذي نعني به حق ما للعبد إسقاطه فهو اُّلُ
 .)٢(»ٰ اهللا تعاىلُّه حقَّ ما ليس له إسقاطه، فهو الذي نعني بأنُّلُوك

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 ).١٠/٢٠١(اإلنصاف، املرداوي 
َّأن املغلب يف حد القذف هـو حـق :  عند احلنابلة– هي الراجحة –        بينام ذهب املالكية والشافعية ورواية 

 .اآلدمي
؛ )٦/٩٣(روع، ابـن مفلـح ؛ الفـ)٣/٢٦٦(؛ املقـدمات، ابـن رشـد )٢/١٧٠(الوجيز، الغزايل :        انظر

ٰ؛ حاشــية القليــويب عــىل رشح املنهــاج للمحــيل )٨/١٣٤(؛حاشــية الرهــوين )١٠/٢٠١(اإلنــصاف 
  ).٣/٣٥١(ٰ؛ رشح املنتهى، البهويت )٤/١٨٤(

؛ كـشف األرسار، عبـدالعزيز البخـاري )١٧٢ -٣٤/١٧١) (٢٦-١٦/٢٥(ٰجممـوع الفتـاوى : انظر)  ١(
)٤/٢٧٠٠.( 

 ).١٢/١١١(الذخرية، القرايف : انظر، و)١/١٤١(الفروق )  ٢(



 
 

 

٤١٧ 

 : التقسيمٰاآلثار املرتتبة عىل
 ِّ اهللا سـبحانه عـن حـقِّابق للحقوق يف افـرتاق حـقَّتظهر ثمرة التقسيم الس

 :اآلدمي، يف أمور، منها
لح عليـه، بخـالف ُّالعفو عنه، أو الـص ال جيوز إسقاطه، أو ٰ اهللا تعاىلَّ حقَّأن -١

ًا له، أو ما غلـب ّ حقُضَّام يملك إسقاط ما يتمحَّ العبد إنَّألن«، )١( اآلدميِّحق
 .)٢(» فال يملك إسقاطهٰفيه حقه، فأما حق اهللا تعاىل

 ٍ لعمـوم  نفعـه وعـدم اختـصاصه بـشخص اهللا يف اجلملة ال يورث؛َّ حقَّأن -٢
ٍمعني  اهللا ال جيـري فيـه ُّ، وحقُ اإلرث خالفةَّوألن«، )٣( اآلدميِّ، بخالف حقَّ

 .)٤(»اخلالفة

ِّعترب نائبا يف استيفاء حقُه يَّ لإلمام؛ ألنٌ اهللا موكولِّاستيفاء حق -٣ ا مـا َّ، أم)٥( اهللاً
ٍكان حقا لآلدمي فيستوفيه بنفسه إذا أمكن ذلك من غري حيف ً)٦(. 

                                            
 

ــاوى )١/١٤١(الفــروق، القــرايف : انظــر)  ١( ؛ إعــالم املــوقعني، ابــن القــيم )٣١/٢٣٢(ٰ؛ جممــوع الفت
 ).٤/١٤(وهبة الزحييل . ؛ الفقه اإلسالمي وأدلته، د)١/١٠٨(

 ).٤/٢٧٠(كشف األرسار، عبدالعزيز البخاري )  ٢(
. ؛ الفقـه اإلسـالمي وأدلتـه، د)٥/٣٩( البحر الرائـق، ابـن نجـيم ؛)٢/٥٥(املنثور، الزركيش : انظر)  ٣(

 ).٤/١٤(وهبة الزحييل 
 ).٤/٢٧٠(كشف األرسار )  ٤(
؛ التقريـر والتحبـري، ابـن )٤/٢٦٩(؛ كشف األرسار، عبدالعزيز البخـاري )١٢/٣٣٦(املغني : انظر)  ٥(

 ).٢/١١١(أمري احلاج 
 ).٣٧٤ -٢٨/٣٧٣(، )١٨/١٦٧(ٰجمموع الفتاوى : انظر)  ٦(



 
 

 

٤١٨ 

ا حقـوق اآلدميـني َّ، أم)١(لدرء املساحمة واٰ مبناها عىلَّألنحقوق اهللا تتداخل؛  -٤
 .)٢(ةَّشاحُ الـمٰ عىلٌةَّا مبنيَّألهن؛ فال تتداخل

 جمال القاعدة التي معنا هو يف حقوق اآلدميني خاصـة َّيتبني بعد كل ذلك أن
ًسواء ما كان منها حقا حمضا أو  –  .ٰدون حقوق اهللا سبحانه وتعاىل  –ًغالبا ً

 
ُيرشد هذا الضابط الك ٰيل إىلُ ُ أن الغاية العظمِّ َ  مـن فـصل ٰىَ واهلدف األسـمٰىَّ
 . إليهٍهو إيصال ما ثبت لإلنسان من اختصاص: اخلصومات وقطع املنازعات

؛ وممـا – كام سـبق بيانـه –ويأيت هذا املقصد يف سياق املقاصد الكلية للقضاء 
ضاحها؛ ِّاتـ يف الفـصل يف القـضية بعـد التعجيل:  مراعاته لتحقيق هذا املقصدُلزمت

 :)٣(ُن شأنه أن يثمر مصالح، منهام َّوذلك ألن
 . بحقهِّالتعجيل بانتفاع صاحب احلق -١
 .لم عن املحكوم عليهُّالتعجيل بإزالة إثم الظ -٢

 .التعجيل بإزالة الضغائن بني املتخاصمني -٣

ره عن احلكم لعجـزه عـن إنفـاذ احلكـم، أو ُّ تأخَّهمة عن القايض بأنُّدفع الت -٤
ًاملحق لرتك دعواه حماباةإلمالل اخلصم  ِّ ِ  . خلصمهُ

                                            
 

 ).٢/١١٠(؛ التقرير والتحبري )٢/٥٩(املنثور : انظر)  ١(
ٰ؛ التلـويح عـىل التوضـيح، التفتـازاين )٦/٦١(؛ الفروع، ابن مفلـح )٤/٢٦٧(كشف األرسار : انظر)  ٢(

 ).٤/١٤(وهبة الزحييل . ؛ الفقه اإلسالمي وأدلته، د)٥/٣٩(؛ البحر الرائق، ابن نجيم )٢/٣٢٣(
 ).٩٩(ٰل إىل فقه املرافعات، عبداهللا آل خنني املدخ: انظر)  ٣(



 
 

 

٤١٩ 

ُطويـل ال يـراد لذاتـه إذا َّ التَّطويل قـدر اإلمكـان؛ فـإنَّ التولذا وجب جتنُّب
 .ِّضحت القضية وظهر صاحب احلقَّات

بقـي علينـا إكـامل القـول يف مقـصد ... «: – رمحـه اهللا –يقول ابن عاشـور 
ِّالسمو أصحاهبا، وهو مقصد من ٰالتعجيل بإيصال احلقوق إىل ُ  اإلبطـاء َّ، فإنٍ بمكانةُّ

ُّ صاحبه عند تعينه بأكثر مما يستدعيه تتبٰ إىلِّبإيصال احلق  َ مفاسدُع طريق ظهوره، يثريُّ
 .)١(» ٍةكثري

ِّ هي ما حيصل بضد– رمحه اهللا –ُوهذه املفاسد التي يشري إليها  ِ  تلك املصالح ِ
 .ابقةَّالس

تعارض بني مقصد التعجيل بالفصل يف ه إذا حصل َّومما جتدر اإلشارة إليه أن
ِّبط قدمالقضية ومقصد اإلتقان والض ُفألن يبطئ القايض وال خيطئ أمجل " األخري، ُ ُ

ِل ويضِضَبه من أن يعجل في  .)٢("لُ
بط ارتباطه الوثيق باملقـصود األكـرب مـن القـضاء َّفكان ملقصد اإلتقان والض

بط َّهـا مـن الـضَّلقـضية إذا مل تأخـذ حظ اَّيه؛ وذلك أنِّ مستحقٰ إىلِّوهو إيصال احلق
ِّوالتحري كان يف هذا ما يؤث ٰ تـرسب اخللـل إىلامَّبُر يف حكـم القـايض فلـرِّ ُّ تـصوره َّ

                                            
 

َّ وقد عد بعض الفقهاء التعجيل بالفصل يف القـضية مـن خـصائص القـايض ).٢٠٠(مقاصد الرشيعة )  ١(
َّوالفروق بينه وبني ناظر املظامل؛ وذلك أن لناظر املظامل من التـأين واإلمعـان يف الكـشف والتحـري مـا 

 يف القضية، وإصدار احلكم فيها، ولو طلبه اخلصوم، بينام ال يـسوغ ليس للقايض، فله أن يؤخر الفصل
 ). ٧٨(األحكام السلطانية، املاوردي : انظر. هذا التأخري للقايض

 ).١/٧٤(تبرصة احلكام، ابن فرحون : انظر)  ٢(



 
 

 

٤٢٠ 

 .ِّ عن تصورهٌ فرعِءَّ اليشٰ عىلُاحلكمه، إذ ِّ غري مستحقٰ إىلِّ باحلقَمَكَحف
فكان من ثمرات استحضار هذا املقصد أن يضبط سلوك القايض وإجراءات 

ظـر هـا مـن النََّّ إتقـان األحكـام وإيفـاء القـضايا حظٰقايض، ويقود القـايض إىلَّلتا
َ، وكان مؤهال بأن يسارع يف َّ الصوابٰكم كان أقرب إىل إذا خرج احلٰىَّثبت، حتَّوالت َُ ً

 . مستحقهٰ بإيصال احلق إىلٰىتنفيذه، وأحر

  :أدلة الضابط: المطلب الثاني

ابط بعموم اآليات واألحاديث اآلمرة بالعدل َّ هذا الضٰيمكن االستدالل عىل
أين يف احلكم، واالجتهاد يف موافقـة َّ التٰدة عىلِّيف القضاء والتحذير من اجلور، واملؤك

ٰالصواب، واحلرص عىل  ماِّل اإلثبات الرشعية، وكل د بوسائُّقيَّ وعظ اخلصوم، والتَّ
ٰ احلق إىلً يكون سببا يف إيصالمن شأنه أن ِّ مستحقهِّ  :، فمن تلك األدلةِ
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، عـن ٍ منـابر مـن نـورٰ املقسطني عند اهللا عىلَّإن«: قوله عليه الصالة والسالم -٣
َّيمني الـرمحن عـز وجـل  ين يعـدلون يف حكمهـم،  الـذ– وكلتـا يديـه يمـني –َّ
                                            

 

 .٤٢: سورة املائدة، آية)  ١(
 .٥٨: سورة النساء، آية)  ٢(



 
 

 

٤٢١ 

 .)١(»واُوأهليهم، وما ول

 أمر بالعـدل يف ٰ اهللا تبارك وتعاىلَّأن: وجه الداللة من هذه النصوص الكريمة
 ٰإيـصال احلقـوق إىل:  من أعظم مظاهر العدل، وآكد لوازمهَّاس، وإناحلكم بني النَّ

 .أصحاهبا، ومتكينهم منها
ُّد اجلـور، فهـو يف اللِضـ: العدل«: – رمحه اهللا –يقول اإلمام ابن عاشور  غـة ُّ

ُ كذا بكذا، أي سواهَلَدَع: قالُسوية، يَّالت  ٰ إىلِّ إيـصال احلـقٰ شاع إطالقه عـىلَّمُ به، ثَّ
 . )٢(»هِّقِستحُ عن مِّ احلقٰعتدي عىلُ الـمِأهله، ودفع

ــلمة  -٤ ــا –حــديث أم س ــَلَ ســمع جملسو هيلع هللا ىلص رســول اهللا َّأن: – ريض اهللا عنه  )٣(ًةَب
أال إنـام أنـا بـرش، وإنـام يـأتيني «: اب حجرته، فخرج إلـيهم، فقـال بب)٤(ٍمْصَخ

اخلصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صادق، فأقيض له، 
 .)٥(»ٍفمن قضيت له بحق مسلم فإنام هي قطعة من نار، فليحملها أو يذرها

َ حـني أراد أن حيكـم بـني املتخاصـمني رشملسو هيلع هللا ىلصبـي  النََّّ أن:وجه الداللـة ع يف َ
َّوعظهم، وحذرهم من مغب ه ما ِّلُ يف هذا كَّ أنَّلم، وعقوبته يف اآلخرة؛ وال شكُّة الظََّ

                                            
 

 ).١٨٢٧( حديث رقم –ب فضيلة اإلمام العادل وعقوبة اجلائر  با– كتاب اإلمارة –أخرجه مسلم )  ١(
 ).١١٧  /٣(التحرير والتنوير )  ٢(
َاجللبة)  ٣(  ).٥/٥٦٣(اختالط األصوات، إكامل املعلم، القايض عياض : َ
ٰيطلق عىل ال: اخلصم)  ٤(  .املصدر نفسه: انظر. واحد واجلمعُ
 حـديث رقـم – باب مـن أقـام البينـة بعـد اليمـني –  كتاب الشهادات–أخرجه البخاري : متفق عليه)  ٥(

 ).١٧١٣( حديث رقم – باب احلكم بالظاهر واللحن باحلجة – كتاب األقضية –، ومسلم )٢٥٣٤(



 
 

 

٤٢٢ 

ُ عن غيها، مما يع نفوسهم، وردِّيقود املتخاصمني إال االعرتاف باحلق  وصـول ُلِّسهِّ
 . أهلهٰ إىلِّاحلق

م  هذا احلديث يف كتاب األحكاٰ عىل– رمحه اهللا –وقد ترجم اإلمام البخاري 
 .)١(» باب موعظة اإلمام للخصوم«: من صحيحه بقوله

 ٰ إىلملسو هيلع هللا ىلصبعثنـي رسـول اهللا :  قـال– ريض اهللا عنه –حديث عيل بن أيب طالب  -٥
ِّترسـلني وأنـا حـديث الـسن، وال علـم يل ! يا رسول اهللا: ًاليمن قاضيا، فقلت

ا جلـس بـني إن اهللا سيهدي قلبك، ويثبت لـسانك، فـإذ«: ملسو هيلع هللا ىلصفقال ! بالقضاء؟
ه َّل؛ فإنـَّ تسمع من اآلخر كام سـمعت مـن األوٰىَّ حتَّخلصامن فال تقضنييديك ا

ٍفامزلت قاضيا أو ما شككت يف قضاء: قال. »َّ أن يتبني لك القضاءٰىأحر ُ ُ بعدً ْ ُ)٢(. 

َّ أمر عليا ملسو هيلع هللا ىلصبي  النََّّ أن:وجه الداللة َ َ ُثبت إذا رفعت إليه َّ بالت– ريض اهللا عنه –َ
َ يسمع حجة ٰىَّحيكم ألحد اخلصمني حت فال ٰىَّخصومة، وأن يتأن َّ ٍ واحـد مـنهام، ِّلُكُ

 ِبْلـَ قٰاس من هو أحلـن يف احلجـة، وأقـدر عـىل من النََّّ؛ ألن)٣( لديهَّويستفصل عام
َ وحكم بينهاماحلقائق، فإذا سمع منه القايض دون خصمه َ َّجل وأد، فقد تعَ  ُ حكمهٰىَّ

 .هِّقِ غري مستحٰ إىلِّ وصول احلقٰإىل

 .)٤(﴾\  [  ^... ﴿: ٰاهللا تعاىلقال  -٦

                                            
 

 ).٦/٢٦٢١(صحيح البخاري )  ١(
، والبيهقـي يف الـسنن )٣٥٨٢( حديث رقـم – باب كيف القضاء – كتاب األقضية –أخرجه أبو داود )  ٢(

 ).٨/٢٢٨(، وصححه األلباين يف إرواء الغليل )١٠/١٤٠(ٰالكربى 
 ).٩/٣٦٢(عون املعبود : انظر)  ٣(
 .٢: سورة الطالق، آية)  ٤(



 
 

 

٤٢٣ 

 .)١(﴾t  s  r  q  p  o  ...﴿: ٰقال اهللا تعاىل -٧

ـــــاىل -٨ ـــــال تع 8  9  :;  >  =  <   ?    ... ﴿: ٰوق

@﴾)٢(. 

ٰ باحلث عىلًايعا جاءت مجَّأهن:  من اآليات الكريامتوجه الداللة  أداء الشهادة ِّ
ْ وسائل اإلثبات، ورهبت من كتامهنا؛ ِّالتي هي من أهم ٌّ احلـق مبنـيَّألن«َّ  عليهـا ال َّ

 .)٣(»ُّ من له احلقِّ حقُب عليه فواتَّنوب، ويرتتُّيثبت بدوهنا، فكتمها من أعظم الذ

 النـاس ٰىُلـو يعطـ«:  قالملسو هيلع هللا ىلصبي  النََّّأن: – ريض اهللا عنه –حديث ابن عباس  -٩
 .)٤(» عليهٰىَّ املدعٰ ناس دماء رجال وأمواهلم، ولكن اليمني عىلٰىَّبدعواهم الدع

ُه ال حيكـمَّ أنـٰ أرشد إىلملسو هيلع هللا ىلص النَّبي َّ أن:وجه الداللة د َّجـرُِم ألحـد اخلـصمني بُ
ً يف هـذا األصـل العظـيم حفظـا َّ أنَّة، وال شـكَّنة الـرشعيِّ العارية عن البيٰىعوَّالد

احلـديث  «: – رمحـه اهللا –ياع، يقول اإلمام ابن دقيـق العيـد َّاس من الضحلقوق النَّ
َ جيوز احلكم إال بالقانون الذي رتب، وإن غه الَّ أنٰدليل عىل ْ ِّ ُق ْدِ صـِّنَّ الظـٰ عـىلَبَلُ

 .)٥(»عيَّدُالـم
                                            

 

 .٢٨٢: سورة البقرة، آية)  ١(
 .٢٨٣: سورة البقرة، آية)  ٢(
 ).١١٩(تفسري الكريم الرمحن، السعدي : انظر)  ٣(
ًإن الذين يشرتون بعهد اهللا وأيامهنم ثمنـا قلـيال  باب – كتاب التفسري –أخرجه البخاري : متفق عليه)  ٤(

ٰ باب اليمـني عـىل املـدعى – كتاب األقضية –، ومسلم )٤٢٧٧( حديث رقم – أولئك ال خالق هلم ٰ
 ).١٧١١( حديث رقم –عليه 

 ).٤/١٧٤(إحكام األحكام )  ٥(



 
 

 

٤٢٤ 

 مـن قواعـد ٌ كبـريةٌوهذا احلديث قاعدة«: – رمحه اهللا –وقال اإلمام النووي 
ٰه ال يقبل قول اإلنسان فيام يدعيه بمجرد دعواه، بل حيتاج إىلَّع، ففيه أنَّأحكام الرش َّ ُ 

ٍبينة  ملسو هيلع هللا ىلصَّ عليه فله ذلك، وقـد بـني ٰىَّ عليه، فإن طلب يمني املدعٰىَّتصديق املدع، أو ِّ
َه لو كان أعطيَّد دعواه؛ ألنَّ بمجرٰىُاحلكمة يف كونه ال يعط ِ ْ ٌ قـوم ٰىَّدها الدعـَّ بمجرُ

ُدماء قوم وأمواهلم واستبيح، وال يمكن للم ُ ا َّ عليه أن يصون مالـه ودمـه، وأمـٰىعَّدٍ
 . )١(»ِّانتها بالبينةَّاملدعي فيمكنه صي

  :تطبيقات الضابط: المطلب الثالث

رق يف ُّ القـايض املـسارعة يف تنجيـز اخلـصوم بـسلوك أقـرب الطـٰجيب عىل -١
 .)٢( املستحقنيٰالقضاء؛ ملا فيه من إيصال احلقوق إىل

ٰيتعني عـىل -٢  القـايض استـشارة أهـل العلـم يف األحكـام إذا مل تكـن معلومـة َّ
 .)٣(لديه

ُيرشع للقايض -٣ ٍ االستعانة بأعوانُ ِ أعامل القضاء، كأهل الــخربة، ٰينونه عىل يعُ
 ِّ؛ لتحقيق املقصود األكرب يف القضاء وهو إيصال احلق)٤(رتمجني وغريهمُوالـم
 . مستحقهٰإىل

                                            
 

 ).١٢/٣٧٠(رشح صحيح مسلم )  ١(
 ).٢/٤٣(َّقواعد األحكام، العز بن عبد السالم )  ٢(
 ).٣/٢١( إحكام األحكام : انظر)  ٣(
؛ التـاج واإلكليـل، )٩/٧٣(؛ املغني، ابن قدامة )٦٥ – ٥٩(أدب القضاء، ابن أيب الدم احلموي : انظر)  ٤(

  ).٦/١١٨(املواق 



 
 

 

٤٢٥ 

ُإذا سأل املدعي أمدا حترض فيه ح -٤ ُ ً َه أجيبُتنَِّيَه وبُتَّجَّ  ذلـك ُدَّ ذلك، وال يتقيٰ إىلُ
 املقصود األكرب يف القضاء إيصال احلق َّ؛ ألن)١(سب احلاجةَّبثالثة أيام، بل بح

 . مستحقهٰإىل

 صـدوره، وال يلـزم تقييـده يف ِدَّذ بمجـرُفـنَْ يُهَمـْكُ حَّإذا حكم القايض فـإن -٥
َّالسجالت؛ ألن  . مستحقهٰ املقصود األكرب يف القضاء إيصال احلق إىلِّ

ٰال يرشع للقايض دعوة اخلصوم إىل -٦ ُ ُّني احلق ألحدمها، بل عليـه لح إذا تبُّ الصُ َّ
 ٰ املقـصود األكـرب يف القـضاء إيـصال احلـق إىلَّ؛ ألن)٢(أن ينفذ القـضاء فـيهام

 .مستحقه

 إذا قويـت ٰىعوَّ الـدِرَظـَ نَةَّدُتنازع فيـه مـُ الــمٰ عىلُرْجَ القايض احلٰجيب عىل -٧
َّ، واملنَع من اإلحداث فيه، بل ويلزمه األمر بام يصلح احلـقٰىعوَّالد ُ  املتنـازع؛ ُُ

 .)٣(ض للهالكَّلئال يتعر

                                            
 

 ).١/١١٠(إعالم املوقعني، ابن القيم : انظر)  ١(
ُّ، وإنـام ينـدب إىل الـصلح إذا مل يتبـني )١٢٣(؛ معني احلكـام )٧/١٣(بدائع الصنائع، الكاساين : انظر)  ٢( ُٰ

ُاحلق، أو كانت احلجتان متقاربتني، أو خشيت املفـسدة مـن الفـصل بيـنهم بطريـق القـضاء، أو كـان  ُّ
؛ القـوانني )١٦/٦١(املبـسوط، الرسخـيس : انظـر. اخلصامن من أهل الفضل، أو مـن ذوي األرحـام

 ).٣٤٢(الفقهية، ابن جزي 
؛ فقـه املرافعـات، آل )٤٣٤ – ١٢/٤٣٣(حممـد بـن إبـراهيم /رسائل، سامحة الـشيخ ٰفتاوى و: ظران)  ٣(

 ).١١٠ – ١٠٩(خنني 



 
 

 

٤٢٦ 

  الضابط الثاني
)١( 

  :شرح الضابط: المطلب األول

 
ْهي أشمل وأبلغ ألفاظ العموم واالسـتغراق، واسـتيعاب مـا دخلـت : كل

 . )٢( مجيع أفرادهاٰا عىلاملحكوم فيه: عليه، واملراد بالكلية
 .)٣(»لزم: ًوجب اليشء وجوبا أي«: – رمحه اهللا –قال ابن منظور : أوجب
 ٌ كـالمالوشوشـة«: – رمحه اهللا – )٤(قال اخلليل بن أمحد الفراهيدي: ًتشويشا

                                            
 

؛ )٥٦٠(؛ منهاج الطالبني )١٤/٢٥(املغني : وانظر هذا الضابط يف). ٤/١٦٨(حكام األإحكام : انظر)  ١(
 ).١٨١٢(جملة األحكام العدلية، مادة 

 ). ٢٦٦، ٤٥٣( املنظوم ؛ العقد)١٩٦(رشح تنقيح الفصول : انظر)  ٢(
؛ )١٨٠(؛ القـاموس املحـيط، الفريوزأبـادي )١/٧٩٣(؛ لسان العرب )٧/٥٧٠(املحكم، ابن سيدة )  ٣(

 ).٢٩٥(خمتار الصحاح، الرازي 
اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم، أبـو عبـد الـرمحن األزدي الفراهيـدي البـرصي، إمـام العربيـة : هو)  ٤(

، وهو إمام النحاة البـرصيني، سـيبويه والنـرض )هـ١٠٠(، مولده سنة ومنشئ العروض، أحد األعالم
ً تقيا صاحلا ورعا زاهدا، قال الذهبي– رمحه اهللا -بن شميل وطبقتهام، وكان   ً ً  لـسان يف ًرأسـا وكـان": ً

 ففـتح ه،إليـ يسبق ال ًعلام يرزقه أن اهللا دعا هَّإن: يقال الشأن، كبري ،ًمتواضعا ،ًقانعا ،ًورعا ،ًدينا العرب،
ً فقريا قانعا باليسري، تويف – رمحه اهللا –، وكان "بالعروض له  إن : ويقـال.)هــ١٧٠( سنة – رمحه اهللا –ً

ٰل عىل الناس احلساب فدخل املـسجد فـصدمته سـارية ِّهَسُه كان يفكر يف مسألة حسابية تَّسبب موته أن
 .ٰفامت بسبب ذلك رمحه اهللا تعاىل

معجم األدبـاء، يـاقوت : انظر. للغة، ومعاين احلروف، وكتاب العروضكتاب العني يف ا: من تصانيفه
= 



 
 

 

٤٢٧ 

 .)٢(»خليطَّالت: شويشَّالت«: ، وقيل)١(»شويشَّ وكذلك التٍيف اختالط
: ، يقـالِءَّد القلب يف الـيشُّالكاف والراء تردالفاء و«: قال ابن فارس: الفكر

َد قلبه معتربا ورَّر إذا ردَّتفك ٌ فكريٌلُجً ِّ  . )٣(»رْكِ الفُ كثريِ
ْالفكر والفكر«: ويف اللسان ِْ  .)٤(»ِءَّ اخلاطر يف اليشُ إعامل:َ

 
َّ ويفيد أن، للذي قبلهٌهذا الضابط هو امتداد ُ ٌ كل ما لزم منه تغريُ ُّ َّ ٌ واختالل يف ُ

ْ معه من النَّظر فيام يعٰىُ القايض يعفَّنظر القايض، فإن َّض عليه من القـضايا، حتـَرُ  ٰىُ
 . يزول هذا العارض

  : أدلة الضابط: المطلب الثاني

كتـب :  ريض اهللا عـنهام قـال)٥(ن بـن أيب بكـرةــدالرمحــث عبــديــ ح-١
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
؛ الـوايف )٤٣٠/ ٧(النبالء، الـذهبي  أعالم ؛ سري)٢/٢٤٤(؛ وفيات األعيان، ابن خلكان )٣/٣٠١(

 ).١٣/٢٤٠(بالوفيات، الصفدي 
 ).١/٣٢٧(؛ املصباح املنري )٦/٢٩٩(العني )  ١(
 ).١٤٧(الصحاح، الرازي  خمتار) ٢(
 ).٤/٤٤٦(قاييس اللغة م)  ٣(
ــرب )  ٤( ــسان الع ــن أمحــد : انظــر). ٥/٦٥(ل ــل ب ــري )٥/٣٥٨(العــني، اخللي ؛ هتــذيب اللغــة، األزه

 ).٥٨٨(؛ القاموس املحيط )١٠/١١٦(
عبد الرمحن بن نفيع بن احلارث، أبو بحـر الثقفـي، أول مولـود يف اإلسـالم بالبـرصة، ولـد سـنة : هو)  ٥(

ٰته جزورا فكفى أهل البرصة لقلتهم، يعد ًتقريبا، وذبح يف عقيق) هـ١٤(  من التابعني، واله -رمحه اهللا–ً
ً بيت املال، وكان حمدثا ثقة، حديثه خمرج يف الصحيحني، قال الذهبيعيل ًكان ثقة كبري القدر مقرئـا : ً

= 



 
 

 

٤٢٨ 

أن ال : )٣(ٍ وهو قاض بسجستان)٢( بكرة ابنه عبداهللا بن أيبٰ إىل– وكتبت له – )١(يـأب
ٌال حيكم أحد بني «:  يقولملسو هيلع هللا ىلصحتكم بني اثنني وأنت غضبان، فإين سمعت رسول اهللا 

 . )٤(»اثنني وهو غضبان
 يف املنـع مـن ٌص واردالـنَّ«: – رمحـه اهللا – قال ابن دقيق العيد :وجه الداللة

شويش املوجـب َّالتـفس بـسببه مـن القضاء حالة الغضب،  وذلك ملـا حيـصل للـنَّ
 مـا ِّلُ كـٰ إىلٰىاه الفقهاء هبـذا املعنـَّوعد.  الوجهٰالختالل النظر، وعدم استيفائه عىل

 ن، فـإ)٥(نةمظ ٰنة عىلمظش الفكر، كاجلوع والعطش، وهو قياس ِّشوُحيصل منه ما ي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

؛ هتـذيب الكـامل، )٧/١٩٠(ٰالطبقات الكربى، ابن سعد : انظر). هـ٩٦( سنة -رمحه اهللا–تويف . ًعاملا
 ).٤/٣١٩(؛ سري أعالم النبالء، الذهبي )١٧/٥(املزي 

 .٣٩٣ص. سبقت ترمجته. نفيع بن مرسوح: هو)  ١(
 . مل أجد له ترمجة:  عبداهللا بن أيب بكرة) ٢(
ضبطها ياقوت بكرس السني واجليم، وهي بالد واسـعة فـسيحة، ذكـر حـدودها بالتفـصيل : سجستان)  ٣(

 ).٣/١٩٠(معجم البلدان، ياقوت : انظر. غانستان وإيرانًياقوت احلموي، وهي تشمل شيئا من أف
 – باب هـل يقـيض القـايض أو يفتـي وهـو غـضبان – كتاب األحكام –أخرجه البخاري : متفق عليه)  ٤(

 حـديث – باب كراهة قضاء القايض وهو غـضبان – كتاب األقضية –، ومسلم )٦٧٣٩(حديث رقم 
 ).١٧١٧(رقم 

 يعنـي ابـن دقيـق[وقـول الـشيخ «): ١٣/١٤٧( يف فـتح البـاري –محه اهللا  ر– قال احلافظ ابن حجر )  ٥(
ٍوهو قياس مظنة عىل مظنة]: (العيد ٰصحيح، وهو استنباط معنى دل عليه الـنص، فإنـه ملـا هنـى عـن ) ٍٰ َّٰ َّ ٌ

ٰاحلكم حالة الغضب فهم منه أن احلكم ال يكون إال يف حالة استقامة الفكر، فكانت علة النهـي املعنـى  ََّ ُِ
ُاملشرتك وهو تغري الفكر، والوصف بالغضب يسمى علة بمعنى أنه مشتمل عليه فأحلق به مـا يف معنـاه  ٌ ً ََّّ ٰ ٰ ُُّ

 . »كاجلائع



 
 

 

٤٢٩ 

ِّكل واحد من اجلوع والعطش مشوش للفكر ٍ«)١( . 
- األشـعريٰى قاضـيه أيب موسـٰ كتب عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه إىل-٢

نكر هلـم َّاس، والتأذي بالنََّّجر، والتَّاك والغضب، والقلق، والضَّإي«: -ريض اهللا عنه
 .)٢(»ع رأسهِجْوَلم، فأُّد الظَّعند اخلصومة، فإذا رأيت اخلصم يتعم

  ٰىأبـا موسـ قاضـيه ٰى اخلليفة الراشد عمر بـن اخلطـاب هنـَّ أن:وجه الداللة
ِّل تلـك املـذكورات التـي مـن شـأهنا ُ عـن كـ- اهللا عنهم أمجعنيريض –األشعري 

 . تشويش نظر القايض وتغيريه
 مـستحقه، ٰ املقصود األكرب من القضاء إيـصال احلـق إىلَّ، فإن دليل عقيل-٣

َفإذا كان القايض متغري َّ، فلـربام أدِ القلـبِ حارضَ الفكر غريِّ َّ  اخـتالل يف ٰ ذلـك إىلٰىُ
 . إلصابة يف احلكم، فينتج عنه ضياع للحقوقصور يمنع من اَّالت

  : تطبيقات الضابط: المطلب الثالث

ًإذا كان القايض قادما من سفر ومل يأخذ نصيبه من الراحـة، أو يعـاين نعاسـا  -١ ًٍ
َّشديدا، فإن  . )٣(ِّه يمنع من القضاء لتشوش ذهنه وفكرهً

ٍ مفرط أو عطشٍإذا كان القايض يشعر بجوع -٢  . منع من احلكمُه يَّ فإن)٤(ٍ شديدٍ
ً كون جملس القايض مصونا من أذُّستحبُي -٣ ُ  احلر والربد؛ لئال حيصل منهام ما ٰىَ

                                            
 

 ).٤/١٦٨(إحكام األحكام )  ١(
 ).٣٢٩ – ١١/٣٢٨(أخرجه عبدالرزاق يف املصنف )  ٢(
 ). ١٠/٣(؛ املبدع، ابن مفلح )٧/٢٧١(رشح فتح القدير، ابن اهلامم )  ٣(
 ).٦/٣١٢(؛ كشاف القناع، البهويت )٧/٣٠٢(الوسيط، الغزايل )  ٤(



 
 

 

٤٣٠ 

 . )١(ش فكرهِّشوُي
ًإذا كان القايض مهموما أو مغموما أو حزينا -٤ ً ه يمنع من القضاء؛ لكـون َّفإن )٢(ً

 . ًهذه املذكورات توجب تشويشا للفكر
ُفكر يمنع من حضور القلـب، فـإذا كـان ًا للُّ تغريُبِوجُ ت)٣(مدافعة األخبثني -٥ َ

 .  القايض القضاءٰاألمر كذلك امتنع عىل
 

                                            
 

 ).٦/٣٠٣(؛ البحر الرائق، ابن نجيم )٥٦٠(منهاج الطالبني، النووي )  ١(
 ).٤/٣٩١(؛ مغني املحتاج )٣/٣٧٢(حتفة الفقهاء، السمرقندي )  ٢(
 ).٧/٢٧١(؛ رشح فتح القدير )٤٩٧(الكايف، ابن عبدالرب )  ٣(



 
 

 

٤٣١ 

  الضابط الثالث
) ١( 

  : شرح الضابط: المطلب األول

 
احللف والقسم، :  الربكة، والقوة، ومعناها هناٰىُ من اليمن بمعن:اليمني، لغة

َاسم وضع ل«: –رمحه اهللا  –قال اجلوهري  ُِ َّسمي احللف يمينـا، ألهنـ: لقسم؛ قيلٌ م ً
َكانوا إذا حتالفوا رض ًي احللف يمينا ِّمُ صاحبه فسِ يمنيٰه عىلٍ واحد منهم يمينَُّلُ كَبَ

 .)٢(»ًجمازا
ًنت حـضا أو منعـا يف اإلنـشاء، أو تـصديقا أو َّما تضم: ًا اصطالحا فهيَّوأم ً ً

 . )٣(تزام ما يكره احلالف وقوعه عند املخالفةًتكذيبا يف اخلرب، بال
ٍ وجه خمصوصٰ عىلٍمَّعظُهي توكيد احلكم بذكر م: وقيل ٍ)٤( . 
ٍ وفق أصل أو عرفٰهو من كان قوله عىل:  عليهٰىَّدعُالـم ْ ُ هـو مـن : وقيل. )٥(ٍ

                                            
 

ٰ؛ جممــوع الفتــاوى، ابــن تيميــة )٤/١٦٠(الفــروق، القــرايف : وانظــر). ٤/١٧٤(كــام إحكــام األح)  ١(
 ). ٥٠٨(؛ األشباه والنظائر، السيوطي )١/١٠١(؛ إعالم املوقعني، ابن القيم )٣٤/٨١(

؛ لـسان العـرب، ابـن )٦/١٥٨(؛ مقاييس اللغة، ابن فـارس )٦/٢٢٢١(الصحاح، اجلوهري : انظر)  ٢(
 ). ٢/٦٨١(ح املنري، الفيومي ؛ املصبا)١٣/٤٥٨(منظور 

 ). ٣٣/١٤١(ٰ؛ جمموع الفتاوى، ابن تيمية )٢٧٥، ٢٦٦(حترير ألفاظ التنبيه، النووي : انظر)  ٣(
 ).٣٨٧(املطلع، البعيل )  ٤(
 ).٣/٢٧٥(الفروق، القرايف )  ٥(



 
 

 

٤٣٢ 

 . )١( اخلصومةٰرب عىلُجي
 . فبخالفه: يعَّدُـما الَّوأم

 
ُهم يف باب القـضاء، يرتكـزابط املَّهذا الض  عليـه القـايض إلثبـات احلقـوق ُّ

َّ أن أيَفادَ أُزاعات، حيث اخلصومات والنِِّّوالواجبات، وفض  ٰ كان قوله عـىلٍ خصمَّ
َّ أو عرف، فإنٍوفق أصل ٍ ْ ٰ اليمني ترشع يف حقه عىلُ ِّ ُ  . ُ ويربأ هباٍ حالِّلُ كُ
َّ تكـون مـع املـدعي إال جمـره حيـث الَّابط فإنـَّا جمال تطبيق هـذا الـضَّوأم  ُدَّ

ِّ عليه لقوته بأصل براءة الذٰىَّ املدعُ جانبُحَّرجُ، فعندها يٰىعوَّالد  . مةَّ
 : )٢( قولنيٰوقد اختلف الفقهاء يف هذا الباب عىل

ٰعي أبدا، واليمني عىلَّدُ الـمٰنة عىلِّ البيَّأن: أحدمها ً عليه أبدا، وهـو ٰىَّدعُ الـمً
ال حيلـف : البخاري، وقـالواِّ من الفقهاء واملحدثني كٌوافقه طائفةقول أيب حنيفة، و

  عليـهٰ عـن اليمـني قـىض)٤(َلَكـَه، وإن نُتَّ، فإن حلف برئت ذم)٣( عليهٰىَّدعُإال الـم
 . َّ املدعيٰ عىلُ اليمنيُّردُ وال ت،عيَّدُ للمالقايض

                                            
 

 ).٢٦٥(التعريفات، اجلرجاين )  ١(
 ).٥٩٣ – ٥٨٨(علوم واحلكم، ابن رجب ؛ جامع ال) ١٠٩(الطرق احلكمية، ابن القيم : انظر)  ٢(
 .  يف املطلب الثاين-بإذن اهللا-ستأيت أدلتهم ) ٣(
ُّأي عن األمر ينُكل، ونكل ينَكل، إذا امتنع، ومنه النكول يف اليمني، وهو االمتنـاع منهـا، وتـرك : نكل)  ٤( ُ َ ِ

 ).٥/١١٦(النهاية : انظر. اإلقدام عليها



 
 

 

٤٣٣ 

ُ اليمني ترشع من جهة أقوَّأن: القول الثاين ، وهـو مـذهب )١(تداعينيُ الــمٰىُ
 . – اجلميع ٰ رمحة اهللا عىل–ه مذهب أمحد َّ أن)٢( ٰمالك، وذكر القايض أبو يعىل

  : أدلة الضابط: المطلب الثاني

 ُاسَّ النـٰىُلـو يعطـ«:  قـالملسو هيلع هللا ىلصبـي  النََّّحديث ابن عباس ريض اهللا عـنهام، أن -١
َّ ناس دماء رجال وأمـواهلم، ولكـنٰىَّبدعواهم الدع  ٰىعَّدُم الــٰ اليمـني عـىلٌٍ

 .)٣(»عليه

ه ال َّ أنـٰ عـىلٌاحلديث دليل«: – رمحه اهللا –  العيد يقول ابن دقيق:وجه الداللة
ٰعي الذي رتب، وإن غلب عىلَّجيوز احلكم إال بالقانون الرش ِّ ُ صدق الـمِّ الظنُ عي، َّدُ

                                            
 

َّ بالشاهد واليمني،؛ لرتجح جانـب املـدعي بالـشاهد الواحـد، وكـذلك ٰ قىضملسو هيلع هللا ىلص النبي َّأن: من أدلتهم)  ١( ُّ
ًثبت أنه عرض األيامن يف القسامة عىل الــمدعني أوال، وغريهـا َّ َُّ ؛ )١/١٠١(إعـالم املـوقعني : انظـر. ٰ

 ). ٥٩١(جامع العلوم واحلكم 
إلمـام العالمـة، شـيخ احلنابلـة، ٰحممد بن احلسني بن حممد بن خلف بن أمحد بن الفراء، أبو يعىل، ا: هو)  ٢(

ٰ، أفتى ودرس وخترج به األصحاب وانتهت إليـه اإلمامـة يف الفقـه، تـويف )هـ٣٨٠(القايض، ولد سنة 
 ).هـ٤٥٨(سنة 

 طبقـات احلنابلـة، ابـن :انظر. أحكام القرآن واملعتمد و العدة يف أصول الفقه وغري ذلك: من تصانيفه
 ).٦/٩٩(؛ األعالم، الزركيل )١٨/٨٩(ء، الذهبي ؛ سري أعالم النبال)٢/١٩٣(ٰأيب يعىل 

   Å  Ä  Ã  Â  Á  À   ¿   Æ ﴿:  بـاب– كتـاب التفـسري –أخرجه البخاري : متفق عليه)  ٣(

Ê  É     È  Ç﴾ – باب اليمني عـىل املـدعى – كتاب األقضية –، ومسلم )٤٢٧٧( حديث رقم ٰ ٰ
 ). ١٧١١( حديث رقم –عليه 



 
 

 

٤٣٤ 

َّ الــمدٰ اليمني عـىلَّ أنٰ عىلُّويدل ، وقـال يف رشحـه لألربعـني )١(»ً عليـه مطلقـاٰىعُ
نـازع َّ عنـد التٍ من أصول األحكـام، وأعظـم مرجـعٌوهذا احلديث أصل«: نوويةال

ْ حيَّصام، ويقتيض أالِواخل   .)٢(» بدعواه ٍ ألحدَكمُ
 والعمـل ،ٌ صـحيحٌ حسنٌهذا حديث«: -رمحه اهللا– )٣(وقال اإلمام الرتمذي

نـة ِّ البيَّ اهللا عليه و سلم وغريهم أنٰبي صىل هذا عند أهل العلم من أصحاب النَّٰعىل
 .)٤(» عليهٰىعَّدُـم الٰعي واليمني عىلَّدُـم الٰعىل
َّه يدعي خـالف الظـَّ؛ ألنٌ ضعيفَّدعيُم جانب الـَّ، وهو أندليل العقل -٢ ، اهرَّ

 هبـا جانبـه ٰىَّ عليـه؛ ليتقـوً واجبـة–ِّ وهـي البينـة – ُةَّ القويـُةَّجـُفكانت احل
َّ عليه قوي؛ ألنٰىَّعيف، وجانب املدعَّالض َّ الـمدعُألصل عدم اٌّ  ُ به، فاكتفيٰىُ

 . )٥(عيفة، وهي اليمنيَّة الضَّجُمنه باحل
                                            

 

 ).٤/١٧٤(إحكام األحكام )  ١(
  ).٢٤٥(العيد ًرشح األربعني حديثا النووية، ابن دقيق ) ٢(
الرتمـذي الـرضير، أحـد األعـالم، وأحـد  البـوغي الـسلمي ٰسورة، أبو عيسى بن عييس بن حممد :هو) ٣(

 جيحون، هنر ٰعىل، ترمذ ٰنسبته إىل ،)هـ٢٠٩(حفاظ احلديث الذين شدوا يف طلبه الرحال،  مولده سنة 
احلفـظ، تـويف برتمـذ سـنة  يف املثـل بـه يـرضب وكان شيوخه، بعض يف وشاركه ري ٰعىل البخا تتلمذ

 ).هـ٢٧٩(
 .احلديث يف العلل النبوية و والشامئل الرتمذي، بسنن املعروف  الصحيح اجلامع: تصانيفه من
؛ األعالم، الـزركيل )١٣/٢٧٠(؛ سري أعالم النبالء، الذهبي )٢٦/٢٥٠(هتذيب الكامل، املزي : انظر

)٦/٣٢٢.( 
  ).٣/٦٢٧(سنن الرتمذي ) ٤(
 ).٣٠٤(رشح القواعد الفقهية، أمحد الزرقا )  ٥(



 
 

 

٤٣٥ 

  : تطبيقات الضابط: المطلب الثالث

ً شخص دينا، فاألصل عدمه، ويكون القول قول املطلوب، مع ٰ عىلٰىَّمن ادع -١
 . )١( األصل يعضدهَّيمينه؛ ألن

َّ آخر غصبا ومل يكن معه إال الدٰ عىلٰىَّمن ادع -٢  ٰىَّدعُ القول قول الـمَّ، فإنٰىعوً
 . )٢( األصل براءة ذمتهَّعليه مع يمينه؛ ألن

ٰ شخص عىلٰىَّإذا ادع -٣ َ األصـل عـدمها، ويطالـَّ، فـإنً غريه جنايةٌ نـة، ِّب بالبيُ
ُوجهُوت ٰ اليمني عىلَّ  . )٣(مةِّ جانبه بأصل براءة الذِةَّوُ عليه؛ لقٰىَّدعُ الـمُ

  : طمستثنيات الضاب: المطلب الرابع

َّلـام كان جانب الـمدعي ُ  ٰ؛ كـان أوىلٍولُكـُ أو نٍثَوَ أو لـٍ بـشاهدٰىَّ قـد يتقـوَّ
 : ٍباليمني يف صور، منها

وج ينفـي عـن زوجتـه َّ الـزَّ العـادة أنَّقبـل قـول الـزوج فيـه؛ ألنُعان، يِّالل -١
َّ رميها بالفاحشة مع أيامنه، قدمه الرشٰ أقدم عىلُالفواحش، فحيث  . )٤(عَّ

َّوجبون عليه يمينا يف التُ ال ي–عل القول قوله ُ ممن جي–ناء بعض األم -٢ لف ومـا ً
 .)٥(ُاس يف قبول األمانات، فتفوت مصاحلهاأشبهه؛ لئال يزهد النَّ

                                            
 

 ).٤/١٦٠(الفروق، القرايف )  ١(
 ).٤/١٦٠(الفروق، القرايف )  ٢(
 ).٤/١٦٠الفروق، القرايف )  ٣(
 ).١/١٠١(إعالم املوقعني، ابن القيم )  ٤(
 ).٤/١٧٥(إحكام األحكام )  ٥(



 
 

 

٤٣٦ 

ُ إذا كان بني الـمدعي والـم -٣ ْ عليـه خلطـةٰىَّدعَُّ  ٰ اليمـني ال جتـب عـىلَّ فـإن)١(ُ
 . )٢( عليهٰىَّدعُالـم

 ذلك ٰقصاص، مل جتب به اليمني، إال أن يقيم عىلً سببا من أسباب الٰىَّمن ادع -٤
 . )٣(ًشاهدا فتجب اليمني

ُّدعني لرتجُقبل فيها قول الـمُ، ي)٤(ةَامَسَالق -٥  .)٦)(٥(وثَّحه باللَّ

                                            
 

معرفة املعاملـة : ٰثم اختلف شيوخنا يف معنى اخللطة، فقيل«): ٥/٥٥٦ ("ل املعلمإكام"قال القايض يف )  ١(
ٰاخللطة أن يكون للـدعوى : جيزئ يف ذلك الشبهة، وقيل: معه واملداينة بشاهد واحد وبشاهدين، وقيل

ٰبينة أن يدعي هبا عىل املدعى عليه، وقيل  .»ٰأن يكون املدعى عليه يشبهه أن يعامل املدعي: ٰ
 ).٤/١٧٥(إحكام األحكام  ) ٢(
 ).٤/١٧٥(إحكام األحكام )  ٣(
َّبفتح القاف، هي األيامن تقسم عـىل أوليـاء القتيـل إذا ادعـوا الـدم: القسامة)  ٤( ٰ هتـذيب األسـامء : انظـر. ُ

؛ التعريفــات، اجلرجــاين ) ٢/٥٠٣(؛ املــصباح املنــري، الفيــومي )٩٣ – ٢/٩٢(واللغــات، النــووي 
)٢٢٤.( 

َاللوث)  ٥( ٰ بالفتح، البينة الضعيفة غري الكاملة، كأن يشهد شاهد واحد عىل إقرار املقتـول قبـل أن يمـوت :َّ ٌ ٌ َّ ِّ
ُّأن فالنا قتلني، أو يشهد شاهدان عىل عداوة بينهام، أو هتديد منه له، أو نحو ذلك، وهو مـن التلـوث َّ ٍ ٍ ٰ ً َّ :

ُّالتلطخ  ).٢/٥٦٠(، الفيومي ؛ املصباح املنري)٤/٢٧٥(النهاية، ابن األثري : انظر. َّ
 ).٤/١٦٥(الفروق، القرايف : انظر)  ٦(



 
 

 

٤٣٧ 

  المبحث العاشر 
 

) ١( 
  : شرح الضابط: المطلب األول

ٰ يـدل عـىلٌ صحيحٌني والواو والالم وهو أصل من الغٌ مأخوذ:االغتيال، لغة ُّ 
ٍتلخ ُ وأخذ من حيثْ ِقتل فالن غ: قالُ ال يدري، يٍ خدعة، وهـو أن خيدعـه :  أيًيلةُ

 . )٢( فإذا صار إليه قتلهٍستخفُ مٍ موضعٰفيذهب به إىل
 . )٣( اإلعطاءُّدِ من املنع وهو ض:ممنوع، لغة

 
ٰ قتل عىلَّلُ كَّابط أنَّيفيد هذا الض يعة َّ وجه اخلتل واخلديعـة ال جيـوز يف الـرشٍ

 . ٍ من حرمة يف دين اهللا)٤(فس املعصومة للنَِّ لـاماإلسالمية؛
 َّ بذلك، فإنٌيقةِقَماء، وهي حِّبتعظيم أمر الد«وقد تضافرت نصوص الوحيني 

 نوب تعظم بحسب عظم املفسدة الواقعة هبا، أو بحسب فوات املصالح املتعلقـةُّالذ

                                            
 

 ).٤/٢٣٥(إحكام األحكام )  ١(
؛ لسان العرب، ابن منظـور )٤/٤٠٤(؛ مقاييس اللغة، ابن فارس )٨/٤٤٧(العني، الفراهيدي : انظر)  ٢(

 ). ٢٠٢(؛ خمتار الصحاح، الرازي ) ١١/٥٠٧(
 ).٩٨٨(حيط، الفريوزأبادي ؛ القاموس امل)٢٦٥(خمتار الصحاح : انظر)  ٣(
روضـة الطـالبني، النـووي : انظر. ُهي التي عصمت باإلسالم، أو اجلزية، أو األمان: س املعصومةَّالنف)  ٤(

)٤٢٥.( 



 
 

 

٤٣٨ 

ية اإلنسانية من أعظم املفاسد، وال ينبغي أن يكون بعد الكفر باهللا نِْ البُمْدَبعدمها، وه
 .)١(»ُ أعظم منهٰتعاىل

ٰ هذا الدين ال يتـشوف إىلَّ يف احلروب فإنٰىَّبل حت َّ  إزهـاق األنفـس وإراقـة ِّ
َّماء ابتداء، بل منَع فيها من الغدر، وعلل ابـن دقيـق ِّالد َ َ  ذلـك –هللا  رمحـه ا–العيـد ً

ُّ كـل ؛)٢(» جتبُعوة حيثَّم الدُّ، أو ما يشبهه، أو لوجوب تقدٍم أمانُّا لتقدَّإم«: بقوله
ُ لعلها أن ت– ٍّ ولو كانت حلريبٰىَّ حت–فس البرشية  هلذه النًَّذلك إبقاء  ٰيء إىلِفَسلم وتَّ
 ملسو هيلع هللا ىلص ُّبـيأنكـر النَّرشع من القتال إال ما تندفع به املفسدة؛ وُه مل يَّا، ولذلك فإنِّأمر رهب

َّ رسَّولعل«: – رمحه اهللا –، يقول ابن دقيق العيد )٣(بيانِّساء والص النَِّقتل  هذا احلكم، ِ
ْبيح منه مـا يقتـضيه دفـع املفـسدة، ومـن ال ُام أَّفوس، وإن األصل عدم إتالف النَُّّأن َ
ٰ فرجـع إىل للقتال يف العادة، ليس يف إحـداث الـرضر كاملقـاتلني،ُلَّ وال يتأهُقاتلُي ُ 

بيان مـن امليـل، وعـدم ِّساء والـصهذا مع ما يف نفوس النِّ. األصل فيهم، وهو املنع
ًديد بام يكونون عليه كثريا أو غالبا، فرفع عـنهم القتـل؛ لعـدم مفـسدة َّث الشُّشبَّالت ً

 .)٤(»َاملقاتلة يف احلال احلارض، ورجاء هدايتهم عند بقائهم
                                            

 

 ).٤/٨٧(إحكام األحكام )  ١(
 ).٤/٢٣٥(إحكام األحكام )  ٢(
 ملسو هيلع هللا ىلص بعـض مغـازي النبـي َّأن امـرأة وجـدت يف«: – ريض اهللا عـنهام –كام يف حديث عبداهللا بن عمـر )  ٣(

 – كتاب اجلهاد والسري –أخرجه البخاري :  متفق عليه.» قتل النساء والصبيانملسو هيلع هللا ىلصَّمقتولة، فأنكر النبي 
 بـاب حتـريم – كتاب اجلهـاد والـسري –، ومسلم )٢٨٥١( حديث رقم –باب قتل الصبيان يف احلرب 

 ).١٧٤٤( حديث رقم –قتل النساء والصبيان يف احلرب 
 ).٤/٢٣٦(ألحكام إحكام ا)  ٤(



 
 

 

٤٣٩ 

ا َّفـوس، وأهنـ عدم إتـالف النُّ– رمحه اهللا –عيد الِّفاألصل كام يقرر ابن دقيق 
ِ وحمرمة إال ما أهدٌمعصومة ُ  .)١(ٍّ رشعيٍ منها لسببَرَّ

ُوقد جعل حفظ النَّ فقت الـرشائع اإلهليـة  َّورات اخلمس التي اتَّفس من الرضُ
 .)٢(ين والعقل واملال والعرضِّفس، مع حفظ الدحفظ النَّ:  حفظها، وهيٰعىل

َرا وتزيد خْ قدُمُفس املعصومة تعظ هذه النََّّ أنَّوال شك   ُ ٍرا إذا كانت ملـسلمَطً ً ،
i  h  g  f   e  d  c  ﴿: ٰكــام قــال اهللا تعــاىل

r  q     p  o  n  m  l   k  j﴾)٣(. 

 ٍ عند اهللا من قتـل رجـلُنيا أهونُّ الدُوالَزـَل«: المَّالة والسَّكام قال عليه الصو
ُومنه يعلم عظم. )٤(»ٍمسلم َ ِ ْ ِ جرمُ ْ ٰ من استباح دماء املسلمني باسم اجلهاد، فوجهه إىلُ َّ 
ٰهته، فتحول إىلْجِغري و ً صدور املسلمني بدال من املعتدين، كام حيصل مـن بعـضهم َّ

 . فجري يف بالد املسلمنيَّيف أعامل القتل والت
  يفَرسعَّالتـ: مـةَّماء املحرِّساهل يف سـفك الـدَّ التـٰ من أعظم ما يقـود إىلَّوإن

                                            
 

 . ِّكالقصاص، والردة، وزنا املحصن، والكافر احلريب، وغريها)  ١(
 ).١/٣٨(املوافقات، الشاطبي : انظر)  ٢(
 .٩٣: سورة النساء، آية)  ٣(
، )١٣٩٥( حـديث رقـم – بـاب مـا جـاء يف تـشديد قتـل املـؤمن – كتاب الديات –أخرجه الرتمذي )  ٤(

، واحلـديث صـححه األلبـاين يف )٣٩٨٧( حديث رقم – تعظيم الدم – كتاب حتريم الدم –والنسائي 
 ).٤٣٩(حديث رقم ) ٢٥٣(غاية املرام 



 
 

 

٤٤٠ 

ٰكفري الذي يفيض إىلَّالت ينبغـي «: -رمحه اهللا– )١(قال أبو حامد الغزايل.  القتلٰ فوىضُ
َّ ذلك سبيال؛ فإنٰد اإلنسان إىلَجَكفري ما وَّاالحرتاز من الت ماء واألموال ِّ استباحة الدً

ٌ القبلة، املرصحني بقول ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا خطأٰني إىلِّمن املصل  ُطـأ؛ واخلِّ
ْ مـحِكْفَ من اخلطأ يف سُن يف احلياة أهوٍيف ترك ألف كافر  .)٢(»ٍسلمُ مِمَ دِمةَجِ

  : أدلة الضابط: المطلب الثاني

د اهللا َّ، وتوعـً عمومافسة بتحريم قتل النَّنَُّّقد جاءت نصوص الكتاب والسل
 .ديد يف اآلخرةَّفس بالعقاب العظيم، والعذاب الش قاتل النَّٰسبحانه وتعاىل

ٰوأما حتريم القتل غيلة عىل ً َّ وجه اخلصوص فيمكن أن يستدل له بام ييلَّ ُ ُ ُْ: 
ــاىل-١ ــول اهللا تع y  x  w  vu  t      s  r  q  p      o  n  m  ﴿ :ٰ  ق

{  z﴾)٣(. 
                                            

 

 ولـد بطـوس ، اإلمام اجلليل، الغزايل الطويس، حجة اإلسالم، أبو حامد، حممد بن حممد بن حممد: هو)  ١(
ٰ رحل إىل نيسابور ثم إىل بغداد فاحلجاز فبالد الشام فمرص وع،)هـ٤٥٠(سنة   أخـذ عـن ،ٰاد إىل بلدتـهٰ

ٰإمام احلرمني والزمه وجد واجتهد حتى برع يف املذهب واخلالف واجلـدل واألصـلني واملنطـق وقـرأ 
 ، سليم الفطـرة، سديد النظر، وكان شديد الذكاء،س بالنظاميةَّ در،احلكمة والفلسفة وأحكم كل ذلك

ً مناظرا وحجاجا،عجيب اإلدراك  . بطوس)هـ٥٠٥( تويف سنة ،ً
هتافـت الفالسـفة ٰاملستصفى يف أصـول الفقـه، و و يف الفقه،البسيط  الدين و علوم إحياء:هفيناصتمن 

 الــسبكي ٰ الــشافعية الكــربى،طبقــات؛ )١٩/٣٢٢ ( أعــالم النــبالء، الــذهبيســري:  أنظــر. وغريهــا
)٦/١٩١(. 

 ).١٤٣(االقتصاد يف االعتقاد، الغزايل )  ٢(
  .٥٨: سورة األنفال، آية)  ٣(



 
 

 

٤٤١ 

m  ﴿ : ذكرهٰيقول تعاىل« :-رمحه اهللا –قال ابن جرير الطربي  :وجه الداللة

n﴾وينقض ه،، أن ينكث عهدٌ وعقدٌينه عهد لك بينك وبٍّد، من عدوَّ، يا حمم 
: ، يقـول﴾ u  t      s  r﴿ والغـدر "اخليانـة" وذلك هو؛عقده، ويغدر بك

 ؛ العهد بينك وبينهمَتْخَسَك قد فَّاهم أنَّ إيَِكبْرَم قبل حُهِْملْعَهم باحلرب، وأْزِفناج
ٰت وهم عىل أنَ تصريٰىَّيانة منهم، حتِ الغدر واخلِارَمَبام كان منهم من ظهور أ  يف ٍ سواءَ

 z  y  x  w  ﴿ر ْدَ، فيأخذوا للحرب آلتهـا، وتـربأ مـن الغـٌك هلم حماربَّ بأنِمْلِالع

حاربـه، ُ يغدر بـه فيْ أن، بينه وبينهٍ وعهدٍ، الغادرين بمن كان منه يف أمان ﴾}
 .)١(»ه قد فاسخه العقدَّ، وأنٌه له حربَّاه أنَّقبل إعالمه إي

 ٰ عىلٌ وميثاقٌ عهدٍوإذا كان بينك وبني قوم: أي« :-محه اهللار–وقال الشيخ السعدي 
 خيانتهم من ٰ عىلُّ من قرائن أحواهلم ما يدلَرَهَبأن ظ ،ً منهم خيانةَتَفِترك القتال فخ
 . منهم باخليانةٍغري ترصيح
﴿s  r ﴾ه ال عهـد بينـك َّ علـيهم، وأخـربهم أنـْهِمـِْرا:  عهدهم، أي
ِيستوي علمك وعلمهم بـذلك، وال حيـ ٰىَّحت:  أي﴾u  t﴿. وبينهم  لـك أن ُّلَ

 . ختربهم بذلكٰىَّ مما منعه موجب العهد، حتٍ يف يشءٰىتغدرهم، أو تسع
﴿{  z  y  x  w ﴾  بـني ٍ مـن أمـرَّدُبل يبغضهم أشـد الـبغض،فال بـ ٍ ِّ

                                            
 

 ).٢٧-١٠/٢٦(ري الطربي تفس)  ١(



 
 

 

٤٤٢ 

 .)١(»ئكم من اخليانةِّربُي
َّإذا مجع اهللا عز « : قالملسو هيلع هللا ىلصبي  عن النَّ– ريض اهللا عنهام –حديث عبداهللا بن عمر  -٢

ٌوجل األولني واآلخرين، يرفع لكـل غـادر لـواء ٍ ُ َّ  فـالن بـن ُهـذه غـدرة: قـالُ، فيَّ
 .)٢(»فالن

، وذلك ِةَرْدَ الغُفيه تعظيم«: – رمحه اهللا –العيد  يقول ابن دقيق :وجه الداللة
فظ، َّل من أمر احلروب، وهو ظاهر الُّما هو أعم: ُ، وقد يراد هبذا الغدر...يف احلروب

 احلـرب، وقـد عوقـب ٰىفني وصفه يف معنـصنُِّ من الـمٍوإن كان املشهور بني مجاعة
ه َّدِناسب ضـُنب بام يَّقابلة الذُ وقد يكون ذلك من باب م؛ٰىظمُالغادر بالفضيحة الع

ْ جهة غدره ومكٰى الغادر أخفَّيف العقوبة، فإن  ٰهرته عـىلُ بنقيضه، وهو شَبِوقُره، فعْ
 .)٣(»رؤوس األشهاد

  : تطبيقات الضابط: المطلب الثالث

لـدان بيننـا وبـني أهلهـا ُفجريات يف بالد املسلمني، وال يف بَّال جيوز عمل الت -١
 هــذه التفجــريات تــدخل يف َّ؛ ألنٍ اعتــداءِ وعــدمٍنــةْدُ وهٍ ســالمُمعاهــدات
ًخوال أولوياُاالغتيال د ّ ِْ َ  . ً رشعاٌ ممنوعٍ اغتيالُّ، وكلً

ُحيرم -٢ ْ  ٍ، أو هدنـةٍد وهو الذي له عهد مع املسلمني بعقد جزيـةَاهعُالـماغتيال  َ
                                            

 

 ).٣٢٤(تيسري الكريم الرمحن )  ١(
، )٥٨٢٣( حديث رقم –ٰ باب  ما يدعى الناس بآبائهم – كتاب األدب –أخرجه البخاري : متفق عليه)  ٢(

 ).١٧٣٥( حديث رقم – باب حتريم الغدر – كتاب اجلهاد والسري –ومسلم 
 ).٤/٢٣٥(إحكام األحكام )  ٣(



 
 

 

٤٤٣ 

 يف دار ً دائمـةًمي الذي يقـيم إقامـةِّ، وال الذ)١(ٍ من مسلمٍ أو أمانٍمن سلطان
 .ً رشعاٌ ممنوعٍ اغتيالَّلُ كَّ؛ ألن)٢(اإلسالم ويلتزم بأحكام اإلسالم

 عـىل تـرك ٌ وعقـدٌعدوهم الذي بينهم وبينه عهـد ُحيرم عىل املسلمني مباغتة -٣
 كـل اغتيـال َّ؛ ألن فيستعد للقتـالم قد فسخوا العقدَّعلموه أهنُ حتى يالقتال

ًممنوع رشعا ٌ.   

   

                                            
 

 ).١٢/٢٥٩(اري، ابن حجر فتح الب: انظر)  ١(
؛ بـدائع الـصنائع، الكاسـاين )٨/٨٠(؛ هناية املحتاج، الـرشبيني )١٠/٥٦٧(املغني، ابن قدامة : انظر)  ٢(

)٧/١١٠.( 



 
 

 

٤٤٤ 

  ةـــاخلامت

 ٰنا حممد وعىلِّبين ٰاحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات، والصالة والسالم عىل
 .آله وصحبه وسلم

 األحكام لإلمام كامالقواعد والضوابط الفقهية يف كتاب إح فهذه هي :وبعد
ٍ، جمموعة يف رسالة مستقلة، أرجـو أن يكـون -رمحه اهللا–ِّ الدين ابن دقيق العيد يتق ٍ ً

ُفيها إضافة جديدة لعلم القواعد الفقهية، وقد توصلت  ٰ إىل من خـالل بحثـي هـذاَّ
 :َّالنتائج التالية

ٍ وضع تعريف للقاعدة الفقهية والـضابط ٰتوصلت من خالل هذا البحث إىل -١
ُحكم كيل فقهي يتعرف منه أحكام جزئيات  «:قهي؛ فالقاعدة الفقهية هيالف َّ ٌُ

ُحكم كيل فقهي يتعرف منه  «:َّوالضابط الفقهي هو. » ًٍكثرية من أبواب مبارشة َّ ٌُ
 .» ًٍأحكام جزئيات كثرية من باب مبارشة

َّإن مالمح الت -٢  ؛-رمحـه اهللا– يف فقه اإلمام ابن دقيق العيد ًقعيد كانت واضحةَّ
ًبل يعد من الـمكثرين التقعيد تعليال واسـتدالال، ً َّ ُُّ ُ فقـد كـان غالبـا مـا يتبـع ُ ُ ً
 جتمع املسائل والفروع ٍ فقهيةٍمباحثه بعد االستدالل واملناقشة بصياغة قاعدة

 .م املسائل حسب ما يقتضيه املقامكٍ، أو ضابط فقهي حيٍمن كل باب
–هية عند اإلمام ابن دقيق العيـد َّمن أبرز ما تتميز به القواعد والضوابط الفق -٣

ُأهنا قواعد وضوابط مستنبطة، حيث اسـتنبطها : -رمحه اهللا  مـن -رمحـه اهللا–َّ
ُالكتاب، والسنَّة، وما أثر عن سلف األمة، وهـو مـا : َّمعينها األصيل الصايف ُّ

ٰيدل داللة ناطقة بقدرة هذا اإلمام عىل ً ً َّ االجتهاد، وأنه فقيه وأصـويل راسـخ ُّ



 
 

 

٤٤٥ 

ُّ بعيد الغور رغم أن شهرته يف هذا امليدان أقلالقدم َّ ْ  منها يف جانـب احلـديث ُ
 .وعلومه

ُّويف هناية هذا املطاف أود أن أذكر بعض املقرتحات والتوصيات التي ظهرت 
، وهـي -رمحه اهللا –  البن دقيق العيدحكام األحكامإيل من خالل دراستي لكتاب 

 : النَّحو التايلٰعىل
ٍ بـصورة "إحكام األحكام رشح عمدة األحكـام"اج كتاب إعادة إخر ُأقرتح -١

ُ، تـسهل العلمية، ووضع فهـارس موضـوعية لـهومكانة ممليه تليق بمكانته 
ٍ ما فيه من نفائس ودررٰالوصول إىل َ.  

َّلقد ميلء كتاب أحكام األحكام بالقواعد األصولي -٢ ُ ُة، وهي حقيقة بأن جتمـع ُ ٌ
َّوتدرس يف رسالة علمي ٍ   .ملسو هيلع هللا ىلصَّأفعال الرسول مبحث َّما يتعلق ب َّ، ال سيامٍةُ

ٍألتمس من قسم الـرشيعة القيـام بتـدريس الكتـاب كمقـرر -٣  ملـادة أحاديـث َّ
َّ؛ حيث إن ابن دقيق األحكام ُ كثريا ما يورد احلديث النَّبـوي ويف -رمحه اهللا–ُ ُ ً

َّ بإيراد القاعدة األصولية ومـا يتخـرج عليهـا مـن فـروع ُيقومله أثناء رشحه 
َّ، ويف هذا مجع بني فقه احلديث وبـني مـا يتخـرج ٍنبطة من احلديثَمستٍفقهية  ٌ

 .ٍعىل األصول من فروع
ٰواحلمد هللا رب العاملني وصىل  آلـه ٰ نبينـا حممـد وعـىلٰ اهللا وسلم وبارك عـىلِّ

 .وصحبه



 

 
  

  الفهــــارس
  
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 
 

 

٤٤٧ 

 

  الصفحة  رقمها  السورة  ةــــــــاآلي  م
  ٤٣  ٢-١  الفاحتة  ﴾ )  (!"  #  $  %   &  ' ﴿   -١

٢-   ﴿a  `﴾ ٨٣، ٤٣  البقرة ،
١٢١  ١١٠  

٣-   ﴿H  G  F  E﴾ ٢٥٤  ١٧٧  البقرة  
٤-   ﴿a  `  _  ^  ]  ﴾ ٢٣٢  ١٧٨  البقرة  

٥-   ﴿©  ¨   §  ¦  ¥  ¤﴾  ٢٧٩  ١٧٩  البقرة  

٦-   ﴿ ̄  ®  ¬  «   ª  ©  ¨  §﴾ ٢٠٠  ١٨٥  البقرة  

٧-   ﴿  b    a  `  _   ̂﴾ ٣٨٣  ١٩٤  البقرة  
٨-   ﴿    w  v  u tx  ﴾ ١٩٦  ١٩٥  البقرة  
٩-   ﴿�    ~  }    |  {z﴾  ٢٧٨  ١٩٥  البقرة  

١٠-   ﴿Ó  Ò    Ñ  Ð   Ï        Î  Í  Ì  Ë﴾  ٢٤٣  ١٩٦  البقرة  

١١-   ﴿l  k   j  i  h﴾ ٢٠٧  ٢٢٨  البقرة  

١٢-   ﴿~  }   |  {  z  y﴾   ٣٧٠  ٢٣٣  البقرة  
١٣-   ﴿ ... t  s  r  q  p  o﴾ ٤٢٢  ٢٨٢  البقرة  
  ٤٢٣  ٢٨٣  البقرة ﴾...  8  9  : ...  ﴿   -١٤
١٥-   ﴿¬  «  ª  ©   ¨  §﴾  ١٧٣  ٢٨٦  البقرة  



 
 
 

 

٤٤٨ 

  الصفحة  رقمها  السورة  ةــــــــاآلي  م
١٦-   ﴿[  Z  Y  X  W  V   U  T  ...﴾  ٢٧٨  ٧٤-٧٣  آل عمران  

-٢٠٧  ١٩  النساء ﴾³  ´﴿   -١٧
٢٠٨  

  ٢٧٢  ٢٣  النساء ﴾^  _    `    ﴿   -١٨
  ٢٣٧  ٢٩  النساء ﴾9  :     ;  >  =  <    ﴿   -١٩
٢٠-   ﴿  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª    ©  ¨  ﴾  ١٦٦  ٥٨  النساء  
٢١-   ﴿  ¬  ´  ³  ²  ±   °   ¯  ®

µ     ﴾  
  ١٦٧  ٦٥  النساء 

٢٢-   ﴿a  `﴾ ١٢١  ٧٧  النساء  

٢٣-   ﴿Õ  Ô   Ó     Ò    Ñ  Ð  Ï﴾ ١٠٨  ٧٨  النساء  
٢٤-   ﴿f   e  d  c  ...  ﴾ ٤٣٩  ٩٣  النساء  

٢٥-   ﴿Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó ﴾  ٢٠١  ١٠١  النساء  
٢٦-   ﴿^  ]  \  [  Z﴾ ٢٥٣  ١  املائدة  
  ٤٢٠  ٤٢  املائدة ﴾5  6  7  8  9﴿   -٢٧

٢٨-   ﴿¶  µ   ́ ³  ²  ± ﴾ ٣٨٤  ٤٥  املائدة  

  ٢٠٩  ٨٩  املائدة  ﴾  ...   £  ¤  ¥   ¦  §  ¨﴿   -٢٩

  ٣٢٠  ١٤١  األنعام ﴾ ¥  ¦  §     ¨ ﴿   -٣٠
  ٢٧٢  ٣١  األعراف ﴾ $  %  &  '     )﴿   -٣١



 
 
 

 

٤٤٩ 

  الصفحة  رقمها  السورة  ةــــــــاآلي  م
٣٢-   ﴿K  J  I  H   G    F  E ﴾ ٢٠٨  ١٩٩  األعراف  
٣٣-   ﴿  g  f   e  d  c﴾ ٤٤٠  ٥٨  األنفال  
٣٤-   ﴿«  ª  ©  ¨ ...﴾ ١٦٠  ٥  لتوبة ا  

٣٥-   ﴿b  a  `  _  ^  ]  \  [Z     Y  X  W  V﴾ ١٥٢  ٣٦  يونس  

٣٦-   ﴿J  I        H  G  F  E  D  ...﴾ ١٠٨  ٩١  هود  

  ٥٢  ٩٣-٩٢  احلجر  ﴾&  '   )  (  *  +           ,﴿   -٣٧
  ١٠٦  ١٢٧  احلجر  ﴾!  "  #     $  %  &  '﴿   -٣٨

٣٩-   ﴿È  Ç  Æ  Å  Ä  ...﴾ ١٠٦  ٢٦  النحل  
٤٠-   ﴿Õ  Ô  Ó  Ò  ÑØ  ×  Ö  ﴾  ٢٧٨  ١٢٨  النحل  
٤١-   ﴿¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ﴾ ٣٨٤  ١٢٦  النحل  
  ١٦٦  ٣٤  اإلسراء  ﴾{  ~  �  ¡  ¢    £   ¤  ¥  ¦  §  ¨﴿   -٤٢
٤٣-   ﴿Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á﴾ ١٤٨  ٣٦  اإلسراء  
  ٢٥٤  ٧٦  الكهف ﴾,  -        .  /  0  1  2  3﴿   -٤٤

  ١٨٨  ١٤  طه  ﴾ /  0  1﴿   -٤٥
  ٤١٣  ٧٢  طه ﴾ ®  ¯  °  ±﴿   -٤٦
  ١٩٦  ١١٥  طه  ﴾>  =  <  ?﴿   -٤٧
٤٨-   ﴿k  j﴾ ٣٥٨  ٨٢  يوسف  
  ٥١  ٤٧  احلج  ﴾)  (    *  +  ,      -  .  /﴿   -٤٩



 
 
 

 

٤٥٠ 

  الصفحة  رقمها  السورة  ةــــــــاآلي  م
٥٠-   ﴿  ¢¡  �   ~  }   |   {  z﴾ ٢٠٠  ٧٨  احلج  

  ٢٩١  ٢-١  املؤمنون  ﴾!  "  #  $  %  &  '  )  (﴿   -٥١
٥٢-   ﴿¿    ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸   ...﴾  ٢٦  ١٠١  املؤمنون  
  ٤٠٥  ٢  النور   املؤمنني وليشهد عذاهبام طائفة من   -٥٣
  ٢٧٨  ٦٨  القصص ﴾...  ¯   °  ±  ²  ³﴿   -٥٤
٥٥-   ﴿T  S     R  Q﴾  ٢٨٣  ١٤  لقمان  
٥٦-   ﴿È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã        Â  Á﴾ ٣١١  ٢١  األحزاب  
  ٤١٣  ١٢  فصلت ﴾ !  "  #  $  %﴿   -٥٧

  ٣٨٤  ٤٠  الشورى ﴾  |  {  ~  �﴿   -٥٨

  ٣٨٤  ٤٠  الشورى ﴾ ¢  £   ¤  ¥  ¦  §﴿   -٥٩
٦٠-   ﴿Ô  Ó  Ò﴾ ٢٥٠  ١٨  حممد  
٦١-   ﴿Y  X  W  V  U  ...  ﴾ ٢٣١  ٢١  الطور  
٦٢-   ﴿z  y  x  w﴾ ١٧٤  ١٦  التغابن  
  ٤٢٢  ٢  الطالق ﴾\  [  ^... ﴿   -٦٣
  ٥٠  ٦  التحرمي ﴾  ...  »  ¬  ®  ¯  °   ±   ²﴿   -٦٤

 

 
 



 
 
 

 

٤٥١ 

 

  الصفحة  طرف احلــديث أو األثـــر   م
  ٣٦٦------------------- فإن جاءت به أكحل العينني، سابغ اإلليتنيأنظروها  -١
  ٢٥٦--------------------أحق الرشوط أن توافوا هبا ما استحللتم به الفروج  -٢
  ٣٩٦--------------------------ادرءوا احلدود عن املسلمني ما استطعتم  -٣
  ٢٢٢--------------إذا أرسلت كالبك املعلمة، وذكرت اسم اهللا، فكل مما أمسكن  -٤
  ٢٩٤--------------------إذا أقيمت الصالة، وحرض العشاء، فابدأوا بالعشاء  -٥
َّإذا أنا مت فأحرقوين ثم اسحقوين ثم ذروين يف الريح يف البحر، فواهللا لئن يقدر عيل ريب   -٦ ُ

  ١٩٣--------------------------------------------ليعذبني
  ٤٤٢--------------ُإذا مجع اهللا عز وجل األولني واآلخرين، يرفع لكل غادر لواء  -٧
  ٢٠٢----ٰإذا خطب أحدكم املرأة، فإن استطاع أن ينظر منها ما يدعوه إىل نكاحها، فليفعل  -٨
ً ثالثا أم أربعا فليطرح الشكٰا شك أحدكم يف صالته فلم يدر كم صىلإذ  -٩ ً--------١٥٤  
ًإذا شهدت إحداكن املسجد فال متس طيبا  - ١٠ ُّ-------------------------٢٩٩  
  ٣٥٤--------------- يستأمره فيها، فقالملسو هيلع هللا ىلص النبي ٰىًأصاب عمر أرضا بخيرب، فأت  - ١١
  ١٦١---- بحجر، فقتلتها وما يف بطنهاٰىْاقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحدامها األخر  - ١٢
َأكان  - ١٣ َ ُّالنبي َ ِ ِّيصيل وسلم عليه اهللا ٰصىل َّ َ ِنعليه؟ ِيف ُ ْ َ ْ َقال َ ْنعم: َ َ َ-----------------٢٢٧  
  ٤٢١-------أال إنام أنا برش، وإنام يأتيني اخلصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض  - ١٤
َأمل تر  - ١٥ ٰنظر آنفا إىل ً أن جمززايَ   ٣٦٤---------------- زيد بن حارثة وأسامة بن زيدً
ٰإن ابني كان عسيفا عىل  - ١٦   ٣٣٩------ ابني الرجمٰ بامرأته، وإين أخربت أن عىلٰى هذا، فزنً
ٌإن احلالل بني وإن احلرام بني، وبينهام أمور مشتبهات  - ١٧ ٌِّ ِّ-------------------٢٣١  
  ٣٧٥----------------------------ِّإن الرضاعة حترم ما حيرم من الوالدة  - ١٨
  ٢٢٤--------إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهللا، ال ينخسفان ملوت أحد وال حياته  - ١٩



 
 
 

 

٤٥٢ 

  الصفحة  طرف احلــديث أو األثـــر   م
  ٤٢٢----------بك، ويثبت لسانك، فإذا جلس بني يديك اخلصامنإن اهللا سيهدي قل  - ٢٠
  ٣٢٩-----------------َّإن اهللا ورسوله حرم بيع اخلمر وامليتة واخلنزير واألصنام  - ٢١
  ١٧٩----------------------------إن اهللا وضع عن أمتي اخلطأ والنسيان  - ٢٢
َّ منابر من نور، عن يمني الرمحن عز وجلٰإن املقسطني عند اهللا عىل  - ٢٣ َّ------------٤٢٠  
ٰ صىلملسو هيلع هللا ىلصأن النبي   - ٢٤   ٢٤٣-- فقام يف الركعتني األوليني، ومل جيلس، فقام الناس معه هبم الظهرَّ
 قتل النساء ملسو هيلع هللا ىلص مقتولة، فأنكر النبي ملسو هيلع هللا ىلصأن امرأة وجدت يف بعض مغازي النبي   - ٢٥

  ٤٣٨-------------------------------------------والصبيان
  ٣٨٥-------- من فعل هذا بك؟: ًأن جارية وجد رأسها مرضوخا بني حجرين، فقيل  - ٢٦
  ٢٨٤--------------عم الطعامتط: أي اإلسالم خري؟ قال: ملسو هيلع هللا ىلصًأن رجال سأل النبي   - ٢٧
  ٢٨٣-----------إيامن باهللا ورسوله: أي العمل أفضل؟ فقال: ُ سئلملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهللا   - ٢٨
  ٣٦٧-٣٦٦---)عن عمر(َّأن عمر ابن اخلطاب كان يليط  أوالد اجلاهلية بمن ادعاهم يف اإلسالم   - ٢٩
ً مالئكة سيارة فضالٰإن هللا تبارك وتعاىل  - ٣٠ ُ ُ---------------------------٢٧٦  
  ٣٠٦-------------ن، فإذا نيس أحدكم، فليسجد كام تنسوٰىإنام أنا برش مثلكم، أنس  - ٣١
  ١٦٧------)أثر عن عمر.............. (إين أنزلت نفيس من مال اهللا بمنزلة وايل اليتيم  - ٣٢
  ٤٢٩-----------)أثر عن عمر(إياك والغضب، والقلق، والضجر، والتأذي بالناس،   - ٣٣
ًأيام امرأة أصابت بخورا فال تشهد معنا العشاء اآلخرة  - ٣٤ ٍ------------------٣٠٠  
  ٢٠١-----------------------------------سمحةبعثت باحلنيفية ال  - ٣٥
  ٤٠٩-------يا رسول اهللا، هلكت:  إذ جاءه رجل، فقالبينام نحن جلوس عند النبي   - ٣٦
  ٢١٣-- إذا رأيت أنك قد طهرتٰىحتييض ستة أيام أو سبعة أيام يف علم اهللا، ثم اغتسيل حت  - ٣٧
  ٣١٣---------------------------تصدقن فإين رأيتكن أكثر حطب جهنم  - ٣٨
  ٢٣٢------------ألرضٍحديث الرجل الذي قتل مئة نفس ثم سأل عن أعلم أهل ا  - ٣٩
  ٢٢٤-----أهنا كانت حتت سعد بن خولة ": – ريض اهللا عنها –حديث سبيعة األسلمية  - ٤٠



 
 
 

 

٤٥٣ 

  الصفحة  طرف احلــديث أو األثـــر   م
  ٢١١-٢١٠---------------------------خذي أنت وبنوك ما يكفيك باملعروف  - ٤١
  ٣٤٥----------------------------------------اخلراج بالضامن  - ٤٢
  ٢٦٨-٢٦٧-فإين إذن صائم: ال، قال: ٌهل عندكم يشء؟ فقلنا: ٍ ذات يوم فقالملسو هيلع هللا ىلصدخل عيل النبي   - ٤٣
  ١٧٤------ أنبيائهمٰام هلك من كان قبلكم بسؤاهلم واختالفهم عىلدعوين ما تركتكم، إن  - ٤٤
َّ الراحلة يسبح يومئ برأسه قبل أي وجه توجهٰ وهو عىلملسو هيلع هللا ىلصرأيت رسول اهللا   - ٤٥ َ ِِّ ُ ُ ُ------٢٦٦  
  ٢٨٣-٢٨٢------------ وقتهاٰالصالة عىل:  اهللا؟ قالٰأي العمل أحب إىل: ملسو هيلع هللا ىلصسألت النبي   - ٤٦
ْ نفل الربع يف البدأة، والثملسو هيلع هللا ىلصشهدت النبي   - ٤٧ ُّ   ١٦٧-----------------لث يف الرجعةَّ
َّصدقة تصدق اهللا هبا عليكم، فاقبلوا صدقته  - ٤٨ ٌ------------------------٢٠١  
ٰصىل  - ٤٩ ٰ صاليت العيش، فصىلٰى إحدملسو هيلع هللا ىلص بنا  رسول اهللا َّ   ٣٠٤-٣٠٣--------َّ بنا ركعتني، ثم سلمَّ
  ٣٢٢---------------العجامء جبار، والبئر جبار، واملعدن جبار، ويف الركاز مخس  - ٥٠
  ٢٠٢----------------------------َّعليكم برخصة اهللا التي رخص لكم  - ٥١
  ٣٤٥-----------------------------------------لغلة بالضامنا  - ٥٢
  ٣٩٨---------------------------------فهال تركتموه وجئتموين به   - ٥٣
  ٢٨٤----من سلم املسلمون من لسانه ويده: يا رسول اهللا، أي اإلسالم أفضل؟ قال: قالوا  - ٥٤
  ٢١١----------------- أهل احلوائط حفظها بالنهارٰأن عىلملسو هيلع هللا ىلص  رسول اهللا ٰقىض  - ٥٥
ً راحلته حيث توجهت به، يومئ إيامءٰ يصيل يف السفر عىلملسو هيلع هللا ىلصكان النبي   - ٥٦ ُ---------٢٦٦  
  ٣٧٢-٣٧١------عرش رضعات معلومات حيرمن، فنسخن:  من القرآنٰكان فيام أنزل اهللا تعاىل  - ٥٧
ًكان يصيل ليال طويال قائام، وليال طويال قاعدا  - ٥٨ ً ً ً ًً-----------------------٢٦٧  
  ٢٣٩-------------------َكل من مال يتيمك غري مرسف، وال مبادر، وال متأثل  - ٥٩
  ٢٢٤-٢٢٣----)بن مسعودعن ا.... (.اقرأ علينا، فقرأت: كنت بحمص، فقال يل بعض القوم  - ٦٠
  ٣٧٥-٣٧٤------َّال حتل يل، حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاعة  - ٦١
  ٢٤٨-----ال ترصوا اإلبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخري النظرين بعد أن حيلب  - ٦٢



 
 
 

 

٤٥٤ 

  الصفحة  طرف احلــديث أو األثـــر   م
  ١٥٩------------- بيع بعض، وال تناجشواٰال تلقوا الركبان، وال يبع بعضكم عىل  - ٦٣
  ٢٩٩---------------------------------إماء اهللا مساجد اهللاال متنعوا   - ٦٤
  ٣٧١------------------------------------ال رضاع إال يف احلولني  - ٦٥
  ٢٩٥----------------------ال صالة بحرضة طعام، وال هو يدافعه األخبثان  - ٦٦
  ٣٨٣--------------------------------------ال قود إال بالسيف  - ٦٧
ٍّال جيلد فوق عرشة أسواط إال يف حد من حدود اهللا  - ٦٨ ٍُ ُ--------------------١٦٨  
  ٤٢٨-----------------------------ٌال حيكم أحد بني اثنني وهو غضبان  - ٦٩
  ١٥٣--------------------------ًأو جيد رحياً يسمع صوتا ٰىال ينرصف حت  - ٧٠
عن النعامن بن ..( إن كانت أحلتها لك جلدتكملسو هيلع هللا ىلصألقضني فيك بقضية رسول اهللا   - ٧١

  ٣٩٩---------------------------------------------)بشري
  ٤٣٩----------------------لزوال الدنيا أهون عند اهللا من قتل رجل مسلم  - ٧٢
  ٣٩٧-----------------------------لعلك قبلت، أو غمزت، أو نظرت  - ٧٣
ٍ ناس دماء رجال وأمواهلمٰىَّ الناس بدعواهم الدعٰىُلو يعط  - ٧٤ ٌ---------------٤٢٣  
  ٢٧٢------------------ أمتي ألمرهتم بالسواك عند كل صالةٰ أن أشق عىللوال  - ٧٥
  ٢٠٣--------------------------------ِّليس من الرب الصيام يف السفر  - ٧٦
  ٢٣١-٢٣٠---------------------------------------املرء مع من أحب  - ٧٧
  ٢٥٤----------------------------------- رشوطهمٰاملسلمون عىل  - ٧٨
  ٢١٢--------------------املكيال مكيال أهل املدينة، والوزن وزن أهل املدينة  - ٧٩
  ٣٤٠-------------------------ٌّمن أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد  - ٨٠
  ٢٣٩-------انً كلبا، إال كلب صيد، أو ماشية، نقص من أجره كل يوم قرياطٰىنقتامن   - ٨١
  ٢٨٧-----------------------َّمن خاف أن ال يقوم من آخر الليل فليوتر أوله  - ٨٢
  ١٨٦-------------------- صالتنا، ونسك نسكنا فقد أصاب النسكٰمن صىل  - ٨٣



 
 
 

 

٤٥٥ 

  الصفحة  طرف احلــديث أو األثـــر   م
  ٢٦٨-------------------------من مل جيمع الصيام قبل الفجر فال صيام له  - ٨٤
  ١٨٨-١٨٧-----------------هلا إال ذلكمن نيس صالة فليصلها إذا ذكرها، ال كفارة   - ٨٥
  ١٨٧-١٨٦-------من نيس وهو صائم، فأكل أو رشب، فليتم صومه، فإنام أطعمه اهللا وسقاه  - ٨٦
  ٢٣٠---------------------------------------- القوم منهمٰموىل  - ٨٧
  ٣٨٣------------------------------------ عن املثلةملسو هيلع هللا ىلص النبي ٰىهن  - ٨٨
  ٣٣٠---------------- عن قيل وقال، وإضاعة املال، وكثرة السؤالملسو هيلع هللا ىلص النبي ٰىهن  - ٨٩
  ١٦٠-------------------حها يبدو صالٰى عن بيع الثمرة حتملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا ٰىهن  - ٩٠
ًواهللا لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليال ولبكيتم كثريا  - ٩١ ً------------------٣١٣  
  ١٨٩--------------------- بطحان، فتوضأ للصالة ٰواهللا ما صليتها، فقمنا إىل  - ٩٢
  ٣٥٨-----------------------------------------الولد للفراش  - ٩٣
  ٢٩٩---------------------------------------وليخرجن تفالت  - ٩٤
َّوما تقرب إيل عبدي بيشء أحب إيل مما افرتضته عليه  - ٩٥ َّ َّ-------------------٢٤٨  



 
 
 

 

٤٥٦ 

 

  الصفحة  العلـــــــــــم  م
  ١٣٦    يصمد بن بشري، أبو الطاهر التنوخإبراهيم بن عبد ال  -١
  ١٠٠   إبراهيم بن عيل بن حممد، أبو الوفاء، برهان الدين ابن فرحون اليعمري املالكي  -٢
  ١٥٨   إبراهيم بن حممد بن الرسي، أبو إسحاق، الزجاج النحوي اللغوي  -٣
  ١٣٥    أبو إسحاق، اللخمي الغرناطي، بن حممدٰىوسإبراهيم بن م  -٤
َأبو السنابل بن بعكك بن احلارث بن عميلة، العبدري القريش  -٥ ْ َ  ٢٢٥  
  ٣٠٩    عالء الدين الكاساين،أبو بكر بن مسعود بن أمحد  -٦
  ١١٣    بن عثامن احلسيني اخلادمي النقشبندي احلنفيٰىأبو سعيد حممد بن مصطف  -٧
  ٣   عبد الرمحن، أبو العباس، شهاب الدين، الصنهاجي القرايفأمحد بن إدريس بن   -٨
  ٧٩   أمحد بن احلسن بن أمحد، أبو شجاع األصبهاين القايض  -٩
  ٨١   أمحد بن احلسني بن سهل، أبو بكر الفاريس  - ١٠
ْأمحد بن احلسني بن عيل، أبو بكر اخلرسوجردي البيهقي الشافعي  - ١١ ِْ ْ َ ُ   ٤٦  
ّسالم، أبو العباس، تقي الدين ابن تيمية احلراين النمريي أمحد بن عبد احلليم بن عبد ال  - ١٢

  ٣٠   احلنبيل
  ٤٦   أمحد بن عيل بن ثابت أبو بكر، املعروف باخلطيب البغدادي  - ١٣
  ٣١   أمحد بن عيل بن حممد بن حممد، أبو الفضل، شهاب الدين ابن حجر العسقالين  - ١٤
  ٢٦٠    أبو بكر الرازي البغدادي،أمحد بن عيل  - ١٥
  ١٦٣   فارس بن زكريا، أبو احلسني اللغويأمحد بن   - ١٦
  ٨٨   أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل، أبو عبد اهللا الشيباين اإلمام  - ١٧
  ٦١   أمحد بن حممد بن منصور، نارص الدين ابن املنري اجلذامي اإلسكندراين املالكي  - ١٨
  ٣٤٦    بن حممد، أبو العباس الونرشييس التلمساينٰىأمحد بن حيي  - ١٩



 
 
 

 

٤٥٧ 

  الصفحة  العلـــــــــــم  م
  ٤١٣   ن حممد بن حممود بن خليفة أبو سنةأمحد فهمي ب  - ٢٠
  ٣٦٤   أسامة بن زيد بن حارثة بن رشاحيل أبو زيد الكلبي  - ٢١
إسامعيل بن أمحد بن سعيد، أبو الفـداء، عـامد الـدين، ابـن األثـري احللبـي الـشافعي   - ٢٢

  ٦٢   الكاتب األديب
  ١٧٠    الرتكي اجلوهري الفارايبإسامعيل بن محاد أبو نرص  - ٢٣
  ٦٤   مر  بن كثري، أبو الفداء عامد الدين القريش الدمشقيإسامعيل بن ع  - ٢٤
  ٨١  إسامعيل بن حممد أمني بن مري سليم الباباين البغدادي  - ٢٥
  ٣٧٤   أمامة بنت محزة بن عبد املطلب  - ٢٦
  ١٨٧   أنس بن مالك بن النرض بن ضمضم، أبو محزة األنصاري اخلزرجي النجاري  - ٢٧
  ٣٣٩   أنيس األسلمي صاحب رسول اهللا  - ٢٨
  ٢٥٠   أوس بن حجر بن مالك، أبو رشيح التميمي  - ٢٩
  ١٨٥   الرباء بن عازب بن احلارث، أبو عامرة اخلزرجي األنصاري  - ٣٠
  ٢٠   هبز بن حكيم بن معاوية بن حيدة  - ٣١
جابر بن عبد اهللا بن عمـرو بـن حـرام، أبـو عبـد الـرمحن وأبـو عبـد اهللا األنـصاري   - ٣٢

  ١٨٨   اخلزرجي السلمي
  ٢١٧ اخلطفي، أبو حرزة، التميمي الكلبي الريبوعيجرير بن عطية بن حذيفة   - ٣٣
  ٢٢ جعفر بن تغلب بن جعفر، أبو الفضل، كامل الدين األدفوي  - ٣٤
  ٣٩٨  النعامن بن بشريٰحبيب بن سامل األنصاري، موىل  - ٣٥
  ٥٢ ُالعجمي حممد أبو حممد، بن ٰىعيس بن ُحبيب  - ٣٦
  ١٦٧ حبيب بن مسلمة بن مالك بن وهب، أبو عبد الرمحن الفهري  - ٣٧
  ١٨٢ )املروروذي(احلسني بن حممد بن أمحد، أبو عيل، املروذي   - ٣٨



 
 
 

 

٤٥٨ 

  الصفحة  العلـــــــــــم  م
  ٣٨٦ احلسني بن مسعود بن حممد، أبو حممد، حميي السنة البغوي الشافعي  - ٣٩
  ١٥٤ اخلطايب البستي  أبو سليامن،،بن حممد بن إبراهيم) أمحد(ْمحد   - ٤٠
  ٣٧٤ شميمحزة بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف، أبو عامرة القريش اهلا  - ٤١
  ٢١٣ محنة بنت جحش  بن رياب األسدية  - ٤٢
  ٤٢٦ اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم، أبو عبد الرمحن األزدي الفراهيدي البرصي  - ٤٣
  ٢٤ خليل بن أيبك بن عبد اهللا، أبو الصفاء، صالح الدين الصفدي  - ٤٤
ِخليل بن كيكلـدي بـن عبـد اهللا  - ٤٥ َ ْ  ، العالئـي الدمـشقي، صـالح الـدين، أبـو سـعيد،َ

  ٢١١  الرتكي،لشافعيا
  ٣٦٥ خولة بنت عاصم امرأة هالل بن أمية  - ٤٦
  ٣٠٥ ذو اليدين اخلرباق السلمي، صاحب رسول اهللا  - ٤٧
  ٣٦٤ زيد بن حارثة بن رشاحيل أبو أسامة الكلبي  - ٤٨
  ٣٣٨ زيد بن خالد اجلهني  - ٤٩
  ١٢٨ زين الدين بن إبراهيم بن حممد، ابن نجيم املرصي  - ٥٠
  ٢٩٩ بن عتاب الثقفية، زوج عبد اهللا بن مسعود) عاويةأو أيب م(زينب بنت معاوية   - ٥١
  ٢٣٨ سامل بن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب، أبو عمر القريش العدوي املدين  - ٥٢
  ٢٢٤ سبيعة بنت احلارث األسلمية  - ٥٣
  ٢٢٤ سعد بن خولة العامري  - ٥٤
  ١٥٤ سعد بن مالك بن سنان، أبو سعيد اخلدري األنصاري اخلزرجي  - ٥٥
  ٤٦  بن أيوب، أبو القاسم الطرباين اللخميسليامن  بن أمحد  - ٥٦
 أبو الربيـع نجـم الـدين الطـويف الـرصرصي ، سليامن بن عبد القوي بن عبد الكريم  - ٥٧

  ٢٣٢ البغدادي



 
 
 

 

٤٥٩ 

  الصفحة  العلـــــــــــم  م
  ٣٦٦ سليامن بن يسار، أبو أيوب املدين  - ٥٨
  ٣٦٦ )رشيك بن سحامء( رشيك بن عبدة بن مغيث العجالين البلوي  - ٥٩
  ١١٣ حممد مكي احلسيني احلمويشهاب الدين أبو العباس أمحد بن   - ٦٠
  ٢١٠ صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس، أبو سفيان القريش األموي  - ٦١
عائشة بنت أيب بكر الـصديق عبـد اهللا بـن عـثامن أيب قحافـة، أم املـؤمنني أم عبـد اهللا   - ٦٢

  ٢١٠ التيمية القرشية
  ٢٦٦ عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك، أبو عبد اهللا العنزي  - ٦٣
  ٨٠ بن عبد الرمحن بن عبد اهللا، أبو حممد ابن اخلراط األزدي اإلشبييلعبد احلق   - ٦٤
  ١٧٣ عبد احلق بن عطية بن غالب بن عبد الرمحن أبو حممد، املحاريب  - ٦٥
  ٧٦ عبد احلي بن أمحد بن حممد، أبو الفالح، ابن العامد العكري الصاحلي احلنبيل  - ٦٦
  ١٨٠ ين السيوطيعبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد بن سابق، جالل الد  - ٦٧
  ٤٢٧ عبد الرمحن بن أيب بكرة نفيع بن احلارث، أبو بحر الثقفي  - ٦٨
عبد الرمحن بن أمحـد بـن رجـب، أبـو الفـرج زيـن الـدين، الـسالمي البغـدادي ثـم   - ٦٩

  ٣ الدمشقي
  ٣٩٩-٣٩٨ عبد الرمحن بن حنني  - ٧٠
  ٦٥ عبد الرمحن بن صخر، أبو هريرة الدويس  - ٧١
لف، أبـو القاسـم، تقـي الـدين ابـن بنـت األعـز، عبد الرمحن بن عبد الوهاب بن خ  - ٧٢

  ٤٨ العالمي املرصي
عبد الرمحن بن عوف بن عبد عوف بن عبد احلارث بـن زهـرة، أبـو حممـد الزهـري   - ٧٣

  ٣٩٠ القريش، الصحايب اجلليل
  ٣٨٤ عبد الرمحن بن نارص بن عبد اهللا السعدي التميمي  - ٧٤



 
 
 

 

٤٦٠ 

  الصفحة  العلـــــــــــم  م
  ٢٦  القريش اإلسنوي،ينعبد الرحيم بن احلسن بن عيل، أبو حممد، مجال الد  - ٧٥
 بـن تيميـة،  جمـد الـدين أبـو الربكـات بن أيب القاسم اخلرض،عبد السالم بن عبد اهللا  - ٧٦

  ٧٥ احلراين
  ٤  الشافعي أبو حممد سلطان العلامء السلمي،عبد العزيز بن عبد السالم بن أيب القاسم  - ٧٧
لـدين املنـذري عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد اهللا بن سالمة، أبـو حممـد، زكـي ا  - ٧٨

  ٣٨- ٣٧ املرصي
  ٨٥ عبد الغني بن عبد الواحد بن عيل، أبو حممد، تقي الدين املقديس اجلامعييل احلنبيل  - ٧٩
  ٣٢٧ عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة، أبو حممد، موفق الدين اجلامعييل املقديس  - ٨٠
  ٢٠٥ عبد اهللا بن أمحد بن حممود، أبو الربكات، حافظ الدين النسفي  - ٨١
 ثـم اليمني الشافعي اليافعي الدين، السعادات، عفيف أبو عيل،  بن أسعد بن اهللا بدع  - ٨٢

  ٦٣ املكي
  ٣٧٢-٣٧١ عبد اهللا بن الزبري بن العوام بن خويلد األسدي القريش  - ٨٣
  ٣٢١ عبد اهللا بن العباس بن عبد املطلب، أبو العباس القريش اهلاشمي  - ٨٤
  ١٥٣ عبد اهللا بن زيد بن عاصم، األنصاري املازين  - ٨٥
  ٣٦٠ عبد اهللا بن سعد بن سعيد، أبو حممد ابن أيب مجرة األزدي األندليس  - ٨٦
عبد اهللا بن عبد العزيز بن عبد اهللا بن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب، أبـو عبـد الـرمحن   - ٨٧

  ٢٨٠-٢٧٩ العمري العدوي املدين
  ٣٠٥-٣٠٤ بن عامر، أبو بكر الصديق، التيمي القريش) أيب قحافة(عبد اهللا بن عثامن   - ٨٨
  ٢١٢ عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب بن نفيل، أبو عبد الرمحن القريش العدوي  - ٨٩
  ١٦٠ عبد اهللا بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم،  أبو حممد،القريش السهمي  - ٩٠
  ٢٨٤ ٰعبد اهللا بن قيس بن سليم أبو موسى األشعري  - ٩١



 
 
 

 

٤٦١ 

  الصفحة  العلـــــــــــم  م
ث بـن املطلـب بـن عبـد عبد اهللا بن مالك بن القشب، األزدي، أمه بحينة بنت احلار  - ٩٢

  ٢٤٣ مناف
  ٢٢٣ عبد اهللا بن مسعود بن غافل، أبو عبد الرمحن اهلذيل  - ٩٣
عبـد الوهــاب بـن ظــافر بـن عــيل بـن فتــوح، أبـو حممــد رشـيد الــدين، ابــن رواج   - ٩٤

  ٣٨ األسكندراين
  ٢٦  الشافعي تاج الدين السبكي، أبو نرص،عبد الوهاب بن عيل بن عبد الكايف  - ٩٥
  ٢٢٢ د اهللا بن سعد، أبو طريف الطائيعدي بن حاتم بن عب  - ٩٦
  ٢٥٦ عقبة بن عامر بن عبس اجلهني، الصحايب املشهور  - ٩٧
  ٤٠٣ عيل بن أيب بكر بن عبد اجلليل، أبو احلسن، برهان الدين الفرغاين املرغيناين  - ٩٨
  ٨٧ عيل بن أيب طالب بن عبد املطلب، أبو احلسن وأبو تراب القريش اهلاشمي  - ٩٩
  ٣٩٢  بن حزم أبو حممد الظاهريعيل بن أمحد بن سعيد  -١٠٠
  ٤٧- ٤٦ عيل بن أمحد بن حممد، أبو احلسن الواحدي النيسابوري  -١٠١
  ٢٩ عيل بن إسامعيل بن يوسف، أبو احلسن، عالء الدين القونوي  -١٠٢
  ٣٨ َّعيل بن احلسني بن عيل بن املنصور، أبو احلسن ابن املقري البغدادي األزجي  -١٠٣
م، أبـو احلـسن، تقـي الـدين الـسبكي األنـصاري عيل بن عبد الكايف بن عيل بـن متـا  -١٠٤

  ١٢٩ الشافعي
  ٤٥ عيل بن عمر بن أمحد، أبو احلسن ابن القصار  -١٠٥
  ٤٠٤ عيل بن حممد بن حبيب، أبو احلسن املاوردي  -١٠٦
  ٣٠٢ عيل بن حممد بن عيل، أبو احلسن، زين الدين، الرشيف اجلرجاين احلسيني  -١٠٧
  ٣٨ ٰاء الدين ابن اجلميزىعيل بن هبة اهللا بن سالمة، أبو احلسن، هب  -١٠٨
  ٢٣- ٢٢ عيل بن وهب بن مطيع، أبو احلسن، جمد الدين ابن دقيق العيد القشريي املالكي  -١٠٩



 
 
 

 

٤٦٢ 

  الصفحة  العلـــــــــــم  م
بـن عبـد الـرمحن، أبـو حفـص زيـن الـدين ابـن الكتـاين ) احلزم(عمر بن أيب احلرم   -١١٠

  ٤٥ الدمشقي الشافعي
  ٤٣ عمر بن أمحد بن عثامن، أبو حفص ابن شاهني  -١١١
  ١٨٨ ٰب بن نفيل بن عبد العزى، أبو حفص القريش العدويعمر بن اخلطا  -١١٢
  ٤٣ عمر بن عبد املجيد بن عمر، أبو حفص، تقي الدين امليانيش القريش املالكي  -١١٣
عمر بن عيل بن أمحد، أبـو حفـص رساج الـدين األنـصاري األندلـيس ثـم املـرصي   -١١٤

  ٢٣٤-٢٣٣ املعروف بابن امللقن
  ٢٢ ن التجيبي السبتيالقاسم بن يوسف بن حممد، علم الدي  -١١٥
  ٤٨ كتبغا بن عبد اهللا، زين الدين املنصوري، امللقب بامللك العادل  -١١٦
  ٢٨ الجني بن عبد اهللا، حسام الدين، امللك املنصور  -١١٧
  ٣٩٦ ماعز بن مالك األسلمي، صاحب رسول اهللا  -١١٨
  ٤٠ مالك بن أنس بن مالك بن عامر، أبو عبد اهللا األصبحي احلمريي، إمام دار اهلجرة  -١١٩
  ٣٦٤ جمزز بن األعور بن جعدة املدجلي الكناين  -١٢٠
  ٢٥٣ حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور  -١٢١
  ٣٦١ حممد بن إبراهيم بن املنذر، أبو بكر، النيسابوري  -١٢٢
  ٣٢٦ حممد بن أيب الفتح بن أيب الفضل، أبو عبد اهللا شمس الدين البعيل  -١٢٣
، شـمس الـدين ابـن قـيم اجلوزيـة الزرعـي حممد بن أيب بكر بن أيوب، أبو عبـد اهللا  -١٢٤

  ١٥٥-١٥٤ الدمشقي
 حممد بن أمحد بن إبراهيم بن حيدرة، أبو املعايل، شمس الدين ابن القامح املرصي   -١٢٥

 ٣٠  
  ٢٠٨ حممد بن أمحد بن أيب بكر، أبو عبد اهللا القرطبي  -١٢٦



 
 
 

 

٤٦٣ 

  الصفحة  العلـــــــــــم  م
  ٣٧٤-٣٧٣ ، أبو الوليد، القرطبي املالكي)حممد(حممد بن أمحد بن أمحد   -١٢٧
حممد بن أمحد بن احلسني بن عمر، أبو بكر فخـر اإلسـالم الـشايش الفـارقي امللقـب   -١٢٨

  ٨١- ٨٠ باملستظهري
 النابلـيس الـسفاريني الـدين شـمس العـون، أبـو سـليامن، بن سامل بن أمحد بن حممد  -١٢٩

  ٣٩٨ احلنبيل
  ٣٠ حممد بن أمحد بن عثامن بن إبراهيم ابن عدالن، شمس الدين الكناين  -١٣٠
  ٢٧ د بن عثامن بن قايامز، أبو عبد اهللا، شمس الدين الرتكامين الذهبيحممد بن أمح  -١٣١
  ٢٣٠ حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد، أبو الوليد ابن رشد القرطبي الفيلسوف  -١٣٢
  ٣٠٣ ّحممد بن أمحد بن حممد، أبو عبد اهللا الفايس، الشهري بميارة  -١٣٣
  ٣٩ عي املطلبي حممد بن إدريس بن العباس بن عثامن، أبو عبد اهللا الشاف  -١٣٤
َحممد بن إسامعيل بن إبراهيم بن املغرية بن بردزبة، أبو عبد اهللا البخاري اجلعفي    -١٣٥ َ َْ ْ ٨٦  
حممد بن إسامعيل بن صالح، أبو إبـراهيم عـز الـدين، الـصنعاين احلكـالين الـشهري   -١٣٦

  ١٠٣ باألمري الصنعاين
  ٤٣٣ ٰ أبو يعىلحممد بن احلسني بن حممد بن خلف بن أمحد بن الفراء، القايض  -١٣٧
  ١٥٢ حممد بن جرير بن يزيد أبو جعفر، الطربي  -١٣٨
  ١٠١-١٠٠ حممد بن صالح بن عثيمني  -١٣٩
حممد بن عبد الـرمحن بـن احلـسني، أبـو عبـد اهللا صـدر الـدين الدمـشقي الـصفدي   -١٤٠

  ٣٢ املعروف بقايض صفد
  ١٠٤-١٠٣ يحممد بن عبد الرمحن بن حممد، أبو اخلري، شمس الدين السخاوي القاهري الشافع  -١٤١
  ٤٠٥ حممد بن عبد اهللا بن حممد، أبو بكر ابن العريب املعافري اإلشبييل  -١٤٢
  ٣٨٢ حممد بن عبد اهللا، شمس الدين الزركيش احلنبيل  -١٤٣



 
 
 

 

٤٦٤ 

  الصفحة  العلـــــــــــم  م
 ، كامل الـدين، املعـروف بـابن اهلـامم،حممد بن عبد الواحد بن عبد احلميد بن مسعود  -١٤٤

  ٣٩٧ السيوايس اإلسكندري
  ٤٧ ، أبو بكر رساج الدين الدندري الشافعيحممد بن عثامن بن عبد اهللا  -١٤٥
  ٤٣ حممد بن عيل بن عمر التميمي أبو عبد اهللا املازري  -١٤٦
  ٣٨١-٣٨٠ حممد بن عيل بن حممد بن عبد اهللا الشوكاين  -١٤٧
القـريش الطربسـتاين ،  فخـر الـدين األصـويل،اهللا  أبو عبد،حممد بن عمر بن احلسني  -١٤٨

  ٨٢- ٨١  الرازي املولد،األصل
  ٤٢ ن عمر بن حممد بن عمر، أبو عبد اهللا، حمب الدين، ابن رشيد الفهري السبتيحممد ب  -١٤٩
  ٤٣٤ الرتمذي الرضير البوغي السلمي ٰسورة، أبو عيسى بن عييس بن حممد  -١٥٠
  ٣٤- ٣٣ ٰحممد بن عيسى بن عيل بن وهب، شمس الدين ابن دقيق العيد  -١٥١
  ١١١ لمساين املالكيحممد بن حممد بن أمحد، أبو عبد اهللا القريش املقري الت  -١٥٢
حممد بن حممد بن عبد الرمحن بـن يوسـف، أبـو عبـد اهللا، ركـن الـدين ابـن القوبـع   -١٥٣

  ٤١ اجلعفري التونيس املالكي
  ٨٣ حممد بن حممد بن عبد الرمحن، أبو عبد اهللا، شمس الدين ابن جابر الوادي آيش   -١٥٤
  ٣٦ ٰحممد بن حممد بن عيسى، رشف الدين الشيباين النصيبي القويص  -١٥٥
حممد بن حممد بن حممد بن أمحد، أبو الفتح، فتح الدين، ابن سـيد النـاس، اليعمـري   -١٥٦

  ٢٥ الربعي
  ٤٤٠  الغزايل الطويس ، حجة اإلسالم، أبو حامد، حممد بن حممد بن حممد  -١٥٧
  ١٦٤  أبو الفضل مجال الدين األنصاري األفريقي،حممد بن مكرم بن عيل بن منظور  -١٥٨
  ٢٥٦ املناوي احلدادي الدين، زين، عيل بن العارفني جتا بن الرؤوف عبد حممد  -١٥٩
  ٦٢ حممود بن سلامن بن فهد أبو الثناء شهاب الدين احلنبيل الدمشقي الكاتب  -١٦٠



 
 
 

 

٤٦٥ 

  الصفحة  العلـــــــــــم  م
  ٣٤٣-٣٤٢ حممود بن عمر بن حممد، أبو القاسم، جار اهللا الزخمرشي اخلوارزمي  -١٦١
  ٢١١ حميصة بن مسعود بن كعب بن عامر األنصاري األويس  -١٦٢
  ٨٦ احلجاج بن مسلم، أبو احلسني، القشريي النيسابوريمسلم بن   -١٦٣
  ١١١ ٰمصطفى بن أمحد بن حممد الزرقا  -١٦٤
  ٧٧ ٰ مصطفى بن عبد اهللا القسطنطيني الشهري بحاجي خليفة  -١٦٥
ٰمصطفى بن حممـد الكـوز حلـصاري املـرادي الرومـي احلنفـي النقـشبندي، امللقـب   -١٦٦

  ١١٣ بخلويص
  ٧٩ بن إسامعيل، أبو سعد، أمني الدين، التربيزي) أو أيب حممد(املظفر بن أيب اخلري   -١٦٧
  ٣٣٠ ٰاملغرية بن شعبة بن أيب عامر بن مسعود، أبو عبد اهللا أو أبو عيسى الثقفي  -١٦٨
  ٢٨٤-٢٨٣ املهلب بن أمحد بن أسيد، أبو القاسم ابن أيب صفرة التميمي  -١٦٩
  ٢٣١ النعامن بن بشري بن سعد بن ثعلبة، أبو عبد اهللا األنصاري اخلزرجي  -١٧٠
  ٨٨ ٰالنعامن بن ثابت بن زوطى، أبو حنيفة التيمي موالهم الكويف  -١٧١
  ٣٨٣ نفيع بن مرسوح، أبو بكرة الثقفي  -١٧٢
  ١٦٨ هانئ بن نيار، أبو بردة البلوي، حليف األنصار  -١٧٣
  ٢٣ هبة اهللا بن عبد اهللا بن سيد الكل، أبو القاسم، هباء الدين القفطي  -١٧٤
  ٣٦٥ صاري الواقفيهالل بن أمية بن عامر بن قيس األن  -١٧٥
  ٢١٠ هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشية  -١٧٦
  ٧٢  حمي الدين احلزامي احلوراين النووي، أبو زكريا،حيي بن رشف بن مري  -١٧٧
  ١٥٥ النمري القرطبي املالكي  أبو عمر،، يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب  -١٧٨

 

 



 
 
 

 

٤٦٦ 

 

 ١٩٨------------------------------اإلبراد  -١
 ٣٩٢-----------------------------االحتياط -٢
 ٢٩٥-----------------------------األخبثان -٣
 ٢٣٧-------------------------------اإلذن -٤
 ١٦٢------------------------------األرش -٥
 ١٥١--------------------------االستصحاب -٦
 ٤٠٢---------------------------االستصالح -٧
 ١٣٤-----------------------------االستقراء -٨
 ٣٦١----------------------------االستلحاق -٩

 ٣٥٦------------------------------األشباه -١٠
 ٢٤١------------------------------األصل -١١
 ١١٨---------------------------هأصول الفق -١٢
 ٤٣٧-----------------------------االغتيال -١٣
 ٢٦١------------------------------اإلقران -١٤
 ٣٥٦------------------------------اإلحلاق -١٥
 ١٦٣-------------------------------اإلمام -١٦
 ١٧٦-------------------------------األمر  -١٧
 ١٧٠-----------------------------اإلمكان -١٨



 
 
 

 

٤٦٧ 

 ٣٢٤------------------------------نتفاعاال -١٩
 ٣٥٦-----------------------------األنساب -٢٠
 ٣٣٤------------------------------لباطلا -٢١
 ١٦٧-------------------------------البدأة -٢٢
 ٣٦٨--------------------------البصمةالوراثية -٢٣
 ٣٢٥-------------------------------البيع -٢٤
 ٢٧١---------------------------اتيالتحسين -٢٥
 ٣٠١-----------------------------التداخل -٢٦
 ١٥٨-----------------------------التشاجر -٢٧
 ٤٠٢، ٢١٤------------------------------التعزير -٢٨
 ٢٢٤------------------------------تَّتعل -٢٩
 ٢٩٩------------------------------تفالت -٣٠
 ١٧٠-----------------------------التكليف -٣١
 ١٥٨------------------------------التنازع -٣٢
 ٣٣------------------------------اجلبانة -٣٣
 ٤٢١------------------------------اجللبة -٣٤
 ١٧٦------------------------------اجلهل -٣٥
 ٢٨------------------------------اجلوخ -٣٦
 ١٩٧------------------------------احلاجة -٣٧



 
 
 

 

٤٦٨ 

 ٣٨٩-------------------------------احلد -٣٨
 ٤١٣-------------------------------احلق -٣٩
 ٢١٧------------------------------احلكم -٤٠
 ٣١٧------------------------------احلول -٤١
 ٢٦٨------------------------------احليس -٤٢
 ٣٤٢------------------------------جاخلرا -٤٣
 ٤٤-----------------------اخلروج من اخلالف -٤٤
 ٣٠٨------------------------------اخلطبة -٤٥
 ٣٩٣-------------------------------الدرء -٤٦
 ١٩٥-----------------------------الرخصة -٤٧
 ٣٧٠-----------------------------الرضاع -٤٨
 ٣١٩------------------------------الركاز -٤٩
 ٢٦٦-----------------------------بحةُّالس -٥٠
 ٣٠١-----------------------------السجود -٥١
 ٣٠١------------------------------السهو -٥٢
 ٣٩٣------------------------------الشبهة -٥٣
 ٢٥٠------------------------------الرشط -٥٤
 ١٤٩------------------------------الشك -٥٥
 ٣٢٤------------------------------الصحة -٥٦



 
 
 

 

٤٦٩ 

 ٢٣٣------------------------------ونِْالص -٥٧
 ١١٦-----------------------------الضابط -٥٨
 ١٩٩-----------------------------الرضورة -٥٩
 ٣٤٣------------------------------الضامن -٦٠
 ١٩----------------------------الطيلسان  -٦١
 ٢٠٥------------------------------العرف -٦٢
 ٣٣٩-----------------------------العسيف -٦٣
 ٢٥٩-------------------------------العلة -٦٤
 ١٠٨-------------------------------العلم -٦٥
 ١٨٦------------------------------عناقال -٦٦
 ٢١٨------------------------------الغالب -٦٧
 ٢١٨------------------------------الغالب -٦٨
 ٢٧٣------------------------------الغالية -٦٩
 ٣٣٤------------------------------الفاسد -٧٠
 ١٠٧-------------------------------الفقه -٧١
 ٤٢٧-------------------------------الفكر -٧٢
 ١١٥-------------------------القاعدة الفقهية -٧٣
 ١٠٦-----------------------------القاعدة -٧٤
 ٣٧٩-------------------------------القتل -٧٥



 
 
 

 

٤٧٠ 

 ٣٥٢-٣٥١------------------------------القرب -٧٦
 ٤٣٦-----------------------------القسامة -٧٧
 ٣٢٩----------------------------القصاص -٧٨
 ٤١٣-٤١٢------------------------------القضاء -٧٩
 ٣٦٣-٣٦٢------------------------------القيافة -٨٠
 ٣٥٨------------------------------اللعان -٨١
 ٤٣٦------------------------------اللوث -٨٢
 ٣٢٣---------------------------املال املستفاد -٨٣
 ٣٢٥-------------------------------املانع -٨٤
 ٢٣٩-------------------------------مبادر -٨٥
 ٢٣٩-------------------------------متأثل -٨٦
َّلـمرصاةا -٨٧ ُ----------------------------٣٤٨ 
 ١٦٤-----------------------------املصلحة  -٨٨
 ٣٣٣----------------------------املعاوضة  -٨٩
 ٣٨٠------------------------------معتربة -٩٠
 ٣٠٨-----------------------------املقاصد -٩١
 ٢٧٨------------------------------املكلف -٩٢
 ٣٧٩------------------------------املامثلة -٩٣
 ٢١٧------------------------------منوط -٩٤



 
 
 

 

٤٧١ 

 ١٦٢-----------------------------وضحةامل -٩٥
 ٢١٨-------------------------------النادر -٩٦
 ٣٧٥------------------------------نافلتك -٩٧
 ١٨٦------------------------------النسك -٩٨
 ١٧٧-١٧٦-----------------------------النسيان -٩٩

 ١٢٤-------------------------النظرية الفقهية -١٠٠
 ٤٣٧------------------------النفوس املعصومة -١٠١
 ٤٣٢------------------------------النكول -١٠٢
 ٣١٦-------------------------------النامء -١٠٣
 ١٧٧-------------------------------النهي -١٠٤
 ٢٧٣-----------------------------الوبيص -١٠٥
 ٣٥٠------------------------------الوقف -١٠٦
 ١٤٨------------------------------اليقني -١٠٧

 



 
 
 

 

٤٧٢ 

 

 
ْبط -١  ١٨٩--------------------------------نَحاُ
 ٣٩------------------------دار احلديث الكاملية -٢
 ٤٢٨------------------------------سجستان  -٣
 ٣٥-----------------------------َّسفح املقطم -٤
 ٢١-٢٠--------------------------------الصعيد -٥
 ٣٥---------------------------ٰىالقرافة الصغر -٦
 ٢٠--------------------------------قوص -٧
 ٤٥---------------------------املدرسة السابقية -٨
 ٤٢--------------------------املدرسة الصاحلية -٩

 ٤٠--------------------------املدرسة الفاضلية -١٠
 ٣٩--------------------------املدرسة النارصية -١١
 ٣٩---------------------------املدرسة النجيبية -١٢
 ٢٠--------------------------------منفلوط -١٣

 



 
 
 

 

٤٧٣ 

 

  الصفحة  بيــت الشعــــــر  م
ــفهاءكم   -١ ــوا س ــة أحكم ــي حنيف   أبن

 

  ُإين أخـــاف علـــيكم أن أغـــضبا 
 

٢١٧  

ـــل   -٢ ـــاال لقائ ـــرتك مق ـــال مل ي ٍإذا ق ً  
 

ْمصيب ومل يـثن اللـسان عـىل هجـر  ُ ٰ َ ِ ْ َ ٍ  
 

٦٠  

ــــب   -٣ ــــبب، واملوج ــــدد س َإن يتع ٌ  
 

ــــى هلــــن موجــــب  ٰمتحــــد كف ٌ  
 

٣٠٣  

ِبـــالد هبـــا ني   -٤ َّطـــت عـــيل متـــائميٌ َ ْ  
 

ُوأول أرض مـــس جلـــدي تراهبـــا  َُ َّ ٍ ُّ  
 

٢١٨  

ــل ل   -٥ ــشيب عاج ــت أن ال ِمتني َ َ َ َ ْ َّْ َ ُ َّ ــي َ   َّمت
 

ـــزاره  ـــي يف صـــباي م ـــرب من ُوق َ َ ََ َ َِّ ِِّ َ  
 

٦٩  

ـــــع   -٦ ـــــيس هلـــــم راب ـــــة ل ُثالث ٌ  
 

ِّفـــال تكـــن مـــن ذاك يف شــــك  َ ُ  
 

٦٣  

  ُّســيطول بعــدك يف الطلــول وقــويف   -٧
 

ْأروي الثرى مـن مـد  َ َ ْْ ِٰ َّ ِ   معي املـذروفَ
 

٣٦  

َ صــــبا للعلــــم صــــبا يف صــــباه   -٨ َ  
 

ـــصبي  ـــصب ال ـــة ال ـــل هبم ِّفأع َِّ َّ ِّ َّ ِْ ِ ِ ِ َ َ  
 

٤١  

ــد أذن    -٩ ـــا ق ــصـل ممـ ــا حي ــل م ْفك ِ ُ ُّ ُ
 

ــمن  ــسه ض ــضمونا وعك ــيس م ْفل ِ ُ ً  

  

٢٣٨  

ــذكره   -١٠ ــان ب ــح الزم ــذي بج ــو ال ْفه ِ ُ َ َِ  
 

ُوتزينــــت بحديثــــه األشــــعار  َّْ َ  
 

٦٣  

َقـــايض القـــضاة عـــزل نفـــسه   -١١ َ َ َ  
 

ـــــ  ــــسهل ــــاس نح ــــر للن ُام ظه ََّ َ َ َّ  
 

٣٤  

ــــالوا   -١٢ ــــامل فاضــــل: ق ــــالن ع ٌف ٌ ٌ  
 

َفــــــأكرموه مــــــثلام يرتــــــيض  ْ ِ  
 

٧٠  

ــلنا الــرسى   -١٣ ــك وص ــة في ــم ليل ٰك َ ََ ُّ َْ ْ ٍ  
 

ْال نعـــرف الغمـــض وال نـــسرتيح  َْ ُ َْ ُ  
 

٧٠  

ــم   -١٤ ــاس كله ــاد الن ــشقة س ــوال امل ُل َُ ُّ ُ َُ ُ َ َّْ  
 

ُاجلـــود يفقـــر واإلقـــدام قتـــال  َّ ُ ُِ ْ ُ ْ ُ  
 

٣١  

َمن تلق   -١٥ ْ َ ْ ْ منهم تقلَ ُ َّالقيـت سـيدهم: َ ُ  
 

َّمثل النجوم التي يرسي هبا الـساري  ُّ  
 

٨٩  

ــــي   -١٦ ــــي إىل املراق ــــسابع الراق ٰوال َّ َّ  
 

ــــاق  ــــد باتف ــــق العي ــــن دقي   ِّاب
 

٦٦  

ـــــسقط   -١٧ ـــــدود ت ـــــاق احل ُوباتف َ ُ ٍ  
 

ُبالـــشبهات حـــسبام قـــد ضـــبطوا  َ َُ ُّ  
 

٣٩٩  



 
 
 

 

٤٧٤ 

  الصفحة  بيــت الشعــــــر  م
ــىض   -١٨ ٰوكــان مــن العلــوم بحيــث يق ُ ُ  

 

ـــاجلميع  ـــم ب ـــل عل ـــن ك ـــه م ٍل ِّ  
 

٦١  

ــأرسه   -١٩ ــك ب ــد عن ــوىل الزه ــت ف ُولي ُّ َْ َٰ َّ ْ ِ  
 

ُوبــان لنــا غــري الــذي كنــت تظهــر  ِ ُ َ ُ ُ  
 

٣٤  

ــه   -٢٠ ـــمحب وطرف ــب ال ــستعبد قل ُوم ِّ ََ ْ َُ ِ ٍ ِ  
 

ــم  ــازع يف احلك ــسن ال ين ــسلطان ح ِب ُ ُ َُ ُ ٍْ  
 

٦٩  

ــت   -٢١ ــواف بخــري بي ــد الط ــن عن ٍوم َّ  
 

ـــك  ـــه هنال ـــوه ل ـــدعو أب ِغـــدا ي ُ  
 

٢٤  

ــــدما   -٢٢ ــــا عن ــــي طرب ــــيم قلب ًهي ُ َ  
 

ْأســـــتل  َ ْ َّمح الـــــربق احلجازيـــــاَ ِ َ َُ ِ  
 

٦٩  

 



 
 
 

 

٤٧٥ 

 
  القواعد الفقهية يف كتاب إحكام األحكام: أوالً

ُيقدم ت إذا عــارض الفضيلة احتمــال تفويت األصل[ -١ فويت الفـضيلة عـىل تفويـت َُّ
 ٢٨٦---------------------------------------]األصل

ُأفضل األعامل يف حق املكلف ما رجحته املصلحة التي تليق به[ -٢ ِّْ َ َّ َّ[--------٢٧٦ 
 ٢٣٧------------------- ] مكمالت مقصودهٌاإلذن يف اليشء إذن يف[ -٣
 ٢٤١-----------------------]األصل يف اجلابر أن يقع يف املجبور[ -٤
ُاحلكم منوط بالغالب، والنادر ال يلتفت إليه[ -٥ َُّ ُ ٌُ ْ ُ[------------------٢١٧ 
َّالرشط متبع[ -٦ ُ ُ َّ[-----------------------------------٢٥٠ 
َّالعباد مأمورون يف كل حالة من أحوال التقرب إىل اهللا عز وجل أن يكونـوا يف حالـة [ -٧ ٍ ُِ

ًكامل ونظافة إظهارا لرشف العباد ٍ  ٢٧٠------------------------]ةٍ
ُاملأمورات إذا وقعت عىل خـالف مقتـىض األمـر، مل يعـذر فيهـا باجلهـل والنـسيان، [ -٨

 ١٧٦----------------]ُبخالف املنهيات فإنه يعذر فيها بالنسيان واجلهل
 ١٤٨------------------------------]اليقني ال يزول بالشك[ -٩

 ١٧٠----------------------------]ال تكليف إال مع اإلمكان[ -١٠
 ٢٤٦-----------]ما ثبت بأصل الرشع، فاملصالح املتعلقة به أقوى وأرجح[ -١١
ًما رتب عليه الرشع حكام، ومل حيد فيه حدا[ -١٢ ًَّ َ  ٢٠٥-------]يرجع فيه إىل العرف: َّ
ُما ضيق طريقه قل وما اتسع طريقه سهل[ -١٣ َ ُِّ َّ َُّ َ ُ[--------------------٢٦٥ 
ُما قارب شيئا يعطى حكمه[ -١٤ ً[---------------------------٢٢٩ 
َّما يقع فيه التنازع والتشاجر يقصد قطع النزاع فيه بتقديره بيشء معني[ -١٥ ُ ٍُ ِّ[----١٥٨ 
ًمقتىض العلة أن يتقيد احلكم هبا وجودا وعدما[ -١٦ ً ََّّ ِ [----------------٢٥٩ 
ٌنظر اإلمام متقيد باملصلحة[ -١٧ َِّ ُ ُ َ َ[ ---------------------------١٦٣ 
ُّيستحب التمسك بالرخصة إذا دعت احلاجة إليها[ -١٨ َُّ ُّ[---------------١٩٥ 



 
 
 

 

٤٧٦ 

  الضوابط الفقهية يف كتاب إحكام األحكام: ثانياً
 ٣٥٦-------------------------األشباه معتربة إلحلاق األنساب -١
 ٤٠٢----------------- استصالح، وال استصالح مع الصالحالتعزير -٢
 ٣٤٢----------------------------------اخلراج بالضامن -٣
ْسجود السهو يتد -٤ َّ ُّاخل، وال يتعدد بتعدد أسبابهُ َّ-----------------٣٠١ 
 ٣٢٤-------------------------عدم االنتفاع يمنع صحة البيع  -٥
 ٢٩١-عىل فضيلة أول الوقت عند التزاحمَّفضيلة حضور القلب يف الصالة مقدمة  -٦
ًكل اغتيال ممنوع رشعا -٧ ٌُّ ٍ ُ------------------------------٤٣٧ 
ًكل ما أوجب تشويشا للفكر، فإ -٨ ُن القايض يمنع معه من القضاءُّ ُ َّ -------٤٢٦ 
َّكل ما كان فيه حتريك لداعية الرجال وشهوهتم فـإن املـ -٩ ُرأة متنـع منـه عنـد اخلـروج ٌ

 ٢٩٧-------------------------------------للمسجد
ُما أخذ باملعاوضة الفاسدة جيب رده وال يملك -١٠ ُّ ُ ُ-----------------٣٣٣ 
ُ النامء ال يعترب فيه احلولما تكامل فيه -١١ ُ ُ َّ----------------------٣١٦ 
ِّمبنى احلد عىل االحتياط يف تركه ودرئه بالشبهات -١٢ ََ ْ َ---------------٣٨٩ 
ْمقاصد اخلطبة ال تن -١٣ َ َُ ْ ُحرص بعد اإلتيان بام هو مطلوبُ ِ--------------٣٠٨ 
 ٤١١--------------ِّالقضاء، إيصال احلق إىل مستحقهاملقصود األكرب يف  -١٤
 ٣٧٩-------------------- يف طريق القتل يف القصاص معتربةاملامثلة -١٥
َالوقف ال يكون إال عىل القرب -١٦ ُ َّ-------------------------٣٥٠ 
ُحيرم من ا -١٧ ُ ْ َلرضاع ما حيرم من النسبَ ُ ُ ََّّ ْ َ ----------------------٣٧٠ 
ًاليمني عىل املدعى عليه مطلقا -١٨ ّ--------------------------٤٣١ 

 
 



 
 
 

 

٤٧٧ 

 

يق بـن حـسن ِّالويش املرقوم يف بيان أحوال العلـوم، صـد= وم أبجد العل -١
عبـد اجلبـار زكـار، دار الكتـب العلميـة، : ، حتقيـق)هــ١٣٠٧(القنوجي
 . م١٩٧٨بريوت، 

 .م١٩٦٠، دار املعارف، مرص، ابن دقيق العيد، عيل صايف حسني -٢
نارص الزهـراين، دار ابـن اجلـوزي، الـدمام، .ابن عثيمني اإلمام الزاهد، د -٣

 .هـ١٤٢٢ ،١ط
 ٰأثر االختالف يف القواعد األصولية يف اختالف الفقهـاء، مـصطفى اخلـن -٤

 . هـ١٤٢٤، ٢، مؤسسة الرسالة، بريوت،ط)هـ١٤٢٩(
فؤاد . د: ، حتقيق)هـ٣١٩(اإلمجاع، حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري  -٥

 . هـ١٤٠٢، ٣عبد املنعم أمحد،  دار الدعوة، اإلسكندرية، مرص، ط
: ، حتقيـق)هــ٧٧٦( أخبار غرناطة، لسان الدين ابن اخلطيب اإلحاطة يف -٦

 .م١٩٧٥، ١حممد عبد اهللا عنان، مكتبة اخلانجي، القاهرة، ط
: ، حتقيـق)هــ٤٧٤(إحكام الفصول، أبو الوليد سليامن بن خلف الباجي  -٧

 .هـ١٤٠٧عبد املجيد تركي، دار الغرب اإلسالمي، 
: ، حتقيـق)هــ٥٤٣(بـن العـريب أحكام القرآن، أبو بكر حممد بن عبد اهللا ا -٨

 .حممد عبد القادر عطا، دار الفكر للطباعة والنرش، لبنان
حممـد : ، حتقيـق)هــ٣٧٠(أحكام القرآن، أمحد بن عيل الرازي اجلصاص  -٩

 . هـ١٤٠٥الصادق قمحاوي،  دار إحياء الرتاث العريب،  بريوت، 



 
 
 

 

٤٧٨ 

: قيـق، حت)هــ٦٣١(اإلحكام يف أصول األحكام، عيل بن أيب عيل اآلمدي  -١٠
 .هـ١٤٠٤،  ١سيد اجلمييل، دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان، ط. د

إحكام األحكام رشح عمدة األحكام، تقـي الـدين ابـن دقيـق = اإلحكام -١١
 .هـ، دار الكتب العلمية، بريوت٧٠٢العيد ت 

أخبــار أيب حنيفــة وأصــحابه، أبــو عبــد اهللا حــسني بــن عــيل الــصيمري  -١٢
 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥، ٢ط، عامل الكتب،  بريوت، )هـ٤٣٦(

 .هـ١٣٣٩ٰ، مكتبة مصطفى البايب احللبي، أدب الدنيا والدين، املاوردي -١٣
ٰإرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول، حممد بن عـيل الـشوكاين  -١٤

، ١حممـد ســعيد البـدري، دار الفكـر، بــريوت، ط: ، حتقيـق)هــ١٢٥٠(
 . م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢

ر السبيل، حممد نـارص الـدين األلبـاين إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منا -١٥
، طبع بإرشاف زهري الشاويش، املكتب اإلسـالمي، بـريوت، )هـ١٤٢٠(

 هـ ١٤٠٥، ٢لبنان، ط
ٰاستدالل األصوليني بالكتاب والسنة عىل القواعد األصولية، عيـاض بـن  -١٦

 .هـ١٤١٨، ١ي، مطابع التقنية، الرياض، طنامي السلم
ألمصار، يوسف بن عبـد الـرب النمـري االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء ا -١٧

سـامل حممـد عطـا، حممـد عـيل معـوض، دار : ، حتقيق)هـ٤٦٣(القرطبي 
 .م٢٠٠٠، ١الكتب العلمية، بريوت، ط

، )هــ٨٥٣(االستغناء يف الفرق واالستثناء، حممد بن أيب سـليامن البكـري -١٨
 .هـ١٤٠٨ٰسعود الثبيتي، جامعة أم القرى، مكة املكرمة .د: حتقيق



 
 
 

 

٤٧٩ 

، دار ء وأثره يف القواعد األصـولية والفقهيـة، الطيـب الـسنويساالستقرا -١٩
 .هـ١٤٢٤، ١التدمرية، الرياض،ط

، )هـ٤٦٣(االستيعاب يف معرفة األصحاب، يوسف بن عبد الرب النمري   -٢٠
 .هـ١٤١٢، ١عيل حممد البجاوي، دار اجليل، بريوت، ط: حتقيق

، )هـ٦٣٠(جلزري أسد الغابة يف معرفة الصحابة، عيل بن حممد ابن األثري ا -٢١
، ١عادل أمحد الرفـاعي،  دار إحيـاء الـرتاث العـريب، بـريوت، ط: حتقيق
 .هـ١٤١٧

محزة أبوفاس و عبد املطلب قنباشـة، :  حتقيقاإلسعاف بالطلب، املنجور، -٢٢
 .م١٩٩٧دار احلكمة، طرابلس، ليبيا، 

األشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه الشافعية، جالل الدين السيوطي ت  -٢٣
 .هـ١٣٧٨ٰـ، مكتبة مصطفى البايب احللبي، مرص، ط األخرية، ه٩١١

محـد بـن عبـد . د: ، حتقيق ودراسة)هـ٨٠٤(األشباه والنظائر، ابن امللقن  -٢٤
 .هـ١٤١٧، ١العزيز اخلضريي، إدارة القرآن، كراتيش، ط

عـادل : ، حتقيق)هـ٧٧١(األشباه والنظائر، عبد الوهاب بن عيل السبكي  -٢٥
ــو ــيل مع ــود، وع ــد املوج ــريوت، طعب ــة، ب ــب العلمي ، ١ض، دار الكت

 .هـ١٤١١
األشــباه والنظــائر، حممــد بــن عمــر بــن املرحــل، الــشهري بــابن الوكيــل  -٢٦

 .هـ١٤١٣أمحد العنقري، مكتبة الرشد، الرياض، . د: ، حتقيق)هـ٧١٦(
، )هــ٨٥٢(اإلصابة يف متييز الصحابة، أمحد بن عيل بن حجر العـسقالين  -٢٧

 .هـ١٤١٢، ١اجليل، بريوت، طعيل حممد البجاوي، دار : حتقيق



 
 
 

 

٤٨٠ 

، حتقيق أبو )هـ٤٩٠(أصول الرسخيس أليب بكر حممد بن أمحد الرسخيس  -٢٨
 .هـ١٤١٤الوفاء األفغاين، دار الكتب العلمية، بريوت، 

أصول الفقه احلد واملوضوع والغاية، يعقوب بن عبد الوهاب الباحـسني،  -٢٩
 .هـ١٤٠٨مكتبة الرشد، الرياض، 

، ١، دار التدمريـة، الريـاض، طالـسلميامي بن نعياض . دأصول الفقه،  -٣٠
  .هـ١٤٢٦

 .أصول الفقه، حممد بن أمحد أبو زهرة، دار الفكر العريب، القاهرة -٣١
، دار ابـن اجلـوزي، )هــ١٤٢١(األصول من علم األصول، ابن عثيمـني  -٣٢

 .هـ١٤٢٧الدمام، 
أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن، حممد األمني بن حممد بـن املختـار  -٣٣

مكتب البحوث والدراسـات، دار : ، حتقيق)هـ١٣٩٣(كني الشنقيطي اجل
 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥الفكر للطباعة والنرش، بريوت، 

إعالم املوقعني عن رب العاملني، أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكر بن أيوب ابن  -٣٤
طه عبـد الـرؤوف سـعد،  دار اجليـل، بـريوت، : ، حتقيق)هـ٧٥١(القيم 
 . م١٩٧٣

عبد العزيـز : ، حتقيق)هـ٨٠٤( عمدة األحكام، ابن امللقن اإلعالم بفوائد -٣٥
 .هـ١٤١٧، ١املشيقح، دار العاصمة، الرياض، ط

، دار العلم للماليني، بـريوت، )هـ١٣٩٦ت(األعالم، خري الدين الزركيل -٣٦
 .م١٩٩٨، ١٣ط



 
 
 

 

٤٨١ 

أعامل الوراثة واهلندسة الوراثية واجلينوم البرشي والعـالج اجلينـي رؤيـة  -٣٧
، )٢ج(م، ١٩٨٨ أكتوبر ١٥ – ١٣ يف الكويت يف الفرتة إسالمية، املنعقدة

  .م٢٠٠٠
ــن أيبــك  -٣٨ ــل ب ــالح الــدين خلي ــرص، ص ــرص وأعــوان الن ــان الع أعي

عيل أبو زيد وآخـرون، دار الفكـر، دمـشق، : ،حققه د)هـ٧٦٤(الصفدي
 .هـ١٤١٨، ١ط

ٰاإلفــادات واإلنــشادات، إبــراهيم بــن موســى اللخمــي الـــشاطبي  -٣٩
، ٣، طجفان،مؤسـسة الرسـالة، بـريوت،حتقيـق حممـد أبـو األ)هـ٧٩٠(

 .هـ١٤٠٨
قحطان .  د:، حتقيق)هـ٧٠٢( ابن دقيق العيد ، يف بيان االصطالحاالقرتاح -٤٠

   .م٢٠٠٦، ١َّ، دار العلوم، عامن، طالدوري
، دار الكتـب العلميـة، )هـ٥٠٥ (الغزايلأبو حامد االقتصاد يف االعتقاد،  -٤١

 .هـ١٤٠٣، ١بريوت، ط
، )هــ٩٧٧( شـجاع، حممـد الـرشبيني اخلطيـب اإلقناع يف حل ألفاظ أيب -٤٢

 .هـ١٤١٥مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر، بريوت، : حتقيق
 .هـ، بدون دار طبع٤٥٠اإلقناع، أبو احلسن املاوردي ت  -٤٣
ٰحييـى . د: ، حتقيـق)هــ٥٤٤(م بفوائد مسلم، القايض عيـاض إكامل املعل -٤٤

  .هـ١٤١٩، ١إسامعيل، دار الوفاء، مرص، ط



 
 
 

 

٤٨٢ 

: ، حتقيـق)هــ٧٠٢(أحاديث األحكام، تقي الدين ابن دقيق العيد اإلملام ب -٤٥
دار املعـراج الدوليـة، دار ابـن حـزم، الريـاض،  حسني إسامعيل اجلمـل،

 .هـ١٤٢٣، ٢بريوت، ط
حممـود مطرجـي، دار : ، حتقيـق)هـ٢٠٤(األم، حممد بن إدريس الشافعي  -٤٦

 .هـ١٤١٣، ١الكتب العلمية، بريوت، ط
، )هــ٧٠٢(األحكام، تقي الدين ابن دقيق العيد اإلمام يف معرفة أحاديث  -٤٧

 .هـ١٤٢٠، ١سعد بن عبداهللا آل محيد، دار املحقق، الرياض، ط.د: حتقيق
حلـــافظ أمحـــد بـــن عـــيل بـــن حجـــر ا ،إنبـــاء الغمـــر بأبنـــاء العمـــر -٤٨

 .هـ١٤٠٦، ٢، دار الكتب العلمية، بريوت، ط)هـ٨٥٢(العسقالين
، )هـــ٦٤٦(وســف القفطــي ٰإنبــاه الــرواة عــىل أنبــاه النحــاة، عــيل بــن ي -٤٩

،  ١حممــد أبــو الفــضل إبــراهيم، دار الفكــر العــريب، القــاهرة، ط:حتقيــق
 .هـ١٤٠٦

االنتقاء يف فضائل الثالثة األئمة الفقهاء مالك والشافعي وأيب حنيفة ريض  -٥٠
، دار )هــ٤٦٣(اهللا عنهم، أبو عمر يوسف بن عبد الرب النمري القرطبـي 

 .الكتب العلمية، بريوت
ٰ معرفة الراجح من اخلالف عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، اإلنصاف يف -٥١

حممـد حامـد الفقـي، دار : ، حتقيـق)هـ٨٨٥(أبو احلسن املرداوي احلنبيل 
 .إحياء الرتاث العريب، بريوت



 
 
 

 

٤٨٣ 

أنيس الفقهاء يف تعريفات األلفاظ املتداولة بني الفقهاء، قاسم بن عبـد اهللا  -٥٢
لـرزاق الكبيـيس، دار الوفـاء، أمحد بن عبـد ا: ، حتقيق)هـ٩٧٨(القونوي 
 .هـ١٤٠٦، ١جدة، ط

ــيس -٥٣ ــسالك، الونرشي ــضاح امل ــق)هـــ٩١٤ (إي ــصادق : ، دراســة وحتقي ال
  .هـ١٤٢٧، ١الغرياين، دار ابن حزم، بريوت، لبنان، ط

ٰإيضاح املكنـون يف الـذيل عـىل كـشف الظنـون، إسـامعيل باشـا البابـاين  -٥٤
ـــ١٣٣٩(البغــدادي  ــارف اجلليلة،اســتن)ه ــة املع ـــ، ١٣٦٤بول ، وكال ه

 .هـ١٣٦٦
، )هــ٩٧٠(البحر الرائق رشح كنـز الدقائق، زين الدين ابن نجيم احلنفي  -٥٥

 .هـ١٤١٣، ٢دار املعرفة، بريوت، ط
، )هــ٢٩٢(البحر الزخار، أبو بكر أمحد بن عمرو بن عبـد اخلـالق البـزار  -٥٦

مكتبـة العلـوم ، حمفوظ الرمحن زين اهللا، مؤسسة علـوم القـرآن. د: حتقيق
 . هـ١٤٠٩، ١املدينة، ط، بريوتواحلكم، 

. د: ، حتقيـق)هـ٧٩٤(البحر املحيط يف أصول الفقه، بدر الدين الزركيش  -٥٧
 .هـ١٤٢١، ١حممد حممد تامر، دار الكتب العلمية، بريوت، ط

 ٩٣٠(بدائع الزهور يف وقائع الدهور، حممد أمحد بن إياس املرصي احلنفي  -٥٨
 .هـ١٣١٤-١٣١١، املطبعة األمريية، القاهرة،  )ًتقريبا

ــاين  -٥٩ ــسعود الكاس ــدين م ــالء ال ــرشائع، ع ــب ال ــصنائع يف ترتي ــدائع ال ب
 .م١٩٨٤، ٢، دار الكتاب العريب، بريوت، ط)هـ٥٨٧(



 
 
 

 

٤٨٤ 

هـشام : ، حتقيق)هـ٧٥١(بدائع الفوائد، حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية  -٦٠
 .هـ١٤١٦،  ١ٰعطا وآخرين، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة املكرمة، ط

َّبـات الـسالبة للحريـة يف الـرشيعة اإلسـالمية، حـسني عبـد العقوبدائل  -٦١ َّ
 . هـ١٤٢٨، ١َّاحلميد، دار النفائس، األردن، عامن، ط

، )هــ٥٩٥(بداية املجتهد وهناية املقتصد، حممد بن أمحد بن رشد القرطبي  -٦٢
 .دار الفكر، بريوت

 :، حتقيـق)هـ٧٧٤(البداية والنهاية أليب الفداء إسامعيل بن كثري الدمشقي -٦٣
عيل حممد معوض وعادل أمحد عبد املوجود وآخرون، دار الكتب العلمية، 

 .هـ١٤١٥، ١بريوت، ط
البدر الطالع بمحاسن من بعد القـرن الـسابع، حممـد بـن عـيل الـشوكاين  -٦٤

 .، دار املعرفة، بريوت)هـ١٢٥٠(
عبد احلفـيظ : ، حتقيق)هـ٧٣٠(، القاسم التجيبي السبتي برنامج التجيبي -٦٥

 .م١٩٨٠تونس، -عربية للكتاب، ليبيامنصور، الدار ال
، )هــ٧٤٩(برنامج الوادي آيش، حممـد بـن جـابر الـوادي آيش التونـيس  -٦٦

ــق ــريوت، ط: حتقي ــا، ب ،  ١حممــد حمفــوظ، دار املغــرب اإلســالمي،  أثين
 . هـ١٤٠٠

: ، حتقيق)هـ٤٧٨(الربهان يف أصول الفقه، عبد امللك بن عبد اهللا اجلويني  -٦٧
 .هـ١٤١٨، ٤الوفاء، املنصورة، مرص، طعبد العظيم الديب، دار . د

، جملس النرش هاليلسعد الدين مسعد البصمة الوراثية وعالئقها الرشعية،  -٦٨
 . م٢٠٠١، ١العلمي جامعة الكويت، الكويت، ط



 
 
 

 

٤٨٥ 

عمـر . ، دٰالبصمة الوراثية ومدى مرشوعية استخدامها يف النسب واجلناية -٦٩
 .م٢٠٠٢، ١، دار الفضيلة، الرياض، ط)هـ١٤٢٣(السبيل 

بغية الطلب يف تـاريخ حلـب، كـامل الـدين عمـر بـن أمحـد ابـن العـديم  -٧٠
 . سهيل زكار، دار الفكر، بريوت.د: ، حتقيق)هـ٦٦٠(

بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة، جالل الدين عبد الـرمحن بـن أيب  -٧١
حممـد أبـو الفـضل إبـراهيم، املكتبـة : ، حتقيـق)هــ٩١١(بكر السيوطي 

 . االعرصية، لبنان، صيد
بيان املخترص رشح خمترص ابن احلاجب، أبو الثناء حممود بن عبـد الـرمحن  -٧٢

حممد مظهر بقا، مركـز البحـث العلمـي . د: ، حتقيق)هـ٧٤٩(األصفهاين 
 .هـ١٤٠٦ٰوإحياء الرتاث اإلسالمي بجامعة أم القرى، مكة املكرمة، 

ــدي  -٧٣ ــىض الزبي ــن مرت ــد ب ــاموس، حمم ــواهر الق ــن ج ــروس م ــاج الع ٰت
 .مجاعة من املحققني، دار اهلداية: حتقيق، )هـ١٢٠٥(

َّالتاج املكلل، القنوجي  -٧٤ عبد احلكـيم رشف :، تصحيح وتعليق)هـ١٣٠٧(َ
 .هـ١٣٨٢، ٣الدين، املطبع اهندية العربية، بومباي، ط

التاج واإلكليل ملخترص خليل، حممد بن يوسف العبدري الـشهري بـاملواق  -٧٥
 .هـ١٣٩٨، ٢، دار الفكر، بريوت، ط)هـ٨٧٩(

، )هـ٤٣٠(اريخ أصبهان، أبو نعيم أمحد بن عبد اهللا بن مهران األصبهاين ت -٧٦
 . هـ١٤١٠، ١ الكتب العلمية، بريوت، طسيد كرسوي حسن، دار: حتقيق

 .هـ١٤١٢، ٣َّ، دار النفائس، عامن، طتاريخ الفقه اإلسالمي، األشقر -٧٧



 
 
 

 

٤٨٦ 

: ، حتقيق)هـ٢٥٦(التاريخ الكبري، حممد بن إسامعيل بن إبراهيم البخاري  -٧٨
 .السيد هاشم الندوي، دار الفكر

، دار )هــ٤٦٣(تاريخ بغداد، أمحد بن عيل أبـو بكـر اخلطيـب البغـدادي  -٧٩
 .الكتب العلمية، بريوت

تاريخ مدينة دمشق وذكر فـضلها وتـسمية مـن حلهـا مـن األماثـل، أبـو  -٨٠
حمـب : ، حتقيـق)هــ٥٧١(القاسم عيل بن احلسن ابن هبة اهللا بن عـساكر 

 . م١٩٩٥بن غرامة العمري، دار الفكر، بريوت، الدين أيب سعيد عمر 
، حتقيـق )هــ٤٣٠(تأسيس النظر، أبو زيـد عبيـد اهللا بـن عمـر الـدبويس  -٨١

 .ٰمصطفى حممد القباين، دار ابن زيدون، بريوت
و بـتبرصة احلكام يف أصول األقضية ومنـاهج األحكـام، برهـان الـدين أ -٨٢

 خـرج أحاديثـه ،)هــ٧٩٩(الوفاء إبراهيم بن حممد بن فرحون اليعمـري 
الشيخ مجال مرعـشيل، دار الكتـب العلميـة، : وعلق عليه وكتب حواشيه

 . م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢لبنان، بريوت، 
تبني احلقائق رشح كنز الدقائق، فخر الدين عثامن بن عيل الزيلعي احلنفـي  -٨٣

 .هـ١٣١٣دار الكتب اإلسالمي، القاهرة،  ،)هـ٧٤٣(
: ،  حتقيـق)هــ٦٧٦(مري النووي ٰحترير ألفاظ التنبيه، حييى بن رشف بن  -٨٤

 . هـ١٤٠٨، ١عبد الغني الدقر، دار القلم، دمشق، ط
نون ح، دار سـ)هــ١٣٩٣(التحرير والتنوير، حممد الطـاهر ابـن عاشـور  -٨٥

 .م١٩٩٧للنرش والتوزيع، تونس، 



 
 
 

 

٤٨٧ 

، دار الكتـب العلميـة، )هــ٤٥٠(حتفة الفقهاء، عالء الدين الـسمرقندي  -٨٦
 .هـ١٤٠٥، ١بريوت، ط

صـربي بـن : ، حتقيـق)هــ٧٠٢ (ب يف رشح التقريب، ابن دقيقحتفة اللبي -٨٧
 .هـ١٤٢٠سالمة شاهني، دار أطلس، الرياض، 

ــسخاوي  -٨٨ ــرشيفة، شــمس الــدين ال ــاريخ املدينــة ال التحفــة اللطيفــة يف ت
 .هـ١٤١٤، ١، دار الكتب العلمية، بريوت، ط)هـ٩٠٢(

ي حتقيق املراد يف أن النهـي يقتـيض الفـساد، خليـل بـن كيكلـدي العالئـ -٨٩
 .إبراهيم حممد سلقيني، دار الكتب الثقافية، الكويت.د: ، حتقيق)هـ٧٦١(

، رسـالة ماجـستري، جامعـة اإلمـام التداخل بني األحكام، خالد اخلشالن -٩٠
 .هـ١٤١٠حممد بن سعود اإلسالمية، الرياض، 

َّ، دار النفـائس،عامن، حممـد خالـد. التداخل وأثره يف األحكام الرشعية، د -٩١
 .هـ١٤١٨، ١ط

، )هـ٧٤٨(ة احلفاظ، أبو عبد اهللا حممد بن أمحد شمس الدين الذهبي تذكر -٩٢
 . هـ١٣٧٥، ١دار الكتب العلمية، بريوت، ط

. د: ، حتقيـق)هـ٥٤٤(وتقريب املسالك، عياض اليحصبيترتيب املدارك  -٩٣
 .هـ١٣٨٧أمحد بكري حممود، دار مكتبة احلياة، بريوت، 

وضـعي، عبـد القـادر عـودة ًالترشيع اجلنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون ال -٩٤
 .هـ١٤٠٦، ٧، ط، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان)هـ١٣٧٤(

، دار البحـوث للدراسـات تطبيقات قواعد الفقه عنـد املالكيـة، الغريـاين -٩٥
 .هـ١٤٢٣، ١اإلسالمية وإحياء الرتاث، ديب، ط



 
 
 

 

٤٨٨ 

ٰالتوقيف عىل مهامت التعاريف، حممد عبـد الـرؤوف املنـاوي = التعاريف  -٩٦
دار ، حممـد رضـوان الدايـة، دار الفكـر املعـارص . د:  حتقيق،)هـ١٠٣١(

 .هـ١٤١٠،  ١دمشق، ط، الفكر، بريوت 
إبـراهيم : ،  حتقيـق)هــ٨١٦(التعريفات، عيل بن حممد بن عيل اجلرجاين  -٩٧

 .هـ١٤٠٥، ١األبياري، دار الكتاب العريب، بريوت، ط
أمحـد : ، حتقيـق)هــ٧١٦(، نجم الدين الطـويف التعيني يف رشح األربعني -٩٨

  .هـ١٤١٩، ١حاج حممد عثامن، مؤسسة الريان، بريوت، ط
جامع البيان عن تأويل آي القرآن، حممـد بـن جريـر بـن = تفسري الطربي  -٩٩

 .  هـ١٤٠٥، دار الفكر، بريوت، )هـ٣١٠(يزيد أبو جعفر الطربي 
، دار )هــ٧٧٤(تفسري القرآن العظيم، إسامعيل بن عمر بن كثري الدمشقي  -١٠٠

 .هـ١٤٠١ الفكر، بريوت،
، دار الكتب )هـ٦٠٦(مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي = التفسري الكبري  -١٠١

 . هـ١٤٢١، ١العلمية، بريوت، ط
: ، حتقيق ودراسـة)هـ٧٤١ ( ابن جزيٰ إىل علم األصول،تقريب الوصول -١٠٢

 . هـ١٤٢٣، ٢حممد املختار بن الشيخ حممد األمني الشنقيطي، ط. د
: ، حتقيـق)هــ٧٥٩( احلنـبيل ابـن رجـب،  وحترير الفوائـدتقرير القواعد -١٠٣

 .هـ١٤٢٤، ١دار ابن عفان، مرص، ط مشهور بن حسن آل سلامن،
، دار )هــ٨٧٩(التقرير والتحبري يف علم األصول، حممد ابن أمـري احلـاج  -١٠٤

 .هـ١٤١٧الفكر، بريوت، 



 
 
 

 

٤٨٩ 

، )هـ٦٥٨(التكملة لكتاب الصلة، أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا القضاعي  -١٠٥
 . هـ١٤١٥م اهلراس، دار الفكر للطباعة، لبنان، عبد السال: حتقيق

. د: ، حتقيق وتعليق)هـ٦٥٦ (املنذريعبد العظيم التكملة لوفيات النقلة،  -١٠٦
 .هـ١٤٠٥، ٣بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط

تلخيص احلبـري يف أحاديـث الرافعـي الكبـري، أمحـد بـن عـيل بـن حجـر  -١٠٧
عبداهللا هاشم الـيامين املـدين، املدينـة السيد : ،  حتقيق)هـ٨٥٢(العسقالين 

 . هـ١٣٨٤املنورة، 
التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بـن  -١٠٨

، وزارة عموم األوقاف والـشؤون اإلسـالمية، )هـ٤٦٣(عبد الرب النمري 
حممـد عبـد الكبـري البكـري، املغـرب،  ،ٰمصطفى بن أمحد العلوي : حتقيق
 . هـ١٣٨٧

التنبيه يف الفقه الشافعي، إبراهيم بن عيل بن يوسف أبو إسحاق الشريازي  -١٠٩
، ١عامد الدين أمحد حيدر،  عـامل الكتـب، بـريوت، ط: ،  حتقيق)هـ٤٧٦(

 . هـ١٤٠٣
عبد الرمحن حـسن : ٰ، أرشف عىل طبعه)هـ٨٨٥ (التنقيح املشبع، املرداوي -١١٠

 .قعود، املؤسسة السعيدية، الرياض
، )هــ٦٧٦(ٰ واللغات، حمي الدين حييى بن رشف النـووي هتذيب األسامء -١١١

 . م١٩٩٦،  ١مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر، بريوت، ط: حتقيق
، دار الفكر،  )هـ٨٥٢(هتذيب التهذيب، أمحد بن عيل بن حجر العسقالين  -١١٢

 .هـ١٤٠٤، ١بريوت، ط



 
 
 

 

٤٩٠ 

شـمس ٰحاشية ابن القيم عىل سنن أيب داود، أبو عبـد اهللا = هتذيب السنن  -١١٣
، دار الكتـب )هــ٧٥١(الدين حممد بن أيب بكر املعروف بابن قيم اجلوزية 

 .هـ١٤١٥، ٢العلمية، بريوت، ط
، مطبوع بحاشية )هـ١٣٦٧ (هتذيب الفروق، حممد عيل بن حسني املالكي -١١٤

 .الفروق، عامل الكتب، بريوت
هتذيب الكامل يف أسامء الرجـال، يوسـف بـن الزكـي عبـد الـرمحن، أبـو  -١١٥

بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، . د: ، حتقيق)هـ٧٤٢(زي احلجاج امل
 .هـ١٤٠٠، ١بريوت، ط

حممد : ،  حتقيق)هـ٣٧٠(هتذيب اللغة، أبو منصور حممد بن أمحد األزهري  -١١٦
 .م٢٠٠١، ١عوض مرعب، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط

ــشويكي  -١١٧ ــع والتنقــيح، أمحــد بــن حممــد ال التوضــيح يف اجلمــع بــني املقن
، ١نــارص بــن عبــد اهللا املــيامن، املكتبــة املكيــة، ط. د: ، حتقيــق)هــ٩٣٩(

 .هـ١٤١٨
، )هــ٣٥٤(الثقات، حممد بن حبان بن أمحد أبو حـاتم التميمـي البـستي  -١١٨

 . هـ١٣٩٥، ١السيد رشف الدين أمحد، دار الفكر، ط: حتقيق
جامع العلوم واحلكم يف رشح مخسني حديثا من جوامع الكلم، زين الدين  -١١٩

شـعيب : ، حتقيـق)هــ٧٩٥(ج عبد الرمحن ابن رجب البغـدادي أبو الفر
 .هـ١٤١٧،  ٧األرناؤوط وإبراهيم باجس، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط

اجلامع ألحكام القرآن، أبو عبد اهللا حممـد بـن أمحـد األنـصاري القرطبـي  -١٢٠
 .، دار الشعب، القاهرة)هـ٦٧١(



 
 
 

 

٤٩١ 

 أمحـد احلـسني، اجلامع حلياة العالمة حممد بن صالح العثيمـني، وليـد بـن -١٢١
 .هـ١٤٢٢، ١بريطانيا، ط

، دار )هـ٣٢٧(اجلرح والتعديل، عبد الرمحن بن أيب حاتم الرازي التميمي  -١٢٢
 .م١٩٥٢ -هـ ١٣٧١، ١إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط

، رشكــة الراجحــي املــرصفية ويْدالنَــعــيل . دمجهــرة القواعــد الفقهيــة،  -١٢٣
 .هـ١٤٢١، ١ط لالستثامر،

رمـزي منـري : ، حتقيـق)هــ٣٢١( احلسن بن دريـد مجهرة اللغة، حممد بن -١٢٤
 .م١٩٨٧، ١بعلبكي، دار العلم للماليني، بريوت، ط

ٰ، عيسى البـايب احللبـي، دار )؟هـ( األزهري اآليبصالح كليل، جواهر اإل -١٢٥
  .إحياء الكتب العلمية

ٰحاشـية رد املحتـار عـىل الـدر املختـار رشح تنـوير = حاشية ابن عابدين  -١٢٦
، دار الفكـر )هــ١٢٥٢(مد أمني الشهري بابن عابـدين األبصار، السيد حم

 .هـ١٤٢١للطباعة والنرش،  بريوت، 
ــم  -١٢٧ ــن قاس ــرمحن ب ــد ال ــستقنع، عب ــع رشح زاد امل ــروض املرب ــية ال حاش

، توزيع الرئاسـة العامـة إلدارات البحـوث العلميـة )هـ١٣٩٢(النجدي
 .هـ١٤٠٥واإلفتاء واإلرشاد، الرياض 

، دار )هــ١٢٤١(، أمحـد الـصاوي اللـنيٰحاشية الصاوي عىل تفـسري اجل -١٢٨
   .إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان



 
 
 

 

٤٩٢ 

ٰحاشية الصنعاين عىل إحكام األحكام، حممد بن إسامعيل األمري الـصنعاين  -١٢٩
، ٢عيل بن حممد اهلندي، املكتبة السلفية، القـاهرة، ط: حتقيق، )هـ١١٨٢(

 .هـ١٤٠٩
يضاح، أمحد بن حممـد ٰعىل مراقي الفالح رشح نور اإل حاشية الطحطاوي -١٣٠

ٰ، املطبعـة الكـربى األمرييـة )هــ١٢٣١(احلنفي  بن إسامعيل الطحطاوي
 .هـ١٣١٨،  ٣ببوالق،  مرص، ط

حــسن بــن حممــد العطــار : ٰحاشــية العطــار عــىل مجــع اجلوامــع، تــأليف -١٣١
ــريوت، ط)هـــ١٢٥٠(  -هـــ ١٤٢٠، ١، دار الكتــب العلميــة، لبنــان، ب

 .م١٩٩٩
، شـهاب الـدين املحيل عل منهاج الطالنيٰ عىل رشح اجلالل حاشية عمرية -١٣٢

ــرية ربأمحــد ال ــيس امللقــب بعم ــق)هـــ٩٥٧(ل مكتــب البحــوث : ، حتقي
 . م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩،  ١والدراسات، دار الفكر،  لبنان، بريوت، ط

ٰحاشية قليويب عىل رشح جالل الدين املحيل عىل منهاج الطالبني، شـهاب  -١٣٣ ٰ
مكتـب : ،  حتقيـق)هــ١٠٦٩(الدين أمحد بن أمحد بـن سـالمة القليـويب 

 -هـــ ١٤١٩، ١البحــوث والدراســات، دار الفكــر، لبنــان، بــريوت، ط
 .م١٩٩٨

احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي، أبو احلسن عيل بن حممد بـن  -١٣٤
عيل معوض، وعادل عبد املوجود، دار : ، حتقيق)هـ٤٥٠(حبيب املاوردي 

 .هـ١٤١٩، ١الكتب العلمية، بريوت، ط



 
 
 

 

٤٩٣ 

نيقة والتعريفات الدقيقة، زكريا بن حممد بن زكريـا األنـصاري احلدود األ -١٣٥
، ١مازن املبارك،  دار الفكـر املعـارص،  بـريوت، ط. د: ، حتقيق)هـ٩٢٦(

 . هـ١٤١١
، )هــ١٤٢٩(احلدود والتعزيرات عند ابن القيم، بكر بن عبد اهللا  أبو زيد  -١٣٦

 .هـ١٤٢٥، ٢دار العاصمة، الرياض، ط
َّنزيه محاد، مؤسسة . د: ، حتقيق)هـ٤٧٤ (لباجي ا سليامن بن خلفاحلدود، -١٣٧

  .الزعبي للطباعة و النرش
حسن املحارضة يف أخبـار مـرص والقـاهرة، جـالل الـدين  عبـد الـرمحن  -١٣٨

حممد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتـب : ، حتقيق)هـ٩١١(السيوطي 
 .هـ١٣٨٧العربية، القاهرة، 

عبد اهللا الرتكـي، الـرشكة .  د:، حتقيق)هـ٣٩٥(حلية الفقهاء، ابن فارس  -١٣٩
  .هـ١٤٠٣، ١املتحدة للتوزيع، بريوت، ط

: ، حتقيـق)هـ٦٥٦ (احلامسة البرصية، صدر الدين عيل بن احلسن البرصي -١٤٠
 .م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣ ، بريوت، عامل الكتب،خمتار الدين أمحد

ٰحوايش الرشواين عىل حتفة املحتاج برشح املنهاج، عبد احلميـد الـرشواين،  -١٤١
 .ر، بريوتدار الفك

املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثـار، تقـي الـدين = اخلطط للمقريزي  -١٤٢
 .هـ١٢٧٠، طبعة بوالق )هـ٨٤٥(أمحد بن عيل املقريزي 



 
 
 

 

٤٩٤ 

خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عرش، حممد أمني بن فضل اهللا املحبي  -١٤٣
 .، دار صادر، بريوت)هـ١١١١(

ح الكبري للرافعي، عمر بـن عـيل خالصة البدر املنري يف ختريج كتاب الرش -١٤٤
محدي عبد املجيد السلفي، مكتبـة : ، حتقيق)هـ٨٠٤(بن امللقن األنصاري 
 . هـ١٤١٠، ١الرشد، الرياض، ط

الدارس يف تـاريخ املـدارس، عبـد القـادر بـن حممـد النعيمـي الدمـشقي  -١٤٥
إبراهيم شمس الدين،  دار الكتب العلميـة،  بـريوت، : ، حتقيق)هـ٩٧٨(
  .هـ١٤١٠، ١ط

ِّ يف أسـامء الرجـال، أمحـد املكنـايس، املعـروف بـابن القـايض الَجِة احلّرُد -١٤٦
حممد األمحدي أبو النور، املكتبة العتيقـة، تـونس، . د: ، حتقيق)هـ١٠٢٥(
 .هـ١٣٩١، ١ط

املحـامي فهمـي : درر احلكام رشح جملة األحكـام، عـيل حيـدر، تعريـب -١٤٧
 .احلسيني، دار الكتب العلمية، لبنان، بريوت

 الكامنة يف أعيان املائة الثامنة، أمحد بـن عـيل بـن حجـر العـسقالين الدرر -١٤٨
حممد عبد املعيد ضان، جملس دائرة املعارف العثامنيـة، : ، مراقبة)هـ٨٥٢(

 . هـ١٣٩٢، ٢حيدر أباد، اهلند، ط
الديباج املذهب يف معرفة أعيان علامء املذهب، إبراهيم بن عيل بن حممد بن  -١٤٩

 .، دار الكتب العلمية، بريوت)هـ٧٩٩(فرحون اليعمري املالكي 
، دار )هــ٥٠٢ ( التربيـزيٰحييى بن عيل بن حممد اخلطيـبديوان احلامسة،  -١٥٠

 . بريوت،القلم



 
 
 

 

٤٩٥ 

الـسقا  ٰمـصطفى: حتقيـق ،)هــ٦١٦(العكـربي  البقـاء أبو املتنبي، ديوان -١٥١
 .املعرفة، بريوت وآخرين، دار

ٰذخائر العقبى يف مناقب ذوي القربى، حمب الدين أمحد بن -١٥٢  عبد اهللا الطربي ٰ
 .، دار الكتب املرصية، مرص)هـ٦٩٤(

: ، حتقيق)هـ٦٨٤(شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف : الذخرية، تأليف -١٥٣
 .م١٩٩٤حممد حجي، دار الغرب، بريوت، 

عزت العطـار : ، حتقيق)هـ٦٦٥(ٰالذيل عىل الروضتني، أبو شامة املقديس  -١٥٤
   .م١٩٧٤، ٢احلسيني، دار اجليل، بريوت، ط

، )هــ٧٩٥(ٰلذيل عىل طبقات احلنابلة، أبو الفرج عبد الرمحن بن رجـب ا -١٥٥
 .دار املعرفة، بريوت، لبنان

الرحلـة املغربيـة، حممـد بـن حممـد احليحـي العبـدري = رحلة العبـدري  -١٥٦
 .م١٩٦٨حممد الفايس، الرباط، : ، حتقيق)هـ٦٨٨(

: قيق،  حت)هـ٨٤٢(الرد الوافر، حممد بن أيب بكر بن نارص الدين الدمشقي  -١٥٧
 . هـ١٣٩٣،  ١زهري الشاويش،  املكتب اإلسالمي، بريوت، ط

ّاهلادي محو و . د: ، حتقيق)هـ٣٨٦(الرسالة الفقهية، ابن أيب زيد القريواين  -١٥٨
 .هـ١٤٠٦، ١حممد أبو األجفان، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط. د

الرسالة املستطرفة لبيان مشهور كتـب الـسنة املـصنفة، حممـد بـن جعفـر  -١٥٩
حممد املنتـرص حممـد الزمزمـي الكتـاين، دار : ،  حتقيق)هـ١٣٤٥(تاين الك

 . هـ١٤٠٦، ٤البشائر اإلسالمية، بريوت، ط



 
 
 

 

٤٩٦ 

. د: ، حتقيـق)هــ٧٠٢(يف رشح حروف املعاين، أمحد املالقي رصف املباين  -١٦٠
 .هـ١٤٠٥، ٢أمحد اخلراط، دار القلم، دمشق، ط

ــرشيعة اإلســالمية، د -١٦١ ــدويل، ، دار الباحــسني.رفــع احلــرج يف ال ــرش ال الن
 .هـ١٤١٦الرياض، 

 و، القـايض أبـاملسائل الفقهية من كتاب الـروايتني والـوجهني = الرواتني -١٦٢
عبد الكـريم الالحـم، مكتبـة املعـارف، . د: ، حتقيق)هـ٤٥٨( الفراء ٰيعىل

 .هـ١٤٠٥، ١الرياض، ط
ــد املــنعم احلمــريي  -١٦٣ ــار األقطــار، حممــد بــن عب ِالــروض املعطــار يف أخب

، ٢إحسان عباس، مؤسسة نارص للثقافـة، بـريوت، ط: ، حتقيق)هـ٧٢٧(
 .م١٩٨٠

، املكتب )هـ٦٧٦(ٰروضة الطالبني وعمدة املفتني، حييى بن رشف النووي  -١٦٤
 .هـ١٤٠٥، ٢اإلسالمي، بريوت، ط

، )هـ٦٢٠(روضة الناظر وجنة املناظر، عبد اهللا بن أمحد بن قدامة املقديس  -١٦٥
امعة اإلمام حممد بن سـعود، عبد العزيز عبد الرمحن السعيد، ج. د: حتقيق

 .هـ١٣٩٩، ٢الرياض، ط
زاد املعاد يف هدي خري العباد، حممد بن أيب بكر أبو عبد اهللا ابن قيم اجلوزية  -١٦٦

شعيب األرناؤوط وعبد القادر األرنـاؤوط، مؤسـسة : ،  حتقيق)هـ٧٥١(
 . هـ١٤٠٧، ١٤الرسالة ومكتبة املنار اإلسالمية، بريوت، الكويت، ط



 
 
 

 

٤٩٧ 

ح بلـوغ املـرام مـن أدلـة األحكـام، حممـد بـن إسـامعيل سبل السالم رش -١٦٧
حممد عبد العزيز اخلـويل، دار إحيـاء : ، حتقيق)هـ١١٨٢(الصنعاين األمري 

 .هـ١٣٧٩، ٤الرتاث العريب، بريوت، ط
، دار الفكر، دمشق، سد الذرائع يف الرشيعة اإلسالمية، حممد هشام برهاين -١٦٨

 . هـ١٤٠٦، ١ط
دار : نهاج، حممد الزهري الغمراوي، دار النرشٰالرساج الوهاج عىل متن امل -١٦٩

 . بريوت–املعرفة للطباعة والنرش 
سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها = السلسة الضعيفة لأللباين  -١٧٠

، مكتبة املعـارف، )هـ١٤٢٠(ٰعىل األمة، حممد نارص الدين األلباين  اليسء
 .هـ١٤٢٠الرياض، 

ة األحاديـث الـصحيحة ويشء مـن سلـسل= السلسلة الصحيحة لأللباين  -١٧١
، مكتبة املعـارف، الريـاض، )هـ١٤٢٠(فقهها، حممد نارص الدين األلباين 

 .هـ١٤٢٢
السلوك ملعرفة دول امللوك، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عـيل املقريـزي  -١٧٢

حممد عبد القادر عطا، دار الكتـب العلميـة، بـريوت، : ، حتقيق)هـ٨٤٥(
 . هـ١٤١٨، ١لبنان، ط

عبد الفتـاح : ، حتقيق)هـ٣٠٣(، أمحد بن شعيب النسائي )ٰاملجتبى (السنن -١٧٣
 .هـ١٤٠٦، ٢أبو غدة، مكتب املطبوعات اإلسالمية، حلب، ط

حممد فؤاد عبد : ، حتقيق)هـ٢٧٥(سنن ابن ماجه، حممد بن يزيد القزويني  -١٧٤
 . الباقي، دار الفكر، بريوت، لبنان



 
 
 

 

٤٩٨ 

حممـد : ، حتقيـق)هـ٢٧٥(سنن أيب داود، سليامن بن األشعث السجستاين  -١٧٥
 .حميي الدين عبد احلميد، دار الفكر، بريوت

ٰاجلامع الصحيح، حممد بـن عيـسى بـن سـورة الرتمـذي = سنن الرتمذي  -١٧٦
أمحد شاكر وآخرين، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، : ، حتقيق)هـ٢٧٩(

 .لبنان
: ، حتقيـق)هــ٣٨٥(السنن، عيل بن عمـر الـدارقطني = سنن الدارقطني  -١٧٧

 .هـ١٣٨٦د عبد اهللا هاشم اليامين، دار املعرفة، بريوت، السي
فـواز : ، حتقيـق)هـ٢٥٥(سنن الدارمي، عبد اهللا بن عبد الرمحن الدارمي  -١٧٨

خالد السبع العلمي، دار الكتـاب العـريب، بـريوت، لبنـان، ، أمحد زمريل 
 .هـ١٤٠٧، ١ط

 ، حتقيـق حممـد عبـد)هــ٤٥٨(ٰالسنن الكربى، أمحد بن احلسني البيهقـي  -١٧٩
 .هـ١٤١٤القادر عطا،دار الباز، مكة املكرمة،

عبد الغفار . د: ، حتقيق)هـ٣٠٣(ٰالسنن الكربى، أمحد بن شعيب النسائي  -١٨٠
، ١سليامن البنداري، سيد كرسوي حسن، دار الكتب العلمية، بريوت، ط

 .هـ١٤١١
السياسة الرشعية يف إصالح الراعي والرعية، أمحد بن عبد احلليم بن تيمية  -١٨١

 .، دار املعرفة)هـ٧٢٨(احلراين 
أعالم النبالء، أبو عبد اهللا حممـد بـن أمحـد، شـمس الـدين الـذهبي،  سري -١٨٢

وط، مؤسسة الرسالة، بريوت، اؤشعيب األرن: ، حقق بإرشاف)هـ٧٤٨(
 . هـ١٤١٣، ٩لبنان، ط



 
 
 

 

٤٩٩ 

: ٰ، اعتنـى بـه)هــ٦٦٠ (شجرة املعارف واألحوال، العز بـن عبدالـسالم -١٨٣
  .َّلدولية، عامنحسان عبد املنان، بيت األفكار ا

، املطبعة الـسلفية، )هـ١٣٦٠(شجرة النور الزكية، حممد بن حممد خملوف  -١٨٤
 . هـ١٣٤٩مرص، 

شــذرات الــذهب يف أخبــار مــن ذهــب، عبــد احلــي ابــن العــامد  -١٨٥
ؤوط، اؤوط و حممود األرنـاعبد القادر األرن: حتقيق) هـ١٠٨٩ت(احلنبيل

 هـ١٤٠٦، ١دار ابن كثري، دمشق،  ط
عـيل بـن : َّ، علق عليـه)هـ٧٠٢(ًيثا النووية، ابن دقيق رشح األربعني حد -١٨٦

ّمصطفى خلوف، مؤسسة اجلرييس، ط  .هـ١٤٢٥، ١ٰ
رشح تكميل املنهج، حممـد األمـني الـشنقيطي املعـروف  = رشح التكميل -١٨٧

احلسني الـشنقيطي، دار الكتـاب املـرصي، : ، أخرجه)هـ١٣٢٥(باملرابط 
 .القاهرة

تنقـيح يف أصـول الفقـه، سـعد الـدين ٰرشح التلويح عىل التوضيح ملتن ال -١٨٨
زكريا عمريات، دار الكتـب : ، حتقيق)هـ٧٩٣(مسعود بن عمر التفتازاين 

 .هـ١٤١٦العلمية، بريوت، 
التذهيب رشح هتذيب املنطق والكالم، عبد اهللا بن فضل  = رشح اخلبييص -١٨٩

 .  هـ١٣٥٥ٰ، مصطفى البايب احللبي، )هـ١٠٥٠(اهللا اخلبييص 
تن اخلرقي، شمس الدين حممد بن عبد اهللا الزركـيش ٰرشح الزركيش عىل م -١٩٠

، ٢عبد امللك بـن دهـيش، دار خـرض، بـريوت، ط. د: ، حتقيق)هـ٧٧٢(
 .هـ١٤١٨



 
 
 

 

٥٠٠ 

شـعيب : ، حتقيـق)هــ٥١٦(رشح الـسنة، احلـسني بـن مـسعود البغـوي  -١٩١
األرناؤوط وحممد زهري الشاويش،  املكتب اإلسالمي، دمـشق، بـريوت، 

 . هـ١٤٠٣، ٢ط
، مراجعــة )هـــ٧٥٦(، اإلجيــي خمتــرص ابــن احلاجـبٰ عــىل رشح العـضد -١٩٢

شعبان حممد إسامعيل، مكتية الكليات األزهريـة، القـاهرة، . د: وتصحيح
 .هـ١٤٠٣

، صـححه )هـ١٣٥٧(رشح القواعد الفقهية، أمحد بن الشيخ حممد الزرقا  -١٩٣
، ٢ٰوعلــق عليــه مــصطفى أمحــد الزرقــا، دار القلــم، دمــشق، ســوريا، ط

 .هـ١٤٠٩
حممـد : ، حتقيق)هـ١٢٠١( خمترص خليل، أمحد الدردير ٰالرشح الكبري عىل -١٩٤

 .عليش، دار الفكر، بريوت
رشح الكوكب املنـري ملحمـد بـن أمحـد الفتـوحي املعـروف بـابن النجـار  -١٩٥

نزيـه محـاد، مكتبـة العبيكـان، . حممـد الـزحييل و د.، حتقيـق د)هــ٩٧٢(
 .هـ١٤١٣الرياض 

بد املجيد تركـي، دار ع: ، حتقيق)هـ٤٧٦(الشريازي إبراهيم رشح اللمع،  -١٩٦
 .هـ١٤٠٨، ١الغرب اإلسالمي، بريوت، ط

، دار إحيـاء الـرتاث العـريب، )هــ١٣٣٨(بـاز رشح املجلة، سليم رسـتم  -١٩٧
 .هـ١٤٠٦، ٣بريوت، ط



 
 
 

 

٥٠١ 

، )هــ١٤٢١(ٰالرشح املمتع عىل زاد املستقنع، حممد بن صالح بن عثيمـني  -١٩٨
 . هـ١٤٢٢، ١دار ابن اجلوزي، الدمام، ط

 اختصار املحصول يف األصول، أبو العباس أمحـد رشح تنقيح الفصول يف -١٩٩
، مكتبــة الكليــات األزهريــة، القــاهرة، )هـــ٦٨٤(بــن إدريــس القــرايف 

 .هـ١٣٩٣
حممد أبو األجفان و . د: ، حتقيق)هـ٨٩٤(رشح حدود ابن عرفة، الرصاع  -٢٠٠

 .م١٩٩٣، ١الطاهر املعموري، دار الغرب اإلسالمي، ط
أبم : ، ضبط نصه وعلق عليه)هـ٤٤٩ (رشح صحيح البخاري، ابن بطال -٢٠١

  .هـ١٤٢٠، ١متيم يارس بن إبراهيم، مكتبة الرشد، الرياض، ط
ِّاأليبحممد بن خليفـة ، إكامل إكامل املعلم = مسلمصحيح رشح  -٢٠٢  أو ٨٢٧ (ُ

حممـد سـامل هاشـم، دار الكتـب العلميـة، : ، ضـبطه وصـححه)هـ٨٢٨
  .هـ١٤١٥، ١بريوت، ط

، دار إحياء الرتاث )هـ٦٧٦(ي ٰرشح صحيح مسلم، حييى بن رشف النوو -٢٠٣
 .هـ١٣٩٢، ٢العريب، بريوت، ط

رشح فتح القدير، كامل الدين حممد بن عبد الواحـد بـن اهلـامم الـسيوايس  -٢٠٤
 .٢، دار الفكر، بريوت،ط)هـ٦٨١(

، املكتبـة احلبيبيـة، )هــ١٣٢٦ (األتـايسحممد خالد رشح جملة األحكام،  -٢٠٥
  .باكستان

، دار )هــ١١٠٢(ريش املـالكي رشح خمترص خليل، حممد بـن عبـداه اخلـ -٢٠٦
 .الفكر للطباعة، بريوت
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ٰدقائق أويل النهى لرشح املنتهى، منـصور = ٰرشح منتهى اإلرادات للبهويت  -٢٠٧ ٰ
 .م١٩٩٦، ٢، عامل الكتب، بريوت، ط)هـ١٠٥١(بن يونس البهويت 

طـه عبـد : ، حتقيق)هـ٧٧٤ (ابن كثريأبو الفداء إسامعيل شامئل الرسول،  -٢٠٨
  .هـ١٤٠٢، ١بة األدبية العربية، القاهرة، طالرءوف سعد، املكت

ٰالشهادة الزكية يف ثناء األئمة عىل ابن تيمية، مرعـي بـن يوسـف الكرمـي  -٢٠٩
مؤسسة ، نجم عبد الرمحن خلف، دار الفرقان : ، حتقيق)هـ١٠٣٣(احلنبيل 

 . هـ١٤٠٤، ١الرسالة، بريوت، ط
محـاد تاج اللغة وصـحاح العربيـة، إسـامعيل بـن = الصحاح، للجوهري  -٢١٠

أمحــد عبــد الغفــور عطــار، طبــع عبــاس : ، حتقيــق)هـــ٣٩٣(اجلــوهري 
 .هـ١٤٠٢الرشبتيل، القاهرة، 

برتتيب ابن بلبان، عـيل بـن بلبـان الفـاريس ) هـ٣٥٤(صحيح ابن حبان  -٢١١
، ٢شعيب األرناؤوط، مؤسـسة الرسـالة، بـريوت، ط: ، حتقيق)هـ٧٣٩(

 .هـ١٤١٤
. د: ، حتقيـق)هــ٣١١(صحيح ابن خزيمة، حممد بن إسحاق النيسابوري  -٢١٢

 .هـ١٣٩٠ٰحممد مصطفى األعظمي، املكتب اإلسالمي، بريوت، 
اجلامع الصحيح املخترص، حممد بن إسامعيل البخاري = صحيح البخاري  -٢١٣

، ٢ٰمصطفى ديب البغا، دار ابـن كثـري، بـريوت، ط. د: ، حتقيق)هـ٢٥٦(
 .هـ١٤٠٧

، )هــ١٤٢٠(صحيح اجلامع الصغري وزيادته، حممد نارص الدين األلبـاين  -٢١٤
 .هـ١٤٠٦املكتب اإلسالمي، بريوت 



 
 
 

 

٥٠٣ 

، طبـع )هــ١٤٢٠(صحيح سـنن أيب داود، حممـد نـارص الـدين األلبـاين  -٢١٥
 .هـ١٤١٢بإرشاف زهري الشاويش، املكتب اإلسالمي، بريوت، 

حممد فـؤاد : ، حتقيق)هـ٢٦١(صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي  -٢١٦
 .عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت

ٰ يف الرد عىل منكري العربيةالصعقة الغضبية -٢١٧ . د: ، حتقيق)هـ٧١٦ (، الطويفِّ
  .هـ١٤١٧، ١حممد بن خالد الفاضل، مكتبة العبيكان، الرياض، ط

عـزت : ، حتقيـق)هــ٥٧٨(الصلة يف تاريخ أئمة األندلس، ابن بـشكوال  -٢١٨
 .هـ١٤١٤، ٢العطار احلسيني، مكتبة اخلانجي، القاهرة، ط

، طبـع )هــ١٤٢٠(ود، حممـد نـارص الـدين األلبـاين ضعيف سنن أيب دا -٢١٩
 .هـ١٤١٢بإرشاف زهري الشاويش، املكتب اإلسالمي، بريوت، 

الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، شمس الدين حممـد بـن عبـد الـرمحن  -٢٢٠
 .، منشورات دار مكتبة احلياة، بريوت)هـ٩٠٢(السخاوي 

، مطـابع دار رتكامينعدنان خالد الـ. ضوابط امللكية يف الفقه اإلسالمي، د -٢٢١
 .هـ١٤٠٤، ١املطبوعات احلديثة، جدة، ط

ُاألدفــوي كــامل الــدين ،  اجلــامع أســامء نجبــاء الــصعيدالطــالع الــسعيد -٢٢٢
طـه احلـاجري، الـدار . د: سعد حممد حسن، مراجعـة: ، حتقيق)هـ٧٤٨(

 .م١٩٦٦املرصية، القاهرة، 
ر ، دا)هــ٩١١ت(طبقات احلفاظ، جالل الدين عبـد الـرمحن الـسيوطي  -٢٢٣

 .م١٩٩٤-هـ١٤١٤، ٢الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط



 
 
 

 

٥٠٤ 

حممد حامـد : ، حتقيق)هـ٥٢٦(ٰطبقات احلنابلة، حممد بن أيب يعىل احلنبيل  -٢٢٤
 .الفقي، دار املعرفة، بريوت

اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية، عبد القادر بن  =طبقات احلنفية للقريش  -٢٢٥
احللـو، هجـر للطباعـة عبد الفتـاح .د: ، حتقيق)هـ٧٧٥ت(حممد القريش 

 .هـ١٤١٣، ٢والنرش والتوزيع، اجليزة، ط
ــد الكــايف  -٢٢٦ ــن عب ــد الوهــاب بــن عــيل ب ــشافعية الكــربى، عب ٰطبقــات ال

، حتقيق عبـد الفتـاح احللـو وحممـود الطنـاحي، دار )هـ٧٧١ت(السبكي
 .ٰإحياء الكتب العربية فيصل عيسى البايب احللبي، القاهرة

عبـد اهللا : ، حتقيـق)هــ٧٧٢(سـنوي اإلمجـال الـدين طبقات الـشافعية،  -٢٢٧
 .م١٩٧٠، ١اجلبوري، إحياء الرتاث اإلسالمي، بغداد، ط

طبقات الفقهاء الشافعية لتقي الدين أيب بكر بـن أمحـد بـن قـايض شـهبة  -٢٢٨
احلافظ عبـد العلـيم خـان، عـامل الكتـب، . د: ، حتقيق)هـ٨٥١(األسدي 
 .هـ١٤٠٧، ١بريوت، ط

 .، دار صادر، بريوت)هـ٢٣٠(ري ٰالطبقات الكربى، حممد بن سعد الزه -٢٢٩
: ، حتقيـق)هــ٩١١(طبقات املفرسين، عبد الرمحن بن أيب بكر الـسيوطي  -٢٣٠

 .هـ١٣٩٦، ١عيل حممد عمر، مكتبة وهبة، القاهرة، ط
جلنة : ، راجعه)هـ٩٤٥(طبقات املفرسين، حممد بن عيل بن أمحد الداودي  -٢٣١

 .من العلامء بإرشاف النارش، دار الكتب العلمية، بريوت



 
 
 

 

٥٠٥ 

، )هـ٧٤٤(بقات علامء احلديث، حممد بن أمحد بن  عبد اهلادي الدمشقي ط -٢٣٢
أكرم البويش وإبراهيم الزيبق، مؤسسة الرسـالة، بـريوت، لبنـان، : حتقيق
 .هـ١٤١٧، ٢ط

الطرق احلكمية يف السياسة الرشعية، أبو عبد اهللا شمس الدين حممد بن أيب  -٢٣٣
ل غازي، مطبعة املدين، حممد مجي. د: ، حتقيق)هـ٧٥١(بكر بن قيم اجلوزية 

 . القاهرة
طلبة الطلبة يف االصطالحات الفقهية، نجم الدين عمر بن أمحـد النـسفي  -٢٣٤

ــائس، عــامن، : ، حتقيــق)هـــ٥٣٧( ــك، دار النف ــرمحن الع ــد ال ــد عب ّخال
 .هـ١٤١٦

: ، حتقيق)هـ٧٤٨(العرب يف خرب من غرب، شمس الدين أيب عبد اهللا الذهبي  -٢٣٥
مطبعــة حكومــة الكويــت، الكويــت، حممــد صــالح الــدين املنجــد، . د
 .م٢،١٩٨٤ط

املكي  الفاداين ٰعيسى حممد بن ياسني املسلسلة، حممد األحاديث يف العجالة -٢٣٦
 .م١٩٨٥، ٢دمشق، ط البصائر، ، دار)هـ١٤١٠(

: ، وقف عل طبعه والعناية به)هـ٧٢٤(رشح العمدة، ابن العطار  يف العدة  -٢٣٧
ــال ــشائر اإلس ــويب، دار الب ــالح يعق ــد ص ــريوت، طنظــام حمم ، ١مية، ب

 . هـ١٤٢٧
ّ، خـرج أحاديثـه ووضـع )هــ١١٨٩ (إبراهيم الفـريض العذب الفائض، -٢٣٨

، ١حممــود عمــر الــدمياطي، دار الكتــب العلميــة، بــريوت، ط: حواشـيه
  .هـ١٤٢٠



 
 
 

 

٥٠٦ 

 ،عـادل قوتـه. دالعرف حجيته، وأثره يف املعامالت املالية عنـد احلنابلـة،  -٢٣٩
 .هـ١٤١٨، ١املكتبة املكية، مكة املكرمة، ط

، ١أمحــد بــن عــيل املبــاركي، ط. العــرف وأثــره يف الــرشيعة والقــانون، د -٢٤٠
 .هـ١٤١٢

 .هـ١٤١٢، ٢، ط)هـ١٤١٩(العرف والعادة يف رأي الفقهاء، أبو سنة  -٢٤١
عرص سالطني املامليك ونتاجه العلمي واألديب، حممود رزق سليم، مكتبـة  -٢٤٢

 .  م١٩٤٧-هـ ١٣٦٦اآلب باجلامميز، مرص، 
، )هــ٦٨٤(وص والعموم، أمحد بن إدريس القرايف يف اخلصالعقد املنظوم  -٢٤٣

 . هـ١٤٢٠، ١أمحد اخلتم عبد اهللا، املكتبة املكية، مكة املكرمة، ط: حتقيق
، مكتبـة ومطبعـة )هـ١٤٢٣(، عبد اهللا البسام علامء نجد خالل ستة قرون -٢٤٤

 .هـ١٣٩٨، ١النهضة احلديثة، مكة املكرمة، ط
 .هـ١٤٠٣مل املعرفة، جدة، علامء ومفكرون عرفتهم، حممد املجذوب، عا -٢٤٥
: ، حتقيق)هـ٦٠٠( عبد الغني املقديس ،ملسو هيلع هللا ىلصِّعن سيد األنام عمدة األحكام  -٢٤٦

 .هـ١٤١٣، ٣حممود األرناؤوط، دار الثقافة العربية، بريوت، ط
عمدة القاري رشح صحيح البخاري، بدر الدين حممود بـن أمحـد العينـي  -٢٤٧

 . ، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت)هـ٨٥٥(
حـسني اجلبـوري، مركـز بحـوث .  األهليـة عـن األصـوليني، دعوارض -٢٤٨

 .هـ١٤٠٨، ١الدراسات اإلسالمية، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، ط
ت قبـل (ٰعون املعبود عىل سنن أيب داود، حممد شمس احلق العظيم أبادي  -٢٤٩

 .م١٩٩٥، ٢، دار الكتب العلمية، بريوت،ط)هـ١٣٢٢



 
 
 

 

٥٠٧ 

واحلرام، حممد نـارص الـدين األلبـاين غاية املرام يف ختريج أحاديث احلالل  -٢٥٠
 .هـ١٤٠٥،  ٣، املكتب اإلسالمي، بريوت، ط)هـ١٤٢٠(

غمز عيـون البـصائر رشح األشـباه والنظـائر، أمحـد بـن حممـد احلمـوي  -٢٥١
 .هـ١٤٠٥، ١، دار الكتب العلمية، بريوت، ط)هـ١٠٩٨(

 :، حتقيـق)هــ٧٢٤(عالء الدين ابن العطار : َّ، رتبهاالنووياإلمام ٰفتاوى  -٢٥٢
  .هـ١٤١٩، ١حممود األرناؤوط، دار الفكر، دمشق، ط

، دار املعرفـة، )هــ٧٥٦(ٰفتاوى السبكي، عيل بـن عبـد الكـايف الـسبكي  -٢٥٣
 .بريوت

، مركـز صـالح بـن )هــ١٣٧٦(، عبد الرمحن الـسعدي ٰالفتاوى السعدية -٢٥٤
 .هـ١٤١١صالح الثقايف، عنيزة، 

ٰالفتاوى الكربى لشيخ اإلسالم ابن تيمية، أمحد بن عب -٢٥٥ د احللـيم بـن تيميـة ٰ
 .حسنني حممد خملوف، دار املعرفة، بريوت: ، قدم له)هـ٧٢٨(احلراين 

ٰفتاوى مصطفى الزرقا -٢٥٦ ، ١جمد أمحد مكي، دار القلم، دمشق، ط: ٰ، اعتنى هباٰ
 .هـ١٤٢٠

، )هــ٨٥٢(فتح الباري برشح صحيح البخاري، ابـن حجـر العـسقالين  -٢٥٧
 .وتحمب الدين اخلطيب، دار املعرفة، بري: حتقيق

جمموعة من املحققـني، مكتبـة : ، حتقيق)هـ٧٩٥(فتح الباري، ابن رجب  -٢٥٨
 .هـ١٤١٧، ١الغرباء األثرية، املدينة املنورة، ط



 
 
 

 

٥٠٨ 

، مجع فتح اجلليل يف ترمجة وثبت شيخ احلنابلة عبداهللا بن عبدالعزيز العقيل -٢٥٩
ــريوت، ط: وختــريج ــشائر اإلســالمية، ب ــه، دار الب ــاد التكل ، ١حممــد زي
  .هـ١٤٢٥

من علامء القرن  (الوصايبعلوان بن أمحد القادر يف بيان أحكام النادر، فتح  -٢٦٠
عبد اهللا بـن حممـد الطريقـي، دار النـرش . د: ، حتقيق)الرابع عرش اهلجري
  .هـ١٤٢١، ١الدويل، الرياض، ط

فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية من علم التفسري، حممد بن عيل  -٢٦١
 .الفكر، بريوت، لبنان، دار )هـ١٢٥٠(الشوكاين 

، مؤسـسة )هــ١٠٣٥ (األهـدلأبـو بكـر بـن أيب القاسـم الفرائد البهية،  -٢٦٢
 .هـ١٤٢١، ١الرسالة، بريوت، ط

الفردوس بمأثور اخلطاب، أبو شجاع شريويه بن شهرزاد الديلمي امللقب  -٢٦٣
: الـسعيد بـسيوين زغلـول، دار الكتـب العلميـة: ، حتقيق)هـ٥٠٩(إلكيا 

  .هـ١٤٠٦، ٦بريوت، ط
حـازم : ، حتقيـق)هــ٧٦٣(الفروع، شمس الدين حممد بن مفلح املقديس  -٢٦٤

 .هـ١٤١٨، ١القايض، دار الكتب العلمية، بريوت، ط
، أبـو العبـاس أمحـد بـن إدريـس )أنوار الربوق يف أنواء الفروق(الفروق  -٢٦٥

خليل املنصور، دار الكتـب العلميـة، بـريوت، : ، حتقيق)هـ٦٨٤(القرايف 
 .هـ١٤١٨، ١ط

، علـق عليـه ووضـع )هــ٣٩٥ (العـسكريأبـو هـالل غوية، الفروق الل -٢٦٦
  .هـ١٤٢١، ١ط حممد باسل عيون، دار الكتب العلمية، بريوت،: حواشيه



 
 
 

 

٥٠٩ 

حممد بـن عبـد اهللا بـن احلـسني ، ٰ عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبلالفروق -٢٦٧
ٰحممـد بـن إبـراهيم اليحيـى، دار : ، دراسـة وحتقيـق)هــ٦١٦ (السامري

   .هـ١٤١٨، ١الصميعي، الرياض، ط
، ٨، دار الفكــر، دمــشق، ط الــزحييلةوهبــ. دالفقــه اإلســالمي وأدلتــه،  -٢٦٨

  . هـ١٤٢٥
، ٢٤، مؤسـسة الرسـالة، بـريوت، طالقرضـاوييوسـف . دفقه الزكـاة،  -٢٦٩

  .هـ١٤١٨
فهرس الفهارس واألثبات ومعجم املعـاجم واملـشيخات واملسلـسالت،  -٢٧٠

حـسان عبـاس، إ. د: ، حتقيق)هـ١٣٨٢(عبد احلي بن عبد الكبري الكتاين 
  .م١٩٨٢، ٢دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط

الفوائد البهية يف تراجم احلنفية، أبو احلسنات حممد بن عبد احلي اللكنوي  -٢٧١
حممـد بـدر الـدين النعـساين، مطبعـة : ، صححه وعلق عليـه)هـ١٣٠٤(

 .هـ١٣٢٤السعادة، مرص، 
: ٰعتنى بطبعه، ا)هـ١٤١٠ (الفاداينأبو الفيض حممد ياسني الفوائد اجلنية،  -٢٧٢

ــريوت، ط ــشائر اإلســالمية، ب ــشقية، دار الب ــدين دم ، ٢رمــزي ســعد ال
   .هـ١٤١٧

عـيل : ، حتقيـق)هــ٧٦٤(فوات الوفيات، حممد بن شاكر بن أمحد الكتبي  -٢٧٣
 . م٢٠٠٠، ١معوض وعادل عبد املوجود، دار الكتب العلمية، بريوت، ط

، )هــ١٢٢٥( برشح مسلم الثبوت، أبو العباس اللكنوي فواتح الرمحوت -٢٧٤
  .دار إحياء الرتاث العريب، بريوت



 
 
 

 

٥١٠ 

، )هــ١٠٣١(فيض القدير رشح اجلامع الصغري، عبـد الـرؤوف املنـاوي  -٢٧٥
 .هـ١٣٥٦، ١ٰاملكتبة التجارية الكربى، مرص، ط

، مؤسـسة )هــ٨١٧(القاموس املحيط، حممد بن يعقوب الفـريوز آبـادي  -٢٧٦
 .الرسالة، بريوت

 . م١٩٩٨، )١٥(سالمي، الدورة قرارات املجمع الفقهي لرابطة العامل اإل -٢٧٧
قواطع األدلة يف األصول، أبو املظفر منـصور بـن حممـد بـن عبـد اجلبـار  -٢٧٨

حممد حسن الشافعي، دار الكتـب العلميـة، : ، حتقيق)هـ٤٨٩(السمعاين 
 .هـ١٤١٨بريوت، 

قواعد األحكام يف مصالح األنام، عز الدين عبد العزيز بـن عبـد الـسالم  -٢٧٩
 .لمية، بريوت، دار الكتب الع)هـ٦٦٠(

قواعد األصول ومعاقـد الفـصول، صـفي الـدين عبـداملؤمن البغـدادي،  -٢٨٠
ــق)هـــ٧٣٩( ــرتاث . د: ، حتقي ــاء ال ــي، مرجــع إحي ــاس احلكم ــيل عب ع

 .ٰاإلسالمي، جامعة أم القرى، مكة املكرمة
قواعد الفقه، حممد عميم اإلحسان املجددي الربكتـي، الـصدف ببلـرشز،  -٢٨١

 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٧، ١كراتيش، ط
، دار البشائر اإلسـالمية، بـريوت، قوته عادل .لقواعد الفقهية القرافية، دا -٢٨٢

  .هـ١٤٢٥، ١ط
 .هـ١٤١٨ ،٤، طعيل أمحد الندوي، دار القلم، دمشق. دالقواعد الفقهية،  -٢٨٣
، ١، مكتبـة الرشـد، الريـاض، طالباحـسنييعقـوب . دالقواعد الفقهية،  -٢٨٤

 .هـ١٤١٨



 
 
 

 

٥١١ 

بد اهللا بن عبد العزيز العجـالن، ع. ٰالقواعد الكربى يف الفقه اإلسالمي، د -٢٨٥
 .هـ١٤١٦دار طيبة، الرياض 

، مكتبـة الكليـات أمحد حممد احلرصي. القواعد الكلية للفقه اإلسالمي، د -٢٨٦
 .هـ١٤١٣األزهرية، القاهرة، 

، رمـادي للنـرش، )هــ١٣٧٦(القواعد واألصول اجلامعـة، ابـن سـعدي  -٢٨٧
 .هـ١٤١٧، ١الدمام، ط

نـارص . دبن تيمية يف الطهارة والـصالة، القواعد والضوابط الفقهية عند ا -٢٨٨
، معهـد البحـوث العلميـة وإحيـاء الـرتاث اإلسـالمي، جامعـة أم امليامن

 .هـ١٤١٦ٰالقرى، مكة املكرمة، 
 حممد الصواط،.القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية يف فقه األرسة، د -٢٨٩

 .هـ١٤٢٢، ١مكتبة دار البيان احلديثة، الطائف، ط
ابط الفقهيـة عنـد شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة يف األيـامن القواعد والـضو -٢٩٠

 .هـ١٤٢٧، ١املكتبة املكية، طحممد بن عبد اهللا بن احلاج، .والنذور، د
حممـد . دالقواعد والضوابط الفقهية عند اإلمام ابـن القـيم يف العبـادات،  -٢٩١

ٰ، رسالة دكتوراة مقدمة لكلية الـرشيعة بجامعـة أم القـرى بمكـة واطصال
 .هـ١٤٢٧املكرمة، 

القواعد والفوائد األصولية وما يتعلق هبا من األحكـام، عـيل بـن عبـاس  -٢٩٢
حممد حامد الفقـي، مطبعـة : ، حتقيق)هـ٨٠٣(البعيل الشهري بابن اللحام 
 . هـ١٣٧٥السنة املحمدية، القاهرة، 



 
 
 

 

٥١٢ 

أمحد بن الـشيخ عبـد اهللا بـن . د: ، حتقيق)هـ٧٥٨ (ريَّاملقحممد القواعد،  -٢٩٣
ٰ العلمية وإحياء الرتاث اإلسالمي، جامعة أم القرى، معهد البحوث محيد، 

 .مكة املكرمة
، دار )هـ٧٤١(القوانني الفقهية، حممد بن أمحد بن جزي الكلبي الغرناطي  -٢٩٤

  .م١٩٧٩العلم للماليني، بريوت، 
جلنـة إحيـاء الـرتاث العـريب، دار : ، حتقيـق)هــ٧٢٨(، ابن تيمية القياس -٢٩٥

 .هـ١٤٠٢اآلفاق اجلديدة، بريوت، 
  الـرازيحممـد بـن عمـر،  عن أصول الـدالئل وفـصول العلـلالكاشف -٢٩٦

، ١أمحـد حجـازي الـسقا، دار اجليـل، بـريوت، ط. د: ، حتقيق)هـ٦٠٦(
 . هـ١٤١٣

الكايف يف فقه اإلمام املبجل أمحد بن حنبل، موفق الدين عبد اهللا بـن أمحـد  -٢٩٧
 .، املكتب اإلسالمي، بريوت)هـ٦٢٠(بن قدامة املقديس 

 أهل املدينة، أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن عبد الرب القرطبي الكايف يف فقه -٢٩٨
 .هـ١٤٠٧، ١، دار الكتب العلمية، بريوت، ط)هـ٤٦٣(

 ،)هـ٦٣٠(الكامل يف التاريخ، أبو احلسن عيل بن حممد ابن األثري اجلزري  -٢٩٩
 .هـ١٤١٥، ٢ط، بريوت، دار الكتب العلمية، عبد اهللا القايض: حتقيق

 حممـد :، حتقيـق)هــ٢٨٥(حممد بن يزيد املربد، ، دبالكامل يف اللغة واأل -٣٠٠
 . هـ١٤١٧، ٣، طالقاهرة،  دار الفكر العريب،أبو الفضل إبراهيم



 
 
 

 

٥١٣ 

د مهـدي : ، حتقيـق)هــ١٧٥(كتاب العني، اخلليل بـن أمحـد الفراهيـدي  -٣٠١
 .إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة اهلالل. املخزومي و د

عبـد الـرمحن . د:  حتقيـق،)هــ٨٢٩(كتاب القواعد، تقي الدين احلصني  -٣٠٢
 .هـ١٤١٨الشعالن، مكتبة الرشد، الرياض، 

عبـد : ، حتقيـق)هـ١٨٠(الكتاب سيبويه، عمرو بن عثامن بن قنرب سيبويه  -٣٠٣
 . ١السالم حممد هارون، دار اجليل، بريوت، ط

، )هـ١١٥٨بعد (كشاف اصطالحات الفنون، حممد عيل بن عيل التهانوي  -٣٠٤
 .دار صادر، بريوت

، )هــ١٠٥١(عن متن اإلقناع، منصور بـن يـونس البهـويت كشاف القناع  -٣٠٥
 . هـ١٤٠٢ٰهالل مصيلحي ومصطفى هالل، دار الفكر، بريوت، : حتقيق

، دار الكتب )هـ٧١٠ (النسفيعبد اهللا كشف األرسار رشح منار األنوار،  -٣٠٦
 .هـ١٤٠٦، ١بريوت، ط العلمية،

 العزيز كشف األرسار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي، عالء الدين عبد -٣٠٧
عبد اهللا حممود حممد عمر، دار الكتب العلميـة، : بن أمحد البخاري، حتقيق

 .  م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨بريوت، 
ــد اهللا  -٣٠٨ ــن عب ــون ملــصطفى ب ــون عــن أســامي الكتــب والفن ــشف الظن ٰك

، دار الكتب العلمية، )هـ١٠٦٧ت(ني املعروف بحاجي خليفة يالقسطنط
 .م١٩٩٢-هـ ١٤١٣بريوت، لبنان، 



 
 
 

 

٥١٤ 

ٰرنىُع املانَِكشف الق -٣٠٩ ٰ عن مهامت األسامي والكنـىْ ، العينتـايببـدر الـدين ، ُ
مركز النرش العلمي، جامعة امللك عبد العزيز، :أمحد حممد اخلطيب: حتقيق
  .هـ١٤١٤جدة، 

 الــسفارينيشــمس الــدين حممــد ،  رشح عمــدة األحكــامكــشف اللثــام -٣١٠
ــق)هـــ١١٨٨( ــشق، ط: ، حتقي ــوادر، دم ــب، دار الن ــدين طال ــور ال ، ١ن

  .ـه١٤٢٨
كفاية األخيار يف حـل غايـة االختـصار، تقـي الـدين أيب بكـر بـن حممـد  -٣١١

عـيل عبـد احلميـد : ، حتقيـق)هــ٩٠٠ت ح (احلسيني احلصني الـشافعي 
 . م١٩٩٤، ١بلطجي  و حممد وهبي سليامن، دار اخلري، دمشق، ط

الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية، أبـو البقـاء أيـوب بـن  -٣١٢
عـدنان درويـش وحممـد : ، حتقيـق)هــ١٠٩٤(لكفوي ٰموسى احلسيني ا

 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩املرصي، مؤسسة الرسالة، بريوت، 
اللباب يف هتذيب األنساب، أبو احلسن عيل بن حممد ابـن األثـري اجلـزري  -٣١٣

 .م١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠، دار صادرن بريوت، )هـ٦٣٠(
، دار صـادر، )هــ٧١١(لسان العرب، حممد بن مكرم بن منظور املـرصي  -٣١٤

 .١وت، طبري
، دار عبـداحلكيم الـسعدي.د،  عنـد األصـولينيمباحث العلة يف القيـاس -٣١٥

 . هـ١٤٢١، ٢البشائر اإلسالمية، بريوت، ط
، املكتب )هـ٨٨٤(املبدع يف رشح املقنع، إبراهيم بن حممد بن مفلح احلنبيل  -٣١٦

 .هـ١٤٠٠اإلسالمي، بريوت، 



 
 
 

 

٥١٥ 

، )هــ٤٩٠(املبسوط، شمس األئمة حممد بن أمحد بن أيب سهل الرسخيس  -٣١٧
 .وقيل قبلها، دار املعرفة، بريوت

 يف  مـع منـافع الـدقائق، مطبوع)هـ١١٧٦(، حممد اخلادمي جمامع احلقائق -٣١٨
 . رشح جمامع الدقائق، مطبعة احلاج حمرم أفندي البوسنوي

عبـد املتعـال ، ٰ مـن القـرن األول إىل الرابـع عـرشُمجددون يف اإلسالم ال -٣١٩
  .، املطبعة النموذجية، القاهرة)هـ١٣٧٧تويف بعد سنة ( ي ِدْيِعَّلصا

هـواويني، بك نجيب : مجعية املجلة، حتقيق: جملة األحكام العدلية، تأليف -٣٢٠
  .هـ١٣٨٨، ٥، طكارخانه جتارت كتب

، مجع عبد الـرمحن بـن )هـ٧٢٨(ٰجمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية  -٣٢١
 .٢وابنه حممد، مكتبة ابن تيمية، ط) هـ١٣٩٢(حممد بن قاسم 

سـعد : ٰ، اعتنى بـه)هـ١٣٧٦(وع الفوائد واقتناص األوابد، السعدي جمم -٣٢٢
 .هـ١٤١٨، ١الصميل، دار ابن اجلوزي، الدمام، ط

املجموع املذهب يف قواعد املذهب، صـالح الـدين خليـل بـن كيكلـدي  -٣٢٣
أمحـد عبـاس، املكتبـة . ُجميـد العبيـدي و د. د: حتقيق، )هـ٧٦١(العالئي 

 .هـ١٤٢٥، ١املكية، مكة املكرمة، ط
 حممد بن أيب بكـر األصـفهاين ، يف غريبي القرآن واحلديثاملجموع املغيث -٣٢٤

، ١ٰعبد الكريم العزباوي، مطبعة جامعة أم القـرى، ط: ، حتقيق)هـ٥٨١(
  .هـ١٤٠٦



 
 
 

 

٥١٦ 

، دار الفكـر، )هــ٦٧٦(ٰاملجموع رشح املهذب، حييى بـن رشف النـووي  -٣٢٥
 .م١٩٩٧بريوت، 

، مركـز صـالح بـن ن السعدياملجموعة الكاملة ملؤلفات الشيخ عبدالرمح -٣٢٦
  .هـ١٤١٢، ٢صالح الثقايف، عنيزة، ط

املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، أبو حممد عبد احلق بن غالـب بـن  -٣٢٧
عبـد الـسالم عبـد الـشايف حممـد، دار : ، حتقيق)هـ٥٤١(عطية األندليس 

 . هـ١٤١٣، ١الكتب العلمية، لبنان، ط
، )هــ٦٠٦(بن احلسني الرازي املحصول يف علم األصول، حممد بن عمر  -٣٢٨

طه جابر فياض العلواين، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، : حتقيق
 .هـ١٤٠٠، ١الرياض، ط

، )هـ٤٥٨(املحكم واملحيط األعظم، أبو احلسن عيل بن إسامعيل بن سيده  -٣٢٩
 . م٢٠٠٠،  ١عبد احلميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط: حتقيق

جلنـة : ، حتقيـق)هــ٤٥٦(ار، أبو حممد عيل بن أمحد بـن حـزم ٰاملحىل باآلث -٣٣٠
 .إحياء الرتاث العريب، دار اآلفاق اجلديدة، بريوت

حممود خاطر، : ، حتقيق)هـ٧٢١(خمتار الصحاح، حممد بن أيب بكر الرازي  -٣٣١
 .هـ١٤١٥مكتبة لبنان، بريوت، 

، ، املؤسـسة الـسعيدية)هـ١٣٧٦(، عبد الرمحن السعدي املختارات اجللية -٣٣٢
 .الرياض



 
 
 

 

٥١٧ 

، ١ٰخمترص املنتهـى بـرشح العـضد، املطبعـة األمرييـة، بـوالق، مـرص، ط -٣٣٣
 .هـ١٣١٦

املخترص يف أخبار البرش، عامد الدين أيب الفداء إسامعيل بن عيل بن  أيـوب  -٣٣٤
 .هـ١٤١٧حممود ديوب، دار الكتب العلمية، بريوت، : ، حتقيق)هـ٧٣٢(

ن حنبل، عيل بـن حممـد ٰاملخترص يف أصول الفقه عىل مذهب اإلمام أمحد ب -٣٣٥
حممد مظهر بقا، جامعة امللك عبد . د: ، حتقيق)هـ٨٠٣(ابن اللحام البعيل 

 .العزيز، مكة املكرمة
ــي وكــالم اإلســنوي -٣٣٦ ، ابــن خطيــب الدهــشة خمتــرص مــن قواعــد العالئ

ٰالشيخ مصطفى حممود البنجويني، مطبعة اجلمهور، . د: ، حتقيق)هـ٨٣٤(
 .م١٩٨٤املوصل، 

 بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني، حممد بن أيب بكر ابن مدارج السالكني -٣٣٧
حممد حامد الفقـي، دار الكتـاب العـريب، : ، حتقيق)هـ٧٥١(قيم اجلوزية 
 .هـ١٣٩٣، ٢بريوت، ط

ٰاملدخل الفقهي العام، مصطفى أمحد الزرقا، مطـابع ألـف بـاء، األديـب،  -٣٣٨
 .م١٩٦٨-١٩٦٧دمشق، 

عبـدالرمحن الـصابوين . ي، داملدخل الفقهـي وتـاريخ التـرشيع اإلسـالم -٣٣٩
  .هـ١٤٠٢، ١، مكتبة وهبة، مرص، طورفاقه

، ١َّ، دار الفكر، عامن، طعبدالعزيز اخلياط. ٰاملدخل إىل الفقه اإلسالمي، د -٣٤٠
  .هـ١٤١١
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ٰاملدخل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، عبد القادر بن بـدران الدمـشقي  -٣٤١
كي، مؤسسة الرسالة، عبد اهللا بن عبد املحسن الرت. د: ، حتقيق)هـ١٣٤٦(

 .هـ١٤٠١، ٢بريوت،ط
عبـد اهللا الـدرعان، مكتبـة التوبـة، الريـاض . املدخل للفقه اإلسالمي، د -٣٤٢

 .هـ١٤١٣
، دار الكتـاب احلـديث، ّاملدخل للفقـه اإلسـالمي، حممـد سـالم مـدكور -٣٤٣

 .م١٩٩٦، ٢ ط القاهرة،
 اهللا مرآة اجلنان وعربة اليقظان يف معرفة ما يعترب من حوادث الزمان، عبـد -٣٤٤

خليل املنـصور، دار الكتـب : ، وضع حواشيه)هـ٧٦٨(بن أسعد اليافعي 
 .   م١٩٩٧-هـ ١٤١٧، ١العلمية، بريوت، لبنان، ط

مراتب اإلمجاع يف العبادات واملعامالت واالعتقادات، عيل بن أمحد حـزم  -٣٤٥
 .، دار الكتب العلمية، بريوت)هـ٤٥٦(

ِ عىل أسامء األمكنـة والبقـاعالعِّمراصد االط -٣٤٦   عبـد املـؤمن، صـفي الـدينٰ
عـيل حممـد البجـاوي، دار إحيـاء الكتـب : ، حتقيـق)هــ٧٣٩ (البغدادي

 .م١٩٤٥، ١العربية، مرص، ط
: ، حتقيـق)هــ٤٠٥(ٰاملستدرك عىل الصحيحني، حممد بن عبد اهللا احلـاكم  -٣٤٧

 .هـ١٤١١ٰمصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، 
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، )هــ٥٠٥( حامد حممد بن حممد الغـزايل ٰاملستصفى يف علم األصول، أبو -٣٤٨
، ١حممد عبد السالم عبد الشايف،  دار الكتب العلمية، بـريوت، ط: حتقيق
 . هـ١٤١٣

عبـد : ، حتقيـق)هــ٧٣٠ (التجيبـيالقاسـم ،  واالغـرتابمستفاد الرحلة -٣٤٩
 .م١٩٧٥ تونس، –احلفيظ منصور، الدار العربية للكتاب، ليبيا 

 .، مؤسسة قرطبة، مرص)هـ٢٤١( الشيباين املسند، أمحد بن حممد بن حنبل -٣٥٠
ــة -٣٥١ ــن آل تيمي ــة م ــه، لثالث ــول الفق ــسودة يف أص ــة : امل ــن تيمي ــد اب املج

، تقـي )هــ٦٨٣ت(، شهاب الـدين عبـد احللـيم األب)هـ٦٥٢ت(اجلد
، مجـع أيب العبـاس أمحـد بـن حممـد احلنـبيل )هــ٧٢٨(الدين أمحد احلفيد

ميـد، مطبعـة املـدين، حممد حمي الـدين عبـد احل: ، حتقيق)هـ٧٤٥(احلراين
 .هـ١٣٨٤القاهرة 

مشاهري علامء نجد وغريهم، عبد الرمحن بن عبد اللطيـف آل الـشيخ، دار  -٣٥٢
 .هـ١٣٩٤الياممة للبحث والرتمجة والنرش، الرياض 

املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري للرافعي، أمحـد بـن حممـد الفيـومي  -٣٥٣
 .، دار الكتب العلمية، بريوت)هـ٧٧٠(

الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثـار، عبـد اهللا = بن أيب شيبة املصنف، ا -٣٥٤
، حتقيـق كـامل يوسـف احلـوت، مكتبـة )هــ ٢٣٥(بن حممد بن أيب شيبة 
 .هـ١٤٠٩، ١الرشد، الرياض، ط
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حبيب الـرمحن : ، حتقيق)هـ٢١١(املصنف، عبد الرزاق بن مهام الصنعاين  -٣٥٥
 .هـ١٤٠٣، ٢األعظمي، املكتب اإلسالمي، بريوت، ط

، )هــ٧٠٩(ٰطلع عىل أبواب املقنع، حممد بـن أيب الفـتح الـبعيل احلنـبيل امل -٣٥٦
مـود األرنـاؤوط و ياسـني حممـود اخلطيـب، مكتبـة الـسوادي حم: حتقيق

 .هـ١٤٢٣، ١للتوزيع، جدة، ط
، مطبوع مـع خمتـرص )هـ٣٨٨(ْ، محد بن حممد السبتي اخلطايب معامل السنن -٣٥٧

حممـد حامـد : لقيم، حتقيقسنن أيب داود للمنذري، وهتذيب السنن البن ا
  .َّالفقي، مكتبة السنة املحمدية، القاهرة

املعتمد يف أصول الفقه، أبو احلسني حممـد بـن عـيل بـن الطيـب البـرصي  -٣٥٨
ــة، ط: ، حتقيــق)هـــ٤٣٦(املعتــزيل ، ١خليــل املــيس، دار الكتــب العلمي
 .هـ١٤٠٣

ِّمعجم األلفاظ الفارسية املعربة، أدي شري، مكتبة لبنان، بريوت -٣٥٩ َ َّ،١٩٨٠. 
طـارق بـن : ، حتقيـق)هـ٣٦٠(املعجم األوسط، سليامن بن أمحد الطرباين  -٣٦٠

عوض اهللا بن حممد، وعبد املحسن بـن إبـراهيم احلـسيني، دار احلـرمني، 
 .هـ١٤١٥القاهرة، 

، )هــ٦٢٦ت(معجم البلدان لشهاب الدين ياقوت بن عبـد اهللا احلمـوي  -٣٦١
ة، بـريوت، لبنـان، حتقيق فريد عبـد العزيـز اجلنـدي، دار الكتـب العلميـ

 .هـ١٤١٠ط،
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معجم شيوخ الـذهبي، شـمس الـدين حممـد بـن أمحـد = معجم الذهبي  -٣٦٢
روحية عبـد الـرمحن الـسيويف، دار الكتـب . د: ، حتقيق)هـ٧٤٨(الذهبي 

 . هـ١٤١٣، ١العلمية، بريوت، لبنان، ط
 .م١٩٧٩مجيل صليبا، دار الكتاب اللبناين، بريوت .املعجم الفلسفي، د -٣٦٣
محـدي عبـد : ، حتقيـق)هــ٣٦٠(، سليامن بن أمحد الطرباين املعجم الكبري -٣٦٤

 .هـ١٤٠٤، ٢املجيد السلفي، مكتبة الزهراء، املوصل، ط
ٰمعجم املؤلفني، عمر رضا كحالة، مكتبة املثنى و دار إحياء الرتاث العـريب  -٣٦٥

 .للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، لبنان
. د: ، حتقيـق)هــ٧٤٨(، حممد بن أمحد الذهبي املعجم املختص باملحدثني -٣٦٦

 .هـ١٤٠٨، ١الطائف، ط: حممد احلبيب اهليلة، مكتبة الصديق
معجم املصطلحات االقتصادية يف لغة الفقهاء للدكتور نزيـه محـاد، الـدار  -٣٦٧

العاملية للكتاب اإلسالمي واملعهد العـاملي للفكـر اإلسـالمي، الريـاض، 
 .هـ١٤١٥

منـصور القـايض، : ، ترمجـةمعجم املصطلحات القانونية، جـريار كورنـو -٣٦٨
 .هـ١٤١٨، ١املؤسسة اجلامعية للدراسات والنرش والتوزيع، بريوت، ط

، )هــ١٣٥١(معجم املطبوعات العربية واملعربة، يوسف إليـان رسكـيس  -٣٦٩
 .هـ١٣٤٦مطبعة رسكيس، مرص 

 .املعجم الوسيط، جمموعة من املختصني، دار إحياء الرتاث، بريوت -٣٧٠
 وضع الدكتور حممد رواس قلعجي ) انكليزي-عريب (معجم لغة الفقهاء  -٣٧١

 .هـ١٤٠٨والدكتور حامد صادق قنيبي، دار النفائس، بريوت 
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قطـب : ، وضـعه) إنكليـزي–عـريب (معجم مـصطلحات أصـول الفقـه  -٣٧٢
، ١ٰمصطفى سانو، دار الفكـر املعـارص ببـريوت، دار الفكـر بدمـشق، ط

 .م٢٠٠٠
ديب، ، عـاتق بـن غيـث الـبالدي، نـادي الطـائف األمعجم معامل احلجـاز -٣٧٣

 .هـ١٣٩٨، ١الطائف، ط
معرفة السنن واآلثار عن اإلمام أيب عبد اهللا حممـد بـن إدريـس الـشافعي،  -٣٧٤

سـيد كـرسوي حـسن، دار : ، حتقيـق)هــ٤٥٨( أمحد بن احلسني البيهقي 
 .الكتب العلمية، بريوت

املعيار املعـرب واجلـامع املغـرب عـن فتـاوي علـامء إفريقيـة واألنـدلس  -٣٧٥
مجاعة مـن الفقهـاء، : ، حتقيق)هـ٩١٤(ونرشييس واملغرب، أبو العباس ال

 . هـ١٤٠١، ١دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط
، )هــ٨١٧(، حممد بن يعقـوب الفريوزآبـادي املغانم املطابة يف معامل طابة -٣٧٦

  .هـ١٣٨٩، ١محد اجلارس، دار الياممة، الرياض، ط: حتقيق
يـب الـرشبيني ٰمغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفـاظ املنهـاج، حممـد اخلط -٣٧٧

 .، دار الفكر، بريوت)هـ٩٧٧(
املغني يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين، موفق الدين عبد اهللا بن أمحـد  -٣٧٨

 .هـ١٤٠٥، ١، دار الفكر، بريوت، ط)هـ٦٢٠(بن قدامة 
، ١، مكتبة العبيكـان، الريـاض، طاملفاضلة يف العبادات، سليامن النجران -٣٧٩

  .هـ١٤٢٥
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 القاسم احلسني بن أمحد املعروف بالراغـب أبو ،ناملفردات يف غريب القرآ -٣٨٠
 .حممد سيد كيالين، دار املعرفة، بريوت: ، حتقيق)هـ٥٠٢(األصفهاين 

حممد سـعد بـن . مقاصد الرشيعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة الرشعية، د -٣٨١
 .ـه١٤١٨، ١أمحد اليويب، دار اهلجرة، ط

: حتقيـق، )هـ١٣٩٣(مقاصد الرشيعة اإلسالمية، حممد الطاهر بن عاشور  -٣٨٢
ــشؤون  الــشيخ حممــد احلبيــب ابــن اخلوجــة، طبعــة وزارة األوقــاف وال

 .هـ١٤٢٥اإلسالمية، قطر، 
عبـد الـسالم : ، حتقيـق)هـ٣٩٥(مقاييس اللغة، أمحد بن فارس بن زكريا  -٣٨٣

 . هـ١٤٢٠، ٢حممد هارون، دار اجليل، بريوت، لبنان، ط
حممـد حجـي و . د: قيـق، حت)هــ٥٢٠ (»اجلد« املقدمات املمهدات، ابن رشد -٣٨٤

  .هـ١٤٠٨، ١سعيد أعراب، دار الغرب اإلسالمي، ط
املقصد األرشد يف ذكر أصحاب اإلمام أمحد، برهـان الـدين إبـراهيم بـن  -٣٨٥

عبد الرمحن بن سـليامن العثيمـني، . د: ، حتقيق)هـ٨٨٤ت(حممد بن مفلح
 هـ١٤١٠، ١مكتبة الرشد، الرياض، ط

حممد اليعالوي، دار : ، حتقيق)هـ٨٤٥( املقريزيتقي الدين ،  الكبريٰاملقفى -٣٨٦
 .هـ١٤١١، ١الغرب اإلسالمي، بريوت، ط

، ٰ بام مجع بطول الغيبة يف الوجهة الوجيهة إىل احلرمني مكة وطيبةملء العيبة -٣٨٧
حممـد احلبيـب ابـن اخلوجـة، دار . د: ، حتقيق)هـ٧٢١( السبتي ابن رشيد

  .هـ١٤٠٨، ١الغرب اإلسالمي، بريوت، ط
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، ٧، دار ابـن اجلـوزي، الـدمام، طالفـوزانصـالح . د، امللخص الفقهـي -٣٨٨
  .هـ١٤١٨

منادمة األطالل ومسامرة اخليال يف اآلثار الدمـشقية، عبـد القـادر بـدران  -٣٨٩
زهــري الــشاويش، املكتــب اإلســالمي، : ، حتقيــق)هـــ١٣٤٦(الدمــشقي 
 . م١٩٨٥، ٢بريوت، ط

، ١، مطبعـة الـسعادة، مـرص، ط)هــ٤٩٤(، البـاجي  رشح املوطأٰاملنتقى -٣٩٠
 .هـ١٣٣٢

: ، حتقيـق)هـ٣٠٧(ٰاملنتقى من السنن املسندة، عبد اهللا بن عيل بن اجلارود  -٣٩١
ــريوت، ط ــة، ب ــاب الثقافي ــسة الكت ــارودي، مؤس ــر الب ــد اهللا عم ، ١عب

 .هـ١٤٠٨
: ، حتقيـق)هـ٧٩٤(املنثور يف القواعد، بدر الدين حممد بن هبادر الزركيش  -٣٩٢

لشئون اإلسالمية، الكويت، تيسري فائق أمحد حممود، وزارة األوقاف وا. د
 .هـ١٤٠٢، ٢ط

، دار )هـ١٢٩٩(منح اجلليل يف رشح خمترص خليل، حممد بن أمحد عليش  -٣٩٣
 .هـ١٤٠٩الفكر، بريوت، 

، )هــ١٤٢١(منظومة أصول الفقه وقواعده، حممد بن صالح بن عثيمـني  -٣٩٤
 .هـ١٤٢٦، ١دار ابن اجلوزي، الدمام، ط

 .)سيأيت(ول هناية الس= منهاج األصول مع هناية السول  -٣٩٥
، مكتبـة )هـ٦٧٦(ٰوعمدة املفتني، حييى بن رشف النووي  منهاج الطالبني -٣٩٦

 .ٰمصطفى البايب احللبي، مرص
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املنهج األمحد يف تراجم أصحاب أمحد، جمري الدين عبـد الـرمحن العليمـي  -٣٩٧
عليـه : حممد حميي الدين عبـد احلميـد، راجعـه وعلـق: ، حتقيق)هـ٩٢٨(

 .هـ١٤٠٤وت، لبنان، عادل نوهيض، عامل الكتب، بري
ٰاملنهل الصايف واملستوىف بعد الوايف، يوسـف بـن تغـري بـردي األتـابكي  -٣٩٨

، حتقيق أمحد يوسف نجايت، مطبعة دار الكتب املرصية، القاهرة )هـ٨٧٤(
 .م١٩٥٦

، دار )هــ٤٧٦(املهذب يف فقه اإلمام الـشافعي، أبـو إسـحاق الـشريازي  -٣٩٩
 .هـ١٤١٤، ١إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط

ٰاملوافقات يف أصول الرشيعة، أبو إسحاق إبـراهيم بـن موسـى الـشاطبي  -٤٠٠
 .، برشح عبد اهللا دراز، وضبط حممد دراز، دار املعرفة، بريوت)هـ٧٩٠(

مواهب اجلليل لرشح خمترص خليل، حممـد بـن حممـد الطرابلـيس الـشهري  -٤٠١
 .هـ١٣٩٨، ٢، دار الفكر، بريوت، ط)هـ٩٥٤(ّباحلطاب 

ة، إصدار وزارة األوقـاف والـشؤون بالكويـت، كويتياملوسوعة الفقهية ال -٤٠٢
 .هـ١٤٠٤، ٢طباعة ذات السالسل، الكويت، ط

موسوعة القواعد الفقهية، حممد صدقي بـن أمحـد البورنـو، نـرش املؤلـف  -٤٠٣
 .هـ١٤١٦

: ، حتقيق)هـ١٧٩(املوطأ، مالك بن أنس األصبحي = موطأ اإلمام مالك  -٤٠٤
 .العريب، مرصحممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث 
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: ، حتقيـق)هـ٧٤٨(ميزان االعتدال يف نقد الرجال، شمس الدين الذهبي  -٤٠٥
، ١عادل عبد املوجود، وعيل معـوض، دار الكتـب العلميـة، بـريوت، ط

 .م١٩٩٥
، املطبعة السلفية، القاهرة )هـ٧٢٨(النبوات، أمحد بن عبد احلليم بن تيمية  -٤٠٦

 .هـ١٣٨٦
، يوســف بــن تغــري بــردي  يف ملــوك مــرص والقــاهرةةالنجــوم الزاهــر -٤٠٧

 .م١٩٧٠، ، مرصدار الكتب املرصية، )هـ٨٧٤(األتابكي
، ٰالنسب ومدى حجية تأثري املستجدات العلمية يف إثباته، سـفيان بورقعـة -٤٠٨

 .هـ١٤٢٨، ١دار كنوز إشبيليا، الرياض، ط
ٰنرش البنود عىل مراقي الـسعود، عبـداهللا بـن إبـراهيم العلـوي الـشنقيطي  -٤٠٩

 .طبعة فضالة، املحمدية، املغرب، م)هـ١٢٣٥(املالكي 
نصب الراية يف ختـريج أحاديـث اهلدايـة، عبـد اهللا بـن يوسـف الزيلعـي  -٤١٠

 .هـ١٣٥٧حممد يوسف البنوري، دار احلديث، مرص، : ، حتقيق)هـ٧٦٢(
، ١، دار القلـم، دمـشق، طٰحممد مصطفى الـزحييل. النظريات الفقهية، د -٤١١

 .هـ١٤١٤
، بحث عبدالوهاب أبو سليامن. ي، دالنظريات والقواعد يف الفقه اإلسالم -٤١٢

ٰمنشور يف العدد الثاين من جملة جامعة امللك عبد العزيـز، مجـادى الثانيـة، 
 .هـ١٣٩٨
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، مطبعـة مـصعب، مكنـاس، الريسوينأمحد . دنظرية التقريب والتغليب،  -٤١٣
  .هـ١٩٩٤، ١ط

، ١، دار الــصفاء، اجلزائــر، طالروكـيحممــد . دنظريـة التقعيــد الفقهـي،  -٤١٤
 . هـ١٤٢١

، مكتبـة دار الـرتاث، الكويـت، حممد فـوزي فـيض اهللا. نظرية الضامن، د -٤١٥
 .هـ١٤٠٣، ١ط

  .، دار املعرفة، بريوت)هـ٧٢٨ (بن تيميةأمحد بن عبد احلليم نظرية العقد،  -٤١٦
نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطبي، أمحد الريسوين، الدار العاملية للكتاب  -٤١٧

 .هـ١٤١٦، الرياض، اإلسالمي واملعهد العاملي للفكر اإلسالمي
ــدلس الرطيــب البــن املقــري التلمــساين  -٤١٨ نفــح الطيــب مــن غــصن األن

 .م١٩٩٧إحسان عباس، دار صادر، بريوت، لبنان : ، حتقيق)هـ١٠٤١(
هناية السول يف رشح منهاج األصول، عبد الرحيم بـن احلـسن اإلسـنوي  -٤١٩

 .هـ١٣٤٣، عامل الكتب، القاهرة، )هـ٧٧٢(
، دار )هــ١٠٠٤(نهـاج، شـمس الـدين الـرميل ٰهناية املحتـاج إىل رشح امل -٤٢٠

 .هـ١٤٠٤الفكر، بريوت، 
النهاية يف غريب احلديث واألثر، جمد الدين املبارك بـن حممـد ابـن األثـري  -٤٢١

طاهر أمحد الزاوي، وحممود الطناحي، املكتبـة : ، حتقيق)هـ٦٠٦(اجلزري 
 .هـ١٣٩٩العلمية، بريوت، 
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، )هــ١٠٣٦(أمحد بابا التنبكتي نيل االبتهاج بتطريز الديباج، أبو العباس  -٤٢٢
 .)ٰمطبوع عىل هامش الديباج املذهب البن فرحون، سبق(

ٰنيل األوطار رشح منتقى األخبار من أحاديث سيد األخيار، حممد بن عيل  -٤٢٣
 .م١٩٧٣، دار اجليل، بريوت، )هـ١٢٥٠(الشوكاين 

، )هــ٥٩٣(اهلداية يف رشح بداية املبتديء، عـيل بـن أيب بكـر املريغينـاين  -٤٢٤
 . املكتبة اإلسالمية

هدي الساري مقدمة فتح البـاري، أمحـد بـن عـيل بـن حجـر العـسقالين  -٤٢٥
 .حمب الدين اخلطيب، دار املعرفة، بريوت: ، حتقيق)هـ٨٥٢(

هدية العارفني يف أسامء املؤلفني وآثار املصنفني، إسامعيل باشـا بـن حممـد  -٤٢٦
 .م١٩٥٥-١٩٥١، طبع وكالة املعارف، استنبول )هـ١٣٣٩(البغدادي 

، )هــ٧٦٤(الوايف بالوفيات، صالح الـدين خليـل بـن أيبـك الـصفدي  -٤٢٧
ٰأمحد األرنؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء الرتاث، بريوت، لبنان، : حتقيق
 .هـ١٤٢٠

حممد صدقي بن أمحـد البورنـو، . الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكلية، د -٤٢٨
 .هـ١٤١٦مؤسسة الرسالة، بريوت، 

: ، حتقيـق)هــ٥٠٥(د حممد بن حممد الغزايل الوسيط يف املذهب، أبو حام -٤٢٩
 .هـ١٤١٧، ١أمحد حممود، وحممد حممد تامر، دار السالم، القاهرة، ط

وفيات األعيان و أنباء أبناء الزمان، شمس الدين أمحد بن حممد بن خلكان  -٤٣٠
 .إحسان عباس، دار الثقافة، لبنان. د: ، حتقيق)هـ٦٨١(



 
 
 

 

٥٢٩ 

صـالح مهـدي : ، حتقيـق)هــ٧٧٤(الوفيات، حممد بـن رافـع الـسالمي  -٤٣١
، ١بــشار عــواد معـروف، مؤســسة الرســالة، بــريوت، ط. ود، اس ـــعب

 .هـ١٤٠٢
يتيمة الدهر يف حماسن أهل العرص، أبو منصور عبد امللك بن حممد الثعالبي  -٤٣٢

مفيد حممد قمحيـة، دار الكتـب العلميـة، بـريوت، . د: ، حتقيق)هـ٤٢٩(
 . هـ١٤٠٣،  ١لبنان، ط
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  رقم الصفحة                وعـــاملوض
 ١--------------------------------------------املقـــدمـة

 ٣---------------------------------أمهية املوضوع وأسباب اختياره
 ٥-----------------------------------------منهج البحــــث

 ١٠-----------------------------------خطــــــة البحــــــث
  القسم األول

  التعريف باإلمام ابن دقيق العيد، وكتابه إحكام األحكام، والقواعد الفقهية
  عريف باإلمام ابن دقيق العيدالت: الفصل األول

 ١٩--------------------حياة اإلمام ابن دقيق العيد الشخصية: املبحث األول
 ١٩------------------------------اسمه ونسبه: املطلب األول
 ٢١----------------------------------مولده: املطلب الثاين

 ٢٤---------------------------------أرسته: املطلب الثالث
 ٢٥-----------------------------عبادته وأخالقه: املطلب الرابع

 ٣٥-------------------------------وفاتـــه: املطلب اخلامس
 ٣٧-----------------والعملية حياة اإلمام ابن دقيق العيد العلمية: املبحث الثاين

 ٣٧-------------------------طلبــه للعلم وتدريسه: املطلب األول
 ٣٧-----------------------------نشأته يف العلم ورحالته: ًأوال
 ٤٠-----------------------------------مذهبه الفقهي: ًثانيا
 ٤٤-----------------------حرصه عىل املطالعة وتتبعه العلمي: ًثالثا

 ٤٨------------------------------ِّتوليه القضاء: املطلب الثاين
 ٥٣---------------------------------شيوخه: املطلب الثالث
 ٥٦---------------------------------تالميذه: املطلب الرابع
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 ٥٩---------------------------ثناء العلامء عليه: املطلب اخلامس
 ٦٧-----------------------------أدبه وشعره: املطلب السادس
 ٧١------------------------------آثاره العلمية: املطلب السابع

  م شرح عمدة األحكامالتعريف بكتاب إحكام األحكا: الفصل الثاني
 ٨٥--------------------------------ِّمنهجه ومميزاته :املبحث األول

 ٨٥---------------------------------------منهجه: ًأوال
 ٨٩---------------------------------------مميزاته: ًثانيا

 ١٠٠-------------------ثناء العلامء عىل كتاب إحكام األحكام: املبحث الثاين
 ١٠٢----------------------الدراسات التي خدمت الكتاب: ثاملبحث الثال

  القواعد الفقهية والفرق بينها وبين ما يشبهها وأهميتها: لثالفصل الثا
 ١٠٦---------------------------عدة الفقهيةتعريف القا: املبحث األول

ًتعريف القاعدة الفقهية باعتبارها مركبا وصفيا : املطلب األول ً----------١٠٦ 
 ١٠٦---------------------------------تعريف القاعدة: ًأوال
 ١٠٧----------------------------------تعريف الفقه: ًثانيا

ًتعريف القاعدة الفقهية باعتبارها علام ولقبا: املطلب الثاين ً-------------١١١ 
 ١١٦---------------------------الفقهيتعريف الضابط  :املبحث الثاين

 ١١٦-------------------------تعريف الضابط لغة: املطلب األول
 ١١٦------------------ًتعريف الضابط الفقهي اصطالحا: املطلب الثاين

 ١١٨------------------الفرق بني القاعدة الفقهية وما يشبهها: املبحث الثالث
 ١١٨------------الفرق بني القاعدة الفقهية والضابط الفقهي: املطلب األول
 ١١٩-----------الفرق بني القاعدة الفقهية، والقاعدة األصولية: املطلب الثاين

 ١٢٢------------الفرق بني القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية:املطلب الثالث
 ١٢٧----------------------أمهية القواعد الفقهية وفوائدها :املبحث الرابع
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  الثانيالقسم 
  القواعد والضوابط الفقهية يف كتاب إحكام األحكام

 ١٣٣--------------------------------------------التمهيد
 ١٣٣---------------حجية القواعد الفقهية عند اإلمام ابن دقيق العيد: ًأوال
 ١٤٢-------------خصائص القاعدة الفقهية عند اإلمام ابن دقيق العيد: ًثانيا

  القواعد الفقهية في كتاب إحكام األحكام: األولالفصل 
 ١٤٨--------------------------------]اليقني ال يزول بالشك [-١

 ١٤٨-----------------------------رشح القاعدة: املطلب األول
 ١٥٢------------------------------أدلة القاعدة: املطلب الثاين

 ١٥٦--------------------------تطبيقات القاعدة: املطلب الثالث
َّيه التنازع والتشاجر يقصد قطع النزاع فيه بتقديره بيشء معنيما يقع ف [-٢ ُ ٍُ ِّ[------١٥٨ 

 ١٥٨-----------------------------رشح القاعدة: املطلب األول
 ١٥٩------------------------------أدلة القاعدة: املطلب الثاين

 ١٦٢--------------------------تطبيقات القاعدة: املطلب الثالث
ٌنظر اإلمام متقيد باملصلحة [-٣ َِّ ُ ُ َ َ[ ------------------------------١٦٣ 

 ١٦٣-----------------------------رشح القاعدة: املطلب األول
 ١٦٦------------------------------أدلة القاعدة: املطلب الثاين

 ١٦٩--------------------------تطبيقات القاعدة: املطلب الثالث
 ١٧٠------------------------------]ال تكليف إال مع اإلمكان [-٤

 ١٧٠-----------------------------رشح القاعدة: املطلب األول
 ١٧٣------------------------------أدلة القاعدة: املطلب الثاين

 ١٧٥--------------------------تطبيقات القاعدة: املطلب الثالث
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، بخـالف ُاملأمورات إذا وقعت عىل خالف مقتىض األمر، مل يعذر فيها باجلهـل والنـسيان [-٥
 ١٧٦-------------------------]ُاملنهيات فإنه يعذر فيها بالنسيان واجلهل

 ١٧٦-----------------------------رشح القاعدة: املطلب األول
 ١٨٥------------------------------أدلة القاعدة: املطلب الثاين

 ١٨٩--------------------------تطبيقات القاعدة: املطلب الثالث
 ١٩٢--------------------------مستثنيات القاعدة: املطلب الرابع

ُّستحب التمسك بالرخصة إذا دعت احلاجة إليهاُي [-٦ َّ ُّ[-----------------١٩٥ 
 ١٩٥-----------------------------رشح القاعدة: املطلب األول
 ٢٠١------------------------------أدلة القاعدة: املطلب الثاين

 ٢٠٤--------------------------تطبيقات القاعدة: املطلب الثالث
ًما رتب عليه الرشع حكام، ومل حيد فيه حدا [-٧ ًَّ َ  ٢٠٥---------]يرجع فيه إىل العرف: َّ

 ٢٠٥----------------------------رشح  القاعدة: املطلب األول
 ٢٠٧------------------------------أدلة القاعدة: املطلب الثاين

 ٢١٤--------------------------تطبيقات القاعدة: املطلب الثالث
ُاحلكم منوط بالغالب، والنادر ال يلتفت إليه [-٨ َُّ ُ ٌُ ْ ُ[--------------------٢١٧ 

 ٢١٧-----------------------------رشح القاعدة: املطلب األول
 ٢٢٢------------------------------أدلة القاعدة: املطلب الثاين

 ٢٢٥--------------------------تطبيقات القاعدة: املطلب الثالث
 ٢٢٦--------------------------مستثنيات القاعدة: املطلب الرابع

ُما قارب شيئا يعطى حكمه [-٩ ً[-----------------------------٢٢٩ 
 ٢٢٩-----------------------------رشح القاعدة: املطلب األول
 ٢٣٠------------------------------أدلة القاعدة: املطلب الثاين
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 ٢٣٥--------------------------تطبيقات القاعدة: املطلب الثالث
 ٢٣٧--------------------- ]ٌاإلذن يف اليشء إذن يف مكمالت مقصوده [-١٠

 ٢٣٧-----------------------------رشح القاعدة: املطلب األول
 ٢٣٨------------------------------أدلة القاعدة: املطلب الثاين

 ٢٤٠--------------------------تطبيقات القاعدة: الثاملطلب الث
 ٢٤١-------------------------]األصل يف اجلابر أن يقع يف املجبور [-١١

 ٢٤١-----------------------------رشح القاعدة: املطلب األول
 ٢٤٣------------------------------أدلة القاعدة: املطلب الثاين

 ٢٤٤--------------------------تطبيقات القاعدة: املطلب الثالث
 ٢٤٦-------------]ملصالح املتعلقة به أقوى وأرجحما ثبت بأصل الرشع، فا [-١٢

 ٢٤٦-----------------------------رشح القاعدة: املطلب األول
 ٢٤٨------------------------------أدلة القاعدة: املطلب الثاين

 ٢٤٨--------------------------تطبيقات القاعدة: املطلب الثالث
َّالرشط متبع [-١٣ ُ ُ َّ[-------------------------------------٢٥٠ 

 ٢٥٠-----------------------------رشح القاعدة: املطلب األول
 ٢٥٤------------------------------أدلة القاعدة: املطلب الثاين

 ٢٥٨--------------------------تطبيقات القاعدة: املطلب الثالث
ًمقتىض العلة أن يتقيد احلكم هبا وجودا وعدما [-١٤ ً ََّّ ِ [------------------٢٥٩ 

 ٢٥٩-----------------------------رشح القاعدة: املطلب األول
 ٢٦٠------------------------------أدلة القاعدة: املطلب الثاين

 ٢٦٣--------------------------تطبيقات القاعدة: املطلب الثالث
 ٢٦٤--------------------------مستثنيات القاعدة: املطلب الرابع



 
 
 

 

٥٣٥ 

ُما ضيق طريقه قل وما اتسع طريقه سهل [-١٥ َ ُِّ َّ َُّ َ ُ[---------------------٢٦٥ 
 ٢٦٥-----------------------------رشح القاعدة: املطلب األول
 ٢٦٦------------------------------أدلة القاعدة: املطلب الثاين

 ٢٦٨--------------------------تطبيقات القاعدة: املطلب الثالث
ٍالعباد مأمورون يف كل حالة من أحوال التقرب إىل اهللا عز وجل أن يكونوا يف حالة كامل  [-١٦ َّ ٍ ُِ

 ٢٧٠-------------------------------]ًإظهارا لرشف العبادةٍونظافة 
 ٢٧٠-----------------------------رشح القاعدة: املطلب األول
 ٢٧٢------------------------------أدلة القاعدة: املطلب الثاين

 ٢٧٤--------------------------تطبيقات القاعدة: املطلب الثالث
ُأفضل األعامل يف حق املكلف ما رجحته املصلحة التي تليق به [-١٧ ِّْ َ َّ َّ[---------٢٧٦ 

 ٢٧٦-----------------------------رشح القاعدة: املطلب األول
 ٢٨٢------------------------------أدلة القاعدة: املطلب الثاين

 ٢٨٥--------------------------تطبيقات القاعدة: املطلب الثالث
ُيقـدم تفويـت الفـضيلة عـىل تفويـت  إذا عــارض الفضيلة احتمــال تفويت األصـل [-١٨ َُّ

 ٢٨٦-------------------------------------------]األصل
 ٢٨٦-----------------------------رشح القاعدة: املطلب األول
 ٢٨٧------------------------------أدلة القاعدة: املطلب الثاين

 ٢٨٨--------------------------تطبيقات القاعدة: املطلب الثالث
  في كتاب إحكام األحكام الضوابط الفقهية : الثانيالفصل 

 ٢٩١------------------------------ضوابط يف الصالة: املبحث األول
َّ الصالة مقدمة عـىل فـضيلة أول الوقـت عنـد فضيلة حضور القلب يف[: الضابط األول

 ٢٩١---------------------------------------]التزاحم



 
 
 

 

٥٣٦ 

ُكل ما كان فيه حتريك لداعية الرجال وشهوهتم فإن املرأة متنع منـه عنـد [: الضابط الثاين ٌَّ
 ٢٩٧----------------------------------]اخلروج للمسجد

ُّسجود السهو يتداخل، وال يتعدد بتعدد أسبابه[: الضابط الثالث َّ ْ َّ ُ[--------٣٠١ 
ُمقاصد اخلطبة ال تنحرص بعد اإلتيان بام هو مطلوب[: الضابط الرابع ِ ْ َ َُ ْ ُ [-----٣٠٨ 

 ٣١٦-------------------------------ضابط يف الزكاة: املبحث الثاين
ُما تكامل فيه النامء ال يعترب فيه احلول[ ُ ُ َّ[-----------------------٣١٦ 

 ٣٢٤------------------------------ضوابط يف البيوع: املبحث الثالث
 ٣٢٤------------------] عدم االنتفاع يمنع صحة البيع [:الضابط األول
ُما أخذ باملعاوضة الفاسدة جيب رده وال يملك[: الضابط الثاين ُّ ُ ُ[---------٣٣٣ 

 ٣٤٢--------------------------]اخلراج بالضامن[: الضابط الثالث
 ٣٥٠------------------------------ضابط يف الوقف: املبحث الرابع

َالوقف ال يكون إال عىل القرب[ ُ َّ[--------------------------٣٥٠ 
 ٣٥٦------------------------------ضابط يف اللعان: املبحث اخلامس

 ٣٥٦--------------------------]األشباه معتربة إلحلاق األنساب[
 ٣٧٠----------------------------ضابط يف الرضاع: املبحث السادس

َحيرم من الرضاع ما حيرم من النسب[ ُ ُ َّ ُ َُّ ْ َْ َ [-----------------------٣٧٠ 
 ٣٧٩----------------------------ضابط يف القصاص: املبحث السابع

 ٣٧٩---------------------]امثلة يف طريق القتل يف القصاص معتربةامل[
 ٣٨٩------------------------ضابطان يف احلدود والتعازير: املبحث الثامن

ِّمبنى احلد عىل ا[: ط األولالضاب ََ ْ  ٣٨٩-------]الحتياط يف تركه ودرئه بالشبهاتَ
 ٤٠٢----------]التعزير استصالح، وال استصالح مع الصالح[: الضابط الثاين

 ٤١١-----------------------------ضوابط يف القضاء: املبحث التاسع



 
 
 

 

٥٣٧ 

 ٤١١------]ِّ األكرب يف القضاء، إيصال احلق إىل مستحقهاملقصود[: الضابط األول
ُكل ما أوجب تشويشا للفكر، فإن القايض يمنع معه من القضاء[: الضابط الثاين ُ َّ ً ُّ [٤٢٦ 

ًاليمني عىل املدعى عليه مطلقا[: الضابط الثالث ّ[------------------٤٣١ 
 ٤٣٧------------------------------ضابط يف اجلهاد: املبحث العارش

ًكل اغتيال ممنوع رشعا[ ٌُّ ٍ ُ[-------------------------------٤٣٧ 
 ٤٤٤-------------------------------------------اخلامتـــة

 ٤٤٦-----------------------------------------الفهــــارس
 ٤٤٧---------------------------فهـــرس اآليات القرآنية: ًأوال
 ٤٥١------------------------فهرس األحاديث النبوية واآلثار: ًثانيا
 ٤٥٦-----------------------فهـــرس األعـــالم املرتجم هلم: ًثالثا
 ٤٦٦--------------------فهرس املصطلحات وغريب األلفاظ: ًرابعا

 ٤٧٢--------------------------فهرس األمكنة واملدارس: ًخامسا
 ٤٧٣---------------------------فهــــــرس الشعــــر: ًسادسا
 ٤٧٥-------فهرس القواعد والضوابط الفقهية مرتبة عىل حروف املعجم: ًسابعا
 ٤٧٧----------------------------فهرس املصادر واملراجع: ًثامنا

 ٥٣٠-------------------------فهــــرس املوضوعـــــات: ًتاسعا
 

 
 

 
 

 


